Ứng dụng tạo bài tập và
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Địa chỉ: Phòng I103 Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Email: ndan.itus@gmail.com

Điện thoại: 0379823839

SHub Classroom được xây dựng từ năm 2018. Sau hơn 2 năm phát
triển, chúng tôi đã đồng hành cùng 2145 trường học trong việc ứng
dụng công nghệ giáo dục giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất
lượng lớp học.


Với mong muốn tối ưu hóa việc học tập, giúp các trường học quản lý
và đồng bộ dữ liệu một cách nhanh chóng, SHub Classroom không
ngừng hoàn thiện và phát triển các tính năng mới. Năm 2020, SHub
Classroom chính thức ra mắt SHub School, đánh dấu việc ứng dụng
công nghệ giáo dục hiện đại trên quy mô toàn trường. 



ỨNG DỤNG TOP 1

THỊNH HÀNH GIÁO DỤC
App Store

Google Play

Chúng tôi hân hạnh được đồng hành cùng Khu Công nghệ Phần
mềm ITP – Đại học Quốc Gia TP.HCM mang giải pháp công nghệ
giáo dục đến với các đơn vị trường học trên phạm vi cả nước.

2.8 Triệu


2145


Học sinh

Trường học

103.000


56.000


Lớp học

Giáo viên

500.000


63/63


Bài tập

Tỉnh thành

CỘNG ĐỒNG USER


LỚN MẠNH


TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

Bài giảng trực tuyến

Lưu trữ tài nguyên

Tạo bài giảng dưới dạng video hoặc tài liệu đọc

Hỗ trợ lưu trữ tài liệu không giới hạn, được truy

hiểu, được liên kết với bài tập, tài liệu đọc thêm.

cập bởi tất cả thành viên trong lớp học.


của từng học sinh, dữ liệu làm bài của học sinh

Thống kê trực quan

Tương tác dễ dàng

được cập nhật theo thời gian thực trên giao diện

Xem thống kê chi tiết kết quả làm bài của học

Hỗ trợ, tương tác với học sinh tại diễn đàn trao

của giáo viên. Các thành viên tham gia được kiểm

sinh theo nhiều chỉ số khác nhau và tình hình

đổi riêng cho từng bài tập. Tạo thông báo từ

soát chặt chẽ đảm bảo tính bảo mật của đề thi.

học tập của cả lớp dưới dạng biểu đồ.


giáo viên đến học sinh cả lớp


Bài tập và kiểm tra

trực tuyến
Tạo bài tập và kiểm tra dưới cả hình thức tự luận và
trắc nghiệm. Hệ thống sẽ chấm tự động ở những
bài trắc nghiệm, bài tự luận giáo viên sẽ nhận được
bài làm của học sinh dưới dạng hình ảnh, quá trình
chấm, trả bài và nhận xét được thao tác trực tiếp
trên ứng dụng. Trong quá trình trình kiểm tra trực
tuyến, giáo viên có thể nhắn tin giải đáp thắc mắc

SHub School là trang quản trị dành cho nhà trường, giúp liên kết
quản lý các tài khoản SHub Classroom: 


SHUB CLASSROOM
Trang quản trị dành cho nhà trường

• Quản lý các lớp học thuộc hệ thống của trường: Xem thông tin
giáo viên, bài tập, bài giảng và học sinh của từng lớp trong trường.

• Quản lý các giáo viên thuộc trường: Xem thông tin lớp học, bài
tập, bài giảng và học sinh của từng giáo viên trong trường.

• Quản lý các học sinh thuộc trường: Xem thông tin lớp học và
bảng điểm chi tiết của học sinh toàn trường.

• Tài khoản SHub School liên kết với tài khoản SHub Classroom:
Giúp nhà trường thực hiện các hoạt động kiểm tra tập trung, thảo
luận, thông báo cho từng lớp, khối lớp hay toàn trường.

CHI PHÍ TRIỂN KHAI

3tr/lớp học/năm
Bài giảng trực tuyến
Lưu trữ tài liệu
Thảo luận giữa giáo viên và học sinh
Tạo bài tập & kiểm tra
Thống kê chỉ số lớp học
Gửi thông báo cho học sinh
Quản lý lớp học thuộc hệ thống của trường
Quản lý học sinh, giáo viên thuộc trường
Liên kết tài khoản SHub Classroom toàn trường

Liên hệ: 0379823839

ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN


Khu Công nghệ Phần mềm ITP

Đại học Quốc gia TP.HCM

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới

Sáng tạo - Đại học Quốc gia TP.HCM

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Quốc gia TP.HCM

Trung tâm Dữ liệu VNU.DC

Đại học Quốc gia TP.HCM

2000+
Đơn vị trường

trên toàn quốc

