Các bạn sinh viên thân mến,
Để chuẩn bị cho việc dạy – học trực tuyến, Phòng Đào tạo đề nghị các bạn cùng chúng
tôi thực hiện các việc sau:
1.

Sinh viên được cấp một mail STU (MSSV@student.stu.edu.vn – password 12345678).

2.

Kích hoạt mail cá nhân (MSSV@student.stu.edu.vn – password 12345678) và thay đổi password.

Đây là gmail với tên miền là @student.stu.edu.vn.

Sinh viên vào gmail.com để đăng nhập và thay đổi password.

3.

Cài đặt zoom trên laptop, máy tính bảng. Cài đặt bằng account mail được cấp
(MSSV@student.stu.edu.vn), password tự chọn.

4.

Phòng Đào tạo gửi đường link đến mail SV để các bạn kích hoạt tài khoản zoom với
user là mail STU của các bạn.

Phòng Đào tạo hiện quản lý hai hệ thống zoom. Nên sẽ có hai hay nhiều hơn các
tin nhắn, mail tự động.

Khi nhận được vui lòng bấm vào mục “Approve the request” để thêm vào danh
sách người dùng (user).

Đề nghị các bạn kích hoạt tài khoản. Sinh viên chỉ cần bấm vào mục “Approve
the request” là đã được thêm vào danh sách người dùng (user).
Approve the Request

5.

Buổi sáng thứ bảy, ngày 11/04/2020, các bạn vào tài khoản cá nhân trên Cổng thông
tin đào tạo, tại mục “Xem TKB” để xem thông tin về lớp học ảo trên zoom. Cụ thể:

ID meeting (ID của lớp học);

Meeting Password (Password để vào lớp).
Việc này Phòng Đào tạo thông báo trên Cổng thông tin đào tạo trong account cá nhân,
không phải thông báo qua mail.

6.

Các bạn sử dụng tài khoản là mail STU để tham gia vào lớp học theo thời khóa biểu đã
thông báo.

Đến giờ học, sinh viên đăng nhập vào zoom đã cài đặt bằng tài khoản mail sinh
viên đã được cấp, password tự tạo – xem mục (2). Các tài khoản khác không
được chấp nhận.

Tham gia vào lớp học đã được thiết lập theo thời khóa biểu bằng ID meeting và
Meeting Password đã được thông báo - xem mục (4);
Lớp học chỉ được mở trước thời điểm diễn ra 15 phút.

7.

Tài liệu học tập đã được post trên Cổng thông tin đào tạo, tại mục “Xem TKB”.

8.

Mọi chi tiết xin liên hệ elearning@stu.edu.vn hoặc phongdaotao@student.stu.edu.vn.
Hotline: 0902992306
Rất mong các bạn hợp tác để chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!
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Phần mềm ZOOM

Giao diện và hướng dẫn sử dụng

Đăng nhập bằng email
đăng ký zoom
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Thông tin các cuộc họp
đã tạo lịch

Bắt
đầu
tạo
phòng
họp

Tham gia cuộc họp khác
bằng ID của phòng họp

Tạo lịch cho
các cuộc
họp
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Chọn tham gia cuộc họp với âm
thanh của máy tính

Cài đặt loa
và micro cho
phòng họp
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THÔNG TIN CỦA PHÒNG HỌP
Sao chép và gửi
ID đến người
tham dự

Sao chép và gửi
đường link đến
người tham dự
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ID của
phòng họp

Tùy chính
Micro

Tùy chỉnh
Camera

Chia sẻ
màn hình
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Bật/tắt
ghi âm
buổi học

Kết thúc
buổi học

GIAO DIỆN QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ

Bật/tắt Micro và
Camera của
người dự

Bật/ Tắt
micro của
tất cả

Quản lý
người dự
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GIAO DIỆN CHIA SẺ MÀN HÌNH

Chọn file cần
trình chiếu

Chọn nếu cần
chia sẻ âm thanh

Nhấn “Share” để
bắt đầu trình chiếu
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GIAO DIỆN LÚC TRÌNH CHIẾU

Tắt trình chiếu
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Tạm dừng trình
chiếu

Tương tác với
file trình chiếu
(Vẽ, note…)

