GIỚI THIỆU
CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ SÀI GÒN - ASCVN

Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn (ASCVN) tiền

trong ngành Giáo dục & Đào tạo, chúng tôi đã,

thân là Trung Tâm CNTT trực thuộc trường

đang và sẽ mang đến cho khách hàng những

Đại Học Công Nghiệp TPHCM. ASCVN hoạt

giải pháp quản lý điều hành hiệu quả. Với đội

động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh

ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, năng động, sáng

doanh phần mềm, cung cấp các giải pháp

tạo, am hiểu nghiệp vụ, có phương pháp

trong việc quản lý Giáo dục và Đào tạo cũng

chuyển giao phần mềm một cách khoa học,

Hiện nay, việc ứng

như đào tạo nghề nghiệp. Với phương châm

hiệu quả, ASC tự hào là đối tác được nhiều

dụng công nghệ thông

CHẤT LƯỢNG TẠO DỰNG NIỀM TIN, cùng với

trường đại học cũng như Sở giáo dục nhiều tỉnh

tin trong công tác

kinh nghiệm được tích luỹ gần 20 năm gắn bó

thành trên cả nước tin tưởng và chọn lựa.

quản lý của ngành giáo dục được
xem là một nhu cầu cấp bách,
nhằm nâng cao chất lượng trong

Sản phẩm của chúng tôi

công tác quản lý giáo dục, góp
phần thúc đẩy ngành giáo dục phát
triển toàn diện, từng bước đáp ứng
yêu cầu về quản lý chung của
ngành giáo dục. Tuy nhiên việc ứng
dụng tại các cơ sở giáo dục chưa

PMT-EMS: Giải pháp tổng thể dùng quản
lý các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại
học.

PMT-School: Giải pháp tổng thể dùng quản lý
các trường Mẫu giáo – Mầm non, Trường tiểu

thực sự mang lại hiệu quả cao do
chưa có giải pháp tổng thể để quản

học, Trường trung học cơ sở, Trường trung

lý các nghiệp vụ xuyên suốt từ nhà

học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường

trường đến phòng giáo dục và sở

xuyên, Quản lý Phòng giáo dục và Sở giáo

giáo dục. PMT-SCHOOL là một

dục.

trong những giải pháp được thiết
kế để giải quyết bài toán xử lý
nghiệp vụ quản lý riêng cho từng

Cả 2 thương hiệu sản phẩm trên đều được chứng nhận bởi Cục Bản

trường và liên thông từ nhà trường

quyền Tác giả của Bộ Văn Hóa Thể thao & Du lịch.

đến phòng giáo dục và sở giáo dục
hiệu quả nhất hiện nay.
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Sứ mệnh
∙ Đối với khách hàng: Thấu hiểu nhu cầu chuyên biệt của từng
khách hàng, từ đó đề xuất giải pháp phần mềm tổng thể, giúp
cho khách hàng quản trị nhà trường một cách hiệu quả nhất.
∙ Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên
nghiệp, sáng tạo. Được cống hiến, chia sẻ và ghi nhận. Phục vụ
khách hàng tận tâm, tận tình và có thu nhập cao.
∙ Đối với cộng đồng: Hài hòa lợi ích ASCVN với lợi ích xã hội; đóng
góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng đặc biệt đối
với ngành Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam.

Tầm nhìn
ASCVN luôn nỗ lực hết mình để trở thành thương hiệu về giải
pháp phần mềm quản trị tổng thể theo đặc thù của ngành giáo
dục, có giải pháp thông minh nhất, được tin dùng nhất, có dịch
vụ tốt nhất cho ngành giáo dục tại Việt Nam.
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GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

LỢI ÍCH TỪ GIẢI PHÁP
PMT-SCHOOL

PMT-SCHOOL là một giải pháp tổng

ĐỐI VỚI PHÒNG GIÁO DỤC/SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

thể quản trị Giáo dục & Đào tạo, quản
lý từ cấp Mầm non, Tiểu học, Trung
Phòng GD
A,B

an

g

học Cơ sở và Trung học Phổ thông,
/C
áp

qu

quản lý công tác điều hành Phòng

AD

SL

SỞ GIÁO DỤC

Giáo dục, Sở Giáo dục & Đào tạo. Hệ

INTERNET

thống là một công cụ điều hành xuyên

ADSL/ Cáp quang

suốt và liên thông dữ liệu các cấp học

AD

với nhau.
Hệ thống này giúp Nhà trường, Phòng
Giáo dục, Sở Giáo dục & Đào tạo điều

NGƯỜI DÙNG DI ĐỘNG

NGƯỜI DÙNG VP

SL

/C

áp

qu

Phòng GD
C,D
an

g

∙ Quản lý chuyên môn.
∙ Số liệu học sinh toàn tỉnh.
∙ Số liệu về đánh giá xếp loại.
∙ Nguồn nhân sự toàn tỉnh, trình độ chuyên môn,
độ tuổi.
∙ Kế thừa dữ liệu để xét tuyển đầu cấp.
∙ Quản lý được việc biến động quy mô học sinh.
∙ Cung cấp thông tin cho UBND và các Sở ban
ngành trong tỉnh kịp thời.

