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 تحرٌر قائمة المستلمٌن
 .دة فً ملف البٌانات هذا فً المستند األساسًعند االتصال بملف بٌانات معٌن، قد ال تحتاج إلى دمج المعلومات من كافة السجالت الموجو

 :لحصر قائمة المستلمٌن أو استخدام مجموعة فرعٌة من العناصر فً ملف البٌانات، قم بما ٌلً

 .تحرير قائمة المستلمين ، انقر فوقبدء دمج المراسالت ، فً المجموعةمراسالت فً عالمة التبوٌب .1

 

 :، قم بأي مما ٌلًمستلمو دمج المراسالت فً مربع الحوار .2

 م وقم بإلغاء تحدٌد خانات تعد هذه الطرٌقة مفٌدًة جداً إذا كانت القائمة قصٌرة. حدد خانات االختٌار الموجودة بجانب المستلمٌن الذي ترٌد تضمٌنه    حدد سجالت فردية

 .االختٌار الموجودة بجانب المستلمٌن الذٌن ترٌد استثناءهم

حدٌد تلك السجالت التً ترٌدها إذا كنت تعلم بأنك ترٌد تضمٌن مجموعة قلٌلة فقط من السجالت فً عملٌة الدمج، ٌمكنك إلغاء خانة االختٌار الموجودة فً صف الرأس، ثم ت

 .تضمٌنهاذا أردت تضمٌن معظم القائمة، حدد خانة االختٌار الموجودة فً صف الرأس، ثم قم بإلغاء خانات االختٌار الخاصة بالسجالت التً ال ترٌد فقط. وبنفس الطرٌقة، إ

 أخرى  انقر فوق عنوان عمود العنصر المراد الفرز وفقاً له. ٌتم فرز القائمة بترتٌب أبجدي تصاعدي )من أ إلى ي(. انقر فوق عنوان العمود مرة    فرز السجالت

 .(للفرز بترتٌب أبجدي تنازلً )من ي إلى أ

على سبٌل  .تصفية وفرز لمربع الحوار فرز السجالت الفرز فً عالمة التبوٌب واختر تفضٌالت تنقيح قائمة المستلمين ضمن فرز إذا أردت فرزاً أكثر تعقٌداً، انقر فوق

 .ة المسرودة بترتٌب رقمًالمثال، ٌمكنك استخدام نوع الفرز هذا إذا أردت ترتٌب عناوٌن المستلمٌن هجائٌاً حسب اسم العائلة داخل كل رمز برٌدي والرموز البرٌدٌ

 انت القائمة تحتوي على سجالت ال ترٌد مشاهدتها أو تضمٌنها فً الدمج. بعد تصفٌة القائمة، ٌمكنك استخدام خانات االختٌار هذا األمر مفٌد إذا ك    تصفية السجالت

 .لتضمٌن السجالت أو استثنائها

 :لتصفٌة السجالت، قم بما ٌلً

 .تصفية ، انقر فوقتنقيح قائمة المستلمين ضمن .1

 .، اختر المعاٌٌر التً ترٌد استخدامها لعامل التصفٌةتصفية وفرز ارلمربع الحو تصفية السجالت ضمن عالمة التبوٌب .2

فً  يساوي، وحقل فً القائمة البلد أو المنطقةعلى سبٌل المثال، إلنشاء نسخ من المستند األساسً للعناوٌن فقط التً تقوم بإدراج أسترالٌا على أنها البلد/المنطقة، انقر فوق

 .مقارنة مع فً القائمة أستراليا، ومقارنة القائمة

 .، ثم حدد معاٌٌر إضافٌةOr أو And إلجراء المزٌد من التصفٌة، انقر فوق .3

ولم ٌكن  ميونخ الخاص بها على مدينة على سبٌل المثال، إلنشاء نسخ من المستند األساسً لوحدات األعمال فقط فً مٌونخ، قد تقوم بتصفٌة السجالت التً ٌحتوي الحقل

فً عامل التصفٌة هذا، ستتضمن عملٌة الدمج كافة عناوٌن مٌونخ، وكذا كافة العناوٌن التً تتضمن  And بدالً من Or الخاص بها فارغاً. إذا استخدمت اسم الشركة الحقل

 .اسم الشركة، بصرف النظر عن المدٌنة

للتحقق من صحة عناوٌن  مستلمو دمج المراسالتفً مربع الحوار ناوينالتحقق من الع إذا قمت بتثبٌت برنامج للتحقق من صحة العناوٌن، ٌمكنك النقر فوق   مالحظة 

 .المستلمٌن
 


