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Mail Server 

 از طریق اتوماسیون اداری: ECEعدم ارسال    

یا  (تغییر  • رمز عبور یا ایمیل ساااازماو  ا 
باط  کل ارت رااری  )پرات فد و توساااا اا

 اطالعات

 قطع بودنMail Server  سازمان 
 (پیراوامه عطف ایاضمائم ا) باالبودن فجم 
  عدم ارسالمشکل در سیستم ا 

ece-dhrd@agri-jahad.org 

khr@koaj.ir 

Mail Server send@koaj.ir 

 است وامه را به صورت صحیح ارسال کرده ،اتوماسیون  
  Mail Server  ( مبداسازمان) دریاوت کرده استرا  وامه به صورت صحیح 

 :به ایمیل های مقصد ECEوامه  دریاوتعدم     
 مقصد سازماو  های ایمیلوام  تغییر 
  بودنقطع Mail Server مقصد 
  در مقصد دریاوت وایل ها با فجم باالترظیم ا عدم 

 ارسال
ECE 

http://www.samatoos.ir/
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 اتوماسیون، وامه را به صورت صحیح ارسال کرده است
Mail Server به صورت صحیح وامه را دریاوت کرده است (مبدا)  ،انمساز 

Email،  ارسال جهت چک کردنECE دریاوت کرده است ،به صورت صحیح وامه را 
 به ایمیل مقصد: ECEدریاوت وامه عدم 

 مقصد ایمیل سازماو وام تغییر       بودنقطعMail Server مقصد      مقصددر ها با فجم باالدریاوت وایلترظیم اعدم 

  در دریاوت ایمیلMail Server  به صورتSpam  در ا عدم دریاوتInbox میل سرار مقصد 

 صحیح ارسال کرده است اتوماسیون، وامه را
Mail Server  )ریاوت کرده استدوامه را صحیح سازمان، )مبدا 

Email ،چک کردن ارسال  برایECE، دریاوت کرده به صورت صحیح وامه را  
Email مقصد وامه را به صورت صحیح دریاوت کرده است 
 : امکان ثبت توسا دبیرخاوه مقصدعدم 
  اتوماسیون مقصدثبت در مشکل در        مشکل در دریاوت وامه ازMail Server 
 عدم امکان ثبت وامه با فجم باال    عدم ومایش تصاایر وامه ا ثبت تاریخ، عروان شماره وامه 

 ارسال
ECE 

http://www.samatoos.ir/
mailto:info@samatos.ir
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 اتوماسیون، وامه را صحیح ارسال کرده است
Mail Server سازمان، )مبدا( وامه را صحیح دریاوت کرده است 

Email جهت چک کردن ارسال ،ECE به صورت صحیح وامه را، دریاوت کرده است 
Email مقصد وامه را به صورت صحیح دریاوت کرده است 

 وامه را به صورت صحیح دریاوت کرده است دبیرخاوه مقصد

با تیم  از اتوماسیون پیوود ارسال وشود ECEهرگام  که ورم اوزار پیغام خطا بدهد ا وامه :  عدم ارسالمشکل در سیستم ا 
 پشتیباو  شرکت سماتوس در اتباط باشید

شماره وامه صاایر وامه ا ثبت تاریخ، عروان  شده :  عدم ومایش ت صد اعالم م  کرد وامه دریاوت  صورت  که دبیرخاوه مق در
در این صورت م  بایست ابتدا ا مشخات وامه ویز ثبت شده است ال  تصویر وامه ا یا پیوست ها موجود ویست، است 

ا رمز عبور تحویل شده توسا سازمان  https://192.168.99.110/owaبه آدرس الکتراویک   send@koaj.irایمیل تست  
صورت  که وایل  س  گردد. در ست  XMLبرر ست بود م  بای صویروامه ا یا پیو سماتوس واقد ت شرکت  شتیباو   به تیم پ

 اطالع دهید.

شد  سایرموارد : سیون وم  با شده مربوط به اتوما شاره  سایر موارد ا سرار ا ترظیمات با توجه به ایرکه  ا مربوط به میل 
توسا راهبر محترم ورم اوزار ا کارشراسان محترم دوتر ورااری  مربوط به آن م  باشد، مشکالت به اجود آمده م  بایست

 اطالعات ا ارتباطات بررس  ا فل گردد

 ارسال
ECE 

http://www.samatoos.ir/
mailto:info@samatos.ir
mailto:send@koaj.ir


 

www.samatoos.ir       @ info@samatos.ir        05137178  

  

  

 دریاوت
ECE 

 صحیح ارسال کرده استوامه صادره خود را  سازمان بیراو  اتوماسیون
Mail Server وامه را به صورت صحیح ارسال کرده است. ،ارسال کرردهبیراو  ا  سازمان 

 : Mail Serverعدم دریاوت وامه در 
  بودنطع قMail Server مقصد     مقصددر ها با فجم باالدریاوت وایلترظیم ادم ع 
   پر بودن اضعیت وضایMail Server     دریاوت به صورتSpam  ا عدم ثتب درInbox 

 

 صحیح ارسال کرده استسازمان بیراو  وامه صادره خود را  اتوماسیون
Mail Server  کرده است.سازمان بیراو  ا ارسال کررده، وامه را به صورت صحیح ارسال 
Mail Server .سازمان وامه را به صورت صحیح دریاوت وکرده است 

 ا یا دریاوت واقص اطالعات اتوماسیون اداریعدم دریاوت وامه در 

http://www.samatoos.ir/
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 صحیح ارسال کرده استسازمان بیراو  وامه صادره خود را  اتوماسیون
Mail Server .سازمان بیراو  ا ارسال کررده، وامه را به صورت صحیح ارسال کرده است 
Mail Server .سازمان وامه را به صورت صحیح دریاوت وکرده است 

 دریاوت صحیح وامه در اتوماسیون اداری پیوود

 دریاوت
ECE 

 eceگاها ممکن است از خارج سازمان تماس بگیرود ا اعالم کررد وامه ای بصورت :  عدم دریاوت وامه در اتوماسیون اداری
ست در همان لحظه وامه در  شبکه ا فجم مکاتبات گاها ممکن ا ست، با توجه به بار تراویک   شده ا سال   Mail Serverار

بروامه ریزی ومایید که در ط  راز چردین بار گزیره                   را اوتخاب طوری هروز دریاوت وشده باشد. لذا م  بایست 
سیون برای ثبت صورت  که وامه در اتوما شد. در غیر  ،ومایید. در  شود افتمال دارد که فجم وامه باال بوده با ومایش داده و

 .با تیم پشتیباو  شرکت سماتوس در اتباط باشیدایرصورت 
صورت دریاوت واقص اطالعات :واقص  صورتبه دریاوت وامه  ست وایل در  س  ومایید  XML، ابتدا م  بای دریاوت  را برر

 .با تیم پشتیباو  شرکت سماتوس در اتباط باشیدفاال اطالعات کامل بود ا مشکل  وداشت  XMLدرصوت  که وایل 

شد  سایرموارد : سیون وم  با شده مربوط به اتوما شاره  سایر موارد ا سرار ا ترظیمات با توجه به ایرکه  ا مربوط به میل 
توسا راهبر محترم ورم اوزار ا کارشراسان محترم دوتر ورااری  مربوط به آن م  باشد، مشکالت به اجود آمده م  بایست

 .اطالعات ا ارتباطات بررس  ا فل گردد

http://www.samatoos.ir/
mailto:info@samatos.ir

