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Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của Internet, thì có nhiều tiện ích hỗ
trợ miễn phí cho người dùng. Đặc biệt đối với các Giảng viên của Học viện Cán
bộ - với khối lượng lịch giảng nhiều, thì việc có một công cụ để nhằm hỗ trợ cho
việc ghi chép lịch giảng, nhắc lịch trực tuyến ngay trên chiếc điện thoại di động
của mình là một điều vô cùng tiện lợi.
Trong bài viết này, tôi xin giới thiệu một công cụ hữu ích cho mọi người
có thể quản lý công việc của mình hiệu quả đó là công cụ Google Calendar có sẵn
trên Gmail. Gmail hiện nay là dịch vụ gửi và nhận thư trực tuyến được nhiều
người lựa chọn sử dụng cho công việc trao đổi của mình. Và nếu như bạn lựa chọn
Gmail là phương tiện chính cho công việc hàng ngày, thì hãy sử dụng thêm tính
năng có sẵn trong Gmail là Google Calendar.
Tính năng này sẽ giúp chúng ta lên kế hoạch cho công việc được cụ thể
hơn. Từ đó, người dùng có thể quản lý cũng như sắp xếp công việc khoa học và
hiệu quả hơn rất nhiều.
Sau đây là các bước để thiết lập và sử dụng Google Calendar:
1. Đăng nhập vào Google Calendar:
- Đăng nhập vào hộp thư trên google: https://mail.google.com
- Sau khi đăng nhập vào hộp thư cá nhân thành công, nhấn vào vị trí “ Các
ứng dụng của Google” sau đó chọn “Lịch”.
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Khi chọn vào phần “Lịch” thì xuất hiện màn hình giao diện của Google
Calendar:

Lúc này, tùy theo nhu cầu mà chúng ta hiển thị lịch theo ngày, theo tuần,
theo tháng hoặc theo năm…
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Ví dụ ở đây tôi chọn theo tuần:

2. Thiết lập lịch trên Google Calendar:
Ví dụ ngày 14/8/2019, tôi có lịch giảng từ 7h30 đến 11h thì tôi nắm con
chuột và kéo từ thời gian bắt đầu đến thời gian kết thúc từ 7h30 đến 11h:
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- Khi thả chuột ra thì xuất hiện một bảng hội thoại và chọn mục “Tùy chọn
khác” để điền các thông tin:
+ Phần “Tiêu đề”: Điền thông tin muốn hiển thị, ví dụ ở đây tôi điền: Lý
luận quản lý HCNN - CVA.
+ Phần “Thông báo”: Tôi điền 30 phút thì tự động trước thời gian đó 30
phút chuông điện thoại sẽ reng để nhắc người dùng.
+ Phần “Khách”: Giả sử tôi muốn chia sẻ lịch đó cho lãnh đạo của mình
hoặc ai đó thì trong phần “thêm khách” tôi sẽ thêm địa chỉ mail của lãnh đạo tôi
vào. Khi đó, lãnh đạo chỉ cần cài đặt ứng dụng Google Calendar trên điện thoại là
có thể truy cập tới địa chỉ mail của mình và xem được lịch.
Cuối cùng nhấn nút “Lưu” là quá trình làm lịch sẽ hoàn tất.
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3. Đồng bộ lịch trong điện thoại
Google Calendar có tính năng đồng bộ lịch trong điện thoại hoặc với phiên
bản điện thoại của Google Calendar, cho phép người dùng xem được lịch làm việc
của mình ngay cả khi bạn đang không ngồi trước máy tính.
Để có thể thao tác được thì các bạn vào kho ứng dụng của điện thoại mình
và tải về cài đặt ứng dụng “Google Calendar”.
Sau khi cài đặt thành công, chọn thêm một tài khoản: Ở đây bạn thêm tài
khoản email mà mình vừa dùng để tạo lịch hoặc tài khoản email được chia sẻ lịch.
Như vậy, thay vì lúc nào cũng mang theo cuốn lịch cá nhân thì giờ đây với
thiết bị di động của mình thì các bạn có thể theo dõi được toàn bộ lịch giảng của
mình trong tháng đó, có thể sửa đổi sự kiện, tính năng nhắc lịch để khỏi bị quên
lịch cũng rất hữu ích, chỉnh sửa lịch dễ dàng. Ngoài ra, với việc sử dụng Google
Calendar các bạn có thể thao tác trên nhiều tài khoản, chia sẻ lịch cho nhiều người.
Giao diện rất đơn giản và dễ dàng sử dụng đó là những lợi ích mà Google Calendar
mang lại, giúp quản lý công việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian cho người dùng./.
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