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“Giáo dục toàn diện trên nền tảng công nghệ giúp cho
nhiều bạn trẻ cải thiện khả năng ngoại ngữ từng ngày”

Sách học ngoại ngữ siêu nhanh
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I. PHẦN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUNG



Khu vực tính năng( Menu)

Khu vực hiển thị thông tin người 
dùng

Khu vực hiển thị thông danh sách 
các cuốn sách và thông tin
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Giao diện chính



Trang chủ
( Home)

Bấm vào từng cuốn sách để xem 
và học
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Giao diện trang chủ(Home)



Tên sách

Nghe lại

Trang sách bao gồm hình ảnh và 
nội dung
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Vuốt sang trái/phải để 
chuyển/lùi trang

Bấm Trở lại
để quay về trang chính

Vuốt sang phải

Vuốt sang trái
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Giao diện trang thông báo
Cho phép hiển thị các thông
báo liên quan đến:
*Tin tức nội bộ
*Sách mới
*Khuyến mãi…
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Giao diện trang thông báo



Trang thông tin về App và các 
ứng dụng khác của Vnsmat

Website chính của công ty 
Vnsmat
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Giao diện trang thông tin liên hệ



Hiển thị thông tin của người dùng 
sau khi đăng nhập
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Giao diện trang thông tin người dùng

User3@gmail.com
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II.HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP CHO HỌC VIÊN VÀ 
ĐĂNG KÝ ĐỂ XEM VÀ HỌC SÁCH NGOẠI NGỮ CHO 

TỪNG TRUNG TÂM



Nếu đã được trung tâm cấp tài 
khoản học viên gõ Email và Mật 
khẩu được cấp để xem và học 
sách ngoại ngữ theo trung tâm
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Sau đấy nhập lần lượt các thông 
tin học viên và nhấn vào ĐĂNG 

KÝ
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TRUNG TÂM MUỐN TẠO TÀI 
KHOẢN MỚI> BẤM VÀO NÚT 

ĐĂNG KÝ

Ví dụ: Email: User3@gmail.com

Ví dụ: tên: Lan Anh

Đặt mậu khẩu

Gõ lại mậu khẩu



Ngoài ra có thể đổi tên và mật 
khẩu học viên 
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Sau khi học viên của trung tâm 
đăng nhập xong với tài khoản 

được cấp học viên sẽ thấy sách 
của trung tâm như trên

User3@gmail.com

VÍ DỤ: SÁCH CỦA TRUNG TÂM 
NGOẠI NGỮ EIA



Chào mừng các bạn đến với Vnsmat!

Liên hệ hợp tác và phát triển:

. Hợp tác triển khai phần mềm & ứng dụng cho trung tâm giáo dục, lớp học…

. Thiết kế form, chèn logo trung tâm( lớp học) vào sách điện tử theo nhu cầu,

. Thiết kế và cung cấp nội dung sách điện tử 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: 0987.452.169 (hotline/ Zalo)
Mr Toản: 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
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https://vnsmat.com/

