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PHẦN 1. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN



Phần 1. Đăng nhập tài khoản

Home

Bấm vào “CỬA HÀNG 

SÁCH” để xem sách 

mẫu miễn phí.



Phần 1. Đăng nhập tài khoản

Home

Bấm vào biểu tượng Log-in để đăng nhập.



Phần 1. Đăng nhập tài khoản

Đăng nhập

Email

Mật khẩu

vnsmat@language.book

vns123456

1. Tiếp theo ngõ Email và Mật khẩu được cấp.

vnsmat@language.book/vns123456

2. Sau đấy Bấm vào “Đăng nhập”.



Cài đặt tài khoản

Phần 1. Đăng nhập tài khoản

1. Sau khi Đăng nhập sẽ hiển thị thông tin tổ chức.

2. Nếu muốn chỉnh sửa thông tin hoặc “Đăng xuất” 

bấm vào “Cài đặt tài khoản”.



Đăng nhập

Email
Mật khẩu

Chỉnh sửa thông tin

Thay đổi mật khẩu

Đăng xuất

Phần 1. Đăng nhập tài khoản

1. Giao diện thay đổi thông tin người dùng.

2. Bấm vào “Đăng xuất” để đăng xuất khỏi tài 

khoản.



PHẦN 2. TẢI GIÁO TRÌNH/ SÁCH ĐIỆN TỬ VỀ



9

Phần 2. Tải Giáo trình/ sách điện tử về

CỬA HÀNG SÁCH vẫn giữ 

nguyên như ban đầu

Các bộ giáo trình lần lượt 

sẽ được tải về
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Phần 2. Tải Giáo trình/ sách điện tử về

Lưu ý: Trong quá trình tải sách về nếu chậm/ giật, hãy thử 

thoát App và mở lại để load dữ liệu
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Phần 2. Tải Giáo trình/ sách điện tử về

Sau khi giáo trình được tải 

về(đã hiển thị hình nền)

Bấm vào từng mục(cuốn) giáo 

trình để tải và xem sách.

Bấm Back để 

quay về
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Phần 2. Tải Giáo trình/ sách điện tử về

Bấm vào từng cuốn sách 

để tải về,

Đợi để tải xong và 

xem/học những nội dung 

trong sách.

Trạng thái sách chuyển 

từ Online sang Đã tải



PHẦN 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH ĐIỆN TỬ



Phần 3. Hướng dẫn sử dụng sách điện tử

Bấm để Bật/Dừng âm 

thanh trong trang sách

Nội dung chính của sách



Phần 3. Hướng dẫn sử dụng sách điện tử

Vuốt sang trái để quay về 

trang trước

Vuốt sang phải để sang 

trang mới



Phần 3. Hướng dẫn sử dụng sách điện tử

Bấm để tiếp tục học

Bấm để đóng sách quay 

về trang chính

Chạm vào vị trí bất kỳ 

trên màn hình để dừng 

đọc sách/ thoát sách



Phần 3. Hướng dẫn sử dụng sách điện tử

Bấm: Có để xem/ Không

và thoát sách!

Trang cuối cùng của sách



Phần 3. Hướng dẫn sử dụng sách điện tử

7/7

Trang cuối cùng của sách



Trang thông tin về ứng dụng và nhà phát triển

Thông tin về nhà phát triển 

ứng dụng để liên hệ và 

xem thêm các ứng dụng 

khác!

Thông tin ứng ứng dụng



Chào mừng quý khách đến với Vnsmat!

Liên hệ hợp tác và phát triển:

. Hợp tác triển khai phần mềm & ứng dụng cho các tổ chức, 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: 0966.507.266 (hotline/ Zalo)

Mr Toản: 0368.709.165

* Địa chỉ : Số 14, ngõ 138 đường Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

* Văn phòng : Tòa nhà số 94, Ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội. 20

https://vnsmat.com/

