
GIẢI PHÁP
PHÒNG HỌC THÔNG MINH

SMART CLASSROOM



ĐỊNH NGHĨA LẠI
VỀ PHÒNG HỌC THÔNG MINH

Giải pháp Phòng học thông minh phải đáp ứng đủ 4 yếu tố sau đây:

TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH

NỘI THẤT PHÒNG HỌC THÔNG MINH 

PHẦN MỀM PHÒNG HỌC THÔNG MINH
(Nền tảng cốt lõi)

HỆ THỐNG IOT SMART CLASSROOM
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GIẢI PHÁP TỔNG THỂ 
PHÒNG HỌC THÔNG MINH



1. TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 
THÔNG MINH



1. TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

MÀN HÌNH LED TƯƠNG TÁC

• Kích thước đa dạng
65” – 75 “ – 86”

• Độ phân giải 4k

• Kính cường lực

• Cảm ứng siêu mượt

• Công nghệ màn hình bảo vệ mắt

• Tương tác cùng lúc 20 điểm viết

• Kết nối không dây mạnh mẽ



Bục giảng thông minh

• Là trung tâm điều khiển cho 
cả lớp học

• Tích hợp PC All-in-one cho 
giáo viên

• Dễ dàng điều chỉnh độ cao

1. TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH



Tủ sạc di động thông minh

• Có chức năng sạc toàn bộ 
các thiết bị trong lớp học như 
laptop, tablet…

• Chức năng sạc nhanh an toàn 
& thông minh

• Đóng vai trò như tủ quản lý 
tài sản lớp học

• Đa dạng màu sắc, kích thước 
tủ để phù hợp nhiều không 
gian phòng học

1. TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH



Hệ thống camera ghi hình bài giảng - tracking

• Ghi hình bài giảng độ nét cao 
FullHD

• Khả năng zoom lên đến 20x

• Phát trực tuyến bài giảng lên 
youtube

• Chia sẻ bài giảng lên Cloud

• Tự động tracking chuyển 
động của giáo viên

1. TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH



Tai nghe chuyên dụng

1. TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

Trong môi trường phòng học, nơi mà tất cả các học viên 
đang hội thoại cùng lúc. Điều then chốt không thể bỏ qua là 
tai nghe, nó phải tách biệt được âm thanh của học viên 
đang ghi âm và các học viên bên cạnh. Tai nghe robotel đáp 
ứng yêu cầu trên bằng cách:
✓ Quai đeo thiết kế êm ái và phủ kín tai giúp chặn tiếng ồn 

xung quanh.
✓ Mirco với công nghệ triệt nhiễu, giúp loại bỏ tạp âm và 

chỉ ghi lại giọng nói của học viên đang sử dụng.
✓ Ngoài ra tai nghe Robotel còn có những đặc điểm ưu 

việt sau:
✓ Hỗn hợp chất liệu Composite với độ bền cao.
✓ Thiết kế linh hoạt giúp giáo viên và học viên thoải mái 

điều chỉnh kích cỡ phù hợp.
✓ Nhiều lựa chọn cho tất cả loại thiết bị như PC, lapop, 

tablet, smartphone.

Robotel headset



Hệ thống Camera AI - điểm danh, quan sát

• Nhận dạng khuôn mặt học sinh từ Camera
• Hỗ trợ Camera độ phân giải Full HD, có tính năng PTZ 

(quay/quét/phóng to)
• Thiết bị nhỏ gọn, triển khai dễ dàng
• Tự động vận hành 24*7*365 ngày
• Có thể sử dụng Camera sẵn có của trường
• Phát hiện đột nhập ngoài giờ cho phép
• Đánh giá thái độ học tập
• Tích hợp với màn hình LCD, hiển thị thông báo đến đúng 

người vào đúng thời điểm
• Tự động thông báo cho cha mẹ học sinh qua
• App trên ĐT di động tình hình đến lớp và học tập của con

1. TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH



2. NỘI THẤT LỚP HỌC
THÔNG MINH 



2. NỘI THẤT THÔNG MINH

Bàn liền ghế tương tác thông minh

• Thoải mái, nhẹ nhàng và an toàn.

• Tính di động cao, dễ dàng bố trí 
và lắp ghép

• Tiết kiệm không gian, phù hợp với 
mọi loại hình giảng dạy

• Chất liệu Nhựa PP+PA66+ABS an 
toàn và thân thiện

• Nhiều màu sắc tươi mới

• Khả năng chịu tải xấp xỉ 105kg

Tối ưu dành cho Tiểu học & THCS



Bàn & Ghế xếp di động 

• Thiết kế công thái học mang lại 
trải nghiệm thoải mái

• Di chuyển linh hoạt với bánh xe 
mỗi chân

• Dễ dàng xếp gọn

• Chất liệu thép & laminate, thân 
thiện và vững chắc

• Dễ dàng lắp ghép thành nhiều mô 
hình khác nhau, phù hợp cho 
nhiều mục đích dạy & học

2. NỘI THẤT THÔNG MINH

Tối ưu dành cho THPT



3. PHẦM MỀM GIẢNG DẠY  QUẢN LÝ LỚP HỌC 
& HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ



2 K.I.S.S ( Keep It Short And Simple)
Triết lý thiết kế đơn giản và gọn nhẹ

Tương thích với nhiều thiết bị
Laptop, PC, Smartphone, tablet.

Phù hợp với môi trường giảng dạy tại Việt Nam
Giảng viên soạn bài giảng trước ở nhà, upload lên cloud và
lên lớp sử dụng. Học viên nhận và làm bài ở nhà thông qua
kết nối Internet (Homework).

