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Danh sách toàn bộ các phần mềm của Công ty School@net
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Stt

Phần mềm

Mô tả ngăn

1

Mã phần
mềm
CH

Phiếu Cùng học

2

CL.Test

Dịch vụ kiểm tra trực
tuyến đám mây
iCloudTest

Trang phần mềm giáo dục trực tuyến
Cùng học (http://cunghoc.vn) tập
trung toàn bộ các phần mềm giáo dục
trực tuyến của Công ty School@net,
là môi trường sinh thái giáo dục lớn
nhất Việt Nam hiện nay. Hiện tại trên
Cùng học hiện có hơn 2000 phần mềm
giáo dục các loại, hơn 100 công cụ
dành cho giáo viên. Cùng học được
đăng ký sử dụng theo từng năm hoặc 6
tháng.
iCloudTest là dịch vụ kiểm tra trực
tuyến đám mây gắn liền với giải pháp
phần mềm iQB. Với dịch vụ này các
nhà trường có thể tạo và tổ chức các
kỳ thi, kiểm tra trực tuyến cho HS
trong nhà trường trên Internet mà
không cần tập trung HS tại một địa
điểm. Dịch vụ được đăng ký và có tác
dụng theo từng năm học.
TKB là phần mềm hỗ trợ xếp thời
khóa biểu cho nhà trường phổ thông
(tất cả các cấp). Tính năng chính: xếp
tự động 100%, đánh giá giáo viên,
nhiều tính năng tinh chỉnh tối ưu thời
khóa biểu. Phiên bản 9.0 kèm theo
phần mềm quản lý thời khóa biểu
TKB Man 9.0.
Phần mềm đóng gói theo PC-license.
Giá bán 7.000.000 đ / nhà trường. Mỗi
trường được cấp 3 License.

3

TKB

TKB 9.0. Phần mềm hỗ
trợ xếp thời khóa biểu

Đóng gói: PC-license

Giá gốc (đ)
240.000

S1: 1.000.000
S2: 5.000.000
D: 500.000

7.000.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông.
Phiếu có mã Cùng học nằm trong
hộp.

Đối tượng

Hợp đồng với từng tổ chức.

Các nhà
trường phổ
thông và đại
học.
Doanh
nghiệp.

Các dịch vụ tương ứng:
S1: trường phổ thông.
S2: trường đại học, cao đẳng.
D: Doanh nghiệp.
Giá dịch vụ theo từng năm.
Hợp đồng với từng nhà trường.
Hộp bìa cứng chứa tài liệu và Phiếu
bản quyền sử dụng phần mềm.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1JOdEiO
http://bit.ly/1G6A8nk

Tất cả

Các nhà
trường phổ
thông
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Mã phần
mềm
BHS

Phần mềm

Mô tả ngăn

Bé họa sĩ

Phần mểm có 3 chức năng chính:
TẬP VẼ, TÔ MÀU và GHÉP
TRANH. dành riêng cho lứa tuổi từ 3
– 10, đặc biệt là mẫu giáo, mầm non.
Chức năng tập vẽ hướng dẫn cho trẻ
nhỏ học cách vẽ theo từng nét cơ bản.
Hơn 300 hình từ đơn giản đến phức
tạp đã được xây dựng. Chức năng tô
màu cho phép các em tập tô màu với
các hình có sẵn. Hơn 50 bức tranh
đẹp, được chia thành 10 chủ đề đã
được lựa chọn trong phần mềm. Ghép
tranh là chức năng đặc biệt nhất của
phần mềm. Với 12 chủ đề và hàng
trăm hình ảnh đa dạng kèm theo, các
em có thể tùy ý sáng tạo ghép hình để
tạo ra các bức tranh hoàn chỉnh theo ý
muốn.
Phần mềm bao gồm hơn 30 trò chơi
vui nhộn, ngộ nghĩnh và trí tuệ, hoàn
toàn định hướng giáo dục cho trẻ em
Việt Nam lứa tuổi từ 3 đến 6. Các
định hướng chính của phần mềm:
nhận biết và quan sát thế giới xung
quanh, các trò chơi kích thích sự sáng
tạo, luyện trí nhớ, rèn luyện kỹ năng
quan sát, tập chuột.
Là phần mềm hỗ trợ Học phát âm,
đánh vần, học dấu tiếng Việt đầu tiên
của Việt Nam được thiết kế dành cho
lứa tuổi mẫu giáo tiểu học. Phần mềm
cho phép học đầy đủ 173 âm vần
chính của Tiếng Việt. Trong phần
mềm đã tích hợp bộ từ điển từ khóa
với hình ảnh và âm thanh kèm theo.

Đóng gói: P-Code

5

BCTM

Bút chì thông minh

Đóng gói: P-Code

6

HVTV

Học vần Tiếng Việt

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)
75.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.

Đối tượng
Học sinh, gia
đình và
trường mầm
non, mẫu
giáo.

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HdIg6v

45.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh, gia
đình và
trường mầm
non, mẫu
giáo.

http://bit.ly/1HdInit
60.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HLBEmf

Học sinh, gia
đình và
trường mầm
non, mẫu
giáo.
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Mã phần
mềm
SMTH

8

COLOR

9

PLetter

Phần mềm

Mô tả ngăn

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1KRaGZB

Đối tượng

Sắc màu toán học

Một phần mềm với thiết kế hoàn toàn
mới cho phép luyện làm toán cộng,
trừ đơn giản với sự trợ giúp của màu
sắc, dành riêng cho đối tượng mẫu
giáo và học sinh lớp 1.

35.000

Chương trình mô phỏng học vẽ và tô
màu cho khối mẫu giáo và tiểu học
với hơn 600 bức tranh nghệ thuật về
thiên nhiên, phong cảnh, con người.

35.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HdWvrM

Học sinh, gia
đình và
trường mầm
non, mẫu
giáo.

Phần mềm được thiết kế dành riêng
cho các giáo viên các trường mẫu giáo
hoặc cha mẹ học sinh muốn có một trò
chơi ghép chữ thông minh dành cho
trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Phần mềm có 4
chức năng sau: Ghép chữ thành vần;
Ghép vần thành chữ; Ghép chữ, vần
theo yêu cầu giáo viên; Ghép chữ, vần
tự do.
Phần mềm mô phỏng tất cả các dạng
toán theo chủ đề của SGK Toán lớp 1,
phủ kín chương trình Toán 1, dành
cho HS lớp 1. Các chức năng chính
bao gồm ôn luyện, làm bài tập và
kiểm tra theo từng chủ đề kiến thức
tương ứng môn Toán lớp 1.
Chức năng kiểm tra kiến thức của
phần mềm rất đặc biệt: theo dõi học
sinh làm bài kiểm tra suốt trong năm
học.

35.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, gia
đình và
trường mầm
non, mẫu
giáo.

Đóng gói: P-Code

Em tập tô màu

Học sinh, gia
đình và
trường mầm
non, mẫu
giáo.

Đóng gói: P-Code

Ghép chữ - Place
Letters

Đóng gói: P-Code

10

HT1

Học Toán 1

Đóng gói: P-Code

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1UyFxib

50.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1IIcXWX

Học sinh Tiểu
học
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Mã phần
mềm
HT2

Phần mềm

Mô tả ngăn

Học Toán 2

Phần mềm mô phỏng tất cả các dạng
toán theo chủ đề của SGK Toán lớp 2,
phủ kín chương trình Toán 2, dành
cho HS lớp 2. Các chức năng chính
bao gồm ôn luyện, làm bài tập và
kiểm tra theo từng chủ đề kiến thức
tương ứng môn Toán lớp 2.
Chức năng kiểm tra kiến thức của
phần mềm rất đặc biệt: theo dõi học
sinh làm bài kiểm tra suốt trong năm
học.
Phần mềm mô phỏng tất cả các dạng
toán theo chủ đề của SGK Toán lớp 3,
phủ kín chương trình Toán 3, dành
cho HS lớp 3. Các chức năng chính
bao gồm ôn luyện, làm bài tập và
kiểm tra theo từng chủ đề kiến thức
tương ứng môn Toán lớp 3.
Chức năng kiểm tra kiến thức của
phần mềm rất đặc biệt: theo dõi học
sinh làm bài kiểm tra suốt trong năm
học.
Phần mềm mô phỏng tất cả các dạng
toán theo chủ đề của SGK Toán lớp 4,
phủ kín chương trình Toán 4, dành
cho HS lớp 4. Các chức năng chính
bao gồm ôn luyện, làm bài tập và
kiểm tra theo từng chủ đề kiến thức
tương ứng môn Toán lớp 4.
Chức năng kiểm tra kiến thức của
phần mềm rất đặc biệt: theo dõi học
sinh làm bài kiểm tra suốt trong năm
học. Khi làm xong tất cả các bài kiểm
tra, phần mềm sẽ cấp giấy chứng nhận
cho học sinh.

Đóng gói: P-Code

12

HT3

Học Toán 3

Đóng gói: P-Code

13

HT4

Học Toán 4

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)
50.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh Tiểu
học

http://bit.ly/1JT7gnD

50.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh Tiểu
học

http://bit.ly/1JT7o6y

50.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1IIg2pL

Học sinh Tiểu
học
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Mã phần
mềm
HT5

Phần mềm

Mô tả ngăn

Học Toán 5

Phần mềm mô phỏng tất cả các dạng
toán theo chủ đề của SGK Toán lớp 5,
dành cho HS lớp 5. Các chức năng
chính bao gồm ôn luyện, làm bài tập
và kiểm tra theo từng chủ đề kiến
thức tương ứng môn Toán lớp 5.
Chức năng kiểm tra kiến thức của
phần mềm sẽ theo dõi học sinh suốt
trong năm học. Khi làm xong tất cả
các bài kiểm tra, phần mềm sẽ cấp
giấy chứng nhận cho học sinh.
Phần mềm mô phỏng chính xác theo
từng tiết học của SGK Toán lớp 1.
Mỗi tiết học theo SGK được mô
phỏng như một bài giảng điện tử hoàn
chỉnh bao gồm các hoạt động, mỗi
hoạt động là một mô phỏng kiến thức
toán hoàn chỉnh theo một chủ đề kiến
thức của SGK. Giáo viên được quyền
nhập, thay đổi dữ liệu đầu vào cho mô
phỏng này. Phần mềm dành cho GV
Toán Tiểu học.
Phần mềm mô phỏng chính xác theo
từng tiết học của SGK Toán lớp 2.
Mỗi tiết học theo SGK được mô
phỏng như một bài giảng điện tử hoàn
chỉnh bao gồm các hoạt động, mỗi
hoạt động là một mô phỏng kiến thức
toán hoàn chỉnh theo một chủ đề kiến
thức của SGK. Giáo viên được quyền
nhập, thay đổi dữ liệu đầu vào cho mô
phỏng này. Phần mềm dành cho GV
Toán Tiểu học.

