
MICROSOFT TEAMS
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN (MOBILE)

Microsoft Office 365



CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG MS TEAMS

• Mở kho cài đặt ứng dụng

• Tìm kiếm ứng dụng MS Teams

• Thực hiện cài đặt ứng dụng



ĐĂNG NHẬP VÀO MS TEAMS

• Sau khi cài đặt, thực hiện khởi
động phần mềm MS Teams

• Yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản
được Nhà trường cấp phát



ĐĂNG NHẬP VÀO MS TEAMS

• Thực hiện đăng nhập



ĐĂNG NHẬP VÀO MS TEAMS

• Nhập Password mặc định được
Nhà trường cấp phát

• Password mặc định ban đầu là:

•Abc1234@



ĐĂNG NHẬP VÀO MS TEAMS

• Tại lần đăng nhập đầu tiên, người
dùng phải thay đổi Password

• Pass do người dùng tự đặt, cấu
trúc gồm có: 8 ký tự trở lên, phải có
chữ lẫn số, có chữ in hoa và có ký
tự đặc biệt (%, @)



CẤP PHÉP CHO THIẾT BỊ

• Thực hiện
cho phép MS 
Teams kết nối
thiết bị
(Webcam, 
Microphone)



ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG

• Sau khi đăng nhập thành công hệ
thống chuyển đến giao diện chính
của phần mềm MS Teams



THAM GIA LỚP HỌC

• Danh sách các lớp học sẽ có trong
phần Nhóm



KHỞI TẠO LỚP HỌC

• Giảng viên sau khi vào phòng sẽ
Khởi tạo phòng học



THAM GIA LỚP HỌC

• Giảng viên sau khi vào phòng sẽ
tạo một lớp học, sinh viên tham gia
vào lớp “Tham gia”



THAM GIA LỚP HỌC

• Tùy chọn thiết bị kết nối (Micro, 
Webcam) để kết nối vào lớp học



THAM GIA LỚP HỌC

• Giao diện lớp học



THAM GIA LỚP HỌC

• Sinh viên tham gia vào lớp học



THAM KHẢO CHỨC NĂNG TEAMS

• Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng nâng cao từ
Microsoft các chức năng trong MS Teams

• https://hotromicrosoft.com/huong-dan-su-dung-microsoft-
teams-day-hoc-truc-tuyen-4037/



Hết


