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I. Giới thiệu chung
Trang quản trị là website dành riêng cho các đối tác của sàn TMĐT Fit Mode. Trang
quản trị bao gồm các chức năng để các Đối tác (Huấn luyện viên) truy cập và chỉnh sửa
thông tin đăng ký đối tác, thực hiện xây dựng thư viện bài tập của bản thân, xây dựng
các khóa học và quản trị giao dịch của các hàng hóa, dịch vụ được chào bán trên nền
tảng Fit Mode.

II. Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng nhập

Sau khi đã hoàn tất việc đăng ký để trở thành đối tác của sàn TMĐT Fit Mode, HLV
đăng nhập vào trang quản trị bằng cách truy cập vào website: fitmode.vn và chọn vào
nút “Đăng nhập” ở góc phải trên cùng của trang.

HLV được chuyển đến giao diện đăng nhập, tại giao diện này HLV nhập email và mật
khẩu đã đăng ký để vào trang quản trị.
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2. Tạo mới bài tập

Để tạo mới bài tập HLV bấm vào tab “Tập luyện”, chọn “Bài tập” và chọn nút “Tạo mới
Bài Tập” tại góc phải của trang.
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a. Tên bài tập
Sau khi chọn nút “Tạo bài tập” HLV được chuyển đến giao diện tạo bài tập mới. HLV bắt
đầu tạo bài tập bằng việc nhập tên gọi của bài tập.

b. Phân loại bài tập
Có 4 cách phân loại bài tập dựa theo tính chất về loại cản lực, loại trang thiết bị để thực
hiện bài tập. Ví dụ cũng 1 bài tập squat: Nếu là bài Dumbbell Squat thì HLV sẽ chọn loại
“Free Weight”, Nếu là bài Squat With Resistance Band thì HLV sẽ chọn loại là
“Accessory” còn nếu đơn thuần là 1 bài Squat không yêu cầu dụng cụ thì bài tập này
được xếp vào loại “Body weight”. Với các bài tập sử dụng máy tại các phòng gym, HLV
cần chọn loại “Equipment”

c. Phương thức tập luyện
Có 2 phương thức tập luyện là “Theo thời gian” và “Theo số lần”. Chọn phương thức tập
“Theo thời gian” nếu việc hoàn tất bài tập được tính theo thời gian đã định trước; Ví dụ:
bài tập Plank được thực hiện trong 30s. Chọn phương thức tập “Theo số lần” nếu việc
hoàn tất bài tập được tính theo số lần đã định trước; Ví dụ: bài tập Chống Đẩy cần thực
hiện 12 lần.

5 HDSD trang quản trị dành cho đối tác



d. Cấp độ của bài tập
Có 3 cấp độ cho 1 bài tập: Dễ, Trung Bình và Khó. Dựa vào kinh nghiệm và kiến thức
tập luyện của bản thân, HLV tự quyết định cấp độ của bài tập để những người dùng
khác có thể tham khảo, cân nhắc trước khi thực hiện bài tập.

e. Mục tiêu tập luyện
Mục tiêu tập luyện là phần chọn nhóm cơ mà bài tập sẽ tác động đến. HLV chọn mục
tiêu tập luyện trong danh sách đã được hệ thống chuẩn bị.

h. Dụng cụ:
HLV chọn dụng cụ tập luyện cần thiết cho việc thực hiện bài tập trong danh sách dụng
cụ. Với các dụng cụ hiện tại chưa có trong danh sách, HLV vui lòng liên hệ với Ban quản
trị để chúng tôi có thể bổ sung kịp thời.

i. Nhập số MET cho bài tập:
Trong trường hợp người dùng không kết nối đồng hồ thông minh thông với app Fit
Mode, MET sẽ là số liệu giúp ước tính lượng calories tiêu hao được của 1 bài tập.
Chúng tôi đã chuẩn bị bài viết liệt kê các giá trị MET của các hoạt động tập luyện tại link
“Tham khảo”. HLV xem giá trị mẫu tại bài viết và đối chiếu với bài tập đang khởi tạo để
lựa chọn số MET chính xác.
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j. Mô tả bài tập
Chức năng này tương tự như phần điền description cho các nội dung đăng tải ở các
mạng xã hội phổ biến như Instagram, Youtube. Thông qua phần mô tả, HLV có thể nêu
công dụng của bài tập, hướng dẫn cách thức tập hoặc các lưu ý khi thực hiện động
tác...

