Đăng nhập vào hệ thống

1. Yêu cầu hệ thống
- Máy vi tính có kết nối mạng
- Trình duyệt Internet (Internet Explorer, Mozila FireFox…) tốt nhất sử dụng trình duyệt FireFox.
2. Đăng nhập vào hệ thống
Để ñăng nhập vào hệ thống elearning, cần thực hiện theo các bước như sau
a. Mở trình duyệt Internet và truy cập vào ñịa chỉ sau: http://www.ued.edu.vn chọn Giáo trình.
b. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoảng phòng giáo trình ñã cung cấp: tên ñăng nhập(kí
danh) và mật khẩu. click Login

c. Sau khi ñăng nhập vào hệ thống thì tên của học viên sẽ xuất hiện ở những vị trí như hình
sau

d. Khi không ñăng nhập ñược thì sẽ xuất hiện hình như sau. Nếu ñã thử ñúng với tài khoản mà
vẫn không thể ñăng nhập vào hệ thống ñược thì hãy liên lạc với bộ phận phụ trách hệ thống
ñể giải quyết
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3. Thay ñổi thông tin và mật khẩu cá nhân
Để thay ñổi thông tin cá nhân, ví dụ như họ tên (trong quá trình khởi tạo hệ thống, do mặc ñịnh tất
cả tên của học viên ñang ñể dạng không dấu, các học viên có thể sửa lại thành có dấu) thì làm theo
những bước như sau:
1. Kích vào tên học viên ở góc trên bên phải màn hình

2. Sau khi kích vào tên học viên, website sẽ chuyển tới trang mới, tiếp ñến kích vào nút “Sửa hồ
sơ cá nhân”

3. Màn hình sẽ chuyển tới trang Cập nhật thông tin cá nhân. Bạn cần ñiền ñầy ñủ thông tin vào
các mục màu ñỏ (có dấu * ở cuối) và cuối cùng kích vào nút “Update profile” ở cuối trang ñể
hoàn tất. (ñể hiện thị cho dễ chịu bạn nên nhập họ trước , tên sau)

Nhập họ của bạn
Nhập tên

Hình đại diện
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Học viên có thể ñưa ảnh ñại diện lên hệ thống bằng cách:
•
•
•

Chuẩn bị hình ảnh kích thước 100 X 100 pix
Tại mục Hình ảnh click Duyệt, chọn hình ñại diện ñã chuẩn bị, click Open
Lúc này hình ñại diên sẽ xuất hiện:

Hình đại diện

Tại màn hình chính sẽ có hình ñại diện của học viên

4. Thay ñổi mật khẩu
Để thay ñổi mật khẩu cần làm tuần tự như sau:
- Kích vào tên của cá nhân ở góc trên bên phải trang web
- Khi ñó màn hình sẽ chuyển ñến trang mới, kích vào nút “Đổi mật khẩu”

-

Màn hình sẽ chuyển tới trang “Thay ñổi mật khẩu”. Nhập ñầy ñủ mật khẩu hiện tại và mật khẩu
mới, ít nhất 6 ký tự và ít nhất có 1 chữ thường, cuối cùng kích vào nút “Save changes” ñể hoàn
tất.
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5 Sử dụng khóa học
Sau khi ñăng nhập vào hệ thống, học viên sẽ thấy giao diện màn hình như sau

Để vào khóa học, học viên click vào menu Phần mêm hữu ích >> Những phần mềm hỗ trợ biên soạn bài
giảng và có thể nghiên cứu.

Chúc các bạn thành công
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