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ng nhp
Truy cp vào trang ng nhp và ng nhp bng tài khon admin.

Giao din trang sau khi ng nhp nh sau:

i mt khu
i mt khu tài hon admin. Click vào profile và click i mt khu.

Các tính nng
Các tính nng th hin ct phía bên tay trái.

Tính nng thng kê
Tính nng này hin th tng s phòng hp ang din ra trên h thng và tng s ngi ang tham d các cuc hp ó.

Tính nng i logo mc nh
Tính nng này cho phép chúng ta i logo mc nh ca Jitsi thành logo ca công ty, doanh nghip ca chúng ta.

Click vào chn file và chn file nh logo ca bn. Lu ý rng bt buc file này phi có nh dng jpg, jpeg, png vi kích c khuyn ngh là 612 x 272 (px). Nu là bn chn mt file
có nh dng khác, h thng s không cho phép bn ti file ó lên.

Bt tt tính nng ch trì cuc hp
u tiên ta cn làm rõ:
Có 3 loi user khác nhau:
User Admin: ây là user qun tr h thng. Chính là user bn dung ng nhp vào trang này và bt tt các tính nng. User admin không th dùng ng nhp vào
cuc hp và qun lý cuc hp.
User ch trì (user host): ây là user qun lý cuc hp. Có y các quyn trong mt cuc hp.
User thng ca ngi s dng cuc hp: Khi cha bt tính nng ch trì thì user này có y các quyn trong cuc hp. Nhng khi ã bt tính nng ch trì ri thì user này s b
hn ch các quyn nh ghi âm, ghi hình, v.v...
Sau khi cài t Jitsi, mi ngi u có th vào trang web ca chúng ta to phòng hp. hn ch iu này, ta cn to mt ch trì (host). Vi tính nng này, bt buc ch trì phi có mt thì
phiên hp mi có th bt u. Tt c nhng user khác s không có quyn thc hin thao tác trên trang web ca ta.
Mc nh tính nng ch trì s tt. Tùy theo nhu cu s dng ca bn, bn có th cân nhc bt tính nng này kim soát các phòng hp trên h thng Jitsi ca mình.

bt tính nng ch trì. Bn click vào nút Enable, sau ó click vào ng ý.

Lu ý: Sau khi bt tính nng ch trì, bn hãy to mt user ch trì s dng tính nng này.
to user ch trì, bn click vào tính nng Qun tr user. Click tip vào biu tng add user nh trong hình di.

Nhp tên và mt khu cho user ch trì ri click To mi.

Lu ý:
Bn có th to nhiu user ch trì. Nhng chúng tôi khuyn cáo bn ch nên to và dùng mt user ch ngh duy nht.
Tính nng qun tr user này s không có tác dng gì nu bn tt tính nng ch trì.

Tính nng thay i domain
Dùng thay i domain hin ti sang mt domain khác. Hãy c k trc khi thc hin. Bn cn xóa bn ghi ã tr n domain c và thc hin tr li IP ca trang n domain mi. Sau ó mi
thc hin thay i domain ây.

thc hin i domain. Nhp domain mi bn ã tr vào ô Domain mi, sau ó click Thay i.

Tính nng cài SSL Let's Enscrypt
Nu trang Jitsi ca bn cha c cài t SSL. Bn có th s dng tính nng này cài t SSL min phí ca Let's Enscrypt.
thc hin, bn ch cn nhâp Email ca mình và Click ng ý.

Các cu hình nâng cao

Ti ây có mt s tính nng nh:
Ti u cht lng âm thanh: True là bt, False là tt.
Hin th trang ch: True là bt, False là tt.
Yêu cu nhp tên khi tham gia phòng hp: True là bt, False là tt.
Thay i phân gii video: Bn có th thay i tùy ý gia các cht lng 720p, 480p, 360p, 240p, 180p
Thay i ngôn ng mc nh: vi là Ting Vit, en là Ting Anh.
chnh sa cu hình, bn click vào biu tng cây bút chì và thc hin thay i.
Lu ý: Sau khi thay i bn phi click vào nút Cp nht cu hình thay i c áp dng.

Khôi phc cu hình gc

Click vào nút Khôi phc cài t gc quay li cài t ban u.

iu khon s dng

Các bn có th c iu khon s dng ti ây.
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