
استفاده از افزونه اطالع رسانی ( قابل استفاده کاربر پی گیر)
در این دانش نامه طریقه استفاده کاربر از افزونه اطالع رسانی توضیح داده می شود:

 

(Push Notification) اطالع رسانی مرورگری

اطالع رسانی مرورگری یا همان Push Notification، قابلیتی است که به شما امکان دریافت تغییرات پی گیر به صورت
پوش نوتیفیکیشن در سیستم عامل های مختلف از جمله ویندوز، لینوکس و مک و همچنین بر روی گوشی تلفن همراه
با سیستم عامل های مختلف را می دهد. برای دریافت اطالع رسانی مرورگری کافی است کاربران به صفحه خانه پی گیر

مورد نظر رفته و اجازه ارسال آگاه سازی را به مرورگر خود دهند:

پس از آن، در صورتی که کاربر شرایط دریافت تغییرات مسایل را داشته باشد، بصورت پوش نوتیفیکیشن نیز به او
اطالع رسانی می شود.

 بدین منظور همچنین کاربر می تواند در صفحه «حساب من» مشخص کند که در چه مواردی اطالع رسانی به وی شود.
گزینه هایی در "صفحه من" موجود می باشد که توضیح آن ها در ادامه می آید.



در این قسمت کاربر می توان دستگاه هایی را که کاربر به آن ها دسترسی داده و بوسیله آن ها به کاربر اطالع رسانی
می شود را مشاهده و در صورت لزوم حذف نماید.

اطالع رسانی با پیامک

اگر قابلیت ارسال پیامک در افزونه شما فعال باشد، فقط کافی است به "حساب من" مراجعه نمایید و شماره تلفن خود را
بصورت "---------09" تکمیل نمایید.

این افزونه امکان انتخاب موارد آگاه سازی را نیز به شما می دهد. بدین منظور گزینه هایی در "صفحه من" موجود می باشد
که توضیح آن ها در ادامه می آید.

برای هر رویداد در همه پروژه ها
     کامل ترین حالت اطالع رسانی. فعال رویداد ها شامل ایجاد و ویرایش مساله می باشند.

برای هر رویداد تنها در پروژه های انتخاب شده...
     این گزینه در صورتی وجود دارد که بیش از یک پروژه داشته باشید.

     و با انتخاب آن می توانید پروژه هایی را که در آن ها مایل به دریافت اطالع رسانی تمامی رویدادها هستید را مشخص

نمایید. در پروژه های انتخاب نشده، تنها درباره چیزهایی که ایجادکننده یا مسئول آن ها هستید اطالع رسانی خواهید
شد.

تنها برای چیزهایی که ناظر هستم یا در آن ها درگیر هستم
     منظور چیز هایی است که ایجاد کننده و یا مسئول آن هستید.

تنها برای چیزهایی که به من واگذار شده
     منظور مسايلی است که مسئول آن هستید.

تنها برای چیزهایی که من دارنده آن ها هستم
     منظور چیزهایی است که شما ایجاد کننده آن هستید.

هیچ رویدادی
     عدم وجود اطالع رسانی

و در انتها اگر می  خواهید از تغییراتی که خود بوجود آورده اید (نویسنده آن خود شمایید)، مطلع نشوید، می توانید گزینه
"نمی خواهم از تغییراتی که خودم می دهم آگاه شوم" را تیک بزنید.

عالوه بر موارد فوق،اگر ناظر چیزی هستید، اطالع رسانی های آن برای شما ارسال می شود مگر آن که در تنظیمات
اطالع رسانی گزینه "هیچ رویدادی" را انتخاب کرده باشید.

 

 

اطالع رسانی با تلگرام



اگر قابلیت ارسال پیام های تلگرامی در افزونه شما فعال باشد و راه بر پی گیر پیش نیازهای آن را برآورده کرده باشد، به
روش زیر می توانید تلگرام خود را به پی گیر متصل نمایید. پس از اتصال تلگرام به پی گیر، اطالع رسانی های درخواستی به

صورت پیام های تلگرامی به شما ارسال می شود.

مراحل اتصال تلگرام به پی گیر

۱. به "صفحه من" وارد شوید. در سمت راست دکمه "Log in with telegram" را خواهید دید. آن را کلیک کنید.

۲.  صفحه جدیدی مبنی بر الگین در تلگرام را خواهید دید. با پر کردن شماره تلفنی که تلگرام بر روی آن فعال است و با
کلیک بر روی دکمه "NEXT"، پیامی مبنی بر اجازه دسترسی به سایر دستگاه هایی که تلگرام شما بر روی آن فعال است،

ارسال می شود



      

با تایید پیام ارسال شده توسط تلگرام (Confirm)، شما در صفجه قبل الگین کرده اید. حال کافی است به بات معرفی
شده توسط راه بر، اجازه پیام دادن به خود را بدهید.(مرحله ۳)

۳. با زدن دکمه "ACCEPT" در پنجره ای شبیه پنجره زیر، تلگرام شما به پی گیر متصل می شود و زین پس، تغییرات
مواردی که می خواهید را می توانید با پیام های تلگرامی دریافت کنید.



 

این افزونه امکان انتخاب موارد آگاه سازی را نیز به شما می دهد. بدین منظور گزینه هایی در "صفحه من" موجود می باشد
که توضیح آن ها در ادامه می آید.

برای هر رویداد در همه پروژه ها
     کامل ترین حالت اطالع رسانی. فعال رویداد ها شامل ایجاد و ویرایش مساله می باشند.

برای هر رویداد تنها در پروژه های انتخاب شده...
     این گزینه در صورتی وجود دارد که بیش از یک پروژه داشته باشید.

     و با انتخاب آن می توانید پروژه هایی را که در آن ها مایل به دریافت اطالع رسانی تمامی رویدادها هستید را مشخص

نمایید. در پروژه های انتخاب نشده، تنها درباره چیزهایی که ایجادکننده یا مسئول آن ها هستید اطالع رسانی خواهید
شد.



تنها برای چیزهایی که ناظر هستم یا در آن ها درگیر هستم
     منظور چیز هایی است که ایجاد کننده و یا مسئول آن هستید.

تنها برای چیزهایی که به من واگذار شده
     منظور مسايلی است که مسئول آن هستید.

تنها برای چیزهایی که من دارنده آن ها هستم
     منظور چیزهایی است که شما ایجاد کننده آن هستید.

هیچ رویدادی
     عدم وجود اطالع رسانی

و در انتها اگر می  خواهید از تغییراتی که خود بوجود آورده اید (نویسنده آن خود شمایید)، مطلع نشوید، می توانید گزینه
"نمی خواهم از تغییراتی که خودم می دهم آگاه شوم" را تیک بزنید.

عالوه بر موارد فوق،اگر ناظر چیزی هستید، اطالع رسانی های آن برای شما ارسال می شود مگر آن که در تنظیمات
اطالع رسانی گزینه "هیچ رویدادی" را انتخاب کرده باشید.


