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PHẦN I: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT  

I.1. Ngôn ngữ lập trình 

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng ASP.NET với ngôn ngữ C#. Cơ sở dữ 

liệu của hệ thống sử dụng là Microsoft SQL Server 2014. 

  

I.2. Yêu cầu phần cứng 

+ CPU: P.IV trở lên. 

+ RAM: ít nhất 512 MB. 

+ Đĩa cứng (ổ C: ): Tối thiểu trống 2Gb. 

+ Hệ điều hành: Windows, thấp nhất là Service Pack 2 

  

I.3. Hướng dẫn cài đặt 

Xem tài liệu cài đặt riêng.  
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PHẦN II: HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

1. Đăng nhập chương trình 

Bước 1: Chọn trường học mà bạn cần quản lý thiết bị. 

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống với: 

Tên đăng nhập: admin 

Mật khẩu: 12345 

 

-   Ghi nhớ đăng nhập trong 7 ngày: người sử dụng (sau đây viết tắt là NSD) tích chọn 

thì mật khẩu được lưu trữ, lần sau không phải khai báo lại trong vòng 7 ngày. Ngược 

lại, mỗi lần đăng nhập phải khai báo tên đăng nhập và mật khẩu.  

-   Sau khi khai báo thông tin đầy đủ, NSD nhấn nút                             hoặc phím 

Enter thì chương trình chính thức hoạt động.  

Màn hình chính của chương trình:  
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Công ty TNHH VietSoft (http://www.vietsoft.edu.vn/) 

 

6 

 

 

 Giao diện chính của Website Quản lý thiết bị trường học 

2. Giới thiệu tổng quan 

Giao diện website được chia làm 03 phần chính: menu chương trình, thanh trạng thái 

và phần hiển thị. 
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A. Bên trái là Menu chính chứa các modul chính của chương trình: 

+ 1. Home: gồm những Thống kê chung về 

số lượng mỗi loại thiết bị theo kho, phòng chức 

năng, môn học,…; thống kê giáo viên đang mượn 

trả thiết bị dạy học, các giáo viên mượn nhiều nhất, 

giáo viên mượn quá hạn,… 

+ 2. Hệ thống: gồm các chức năng thiết lập 

tham số hệ thống, quản lý người dùng, thiết lập lại 

giá trị khởi tạo mã cá biệt, sao lưu cơ sở dữ liệu, 

phục hồi cơ sở dữ liệu và xóa sạch cơ sở dữ liệu. 

+ 3. Khai báo: là chức năng liên quan đến 

việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục. NSD 

được phép chỉnh sửa cũng như thêm mới danh 

mục, tuy nhiên, do các bảng danh mục trong phần 

này đã được chuẩn hóa trước khi đưa chương trình 

vào sử dụng nên NSD không nên điều chỉnh các 

thông tin trong phần này. 

+ 4. Thiết bị: Cho phép NSD thực hiện các 

chức năng nhập tăng thiết bị vào các kho hoặc vào 

các phòng học chức năng, theo dõi sử dụng, điều chuyển thiết bị, ghi nhận thiết bị 

hỏng, báo mất thiết bị, thanh lý, theo dõi sửa chữa thiết bị và lập các phiếu đề nghị - 

dự toán… 

+ 5. Mượn trả: Là chức năng liên quan đến việc mượn trả phòng học chức 

năng, mượn trả thiết bị dạy học của từng giáo viên và nhật ký mượn trả thiết bị … 

+ 6. Báo cáo: là chức năng tạo các báo cáo từ dữ liệu đã đăng nhập vào chương 

trình, bao gồm: Sổ sách thiết bị, Báo cáo thiết bị, Thống kê thiết bị… 

+ 7.Tra Cứu:  là chức năng hỗ trợ NSD trong việc tra cứu thông tin về thiết bị 

(theo tên thiết bị, theo ký hiệu thiết bị…), tìm kiếm mượn trả thiết bị dạy học theo tên 

giáo viên, tổ bộ môn… 
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+ 8.Trợ giúp: là chức năng hỗ trợ NSD trong suốt quá trình làm việc với chương 

trình. Tình trạng chương trình giúp tìm ra các lỗi của chương trình. Trợ giúp trực 

tuyến giúp người dùng hiểu thêm các chức năng khi cần và thông tin về chương trình 

giúp xác định phiên bản chương trình đang sử dụng.                 

B. Ở phía trên cùng của Website là thanh trạng thái (H1):  

Gồm tên đơn vị đang sử dụng và thông tin cá nhân của người đang sử dụng 

như tên đăng nhập, quyền hạn, trạng thái hoạt động,... Người dùng có thể đổi mật 

khẩu hoặc đăng xuất tài khoản tại đây (H2). 

 

C. Ở giữa là màn hình hiển thị chính của website 

Tất cả các chức năng mà người dùng thực hiện sẽ hiển thị ở phần này của website. 

