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I. Giới thiệu và quy trình 

1. Giới thiệu chung 

- mobiEdu mSchool là nền tảng giáo dục trực tuyến toàn diện đi đầu trong phát triển E-learning tại 

Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp hoặc giảng viên đã có thể sở hữu ngay một 

trường học trực tuyến của riêng mình với website riêng và hệ thống quản trị dễ dàng. 

- Gói website trường giáo dục tự do hướng đến những giảng viên tự do có nhu cầu dạy thêm trực 

tuyến hoặc bán khóa học online 

2. Quy trình sử dụng 

- Bước 1: Đăng ký tài khoản admin và tạo website trường học dạng https://subdomain.mobiedu.vn/  

- Bước 2: Admin trường học đăng nhập và tạo tài khoản cho các giảng viên khác, tạo khóa học 

- Bước 5: Học viên đăng ký tài khoản học viên tại website dạng https://subdomain.mobiedu.vn/ và 

mua khóa học để tham gia học 

II. Hướng dẫn sử dụng chi tiết 
- Hướng dẫn sử dụng dành cho tất cả giảng viên trong trường, tùy theo quyền được tạo giảng viên sẽ 

thao tác được các phần tương ứng. 

1. Đăng ký tài khoản và tạo website trường học 

- Bước 1: Truy cập website https://mschool.mobiedu.vn/ và click Đăng ký 

 

- Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký. Lưu ý thầy/cô cần nhập SĐT di động chính xác để 

nhận được SMS có chứa mã OTP xác thực tài khoản từ mobiEdu. (Lưu ý: Thầy/cô nhập số điện thoại 

di động mới nhận được SMS) 

https://subdomain.edumobi.vn/
https://subdomain.edumobi.vn/
https://mschool.edumobi.vn/
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+ Sau khi điền thông tin đăng ký, thầy/cô sẽ chuyển sang giao diện lựa chọn. Thầy/cô chọn Tạo 

website để tạo website trường học trực tuyến. 

 

+ Thầy/cô sẽ chuyển sang giao diện Kich hoạt tài khoản. 
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- Bước 3: Kích hoạt tài khoản  

 Một mã kích hoạt (OTP) sẽ được gửi số điện thoại di động thầy/cô đã đăng ký. Nếu thầy/cô chưa 

nhận được tin nhắn kích hoạt, thầy/cô nhấn Gửi lại mã xác thực. 
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 Sau khi hoàn thành xác thực tài khoản, thầy/cô click Xác nhận để đến với màn hình tạo website 

trường học. 

 

+ Màn hình tạo website trường học. 

 

- Bước 4: Tạo website trường giáo dục tự do 

 Để tạo website trường tự do, thầy/cô chọn Loại website là Giáo dục tự do. 
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+ Sau khi điền đầy đủ thông tin vào các ô đánh dấu *, thầy/cô chọn Tạo website. Khi thầy/cô tạo 

website thành công sẽ có thông báo màu xanh ở bên tay phải màn hình. 
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+ Sau đó hệ thống sẽ tự động chuyển thầy/cô tới giao diện Daskboard (màn hình điều khiển). 

 

- Lưu ý: 

 Mỗi số điện thoại chỉ tạo được 1 website trường học duy nhất. 

 Mỗi số điện thoại sẽ được mặc định là  

 Nếu sử dụng số điện thoại không phải số di động sẽ không nhận được SMS kích hoạt tài khoản. 

 Tài khoản tạo ra website trường học sẽ thành admin website/giảng viên có tất cả quyền trong 

website trường học 

 Website trường học sẽ có dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/. 

 Tất cả các thành viên trong trường học (giảng viên và học viên) sẽ truy cập website trường học để 

sử dụng dịch vụ 

https://subdomain.edumobi.vn/
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2. Đăng nhập 

2.1. Dành cho tài khoản admin trường học 

- Cách 1: Truy cập website: https://mschool.mobiedu.vn/. Đăng nhập tài khoản admin trường học 

tự do. Sau khi thầy/cô đăng nhập thành công, website sẽ chuyển đến màn hình Dashboard. 

 

-   Cách 2: Đăng nhập qua website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/. Sau khi 

thầy/cô đăng nhập thành công, website sẽ chuyển đến màn hình Dashboard. 

https://mschool.mobiedu.vn/
https://subdomain.edumobi.vn/
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2.2. Dành cho tài khoản giảng viên 

- Đăng nhập qua website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/. Sau khi thầy/cô đăng 

nhập thành công, website sẽ chuyển đến màn hình Dashboard. 