k. Thumbnail - Video của bài tập
Mỗi một bài tập cần có 1 hình Thumbnail và 1 video để minh họa. Lưu ý: HLV tải hình
thumbnail và video có nội dung liên quan đến việc minh họa và hướng dẫn thực hiện bài
tập. Chúng tôi cũng liệt kê những yêu cầu kỹ thuật dành cho các file tải lên, rất mong
HLV tuân thủ để hình ảnh và video được hiển thị tối ưu trên ứng dụng.

l. Khởi tạo hiệp (set) mẫu cho bài tập
Khi khởi tạo bài tập, HLV cần chuẩn bị các hiệp (set) mẫu với thông số. Ứng với 2
phương thức tập luyện đã được giới thiệu ở mục c

● Đối với loại bài tập “Theo thời gian”:
- “Thời lượng” là thời gian thực hiện động tác trong suốt 1 hiệp. VD: thực hiện bài

tập Plank trong vòng 30s.
- “Cản lực” là cản lực đi kèm với bài tập. VD: thực hiện tập Plank có kèm với tạ đĩa

10kg
- “Thời gian nghỉ” là thời gian nghỉ ngơi sau khi người dùng tập xong 1 hiệp của bài

tập.
- Huấn luyện viên có thể tạo nhiều hiệp (set) cho 1 bài tập bằng việc bấm vào nút

“Thêm hiệp” và thực hiện thao tác nhập thông số cho hiệp như đã được liệt kê ở
trên.
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● Đối với loại bài tập “Theo số lần”. HLV
- “Cản lực” là cản lực đi kèm với bài tập.
- “Tempo” là thời gian thực hiện 1 động tác của bài tập. VD: Thực hiện 1 lần bài

Chống Đẩy mất 3s.
- “Số lần lập” là số lần mà người dùng cần phải thực hiện động tác trước khi kết

thúc 1 hiệp của bài tập. VD: Thực hiện 1 hiệp bài Chống Đẩy với 12 lần
- “Thời gian nghỉ” là thời gian nghỉ ngơi sau khi người dùng tập xong 1 hiệp của bài

tập.
- Huấn luyện viên có thể tạo nhiều hiệp (set) cho 1 bài tập bằng việc bấm vào nút

“Thêm hiệp” và thực hiện thao tác nhập thông số cho hiệp như đã được liệt kê ở
trên.
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m. Khởi tạo bài tập
Sau khi đã điền đầy đủ thông tin cho bài tập. HLV bấm vào nút “Create Bài Tập” để hoàn
tất việc khởi tạo bài tập

4. Quản trị danh sách bài tập, chỉnh sửa, ẩn bài tập
a. Danh sách bài tập

Các tập sau khi được hoàn tất khởi tạo sẽ được đưa vào danh sách bài tập của  HLV.

b. Chỉnh sửa bài tập
Tại trang danh sách bài tập, HLV chọn vào nút “Chỉnh sửa” nếu có nhu cầu chỉnh sửa
thông tin của bài tập đã có.
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c. Ẩn bài tập
Để ẩn bài tập khỏi danh sách bài tập trên app Fit Mode. Tại trang danh sách bài tập,
HLV bấm vào nút Xem. Sau khi được chuyển vào giao diện chi tiết bài tập, HLV chọn nút
“Ẩn” tại góc bên phải của trang.

5. Tạo mới khóa học
a. Tiêu đề - mô tả khóa học

Bước đầu tiên của việc tạo 1 khóa học là đặt tiêu đề - tên gọi của khóa học. Chúng tôi
cũng cung cấp phần mô tả để HLV có thể điền sơ lược thông tin của khóa học, cung cấp
các lợi ích mà khóa học có thể mang lại cho học viên.
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b. Đối tượng học viên
HLV chọn đối tượng học viên mà khóa học hướng đến theo kinh nghiệm tập luyện của
học viên. Có 3 cấp độ để HLV lựa chọn là:  “Mới tập”, “Có kinh nghiệm” và “Cao cấp.”

