
 .جميع الحقوق محفوظة. شركة   2021© 

 تعيين حدود رسائل بريد 
 في مركز الحساب

التي يمكن ألعضاء فريقك إرسالها عدم استخدام شخص بعينه أكثر من حصته المسموح بها من الرسائل   يكفل تعيين حدود شهرية على رسائل بريد 

مين في  ويمنع فريقك من استهالك الحد المتوفر من الرسائل في وقت مبكر جًدا من الشهر. يمكنك منح أو تقييد وصول األفراد ومجموعات من المستخد

 . ت على مستوى العقد بأكمله في إعدادات منتج حلول المواهب من مركز الحساب كما يمكنك إجراء تعديال 

 إعدادات العقد 

لضبط اإلعدادات على مستوى العقد بأكمله، حرك المؤشر إلى   . 1
صورة ملفك الشخصي الموجودة في الركن األيمن العلوي 

أو   )حساب  لمنتج حلول المواهب من  
 .) 

 . من القائمة حدد   . 2

 

 حدد  تحت  . 3

 .بجوار حدد  . 4

 

عندما تنتهي من إجراء التغييرات   

 التي تريدها، انقر فوق 

 حدد 

لتطبيق نفس الحد على 

 دمين جميع المستخ

لكي تتمكن من تعديل الحدود على   حدد 

أساس كل مستخدم على حدة في مركز الحساب. عند تحديد هذا 

 الخيار، سيتم عرض رابط إلى مركز الحساب

في األساس لن تكون هناك حدود  

 على مستخدمي بريد 

أدِخل العدد الذي تريد فرضه كحد لالستخدام إذا 

 قمت بتحديد 
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 تعيين حدود للمستخدمين الفرديين في مركز الحساب 
، يمكنك تعيين حدود للمستخدمين الفرديين من شاشة  في إعدادات المنتج مضبوًطا على  عندما يكون حد استخدام بريد  

 من قائمة المستخدمين في مركز الحساب.  . توجد ثالث طرق للوصول إلى  

 

 

 

 

قم  ، تحت في شاشة 
للمستخدمين المحددين أو حدد   بتعيين عدد رسائل بريد 

إلزالة حد مفروض على هذا المستخدم.   
اء تعديالت إلجر بإمكانك كذلك النقر فوق 
 على مستوى العقد بأكمله. 

 

لتعديل حدود   .2

مستخدم فردي، حدد  

[ …رمز الثالث نقاط ]

لهذا المستخدم وحدد  

من  

 القائمة

لتعيين نفس الحد على عدة مستخدمين، انقر على    .1

مربعات االختيار بجوار المستخدمين ثم حدد 

 

  يشير العدد الموجود في عمود 

إلى الحد الحالي لذلك المستخدم، بينما تشير 

عالمة الَشرطة إلى عدم تعيين حد لهذا 

 المستخدم بعد 

، من خالل مراجعة تحليالت بريد  .3

يمكنك  الحصول لتعديل حدود مستخدم 

فردي، حرك المؤشر إلى الخانة الموجودة في  

لهذا المستخدم وانقر  عمود 

 فوق رمز القلم الرصاص