 

* Lưu ý: 

- Nếu như giảng viên dạy ở nhiều trường học thì khi đăng nhập, màn hình lựa chọn trường học sẽ 

hiện lên. Thầy/cô sẽ lựa chọn trường học muốn đăng nhập. 

- Đối với tài khoản giảng viên được admin trường thêm trực tiếp thì sau khi đăng nhập, 

thầy/cô sẽ nhận thông báo cần kích hoạt tài khoản. Thầy/cô nhận SMS chứa mã kích hoạt (OTP) gửi 

về điện thoại di động. Sau đó nhập mã kích hoạt để kích hoạt tài khoản giảng viên. 

  

https://subdomain.edumobi.vn/
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3.  Dashboard 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Dashboard: màn hình sẽ hiển thị các số liệu tổng quan của trường học. 

 

4. Quản lý khóa học 

4.1. Tạo danh mục 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Khóa học → Danh mục 

 

- Bước 3: Click Thêm danh mục để thêm mới danh mục. 

https://subdomain.edumobi.vn/
https://subdomain.edumobi.vn/
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4.2. Tạo khóa học video 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Khóa học → Khóa học video 

 

- Bước 3: Click Thêm khóa học để tạo khóa học mới. Trong màn hình tạo khóa học, thầy/cô nhập 

đầy đủ thông tin, thêm hình ảnh và nhấn nút Thêm màu xanh để tạo khóa học mới. 

+ Lưu ý: Các mục đánh dấu * bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin. 

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Bước 4: Sau khi thêm Khóa học, màn hình sẽ tự động quay về màn hình điều khiển. 

 

- Bước 5: Click vào Bài học để thêm bài học vào khóa học vừa tạo 
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 Click Thêm chương để tạo chương mới. 

 

 Click Thêm bài học để tạo bài học trong chương 
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 Tạo nội dung cho bài học: 
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        +  Giải nghĩa các ký hiệu: 

++ Ký hiệu : Để Hiển thị/ Ẩn nội dung bài học. 

++ Ký hiệu  : Mở/Khóa chế độ xem trước nội dung bài học. 

++ Ký hiệu : Tải lên tệp video bài học, tài liệu,… 

++ Ký hiệu : Cài đặt thiết lập bài học. 

++ Ký hiệu : Xóa bài học. 

- Cài đặt Thiết lập cho bài học: 

 

- Bước 6: Cài đặt khóa học để mặc định hoặc tùy chỉnh. 
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4.3. Tạo gói khóa học 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Khóa học → Gói khóa học 

 

- Bước 3: Click Thêm gói khóa học để tạo gói khóa học mới. Trong màn hình tạo gói khóa học, 

thầy/cô nhập đầy đủ thông tin và tạo. 

https://subdomain.edumobi.vn/
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4.4. Quản lý đánh giá và thảo luận 

3.4.1. Đánh giá 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Khóa học → Đánh giá (lọc theo Đánh giá). Thầy/cô có thể click vào Ưu tiên 

để đưa đánh giá hiển thị lên đầu. 

 

3.4.2. Bình luận 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Khóa học → Bình luận (lọc theo Thảo luận). Thầy/cô có thể phản hồi thảo luận 

của học viên khi nhấn vào ô  bên cạnh các bình luận của học viên. 

https://subdomain.edumobi.vn/
https://subdomain.edumobi.vn/
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5. Quản lý phòng học ảo 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Lớp học trực tuyến 

 

- Bước 3: Tạo Lớp học trực tuyến 

 Thầy/cô click Thêm lớp học trực tuyến để tạo lớp học mới. Thầy/cô chọn học viên/nhóm học 

viên tham gia lớp học. Chỉ những học viên/nhóm học được thầy/cô gắn cho tham gia thì mới có 

thể vào được lớp này. 

 Điền đẩy đủ các thông tin và chọn ngày, giờ diễn ra lớp học. 

https://subdomain.edumobi.vn/
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 Nếu Lớp học trực tuyến diễn ra mỗi ngày chọn Lịch trình và chọn thời hạn kết thúc học. 

