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CLMS – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
A. GIAO DIỆN QUẢN TRỊ (Admin Console) 

1. Thông tin chung của tổ chức (Organization Profile) 
1.1. Xem thông tin của Organization Admin (Organization Profile):  

Chọn vào biểu tượng để vào màn hình thông tin chính !"#$%&'()&*)+,-'. 
Vào biểu tượng "Organization Profile" hoặc tab “View Organization”, xem thông 
tin tại màn hình "My Organization” 

 
1.2. Chỉnh sửa thông tin Organization Admin 

- Chọn vào biểu tượng để tiến hành chỉnh sửa thông tin, hệ thống hiển thị như 
sau: 

 
- Hệ thống cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin như sau: 

○ Tên của tổ chức; Địa chỉ; Số điện thoại; Email 
○ Mã của tổ chức; Hình ảnh đại diện; Màu sắc của tổ chức 

- Chọn nút “Save” để hoàn tất việc thay đổi 
2. Xem các loại phân quyền trong hệ thống hiện tại (Roles) 

/0%'$1&'23&2'!"#$%&'()&*)+,-'.'(24&'51)'6%78'9:;&<'!=)+,*-'2)>?'9@6'!A%,B'=)+,*- 
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Tại màn hình này người dùng có thể xem được toàn bộ quyền hạn đang được thiết lập 
cho tổ chức. 

3. Quản lý trường/ hệ thống trường (Schools and Resources) 
3.1. Xem thông tin trường: 

/0%'$1&'23&2'!"#$%&'()&*)+,-'.'(24&'51)'6%78'9:;&<'!C?2))+*'@&#'=,*)8D?,*-'

2)>?'9@6'!A%,B'C?2))+*-E'(2)'F2GF'H,$'92I&<'9%&'9J9'?K'?L?'9D:M&<'9DN&'#@&2'

*L?2'2%7&'92O'<P$'Q/N&'9D:M&<R'S2T%'+UFV 

 
3.2. Chỉnh sửa thông tin trường: 

Chọn vào biểu tượng để tiến hành chỉnh sửa. Hệ thống cho phép chỉnh sửa 
thông tin tên trường và lựa chọn các khối lớp (Đã được tạo sẵn) cho phù hợp 

3.3. Thêm trường cho tổ chức: 
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Chọn vào biểu tượng  (Add) ở góc phải trên cùng của màn hình để tiến hành 
thêm 01 trường mới cho tổ chức. Người dùng có thể tìm kiếm lại theo tên của 
trường để đảm bảo rằng việc thêm mới không bị trùng lắp.

 
4. Quản lý người dùng 

4.1. Xem thông tin người dùng: 
/0%'$1&'23&2'!"#$%&'()&*)+,-'.'(24&'51)'6%78'9:;&<'!W*,D*-'2)>?'9@6'!A%,B'

W*,D*- 

 
Trên màn hình hiển thị thông tin hệ thống cho phép xem các thông tin gồm (Họ 
tên, Ngày sinh, Thuộc nhóm quyền nào - có thể có 01 hoặc nhiều quyền, Thuộc 
về trường nào, Email, Ngày tạo) 

4.2. Thêm mới người dùng: 
Chọn vào biểu tượng  (Add) ở góc phải trên cùng của màn hình để tiến hành 
thêm 01 người dùng mới cho tổ chức. Có thể tìm kiếm lại theo tên của người 
mới để đảm bảo rằng việc thêm mới không bị trùng lắp. 

