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I.ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Để đăng nhập vào hệ thống, Nhà trường có thể truy cập địa chỉ của trường trên hệ thống
vnEdu và tiến hành đăng nhập với vai trò Giáo viên.

Hình I-1 Giao diện đăng nhập hệ thống
Sau khi đăng nhập thành công sẽ được chuyển hướng đến trang quản lý của nhà trường.
Để sử dụng chức năng Đồng bộ CSDL HCM, truy cập từ màn hình Quản lý nhà trường
bạn thực hiện như sau:

Hình 1 Menu chức năng vào phần Đồng bộ CSDL TPHCM
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II.MENU HỆ THỐNG
Bước 1. Đăng nhập bằng mã trường
Nhà trường thông báo cho đầu mối kinh doanh của VNPT để được hỗ trợ cấu hình lần
đầu với mã trường được cấp từ SGD HCM (đối với các trường chưa được cấu hình).
Tài khoản chỉ cần cấu hình một lần duy nhất và hệ thống sẽ tự động lưu như hình bên
dưới:

Hình 1.1 Màn hình cấu hình tài khoản trên hệ thống
Bước 2: Xác thực phiên

-

Người dùng click Đăng nhập, lúc này màn hình sẽ hiển thị mã capcha để xác thực
yêu cầu đăng nhập của người dùng.

Hình 1.2 Giao diện mã xác thực của hệ thốn
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Bước 3. Đồng bộ CSDL
Chức năng phục vụ nhà trường thực hiện đồng bộ CSDL ngành Quản trị hệ thống thực
hiện đồng bộ theo thứ tự: Lớp => Học sinh => Biến động học sinh => Điểm Tổng kết cuối kì
và cuối năm ; Điểm Tổng kết và điểm thi cuối kì của từng môn học; Đăng ký kì thi
Bước 3.1: Đồng bộ dữ liệu lớp
Để đồng bộ dữ liệu Lớp, nhà trường vào màn hình đồng bộ sau đó chọn đợt nộp dữ liệu, loại
dữ liệu để nộp là Lớp

Hình 3.1-1 Màn hình chọn loại dữ liệu
-

Sau khi chọn loại dữ liệu phía dưới màn hình sẽ hiển thị loại dữ liệu là danh sách lớp
của trường. Bên trái là dữ liệu hiện tại trên hệ thống vnEdu, bên phải là dữ liệu đã
đồng bộ lên CSDL TPHCM

Hình 3.1-2 Màn hình danh sách dữ liệu
-

Tại màn hình này, người dùng lưu ý cột Trạng thái đồng bộ. Cột này hiển thị tick xanh
đối với các lớp đã được nộp dữ liệu lên hệ thống TP HCM. Trường hợp chưa nộp hoặc
nộp rồi nhưng lỗi, cột sẽ bỏ trống.

-

Khi quan sát ta thấy lớp 10A8 chưa đẩy dữ liệu hoặc đẩy lỗi lên hệ thống của TP
HCM.

-

Người dùng thực hiện chọn vào lớp muốn đẩy dữ liệu và click Nộp
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Hình 3.1-3 Màn hình nộp dữ liệu
-

Sau khi nộp nếu màn hình bên phải là danh sách dữ liệu lớp trên hệ thống CSDL
TPHCM đã có dữ liệu của lớp này tức là hệ thống đã đồng bộ thành công.

Hình 3.1-4 Màn hình kết quả nộp dữ liệu
-

Đối với các trường hợp không hiển thị tệp tin mới lên cột bên phải, người dùng có thể
truy cập chức năng Lịch sử đồng bộ để kiểm tra trạng thái và xem bản tin lỗi.

Hình 3.1-5 Màn hình chọn Lịch sử đồng bộ
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Hình 3.1-6 Màn hình danh sách Lịch sử đồng bộ
-

Để xem nguyên nhân lỗi, người dùng click vào biểu tượng màu vàng, lúc này màn
hình sẽ hiển thị một bảng danh sách các trường đã đủ thông tin và thông báo lỗi.

Hình 3.1-7 Màn hình Chi tiết lỗi đồng bộ
Bước 3.2. Đồng bộ dữ liệu Học sinh
Để đồng bộ dữ liệu Học sinh, nhà trường vào màn hình đồng bộ sau đó chọn đợt nộp dữ liệu,
loại dữ liệu để nộp là học sinh
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Hình 3.2-1 Màn hình chọn loại dữ liệu
-

Sau khi chọn Loại dữ liệu phía dưới màn hình sẽ hiển thị loại dữ liệu là danh sách lớp
của trường. Bên trái là dữ liệu hiện tại trên hệ thống vnEdu, bên phải là dữ liệu đã
đồng bộ lên CSDL TPHCM

Hình 3.2-2 Màn hình danh sách dữ liệu
-

Tại màn hình này, người dùng lưu ý cột Trạng thái đồng bộ. Cột này hiển thị tick xanh
đối với các lớp đã được nộp dữ liệu lên hệ thống TP HCM. Trường hợp chưa nộp hoặc
nộp rồi nhưng lỗi, cột sẽ bỏ trống.