 

      +  Khi click vào biểu tượng lịch sẽ hiện ra những ngày có lớp học trực tuyến diễn ra được ký hiệu 

điểm đỏ. 

 

- Bước 4: Vào dạy học 

 Thầy/cô click Tham gia để vào Lớp học trực tuyến. Thầy/cô chấp nhận mở ứng dụng 

mobiedu.edu.exe để bắt đầu tổ chức lớp học. 



Hướng dẫn mSchool cho giảng viên 

 

23 

 

 

+ Thầy/cô chấp nhận tải xuống để tải về ứng dụng học trực tuyến mSchool. Nếu đã cài ứng dụng này, 

thầy/cô click Tham gia học ngay để mở ra giao diện phòng học ( Bắt buộc phải cài đặt ứng dụng 

thầy/cô mới có thể tổ chức lớp học trực tuyến). Khi thấy/cô Vào lớp thì học viên mới có thể vào lớp học 

trực tuyến. 

 

+ Màn hình sau khi vào lớp học trực tuyến. 
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 Thầy/cô click vào Manage Participants sẽ hiện danh sách các thành viên trong phòng 

 

 Thầy/cô click vào Share Screen để chia sẻ màn hình đến học viên 
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 Thầy/cô click vào phần Chat để mở group chat 

 

 Thầy/cô click Record để quay lại màn hình 
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 Để kết thúc buổi học thầy/cô click End Meeting 

 

- Bước 5: Xem danh sách học viên tham gia khóa học 

 Thầy cô click vào tên phòng học đã tạo 
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 Chọn Tab Học viên để xem danh sách học viên đã tham gia phòng học này. Chỉ khi lớp học 

trực tuyến đã diễn ra xong thì thầy/cô mới có thể xem danh sách học viên. 
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6. Quản lý Bài kiểm tra 

6.1. Tạo ngân hàng câu hỏi 

6.1.1. Đúng/Sai 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Đúng/Sai. 

 

- Bước 3: Click Thêm câu hỏi để thêm mới câu hỏi 

 Thầy/cô nhập nội dung câu hỏi 

https://subdomain.edumobi.vn/
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 Thầy/cô nhập nội dung đáp án và tích chọn đáp án đúng rồi lưu lại câu hỏi. Thầy/cô nên thêm từ 

khóa để khi tìm câu hỏi chỉ cần tìm theo từ khóa 

 

6.1.2. Một lựa chọn 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Một lựa chọn 

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Bước 3: Click Thêm câu hỏi để thêm mới câu hỏi 

 Thầy/cô nhập nội dung câu hỏi 

 

 Thầy/cô nhập nội dung đáp án và tích chọn đáp án đúng. Sau đó chọn Thêm để lưu lại câu hỏi 
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6.1.3. Nhiều lựa chọn 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Nhiều lựa chọn 

 

- Bước 3: Click Thêm câu hỏi để thêm mới câu hỏi 

 Thầy/cô nhập nội dung câu hỏi 

https://subdomain.edumobi.vn/
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 Thầy/cô nhập nội dung đáp án và có thể tích chọn nhiều đáp án đúng. Sau đó chọn Thêm ở dưới 

để lưu lại câu hỏi 

 

6.1.4. Ghép đán án 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra→ Ngân hàng câu hỏi → Ghép đáp án. 

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Bước 3: Click Thêm câu hỏi để thêm mới câu hỏi 

 Thầy/cô nhập nội dung câu hỏi 

 

 Thầy/cô nhập nội dung trong cột câu hỏi và cột đáp án tương ứng 

 

6.1.5. Điền từ 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Điền từ  

 

- Bước 3: Click Thêm câu hỏi mới để thêm mới câu hỏi. 

 Thầy/cô nhập câu hỏi và đáp án cho vào trong dấu ngoặc vuông 

 

6.1.6. Tự luận 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Tự luận  

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Bước 3: Click Thêm câu hỏi để thêm mới câu hỏi. 

 

6.2. Tạo bài kiểm tra 

6.2.1. Dạng đề tự nhập 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài kiểm tra  

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Bước 3: Click Thêm bài kiểm tra để thêm đề bài kiểm tra 

 Thầy/cô nhập tiêu đề và mô tả của đề thi. 