 

H2 

H1 
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 PHẦN III: QUY TRÌNH TÓM TẮT NHẬP DỮ LIỆU  

1. Khai báo hệ thống 

a) Thiết lập tham số hệ thống 

b) Quản lý người dùng 

c) Thiết lập lại giá trị khởi tạo mã cá biệt 

d) Sao lưu cơ sở dữ liệu 

e) Phục hồi cơ sở dữ liệu 

f) Xóa sạch cơ sở dữ liệu. 

2. Khai báo và tiến hành nhập các danh mục cho hệ thống 

a)     Danh mục Nguồn vốn và nhập các nguồn vốn dùng để mua TSCĐ và thiết bị, 

đồ dùng dạy học.   

b)     Danh mục lý do tăng, lý do giảm trang thiết bị. 

c)     Danh mục phân nhóm thiết bị dạy học, danh mục đơn vị tính cho từng thiết bị. 

d)     Danh mục trang thiết bị dạy học tối thiểu quy chuẩn của Bộ giáo dục cho từng 

cấp học, lớp học... 

e)     Danh mục phòng học chức năng. Nhập tên các phòng chức năng của trường. 

f)      Danh mục tổ chuyên môn. Nhập tên các tổ chuyên môn của trường. 

g)     Danh mục giáo viên. Nhập dữ liệu về toàn bộ Giáo viên của trường (Họ tên, 

ngày sinh, giới tính, Tổ CM …). 

3. Quản lý thiết bị - đồ dùng dạy học 

a) Nhập thiết bị dạy học: nhập các thông tin về nơi sử dụng thiết bị (Nhà học, phòng 

ban...) và tiến hành nhập thông tin các thiết bị dạy học. 

b) Giáo viên có thể đăng ký lịch mượn, trả phòng học chức năng và mượn, trả các 

thiết bị dạy học. 

c) Đánh dấu thiết bị đồ dùng bị hỏng để đánh đấu các thiết bị đã hỏng. 

d) Thanh lý thiết bị, đồ dùng để thanh lý các thiết bị đã hỏng. 

4. In báo cáo 

Các mục báo cáo, thống kê do hệ thống tự động tổng hợp, người sử dụng chỉ cần 

chọn lựa các mục cần xem thông tin và kết xuất ra excel. 
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5. Mô tả sự ràng buộc dữ liệu trong hệ thống 

a) Theo dõi sử dụng, điều chuyển thiết bị.  

Thiết bị có thể chuyển từ bộ môn này qua bộ môn khác. Hoặc từ phòng học chức 

năng vào kho thiết bị của nhà trường và ngược lại. 

➢ Vậy khi chuyển thiết bị xong thì khi in báo cáo thiết bị phải về đúng kho mã NSD 

đã chuyển.  

➢ Đồng thời thêm 1 mẫu giấy ký xác nhận: Ai là người điều chuyển và chuyển cho 

ai nhận thiết bị sau khi điều chuyển. Thêm mẫu giấy xác nhận điều chuyển chi 

tiết của từng thiết bị. 

b) Ghi  nhận thiết bị dạy học hỏng. 

➢ Những thiết bị hỏng hóc cần được ghi nhận hỏng để có thể đề nghị sửa chữa hoặc 

thanh lý chúng. 

➢ Chức năng này giúp ghi nhận thiết bị do ai làm hỏng, ai phát hiện, ai xử lý, nguyên 

nhân hỏng,… 

c) Chức năng ghi giảm thiết bị dạy học.        

Những thiết bị đã hỏng – không sử dụng và không sửa chữa được chờ thanh lý 

thì hiện thị toàn bộ ở chức này. 

d) Đề nghị - Dự toán.  

NSD có thể lập phiếu đề nghị cấp trang thiết bị ở chức năng Lập phiếu đề nghị 

cấp trang bị. Những thiết bị báo hỏng ở menu trên sẽ hiển thị mã cá biệt tại chức 

năng Lập phiếu đề nghị sửa chữa hoặc Lập phiếu đề nghị thanh lý. Những thiết 

bị đã được lập phiếu đề nghị sửa chữa thì mới có thể ghi nhận sửa chữa ở chức năng 

Sửa chữa thiết bị dạy học. Còn những thiết bị đã được lập phiếu đề nghị thanh lý 

thì mới được ghi nhận thanh lý được ở chức năng Thanh lý thiết bị dạy học. 

e) Chức năng báo cáo khấu hao thiết bị 

Chỉ cần có mục chọn thiết bị của trường, có tên thiết bị, số lượng, đơn giá, ngày 

nhập thiết bị, nơi nhập, số chứng từ, năm nhập…Sau đó có cột năm thực hiện tính 

khấu hao, cột nhập giá trị khấu hao để động cho NSD có thể tự nhập giá trị.   
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PHẦN IV. HƯỚNG DẪN CÁC CHỨC NĂNG TRONG HỆ THỐNG 

1. MENU HỆ THỐNG 

1.1.  Thiết lập tham số hệ thống 

Mục đích: Thiết lập các thông tin cần thiết của đơn 

vị sử dụng. 