Đóng gói: P-Code

15

DT1

Dạy Toán 1

Đóng gói: P-Code

16

DT2

Dạy Toán 2

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)
50.000

65.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1CozUNI

Đối tượng

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.

Học sinh, gia
đình giáo viên
trường Tiểu
học

Học sinh Tiểu
học

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HLHkwG

65.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1J3o0Wj

Học sinh, gia
đình giáo viên
trường Tiểu
học

Page 7
Stt
17

Mã phần
mềm
DT3

Phần mềm

Mô tả ngăn

Dạy Toán 3

Phần mềm mô phỏng chính xác theo
từng tiết học của SGK Toán lớp 3.
Mỗi tiết học theo SGK được mô
phỏng như một bài giảng điện tử hoàn
chỉnh bao gồm các hoạt động, mỗi
hoạt động là một mô phỏng kiến thức
toán hoàn chỉnh theo một chủ đề kiến
thức của SGK. Giáo viên được quyền
nhập, thay đổi dữ liệu đầu vào cho mô
phỏng này. Phần mềm dành cho GV
Toán Tiểu học.
Phần mềm mô phỏng chính xác theo
từng tiết học của SGK Toán lớp 4.
Mỗi tiết học theo SGK được mô
phỏng như một bài giảng điện tử hoàn
chỉnh bao gồm các hoạt động, mỗi
hoạt động là một mô phỏng kiến thức
toán hoàn chỉnh theo SGK. Giáo viên
được quyền nhập dữ liệu đầu vào cho
mô phỏng này. Phần mềm dành cho
GV Toán Tiểu học.
Phần mềm mô phỏng chính xác theo
từng tiết học của SGK Toán lớp 5.
Mỗi tiết học theo SGK được mô
phỏng như một bài giảng điện tử hoàn
chỉnh bao gồm các hoạt động, mỗi
hoạt động là một mô phỏng kiến thức
toán hoàn chỉnh theo một chủ đề kiến
thức của SGK. Giáo viên được quyền
nhập, thay đổi dữ liệu đầu vào cho mô
phỏng này. Phần mềm dành cho GV
Toán Tiểu học.

Đóng gói: P-Code

18

DT4

Dạy Toán 4

Đóng gói: P-Code

19

DT5

Dạy Toán 5

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1S7HBJJ

Đối tượng

65.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1JNJqwg

Học sinh, gia
đình giáo viên
trường Tiểu
học

65.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1IIkghf

Học sinh, gia
đình giáo viên
trường Tiểu
học

65.000

Học sinh, gia
đình giáo viên
trường Tiểu
học
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Mã phần
mềm
BGT

Phần mềm

Mô tả ngăn

Bài giảng Toán 1.5

Là phần mềm cho phép GV khởi tạo
và làm việc với mô hình Bài giảng
Toán cấp Tiểu học. Phần mềm đã tạo
sẵn hơn 1700 hoạt động giảng dạy
môn Toán phủ kín tất cả các dạng
Toán và kiến thức môn Toán cấp Tiểu
học theo SGK. Dựa trên các hoạt động
này, GV sẽ dễ dàng thiết kế lấy cho
mình các bài giảng điện tử môn Toán
để trực tiếp giảng dạy trên lớp. Mỗi
bài giảng điện tử bao gồm 1 hay nhiều
hoạt động, là một tệp dạng *.math.
iMath hay interactive Math là phần
mềm được thiết kế đặc biệt dành cho
GV môn Toán cấp Tiểu học có thể
giảng dạy, cho học sinh ôn luyện trực
tiếp trên máy tính. Trong phần mềm
này đã tập trung toàn bộ tất cả các mô
phỏng kiến thức theo chương trình
SGK Toán các lớp 1, 2, 3, 4, 5. Phần
mềm tích hợp khoảng 250 FORM mô
phỏng kiến thức Toán và hơn 1700
các thuật toán xử lý dữ liệu để mô
phỏng các chủ đề kiến thức trong
chương trình Toán Tiểu học.
Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học của SGK Tiếng Việt 1, phần Học
vần, dành cho Học sinh. Toàn bộ các
bài học vần, tập viết, tập đọc, luyện
nói đã được mô phỏng chính các trong
phần mềm này. Phần mềm chứa 103
bài học phần Học vần, mỗi bài học có
các nội dung sau: Học vần, từ khóa,
tập viết, tập đọc, luyện nói, kể chuyện.

Đóng gói: P-Code

21

iMath

iMath 1.5

Đóng gói: P-Code

22

HTV1P1

Học tiếng Việt 1, phần
1: Học vần

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)
95.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.

Đối tượng
Giáo viên
Tiểu học.

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1G6hxYv

245.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Giáo viên
Tiểu học.

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1eEAZ8N

65.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1CZFReG

Học sinh, gia
đình Tiểu học
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Mã phần
mềm
HTV1P2

Phần mềm

Mô tả ngăn

Học tiếng Việt 1, phần
2: Luyện tập tổng hợp

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học của SGK Tiếng Việt 1, phần
Luyện tập tổng hợp, dành cho Học
sinh. Toàn bộ các bài tập viết, tập đọc,
luyện nói, chỉnh tả, tập làm văn, luyện
từ và câu, kể chuyện đã được mô
phỏng chính các trong phần mềm này.
Phần mềm chứa 12 chủ điểm tuần
theo SGK Tiếng Việt 1, phần Luyện
tập tổng hợp.
Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học của SGK Tiếng Việt 2, phần 1,
dành cho Học sinh. Toàn bộ các bài
tập viết, tập đọc, luyện nói, chỉnh tả,
tập làm văn, luyện từ và câu, kể
chuyện đã được mô phỏng chính các
trong phần mềm. Phần mềm chứa 18
tuần chủ đề SGK Tiếng Việt 2, tập 1.

65.000

Đóng gói: P-Code

24

HTV2P1

25

HTV2P2

26

HTV3P1

Học tiếng Việt 2, phần
1

Đóng gói: P-Code

Học tiếng Việt 2, phần
2

Đóng gói: P-Code

Học tiếng Việt 3, phần
1

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1MdjuHV

Đối tượng

65.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1Cn4gjs

Học sinh, gia
đình Tiểu học

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học của SGK Tiếng Việt 2, phần 2,
dành cho Học sinh. Toàn bộ các bài
tập viết, tập đọc, luyện nói, chỉnh tả,
tập làm văn, luyện từ và câu, kể
chuyện đã được mô phỏng chính các
trong phần mềm. Phần mềm chứa 17
tuần chủ đề SGK Tiếng Việt 2, tập 2.

65.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1G6hQTa

Học sinh, gia
đình Tiểu học

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học của SGK Tiếng Việt 3, phần1,
dành cho Học sinh. Toàn bộ các bài
tập viết, tập đọc, luyện nói, chỉnh tả,
tập làm văn, luyện từ và câu, kể
chuyện đã được mô phỏng chính các
trong phần mềm. Phần mềm chứa 18
tuần chủ đề SGK Tiếng Việt 3, tập 1.

75.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1gn6RQK

Học sinh, gia
đình Tiểu học

Học sinh, gia
đình Tiểu học

Page 10
Stt
27

Mã phần
mềm
HTV3P2

Phần mềm

Mô tả ngăn

Học tiếng Việt 3, phần
2

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học của SGK Tiếng Việt 3, phần 2,
dành cho Học sinh. Toàn bộ các bài
học vần, tập viết, tập đọc, luyện nói,
chỉnh tả, tập làm văn, luyện từ và câu,
kể chuyện đã được mô phỏng chính
các trong phần mềm này. Phần mềm
chứa 17 tuần chủ đề SGK Tiếng Việt
3, tập 2.
Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học của SGK Tiếng Việt 4, phần 1,
dành cho Học sinh. Toàn bộ các bài
học vần, tập viết, tập đọc, luyện nói,
chỉnh tả, tập làm văn, luyện từ và câu,
kể chuyện đã được mô phỏng chính
các trong phần mềm này. Phần mềm
chứa 18 tuần chủ đề SGK Tiếng Việt
4, tập 1.
Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học của SGK Tiếng Việt 4, phần 2,
dành cho Học sinh. Toàn bộ các bài
học vần, tập viết, tập đọc, luyện nói,
chỉnh tả, tập làm văn, luyện từ và câu,
kể chuyện đã được mô phỏng chính
các trong phần mềm này. Phần mềm
chứa 17 tuần chủ đề SGK Tiếng Việt
4, tập 2.
Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học của SGK Tiếng Việt 5, phần 1,
dành cho Học sinh. Toàn bộ các bài
tập viết, tập đọc, luyện nói, chỉnh tả,
tập làm văn, luyện từ và câu, kể
chuyện đã được mô phỏng chính các
trong phần mềm. Phần mềm chứa 18
tuần chủ đề SGK Tiếng Việt 5, tập 1.

Đóng gói: P-Code

28

HTV4P1

Học tiếng Việt 4, phần
1

Đóng gói: P-Code

29

HTV4P2

Học tiếng Việt 4, phần
2

Đóng gói: P-Code

30

HTV5P1

Học tiếng Việt 5, phần
1

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1RjNrg4

Đối tượng

75.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1CoI88G

Học sinh, gia
đình Tiểu học

75.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1eEN65T

Học sinh, gia
đình Tiểu học

75.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1JO0hiy

Học sinh, gia
đình Tiểu học

75.000

Học sinh, gia
đình Tiểu học
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Mã phần
mềm
HTV5P2

Phần mềm

Mô tả ngăn

Học tiếng Việt 5, phần
2

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học của SGK Tiếng Việt 5, phần 2,
dành cho Học sinh. Toàn bộ các bài
tập viết, tập đọc, luyện nói, chỉnh tả,
tập làm văn, luyện từ và câu, kể
chuyện đã được mô phỏng chính các
trong phần mềm này. Phần mềm chứa
17 tuần chủ đề SGK Tiếng Việt 5, tập
2.
Phần mềm mô phỏng chính xác toàn
bộ các bài học của SGK Tiếng Việt 1,
phần Học vần, dành riêng cho giáo
viên. Tất cả các bài học đều mở và
cho phép giáo viên nhập, sửa trực tiếp
dữ liệu. Phần mềm chứa 103 bài học
phần Học vần, mỗi bài học có các nội
dung sau: Học vần, từ khóa, tập viết,
tập đọc, luyện nói, kể chuyện.
Phần mềm mô phỏng chính xác toàn
bộ các bài học của SGK Tiếng Việt 1,
phần Luyện tập tổng hợp, dành riêng
cho giáo viên. Tất cả các bài học đều
mở và cho phép giáo viên nhập, sửa
trực tiếp dữ liệu. Phần mềm chứa 12
chủ điểm tuần theo SGK Tiếng Việt 1,
phần Luyện tập tổng hợp.

