HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VIDEO
CONFERENCE (JITSI MEET) TRONG HỆ THỐNG MẠNG VINAREN
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG JITSI MEET VÀ KHỞI
TẠO MỘT PHÒNG HỌP MỚI
1. Trên điện thoại thông minh
I.

Yêu cầu tối thiểu: điện thoại thông minh (hoặc máy tính bảng) có camera,
microphone, tai nghe (hoặc loa ngoài), mạng Internet (wifi hoặc 4g).
Cài đặt
Trên thiết bị, điện thoại thông minh vào kho ứng dụng như App Store hoặc
google play, tìm kiếm phần mềm Jitsi Meet & cài đặt.
Sau khi cài đặt mở ứng dụng Jitsi Meet có giao diện như sau:

-

Nhấn vào biểu tượng
ở góc trên bên trái màn hình – tiếp theo vào Cài
đặt ta có màn hình bên dưới và đặt lại các thông số sau:

• Tên hiển thị: Điền tên của người dùng hoặc của đơn vị
• URL máy chủ: nhập https://vc.vinaren.vn (Để kết nối vào máy chủ VC
của VinaREN)
-

Quay lại màn hình chính

•

Điền tên Phòng họp người sử dụng muốn khởi tạo vào ô Nhập tên
phòng
• Nhấn Được để xác nhận người sử dụng là chủ nghị;
• Tại giao diện tiếp theo điền User và mật khẩu người dùng (là tài khoản
và mật khẩu đã ghi trong Công văn);
• Sau khi hoàn thành các bước trên người dùng sẽ nhận được giao diện
như sau:
- Chọn biểu tượng Tùy chọn khác –
tiếp theo chọn More optoins rồi
chọn Add meeting Mật khẩu để
đặt mật khẩu cho phòng họp.
- Nhấn biểu tượng Invite others để
mời bạn bè tham dự họp qua danh
bạ điện thoại. Hoặc gọi điện mời họ
vào phòng họp vừa khởi tạo để tham
dự cuộc họp.

2. Trên máy tính:

- Yêu cầu tối thiểu: máy tính cá nhân (hoặc Laptop), webcam, microphone,
tai nghe (hoặc loa), mạng Internet (dây hoặc không dây).
- Mở trình duyệt Chrome hoặc Cốc cốc (trên Windows) hoặc Safari (trên
MacOS) gõ đường link: https://vc.vinaren.vn
Nhận được màn hình sau:

-

Để thuận tiện việc cài đặt nhấn vào biểu tượng Cài đặt
góc trên bên phải
màn hình rồi vào mục Thêm chọn Ngôn ngữ: Tiếng Việt rồi nhấn được

Điền tên Phòng họp người sử dụng muốn khởi tạo vào ô Bắt đầu một cuộc
họp
- Nhấn Được
-

-

Nhấn Tôi là chủ nghị hệ thống sẽ tạo cho ta một phòng họp mới

Tại giao diện tiếp theo điền User và mật khẩu người dùng (là tài khoản và mật
khẩu đã được cấp đã ghi trong Công văn).
- Giao diện của phòng họp mới tạo như sau:
-

-

Nhấn biểu tượng
(Chia sẻ liên kết và thông tin quay số của cuộc họp
này) bên dưới góc phải màn hình tiếp theo như sau:
Tạo mật khẩu cho
phòng họp nhấn Add
mật khẩu để điền Mật
khẩu rồi gõ Enter.
- Nhấn Sao chép để gửi
đường link mời khách
tham dự họp (nhớ thông
báo cả mật khẩu vừa đặt
thì khách mới vào dự
họp được.
HƯỚNG DẪN THAM GIA VÀO PHÒNG HỌP ĐÃ CÓ SẴN
-

II.

1. Trên điện thoại thông minh
-

Mở ứng dụng Jitsi Meet và làm theo hướng dẫn sau:

o Nhập tên phòng: Đánh tên phòng họp đã được tạo hoặc được mời
vào tham dự họp.
o Nhập tên tài khoản và mật khẩu nếu có (Tài khoản và mật khẩu do
người quản trị phòng họp đặt)
o Chọn để cho phép ứng dụng truy cập camera & microphone khi được
hỏi
- Giao diện ứng dụng sau khi đăng nhập:

-

Một số chức năng khác: Khi chọn nút Tùy chọn khác sẽ cho người dùng
thực hiện một số chức năng như sau: Lưu ý nếu bạn chỉ là khách tham
dự họp, sẽ không thực hiện được tính năng Đổi/xóa mật khẩu phòng
họp,

2. Trên máy tính
Bước 1: Vào link của cuộc họp được mời hoặc vào link https://vc.vinaren.vn, nhập
tên phòng họp được mời vào ô Bắt đầu cuộc họp mới rồi nhấn Đi

Điền mật khẩu (nếu có) người khởi tạo phòng họp sẽ gửi cho bạn
Giao diện sau khi vào phòng họp và một số chức năng chính:

Bước 2: Chọn nút biểu tượng
(các cài đặt khác) rồi vào Mục Cài đặt để thay
đổi lại 1 số cấu hình mặc định như sau:

- Đặt tên hiển thị khi gọi Video
call, thường là tên của người
sử dụng, tên đơn vị
- Chọn thiết bị Hình ảnh, âm
thanh, micro trong phần Thiết
bị

- Một số tính năng khác có thể sử dụng trong phòng họp (tự tìm hiểu và cài đặt)
Các lưu ý:
Tắt mic khi không nói gì để không ảnh hưởng đến cuộc họp;
Vì yêu cầu riêng tư, bảo mật, các cuộc họp được đề nghị luôn luôn đặt mật khẩu;
Kết nối thử nghiệm trước khi tham gia để đạt chất lượng tốt nhất;
Đường truyền Internet là quan trọng nhất vì thế cố gắng dùng mạng dây hoặc ngồi
gần bộ phát wifi, chỗ sóng khỏe (nếu dùng 4G).

