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EDULIN
LinEdu - Hệ thống quản lý giáo dục đào tạo và học tập trực tuyến đa năng và toàn diện, hỗ trợ các trường học và 

các đơn vị doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động , nâng cao chất lượng quản lý đào tạo trong thời đại công nghiệp số 

hóa 4.0

  • LinEdu - Hệ thống quản lý đào tạo và giảng daỵ trực 

tuyến đa năng và toàn diện.

  • LinEdu cung cấp hơn 640 công cụ tiện ích giúp xây 

dựng khóa học, bài giảng mang tính số hóa đa dạng, 

khoa học và hiệu quả.

  • LinEdu đảm bảo theo dõi quản lý học viên, quản lý 

đào tạo cũng như quản lý khóa học toàn diện nhất.

  • LinEdu là hệ thống ưu việt trong đào tạo trực tuyến 

đa ngành cho các cơ sở giáo dục cũng như nhu cầu 

đào tạo chuyên biệt của các đơn vị hành chính, các 

doanh nghiệp.
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HỖ TRỢ NỘI DUNG ĐA DẠNG 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Các tính năng
nổi trội của

LinEdu

Dễ dàng đăng ký người dùng đăng nhập 

hệ thống bằng 2 cách: từng cá nhân hoặc 

hàng loạt bằng tệp CSV. Có thể phân 

quyền người dùng theo cấp độ khác nhau 

để có thể quản lý dễ dàng và thuận lợi.

Lin Edu hỗ trợ khách hàng làm phong phú và 

nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của mình 

bằng việc hỗ trợ đa dạng hình thức nội dung đào 

tạo (html, java,css, mp4, etc.)  với hơn 640 công 

cụ bổ trợ được cập nhật và nâng cấp liên tục.

BÁO CÁO DỮ LIỆU ĐÀO TẠO

Lin Edu cung cấp đa dạng các tính năng báo 

cáo, theo dõi khóa học, học viên nhằm giúp 

các đơn vị đào tạo có đánh giá tiến trình 

đào tạo chặt chẽ và cung cấp góc nhìn toàn 

diện về hoạt động đào tạo của mình.

KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
ONLINE

LinEdu hỗ trợ việc kiểm tra thi trực tuyến hiệu 

quả tránh gian lận với bộ đề câu hỏi đa dạng

 kết hợp với việc đặt thang điểm cao cho các bài 

thi nâng cao chất lượng đánh giá.
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LinEdu mang đến những tiện ích gì?

Quản lý người dùng Quản lý đào tạo trực 
tuyến

Quản lý bài học

Kiểm tra Online Quản lý liên lạc Tính năng cộng đồng

Hỗ trợ đa ngôn ngữ Cá nhân hoá giao 
diện

Trợ giúp tạo lập nội 
dung khóa học

Quản lý các sự kiện, 
các thông báo theo 
thời gian. 

Quản lý đào tạo 
oine

Theo dõi báo cáo tiến 
độ học tập
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1. QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG 

Người dùng có thể nhanh chóng đăng ký cho nhân viên 

của mình sử dụng hệ thống bằng các thao tác đơn giản. 

Có hai lựa chọn để có thể đăng ký cho học viên, nhân 

viên của mình sử dụng phần mềm; thứ nhất là đăng ký 

riêng lẻ cho từng học viên, nhân viên hoặc thứ 2 với số 

lượng lớn, có thể đăng ký bằng bằng file CSV.

Dễ dàng đăng ký sử dụng

Sau khi đã đăng ký thành công cho nhân viên của mình, 

người dùng là Quản trị viên có thể nhanh chóng truy 

cập để xem các thông tin của học viên, nhân viên như 

thông tin cá nhân, tình trạng tham gia các khóa đào tạo, 

kết quả kiểm tra, lịch sử học tập, etc. Ngoài ra, hệ thống 

LinEdu còn cho phép sử dụng file CSV để có thể thay 

đổi thông tin của học viên, nhân viên thay vì chỉ làm 

riêng lẻ.