75.000

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn
bộ các bài học của SGK Tiếng Việt 2,
phần 1, dành riêng cho giáo viên. Tất
cả các bài học đều mở và cho phép
giáo viên nhập, sửa trực tiếp dữ liệu.
Phần mềm chứa 18 tuần chủ đề SGK
Tiếng Việt 2, tập 1. Phần mềm dành
riêng cho giáo viên Tiểu học.

Đóng gói: P-Code

32

DTV1P1

Dạy tiếng Việt 1, phần
1: Học vần

Đóng gói: P-Code

33

DTV1P2

Dạy tiếng Việt 1, phần
2: Luyện tập tổng hợp

Đóng gói: P-Code

34

DTV2P1

Dạy tiếng Việt 2, phần
1

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1Uz8Zob

Đối tượng

75.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1IIwx5g

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

75.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1G6mjVU

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

80.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1JTni0S

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

Học sinh, gia
đình Tiểu học
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Mã phần
mềm
DTV2P2

36

DTV3P1

37

DTV3P2

38

DTV4P1

Phần mềm

Mô tả ngăn

Dạy tiếng Việt 2, phần
2

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn
bộ các bài học của SGK Tiếng Việt 2,
phần 2, dành riêng cho giáo viên. Tất
cả các bài học đều mở và cho phép
giáo viên nhập, sửa trực tiếp dữ liệu.
Phần mềm chứa 17 tuần chủ đề SGK
Tiếng Việt 2, tập 2. Phần mềm dành
riêng cho giáo viên Tiểu học.

80.000

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn
bộ các bài học của SGK Tiếng Việt 3,
phần 1, dành riêng cho giáo viên. Tất
cả các bài học đều mở và cho phép
giáo viên nhập, sửa trực tiếp dữ liệu.
Phần mềm chứa 18 tuần chủ đề SGK
Tiếng Việt 3, tập 1. Phần mềm dành
riêng cho giáo viên Tiểu học.

Đóng gói: P-Code

Dạy tiếng Việt 3, phần
1

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1gn7r0S

Đối tượng

85.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NNoqUl

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn
bộ các bài học của SGK Tiếng Việt 3,
phần 2, dành riêng cho giáo viên. Tất
cả các bài học đều mở và cho phép
giáo viên nhập, sửa trực tiếp dữ liệu.
Phần mềm chứa 17 tuần chủ đề SGK
Tiếng Việt 3, tập 2. Phần mềm dành
riêng cho giáo viên Tiểu học.

85.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NRt5VT

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn
bộ các bài học của SGK Tiếng Việt 4,
phần 1, dành riêng cho giáo viên. Tất
cả các bài học đều mở và cho phép
giáo viên nhập, sửa trực tiếp dữ liệu.
Phần mềm chứa 18 tuần chủ đề SGK
Tiếng Việt 4, tập 1. Phần mềm dành
riêng cho giáo viên Tiểu học.

85.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1H9Tzxq

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

Đóng gói: P-Code

Dạy tiếng Việt 3, phần
2

Đóng gói: P-Code

Dạy tiếng Việt 4, phần
1

Đóng gói: P-Code
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Mã phần
mềm
DTV4P2

40

DTV5P1

41

DTV5P2

42

HCTTV

Phần mềm

Mô tả ngăn

Dạy tiếng Việt 4, phần
2

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn
bộ các bài học của SGK Tiếng Việt 4,
phần 2, dành riêng cho giáo viên. Tất
cả các bài học đều mở và cho phép
giáo viên nhập, sửa trực tiếp dữ liệu.
Phần mềm chứa 17 tuần chủ đề SGK
Tiếng Việt 4, tập 2. Phần mềm dành
riêng cho giáo viên Tiểu học.

85.000

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn
bộ các bài học của SGK Tiếng Việt 5,
phần 1, dành riêng cho giáo viên. Tất
cả các bài học đều mở và cho phép
giáo viên nhập, sửa trực tiếp dữ liệu.
Phần mềm chứa 18 tuần chủ đề SGK
Tiếng Việt 5, tập 1. Phần mềm dành
riêng cho giáo viên Tiểu học.

Đóng gói: P-Code

Dạy tiếng Việt 5, phần
1

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HN2MQ0

Đối tượng

85.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NNoIut

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn
bộ các bài học của SGK Tiếng Việt 5,
phần 2, dành riêng cho giáo viên. Tất
cả các bài học đều mở và cho phép
giáo viên nhập, sửa trực tiếp dữ liệu.
Phần mềm chứa 18 tuần chủ đề SGK
Tiếng Việt 5, tập 2. Phần mềm dành
riêng cho giáo viên Tiểu học.

85.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1Hf6ujT

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

Là phần mềm hỗ trợ phần học, luyện
tập các bài học chính tả theo sách
giáo khoa tiếng Việt Tiếu học từ lớp
1 đến lớp 5. Đi kèm phần mềm là một
bộ các từ điển: từ điển chính tả HS, từ
điển chính tả đa phương tiện, từ điển
từ láy đã được tích hợp để tạo ra các
bài ôn luyện chính tả phong phú dành
cho HS và GV học tập, giảng dạy.

70.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1J3uhRR

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

Đóng gói: P-Code

Dạy tiếng Việt 5, phần
2

Đóng gói: P-Code

Học chính tả tiếng Việt

Đóng gói: P-Code
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Mã phần
mềm
HTTV

Phần mềm

Mô tả ngăn

Học từ tiếng Việt

Phần mềm bao gồm 74 bài luyện kiến
thức phần học từ và mở rộng vốn từ
trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học.
Các dạng bài luyện bao gồm: học từ
theo tranh, mở rộng vốn từ theo chủ
đề, phân loại từ, thi tìm từ, phân biệt
từ đơn, từ ghép, từ láy, từ đồng âm,
tìm hiểu và phân loại từ trong câu.
Phần mềm bao gồm 120 bài ôn tập và
luyện kiến thức liên quan đến Luyện
từ và câu Tiếng Việt trong chương
trình môn Tiếng Việt Tiểu học. Các
dạng bài luyện bao gồm: cấu tạo câu,
thành phần câu, phân loại câu, phân
loại thành phần câu, phân loại trạng
ngữ, phân loại từ ghép nối, tìm chủ
ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, đặt câu hỏi cho
thành phần câu, phân tích câu.
Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học tập viết chữ Việt của SGK Tiếng
Việt 1 và Vở tập viết lớp 1. Phần mềm
dành cho học sinh và giáo viên lớp 1.
Mỗi bài học bao gồm 2 phần: (1) mô
phỏng viết chữ theo các từ, cụm từ tập
viết của SGK Tiếng Việt 1 và (2) thể
hiện chính xác bài luyện viết theo Vở
tập viết 1.
Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học tập viết chữ Việt của SGK Tiếng
Việt 2 và Vở tập viết lớp 2. Phần mềm
dành cho học sinh và giáo viên lớp 2.
Mỗi bài học bao gồm 2 phần: (1) mô
phỏng viết chữ theo các từ, cụm từ tập
viết của SGK và (2) thể hiện chính
xác bài luyện viết theo Vở tập viết 2.

Đóng gói: P-Code

44

LTCTV

Luyện từ và câu tiếng
Việt

Đóng gói: P-Code

45

TVCV1

Tập viết chữ Việt 1

Đóng gói: P-Code

46

TVCV2

Tập viết chữ Việt 2

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1eEOaGW

Đối tượng

70.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NRtB6x

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

60.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HN3jS4

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

60.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1LVWU9O

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học

70.000

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học
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Mã phần
mềm
TVCV3

48

TViet

Phần mềm

Mô tả ngăn

Tập viết chữ Việt 3

Phần mềm mô phỏng toàn bộ các bài
học tập viết chữ Việt của SGK Tiếng
Việt 3 và Vở tập viết lớp 3. Phần mềm
dành cho học sinh và giáo viên lớp 3.
Mỗi bài học bao gồm 2 phần: (1) mô
phỏng viết chữ theo các từ, cụm từ tập
viết của SGK và (2) thể hiện chính
xác bài luyện viết theo Vở tập viết 3.
Chức năng chính của phần mềm là
cho phép khởi tạo, chỉnh sửa và
trình diễn các tệp tviet, các bài học,
bài giảng phần tập viết chữ Việt theo
chương trình SGK môn Tiếng Việt
cấp Tiểu học. Phần mềm được thiết kế
cho Giáo viên đang giảng dạy trong
các nhà trường Tiểu học của Việt
Nam hoặc Giáo viên là người nước
ngoài muốn tạo các bài học tập viết
chữ Việt cho người nước ngoài học
tiếng Việt. Mỗi bài học tập viết (tệp
*.tiet) sẽ bao gồm một hay nhiều
Hoạt động (Action). Mỗi hoạt động
là một nội dung tập viết cụ thể cần
giảng dạy và hướng dẫn học sinh tập
viết. Phần mềm cho phép khởi tạo
không hạn chế các hoạt động này.
Mỗi hoạt động sẽ được chọn từ 3 kiểu
bài học sau: mô phỏng tập viết bảng
chữ cái và chữ số tiếng Việt; mô
phỏng tập viết theo nội dung của SGK
Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3; luyện viết
chữ Việt theo từ, cụm từ, câu và đoạn
văn hoàn chỉnh.

