HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT CÁC ỨNG DỤNG OFFICE 365
I.Cài đặt bộ cài Office:
Bước 1: Đăng nhập để tải xuống Office
Truy nhập https://portal.office.com và nếu bạn vẫn chưa đăng nhập, hãy chọn Đăng nhập, nhập
username và pass được cấp:

Trên trang chủ sẽ có các ứng dụng trong gói dịch vụ, kích vào mục “khám phá các ứng dụng của
bạn” để hiển thị đầy đủ các ứng dụng:

Từ trang chủ Office 365, chọn Cài đặt Office
Chọn Các ứng dụng Office 365 để bắt đầu cài đặt.Phiên bản 32-bit và ngôn ngữ Việt nam được
cài đặt mặc định.

Nếu muốn lựa chọn các cài đặt khác, chọn “các tùy chọn cài đặt khác”

Tại mục này, người dùng có thể lựa chọn:
- Tải và cài đặt Skype for Business
- Office: Chọn ngôn ngữ khác (English, China…) và phiên bản 32 hoặc 64 bit
Nên chọn phiên bản nào ?
*Lý do chọn phiên bản 64 bit: Những máy tính chạy phiên bản Windows 64 bit thường có
nhiều tài nguyên hơn, chẳng hạn như khả năng xử lý và bộ nhớ, so với người tiền nhiệm 32 bit
của mình. Ngoài ra, các ứng dụng 64 bit còn có thể truy nhập vào bộ nhớ lớn hơn so với các ứng
dụng 32 bit (lên tới 18,4 triệu Petabyte). Do đó, khi kịch bản của bạn bao gồm các tệp lớn
và/hoặc làm việc với các tập dữ liệu lớn, đồng thời máy tính của bạn đang chạy phiên bản
Windows 64 bit, 64 bit sẽ trở thành sự lựa chọn phù hợp khi:






Bạn đang làm việc với các tập dữ liệu lớn, như sổ làm việc Excel trên quy mô doanh nghiệp chứa
các tính toán phức tạp, nhiều PivotTable, kết nối dữ liệu tới cơ sở dữ liệu bên ngoài, Power
Pivot, 3D Map, Power View hoặc Tải & Chuyển đổi. Phiên bản Office 64 bit có thể hoạt động
tốt hơn trong những trường hợp này. Xem mục Đặc tả và giới hạn của Excel, Đặc tả và giới hạn
của Mô hình Dữ liệu và Mức sử dụng bộ nhớ trong phiên bản Excel 32 bit.
Bạn đang làm việc với các ảnh, video hoặc hoạt hình cực lớn trong PowerPoint. Phiên bản Office
64 bit có thể phù hợp hơn trong việc xử lý những bộ trang chiếu phức tạp này.
Bạn đang làm việc với các tệp lớn hơn 2 GB trong Project, đặc biệt là khi dự án chứa nhiều dự
án con.
Bạn đang phát triển các giải pháp Office nội bộ như phần bổ trợ hoặc tùy chỉnh mức tài liệu. Sử
dụng phiên bản Office 64 bit cho phép bạn đem đến phiên bản 64 bit cho những giải pháp này,
bên cạnh phiên bản 32 bit. Các nhà phát triển giải pháp Office nội bộ nên truy nhập vào Office
2016 64 bit để thử nghiệm và cập nhật những giải pháp này.



Bạn đang làm việc với kiểu dữ liệu Số Lớn trong Access, và mặc dù kiểu dữ liệu này được hỗ trợ
bởi Access 32-bit, bạn có thể gặp phải kết quả không mong muốn khi chạy các mã hoặc biểu
thức có sử dụng thư viện VBA 32-bit bản địa. VBA 64-bit cung cấp kiểu dữ liệu LongLong hỗ
trợ đầy đủ các con số lớn. Để biết thêm thông tin, xem Sử dụng kiểu dữ liệu Số Lớn.

*Lý do chọn phiên bản 32 bit: Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt Windows 32 bit thì bạn chỉ có thể cài
đặt Office 32 bit. Nếu bạn đã cài đặt Windows 64 bit thì bạn có thể cài đặt Office 32 bit hoặc
Office 64 bit.