Cách thức: NSD chọn Hệ thống\Thiết lập tham 

số hệ thống.  

Bước 1: NSD điền đủ thông tin vào các ô trống trên 

giao diện Thiết lập tham số hệ thống. 

Bước 2: Chọn Đồng ý 

- Chương trình thông báo “Cập nhật thành công”. 
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1.2. Quản lý người dùng 

Mục đích: Quản trị viên có thể quản lý được các người dùng trong hệ thống website 

bằng cách thêm người dùng, cấp quyền hoặc chỉnh sửa quyền cho người dùng; NSD 

có thể chỉnh  mật khẩu hay thông tin cá nhân của mình. 

Cách thức: NSD chọn Hệ thống\Quản lý người dùng. 

- Bước 1: NSD nhấn chuột vào nút 

Thêm người dùng (H1) 

- Bước 2: Một giao diện “Thông tin 

người dùng hiện ra”, NSD điền 

thông tin người dùng cần thêm mới 

vào hệ thống (H2) 

- Bước 3: NSD nhấn chuột vào nút 

Thêm mới (H3) 
H1 

H2 H3 
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1.3. Thiết lập lại giá trị khởi tạo mã cá biệt 

Mục đích: Thiết lập lại giá trị khởi tạo mã cá biệt cho mỗi thiết bị. 

Cách thức: NSD chọn Hệ thống\Thiết lập lại giá trị khởi tạo mã cá biệt. Sau đó, hệ 

thống sẽ tự động thiết lập lại giá trị khởi tạo mã cá biệt cho tất cả các thiết bị hiện có 

và đưa ra thông báo sau: 

1.4. Sao lưu cơ sở dữ liệu 

Mục đích: Sao lưu lại cơ sở dữ liệu của toàn hệ thống. 

Cách thức: NSD chọn Hệ thống\Sao lưu cơ sở dữ liệu. Sau đó, hệ thống sẽ tự động 

tải xuống máy tính của NSD tệp chứa cơ sở dữ liệu hiện tại của hệ thống. 

1.5. Phục hồi cơ sở dữ liệu 

Mục đích: Phục hồi lại cơ sở dữ liệu của toàn hệ thống. 

Cách thức: NSD chọn Hệ thống\Phục hồi cơ sở dữ liệu. Hiển thị giao diện sau (H1):  

Tiếp theo, NSD nhấn chuột vào cùng Lựa chọn file upload. Hiển thị hộp thoại như 

hình H2. NSD chọn tệp chưa dữ liệu cần khôi phục, sau đó nhấn nút Open. Khi đó, 

hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu từ tệp đó lên và cập nhật lại theo cơ sở dữ liệu mới. 

H1 
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1.6. Xóa sạch cơ sở dữ liệu 

Mục đích: Xóa sạch cơ sở dữ liệu 

Cách thức: NSD chọn Hệ thống\ Xóa sạch cơ sở dữ liệu. 

Hệ thống đưa ra thông báo sau: 

NSD nhấn nút OK nếu muốn xóa cơ sở dữ liệu, nếu không thì nhấn nút Đóng. 

H2 
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2. MENU KHAI BÁO 

2.1. Danh mục chung 

Mục đích: Khai báo danh mục dùng chung 

cho quản lý thiết bị 

Cách thức: NSD chọn Khai báo\Danh mục  

chung. 

Phần này gồm có 2 danh mục sau:  

 

 

 

 

 

*Dùng riêng cho quản lý thiết bị: NSD có thể khai báo Kho thiết bị, Phòng học chức 

năng, Nhà cung cấp… 

*Hệ thống: NSD có thể khai báo Bộ môn-Tổ, Môn học, Lớp học... 

Để khai báo Kho thiết bị, NSD chọn mục Dùng riêng cho Thiết bị/ Kho thiết bị, tại 

đây NSD nhấn nút Thêm mới.(H1) 

H1 

http://www.vietsoft.edu.vn/


Công ty TNHH VietSoft (http://www.vietsoft.edu.vn/) 

 

16 

 

Một giao diện mới hiện ra (H2). NSD thực hiện các bước sau ở giao diện hình H2. 

Bước 1: NSD nhập Ký hiệu kho  

Bước 2: NSD nhập vào Tên gọi của kho 

Bước 3: NSD nhấn nút Thêm 

 

Các mục còn lại NSD khai báo tương tự như khai báo Kho Thiết bị 

 

2.2. Danh mục thiết bị dạy học theo chuẩn của Bộ GD & ĐT 

Mục đích: Ghi nhận danh sách các thiết bị theo tiêu chuẩn của Bộ GD & ĐT. 

Cách thức: NSD chọn Khai báo\ Danh mục thiết bị dạy học theo chuẩn của Bộ GD 

& ĐT. 

