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VĂN PHÒNG TRỰC TUYẾN CỦA GOOGLE 
Một giải pháp dành cho doanh nhân năng động 

 
 
Ta vào trang  http://docs.google.com , đăng 
nhập vào với tài khoản của gmail, nếu chưa 
có bạn có thể tạo một tài khoản mới: 
 

 
Tại đây bạn có thể upload những file dữ 
liệu sẵn có lên server của google: 
File HTML (*.htm,*.html) và  (*.txt) 
File word (*.doc) tối đa 500Kb 
File excel (*.xls) tối đa 1Mb 
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File powerpoint (*.ppt) tối đa 10Mb từ 
máy vi tính, 2Mb từ website, 500Kb từ 
email  

 
 
 

Trong trang web soạn thảo file Word: 

 
Thanh định dạng công cụ của word (docs): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chèn hình ảnh, chèn link liên kết trang 
web, chèn bảng table, tạo header / footer, 
bookmark 
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Tính năng trực tuyến hay ở chổ là 
chúng ta có thể làm mọi lúc mọi nơi 24/24 
và đặc biệt là không bị giới hạn ở bất kỳ 
khoảng cách không gian địa lý, một người ở 
cần thơ – việt nam vẫn có thể làm việc với 
một người ở bên Mỹ một người ở Úc, một 
người ở Trung Quốc,… cùng nhau làm việc 
trên cùng một file văn bản, bảng tính, bảng 
thuyết trình. 

Trong Excel (Spreadsheets), 
http://spreadsheets.google.com thao tác 
tương tự như bên excel: 

 
Thanh công cụ: 

 
Canh trái phải giữa, chèn hàng phía trên 
hoặc dưới hoặc chèn cột bên trái hay bên 
phải cột hiện tại,chèn đồ thị hình ảnh: 

 
Chia khung tự do theo cột hay hàng: 

 
Tab menu thanh lệnh công cụ: 

 
Bạn có thể tạo form truy vấn theo nhiều 
định dạng câu hỏi: 

 
 
 
 

Đặc biệt tính năng add a Gadget, chèn 
những bộ phận tích hợp trực tuyến, như tivi 
hay đồng hồ hay, giá chứng khoán vào 
trong trang văn bản, bảng tính của bạn 

 
Khả năng kết xuất ra file pdf hay trang web: 

 
 
Mở file powerpoint trực tuyến trên trang 
web, giao diện thân thiện giống powerpoint 
của Microsoft, 

 

 
Chèn hình ảnh, văn bản text, các đường nét 
định dạng sẵn, hay chèn những đoạn video 

 2

http://spreadsheets.google.com/


clip, hay hay đổi theme – những khung định 
dạng mẫu: 
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Trong menu file của 
Presentation có tính năng 
import – nhập nội dung 
của một file powerpoint 
khác, và có khả năng kết 
xuất file ra định dạng pdf 
(e-book) 
 
 

 
 
Và trang web của google có tính năng tiếp 
theo: xem file (*.pdf) e-book mà không cần 
cài đặt acrobat reader hay bất kỳ phần mềm 
nào đây là một tính năng mới mà một số 

trang web tại nước ta đang áp dụng để sử 
dụng học trực tuyến online trên trang web, 
tính năng zoom phóng lớn thu nhỏ, xem 
từng trang và in ra giấy: 

 
 

TRỊNH QUANG MINH 
 
 

 


