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I. Giới thiệu 

Giới thiệu phần mềm: Trans là một phần mềm hỗ trợ thực hiện hội thảo trực tuyến 

của công ty Nam Việt Telecom. Phần mềm được tích hợp core của Zoom Meeting và tối 

ưu trong điều kiện sử dụng của Việt Nam. 

Phần mềm Trans cho phép cài đặt trên nhiều nền tảng khác nhau: Với máy tính 

Windows, Mac OS) hay với điện thoại (Android, iOS) 

Để thực hiện giảng dạy trực tuyến, các Thầy/Cô tải và cài đặt phần mềm Trans tại 

địa chỉ: 

https://trans.naviconference.com/ 

 

Hình 1. Màn hình tải ứng dụng 

Cụ thể để tải xuống phần mềm:  

- Với máy tính xách tay chạy hệ điều hành Windows: Thầy/ Cô bấm vào Download 

for Windows 

- Với Với máy tính xách tay chạy hệ điều hành Mac OS Apple: Thầy/ Cô bấm vào 

Download for Mac OS 

- Với điện thoại di động thông minh, máy tính bảng chạy hệ điều hành Android: 

Thầy/ Cô bấm vào Google Play 

- Với Iphone/ Ipad: Các Thầy/ Cô bấm vào Available on the App Store 

Sau khi tải xong, Thầy/ Cô tiến hành cài đặt như những phần mềm khác. 

Note: nếu có khó khăn gì trong việc cài đặt, Thầy/ Cô liên hệ với giáo vụ của đơn vị 

để được hỗ trợ. 

Sau khi cài đặt xong, Thầy/ Cô sẽ thấy biểu tượng Trans trên màn hình Desktop  

II. Một số thao tác cơ bản 

https://trans.naviconference.com/
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Bắt đầu mỗi buổi học, Thầy/ Cô click đúp chuột vào biểu tượng Trans trên màn hình 

Desktop để khởi động ứng dụng. Màn hình sau khi khởi động như sau: 

 

Hình 2. Màn hình khởi động 

1. Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị 

- Bấm chuột vào biểu tượng ngôn ngữ ở góc trên bên phải màn hình, chọn ngôn ngữ 

Tiếng Việt. 

2. Đăng nhập vào hệ thống 

- Bấm chuột vào Đăng nhập, màn hình đăng nhập như sau: 

 

Hình 3. Màn hình đăng nhập 

Note: tài khoản đăng nhập của Thầy/ Cô sẽ được phòng Đào tạo nhà trường cung 

cấp. 

- Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hệ thống như sau: 
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Hình 4. Màn hình đăng nhập thành công 

Trong màn hình trên, số hiệu TranS ID chính là mã lớp mà Thầy/ Cô sẽ giảng dạy. 

Thầy/ Cô cung cấp mã này cho sinh viên lớp học để sinh viên tham gia vào lớp. 

3. Cài đặt phòng 

Bước này sẽ giúp Thầy/ Cô thực hiện 1 vài thao tác cấu hình cơ bản về hệ thống. 

Thao tác cấu hình này sẽ thực hiện 1 lần vào lần đầu tiên khi sử dụng hệ thống. 

- Cài đặt phòng: Thầy/ Cô bấm vào Cài đặt phòng. Màn hình như sau: 

 

Hình 5. Màn hình cài đặt phòng 

Thầy/ Cô bấm vào Cài đặt phòng thêm 1 lần nữa và thực hiện các thiết lập như hình 

dưới: 

+ Bật thiết lập: bất cứ khi nào 
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+ Bật thiết lập: phải đăng nhập 

+ Bật thiết lập: tắt tất cả video của người vào dự 

 

Hình 6. Màn hình chi tiết các thiết lập cài đặt phòng 

Nhấn Lưu để hoàn tất và quay trở lại màn hình trước. 

4. Khởi tạo lớp học 

- Thầy/ Cô bấm vào Giáo viên. Chờ 10s để hệ thống khởi tạo lớp học. Sau khi lớp 

học được khởi tạo thành công, màn hình lớp học như hình dưới. 

 

Hình 7. Màn hình lớp học sau khi khởi tạo (chưa có sinh viên) 

III. Một số thao tác quản trị lớp học 

1. Lựa chọn Microphone (mic) và Speaker (loa)  
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2  

Hình 8. Lựa chọn mic và loa đang được hỗ trợ 

- Bấm vào mũi tên bên tay phải của Mute (1) 

- Lựa chọn đúng Microphone và Speaker (2) đang được máy tính hỗ trợ. 