Thanh chọn Lựa chọn môn học gồm danh sách các môn học trong chương 

trình đào tạo tương ứng của các cấp đào tạo.  

H2 
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NSD chọn nút Thêm mới (ở hình H1), xuất hiện giao diện sau: 

H1 
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Bước 1: NSD nhập các thông tin: Tên thiết bị, Tên viết tắt, Ký hiệu, Đơn vị tính.. 

Bước 2: NSD chọn Thêm 

Lưu ý: Trong mục Quản lý thiết bị NSD có thể chọn một trong 3 chức năng: 

Đăng ký mã cá biệt, Chỉ quản lý số lượng, Tiêu hao. 

2.3. Danh mục thiết bị dạy học của trường 

Mục đích: Ghi nhận danh sách các thiết bị của trường và lọc các thiết bị theo từng 

cấp học trong danh mục. 

Cách thức: NSD chọn Khai báo\ Danh mục thiết bị dạy học của trường, sau đó 

làm tương tự như phần Danh mục thiết bị dạy học theo chuẩn của Bộ GD & ĐT. 

 

 

NSD cần chú ý: Nếu trong phần khai báo Hệ thống\Thiết lập tham số hệ 

thống ta chọn mã cấp học nào thì chương trình sẽ lọc các thiết bị tối thiếu của cấp 

học tương ứng. Ví dụ: Tại phần Hệ thống\Thiết lập tham số hệ thống ta chọn mã 

cấp trường là  thì phần danh mục sẽ chỉ xuất hiện các thiết bị thuộc 

cấp trường này. 
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2.4. Đơn vị tính 

Mục đích: Dùng để khai báo danh sách đơn vị tính của các loại thiết bị dạy học. 

Cách thức: NSD chọn Khai báo\Đơn vị tính 

Để thêm một đơn vị tính vào danh sách, NSD nhập tên của đơn vị tính vào ô Đơn vị 

tính rồi nhấn nút Thêm mới. Hệ thống thông báo: “Thêm thành công”. (hình H1) 

 

H1 
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2.5. Nhập danh mục thiết bị dạy học từ Excel 

Mục đích: Dùng để nhập danh sách thiết bị từ file Excel 

Cách thức: NSD chọn Khai báo\Nhập danh mục thiết bị dạy học từ Excel 

Bước 1: NSD chọn Lấy mẫu Excel để tải về mẫu danh sách thiết bị của hệ thống. 

NSD mở tệp này ra và có thể cập nhật lại danh sách các thiết bị này theo đúng định 

dạng của mẫu và lưu lại. 

Bước 2: NSD chọn loại danh mục thiết bị muốn nhập ở mục Dùng cho. 

Bước 3: NSD nhấn chuột vào vùng Lựa chọn file upload 

Bước 4: Hiển thị hộp thoại chọn file, NSD chọn file excel vừa chỉnh sửa rồi nhấn nút 

Open. 

2.6. Danh sách giáo viên 

Mục đích: Dùng để cập nhật danh sách CBGV và phân công vào Tổ-bộ môn. 

Cách thức: NSD chọn Khai báo\Danh sách giáo viên 

H1 
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1/ Nhập trực tiếp giáo viên 

Bước 1: NSD nhấn nút Thêm trực tiếp ở hình H1.                            

Bước 2: Giao diện như hình H2 xuất hiện, NSD nhập các thông tin vào đây. 

Bước 3: Nhấn nút Thêm ( ở hình H2)  

2/ Thêm từ file excel 

B1: NSD nhấn nút Thêm từ Excel ở hình H1 

B2: NSD chọn Lấy mẫu Excel để tải về mẫu danh sách giáo viên của hệ thống. NSD 

mở tệp này ra và có thể cập nhật lại danh sách giáo viên này theo đúng định dạng của 

mẫu và lưu lại. 

B3: NSD nhấn chuột vào vùng Lựa chọn file upload. (hình H3) 

B4: Hiển thị hộp thoại chọn file, NSD chọn file excel vừa chỉnh sửa rồi nhấn nút 

Open. 

H2 

H3 
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3/ Phân công GV vào Tổ bộ môn  

NSD chọn Phân công Tổ-Bộ môn ở hình H1. Xuất hiện giao diện sau: 

NSD tích chọn giáo viên ở cột bên trái và kích nút Chuyển phải để thêm vào tổ 

bộ môn tương ứng. Ngược lại, NSD có thể tích chọn giáo viên ở cột bên phải và nhấn 

nút Chuyển trái nếu muốn loại giáo viên đó ra khỏi tổ. 

3. DANH MỤC THIẾT BỊ 

3.1. Nhập tăng thiết bị dạy học 

Mục đích: Ghi nhận tăng thiết bị dạy học. 

Cách thức: Người sử dụng kích chọn chức năng trong menu Thiết bị\ Nhập tăng 

thiết bị dạy học, màn hình giao diện nhập thiết bị có dạng như sau. 

