Hướng dẫn sử dụng Phần mềm
Eng Master trên máy tính

“Giáo dục toàn diện trên nền tảng công nghệ giúp cho nhiều bạn trẻ cải
thiện khả năng ngoại ngữ từng ngày”
12/22/20
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Về phần mềm
ENG MASTER

miễn phí -

Eng Master học tiếng Anh chủ động !
TÍNH NĂNG CƠ BẢN

1. Cho phép người dùng tự tạo nội dung- thẻ tự học theo chủ đề,
2. Cho phép người dùng tìm kiếm và sửa nội dung thẻ đã tạo,

Kỹ sư khoa ĐTVT-CNTT
Đại học Bách Khoa Hà Nội

3. Thêm ,chỉnh sửa và tìm kiếm theo chủ đề,

Năm hợp tác : 2015

4. Cho phép người dùng luyện tập, học lại các thẻ đã tạo thông
qua các trò chơi theo chủ đề đã tạo,

Version 1.0.1 - 2016

5. Hỗ trợ tra từ, đoạn và tìm ảnh online.

ENG MASTER

nâng cấp

- TÍNH NĂNG BỔ SUNG

Version 1.0.2 - 2017
Version 2.0.2 bản basic and Complete – 06/2018
Version 2.0.2 bản nâng cao and Complete – 10/2019

6. Không giới hạn số lượng từ, số lượng thẻ tạo ra,

Version mobile xây dựng nền tảng Mobile – 12/2019

7. Cho phép xuất nội dung đã tạo ra file PDF để học hoặc in ra…

Số điện thoại : Mr Bộ - 0987.452.169 (Hot line)
Mr Toản - 0368.709.165

8. Tải về và chia sẻ chủ đề chứa thẻ tự học cho bạn bè, người thân,
9. Hỗ trợ tra nghĩa của từ hoặc đoạn ở bất kỳ nguồn tài liệu nào.
https://vnsmat.com

VNSMAT., JSC
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Eng master -Tính năng nổi trội
Tạo Thẻ

Tạo thẻ

Chủ đề

.Tự tạo thẻ học với đầy đủ nội dung thẻ(Từ
mới, nghĩa, phiên âm, từ loại,câu mô tả…)
.Tìm kiếm thẻ đã tạo,
.Sửa nội dung đã tạo trong mục tìm kiếm…

Cài đặt

Liên hệ

Tra từ,câu online

.Thông tin tính năng phần mềm,
.Thông tin tác giả và phần mềm,
.Tải và chia sẻ chủ đề chứa thẻ

.Thêm, sửa chủ đề,
.Tìm từ đã tạo theo chủ đề,
.Xuất thẻ dạng ảnh hoặc PDF…

Vnsmat.com

.Học tự động theo thời gian,chọn chủ đề học,
.Cập nhật và Nâng cấp phần mềm,
.Luyện tập qua trò chơi,hình ảnh,âm thanh…

3
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Cài đặt và đăng nhập

Bước 1: Tải file cài đặt có 2 cách:
Bước 1
Cách 1: Truy cập website vnsmat.com để tải file cài đặt về theo đường link sau:
Website: http://vnsmat.com/huong-dan-su-dung/
Cách 2: Truy cập đường link google drive sau để tải file cài đặt (nút tải xuống như hình bên).
Drive : https://drive.google.com/drive/folders/1laQvD5EsUJDZnLsMqYsDM16aop4uz69p?usp=sharing
Bước 2: Kích đúp chuột vào file cài đặt Eng Master Setup.exe vừa tải về để cài đặt phần mềm (Chọn Run > Install để cài)
Bước 3: Tìm logo Eng Master trên màn hình Desktop > Bấm đúp chuột vào logo để chạy phần mềm.

Bước 2

12/22/20

Bước 3
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Sau khi chạy phần mềm
- Các bạn gõ Tài khoản và Mật khẩu được cấp (Tài khoản miễn phí Tên : vnsmat / Mật khẩu: vnsmat.com ),
- Nhấn Đăng nhập và OK để vào phần mềm.

