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MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG TÀI LIỆU:
Sách điện tử: là một quyển sách được xuất bản và phát hành cho các thiết bị kỹ thuật số,
bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc cả hai, có thể đọc được trên màn hình của máy tính hoặc
các thiết bị điện tử khác như điện thoại, máy tính bảng... Mặc dù đôi khi được định nghĩa
là "phiên bản điện tử của một cuốn sách in". Ngoài xuất bản và phát hành cho các thiết
bị kỹ thuật số, bao gồm văn bản, hình ảnh sách điện tử Kit Book thuộc Vnsmat còn có chứa
nội dung âm thanh, video kèm theo dưới dạng đường link từ nên tảng xem video online
youtube cùng với các hiệu ứng đi kèm như chuyển trang, phát/dừng âm thanh từng trang,
phát/dừng video ở cuối mỗi cuốn sách, tạm dừng đọc sách...

Trang sách điện tử: Là một trang cấu thành nên cuốn sách điện tử bao gồm văn bản,
hình ảnh, âm thanh và có thể có video kèm với các hiệu ứng giúp ích cho người đọc,
đọc.
Chủ đề chứa sách: Là tập hợp tất cả các cuốn sách điện tử cùng một thể loại hay
cùng một nội dung tương đối giống nhau, cùng một hoặc nhiều điểm chung...
Bìa sách: Là hình ảnh đại diện cho cuốn sách điện tử giúp cho người dùng hình dung
một phần về nội dung cuốn sách và thu hút người dùng đọc/học.
Server: Là nơi lưu trữ dữ liệu bao gồm sách điện tử đã tạo trên phần mềm Kit Book
plus, tài khoản học viên, thông tin trung tâm/tổ chức... và các tác vụ giúp cho xử lý
dữ liệu(thêm, sửa, xóa, tải... dữ liệu) cũng như quá trình chuyển dữ liệu từ phần mềm
trên máy tính đến App trên các thiết bị di động để phục vụ nhu cầu đọc và học của
học viên.
Tài khoản trung tâm(admin): Tài khoản Vnsmat cấp cho các trung tâm/ tổ chức
để kích hoạt phần mềm Kit Book plus và thực hiện tất cả các tính năng mà giải pháp
của Vnsmat mang lại như tạo và quản lý sách điện tử, tạo và quản lý và cấp tài khoản
học viên, tạo và quản lý thông tin trung tâm...
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Tài khoản học viên: Là tài khoản mà các trung tâm/ tổ chức tạo ra trên phần mềm
Kit Book plus từ đó cung cấp cho học viên đăng nhập trên ứng dụng để đọc/học sách
điện tử Kit Book.
Thư viện ảnh bìa mẫu: Là mẫu ảnh bìa với kích thước và bố cục được thiết kế để
hiển thị tốt nhất trên tất cả các thiết bị di động và các trung tâm/ tổ chức thêm, thay
đổi, bổ sung nội dung ảnh bìa mẫu dựa trên những mẫu Vnsmat cung cấp theo đúng
cấu trúc chuẩn đã được thiết kế từ trước.
Thư viện ảnh chủ đề mẫu: Là mẫu ảnh chủ đề với kích thước và bố cục được thiết
kế để hiển thị tốt nhất trên tất cả các thiết bị di động và các trung tâm/ tổ chức có thể
thêm, thay đổi, bổ sung nội dung ảnh chủ đề mẫu dựa trên những mẫu Vnsmat cung
cấp theo đúng cấu trúc chuẩn đã được thiết kế từ trước.
Thư viện thiết kế sách mẫu: Là mẫu sách điện tử với kích thước và bố cục được
thiết kế để hiển thị tốt nhất trên tất cả các thiết bị di động và các trung tâm/ tổ chức
có thể thêm, thay đổi, bổ sung nội dung dựa trên những mẫu Vnsmat cung cấp theo
đúng cấu trúc chuẩn đã được thiết kế từ trước.
Id trung tâm: Là chuỗi ký tự định danh duy nhất cho mỗi trung tâm/ tổ chức để
phân biệt so với các trung tâm/ tổ chức khác và là cơ sở để tạo nên tài khoản của các
học viên thuộc trung tâm/ tổ chức đó.
TỔNG QUAN VỀ LỢI ÍCH GIẢI PHÁP MANG LẠI
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➢ Giải pháp tạo, quản lý, lưu trữ học liệu số, học viên, thông tin trung tâm/tổ
chức bằng máy tính lưu trữ trực tuyến trên nền tảng điện toán đám mây và sử
dụng sách điện tử trên các thiết bị di động tại nhà;
➢ Có thể kết hợp với hệ thống máy chiếu thông minh ngay trong phòng học;
➢ Áp dụng nền tảng công nghệ 4.0 trong giáo dục mới đạt hiệu quả cao nhất;
➢ Tạo, lưu trữ và quản lý học liệu online thông qua máy tính;
➢ Tạo và quản lý tài khoản học viên sử dụng học liệu cho các tổ chức;
➢ Sử dụng học liệu trên thiết bị di động với nhiều tính năng hữu ích
Lưu trữ và quản lý tập trung trên Cloud cho phép sử dụng giải pháp mọi lúc
mọi nơi;
➢ Giảm tối đa chi phí, thời gian tạo và quản lý học viên cũng như học liệu số;
➢ Tích hợp miễn phí hàng trăm giáo án điện tử trên Ứng dụng;
➢ Sử dụng giải pháp giúp việc vận hành và mở rộng tổ chức nhanh chóng và
hiện đại;
5