H1 
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Danh sách các thiết bị có thể được liệt kê theo tiêu chí lọc của người dùng 

bằng cách NSD nhập các giá trị để xác định biểu thức lọc, sau đó kích chọn chức 

năng Liệt kê. (ở hình H1). 

NSD có thể thêm mới thiết bị dạy học bằng cách thêm các hóa đơn nhập tăng 

thiết bị dạy học. Với mỗi hóa đơn này NSD phải thêm một hoặc nhiều chi tiết hóa 

đơn cho nó, tướng ứng với mỗi chi tiết hóa đơn là một loại thiết bị được thêm mới. 

Mỗi loại thiết bị này gồm một hoặc nhiều thiết bị, để phân biệt được từng thiết bị đó 

ta cần đánh mã cá biệt cho chúng. Ngoài ra, NSD có thể kết xuất phiếu nhập, kết xuất 

phiếu kiểm, sửa và xóa các hóa đơn nhập thiết bị dạy học. 

Thêm mới thiết bị: Để thêm mới thiết bị, NSD kích chọn chức năng Thêm mới 

( ở hình H1), giao diện chọn thêm thiết bị có các thông tin sau đây: 

B1. Nhập các thông tin tương ứng với các trường  

B2. Chọn Thêm 

  

Tiếp đó phải thêm chi tiết chứng từ bằng cách nhấn vào nút Chi tiết 

ở mỗi dòng hóa đơn (ở hình H1). Giao diện “Chi tiết hóa đơn” hiện ra (như hình H2). 
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NSD nhấn vào nút Thêm mới ở hình H2 để thêm chi tiết cho hóa đơn đó. Xuất 

hiện giao diện sau: 

 

Sau khi điền hết các thông tin phù hợp vào giao diện này, NSD nhấn Thêm để lưu 

lại chi tiết hóa đơn này. Một hóa đơn có thể có nhiều chi tiết hóa đơn. Tiếp theo để 

các thiết bị vừa mới được thêm vào này có thể cho giáo viên mượn, trả được thì ta 

cần phải đăng ký mã cá biệt cho từng thiết bị đó. 

H2 

H3 
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Đăng ký mã cá biệt: Để đăng ký mã cá biệt, NSD kích chọn nút Mã cá biệt 

ở mỗi dòng chi tiết hóa đơn, sau đó hiện ra giao diện “Tạo mã số cá biệt” sau đây: 

Hệ thống sẽ tự sinh ra mã cá biệt cho mỗi thiết bị này, NSD có thể thay đổi số hiệu 

của mã cá biệt bằng cách nhập số và ô “Từ hiệu số”, hoặc chỉ cần nhấn nút Lưu lại 

CSDL để lưu mã cá biệt cho từng thiết bị đó. 

Chú ý: Thiết bị sau khi đánh mã cá biệt mới có thể được mượn 

 Kết xuất phiếu nhập, Kết xuất phiếu kiểm: 

NSD có thể kết xuất phiếu nhập hoặc phiếu kiểm bằng cách nhấn nút      

ở dòng hóa đơn tương ứng muốn in ra. Ví dụ phiếu kết xuất như sau: 
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3.2. Nhập tăng thiết bị dạy học theo phòng học chức năng 

Tương tự như nhập tăng thiết bị dạy học. 

3.3. Theo dõi sử dụng, điều chuyển thiết bị 

Mục đích: Theo dõi các thiết bị trong kho và ghi nhận việc điều điều chuyển thiết bị 

từ kho này sang kho khác. 

Cách thức: NSD chọn chức năng trong menu Thiết bị/ Theo dõi sử dụng, điều 

chuyển thiết bị. Xuất hiện giao diện sau (H1): 

Các bước thực hiện: 

B1. Nhấn vào nút                  tương ứng ở ô Mã thiết bị dạy học (Hình H1). Xuất hiện 

giao diện sau: (H2) 

H1 

H2 
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B2. Chọn môn học có thiết bị cần điều chuyển ở thanh Chọn môn học (hình H2). 

B3. Nhấn chọn nút        ở dòng loại thiết bị cần điều chuyển (hình H2), khi đó 

danh sách các thiết bị của loại thiết bị vừa chọn hiện ra như sau:  

 

B4. Tích vào ô Chọn tương ứng với thiết bị cần điều chuyển (hình H3). Sau đó, thông 

tin tự động được điền đủ vào các ô như hình sau: 

 

B5. NSD nhấn nút Điều chuyển (hình H4), xuất hiện hộp thoại sau: 

H3 

H4 
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B6. NSD điền các thông tin phù hợp vào giao diện trên, sau đó nhấn nút Thêm. Như 

vậy là NSD đã thực hiện việc điều chuyển một thiết bị dạy học thành công. 

3.4. Ghi nhận thiết bị dạy học hỏng 

Mục đích: Ghi nhận các thiết bị bị hỏng khi thực hiện kiểm kê thiết bị theo định kỳ 

hoặc trong quá trình sử dụng phát hiện hỏng. 