Nhanh chóng Truy cập và quản lý thông tin
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2. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

LinEdu sẽ hỗ trợ tổ chức của bạn quản lý việc đào tạo trực tuyến hiệu quả dù bạn đang phải quản lý một số lượng học 

viên, nhân viên lớn. Ngoài khả năng tạo và phân phối các khóa đào tạo trực tuyến cho học viên, nhân viên, hệ thống 

của LinEdu còn giúp doanh nghiệp thống kê và tổng hợp các dữ liệu đào tạo tự động và tiện lợi.

Bằng cách tổng hợp giúp bạn truy cập nhanh chóng vào các thống kê về tiến trình học, điểm số làm bài kiểm tra, 

etc,đơn vị tổ chức sẽ có một góc nhìn tổng quan về độ hiệu quả của chương trình đào tạo của mình.
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3. QUẢN LÝ BÀI HỌC

LinEdu hỗ trợ đa dạng các hình thức về nội dung (video, 

slide, word, excel, powerpoint, mp4, mp3) nhằm nâng cao 

độ hấp dẫn của khoá đào tạo với người học.

Hỗ trợ nội dung đa dạng

Hệ thống quản lý học tập LinEdu hỗ trợ người dùng tạo 

ra các nhóm để có thể dễ dàng kiểm soát các khóa đào 

tạo trực tuyến của mình. Người dùng có thể dễ dàng tạo 

ra các khóa đào tạo trực tuyến với chỉ với vài thao tác 

nhanh chóng. Nhiều chọn lựa để tạo ra các khóa học với 

các lệnh : Chặn, Bài giảng, Bài kiểm tra, Phiếu khảo sát, 

Báo cáo, Tài liệu đính kèm . Thêm vào đó còn thể tạo ra 

lộ trình cho khóa học bằng cách đặt các điều kiện cho 

các bài học trong khóa đó.

Tạo và quản lý các khoá học dễ dàng, 
nhanh chóng
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4. KIỂM TRA ONLINE

Hệ thống quản lý LinEdu giúp tổ chức của 

bạn tạo ra các bài kiểm tra trực tuyến với đa 

dạng các hình thức câu hỏi, dạng thức và 

sau khi làm bài kiểm tra phần mềm sẽ tự 

động chấm và trả về kết quả.

Đối với người dùng là Quản trị viên, có thể 

dễ dàng xem được kết quả làm bài kiểm tra 

tổng quan, và cũng như có thể tải và lưu trữ 

dữ liệu.
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5. QUẢN LÝ LIÊN LẠC

Ngoài các tính năng về đào tạo như tạo bài giảng hay cung 

cấp các thông số về quá trình đào tạo, LinEdu còn hỗ trợ 

doanh nghiệp các công cụ trong việc liên lạc và trao đổi 

thông tin ngay trên hệ thống.

Hệ thống của LinEdu sẽ cho phép việc tạo và gửi các email, 

ngoài ra còn có thể tạo ra các email tự động để ứng dụng vào 

việc nhắc nhở việc học các khoá đào tạo.

Thêm vào đó là các công cụ như tạo ra các thông báo 

Pop-up, dùng để thông báo các thông tin quan trọng cần sự 

chú ý của người học. Hay chức năng bảng tin, giống như một 

newsfeed giúp người dùng với nhau, hoặc quản trị viên với 

người dùng có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến chương 

trình đào tạo.
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6. TÍNH NĂNG CỘNG ĐỒNG

Ngoài khả năng học trực tuyến thông qua LinEdu song song đó, học 

viên, nhân viên của bạn có thể dễ dàng trao đổi và chia sẻ kiến thức 

với đồng nghiệp của mình thông qua tính năng cộng đồng: CHAT, 

GROUP, FORUM, SHARE FILE

Sự thuận tiện của eLearning là một cách tuyệt vời để bạn trau dồi 

kiến thức, kỹ năng mà không làm gián đoạn, ảnh hưởng công việc 

của mình. Người học có thể thảo luận và chia sẻ với người học khác 

và từ đó giúp người học phát triển và nắm vững kiến thức hơn.

Doanh nghiệp có thể tận dụng tính năng này để tạo ra môi trường 

để nhân viên trao đổi các kinh nghiệm làm việc với đồng nghiệp.