1. KÍCH HOẠT PHẦN MỀM
Đội ngũ kỹ thuật viên của Vnsmat sẽ trực tiếp hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng tất
cả các tính năng cũng như tác vụ trên phần mềm Kit Book plus mang lại.
2. TẠO SÁCH ĐIỆN TỬ
2.1 Cấu trúc sách điện tử

Khu vực thêm Bìa sách và Chủ đề chứa sách điện tử.

Khu vực thêm và lưu trữ các trang cho sách điện tử.

Khu vực thêm và xem trước video vào sách điện tử trước khi lưu sách( Video
sẽ hiển thị ở trang cuối cùng của sách điện tử nếu cuốn sách có video kèm
theo).
2.2 Chọn bìa và chủ đề chứa sách điện tử cần tạo
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-

Chọn bìa sách:

• Bấm vào nút “Bìa Sách” để chọn ảnh bìa cho cuốn sách điện tử từ máy tính
• Sau khi chọn xong bìa sách sẽ hiển thị bên cạnh nút “Bìa sách” như hình bên dưới:

-

Chọn Chủ đề(Topic):

Để chọn chủ đề chứa sách điện tử bấm vào nút “Chủ đề”

*Ở giao diện Tạo sách điện tử bấm vào “Chủ đề”
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• Nếu chưa tạo chủ đề nào chứa sách điện tử thì màn hình phần “Chủ đề” sẽ trống
như hình dưới:

• Để tạo chủ đề Bấm vào nút “App Topic” sau đấy lần lượt chọn ảnh đại diện, gõ tên
cho Chủ đề(Topic) chứa sách và Bấm “Save” để lưu chủ đề.

• Sau khi chọn ảnh, gõ tên và lưu chủ đề phần mềm sẽ lưu lại chủ đề (cả offline và
online trên server).

• Để chọn chủ đề chứa sách điện tử bấm vào biểu tượng
• Để sửa lại nội dung chủ đề bấm vào biểu tượng
8

• Để xóa chủ đề đã tạo bấm vào biểu tượng
2.3 Thêm trang sách điện tử
Để thêm một trang sách điện tử Bấm vào nút “Thêm trang”
Lưu ý: Các trang mới thêm sẽ nằm ngay phía dưới trang vừa thêm, sử dụng thanh cuộn
bên tay phải để kéo lên/xuống và xem các trang sách.

Phía trên là giao diện của các trang sách điện tử trước khi nhập nội dung cho từng trang
- Thêm ảnh trang
Để thêm ảnh trang sách điện tử bấm vào biểu tượng thêm trang như hình dưới
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- Thêm audio(file âm thanh) cho trang sách
Bấm vào nút “Thêm audio” để thêm audio cho trang sách(một trang có thể có một, nhiều
hoặc không có âm thanh kèm theo- nếu không có audio thì không bấm nút này)

• Tải audio lên

Để tải file audio lên bấm vào biểu tượng
•

Nghe thử audio

Để nghe thử file audio lên bấm vào biểu tượng
• Xóa audio

Để xóa file audio đã tải lên bấm vào biểu tượng
- Xóa trang
Hình dưới là ảnh trang sách điện tử với ảnh và âm thanh kèm theo
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Sau khi đã thêm xong ảnh và âm thanh cho trang sách điện tử nếu muốn xóa trang này bấm
vào nút “Xóa Trang”.

