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Đăng ký: Điền thông �n đăng ký

TRƯỚC NGÀY HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
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2.1

• Một tập �n có tên “ConnectSetup.exe” được tải về máy.
• Nhấn vào tập �n đó để chạy cài đặt.

2.2

Tải phần mềm Adobe Connect
(Nếu chưa có phần mềm Adobe Connect trên máy)
• Sau khi điền thông �n, kiểm tra hộp thư (email) đã đăng ký. Vui lòng 
kiểm tra cả hộp thư Rác (Junk mail). Nhấp vào đường link được cung 
cấp trong hộp thư.
• Nhấn vào nút “Download Adobe Connect Applica�on” để cài đặt 
Adobe Connect theo các bước sau.

Đăng ký: Điền thông �n đăng ký

TRƯỚC NGÀY HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

1

2 Tải ứng dụng Adobe Connect
(Nếu chưa có ứng dụng Adobe Connect trên máy)
Cách 1: Truy cập vào Kho ứng dụng (App Store hoặc CH Play). 
Tìm kiếm “Adobe Connect” và tải về máy.

Chúng tôi khuyến nghị Quý Thầy Cô truy cập bằng Laptop/Desktop để có trải nghiệm tốt hơn.
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Cách 2:  Sau khi điền thông �n, kiểm tra hộp thư (email) đã đăng ký. 
Vui lòng kiểm tra cả hộp thư Rác (Junk mail). Nhấn vào đường link 
được cung cấp trong hộp thư. Nhấn nút “Get Adobe Connect” để cài 
đặt Adobe Connect vào máy.

2.3 Nhấn vào nút “Install”. Sau đó chờ trong giây lát để Adobe 
Connect được cài trên máy �nh.

2.4 Phần mềm Adobe Connect được cài đặt thành công trên 
máy �nh.                                                                                                                         

3 Tham dự hội thảo
Trước thời điểm hội thảo trực tuyến 30 phút, Quý Thầy Cô vào 
hộp thư (email) đã đăng ký. Nhấn vào đường link được cung cấp 
trong hộp thư để truy cập vào phòng hội thảo trực tuyến.

3.1 Chọn “Open Adobe Connect”.

NGÀY HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
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4

Giao diện Phòng hội thảo trực tuyến

Giao diện Phòng hội thảo trực tuyến

• Trước khi tham gia hội thảo trực tuyến, Quý Thầy Cô vui lòng kiểm 
tra âm thanh bằng cách: Chọn vào nút “Mee�ng” (ở góc trái trên 
cùng của màn hình). Sau đó, Quý Thầy Cô chọn “Audio set-up wizard”
và �ếp tục làm theo các bước hướng dẫn hiện ra trên màn hình.
• Cửa sổ trò chuyện (Chat box): Quý Thầy Cô có thể gửi câu hỏi, trò 
chuyện với người thuyết trình, hoặc với người tham gia hội thảo 
trực tuyến.

 
  

 

   
 

 

 

  
Giao diện chung phòng hội thảo trực tuyến
Chuyển đổi giữa các màn hình/nội dung được chia sẻ (share)
Chỉ xem video người thuyết trình
Cửa sổ trò chuyện: Quý Thầy Cô có thể gửi câu hỏi, trò chuyện 
với người thuyết trình, hoặc với người tham gia hội thảo. 

Chat box

Sound check

3 Tham dự hội thảo
Trước thời điểm hội thảo trực tuyến 30 phút, Quý Thầy Cô vào 
hộp thư (email) đã đăng ký. Nhấp vào đường link được cung cấp 
trong hộp thư để truy cập vào phòng hội thảo trực tuyến. 
Chọn “Open Adobe Connect”.

4

NGÀY HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 3.2 Màn hình sẽ tự chuyển qua ứng dụng Adobe Connect đã cài đặt 
trên thiết bị di động (ở bước 2). Link phòng hội thảo trực tuyến 
cũng được cập nhật tự động. Nhấn “Next”.

3.3 Chọn “Guest”. Nhập Họ Tên vào ô “Your name”. Nhấn “Enter” 
để vào phòng hội thảo.
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