Đóng gói: P-Code

Bài học tập viết chữ
Việt
TViet Lesson 2.0

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

150.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1JTnVr2

Đối tượng

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1eElnlV

Giáo viên
Tiểu học

Học sinh, gia
đình, giáo
viên Tiểu học
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Mã phần
mềm
TVBook

Phần mềm

Mô tả ngăn

Vở tập viết chữ Việt
TVBook 2.0

Vở tập viết chữ Việt là phần mềm
cho phép khởi tạo và biên soạn các tệp
tvbook là các sách, vở luyện viết chữ
Việt dành cho Học sinh và Giáo viên.
Đây là phần mềm phức tạp nhất và có
nhiều tính năng công nghệ cao nhất
trong nhóm các phần mềm hỗ trợ Học
và Dạy tập viết chữ Việt trong trường
Tiểu học. Với phần mềm mới này, các
Phòng GD, các nhà trường và giáo
viên có thể dễ dàng tạo ra các đề luyện
tập viết chữ đẹp, các bài luyện tập viết
cho HS trong nhà trường. Với phần
mềm các nhà trường và GV có thể dễ
dàng tạo ra các vở luyện viết chữ đẹp
cho HS với nội dung bất kỳ, từ 1 vài
trang đến hàng trăm trang giấy.
Phần mềm bao gồm các phần mềm
trò chơi giáo dục thư giãn giải trí lành
mạnh dành cho học sinh trong nhà
trường. Tất cả các trò chơi đều lấy ý
tưởng và kiến thức trực tiếp từ SGK
và biến những kiến thức này thành các
bài học chơi vui trên máy tính. Các trò
chơi giáo dục trong phần mềm này
bao gồm:

Đóng gói: P-Code

50

VG7

Việt Games 7

Đóng gói: P-Code

Luyện trí nhớ 1 (Memory 1). Rèn luyện
trí nhớ theo hình ảnh.
Luyện trí nhớ 2 (Memory 2). Rèn luyện
trí nhớ để học phát âm và ghép âm vần
tiếng Việt.
Mưa âm vần (Syllable Rain). Luyện
nhanh tay, tinh mắt, phản xạ nháy chuột
nhanh đồng thời ôn luyện cách phát âm và
ghép âm vần tiếng Việt.
Ghép vần đúng (Letter Drag & Drop).

Giá gốc (đ)
245.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Giáo
viên
Tiểu học

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NQPClU

45.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NNpBmI

Học sinh, gia
đình, giáo
viên trường
Tiểu học.
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Mã phần
mềm

Phần mềm

Mô tả ngăn

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao

Đối tượng

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, gia
đình, giáo
viên trường
Tiểu học.

Rèn luyện nhanh tay, tinh mắt, phản xạ
nhanh để ghép chữ và vần chính xác, đồng
thời rèn luyện kỹ năng sử dụng chuột cho
học sinh.
Mưa từ (Word Rain). Rèn luyện nhanh
tay, tinh mắt, nháy chuột nhanh và chính
xác đồng thời nâng cao khả năng hiểu biết
và tìm hiểu vốn từ tiếng Việt cho học sinh
các cấp học.
Luyện trí nhớ 3 (Memory 3). Rèn luyện
trí nhớ để có thể ghép các thành phần
khác nhau của các từ (đơn hoặc phức hợp)
tiếng Việt thành các từ hoàn chỉnh. Rèn
luyện và nâng cao vốn hiểu biết của từ
tiếng Việt.
Mây âm vần (Moving Clouds). Rèn
luyện khả năng nhanh tay, tinh mắt, gõ
phím nhanh để hoàn thiện các từ còn thiếu
trở thành từ hoàn chỉnh. Luyện kỹ năng
gõ phím nhanh tiếng Việt và nâng cao vốn
hiểu biết từ tiếng Việt.

51

VG6.1

Việt Games 6.1

Đóng gói: P-Code

Phần mềm bao gồm các phần mềm
trò chơi giáo dục thư giãn giải trí lành
mạnh dành cho học sinh trong nhà
trường. Tất cả các trò chơi đều lấy ý
tưởng và kiến thức trực tiếp từ SGK
và biến những kiến thức này thành các
bài học chơi vui trên máy tính. Các trò
chơi giáo dục trong phần mềm này
bao gồm:
Luyện trí nhớ 4 (Memory 4): Rèn luyện
trí nhớ, khả năng phân biệt và nhận biết
vốn từ tiếng Việt thông qua hình ảnh.
Luyện trí nhớ 5 (Memory 5): Luyện trí
nhớ về các loại cây cối, thú vật, chim, cá
trong tự nhiên.
Luyện trí nhớ 6 (Memory 6): Luyện trí
nhớ, nhận biết và mở rộng vốn từ liên

45.000

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1S7WCeJ

Page 18
Stt

Mã phần
mềm

Phần mềm

Mô tả ngăn

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao

Đối tượng

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, gia
đình, giáo
viên trường
Tiểu học.

quan đến thiên nhiên như các loại cây cối,
thú vật, chim, cá, hoa quả.
Tìm tranh theo từ (Find Picture by
Word): Trò chơi tìm tranh đúng nhất với
từ cho trước.
Tìm từ theo tranh (Find Word by
Picture): Trò chơi tìm từ đúng nghĩa nhất
cho một bức tranh.
Tìm từ (Hang man): Mô phỏng trò chơi
Hang man rất nổi tiếng trên thế giới. Phần
mềm cho phép người chơi tìm và đoán các
từ tiếng Việt bằng cách nháy chuột lên
bảng chữ cái để điền theo từng kí tự. Nếu
chọn sai chữ cái, người chơi sẽ bị "treo"
(hang up) lên một cái giá cho đến khi bị
thua.

52

VG6.2

Việt Games 6.2

Đóng gói: P-Code

Phần mềm bao gồm các phần mềm
trò chơi giáo dục thư giãn giải trí lành
mạnh dành cho học sinh trong nhà
trường. Tất cả các trò chơi đều lấy ý
tưởng và kiến thức trực tiếp từ SGK
và biến những kiến thức này thành các
bài học chơi vui trên máy tính. Các trò
chơi giáo dục trong phần mềm này
bao gồm:
Luyện trí nhớ 7 (Memory 7): Luyện trí
nhớ mở rộng vốn từ tiếng Việt với các từ
đồng nghĩa.
Luyện trí nhớ 8 (Memory 8): Luyện trí
nhớ mở rộng vốn từ tiếng Việt với các từ
trái nghĩa.
Luyện trí nhớ 9 (Memory 9): Luyện trí
nhớ, phân biệt và mở rộng vốn từ láy
trong tiếng Việt.
Luyện trí nhớ 10 (Memory 10): Luyện
trí nhớ và mở rộng vốn từ tiếng Việt nói
chung.
Đoán từ (Word Guess): Phần mềm cho

45.000

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HM00MI

Page 19
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Mã phần
mềm

Phần mềm

Mô tả ngăn

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao

Đối tượng

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, gia
đình, giáo
viên trường
Tiểu học.

phép người chơi đoán nhận một từ chưa
biết bằng cách gõ nhập liên tục các từ của
mình cho đến khi đoán đúng thì thôi.
Sắp xếp từ (Word Sorting): Cho trước
một câu đã bị hoán đổi thứ tự các từ, phần
mềm yêu cầu người dùng sắp xếp lại các
từ của câu này sao cho trở về trạng thái
ban đầu của câu.

53

VG10.1

Việt Games 10.1

Đóng gói: P-Code

Phần mềm bao gồm các phần mềm
trò chơi giáo dục thư giãn giải trí lành
mạnh dành cho học sinh trong nhà
trường. Tất cả các trò chơi đều lấy ý
tưởng và kiến thức trực tiếp từ SGK.
Các trò chơi giáo dục trong phần mềm
này bao gồm:
Đố vui: cái gì: tìm hiểu các đồ vật, sự
việc thông qua các câu hỏi vui.
Đố vui: con gì: quan sát tranh và đoán
xem đó là con gì.
Tìm từ đúng nhất: mở rộng vốn từ bằng
cách tìm từ chính xác theo ý nghĩa cho
trước.
Tìm thành ngữ đúng: chỉ ra thành ngữ,
tục ngữ chính xác trong danh sách.
Ghép từ - tranh 3: ghép các cặp tranh và
nội dung tranh chính xác nhất.
Thi tìm từ láy: cần tìm ra một từ láy với
thời gian nhanh nhất.
Thi tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa: cần
tìm một từ đồng nghĩa hay trái nghĩa với
một từ cho trước.
Phân loại từ 1: tìm hiểu, phân loại và
chuyển từ vào cột.
Phân loại từ 4: nhập từ đồng nghĩa, trái
nghĩa trực tiếp vào bảng.
Điền cấu tạo tiếng: luyện tập phân tích
cấu tạo tiếng trong tiếng Việt.

45.000

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1LVWYGq
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Mã phần
mềm
VG10.2

Phần mềm

Mô tả ngăn

Việt Games 10.2

Phần mềm bao gồm các phần mềm
trò chơi giáo dục thư giãn giải trí lành
mạnh dành cho học sinh trong nhà
trường. Các trò chơi giáo dục trong
phần mềm này bao gồm:

Đóng gói: P-Code

55

IQ

IQ Test 2.0

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)
45.000

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1CZU7nQ

Đố vui: cây gì: tìm hiểu các loài cây, hoa
quả, củ thông qua các câu hỏi vui.
Tìm từ tương ứng với tranh: mở rộng
vốn từ bằng cách quan sát tranh.
Tìm thành ngữ đồng nghĩa: tìm hai
thành ngữ, tục ngữ có ý nghĩa tương tự
nhau.
Ghép từ - tranh 1: ghép tranh và từ liên
quan đến động vật và thực vật.
Ghép từ - tranh 2: ghép tranh và từ liên
quan đến cuộc sống xung quanh em.
Thi tìm thành ngữ, tục ngữ: tìm ra thành
ngữ, tục ngữ đúng trong thời gian nhanh
nhất.
Thi tìm hiểu vốn từ: thi tìm từ đúng nhất
với thời gian nhanh nhất.
Phân loại từ 2: chuyển từ đồng nghĩa, trái
nghĩa vào cột.
Phân loại từ 3: phân loại và chuyển từ
vào bảng.
Điền từ láy: nhập trực tiếp từ láy vào
bảng.

Phần mềm này là phiên bản nâng cấp
của phần mềm IQ 1.0 đã phát hành
trước đây. Phần mềm được thiết kế
với hơn 1000 câu hỏi trắc nghiệm trí
tuệ IQ tĩnh và 1 bộ CSDL câu hỏi
động (aqb - automatic question bank)
cho phép sinh không hạn chế các đề
kiểm tra trắc nghiệm IQ. Phần mềm
thích hợp cho mọi đối tượng, không
phân biệt lứa tuổi, trình độ và công.

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

45.000

Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1H9UKwO

Đối tượng
Học sinh, gia
đình, giáo
viên trường
Tiểu học.