 
4.3. Chỉnh sửa thông tin 
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Chọn vào biểu tượng để tiến hành chỉnh sửa. Hệ thống cho phép chỉnh sửa 
thông tin gồm (Họ tên, Ngày sinh, Thuộc nhóm quyền nào - có thể có 01 hoặc 
nhiều quyền, Thuộc về trường nào) 

4.4. Xóa thông tin người dùng 

Chọn vào biểu tượng  tại mỗi dòng của người dùng (user) để tiến hành xóa 
người dùng của tổ chức 

5. Quản lý lớp học 
5.1. Xem thông tin của lớp học 

Tại tab “Classes”, cho phép xem thông tin tất cả lớp của tất cả các trường thuộc 
về tổ chức gồm (Tên lớp, Thuộc về trường nào, Trạng thái) 

 
5.2. Thêm lớp học 

Chọn vào biểu tượng  (Add) ở góc phải trên cùng của màn hình để tiến hành 
thêm 01 lớp học mới. Có thể tìm kiếm lại theo tên của lớp để đảm bảo rằng việc 
thêm mới không bị trùng lắp. 

 
Org. Admin thêm lớp học gồm các thông tin Tên lớp và thuộc về trường nào 

5.3. Chỉnh sửa thông tin lớp học 

Chọn vào biểu tượng để tiến hành chỉnh sửa. Hệ thống cho phép chỉnh sửa 
thông tin gồm (Tên lớp, Thuộc về trường nào) 

5.4. Chỉ định học viên và giáo viên vào cho lớp học 
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- Chọn vào nút “Add student/ Teacher” tại mỗi dòng ứng với từng lớp để tiến 
hành thêm các học sinh và các giáo viên cho các lớp 

 
 

 
- Chọn vào biểu tượng  (Add) ở góc phải trên cùng của màn hình để tiến 

hành thêm 01 lớp học mới. Có thể tìm kiếm lại theo tên của lớp để đảm bảo 
rằng việc thêm mới không bị trùng lắp 

 
 

5.5. Loại bỏ học viên và giáo viên ra khỏi lớp học 
Chọn vào biểu tượng tại mỗi dòng của học sinh hoặc giáo viên để tiến hành 
loại bỏ các đối tượng ra khỏi lớp học, có thể loại bỏ tất cả danh sách đối tượng 
ra khỏi lớp học bằng cách chọn tất cả. 

6. Quản lý thời khóa biểu (Schedule) 
6.1. Xem thời khóa biểu 

- Tại màn hình “Admin Console” → Chọn vào biểu tượng “Schedule” để xem 
danh sách thời khóa biểu 
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- Người dùng có thể xem thời khóa biểu theo tháng, tuần, ngày, và ngày làm 

việc trong tuần 

   
- Có thể xem thời khóa biểu theo từng trường, giáo viên, từng lớp học hoặc 

xem theo chương trình học 
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6.2. Thêm thời khóa biểu 

- Chọn vào nút  để tiến hành thêm mới một thời khóa 
biểu 
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- Điền các thông tin chi tiết cho thời khóa biểu → chọn vào nút “Click to 

Schedule” để hoàn tất việc thêm mới một thời khóa biểu 
6.3. Chỉnh sửa thời khóa biểu 
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- Người dùng sẽ xác định thời khóa biểu cần chỉnh sửa trong danh sách  
Lưu ý: Chỉ được chỉnh sửa những thời khóa biểu nào chưa tới thời gian dạy và 
cách thời gian dạy trước 15 phút 

- Chọn vào thời khóa biểu cần chỉnh sửa, chọn vào biểu tượng  để tiến 
hành chỉnh sửa thời khóa biểu 

   
- Người dùng tiến hành chỉnh sửa các thông tin như mong muốn, chọn nút 

 để hoàn tất việc chỉnh sửa, hệ thống cho phép có thể xem trước 

bài giảng bằng nút  hoặc đi vào trực tiếp lớp học bằng nút  
6.4. Xóa thời khóa biểu 

Chọn vào biểu tượng  để tiến hành xóa thời khóa biểu (Lưu ý: Chỉ được phép 
xóa những thời khóa biểu chưa đến giờ dạy và trước giờ giảng dạy 15 phút) 
Trước khi xóa hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến người dùng để xác định lần cuối 