Khung thông tin liên hệ- tư vấn
12/22/20
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Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Giao diện chính (Tạo thẻ) xuất hiện sau khi đăng nhập

Vnsmat.com
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Giao diện chính khi mở phần mềm- Phần Tạo thẻ
Người dùng tạo thẻ mới bao gồm: Từ,nghĩa,phiên âm,từ loại,chủ đề,câu mô tả và ảnh mô tả.
Để tạo nội dung (thẻ) cho từ mới bạn lần lượt nhập nội dung các mục ở trên sau đấy nhấn Lưu thẻ
Tính năng chính

Gõ từ cần tạo
Tạo Thẻ

Tạo nội dung cho thẻ
bằng cách gõ nội
dung và chọn như
hình bên

Gõ nghĩa của từ

Bấm để chọn ảnh mô tả từ máy tính

Bấm để chọn từ loại
Bấm chọn chủ đề chứa từ

Gõ nội dung mô tả (tiếng việt hoặc tiếng anh)

12/22/20

Lưu Thẻ
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Giao diện chính khi mở phần mềm- Phần Tạo thẻ
Người dùng tạo thẻ mới bao gồm: Từ,nghĩa,phiên âm,từ loại,chủ đề,câu mô tả và ảnh mô tả.
Để tạo nội dung (thẻ) cho từ mới bạn lần lượt nhập nội dung các mục ở trên sau đấy nhấn Lưu thẻ
Tính năng chính

1

Tạo Thẻ

1
2

Bấm để nghe từ

2
Bấm để tìm phiên âm
trong thư viện

3

3
Bấm để xem Thẻ trước
khi Lưu thẻ

12/22/20

Lưu Thẻ

Khung tra từ-câu Anh-Việt
Vnsmat.com

Thẻ tự học vừa8tạo

Giao diện chính khi mở phần mềm- Phần Tạo thẻ
Người dùng tạo thẻ mới bao gồm: Từ,nghĩa,phiên âm,từ loại,chủ đề,câu mô tả và ảnh mô tả.
Để tạo nội dung (thẻ) cho từ mới bạn lần lượt nhập nội dung các mục ở trên sau đấy nhấn Lưu thẻ
Tính năng chính
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Bấm để tra từ online từ
thư viện Google online
Gõ từ tiếng anh cần tra sau
đấy bấm Tra từ

Nghĩa tiếng việt
Tích vào đây để ưu tiên
tra trong thư viện trước
12/22/20

Thêm từ mới vào thư viện
Khung
tra từ-câu Anh-Việt
Vnsmat.com
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Giao diện chính khi mở phần mềm- Phần Tạo thẻ
Người dùng tạo thẻ mới bao gồm: Từ,nghĩa,phiên âm,từ loại,chủ đề,câu mô tả và ảnh mô tả.
Để tạo nội dung (thẻ) cho từ mới bạn lần lượt nhập nội dung các mục ở trên sau đấy nhấn Lưu thẻ
Tính năng chính

4
Bấm để tra từ online từ
thư viện Google online
Gõ từ tiếng anh cần tra sau
đấy bấm Tra từ

Nghĩa tiếng việt
Tích vào đây để ưu tiên
tra trong thư viện trước
12/22/20

Thêm từ mới vào thư viện
Khung
tra từ-câu Anh-Việt
Vnsmat.com
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Giao diện chính khi mở phần mềm- Phần Tạo thẻ
Người dùng tạo thẻ mới bao gồm: Từ,nghĩa,phiên âm,từ loại,chủ đề,câu mô tả và ảnh mô tả.
Để tạo nội dung (thẻ) cho từ mới bạn lần lượt nhập nội dung các mục ở trên sau đấy nhấn Lưu thẻ
Tích vào đây để chọn ảnh nền trong suốt

Tính năng chính

5

Tra từ online(Máy
tính có kết nối mạng)
Bước 1: Gõ từ cần tạo
Ví dụ từ House,
Bước 2: Bấm vào
khung Thư viện thẻ
online để hiển thị cửa
sổ ảnh mẫu về từ
cần tạo thẻ,
Bước 3: Tích chuột để
chọn ảnh bạn muốn
sử dụng.
12/22/20
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Giao diện chính khi mở phần tìm kiếm- Phần Tìm thẻ đã tạo
1. Cho phép tìm lại tất cả các từ bao gồm nội dung của từ đã tạo (thẻ).
2. Cho phép sửa nội dung (Lưu ý : bật Unikey lên để gõ tiếng việt)
Tính năng chính

1

1

2

Bấm vào biểu tượng

chữ S để chuyển sang
tìm từ

Gõ từ cần tìm

2

Gõ từ cần tìm (danh
sách sổ xuống để
chọn từ cần tìm)

