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SureLMS Là một hệ thống Đào tạo Trực tuyến được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tin Học LACVIET. 

E-learning là một phương pháp ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN hiệu quả và khả thi, tận dụng tiến bộ của phương tiện điện tử, internet để truyền tải 

các kiến thức và kỹ năng đến những người học là cá nhân và tổ chức ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, và tại bất kỳ thời điểm nào. Với các công 

cụ đào tạo truyền thông phong phú, cộng đồng người học trực tuyến và các buổi thảo luận trực tuyến, E-learning giúp mọi người mở rộng cơ 

hội tiếp cận với các khóa học và đào tạo nhưng lại giúp giảm chi phí. 

 

GIẢI PHÁP CHO ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN. 
o Công cụ hỗ trợ cho quản lý đào tạo nguồn nhân lực trong 

doanh nghiệp 
 Giúp doanh nghiệp lập khung chương trình đào tạo hàng năm 

cho từng vị trí công tác, cũng như lập kế hoạch đào tạo cho 

từng nhân viên thuộc các đơn vị phòng ban. 

 Cung cấp công cụ theo dõi và giám sát quá trình đào tạo, để có 

những điều chỉnh kịp thời và đúng lúc. 

 Thiết lập và tổ chức các khóa học theo các lịch trình phù hợp, 

ngân sách đào tạo của doanh nghiệp tổ chức. Ghi nhận kết quả 

và theo dõi quá trình đào tạo - học tập của từng nhân viên. 

 Cung cấp công cụ xây dựng vào tạo các báo cáo thống kê liên 

quan đến các khóa học cũng như quá trình đào tạo nguồn nhân 

lực trong doanh nghiệp.  . 

 

o Công cụ phục vụ cho học tập và giảng dạy dựa trên công nghệ 

thông tin và truyền thông. 
 Cung cấp công cụ để xây dụng và quản lý ngân hàng câu hỏi 

theo các lĩnh vực, chuyên ngành và phân ngành khác nhau. Xây 

dựng và tổ chức các kỳ thi trực tuyến nhằm đánh giá kết quả 

trong từng khóa học, hay đánh giá năng lực chuyên môn, kiến 

thức của từng cá nhân, hoặc nhóm người. 

 Quản lý các thành phần học liệu như tài liệu, sách điện tử, tài 

liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, bài tập…. Các thành phần học 

liệu có thể được sử dụng như các thành phần học liệu mở trong 

các khóa học, hay cũng có thể tích hợp vào các gói bài giảng 

chuẩn SCORM, sử dụng như các bài giảng trực tuyến. 

 Thực hiện việc giảng dạy tương tác giữa người dạy và người học 

 Xây dựng cộng cụ hỗ trợ giúp người quản lý đào tạo hay người 

dạy có thể quản lý chương trình giảng dạy, đánh giá chương 

trình giảng dạy, xem và theo dõi quá trình đào tạo, sự tiến bộ 

của người học trong từng khóa học. Quản lý, ghi nhận và thống 

kê các thông tin phản hồi, cũng như các cuộc khảo sát có liên 

quan đến quá trình dạy – học. 
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CÁC PHÂN HỆ TRONG SureLMS. 

 Nhóm chức năng Quản lý Đào tạo (Training Management) 

Giúp xây dựng và lập khung chương trình đào tạo hàng năm cho từng vị trí công tác của nhân viên. Dựa trên 

khung chương trình đào tạo này, và dựa vào ngân sách cho việc đào tạo, người quản lý đào tạo có thể xây 

dựng kế hoạch đào tạo cho từng nhân viên thuộc từng đơn vị phòng ban, và giám sát theo dõi quá trình đào 

tạo. Hỗ trợ một quy trình phê duyệt, cho phép những người trưởng các đơn vị bộ phận có thể gửi các yêu cầu 

đào tạo của các nhân viên về phòng Quản lý đào tạo. Tất cả các thông tin này sẽ là cơ sở giúp người quản lý 

đào tạo xây dựng và tổ chức các khóa học. 

 Nhóm chức năng Quản lý Khóa học (Course Management) 

Tổ chức các khóa học theo nhiều cách khác nhau, như tạo các khóa học từ kế hoạch đào tạo, tạo khóa học từ 

các yêu cầu đạo tạo đã được phê duyệt ở các đơn vị phòng ban, hay tạo các khóa học từ nhu cầu đào tạo lại 

của các chứng chỉ môn học đã hết hạn,… Xem, hiệu chỉnh và thay đổi danh sách người học trong từng khóa 

học, cũng như quản lý kết quả người học sau khi khóa học kết thúc. 

