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According to Siteadvisor and Google safe browsing analytics, Gmail dang nhap. Mẹo: Nếu bạn đang đăng nhập vào một máy tính công cộng thì
hãy đảm bảo là bạn đăng gmail dang nhap trước khi rời khỏi máy tính. Nếu dải băng Outlook của bạn trông giống như dải băng dưới đây thì bạn
đang không sử dụng ứng dụng Outlook được cài đặt trên máy tính. Sau khi hoàn tất bước này, một bản sao của các thư Gmail sẽ được lưu trữ
trong một tê ̣p mà Outlook sẽ tạo trên máy tính của bạn. Và bạn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ Gmail? Làm như vậy, bạn có thể tập hợp tất cả
email của mình—cả email cũ và email hiện tại—trong một tài khoản. Bước 2: Thêm tài khoản Gmail của bạn vào Outlook Sau khi hoàn tất bước
này, bạn sẽ thấy thư Gmail hiện tại của mình trong Outlook. Các thư cũ Gmail bây giờ đang nằm trong hộp thư Office 365 của ba ̣n!

Tạo tài khoản Gmail
Outlook 2016 Office dành cho doanh nghiệp Office 365 Admin Outlook 2013 Outlook Web App cho Office 365 Outlook trên web cho Office
365 Business Outlook trên web cho Exchange Server 2016 Outlook Web App Khi bạn chuyển sang email Office 365 từ một dịch vụ khác chẳng
hạn như Gmail hoặc Yahoo! Làm như vậy, bạn có thể tập hợp tất cả email của mình—cả email cũ và email hiện tại—trong một tài khoản. Chọn
tùy chọn này nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Outlook 2013 hoặc 2016 trên máy tính và dự định ngừng sử dụng tài khoản Gmail của mình. Hướng
dẫn được cung cấp bên dưới. Bạn sẽ có thể xem và truy nhập email cũ của mình nhưng email sẽ được lưu trữ trong tài khoản Gmail, không phải tài
khoản Office 365. Chọn tùy chọn này nếu bạn dự định tiếp tục sử dụng tài khoản Gmail hoặc bạn không cài đặt ứng dụng Outlook trên máy tính.
Để biết các bước, hãy xem mục. Me ̣o: Bạn không có Office 365? Và bạn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ Gmail? Bạn vẫn có thể sử dụng Outlook
để đọc, viết và quản lý email của mình. Chỉ cần thực hiện rồi. Bước 2: Thêm tài khoản Gmail của bạn vào Outlook Sau khi hoàn tất bước này, bạn
sẽ thấy thư Gmail hiện tại của mình trong Outlook. Bạn có thể dùng Outlook để nhận, đọc và gửi thư mới từ tài khoản Gmail của bạn. Bạn cũng có
thể tiếp tục sử dụng tài khoản Gmail của bạn như trước đây thông qua website Gmail. Nếu dải băng Outlook của bạn trông giống như dải băng
dưới đây thì bạn đang không sử dụng ứng dụng Outlook được cài đặt trên máy tính. Nếu quy trình cấu hình không hoàn tất và thay vào đó, bạn
được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn cho máy chủ imap. Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố, hãy xem mục. Outlook đồng bộ với tài
khoản Gmail của bạn. Email trong tài khoản Gmail của bạn sẽ xuất hiện trong Outlook, ngay bên dưới hộp thư Office 365. Bước 3: Sao chép thư
