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     TranS cho đào tạo từ xa ?

    Công nghệ ưu việt, sự khác 

    biệt và các tính năng

   Thiết bị cần trang bị? Cần lưu

  ý gì trong quá trình tương tác?
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TranS LÀ GÌ ?

Là giải pháp đào tạo trực tuyến được Namviet phát triển trên lõi 
giống SDK cho chất lượng ổn định nhất hiện nay và được hướng 
tới người dùng trong các lĩnh vực bao gồm:

* Các trường học khối PT, CĐ, ĐH

* Các GV dạy phụ đạo trực tuyến

* Các Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng …

* Các cá nhân cần huấn luyện, phát triển đội nhóm bán 
hàng như Bảo hiểm nhân thọ; TPCN: Amways, Nuskin, 
Herblife, Siberian …

* Các chuyên gia tư vấn sức khỏe, phong thủy …

* Các huấn luyện viên Yoga, Khí công, Diện chẩn ….



TranS 
CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ (1)

1/ Hình ảnh sắc nét
Âm thanh rõ ràng

2/ CHAT
Chat riêng tư 

hoặc công cộng

2/ Ghi Clip bảo mật, học viên 
không thể ghi clip nếu giáo 
viên không cho phép. Bảo mật 
phòng chống quậy phá



TranS
CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ (2)

3/ Whiteboard
Viết vẽ trực tiếp trên 

màn hình

4/ Share screen
Trình chiếu tài liệu và 
chống tự ý viết vẽ



TranS
CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ (3)

5/ Điểm danh nhanh

6/ Xuất danh sách 
học viên đã dự lớp

11/ Công cụ kiểm soát học viên (tắt/bật mic/cam 
của học viên; khóa tự ý viết vẽ lên màn hình; khóa 
tự chia sẻ màn hình; đuổi khỏi phòng…)

7/ Chuyển đổi clip ghi sang định 
dạng mp4 để xem video.

8/ Rất nhiều kho kiến thức,
học liệu, giải trí miễn phí ở đây

9/ Tải clip buổi học lên Gdrive 
của trường hoặc GV để lưu 
và share.

10/ Tạo shortcut để vào lớp 
nhanh chỉ 1 click (bỏ qua thủ 
tục đăng nhập và nhập ID)



TranS
CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ (4)

12/ Công cụ quản trị (theo y/c riêng):
• Tích hợp eLearning platform/LMS theo yêu cầu.
• Tích hợp module thi và chấm thi trực tuyến.
• Cài đặt lên máy chủ riêng của nhà trường
• Giải pháp tổng thể tất cả trong một eLearning + Distance 

learning



TranS 
ẢNH LỚP HỌC TẬP TRUNG
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TranS 
ẢNH HỌC CÁ NHÂN 1-1 HOẶC 1-N
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CẦN TRANG BỊ NHỮNG GÌ CHO 
PHÍA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH?



TranS
TRANG BỊ CHO GIÁO VIÊN 

(Mô hình giáo viên chỉ cần tương tác trên PC)
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Laptop cấu hình Dualcore 2.4GHz 
trở lên, 2GB RAM, kết nối Ineternet 
dùng cáp hoặc 3G USB (không 
khuyến nghị wifi thì kết nối wifi 
thường không ổn định)

Headphone giúp 
học trò luôn nghe 
rõ tiếng của GV



TranS
TRANG BỊ CHO GIÁO VIÊN 

(Mô hình vừa dạy cần tương tác với bảng viết)
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USB Camera 
gắn trên Tripod 
để quay nội 
dung trên bảng



TranS
TRANG BỊ CHO HỌC VIÊN

(Mô hình học viên ngồi tại nhà)
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Laptop cấu hình Dualcore 2.4GHz 
trở lên, 2GB RAM, kết nối Ineternet 
dùng cáp hoặc 3G USB

Headphone

Hoặc máy tính bảng, 
Smartphone Android/iPhone



TranS
TRANG BỊ CHO PHÒNG HỌC TỪ XA

(học viên đến tập trung tại 1 điểm)

http://trans.naviconference.com

USB Camera 
gắn trên Tripod 
để quay quang 
cảnh lớp học

Hệ thống âm thanh gồm mic, loa 
tùy theo quy mô phòng học sẽ sử 
dụng loại phù hợp nhất.



