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Nội dung

1. Tải và cài phần mềm zoom

2. Đăng ký tài khoản zoom

3. Sử dụng zoom qua phần mềm trên PC

4. Sử dụng Zoom trên web



Tải và cài phần mềm zoom



Tải phần mềm Zoom, truy cập zoom.us



Chọn “Meeting Client” để tải xuống phần
mềm



Chọn “Zoom Client for Meetings”, và
“download”



Chạy file “ZoomInstaller.exe” với quyền
Administrative



Đăng ký tài khoản zoom



Nếu chưa có tài khoản, đăng ký vào zoom 
bằng web, chọn “sign up”



Nhập ngày tháng năm sinh / thành lập để tiếp
tục



Nhập email để tiếp tục, chọn “sign up”



Chọn hình tương ứng để xác thực không phải
robot / tự động



Kiểm tra email để xác thực tài khoản và hoàn
tất bước đăng ký



Sử dụng zoom qua phần mềm trên PC



Phần mềm đã cài đặt xong, chọn “Sign in” 
hoặc “Join a meeting” để bắt đầu



Đăng nhập vào zoom bằng phần mềm, chọn
“Sign in”



Nhập thông tin tài khoản và chọn “Sign in



Vào phần mềm Zoom để bắt đầu họp trực
tuyến



Chọn New meeting để tự tạo 1 cuộc họp



Chọn kết nối với hệ thống loa và mic của máy
tính cho họp



Chọn “End” và lựa chọn tương ứng để kết
thúc họp



Chọn “Test…” để nối với hệ thống loa và mic 
của máy tính và thử thiết bị



Thử loa và mic qua phần mềm Zoom





Lựa chọn kết nối với hệ thống mic và loa của
máy tính sau khi đã thử xong



Tuỳ chọn mặc định kết nối mic và loa máy tính
cho các cuộc họp Zoom



Các tuỳ chọn khi họp “Chat”



Các tuỳ chọn khi họp,  chia sẻ màn hình “Share 
Screen”, lựa chọn cửa sổ chia sẻ tương ứng



Tuỳ chọn chia sẻ âm thanh từ máy tính và tự
động tối ưu hình ảnh, sau đó chọn “Share”



Các tuỳ chọn mở rộng trong quá trình chia sẻ
màn hình



Tuỳ chọn Tạm dừng chia sẻ màn hình, “Pause 
Share”



Tuỳ chọn ghi chú nhanh qua màn hình



Tuỳ chọn “Chat” khi đang chia sẻ



Lựa chọn người gửi chat hoặc file tới



Tuỳ chọn gửi file khi đang chia sẻ màn hình



Tuỳ chọn ghi lại thành film quá trình chia sẻ với kết
nối âm thanh / không kết nối tương ứng



Dừng chia sẻ bằng “Stop Share”



Tuỳ chọn bảo đảm an ninh họp “Khoá phòng
họp” và các tuỳ chọn mở rộng khác



Tuỳ chọn bảo đảm an ninh họp “Khoá phòng
họp” và các tuỳ chọn mở rộng khác



Tuỳ chọn xem số người tham gia họp, và tắt tiếng
của người tham gia họp trong TH là chủ cuộc họp



Mời người khác tham gia họp trong TH là chủ
cuộc họp



Mời người khác tham gia họp trong TH là chủ
cuộc họp qua email, links…



Thể hiện thái độ bằng biểu tượng cảm xúc
trong lúc họp



Chọn “End” và lựa chọn tương ứng để kết
thúc họp



Tuỳ chọn tham gia họp bằng Links



Lựa chọn chỉnh sửa tên, kết nối âm thanh, và
hình ảnh cho họp



Sử dụng Zoom trên web



Tuỳ chọn Tham gia họp hoặc làm chủ họp qua 
web với nút tương ứng



Tuỳ chọn Tham gia họp “join a meeting”, 
nhập thông tin tài khoản và chọn “join”



Tuỳ chọn tạo cuộc họp với vai trò chủ cuộc
họp



Bắt buộc sử dụng qua phần mềm cài trên PC, nhấn
“Lauch meeting” và “Open zoom meeting”



Đăng nhập vào zoom bằng web, nhập thông
tin tài khoản và chọn “Sign in”



Khi là chủ cuộc họp, bắt buộc sử dụng qua 
phần mềm cài trên PC, nhấn “Lauch meeting”



Nhấn “Open zoom meeting” để mở phần
mềm zoom trên PC
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