
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỦ DỤNG OUTLOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

2 

 

MỤC LỤC 

1. Giới thiệu ................................................................................................................ 3 

2. Tạo mới tệp tin, liên kết, thư mục .......................................................................... 3 

3. Upload tệp tin và thư mục ...................................................................................... 4 

4. Tải xuống tệp tin và thư mục .................................................................................. 4 

5. Xóa liên kết, tệp tin và thư mục ............................................................................. 5 

6. Di chuyển liên kết, tệp tin hoặc thư mục ................................................................ 5 

7. Chia sẻ và cấp quyền liên kết, tệp tin hoặc thư mục .............................................. 7 

7.1. Chia sẻ liên kết, tập tin hoặc thư mục ............................................................... 7 

7.2. Hướng dẫn cấp quyền truy cập ......................................................................... 8 

7.3. Xem tài liệu được chia sẻ ................................................................................ 10 

7.4. Cùng làm việc trên tệp tin ............................................................................... 11 

8. Đồng bộ OneDrive với máy tính cá nhân ............................................................. 12 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

3 

 

1. Giới thiệu 

OneDrive là dịch vụ lưu trữ đám mây có thể hoạt động trên nhiều hệ điều hành. 

OneDrive for Business cung cấp cho người dùng 1 TB lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ lưu toàn 

bộ hình ảnh, video và các tài liệu quan trọng tại một không gian, đồng thời có thể truy 

cập dữ liệu từ nhiều thiết bị như máy tính, tablet, điện thoại chạy trên các hệ điều hành 

như Windows, Mac, Windows Phone, iOS, Android và Xbox. Người sử dụng OneDrive 

có thể cộng tác trực tuyến với 5 người cùng lúc thông qua tính năng Office Online để 

dễ dàng chia sẻ và làm việc cùng nhau trên Word, Excel, PowerPoint và thậm chí là 

OneNote Online.  

2. Tạo mới tệp tin, liên kết, thư mục 

Vào trang chủ https://Office.com, sau đó đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Office 

365. 

Giao diện tạo mới Onedrive: 

 

Hình 1: Tạo mới tệp tin, liên kết, thư mục 

Onedrive cho phép người dùng, tạo mới: 

- Thư mục 

- Tệp tin word, excel, powerpoint, onenote, forms 

- Liên kết 

Để tạo mới, người dùng kích chuột vào New từ menu ngang, 

chọn: 

- Thư mục (tạo thư mục) 

- Word document (tạo tệp word) 

- Excel workbook (tạo tệp excel) 
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- PowerPoint presentation (tạo tệp trình chiếu) 

- OneNote notebook (tạo tệp ghi chú) 

- Forms for Excel (tạo forms) 

- Link (tạo liên kết) 

3. Upload tệp tin và thư mục 

Giao diện upload hiển thị như hình dưới đây: 

 

Hinh 2: Upload tệp tin hoặc thư mục 

Để upload dữ liệu lên OneDrive, người dùng kích chọn Upload trên menu ngang để 

upload một thư mục hoặc một đến nhiều tệp tin lên Cloud. 

Thời gian upload tùy thuộc vào dung lượng tệp tin và tốc 

độ đường truyền, sau khi upload xong, tệp tin mới sẽ được 

nhìn thấy trên OneDrive 

4. Tải xuống tệp tin và thư mục 

Giao diện tải xuống tệp tin và thư mục: 

 

Hinh 3: Tải xuống tệp tin và thư mục 
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Onedrive cho phép người dùng download một hoặc nhiều tệp tin, thư mục cùng một 

lúc. Người dùng kích chuột chọn các tệp tin và thư mục cần tải về, bấm chọn Download 

trên menu ngang, Onedrive sẽ tải xuống tệp zip chứa các tệp tin và thư mục người dùng 

chọn để tải xuống.  

5. Xóa liên kết, tệp tin và thư mục 

Onedrive cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều liên kết, tệp tin, thư mục. Để xóa 

liên kết, tệp tin hoặc thư mục, người dùng kích chọn liên kết, tệp tin hoặc thư mục cần 

xóa, bấm chọn Delete trên menu ngang, bấm nút Delete trên hộp thoại xác nhận để xóa. 

