
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SureMEET 



SureMEET là gì? 



Làm thế nào để bắt đầu sử dụng? 

Bạn vui lòng truy cập vào 

hệ thống theo địa chỉ sau: 

https://suremeet.vn/ 

Sẽ hiện ra giao diện chính 

của hệ thống 

 

Người dùng, click chọn 

vào dịch vụ cần thiết, 

như: PHÒNG HỌP, LỚP 

HỌC, SỰ KIỆN 



Đăng ký sử dụng hệ thống 

1 Đăng ký nhanh: 

• Nhập địa chỉ Email  

• Chọn nút Đăng nhập 

hoặc Đăng ký 

• Hệ thống sẽ hiển thị 

thông báo 

Kích hoạt tài khoản:  

• Đăng nhập tài khoản Email  

• Thực hiện theo hướng dẫn 

trong mail để kích hoạt tài 

khoản 

• Thực hiện thay đổi mật 

khẩu sau khi đăng nhập 



Đăng ký sử dụng hệ thống 

2 Đăng ký từ giao diện: 

• Chọn chức năng Đăng ký   

• Nhập thông tin hệ thống 
yêu cầu: Họ tên, địa chỉ 
Email, mật khẩu 

• Chọn nút Đăng ký 

• Hệ thống sẽ hiển thị 
thông báo đăng ký thành 
công. 

• Bạn sẽ nhận được Email 
thông báo, và kích hoạt 
tài khoản sử dụng 

 



Đăng nhập hệ thống 

1 Sau khi kích hoạt tài khoản thành 

công, Bạn tiến hành đăng nhập để sử 

dụng hệ thống 

2 Nếu quên mật khẩu đăng nhập, bạn 

sử dụng chức năng Quên mật khẩu. 



Xem thông tin và hiệu chỉnh thông tin tài khoản 

1 Đăng nhập thành công, bạn 

có thể: 

• Xem thông tin tài khoản 

• Thay đổi thông tin cá 

nhân 

• Thay đổi mật khẩu 

• Quản lý thành viên 



Tính năng, và sử dụng hệ thống 

1 Tại giao diện màn 

hình chính, bạn di 

chuyển xuống bên 

dưới, sẽ thấy chức 

năng “PHÒNG 

HỌP”. Tại đây cho 

phép người dùng 

“Tham gia họp” 

xem “Lịch họp” 

Xem lịch họp theo 

kế hoạch “Sắp tới” 

lịch hợp “Đã qua” 

Thêm lịch hợp mới 



Tính năng, và sử dụng hệ thống 

1 • Khi chọn thêm lịch họp, hệ 

thống hiện ta giao diện cho 

phép bạn tạp cuộc họp  

Lưu ý: Đặt mật khẩu truy cập: 

 Những thành viên hoặc người tham gia 

cần có mật khẩu truy cập mới có thể 

truy cập và tham gia họp 



Tính năng, và sử dụng hệ thống 

1 Sau khi tạo xong phòng họp, Bạn sẽ tiến hành họp “bắt đầu” hoặc Thêm lịch, mời thành 

viên, tạo tài liệu, Chỉnh sửa, Xóa... : 



Tính năng, và sử dụng hệ thống 

1 Bạn thêm thành viên sẽ cùng họp, bằng cách chọn vào biểu tượng dấu “Mời”  



Tính năng, và sử dụng hệ thống 

1 Hệ thống hiện ra giao diện 

(Thành viên / Khách) 

• Bạn nhập địa chỉ email của 

thành viên muốn mời họp.  

• Click vào và chọn, tương tự 

cho những thành viên tiếp 

theo 

• Cuối cùng bấm “Đồng ý” 



Tính năng, và sử dụng hệ thống 

1 Chọn tính năng mời thành viên, 

sẽ hiện ra màn hình sau, tại đây, 

mời thành viên tham gia bằng 

cách gửi email, check mã QR 

Code nếu muốn truy cập nhanh 

trên thiết bị di động. 

 



Tính năng, và sử dụng hệ thống 

1 Thành viên sẽ nhận được e-mail thông báo mời họp. Thành viên chọn vào link để đi đến 

phòng họp 



Tính năng, và sử dụng hệ thống 

1 Sau khi thêm thành viên 

cuộc họp, hệ thống hiển thị 

danh sách thành viên tại 

màn hình sau 

Thành viên có biểu tượng 

vương miện ꘠ là thành viên 

điều hành cuộc họp 



Tính năng, và sử dụng hệ thống 

1 Thành viên muốn tham tham 

cuộc họp thực hiện như sau: 

• Bấm vào nút “Tham gia 

ngay” 

• Hệ thống hiển thị giao diện 

như sau, bạn nhập mật khẩu 

do Người mời họp đã cũng 

cấp để tham gia (nếu room 

có yêu cầu pass). 

• Chọn nút Đồng ý. 



Tính năng, và sử dụng hệ thống 

1 Thành viên muốn tham tham 

cuộc họp thực hiện như sau: 

• Bấm vào nút “Tham gia 

ngay” 

• Hệ thống hiển thị giao diện 

“Truy cập phòng” bấm vào 

nút “Đồng ý” đối với room 

không yêu cầu pass. 

• Chọn nút Đồng ý. 



