
Làm việc cộng tác với bất kỳ ai và ở bất kỳ ở đâu 

Lưu trên Cloud 
Lưu các tệp của bạn trên Cloud để bạn truy 
cập chúng ở mọi noi và có thể chia sẻ dễ 
dàng cho nhóm của bạn 

Chia sẻ 
Chỉ với một nút click chuột, nhanh chóng 
mời những người khác vào chỉnh sửa hoặc 
xem tài liệu của bạn. 

Làm việc cùng nhau 
theo thời gian thực 

 
Các tài liệu có thể làm 

việc đồng thời theo thời 
gian thực và  nhìn thấy 

ngay sự thay đổi khi 
người dung thực hiện. Cho hoặc nhận các ý tưởng 

Theo dõi những thay đổi của bạn và chia sẻ 
suy nghĩ  qua các bình luận. Mọi người có thể 
thêm vào cuộc trao đổi và những phần thay đổi 
sẽ hiển thị trên đầu. 

aka.ms/coauthorinword  

Không cần phải tập chung mọi người ngồi cùng làm trên một máy tính hoặc gửi file 
qua lại.Tất cả bạn có thể chỉnh sửa trên cùng một tài liệu – thậm trí theo thời gian 
thực. 



Nghe nội dung văn bản 

Đọc trong Word cho phép bạn nghe tài liệu 
của mình khi mỗi từ được bôi sáng. 

Thay đổi tốc độ đọc và giọng nói của 
người đọc. 

aka.ms/wordlearningtools  

Dịch tự động 
Phá vỡ rào cản ngôn ngữ. Đọc một tài liệu bằng ngôn ngữ của bạn  
hoặc dịch nó sang ngôn ngữ của người đọc mà không cần rời  
phần mềm Word. 

Sử dụng Translator để tìm kiếm và 
tìm hiểu các từ và cụm từ có 
nghĩa của các ngôn ngữ khác 

Dịch phần văn bản được 
chọn hoặc toàn bộ tài liệu 

60 ngôn ngữ. 

aka.ms/translateinword 

Bạn quá bận để ngồi xuống và đọc nó? Bạn có thể nghe nó. 



Đọc chính tả 
Gõ chữ thể mất nhiều thời gian. Viết email, soạn thảo tài liệu, tại sao không sử 
dụng giọng nói và tay bạn để làm việc khác? Nhập, chỉnh sửa và định dạng tài liệu 
bằng cách nói trong Word. Bất cứ điều gì bạn nói đều trở thành văn bản. 

I can 
type my 

voice 

Chỉnh sửa lỗi khi gõ 
Cảm thấy tự tin hơn khi viết trong Word – Trình soạn thảo sẽ hỗ trợ bạn. 

Trình soạn thảo sẽ kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn, đồng thời cung cấp 
các kiểu gợi ý giúp bạn cải thiện bài viết của mình. 

aka.ms/editorinword 

Dictate	là	một	add-in	cho	Word,	Outlook,	và	
PowerPoint.	Nó	them	một	tab	Dictation	tới	Ribbon.	 aka.ms/dictate  



Xem thêm các mẹo, các video, các trợ giúp và đào tạo 

Ghé thăm aka.ms/WordHelp 
Các trải nghiệm trên có ở phiên bản Word 2016 Desktop  

và  Word trong Office 365. 


