HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN HỌP KHÔNG GIẤY TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
1. Điều kiện sử dụng
Thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng,…) đáp ứng các điều kiện sau:
- Sử dụng hệ điều hành iOS hoặc Android
- Cài đặt phần mềm đọc tập tin PDF, Word, Excel; giải nén tập tin (nếu có)
- Kết nối mạng Internet
2. Cài đặt
- Tải ứng dụng “Họp không giấy” tại kho ứng dụng di động trên thiết bị di
động (App Store đối với hệ điều hành iOS, CH Play đối với hệ điều hành Android).

Lưu ý: người dùng tìm kiếm ứng dụng trên kho ứng dụng tên “Họp không giấy” với
đầy đủ tên có dấu tiếng việt.
- Chọn “cài đặt” để tiến hành cài đặt ứng dụng “Họp không giấy” trên thiết bị
di động.

3. Hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản
a. Đăng nhập
- Chọn chức năng “đăng nhập”
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- Đăng nhập bằng tài khoản đã được thiết lập

b. Đăng xuất
Chọn chức năng “đăng xuất”

c. Đổi mật khẩu
- Chọn chức năng “Đổi mật khẩu”
- Cung cấp các thông tin yêu cầu đổi mật khẩu

d. Thông tin cuộc họp
- Nhận thông tin mời họp: Ngoài tin nhắn SMS được gửi trực tiếp qua số điện
thoại người dùng đã đăng ký, thông tin cuộc họp được thông báo trên thiết bị di động
sử dụng “Họp không giấy” (có kết nối mạng Internet và đăng nhập tài khoản) bằng
hình thức thông báo nhanh trên thiết bị di động (Notification)
- Danh sách cuộc họp: Chọn chức năng “Danh sách cuộc họp” để kiểm
tra thông tin cuộc họp tương ứng tài khoản sử dụng
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- Lịch họp: Chọn chức năng “Lịch họp” để kiểm tra thông tin cuộc họp
theo thời gian tương ứng tài khoản sử dụng

- Thông tin chi tiết cuộc họp:

Thông tin
cuộc họp

Chọn xem
thành phần
mời họp
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e. Tài liệu họp
- Chọn chức năng “Tài liệu liên quan” tại thông tin
chi tiết cuộc họp
- Chọn tài liệu và xem trên thiết bị di động đang sử dụng

Chọn xem tài liệu
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