
CÔNG TY CỔ PHẦN ADT QUỐC TẾ



Trong vòng 10 năm tới ADT sẽ trở

thành tập đoàn công nghệ hàng

đầu về tuyển dụng, đào tạo trực

tuyến và quản trị doanh nghiệp

thông minh tại Việt Nam và quốc tế.



Kết nối việc làm - Nâng tầm trí tuệ

❖ Kết nối việc làm: Đúng người, đúng việc,

nhanh chóng, tiết kiệm chi phí cho nhà

tuyển dụng.

❖ Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến

hiện đại, giúp mọi người đều có cơ hội

tiếp cận và nâng cao tri thức.

❖ Liên tục cải tiến và sáng tạo công nghệ

để góp phần tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp

cho cộng đồng.



TỬ TẾ

Cư xử chính trực, nhân văn với chính mình, công việc, gia 

đình và xã hội. Coi trọng nhân tài. Đam mê với công việc. 

Thấu hiểu khách hàng, khách hàng là số 1

01

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp trong công việc, trong từng thao tác. Nói đi 

đôi với làm. Tuân thủ kỷ luật và giữ đúng cam kết.
02

SÁNG TẠO

Liên tục cải tiến, đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại.03



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN NỀN TẢNG TUYỂN DỤNG THÔNG MINH

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ THÔNG MINH



Tiện ích – Hiệu quả - Tiết kiệm

NỀN TẢNG XÂY DỰNG TRƯỜNG 
TRỰC TUYẾN 



Là nền tảng trường học trực tuyến có thể:

✓ Quản lý toàn bộ nội dung và hoạt động đào tạo

trực tuyến của tất cả các Cơ sở, Phòng ban, bộ

môn, chi nhánh

✓ Tích hợp công cụ giảng trực tuyến

✓ Tổ chức thi trực tuyến và đánh giá

Về EduNow



10

BENEFIT

Lợi ích EduNow

Khai thác tối đa tài 
nguyên bài giảng

Dễ dàng tổ chức thi trực 
tuyến

Sở hữu riêng trường trực 
tuyến: tên miền riêng, logo, 

server riêng

Soạn chung 1 khóa học, chia ra 
thành các lớp, tái sử dụng cho

các năm

Quản trị toàn bộ bài giảng và
hoạt động đào tạo trực tuyến 

từ trên xuống dưới

Đào tạo ngoại khóa



Có thể nâng cấp, phát triển, 

kết nối với hệ thống đang có

qua  API

Tích hợp công cụ giám sát

thi trực tuyến

Quản lý lưu trữ bài giảng và 

hoạt động đào tạo trực tuyến 

phân tầng từ trên xuống dưới  

Công cụ tạo ngân hàng câu hỏi, 

tổ chức thi trực tuyến dễ đàng

Kho công cụ hỗ trợ giảng trực

tuyến phong phú
Dễ dàng nâng công suất

Điểm khác biệt



BAN QUẢN TRỊ 

Học viên 

Giảng viên

Trợ giảng

Các chương trình đào tạo (chung
hoặc riêng)

Phòng ban 1 Phòng ban 2 Phòng ban 3

Tổ chức Vận hành
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Quản lý và phân quyền các phòng ban 

Quản lý, giám sát các chương trình đào tạo của Giảng viên 

Quản lý và theo dõi quá trình học tập học viên 

Export các báo cáo trên hệ thống: điểm danh, chấm điểm …

Ban Quản Trị

01

02

03

04

05
Cấp chứng chỉ cho Học viên sau khi kết thúc chương trình
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Tạo học liệu – Phân phối - Giao bài tập (tự luận, trắc
nghiệm)

Kiểm tra/chấm điểm/đánh giá kết quả đào tạo

Xây dựng ngân hàng câu hỏi

Giảng trực tuyến

Giáo viên

01

02

03

04

05 Thông báo và nhắc nhở Học viên 
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Hỗ trợ giảng viên xây dựng học liệu và quản 
lý lớp học

Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập 

Học viên

01

02

01

02

03

Trợ giảng

Học các nội dung được phân phối

Làm bài tập

Theo dõi kết quả học tập bản thân
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Quy trình Chuyển giao



Đăng nhập/ Tạo mật khẩu/ 
Đổi mật khẩu/ Lấy lại mật khẩu1.

Tạo Module3.

Đẩy Files5.

Quiz- Bài tập trắc nghiệm7.

People – Thêm bớt thành viên9.

Tạo khóa học (Course)/ 
Xuất bản khóa học

2.

Tạo Trang (Page)4.

Asignments – Bài tập tự luận6.

Discussion – Thảo luận8.

Đào tạo Giáo viên (Cơ bản)

10. Grade – Chấm điểm



Pair – Ghép cặp cha mẹ - học sinh3.

Đánh giá học viên: leaning mastry, outcome, 
rubric, grade5.

Sử dụng công cụ giám sát thi trực tuyến
(tùy chọn)7.

Cách chia khóa học (Course) thành
Nhóm (Section)/ Lớp (Team)1.

Attendance – Điểm Danh4.

Xây dựng ngân hàng câu hỏi từ File 
Word (tự chọn)6.

Cung cấp chứng chỉ số - Digital 
Certificate (tùy chọn)8.

Đào tạo Giáo viên (Nâng cao)

2. 12 Dạng Câu hỏi Quiz



Đăng nhập/ Tạo mật khẩu/ 
Đổi mật khẩu/ Lấy lại mật khẩu1.

Làm bài luận Asignments2.

Làm bài trắc nghiệm Quiz3.

Tham gia Thảo luận Discussion4.

Làm việc nhóm Group5.

Tạo các Phòng ban và Phân quyền1.

Đào tạo học viên

2. Import học viên (dùng SIS import)

Đào tạo Admin
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Cam kết

BẢO ĐẢM HỆ 
THỐNG VẬN 
HÀNH TỐT, 

BĂNG THÔNG 
TỐT ĐÀO TẠO VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ ĐỒNG HÀNH 

VÀ HỖ TRỢ 
24/24H

BẢO TRÌ, 
NÂNG CẤP, 
CẬP NHẬT 

TÍNH NĂNG 
MỚI NHẤT



ERP trường học



Các đơn vị đã triển khai



SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI 
CÔNG TY CỔ PHẦN ADT QUỐC TẾ



LÊ KHẮC HIỆP – Tổng Giám Đốc

0986 354 152/ 0948 509 698

david@adtgroup.net

BT08, 180 đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội