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỌC

NGƯỜI DÙNG WEB

Phòng GD
E,F

hành quản lý các vấn đề như: Nhân sự,
Học sinh, Học vụ, Tài sản, Hành chính

Virtual Private Network (VPN)

điện tử...

Ưu điểm mô hình:
Hệ thống dữ liệu quản lý tập trung tại Sở.

Ứng dụng triển khai trên nền tảng Web.

Các Phòng Giáo Dục, các trường không
cần phải cài đặt ứng dụng.

Người dùng có thể làm việc bất cứ nơi đâu
có mạng Internet.

Nội dung quản lý của giải pháp PMT-SCHOOL

∙ Số liệu đồng bộ giúp xây dựng kế hoạch dự
toán ngân sách cho ngành chính xác.
∙ Nắm được tình hình Cơ sở vật chất và thiết bị
các đơn vị đào tạo.
∙ Chia sẻ tài nguyên học tập trong toàn tỉnh.
∙ Hệ thống chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy giữa
Giáo viên bộ môn trong tỉnh với nhau.
∙ Kiểm soát quá trình điều hành các trường.
∙ Kiểm soát quá trình cập nhật dữ liệu.

∙
∙
∙
∙

Có hệ thống điều hành quản lý các hoạt động của trường.
Quản lý chuyên môn Giáo viên.
Quản lý được Bài giảng Giáo viên.
Quản lý tài nguyên học tập nhà trường.

∙
∙
∙
∙

Tổng hợp số liệu học sinh.
Quản lý kết quả học tập học sinh.
Quản lý Tổng kết học kỳ/Năm học.
Quản lý thiết bị cơ sở vật chất.

ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH
∙ Theo dõi học bạ điện tử.
∙ Học bạ điện tử.
∙ Chuyên cần đi học.

∙ Các thông tin nhà trường phổ biến đến phụ huynh.
∙ Hồ sơ quá trình học tập các cấp của con mình.
∙ Các khoản phí phải đóng cho trường.

“TÍ
CH

Học bạ
điện tử

Moet

trường

cán bộ,
CCVC

Kiểm soát
ra vào
trường
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∙ Các thông tin nhà trường phổ biến đến học sinh.
∙ Khai thác tài nguyên học tập.
∙ Tự đánh giá kiến thức bài học.

Quản lý
học sinh
Quản lý
giảng dạy

Quản lý
kho học
liệu
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∙ Theo dõi học bạ điện tử.
∙ Học bạ điện tử.
∙ Chuyên cần đi học.

Quản lý lớp
học

Theo dõi
học tập tại
nhà

Quản lý
ngân hàng
câu hỏi Quản lý
thời khoá
biểu

”
ÁP
PH

H

ĐỐI VỚI HỌC SINH
VỤ TRÊN CÙN
GM
HIỆP
G
ỘT
IN
Ọ
Quản
lý
GI
Đồng bộ
M
ẢI
P
thông tin
CSDL
Ợ
Quản lý

Quản lý
thu học
phí

Quản lý
CSVC

Quản lý
thời khóa
biểu
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ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG &
MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI

HỆ THỐNG
PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
∙ Cán bộ - Công nhân viên - Giáo viên:
Toàn bộ CB - CNV - GV đều có một tài
khoản để sử dụng hệ thống theo hình
thức Single Sign-On (SSO), tùy theo
chức năng nhiệm vụ mà có quyền
thao tác nghiệp vụ và khai thác thông
tin trên hệ thống.

∙ Học sinh: Mỗi học sinh sẽ
có tài khoản để đăng nhập
vào cổng một cửa để truy
cập thông tin học tập,
tương tác cố vấn học tập và
các đơn vị phòng ban trong
nhà trường.

∙ Phụ huynh Học sinh:
Theo dõi quá trình hoạt
động, theo dõi kết quả học
tập, thông tin chuyên cần
của con em mình.

Sở GD & ĐT

Phòng GD & ĐT A

Phòng GD & ĐT B

Phòng GD & ĐT ...

KHÔNG BỊ GIỚI HẠN VỀ KHÔNG GIAN, THỜI GIAN
SỬ DỤNG MỌI LÚC MỌI NƠI TRÊN MỌI THIẾT BỊ
Ứng dụng PMT-SCHOOL được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, cho phép người
dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị (máy tính, máy tính bảng, smartphone…) thông qua kết
nối internet.

