
 

campusM là nền tảng tích hợp giúp trường 

kết hợp được nhiều hệ thống quản trị phía 

sau nhằm trao cho sinh viên mọi thông tin mà 

họ cần trên một ứng dụng di động duy nhất. 

campusM trình bày thống nhất các dịch vụ số 

trên cả thiết bị di động và cổng web bằng việc 

kết nối tới các hệ thống quản trị của trường 

và bên thứ  ba như: 

 Hệ thống quản trị và tra cứu mục lục thư 

viện 

 Hệ thống quản lý thông tin sinh viên, hồ sơ 

sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu 

 Hệ thống quản lý môi trường học tập trực 

tuyến (VLE/LMS). 

 Hệ thống quản lý thư điện tử trường học. 

 Hệ thống xác thực trung tâm và SSO. 

 Hệ thống quản lý ERP (Enterprise Resources 

Planning), ví dụ như PeopleSoft, SAP. 

 

   

“Transforming Your Campus 
Services into a Personalized 
Mobile Experience” 

campusM là gì ? 

campusM là giải pháp tích hợp dịch vụ di động 

dành riêng cho các cơ sở giáo dục. CampusM là nền 

tảng di động tập trung giúp một trường học có 

chiến lược chuyển đổi số tích hợp các dịch vụ số của 

nhà trường, chuyển giao những dịch vụ giao tiếp số 

và thông tin số với cùng một trải nghiệm nhất quán 

và được cá nhân hóa trên tất cả các thiết bị di động. 

campusM tối đa hóa giá trị của các dịch vụ của 

trường đại học tới người dùng tin của trường, khách 

hàng tiềm năng, cựu sinh viên và những người 

dùng tin ở các trường đại học khác. 
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campusM hỗ trợ một chiến lược thông tin và truyền 

thông số, đa kênh, xây dựng một cuộc sống số cho sinh 

viên của một trường nhằm tăng khả năng trình bày 

thông tin và dịch vụ số có thương hiệu trường, đồng 

thời loại bỏ tình trạng không hiệu quả của cách cung 

cấp dịch vụ thông tin truyền thống.  

Thông qua một ứng dụng di động và cổng web tích hợp 

duy nhất, trường có thể nâng cao trải nghiệm cho việc 

giao tiếp số và tương tác số giữa các nhóm người dùng 

tin tại một điểm ứng dụng tập trung. 

 

 

 

 

 

 

 



 Cho phép trường tự tùy biến và xây dựng 

trải nghiệm một ứng dụng di động (native 

mobile app) với bản sắc riêng và và tải lên 

các kho ứng dụng như Apple Store, Google 

Play và ứng dụng cổng Web cho người 

dùng tin của trường. 

 Cho phép triển khai số hóa bản đồ khuôn 

viên trường (campus) có tính năng điều 

hướng và ứng dụng công nghệ thực tại ảo 

tăng cường (AR) với khả năng hướng dẫn 

người dùng tiệp cận các dịch vụ và tới từng 

vị trí địa lý của trường, ví dụ khoa bộ môn, 

phòng giáo sư hướng dẫn, căng tin trường, 

thư viện trường, giảng đường, sự kiện hội 

thảo chuyên đề…v.v. 

 

  
campusM như một phần trong nỗ lực gắn 
kết sinh viên của trường đại học thông qua 
các dịch thông tin số. Các ứng dụng và cổng 
thông tin web của CampusM sẽ cung cấp 
cho sinh viên thông tin đượ c tích hợp từ 
các giải pháp ứng dụng quản lý bên dưới 
(backend) trong trường để hỗ trợ và gia 
tăng kết quả các thông báo trực tiếp, thông 
tin phân tích thống kê và hơn thế nữa. 