Tất cả
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Mã phần
mềm
TNGT

57

HM.Pro

Phần mềm

Mô tả ngăn

Giá gốc (đ)

Trắc nghiệm giao
thông

Phần mềm Trắc nghiệm giao thông
được thiết kế để kiến tạo tự động các
bài kiểm tra trắc nghiệm về luật giao
thông đường bộ Việt Nam, tập trung
chính vào sự hiểu biết các biển báo
giao thông.

45.000

Phần mềm Hangman, bản chuyên
nghiệp là phiên bản đặc biệt của phần
mềm trò chơi Hangman (tìm từ).
Phần mềm có chức năng cho phép
nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào, là các
từ điển từ vựng, của phần mềm.

35.000

Phần mềm WordSort, bản chuyên
nghiệp (WordSort Pro) là phiên bản
đặc biệt của phần mềm Word Sorting
(sắp xếp từ) bổ sung thêm chức năng
cho phép nhập trực tiếp dữ liệu đầu
vào của phần mềm.

35.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng in màu, bọc trong túi
ni lông, bên trong có phiếu P-Code.
Hoặc túi mềm chứa Phiếu bản
quyền P-Code.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1KRQRRO

Đối tượng

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Tất cả

Tất cả

Đóng gói: P-Code

Tìm từ - Hang man.
Bản chuyên nghiệp

http://bit.ly/1RjPxwl

Đóng gói: P-Code

58

WS.Pro

Sắp xếp từ - Word
Sort.
Bản chuyên nghiệp.

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Tất cả

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1LVXgNC

Đóng gói: P-Code

59

CRW.Pro

Ô chữ Việt. Bản
chuyên nghiệp.

Đóng gói: P-Code

Phần mềm Ô chữ Việt có chức năng
chính là tạo ra các tệp ô chữ bằng
tiếng Việt và giúp người dùng chơi,
giải ô chữ ngay trên màn hình. Phần
mềm cho phép người dùng khởi tạo
các tệp, mỗi tệp sẽ chứa một hay
nhiều ô chữ tiếng Việt. Phần mềm
dành cho các giáo viên dùng để tạo ra
các ô chữ cho học sinh vui chơi giải trí
trên lớp học.

35.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1MdEeiR

Tất cả
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Mã phần
mềm
HM.Live

Phần mềm

Mô tả ngăn

Tìm từ - Hangman,
Live edition

Phần mềm Tìm từ - Hangman, bản
Live Edition là phiên bản đặc biệt của
phần mềm trò chơi Hangman (tìm từ).
Phần mềm được đóng gói với 1 bộ dữ
liệu lớn các từ điển từ vựng theo môn
học trong nhà trường phổ thông như
Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Sử,
Địa lý, theo các cấp học Tiểu học,
THCS và THPT. Người chơi có thể
lựa chọn bất kỳ một trong các từ điển
này để tự động sinh dữ liệu cho các
trò chơi tương ứng.
Phần mềm Sắp xếp từ - Word Sort,
bản Live Edition là phiên bản đặc
biệt của phần mềm trò chơi Sắp xếp
từ. Phần mềm được đóng gói với 1 bộ
dữ liệu lớn các từ điển từ vựng theo
môn học trong nhà trường phổ thông
như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn,
Sử, Địa lý, theo các cấp học Tiểu học,
THCS và THPT. Người chơi có thể
lựa chọn bất kỳ một trong các từ điển
này để tự động sinh dữ liệu cho các
trò chơi tương ứng.
Phần mềm Ô chữ Việt, bản Live
Edition là phiên bản đặc biệt của phần
mềm trò chơi Ô chữ Việt. Phần mềm
được đóng gói với 1 bộ dữ liệu lớn các
từ điển từ vựng theo môn học trong
nhà trường phổ thông như Toán, Lý,
Hóa, Sinh, Ngữ văn, Sử, Địa lý, theo
các cấp học Tiểu học, THCS và
THPT. Người chơi có thể lựa chọn bất
kỳ các từ điển này để tự động sinh dữ
liệu cho các trò chơi tương ứng.

Đóng gói: P-Code

61

WS.Live

Sắp xếp từ - Word
Sort. Live edition

Đóng gói: P-Code

62

CRW.Live

Ô chữ Việt. Live
edition

Đóng gói: P-Code

Giá gốc (đ)
35.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Tất cả

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1eEP4TQ

35.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Tất cả

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1S7X2BM

35.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1gn912C

Tất cả
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Mã phần
mềm
iQB.Lion

Phần mềm

Mô tả ngăn

Giá gốc (đ)

iQB Lion 8.0
Bản dành cho trường đại
học, cao đẳng

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh
– iQB 8.0 bản đầy đủ dành cho các
trường đại học, cao đẳng. Đây là
một giải pháp tổng thể cho việc lưu
trữ và quản lý các CSDL ngân hàng
câu hỏi (tự luận, trắc nghiệm) được
dùng như các phòng đào tạo, các
khoa, bộ môn chuyên ngành dùng để
khởi tạo vầ quản lý các Ngân hàng câu
hỏi môn học, học phần cho toàn bộ
nhà trường. Bản iQB Lion 8.0 có tất
cả các chức năng chính để quản lý các
CSDL ngân hàng câu hỏi mức cao
nhất. Phần mềm đóng gói theo PCLicense. Mỗi nhà trường được cấp 9
license.
Phần mềm Ngân hàng đề thông minh
– iQB 8.0 bản đầy đủ dành cho các
nhà trường phổ thông, Phòng, Sở
GD &ĐT. Đây là giải pháp tổng thể
cho việc lưu trữ và quản lý các CSDL
ngân hàng câu hỏi được dùng như các
kho thông tin tham chiếu trong các Sở,
Phòng. Phần mềm đóng gói theo PCLicense. Mỗi nhà trường / Sở / Phòng
GD được cấp 5 license.
Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Cat 8.0 bản chuyên nghiệp dành
riêng cho giáo viên sử dụng với mục
đích tạo ra các Ngân hàng câu hỏi
riêng của mình. Phần mềm iQB Cat
được thiết kế hướng đến người dùng
là các GV các nhà trường phổ thông
và đại học của Việt Nam. Phần mềm
đóng gói theo PC-License.

20.000.000

Đóng gói PC-license

64

65

iQB.Leo

iQB.Cat

iQB Leo 8.0
Bản dành cho trường
phổ thông

Đóng gói PC-license
iQB Cat 8.0
Bản chuyên nghiệp dành
cho giáo viên.

Đóng gói PC-license

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Hộp bìa cứng chứa tài liệu và Phiếu
bản quyền sử dụng phần mềm.

Đối tượng
Trường Đại
học, Cao đẳng

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
Phần mềm đóng gói PC-license.
http://bit.ly/1LVXrZd

7.000.000

Hộp bìa cứng chứa tài liệu và Phiếu
bản quyền sử dụng phần mềm.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
Phần mềm đóng gói PC-license.

Trường phổ
thông

http://bit.ly/1LRzEJ0

390.000

Hợp đồng với từng giáo viên.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
Phần mềm đóng gói PC-license.
http://bit.ly/1NRuWtX

Giáo viên
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67

Mã phần
mềm
iQB.Rabbit

QuizMaker

Phần mềm

Mô tả ngăn

iQB Rabbit 8.0
Bản cơ sở, đại trà dành
cho giáo viên.

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Rabbit 8.0 là phiên bản đại trà,
cơ bản dành cho giáo viên sử dụng
với mục đích cá nhân của mình. Các
chức năng chính của phần mềm iQB
Rabbit 8.0 được mô tả lại một cách
dễ hiểu, tường minh từ các bộ phần
mềm iQB Cat / Leo / Lion.
iQB Rabbit dành cho giáo viên các
trường phổ thông và đại học.

95.000

iQB Quiz Maker 8.0 là phần mềm
duy nhất trong bộ phần mềm iQB có
chức năng khởi tạo, điều chỉnh và làm
việc với các Quiz File (*.qbtz). Quiz
là một loại đề kiểm tra nhanh, phục vụ
các hoạt động kiểm tra kiến thức ở
mức lớp học hoặc toàn trường. Quiz
File của iQB Quiz Maker 8.0 hỗ trợ 8
loại câu hỏi hay dùng trên thực tế. Các
tệp Test File (qbt) và Quiz File (qbtz)
có thể được chạy bởi phần mềm Kiểm
tra trực tuyến iQB Magic Test 8.0.
Phần mềm iQB Moon 8.0 có chức
năng chính là trực tiếp khai thác tất cả
các CSDL Ngân hàng câu hỏi hiện có
trên iQB.net. Để sử dụng iQB Moon,
người dùng cần có kết nối Internet để
có thể truy cập vào các CSDL Ngân
hàng câu hỏi hiện có trên iQB.net.
Các chức năng chính của iQB Moon
bao gồm: khởi tạo đề kiểm tra chính
thức, tạo đề kiểm tra nhanh, kiểm tra
kiến thức từ tất cả các Ngân hàng câu
hỏi hiện có của iQB.net.

95.000

Đóng gói P-Code
iQB Quiz Maker 8.0

Đóng gói P-Code

68

iQB.Moon

iQB Moon 8.0

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Giáo viên

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1LRzIIM

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Giáo viên

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1JO323o

390.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1IIyyOT

Giáo viên
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Mã phần
mềm
NHLT.Ly

Phần mềm

Mô tả ngăn

Ngân hàng câu hỏi
luyện thi Vật lý

Phần mềm có các chức năng chính để
quản trị Ngân hàng câu hỏi Luyện thi
môn Vật lý. Ngân hàng câu hỏi này
bao gồm hơn 3000 câu hỏi, phủ kín
chương trình ôn luyện thi THPT Quốc
gia cho môn Vật lý. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến. Phần mềm
dành cho giáo viên trường phổ thông.
Phần mềm có các chức năng chính để
quản trị Ngân hàng câu hỏi Luyện thi
môn Hóa học. Ngân hàng câu hỏi này
bao gồm hơn 3000 câu hỏi, phủ kín
chương trình ôn luyện thi THPT Quốc
gia cho môn Hóa học. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm có các chức năng chính để
quản trị Ngân hàng câu hỏi Luyện thi
môn Tiếng Anh. Ngân hàng câu hỏi
này bao gồm hơn 3000 câu hỏi, phủ
kín chương trình ôn luyện thi THPT
Quốc gia cho môn Tiếng Anh. Các
chức năng chính: nhập chủ đề kiến
thức; nhập câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm
tra; sinh tự động đề kiểm tra; kiểm tra
kiến thức; kiểm tra trực tuyến. Phần
mềm dành cho giáo viên trường phổ
thông.

