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HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG LIÊN LẠC TRÊN VIEDU  

 

I. Đăng nhập  

- Nhập địa chỉ truy cập: viedu.net trên thanh địa chỉ của trình duyệt và ấn phím Enter để mở trang đăng nhập.  

 

- Trên giao diện ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG điền các thông tin gồm:  

         + Tài khoản: Được cấp bởi quản trị viên của nhà trường 

         + Mật khẩu: Được cấp bởi quản trị viên của nhà trường 

         + Trường học: Chọn trường học cần làm việc. Tích chuột vào ô mời chọn, dùng chức năng tìm kiếm để tìm 

tên trường nhanh hơn. (Ví dụ trường THCS Hải Bối, có thể tìm kiếm bằng gõ từ hải hoặc bối sau đó tìm đến 

đúng tên trường của mình)  

- Sau khi đăng nhập, nếu mật khẩu quá đơn giản hệ thống sẽ yêu cầu đổi lại mật khẩu.   

II. Hướng dẫn sử dụng SLLĐT 

  1, Gửi tin nhắn học sinh 

Chọn chức năng 5. Liên lạc \ 5.3 Gửi thông báo học sinh 

- Bước 1: Nhập nội dung vào ô “NỘI DUNG THÔNG BÁO”   

- Bước 2: Tích chọn học sinh cần gửi tin. Muốn gửi tin cho cả lớp tích vào ô vuông trên cùng( cạnh cột Họ và 

tên)  

- Bước 3: Kích nút "SAO CHÉP NỘI DUNG" để sao chép nội dung cho học sinh vừa tích chọn. 

- Bước 4: Kích nút "GỬI THÔNG BÁO VỀ DI ĐỘNG".  

Nhập 

trực tiếp 

vào đây 



- Bước 5: Kích “Có” để xác nhận chắc chắn gửi. Nội dung sẽ được gửi đến nhà mạng trong vòng 3 giây. 

Ví dụ minh họa: 

 

 

- Nếu muốn gửi tin riêng cho từng học sinh, giáo viên có thể soạn tin nhắn trực tiếp vào ô nội dung của từng học 

sinh.  Hoặc nhập mã gửi tin( Mã này do nhà trường quy định trên hệ thống. Ví dụ mã 1 là Con đi học muộn ). 

Sau đó làm tiếp Bước 4 và Bước 5. 

 

- Nếu muốn xóa nội dung vừa nhập, giáo viên tích chọn học sinh cần xóa nội dung, kích nút “ XÓA, LÀM 

LẠI” 

2, Tra cứu thông báo học sinh 

Chọn chức năng 5. Liên lạc \ 5.4 Tra cứu TB học sinh để xem lại thông báo đã gửi và trạng thái gửi tin. Hệ 

thống ViEdu giúp bạn kiểm soát chính xác tình trạng tin đã gửi. Tại đây có thể chọn khoảng thời gian, thuê bao 

cần tra cứu hoặc nội dung tin nhắn cần tra cứu giúp nhà trường tra cứu tin đã gửi dễ dàng, thuận tiện hơn.  

III. Hướng dẫn thay đổi số điện thoại nhận tin nhắn của học sinh 

Chọn chức năng 2. Hồ sơ \ 2.1 Học sinh chọn khối và lớp mình chủ nhiệm. Tích chọn số điện thoại cần sửa sau 

đó nhập số điện thoại mới và kích nút  để lưu  

 



IV. Hướng dẫn tải ứng dụng di động Viedu  

Giáo viên và phụ huynh học sinh toàn trường có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại Android/ IOS để 

gửi tin nhắn không giới hạn, tin nhắn bằng âm thanh, tin nhắn có dấu hoặc dùng để trao đổi, chat trực 

tiếp với nhau.  

Giáo viên, phụ huynh học sinh sẽ vào App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng mang tên Viedu GV( 

dành cho giáo viên) và Viedu PH( dành cho phụ huynh học sinh).  

Viedu GV: 

  

Giáo viên nhập: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã trường giống như nhập tài khoản trên web để đăng 

nhập vào App Viedu.  

- Hòm thư đến: Hiển thị tất cả các tin nhắn của ban giam hiệu nhà trường gửi cho giáo viên 

- Thông báo: Giáo viên chọn chức năng này để gửi tin nhắn cho lớp mình chủ nhiệm, có thể gửi bằng 

âm thanh, hoặc dạng text.  

- Trò chuyện: Hiển thị danh sách học sinh toàn trường theo khối, lớp và danh sách giáo viên để tự do 

trao đổi, chat trực tiếp với nhau.  

- Hình ảnh: Giáo viên có thể upload các hình ảnh, hoạt động của lớp, của trường  

- DS Học sinh: Quản lý tất cả thông tin chi tiết của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Giáo viên 

có thể kích vào nút gọi để gọi điện hoặc kích vào email để gửi mail cho PHHS.  

IV. Hướng dẫn hệ thống tra cứu điểm dành riêng cho phụ huynh học sinh   

Phụ huynh học sinh có thể tra cứu điểm số chi tiết của con em mình và các thông báo của nhà trường 

tại địa chỉ truy cập: http://phuhuynh.viedu.net. Phụ huynh nhập số điện thoại nhận tin nhắn, mật khẩu 

nhà trường cung cấp và chọn năm học để tra cứu. 
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