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* Trước Hội nghị, hãy đảm bảo rằng
bạn đã tải và cài đặtZoom trên

máy tính hoặc điện thoại.
Truy cập https://zoom.us/download

và tảiZoom về hoặc tìm kiếm
trên Google play hoặcApple

store trên điện thoại của bạn.

* Khi bạn đã tải về hoặc cập nhật
phiên bản Zoom mới nhất,

hãy tham chiếu đến
email xác nhận hoặc trang web 

dành cho những người tham gia
hội nghị để lấy các đường
link truy cập vào hội nghị .

Cập nhật phiên bản Zoom mới nhất yêu cầu
phải mở ứng dụng Zoom trên thiết bị của bạn

và nhấn vào biểu tượng hồ sơ cá nhân, sau đó
nhấn nút check for udates

(như hình bên). 

địa chỉURL web để
tảiZoom về máy

tính

Nhấn download
bản 64 bit có sẵn

Cập nhật phiên bảnmới
nhất bằng cách mởứng

dụng Zoom, 
nhấn vào nút hồ sơ cá nhân
ở trên đầu cửa sổ, sau đó

nút check for updates 
(kiểm tra bản cập nhật)

Cửa sổ màn hình
của ứng dụng

Chuẩn bịZoom

https://zoom.us/download
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Thanh điều khiểnZoom

Nhấn để
xem thành
viên đang ở
hội nghị

Nhấn đểmở
cửa sổ chát

Nhấn để
xem phòng

Breakout 
(ảnh bên trên)

Nhấn để
chọn Ngôn

ngữ
(ảnh bên trên)

Nhấn để
xem các

cách phản
hồi hội nghị
(ảnh bên trên)

* Hiển thị ở đây là thanh điều
khiểnZoom cơ bản kèm theo

hướng dẫn và mô tả.

* Nhấn vào các nút tương ứng
đểmở tính năng đó trong hội

nghịZoom.
Chát là phướng thức chính để

giao tiếp với người trình bày và
yêu cầu trợ giúp kỹ thuật.

(xem slide tiếp theo có thông tin chi tiết
hơn vềChát và Người tham gia)

* Phòng Breakout sẽ được sử
dụng trong buổiTiền Hội nghị

(Chiêm tinh & 7 Cung)
*

Tuỳ chọn ngôn ngữ được cung cấp theo
thời gian thực (nếu có)

Các nút phản hồi được sử dụng để tăng
tương tác trên Zoom.

Rời phòng Breakout:  nút
ở góc dưới bên phải

Rời khỏi Hội nghị: nút ở
góc dưới bên phải

Nhấn more nếu
vài biểu tượng
của thanh điều
khiển bị ẩn đi
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Những người tham gia & Cửa sổChát/tuỳ chọn

Cửa sổ
chát

Khi cửa sổ bật, 
nhấn nút mũi
tên xuống để

thu, phóng hay 
đóng màn hình

cửa sổ.

* Minh hoạ ở đây là các tuỳ
chọn cửa sổ màn hình cho

những Người tham gia
(Participants) và cửa sổChát.

Các tuỳ chọn này có thể được sử
dụng để di chuyển các cửa sổ
độc lập khỏi cửa sổ màn hình

chính củaZoom.
* Gồm cả minh hoạ toàn bộ

một cửa sổChát và các
tuỳ chọn bổ sung bên trong

cửa sổ Người tham gia. 
*

Khi tài liệu được giới thiệu để tải về trong
Zoom, bạn sẽ tìm thấy chúng trong cửa sổ
Chát. Cửa sổ những người tham gia có thể
được sử dụng để làm hiện danh sách tất cả

những người tham dự hội nghị
cũng như để nhắn tin trực tiếp cho người

điều khiển (host)/đồng điều khiển (co-host) 
cuộc họp và đổi tên của bạn.

