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Hệ thống học trực
tuyến (LMS)

Dịch vụ kỹ thuật
(Technical Services)

Giới thiệu
HONEYNET là đối tác tin cậy của các chuyên
gia và các công ty công nghệ hàng đầu trong
và ngoài nước. Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân
sự năng động và nhiều kinh nghiệm, cùng với
quy trình phát triển phần mềm đã được kiểm
chứng, góp phần tạo ra các sản phẩm và dịch
vụ chất lượng phục vụ giáo dục.
Chúng tôi đã cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ cho các
trường CĐ, ĐH: cổng thông tin điện tử, hệ thống thống kê báo
cáo, phần mềm phục vụ điều hành tác nghiệp, phần mềm quản
lý khoa học, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, ... Các sản phẩm
và dịch vụ đã được khẳng định thương hiệu và phù hợp với xu
thế ứng dụng số.

info@honeynet.vn
1900 299 911

honeynet.vn

GIẢI PHÁP EDU SỐ

VAI TRÒ & THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
Cổng thông tin điện tử (Portal)
Có chức năng cung cấp thông tin tổng hợp như:
bảng điều khiển, tin tức sự kiện, văn bản tài liệu,
thông tin chỉ đạo điều hành, tra cứu, tìm kiếm, và
các tác vụ phục vụ công tác đào tạo & tuyển
sinh, ...

Quản lý tài sản
Quản lý chặt chẽ, chi tiết các tài sản, quản lý các
thông tin từ mua sắm, điều chuyển, bảo trì, bảo
dưỡng, đến khấu hao, thanh lý, ... cũng như tính
an toàn thông tin về tài sản.
Báo cáo - thống kê tổng hợp trực quan, giúp nhà
lãnh đạo luôn nắm rõ được tình hình để ra quyết
định.

Tiết kiệm chi phí
quản lý nhân sự,
tài sản, thư mời
điện tử, ...

Dễ dàng truy cập

thông qua một giao
diện duy nhất, đơn
giản và nhanh chóng

Hệ thống đào tạo trực
tuyến (LMS), thông báo
Email/SMS chủ động

Thông tin được bảo mật
an toàn qua cơ chế phân
quyền chi tiết đến từng bộ
phận, người dùng

Quản lý, tìm kiếm và chia sẻ

thông tin một cách nhanh chóng,
không bị giới hạn không gian và
khoảng cách

Lãnh đạo có thể dễ
dàng quản lý theo dõi

các hoạt động của tổ
chức thông qua hệ thống
báo cáo thống kê

honeynet.vn

Quản lý nhân sự
Chế độ chính sách, lý lịch, quá trình làm việc,
khen thưởng – kỷ luật, quá trình đào tạo – bồi
dưỡng, hỗ trợ đa dạng các phương thức nhập,
xuất dữ liệu, ...
Báo cáo - thống kê trực quan.

Hệ thống học trực tuyến (LMS)
Nền tảng phục vụ học tập, giảng dạy trực tuyến.
Báo cáo, thống kê: các số liệu liên quan đến
người học và người dạy, kết quả học tập chi tiết
theo môn học/lớp học, số lượng bài giảng, tài
liệu học tập và giảng dạy
Cung cấp các công cụ, tiện ích hỗ trợ cho công
tác giảng dạy và học tập

Hạ tầng Datacenter
Hệ thống phục vụ cho cổng thông tin điện tử
(Portal).
Hệ thống phục vụ cho các ứng dụng: Thống kê –
báo cáo; Điều hành & Văn bản; QLNS; KHCN;
QLTS; ...
Sao lưu và dự phòng: theo định kỳ (ngày/ tuần/
tháng/ quý/ năm).
Hệ thống giám sát tập trung các hoạt động: hạ
tầng mạng, ứng dụng.

Thống kê - báo cáo
Thống kê số liệu, kết xuất báo cáo từ các số liệu
được thu thập, phân tích và tổng hợp.
Hiển thị thông tin tổng hợp nhằm phục vụ nhu
cầu đánh giá và ra quyết định của nhà lãnh đạo.

Quản lý điều hành trực tuyến
Gửi yêu cầu xử lý, tiếp nhận, giao và xử lý, giám
sát, điều hành, đánh giá chất lượng giải quyết
công việc, thông báo (SMS/ Email/ OTT), quản lý
vai trò (role), quản lý người dùng, quản lý lịch sử
hoạt động trong hệ thống, thiết lập cấu hình hệ
thống, ...
Báo cáo - thống kê trực quan.

Quản lý điều hành & văn bản
Quản lý văn bản đến/đi, giao việc theo văn bản,
báo cáo thực hiện theo văn bản, theo dõi xác
nhận đã nhận ban hành văn bản, ...
Bảng điều khiển, báo cáo - thống kê trực quan.

WebApp thư mời (SMS Brandname)
Danh sách theo nhóm (Import/ Export), tìm kiếm,
lọc, rút trích thông tin theo số điện thoại, email, ...
Quản lý mẫu, tạo nhóm, quản lý nhóm (Admin),
gửi Email theo nhóm.
Báo cáo – thống kê trực quan.
Hỗ trợ đa dạng các phương thức nhập, xuất dữ
liệu

Dịch vụ kỹ thuật
Biên tập viên (Webmaster).
Phân tích, thiết kế và lập trình viên (Business
Analyst, Designer & Developer).
Cơ sở dữ liệu và bảo mật (Database, Security).
Vận hành cơ sở hạ tầng (System, Network).
Hỗ trợ kỹ thuật (Helpdesk).