 

Hinh 4: Xóa liên kết, tệp tin hoặc thư mục 

6. Di chuyển liên kết, tệp tin hoặc thư mục 

Onedrive cho phép người dùng di chuyển một hoặc nhiều liên kết, tệp tin, thư mục sang 

một thư mục khác trên Onedrive của người dùng hoặc tới một thư viện khác. Người 

dùng có thể sử dụng một trong hai cách sau: 

- Move to: di chuyển tệp tin, thư mục hoặc liên kết gốc tới vị trí mới. 

- Copy to: đi chuyển tệp tin, thư mục hoặc liên kết được sao chép tới vị trí mới và 

giữ lại bản gốc ở vị trí cũ. 

Để thực hiện thao tác Move to hoặc Copy to, người dùng kích chọn tệp tin, thư mục 

hoặc liên kết muốn di chuyển, sau đó chọn Move to hoặc Copy to từ menu ngang. 
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Hình 5: Di chuyển tệp tin, thư mục, liên kết 

Tiếp theo, Onedrive yêu cầu người dùng chọn thư mục 

đích để chuyển dữ liệu sang. Ở đây, người dùng có hai 

lựa chọn: 

- Thư mục khác 

- Site nhóm 

Sau khi chọn nguồn đích, người dùng bấm chọn Move 

here hoặc Copy here để hoàn tất quá trình di chuyển dữ 

liệu. 

Sự khác biệt giữa OneDrive for Business và site nhóm 

SharePoint: 

- OneDrive for Business là vị trí nơi người dùng có thể lưu trữ các tệp từ máy tính 

của người dùng vào điện toán đám mây và truy nhập chúng từ bất kỳ thiết bị, 

hoặc chia sẻ với người khác. Là một phần của Office 365 hoặc Máy chủ 

SharePoint, OneDrive for Business cho phép người dùng Cập Nhật và chia sẻ 

tệp của người dùng từ bất kỳ đâu và làm việc trên tài liệu Office với người khác 

cùng một lúc. 

- Site nhóm SharePoint là nơi mà người dùng có thể cộng tác về các tệp, tài liệu 

và ý tưởng. Site nhóm được thiết lập để tạo điều kiện cho giao tiếp hai chiều giữa 

các thành viên nhóm. SharePoint cung cấp đầy đủ các thư viện tài liệu, danh sách 

nhiệm vụ, lịch, quy trình, wiki và các tính năng khác nhằm giúp nhóm giao tiếp 

và cộng tác. 
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7. Chia sẻ và cấp quyền liên kết, tệp tin hoặc thư mục 

7.1. Chia sẻ liên kết, tập tin hoặc thư mục 

Để chia sẻ liên kết, tệp tin hoặc thư mục, người dùng làm theo các bước sau: 

Bước 1: Kích chuột vào một liên kết, tệp tin hoặc thư mục cần chia sẻ, 

 

Hình 6: Chia sẻ tệp tin hoặc thư mục 

Bước 2: Bấm chọn Share từ menu ngang,  

Bước 3: Điền thông tin email của người cần share tài liệu, thêm tin nhắn nếu có, bấm 

nút Send để chia sẻ tài liệu. 

 

Ngoài ra, để thiết lập lại quyền sử dụng tài liệu cho người được chia sẻ, người dùng 

kích chuột vào dòng chữ Anyone with this link can edit để thiết lập lại. 
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- Đầu tiên Onedrive muốn người dùng lựa chọn đối tượng chia sẻ tài liệu: 

o Anyone: cấp quyền truy nhập 

cho bất kỳ người nào nhận được 

liên kết này, dù họ nhận được 

trực tiếp từ người dùng hay được 

chuyển tiếp từ ai khác. Có thể 

bao gồm cả những người bên 

ngoài tổ chức của người dùng. 

o People in hou.edu.vn: cấp 

quyền truy nhập liên kết cho mọi 

người trong tổ chức của người 

dùng, dù họ nhận được trực tiếp 

từ người dùng hay được chuyển 

tiếp từ ai khác. 

o People with existing: được 

dùng bởi những người đã có 

quyền truy nhập vào tài liệu hoặc thư mục. (Xem hướng dẫn cấp quyền 

truy cập ở mục 7.2) 

o Specific people: chỉ cấp quyền truy nhập cho những người mà người 

dùng chỉ định, dù những người khác có thể đã có quyền truy nhập. Nếu 

mọi người chuyển tiếp lời mời chia sẻ, chỉ những người đã có quyền truy 

nhập vào mục mới có thể sử dụng liên kết. 