2.4 Thêm video cho sách điện tử
Chèn link video trên trang xem video trực tuyến Youtube.com vào ô “Youtube link”;
Bấm “Xem video” để xem trước video cần chèn đã phù hợp hay chưa trước khi lưu sách
điện tử.
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Chú ý: Các trung tâm hoàn toàn có thể tạo kênh video riêng phù hợp với nội dung cuốn
sách điện tử muốn gửi tới học viên hoặc tạo video quảng bá cho trung tâm/tổ chức để đưa
vào trang cuối của sách điện tử.
2.5 Lưu sách
Sau khi đã hoàn thành tất cả các nội dung của cuốn sách điện tử Bấm “Lưu sách” sau đấy
đặt tên và chọn thư mục để chứa sách điện tử cần lưu.

Các bước thực hiện được mô tả ở hình trên.
2.6 Chọn sách cần sửa
Tính năng cho phép mở lên cuốn sách cần chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp nội dung từ những
cuốn sách đã tạo:
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Tại giao diện phần “Tạo sách điện tử” Bấm vào nút “Chọn sách sửa” sau đấy tìm và chọn
cuốn sách đã tạo và lưu trên máy tính. Sau khi chọn xong tất cả nội dung cuốn sách sẽ hiện
lên đầy đủ các tất cả các mục từ bìa sách, nội dung các trang sách(có/không có âm thanh
kèm theo), link video youtube tất cả đều giống với nội dung bạn đã tạo trước đấy.
Lưu ý: Phần Chủ đề(Topic) phải chọn lại để cập nhật Chủ đề mới cho sách điện tử
hiện có trên phần mềm.
Để thay đổi nội dung bất kỳ phần nào Bấm vào từng mục và thay đổi/bổ sung nội dung
mới, sau khi đã thay đổi nội dung phù hợp Bấm vào “Lưu sách” để lưu lại cuốn sách điện
tử mới sửa đổi/bổ sung.
Chú ý: Nếu bạn quên/ đã xóa cuốn sách điện tử để tạo, lưu và đưa lên server. Bạn có thể
tải lại cuốn sách trên server(Xem chi tiết ở mục 4.2)
2.7 Tools cắt ảnh trang sách từ file pdf và file âm thanh thành các file nhỏ hơn
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2.7.1 Tool cắt ảnh trang sách từ file pdf (để thực hiện tính năng này máy tính phải được
kết nối mạng internet)
Tính năng cho phép cắt file sách gốc(dạng pdf) thành thư mục nén chứa tất cả ảnh của các
trang sách trong file sách gốc ban đầu(thành file .zip) từ đấy làm dữ liệu để tạo sách điện
tử như đã đề cập ở mục 2.1 đến 2.5.
Lưu ý: Nếu bạn đã cắt/ tạo xong ảnh cho từng trang sách để chuẩn bị cho quá trình tạo
sách ở trên thì có thể bỏ qua mục 2.7 này.
Tại giao diện phần “Tạo sách điện tử” Bấm vào nút “Tool cắt ảnh” sau đấy một cửa sổ
hiện lên cho phép chọn file pdf sách gốc để cắt thành ảnh riêng biệt theo từng trang.
Bấm vào nút “CHỌN TỆP” để chọn file pdf sách gốc cần cắt thành ảnh:

Đợi cho quá trình tải sách lên hoàn tất sẽ hiện ảnh như hình bên dưới:
Chọn mục “Chuyển đổi toàn trang” sau đấy Bấm vào “chọn tùy chọn” để quá trình cắt
file pdf sách gốc được thực hiện.
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Lưu ý: Tùy vào dung lượng file pdf sách gốc và đường truyền internet quá trình tải lên
và xử lý cắt sách thành từng trang ảnh sẽ diễn ra nhanh/chậm.