-

Khi quan sát ta thấy chỉ có học sinh Nguyễn Hoàng Hà đã nộp dữ liệu lên hệ thống
của TP HCM.

-

Ngoài ra người dùng có thể lọc theo Cấp hoặc Khối hoặc lớp để đẩy danh sách lần
lượt.

-

Người dùng thực hiện chọn vào học sinh muốn đẩy dữ liệu và click Nộp

Hình 3.2-3 Màn hình nộp dữ liệu
-

Sau khi nộp nếu màn hình bên phải là danh sách dữ liệu học sinh trên hệ thống CSDL
TPHCM đã có dữ liệu học sinh này tức là hệ thống đã đồng bộ thành công.
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Nếu không có dữ liệu học sinh thì tức là hệ thống đã đồng bộ lỗi

Hình 3.2-4 Màn hình kết quả nộp dữ liệu
-

Đối với các trường hợp không hiển thị tệp tin mới lên cột bên phải, người dùng có thể
truy cập chức năng Lịch sử đồng bộ để kiểm tra trạng thái và xem bản tin lỗi.

Hình 3.2-5 Màn hình danh sách Lịch sử đồng bộ
-

Để xem nguyên nhân lỗi, người dùng click vào biểu tượng màu vàng, lúc này màn
hình sẽ hiển thị một bảng danh sách các trường đã đủ thông tin và thông báo lỗi.

-

Đối với lỗi học sinh người dùng click vào thanh scroll bên phải để kéo xuống xem lỗi
của từng học sinh.
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Hình 3.2-6 Màn hình Chi tiết lỗi đồng bộ
-

Lưu ý: Đối với bảng tin học sinh, khi lỗi ở 1 học sinh hệ thống sẽ ngừng đồng bộ các
học sinh tiếp theo, vì vậy nhà trường cần sửa hết các lỗi trước khi đồng bộ lại dữ liệu.

Bước 3.3. Đồng bộ dữ liệu Biến động học sinh
-

Chức năng giúp đồng bộ biến động học sinh bao gồm: dữ liệu học sinh chuyển đến,
chuyển đi, thôi học.

Hình 3.3-1 Màn hình đồng bộ dữ liệu biến động học sinh
-

Danh sách học sinh sẽ sau khi chọn loại biến động sẽ lấy từ chức năng tương ứng trên
hệ thống vnEdu.
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Hình 3.3-2 Màn hình chức năng tương ứng lấy dữ liệu trên vnEdu
Đối chiếu dữ liệu tương ứng theo bảng sau:
Chức năng trên vnEdu

Chức năng đồng bộ

Tiếp nhận Học sinh chuyển trường

Loại Chuyển đến

Chuyển trường

Chuyển đi

Bỏ học/Đuổi học

Thôi học

Lưu ý:
-

Đối với loại học sinh chuyển đến, nhà trường thực hiện theo quy trình như sau:
+ Vào chức năng Tiếp nhận học sinh chuyển trường để tiếp nhận học sinh.
+ Vào chức năng Nộp học sinh để đồng bộ học sinh này lên site HCM.
+ Vào chức năng Nộp biến động học sinh để đồng bộ học sinh này là Loại

Chuyển đến.
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Bước 3.4. Đồng bộ dữ liệu Kết quả học tập
Chức năng dùng để đồng bộ tất cả các kết quả học tập của học sinh. Để đồng bộ nhà
trường chọn lớp đồng bộ kết quả sau đó ấn Nộp.

Hình 3.4-1 Màn hình chức năng đồng bộ dữ liệu kết quả học tập
-

Sau khi đồng bộ, người dùng kiểm tra kết quả thao tác trạng thái đã nộp thành công
hoặc lỗi hoặc vào thời điểm CSDL HCM đang khóa cũng sẽ không đẩy được dữ liệu.

Bước 3.5. Đồng bộ dữ liệu đăng ký kì thi
Chức năng này giúp nhà trường nộp học sinh đăng ký tham gia các kỳ thi của Sở Giáo dục khi
SGD có một kì thi mới.
Để đăng ký, người dùng chọn kỳ thi, chọn môn thi đăng ký và chọn học sinh, sau đó ấn Nộp
học sinh.
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Hình 3.5-1 Màn hình chức năng đăng ký học sinh vào kỳ thi
-

Ngoài ra sau khi đăng ký học sinh, người dùng cũng có thể hủy đăng ký cho học sinh
nếu SGD HCM chưa chốt danh sách đăng ký học sinh.

III. THOÁT KHỎI HỆ THỐNG
Sau khi đã thực hiện xong các yêu cầu sử dụng hệ thống, người dùng phải đăng xuất
khỏi hệ thống bằng cách: Click vào Start, chọn chức năng Đăng xuất.

Hình III-1 Giao diện chức năng đăng xuất khỏi hệ thống
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