
Online training and
learning management system



Linedu Platform

Cài đặt hệ thống trực tiếp trên cơ sở
hạ tầng của khách hàng 

Cấu hình giao diện và thiết kế tạo lập
trang dạy học theo yêu cầu đào tạo
và học tập riêng của từng khách
hàng 

Cài đặt các Plugins căn bản, sửa
hoặc viết mới plugin

Linedu Content

Chúng tôi hỗ trợ bạn xây dựng học liệu,
tài nguyên, hoạt động và phần mềm bổ
trợ trực tuyến phù hợp định dạng của
Moodle LMS: Tĩnh – Tương tác – Trực
tuyến

Linedu Support

Bạn có thể gặp một vài khó khăn khi sử
dụng Moodle LMS. Bạn hãy yên tâm rằng
chúng tôi hỗ trợ bạn xử lý những trục trặc
kỹ thuật, giải quyết các vấn đề từ phía
người dùng và quản trị viên, hỗ trợ kỹ
thuật mảng di dộng và môi trường kiểm
thử.

Linedu Training

Moodle for Administrator: Beginner
– Intermediate

Moodle for Course creator: Beginner
– Intermediate

Đội ngũ chuyên gia đào tạo giàu kinh
nghiệm thiết kế các khóa học đa dạng
phù hợp mọi nhu cầu của bạn:



2012 - 2021

Open Hackademy - TT đào tạo
mã nguồn mở tại Paris, Pháp
đã sử dụng Moodle LMS từ
năm 2012.

2021

Ứng phó đại dịch Covid-19 tại
Việt Nam, chúng tôi hỗ trợ các
giáo viên Việt Nam dạy học
miễn phí trên trang
linedu.linagora.com.

2019 - 2020

Chúng tôi đã hỗ trợ xử lý các
vấn đề kỹ thuật của hệ thống
đào tạo sử dụng Moodle LMS
của Tổng cục Hàng không dân
dụng (DGAC), Pháp.

2020 - 2021

Chúng tôi đã hỗ trợ Đại học Hà
Nội xây dựng nền tảng học tập
của riêng họ trên Moodle LMS. 

Câu chuyện của chúng tôi
Các dự án thành công

Covid Support
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Tùy chỉnh 
giao diện

Bạn có thể điều chỉnh bố cục, hình
ảnh, màu sắc và nội dung theo mong
muốn của bạn.

An ninh & 
bảo mật

Chống download bài giảng,
chống chia sẻ tài khoản, tất cả
các hình thức bảo mật mà bạn
cần để bảo đảm quyền sở hữu
trí tuệ với khóa học của bạn.

Mọi thông tin quản lý, quản trị,
các thông tin về vận hành
trường học trực tuyến của bạn
đều nằm trong quyền kiểm soát
duy nhất của bạn.

Khả năng 
tùy biến cao

Dễ dàng tạo các báo cáo học tập
theo nhu cầu
Dễ dàng tạo các xác lập tùy biến
theo yêu cầu của tổ chức
Tìm kiếm và thống kê dữ liệu linh
hoạt

Tạo các chương trình khóa học sử
dụng các công cụ hỗ trợ nhiều định
dạng đa dạng.



LINEDU
Training

• Giới thiệu kết cấu, giao diện và quy chế hoạt động của hệ
thống Moodle LMS

• Hướng dẫn cách sử dụng và áp dụng các plugins cơ bản
vào thiết kế học liệu trực tuyến dạng tĩnh, dạng tương tác.

• Hỗ trợ tư vấn và xử lý các nội dung về thiết kế học liệu,
quản lý bài giảng và quản lý học viên trong 3 tháng đầu tiên
sử dụng hệ thống

Đào tạo căn bản (10H)



LINEDU
Training

• Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và áp dụng các plugins
chuyên biệt vào thiết kế học liệu đa dạng

• Hướng dẫn chi tiết quy cách và phương thức ứng dụng các
chức năng cho hệ thống quản trị và quản lý đào tạo cho quản trị
viên, giảng viên, chuyên viên đào tạo

• Hỗ trợ tư vấn và xử lý các nội dung về thiết kế học liệu, quản lý
bài giảng và quản lý học viên trong 01 năm đầu tiên sử dụng hệ
thống

Đào tạo chuyên sâu (Theo yêu cầu )



Nội dung 
đa dạng

Xây dựng học liệu trực tuyến phù hợp
định dạng của Moodle LMS: Tĩnh –

Tương tác – Trực tuyến

Dịch vụ 
tư vấn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về
phương pháp tạo nội dung sáng tạo
trên trang website học trực tuyến của
bạn.

LINEDU
Content
Dịch vụ hỗ trợ trọn gói giúp xây dựng
học liệu trên Moodle LMS



Lưu trữ – Cài đặt – Bảo trì

Dịch vụ bảo trì hệ thống Moodle
LMS mỗi 6 tháng đảm bảo hiệu suất
tối ưu cho hệ thống Moodle LMS của
bạn. Chúng tôi sẽ giới thiệu phiên
bản mới với những cải tiến mới nhất
và kế hoạch sát nhập dữ liệu (12
tháng một lần). Chúng tôi cũng cung
cấp dịch vụ lưu trữ web cho phép
quản lý hàng đầu trang web học tập
của bạn.

Cài đặt – Sao lưu – Chuyển
dữ liệu – Nâng cấp

Dịch vụ chuyển dữ liệu của chúng tôi
đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được
sao lưu và chuyển dễ dàng, hiệu quả
và hoàn toàn mà không ảnh hưởng
đến hoạt động hiện tại khi chuyển dữ
liệu sang hệ thống mới của bạn.

Tùy chỉnh về thiết kế & hệ
thống cho các trang và
phần mềm bổ trợ

Các chuyên gia của chúng tôi hợp
tác chặt chẽ với bạn để thiết kế trang
web học tập của riêng bạn trên
Moodle LMS và xây dựng các chức
năng riêng biệt theo yêu cầu dành
riêng cho tổ chức của bạn.

Báo cáo & Phân tích 
cơ sở dữ liệu

Hiểu thêm về hành vi của người
dùng và hiệu suất Moodle LMS
thông qua các báo cáo. Chúng tôi hỗ
trợ bạn phân tích cơ sở dữ liệu được
thu thập từ trang web của bạn và tối
ưu hóa hiệu suất của hệ thống dựa
trên kết quả.

LINEDU Support
Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trọn gói cho hệ thống Moodle LMS



Địa chỉ: Tầng 9, Điện Biên Phủ,

Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84 78 2499 696

Email: linedu@linagora.com.vn

Liên hệ


