
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOGMEIN 

A) Cài đặt Logmein trên Server 

Step 1 : Tạo Account Logmein. Đầu tiên ta mở máy server (máy đặt ở tiệm để ta có 
thể xem ở nhà hay bất kỳ chỗ nào) mở internet explorer truy cập vào trang Web 
Logmein ở địa chỉ : http://www.logmein.com . Sau đó click vào Try it Free. 

 

- Tiếp tục click vào Try it Free như hình dưới. 

http://www.logmein.com/


 

- Tiếp theo ta đăng ký 1 tài khoản logmein bằng cách nhập vào email (yahoo, 
gmail, Hotmail…) và Password sau đó click sign up.  



 

- Tiếp theo ta click vào Download & Install Software để tải soft Logmein về 
máy. 

 

- Tiếp theo chúng ta click vào Run để tải logmein về máy và install luôn. 



 

Step 2 : Install logmein 

- Check vào I have read and agree… và click vào Next. 

 

- Tiếp tục click next, tới phần computer description nhập vào tên (tên nào 
cũng được để biết đây là máy server) để dễ quản lý. Tiếp tục click next đợi 

install xong thì click finish vậy là xong phần cài đặt logmein. 



Step 3 : Run logmein và log in bằng account vừa mới tạo ở trên. 

 

- Tiếp theo click vào continue 

 



- Tiếp theo bước này quan trọng. Ta tạo 1 password để khi access vào máy 
logmein sẽ hỏi password do 1 account có thể access vào nhiều máy nên mỗi 

máy chúng ta tạo 1 password cho nó. Ví dụ ở đây ta nhập : nails123 . click 
Continue. 

 

- Giờ ta đã cài xong logmein trên máy cần access khi ở nhà hay bất kỳ chỗ 

nào có internet. 
- Ta có thể change password access của máy tính này giống như hình dưới. 

click Options (Overview, Options, About) bên tay trái và click vào change 

computer access code. 



 

- Nhập vào password access mới. 

 



B) Cách Access vào Computer Tiệm 

- Ta có thể Access từ bất cứ chỗ nào có Internet. Laptop, tablet… 
- Đầu tiên mở internet explorer (hoặc firefox, chrome…) truy cập vào trang 

Web Logmein ở địa chỉ : http://www.logmein.com 
- Sau đó click vào log in. 

 

- Nhập vào Email và Password lúc sign up account sau đó click vào log in. 

 

- Sau khi log in chỉ việc click vào computer muốn xem. 

http://www.logmein.com/


 

- Lần đầu tiên sử dụng internet explorer sẽ hiện lên setting up (hình 1) đợi 
khoảng 1 minute sẽ có chữ install như (hình 2) chỉ việc click vào install, sau 

đó click vào install như (hình 3). 

 

 



 

- Đợi 1 tí sau khi install xong sẽ tự động chuyển sang remote desktop giờ chỉ 
việc nhập password access đã tạo ở Bước A ở trong ví dụ này là : nails123 

 

- Finish, Have a good day. 


