من النافذة الرئيسية للموقع يتم اختيار ايقونة البوابة االلكترونية

يتم اختيار ايقونة المراسالت

يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم(نفس المستخدم في البرنامج من داخل البلدية)
تفتح مباشرة نافذة ادارة المراسالت(الصادرة والواردة)

الستعراض
المراسلة
للبحث عن مزيد من الرسائل
افتراضي سيتم استعراض احدث المراسالت(عدد  )10ضمن الخيارات االفتراضية (وارد-غير منجز -التاريخ <اخر اسبوع>)
يمكن تغيير محددات البحث من النوافذ العلوية(الموضوع –رقم الطلب).......
يتم استعراض المراسلة من خالل الضغط على االيقونة الخضراء على يسار كل سجل مراسلة
فتفتح النافذة التالية

استعراض مرفق المراسلة ان وجد

اضافة مستلمين جدد
استعراض الرد

حيث القسم العلوي يستعرض متن المراسلة القسم السفلي هم الجهات المستقبلة لنفس المراسلة
يتم استعراض ردود المستقبلين االخرين من خالل عرض الرد

يمكن من هذه النافذة
االطالع على أي
مالحظات تم تدوينها
كما يمكن استعراض
المرفق ان وجد( في
حال وجود مرفق
سيظهر ايقونة معاينة
المرفق

يتم الرد على المراسلة من خالل اختيار اسمك كمستقبل للمراسلة( من بين مجموع المستقبلين للمراسلة نفسها) حيث ان البرنامج يتيح ارسال
المراسلة ألكثر من جهة ألغراض متعددة( لعمل الالزم-للمتابعة-للعلم-إلبداء الرأي ).....ومن ثم تسجيل الرد (مع امكانية اضافة مرفق)

حفظ الرد

إلضافة مرفق مع
الرد على المراسلة
بمعنى في حال
وصول مراسلة من
جهة اخرى ال داعي
إلنشاء مراسلة جديدة
بل يمكن اعتبار الرد
على المراسلة يفي
بالمطلوب فهو يظهر
لمرسل الرسالة ويطلع
عليه

استعراض المرفق
يتم تنزيل المرفق على الحاسوب (بمعنى انه بعد االنتهاء من البرنامج ) ستبقى نسخة من المرفق محفوظة في ملف التنزيالت يمكن االستفادة منه
الحقا او حذفه
يتم استعراض المرفق من نافذة التنزيالت
معاينة المرفق

تنزيل المرفق

اضافة مستلمين جدد
قد يحتاج االمر كتابة مالحظات للمرسل نفسه ولضمان اطالعه عليها يمكن اضافة المرسل كمستقبل جديد للمراسلة فتظهر عنده كأنها وارد
وبتاريخ حديث كما يمكن توجيه المراسلة لجهات اخرى

اضافة مستلمين
حذف مستلم

اعتماد االضافة

في الفراغ الخاص بالمستلمين الجدد يتم وضع مؤشر الكتابة في المرفق فتظهر كل الجهات التي يصرح لكم حسب الصالحيات التواصل معها
ويمكن اضافة اكثر من مستلم ان وجد (يوجد امكانية لحذف المستلم) بعد اضافة كل المستلمين المطلوبين يتم الضغط على ايقونة اضافة مستلمين
جدد فيتم التخزين وبعد االنتهاء سيظهر المستلمين الجدد مع المستلمين االصليين
مالحظة اضافة المستلمين الجدد متاحة سواء كنت مرسل للمراسلة او احد المستقبلين
ارسال مراسلة جديدة
اختيار مراسلة جديدة ثم كتابة الموضوع والنص ( في حدود  1000حرف) ثم اختيار جهات االستالم مع تحديد نوع المراسلة وتاريخ الرد
مع امكانية اضافة مرفق كما سبق ثم ارسال الكتاب (مع التقيد بإدخال كل البيانات وجهات االستالم وحجم مرفق ال يزيد عن ( 10ميجا))

اختيار المستلمين ...فقط يظهر
المستلمين المخول لكم
التواصل معهم

المستلمين المضافين

النافذة الرئيسية

النافذة الرئيسية (قيد التطوير) حاليا يتوفر فيها احصائية بالمراسالت الواردة وتصنيف الردود

تغيير كلمة المرور
ان كلمة المرور مهمة لسرية الحساب لذا تم اعتماد كلمة مرور مشفرة حيث بمجرد تغيير كلمة المرور فيتم تشفير الكلمة الجديدة ويتم تخزينها في
قواعد البيانات فال يستطيع احد فك الشيفرة للتعرف على اصلها حتى ان المبرمج او مدير قاعدة البيانات لن يتمكن من عمل شي وفي حال فقدان
الكلمة ال يمكن استرجاعها لذا يكون الحل بحذفها ومنح المستخدم كلمة مرور افتراضية ليتم تغييرها بعد ذلك

