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1. Hệ thống LMS

1.1. Đăng nhập hệ thống LMS
Link truy cập: http://lms.haui.edu.vn

Chọn Đăng nhập ở Góc trên bên phải màn hình
Trong đó: Tài khoản và Mật khẩu giống với tài khoản hệ thống Elearning cũ.
Nếu sinh viên quên mật khẩu, liên hệ với giáo viên giảng dạy của lớp mình để
được đổi mật khẩu.
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1.2. Giao diện trang chủ hệ thống sau khi đăng nhập
Sau khi đăng nhập hệ thống thành công, giao diện trang chủ sẽ giống như hình dưới:

Hệ thống sẽ hiện thị đầy đủ danh sách các lớp học Kỹ năng sử dụng CNTT
của sinh viên. Ngoài ra hệ thống cũng cung cấp đầy đủ dữ liệu hỗ trợ ở mục “Dữ
liệu hỗ trợ công tác Giảng dạy – Học tập KNSD CNTT”
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Sinh viên có thể ôn thi lý thuyết ở mục “Ôn thi lý thuyết”

1.3. Xem video Bài giảng và Video hướng dẫn

Chọn lớp học, chọn bài học, chọn video cần xem

1.4. Download dữ liệu thực hành
Chọn khóa học, chọn bài học, chọn mục Dữ liệu thực hành
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1.5. Hướng dẫn sinh viên nộp bài thực hành và xem điểm
Chọn loại bài tập cần nộp theo hướng dẫn của giáo viên, nhấn nộp bài

Sau khi giáo viên chấm điểm, điểm sẽ được hiển thị ở dòng “Điểm số”
1.6. Hướng dẫn sinh viên thực hiện bài thi trắc nghiệm
Chọn bài kiểm tra trắc nghiệm. Chọn “Bắt đầu làm bài”
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2. Hệ thống thi trắc nghiệm Quiz.haui.edu.vn
2.1. Đăng nhập
Thông tin tài khoản đăng nhập sẽ được cán bộ coi thi cung cấp. Địa chỉ đường
dẫn:
https://quiz.haui.edu.vn/vi
2.2. Hệ thống làm bài thi của thí sinh
a. Giao diện màn hình chính
Thí sinh dự thi phải mở ứng dụng làm bài thi trên máy trạm để thực hiện bài thi.
Giao diện màn hình chính sẽ như hình dưới. Thí sinh nhấn nút Bắt đầu để đến
màn hình chọn môn thi và đăng nhập làm bài thi của mình.

b. Giao diện chọn môn thi và đăng nhập tài khoản để làm bài thi.
Thí sinh chọn môn thi của mình, sau đó nhập mã sinh viên của mình và mật khẩu
được cấp tại phòng thi để đăng nhập vào bài thi như hình dưới.
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c. Giao diện làm bài thi
Sau khi đăng nhập hệ thống, thí sinh nhấn Bắt đầu để tiến hành làm bài. Thí
sinh chọn đáp án của mình bằng cách tích vào đáp án theo lựa chọn của mình.
Thí sinh có thể di chuyển đến các câu hỏi bằng cách kéo thanh cuộn xuống phía
dưới hoặc chọn vào khoảng các câu hỏi trên màn hình. Ngoài ra, thí sinh còn
có thể xem thời gian còn lại để làm bài và số câu đã làm. Sau khi đã làm xong,
thí sinh nhấn Nộp bài để kết thúc bài thi. Sau khi nộp bài, hệ thống sẽ tự động
chấm điểm và cho thí sinh biết điểm thi của mình.

Thanh cuộn

Thời gian làm bài còn lại
Số câu đã làm
Chọn
đáp án

Chọn vị trí câu
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2.3. Màn hình thông báo điểm bài thi:

3. Hệ thống đánh giá khảo sát
Để nâng cao chất lượng các dịch vụ đào tạo, giúp lãnh đạo trung tâm có cái nhin
tổng thể về các công tác kế hoạch, đào tạo, phục vụ, cơ sở hạ tầng,… tại Trung
tâm Công nghệ thông tin. Trung tâm đã xây dựng và vận hành hệ thống khảo sát
ý kiến sinh viên về việc đào tạo ngắn hạn “Kỹ năng sử dụng CNTT” từ ngày
01/01/2018.
Đăng nhập vào địa chỉ: http://itcs.haui.edu.vn nhập mã xác nhận là: ttcntt

Ghi chú: giao diện và nơi nhập mã đăng nhập sau khi truy cập website
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