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1.1           Đăng nhập vào hệ thống  

Để bắt đầu sử dụng được các chức năng của Edusoft Web, sinh viên phải đăng nhập vào khung đăng nhập như hình, bao gồm: 

Tên đăng nhập: Mã số sinh viên 

Mật khẩu: mật khẩu mặc định đã gửi đến sinh viên vào đầu năm học là ngày tháng năm sinh có dạng ddmmyy, ví dụ sinh viên sinh ngày 05 

tháng 04 năm 1998 thì mặc khẩu sẽ là 050498. Hoặc sinh viên đã thay đổi mật khẩu mặc định trước đó thì sử dụng mật khẩu hiện tại để đăng 

nhập vào hệ thống.  

Lưu ý: nên đổi lại mật khẩu mặc định để bảo mật tài khoản. 

 

 

(Hình 1) 

 



1.2 Tiến hàng đăng ký 

 Chọn mục “ĐĂNG KÝ MÔN HỌC” đề tiến hành đăng ký môn học 

 

(Hình 2) 

4. Nếu muốn bỏ đăng ký thì 

check vào đây và bấm nút 

Xóa. Sau đó, bấm Lưu Đăng 

Ký (bắt buộc) 

2.1 Check chọn 

hoặc bỏ chọn 

đăng ký 

2.2 Môn được chọn 

sẽ được bôi đen 
3. Khi đồng ý với các 

môn học, bấm vào Lưu 

Đăng ký (bắt buộc) 

1. Lọc 



 Trang đăng ký gồm 3 phần  

a. Phần lọc để tìm nhanh các môn cần đăng ký 

- Lọc theo Khoa là IU – International University để hiện tất cả các nhóm (tương ứng với tất cả các môn) Physical Training 2. 

- Chú ý xem kỹ thông báo đã đăng trên trang chủ để đăng ký đúng môn học bạn mong muốn. 

b.      Phần hiển thị danh sách các môn học muốn đăng ký (dựa theo điều kiện lọc)  

- Check chọn vào nhóm muốn học. 

- Nếu muốn chọn môn thể dục khác thì check bỏ chọn đăng ký vào nhóm hiện tại và check chọn vào nhóm khác. 

c.      Phần hiển thị danh sách các môn đã được chọn hoặc đã đăng ký trước đó. 

 - Các môn được click chọn ở trên sẽ được hiển thị ở phần này với các thông tin ngắn gọn và thêm các thông tin về học phí như học 

phí, miễn giảm …. Và hệ thống tự động tính học phí tổng cộng mà sinh viên cần đóng. 

- Nếu như đồng ý các môn đã đăng ký thì bấm vào nút lưu đăng ký để hệ thống lưu vào cở sở dữ liệu và in ra bảng học phí cho sinh 

viên.   

- Nếu có thay đổi, muốn bỏ môn đã đăng ký thì check vào cột cuối cùng và bấm nút xóa để bỏ môn đó ra khỏi danh sách đã chọn. 

Sau đó, bấm Lưu Đăng Ký để lưu kết quả xóa môn (quan trọng). 

 