Trường A

∙ Mỗi nhân sự có một tài khoản riêng
∙ Sở cấp tài khoản cho các đơn vị trực thuộc
(Phòng GD&ĐT, phòng ban,...)
∙ Phòng GD&ĐT cấp tài khoản cho các trường
thực thuộc
∙ Trường cấp tài khoản cho CB-CNV-GV nhà
trường
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Trường B

∙ Với mô hình cấp tài khoản này tạo một cơ chế
mềm dẻo trong điều hành quản lý ở mỗi phòng
Giáo dục và ở mỗi trường. Ví dụ như mỗi Phòng
Giáo dục đều nhận được 100 nghiệp vụ tác nghiệp
giống nhau từ Sở, tuy nhiên mỗi Phòng Giáo dục
có thể phân quyền về cho mỗi Hiệu trưởng các
trường THCS của mỗi Quận/Huyện là khác nhau
do chính sách quản lý của từng Phòng GD của
Quận/Huyện. Tương tự Hiệu trưởng các trường có
thể phân công khác nhau trong mỗi trường.

ASC - PMT-SCHOOL
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HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP PHỤC VỤ
CHO PHÒNG GIÁO DỤC/SỞ GD&ĐT

HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP PHỤC VỤ
CHO PHÒNG GIÁO DỤC/SỞ GD&ĐT
QUẢN LÝ HỌC SINH

HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ
∙ Lịch công tác
∙ Tin tức nội bộ
∙ Văn bản chính sách

∙ Hộp thư
∙ Thông báo

∙
∙
∙
∙
∙

Thông tin học sinh
Hồ sơ học bạ các lớp học, các cấp
Tổng hợp số liệu báo cáo quy mô
Tổng hợp báo cáo về xếp loại học lực, hạnh kiểm
Số liệu học sinh bỏ học

∙ Số liệu học sinh chuyển đi/đến trong và ngoài
tỉnh/ thành phố
∙ Tổng hợp khen thưởng kỷ luật
∙ Tổng hợp theo tiêu chí khác (dân tộc, độ
tuổi,...)

MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC
∙ Quản lý trường
∙ Quản lý điểm trường
∙ Thống kê trường đạt chuẩn

∙ Vị trí trường trên bản đồ Google
∙ Thống kê trường theo cấp học
∙ Thống kê trường đánh giá

QUẢN LÝ KHẢO THÍ
∙
∙
∙
∙

Quản lý ngân hàng câu hỏi
Biên tập bộ câu hỏi
Quản lý ngân hàng đề thi
Ra đề thi, tổ chức thi

∙
∙
∙
∙

Phân công kiểm duyệt đề thi
Chấm thi giấy
Tổ chức thi Online
Đánh giá kết quả thi từ bộ đề thi

QUẢN LÝ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CCVC
∙
∙
∙
∙

Quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, CCVC
Quản lý quyết định
Quản lý chế độ, chính sách
Quản lý khen thưởng, kỷ luật

∙
∙
∙
∙

Quản lý quá trình công tác
Quản lý quá trình bồi dưỡng
Dự báo cán bộ về hưu
Dự báo quỹ tăng lương

HỆ THỐNG TỰ ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP HỌC SINH
∙
∙
∙
∙

Học sinh tự đánh giá kiến thức theo bài học, chương, môn học
Nhật ký đánh giá kiến thức học sinh
Giáo viên bộ môn tham khảo kết quả đánh giá
Phụ huynh theo dõi kết quả tự đánh giá học sinh

QUẢN LÝ TÀI SẢN THIẾT BỊ
∙
∙
∙
∙

Quản lý Tài sản nội bộ Phòng/Sở
Tổng hợp số liệu Tài sản các trường
Tổng hợp thông tin về cơ sở vật chất
Tổng hợp thông tin thiết bị, đồ dùng dạy học

Sở GD & ĐT

Phòng GD & ĐT A

Phòng GD & ĐT B

.....

∙
∙
∙
∙

Xây dựng kế hoạch thanh tra tháng/năm
Tiếp nhận thông tin khiếu nại/tố cáo
Giải quyết khiếu nại/tố cáo
Kết quả thanh tra

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

∙ Chương trình đào tạo cho các cấp học, khối học
∙ Xây dựng phân phối chương trình giảng dạy trong năm học
∙ Thiết lập quy chế đánh giá môn học
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CÔNG TÁC THANH TRA
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TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO
∙ Các loại số liệu báo cáo Bộ GD&ĐT
∙ Các loại số liệu báo cáo UBND Tỉnh/TP
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HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP
CHO CẤP MẪU GIÁO - MẦM NON
QUẢN LÝ CÁN BỘ,
GIÁO VIÊN, CCVC

HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ
∙ Lịch dạy
∙ Tin tức từ Sở GD
∙ Thông báo từ Sở, Phòng GD,
nhà trường
∙ Hộp thư
∙ Thông báo phụ huynh
∙ Danh bạ giáo viên
∙ Danh bạ ban lãnh đạo

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Quản lý hồ sơ
Phân công chuyên môn
Quản lý quyết định
Quản lý sáng kiến trong giáo dục
Quản lý chế độ, chính sách
Quản lý khen thưởng, kỷ luật
Quản lý quá trình công tác
Quản lý quá trình bồi dưỡng
Dự báo cán bộ về hưu
Dự báo quỹ tăng lương
Nhân sự về hưu

∙ Quản lý các chủ đề năm học
∙ Kế hoạch thực hiện

HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP
CHO CẤP TIỂU HỌC
QUẢN LÝ CÁN BỘ,
GIÁO VIÊN, CCVC

HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ
∙ Lịch dạy
∙ Tin tức từ Sở GD
∙ Thông báo từ Sở, Phòng GD, nhà
trường
∙ Hộp thư
∙ Thông báo phụ huynh
∙ Danh bạ giáo viên
∙ Danh bạ ban lãnh đạo
∙ ...

