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Lời nói đầu

Mỗi chúng ta đều có một thế giới quan riêng, cá tính riêng và có những đòi hỏi công việc
cũng khác nhau cần xử lý. Chính vì thế phần mềm TATasks được thiết kế và lập trình
nhằm cung cấp miễn phí cho những người thân, khách hàng thân thuộc có thể quản lý
công việc, thời gian một cách linh hoạt, hợp lý.
Chức năng
Quản lý máy tính (Hẹn giờ tắt máy, chạy chương trình, đổi xóa tên file)
Nhắc nhở công việc bằng cách đặt giờ thông báo (Trong ngày, tuần, tháng, năm)
Quản lý thời khóa biểu cá nhân ….
Chương trình không cần cài đặt, cài lại Windown không mất dữ liệu.
Hướng dẫn sử dụng

Giao diện chính của chương trình

Tại giao diện này bạn có thể xem tất cả các nội dung cũng như thêm mới, xóa, chỉnh sửa công
việc bằng cách vào menu “Công việc”
Menu “Lịch” cho chúng ta biết lịch trong tháng. Chọn ngày cần thực hiện công việc sau đó nhấn
nút “Thêm”

Chọn theo loại công việc cần thực hiện.

Quản lý Thời khóa Biểu.

Chọn ngày cần đặt Công việc sau đó dùng chuột quét khối theo thời gian. Chọn thời gian là điểm
bắt đầu và điểm kết thúc.
Nếu muốn chọn để xem nhiều ngày. Ta dùng chuột và quét chọn ngày như hình dưới.

Hoặc xem theo tháng. Ta chọn vào tháng đó.
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