1/ Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong tại VN về giải pháp Video 
conference mềm với hơn chục năm kinh nghiệm về cài đặt hệ thống họp 
và đào tạo từ xa, luôn biết đặt vị trí mình là khách hàng để phục vụ.

TranS
TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI ?
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2/ Chúng tôi sử dụng công nghệ lõi SDK giống Zoom tốt nhất hiện nay với 
hệ thống máy chủ đặt tại VN và AWS Singapore luôn cho chất lượng ổn 
định với nhiều tính năng giúp GV dễ dàng quản lý lớp của mình tạo lên sự 
khác biệt.

3/ Chúng tôi thấu hiểu những vấn đề trong đào tạo từ xa như hệ thống 
quản lý LMS, tạo và quản lý khóa học, học liệu, quản lý người dùng, quản 
lý thu phí, làm sao tương tác giữa Thầy và Trò đơn giản mà hiệu quả nhất 
…



So sánh TranS và ZOOM US
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STT Các đi m quan tr ngể ọ Ph n m m Zoomầ ề Ph n m m TranSầ ề

1 N n t ng công ngh  lõiề ả ệ Zoom SDK Zoom SDK

2 Host Server Cloud US/HK/China VN/ AWS Singapore

3 B o m t ph ng th c đăng nh p phòng ả ậ ươ ứ ậ
h cọ

B o m t y u do Share link ả ậ ế
l p h cớ ọ

B o m t b ng xác ả ậ ằ
th c TKự

4 Cho phép up clip bài gi ng lên TK Cloud ả
c a tr ng ho c Giáo viênủ ườ ặ

Không h  trỗ ợ Có

5 Cho phép đi m danh nhanh b ng 1 clickể ằ Không h  trỗ ợ Có

6 API Key đ  tích h p vào Web/App có s n ể ợ ẵ
c a KH/đ i tác.ủ ố

Ph i tr  phí ho c mua gói ả ả ặ
Enterprise r t đ tấ ắ

Mi n phíễ

7 H  tr  k  thu tỗ ợ ỹ ậ Ti ng Anh và ch mế ậ Ti ng Vi t 24/7ế ệ

8 L i ID phòng không t n t i ho c y/c nh p ỗ ồ ạ ặ ậ
m t kh uậ ẩ

Ph i đ i thi t b  khácả ổ ế ị Không c n đ i t/b , ầ ổ ị
vào b ng webằ

9 Chi phí b n quy nả ề M t phí thanh toán th  ấ ẻ
qu c tố ế

Không m t phí ấ
thanh toán, đa d ng ạ
gói có m c r  h nứ ẻ ơ

10 Hóa đ n VATơ Không h  trỗ ợ Có



So sánh TranS và Microsoft Team
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STT Các ti n íchệ Ph n m m MS Teamầ ề Ph n m m TranSầ ề

1 T  đ ng c nh báo băng thông y u và t  s a ự ộ ả ế ự ử
l i truy n d n tín hi uỗ ề ẫ ệ

H n chạ ế Có

2 T  đ ng thông báo có User xin đăng ký phát ự ộ
bi u và đánh d u trong Userlistể ấ

H n chạ ế Có

3 H  tr  hi u ch nh t  xaỗ ợ ệ ỉ ừ H n chạ ế Có

4 Cho phép tích h p vào web ho c portal có s n ợ ặ ẵ
thông qua API Key

Không h  trỗ ợ Có

5 Cho phép t o nhóm th o lu nạ ả ậ H n chạ ế Có

6 Cho phép up clip bài gi ng lên TK Cloud c a ả ủ
tr ng ho c Giáo viênườ ặ

Không h  trỗ ợ Có

7 Cho phép đi m danh nhanh b ng 1 clickể ằ Không h  trỗ ợ Có

8 Cho phép giám sát màn hình c a m i h c ủ ọ ọ
viên trong khi thi

Không h  trỗ ợ Có

9 Host servers Qu c tố ế VN/Qu c tố ế

10 Chi m tài nguyên c a thi t bế ủ ế ị Cao Th pấ



* Trải nghiệm miễn phí để công nhận sự khác biệt.
* Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
   vì bất cứ lý do gì.