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Quản lý hồ sơ
Phân công chuyên môn
Quản lý quyết định
Quản lý sáng kiến trong giáo dục
Quản lý chế độ, chính sách
Quản lý khen thưởng, kỷ luật
Quản lý quá trình công tác
Quản lý quá trính bồi dưỡng
Dự báo cán bộ về hưu
Dự báo quỹ tăng lương
Nhân sự về hưu
...

QUẢN LÝ HỌC SINH

TÀI CHÍNH HỌC VỤ

∙ Hồ sơ học sinh
∙ Nhóm-Lớp học
∙ Tiêu chuẩn chiều cao-cân nặng
∙ Nhật ký sức khỏe hằng ngày
∙ Tổng hợp suy dinh dưỡng, béo
phì

∙ Xây dựng kế hoạch thu
∙ Thu học phí
∙ Thanh toán học phí online, tại
ngân hàng

TÀI SẢN THIẾT BỊ
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Thông tin tài sản
Nhật ký luân chuyển
Tăng giảm tài sản
Bảo dưỡng, sửa chữa
Kiểm kê
Thanh lý

WEBSITE TRƯỜNG

∙ Giao diện người dùng trên nhiều thiết bị
∙ Thiết kế đúng chuẩn SEO
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∙ Bảo mật cao
∙ Giao diện hiện đại

Quản lý lớp học
Quản lý chương trình học
Quản lý tổ bộ môn
Phân công giáo viên chủ nhiệm
Phân công chuyên môn
Thời khoá biểu
Xuất sổ điểm giáo viên
...

WEBSITE TRƯỜNG

∙ Thông báo nhà trường cho phụ
huynh
∙ Thông báo giáo viên cho phụ
huynh
∙ Theo dõi công nợ, đóng học phí
online
∙ Theo dõi quá trình học tập của
con, em
∙ Theo dõi lịch học của con, em
∙ Theo dõi các hoạt động trong lớp
học
∙ Xem thông tin học bạ điện tử của
con, em

∙ Hỗ trợ kho giao diện phong phú,
phù hợp với từng cấp học
∙ Hỗ trợ giao diện người dùng trên
thiết bị di động
∙ Công cụ quản trị thân thiện, dễ
dùng
∙ Biên tập và xuất bản bài viết đơn
giản không yêu cầu có kỹ năng về
Web
∙ Hỗ trợ công cụ SEO mạnh mẽ

QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI SẢN

∙
∙
∙
∙

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ HỌC SINH
∙ Quản lý thông tin học sinh
∙ Ghi danh học sinh vào lớp 1
∙ Xếp lớp
∙ Chuyển lớp
∙ Chuyển trường
∙ Tiếp nhận học sinh chuyển trường
∙ Nhận xét, đánh giá học sinh tiểu
học
∙ Xét hoàn thành chương trình tiểu
học
∙ Thống kê học lực học sinh tiểu
học
∙ Học online
∙ Làm bài tập online
∙ Học bạ điện tử

QUẢN LÝ
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Quản lý thông tin phòng học
Quản lý danh sách thiết bị học tập
Quản lý thông tin tài sản
Nhật ký luân chuyển tài sản

∙
∙
∙
∙

Tăng giảm tài sản
Bảo dưỡng, sửa chữa
Thanh lý tài sản
…

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HỌC VỤ
∙ Quản lý khoản thu đầu năm
∙ Quản lý khoản thu hàng tháng
∙ Quản lý miễn giảm học phí
∙ Quản lý công nợ học sinh
∙ Thu học phí tại trường
∙ Thu học phí online qua ngân
hàng
ASC - PMT-SCHOOL
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HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP
CHO THCS-THPT-GDTX

HỆ THỐNG THI
TRẮC NGHIỆM
Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi (trắc nghiệm
và tự luận), quản lý đề thi và tổ chức thi. Có hai hình

HÀNH CHÍNH
ĐIỆN TỬ
∙ Lịch dạy
∙ Tin tức từ Sở GD
∙ Thông báo từ Sở, Phòng
GD, nhà trường
∙ Hộp thư
∙ Thông báo phụ huynh
∙ Danh bạ giáo viên
∙ Danh bạ ban lãnh đạo
∙…

QUẢN LÝ CÁN BỘ,
GIÁO VIÊN, CCVC
∙ Quản lý hồ sơ
∙ Phân công chuyên môn
∙ Quản lý quyết định
∙ Quản lý sáng kiến trong
giáo dục
∙ Quản lý chế độ, chính
sách
∙ Quản lý khen thưởng, kỷ
luật
∙ Quản lý quá trình công tác
∙ Quản lý quá trình bồi
dưỡng
∙ Dự báo cán bộ về hưu
∙ Dự báo quỹ tăng lương
∙ Nhân sự về hưu
∙ ….