Bạn có Phần bổ trợ COM 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp
tục chạy phần bổ trợ COM 32 bit trong Office 32 bit ở Windows 64 bit. Bạn cũng có thể thử liên
hệ với nhà cung cấp Phần bổ trợ COM và yêu cầu họ cung cấp phiên bản 64 bit.


Bạn sử dụng các điều khiển 32 bit mà không có phiên bản 64 bit nào để thay thế. Bạn có thể tiếp
tục chạy các điều khiển 32 bit trong Office 32 bit, như Microsoft Windows Common Controls
(Mscomctl.ocx, comctl.ocx) hoặc mọi điều khiển 32 bit của bên thứ 3 hiện có.

Bước 2: Cài đặt Office
1. Click vào file download để cài đặt sẽ ra cửa sổ cài đặt của bộ Office. Tùy theo trình duyệt của
bạn, bấm vào Chạy (trong Edge hoặc Internet Explorer), Thiết lập (trong Chrome) hoặc Lưu
Tệp (trong Firefox).

Hoặc Chương trình cài đặt Setup.X86.vi-vn sẽ được download về mục được lưu:

Nếu bạn thấy lời nhắc từ Kiểm soát Tài khoản Người dùng với nội dung Bạn có muốn cho phép
ứng dụng này thực hiện thay đổi đối với thiết bị của bạn không? chọn Có.
Cài đặt sẽ bắt đầu.
Lưu ý: Thời gian chờ cài đặt hoàn tất tùy vào tốc độ đường truyền và Network người sử dụng.
Chú ý không tắt máy và tắt mạng Internet trong suốt quá trình cài đặt, nếu không người sử dụng
phải cài đặt lại từ đầu.



Chương trình sẽ có thông báo ở góc phải về bộ Office đang cài đặt:

Bước 3: Kích hoạt Office
Bắt đầu sử dụng ngay ứng dụng Office bằng cách mở ứng dụng bất kỳ, như Word hoặc Excel.
Trong hầu hết các trường hợp, Office được kích hoạt sau khi bạn khởi động một ứng dụng và sau
khi bạn bấm vào Chấp nhận để đồng ý với Điều khoản cấp phép.
Sau khi chờ bộ Office 365 cài đặt vào máy, chương trình sẽ yêu cầu nhập thông tin địa chỉ
email/mật khẩu đang sử dụng Office 365

 Chọn No, Thanks để tiếp tục cài đặt bộ Office, nếu người sử dụng muốn tìm hiểu thêm về
Office 365 có thể chọn < Take a look> để tham khảo:

 Sau khi cài đặt hoàn tất sẽ thông báo Office đã sằn sàng sử dụng:

II.Cài đặt Micrososft Teams:

Trên trang chủ, kích chuột vào biểu tượng Microsoft Teams
tab Microsoft Teams:

, màn hình sẽ chuyển qua

Kích chuột vào biểu tượng tải phiên bản cho PC
ở góc trái phía dưới màn hình để tải
bộ cài về máy. Sau đó, kích đúp chuột vào file download để “Run” bộ cài:

III. Cài đặt Email trên Outlook:
 Tại giao diện chính của Microsoft Office Outlook, click Menu “File”
Account”

“Info”

“Add

 Tại giao diện “Add Account”, chọn mục “Email Account” và nhập các thông tin như sau:
- Your name:

Nhập tên của bạn

- Email address:

Nhập địa chỉ email

- Password:

Nhập mật khẩu

- Retype password:

Nhập lại mật khẩu.

Click “Next”

 Hệ thống sẽ tự động kiểm tra cấu hình tên miền, địa chỉ email và mật khẩu. Nếu tất cả đều
chính xác, hệ thống sẽ thông báo như giao diện bên dưới.

 Click “Finish” để hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản Exchange.

IV. Cài đặt Office 365 trên thiết bị di động:
 Truy cập CH Play hoặc AppStore trên điện thoại, gõ và tải các ứng dụng : Outlook,
Onedrive, Micrososft Teams, Yammer, Word, Excel, PowerPoint .
 Mở các ứng dụng, nhập username và passworrd