Học tập mọi lúc, mọi nơi
Học viên học ở phòng lab của trường. Học viên tự học và làm bài tập
ở nhà, thư viện, quán café hoặc bất kỳ nơi đâu có kết nối Internet.
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Phần mềm giảng dạy & quản lý lớp học Smartclass+  của
Tập đoàn Robotel Canada, mang giá trị cốt lõi của giải pháp
phòng học thông minh hiện nay. 1

3. PHẦM MỀM GIẢNG DẠY & QUẢN LÝ LỚP HỌC



SMARTCLASS+ 
CÓ 2 PHIÊN BẢN CHÍNH

Phiên bản Giáo Viên
Giúp giáo viên quản trị, giám sát toàn bộ hoạt 
động của học viên trong lớp; trình chiếu nội 
dung, giám sát lớp học, hoạt động nhóm, giao 
bài tập, kiểm tra trực tiếp

Phiên bản Giáo Viên
Là công cụ giúp giáo viên soạn thảo bài giảng, 
quản lý, tạo khóa học và lớp học, quản lý, giao 
bài tập; giao bài tập và quản lý điểm số

Phiên bản Học Viên
Phần mềm hỗ trợ làm bài cho học sinh và
xem lại đánh giá của giáo viên

Phiên bản Học Viên
Phần mềm hỗ trợ kết nối giữa hệ thống máy 
học sinh và máy giáo viên, giúp học viên giao 
tiếp và nhận các yêu cầu từ giáo viên.

Smartclass+  HUBSmartclass+  LIVE



Phần mềm hỗ trợ làm bài tập tại nhà
SMARTCLASS+ HUB (Home Work)

✓ Cho phép giáo viên và học sinh truy cập 24/7 trên môi trường
internet nhằm quản lý khoá học, xây dựng kho học liệu bài
tập, theo dõi, nhắc nhở và đánh giá kết quả học tập của học
sinh sau khi làm bài.

✓ Giáo viên chèn bất kỳ loại file nào vào phần mềm để hỗ trợ
biên soạn bài giảng/ bài tập từ các file đa phương tiện: Video,
Audio, hình ảnh, file PDF và hỗ trợ hơn 19 dạng bài tập.

✓ Học sinh có thể học và làm bài tập ở bất kỳ đâu, bất cứ thiết bị
nào, bài làm sẽ tự động được gửi đến hệ thống của giáo viên.

✓ Tương thích với nhiều loại thiết bị khác nhau như: Ipad, tablet,
laptop, PC đồng nghĩa với việc tương thích các hệ điều hành
Windows, MacOS, Android, iOS

Smartclass+ HUB 
Homework



3. PHẦM MỀM GIẢNG DẠY & QUẢN LÝ LỚP HỌC

Giao diện tiếng Việt,
trực quan và dễ sử dụng



Bài tập luyện phát âm

Văn bản mở Vấn đáp Trắc nghiệm 
(Chấm điểm tự động)

Điền vào chỗ trống
(Chấm điểm tự động)

Ghi âm mởGhi âm so sánh Biên phiên dịch 6 dạng bài tập 
ghép câu, ghép từ

Ghi hình video

3. PHẦM MỀM GIẢNG DẠY & QUẢN LÝ LỚP HỌC

Biên soạn bài giảng dễ dàng với 19 dạng bài tập



o Tiếp cận và sử dụng thư viện bài 
giảng do người dùng SmartClass+ 
trên toàn thế giới đóng góp

o Giáo viên có thể sử dụng trực tiếp
bộ học liệu Let'sTalk từ Cloud của
Robotel

o Giáo viên và học sinh sử dụng
Cloud để chứa dữ liệu, làm bài tập
mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc
vào tình trạng máy chủ của trường.

SmartClass Cloud Exchange

3. PHẦM MỀM GIẢNG DẠY & QUẢN LÝ LỚP HỌC



505 digital activities
(includes 268 auto-graded 

activities)

582 digital activities
(includes 313 auto-graded 

activities)

667 digital activities
(includes 345 auto-graded 

activities)

741 digital activities
(includes 359 auto-graded 

activities)

BỘ HỌC LIỆU LET’S TALK 





HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ



4. HỆ THỐNG IOT



Màn hình
tương tác

thông minh

Mô đun điều
khiển RF

Mô đun
màn chiếu, 
máy lạnh

Mô đun
nhiệt độ & 

độ ẩm

Mô đun
PM2.5

Mô đun điều
khiển hồng
ngoại từ xa

Bảng điều
khiển LCD

Mô đun
ánh sáng

Điểm truy
cập không

dây

THIẾT BỊ PHẦN CỨNG PHÒNG HỌC IOT



MÔ HÌNH
PHÒNG HỌC

THÔNG MINH
ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI



Màn hình LED tương tác

Âm thanh trợ giảng
Máy tính học viên

Router Wifi Switch

Camera Ghi hình/ phát
trực tuyến bài giảng

Tủ sạc thông minh

Bục giảng thông minh Bàn ghế thông minh

Hệ thống lưu trữ- NAS

Robotel headset

Tai nghe chuyên 
dụng nghe nói



MÔ HÌNH PHÒNG HỌC THÔNG MINH
KHỐI TIỂU HỌC



MÔ HÌNH PHÒNG HỌC THÔNG MINH
KHỐI TIỂU HỌC

Mô hình PHTM sử dụng Máy tính bảng



MÔ HÌNH PHÒNG HỌC THÔNG MINH
KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG



ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI GIA LAI – KON TUM

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