QUẢN LÝ
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
∙ Quản lý lớp học
∙ Quản lý chương trình
học
∙ Quản lý tổ bộ môn
∙ Phân công giáo viên
chủ nhiệm
∙ Phân công chuyên
môn
∙ Thời khoá biểu
∙ Xuất sổ điểm giáo viên
∙ ...

QUẢN LÝ
HỌC SINH
∙ Quản lý thông tin học sinh
∙ Ghi danh học sinh vào lớp
6
∙ Tuyển sinh lớp 10 online
∙ Xếp lớp
∙ Chuyển lớp
∙ Chuyển trường
∙ Tiếp nhận học sinh
chuyển trường
∙ Nhận xét, đánh giá học
sinh
∙ Thống kê học lực học sinh
trung học
∙ Học online
∙ Làm bài tập online
∙ Học bạ điện tử
∙ ...

thức thi: thi giấy hoặc thi online. Hệ thống câu hỏi
phân theo chương, nhóm kiến thức và mức độ của
từng câu hỏi. Trường hợp đang thi online bị cúp
điện, hệ thống sẽ phục hồi trạng thái bài làm thí
sinh sau khi có điện lại.
Hệ thống cung cấp :
CÔNG CỤ SOẠN THẢO CÂU HỎI
∙ Tích hợp các công cụ toán học, vật lý
∙ Công cụ chụp hình ảnh
QUY TRÌNH KIỂM DUYỆT CÂU HỎI
QUẢN LÝ VỀ CẤU TRÚC RA ĐỀ THI
CHẤM THI GIẤY
CÔNG CỤ KIỂM SOÁT TẠI PHÒNG THI ONLINE
HỆ THỐNG THI ONLINE
Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dự thi của học sinh như
có bị cấm thi không (do nợ học phí, nghỉ quá số tiết,...).

LIÊN LẠC
ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH HỌC VỤ

QUẢN LÝ CƠ SỞ
VẬT CHẤT, TÀI SẢN

WEBSITE
TRƯỜNG

∙ Thông báo nhà trường
cho phụ huynh
∙ Thông báo giáo viên cho
phụ huynh
∙ Theo dõi công nợ, đóng
học phí online
∙ Theo dõi quá trình học
tập của con, em
∙ Theo dõi lịch học của
con, em
∙ Theo dõi các hoạt động
trong lớp học
∙ Xem thông tin học bạ
điện tử của con, em
∙…

∙ Quản lý khoản thu đầu
năm
∙ Quản lý khoản thu hàng
tháng
∙ Quản lý miễn giảm học
phí
∙ Quản lý công nợ học sinh
∙ Thu học phí tại trường
∙ Thu học phí online qua
ngân hàng
∙ ….

∙ Quản lý thông tin phòng
học
∙ Quản lý danh sách thiết
bị học tập
∙ Quản lý thông tin tài sản
∙ Nhật ký luân chuyển tài
sản
∙ Tăng giảm tài sản
∙ Bảo dưỡng, sửa chữa
∙ Thanh lý tài sản
∙ ...

∙ Hỗ trợ kho giao diện
phong phú, phù hợp với
từng cấp học
∙ Hỗ trợ giao diện người
dùng trên thiết bị di động
∙ Công cụ quản trị thân
thiện, dễ dùng
∙ Biên tập và xuất bản bài
viết đơn giản không yêu
cầu có kỹ năng về Web
∙ Hỗ trợ công cụ SEO
mạnh mẽ

Kết quả thi sẽ được đồng bộ tự động vào hệ thống điểm
số các lớp học phần hoặc thông qua bộ phận khảo thí
kiểm duyệt, trước khi công bố kết quả cho học sinh
biết, tùy theo hình thức quản lý của nhà trường.

