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LỜI CẢM ƠN
Công ty Công nghệ Thiên An chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử
dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi luôn hướng tới 1 mục tiêu làm hài lòng khách hàng,
giúp khách hàng rút ngắn thời gian xử lý công việc và có một hệ thống quản lý thông tin
khoa học và hiện đại.
Năm 2007 Công ty TNHH Công Nghệ Thiên An chính thức đi vào hoạt động, đánh
dấu một điểm sáng trong sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.
Với mục tiêu khẳng định thương hiệu Công nghệ Thiên An, ngay từ khi thành lập
chúng tôi luôn đi tiên phong nghiên cứu những giải pháp công nghệ tiên tiến để đưa ra những
giải pháp tốt nhất cho khách hàng và các đối tác.
Các sản phẩm tiêu biểu của công ty:









Quản lý Đại học – UniSoft
Cổng thông tin tích hợp iPortal
Giải pháp thương mại điện tử:
o Eshop
o CRM
o Travel & hotel
Giải pháp website thương mại
Giải pháp quản lý nhân sự
Giải pháp quản lý khoa học
Giải pháp quản lý công văn.

Để nhận được sự hỗ trợ từ phía công ty, Quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa
chỉ:
Công ty Công nghệ Thiên An
275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 02473083232, số máy lẻ 101, 102, 103,104, 105, 106 (Bộ phận
Công nghệ)
Website: http://thienan.vn/
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I.

Giới thiệu cổng thông tin

Phân hệ giúp sinh viên xem được thông tin về kết quả học cũng như kết quả rèn luyện của mình
qua mạng (Intenet/Intranet), giúp giảm bớt thời gian của sinh viên cũng như cán bộ quản lý trong
việc trao đổi thông tin học tập giữa nhà trường và gia đình.
Trợ giúp cho sinh viên đăng ký học tín chỉ qua mạng, làm cho việc đăng ký nhanh tróng và tốn ít
thời gian,
Phần mềm cho phép trao đổi riêng giữa sinh viên và giáo viên qua mạng. Sinh viên có vấn đề gì
có thể gửi thư cho giáo viên và ngược lại.
Cho phép in lịch học của sinh viên. Chỉ cần có mạng internet, sinh viên ở bất cứ địa điểm nào
cũng có thể xem và in được lịch học của mình mà không phải đến trường.
Phần mềm còn tích hợp một diễn đàn để sinh viên cũng như giáo viên có thể đưa ra các ý kiến và
bàn luận.

II.
II.1

Giao diện người dùng
Giao diện Trang chủ
II.1.1

Giới thiệu

Trang chủ là trang xuất hiện đầu tiên của cổng thông tin, nơi mà nhà trường đưa ra các thông báo.
Các thông báo chung của nhà trường, khoa… được đăng tại đây để tiện theo dõi.
Vào trang web bằng trình duyệt web (Cốc Cốc, Firefox…) theo địa chỉ nhà trường cung cấp,
trang chủ sẽ được hiển thị. Cấu trúc của Công thông tin bao gồm:
 Banner (trên cùng) là nơi đặt tên cổng thông tin, tên trường, logo trường và sản phẩm
phần mềm;
 Thanh menu là thanh chứa các nút chức năng của cổng thông tin, giúp truy cập đến các
nội dung thông tin nhanh chóng;
 Phía dưới thanh menu là bảng thông báo của nhà trường, nơi đưa ra các tin tức dành cho
sinh viên, cán bộ trong trường.
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\Hình 1: Giao diện chính Cổng thông tin sinh viên
Giao diện Đăng nhập

II.2

II.2.1

Giới thiệu

Đây là chức năng bảo mật, bảo vệ thông tin cá nhân của sinh viên.
II.2.2

o

Thao tác chính

Bước 1: Chọn chức năng Đăng nhập, nhập thông tin:

Hình 2: Form đăng nhập cổng thông tin sinh viên

o

Bước 2: Tick chọn “Ghi nhớ mật khẩu” cho lần đăng nhập sau (nếu máy tính cá nhân),

o

Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập để vào tài khoản.

Chú ý: Khi đăng nhập thành công, thanh “menu” sẽ xuất hiện thêm các chức năng mới, phải
đăng nhập thành công thì mới có thể sử dụng được các chức năng đó.
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Giao diện Đổi mật khẩu

II.3

II.3.1

Giới thiệu

Đây là chức năng hỗ trợ bảo mật, khi đăng nhập lần đầu hoặc nghi ngờ bị lộ mật khẩu thì bạn
nên dùng chức năng này để đổi lại mật khẩu.

