
Cách Upload file clip buổi học/họp lên Google Drive 

Bước 1: Đăng nhập vào TranS  Click nut “Tiện ích” 

 

 

Bước 2: Click Upload File

 



 

Bước 3: Chọn file cần Upload lên Google Drive. Sau khi chọn file xong nhấn nút “OK”  
Hệ thống sẽ tiến hành đẩy file lên Google Drive 

 Tại bước này có thêm 2 tuỳ chọn  

1/ Tự động tải file ghi âm lên sau khi kết thúc cuộc họp: Khi check vào tuỳ chọn này ứng 
dụng sẽ cho phép bạn chọn thư mục góc chứa file ghi. Trong quá trình họp, bạn dùng tính 
năng ghi âm của ứng dụng TranS, sau khi kết thúc cuộc họp TranS sẽ tự động chuyển đổi 
gile ghi âm thành file .mp4 sau đó tự động đẩy lên Google Drive đã được xác thực tài khoản 
trước đó. 

2/ Tự động xoá tập tin sau khi đã tải lên Google Drive thành công: Nếu tuỳ chọn này được 
chọn thì ứng dụng sẽ tự động xoá tập tin sau khi đã tải lên Google Drive thành công 

 

 

Bước 4: Xác thực tai khoản Google Drive và cấp quyền cho TranS có quyền đẩy file lên 
Google Drive  Ứng dụng sẽ mở trình duyệt lên và yêu cầu bạn đăng nhập tài khoản gmail  



 

 

Bước 5: Sau khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện như ảnh dưới. Nguyên nhân là vì 
TranS chưa đăng ký công khai với Google tính năng này. Vui lòng nhấn nút “Nâng cao” để 
tiếp tục. 

 

 

Tiếp tục nhấn vào “Đi tới TranS” 

 



 

 

 

Bước 6: Cấp quyền cho TranS truy cập Google Drive 



 

 

 

 



 

 

Sau khi TranS được cấp quyền truy cập thì TranS sẽ tiến hành đẩy file lên Google Drive. Các 
bước xác thực chỉ làm cần một lần đầu hoặc phải thực hiện lại khi file cấu hình xác thực lần 
đầu bị xoá mất khỏi máy tính hoặc thông tin tài khoản bị thay đổi. 



 

 