Giảng viên soạn
thảo câu hỏi

ASC - PMT-SCHOOL

Phần đề thi

Hệ thống ngân
hàng câu hỏi

Kiểm duyệt

Bộ đề thi lưu
hành sử dụng

No

Kiểm duyệt

Yes
Hệ thống ngân
hàng câu hỏi được
lưu hành

12

Đơn vị tổ chức thi

Import

Tạo bộ đề

Thủ công hoặc tự động

Bộ đề thi

ASC - PMT-SCHOOL
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CỔNG THÔNG TIN
DÀNH CHO PHỤ HUYNH

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

CỔNG THÔNG TIN
DÀNH CHO GIÁO VIÊN

HỆ THỐNG CUNG CẤP
CÁC TÍNH NĂNG NHƯ

HỆ THỐNG CUNG CẤP
CÁC TÍNH NĂNG NHƯ

QUẢN LÝ THÔNG TIN HỌC SINH

QUẢN LÝ THÔNG TIN GIÁO VIÊN

QUẢN LÝ THÔNG BÁO - TIN TỨC

QUẢN LÝ LỚP DẠY

QUẢN LÝ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ LỊCH DẠY

QUẢN LÝ LỊCH HỌC - THỜI KHÓA BIỂU

QUẢN LÝ DANH SÁCH HỌC SINH

QUẢN LÝ NỀ NẾP HỌC SINH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

QUẢN LÝ ĐIỂM DANH
THEO DÕI VÀO RA

QUẢN LÝ THÔNG BÁO TRƯỜNG
THÔNG BÁO PHỤ HUYNH

QUẢN LÝ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

QUẢN LÝ TIN TỨC - HỘP THƯ

QUẢN LÝ HỌC PHÍ
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

ĐÁNH GIÁ THI ĐUA, XẾP LOẠI
KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH

XEM HỌC BẠ ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ CHẤM ĐIỂM
KẾT QUẢ HỌC TẬP

KHẢO SÁT CHO PHỤ HUYNH
HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

QUẢN LÝ GIAO BÀI TẬP
KHO HỌC LIỆU

ỨNG DỤNG MOBILE PHỤ HUYNH HS

ỨNG DỤNG MOBILE GIÁO VIÊN

Thông tin học sinh
Lịch học - Thời khóa biểu
Thông báo trường - phụ huynh
Kết quả học tập
Y tế học đường
Thông tin điểm danh
Thanh toán học phí
Bài tập về nhà
Kho học liệu
Nề nếp học sinh
Hoạt động trên lớp - Tin tức

14
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∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Thông tin giáo viên
Lịch dạy - Thời khóa biểu
Thông báo trường - phụ huynh
Chấm công
Danh bạ giáo viên
Quản lý điểm danh
Quản lý khảo sát
Giao bài tập về nhà
Kho học liệu
Nhập điểm - đánh giá học sinh
Hoạt động trên lớp - Tin tức

ASC - PMT-SCHOOL
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KHO HỌC LIỆU
Hệ thống Kho học liệu cho phép người quản trị cấu hình cây thư mục tài liệu,
thiết lập cấu trúc theo từng môn học. Từ đó giáo viên kế thừa lại và đưa các
tài liệu bài giảng cá nhân vào hệ thống. Các tài liệu bài giảng đều được kiểm
duyệt trước khi đưa vào lớp học phần để cung cấp cho học viên tham khảo.

BÀI TẬP VỀ NHÀ BÀI KIỂM TRA TRÊN LỚP
Hệ thống Bài tập về nhà - Bài kiểm tra trên lớp cho phép người quản trị cấu hình cây loại câu hỏi, thiết lập cấu trúc
theo từng môn học. Từ đó giáo viên kế thừa lại và soạn các ngân hàng câu hỏi cá nhân vào hệ thống. Các câu hỏi từ
ngân hàng câu hỏi sẽ được kiểm duyệt trước khi đưa vào bộ đề, bài kiểm tra kiến thức. Hệ thống cho phép giáo viên
tạo bộ đề một cách linh hoạt. Sẽ có 2 hình thức kiểm tra kiến thức trực tuyến: Trắc nghiệm & Tự luận.

NHỮNG TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG KHO HỌC LIỆU:
QUẢN LÝ CẤU TRÚC CÂY
THƯ MỤC TÀI LIỆU
Quản lý các tài liệu theo cấu trúc
dữ liệu cây thư mục

QUẢN LÝ CẤU TRÚC CÂY
THƯ MỤC NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Tích hợp dữ liệu ngân hàng câu hỏi
theo đề tài, chuyên môn, lĩnh vực

QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI
CÁ NHÂN CỦA TỪNG GIÁO VIÊN

QUẢN LÝ KHO BÀI GIẢNG
CỦA TỪNG GIÁO VIÊN

Quản lý tài liệu kho bài giảng
riêng theo tài khoản cá nhân,
giáo viên, bộ môn

QUẢN LÝ KIỂM DUYỆT
CHẤT LƯỢNG CÁC BÀI GIẢNG
Xem trước, kiểm duyệt bài giảng
trước khi đưa sử dụng

QUẢN LÝ KHO BÀI GIẢNG
TOÀN TRƯỜNG
Giáo viên, giảng viên, quản trị
phân quyền quản lý các câu hỏi
toàn trường

Quản lý dữ liệu ngân hàng câu hỏi theo
cá nhân, khoa, phân quyền sử dụng

QUẢN LÝ, KIỂM DUYỆT
CHẤT LƯỢNG CÂU HỎI

Kiểm duyệt, xem trước câu hỏi trước
khi đưa vào sử dụng

QUẢN LÝ NGÂN HÀNG
CÂU HỎI TOÀN TRƯỜNG

Giáo viên, giảng viên, quản trị phân
quyền quản lý các câu hỏi toàn trường

QUẢN LÝ ĐỀ, BÀI KIỂM TRA
KIẾN THỨC

Quản lý danh mục đề, danh mục bài
kiểm tra kiến thức theo lĩnh vực
chuyên môn
16
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HỆ THỐNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ
THEO DÕI ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
CÔNG CỤ KẾT NỐI
PHỤ HUYNH - HỌC SINH - NHÀ TRƯỜNG

Hệ thống cho phép giáo viên, phụ huynh theo dõi quá trình học
tập của từng học sinh, đồng thời cung cấp cho học sinh công
cụ học tập, rèn luyện kiến thức online.

