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PHẦN 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GMETRIX SMS - IC3 GS4
PRACTICE TEST
1.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG
- CPU: 1.00 GHz trở lên
- Bộ nhớ trong: Tối thiểu 1 GB
- Độ phân giải màn hình tối thiểu: 1024x768
- Hệ điều hành: Windows 7, Windows 8 and 8.1
- Trình duyệt hỗ trợ: Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome 44.x trở lên Đường truyền Internet: Yêu cầu kết nối Internet chất lượng cao.
- Adobe Flash Player: Phiên bản mới nhất. Cập nhật tại đây

1.2 ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ WEB
- Người học đăng nhập vào hệ thống sử dụng Web Browse tại địa chỉ Gmetrix.net
bằng tài khoản đã đăng ký. Nếu người học chưa có tài khoản GMetrix, đăng ký tại
đây.
- Giao diện đăng nhập:

1.3 MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA
- Voucher = Access Code

1.4 GIAO DIỆN NHẬP ACCESS CODE VÀ LÀM BÀI THI
- Giao diện nhập Voucher để tiến hành làm bài thi thử thử:

1. Chọn Take a Test
2. Click Redeem New Access Code
3. Nhập Access Code được cung cấp bởi người quản trị vào ô Access Codes

4. Nhấn mũi tên

bên trái ô nhập Access Code

5. Lựa chọn môn thi: Có các bài thi thử tương ứng với licence đã mua
6. Lựa chọn chế độ làm bài: Training hoặc Testing
7. Lựa chọn bài thi
8. Nhấn nút Next để chuyển qua màn hình tiếp theo

- Màn hình này đưa ra thông tin chi tiết bài thi thử kèm hướng dẫn người học cách
sử dụng các chức năng trong cửa sổ bài thi

9. Nhấn nút Start để bắt đầu làm bài

1.4 LÀM BÀI THI
- Màn hình làm bài kiểm tra với câu hỏi dạng Multiple Choice

- Màn hình làm bài kiểm tra với câu hỏi dạng Practice

- Màn hình làm bài kiểm tra với câu hỏi dạng Place Order

Trong màn hình bài kiểm tra
- Bài thi thử được thiết kế với nhiều dạng câu hỏi khác nhau: Multiple choice, Single choice,
Matching, Practice,..
- Để hiển thị trợ giúp của hệ thống, tại mỗi câu hỏi, người học có thể nhấn vào nút Answer
hoặc Show me tùy loại câu hỏi. Màn hình trợ giúp chỉ xuất hiện khi người học thực hiện bài
thi thử ở chế độ TRAINING
- Người học có thể xem lại câu hỏi trước đó bằng cách nhấn vào nút Previous
- Người học có thể bỏ qua câu hỏi hiện tại và làm lại những câu hỏi này sau khi kết thúc
bài làm của mình bằng cách nhấn vào nút Skip
- Sau khi trả lời xong 1 câu hỏi, người học nhấn nút Next để chuyển qua câu tiếp theo
- Để xem danh sách các câu hỏi trong bài thi, nhấn biểu tượng
- Người học có thể tạm thời lưu bài đang làm của mình lại để làm lại vào thời điểm khác bằng
cách nhấn vào biểu tượng
trong mục SAVED TESTS

trên màn hình ứng dụng. Các bài thi thử được lưu lại sẽ nằm

- Để thu nhỏ/ phóng to cỡ chữ của bài thi, người học nhấn vào nút
- Để làm lại câu hỏi hiện tại, người học nhấn vào nút Reset (hoặc Reset Question)

1.5 LÀM LẠI CÁC BÀI THI THỬ ĐÃ ĐƯỢC LƯU TRƯỚC ĐÓ

1. Đăng nhập vào hệ thống sử dụng tài khoản đã dăng ký tại địa chỉ http://gmetrix.net
2. Click chọn SAVED TESTS
3. Lựa chọn bài thi thử đã lưu, nhấn nút Go

1.6 HIỂN THỊ CÁC BÀI THI THỬ ĐÃ HOÀN THÀNH

1. Đăng nhập vào hệ thống sử dụng tài khoản đã dăng ký tại địa chỉ http://gmetrix.net
2. Click chọn COMPLETED

1.7 XEM LẠI CÁC BÀI ĐÃ THI THỬ
1. Đăng nhập vào hệ thống sử dụng tài khoản đã dăng ký tại địa chỉ http://gmetrix.net
2. Chọn COMPLETED. Hệ thống sẽ liệt kê các bài thi thử đã hoàn thành cả ở 2 chế độ

training và testing

`

4. Nếu người học muốn làm lại các câu hỏi sai trong bài thi thử thì chọn Review

Missed Questions

PHẦN 2: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CỦA KHÁCH HÀNG
ĐỊNH NGHĨA IC3 PRACTICE TEST VOUCHER
- IC3 Practice Test Voucher là Voucher dành cho khách hàng cá nhân. Mỗi Voucher được sử
dụng cho 01 tài khoản người dùng. Mỗi tài khoản người dùng có tối đa 06 lần làm bài thi thử
(bao gồm cả 2 chế độ Testing và Training).
BẢO VỆ TÀI KHOẢN
- Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ tài khoản người dùng của mình, cần thay đổi mật khẩu
tài khoản người dùng thường xuyên để tránh mất mát tài khoản.

