
MODULE QUẢN LÝ GHI DANH ĐÓNG HỌC PHÍ

. Ghi danh học viên

. Đóng học phí học viên ghi danh

. Đóng học phí theo thời lượng

. Tìm kiếm học viên theo mã

. In biên lai A4, A5

MODULE TÀI KHOẢN HỌC VIÊN
. Tài khoản học viên đăng nhập hệ thống
. Thời khóa biểu học viên
. Cập nhật thông tin cá nhân học viên

MODULE CHUYỂN HỌC PHÍ, TÀI KHOẢN HỌC PHÍ
. Quản lý tài khoản tiền dư của học viên
. Chuyển học phí cho người thân khi dừng học
. Bảo lưu tài khoản dư

MODULE QUẢN LÝ LỚP HỌC

. Tạo lớp học với các thông tin cơ bản lớp học

. Tạo ngày giờ học nhiều ngày 1 tuần, nhiều buổi 1 ngày

. Tạo thù lao giáo viên tương ứng giờ học

. Học phí lớp học

. Quy tắc động Ngày bắt đầu - Thời lượng - Ngày kết thúc

MODULE QUẢN LÝ ĐIỂM DANH , THỜI KHÓA BIỂU

. Thời khóa biểu theo ngày học, lớp học

. Thời khóa biểu theo giáo viên

. Chuyển đổi ngày giờ học

. Điểm danh học viên 

. Quản lý nghỉ học có phép, không phép

MODULE QUẢN LÝ HỌC TẬP HỌC VIÊN

. Quản lý thông tin học viên

. Quản lý tính chuyên cần của học viên

. Quản lý chuyển lớp, bảo lưu

. Quản lý thời lượng đã học

. Quản lý lịch sử học tập của học viên

MODULE QUẢN LÝ GIÁO VIÊN
. Thông tin cá nhân giáo viên
. Phân bổ lịch giảng dạy giáo viên
. Giáo viên chấm thi

MODULE QUẢN LÝ THI CỬ

. Lịch thi cử liên quan đến lớp học

. Lịch thi cử kỳ thi liên quan chứng chỉ

. Thông tin lịch thi

. Quản lý điểm số

. Quản lý bằng cấp
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MODULE QUẢN LÝ LỊCH LỄ TẾT
. Thiết lập lịch nghỉ lễ tết
. Hệ thống tự nhận dạng lịch nghĩ lễ tết đã được thiết lập trước đó

MODULE BÁO CÁO HỌC PHÍ
. Báo cáo doanh thu học phí
. Báo cáo tiêu chí từ ngày - đến ngày

MODULE QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG
. Thông tin cá nhân người sử dụng hệ thống
. Thông tin tài khoản

MODULE PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG
. Phân quyền chi tiết người sử dụng
. Phân quyền theo nhóm chức năng, chức năng

MODULE KẾ TOÁN DUYỆT HỌC PHÍ . Kế toán duyệt học phí trước khi vào báo cáo doanh thu

MODULE QUẢN LÝ KHO, BÁN HÀNG
. Quản lý nhập sản phẩm phục vụ trung tâm
. Bán sản phẩm cho học viên
. Báo cáo doanh thu bán sản phẩm

MODULE QUẢN LÝ THU CHI
. Quản lý thu chi phát sinh ngoài học phí
. Báo cáo thu chi phát sinh

MODULE BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH
. Báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh: Học phí, Chi lương, Bán hàng, 
Thu chi phát sinh

MODULE QUẢN LÝ CHỨNG TỪ . Tìm kiếm, quản lý chứng từ đã in ra

MODULE QUẢN LÝ LỚP TIỀM NĂNG

. Tạo lớp tiềm năng: Lớp mở theo đủ số lượng ghi danh

. Quản lý thông tin lớp tiềm năng

. Quản lý học viên ghi danh lớp tiềm năng

. Thuật toán tổng hợp lớp tiềm năng

. Chuyển lớp tiềm năng thành lớp học

MODULE LỚP TIỀN ĐỀ CẤP LỚP
. Tạo các lớp liền kề nhanh chóng
. Tạo cấp lớp (Khóa học) gồm các lớp liền kề
. Logic giảm giá khi đóng học phí cấp lớp

MODULE LỚP THEO HỢP ĐỒNG
. Tạo và quản lý lớp theo hợp đồng trọn gói
. Báo cáo doanh thu học phí theo ghi danh, theo hợp đồng

MODULE LỚP LỊCH TỰ TẠO
. Tạo và quản lý lớp ngắn hạn có lịch học không theo chu kỳ
. Thiết lập lịch học đơn giản cho các lớp 1 tuần, 1 tháng

MODULE QUẢN LÝ SỰ KIỆN
. Quản lý sự kiện thông báo chung đến toàn học viên
. Thuật toán chọn ngày dựa vào điều kiện tiền đề
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MODULE GỬI MAIL THÔNG BÁO 
. Gửi mail thông báo đến học viên của lớp học
. Gửi mail thông báo khi tạo tài khoản học viên, giáo viên
. Gửi mail thông báo khi thay đổi thông tin lịch học

MODULE QUẢN LÝ TƯ VẤN

. Phân quyền tư vấn viên đăng nhập hệ thống

. Quản lý tài khoản tư vấn viên

. Thiết lập và quản lý hoa hồng tư vấn viên

. Quản lý chi hoa hồng tư vấn viên

MODULE CHI LƯƠNG GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN
. Chi lương giáo viên dựa trên thù lao giảng dạy
. Thù lao dựa trên đơn vị thời lượng giảng dạy

MODULE TÀI KHOẢN GIÁO VIÊN
. Tài khoản Giáo viên đăng nhập hệ thống
. Xem lịch giảng dạy, thông tin chi lương liên quan

MODULE GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY
. Quản lý giáo viên đăng ký giảng dạy lớp học
. Xét duyệt và phân bổ giáo viên thỏa điều kiện

MODULE QUẢN LÝ CÔNG VIỆC NỘI BỘ

. Thiết lập dự án nội bộ

. Thiết lập hạng mục công việc liên quan

. Thiết lập đội ngũ tham gia dự án

. Quản lý tiến độ dự án

MODULE ACTIVITY DASHBOARD
. Giao diện Dashboard dành cho quản lý
. Hiển thị mọi thông tin trực quan: Đóng học phí, Điểm danh, Chi lương

MODULE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
. Tài khoản online tư vấn cho mọi học viên
. Tích hợp link URL vào website trung tâm

MODULE GHI DANH TRỰC TUYẾN . Học viên ngoài trung tâm có thể ghi danh Online 

MODULE TÍCH HỢP GỬI TIN NHẮN SMS . Hỗ trợ tích hợp hệ thống nhắn tin SMS đến học viên.

MODULE L'EDU OFFLINE CÀI ĐẶT TẠI MÁY TRẠM . Gói L'EDU đặc biệt cài đặt tại máy trạm vận hành khi không có internet

MODULE BÁO CÁO ĐA CƠ SỞ . Báo cáo tài chính đa cơ sở

PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG THEO YÊU CẦU . Phân tích, ưu tiên phát triển tính năng theo yêu cầu khách hàng

HOTLINE: 0946 236 630
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