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG THEO DÕI ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
HỌC SINH

∙ Học liệu điện tử theo hình thức
Video sinh động và thú vị giúp học
sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ lâu
∙ Rút ngắn thời gian học tập
30%-50%.
∙ Học mọi lúc, mọi nơi chỉ cần máy
tính, ipad và điện thoại có kết nối
Internet.
∙ Không giới hạn số lần học, có thể
học đi, học lại cho đến khi hiểu bài.

PHỤ HUYNH

∙ Nhận thông báo hàng ngày về bài
học và kết quả học tập của con.
∙ Nắm bắt chi tiết quá trình học
tập và rèn luyện của con
∙ Tiết kiệm tài chính, giảm áp lực
học thêm khi con tự học hiệu quả

GIÁO VIÊN

∙ Đánh giá chính xác 95% điểm
mạnh, điểm yếu của từng học sinh
∙ Cập nhật học liệu điện tử, Giao
bài tập về nhà, tổ chức kiểm tra, thi
online theo chủ đề với mức độ tư
duy phù hợp với từng đối tượng học
sinh.
∙ Tiết kiệm đến 95% thời gian tạo
bài kiểm tra, chấm bài và trả bài
∙ Đa dạng phương pháp tiếp cận và
truyền tải kiến thức.

Nhằm nâng cao sự tương tác giữa người học, nhà trường
và cộng đồng hệ thống cung cấp những dịch vụ tạo sự
tiện ích trong việc cung cấp các thông tin cho các đối
tượng. Các dịch vụ tiện ích được triển khai trên nền tảng
Internet hay các ứng dụng Smart phone, điều này giúp
mọi người có thể khai thác ở mọi lúc mọi nơi.

HỆ THỐNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ NHƯ

Học bạ điện tử

Học liệu điện tử

Làm bài tập online

Sở GD & ĐT

Phòng GD & ĐT A

Phòng GD & ĐT B

.....

Theo dõi
lịch học, lịch thi

Sở GD & ĐT

Phòng GD & ĐT A

Quá trình rèn luyện

Nhật ký tự đánh giá học tập

18
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Trao đổi thông tin với
GV chủ nhiệm,
nhà trường

Phòng GD & ĐT B

.....

Học phí

Thông tin chuyên cần
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HỆ THỐNG HỖ TRỢ API KẾT NỐI &
ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU VỚI
CSDL MOET CỦA BỘ GD&ĐT

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI
Hóa đơn điện tử cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho Nhà trường. Hóa đơn được khởi
tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương pháp điện tử, được ký bằng chữ ký điện tử (chữ ký số)

Nhằm tái sử dụng lại những ứng dụng quản lý cũ trong nhà trường được đánh giá là tốt, hệ thống sẽ kết
nối vào hệ thống điều hành chung nhằm quản lý đồng bộ các hoạt động trong nhà trường bằng các
phương thức các hàm API để kết nối đồng bộ, điều này giúp nhà trường tận dụng lại sản phẩm tốt đã có.
Ngoài ra hệ thống cũng cung cấp những dịch vụ khác như dịch vụ thu học phí trực tuyến ngân hàng để tạo
điều kiện thuận lợi, nhiều kênh thu học phí cho học sinh, hay tích hợp những ứng dụng E-learning, Thư
viện được thuê từ đơn vị cung cấp khác.

có giá trị pháp lý tương đương với hóa đơn giấy thông thường. Ngoài ra, hóa đơn điện tử giúp chống giả
mạo hóa đơn của Nhà trường.

Ký điện tử cho nhiều hóa đơn
cùng một lúc. Hỗ trợ xuất hóa
đơn định kỳ.

Hiện tại dịch vụ tích hợp thu học phí qua ngân hàng được đánh giá cao ở các ngân hàng nhà nước và ngân
hàng thương mại. Dịch vụ được thanh toán và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực không cần thông qua
import hoặc export dữ liệu, chẳng hạn phụ huynh/học sinh chỉ cần thanh toán học phí trên Internet
Banking lập tức tiền chuyển về tài khoản nhà trường và hệ thống đào tạo sẽ gạch nợ cho học sinh.

Cho phép người mua ký vào
Hóa đơn điện tử.

Tích hợp quy trình duyệt và ký
điện tử cho Hóa đơn điện tử,
giúp Doanh nghiệp, Trường học
dễ dàng quản lý hóa đơn.

