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Hướng dẫn truy nhập dữ liệu dùng chung của Phòng/Ban/Nhóm: 

1. Cài đặt kết nối đối với máy tính tại Tổng công ty qua mạng nội bộ: 

Bước 1: Mở File Explorer  hoặc This PC  trên Desktop, nhấn 
Phải chuột vào Network, chọn Map network drive… 

 

Bước 2: Nhập các thông tin kết nối ổ đĩa mạng 

- Mục Drive, chọn tên ổ đĩa muốn kết nối.  

VD: Z: Kết nối thư mục dùng chùng thành ổ đĩa Z: 

- Mục Folder: nhập \\drive.viglacera.vn\<Tên thư mục dùng chung> 

<Tên thư mục dùng chung>: là tên thư mục dùng chung của Phòng/Ban. VD: 
CNTT, TCLD, PCDN,… 

VD nhập cho phòng CNTT: \\drive.viglacera.vn\CNTT 

- Tích vào ô Reconnect at sign-in 

- Tích vào ô Connect using different credentials 
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Bước 3: Nhập User name và mật khẩu: 

Username: Tên truy cập riêng của mỗi người, có dạng: viglacera\<Tên truy cập> 

VD: viglacera\DanLM 

Mật khẩu: Mật khẩu truy cập riêng của mỗi người. 
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Bước 4: Truy cập dữ liệu dùng chung 

Thư mục dùng chung được kết nối vào thành ổ đĩa mạng trên máy tính, truy cập 
thông qua ổ đĩa mạng đã được kết nối. 
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2. Cài đặt kết nối đối với máy tính xách tay khi đi công tác, cán bộ làm việc từ 
xa: 

Bước 1: Mở File Explorer hoặc This PC trên Desktop, nhấn Phải chuột vào 
Network, chọn Map network drive… (tương tự như Bước 1 ở trên). 

Bước 2: Nhập các thông tin kết nối ổ đĩa mạng 

- Mục Drive, chọn tên ổ đĩa muốn kết nối.  

VD: Z: Kết nối thư mục dùng chùng thành ổ đĩa Z: 

- Mục Folder: nhập https://drive.viglacera.vn:5006/<Tên thư mục dùng chung> 

<Tên thư mục dùng chung>: là tên thư mục dùng chung của Phòng/Ban. VD: 
CNTT, TCLD, PCDN,… 

VD nhập cho phòng CNTT: https://drive.viglacera.vn:5006/CNTT 

Lưu ý: <Tên thư mục dùng chung> ở đây có phân biệt chữ hoa, chữ thường.  

VD: CNTT khác với cntt, nếu nhập không đúng sẽ không kết nối được. 

Chú ý: Mục này khác với Bước 2 ở trên 

- Tích vào ô Reconnect at sign-in 

- Tích vào ô Connect using different credentials 

 



5 

Bước 3: Nhập User name và mật khẩu, (Tương tự như Bước 3 ở trên) 

Username: Tên truy cập riêng của mỗi người, có dạng: viglacera\<Tên truy cập> 

VD: viglacera\DanLM 

Mật khẩu: Mật khẩu truy cập riêng của mỗi người. 

Bước 4: Truy cập dữ liệu dùng chung 

Thư mục dùng chung được kết nối vào thành ổ đĩa mạng trên máy tính, truy cập 
thông qua ổ đĩa mạng đã được kết nối. 

 

 