Đóng gói P-Code
70

NHLT.Hoa

Ngân hàng câu hỏi
luyện thi Hóa học

Đóng gói P-Code
71

NHLT.Anh

Ngân hàng câu hỏi
luyện thi Tiếng Anh

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
75.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1RjQCUW

75.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, giáo
viên trường
THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1JTpcyp

75.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1TkAJLI

Học sinh, giáo
viên trường
THPT

Page 26
Stt
72

Mã phần
mềm
NHLT.Sinh

Phần mềm

Mô tả ngăn

Ngân hàng câu hỏi
luyện thi Sinh học

Phần mềm có các chức năng chính để
quản trị Ngân hàng câu hỏi Luyện thi
môn Sinh học. Ngân hàng câu hỏi này
bao gồm hơn 3000 câu hỏi, phủ kín
chương trình ôn luyện thi THPT Quốc
gia cho môn Sinh học. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng chính là tự
động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm
theo đúng mẫu đề thi THPT Quốc gia
môn Vật lý và cho phép học sinh làm
bài thi trực tiếp trên máy tính hoặc in
ra giấy. Mỗi phần mềm có sẵn một
CSDL trên 3000 câu hỏi dùng để
luyện thi theo các môn học trên. Phần
mềm còn có chức năng theo dõi kết
quả học tập, ôn luyện thi của học sinh.
Phần mềm có chức năng chính là tự
động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm
theo đúng mẫu đề thi THPT Quốc gia
môn Hóa học và cho phép học sinh
làm bài thi trực tiếp trên máy tính
hoặc in ra giấy. Mỗi phần mềm có sẵn
một CSDL trên 3000 câu hỏi dùng để
luyện thi theo các môn học trên. Phần
mềm còn có chức năng theo dõi kết
quả học tập, ôn luyện thi của học sinh.

Đóng gói P-Code
73

LT.Ly

Luyện thi Vật lý

Đóng gói P-Code
74

LT.Hoa

Luyện thi Hóa học

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
75.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1TkAOyT

70.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh
trường THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NRvxM5

70.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1CoKioE

Học sinh
trường THPT

Page 27
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Mã phần
mềm
LT.Anh

Phần mềm

Mô tả ngăn

Luyện thi Tiếng Anh

Phần mềm có chức năng chính là tự
động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm
theo đúng mẫu đề thi THPT Quốc gia
môn Tiếng Anh và cho phép học sinh
làm bài thi trực tiếp trên máy tính
hoặc in ra giấy. Mỗi phần mềm có sẵn
một CSDL trên 3000 câu hỏi dùng để
luyện thi theo các môn học trên. Phần
mềm còn có chức năng theo dõi kết
quả học tập, ôn luyện thi của học sinh.
Phần mềm có chức năng chính là tự
động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm
theo đúng mẫu đề thi THPT Quốc gia
môn Sinh học và cho phép học sinh
làm bài thi trực tiếp trên máy tính
hoặc in ra giấy. Mỗi phần mềm có sẵn
một CSDL trên 3000 câu hỏi dùng để
luyện thi theo các môn học trên. Phần
mềm còn có chức năng theo dõi kết
quả học tập, ôn luyện thi của học sinh.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Toán
lớp 6. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Toán 6, sẵn sàng để
khai thác ngay. Các chức năng chính:
nhập chủ đề kiến thức; nhập câu hỏi;
nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự động đề
kiểm tra; kiểm tra kiến thức và kiểm
tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Phần
mềm dành cho giáo viên nhà trường
phổ thông.

Đóng gói P-Code
76

LT.Sinh

Luyện thi Sinh học

Đóng gói P-Code
77

SQB.T6

Kiểm tra kiến thức
Toán 6

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
70.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh
trường THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1H9Wx51

70.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh
trường THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HN6iK3

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HN6rx8

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Page 28
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Mã phần
mềm
SQB.T7

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra kiến thức
Toán 7

Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Toán
lớp 7. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Toán 7, sẵn sàng để
khai thác ngay. Các chức năng chính:
nhập chủ đề kiến thức; nhập câu hỏi;
nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự động đề
kiểm tra; kiểm tra kiến thức và kiểm
tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Phần
mềm dành cho giáo viên nhà trường
phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Toán
lớp 8. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Toán 8, sẵn sàng để
khai thác ngay. Các chức năng chính:
nhập chủ đề kiến thức; nhập câu hỏi;
nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự động đề
kiểm tra; kiểm tra kiến thức và kiểm
tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Phần
mềm dành cho giáo viên nhà trường
phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Toán
lớp 9. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Toán 9, sẵn sàng để
khai thác ngay. Các chức năng chính:
nhập chủ đề kiến thức; nhập câu hỏi;
nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự động đề
kiểm tra; kiểm tra kiến thức; kiểm tra
trực tuyến theo đề kiểm tra. Phần mềm
dành cho giáo viên phổ thông.

Đóng gói P-Code

79

SQB.T8

Kiểm tra kiến thức
Toán 8

Đóng gói P-Code

80

SQB.T9

Kiểm tra kiến thức
Toán 9

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1G6oOYg

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1CZXzyR

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HeRG1D

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT
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81

Mã phần
mềm
SQB.T10

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra kiến thức
Toán 10

Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Toán
lớp 10. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Toán 10, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến. Phần mềm
dành cho giáo viên trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Toán
lớp 11. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Toán 11, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Toán
lớp 12. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Toán 12, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.

Đóng gói P-Code
82

SQB.T11

Kiểm tra kiến thức
Toán 11

Đóng gói P-Code

83

SQB.T12

Kiểm tra kiến thức
Toán 12

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1gnbj1T

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1eERlhL

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1gnbpXh

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Page 30
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Mã phần
mềm
SQB.Ly6

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra kiến thức Vật
lý 6

Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Vật lý
lớp 6. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Vật lý 6, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến. Phần mềm
dành cho giáo viên trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Vật lý
lớp 7. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Vật lý 7, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Vật lý
lớp 8. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Vật lý 8, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.

Đóng gói P-Code

85

SQB.Ly7

Kiểm tra kiến thức Vật
lý 7

Đóng gói P-Code

86

SQB.Ly8

Kiểm tra kiến thức Vật
lý 8

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1KMOS2O

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1JO6hrD

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1TkDpJb

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT
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Mã phần
mềm
SQB.Ly9

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra kiến thức Vật
lý 9

Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Vật lý
lớp 9. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Vật lý 9, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Vật lý
lớp 10. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Vật lý 10, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Vật lý
lớp 11. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Vật lý 11, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến. Phần mềm
dành cho giáo viên trường phổ thông.

Đóng gói P-Code

88

SQB.Ly10

Kiểm tra kiến thức Vật
lý 10

Đóng gói P-Code

89

SQB.Ly11

Kiểm tra kiến thức Vật
lý 11

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NRygp0

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1CZYrmW

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NNuNqK

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Page 32
Stt
90

Mã phần
mềm
SQB.Ly12

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra kiến thức Vật
lý 12

Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Vật lý
lớp 12. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Vật lý 12, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Hóa
học lớp 8. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Hóa học 8, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến. Phần mềm
dành cho giáo viên trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Hóa
học lớp 9. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Hóa học 9, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.

Đóng gói P-Code

91

SQB.Hoa8

Kiểm tra kiến thức
Hóa học 8

Đóng gói P-Code
92

SQB.Hoa9

Kiểm tra kiến thức
Hóa học 9

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1MdKebp

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1CoM2OM

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1RjTwZT

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Page 33
Stt
93

Mã phần
mềm
SQB.Hoa10

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra kiến thức
Hóa học 10

Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Hóa
học lớp 10. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Hóa học 10, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Hóa
học lớp 11. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Hóa học 11, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến. Phần mềm
dành cho giáo viên trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Hóa
học lớp 12. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Hóa học 12, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến. Phần mềm
dành cho giáo viên trường phổ thông.

Đóng gói P-Code

94

SQB.Hoa11

Kiểm tra kiến thức
Hóa học 11

Đóng gói P-Code

95

SQB.Hoa12

Kiểm tra kiến thức
Hóa học 12

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1J3w75a

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1TkDUTq

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1CoMcWq

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Page 34
Stt
96

Mã phần
mềm
SQB.Sinh9

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra kiến thức
Sinh học 9

Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Sinh
học lớp 9. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Sinh học 9, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến. Phần mềm
dành cho giáo viên trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Sinh
học lớp 10. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Sinh học 10, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Sinh
học lớp 11. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Sinh học 11, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.

Đóng gói P-Code
97

SQB.Sinh10 Kiểm tra kiến thức
Sinh học 10

Đóng gói P-Code

98

SQB.Sinh11 Kiểm tra kiến thức
Sinh học 11

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

http://bit.ly/1HfaIrM

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1LRB32a

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NNvGjc

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Page 35
Stt
99

Mã phần
Phần mềm
mềm
SQB.Sinh12 Kiểm tra kiến thức
Sinh học 12

Đóng gói P-Code

100

SQB.Anh10

Kiểm tra kiến thức
Tiếng Anh 10

Đóng gói P-Code

101

SQB.Anh11

Kiểm tra kiến thức
Tiếng Anh 11

Đóng gói P-Code

Mô tả ngăn
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Sinh
học lớp 12. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Sinh học 12, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến. Phần mềm
dành cho giáo viên trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Tiếng
Anh lớp 10. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Tiếng Anh 10, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến. Phần mềm
dành cho giáo viên trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Tiếng
Anh lớp 11. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Tiếng Anh 11, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HM4kvn

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1G6umCh

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1LVZdJW

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Page 36
Stt
102

Mã phần
mềm
SQB.Anh12

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra kiến thức
Tiếng Anh 12

Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Tiếng
Anh lớp 12. Ngân hàng này đã có sẵn
trong phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Tiếng Anh 12, sẵn
sàng để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm có chức năng quản trị
CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Địa lý
lớp 12. Ngân hàng này đã có sẵn trong
phần mềm, các câu hỏi phủ kín
chương trình môn Địa lý 12, sẵn sàng
để khai thác ngay. Các chức năng
chính: nhập chủ đề kiến thức; nhập
câu hỏi; nhập mẫu đề kiểm tra; sinh tự
động đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức
và kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm
tra. Phần mềm dành cho giáo viên nhà
trường phổ thông.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Toán lớp 6 theo các mẫu đề
kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Toán
lớp 6. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.