3
Bấm vào Sửa Thẻ để
sửa dung đã tạo
12/22/20

3

BẤM VÀO EDIT ĐỂ CHUYỂN
SANG PHẦN SỬA THẺ
Vnsmat.com
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Giao diện chính khi mở phần chỉnh sửa- Phần Sửa thẻ đã tạo
1. Cho phép sửa lại tất cả các từ bao gồm nội dung của từ đã tạo (thẻ) trong giao diện tìm thẻ.
2. Lưa lại chỉnh sửa.
Tính năng chính

1

1

Lần lượt sửa và chọn
lại nội dung cần sửa
như trong mục
tạo thẻ

2

Xem lại thẻ vừa sửa

1

3

2

Bấm vào Lưu Thẻ để
lưu nội dung vừa sửa
hoặc Hủy để hủy sửa
12/22/20
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Giao diện chính khi mở phần chủ đề- Phần Chủ đề (Topic)
1. Thêm, sửa chủ đề, tìm từ đã tạo theo chủ đề, chụp ảnh và xuất ảnh thẻ, danh sách thẻ học
theo chủ đề.
2. Lưa lại chỉnh sửa.

Tính năng chính

1

Thêm và sửa chủ đề

2

Tìm từ theo chủ đề

2
1

3
Xuất thẻ theo chủ đề
(Tính năng có ở
phiên bản Nâng cao)
12/22/20

3
Vnsmat.com
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Thêm và sửa chủ đề

Giao diện Thêm, Sửa khi trong phần Topic- Phần Thêm,Sửa

Tính năng chính
1. Thêm chủ đề chứa từ
Tại giao diện Topic Bấm Thêm Chủ Đề
sau đấy điền tên và Chọn ảnh chủ đề
và nhấn Save

2. Sửa chủ đề đã tạo trước đấy
Tại giao diện Topic click Chuột phải
vào chủ đề cần sửa chọn Sửa chủ đề
sau đấy đổi tên và Thêm ảnh chủ đề
và nhấn Save
12/22/20

Vnsmat.com
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Tìm từ theo chủ đề

Giao diện chính khi mở phần mềm- Phần Tìm từ
B2. Chọn từ cần tra và xem Thẻ theo danh sách
B1. Click Tìm từ sau đấy chọn chủ đề và nhấn Select

Chủ đề được chọn
Sẽ mờ hơn

B3. Chụp lại ảnh thẻ cần tìm(Click vào Xuất thẻ)

12/22/20

Vnsmat.com

B4. Lưa thẻ đã chụp trên máy tính để sử dụng
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Xuất danh sách thẻ
theo chủ đề(file PDF)
(Tính năng có ở phiên bản Nâng cao)
Bước 1: Bấm vào
Chọn Form thẻ để
chọn hình dạng thẻ
cần xuất file
Bấm vào Tên Form
thẻ để chọn

Tên Form thẻ (FC8B)

Bước 2: Bấm vào Xuất
thẻ > Chọn chủ đề cần
xuất thẻ > Bấm Select
> Đặt tên file cần xuất
> nhấn Save để xuất
thẻ

12/22/20
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Giao diện chính khi mở phần cài đặt- Phần Setting (Cài đặt)

Tính năng chính

1. Cài đặt thời gian Học tự động, HỌC theo chủ đề, chọn dạng bài học và làm bài.
2. Cập nhật và Nâng cấp phần mềm
3. Lưa lại chỉnh sửa.

1

Cài đặt thời gian tự
động học

2

Chọn chủ đề học

3

1

2

3

Luyện tập

4
Cập nhật và Nâng
cấp phần mềm
12/22/20

Vnsmat.com

18

Giao diện chính khi mở phần mềm - Tự học và Chọn chủ đề học

1

Cài đặt thời gian tự
động học

HỌC TỰ ĐỘNG> Bấm chọn thời gian để
bật khung tự học (ví dụ 30s)> Bấm Save
để hiện khung tự học(OFF để tắt)

30s sau hiện khung tự học

Chọn hình ứng với từ tiếng anh đưa ra
Bấm Choose để xem Kết quả sau thời gian cài
đặt tự học sẽ đổi từ và hình ảnh (ví dụ sau 30s)

Kết quả
Bấm vào nút Tắt học tự động để
tạm tắt khung tự học
12/22/20
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Giao diện chính khi mở phần mềm - Tự học và chọn chủ đề học

2

Chọn chủ đề học

Bấm VÀO chủ đề cần học- Chủ đề được chọn
Sẽ mờ hơn> Bấm Select để chọn

12/22/20

Vnsmat.com
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Giao diện chính khi mở phần mềm - Luyện tập
1. Có 4 loại bài luyện tập với dữ liệu mẫu + dữ liệu bạn mới tạo theo chủ đề bạn chọn ở
2. Bấm vào 1 trong 4 loại bài tập để học (Bài 1- Tìm nghĩa tiếng anh)

