TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
WEBMAIL WORLDCLIENT
HOANGLONGHURESU.COM.VN
(Tài liệu lưu hành nội bộ)

1. Đăng nhập.
Trình duyệt Web sử dụng : firefox, Google chrome, Internet explorer
Cách 1:
Từ trình duyệt gõ vào địa chỉ http://mail.hoanglonghuresu.com.vn
Cách 2:
Đăng nhâp vào website công ty, nhấn vào biểu phần Email:

Email Address: Là địa chỉ Mail đã được cấp
Password: Mật khẩu đăng nhập.
Sau khi điền đủ các thông tin như trên nhấn chuột vào nút Sign In để đăng nhập vào
hộp thư.
2. Giới thiệu màn hình làm việc.
Sau khi đăng nhập giao diện của chương trình như sau:

2.1.

Bố cục màn hình làm việc chính.

Được chia theo dạng cột trong đó Cột bên trái là các Thư mục lưu trữ hoặc tiện
ích. Cột bên phải nó sẽ là nội dung của thư mục, tiện ích đã được trọn ở
2.2.

Những thư mục, tiện ích cơ bản:

Inbox: Hộp thư đến.
Drafs: Thư nháp.
Sent Item: Thư đã gửi.
Calendar: Lịch.
Delete Items: Thư đã xóa.
Contacts: Sổ địa chỉ liên lạc.

Task: Tác vụ. (Hẹn giờ để thực hiện một công việc nào đó).
Notes: Ghi chú.
Public Folder: Thư mục công cộng.
Options: Quản lý tùy chọn cấu hình hòm thư. (Thay đổi Password, chèn chữ ký và
các tùy chọn khác).
2.3.

Thanh công cụ.

Hiển thị các nút lệnh để thực hiện một công việc cụ thể nào đó

3. Những thao tác cơ bản khi sử dụng Mail.
3.1.
Nhận thư.

Click chuột vào nút Inbox

3.2.

Trả lời Mail/ Viết Email mới

Giao diện soạn thảo Email

Giao diện đính kèm tệp tin:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản Web mail
Biên soạn bởi Phòng CNTT – HLC
Thắc mắc xin liên hệ:
Email: ngocthanh@hoanglonghuresu.com.vn
Mobile: 091 9983 266