Gmail của bạn vào máy tính Người dùng máy Mac: Nếu bạn đang dùng Outlook cho Mac 2011, sẽ có những hướng dẫn và khác. Sau khi hoàn
tất bước này, một bản sao của các thư Gmail sẽ được lưu trữ trong một tê ̣p mà Outlook sẽ tạo trên máy tính của bạn. Tê ̣p đó được gọi là một
Tệp Dữ liệu Outlook. Nếu bạn nhận thêm email đến tài khoản Gmail của mình sau khi thực hiện phần sao chụp nhanh này, thì những thư bổ sung
đó sẽ không được sao chép vào tệp. Nếu bạn đang xuất một Tệp Dữ liệu Outlook. Chọn Hoàn tất để tiế p tục. Chọn Ok để lưu tệp dữ liệu thậm
chí nếu bạn để trống các hộp mâ ̣t khẩ u. Không cần thông báo thêm, Outlook bắt đầu xuất dữ liệu ngay lập tức. Bạn cũng sẽ không nhận được
thông báo khi hoàn tất. Bước 4: Sao chép Gmail của bạn vào hộp thư Office 365 Sau khi hoàn tất với bước này, email trong tê ̣p. Dưới Tùy chọn,
hãy chọn cách bạn muốn xử lý các trùng lặp. Nếu bạn có nhiều dữ liệu, điều này có thể tốn nhiều giờ. Nế u ba ̣n tắ t Outlook hoặc ngắt kết nối khỏi
Internet trước khi hoàn thành thao tác nhâ ̣p, quy trình sẽ tiế p tục vào lầ n sau khi kế t nố i la ̣i. Khi Outlook hoàn tất, ba ̣n sẽ thấ y được phần sao chụp
Gmail của bạn, giờ đã được lưu trong hộp thư Office 365. Các thư cũ Gmail bây giờ đang nằm trong hộp thư Office 365 của ba ̣n! Vì Gmail cũ của
bạn được lưu trữ trong hộp thư Office 365, bạn có thể sử dụng Outlook trên web để truy nhập những email đó từ thiết bị bất kỳ. Tùy chọn Bước
5: Loại bỏ tài khoản Gmail của bạn khỏi Outlook Sau khi hoàn tất với bước này, tài khoản Gmail của bạn vẫn sẽ tồ n ta ̣i, nhưng ba ̣n sẽ không nhıǹ
thấ y nó trong Outlook. Nế u ba ̣n nhâ ̣n được thêm bất kỳ email ở tài khoản Gmail đó, bạn sẽ cần phải lặp lại các bước trong bài viết này nếu bạn
muốn chúng ở trong hộp thư Office 365 của mình. Các thư Gmail mà bạn đã nhập vào hộp thư Office 365 vẫn ở đó, nhưng tài khoản Gmail của
bạn không còn xuất hiện trong Outlook. Khắc phục vấn đề khi thêm tài khoản Gmail vào Outlook Đây là 3 sự cố phổ biến mà khách hàng thường
gặp phải khi nhập Gmail vào Outlook. Sự cố 1: Nếu bạn nhận được lời nhắc sau, hãy chọn Hủy bỏ việc này sẽ diễn ra vài lần , rồi chọn lại Hủy bỏ
trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động để lời nhắc không xuất hiện nữa. Lời nhắc này xuất hiện do Google cho rằng có ai đó ngoài bạn đã có mật
khẩu của bạn. Google sẽ liên tục hiển thị lời nhắc này mỗi khi Outlook ping Google. Để khắc phục, hãy kiểm tra lại mật khẩu của bạn. Lỗi này là
do cố gắng nhập vào một tài khoản Exchange ActiveSync EAS. Nhà cung cấp dịch vụ EAS Outlook. Để biết hướng dẫn, hãy xem. Nhập danh bạ
và lịch của Gmail Trong Gmail, danh bạ và lịch được lưu trữ riêng biệt với email, vì vậy bạn cần thực hiện thêm các bước để sao chép chúng sang
Outlook. Để được hướng dẫn, hãy xem: Xem Thêm.