“Nỗ lực gắn kết sinh viên”  

  

   Cho phép hiển thị danh mục khóa học/môn học, 

đia điểm diễn ra, thời gian diễn ra, thông tin giảng 

viên, … 

 Cho phép triển khai quản lý điểm danh của sinh viên 

khi tham dự một lớp học hoặc thư viện thông qua 

sóng Wifi của điểm truy cập Hot Spot, ibeacon… 

 Cho phép triển khai các công nghệ của trường, 

tương thích với các chức năng của thiết bị di động 

như NFC, QR, máy ảnh và gia tốc kế trên bo mạch. 

Các ứng dụng gốc hoạt động nhanh hơn, đồng thời 

nâng cao bảo mật và giao diện tương thích với thiết 

bị quen thuộc cho người dùng tin cuối. 

 Cho phép kết nối và quản lý sự sẵn có của các tài 

nguyên máy tính, như PC nào sẵn có sử dụng trong 

một campus. 

 Tích hợp với cơ sở hạ tầng bảo mật và Đăng nhập 

một lần (SSO) hiện có, đồng thời có thể tương tác 

với nhiều cơ chế xác thực đồng thời. 

 Với nhiều ứng dụng gốc (native app) dành cho 

Android và iOS, campusM hoạt động với năng lực 

nội tại của thiết bị để cung cấp một trải nghiệm di 

động vượt trội. 

 Cung cấp các báo cáo và phân tích nâng cao, thu 

thập dữ liệu sử dụng cụ thể trên web và thiết bị di 

động, bao gồm cả truy cập ngoại tuyến và các chỉ 

số về số lần nhấn nút. Hợp nhất dữ liệu từ ứng dụng 

gốc và hoạt động cổng thông tin súc tích, đưa ra cái 

nhìn đa kênh về hành vi của người dùng. 

 Hưởng lợi khi chi phí triển khai trên nền điện toán 

đám mây thấp hơn, giảm đáng kể gánh nặng về cơ 

sở hạ tầng và không cần can thiệp tại chỗ khi nâng 

cấp hệ  thố ng. 

  



 “Bằng chứng rõ ràng cho thấy sinh viên ngày nay là sinh viên kỹ thuật số.  

Họ mong đợi và muốn truy cập các dịch vụ thông qua ứng dụng trên thiết bị di động của họ !” 

 

 
 

 
 

 

 

 

campusM là độc nhất hiện nay. 

Không sinh viên nào bị bỏ lại phía sau. 
 

100% INCLUSIVE  
NO STUDENT IS LEFT BEHIND 

 

 

 

 

Trải nghiệm nhất quán  

trên nhiều nền tảng thiết bị di động  

Giao diện hợp nhất  

hỗ trợ các giải pháp toàn 

diện của trường 

Thông tin cá nhân 

 được cá nhân hoá tối đa  

Dịch vụ tích hợp  

sâu và cho phép phát triển 

tùy chỉnh linh hoạt 



 

NỀN TẢNG campusM NHƯ MỘT MÔ 

HÌNH DỊCH VỤ (PaaS) KẾT HỢP CÁC 

LỢI ÍCH CỦA dịch vụ chia sẻ điện toán 

đám mây lai; quản lý hệ thống dựa trên 

kiến trúc nhiều người thuê và báo cáo 

một khung tích hợp linh hoạt. Triển khai 

PaaS sẽ  nhanh hơn và hiệu quả hơn về 

chi phí so với cài đặt tại chỗ. Với sự đơn 

giản, khả năng mở rộng và độ tin cậy, 

PaaS luôn cung cấp các tính năng mới 

nhất cho tất cả người dùng. Nó cũng hợp 

lý hóa việc phát triển và bảo trì các dịch 

vụ, đồng thời tối đa hóa tính khả dụng 

của hệ thống và giảm tổng chi phí sở 

hữu. 

 

  Đội ngũ chuyên gia tài năng về các nền 

tảng di động và web của chúng tôi luôn 

giữ cho Nền tảng campusM luôn đi 

đầu trong các tiến bộ công nghệ. Mức 

độ chăm sóc khách hàng vượt trội, sự 

quan tâm sâu sát đến trải nghiệm 

người dùng và cách tiếp cận sáng tạo 

đối với mọi thứ chúng tôi làm là những 

giá trị được chia sẻ đi từ trái tim củ a 

chúng tôi. 

campusM có sẵn trên toàn thế giới và 

đang được sử dụng tại các tổ chức ở Bắc 

Mỹ, Vương quốc Anh, Châu Âu, Châu 

Á, Úc và Châu Phi. 

