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Martus™ 5.1 

عدليل البدء السري  
 

  

 حسابال إنشاء

 .Martus بدء  .1

 

 إلى الخطوات اللازمة لإنشاء الحساب. Martusمرشد إعداد "، سوف يقودك  ؟ جديد Martusهل تريد إنشاء حساب  حدِّد "  .2

  

 إلى حسابك. للولوج Martus إلى الدخول تسجيلي مربع حوار ف السر كلمة و المستخدم اسمفي المرة القادمة، أدخل  Martusعند فتح   .3

" لإنشاء حسابات إضافية؛ حّدِد  جديد ؟ Martusهل تريد إنشاء حساب في نفس الحاسوب. حّدِد " Martusقد توجد العديد من حسابات 

 لاستعادة الحسابات انطلاقا من ملفات نُسَخ احتياط المفاتيح. الحساب استعادة
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 لتسجي إنشاء

 .   إنشاء تسجيل جديدحدِّد   .1

 .عنواناأدخل   .2

 لإضافة جهات الاتصال التي تريد أن تشارك معها التسجيل.  إضافة جهة اتصالحدِّد   .3

 لاختيار قالب استمارة آخر لتنسيق تسجيلك.  مُنتقي القوالبحدِّد   .4

 أدخل المعلومات في حقول التسجيل الموافقة.  .5

 
 .إنشاء التسجيلفذة من داخل نا المرفقاتحدِّد لسان   .6

 ثم حدِّد الملف الذي تريد إرفاقه. إضافةاضغط على   .7

 
 .المشاركةأو  التَّجزِيءأو  الحفظاختر   .8

طالما كان خادمك المُهّيَء مُشغَّلا  Martusالنسخ الاحتياطية للتسجيلات المحفوظة والتسجيلات المُجزَّئة والتسجيلات المُشارَكة في خادم  Martusيحفظ 

 الرئيس. Martusمن شريط مهام  انطلاقا
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 التسجيلات إدارة

 

 الرئيس المهام شريط
 بضغطة واحدة على الزر !  تسجيلا أنشيء  ●

 :  لغير مُشغَّ وإما  مُشغَّلاتصال الخادم، إما وضع بدِّل   ●

   المُدمَج : Torاستخدام  أطفيءأو  شغِّل  ●

  في جميع تسجيلاتك. قم ببحث نصي بسيط   ●

 والوصلة إلى توثيقاته. Martusللحصول على معلومات حول إصدار   المساعدةحدِّد   ●

 التسجيلات قائمة جزء

 رتِّب تسجيلاتك وفق حقول متعددة :  ●

ء أأمم ال) في االخاددمم دد إإنن كانن االتسجيیل قد ُحفِظ في خاددمك االُمهھيَّ  (حدِّ
 االمؤلف
دد إإنن كانن االتسجيیل قد أأُنشيء بوااسطة جهھة ااتصالل تحققَت منهھا) منهھ ُمتحقَّق  (حدِّ
 االعنواانن
 االحفظ تارريیخ

 التسجيلات كما يحلو لك.  حرِّرو  اعرض  ●

 التسجيلات.  انسخ، و  انقل،   صّدِر،   احذف  ●

 الجانبي الشريط

  الحذفو  الإضافةظِّم التسجيلات بواسطة خيارات ون  التسميات مديرخصِّص تسميات الحالات (والتي تلعب دور المجلدات) بواسطة   ●

  سلة المهملاتإدارة الملفات المحذوفة في   ●

 لرفع أو تنزيل أو تحرير استمارات القوالب المخصصة.  مدير القوالباستخدم   ●

  مدير المزامنةارفعْ ونزِّل التسجيلات باستخدام   ●

 .Martusانطلاقا من جهازك المحلي نحو   التسجيلات استورد  ●
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 البحث عن التسجيلات التي تحتاجها

 القيام ببحث بسيط 

 الرئيس. Martusيمكِّنك البحث البسيط من القيام بالبحث في تسجيلاتك انطلاقا من شريط مهام  

 الرئيس. Martusالموجود في شريط أدوات  البحثدخل عناصر البحث في حقل أ  .1

 .نتائج البحثئمة التسجيلات تحت العنوان . ستظهر قائمة نتائج بحثك في جزء قاالبحثحدد   .2

 
 .البحث المتقدم>  التحليللخيارات البحث المتقدم، حدّد 

 

 تنزيل ورفع وحذف التسجيلات  

بتنزيل أو رفع التسجيلات نحو الخادم كما يسمح لك أيضا بعرض موقع التسجيلات وكذا معرفة هوية مُنشئها  Martusمدير مزامنة يسمح لك 

 ت أو أحد جهات اتصالك.سواء كنت أن

 الجانبي. Martus انطلاقا من شريط   مدير المزامنةحدِّد   .1

 .حدِّد التسجيل المرغوب  .2

 

  حّدِد التسجيلات التي تريد تحديثها.  .3

 من الخادم. حذف وإما تنزيل وإما رفع إما حدِّد  .4


