HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHẢO THÍ
Để thực hiện giám sát quá trình ra đề thi và thực hiện công tác thi của giảng viên,
sinh viên thì với phòng khảo thí và ĐBCLGD có thể xem được hoạt động ra đề và
thi của toàn bộ giảng viên sinh viên theo từng đơn vị đơn vị
Để vào được hệ thống thì phòng khảo thí đăng nhập với tên đăng nhập được cung
cấp ví dụ “phongkhaothi”. Mật khẩu mặc định được đặt giống với tên đăng nhập.
Để đăng nhập bạn nhấn vào nút

Hệ thống sẽ hiện thị ra trang cho bạn đăng nhập

Để đảm bảo tính bảo mật thì phòng khảo thí nên đổi mật khẩu ngay khi bắt đầu vào
hệ thống. Bạn bấm vào nút “Thay đổi mật khẩu” như hình dưới

Khi nhấn vào “Thay đổi mật khẩu” thì hệ thống hiển thị ra chức năng thay đổi mật
khẩu

Tiếp theo bạn nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu mới muốn đổi vào các ô

Sau đó nhấn nút “Thay đổi mật khẩu”. Khi thay đổi thành công thì hệ thống sẽ đưa
ra thông báo như hình dưới.

Bạn nhấn nút thoát đề trở về màn hình chính để đăng nhập.
Khi đăng nhập bạn nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu mới đổi thì trang dành cho
phòng khảo thí hiển thị như sau

Để theo dõi hoạt động ra đề thi, kiểm tra của các khoa bộ môn, bạn chọn vào chi
tiết để xem hoạt động của từng đơn vị

Khi chọn xem chi tiết hoạt động của một đơn vị sẽ hiển thị ra như sau:

Ngoài ra bạn có thể xuất bảng này ra excel để tiện theo dõi.
Ở đây bạn có thể tải các đề thi về kiểm tra