 
→ Chọn “Delete” để hoàn tất thao tác 
 

7. Quản lý đánh giá học sinh (Assessments) 
7.1. Xem các đánh giá 

- Tại màn hình “Admin Console” → Chọn vào biểu tượng “Assessments” để 
vào danh sách các đánh giá 
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7.2. Tiến hành đánh giá học viên 

- Để tiến hành đánh giá học viên cần hoàn tất qui trình như sau: 
○ Tạo các kết quả học tập cho bài học (learning outcomes). Sẽ có hai hình 

thức tạo các kết quả học tập gồm: 
■ “Assumed”: Hệ thống sẽ luôn mặc định và đánh dấu những dạng 

kết quả này sẽ luôn đạt cho tất cả các học viên, giáo viên cũng có 
thể đánh giá lại nếu học sinh không đạt. 

■ Dạng kết quả học tập còn lại hệ thống sẽ để cho giáo viên tự 
đánh giá cho từng học viên 

○ Chỉ định các kết quả học tập vào cho từng bài giảng 
○ Tạo thời khóa biểu cho các bài giảng đã được duyệt và đã có kết quả học 

tập. 
○ Tiến hành giảng dạy và hoàn tất giảng dạy 

- Sau khi hoàn tất bài giảng, hệ thống sẽ tự động tạo ra các dòng đánh giá 
dựa trên chi tiết thời khóa biểu - Lớp học - Bài giảng 

- Giáo viên sẽ chọn vào các tiết học cần đánh giá để tiến hành đánh giá dựa 
trên các tiêu chí đã đưa vào cho từng bài giảng 

- Tiến hành lưu và công bố để hoàn tất phần đánh giá 
7.3. Xem báo cáo dựa theo các đánh giá 

Người dùng có thể xem lại báo cáo đánh giá học viên dựa vào các bài giảng → 
Tại màn hình “Admin Console” người dùng chọn vào biểu tượng “Analytics and 
Reports” 
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B. TRANG CHỦ (Home page) 

- Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, hệ thống sẽ mặc định vào trang chủ 
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- Tại màn hình này người dùng có thể nhìn thấy tổng thể các thông tin như: 

○ Tổng hợp các thông tin gồm: Tổng số lần đã tham gia vào các lớp học online, lớp 
học offline, bài tập về nhà 

○ Xem tổng quan nội dung các bài giảng 
○ Thời khóa biểu gần nhất được hiển thị theo tài khoản đăng nhập 
○ Đánh giá học viên dựa trên bài giảng và thời khóa biểu 

 
C. THƯ VIỆN NỘI DUNG (Content library) 

1. Xem danh mục nội dung 
Tại màn hình “Admin Console”, người dùng chọn vào tính năng “Content Library”, màn 
hình hiển thị như sau: 
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2. Phân loại: 

Phân loại nội dung 
2.1. “Assets” là những loại nội dung thô được đưa lên hệ thống lưu trữ bao gồm các 

định dạng file như hình ảnh, âm thanh, video. 
2.2. “Lesson Material” là những học liệu được tạo bởi người dùng, các học liệu này 

có thể được tạo lại từ các “Assets” đã được lưu trữ (Các Assets này đã được 
cấp có thẩm quyền duyệt và công khai nội dung) hoặc dùng các học liệu của 
người dùng. Hệ thống đang hỗ trợ 02 loại học liệu gồm: 

- H5P: Là loại học liệu tương tác (Vd: Các game tương tác) 
- Non H5P (Ví dụ: Hình ảnh, âm thanh, video) 

2.3. “Lesson plan” là một bài giảng hoàn chỉnh, phục vụ cho mục đích giảng dạy và 
được tạo theo một cấu trúc nhất định, các phần chi tiết của “lesson plan” sẽ 
được tạo từ các “Lesson materials” (Các materials này đã được cấp có thẩm 
quyền duyệt và công khai nội dung) 

Phân loại kho nội dung 
2.4. “Organization Content” ở giao diện này các nội dung được tạo gồm (Assets, 

Materials, Lesson plans) sẽ thuộc quyền sở hữu riêng của tổ chức, và tổ chức sẽ 
chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các thông tin bản quyền của tất cả các nội dung 
được đưa lên nền tảng. 

