Hướng dẫn sư dụng TVHL Plẫyer
1. Cài đặt và đăng kí sử dụng
- Download bộ cài đặt phần mềm TVHL Player theo đường dẫn dưới đây:
http://stem.truonghocketnoi.edu.vn/site/tvhl-app/
- Cài đặt và khởi chạy phần mềm TVHL Player.
- Để sử dụng các tính năng của phần mềm, người dùng cần Đăng ký/Đăng nhập thông
qua tài khoản Gmail hoặc Facebook.

- Nếu đăng kí lần đầu tiên, người dùng cần khai báo các thông tin cá nhân cơ bản bằng
cách chọn mục “Hồ sơ cá nhân” > “Thông tin cá nhân” trong “Danh mục” bên trái
màn hình (như hình dưới đây).

- Khai báo các thông tin cơ bản theo mẫu và ấn nút “Lưu lại”.
- Để trở lại trang chủ, ấn vào mục “Bảng tổng hợp” trong Danh mục.

2. Làm bài trắc nghiệm
Ấn chọn “Danh sách đề thi” trong “Danh mục”, màn hình hiển thị như dưới đây

Chọn nút “Chọn từ tệp tin” để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm (tệp tin dạng .tvhlqs) giáo viên
đã tạo lên không gian trắc nghiệm này.

Sau khi đã tải xong Bộ đề trắc nghiệm, học sinh kích chuột vào nút “Làm bài” tương ứng
để làm đề. Khi kết thúc bài làm, kích chuột vào nút Nộp bài, màn hình sẽ hiển thị kết quả
làm bài của bạn:

3. Tham gia học
Ấn chọn “Danh sách bài học” trong “Danh mục” để truy cập danh sách các bài học của
bạn.

Hoặc từ trang chủ, chọn nút “Mở tệp tin bài giảng và trắc nghiệm” để tải tệp tin bài
giảng (dạng .tvhls) từ máy tính cá nhân.

Sau khi tải bài giảng lên, màn hình sẽ hiển thị:

Học sinh bắt đầu học bài giảng mà giáo viên đã soạn.
Khi kết thúc bài học, màn hình sẽ hiển thị:

Kích chuột vào nút Hoàn thành để kết thúc quá trình học.

Học sinh có thể chọn “Xem chi tiết” để xem kết quả học của mình hoặc chọn “Làm lại”
để học lại từ đầu.