Quá trình xử lý xong bấm nút “TẢI FILE XUỐNG” và chọn thư mục lưu trữ
file(dạng .zip) chứa tất cả các ảnh đã cắt chuẩn bị cho quá trình tạo sách điện tử sau này.

Sau khi chọn xong thư mục lưu trữ bấm vào nút “Save ” để lưu file .zip đã cắt
Quá trình lưu file diễn ra nhanh/chậm tùy vào tốc độc đường truyền internet đang dùng.
Đợi khi lưu xong cửa sổ thông báo “Download done” thì quá trình lưu về máy tính đã
thành công.
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Lưu ý: Trong suốt quá trình lưu file (.zip) về mà bạn tắt máy/ tắt phần mềm trước khi cửa
thông báo Tải xong hiển thị thì file sẽ không được lưu về máy thành công.
2.7.2 Tool cắt âm thanh từ file âm thanh gốc
Tính năng cho phép cắt và lưu từng file âm thanh nhỏ riêng biệt phù hợp với nội dung của
từng trang sách điện tử từ một file âm thanh tổng.
Để thực hiện tính năng này Bấm vào nút “Tool cắt âm thanh” và làm theo hướng dẫn/chỉ
dẫn trong cửa sổ của Tool cắt âm thanh.

Lưu ý: Đa số các sách hiện nay đều đã thiết kế các file âm thanh riêng cho từng trang. Nên
trong trường hợp này việc dùng “Tool cắt âm thanh” là không cần đến. Việc tạo sách điện
tử diễn ra bình thường như ở các mục trên.
3. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HỌC VIÊN
Phần này cho phép các trung tâm/ tổ chức tạo và quản lý tài khoản học viên một cách hiệu
quả và nhanh nhất.
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3.1 Tạo tài khoản học viên mới
Bấm vào nút “Quản Lý Tài Khoản” để mở giao diện quản lý tài khoản trước khi tiến hành
tạo mới, xem, xóa tài khoản học viên đã tạo.
Hình bên dưới là giao diện phần Quản lý tài khoản học viên:
Để tạo tài khoản học viên mới bấm vào nút “Thêm User”

Sau đấy lần lượt gõ tên, email học viên (theo id của trung tâm mà Vnsmat cấp) và mật
khẩu cũng như gõ lại mật khẩu để xác nhận. Bấm vào “Tạo” để tiến hành tạo tài khoản
học viên.
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Cửa sổ báo đăng ký thành công hiển thị nếu thông tin bạn nhập vào là đúng ngược lại cửa
sổ báo lỗi sẽ hiển thị hướng dẫn lỗi/không thể tạo tài khoản để bạn sửa/kiểm tra lại nội
dùng nhập trước khi bấm nút “Tạo”.
Sau khi Tạo tài khoản học viên thành công thì thông tin học viên sẽ được lưu trữ trực tiếp
trên Server và các trung tâm/ tổ chức có thể gửi cho học viên để đăng nhập trên App Kit
Book để tải sách điện tử về để xem, học.
3.2 Xem danh sách tài khoản học viên
Để xem danh sách tài khoản học viên đã tạo Bấm vào nút “Danh sách User”. Sau khi bấm
tất cả tài khoản học viên kèm thông tin sẽ hiển thị ở màn hình chính như ảnh dưới:
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3.3 Xóa tài khoản học viên

Để xóa tài khoản học viên Bấm vào biểu tượng

bên phải tài khoản học viên đã

tạo. Cửa sổ hiện thị Bạn có muốn xóa tài khoản không? Nhấn “Yes” để đồng ý xóa và
“No” để hủy bỏ thao tác xóa.
4. QUẢN LÝ THƯ VIỆN SÁCH ĐIỆN TỬ
Phần này cho phép các trung tâm/ tổ chức đưa sách lên Server ngoài ra có thể xem, xóa
hoặc tải tất cả các sách điện tử đã lưu trên Server.

