
 

 Hướng Dẫn Sử Dụng Classroom Presenta�on Tool
trên Oxford Learner’s Bookshelf 

Một số chữ viết tắt: 
 * Classroom Presenta�on Tool: CPT 
 * Oxford Learner’s Bookshelf: OLB

Để sử dụng OLB lần đầu, Thầy/Cô cần có các thiết bị sau:

 

 

 

 

      
  

 
 

 

Tải ứng dụng OLB về máy tính1
OLB có thể sử dụng trên máy tính, iPad và các máy tính bảng khác.

   * Máy tính cần kết nối Internet.
   * Truy cập https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/
   * Chọn “Download the app”. Sau đó lựa chọn phiên bản phù hợp với thiết bị.

   * Đăng nhập: Nếu Thầy/Cô có tài khoản Oxford Teachers’ Club (trước đây đã sử dụng để tải các tài 
liệu sách Tiếng Anh 1 Family and Friends, National Edition), Thầy/Cô có thể sử dụng tài khoản đó để 
đăng nhập OLB.

   * Đăng ký: Nếu chưa có tài khoản, Thầy/Cô điền thông tin để đăng ký tài khoản OLB.

   * Chọn “Download now” và tiếp tục cài đặt vào máy tính để sử dụng sách điện tử (e-books) trên 
máy tính ở chế độ o	-line.

Màn hình trình chiếu:

Dây cáp:

Mã truy cập của sách:

Internet: 
Để tải ứng dụng OLB lần đầu về máy tính. Sau đó, OLB có thể sử dụng o	-line mà không cần Internet 
cho các lần sử dụng tiếp theo.

Đây là mã CPT do Nhà Xuất Bản Đại Học Oxford cung cấp cho từng cuốn sách để thêm vào tài khoản 
OLB.

Máy chiếu/màn hình/bảng tương tác.

Để kết nối máy tính, hoặc máy tính bảng với màn hình trình chiếu.

Mọi thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

Oxford University Press Viet Nam
  * Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Viettel 285 CMT8, P.12, Q.10, Tp.HCM
  * Điện thoại: 028 6256 1123
  * Email: elt.vn@oup.com
  * Website: www.oup.com/elt

Đăng nhập/ Đăng ký tài khoản2
Mở ứng dụng OLB đã được cài vào máy tính để Đăng ký (Register) hoặc Đăng nhập (Sign in).

Thêm tựa sách vào tài khoản OLB3
* Chọn “Add books”

Sử dụng sách đã được thêm vào OLB4
   * Nhấn chọn cuốn sách muốn sử dụng. Sau đó chọn “Open”.

   * Màn hình hiển thị khi đã mở sách thành công.

   * Nhập mã CPT đã được cung cấp. Sau đó chọn “Add”.
   * Lưu ý, mỗi mã CPT chỉ được sử dụng “Add books” một lần. Sử dụng Username và Password của 
một tài khoản OLB để đăng nhập trên các thiết bị khác nhau.

Tương tác với Thanh Công Cụ5
   * Trên cùng là Thanh Công Cụ với nhiều chức năng khác nhau có thể tương tác như: Tìm kiếm, Viết, 
Vẽ, Ghi chú…

Ghi chú:
   1. Để tìm hiểu thêm hướng dẫn sử dụng CPT bằng tiếng Anh, vui lòng xem tại đây 

   2. OLB có thể sử dụng trực tuyến trên trang

   * Nhấn vào các biểu tượng để phát audio, hiển thị nội dung…

https://www.youtube.com/watch?v=ovtTLa3aSxI

https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/
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