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 فيGroupWise وللمستخدمين اآلخرين عرض تقاويم مستخدمي GroupWise هو عبارة عن ميزة مستندة إلى الويب تتيح لمستخدمي GroupWiseنشر تقاويم 
 من أي مستعرض ويب.GroupWiseتوفر نشر تقاويم مستعرضات الويب. فيمكن للمستخدمين عرض التقاويم أو تحميلها إلى أحد تطبيقات التقويم. وي

 على التنقل في موقع الويب.GroupWise، آما تساعد غير مستخدمي GroupWise إرشادات الستخدام نشر تقاويم GroupWiseتوفر البداية السريعة لنشر تقاويم 

 بدء االستخدام1.0
 على الويب:GroupWiseانتقل إلى موقع نشر تقاويم 

http://web_server/gwcal/calendar

) الخاص بمضيف نشر التقاويم آما هو محدد من ِقَبل مسئول النظام.IP بمكان موقع الويب (اسم المضيف أو عنوان web_serverاستبدل 

 لعرض التقاويم اإلضافية.التالي عرض تقويًما، انقر فوق 25يتم عرض قائمة بأسماء المستخدمين والتقاويم. في حالة وجود أآثر من 

عند تحديد موقع التقويم الذي تريده، يمكنك االختيار من بين خيارات عديدة:

تحميل تقويم

االشتراك في تقويم

عرض تقويم

 تحميل تقويم2.0
مرة بالتحقق من التحديثات تلقائًيا، لذا يلزم منك التحقق من التقويم األصلي يدوًيا وتحميله يمكنك تحميل أحد التقاويم الستيراده إلى تطبيق تقويم آخر. ال يقوم التقويم الذي تم تحميله

. ويجب تحويل التطبيق الخاص بك إلى المنطقة الزمنية الصحيحة.GMTأخرى عند الضرورة. ويتم تحميل التقويم حسب المنطقة الزمنية 

1. بجوار التقويم الذي تريد تحميله.تحميلانقر فوق 

2. وقم بحفظ الملف في الموقع الذي تختاره.باسم حفظانقر فوق 

قم باستيراد الملف المحفوظ إلى تطبيق التقويم. .3

 االشتراك في تقويم3.0
ىًال عن متابعة التحديثات باستمرار. ويتم تحديث التقويم المشترك فيه تلقائًيا استناًدا إلتتيح لك ميزة االشتراك في تقويم إمكانية استيراد التقويم إلى تطبيق التقويم الخاص بك، فض

. ويجب تحويل التطبيق الخاص بك إلى المنطقة الزمنية الصحيحة.GMTلزمنية إعدادات الوقت التي قمت بتحديدها. ويكون توقيت الملف المستخدم في االشتراك حسب المنطقة ا

1. بجوار التقويم الذي تريد االشتراك فيه.اشتراكانقر فوق 

حدد البرنامج الذي تريد استخدامه لالشتراك. .2

حدد اسًما للتقويم آما تريده أن يظهر في النظام الخاص بك. .3

حدد معدل تكرار تحديث التقويم. .4

.موافقانقر فوق  .5



 عرض تقويم4.0
اص بك. انقر فوق اسم التقويم لفتحه. تعتبر التقاويم للقراءة فقط وال يمكن إجراء أيةيمكن أيًضا عرض التقاويم مباشرًة إذا آنت ال ترغب أو ال يمكنك عرضها في تطبيق التقويم الخ

تغييرات عليها من هذه الصفحة.

ير طرق العرض إلظهار اليوم أو األسبوع أو الشهر.من طريقة العرض الحالية، يمكنك عرض المواعيد المجدولة أو طباعة التقويم. يمكن أيًضا تغي

 اإلشعارات القانونية:5.0
ينه على نظام يسمح. آافة الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا المنشور أو نسخه ضوئًيا أو تخز.Novell, Inc لشرآة 2011-2008حقوق النشر © 
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