QLTH THỜI KHÓA BIỂU
HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG - CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

QLTH Thời khóa biểu là công cụ hỗ trợ đắc lực
trong việc xếp thời khóa biểu (TKB) tự động giúp
Ban lãnh đạo nhà trường quản lý hoạt động
giảng dạy. Phần mềm phù hợp với tất cả loại
trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX
và trường Tư thục…

tuần 20 (30/3 - 4/4)

NHÀ TRƯ ỜNG
THÔNG BÁO

Xếp tự động hoàn toàn 100% một TKB chỉ trong
một vài phút tiết kiệm thời gian công sức cho
người lập.

Thời khóa biểu tuần 20 (30/3 - 4/4) Lớp 8A1

Đảm bảo chính xác tuyệt đối các ràng buộc
mong muốn của nhà trường về giáo viên,
phòng học, thời gian dạy học, tiết học…
Dễ dàng điều chỉnh TKB khi có các thay đổi
phân công giảng dạ y, thời gian học…
Ngay lập tức gửi TKB cho giáo viên, học sinh,
phụ huynh qua ứng dụng chia sẻ thông tin Nhà
trường - Phụ h uynh SISA P.
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ĐIỂM ƯU VIỆT

PHẦN MỀM Q LTH THỜI KHOÁ BIỂU

Đáp ứng đ ầy đủ các
loại trư ờng học
Đáp ứng TKB cho tất cả các
loại trường học phân ban,
không phân ban, lớp học 2
buổi, lớp VNEN…

Đa dạng các ràng
buộc
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Mẫu Thời khóa biểu
phong phú
Rất nhiều mẫu TKB và thông
số lựa chọn in dữ liệu khác
nhau thỏa mãn nhu cầu đa
dạng của nhà trường.

Tự động xếp TKB
kèm phòng học ch ứ c
năng
Đảm bảo tất cả lớp đều được
sử dụng phòng chức năng, cơ
sở vật chất cần thiết trong
giờ học mà không trùng
lớp, trùng tiết.

Hơn 20 ràng buộc giáo viên
và nhóm giáo viên bao gồm:
ràng buộc tiết học, nghỉ
dạy theo buổi và ngày, số
giờ trống, tiết học cố
định…
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Kết nối linh ho ạt với
nhiều phần mềm khác

Tích hợp QLTH.VN tự động sinh
phân công giảng dạy, lịch báo
giảng; Tích hợp ứng dụng Chia sẻ
thông tin Nhà trường - Phụ huynh
SISAP gửi TKB cho giáo viên, phụ
huynh, học sinh. Nhập khẩu từ
excel để lấy dữ liệu nhanh
chóng.
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