Tự động gửi Email Hóa đơn
điện tử cho khách hàng.

CÁC NGÂN HÀNG TÍCH HỢP

Internet Banking

01

Tiết kiệm chi phí in ấn, xuất hóa đơn, Vận chuyển, bảo
quản hóa đơn.

02 Giảm thời gian, giảm các thủ tục hành chính rườm rà.
03

Quản lý và tìm kiếm mọi lúc mọi nơi

04 Độ chính xác, an toàn cao. Chống làm giả hóa đơn.
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11

Điều chỉnh logo, mẫu hóa đơn theo yêu cầu của đơn vị.

12 Kết nối dễ dàng với phần mềm quản lý khác.
13

Tự nhận báo cáo bảng kê thuế vào phần mềm.
In ấn, kết xuất bảng kê hóa đơn, báo cáo bằng một

14 click.

05

Không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

15

Cho phép in cùng lúc nhiều hóa đơn bảng kê.

06

Đa dạng phương thức gửi hoá đơn cho khách hàng

16

Tự động xuất ﬁle định dạng xml để gửi cơ quan thuế.

07

Không lo bị mất, cháy, kẹt rách hóa đơn.

17

Cho phép người mua ký hóa đơn điện tử.

08

Giảm rủi ro các khoản phạt có liên quan

09

Hỗ trợ thủ tục pháp lý chuyển đổi hóa đơn giấy sang
hóa đơn điện tử.

đơn có thể xuất nhiều trang, không cần xuất kèm
18 Hóa
bảng kê.

10

Dễ dàng gửi quyết định sử dụng, thông báo phát hành,
mẫu hóa đơn.

19

Phân quyền ký hóa đơn theo chữ ký số khởi tạo.

20 Và nhiều tiện ích khác ....
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LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

TIỆN ÍCH THANH TOÁN
HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN
SỬ DỤNG NHIỀU
Ngoài chi phí trực tiếp của Hóa đơn điện tử rẻ
hơn so với hóa đơn đặt in, Hóa đơn điện tử còn
tiết kiệm về nhân lực trong việc bảo quản, chi
phí về báo cáo hóa đơn và giảm rủi ro về thuế.

Theo chỉ thị của Chính phủ (1) và Bộ tài chính (2) về thanh toán không dùng tiền mặt.
PMT - School đã tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến . Phụ huynh có thể thanh toán
học phí bằng thẻ ngân hàng qua các cổng thanh toán :

,

THANH TOÁN

, Ví điện tử.

Phụ huynh có thể nộp tiền tại các điểm giao dịch như: Thế giới di động, Điện máy xanh,
Viettel-Store, FPT-shop, VinMart, ....

NHÀ TRƯỜNG NHIỀU CƠ SỞ,
ĐƠN VỊ XUẤT HÓA ĐƠN
Hóa đơn điện tử giúp Nhà trường Quản lý hóa
đơn tốt hơn bao giờ hết. Giúp Quản lý tức thời
Doanh số theo Hóa đơn, dự tính được thời gian
chuẩn bị phát hành. Giảm thiểu chi phí luân
chuyển chứng từ và rủi ro về mất hóa đơn.

THANH TOÁN HỌC PHÍ TRÊN MOBILE

TIẾT KIỆM CHI PHÍ
Hóa đơn điện tử là giải pháp hữu hiệu để tiết
giảm chi phí cho Nhà trường

ĐA DẠNG MẪU
Nhiều mẫu hóa đơn đẹp có thể thay đổi nhanh
chóng, linh hoạt.

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

BƯỚC 3:

BƯỚC 4:

BƯỚC 5:

Vào ứng dụng

Chọn khoản cần thanh

Xem chi tiết thanh toán

Chọn hình thức thanh

Thanh toán thành công

ASC-School chọn

toán

toán

Thanh Toán học phí

THANH TOÁN HỌC PHÍ TRÊN WEBSITE

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

BƯỚC 3:

Chọn khoản cần thanh toán

Xem chi tiết thanh toán

Chọn hình thức thanh toán

(1) Chỉ thị số 22/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
(2) Công văn số 9488/BTC-HCSN Hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Bộ Tài Chính ban hành
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KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU TRONG
LĨNH VỰC GIÁO DỤC

SỞ GIÁO DỤC &ĐT
BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC &ĐT
ĐỒNG NAI

SỞ GIÁO DỤC &ĐT
LONG AN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC
ĐẶC BIỆT QUỐC GIA

TRƯỜNG THCS-THPT
LÊ LỢI

SỞ GIÁO DỤC &ĐT
THANH HÓA

IIG VIET NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

TRUNG TÂM BÓNG DÁ
TRẺ EM

TRƯỜNG TIỂU HỌC
CHU VĂN AN

TRƯỜNG THPT
VÕ THỊ SÁU

TRƯỜNG THPT
NHƠN TRẠCH

CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ SÀI GÒN
Tầng 5, tòa nhà 77 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tầng 3, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
(028) 6679 7357
www.ascvn.com.vn

