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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ
LÀM CÔNG VIỆC DỄ DÀNG HƠN

GIỚI THIỆU
Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn (ASCVN)
tiền thân là Công ty TNHH MTV EPMT,
công ty hoạt động trong lĩnh vực sản
xuất phần mềm, cung cấp các giải pháp trong việc
quản lý Giáo dục & Đào tạo cũng như đào tạo nghề
nghiệp. Với gần 20 năm gắn bó trong ngành giáo
dục, chúng tôi sẽ mang đến quý khách hàng những
giải pháp quản lý điều hành hiệu quả và thiết thực,
với kinh nghiệm từng ấy năm trong nghề giải pháp
sẽ xử lý được mọi tình huống đặc biệt trong tác
nghiệp hằng ngày của người dùng gặp phải.
Sản phẩm của chúng tôi:
PMT-EMS: Giải pháp tổng thể dùng quản lý
trong môi trường các trường Trung cấp, Cao đẳng và
Đại học
PMT-School: Giải pháp tổng thể dùng quản lý từ
trường Mẫu giáo - Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ
sở và Trung học Phổ thông, Quản lý Phòng Giáo dục
và Sở Giáo dục & Đào tạo.
Cả 2 thương hiệu sản phẩm trên đều được chứng nhận
bởi Cục Bản quyền Tác giả của Bộ Văn Hóa Thể thao &
Du lịch.

TẦM NHÌN
Trở thành nhà cung cấp hàng đầu về
giải pháp quản trị tiên tiến và toàn diện
trong việc quản lý trong môi trường giáo dục Việt Nam.
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SỨ MỆNH
Mang đến cho Trường học các giải pháp
công nghệ tiên tiến, chất lượng, hiện đại
phù hợp với môi trường giảng dạy.
Mang đến những tiện ích và hiệu quả cho người
dùng và công tác quản lý
Xóa bỏ mọi khoảng cách trong công tác quản lý giữa
thành thị và nông thôn.

LỜI NGỎ
Trong nhiều năm qua, các trường cũng
đã áp dụng Công nghệ Thông tin vào trong
công tác quản lý và điều hành trong công việc nhưng
hiệu quả mang lại thực sự chưa cao. Ở đây áp dụng
nhưng không hiệu quả là do sự ứng dụng chưa đồng bộ
các khâu quản lý trong nhà trường. Chúng ta chưa đưa
ra được giải pháp tổng thể để quản lý các vấn đề trong
nhà trường, các hoạt động ứng dụng còn mang tính
chất riêng lẻ, tự bộc phát từ các đơn vị trong trường và
chưa nhìn thấy hết các vấn đề tổng thể cần tin học hóa
trong nhà trường để phục vụ cho công tác quản lý và
ứng dụng đến từng đối tượng như CB - CBV - GV, Sinh
viên, phụ huynh và cộng đồng.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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Sở GIÁO DỤC

Hệ thống này giúp Nhà trường, Phòng Giáo dục,
Sở Giáo dục & Đào tạo điều hành quản lý các vấn
đề như: Nhân sự, Học sinh, Học vụ, Tài sản, Hành
chính điện tử…
Ưu điểm mô hình:
Hệ thống dữ liệu quản lý tập trung tại Sở.
Các Phòng Giáo Dục, các trường không cần
phải cài đặt ứng dụng.
Ứng dụng triển khai trên nền tảng Web
Người dùng có thể làm việc bất cứ nơi đâu
có mạng Internet.

Phòng GD
A,B

g

PMT-SCHOOL là một giải pháp tổng thể
quản trị Giáo dục & Đào tạo, quản lý từ cấp
Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học
Phổ thông, quản lý công tác điều hành Phòng
Giáo dục, Sở Giáo dục & Đào tạo. Hệ thống là một
công cụ điều hành xuyên suốt và liên thông dữ
liệu các cấp học với nhau.
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NGƯỜI DÙNG WEB

Phòng GD
E,F

Virtual Private
Network ( VNP )

Nội dung quản lý của giải pháp PMT-SCHOOL
Nhân sự - Tiền lương

Mạng lưới trường học

Hành chính điện tử

Hệ thống đánh giá
kiến thức học sinh

Học sinh

Học vụ
công tác giảng dạy

Khảo thí

Học phí

Tài sản – Thiết bị

LỢI ÍCH TỪ GIẢI PHÁP
PMT-SCHOOL

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

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.

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỌC
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 Y 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.

ĐỐI VỚI HỌC SINH
Theo dõi Y bạ điện tử.
Học bạ điện tử.
Chuyên cần đi học.