Nhấn more nếu
vài biểu tượng
của thanh điều
khiển bị ẩn đi

Cửa sổ Người
tham gia

Nhấn chọnmột
cái tên trong
cửa sổ Người
tham gia để
nhắn tin trực

tiếp.

Nhấn chọn
tên của bạn
và More để
thay đổi lại

tên (nếu
cần). 
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Thanh điều khiển: lựa chọnAudio (âm
thanh)/Video

Nhấn để
bật/tắt míc. 
Nhấnmũi
tên lên để
bật cửa sổ
lựa chọn.

Nhấn để
bật/tắt

camera. Nhấn
mũi tên lên để
bật cửa sổ lựa

chọn.

Mở phần thiết lập
âm thanh

Chọn hình nền ảo & các
bộ lọcVideo

Chọn Míc

Chọn loa phát/thiết bị đầu ra

Kiểm thử Míc/Thiết bị đầu ra

Kết nối/ngắt kết nối thiết bị âm
thanh (nhấn join with audio nếu

bạn không thấy âm thanh)

* Minh hoạ ở đây là thanh
điều khiển chính cho phần

audio (âm thanh)/video và các
chức năng của chúng. 

Sử dụng những nút này để
thay đổi thiết bị đầu vào và
đầu ra cũng như kiểm thử

những thiết bị này và kết nối
chúng.

Ngoài ra, bạn có thể mở phần thiết lập
audio/video mở rộng bằng cách nhấn

vào danh sách lựa chọn tương ứng.

ChọnCamera

Mở phần thiết lập video 
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Chế độ màn hình Video

* Minh hoạ ở đây là các chế độ màn
hình khác nhau và cách kích hoạt chúng.

Sử dụng các chế độ này theo cách mà
bạn muốn nhìn.

*

Thông tin/định nghĩa chi tiết hơn dưới đây
Các lựa chọn màn hình ở trên đầu chỉ có sẵn khi chỉ có video được

trình bày. 

Nhấn View button trên góc trên bên phải.
Speaker View là màn hình đơn tập trung vào video đang bật.

Gallery View thể hiện toàn bộ danh sách
người tham gia dưới dạng bảng các ô vuông

(chỉ thấy được video khi người tham gia bật camera (video) của họ)
*

Màn hình ở bên dưới chỉ có sẵn khi ở chế độ
screen share (màn hình được chia sẻ).

Standard để các ô thu nhỏ của người tham gia
phía trên màn hình được chia sẻ.

Side-by-side: Speaker đặt các video đang bật ở bên phải
của màn hình được chia sẻ.

Side-by-side: Gallery đặt ô thu nhỏ của tất cả những
người tham gia ở bên phải của màn hình được chia sẻ. 

Nếu bật chế độ "Non-Video Participants"
những người tham gia sẽ được hiển thị như là

một ô vuông màu đen kèm với tên hoặc ảnh đại diện của họ. 
Nếu tắt chế độ "Non-Video Participants"

chỉ các videos đang bật mới được hiển thị. 

Các chế độ màn hình: Video/Share screen
Góc trên bên phải

Nhấn vào các chế độ hiển
thị màn hình

Màn hình Người đang phát
biểu/một loạt màn hình của

người tham gia

Không hiển thị video nào nếu tắt đi

Bật chế độ hiện thị toàn
màn hình

Standard – video thu nhỏ đặt bên
trên màn hình chính

Chế độ màn hình
trong khi bật

Screen Share (chia 
sẻ màn hình)

Side-by-side: Người đang phát biểu – Màn hình đơn
đặt bên phải của màn hình chính

Side-by-side: một loạt màn hình – đặt bên
phải của màn hình chính

Không hiển thị video nếu tắt đi

Chuyển chế độ giữa màn hình Người đang phát
biểu và màn hình đang chia sẻ (screen share)
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Zoom: Cài đặt/Thiết lập tổng quan (General) * Minh hoạ ở đây làThiết lập
Tổng quan (General) cho Zoom.