TranS
GIẢI PHÁP DUY NHẤT DÁM CAM KẾT
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CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (1)

Đã có hàng trăm ngàn học viên trong và ngoài nước 
dùng TranS cho dạy và học từ xa.



CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (2)

Nếu bạn từng dạy online chắc nỗi đau của bạn đã gặp:
+ Chất lượng âm thanh hình ảnh chập chờn, càng học lâu càng tệ.
+ Không quản lý được đồng bộ do dùng phần mềm trả phí hoặc miễn 
phí (Skype/Hangout…) độc lập do các phần mềm này không có khả 
năng tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý học online của bạn.
+ Không kiểm soát được việc gây ồn từ học viên do không điều khiển 
việc tắt bật mic/video từ xa.
+ Bạn cần giảng từ bảng viết mà không biết cách nào để giúp học viên 
có thể thấy bảng được rõ nét nhất.
+ Trong quá trình dạy bàn cần giao bài tập nhưng bạn thiếu công cụ 
quản lý giám sát và tương tác với học viên.
+ Với lớp học có hàng chục thấm chí hàng trăm học viên bạn càng khó 
khăn hơn trong việc tương tác và giám sát.
+ Bạn không có công cụ quản lý ai vắng mặt, ai không tập trung vào 
học trong buổi học online (kiểu như học chống đối bật lên rồi làm việc 
khác)
+ …Và cả ngàn lý do khác. ĐỪNG LO CHÚNG TÔI GIẢI QUẾT HẾT!
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CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (3)
CHÚNG TÔI LÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
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CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (4)
MỌI PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ 

BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ



CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (5)
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Số liệu TranS đã hỗ trợ cộng đồng miễn phí đợt dịch lần 1          



CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (6)
Tính đến 20/3 có 7 Trường ĐH lớn gồm ĐH Thương Mại; ĐH Nội Vụ; Học viện BCVT; Nông 
Lâm; Phương Đông; Hòa Bình; Đà Nẵng và hàng trăm trường khác khối CĐ, Cấp 1,2,3 đang 
sử dụng TranS



CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT TẠI SAO GIÁO VIÊN 
NÊN SỬ DỤNG MÁY WINDOWS ĐỂ DẠY?
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CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
TranS đang được thiết kế lại với nhiều tính năng 
tiện ích mới chuyên biệt hỗ trợ đào tạo online:



PHIÊN BẢN TRANS MỚI CÓ GÌ HAY?
(Dự kiến phát hành vào 15/10)

* Cho phép GV lập sẵn lịch đào tạo và tự động cập nhật lịch sang 
tài khoản học viên.

* Lịch đào tạo trong ngày tự động hiển thị trên màn hình chính

* Chức năng điểm danh nhanh, lấy danh sách học viên vào học, 
lấy tài liệu được tích hợp trên mỗi lịch học.

* Quản lý học liệu, học viên, chương trình đào tạo, quản lý đề thi, 
thi (trắc nghiệm + tự luận) và chấm thi ...

* Tích hợp eLearning bài giảng ghi sẵn +  LMS.

* Nhắc lịch làm việc, lịch định kỳ …

* Cho phép Call và hỗ trợ API tích hợp.



HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH
TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ
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Namviet Telecom Service & Technology Ltd.,

Direct Sale: 0906.098.828 (Ms.Hà)

support@namviettelecom.com

http://hoptructuyen.vn
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