Tham gia phòng họp 

1 Tính năng chat, trao đổi thông tin dạng trò chuyện (vừa họp vừa thảo luận) 

Chọn 



Tham gia phòng họp 

1 Thực hiện chia sẻ 

thông tin màn hình 

Chọn nút chia sẻ màn 

hình  

Chọn 



Tham gia phòng họp 

1 Chọn loại ứng dụng 

cần chia sẻ màn hình: 

• Your entire Screen: 
chia sẻ màn hình 
của bạn 

• Application: chia sẻ 
màn hình của bạn 
từ ứng dụng khác 
đang mở 

• Chrome Tab: chia sẻ 
màn hình từ trình 
duyệt 

 



Tham gia phòng họp 

1 Sử dụng các công cụ như: 

bút viết, bút higtline... để 

chia sẻ nội dung cuộc họp 

 



Tham gia phòng họp 

1 Phát biểu tại cuộc họp, các 

thành viên tham gia cuộc 

họp ngoài chat, có thể giơ 

tay phát biểu qua Micro 

hoặc sử dụng bút viết 

bảng để chia sẻ nội dung 

phát biểu.  

Tất cả các thành viên tham 

gia cuộc họp đều có thể 

theo dõi trong khi bạn 

phát biểu 

 

 

Chọn 



Tham gia phòng họp 

1 Đây là chức 

năng cho 

phép người 

dùng quản lý 

tập tin, tài liệu 

cuộc họp 

 

 

Chọn 



Tham gia phòng họp 

1 Đây là chức 

năng cho 

phép người 

dùng chia sẻ 

video từ nhiều 

nguồn như 

Youtube 

 

 

Chọn 



Tham gia phòng họp 

1 Đây là chức 

năng cho 

phép người 

dùng ghi âm 

lại cuộc họp, 

và sẽ chuyển 

thành biên 

bản họp, ( 

form được 

thiết kế theo 

mẫu của đơn 

vị sử dụng) 

 

 

Chọn 



Tham gia phòng họp 

1 Đây là chức 

năng cho 

phép người 

dùng tắt / mở 

âm thanh / 

camera 

 

 

Chọn 



Tham gia phòng họp 

1 Đây là chức 

năng cho phép 

người dùng 

quản lý tập tin, 

tài liệu cuộc họ 

Tạo kết ý kiến 

đánh giá cho 

thành viên đánh 

giá nội dung kết 

quả họp / học 

tập 

 

Chọn 



Tham gia phòng họp 

1 Đây là chức 

năng cho phép 

người dùng 

quản lý tập tin, 

tài liệu cuộc họ 

Tạo kết ý kiến 

đánh giá cho 

thành viên đánh 

giá nội dung kết 

quả họp / học 

tập 

 



Tham gia phòng họp 

1 Khảo sát nhanh. 

Chủ phòng họp có 

thể thực hiện cuộc 

khảo sát nhanh để 

thống kê ý kiến 

của thành viên 

bằng cách chọn 

chức năng khảo 

sát nhanh. 

 

 



Tham gia phòng họp 

1 Hệ thống 
cho phép 
người 
dùng thực 
hiện cài 
đặt chất 
lượng 
camera, 
thiết bị, 
mời thành 
viên vào 
họp, ngôn 
ngữ... 

 

Chọn 



Giải pháp triển khai 

Room Server  

2 Mbps 

2 Mbps 

2 Mbps 

• Intuitive Content at the Center. 

• Ultra HD 4K Audio & Video. 

• Easy, simple Video conference meeting. 

• Very low TCO. 

Giáo viên tại lớp học 

Các đơn vị 

Các cá nhân 



Giải pháp triển khai 

Màn hình tương tác Video camera FHD Laptop, Smart phone 

Danh mục trang thiết bị cần thiết 

 



Giải pháp triển khai 

PHẦN MỀM THIẾT BỊ DỊCH VỤ 

1. Phần mềm SureMeet  

1. Màn hình tương tác / 

máy tính cảm ứng 

2. Camera ghi hình 

3. Máy tính 

1. Hỗ trợ kỹ thuật 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm cần thiết. Thuê dịch vụ / đầu tư 

 



Lợi ích của hệ thống 

1 Thiết lập cuộc họp nhanh 
chóng, an toàn 

2 Ứng dụng trên đa thiết bị, , 
không giới hạn địa lý 

3 Tiết kiệm 90% chi phí cuộc họp, 
chi phí đầu tư hệ thống 

 



Khắc phục các lỗi thường gặp của hệ thống 

Lỗi: Nhận được thông báo mời tham gia cuộc họp, nhưng khi bấm vào link tham gia, hệ thống thông 

báo bạn không có quyền truy cập phòng họp 
1 

Khắc phục: Bạn quay về trang chủ của ứng dụng, chọn “ĐĂNG KÝ” để đăng ký thành viên, sau khi 

đăng ký hệ thống sẽ gửi thông báo đến hộp thư của bạn, bạn click để kích hoạt tài khoản 



Khắc phục các lỗi thường gặp của hệ thống 

Lỗi: Không tìm thấy phòng phòng họp 2 

Khắc phục: Do bạn chưa được mời tham gia phòng họp, Chủ tọa tiến hành mời bạn tham gia, bạn 

dùng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào SureMEET và tham gia họp 



Thông tin liên hệ và hỗ trợ kỹ thuật 

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC VIỆT 

23 Nguyễn Thị Huỳnh, P.8, Q. Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Trụ sở chính: 

Địa chỉ: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, F.8, Q. 

Phú Nhuận, TP.HCM 

E-mail: lacviet@lacviet.com.vn 

Tel: (+84.28) 3842.3333 

Fax: (+84.28) 3842.2370 

Chi nhánh Hà Nội: 

Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà Sky City, 88 

Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

E-mail: lacviet@lacviet.com.vn 

Tel: (+84.24) 3512.1846 

Fax: (+84.24) 3512.1848 

Chi nhánh Đà Nẵng: 

Địa chỉ: 36 Hàm Nghi, F. Vĩnh Trung, 

Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

E-mail: lacviet@lacviet.com.vn 

Tel: (+84. 0236) 365.3848 

Fax: (+84. 0236) 365.2567 
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