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Các trường �ại học, cao �ẳng, phổ thông, tiểu học, mầm non.
Các trung tâm �ào tạo chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục khác.
Education WordPress theme �ã �ược triển khai bởi gần
20 nghìn cổng thông tin và hệ thống quản lý học tập
(Learning Management System) trên toàn thế giới.
Ứng dụng phần mềm WordPress – giải pháp số 1 thế giới về
xây dựng website và hệ thống quản trị nội dung (CMS).

Đối tượng khách hàng
Events: quản lý và �ăng ký tham dự sự kiện, hội thảo, lễ hội.
Forum: tương tác trao �ổi thông tin giữa giảng viên và các học viên.
Teams: quản lý thông tin �ội ngũ giảng viên, �ăng ký làm giảng viên.
Profile: quản lý profile cá nhân của giảng viên, học viên.
Shop: cửa hàng bán sách, tài liệu học tập, �ồng phục, �ồ lưu niệm 
trực tuyến.

Tính năng khác

Contact: thông tin liên hệ.
About us: giới thiệu ban lãnh �ạo, cơ cấu tổ chức.
Blog: nhật ký các hoạt �ộng của trường học.
Testimonials: nhận xét, �ánh giá của các cựu giảng viên, học viên 
và �ối tác về trường học.
Gallery: thư viện hình ảnh về trường học.

Website cổng thông tin trường học

Tạo lập, quản lý  các khóa học, các bài giảng, bộ câu hỏi
kiểm tra và chấm �iểm, các câu hỏi.
Phân phối tài liệu học tập (books, slides, video).
Giao bài tập cho học viên. Giảng viên chấm �iểm/�ánh giá
bài tập và phản hồi cho học viên.
Cấp chứng chỉ cuối khóa học.
Đăng ký khóa học trực tuyến.
Thanh toán học phí trực tuyến.
Quyền truy cập khóa học tự �ộng sau khi học phí �ược thanh toán.
Cập nhật tiến trình và kết quả học tập từng cá nhân theo thời gian thực.

Giải pháp toàn diện về quản lý
các khóa học e-learning và offline Giao diện �ẹp mắt và dễ sử dụng.

Giao diện “responsive” tự �ộng thích ứng hiển thị trên desktop, 
tablet và smartphone.

Giao diện �ẹp mắt và dễ sử dụng

MTHi Management Training LLC: nhà cung cấp dịch vụ cài �ặt,
cấu hình, tùy chỉnh, �ào tạo chuyển giao, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 
chuyên nghiệp giải pháp Education WordPress Theme.

MTHi Management Training LLC,
nhà cung cấp dịch vụ triển khai
và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp

Tìm hiểu và phân tích nhu cầu khách hàng.
Ký hợp �ồng, chốt �ơn �ặt hàng.
Quản lý dự án.
Triển khai giải pháp: cài �ặt, cấu hình, tùy chỉnh.
Đào tạo chuyển giao công nghệ.
Nghiệm thu và bàn giao.
Dịch vụ khách hàng, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng.
Website dịch vụ khách hàng: educationwp.mthi.vn
Hotline dịch vụ khách hàng: 090 450 94 94