Cách thức: NSD chọn chức năng trong menu Thiết bị\ Ghi nhận thiết bị dạy học 

hỏng. Xuất hiện giao diện sau (hình H1): 

H1 
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Đầu tiên, NSD nhấn chuột vào nút Báo hỏng (hình H1). Hiển thị giao diện sau: 

Bước 1: Thực hiện lần lượt các bước như trong giao diện (hình H2) đã chỉ dẫn.     

Bước 2: NSD nhấn nút Lưu CSDL.  

Như vậy là NSD đã thực hiện xong việc báo hỏng một thiết bị dạy học. 

3.5. Báo mất thiết bị dạy học 

Mục đích: Ghi nhận các thiết bị bị mất  

Cách thức: NSD chọn chức năng trong menu Thiết bị/ Báo mất thiết bị dạy học 

H2 
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Để ghi nhận báo mất thiết bị NSD chọn Báo mất. Hiển thị giao diện sau: 

Bước 1: NSD thực hiện đúng các bước như trong giao diện đã hướng dẫn       

Bước 2: NSD chọn Lưu CSDL. 

Như vậy là NSD đã thực hiện việc báo mất một thiết bị dạy học. 

3.6. Đề nghị - Dự toán (gồm 3 mục)  

3.6.1. Lập phiếu đê nghị cấp trang thiết bị. 

Mục đích: Lập phiếu đề nghị cấp trang bị, lập phiếu đề nghị sửa chữa, lập phiếu đề 

nghị thanh lý 

Cách thức: NSC chọn chức năng Thiết bị/Đề nghị - Dự toán/ Lập phiếu đề nghị 

cấp trang bị, màn hình giao diện nhập thiết bị có dạng như sau. (H1) 

H1 
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NSD chọn chức năng Thêm. Hiển thị giao diện “Nhập thông tin chứng từ” 

(H2), NSD điền đầy đủ thông tin vào giao diện này và nhấn nút Thêm. 

            Khi đó, giao diện H2 sẽ đóng lại, giao diện H1 hiển thị ra, NSD tiếp tục nhấn 

vào nút Chi tiết ở mỗi dòng thuộc giao diện H1 để thêm chi tiết hóa đơn cho mỗi hóa 

đơn. Tiếp đó hiển thị giao diện sau: (hình H3) 

NSD nhấn nút Thêm mới (ở hình H3), xuất hiện giao diện sau:  

H2 

H3 

H4 
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NSD điền đủ thông tin vào giao diện rồi nhấn Thêm (ở hình H4). Như vậy là NSD 

đã thực hiện xong việc lập một phiếu đề nghị cấp trang bị. 

3.6.2.  Lập phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị. 

Mục đích: Lập đề nghị sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng của trang thiết bị... 

Cách thức: Người sử dụng nhấn chọn chức năng trong menu Thiết bị/ Đề nghị - Dự 

toán/Lập phiếu đề nghị sửa chữa. 

Các thao tác làm việc tương tự như chức năng lập phiếu đề nghị cấp trang thiết bị. 

3.6.3.  Lập phiếu đề nghị thanh lý 

Mục đích: Lập đề nghị thanh lý các thiết bị hỏng, hết thời gian khấu hao... 

Cách thức: Người sử dụng kích chọn chức năng trong menu Thiết bị/ Đề nghị - Dự 

toán /Lập phiếu đề nghị thanh lý . 

Các thao tác làm việc tương tự như chức năng lập phiếu đề nghị cấp trang thiết bị. 

Chú ý: NSD chỉ có thể sửa chữa hoặc thanh lý các thiết bị đã được lập phiếu đề 

nghị sửa chữa hoặc thanh lý. 

3.7. Sửa chữa thiết bị dạy học 

Mục đích: Sửa chữa các thiết bị dạy học hỏng 

Cách thức: NSD chọn chức năng trong menu Thiết bị/ sửa chữa thiết bị dạy học. 

Để sửa chữa thiết bị dạy học NSD chọn Thêm mới (H1). Hiển thị giao diện sau: 

H1 
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NSD điền đủ các thông tin cần thiết vào giao diện này (H2) và nhấn nút Ghi vào 

CSDL. Như vậy là NSD đã thực hiện việc sửa chữa một thiết bị dạy học. 

3.8. Thanh lý thiết bị dạy học 

Mục đích: Thanh lý các thiết bị dạy học 

Cách thức: NSD chọn chức năng trong menu Thiết bị/ Thanh lý các thiết bị dạy 

học.  Màn hình xuất hiện như sau:  

 NSD chọn nút Báo thanh lý (ở hình H1), hiển thị giao diện sau: 

H1 

H2 
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NSD thực hiện đúng các bước như trong giao diện trên đã hướng dẫn (hình 

H2), sau đó nhấn nút Lưu CSDL. Như vậy là NSD đã thực hiện xong việc ghi nhận 

thanh lý một thiết bị dạy học. 

