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 Prospect Mailer v7.0آموزش برنامه 

 HTML و يا Textبه کمک اين برنامه ميتوانيد يک متن ايميل چه به صورت 

اين برنامه قابليت ارسال يک ايميل به . را به تمامي دوستان خود ايميل بزنيد

 .  پست الکترونيک را دارا ميباشد١٠٠نشاني 

فت کرده و آن را بر روي ابتدا قبل از هر چيز فايل نصب برنامه را دريا

پس از نصب، برنامه را از روي آيکون موجود بر روي . سيستم نصب ميکنيم

 را فشار ميدهيم تا Nextبا اجراي برنامه کليد . صفحه دسکتاپ اجرا ميکنيم

 . وارد منوي اصلي برنامه شويم
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شما نيز ميتوانيد با در دست .  به منظور راهنمايي برنامه استHelpگزينه ( 

 شويد و Unlock Pros Mailerداشتن کد رجيستر برنامه وارد قسمت 

 ).  خارج کنيد DEMOبرنامه را از حالت 

 ميتوانيد مسير فايل Aه پس از وارد شدن به منوي اصلي در قسمت شمار

Textتا اين .  که در آن اسامي ايميل دوستان شما وجود دارد را نشان دهيد

برنامه پست الکترونيک شما را به تمام آدرس ايميل هايي که در آن وجود 

 . دارد بفرستد
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 هايي را که انتخاب کرديد را از ليست Text ميتوانيد يکي از Bدر قسمت 

 نمايش داده شده C فشار دکمه ايي که با حرف همچنين با. حذف کنيد

 .  هايي را که وارد برنامه کرديد را حذف نماييدTextميتوانيد تمامي 

يعني . اين عمل رو شما نيز ميتوانيد به صورت دستي و يکي يکي انجام دهيد

 نمايش داده شده Dبا نوشتن آدرس ايميل و زدن کليدي که با حرف 

 نيز به منظور حذف آدرس Eگزينه . اضافه کنيدآدرس ايميل را به ليست 

 نيز تمامي ايميل هاي انتخاب Fکليد . ايميل انتخاب شده از ليست ميباشد

 . شده را از ليست خارج ميسازد

 Nextبنابراين شما با قرار دادن يک يا چند آدرس ايميل و با زدن دکمه 

يتوانيد با قرار در اين مرحله هم شما م. ميتوانيد وارد مرحله بعدي شويد

 - Spam. ( دادن محدوديت هايي براي ايميل ها وارد مرحله بعد شويد

nobody .(....  شما ميتوانيد براي نامحدود کردن ايميلتان در اين مرحله

 . چيزي تايپ نکنيد
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 وارد HTMLحال در اين قسمت با نوشتن متن نامه و حتي ايجاد نامه هاي 

 شما SOURCE MODEشيد در قسمت توجه داشته با. قسمت بعد شويد

 Preview نامه خود را ببينيد همچنين در قسمت HTMLميتوانيد کد 

Mode ميتوان يک نمونه از ايملي که قصد فرستادن آن را داريد مشاهده 

 .  وارد مرحله بعدي شويدNextحال با زدن کليد . فرماييد

 

 شما بايد آدرس شخص فرستنده را وارد From Addressدر قسمت 

ضمنا بايد توجه داشته باشيد که فيلدهاي ستاره دار را حتما بايد پر . کنيد
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 شما ميتوانيد آدرس ايميلي را Reply-to Addressدر قسمت . کنيد

 . سيد که ايميل به آن باز ميگرددبنوي

From Display Name : در اين بخش شما نام شخص فرستده ايميل را

 . بايد وارد کنيد

Message Subject :در اين بخش موضوع نامه را بايد وارد کنيد . 

To Display Name : در اين بخش شما نام شخصي که ايميل را دريافت

شامل دو حالت است که اگر در حالت اول اين بخش . ميکند را وارد ميکنيد

اسم ( باشد شما نام شخصي را بايد وارد کنيد تا تمامي ايميل ها با آن اسم 

ولي در حالت دوم ايميل ها به . فرستاده شود) شخص دريافت کننده 

 .صورت خودکار با نام آن شخص يا شناسه کاربري آن شخص فرستاده شود

حال .  مراجعه کنيدMail Serverبه بخش جهت تنظيم سرور خود ميتوانيد 

 شما وارد مرحله جديدي ميشويد در اين مرحله هم شما Nextبا زدن کليد 

 .  به ترتيب بزنيدNext و Process Listفقط بايد دو کليد 
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از .  تمامي ايميل ها را بفرستيدGOحال در آخرين مرحله کافيست کليد 

خه آزمايش به آدرس ايميل خود ساير ويژگي هاي اين برنامه ارسال يک نس

و تغيير سرعت فرستادن ايميل ها و عوض کردن کانال ها و غيره ميباشد که 

. شما نيز کم کم با کار کردن با اين برنامه ميتوانيد آنها را نيز ياد بگيريد

 Http://www.imtware.comبراي دريافت اين برنامه سري به سايت 

 .بزنيد

 

 با تشكر

 كادر تحريريه

 


