
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỦ DỤNG OUTLOOK VÀ ONEDRIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

2 

 

MỤC LỤC 

1. Đăng nhập Office 365 ............................................................................................ 3 

2. Outlook ................................................................................................................... 6 

2.1. Tổng quan Outlook ........................................................................................... 6 

2.2. Cài đặt Outlook ................................................................................................. 8 

2.2.1. Chỉnh sửa thông tin tài khoản ................................................................. 8 

2.2.2. Cài đặt vùng đọc trên giao diện mail ...................................................... 9 

3. OneDrive .............................................................................................................. 11 

3.1. Tạo mới tệp tin, liên kết, thư mục ................................................................... 11 

3.2. Upload tệp tin và thư mục ............................................................................... 12 

3.3. Tải xuống tệp tin và thư mục .......................................................................... 12 

3.4. Xóa liên kết, tệp tin và thư mục ...................................................................... 13 

3.5. Chia sẻ và cấp quyền liên kết, tệp tin hoặc thư mục ....................................... 13 

3.5.1. Chia sẻ liên kết, tập tin hoặc thư mục ................................................... 13 

3.5.2. Xem tài liệu được chia sẻ ...................................................................... 14 

3.6. Đồng bộ OneDrive với máy tính cá nhân ....................................................... 14 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

3 

 

1. Đăng nhập Office 365 

Để đăng nhập vào office 365, người dùng truy cập vào liên kết www.office.com, bấm 

chọn nút Sign in để bắt đầu đăng nhập tài khoản. 

 

Người dùng tiến hành nhập tài khoản email 

 

Bấm chọn Next để nhập tiếp mật khẩu 
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Bấm nút Sign in, màn hình yêu cầu cập nhật lại mật khẩu để tăng cường bảo mật, 

người dùng nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và lặp lại mật khẩu mới. 

 

Màn hình xác nhận người dùng có muốn ghi nhớ đăng nhập không: 

 

Người dùng chọn Yes/No tùy theo hoàn cảnh sử dụng.  
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Giao diện trang chủ Office 365 hiện ra như sau: 

 

Hình 1: Giao diện trang chủ Office 365 
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2. Outlook 

2.1. Tổng quan Outlook 

Sau khi đăng nhập vào Office 365, bấm biểu tượng Outlook, màn hình hiển 

thị yêu cầu cài đặt thời gian khu vực đối với người dùng lần đầu: 

 

Bấm chọn nút Save để tới giao diện Outlook. 

 

Hình 1: Giao diện Outlook 
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① Cửa sổ tìm kiếm:  

Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập nội dung 

mail hoặc tên tài khoản mail người gửi mà 

người dùng muốn tìm kiếm. 

② Danh sách thư mục gồm các thư mục cơ bản trong 

Outlook, các thư mục do người dùng tự tạo và số mail trong 

mỗi thư mục.  

Các thư mục chính gồm: 

- Inbox: Chứa các thư được gửi đến 

- Drafts: Các thư nháp 

- Sent Items: Các thư được gửi đi 

- Delete Items: Các thư được xóa 

- Archive: Các thư được lưu trữ 

- Conversation History: Lịch sử trò chuyện qua skype 

for bussiness. 

- Junk Email: Các thư spam 

- Notes: Các thư được ghi chú 

③ Tạo thư mới hoặc soạn mail mới bằng cách bấm  

④ Danh sách các mail trên thư mục được chọn:  

Ở phiên bản Web của MS Outlook, hộp thư của người dùng sẽ được chia thành hai tab: 

- Tab Focused. Các email được sắp xếp vào tab này là những email quan trọng 

nhất và yêu cầu trả lời nhanh hơn. 

- Tab Other. Email khác được sắp xếp vào tab này để người dùng có thể xử lý với 

khi người dùng có thời gian hơn. 

Mỗi mục mail có thông tin bổ sung như:  

- Số lượng thư trong mỗi cuộc trò chuyện  

- Số thư chưa đọc 
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- Biểu tượng tài liệu đính kèm, cờ, ghim bài hoặc phân loại màu được gắn cho 

mail nếu có.  

- Khi di chuột qua một mail, người dùng có thể xóa, thêm cờ hoặc thêm phân loại 

màu bằng cách bấm vào biểu tượng tương ứng.  

Ở phía trên cùng của dạng xem danh sách là bộ lọc (Filter), người dùng có thể bấm vào 

để tìm nhanh các thư theo các tiêu chí lọc mà Outlook có. 

⑤ Ngăn đọc: Mail mà người dùng chọn để đọc và trả lời được hiển thị ở ngăn này. 

2.2. Cài đặt Outlook 

Để cài đặt Outlook, người dùng kích chuột vào biểu tượng cài đặt ở góc phải phía trên 

màn hình giao diện Outlook, chọn Mail để tiến hành cài đặt. 

 

2.2.1. Chỉnh sửa thông tin tài khoản 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab General chọn My 

account. Giao diện chỉnh sửa thông tin tài khoản như hình dưới đây: 

 

Hình 2: Chình sửa thông tin cá nhân 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

9 

 

Người dùng điền đầy đủ thông tin cần sửa trên form nhập, nhấn biểu tượng Save để 

hoàn thành. 

2.2.2. Cài đặt vùng đọc trên giao diện mail 

Trên giao diện cài đặt Mail Outlook, người dùng kích chuột vào tab Mail/Layout chọn 

Reading pane. Giao diện hiển thị như hình dưới đây: 

 

Hình 3: Cài đặt vùng đọc 

Người dùng có nhiều lựa chọn cho từng tiêu chí mà Outlook đưa ra: 

- Cài đặt vùng đọc ở bên phải, bên dưới hoặc ẩn đi 

- Khi chuyển đến hoặc xóa một mục thì Outlook sẽ mở mục trước hay sau đó 

- Trả lời mail ở trong vùng đọc mail hay mở cửa sổ mới 
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Sau khi đăng nhập, Outlook tự động mở thư đầu tiên hay để người dùng tự chọn 

mail để đọc. 

Người dùng nhấn Save để lưu lại cài đặt. 
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3. OneDrive 

Sau khi đăng nhập vào Office 365, bấm biểu tượng OneDrive từ giao diện 

trang chủ Office 365 để sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây OneDrive. 

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

Giao diện tạo mới Onedrive: 

 

Hình 4: 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) 

- PowerPoint presentation (tạo tệp trình chiếu) 

- OneNote notebook (tạo tệp ghi chú) 

- Forms for Excel (tạo forms) 

- Link (tạo liên kết) 
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3.2. Upload tệp tin và thư mục 

Giao diện upload hiển thị như hình dưới đây: 

 

Hinh 5: 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 

3.3. Tải xuống tệp tin và thư mục 

Giao diện tải xuống tệp tin và thư mục: 

 

Hinh 6: Tải xuống tệp tin và thư mục 

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.  
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3.4. 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 

Các liên kết, tệp tin, thư mục bị xóa được chuyển sang thư mục Recycle bin hay thư 

mục chứa rác. 

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

3.5.1. 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 7: Chia sẻ tệp tin hoặc thư mục 

Bước 2: Bấm chọn Share từ menu ngang,  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

14 

 

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. 

 

3.5.2. 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 

3.6. 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/ 

https://onedrive.live.com/about/en-hk/download/
https://onedrive.live.com/about/en-hk/download/
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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. 
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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 9: Giao diện đồng bộ OneDrive trên máy tính cá nhân 

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

 

 