II.3.2

o

Thao tác chính

Bước 1: Chọn chức năng Đổi mật khẩu trên thanh menu, hiện thị form:

Hình 3: Form thay đổi mật khẩu

o

Bước 2: Nhập mật khẩu mới và các ô dữ liệu,

o

Bước 3: Nhấn vào nút Đổi mật khẩu nếu muốn đổi mật khẩu
Chú ý: Chương trình yêu cầu bạn phải gõ 2 lần mật khẩu mới để đảm bảo độ chính xác
của mật khẩu mới.
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Giao diện Chương trình đào tạo

II.4

II.4.1

Giới thiệu

Đây là chức năng giúp sinh viên xem được chương trình đào tạo chi tiết của mình (chuyên
ngành chính và chuyên ngành 2 nếu có). Dựa vào đó sinh viên có thể lập ra kế hoạch học tập cho phù
hợp với thời gian và tài chính của mình.
II.4.2

Thao tác chính

o

Bước 1: Chọn chức năng Chương trình đào tạo trên thanh menu, hiển thị thông tin,

o

Bước 2: Xem chương trình đào tạo của chuyên ngành chính, chuyên ngành 2 (nếu có):
Bạn chọn chuyên ngành 2 trong ô chọn “Chọn chuyên ngành đào tạo” ở thanh chọn bên
góc phải.

Hình 4: Giao diện hiển thị Chương trình đào tạo

II.5
II.5.1

Giao diện Thông tin cá nhân
Giới thiệu

Cho phép sinh viên xem được các thông tin cá nhân của minh, nếu thấy thông tin sai có thể thông
báo cho nhà trường để nhà trường kiểm tra và cập nhật lại.
II.5.2

Thao tác chính

Trên giao diện trang chủ, người dùng tìm trên menu  Chọn “Sơ yếu lý lịch”  Xuất hiện giao
diện thông tin cá nhân.
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Hình 5: Giao diện xem thông tin cá nhân

Giao diện kết quả học tập

II.6
II.6.1

Giới thiệu

Cho phép sinh viên xem được thông tin về kết quả học tập của minh, xem được bảng điểm
chuyên ngành 2 nếu có đăng ký chuyên ngành 2. khi thấy thông tin sai có thể thông báo cho nhà
trường để nhà trường kiểm tra và cập nhật lại.
II.6.2

Thao tác chính

Trên giao diện trang chủ, người dùng tìm trên menu  Chọn “Xem điểm học tập”  Xuất hiện
giao diện kết quả học tập (bảng điểm).

Hình 6: Giao diện xem thông tin điểm

Giao diện Xem lịch thi

II.7
II.7.1

Giới thiệu

Cho phép sinh viên xem lịch thi để chủ động cho quá trình ôn tập và đi thi đúng giờ.
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II.7.2

Thao tác chính

Trên giao diện trang chủ, người dùng tìm trên menu  Chọn “Xem lịch thi”  Xuất hiện giao
diện Xem lịch thi.

Hình 7: Giao diện Xem lịch thi

Giao diện Xem điểm rèn luyện

II.8
II.8.1

Giới thiệu

Cho phép sinh viên xem điểm rèn luyện của mình.
II.8.2

Thao tác chính

Trên giao diện trang chủ, người dùng tìm trên menu  Chọn “Xem điểm rèn luyện”  Xuất
hiện giao diện Xem điểm rèn luyện.
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Hình 8: Giao diện Xem điểm rèn luyện

Giao diện Cảnh báo học vụ

II.9
II.9.1

Giới thiệu

Cho phép sinh viên xem cảnh báo học vụ của mình.
II.9.2

Thao tác chính

Trên giao diện trang chủ, người dùng tìm trên menu  Chọn “Xem cảnh báo học vụ”  Xuất
hiện giao diện Xem cảnh báo học vụ.
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Hình 9: Giao diện Xem cảnh báo học vụ

II.10
II.10.1

Giao diện Xem học phí, lệ phí
Giới thiệu

Cho phép sinh viên xem chi tiết học phí, lệ phí mà mình phải nộp …
II.10.2

Thao tác chính

Trên giao diện trang chủ, người dùng tìm trên menu  Chọn “Xem học phí”  Xuất hiện giao
diện Xem học phí.

Hình 10: Giao diện Xem học phí, lệ phí
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