
Làm sao để lập trình duyệt của tôi cho txConnect 

Được đề nghị cho txConnect là trình duyệt Internet Explorer 6.0 hoặc mới hơn. txConnect cũng làm việc 
với trình duyệt Mozilla Firefox 1.5 hoặc sau này cho Windows XP hoặc Windows 2000. Người sử dụng hệ 
điều hành Mac OS X nên sử dụng Firefox. Vui lòng kiểm tra cài đặt trình duyệt của bạn để đảm bảo rằng 
trình duyệt của bạn đã được thiết lập để thích ứng với các yêu cầu txConnect. 

Lưu ý: Một số phần mềm antivirus chặn cookies và các cửa sổ đột hiện. Ngoài những hướng dẫn dưới đây, 
hãy kiểm tra phần mềm antivirus của bạn để đảm bảo rằng nó không chặn cookies hay các cửa sổ bật lên từ 
txConnect. 

Resolution (Dung Giải) 

Video resolution được đề nghị là 1024 x 768 (phông chữ nhỏ). 

Để kiểm tra việc dùng resolution cho màn hình:  

1.Nhấp chuột phải vào Desktop và chọn Properties. Khung Properties xuất hiện.                                                                        
2. Bấm vào tab Settings. Screen Area nên được đặt để 1024 by 768 pixel.                                                       
3. Bấm vào Advance. Kích thước font nên là nhỏ.                                                                                           
4. Bấm vào OK hai lần để đóng cả hai hộp thoại. 

 Windows Internet Explorer 

Để thêm txConnect vào các trang web tin cậy: 

Thêm txConnect vào các trang web tin cậy có nghĩa để sử dụng cookies. Việc sử dụng các tập tin cookie 
phải  phù hợp vớii hoạt động của txConnect. 

1. Trong trình duyệt, từ Tools menu, chọn Internet Options. Internet Options hộp thoại sẽ được hiển 
thị. 

2. Từ hộp thoại Internet Options, bấm vào Security. 

3. Phía dưới Select a zone to view or change security settings, nhấn Trusted sites. 

4. Nhấn Sites. Hộp thoại Trusted sites hiện ra. 

5. Dưới Add this website to the zone, đánh máy chính xác địa chỉ mạng mà bạn dùng để vào 
txConnect. 

Chú ý:  Nếu địa chỉ mạng bắt đầu với https, chọn Require server verification (https:) for all sites 
in this zone. Nếu địa chỉ mạng không bắt đầu với https, chắc chắn là Require server verification 
(https:) for all sites in this zone không được chọn. 

6. Nhấn Add. Mạng sẽ xuất hiện dưới Websites. 

7. Để đóng hộp thoại Trusted sites, nhấn Close. 

8. Để đóng hộp thoại Options, click OK.       

Để tắt chức năng chặn đột hiện cho txConnect: 

txConnect thường dùng cửa sổ đột hiện để đưa tin. Chức năng chặn đột hiện của txConnect phải tắt để làm 
việc được 

1. Trong trình duyệt, từ Tools menu, chọn Internet Options. Hộp thoại Internet Options hiện ra. 

2. Từ hộp thoại Internet Options, nhấn Privacy. Nếu Turn on Pop-up Blocker đã được chọn, tiếp 
tục. 

3. Dưới Pop-up Blocker, nhấn Settings. Hộp thọai Pop-up Blocker Settings hiện ra. 

4. Dưới Address of website to allow, đánh máy chính xác địa chỉ mạng mà bạn dùng để vào 
txConnect.  

5. Nhấn Add. Trang mạng sẽ hiện ra dưới Allowed sites. 



6. Để đóng hộp thoại Pop-up Blocker Settings, nhấn Close. 

7. Để đóng hộp thoại Internet Options , nhấn OK. 

Mozilla Firefox 

Mở chức năng cookies cho txConnect: 

Chức năng cookies là cần thiết để txConnect hoạt động đúng.  

1. Trong trình duyệt, từ menu Tools, chọn Options. Hộp thoại Options hiện ra. 

2. Từ hộp thoại Options, nhắp Privacy. 

3. Dưới Cookies, nhắp Exceptions. Hộp thoại Exceptions - Cookies hiện ra. 

4. Dưới Address of web site, đánh máy chính xác địa chỉ mạng mà bạn dùng để vào txConnect. 

5. Nhắp Allow. Trang mạng sẽ hiện ra dưới Sites, và Status được chọn là Allow. 

6. Để tắt hộp thoại Exceptions – Cookies, nhắp Close. 