4.1 Thêm sách và đưa sách điện tử lên server
- Thêm sách
Để thêm sách tại giao diện “Quản lý thư viện” bấm vào nút “Thêm Sách”.
Sau đấy bấm vào nút “Tải sách lên” và chọn cuốn sách cần tải lên server từ máy tính(sách
điện tử đã tạo ở mục 2) của bạn để lưu trữ, quản lý và cho phép học viên tải về thiết bị di
động để học.
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Sau khi đã chọn được sách cần đưa lên server giao diện sẽ như hình bên dưới

Nếu muốn đưa một lúc nhiều sách lên server bạn có thể tiếp tục bấm vào nút “Thêm Sách”
để thêm những cuốn sách điện tử cần đưa lên server trước khi đẩy lên server.
Lưu ý: Nếu bạn chọn nhầm hoặc không muốn một cuốn sách nào đó đã chọn đưa lên server
thì tại giao diện “Thêm sách” bấm vào nút “Xóa sách này” để xóa sách điện tử đã chọn
hoặc bấm lại vào nút “Tải sách lên” để thay sách điện tử khác.
- Đẩy sách điện tử lên server
Sau khi đã thêm và chọn được các sách cần đẩy lên server Bấm nút “ Đẩy Sách lên Server”
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Sau đấy đợi để sách đẩy lên server xong và Cửa sổ báo đã đẩy xong sách lên server hiển
thị thì việc đưa sách điện tử lên server đã xong.
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Lưu ý: Tùy vào dung lượng cuốn sách điện tử bạn đã tạo và băng thông đường truyền
internet mà việc đưa sách lên server nhanh/chậm.
4.2 Xem danh sách, xóa và tải về sách điện tử trên server
- Xem danh sách
Để xem tất cả các sách điện tử đẫ đẩy lên server Bấm vào nút “Xem Sách trên Server”
Tất cả các sách sẽ được hiển bị ở màn hình chính như hình bên dưới:

- Xóa sách

Để xóa một sách điện tử bất kỳ Bấm vào nút “Xóa Sách này” cửa sổ thông báo hiện lên
Bấm “Yes” để xóa sách.
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- Tải sách về

Để tải một sách điện tử bất kỳ về Bấm vào nút “Tải về” sau đấy chọn thư mục để lưu trữ
sách trên máy tính và bấm “Save” để lưu.

Lưu ý: Có thể đổi tên sách trước khi tải về ở ô “File Name”
5. CẬP NHẬT VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN TRUNG TÂM
Phần này cho phép nhập/ bổ sung các thông tin về tổ chức/ trung tâm sở hữu bản quyền
phần mềm và sách điện tử thuộc tài khoản tổ chức / trung tâm.
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Để thay đổi/ bổ sung thông tin tổ chức/trung tâm bạn lần lượt gõ nội dung vào từng ô
tương ứng và chọn logo cho tổ chức trung tâm trước khi Bấm nút “Lưu thông tin”

Tất cả những nội dung cập nhật trên phần mềm Kit Book plus sẽ được lưu trữ trên server
và hiển thị trực tiếp trên App(ứng dụng) Kit Book mà học viên sử dụng ở mục “Thông tin
trung tâm” trên App Kit Book ở các thiết bị di động.
Như ảnh bên dưới:

24

6. CÀI ĐẶT
Phần này cho phép bạn xem lại các thông tin trung tâm/ tổ chức mà bạn đã tạo trên phần
mềm. Đồng thời xem thời hạn còn lại của phần mềm chuẩn bị cho kế hoạch gia hạn/ nâng
cấp phần mềm Kit Book plus để tiếp tục sử dụng phần mềm.
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Để gia hạn phần mềm bấm vào nút “Nhập Key”. Sau khi cửa sổ “Nhập Key” hiện lên bạn
nhập(copy) Key kích hoạt vào ô “Nhập Key vào khung dưới để nâng cấp phần mềm!”
mà Vnsmat cung cấp để kích hoạt/gia hạn phần mềm.
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MÃ KÍCH HOẠT/ GIA HẠN

KHUNG NHẬP KEY KÍCH
HOẠT/ GIA HẠN

Lưu ý: Key kích hoạt/ gia hạn phần mềm Kit Book plus được tạo riêng và duy nhất cho
mỗi máy dựa trên mã kích hoạt/gia hạn ở ô mã kích hoạt.

_HẾT_

Bản quyền tài liệu thuộc sở hữu của công ty cổ phần giải pháp công nghệ
thông minh Việt Nam
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