HLV chọn đối tượng học viên phù hợp theo tiêu chí giới tính. Có 3 sự lựa chọn là: giới
tính Nữ, giới tính Nam và tất cả giới tính.

HLV nhập độ tuổi phù hợp để theo học khóa học. Độ tuổi sẽ được chia thành 2 mục,
“Đối tượng tuổi tối thiểu” - là tuổi tối thiểu để phù hợp với khóa học và “Đối tượng tuổi tối
đa” - là tuổi tối đa để phù hợp với khóa học.
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c. Tag khóa học
Chúng tôi có chuẩn bị danh sách chủ đề phổ biến mà khóa học có thể thuộc về. HLV
nên chọn đầy đủ các chủ đề có liên quan đến khóa học để khóa học của HLV có thể
được hiển thị tối ưu trên cửa hàng khóa học của ứng dụng Fit Mode. Tuy nhiên các chủ
đề được chọn cần liên quan đến nội dung, tính chất của khóa học, những chủ đề không
liên quan sẽ được Ban quản trị yêu cầu gỡ bỏ.

d. Hình ảnh và video giới thiệu về khóa học
Khóa học cần có 1 hình Cover và 1 video để giới thiệu về khóa học. Chúng tôi đã liệt kê
những yêu cầu kỹ thuật dành cho các file tải lên, rất mong HLV tuân thủ để hình ảnh và
video giới thiệu khóa học được hiển thị tối ưu trên ứng dụng.
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e. Giá bán khóa học
HLV nhập giá bán khóa học mong muốn vào ô “Giá Bán”. Chúng tôi đã chuẩn bị bảng
tính để HLV ước lượng chi phí dịch vụ của Fit Mode. Phần doanh thu trừ hết tất cả chi
phí mà HLV được nhận sẽ thể hiện tại ô “Doanh Thu”.

6. Xây dựng ngày học
a. Danh sách ngày học:

Nội dung của khóa học là các ngày học.

b. Tạo mới ngày học - phần tập luyện
- Tạo buổi tập (session): HLV tạo 1 buổi tập tương ứng với 1 ngày trong chương

trình của khóa học. Ở mục “Tiêu Đề” HLV nhập tên đại diện cho buổi tập.

- Thêm bài tập cho buổi tập: Khi bấm chọn vào ô “Bài tập” HLV sẽ thấy được
danh sách bài tập đã được bản thân khởi tạo từ trước. HLV chọn trong danh
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sách này 1 bài tập phù hợp với buổi tập. Nếu HLV muốn khởi tạo một bài tập
mới, vui lòng quay trở lại danh sách bài tập để thực hiện các thao tác tạo mới bài
tập.

- Chọn thông số cho các hiệp (set) của bài tập: Để thêm mới hiệp (set) của bài
tập đã chọn, HLV bấm chọn nút “Thêm mới hiệp”. HLV nhập các thông số hiệp
tương tự như cách nhập thông số hiệp khi khởi tạo bài tập.
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- Tạo thêm bài tập cho buổi tập: Để tạo thêm các bài tập cho buổi tập luyện
(session) HLV bấm vào nút “Thêm mới bài tập” và thực hiện thao tác chọn bài
cùng với thao tác chọn thông số cho hiệp của bài tập như hướng dẫn ở trên.

c. Tạo mới ngày học - phần dinh dưỡng
- Loại bữa ăn: Có 4 loại bữa ăn để HLV chọn khi khởi tạo bữa ăn. Lưu ý: HLV có

thể tạo nhiều bữa phụ (snack) trong 1 ngày

- Tiêu đề: HLV nhập tiêu đề - tên của bữa ăn. Tiêu đề này cần thể hiện tên gọi của
món ăn trong cuộc sống hằng ngày

- Mô tả: Chức năng này tương tự như phần điền description cho các nội dung
đăng tải ở các mạng xã hội phổ biến như Instagram, Youtube. Thông qua phần
mô tả, HLV có thể viết hướng dẫn, lưu ý để nấu bữa ăn.