7. Để đóng hộp thoại Options, click OK. 

Mở chức năng đột hiện cửa sổ cho txConnect: 

txConnect thường dùng cửa sổ đột hiện để đưa tin. Chức năng chặn đột hiện của txConnect phải tắt để làm 
việc được 

1. Trong trình duyệt, từ menu Tools, chọn Options. Hộp thoại Options hiện ra. 

2. Từ hộp thoại Options, nhắp Content. 

3. Kế Block pop-up windows, nhắp Exceptions. Hộp thoại Allowed Sites - Popups hiện ra. 

4. Dưới Address of web site, đánh máy chính xác địa chỉ mạng mà bạn dùng để vào txConnect. 

5. Nhắp Allow. Trang mạng sẽ hiện ra dưới Sites, và Status được là Allow. 

6. Để tắt hộp thoại Allowed Sites, nhắp Close. 

7. Để đóng hộp thoại Options, click OK. 

Mở chức năng JavaScript cho txConnect: 

JavaScript phải mở cho trang mạng txConnect để txConnect họat động đúng. 

1. Trong trình duyệt, từ menu Tools, chọn Options. Hộp thoại Options hiện ra. 

2. Từ hộp thoại Options, nhắp Content. 

3. Chắc chắn là Enable JavaScript đuợc chọn. 

4. Để đóng hộp thoại Options, click OK 

Safari for Mac OS X 

Mở chức năng cookies cho txConnect: 

Chức năng cookies là phải có để txConnect hoạt đông đúng. 

1. Trong trình duyệt, từ menu, chọn Safari, rồi chọn Preferences. Hộp thoại Preferences hiện ra 

2. Trong hộp thoại Preferences, chọn Security. 

3. Kế bên Accept Cookies, chọn Only from sites you navigate to. 

4. Đóng hộp thọai Preferences. 

Mở JavaScript cho txConnect: 

JavaScript phải mở cho trang mạng txConnect để txConnect họat động đúng. 



1. Trong trình duyệt, từ menu, chọn Safari, rồi chọn Preferences. Hộp thoại Preferences hiện ra. 

2. Trong hộp thoại Preferences, chọn Security. 

3. Kế bên Web Content, Chắc chắn là Enable JavaScript đuợc chọn. 

4. Đóng hộp thọai Preferences. 
 
 
 
 

 Portal IDs (số ID để xem điểm bằng vi tính) chi cấp cho phụ huynh hoặc giám hộ của học sinh. 
 

 Portal IDs không được gửi qua bưu điện. 
 

 Phụ huynh/giám hộ phải ký nhận portal ID ở trường học sinh theo học. 
 

 Không cho bất cứ ai biết portal ID của học sinh. 
 

 Để vào Portal của phụ huynh trên mạng của học khu Pflugerville:  Nhấn chuột vào tab Parent và tìm  
txConnect under School Information. 

 
 Ở cuối trang, nhấn chuột lên espanol để có màn hình tiếng Spanish (chỉ dành cho Spanish) 

 
 Từ txConnect home page, nhấn chuột trên New User. 

 
 Tạo  User Name, password và e-mail address.  Nhấn chuột lên Next. 

 
 Chọn Hint Question (câu hỏi gợi ý) và đánh máy câu trả lời.  Nhấn chuột lên Next. 

 
 Đánh máy portal ID  đã được cấp và ngày sinh của học sinh.  Nhấn chuột lên Add. 

 
 Lập lại bước trên đến khi đã điền cho tất cả học sinh.  Nhấn chuột lên Finish. 

 
 Bạn sẽ được dẫn đến trang txConnect Summary. 

 
 Dùng dải lệnh màu xanh (Menu bar) ỏ trên cùng của màn hình để xem những ngày nghỉ/học, điểm và việc 

phải làm. 
 

 Nhấn Alerts trên Menu để xem những thay đổi về ngày đi/nghỉ học và cảnh giác về hạng điểm.  Nhớ nhấn  
Save Subscriptions ỏ cuối trang. 

 
 Nhấn My Account trên  Menu để đổi câu hỏi gợi ý, password, email address hoặc ghi thêm các học sinh  vào 

account của bạn 
 

 Nhấn nút Help màu vàng  từ bất cứ trang nào để được giúp đỡ thêm. 
 

 Nhấn Logout trên  Menu sau khi xong việc. 
 

 


