نحوه استفاده از برنامه مستندات
تحت وب سايت داخلي شر كت (اينترانت)

جْت استفبدُ اص ثشًبهِ هستٌذات  ،ليٌل هستٌذات سا اص هٌَي دسختي دس قسوت ساست صفحِ اٍل
ايٌتشاًت مليل ًوبييذ.

پس اص مليل ثش سٍي ليٌل هستٌذات ثب تَجِ ثِ ايي هطلت مِ

ًوب يش فْشست هستٌذات داساي سطح

هجَصدّي هيثبشذ پٌجشُ ٍسٍد ثِ سيستن هستٌذات ثِ شنل صيشثبص شذُ مِ ّش يل اص پشسٌل هي تَاًٌذ ثعذ اص
ً loginوَدى ليست هستٌذاتي مِ اص طشف هسئَل مٌتشل هذاسك هجَصدّي گشديذُ است سا هشبّذُ ًوبيٌذ.

 تذكر ّ :شيل اص پشسٌل دس صَست تبئيذ هسئَل هشثَطِ جْت دسيبفت ًبم مبسثشي ٍ ٍاطُ عجَس هي ثبيستدسخَاست متجي خَد سا ثشاي ٍاحذ ًشم افضاس اسسبل ًوبيٌذ .

 -بعد از  loginنمودن صفحه زير با نام كاربري كه براي كاربر مجوزدهي گرديده است باز مي گردد.

ثعذ اص مليل ًوَدى مبسثش ثش سٍي ليًل هستٌذات صفحِ هشثَط ثِ هستٌذات ثِ صَست ريل هشبّذُ هي گشدد مِ
جذيذتشيي ًسخ هستٌذات عوَهي دس  15سٍص گزشتِ ًسجت ثِ تبسيخ سٍص جبسي دس ليست هشثَط ثِ هستٌذات قشاس
داسد.

ثشاي هشبّذُ ليست مل هستٌذات عوَهي ،ليٌل  -مل هستٌذات  -دس قسوت ساست صفحِ سا مليل ثٌناييذ .

 -پس اص مليل فْشست مل هستٌذات ًوبيش دادُ هي شَد .

دس ليست هستٌذات سديفّبيي ًوبيش دادُ هي شَد مِ ثِ جْت هشبّذُ هبثقي ليست دس قسوت پبييي فْشست شوبسُ
صفحبت ثعذ مِ دس تصَيش ثبال هشخص هيثبشذ سا مليل ًوبييذ.
ةتٌظين پبساهتشّب ٍ ًَشتي هتي هي تَاى هستٌذ هَسد ًظش سا جستجَ ًوَد  .چٌبًچِ
ثِ جْت پيذا ًوَدى هستٌذ خبصي ا
هتٌي دس قسوت هتي هَسد جستجَ ًَشتِ ًشَد هستٌذات ًسجت ثِ تٌظين پبساهتشّبي ًَع سٌذ  ،هشثَط ثِ ٍاحذ ٍ
تبسيخ جستجَ ًوبيش دادُ هيشَىد .ثشاي استفبدُ اص هحتَاي هستٌذ هَسد ًظش ثش سٍي عٌَاى آى هستٌذ مليل ًوبييذ.

ثعذ اص مليل ًوَدى ثش سٍي عٌَاى هستٌذ هشخصبت هستٌذ ثِ صَست ريل ًوبيش دادُ هي شَد.

ّوچٌيي ثشاي دسيبفت فبيل هستٌذ هَسد ًظش ثِ صَست  pdfهيتَاًيذ ثب مليل مشدى ثش سٍي ليٌل " دسيبفت فبيل "
فبيل هَسد ًظش سا ً downloadوَد ٍ اص محتَاي آى ثطَس مبهل استفبدُ ًوبييذ .