  

Ex Libris là nhà cung cấp toàn cầu hàng đầu về các giải 

pháp dựa trên công nghệ điện toán đám mây để quản 

lý, khám phá và phân phối toàn bộ tài liệu thư viện, 

cũng như các giải pháp khuôn viên trường di động để 

thúc đẩy sự tham gia và thành công của sinh viên. 

Các giải pháp Ex Libris đang được sử dụng bởi hơn 

5.600 học viện tại 90 quốc gia, bao gồm 43 trong số 50 

trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới và hơn 40 

thư viện quốc gia. 

TRUY CẬP VÀO m.campusM.org/get ĐỂ TẢI ỨNG DỤNG 

CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA BẠN HOẶC TRUY CẬP 

PHIÊN BẢN WEB ĐẦY ĐỦ TẠI m.campusM.org  

 



Một số lợi ích mà trường học sẽ thu được từ  

Trải nghiệm người dùng 
Giao diện nhất quán trên các thiết bị 
(ứng dụng dành cho thiết bị di động, 
cổng web thích ứng nhanh). 

Giao diện dễ điều hướng, có thể tùy 
chỉnh theo từng người dùng. 

Được cá nhân hoá thương hiệu đầy đủ 
theo bản sắc riêng của mọi tổ chức đào 
tạo. 

Hợp nhất các dịch vụ 

(Tích hợp) 

Điểm đầu vào duy nhất cho sinh viên 

truy cập trực tuyến tài nguyên và dịch 

vụ số của trường. 

Hiển thị thông tin từ các giải pháp củ a 
trường bao gồm SIS, LMS, thư viện, v.v. 

Chức năng do trường tuỳ chọn cho 
hoạt động triển khai tích hợp hệ 
thống. 

Tham gia của sinh viên 
Xem nhanh thông tin cá nhân trên trang 
chủ của người dùng. 

Thông báo và cảnh báo được cá nhân 
hóa. 

Các dịch vụ khác nhau dựa trên hồ sơ 
và vai trò được giao 

Điều hành và Quản lý 
Thông tin chi tiết và có ý nghĩa nhằm cho 
phép thiết kế lại các luồng thông tin trên 
các nền tảng tương tác. 

Đóng góp trực tiếp của nhiều phòng 
ban trong trường. 

Có thể mở rộng các dịch vụ khi cần mà 
không cần đến sự can thiệp của nhà 
cung cấp. 

 

từ các dịch vụ triển khai, hỗ trợ của đơn vị phát triển ứng dụng , tập đoàn Ex Libris, Israel. 

 

Triển khai 
Dự án 12-16 tuần, bao gồm các giai đoạn 
thiết kế, tạo lập và triển khai. 

Hai phiên đào tạo dành cho người quản 
lý và nhà phát triển ứng dụng. 

Trình quản lý dự án chuyên dụng và 
các công cụ quản lý triển khai dự án 
như Basecamp. 

Hỗ trợ 
Hỗ trợ địa phương, toàn cầu và trung 
tâm 24x7 với các cấp độ rõ ràng. 

Salesforce.com CRM cho yêu cầu hỗ trợ 
và giải quyết vấn đề. 

Cùng trao đổi ý tưởng để phát triển 
lộ trình hợp tác lâu dài. 

Đám mây 
Hơn 7.000 khách hàng đang được phục 
vụ hiện nay. 

Được lưu trữ bởi trung tâm dữ  liệ u 
Equinix trên một môi trường đáng tin 
cậy, có thể mở rộng và an toàn. 

Đội ngũ hỗ trợ toàn cầu để đảm bảo 
duy trì liên tục của dịch vụ. 

 