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

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ
MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Cán bộ - Công nhân viên - Giáo viên: Toàn bộ
CB - CNV - GV đều có một tải 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, tác tác cố vấn học tập và các đơn vị phòng ban
trong nhà trường.

MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI
Ứng dụng triển khai trên nền tảng:
Ứng dụng Web
Ứng dụng trên Smart phone và máy tính bảng

Phụ huynh Học sinh: Theo dõi quá trình
hoạt động , theo dõi kết quả học tập, thông tin
chuyên cần của con em mình.
Các đối tượng ngoài xã hội: Những thí
sinh tiềm năng, nhà tuyển dụng, các thành
phần khác quan tâm đến hoạt động nhà
trường, tìm kiếm sinh viên tuyển dụng…; hệ
thống sẽ cung cấp những thông tin hữu ích khi
tương tác với cổng thông tin nhà trường.

HỆ THỐNG
PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG

Sở GD & ĐT

.....

Phòng GD & ĐT A

Phòng GD & ĐT B

Trường A

.....

Trường B

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
Với mô hình cấp tài khoản này tạo một cơ chế mềm dẽo 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.

HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP PHỤC VỤ
CHO PHÒNG GIÁO DỤC/SỞ GD&ĐT

HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ
Lịch công tác đơn vị
Thông tin nội bộ
Hộp thư
Văn bản đi-Văn bản đến

Văn bản-Biểu mẫu
Giao việc-Xử lý việc
Quy trình mua sắm
Thông tin tiếp công dân

MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC
Quản lý trường, điểm trường
Thông tin về trường
Trường đạt chuẩn
Số lượng lớp học
Bản đồ trường trên Google Map

NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
Quản lý hồ sơ
Quyết định
Lương
Chế độ chính sách

Khen thưởng kỷ luật
Sáng kiến trong giáo dục
Dự báo nguồn nhân lực
Dự báo nguồn lương

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

.....

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

HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP PHỤC VỤ
CHO PHÒNG GIÁO DỤC/SỞ GD&ĐT

QUẢN LÝ HỌC SINH
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/TP
Tổng hợp khen thưởng kỷ luật
Tổng hợp theo tiêu chí khác
(dân tộc, độ tuổi,…)

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

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

CÔNG TÁC THANH TRA
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

TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO
Các loại số liệu báo cáo Bộ GD&ĐT
Các loại số liệu báo cáo UBND Tỉnh/TP

HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP
CHO CẤP MẪU GIÁO - MẦM NON
HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ
Lịch công tác đơn vị
Thông tin nội bộ
Hộp thư
Văn bản đi-Văn bản đến

Văn bản-Biểu mẫu
Giao việc-Xử lý việc
Thông tin tiếp phụ huynh

NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
Quản lý hồ sơ
Quyết định
Lương

Chế độ chính sách
Khen thưởng kỷ luật
Sáng kiến trong giáo dục

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Quản lý các chủ đề năm học
Kế hoạch thực hiện

QUẢN LÝ HỌC SINH
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

TÀI CHÍNH HỌC VỤ
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
Bảo mật cao
Giao diện hiện đại

HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP
CHO CẤP TIỂU HỌC
HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ
Lịch công tác đơn vị
Thông tin nội bộ
Hộp thư
Văn bản đi-Văn bản đến

Văn bản-Biểu mẫu
Giao việc-Xử lý việc
Thông tin tiếp phụ huynh

NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
Quản lý hồ sơ
Quy định số tiết chuẩn
giờ dạy năm học
Quyết định

Lương
Chế độ chính sách
Khen thưởng kỷ luật
Sáng kiến trong giáo dục

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Kế hoạch dạy học
Thời khóa biểu

Kế hoạch giáo viên
Thống kê thừa thiếu giờ dạy
theo quy định

QUẢN LÝ HỌC SINH
Hồ sơ học sinh
Xếp lớp
Nhận xét đánh giá

Học bạ điện tử
Tổng hợp đánh giá
Công tác Đội

TÀI CHÍNH HỌC VỤ
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
Bảo mật cao
Giao diện hiện đại

HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP
CHO THCS-THPT-GDTX
HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ
Lịch công tác đơn vị
Thông tin nội bộ
Hộp thư
Văn bản đi-Văn bản đến

Văn bản-Biểu mẫu
Giao việc-Xử lý việc
Thông tin tiếp phụ huynh

NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
Quản lý hồ sơ
Quy định số tiết chuẩn
giờ dạy năm học
Quản lý bộ môn
Quyết định

Lương
Chế độ chính sách
Khen thưởng kỷ luật
Sáng kiến trong giáo dục

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Kế hoạch dạy học
Thời khóa biểu

