Cách sử dụng Zoom
Với Zoom, quý vị có thể nhìn thấy và nói chuyện trực tiếp với người khác ở
mọi nơi trên thế giới. Hãy xem cách sử dụng nó.

Zoom là gì?
Zoom là một trong những nền tảng hội nghị video phổ biến nhất thế giới. Người dùng
có thể gọi điện video cho nhau và tham gia vào các cuộc gọi nhóm. Một số điểm nổi
bật của nó là:
•



•

Có hai loại đối tượng tham gia trong một cuộc gọi
Zoom. Một người chủ trì tổ chức cuộc gọi, còn gọi là
cuộc họp ảo. Người chủ trì sẽ gửi email mời đến từng
người tham gia, trong đó có một đường dẫn và mật
mã, để giúp những người này dễ dàng tham gia cuộc
họp với người chủ trì.

Hãy tận hưởng các cuộc gọi video
cùng với bạn bè trên Zoom

•

Zoom thường được sử dụng trong công việc, nhưng nó cũng có thể kết nối quý
vị với bạn bè và gia đình quý vị ở mọi nơi trên thế giới, giúp quý vị gặp bác sĩ trên
trực tuyến, tham gia các lớp học hoặc tận hưởng những đêm chơi trò chơi cùng
với bạn bè.

•

Zoom miễn phí khi sử dụng cho mục đích cá nhân. Gói Cơ bản (Basic) miễn phí
có tối đa 100 người trong một cuộc gọi và thời gian tối đa là 40 phút cho các cuộc
gọi nhóm.

Quý vị cần những gì để sử dụng Zoom
Quý vị cần chuẩn bị sẵn một số thứ để sử dụng Zoom:
•

Zoom chạy trên iPad, iPhone, điện thoại và máy tính bảng Android, máy tính
Windows và Mac. Dù sử dụng thiết bị nào thì để sử dụng Zoom quý vị sẽ cần cài
trên thiết bị của mình một chương trình máy tính, gọi là một ứng dụng.

•

Để có các cuộc gọi điện video chất lượng tốt trên Zoom, điều quan trọng là quý vị
cần có kết nối internet nhanh và ổn định.
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•

Zoom là một sản phẩm dựa trên video, vì vậy nó sẽ tốn rất nhiều dữ
liệu internet của quý vị. Quý vị cần kiểm tra xem quý vị còn nhiều dữ
liệu hay không.

•

Để sử dụng Zoom hiệu quả, quý vị sẽ cần có một camera tích hợp
sẵn, hoặc cắm vào, máy tính của quý vị, cùng với một micrô và loa
hoặc tai nghe.

Tạo một tài khoản Zoom
Để bắt đầu với Zoom, quý vị cần tạo một tài khoản Zoom.
Dưới đây là cách thực hiện:

1.



2.



3.



4.



5.



https://zoom.us
SIGN UP IT’S FREE

Zoom miễn phí khi sử dụng cho
mục đích cá nhân

Download the Zoom
application to your computer
Download

6.


Zoom chạy trên máy tính, điện
thoại thông minh và máy tính bảng
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Bảo vệ quyền riêng tư của quý vị khi sử dụng
Zoom
Như với mọi truyền thông trực tuyến, có những điều quan trọng quý vị phải
cân nhắc khi sử dụng Zoom để đảm bảo quyền riêng tư của mình.
•

 hi trò chuyện trực tiếp trên Zoom, đừng chia sẻ quá
K
nhiều thông tin cá nhân với những người quý vị không
biết.

•

 ãy nhớ rằng mọi thứ mà camera trên máy tính của quý
H
vị nhìn thấy sẽ được truyền đi khi trò truyện trên Zoom.

•

 rước khi tham gia một cuộc họp hoặc cuộc gọi trên
T
Zoom, quý vị hãy đảm bảo rằng camera và micrô của
quý vị hoạt động bình thường. Nếu được mời tham gia,
hãy đảm bảo rằng quý vị có sẵn email cùng với mật mã.

Hãy cẩn thận khi chia sẻ thông tin
cá nhân với những người quý vị
không biết.

•

 ành chút thời gian làm quen với màn hình Zoom. Lưu
D
ý tính năng Chia sẻ Màn hình (Screen Sharing) để quý
vị không vô tình sử dụng nó.

•



•



Tùy chỉnh Zoom để phù hợp với quý vị
Zoom rất linh hoạt và cho phép quý vị kiểm soát khá nhiều những gì người
khác trong một cuộc họp Zoom nhìn hoặc nghe từ quý vị. Các tính năng
bao gồm:
•



•

Tắt tiếng micrô khi không muốn người khác nghe thấy quý vị

•

Bật hoặc tắt camera, hoặc thay đổi hình nền.

Hãy nhớ rằng, quý vị có thể tham gia một cuộc họp Zoom mà không cần
có video. Quý vị có thể nói và nghe người khác mà không làm hiển thị mặt
của quý vị.
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Sử dụng Zoom để kết nối với những người khác
Giờ hãy xem cách quý vị có thể gọi trên Zoom hoặc tham gia cuộc họp
nhóm:

1.



2.



3.



4.



5.
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Làm mờ hình nền của quý vị giúp
đảm bảo rằng những người tham
gia Zoom không thể nhìn thấy
phòng của quý vị và những người
khác ở trong đó.
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