2.5. “Badanamu Content” ở giao diện này các nội dung được tạo gồm (Materials, 
Lesson plans) sẽ thuộc quyền sở hữu riêng của Kidsloop, và Kidsloop sẽ chịu 
trách nhiệm hoàn toàn cho các thông tin bản quyền của tất cả các nội dung được 
đưa lên hệ thống. 

3. Tạo nội dung 
3.1. Tạo nội dung “Assets” 
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- Tại màn hình danh sách nội dung, người dùng chọn nút  để tiến 
hành tạo nội dung → Chọn vào mục “Assets” 

 
- Chọn vào nút   để tiến hành đưa hình ảnh/ âm thanh/ video 

lên hệ thống 
- Tại tab “Detail” tiến hành điền các thông tin chi tiết cho hình ảnh/ âm thanh/ video 

vừa đưa lên 

 

- Chọn nút  để tiến hành công khai học liệu 
Lưu ý: Hệ thống bắt buộc trước khi công bố học liệu phải được các cấp thẩm 
quyền duyệt do đó tùy vào yêu cầu của người dùng mong muốn được công bố 
đến cấp tổ chức hoặc cấp trường thì các cấp này sẽ tiến hành duyệt nội dung 
học liệu. 

3.2. Tạo nội dung “Lesson material” 
** Dạng “Non H5P” 

- Tại màn hình danh sách nội dung, người dùng chọn nút  để tiến 
hành tạo nội dung → Chọn vào mục “Lesson material” 
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- Chọn “Non H5P” 

- Chọn vào nút   để tiến hành đưa hình ảnh/ âm thanh/ 
video lên hệ thống 

- Tại tab “Detail” tiến hành điền các thông tin chi tiết cho hình ảnh/ âm thanh/ 
video vừa đưa lên 

- Tab “Learning outcome” cho phép người dùng thêm cái tiêu chí đánh giá cho 
Materials hoặc Assets 

- Tab “Assets” tại tab này nếu học liệu người dùng đưa lên là dạng “Lesson 
material” thì có thể dùng lại các Assets đã có sẵn trên hệ thống và tiến hành 
kéo thả tại giao diện “Select a file” 

 

- Chọn vào nút  để tiến hành lưu học liệu, chọn nút  để tiến 
hành công khai bài giảng 
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- Hệ thống sẽ đưa ra 02 lựa chọn cho người dùng: 

○ “Only publish as a lesson material” hệ thống sẽ hiểu nội dung này ở dạng 
“Lesson material” 

○ “Publish as a lesson material, and add to assets library” hệ thống sẽ lưu 
học liệu ở cả hai trạng thái gồm “Lesson material” và “Assets library” 

Lưu ý: Hệ thống bắt buộc trước khi công bố học liệu phải được các cấp 
thẩm quyền duyệt do đó tùy vào yêu cầu của người dùng mong muốn được 
công bố đến cấp tổ chức hoặc cấp trường thì các cấp này sẽ tiến hành duyệt 
nội dung. 

** Dạng “H5P” 

- Tại màn hình danh sách nội dung, người dùng chọn nút  để tiến 
hành tạo nội dung → Chọn vào mục “Lesson material” 

 
- Chọn “H5P” 
- Công cụ H5P hỗ trợ người dùng đến thời điểm hiện tại là hơn 40 các loại nội 

dung tương tác khác nhau, tùy vào mục đính và nhu cầu mà người dùng chọn 
các templates phù hợp và hoàn tất theo hướng dẫn của mỗi nội dung. 

- Tại tab “Detail” tiến hành điền các thông tin chi tiết cho game H5P vừa tạo 
- Tab “Learning outcome” cho phép người dùng thêm cái tiêu chí đánh giá cho 

Materials 

- Chọn vào nút  để tiến hành lưu học liệu, chọn nút  để tiến 
hành công khai bài giảng 



 

Copyright © 2020 by KidsLoop Co., Ltd. 
All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form without written permission from KidsLoop Co., Ltd. 