 Nhóm chức năng Quản lý Thi (Exam Management) 

Tổ chức các kỳ thi trực tuyến, dựa vào kho dữ liệu của ngân hàng câu hỏi. Giúp người quản lý đào tạo, hay 

người dạy đánh giá được hiệu quả giảng dạy, cũng như kiểm tra năng lực trình độ kiến thức của người học, cá 

nhân hay nhóm người dùng. 

 Nhóm chức năng Quản lý Học liệu (Learning Material Management) 

Xây dựng và quản lý các thành phần học liệu dùng cho việc dạy và học, với các định dạng khác nhau như tài 

liệu, e-books, hình ảnh, audio hay video-clip,… Hỗ trợ công cụ, giúp người quản lý đào tạo hay người dạy quản 

lý nội dung các bài giảng theo từng môn học và khóa học. Người dạy có thể lập kế hoạch chi tiết cho từng bải 

giảng, tạo nội dung cho bài giảng, mục đích yêu cầu giảng dạy, và các tiêu chí cần đạt được trong mỗi bải 

giảng. Đây là một công cụ cho phép tích họp công nghệ vào nội dung và chương trình giảng dạy.  

 Nhóm chức năng báo cáo (Report Management) 

Bao gồm các loại báo cáo thông kê số liệu khác nhau hỗ trợ cho người quản lý đào tạo, người dạy đánh giá lại 

quá trình tổ chức và thực hiện cũng như hiệu quả giảng dạy. Giúp người quản lý đào tạo, hay người dạy có 

những cái nhìn đúng, cũng như tiên đoán sự phát triển hay lập kế hoạch giảng dạy phù hợp . Các công cụ báo 

cáo mà hệ thống SureLMS hỗ trợ, giúp người quản lý đào tạo có thể theo dõi quá trình đào tạo của một nhân 

viên, cũng như kết quả đào tạo của các khóa học.   

 Nhóm chức năng Quản trị Hệ thống (System Admin) 

Giúp người quản trị hệ thống có thễ thực hiệc các thao tác trên các thành phần dữ liệu chính hay dữ liệu giao 

tác của hệ thống. Đồng thời phân quyền cho các nhóm người dùng khác nhau tùy theo nghiệp vụ của họ trên 

các nhóm chức năng của hệ thống. 

 

SureLMS, sẽ tạo một môi trường thuận lợi cho người quản lý lẫn người sử dụng thực hiện các nghiệp vụ có liên quan. Từ việc đăng ký học, 

xem danh sách, lịch học cho đến tải nội dung bài giảng, tham gia lớp học ảo, trao đổi với giảng viên… cùng nhiều tiện ích khác đáp ứng mọi 

nhu cầu đa dạng khi sử dụng sản phẩm. 

Bên cạnh đó, để tạo sự nối kết vững chắc giữa người sử dụng và hệ thống, SureLMS còn cung cấp dịch vụ Tin nhắn SMS. Với việc sử dụng dịch 

vụ này, người học cũng như các đối tượng có liên quan đến việc dạy – học sẽ luôn có thể có những thông tin chính xác, cần thiết và tức thời. 
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MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TRONG SureLMS. 

 ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG 
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Với phương châm mọi lúc, mọi nơi, giá rẽ nhất và hiệu quả nhất,  

SureLMS mong muốn mang giáo dục đến với mọi người! 

SureLMS 

 Cung cấp khả năng truy cập tức thì vào hệ thống Đào tạo:  
 Không chậm trễ trong việc đào tạo cho nhân viên mới 

 Luôn cung cấp sản phẩm đào tạo mối về thời gian 

 Giảm thiểu chi phí cho mỗi khóa học:  
 Nhận được nhiều giá trị hơn từ ngân sách đào tạo. 

 Cung cấp khả năng đào tạo cho nhiều người hơn. 

 Cho nhân viên có thêm thời gian để thực hiện công vệc của họ:  
 Giảm thiểu thời gian di chuyển cho việc đào tạo 

 Phù hợp với tự trau giồi kỹ năng chuyên môn trong thời gian ngắn 

 Cung cấp hệ thống đào tạoc có tính nhất quán hơn 


