
NHÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU

Công ty URATEK chuyên cung cấp các giải pháp quản lý học trực tuyến, áp 
dụng công nghệ 4.0 và các công cụ tiên tiến nhất trên thế giới.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chúng tôi muốn trở thành công ty hàng đầu về áp dụng 
công nghệ 4.0 vào lĩnh vực quản lý giáo dục tại Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để cải thiện và nâng cao kiến thức.

Chuyên nghiệp trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến (4.0) vào giải pháp học 
trực tuyến.

Sáng tạo là không giới hạn, mọi giới hạn đều có thể phá bỏ.

Được tư vấn chuyên môn bởi các tiến sỹ, thạc sỹ đang tham gia giảng dạy 
tại các đại học lớn. Giải pháp đã và đang áp dụng trong các môi trường học 
thuật và doanh nghiệp.
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SẢN PHẨM

TẦM NHÌN

8-10, Nguyễn Bá Tuyển, P.12, Q. Tân Bình
(+84).028.6296.6978

support@uratek.vn 
www.uratek.vn





GIẢI PHÁP URATEK E-LMS

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP

ƯU ĐIỂM GIẢI PHÁP

Uratek E-Learning Management Solution là một giải pháp đa 
nền tảng trực tuyến hoàn hảo dành cho quản lý, giáo viên và 
học sinh. Với công nghệ 4.0 được áp dụng, người dùng sẽ 
được trải nghiệm các phương thức học, quản lý dựa trên nền 
tảng đa phương tiện và trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất trên thị 
trường hiện nay.

DẠY VÀ HỌC 
THÔNG MINH

QUY TRÌNH HỌC 
NGHIÊM NGẶT

ĐA HÌNH THỨC 
LUYỆN TẬP

PHÂN TÍCH KẾT 
QUẢ CHÍNH XÁC

ĐA PHƯƠNG TIỆN 
GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

TRỢ LÝ ẢO SONG 
HÀNH VỚI NGƯỜI HỌC



NHÓM CHỨC NĂNG

QUẢN LÝ HỌC VỤ

HỌC TRỰC TUYẾN TRAO ĐỔI

THI TRỰC TUYẾN PHỤ HUYNH

Nhập xuất danh sách lớp, quản lý điểm danh

Soạn sửa giáo án, bài giảng

Tổng kết điểm trung bình theo từng học kỳ và cả năm

Thiết kế thời khóa biểu, lịch học

Phân quyền thao tác, lịch sử truy cập

Tính năng đồng bộ Slide và Video

Truy cập tài liệu, sách điện tử trực tuyến

Trắc nghiệm online kiểm tra kiến thức

Soạn báo bài, dặn dò, chuẩn bị bài

Mô hình học theo dạng thực tế ảo

Tin tức chung

Hội thảo trực tuyến, Livestream

Chat nhanh, Chat nhóm, diễn đàn

Thông báo cá nhân, nhóm

Email nội bộ

Hỗ trợ 6 loại câu hỏi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm và tự luận tính giờ

Phát hiện các bài thi giống nhau, đạo văn

Thiết lập nhiều thông số bài thi

Phân tích kết quả thi

Nắm được thời khóa biểu

Theo dõi tình hình học tập

Xem điểm thi, kiểm tra của con em mình

Nhận được báo bài của con em mỗi ngày

Liên lạc, trao đổi trực tiếp với giáo viên



VAI TRÒ NGƯỜI SỬ DỤNG

QUY TRÌNH HỌC

CHUẨN BỊ
BÀI

HỌC
ONLINE

THI
ONLINEĐÁNH GIÁ

Admin

Sub Admin

Giáo Viên

Học Viên

Phụ Huynh

Quản lý cao cấp

Trợ giúp Admin

Giảng dạy

Tham gia học

Truy xuất thông tin
liên lạc
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HÌNH ẢNH DEMO

BÁO BÀI

SÁCH ĐIỆN TỬ

TÀI LIỆU ONLINE

THI TRỰC TUYẾN

ĐỒNG BỘ SLIDE-VIDEO

TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN



CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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Công ty HARAVAN Trung tâm ngoại ngữ-tin học
hàng không ALI

Khoa Công Nghệ Động Lực
Trường ĐH Công Nghiệp HCM Trung tâm anh ngữ PASSION

Trường PTTH Việt Nhật Trung tâm E-learning URATEK



TẦM NHÌN SẢN PHẨM

QUẢN LÝ HỌC - THI

TRỢ LÝ ẢO

TRỢ GIÚP THÔNG MINH

Áp dụng các công cụ tiên tiến nhất trên 
thế giới cho việc học, thi và quản lý học 
vụ.

Người trợ lý ảo đắc lực song hành cùng 
người dùng trong suốt quá trình sử dụng, 
giống như Siri của Apple, Bixby của 
Samsung hay Cortana của Microsoft.

Ứng dụng Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial 
Intelligence) và Phân Tích Dữ Liệu Lớn 
(Big Data Analytics) giúp gợi ý và định 
hướng rõ ràng hơn cho người học nhiều 
hướng khác nhau sao cho người học tìm 
được hướng đi phù hợp nhất.