 

Lưu ý: Hệ thống bắt buộc trước khi công bố học liệu phải được các cấp thẩm 
quyền duyệt do đó tùy vào yêu cầu của người dùng mong muốn được công bố 
đến cấp tổ chức hoặc cấp trường thì các cấp này sẽ tiến hành duyệt nội dung 
bài giảng. 

3.3. Tại nội dung “Lesson plan” 

- Tại màn hình danh sách nội dung, người dùng chọn nút  để tiến hành 
tạo nội dung → Chọn vào mục “Lesson plan” 

 
- Tại tab “Detail” tiến hành điền các thông tin chi tiết cho “lesson plan” cần tạo 
- Tab “Learning outcome” cho phép người dùng thêm các kết quả học tập cho 

“lesson plan” 
- Tab “Lesson material” tại tab này hệ thống sẽ hiển thị tất cả các “lesson 

materials” hiện có và đã được công bố, người dùng sẽ tiến hành lựa chọn và 
được phép kéo thả các học liệu qua màn hình hiển thị mục kéo thả 
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- Chọn vào nút  để tiến hành lưu học liệu, chọn nút  để tiến 
hành công khai bài giảng 
Lưu ý: Hệ thống bắt buộc trước khi công bố học liệu phải được các cấp thẩm 
quyền duyệt do đó tùy vào yêu cầu của người dùng mong muốn được công bố 
đến cấp tổ chức hoặc cấp trường thì các cấp này sẽ tiến hành duyệt nội dung 
bài giảng. 

4. Duyệt nội dung 

- Tất cả những nội dung sau khi người dùng chọn nút  sẽ được chuyển 
trạng thái “pending” và được hiển thị trong giao diện “pending” của phần nội dung. 

- Các cấp có thẩm quyền như nhà trường hoặc tổ chức sẽ vào “pending” và sẽ nhìn 
thấy những nội dung đang chờ duyệt 

 
- Người dùng có thể duyệt nhanh bằng nút , hoặc nếu muốn người duyệt có thể 

xem lại nội dung học liệu bằng cách chọn trực tiếp vào học liệu 
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- Chọn vào nút  để hoàn tất duyệt nội dung, sau khi duyệt người dùng có thể 
thấy và sử dụng nội dung này 

- Chọn vào nút  để từ chối duyệt (thêm những lý do từ chối), tác giả của 
những nội dung bị từ chối sẽ nhìn thấy những học liệu này tại tab “Unpublished” 
mục “Rejected”. Tác giả có thể chỉnh sửa lại và chuyển lên lại để được duyệt lần 
nữa 

5. Tạo learning outcome 
- Tại màn hình “Admin Console” chọn vào mục “Assessments” 

 

- (24&'51)'9@6'!X,@D&%&<'Y89?)$,-'9DN&'<Z?'9DL%'$1&'23&2'.'(24&'&[9'  để 
tiến hành thêm “Learning outcome” 

 
- Chọn nút “Save” để hoàn tất lưu thông tin 
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- Chọn nút  để hoàn tất và chuyển lên cấp có thẩm quyền duyệt 
- Các nội dung learning outcome cần duyệt sẽ được hiển thị tại tab “pending” 

 
- Người duyệt có thể duyệt nhanh bằng nút , hoặc nếu muốn người duyệt có thể 

xem lại thông tin chi tiết bằng cách chọn vào trực tiếp 
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- Chọn vào nút  để hoàn tất, và người dùng có thể sử dụng nội dung 
này 

- Chọn vào nút  để từ chối duyệt (thêm những lý do từ chối), tác giả của 
những nội dung bị từ chối sẽ nhìn thấy những learning outcome này tại tab 
“Unpublished” mục “Rejected”. Tác giả có thể chỉnh sửa lại và chuyển lên lại để 
được duyệt lần nữa  


