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- PHẦN 1 -

GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM MS TEAMS

Covid 19 làm cho các trường học phải chuyển
đổi sang việc dạy và học trực tuyến.

Có khá nhiều ứng dụng để học trực tuyến
hiện nay như: Zoom, Google Meets, MS Teams,
Zavi (Zalo)…



- Ưu điểm của MS Teams:

+ Giảng viên & HSSV có thể chia sẻ, trao
đổi các tài liệu, bài tập, bài giảng dễ dàng.

+ MS Teams được miễn phí cho giáo dục.

+ Cung cấp nhiều tính năng và khả năng
cộng tác vượt trội hơn các phần mềm khác do là
ứng dụng dành riêng cho giáo dục.



- PHẦN 2 -
CÁCH TẢI VÀ ĐĂNG NHẬP BẰNG MÁY TÍNH

1. Cách tải phần mềm MS Teams: 
Bước 1: Mở trình duyệt => Click đường link:



Bước 2: Tải file ứng dụng xuống thư mục chứa

Bước 3: Mở file ứng dụng vừa download:



Bước 4: Đăng nhập trên ứng dụng Teams trên máy tính:

Đăng nhập bằng tài khoản được Nhà trường cấp phát:

Cú pháp MSSV@sv.ntc.edu.vn

Ví dụ MSSV: 1121031040
Email: 1121031040@sv.ntc.edu.vn

Password 
mặc định
ban đầu

Abc1234@



Hình 1  – Đăng nhập của sinh viên



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

- Pass do người dùng tự
đặt, theo nguyên tắc:

+ Gồm 8 ký tự trở lên

+ Có chữ lẫn số

+ Có chữ in hoa

+ Có ký tự đặc biệt

(%, @)

Vd: Abc1234@



PHẦN 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM



1. Hoạt động: Bao gồm thông báo, tin nhắn, chú thích,
tin trả lời: lịch sử cuộc gọi, cuộc họp bắt đầu và kết thúc lúc
nào… Tại đây có thể nhắn tin lên nhóm, trả lời tin nhắn, tạo
cuộc họp…



2. Nhóm:

- Đây là cửa sổ chính làm việc của phần mềm.

- Liệt kê Danh sách Kênh, trò chuyện, chia sẻ tệp.

- Cho phép mỗi Teams có một cuộc thảo luận tập
trung được lưu và dễ dàng tìm kiếm.

- Hội thoại là nơi tất cả các hoạt động nhóm được
ghi lại từ việc chia sẻ tệp đến các cuộc gọi video.

- Tại đây có thể tạo cuộc họp để tham gia dạy và
học hay họp trực tuyến. Nhà trường sẽ tạo sẵn
sinh viên các nhóm (lớp học).



Click chọn một nhóm : 



Không gian làm việc của 1 nhóm: 



Các chức năng của thanh công cụ: Nhập tin 
nhắn lên trang nhóm, tải tệp tin, biểu tượng, xem/ 
sửa bản ghi lại cuộc họp.



- Tab file (Tệp):

Tải dữ liệu về (Giáo viên có thể tải dữ liệu lên để
các em sinh viên tải về làm tài liệu học tập).



- PHẦN 4 -
TÌM HIỂU CHỨC NĂNG TRONG CUỘC 

HỌP CỦA PHẦN MỀM



Các bước để tham gia buổi học/cuộc họp:

1. Chọn Nhóm.

2. Click vào nhóm mình muốn chọn.

3. Chung.

4. Sinh viên => Click Tham gia để vào cuộc họp
hoặc Click vào Link sao chép GV gửi để tham gia
vào cuộc họp 1 cách nhanh nhất.



Hình – Các bước tạo cuộc họp



5. Chọn âm thanh máy tính (Lần sau máy sẽ thiết
lập bước này sẵn).

6. Tắt/ mở camera.

7. => Tham gia ngay.



* Các chức năng trong cuộc họp:



2. Tin nhắn: Nhắn tin với các thành viên trong nhóm.



3. Biểu tượng: trái tim, giơ tay, vỗ tay, like, mặt cười.

- Chú ý: biểu tượng giơ tay phát biểu trong cuộc họp.
+ Cách giơ tay phát biểu trong cuộc họp:



=> Tìm hiểu từng chức năng:

+ Cài đặt thiết bị: thiết lập micro và loa máy tính



+ Hiệu ứng nền: Chọn phông nền mà người dùng yêu
thích. Phục vụ khi mở camera có được như một không
gian họp thực sự, tiện lợi nhất cho những giáo viên, sinh
viên học trực tuyến tại nhà.



8. Chia sẻ màn hình:
Có 5 cách chia sẻ:

 Chia sẻ cả màn hình máy tính

 Cửa sổ

 Powerpoint

 Chia sẻ tệp trong máy

 Dạy bằng bảng trắng:

** Lưu ý: Nếu Sinh viên muốn chia sẻ tệp hay bài
trình chiếu có âm thanh cần bật âm thanh máy tính
trước khi chọn bước 2 (Chữ BẬT). Để kết thúc việc
chia sẻ màn hình với những người nghe khác, chọn
Stop Sharing (Dừng chia sẻ màn hình).



Hình – Chia sẻ màn hình



9. Kết thúc cuộc họp:

* Đối với sinh viên: Chỉ hiện rời đi.



* Một số lỗi thường gặp khi sử dụng MS Teams

1. Quên Password phần mềm MS Teams

- Thầy Tài: 0792211060 (sđt/zalo)

- Cô Trang: 0772476130 (sđt/zalo)

2. Trường hợp đang học nhưng mạng chậm

- Tắt các ứng dụng không liên quan đến học trực tuyến

- Di chuyển đến vị trí gần thiết bị phát wifi trong nhà để có
kết nối mạng mạnh nhất.



3. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, đổi mật khẩu lần đầu
phải theo nguyên tắc: Gồm 8 ký tự trở lên, có chữ lẫn số,
có chữ in hoa, có ký tự đặc biệt (%, @).

4. Khi đăng nhập vào phần mềm mà không thấy lớp học
đã được tạo sẵn của mình:

- Đầu tiên cần vào kiểm tra xem đã đăng nhập đúng tài
khoản của mình hay chưa?

- Nếu đã đúng tài khoản cá nhân thì báo với Nhà trường
để được thêm vào Lớp học.

5. Khi tham gia vào lớp học cần mặc trang phục lịch sự,
nên để hiệu ứng nền để giả lập như một không gian lớp
học trực tiếp.



Sử dụng phần mềm MS Teams trên điện thoại: kiểm tra đã đăng
nhập đúng tài khoản cá nhân:



Sử dụng phần mềm MS Teams trên điện thoại: 
kiểm tra đã đăng nhập đúng tài khoản cá nhân:


