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LỜI MỞ ĐẦU
Chào mừng các bạn đến với Hệ thống đào tạo trực tuyến thông minh SMARTRAIN.VN & SmartUni.VN!

Chúng ta đang tiến vào kỷ nguyên số!

Giáo dục đào tạo là lĩnh vực mang sứ mệnh to lớn là nâng cao tri thức và kỹ năng cho con người, Tuy nhiên trong thời
đại ngày nay, giáo dục & đào tạo đang đứng trước thách thức to lớn về thay đổi bản chất trong đó thay đổi phương
thức giao tiếp giữa Nhà trường và sinh viên, giữa giảng viên và sinh viên và giữa các sinh viên. Trong môi trường doanh
nghiệp cũng đang đòi hỏi kỹ năng ngày càng cao của người lao động do đó mọi người đều phải tự trang bị cho mình
những kỹ năng phù hợp với các vị trí công việc.

Để nhà trường của bạn thật sự có sự khác biệt với các cơ sở đào tạo khác, các sinh viên cần được trang bị các hình
thức học tập năng động, lan tỏa không giới hạn về không gian và thời gian và tiết kiệm chi phí. Các doanh nghiệp
cũng có thể nâng cao nội lực nếu các nhân viên cần có kiến thức về hệ thống kinh doanh, áp dụng thành công các
kiến thức và kỹ năng trong quá trình triển khai công việc.Việc này phụ thuộc khá lớn vào một hệ thống đào tạo và
đào tạo lại được tổ chức bài bản và đạt hiệu quả cao. Trong đó, E-learning là tương lai của hoạt động đào tạo.

Nắm bắt hình thức giảng dạy trực tuyến của nền công nghệ giáo dục trong thời đại công nghệ số, AFC Vietnam đã
chính thức cho ra mắt hệ thống đào tạo trực tuyến thông minh SMARTRAIN.VN và SmartUni.vn với sự tham gia của hơn
100 thày cô giảng viên chuyên gia nhiều kinh nghiệm!



Trong hệ thống đào tạo SMARTRAIN.VN, các khóa học được thiết kế theo cấp bậc, vị trí trong các doanh
nghiệp;



Trong hệ thống học tập SmartUni.vn, các khóa học được thiết kế với khung chương trình đạt chuẩn riêng biệt,
phù hợp cho các chương trình đào tạo tại các trường đại học và cơ sở đào tạo.

Hãy trải nghiệm các khóa học trong hệ thống học tập trực tuyến của AFC Vietnam để cảm nhận sự khác biệt!

Đặng ĐứcSơn, Assoc.Prof. Dr.
Chủ tịch HĐTV - Cty TNHH AFC Vietnam
Tầng 1, Tòa nhà N06B1, Phố Thành Thái, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
T: +8424 6282 7682
W: www.afc.edu.vn
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F: +8424 6282 7683
E: info@afc.edu.vn

Hotline: 0942 974 500

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN THÔNG MINH

SMARTRAIN.VN
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ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Hệ thống đào tạo trực tuyến thông minh SMARTRAIN.VN ra đời nhằm cung cấp các khóa học bổ ích nhất về các chuyên
ngành Quản trị Doanh nghiệp, Tài chính - Kế toán, Kỹ năng dành cho 2 đối tượng khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp,
thiết kế theo từng cấp độ phù hợp với yêu cầu công việc ở cấp bậc và vị trí làm việc.

Dành cho cá nhân (Public)
Dành cho các cá nhân đăng ký đơn lẻ hoặc theo
nhóm trên website: www.smartrain.vn;
Tùy ý lựa chọn các khóa học trực tuyến trên hệ thống.

Dành cho doanh nghiệp (In-house)
Cung cấp khóa học có sẵn cho các bộ phận trong
doanh nghiệp;
Thiết kế chương trình đào tạo trực tuyến cho từng
doanh nghiệp cụ thể.

ĐÀO TẠO THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
1. Chủ Doanh nghiệp, lãnh đạo cấp cao

Các khóa học cung cấp kiến thức cần thiết và bổ

2. Quản lý cấp trung
Các quản lý cấp trung như Giám đốc bộ phận,

sung các vấn đề mà chủ Doanh nghiệp hay lãnh đạo

Trưởng phòng sẽ được củng cố các kiến thức thực

cấp cao thường hay gặp phải như vấn đề Quản trị

tiễn trong điều hành mảng công việc mình phụ

dòng tiền, Phân tích Tài Chính, kiến thức Luật cho

trách. Ví dụ như các khóa học dành cho quản lý

điều hành Doanh nghiệp hay Tối ưu nghĩa vụ Thuế…

nhân sự, dành cho Giám đốc/Trưởng phòng kinh
doanh...

3. Bộ phận Kế toán - Tài chính

Cung cấp kỹ năng vận hành bộ máy tài chính của
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4. Startup

Các chủ doanh nghiệp Startup thường gặp nhiều

doanh nghiệp sẽ thiếu trơn tru nếu các nhân viên Kế

vấn đề khi gây dựng doanh nghiệp như huy động

toán - Tài chính thiếu khả năng xử lý tốt công việc.

vốn, quản lý tài chính, thu hút nhân sự... các khóa học

Các khóa học dành riêng cho bộ phận Kế toán - Tài

thiết thực trên hệ thống giúp các chủ doanh nghiệp

chính sẽ giải quyết và bổ khuyết các kiến thức và kỹ

Startup rút ngắn thời gian xây dựng và tăng cường

năng còn thiếu.

hiệu quả quản lý điều hành doanh nghiệp.

ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP THEO ĐẶC THÙ NGÀNH
Với vai trò là đơn vị hàng đầu về đào tạo quản trị doanh nghiệp và tài chính, Viện Quản trị Tài chính AFC đã cung
cấp nhiều khóa học đặc thù ngành, bao gồm cả các khách hàng là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tài
chính - Chứng khoán về các vấn đề kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm soát tài sản.
Kế thừa những chương trình đào tạo Offline tại doanh nghiệp, chúng tôi phát triển SMARTRAIN.VN - Đào tạo trực
tuyến thông minh để cung cấp cho các công ty, tập đoàn giải bài toán nhân sự, phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao bằng chi phí đào tạo thấp nhất.
Không những thế, “Đúng với từng khách hàng” là phương châm của Viện Quản trị Tài chính AFC khi thực hiện các
hợp đồng đào tạo với các đối tác là các Tổng Công ty - Tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Sự am hiểu về đặc
trưng ngành cùng sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, chúng tôi sẽ thiết kế và cung cấp các khóa học trực tuyến
theo từng yêu cầu.

MỘT SỐ ĐỐI TÁC ĐÃ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO NỘI BỘ VỚI AFC VIỆT NAM
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SỰ KHÁC BIỆT NỔI BẬT
Giảng viên chất lượng cao

100% các giảng viên có kinh nghiệm trên 5 năm về đào tạo và thực tế tại nhiều doanh nghiệp.

Format tài nguyên Online đạt chuẩn

Case study

 Video chất lượng cao (HD);

Video HD

 Slide bài giảng rõ ràng cuốn hút;
Bài kiểm tra

 Case studies thực tế mang tính ứng dụng cao;

trắc nghiệm

Slide

 Hệ thống bài kiểm tra trắc nghiệm gắn liền thực tiễn

bài giảng
Tài liệu
tham khảo

doanh nghiệp;
 Tài liệu tham khảo mang tính thực tế.

Tổng hòa các hình thức đào tạo



Học Online: Học viên được cấp tài khoản đăng nhập học tập trực tiếp trên hệ thống, tham
gia thảo luận và nhận giải đáp từ giảng viên;



Học Online kết hợp trực tuyến (Live - streaming): Tham gia trao đổi với chuyên gia từ xa
thông qua phát trực tiếp Live - Streaming;
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Tư vấn Offline: Gặp gỡ trực tiếp với chuyên gia thông qua các buổi Offline, Workshop.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hãy truy cập vào website: www.smartrain.vn để tiếp cận với các chương trình
đào tạo với gần 60 khóa đào tạo trong hệ thống đào tạo trực tuyến thông minh
Smartrain.vn.
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CỔNG ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN THÔNG MINH

SmartUni.vn
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ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Hệ thống đại học trực tuyến thông minh SmartUni.vn ra đời nhằm cung cấp các giải pháp cho đào tạo trực tuyến cho các
trường đại học, các cơ sở đào tạo về các chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán và Công
nghệ thông tin, các khóa học được thiết kế phù hợp với chương trình đào tạo cử nhân của các trường đại học và các cơ sở
đào tạo.

Đối tượng khách hàng của cổng đào tạo trực tuyến thông minh SmartUni.vn bao gồm:
Các trường đại học, cao đẳng có nhu cầu xây dựng cổng đào tạo trực tuyến;
Các cơ sở giáo dục có nhu cầu được cung cấp các khóa học kỹ năng, thực hành trực tuyến cho
các học sinh, sinh viên;

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

CHUYÊN MÔN
Giảng viên

CÔNG NGHỆ

Hệ thống LMS theo
chuẩn Quốc tế

+
Máy chủ và hỗ trợ
vận hành

+

Học liệu
(Slide, bài tập,
case study)

QUẢN LÝ

Trung tâm đào tạo
trực tuyến

+
Hỗ trợ đào tạo
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SmartUni.vn
Cổng đào tạo trực tuyến SmartUni.vn mang đến gần 200 khóa học cho 4 chuyên ngành:

QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP

TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG

KẾ TOÁN
TÀI CHÍNH

CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

Hãy truy cập vào website: www.smartuni.vn để tiếp cận với các chương trình đào tạo với gần
200 môn học trong Cổng đào tạo đại học trực tuyến thông minh SmartUni.vn.
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CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HỌC LIỆU

HỆ THỐNG MÁY CHỦ HIỆN ĐẠI
Công nghệ hiện đại hàng đầu: Hệ thống video
học tập theo chuẩn full-HD - 4k; nền tảng
Moodle, học liệu theo chuẩn Scorm;

Học Online kết hợp Live- streaming &
hệ thống forum trao đổi trực tiếp
giảng viên và sinh viên.
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GIẢNG VIÊN
Các giảng viên hàng đầu đã và đang tham dự giảng dạy tại AFC Vietnam
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GIẢNG VIÊN
Các giảng viên hàng đầu đã và đang tham dự giảng dạy tại AFC Vietnam (tiếp theo)
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MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HỘI THẢO ĐÃ TRIỂN KHAI

Học viên tham gia thảo luận với

Các học viên xử lý bài tập

Hội thảo với những nhà tuyển

chuyên gia Việt nam và chuyên gia

tình huống trong khóa học

dụng về cơ hội nghề nghiệp

đến từ Singapore và Anh về kỹ

“Kỹ năng tài chính cho nhà

trong tương lai.

năng quản trị và đổi mới văn hóa

quản lý”.

doanh nghiệp.

Kỷ niệm thày và trò sau những

Học viên tham gia thảo luận về kỹ

giờ giảng dạy và học tập sôi

năng quản trị và tiếp cận vốn

nổi và hào hứng.

ngân hàng” với chuyên gia tài
chính Nguyễn Chí Hiếu (Ngân hàng

Học viên tham gia thảo luận
trong hội thảo nhân sự “Xây dựng
khung năng lực và đào tạo theo
vị trí công việc”

An Bình Bank).

Sinh viên nhận chứng chỉ lớp

Học viên lớp “Kỹ năng

kỹ năng phân tích tài chính

Marketing và Bán hàng dự

do giảng viên trao tặng.

án” chụp ảnh lưu niệm cùng
giảng viên.
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Tham gia các khóa học của AFC
Vietnam là các học viên quản lý
trung và cao cấp của các Tổng
công ty thuộc nhiều ngành khác
nhau.

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HỘI THẢO ĐÃ TRIỂN KHAI (tiếp theo)

Hội thảo với chuyên gia Lê

Đào tạo trực tuyến kết hợp

Đăng Doanh về công nghệ số

trực tiếp tại tập đoàn Hòa

Chào mừng ngày nhà giáo

4.0 và tương lai của hệ thống

Phát.

VN 20-11 tại trường Đại học
Công nghệ Đông Á.

quản trị.

Tập huấn cho các doanh

Chương trình Thạc sĩ QTKD với

nghiệp thuộc Hiệp hội cấp

hội đồng chấm đề cương

nước miền Trung.

luận văn của trường Đại học

Chương trình đào tạo quản lý
tài chính trong công ty cổ
phần.

Thành Tây.

Sinh viên thực tập phần mềm

Các chương trình tham quan

trên hệ thống Internet với các

thực tế tại doanh nghiệp luôn

một điểm nhấn quan trọng

phần mềm chuyên dụng hiện

là một phần hoạt động quan

của kỹ năng sinh viên khi ra

đại hàng đầu Việt nam.

trọng của đào tạo đại học.

trường.

Kỹ năng thuyết trình luôn là
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AFC Vietnam

EDUCATION & TRAINING WORLD WIDE

CÔNG TY TNHH AFC VIETNAM
Tầng 1, Tòa nhà N06B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội
Fax: +84(24) 6282 7683 - Tel: +84(24) 6282 7682
Website: www.afc.edu.vn
Email: info@afc.edu.vn

Để có giải pháp đào tạo trực tuyến
phù hợp nhất với tổ chức của bạn, hãy liên hệ: 0942 974 500

Thông tin chi tiết xem tại:

www.smartrain.vn

www.smartuni.vn