Luyện Tập

2

2.Các bạn nhìn chữ tiếng anh sau đấy tích chọn
1 trong 4 đáp án tiếng việt bên dưới

1.Bấm vào bài học 1
cửa sổ học sẽ hiện lên

Kết quả

12/22/20
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3.Bấm Choose để hiển thị kết quả(và thẻ đúng)
Bấm Next để học sang thẻ mới
21
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Giao diện chính khi mở phần mềm - Luyện tập

2

1. Có 4 loại bài luyện tập với dữ liệu mẫu + dữ liệu bạn mới tạo theo chủ đề bạn chọn ở
2. Bấm vào 1 trong 4 loại bài tập để học (Bài 2- Tìm nghĩa tiếng việt)

Luyện Tập

2.Các bạn nhìn chữ tiếng việt sau đấy tích chọn
1 trong 4 đáp án tiếng anh bên dưới

1.Bấm vào bài học 2
cửa sổ học sẽ hiện lên

Kết quả

3.Bấm Choose để hiển thị kết quả(và thẻ đúng)
Bấm Next để học sang thẻ mới
12/22/20
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Giao diện chính khi mở phần mềm - Luyện tập

Luyện Tập

1. Có 4 loại bài luyện tập với dữ liệu mẫu + dữ liệu bạn mới tạo theo chủ đề bạn chọn ở
2. Bấm vào 1 trong 4 loại bài tập để học (Bài 3- Nhìn hình chọn nghĩa)

2

2.Các bạn nhìn chữ tiếng anh sau đấy tích chọn
1 trong 4 đáp án ảnh bên dưới

1.Bấm vào bài học 3
cửa sổ học sẽ hiện lên

Kết quả

12/22/20
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3. Bấm Choose để hiển thị kết quả
Bấm Next để học sang từ mới
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Giao diện chính khi mở phần mềm - Luyện tập

Luyện Tập

1. Có 4 loại bài luyện tập với dữ liệu mẫu + dữ liệu bạn mới tạo theo chủ đề bạn chọn ở
2. Bấm vào 1 trong 4 loại bài tập để học(Bài 4- Luyện Nghe chọn từ)

1.Bấm vào bài học 4
cửa sổ học sẽ hiện lên

2

2.Các bạn bấm vào biểu tượng Loa sẽ nghe 1 từ tiếng anh
sau đấy tích chọn 1 trong 4 đáp án bên dưới
Kết quả

12/22/20
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3.Bấm Choose để hiển thị kết quả và thẻ đúng
Bấm Next để học sang thẻ mới
24

4
Cập nhật và Nâng cấp

Giao diện chính khi mở phần mềm – Cập nhật và Nâng cấp
1. Cho phép người dùng cập nhật phiên bản mới với tính năng bổ sung và hiệu năng cao hơn,
2. Nâng cấp lên phiên bản cao cấp hơn để dung đầy đủ tính năng của phần mềm,
3. Lưu ý cần kết nối máy tính với internet để dùng tính năng này.
Hộp thoại thông báo có phiên
bản mới để cập nhật> Bấm vào
Cập nhật và đợi quá trình cập
nhật hoàn thành

Hộp thoại Nâng cấp phần mềm
hiển thị
Copy và gửi dãy ký tự kích
hoạt cho chúng tôi để nhận
Key kích hoạt bản Nâng cao

Dãy ký tự kích hoạt

12/22/20
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Chào mừng các bạn đến với Vnsmat!
Liên hệ hợp tác và phát triển:
. Hợp tác triển khai phần mềm & App cho trung tâm giáo dục, lớp học…
. Thiết kế form, chèn logo trung tâm( lớp học) và gói dữ liệu từ vựng theo nhu cầu,
. Thiết kế in ấn và cung cấp nội dung, thẻ tự học, mẫu notice theo yêu cầu,
. Mở rộng tính năng – nâng cấp miễn phí lên phiên bản Advance, Pro cho nhiều tính năng nâng cao,
* Website: https://vnsmat.com/
* Email : lienhe@vnsmat.com
* Số điện thoại:

Mr Bộ:
Mr Toản:

0987.452.169 (hotline/ Zalo)
0368.709.165

•
Trụ sở chính : Số 14, ngõ 138 đường Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
* Chi nhánh: Số 127 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
12/22/20
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