Mở phần thiết lập tổng quan
bằng cách nhấn vào mũi tên lên
bên cạnh nút míc hoặc video và

sau đó chọn tab General.

Chỉ những thiết lập/cài đặt thích hợp nhất 
mới được đề cập ở đây. Vui lòng thử nghiệm 
các cài đặt khác để thử nghiệm việc làm cho 

trải nghiệm Zoom của bạn được tốt nhất. 
Hiển thị ở đây là các cài đặt mặc định được 

đề xuất. 

Bằng cách nhấp vào "View More Settings", 
bạn sẽ có quyền truy cập vào các cài đặt bổ 

sung dành riêng cho tài khoản Zoom. Các cài 
đặt này là tùy chọn và dành cho người dùng 

nâng cao.

Bật chế độ
Màn hình đôi

Bật chế độ toàn màn
hình ngày khi vào

Zoom

Tắt/bật chế độ để thanh
điều khiển củaZoom ẩn

đi hoặc luôn hiện

Bật nó nếu bạnmuốn
theo dõi thời gian diễn

ra trong Zoom

Nhấnmũi tên lên để
vào phần thiết lập
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Zoom: thiết lậpVideo * Minh hoạ ở đây là thiết
lập video cho Zoom.
Đểmở phần thiết lập

Video, nhấn vào nút mũi
tên lên ở kế bên nút biểu

tượng video.

Chỉ những thiết lập/cài đặt thích 
hợp nhất mới được đề cập ở đây. Vui 
lòng thử nghiệm các cài đặt khác để 

thử nghiệm việc làm cho trải nghiệm 
Zoom của bạn được tốt nhất. 

Hiển thị ở đây là các cài đặt mặc 
định được đề xuất.

Các tùy chọn video nâng cao có sẵn 
cho những người đã quen thuộc với 

các kỹ thuật tối ưu hóa video. 
(những thứ này không được hiển thị 

ở đây)

ChọnCamera từ
danh sách sổ ra

Nhấn nút mũi tên để
vào phần thiết lập

Bật chế độ video chất lượng HD
(tắt đi nếumạng internet chậm)

Điều chỉnh giảm
ánh sáng nếu video 

tối màu

Bật chức năng tự động bật
Video (camera) khi vào Zoom

Ẩn đi Người tham gia không có
khỏi màn hình

Tăng số người được
hiển thị ở chế độ màn

hình Gallery (bảng nhiều
hình vuông) lên 49
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* Minh hoạ ở đây là thiết
lập audio cho Zoom.
Đểmở phần thiết lập

audio, nhấn vào nút mũi
tên lên ở kế bên nút biểu

tượng míc.

Chỉ những thiết lập/cài đặt thích 
hợp nhất mới được đề cập ở đây. Vui 
lòng thử nghiệm các cài đặt khác để 

thử nghiệm việc làm cho trải nghiệm 
Zoom của bạn được tốt nhất. 

Hiển thị ở đây là các cài đặt mặc 
định được đề xuất.

Các tùy chọn video nâng cao có sẵn 
cho những người đã quen thuộc với 

các kỹ thuật tối ưu hóa video. 
(những thứ này không được hiển thị 

ở đây)

Zoom: thiết lậpAudio 

Tự động kết nối thiết bị
audio khi vào phòng

Bật chế độ tắt míc khi
vào phòng

Nhấn nút mũi tên để
vào phần thiết lập

Chọn & kiểm thử thiết bị đầu ra
Điều chỉnh âm lượng đầu ra

Lựa chọn & kiểm thử míc
Điều chỉnh âm lượng đầu

vào

Bật chế đô tự động triệt
tiêu (tùy chọn kiểm thử

nếu tiếng ồn xung quanh là
một vấn đề)

Thiết lậpAudio chuyên nghiệp
(tuỳ chọn/nâng cao)