Hệ thống này cũng là một nơi để nhân viên của mình trao đổi các 

thắc mắc về những khóa học eLearning của công ty.

Tính năng cộng đồng này, sẽ giúp quá trình học eLearning của nhân 

viên trở nên không đơn độc, thông qua sự tương tác với học viên 

khác sẽ giúp tạo nên động lực cho người học.
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7. HỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ
LinEdu - phần mềm LMS để có thể hỗ trợ đa dạng các ngôn 

ngữ, trong đó có những ngôn ngữ phổ biến như Anh, Pháp, 

Đức, Ý, Tây ban nha, Hàn, Nhật, Trung, Việt, etc.

Hệ thống sẽ luôn được nâng cấp; trong đó ngôn ngữ sẽ luôn 

được theo dõi để có thể có những điều chỉnh phù hợp giúp 

phù hợp với văn hóa, bối cảnh cho người sử dụng.

8. CÁ NHÂN HÓA GIAO DIỆN
Với hệ thống quản lý của LinEdu người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh 

giao diện sử dụng để khiến phần mềm trở nên thân thuộc hơn với 

doanh nghiệp của mình. 

Người dùng sẽ có nhiều lựa chọn để có thể tùy chỉnh hệ thống quản lý 

đào tạo của mình, một số lựa chọn tiêu biểu như thay đổi chủ đề 

Website (màu sắc, hình ảnh nền, cấu trúc trình bày), thay đổi Logo.
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9. THEO DÕI BÁO CÁO 
TIẾN ĐỘ HỌC TẬP
Quản trị viên có thể theo dõi tiến độ học tập của học 

viên, nhân viên theo từng lớp học, khóa học, thời 

gian tham gia cũng như mức độ hoàn thành. Nhờ tính 

năng này doanh nghiệp hay tổ chức đào tạo sẽ theo 

dõi được tình hình đào tạo của cơ sở cũng như mức 

độ chuyên cần của từng học viên, nhân viên.

10. TRỢ GIÚP TẠO LẬP NỘI DUNG 
KHÓA HỌC
Hệ thống quản lý đào tạo LinEdu tích hợp và hỗ trợ hơn 640 plugins 

công cụ tiện ích hỗ trợ đơn vị đào tạo( quản trị, giáo viên, người phụ 

trách nội dung giảng dạy..)  xây dựng nội dung đào tạo khoa học và 

hiệu quả nhất. Đặc biệt các tiện ích mới nhất như Vidéoconférence, 

H5P ...giúp tạo các học liệu tương tác rất thú vị và hiện đại.
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11. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO OFFLINE

Tính năng này giúp Quản trị viên có thể dễ dàng, tổ chức 

và quản lý các buổi đào tạo O�ne bắt buộc, hay các 

chương trình sự kiện, Workshop của doanh nghiệp.

Quản trị viên có thể dễ dàng thấy được ngay danh sách 

những người đã và sẽ tham dự các hoạt động O�ine này.

Hơn thế nữa, tính năng này còn cho phép Quản trị viên có 

thể đánh giá nhân viên sau khi tham dự dựa trên kết quả 

các bài test trên hệ thống.
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12. QUẢN LÝ SỰ KIỆN, THÔNG BÁO THEO THỜI GIAN

LinEdu hỗ trợ quản trị viên quản lý các sự kiện, hoạt động sẽ và đã diễn ra kèm tính năng thông báo theo thời 

gian thuận tiện cho việc lên các kế hoạch đào tạo phù hợp. 

      Với tính năng này, học viên, nhân viên cũng có thể quản lý các sự kiện cần tham gia hoặc sẽ tham gia, thiết 

lập các thông báo cá nhân hỗ trợ cho kế hoạch học tập hiệu quả và phong phú hơn.

Tính năng này giúp cho môi trường của đơn vị đào tạo trở nên đa sắc và nâng cao niềm đam mê học tập cũng 

như hiệu quả đào tạo trong nền công nghiệp số hóa.
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CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Mrs. Can Thi Bich Luan

E-learning Specialist, LINAGORA (Vietnam)

linedu@linagora.com             (+84) 89 857 8366


