
05 COHOTA LMS

Cohota được viết tắt từ Cổng Học Tập là
một giải pháp công nghệ hỗ trợ cho việc
dạy và học ở mọi nơi trong thời đại số

Hệ quản trị
học tập
sâu và rộng
cohota
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�Giải pháp làm giao diện & quy trình đặc trưng
Quy trình nghiệp vụ chặc chẽ

Dễ dàng mở rộng hợp tác
Full API và các ứng dụng Mobile

Tích hợp với các kênh thanh toán theo yêu cầu

Tối ưu hoá
trải nghiệm
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3 Thành phần chính

Hoạt động dạy và học đòi hỏi
sự linh động về phương pháp
giảng dạy tuỳ theo môi trường.
Ví dụ như trường học các cấp,
các hệ đào tạo chuyên nghiệp
hay đào tạo tại nội bộ, các
chương trình đào tạo theo
chương trình xã hội hoá học tập

Tổ chức dạy và học
�Quản lý tất cả các thể loại
học liệu một cách rõ ràng,
đầy đủ, đơn giản.
Cho phép mở rộng kết nối
đến các kho học liệu mở, kho
học liệu được cung cấp bởi
bên thứ Ba

Quản lý học liệu

Dữ liệu xuất hiện ở mọi nơi của
quá trình giảng dạy. Không chỉ
kết quả của người học, mà còn
dữ liệu hành vi của người dạy
và người học. Người thiết kế
chương trình dựa vào đó cải
tiến liên tục chương trình đào
tạo

Cải tiến việc dạy &
học bằng dữ liệu



Hệ thống đã có người dùng trải khắp thế giới, hỗ trợ 40 ngôn ngữ. Đã cung cấp
miễn phí nhiều tiêu chuẩn bảo mật và cam kết về nghiệp vụ bảo mật thông tin
cho nhiều khách hàng Enterprises. Các tiêu chuẩn về cấu trúc dữ liệu đạt theo
nhiều chuẩn của ADL (Advanced Distributed Learning). Có thể chuẩn các node

máy chủ về địa phương

Bảo mật và tiêu chuẩn
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Trải nghiệm thử

https://bts.uhita.com

Một sản phẩm game sử dụng đề thi

https://themes.cohota.com

Trải nghiệm các giao diện riêng

https://cohota.com

Mở tài khoản miễn phí trải nghiệm

https://bts.uhita.com/
https://themes.cohota.com/
https://cohota.com/