 

 Thầy/cô gắn học viên/nhóm học viên làm bài kiểm tra này. Chỉ học viên/nhóm học viên được 

giảng viên gắn mới có thể mở đề kiểm tra này. 
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 Thầy/cô nhập thời gian làm bài, tích chọn trạng thái, tùy chọn lên lịch mở đề hoặc mở ngay, hiển 

thị kết quả, số lần làm bài. 

 

 Với đề tự nhập, thầy/cô lựa chọn loại câu hỏi sẽ hiển thị các câu hỏi loại đó trong cột danh sách. 

Thầy/cô kéo sang cột bên cạnh để đưa vào đề kiểm tra. 
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6.2.2. Dạng đề tải file loại trắc nghiệm 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài kiểm tra  

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Bước 3: Click Thêm bài kiểm tra để thêm đề bài kiểm tra 

 Thầy/cô nhập tiêu đề và mô tả đề thi 

 

 Thầy/cô gắn học viên/nhóm học viên làm bài kiểm tra này. Chỉ học viên/nhóm học viên được 

giảng viên gắn mới có thể mở đề kiểm tra này. 

 

 Thầy/cô nhập thời gian làm bài, tích chọn trạng thái, tùy chọn lên lịch mở đề hoặc mở ngay, hiển 

thị kết quả, số lần làm bài. 



Hướng dẫn mSchool cho giảng viên 

 

40 

 

 

 Thầy/cô tải file đề lên hệ thống hoặc chọn file từ thư viện 

 

 Với đề trắc nghiệm, thầy/cô nhập số lượng câu hỏi và đáp án cho từng câu 
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 Thầy/cô click vào Mở rộng và thêm gợi ý cho từng câu hỏi. Có thể thêm gợi ý chữ, ảnh, âm 

thanh, video 

 

6.2.3. Dạng đề tải file loại tự luận 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài kiểm tra  

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Bước 3: Click Thêm bài kiểm tra để thêm đề bài kiểm tra 

 Thầy/cô nhập tiêu đề và mô tả đề thi. 

 

 Thầy/cô gắn học viên/nhóm học viên làm bài kiểm tra này. Chỉ học viên/nhóm học viên được 

giảng viên gắn mới có thể mở đề kiểm tra này. 

 

 Thầy/cô nhập thời gian làm bài, tích chọn trạng thái, tùy chọn lên lịch mở đề hoặc mở ngay, hiển 

thị kết quả, số lần làm bài. 
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 Thầy/cô tải file lên hệ thống hoặc chọn từ thư viện 

 

 Thầy/cô tích chọn đề Tự luận 
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6.3. Quản lý bài làm 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài làm  

  

 Xem kết quả bài làm đề tự nhập 

https://subdomain.edumobi.vn/
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 Xem kết quả bài làm đề tải file dạng trắc nghiệm 

 

 

 

 Chấm điểm bài làm đề tải file dạng tự luận 
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- Chấm điểm cho học viên đối với câu hỏi tự luận. Chọn OK để lưu lại 
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7. Quản lý giảng viên 

7.1. Danh sách giảng viên 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Giảng viên  

 Trong danh sách giảng viên hiển thị, tài khoản admin trường (VD ở đây là Vũ Thanh Phong) chỉ 

có thể chỉnh sửa (Xem chi tiết), không thể xóa. Các tài khoản giảng viên khác có thể thao tác bình 

thường. 

https://subdomain.edumobi.vn/
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 Thầy/cô click vào Thêm giảng viên để tạo tài khoản giảng viên mới 
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 Thầy/cô click vào Phân quyền sẽ hiển thị ra bảng phân quyền cho tài khoản 
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- Lưu ý: 

 Danh sách quyền tương ứng với các danh mục trên trang quản trị. 

 Admin trường sẽ tích chọn cho phép giảng viên có quyền thao tác với toàn bộ dữ liệu của trường 

và tích chọn các quyền khác. 

7.2. Logs 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Giảng viên → Logs  

 Admin trường có quyền xem logs hoạt động của tất cả các giảng viên trong trường 

  

 Để xem chi tiết logs, thầy/cô có thể lọc theo nhóm hành động 

https://subdomain.edumobi.vn/
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 Chọn hành động tương ứng theo nhóm hành động 

 

 Ví dụ: xem tất cả hành động thêm mới khóa học video. Lọc theo hành động Add new. 
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8. Quản lý học viên 

8.1. Đăng ký tài khoản 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Học viên → Tài khoản đã đăng ký  

 Danh sách tài khoản học viên đã đăng ký hiển thị, thầy/cô click Thêm tài khoản để tạo tài khoản 

học viên mới  

  

https://subdomain.edumobi.vn/
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+    Sau khi điền đầy đủ thông tin tài khoản học viên mới, thầy/cô chọn Thêm để lưu lại.  

