HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Sử dụng trình duyệt internet
- Để làm việc và trải nghiệm tốt nhất nên sử dụng trình duyệt firefox phiên bản 30.x . Cài
đặt trực tuyến tại: https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/
Hoặc

http://hoclieu.net.vn/software/firefox_setup34.0.5.exe

2. Khai thác tài nguyên.
* Xác định địa chỉ của tài liệu cần tìm: theo khối lớp ( “Vật lý 6” …“ Vật lý 12”), theo
chương (“Chương I” …“Chương kết”), theo chuyên mục ( “Trao đổi chuyên môn”, “Bài tập
cơ bản”, “Bài tập hay và khó”, Đề kiểm tra, đề thi”).
* Nhấn chuột lần lượt vào các ô theo thứ tự trên để tìm tài liệu; khi đó màn hình sẽ
xuất hiện bảng thống kê dạng cột danh sách các tài liệu đang có như Hình 1.
(thí dụ:”Vật lý 12”/”Chương V”/”Bài tập cơ bản”)

Hình 1
* Để xem trước nội dung của tài liệu, nhấp chuột vào tên tài liệu trong cột Tiêu đề,
màn hình sẽ xuất hiện như Hình 2.

Hình 2

* Để có tài liệu bản chuẩn, nhấp chuột vào “Tải về máy”. Khi đó chương trình yêu
cầu phải đăng nhập vào tài khoản. Nếu chưa có tài khoản, thực hiện đăng ký và
kích hoạt tài khoản tại mục 3,4
3. Đăng ký tài khoản.
- Kích vào liên kết “Đăng ký” trong Hình 3.

Hình 3.
-

Điền đầy đủ thông tin vào mẫu trong Hình 4, sau đó nhấn nút “Đăng ký”.

Hình 4.
Chú ý bạn phải có email chính xác để kích hoạt tài khoản trong quá trình đăng ký:
4. Kích hoạt tài khoản.
-

Sau khi gửi đăng ký, bạn nhận được liên kết kích hoạt tài khoản tại email đã đăng ký.
Chờ một vài phút để hòm thư nhận được mail, sau đó hãy vào hòm thư kiểm tra, nếu
không thấy thư vui lòng thử kiểm tra lại trong thư rác hoặc chờ thêm vài phút nữa để
chắc chắn rằng thư đã chuyển tới.
(Nếu không nhận được thư kích hoạt tài khoản, đăng ký lại kích hoạt bằng cách vào
liên kết kích hoạt theo đường dẫn: http://vatly.hoclieu.net.vn/_content/quantri/active)

-

Tại nội dung trong email nhận được, nhấn vào link kích hoạt để hoàn tất đăng ký

Các bước kích hoạt trên không hoạt động vui lòng liên hệ với quản trị viên để được hỗ trợ.
5. Đăng nhập.
-

Kích vào liên kết “Đăng nhập” trên hình 3, màn hình sẽ xuất hiện ô đăng nhập Hình 5.

Hình 5.
-

Có thể sử dụng “Tên đăng nhập” hoặc email đã đăng ký để đăng nhập.

(Đăng nhập tự động sẽ có tác dụng cho bạn mỗi lần quay lại website trong vòng 6 ngày kể
từ thời điểm quay lại gần nhất).

6. Tải tài liệu về máy hoặc đưa tài liệu lên.
-

Đăng nhập vào tài khoản, để có thể tải tài liệu về máy hoặc đưa tài liệu lên.

-

Đăng nhập thành công trên giao diện thể hiện như Hình 6.

Hình 6.
-

Tải tài liệu về máy để có bản chuẩn: Tại trang xem tài liệu ở hình 2, nhấn nút “ Tải về
máy “ để tải tài liệu.

-

Đưa bài lên: Kích chọn vào “Đưa bài lên” ở Hình 6, xuất hiện Hình 7.

Hình 7.

-

Chọn “Thêm mới”, màn hình xuất hiện một vùng nhập như Hình 8.

Hình 8.
-

Chọn địa chỉ đưa bài lên (khối lớp, chương, chuyên mục), điền tiêu đề, nội dung; sau
đó đính kèm tài liệu bằng cách kích “Chọn file…” để chọn tệp tài liệu trên máy tính cá
nhân, kích “ Tải”, chờ khi báo thành công 100% thì chọn nút “Lưu lại”.
Để phổ biến tài liệu, chúng ta nên sử dụng định dạng .doc cho phổ thông với tất cả
các máy tính, tránh dùng pdf hoặc .docx

7. Trao đổi thông tin về nội dung bài viết
- Ghi nội dung thông tin cần trao đổi về bài viết vào khung ở ngay cuối nội dung
hiển thị của bài: Xem Hình 2.

8. Đổi thông tin cá nhân.
-

Để đổi thông tin cá nhân, vào trang “Đưa bài lên” để có giao diện như hình 7. Kích
chọn vào tên tài khoản của bạn ở góc trên cùng bên phải sẽ xuất hiện vùng để thay
đổi thông tin như hình 9. Để kết thúc nhấn “Lưu lại”.

Hình 9
------------