4. MENU MƯỢN TRẢ 

 

4.1. Lịch mượn phòng chức năng 

Mục đích: Ghi nhận giáo viên đăng ký sử dụng các phòng học chuyên dụng (phòng 

học chức năng), ví dụ phòng học Ngoại ngữ, phòng thí nghiệm... 

Cách thức: Người sử dụng nhấn chọn chức năng trong menu Mượn trả/Lịch mượn 

phòng chức năng, màn hình giao diện có dạng như sau: 

H2 
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Thao tác đăng ký mượn phòng học chức năng như sau: 

B1. NSD chọn phòng học chức năng và buổi học trong hộp chọn (hình H1). 

B2. NSD chọn khoảng thời gian cần theo dõi: chỉ cho phép chọn tối đa 1 tuần, khoảng 

mốc thời gian “Tới ngày” luôn luôn là ngày cuối tuần của tuần hiện thời tính từ thời 

điểm “Từ ngày” (hình H1). 

B3. NSD nhấn nút Làm tươi lịch để làm mới dữ liệu.  

B4. Chọn một ô tương ứng với tiết và thứ mà giáo viên muốn mượn phòng học. Sau 

đó, NSD nhấn phải chuột, chọn Đăng ký sử dụng, hoặc Hủy đăng ký, hoặc Thay 

đổi nội dung... (hình H2).  

H1 

H2 
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•        Đăng ký sử dụng phòng học chức năng: Chọn chức năng Đăng ký phòng học, 

trong menu ngữ cảnh. Giao diện nhập đăng ký phòng học như sau: 

NSD ghi nhận các thông tin về tiết học đăng ký, chọn Thêm để hoàn thành việc đăng 

ký phòng học chức năng (hình H3). 

•        NSD cũng có thể thực hiện các chức năng Huỷ đăng ký phòng, Thay đổi nội 

dung, Trả phòng,... bằng cách di chuyển con trỏ vào một ô của thời khóa biểu, 

tương ứng với từng tiết học trong tuần, nhấn chuột phải và chọn chức năng trong 

menu ngữ cảnh tương ứng. 

4.2. Giáo viên mượn trả thiết bị dạy học 

Mục đích: Ghi nhận việc giáo viên đăng ký mượn - trả thiết bị... 

Cách thức: NSD chọn chức năng trong menu Mượn trả/ Giáo viên mượn trả thiết 

bị dạy học. Hiển thị một giao diện như sau:  

H3 
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NSD nhấn nút Mượn TBDH (ở hình H1) đề thực hiện mượn thiết bị dạy học. Hiển 

thị giao diện sau: 

NSD thực hiện đúng các bước như đã hướng dẫn trong giao diện, sau đó nhấn nút 

Ghi vào CSDL (ở hình H2) để lưu lại các thông tin. Như vậy là NSD đã thực hiện 

xong việc mượn một thiết bị dạy học. Ngoài ra NSD có thể thực hiện một số thao tác 

khác ở giao diện hình H1 như sau: 

H2 

H1 
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- NSD có thể nhấn nút      ở dòng tương ứng để hủy mượn. 

- NSD có thể nhấn nút      ở dòng tương ứng để trả thiết bị dạy học đã mượn.  

- NSD có thể nhấn nút            ở dòng tương ứng để kết xuất phiếu mượn. 

- NSD có thể gia hạn mượn cho giáo viên mượn thiết bị dạy học khi nhấn nút 

,với điều kiện NSD phải điền đủ thông tin vào các ô sau: 

- NSD có thể báo mất TBDH – nhấn nút           , hoặc có thể báo hỏng TBDH – 

nhấn nút          cũng với điều kiện phải điền đủ thông tin vào các ô ở hình H3. 

4.3. Xem nhật ký mượn trả thiết bị dạy học 

Mục đích: Xem nhật ký số lần mượn và trả của từng giáo viên, từng thiết bị… 

Cách thức: NSD chọn chức năng trong menu Mượn trả\Xem nhật ký mượn trả 

thiết bị dạy học. 

Tại đây NSD có thể lọc ra các thiết bị đã mượn, trả theo Ngày mượn, Ngày trả,… 

Bước 1: NSD chọn Theo ngày mượn hoặc Theo ngày trả từ… 

Bước 2: NSD chọn Tổ                       

Bước 3: Chọn Giáo viên 

Bước 4: Nhấn nút Liệt kê 

Chú ý: Chức năng này có thể lọc danh sách theo từng tổ, từng giáo viên,... 

H3 
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5.  BÁO CÁO 

5.1. Thống kê & Báo cáo 

Mục đích: Cho phép NSD xuất các mẫu sổ 

sách, thống kê, báo cáo dùng trong quản lý 

Thiết bị cấp trường. 

