TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN NHẬP ĐIỂM QUA MẠNG
INTERNET
- Giáo viên đăng nhập vào trang Web theo địa chỉ: http://tinchi.spnttw.edu.vn
hoặc http://118.70.131.157
Giao diện trang Web ban đầu trên màn hình như (hình 1) bên dưới:

(hình 1)
- Dùng chuột kích chọn TRANG GIẢNG VIÊN. Như vậy chúng ta đã vào
trang của Giáo viên để xem thông báo, kế hoạch giảng dạy, lịch dạy, nhập
điểm, xem điểm và in điểm các lớp học phần của Giáo viên đã đăng ký dạy
trong học kỳ.
- Mỗi Giáo viên được cấp một tài khoản và mật khẩu ban đầu được qui định
như sau:
 Tài khoản: là mã của Giáo viên được cho cố định theo danh sách CB giảng
dạy của Khoa Mật khẩu ban đầu: là chuổi số “123”

1/ Đăng nhập vào tài khoản của Giáo viên.

- Ví dụ: GV Ho Quang Ha có mã 4110004 . Nhập vào ô Giảng viên (hình 3) là
4110004. Nhập vào ô mật khẩu là 123

(hình 3)
Sau đó dùng chuột kích chọn nút đăng nhập. Màn hình sẽ xuất hiện như (hình 4).

(hình 4)
Tại đây GV bắt đầu thay đổi mật khẩu ở khung chọn “Thay đổi mật khẩu”.
Chú ý: Đề nghị GV tự thay đổi ngay mật khẩu lúc ban đầu khi mới đăng nhập để tránh sự cố
về sau. Vì sai sót khi nhập điểm GV phải chịu trách nhiệm.

Thực hiện các bước như sau:
- Nhập mật khẩu cũ (123);
- Nhập mật khẩu mới;
- Nhập tiếp mật khẩu mới vào ô xác thực mật khẩu (mật khẩu này giống như
mật khẩu đã nhập vào ô “mật khẩu mới”);
-

Chọn lưu mật khẩu. Như vậy là GV đã hoàn thành việc thay đổi mật
khẩu.(hình5)

(hình 5)
Tr ên màn hình sẽ hiện dòng: Bạn đổi mật khẩu thành công

- Chú ý: độ dài của chuỗi mật khẩu mới giới hạn tối đa là 12 kí tự.

2. Xem lịch dạy:
- Giảng viên chọn mục Lịch dạy để xem lịch dạy của mình.

- In danh sách điểm danh và danh sách Tính điểm TB kiểm tra

3/ Nhập điểm.
Dùng chuột kích chọn nút nhập điểm.

Chọn học kỳ

chọn lớp HP

chọn cột để nhập điểm CHUYÊN CẦN (CC)

Giao diện sẽ như hình bên dưới (hình 6).

(hình 6)

- Sử dụng phím Tab trên bàn phím để dịch chuyển con trỏ từ ô dòng trên xuống
ô dòng dưới của cột điểm CC.

(hình 7)
- Ví dụ nhập điểm cột CC (hình 7).
 Yêu cầu GV phải nhập đầy đủ các ô điểm của SV, nếu có SV vắng – GV phải
dùng chuột nhấp chọn vào ô
cho phép nhập cột ‘Ghi chú”, sau đó nhập
vào cột ghi chú là vắng, nếu không phần mềm sẽ không cho lưu điểm.
 Sau khi nhập xong điểm CC GV chọn mục Nhập xong để chuẩn bị Lưu điểm

 Điều quan trọng nhất là GV phải kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi chọn nút
Lưu điểm. Vì sau khi lưu GV sẽ không sửa được điểm nữa. Nếu muốn sửa
điểm GV phải đến phòng Đào tạo để làm thủ tục chỉnh sửa theo đúng qui
trình.
- Sau khi lưu điểm thành công
nút Lưu điểm sẽ chuyển thành in điểm.
Màn hình sẽ xuất hiện dòng: Lưu điểm thành công (hình 8). Như vậy là GV
đã hoàn tất việc nhập điểm CC.

- Thời gian nhập điểm sẽ có giới hạn trong một khoảng nhất định. Thời gian
này sẽ do phòng Đào tạo ấn định và có thông tin ở trang THÔNG BÁO của
GV.
- Thao tác tương tự cho phần nhập điểm TRUNG BÌNH KIỂM TRA (TBKT).

4/ In bảng điểm.
- Sau khi đã nhập xong 2 loại điểm CC và TBKT phần mềm báo đã Lưu điểm thành
công.
- GV chọn lớp học phần, chọn mục Cột điểm, sau đó ấn chọn: In các cột điểm

(hình 9)
Click chuột phải vào bảng điểm, chọn mục In hoặc Print. Tiếp theo chọn máy in và
in ra giấy
Chú ý trước khi in nên xem bảng điểm đã phù hợp chưa? Chúng ta có thể điều chỉnh
trang in ở ô page setup, hay scale (hình 10)

(hình 10)

Chú ý: cuối Bảng điểm khi in phải có phần ghi chú và phần ký của giảng viên,
trưởng khoa, trưởng bộ môn..
4/ Nộp bảng điểm.
GV nộp Bảng điểm có chữ ký (nộp bảng điểm theo Ghi chú tại bảng điểm) đúng
thời gian qui định.
Hổ trợ kỹ thuật.
Trong quá trình làm việc, nếu có trở ngại về lỗi phần mềm. Đề nghị Giáo
viên liên hệ theo địa chỉ Email hoặc số điện thoại sau để CB kỹ thuật xử lý:
- Email: buingochung278@gmail.com, toantd1979@gmail.com
- Điện thoại: 38547301