Đăng nhập vào Gmail
Bạn vẫn có thể sử dụng Outlook để đọc, viết và quản lý email của mình. Email trong tài khoản Gmail của bạn sẽ xuất hiện trong Outlook, ngay bên
dưới hộp thư Office 365. Để mở Gmail, bạn có thể đăng nhập từ một máy tính hoặc thêm tài khoản của bạn vào ứng dụng Gmail trên điện thoại
hoặc máy tính bảng của bạn. Lời nhắc này xuất hiện do Google cho rằng có ai đó ngoài bạn đã có mật khẩu của bạn. Để biết các bước, hãy xem
mục. Tê ̣p đó được gọi là một Tệp Dữ liệu Outlook. Lỗi này là do cố gắng nhập vào một tài khoản Exchange ActiveSync EAS. Để được hướng
dẫn, hãy xem: Xem Thêm. Nế u ba ̣n nhâ ̣n được thêm bất kỳ email ở tài khoản Gmail đó, bạn sẽ cần phải lặp lại các bước trong bài viết này nếu
bạn muốn chúng ở trong hộp thư Office 365 của mình. Bước 4: Sao chép Gmail của bạn vào hộp thư Office 365 Sau khi hoàn tất với bước này,
email trong tê ̣p. Khi bạn đã đăng nhập, hãy kiểm tra email bằng cách mở hộp thư đến của bạn. Sau khi hoàn tất bước này, một bản sao của các
thư Gmail sẽ được lưu trữ trong một tê ̣p mà Outlook sẽ tạo trên máy tính của bạn. Chỉ cần thực hiện rồi. Outlook 2016 Office dành cho doanh
nghiệp Office 365 Admin Outlook 2013 Outlook Web App cho Office 365 Outlook trên web cho Office 365 Business Outlook trên web cho
Exchange Server 2016 Outlook Web App Khi bạn chuyển sang email Office 365 từ một dịch vụ khác chẳng hạn như Gmail hoặc Yahoo! Nhập
danh bạ và lịch gmail dang nhap Gmail Trong Gmail, danh bạ và lịch được lưu trữ riêng biệt với email, gmail dang nhap vậy bạn cần thực hiện thêm
các bước để sao chép chúng sang Outlook.

Gmail dang nhap - Nhâ ̣p Gmail vào Outlook
Bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào Gmail và các sản phẩm khác của Google như YouTube, Google Play và
Google Drive. Nếu dải băng Outlook của bạn trông giống như dải băng dưới đây thì bạn đang không sử dụng ứng dụng Outlook được cài đặt trên
máy tính. Chọn Ok để lưu tệp dữ liệu thậm chí nếu bạn để trống các hộp mâ ̣t khẩ u. Sự cố 1: Nếu bạn nhận được lời nhắc sau, hãy chọn Hủy bỏ
việc này sẽ diễn ra vài lầnrồi chọn lại Hủy bỏ trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động để lời nhắc không xuất hiện gmail dang nhap. Outlook 2016
Office dành cho doanh nghiệp Office 365 Admin Outlook 2013 Outlook Web App cho Office 365 Outlook trên web cho Office 365 Business
Outlook trên web cho Exchange Server 2016 Outlook Web App Khi bạn chuyển sang email Office 365 từ một dịch vụ khác chẳng hạn như
Gmail hoặc Yahoo. Chỉ cần thực hiện rồi. Khi bạn đã đăng nhập, hãy kiểm tra email bằng cách mở hộp thư đến của bạn. Bạn sẽ có thể xem và
truy nhập email cũ của mình nhưng email sẽ được lưu trữ trong tài khoản Gmail, không phải tài khoản Office 365. Email trong tài khoản Gmail của
bạn gmail dang nhap xuất hiện trong Outlook, ngay bên dưới hộp thư Office 365.
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Chọn Ok để lưu tệp dữ liệu thậm chí nếu bạn để trống các hộp mâ ̣t khẩ u. Nếu bạn có nhiều dữ liệu, điều này có thể tốn nhiều giờ.

Dưới Tùy chọn, hãy gmail dang nhap cách bạn muốn xử lý các trùng lặp. Bạn cũng sẽ không nhận được thông báo khi hoàn tất. Chọn Hoàn tất để
tiế p tục. Để đăng ký Gmail, hãy tạo tài khoản Google. Lời nhắc này xuất hiện do Google cho rằng có ai đó ngoài bạn đã có mật khẩu của bạn.
Email trong tài khoản Gmail của bạn sẽ xuất hiện trong Outlook, ngay bên dưới hộp thư Office 365. Nế u ba ̣n nhâ ̣n được thêm bất kỳ email ở tài
khoản Gmail đó, bạn sẽ cần phải lặp lại các bước trong bài viết này nếu bạn muốn chúng ở trong hộp thư Office 365 của mình. Bước 2: Thêm tài
khoản Gmail của bạn vào Outlook Sau khi hoàn tất bước này, bạn sẽ thấy thư Gmail hiện tại của mình trong Outlook. Để khắc phục, hãy kiểm tra
lại mật khẩu của bạn.