Đóng gói P-Code

103

SQB.Dia12

Kiểm tra kiến thức Địa
lí 12

Đóng gói P-Code

104

TLS.T6

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Toán 6

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Đối tượng
Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1KMQHga

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.

Học sinh, giáo
viên trường
THCS, THPT

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1MdLgUF

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1NNxmJn

Học sinh
trường THCS,
THPT

Page 37
Stt
105

Mã phần
mềm
TLS.T7

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Toán 7

Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Toán lớp 7 theo các mẫu đề
kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Toán
lớp 7. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Toán lớp 8 theo các mẫu đề
kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Toán
lớp 8. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Toán lớp 9 theo các mẫu đề
kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Toán
lớp 9. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.

Đóng gói P-Code
106

TLS.T8

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Toán 8

Đóng gói P-Code
107

TLS.T9

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Toán 9

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1CoNNLN

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1KMSqC6

Học sinh
trường THCS,
THPT

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1IICtet

Page 38
Stt
108

Mã phần
mềm
TLS.T10

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Toán 10

Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Toán lớp 10 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Toán
lớp 10. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Toán lớp 11 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Toán
lớp 11. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Toán lớp 12 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Toán
lớp 12. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.

Đóng gói P-Code
109

TLS.T11

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Toán 11

Đóng gói P-Code
110

TLS.T12

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Toán 12

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1JO9bg9

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1NNxJne

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HM5Mhm

Học sinh
trường THCS,
THPT
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Stt
111

Mã phần
mềm
TLS.Ly6

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Vật lý 6

Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Vật lý lớp 6 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Vật lý
lớp 6. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Vật lý lớp 7 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Vật lý
lớp 7. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Vật lý lớp 8 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Vật lý
lớp 8. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.

Đóng gói P-Code
112

TLS.Ly7

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Vật lý 7

Đóng gói P-Code

113

TLS.Ly8

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Vật lý 8

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1HfcdpO

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1HM6qLY

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1Hfcf11

Học sinh
trường THCS,
THPT
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Stt
114

Mã phần
mềm
TLS.Ly9

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Vật lý 9

Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Vật lý lớp 9 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Vật lý
lớp 9. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Vật lý lớp 10 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Vật lý
lớp 10. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Vật lý lớp 11 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Vật lý
lớp 11. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.

Đóng gói P-Code

115

TLS.Ly10

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Vật lý 10

Đóng gói P-Code

116

TLS.Ly11

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Vật lý 11

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1NNyNYv

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1G6yIcp

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1Ha39Am

Học sinh
trường THCS,
THPT
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Stt
117

Mã phần
mềm
TLS.Ly12

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Vật lý 12

Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Vật lý lớp 12 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Vật lý
lớp 12. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Hóa học lớp 8 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Hóa
học lớp 8. Với chức năng kiểm tra
chính thức, phần mềm sẽ lưu lại kết
quả kiểm tra và tự động tính điểm
trung bình môn học theo học kỳ và
cuối năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Hóa học lớp 9 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Hóa
học lớp 9. Với chức năng kiểm tra
chính thức, phần mềm sẽ lưu lại kết
quả kiểm tra và tự động tính điểm
trung bình môn học theo học kỳ và
cuối năm học.

Đóng gói P-Code
118

TLS.Hoa8

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Hóa học 8

Đóng gói P-Code
119

TLS.Hoa9

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Hóa học 9

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1J3xG32

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1G6yTo4

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1IIDoM6

Học sinh
trường THCS,
THPT
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Stt
120

Mã phần
mềm
TLS.Hoa10

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Hóa học 10

Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Hóa học lớp 10 theo các
mẫu đề kiểm tra chính thức của Bộ
GD và ĐT. Trong phần mềm có sẵn
một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn
Hóa học lớp 10. Với chức năng kiểm
tra chính thức, phần mềm sẽ lưu lại
kết quả kiểm tra và tự động tính điểm
trung bình môn học theo học kỳ và
cuối năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Hóa học lớp 11 theo các
mẫu đề kiểm tra chính thức của Bộ
GD và ĐT. Trong phần mềm có sẵn
một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn
Hóa học lớp 11. Với chức năng kiểm
tra chính thức, phần mềm sẽ lưu lại
kết quả kiểm tra và tự động tính điểm
trung bình môn học theo học kỳ và
cuối năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Hóa học lớp 12 theo các
mẫu đề kiểm tra chính thức của Bộ
GD và ĐT. Trong phần mềm có sẵn
một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn
Hóa học lớp 12. Với chức năng kiểm
tra chính thức, phần mềm sẽ lưu lại
kết quả kiểm tra và tự động tính điểm
trung bình môn học theo học kỳ và
cuối năm học.

Đóng gói P-Code
121

TLS.Hoa11

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Hóa học 11

Đóng gói P-Code
122

TLS.Hoa12

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Hóa học 12

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1UzlzDV

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1gnf7QC

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HfcDfL

Học sinh
trường THCS,
THPT
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Stt
123

Mã phần
mềm
TLS.Sinh9

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Sinh học 9

Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Sinh học lớp 9 theo các
mẫu đề kiểm tra chính thức của Bộ
GD và ĐT. Trong phần mềm có sẵn
một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn
Sinh học lớp 9. Với chức năng kiểm
tra chính thức, phần mềm sẽ lưu lại
kết quả kiểm tra và tự động tính điểm
trung bình môn học theo học kỳ và
cuối năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Sinh học lớp 10 theo các
mẫu đề kiểm tra chính thức của Bộ
GD và ĐT. Trong phần mềm có sẵn
một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn
Sinh học lớp 10. Với chức năng kiểm
tra chính thức, phần mềm sẽ lưu lại
kết quả kiểm tra và tự động tính điểm
trung bình môn học theo học kỳ và
cuối năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Sinh học lớp 11 theo các
mẫu đề kiểm tra chính thức của Bộ
GD và ĐT. Trong phần mềm có sẵn
một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn
Sinh học lớp 11. Với chức năng kiểm
tra chính thức, phần mềm sẽ lưu lại
kết quả kiểm tra và tự động tính điểm
trung bình môn học theo học kỳ và
cuối năm học.

Đóng gói P-Code
124

TLS.Sinh10

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Sinh học 10

Đóng gói P-Code
125

TLS.Sinh11

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Sinh học 11

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1KS3X1p

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1LRCFJh

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1gng6jT

Học sinh
trường THCS,
THPT

Page 44
Stt
126

Mã phần
mềm
TLS.Sinh12

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Sinh học 12

Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Sinh học lớp 12 theo các
mẫu đề kiểm tra chính thức của Bộ
GD và ĐT. Trong phần mềm có sẵn
một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn
Sinh học lớp 12. Với chức năng kiểm
tra chính thức, phần mềm sẽ lưu lại
kết quả kiểm tra và tự động tính điểm
trung bình môn học theo học kỳ và
cuối năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Tiếng Anh lớp 10 theo các
mẫu đề kiểm tra chính thức của Bộ
GD và ĐT. Trong phần mềm có sẵn
một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn
Tiếng Anh lớp 10. Với chức năng
kiểm tra chính thức, phần mềm sẽ lưu
lại kết quả kiểm tra và tự động tính
điểm trung bình môn học theo học kỳ
và cuối năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Tiếng Anh lớp 11 theo các
mẫu đề kiểm tra chính thức của Bộ
GD và ĐT. Trong phần mềm có sẵn
một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn
Tiếng Anh lớp 11. Với chức năng
kiểm tra chính thức, phần mềm sẽ lưu
lại kết quả kiểm tra và tự động tính
điểm trung bình môn học theo học kỳ
và cuối năm học.

Đóng gói P-Code
127

TLS.Anh10

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Tiếng Anh 10

Đóng gói P-Code
128

TLS.Anh11

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Tiếng Anh 11

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1CnKV1D

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1Hfdz3O

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1MdS9Fw

Học sinh
trường THCS,
THPT

Page 45
Stt
129

Mã phần
mềm
TLS.Anh12

Phần mềm

Mô tả ngăn

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Tiếng Anh 12

Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Tiếng Anh lớp 12 theo các
mẫu đề kiểm tra chính thức của Bộ
GD và ĐT. Trong phần mềm có sẵn
một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn
Tiếng Anh lớp 12. Với chức năng
kiểm tra chính thức, phần mềm sẽ lưu
lại kết quả kiểm tra và tự động tính
điểm trung bình môn học theo học kỳ
và cuối năm học.
Phần mềm dành riêng cho học sinh
dùng tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến
thức môn Địa lý lớp 12 theo các mẫu
đề kiểm tra chính thức của Bộ GD và
ĐT. Trong phần mềm có sẵn một
Ngân hàng câu hỏi đầy đủ môn Địa lý
lớp 12. Với chức năng kiểm tra chính
thức, phần mềm sẽ lưu lại kết quả
kiểm tra và tự động tính điểm trung
bình môn học theo học kỳ và cuối
năm học.
Chức năng chính của phần mềm là
cho phép thiết kế các tệp bài giảng
Hình học và nhúng vào các trang bài
học này các hình hình học động dành
cho giáo viên Toán lớp 6. Trong phần
mềm này đã xây dựng toàn bộ các
hình vẽ chính xác theo SGK môn
Toán lớp 6, phần Hình học. Trong
phần mềm đã có bộ SGK điện tử Toán
6, phần Hình học với các hình học
động đã nhúng sẵn.

Đóng gói P-Code
130

TLS.Dia12

Kiểm tra và Ôn luyện
kiến thức Địa lí 12

Đóng gói P-Code
131

GeoMath6

Geo Math 6
Bài giảng hình học 6

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1NNBiKi

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Học sinh
trường THCS,
THPT

http://bit.ly/1KS68SL

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HM8V0M

Giáo viên
trường
THóCS,
THPT

Page 46
Stt
132

Mã phần
mềm
GeoMath7

Phần mềm

Mô tả ngăn

Geo Math 7
Bài giảng hình học 7

Chức năng chính của phần mềm là
cho phép thiết kế các tệp bài giảng
Hình học và nhúng vào các trang bài
học này các hình hình học động dành
cho giáo viên Toán lớp 7. Trong phần
mềm này đã xây dựng toàn bộ các
hình vẽ chính xác theo SGK môn
Toán lớp 7, phần Hình học. Trong
phần mềm đã có bộ SGK điện tử Toán
6, phần Hình học với các hình học
động đã nhúng sẵn.
Chức năng chính của phần mềm là
cho phép thiết kế các tệp bài giảng
Hình học và nhúng vào các trang bài
học này các hình hình học động dành
cho giáo viên Toán lớp 8. Trong phần
mềm này đã xây dựng toàn bộ các
hình vẽ chính xác theo SGK môn
Toán lớp 8, phần Hình học. Trong
phần mềm đã có bộ SGK điện tử Toán
6, phần Hình học với các hình học
động đã nhúng sẵn.
Chức năng chính của phần mềm là
cho phép thiết kế các tệp bài giảng
Hình học và nhúng vào các trang bài
học này các hình hình học động dành
cho giáo viên Toán lớp 9. Trong phần
mềm này đã xây dựng toàn bộ các
hình vẽ chính xác theo SGK môn
Toán lớp 9, phần Hình học. Trong
phần mềm đã có bộ SGK điện tử Toán
6, phần Hình học với các hình học
động đã nhúng sẵn.

