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Microsoft 365 bao gồm các phần mềm khác nhau
mà bạn có thể truy cập miễn phí khi là sinh viên
của Santa Ana College.



Một số phần mềm phổ biến mà bạn có quyền
truy cập miễn phí bao gồm:

MICROSOFT 
Word

MICROSOFT 
Excel

MICROSOFT 
PowerPoint



Bạn có thể sử dụng các phần mềm này trực tuyến
hoặc bạn có thể tải về máy tính của mình miễn phí.



Bạn sẽ nhận được một SAC email cá nhân để gửi và 
nhận email trong tài khoản Microsoft Outlook. Cách sử 
dụng Outlook rất giống cách sử dụng Gmail.

Sử dụng MICROSOFT OUTLOOK để xét
SAC Email cá nhân của bạn.



Thắc mắc?

Theo các bước sau đây để bắt đầu.



Trước tiên, bạn cần một WebAdvisor ID trong 
chương trình WebAdvisor. Để tìm WebAdvisor 
ID của bạn, xin truy cập trang web của Trường 
Santa Ana College.

sac.edu
Nhập sac.edu vào thanh địa chỉ của trình duyệt web của bạn.



Khi trang mở ra, hãy nhấp vào ‘WEBADVISOR’.

Nhấp vào đây



Trang sẽ mở ra như sau.

Nhìn vào đây



Nhấp vào đây



Nhấp vào đây



Nhập vào:
1. Họ của bạn và

2. Số an sinh xã hội của bạn
HOẶC
Số sinh viên của bạn

Và, Nhấp vào đây



Webvisor ID của bạn, gồm hai chữ cái của họ và tên bạn và 5 số, sẽ
hiển thị ở đây



Địa chỉ email của bạn là tên người dùng cộng với 
@student.sac.edu. Ví dụ: nếu ID của bạn là jh33397

Địa chỉ email của bạn sẽ là:
jh33397@student.sac.edu



Mật khẩu của bạn sẽ là ngày sinh của bạn ở 
định dạng như sau: Mmmddyyyy

Ví dụ: nếu ngày sinh của bạn là ngày 8 tháng 4 năm 1998, mật khẩu của
bạn sẽ là:

Apr081998
(Để đặt lại hoặc tạo mật khẩu WebAdvisor mới, hãy truy cập www.rsccd.edu/password)

http://www.rsccd.edu/password


Tuyệt vời! Nay bạn có thể nhập vào Microsoft 
365.

Truy cập Office.com và đăng nhập

Bạn sẽ được đưa đến trang 
đăng nhập của học khu trưởng. 
Đăng nhập bằng địa chỉ SAC 
email và mật khẩu của bạn.



Nay bạn có quyền truy cập vào Microsoft 365. 

Cảm ơn bạn đã theo giỗi.
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