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HỌC TẬP:
DÀNH CHO HỌC VIÊN

HỌC TẬP VÀ THI
Học, làm bài tập và theo dõi tiến độ
Quản lý góc học tập, các khoá đang học, các khoá đã hoàn thành
Quản lý bài đã thi, bài sắp thi
Truy cập và xem thời khoá biểu
Hỏi & nhận câu trả lời trong bài học
Làm khảo sát sau khoá học, sau khi thi
Tương tác với học viên khác với chức năng chat

HỌC TRÊN ĐIỆN THOẠI
Học và luyện tập trên điện thoại
Hỏi & nhận câu trả lời trong bài học
Học ngoại tuyến khi không có kết nối mạng
Tương tác với học viên với chức năng chat
Dữ liệu học, luyện tập đồng bộ với máy tính
Trải nghiệm thân thiện, tăng động lực của học viên

HỌC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
Tham gia học ảo trực tiếp
Chia sẻ hình ảnh qua camera
Điều khiển lớp học: xem camera, quản lý phát biểu
Chia sẻ tài liệu cho học viên
Công cụ bảng trắng chia sẻ trực tiếp ý tưởng
Chat nhóm và chat riêng trong lớp học
Ghi lại bài giảng dưới dạng video, audio
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QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO:
DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Quản lý giáo trình
Quản lý chương trình học
Lập kế hoạch đào tạo
Quản lý các chương trình đào tạo
Thẩm định và phê duyệt giáo trình, chương trình học, kế hoạch đào tạo,
chương trình đào tạo
Theo dõi và chấm điểm những bài tập tự luận của học viên
Các báo cáo theo dõi, giám sát tiến độ học chi tiết đến từng bài học
của từng học viên

TỔ CHỨC THI TRỰC TUYẾN
Quản lý kỳ thi
Quản lý mẫu đề thi
Quản lý ngân hàng câu hỏi
Tổ chức thi
Chấm thi và công bố điểm
Phúc khảo sau thi
Chống gián đoạn khi làm bài thi
Chống gian lận khi làm bài thi

BÁO CÁO ĐÀO TẠO
Báo cáo tiến độ chi tiết của học viên
Báo cáo tiến độ học theo đơn vị
Báo cáo tổng quan đơn vị
Báo cáo so sánh đơn vị
Báo cáo theo giáo trình
Báo cáo cuộc thi
Báo cáo theo tổ chức
Báo cáo theo năng lực điều hành
Báo cáo tiến độ theo cây học thuật
Báo cáo về giảng viên
Báo cáo tiến độ tổng thể theo cấp độ kỹ năng
Báo cáo theo đợt tập huấn
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QUẢN TRỊ DANH MỤC, PHÂN QUYỀN

QUẢN LÝ TỔ CHỨC
Quản lý học viên
Quản lý nhóm học viên
Quản lý giảng viên
Quản lý đơn vị, chức danh

QUẢN LÝ HỌC THUẬT
Quản lý danh mục học thuật
Quản lý chứng chỉ
Quản lý kỹ năng, khung năng lực
Quản lý email, mẫu thông báo

QUẢN TRỊ PHÂN QUYỀN
Quản lý tài khoản người dùng
Quản lý chức năng, quyền, nhóm quyền
Phân quyền cho học viên, giảng viên, quản trị viên
Quản lý mô hình tổ chức và phân quyền linh hoạt cho những đơn vị có
cơ cấu từ đơn giản đến phức tạp
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HIỆU NĂNG & TÍCH HỢP

TỐI ƯU HOÁ, BẢO MẬT
Tương thích với các thiết bị di động thông minh
Đồng bộ với 10+ nền tảng hỗ trợ phổ biến trong việc quản lý đào tạo
Hệ thống được tối ưu hoá để đáp ứng số lượng lớn lên đến hàng trăm
nghìn người sử dụng đồng thời
Hệ thống sử dụng công nghệ hiện đại, bảo mật tối đa dữ liệu của
người dùng

HỖ TRỢ CÁC BÀI GIẢNG CHUẨN E-LEARNING
Hỗ trợ các khóa học theo chuẩn SCORM 1.2, SCORM 2004 4th, AICC,
TinCan API
Hỗ trợ các khóa học từ các nhà cung cấp thứ 3
Hỗ trợ các khóa học được phát triển bằng ToolBook, Authorware,
Dreamweaver và các công cụ đóng gói khác.

SOẠN BÀI THI, KIỂM TRA
Hỗ trợ đa dạng loại câu hỏi: nhiều lựa chọn; đúng/sai; điền vào chỗ trống;
kéo thả; câu trả lời ngắn; các câu hỏi kiểm tra có chứa hình ảnh; âm thanh
hoặc video
Có thể chọn ngẫu nhiên câu hỏi
Câu hỏi có phản hồi và chấm điểm
Câu hỏi có chứa gợi ý cho học viên
Có khả năng giới hạn số lần thực hiện một câu kiểm tra
Có thể thiết lập các câu hỏi có số điểm khác nhau
Có thể tạo kiểm tra đánh giá trước, trong và sau khi tham gia khóa học
Có thể cài đặt giới hạn thời gian thực hiện bài kiểm tra
Có thể hỗ trợ các dạng bài kiểm tra phức tạp như bài luận
Kết quả kiểm tra phải được lưu lại trong cơ sở dữ liệu
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Trải nghiệm ngay
Nền tảng quản lý đào tạo

HOẶC LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
ĐIỆN THOẠI: 0246.288.1188

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
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https://taphuan.csdl.edu.vn | https://smartlms.edu.vn
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