Đóng gói P-Code

133

GeoMath8

Geo Math 8
Bài giảng hình học 8

Đóng gói P-Code

134

GeoMath9

Geo Math 9
Bài giảng hình học 9

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Giáo viên
trường
THóCS,
THPT

http://bit.ly/1MdSUhX

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Giáo viên
trường
THóCS,
THPT

http://bit.ly/1Hf3Bwr

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1JOcJPj

Giáo viên
trường
THóCS,
THPT

Page 47
Stt
135

Mã phần
mềm
GeoMath10

Phần mềm

Mô tả ngăn

Geo Math 10
Bài giảng hình học 10

Chức năng chính của phần mềm là
cho phép thiết kế các tệp bài giảng
Hình học và nhúng vào các trang bài
học này các hình hình học động dành
cho giáo viên Toán lớp 10. Trong
phần mềm này đã xây dựng toàn bộ
các hình vẽ chính xác theo SGK môn
Toán lớp 10, phần Hình học. Trong
phần mềm đã có bộ SGK điện tử Toán
6, phần Hình học với các hình học
động đã nhúng sẵn.
Chức năng chính của phần mềm là
cho phép thiết kế các tệp bài giảng
Hình học và nhúng vào các trang bài
học này các hình hình học động dành
cho giáo viên Toán lớp 11. Trong
phần mềm này đã xây dựng toàn bộ
các hình vẽ chính xác theo SGK môn
Toán lớp 11, phần Hình học. Trong
phần mềm đã có bộ SGK điện tử Toán
6, phần Hình học với các hình học
động đã nhúng sẵn.
Chức năng chính của phần mềm là
cho phép thiết kế các tệp bài giảng
Hình học và nhúng vào các trang bài
học này các hình hình học động dành
cho giáo viên Toán lớp 12. Trong
phần mềm này đã xây dựng toàn bộ
các hình vẽ chính xác theo SGK môn
Toán lớp 12, phần Hình học. Trong
phần mềm đã có bộ SGK điện tử Toán
6, phần Hình học với các hình học
động đã nhúng sẵn.

Đóng gói P-Code
136

GeoMath11

Geo Math 11
Bài giảng hình học 11

Đóng gói P-Code

137

GeoMath12

Geo Math 12
Bài giảng hình học 12

Đóng gói P-Code

Giá gốc (đ)
60.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Giáo viên
trường
THóCS,
THPT

http://bit.ly/1HfdU6G

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Giáo viên
trường
THóCS,
THPT

http://bit.ly/1MdThcj

60.000

Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.
http://bit.ly/1HNgYIA

Giáo viên
trường
THóCS,
THPT

Page 48
Stt
138

Mã phần
mềm
GMLesson

139

VQTG

140

THXQ

Phần mềm

Mô tả ngăn

Geo Math Lesson 1.5
Thiết kế bài giảng hình
học

Chức năng chính của Geo Math
Lesson là thiết kế các tệp bài giảng
cho môn Toán cấp THCS, THPT hỗ
trợ giáo viên trực tiếp giảng dạy trên
máy tính. Giáo viên được toàn quyền
thiết kế nội dung chi tiết cho mỗi bài
giảng của mình. Toàn bộ hơn 2000
hình vẽ của SGK môn Toán phần
hình học cấp THCS, THPT cơ bản,
THPT nâng cao đã được vẽ đầy đủ
và nạp sẵn trong các bộ CSDL này.
Phần mềm chứa một kho tư liệu
khổng lồ về toàn bộ hơn 250 quốc gia
trên thế giới và các thông tin kinh tế,
xã hội, hình ảnh về các quốc gia này.
Cạnh đó phần mềm còn lưu trữ hơn
1000 tư liệu danh lam thắng cạnh đẹp
của các quốc gia trên khắp thế giới.
Trong phần mềm còn có một trò chơi
trắc nghiệm kiến thức môn Địa lý thế
giới rất phù hợp cho HS các nhà
trường phổ thông.
Phần mềm là một kho tư liệu khổng lồ
bao gồm hơn 5000 hình ảnh về các
loài động vật, thực vật, chim, cá, cây
cối trên rừng và dưới biển xung quanh
chúng ta. Phần mềm cũng chứa toàn
bộ thông tin và hình ảnh chi tiết về các
hệ sinh thái trên trái đất đồng thời
chứa rất nhiều tư liệu về các danh lam
thẳng cản thiên nhiên đẹp trên thế giới
bao gồm sông, hồ, biển, núi, đồi.
Phần mềm là một kho tư liệu tham
khảo tốt cho GV và HS học tập các
môn Địa lý, Lịch sử, Sinh vật.

Đóng gói P-Code
Vòng quanh thế giới

Thiên nhiên xung
quanh em

Giá gốc (đ)
95.000

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa Phiếu bản quyền PCode.
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng
Giáo viên
trường
THóCS,
THPT

http://bit.ly/1NREo0g

75.000

Túi mềm chứa CDROM phần mềm.

Học sinh và
giáo viên

75.000

Túi mềm chứa CDROM phần mềm.

Học sinh và
giáo viên

Page 49
Stt

Phần mềm

Mô tả ngăn

141

Mã phần
mềm
Pascal

Lập trình Pascal

142

MagicTest

iQB Magic Test 8.0

Phần mềm bao gồm hơn 1500 bài tập
có lời giải chi tiết về lập trình Pascal
dành cho học sinh phổ thông. Toàn bộ
nội dung được chia làm 7 phần, tương
ứng với 7 cuốn sách Tự học lập trình
Pascal dành cho học sinh THCS và
THPT. Phần mềm dành cho học sinh
bắt đầu học lập trình cho đến luyện
học sinh giỏi lập trình cấp quốc gia và
quốc tế.
iQB Magic Test là phần mềm hỗ trợ
kiểm tra trực tuyến chính của bộ phần
mềm iQB. Phần mềm có thể làm việc
với cả 2 loại đề kiểm tra của iQB là
Test File và Quiz File. Các chức năng
chính của phần mềm này bao gồm:
- Mở và làm việc với cả hai loại đề
kiểm tra chính là Test File và Quiz
File.
- Tiến hành kiểm tra trực tuyến theo
đề kiểm tra theo tất cả 5 hình thức
kiểm tra chính là Chuẩn, Nhanh, Mở,
Công cộng và IQ.
- GV có thể dễ dàng "nhúng" các đề
kiểm tra Test và Quiz File vào các
Slide Power Point của bài giảng điện
tử của mình.
Phần mềm quản trị chính của giải
pháp kiểm tra trực tuyến đám mây
iCloudTest.
Các chức năng chính của phần mềm:
Khởi tạo và nhập thông số kỳ thi,
nhập đề kiểm tra, nhập DS học sinh
thi, theo dõi kỳ thi, xem kết quả thi.

143

CL.Man

iCloudTest Manager

Giá gốc (đ)
45.000

Miễn phí

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Túi mềm chứa CDROM phần mềm.

Đối tượng

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Tất cả

Học sinh và
giáo viên

http://bit.ly/1HNhhDv

Miễn phí

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Tất cả

Page 50
Stt

Mã phần
mềm

Phần mềm

Mô tả ngăn

144

CL.Tester

iCloudTester

145

TQ.Maker

iTQMaker 8.0

Phần mềm dùng để thực hiện kiểm tra
trực tuyến chính của giải pháp kiểm
tra trực tuyến đám mây iCloudTest.
Phần mềm dành cho thí sinh thực hiện
bài kiểm tra chính theo các kỳ thi của
iCloudTest. Phần mềm cũng có chức
năng cho phép học sinh thực hiện bài
kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra
trên mạng LAN.
Phần mềm tạo đề kiểm tra nhanh.
Phần mềm có chức năng chính là sinh
tự động nhanh đề kiểm tra theo các
CSDL ngân hàng câu hỏi có sẵn. Đề
kiểm tra được sinh ra theo mẫu đề
kiểm tra có sẵn trong CSDL ngân
hàng câu hỏi.
Phần mềm trộn câu hỏi đề kiểm tra.
Phần mềm có chức năng trộn câu hỏi
của một đề kiểm tra cho trước và sinh
ra nhiều đề kiểm tra khác tương
đương.
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Test.Mixer iTest Mixer 8.0

Giá gốc (đ)
Miễn phí

Miễn phí

Sales, Đóng gói, sản phẩm bàn
giao
Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Đối tượng

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Tất cả

Tất cả

http://bit.ly/1fmFfL9

Miễn phí

Bản Setup phần mềm tải về từ kho
phần mềm School@net.

Tất cả

http://bit.ly/1dLvRz4

Một số khái niệm cần biết:
Đóng gói P-Code: phần mềm đóng gói chạy trên PC / Windows. Bản Setup được tải về từ kho phần mềm. Người sử dụng sẽ được cấp 1 Mã P-Code.
Khi chạy phần mềm lần đầu tiên cần có kết nối Internet, phần mềm sẽ yêu cầu nhập Mã P-Code. Thời hạn sử dụng vĩnh viễn.
Đóng gói PC-license: phần mềm đóng gói chạy trên PC / Windows. Bản Setup được tải về từ kho phần mềm. Người sử dụng sẽ được cấp 1 Mã sử
dụng duy nhất theo từng máy tính PC khi chạy lần đầu tiên. Thời hạn sử dụng vĩnh viễn. Khi cài đặt không cần kết nối Internet.
Cùng học: trang phần mềm giáo dục trực tuyến http://cunghoc.vn.
Dịch vụ: chỉ các dịch vụ sản phẩm hoặc ứng dụng CNTT khác, ví dụ dịch vụ iCloudTest.

