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1. Các quy định cụ thể khi dùng tài khoản
a. Không sử dụng tài khoản để gửi email hàng loạt, giả mạo, lừa đảo và các hành vi
trái pháp luật.
b. Không sử dụng tài khoản để gây nguy hại cho người khác như lan truyền virus,
gửi nội dung khủng bố, tấn công mạng, tham gia các diễn đàn, phát ngôn có tính chất
thiếu chuẩn mực….
c. Không sử dụng tài khoản lưu trữ phát tán tài liệu vi phạm bản quyền.
d. Không giúp người khác vi phạm quy định này.
e. Người dùng chịu trách nhiệm trước pháp luật của dữ liệu lưu trữ.
Nếu vi phạm các quy định, sẽ thu hồi tài khoản và xử lý theo quy định của Nhà
trường. Người dùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
Khi cần hồ trợ, người dùng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo – Khoa học và hợp tác
quốc tế (Zalo 0968356368) để được hướng dẫn giải quyết.
2. Cách đăng nhập và cài đặt ứng dụng MS Teams
Mở trình Duyệt web dán Link sau để tải phần mềm xuống máy tính:

https://teams.microsoft.com/
Sau khi truy cập vào liên kết của trang Microsoft Teams phía trên, đăng nhập với
tài khoản MS Teams Nhà trường đã cung cấp, ví dụ sinh viên Nguyễn Văn A có mã
sinh viên 18DH01107 được cấp tài khoản truy cập như sau:
- Tên tài khoản: 18DH01107@dhktna.edu.vn
- Mật khẩu: abc@1234
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Ta nhấn nút “Tiếp theo” vào điền thông tin số điện thoại để xác thực tài khoản
(dùng để phục hổi mật khẩu, xác thực tài khoản đăng nhập 2 lớp và lấy lại mật khẩu)

Ta chọn quốc gia Việt Nam và nhập số điện thoại cá nhân và chọn gửi mã cho
tôi qua tin nhắn văn bản, khi đó hệ thống gửi về điện thoại, ta nhập nút “Tiếp theo” và
kết thúc.

Bấm tiếp tục cho đến khi hiện bảng thông báo này ta tích vào ô không hiển thị
lại thông báo này và chọn có để tiếp tục
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Ở đây ta chọn “Tải xuống cho máy tính” để tiến hành tải hoặc tiếp tục sử dụng
với trình duyệt web.

Sau khi tải ứng dụng, tiến hành cài đặt thành công, khởi động lên màn hình đầu
tiên xuất hiện, ta nhấn nút Get started

Tại đây ta tiến hành đăng nhập với tài khoản MS Teams của Nhà trường cung cấp,
các thông báo và yêu cầu xác thực lần đầu tiên tương tự như đăng nhập trên trình duyệt
Web.
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Kế đến ứng dụng hỏi cách chức lưu các thông tin vào máy tính, chúng ta có thể
chọn “No, sign in to this app only”
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3. Đổi ngôn ngữ cho ứng dụng từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
Từ màn hình ứng dụng, nhấn nút 3 chấm (…) rồi chọn Setting để mở hộp thoại
thiết lập ngôn ngữ trong mục General, tại mục Language, mục con App language,
chọn Tiếng Việt, đồng thời Save and Restart
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4. Xem lịch học và tham gia lớp
Sau khi đăng nhập nhập thành công, ta chọn menu “Nhóm” bên trái màn hình để
xem đang thuộc các lớp học nào

Tại các nhóm sinh viên thuộc lớp học theo thời khoá biểu, ta nhấn vào kênh
chung của nhóm để xem liên kết phòng học
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Tại lịch học này, sinh viên nhấp vào và chọn nút “tham gia” hoặc vào liên kết
dưới hình.

Khi đó màn hình xuất hiện, chúng ta có thể bật Camera và âm thanh rồi nhấn nút
“Tham gia ngay”.

Trong cuộc họp, người dùng có thể sử dụng thanh công cụ phía trên để bật/tắt
Camera, Micro, chia sẽ màn hình, mở cửa sổ chát, xem danh sách thành viên đang
online, …và nút kết thúc cuộc gọi (Rời đi).
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