 

+ Những tài khoản học viên do thầy/cô thêm do chưa được kích hoạt nên sẽ hiển thị trạng thái Không 

hoạt động. Thầy/cô cũng không thể tự kích hoạt tài khoản thay cho học viên. Mà khi học viên đăng nhập 

sẽ tự kích hoạt tài khoản thông qua SMS điện thoại. Do đó, khi thêm tài khoản học viên, thầy/cô lưu ý 

phải nhập đúng số điện thoại di động của học viên. 
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 Thầy/cô có thể nhập tài khoản từng học viên hoặc tải file  
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 Thầy/cô click vào File mẫu để tải về xem file danh sách tài khoản mẫu và tải file lên. Thầy/cô 

lưu ý nhập đầy đủ thông tin chính xác theo các cột bắt buộc (số điện thoại cần chính xác để 

học viên kích hoạt tài khoản). Những tài khoản học viên do thầy/cô thêm do chưa được kích 

hoạt nên sẽ hiển thị trạng thái Không hoạt động. Thầy/cô cũng không thể tự kích hoạt tài khoản 

thay cho học viên. Mà khi học viên đăng nhập sẽ tự kích hoạt tài khoản thông qua SMS điện thoại 

 

 Thầy/cô click vào Export để tải về danh sách học viên đã đăng ký tài khoản. 

8.2. Nhóm 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Học viên → Nhóm 

 Thầy/cô click Thêm nhóm để tạo nhóm mới 

https://subdomain.edumobi.vn/
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 Thầy/cô thêm từng học viên đã đăng ký tài khoản vào nhóm hoặc tải file học viên mới lên 

 

 Nếu thầy cô chọn gắn khóa học bất kỳ trong nhóm này thì tất cả học viên trong nhóm đều tham 

gia học được khóa học đó. 



Hướng dẫn mSchool cho giảng viên 

 

58 

 

 

8.3. Tham gia khóa học 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Học viên → Tham gia khóa học  

 Danh sách tất cả học viên tham gia các khóa học hiển thị 

 

 Để xem 1 học viên bất kỳ đã tham gia khóa học nào, thầy/cô click vào Sửa. 
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 Thầy/cô click vào Thêm để thêm học viên vào khóa học 
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8.4. Học tập 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Học viên → Học tập  

 Tiến trình học tập của tất cả học viên hiển thị theo khóa học 

 

 Tiến trình học tập dựa trên số video bài học học viên đã xem. Ví dụ khóa học có 10 video bài học, 

học viên xem hết 9 video thì thanh tiến trình sẽ hiển thị 90%. 

9. Quản lý thư viện 

9.1. Danh mục tài liệu 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Thư viện → Danh mục tài liệu  

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Thầy/cô click vào Thêm danh mục để tạo danh mục mới 

 

9.2. Files 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Thư viện → Tệp tin 

 Thầy/cô có thể chèn link youtube hoặc tải file lên thư viện 
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 Thầy/cô có thể chọn file và đưa vào Danh mục đã tạo trước đó 

 

9.3. Danh mục blog 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Thư viện → Danh mục bài viết. 

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Thầy/cô click vào Thêm danh mục để tạo danh mục bài viết mới 

 

9.4. Bài viết blog 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Thư viện → Bài viết 

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Thầy/cô click Thêm bài viết để tạo bài viết mới 
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10. Cài đặt website 

10.1. Thông tin 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thông tin  

 

- Thầy/cô có thể thay đổi logo, favicon và nhập số điện thoại hỗ trợ, email. 

10.2. Landing page 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Cài đặt → Landing page → Điều hướng. 

https://subdomain.edumobi.vn/
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 Thầy/cô có thể click vào từng link và di chuyển vị trí hiển thị ở header và footer trên website 

trường học 

 Thầy/cô có thể thêm mới link và sửa các link mặc định 
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- Bước 3: Truy cập Cài đặt → Landing page → Danh sách các trang 
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 Thầy/cô có thể thêm trang tùy biến mới  
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 Thầy/cô có thể chỉnh sửa các section trên trang chủ 
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10.3. Chứng chỉ 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Cài đặt → Chứng chỉ  

 

- Thầy/cô tải ảnh chứng chỉ lên hệ thống. Học viên khi hoàn thành khóa học video thì chứng chỉ này 

sẽ hiển thị. 