Cách thức: NSD lựa chọn các biểu mẫu cần 

xuất. (Các mẫu sổ sách thiết bị, các mẫu thống 

kê hay các mẫu báo cáo). 

 

 

            Để in ấn biểu mẫu sổ sách, thống kê, báo cáo nào, NSD chỉ cần chọn vào mục 

sổ sách, thống kê hoặc báo cáo cần lập, và chọn các tham số về thời gian, các 

điều kiện lập báo cáo (nếu cần). Cuối cùng NSD nhấn nút Kết xuất Excel để tải bản 

báo cáo dưới dạng file excel về máy tính, khi đó NSD có thể dễ dàng in bản báo cáo 

này ra được. 
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5.1.1. Sổ sách và bìa sổ 

 

a) Sổ theo dõi sử dụng thiết bị 

Khi NSD nhấn chọn vào mục 

này thì hiển thị một giao diện như 

hình H1: 

NSD chọn các thông tin phù 

hợp với báo cáo mà mình muốn 

in (có thể xem theo ngày mượn 

hoặc ngày trả), sau đó nhấn OK 

để hoàn tất. (hình H1) 

 

Kết quả file excel được kết xuất : 

H1 
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b) Sổ theo dõi nhập thiết bị   

NSD cần chọn khoảng thời gian lập báo cáo và các điều kiện lập báo cáo (nếu 

có) để kết xuất được báo cáo theo yêu cầu (Hình H1). Sau đó NSD nhấn nút                             

để xuất báo cáo ra Excel. Hệ thống sẽ tự động tải về máy tính của 

NSD tệp báo cáo này (Hình H2). 

Chú ý: Tất cả các báo cáo sau đều thực hiện tương tự các thao tác như trên. 

c) Sổ theo dõi sửa chữa thiết bị   

d) Sổ theo dõi thiết bị hư hỏng 

e) Sổ theo dõi thiết bị báo mất 

f) Sổ theo dõi thanh lý thiết bị   

g) Bìa sổ 

H2 

H1 
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5.1.2. Thống kê 

* Mẫu chi tiết gồm có:  

 

 

 

 

 

 

 

* Mẫu tổng hợp gồm có:  

 

 

 

 

 

5.1.3. Báo cáo thiết bị 
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5.2. Báo cáo Sở 

Mục đích: Cho phép NSD xuất 

các mẫu sổ sách, thống kê, báo 

cáo dùng trong quản lý Thiết bị 

cấp trường lên Sở GD & ĐT. 

Cách thức: NSD lựa chọn các 

biểu mẫu cần xuất. (Các mẫu 

thống kê hay các mẫu báo cáo). 

 

6. TRA CỨU  

Mục đích: Tìm kiếm thiết bị theo các tiêu chí tìm kiếm: môn học, ngày mượn, ngày 

trả, giáo viên mượn, tổ-bộ môn,... 

Cách thức: NSD chọn chức năng trong menu Tra cứu..  

6.1. Tìm kiếm thiết bị dạy học 
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NSD có thể chọn hiển thị danh sách thiết bị theo môn học bằng cách nhấn chọn 

ở thanh Lựa chọn môn học, hoặc nhập các thông tin tìm kiếm tại ô Tìm kiếm để 

chương trình tìm lọc trong danh sách thiết bị, và trả về danh sách các kết quả thoả 

mãn điều kiện. 

Chức năng dùng để tìm kiếm thiết bị, đồ dùng với những lựa chọn như: phòng 

học, lớp, môn học, nhóm thiết bị, tên thiết bị, tình hình sử dụng, giáo viên sử dụng ... 

• Tìm kiếm: tìm kiếm thiết bị, ở đây người sử dụng sẽ chọn các thông tin cần 

tìm kiếm theo như nơi sử dụng, lớp, môn học, nhóm thiết bị, tên thiết bị, tình 

hình sử dụng, người sử dụng… Ví dụ về một kết quả tìm kiếm được như sau: 

 

 

 

• Xem chi tiết thiết bị: NSD có thể xem các thông tin chi tiết về thiết bị nếu 

nhấn vào nút     tương ứng. Ví dụ kết quả xem chi tiết một loại thiết bị 

như sau: 
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• Kết xuất Excel: in kết quả tìm kiếm ra file excel. Ví dụ một số file excel được 

in ra như sau: 
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6.2. Tìm kiếm mượn trả thiết bị dạy học 

NSD thực hiện thao tác tương tự như tìm kiếm thiết bị dạy học. 

Ngoài ra, NSD có thể nhập các điều kiện lọc danh sách vào các ô tương ứng (ở hình 

dưới) để lọc danh sách thiết bị dạy học theo yêu cầu. 
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7. TRỢ GIÚP 

Mục đích: Nhằm hỗ trợ NSD hiểu rõ hơn các chức năng của chương trình 

trong quá trình làm việc. Giúp NSD biết được thông tin hiện tại phiên bản chương 

trình đang sử dụng . 
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