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Thiết đặt phần mềm
1.

Chạy phần mềm Martus.
Nếu bạn cần tạo một tài khoản Martus mới, Trợ Lý Thiết Lập Martus sẽ dẫn dắt bạn qua tiến trình tạo lập tài khoản.

2.

Để đăng nhập, điền vào tên người dùng của bạn. Bạn có thể đánh vào mật khẩu dùng bàn phím trên màn ảnh để thêm phần
an toàn và bấm nút OK.

Nhiều tài khoản Martus có thể hiện hữu trong cùng máy tính. Bấm vào bảng Tài Khoản Mới để tạo ra thêm tài khoản; bấm vào
Phục Hồi Tài Khoản để phục hồi tài khoản từ các tập tin chìa khóa được sao lưu trước đó.
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Tạo bản tin
1.
2.
3.
4.

Bấm nút Tạo để bắt đầu một bản tin mới.
Để giữ riêng kín nguyên bản tin, chọn Giữ Riêng Kín TẤT CẢ Thông Tin
Điền vào một tựa đề ngắn gọn mô tả bản tin
Điền vào tóm lược và dữ kiện chi tiết về sự việc.

5.

Đính kèm thêm các tập tin phụ trội như hình ảnh, tin tức của báo chí.

6.

Điền vào các dữ kiện riêng trong phần Thông Tin Riêng Kín. Đính kèm trong phần Thông Tin Riêng Kín cũng sẽ được giữ
riêng kín. Viền đỏ chung quanh khung cho biết dữ liệu trong đó là riêng kín.

7.

Khi xong, lưu bản tin dưới dạng niêm kín hoặc nháp. Khi nối vào máy chủ, các bản tin đã lưu sẽ được gửi đi tự động.
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Quản trị các bản tin
Sắp xếp các bản tin trong thư mục - dùng thư mục mặc định hoặc tạo ra thư mục mới.
Bản tin được chọn sẽ hiển thị trong khung xem trước.
Danh sách các bản tin của thư mục được chọn sẽ được hiển thị.

Để loại bỏ một bản tin, chọn Sửa > Loại Bỏ Bản Tin.
Để xóa một bản tin ra khỏi máy, xóa nó ra khỏi thư mục Bản Tin Loại Bỏ.
Để tạo thư mục mới, chọn Thư Mục > Tạo Thư Mục Mới.
Để sao chép một bản tin, chọn nó, chọn Sửa > Sao Chép Bản Tin; rồi chọn thư mục muốn cho vào, chọn Sửa >
Dán Bản Tin
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Tìm bản tin bạn cần
Để tìm bản tin trong máy, nhấn Tìm.
1. Điền vào từ, chữ, ngày tháng bạn muốn tìm.
2. Bạn có thể dùng “hoặc” để nới rộng hay “và" để thu hẹp việc tìm kiếm.

Để truy lấy bản tin từ máy chủ về, chọn Máy Chủ > Lấy về các Bản Tin Niêm Kín của Tôi hoặc Máy Chủ > Lấy
về các Bản Tin Nháp của Tôi.

1.
2.
3.

Đánh dấu vào bản tin bạn muốn lấy về.
Bấm Xem trước để xem nội dung bản tin bạn chọn.
Bấm Lấy Về để tải bản tin xuống máy.
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