10.4. Mẫu mail 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Cài đặt → Mẫu mail. 

https://subdomain.edumobi.vn/
https://subdomain.edumobi.vn/


Hướng dẫn mSchool cho giảng viên 

 

73 

 

 

- Bước 3:  Thầy/cô soạn thảo mail Kích hoạt theo mẫu có sẵn và chọn Cập nhật để lưu lại. Khi 

thầy/cô lựa chọn Gửi mail ở phần Đơn hàng thì mail chứa mã kích hoạt sẽ được gửi tự động đến 

hòm mail của học viên. 

 

10.5. Chứng chỉ 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Cài đặt → Chứng chỉ 

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Bước 3: Thầy/cô thiết lập các thông số cho chứng chỉ khóa học. Thầy/cô có thể tải xuống Mẫu 

chứng chỉ để tham khảo mẫu. 

 

+ Sau đó chọn Ảnh để tải lên làm chứng chỉ. 
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+ Điều chỉnh các thông số. Chọn Cập nhật để lưu lại 

 

10.6. Thông báo 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thông báo 
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-  Bước 3: Thầy/cô chọn Thêm thông báo để gửi thông báo mới tới giảng viên/học viên. 

 

- Sau đó chọn lịch gửi theo nhu cầu. 
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10.7. Tên miền và bảo mật 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Cài đặt → Tên miền và bảo mật 

 

- Bước 3: Thầy/cô điền tên miền cá nhân ( Lưu ý: Tên miền không được có các ký tự viết hoa). 

Thầy/cô làm theo các hướng dẫn rồi chọn Cập nhật để lưu lại. 
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10.8. Công cụ 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Cài đặt → Công cụ 

 

- Bước 3: Bật các công cụ thầy/cô cần sử dụng rồi chọn Cập nhật để lưu lại. 

11. Cài đặt tài khoản 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Cài đặt  

https://subdomain.edumobi.vn/
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- Thầy/cô có thể thay đổi thông tin cá nhân và đổi mật khẩu ở mục Thông tin tài khoản. Thầy/cô 

có thể thay đổi các thông tin: ảnh đại điện, email, họ tên… và đổi mật khẩu tài khoản (số điện 

thoại là tên đăng nhập nên không thể thay đổi). 
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- Giảng viên có thể thay đổi cài đặt nhận thông báo ở phần Nhận thông báo 
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- Các thông báo sẽ hiển thị ở biểu tượng chiếc chuông. Giảng viên sẽ click vào biểu tượng để xem 

danh sách thông báo. Và click vào từng thông báo để xem chi tiết thông báo. Thông báo đã đọc sẽ 

có màu sắc khác biệt với thông báo chưa đọc. 
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12. Mã kích hoạt 

12.1. Mã giảm giá 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.edumobi.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Mã kích hoạt → Mã giảm giá 

 

- Bước 3: Thầy/cô click Thêm mã giảm giá để tạo mã mới 
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- Bước 4: Thầy/cô sẽ cung cấp mã giảm giá cho học viên để học viên sử dụng. 

12.2. Mã kích hoạt khóa học 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.edumobi.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Mã kích hoạt → Mã kích hoạt. 

 

- Bước 3: Thầy/cô click Thêm mã kích hoạt để tạo mã mới 
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- Bước 4; Thầy/cô cung cấp mã kích hoạt cho học viên sau khi xác nhận thanh toán khóa học bằng 

mail tự động. 

+ Vào phần Đơn hàng -> Chi tiết. 
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+ Gửi mail chứa mã kích hoạt khóa học cho học viên. 
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13. Báo cáo doanh thu 

- Bước 1: Đăng nhập website trường học dạng: https://subdomain.edumobi.vn/ 

- Bước 2: Truy cập Báo cáo → Doanh thu 
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- Daonh thu được ghi nhận từ những đơn hàng có trạng thái là đã thanh toán. Thầy/cô có thể xem 

doanh thu toàn trường và xem doanh thu theo khoảng ngày nhất định 

 