Kế hoạch giáo viên
Thống kê thừa thiếu giờ dạy
theo quy định

QUẢN LÝ HỌC SINH

Hồ sơ học sinh
Xếp lớp
Quản lý phân phối chương trình học
Quản lý thi và tổ chức thi
Quản lý điểm số
Rèn luyện đánh giá
Khen thưởng kỷ luật

Học bạ điện tử
Tổng kết môn học
Tổng kết học kỳ, năm học
Xếp loại học lực, hạnh kiểm
Chuyển trường
Tổng hợp đánh giá
Công tác Đoàn/Đội

TÀI CHÍNH HỌC VỤ
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

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

Bảo dưỡng, sửa chữa
Kiểm kê
Thanh lý

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 thức thi : thi
giấy hoặc thi online. Hệ thống câu hỏi phân theo nội dung
kiến thức, đơn vị kiến thức và mức độ của từng câu hỏi.
Hệ thống giúp cho Giáo viên, học sinh tiếp cận những câu
hỏi hay, tránh cục bộ địa phương kiến thức giảng dạy tại
từng trường. 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 Sinh viên như có bị
cấm thi không (do nợ học phí, nghỉ quá số tiết,…). 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 sinh viên biết, tùy theo hình thức quản lý
của nhà trường.

Giảng viên soạn
thảo câu hỏi

Đơn vị tổ chức thi

Import
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

Tạo bộ đề
Thủ công hoặc tự động

Bộ đề thi

HỆ THỐNG TỰ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC
DÀNH CHO HỌC SINH

Hệ thống cho phép học sinh tự đánh giá lại những kiến thức hiểu biết về bài học, đây
là một công cụ kiểm tra đánh giá có nguồn dữ liệu kiến thức phong phú không phụ
thuộc vào những câu hỏi của giáo viên bộ môn trên lớp mà là tiếp cận nguồn kiến
thức của các trường trong Tỉnh/TP. Học sinh có thể chọn lựa đánh giá kiến thức theo nội
dung theo bài học, chương và mức độ khó, dễ của câu hỏi. Hệ thống cũng ghi nhận nhật
ký đánh giá để theo dõi sự tiến bộ học tập của học sinh. Các em có thể tự đánh giá kiến
thức bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu có mạng Internet.
.

TÀI SẢN - THIẾT BỊ

Quản lý tài sản thiết bị cung cấp cho người dùng hệ
thống quản lý các tài sản của từng đơn vị phòng ban và các
phòng thực hành thí nghiệm. Đặc biệt là các tài sản cung
cấp cho các cá nhân trong quá trình làm việc tại cơ quan và
thu hồi lại sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, những vấn đề này
làm sao đồng bộ giữa bộ phận quản lý nhân sự cũng như bộ
phận quản lý về tài sản thiết bị. Chúng ta làm sao quản lý được
việc kiểm kê tài sản một cách đơn giản và hiệu quả.

QUẢN LÝ KHẤU HAO TÀI SẢN
Tăng giảm giá trị tài sản
Khấu hao
Tài sản đến kỳ thanh lý
Nhật ký thanh lý

HỆ THỐNG CUNG CẤP CÁC TÍNH NĂNG:
QUY TRÌNH MUA SẮM
Đề xuất nhu cầu mua sắm các đơn vị
Tổng hợp nhu cầu mua sắm
Duyệt mua sắm và đặt hàng

QUẢN LÝ KIỂM KÊ
Kế hoạch kiểm kê tài sản
Kiểm kê phòng ban
Cá nhân tự kiểm kê

QUẢN LÝ DANH MỤC
Phân loại nhóm tài sản
Quản lý các nhà cung cấp
Vị trí phòng ban, tòa nhà

QUẢN LÝ TÀI SẢN
Thẻ tài sản
Phân loại tài sản
Mã vạch tài sản

BẢO DƯỠNG VÀ THANH LÝ TÀI SẢN
Bảo dưỡng định kỳ
Phân bổ tài sản đến phòng ban,
người dùng
Điều chuyển tài sản
Nhật ký sử dụng tài sản
Cập nhật thông tin kiểm kê

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
PHỤ HUYNH - HỌC SINH - NHÀ TRƯỜNG

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

Theo dõi lịch học, lịch thi

Quá trình rèn luyện

Nhật ký tự đánh giá học tập
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Trao đổi thông tin với
GV Chủ nhiệm, nhà trường

Sở GD & ĐT

Phòng GD & ĐT A

Phòng GD & ĐT B

.....

Học phí

Thông tin chuyên cần

HỆ THỐNG TÍCH HỢP API

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.
.

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,
chẵn hạng 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.

CÁC NGÂN HÀNG TÍCH HỢP:

Internet Banking
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