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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL CỦA TỔNG CÔNG TY 

1. Đăng nhập: 

- Tổng Công ty: http://mail.dic.vn hoặc vào website www.dic.vn chọn webmail. 

- DIC the Landmark: http://mail.landmark.diccondotels.vn  

 

2. Giao diện webmail: Lần đăng nhập đầu tiên. 

 

- Nhập đầy đủ thông tin : 

+ Địa chỉ email (bao gồm 

cả phần mở rộng @....,  

+ Mật khẩu  

+ Nhấn nút Log in. 

- Chọn Set as Default. 

- Chọn Roundcube 

http://mail.dic.vn/
http://www.dic.vn/
http://mail.landmark.diccondotels.vn/


HDSD email của Tổng Công ty 

 

Phòng CNTT – Văn phòng DIC Corp  

 Trang 2 

3. Giao diện sử dụng trên webmail: 

 

4. Đổi ngôn ngữ: Ví dụ đổi sang tiếng Việt. 

- Chọn Settings / User Interface / Language 

- Chọn tiếng Việt. 

 

5. Đổi mật khẩu: 

- Chọn tên email, chọn Password and Security. 

- Nhập Password mới và xác nhận Password mới. 

- Chọn Save. 
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6. Nhận mail: 

- Chọn Mail hoặc Webmail hoặc Nút nạp lại để cập nhật thư mới. 

- Kích đúp chuột vào email muốn đọc. 

 

7. Gửi mail: 

- Chọn Soạn thư (hoặc Trả lời thư, Trả lời tất cả; Chuyển tiếp). 

- Trên giao diện gửi thư, nhập các thông tin cần thiết như: Người nhận, Tiêu đề, 

Nội dung, File đính kèm ... 

- Chọn nút Gửi để gửi thư và hoàn tất. 

 

8. Tạo danh bạ: Chọn Danh bạ để vào giao diện quản lý danh bạ với một số chức năng 

như sau: 

- Nhập: nhập danh bạ mới; 
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- Trích xuất: xuất danh bạ thành file để lưu trữ hoặc đồng bộ lên các email khác. 

- Soạn thư: soạn và gửi thư cho danh bạ được chọn. 

 

9. Tạo chữ ký cho email: 

- Chọn Thiết lập cấu hình (Settings) / Các nhận diện (Identities) /  

- Chọn địa chỉ email cần tạo chữ ký. 

- Tên hiển thị: Họ tên hoặc bí danh sẽ hiển thị trên mail của người nhận. 

- Biên soạn chữ ký (Signature) và chọn Lưu (Save). 

- Nếu chữ ký có hình ảnh thì chọn (HTML signature). 

 

10.  Cấu hình Outlook để nhận và gửi email: 

-  Giao diện ứng dụng Outlook 2013 lần đầu tiên: 

- Chọn Next để tiếp tục : 
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Chọn Next để tiếp tục : 
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Chọn Manual setup or additional server types và Next : 

 
Chọn POP or để tiến hành cài đặt 
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Hoặc tại giao diện chính của Outlook, Vào menu File 

 
Tại mục Info trong menu File, click vào nút Add Account để tạo một tài khoản mới. 

 
Cửa sổ mới xuất hiện, check vào mục Manual setup or additional server types >>> Next 

 
 

Nhập vào các thông tin cấu hình : 

 Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ 

dấu tiếng việt ở đây 

 Email Address: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ: 

user@domain.com 
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 Account Type: Chọn POP3 hoặc IMAP 

 Incoming Mail server và Outgoing Mail server: Địa chỉ máy chủ gởi và nhận 

email, thường là mail.example.com.vn (trong đó example.com.vn là tên miền đã 

đăng ký) 

 User Name: Chính xác là Email Address bạn đã nhập ở trên 

 Password: Mật khẩu được quản trị cấp 

 
Sau khi điền đầy đủ thông tin và click More Setting, thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Trong bảng Outgoing Server, bạn đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) 

requires authentication. Đánh dấu chọn Use same settings as my incoming mail 

server và nhấn nút OK. 

 

Bạn có thể nhấn nút Test Account Settings để xem kết quả cài đặt. Trong trường hợp nhận 

thấy có báo lỗi, bạn nên liên hệ quản trị để khắc phục ngay lúc này. 

 

Nhấn nút Next và nhấn tiếp Finish. Bạn có thể bắt đầu sử dụng E-mail. 
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Mẹo nhỏ: Nếu bạn vừa muốn Outlook 

download mail về mà vẫn muốn thư đó tồn 

tại trên máy chủ trong 1 khoảng thời gian 

để thuận tiện kiểm tra thư bằng Webmail 

thì có thể cấu hình thêm chức năng phụ 

Leave a copy of messages on the server 

như hình bên dưới. Nhưng nhớ đừng điều 

chỉnh số ngày quá cao nhé vì lưu thư càng 

lâu thì càng dễ đầy bộ nhớ đó!!! 

 

Chọn OK , sau đó chọn Next để Test việc 

cài đặt. 

Hoàn thành việc cài đặt email. 
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11.  Cấu hình outlook trên thiết bị di động: 

Để thiết lập email trên trên ứng dụng Outlook trên IOS (tương tự cho Android) bạn 

có thể download phần 

mềm Outlook trên App 

Store. 

 

– Sau khi hoàn tất việc cài 

đặt bạn khởi động 

Outlook 

– Tại mục Add Email 

Account : bạn nhập địa 

chỉ email mà bạn muốn sử 

dụng. ( VD : 

test2@landmark.diccondo

tels.vn) 
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– Bước tiếp theo bạn stick chọn mở nâng cao và thêm các thông tin. 

– Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng SSL của Outllook để tăng bảo mật và có 

thể sử dụng khi ở ngoài nước. 

Test2@landmark.diccondotels.vn 
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– Các thông số máy chủ thì bạn có thể liên hệ nhà cung cấp dịch vụ email để biết 

thêm thông tin Server. 

– Sau khi bạn đã điền đầy đủ các thông tin chính xác , bạn chọn đăng nhập. 

– Bước cuối cùng , bạn stick chọn bắt đầu để có thể sử dụng email trên thiết bị . 

 

 

 

Pro24.emailserver.vn 

Test2@landmark.diccondotels.v

n 

Test2@landmark.diccondotels.v
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Pro24.emailserver.vn 