- Theo mặc định, Cho phép chỉnh sửa sẽ được bật. Nếu người dùng muốn mọi 

người chỉ xem các tệp của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm này. 

- Set expiration date: Thời gian giới hạn mà tài liệu này được chia sẻ. 

- Block download: Cho phép hoặc không cho phép tải tài liệu 

- Khi người dùng đã thiết lập xong, bấm vào Apply. 

7.2. Hướng dẫn cấp quyền truy cập 

Để cấp quyền truy cập cho một tài khoản, người dùng kích chuột vào Private hoặc 

Shared trong cột Sharing của bảng danh sách Tệp tin. 
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Hình 7: Hướng dẫn cấp quyền truy cập 

Sau đó màn hình hiển thị hộp thoại Share như sau: 

 

Người dùng kích chuột vào Grant Access, điền tài khoản mail cần cấp quyền truy cập, 

chọn quyền xem hoặc sửa tài liệu (Can edit hoặc Can view), bấm Grant Access để hoàn 

thành cấp quyền truy cập cho một tài khoản mail bất kỳ. Giao diện hiển thị như hình 

dưới đây: 
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7.3. Xem tài liệu được chia sẻ 

Để xem tệp tin, thư mục, liên kết được chia sẻ, người dùng kích chuột vào “Shared with 

me”. Khi đó sẽ thấy được danh sách các tài liệu bao gồm tên tài liệu, thời gian, tài khoản 

chia sẻ. 

Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

Hinh 8: Giao diện danh sách tài liệu được chia sẻ 
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7.4. Cùng làm việc trên tệp tin 

Tương tác là tính năng nổi bật của Office 365. Trên một tài liệu được chia sẻ, người 

dùng không cần phải gửi tài liệu qua lại bằng mail. Người dùng có thể dễ dàng thêm, 

trả lời, theo dõi và cập nhật tài liệu trên một phiên bản. Các tệp tin luôn được cập nhật, 

vì vậy mọi người đều được tiếp cận với phiên bản có nội dung mới nhất. Office 365 hỗ 

trợ tối đa 05 người cùng làm việc trên 01 tệp tin cùng một thời điểm.  

Giao diện hiển thị tính năng cùng làm việc trên một tài liệu được chia sẻ như hình dưới 

đây: 

 

Hình 9: Giao diện làm việc trên một tài liệu 

① Trạng thái tài liệu đã được lưu hay chưa trên thiết bị hiện tại 

② Người cùng làm việc trên tệp tin 

③ Vị trí người cùng làm việc đang thao tác trên tệp tin 
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8. Đồng bộ OneDrive với máy tính cá nhân 

- Download tệp tin cài đặt: Truy cập đường link: https://onedrive.live.com/about/en-

hk/download/ 

 

Cài đặt tệp tin vừa download 

 

Sau khi cài đặt xong, sẽ thấy biểu tượng OneDrive ở góp phải phía dưới màn hình, kích 

chuột vào biểu tượng Onedrive và chọn Sign in, đăng nhập bằng tài khoản Office365. 

https://onedrive.live.com/about/en-hk/download/
https://onedrive.live.com/about/en-hk/download/
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Sau khi đăng nhập, người dùng bấm chọn Next theo hướng dẫn cài đặt. Sau khi cài đặt 

xong, máy tính xuất hiện thư mục OneDrive - hou.edu.vn chứa danh sách tệp tin, thư 

mục, liên kết người dùng sở hữu tương tự như OneDrive trên Website. 

 

Hình 10: Giao diện đồng bộ OneDrive trên máy tính cá nhân 

Lưu ý: Mỗi tài khoản OneDrive được sử dụng 1 TB dữ liệu. 

 


