ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Tài liệu nội bộ

HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ KÝ TỰ ĐỘNG TRONG THƯ ĐIỆN TỬ NỘI BỘ
Chữ ký tự động cho thư điện tử là phần thông tin luôn xuất hiện ở cuối cùng của một nội dung email.
Tính năng này giúp người dùng tạo chữ ký một cách chuyên nghiệp với đầy đủ các thông tin cơ bản
dùng cho việc liên lạc khi gửi thư, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng cho các cá nhân, tổ chức. Dưới đây
là hướng dẫn tạo chữ ký theo quy chuẩn dành cho hòm thư nội bộ của trường Đại học Thương Mại.
Bước 1: Truy cập vào tài khoản thư điện tử nội bộ tmu.edu.vn, click biểu tượng bánh răng (1) cài đặt ở góc
trên bên phải màn hình, chọn mục Cài đặt (Settings) (2).

Bước 2: Trong Tab Chung (General), tìm đến mục Chữ ký (Signature), đánh dấu vào ô bên dưới của ô
Không thêm chữ ký (No Signature), nhập chữ kí mẫu vào khung soạn thảo (chọn phiên bản tiếng Anh
hoặc tiếng Việt của chữ ký mẫu đã được gửi tới trong thư đã nhận có tiêu đề CHỮ KÝ MẪU).

.
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Bước 3: Chỉnh sửa nội dung chữ ký mẫu cho phù hợp với thông tin cá nhân. Đối với phần địa chỉ website
và địa chỉ e-mail, đưa chuột tới phần cần sửa, khi hiện lên hộp thoại như hình dưới đây thì chọn Thay đổi.

Sau khi hộp thoại thay đổi nội dung liên kết hiện lên, điền địa chỉ website vào cả 02 khung được đánh dấu
đỏ như hình rồi chọn OK.

Thực hiện tương tự với địa chỉ e-mail. Lưu ý, đối với e-mail, cần chọn mục Địa chỉ email trong hộp thoại
Thay đổi (vui lòng xem hình hướng dẫn).
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Bước 4: Sau khi đã tự tạo chữ ký của mình, nhấn vào Lưu thay đổi (Save change) ở cuối trang để lưu lại
thiết lập.

Lúc này, khi mở khung soạn thảo email mới sẽ thấy chữ ký xuất hiện ở cuối thư. Chỉ việc nhập nội dung
cũng như địa chỉ email người nhận, phần chữ ký sẽ luôn hiển thị ở mỗi email được soạn.

Chúc bạn thành công!
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