2. Tắt tạm thời mic và video của Thầy/ Cô khi đang dạy 

 

Hình 9. Tắt chức năng mic và video của giảng viên 

- Để tắt tạm thời mic của Thầy/ Cô khi đang giảng dạy, bấm vào biểu tượng Mute. 

Khi đó, biểu tượng Mute sẽ có dấu gạch chéo. 

- Để tắt tạm thời camera của Thầy/ Cô khi đang dạy, bấm vào biểu tượng Start 

Video, biểu tượng Start Video sẽ có dấu gạch chéo. 

3. Điểm danh sinh viên 

 

Hình 10. Chức năng quản lý sinh viên vào lớp 

- Thầy/ Cô bấm vào Manage Participants để xem danh sách sinh viên đã tham gia 

lớp học. Danh sách sinh viên đã vào lớp sẽ hiện ở cửa sổ bên phải màn hình. 

4. Chia sẻ màn hình của giảng viên cho sinh viên 

Chức năng này cho phép Thầy/ Cô lựa chọn màn hình đang mở để chia sẻ. 

 

Hình 11. Chức năng chia sẻ mà hình 

- Giảng viên bấm vào Share Screen (1) 

- Màn hình chia sẻ như sau: 

1 2 

1 

1 

1 
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Hình 12. Lựa chọn màn hình chia sẻ 

- Nếu Giảng viên muốn chia sẻ toàn bộ màn hình máy tính của mình thì chọn (2) 

- Nếu muốn chia sẻ bài giảng (ví dụ: bài giảng soạn bằng PowerPoint) thì chọn (3). 

Trong hướng dẫn này, tôi chọn (3). 

- Bật tùy chọn Share computer sound và Optimize Screen Sharing for Video Clip 

(4) 

- Nhấn Share (5) để bắt đầu chia sẻ. Màn hình sau khi được chia sẻ như trong hướng 

dẫn này: 

2 

3 

4 

5 
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Hình 13. Màn hình được chia sẻ 

5. Tạm dừng chia sẻ, dừng chia sẻ màn hình 

- Trong màn hình chia sẻ, Thầy/ Cô bấm Pause Share để tạm dừng chia sẻ và bấm 

vào Stop Share để dừng chế độ chia sẻ (góc trên màn hình). 

 

6. Tắt chế độ chia sẻ màn hình của sinh viên 

 

Hình 14. Tắt chế độ chia sẻ màn hình của sinh viên 

- Bấm vào mũi tên bên phải nút Share Screen (1) 

- Bấm tiếp vào Advanced Sharing Options… (2) 

 

1 
2 
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Hình 15. Màn hình tắt chế độ chia sẻ màn hình của sinh viên 

- Bật tùy chọn Only Host trong mục Who can share. (3) 

- Bấm dấu x góc trên bên phải để ghi lại các thiết lập và đóng cửa sổ. (4) 

7. Chặn sinh viên tạo chú thích trên màn hình chia sẻ 

- Trong màn hình chia sẻ, Thầy/ Cô bấm vào More (1) 

- Bấm tiếp vào Disable participants annotation (2) 

 

8. Chat với sinh viên 

 

Hình 16. Chat với sinh viên 

- Thầy/ Cô bấm vào Chat để trao đổi, thảo luận với sinh viên. 

3 

4 

1 

1 

2 
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Hình 17. Màn hình chat với sinh viên 

- Nếu Thầy/ Cô chat với cả lớp, thì chọn Everyone (in Meeting), hoặc chọn sinh 

viên cụ thể trong danh sách sinh viên để trao đổi riêng. (1) 

9. Tắt/ Bật tất cả mic của sinh viên 

- Để tắt mic của tất cả sinh viên, bấm Mute All (1) 

- Để bật tất cả mic của sinh viên bấm Unmute All (2) 

Note: Các Thầy/ Cô có thể bật/ tắt mic hoặc video của từng sinh viên bằng cách bấm 

vào biểu tượng tương ứng của từng sinh viên (3) 

1 
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Hình 18. Bật, tắt mic và camera của sinh viên 

10. Kết thúc lớp học 

Sau khi kết thúc lớp học, Thầy/ Cô bấm vào End Meeting để đóng lớp học, đồng 

thời giải phóng tài nguyên cho hệ thống. 

Note: Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình triển khai, Thầy/ Cô liên hệ với 

giáo vụ đơn vị của mình để được trợ giúp. 

 

1 2 

3 


