
 

Hướng dẫn giảng viên sử dụng phòng tuyển dụng trực tuyến: 

‘ 

Sử dụng trình duyệt web ( Firefox, Chome, Safary- phiên bản mới nhất hỗ trợ 

HTML5). Nên sử dụng máy tính xách tay hoặc máy để bàn có Mic+ Webcam. 

 

Video hướng dẫn: https://youtu.be/gLN1RLEaEYA  

 

TT Nội dung Time line 

1 Tạo  conference 0:17” 

2 Bật mic 1:27” 

3 Bật camera 1:47” 

4 Chia sẻ màn hình 2:06” 

5 Cài đặt phòng họp 3:42” 

6 Chat chung/riêng 6:54” 

7 Bật/ tắt Mic cả lớp/ Tắt mic cả lớp trừ presenter 7:46” 

8 Trao quyền thuyết trình/ lấy quyền thuyết trình 8:11 

9 Tạo phòng học phụ 8:54” 

10 Thuyết trình trong buổi học 11:42” 

11 Sử dụng bảng white board  trong thuyết trình 13:07” 

12 Chia sẻ video 14:22” 

14 Bảng phím tắt  

 

Nhấp phím Ctrl + link trên để xem chi tiết bên dưới 

Kết hợp mở video, kéo thanh trượt thời gian theo time line 

 

 

Hỗ trợ: 

Công ty cổ phần ADT Quốc tế (Edunow) 

Hotline: 024-62627729 máy lẻ 208; 210. 

Mobile: 0903469391( Ms.Hằng) 

Tham gia group hỗ trợ: Zalo:  

Group Facebook:  

 

Nhấp vào Conference: 

 
 

 

https://youtu.be/gLN1RLEaEYA


 

 
 

 

1. Đặt tên Conference 2-Chỉnh thời gian 3-Nhấp vào đây nếu không giới hạn 

thời gian 4-Mô tả Conference 5- Để nguyên lực chọn này: mời vác thành viên 

tham gia 6- Loại bỏ giám sát viên tham gia 7- Cập nhật hoàn tất tạo 

Conference. 

 

 
Test MIC: 



Bật camera & chia sẻ màn hình:

 
 

 

 

Cài đặt thông số phòng họp: 

 

Nhấp vào dấu : 



 
 

Setting: 

 
 

Bật hết các thông số lên và Save: 

 
 

Video học viên: nhấp vào để phóng to: 



 
 

Chat chung: 

 
Nhấp vào học viên và chat riêng: 

 

 

 
 

Bật tắt tiếng cả lớp: 



 

1. Tắt tiếng cả lớp 

2. Tắt tiếng cả lớp trừ người thuyết trình. 

 

Tạo  phòng họp phụ: 

Tạo ra nhiều phòng họp: 



 

 

Tạo phòng học phụ: 

 

1. Số lượng phòng. 2- Thời gian. 3- nhấp chuột- kéo và thả học vào từng phòng, 4- 

Tạo phòng. 



 

1-Nhâp vào Breakout room, 2- Chọn phòng họp, muốn đóng các phòng họp: nhấp vào 

End all breakout room. 

Tham gia phòng họp nhỏ: 

 

Sau khi phỏng vấn ứng viên ở phòng họp này, 1- nhấp vào đóng trình duyệt. 2- trở về 

trình duyệt chính. 

Trao quyền cho các thành viên khác thuyết trình: 



 

Lấy lại quyền thuyết trình: 

 

 

Sử dụng tính năng thuyết trình: 

Nhấp vào dấu +, upload a presentation 

 

 

 



Upload file để trình chiếu: các loại file office: Words, Exel, PDF 

 

 

Sau khi đẩy file lên sử dụng các công cụ để thuyết trình: 

 + Chạy slide 

 + Phóng to thu nhỏ 

 + Sử dụng các công cụ; text, bút vẽ… để thuyết trình. 

 + Cho phép các thành viên khác tham gia chia sẻ, thuyết trình. 

 

 

Chia sẻ video: 

 

Bảng phím tắt: 



Combo Function: chức năng 

  

Alt + Shift + O Open Options: mở option 

Alt + Shift + U Toggle UserList 

Alt + Shift + M Mute / Unmute: bật/tắt tiếng 

Alt + Shift + J Join audio: Sử dụng audio 

Alt + Shift + L Leave audio: thoát audio 

Alt + Shift + P Toggle Public Chat (User list must be open) 

Alt + Shift + H Hide private chat: Giấu của sổ chát 

Alt + Shift + G Close private chat: đóng của sổ chat 

Alt + Shift + A Open actions menu: mở menu action 

Alt + Shift + S Open status menu: mở menu tình trạng 

Spacebar 
Activate Pan tool (Presenter):(thuyết trình)-kích hoạt công 

cụ Pan 

Right Arrow Next slide (Presenter): (thuyết trình): sang slide tiếp 

Left Arrow Previous slide (Presenter): ( thuyết trình): slide tiếp 

 