- Notify: Đây là nơi HLV nhập thời gian để hệ thống gửi thông báo nhắc học viên
ăn bữa ăn. Định dạng nhập thời gian: Giờ - Phút - Giây.
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- Hình Cover - Video của bữa ăn: HLV có thể thêm video và hình ảnh minh họa
cho bữa ăn. Lưu ý: Hình và video cần có nội dung liên quan đến việc minh họa
và hướng dẫn nấu bữa ăn. Chúng tôi cũng liệt kê những yêu cầu kỹ thuật dành
cho các file tải lên, rất mong HLV tuân thủ để hình ảnh và video được hiển thị tối
ưu trên ứng dụng.

- Thêm món ăn bữa ăn:

HLV chọn món ăn từ danh sách của hệ thống. Đối với các món ăn chưa có trong
hệ thống, xin gửi yêu cầu để Ban quản trị bổ sung kịp thời.

Sau khi chọn món ăn, HLV cần chọn đơn vị và giá trị định lượng của món ăn.
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- Thêm bữa ăn khác trong ngày: Sau khi đã hoàn tất tạo 1 bữa ăn. HLV tiếp tục
tạo thêm các bữa ăn khác trong ngày bằng việc bấm vào nút “Thêm mới bữa ăn”
và lập lại các thao tác tạo bữa ăn đã được liệt kê ở bên trên.

d. Hoàn tất tạo ngày học: HLV bấm chọn nút “Create Ngày Học” để hoàn tất tạo ngày học

e. Danh sách ngày học: Các ngày học được khởi tạo sẽ được thêm vào danh sách ngày
học. HLV có thể tiến hành chỉnh sửa ngày học hiện có bằng việc bấm chọn nút “Chỉnh
sửa”
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7. Tạo và quản lý coupon (mã giảm giá) của khóa học
a. Tạo Coupon (mã giảm giá)

Để:
- Tên Mã: HLV nhập tên mã giảm giá. Đây cũng chính là các kí tự để người dùng

nhập và nhận giảm giá khi thực hiện giao dịch khóa học trên ứng dụng Fit Mode.

- Thể loại: Loại mã “Giảm cố định” là loại mã giảm giá giảm trực tiếp một số tiền
vào giá bán của khóa học. Loại mã “Giảm phần trăm” là loại mã giảm % số tiền
trên tổng giá bán của khóa học.

- Giảm: Trường hợp HLV chọn loại “Giảm cố định” thì HLV điền cụ thể số tiền dự
định giảm. Trường hợp HLV chọn loại “Giảm phần trăm” thì HLV điền số % dự
định giảm.

- Số lượng: HLV nhập số lượng phát hành mã giảm giá. Mã giảm giá sẽ hết hiệu
lực nếu số lần dùng đạt mức đã đề ra.

- Thời hạn mã giảm giá: Ngày và giờ HLV chọn trên lịch sẽ là thời hạn cuối cùng
mà mã giảm giá còn hiệu lực. Sau thời điểm này mã giảm giá sẽ không còn giá
trị sử dụng.
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b. Chỉnh sửa mã giảm giá
Tại danh sách mã giảm giá, HLV bấm chọn vào nút chỉnh sửa để được chuyển đến giao
diện chỉnh sửa lại các thông tin của mã giảm giá.

8. Danh sách khóa học và chỉnh sửa khóa học

a. Danh sách khóa học

Các khóa học được khởi tạo thành công sẽ được liệt kê trong danh sách khóa học. HLV
có thể xem một số thông tin cơ bản của khóa học tại danh sách này hoặc bấm vào nút
“Xem” để xem thông tin chi tiết của khóa học đã khởi tạo.

b. Chỉnh sửa khóa học
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- Chỉnh sửa thông tin giới thiệu khóa học: HLV bấm vào nút “Chỉnh sửa” tại trang
danh sách khóa học để vào giao diện chỉnh sửa thông tin giới thiệu khóa học.

9. Gửi yêu cầu xét duyệt khóa học

Sau khi đã hoàn tất xong các bước tạo khóa học. Từ danh sách khóa học, HLV bấm vào
nút “Xem” để vào trang chi tiết khóa học. Tại đây HLV bấm chọn nút “Yêu cầu duyệt” tại
góc phải của màn hình để gửi yêu cầu xét duyệt cho quản trị viên.

10.Quản lý giao dịch

Fit Mode cung cấp đến các Đối tác giao diện để quản lý các giao dịch khóa học của các
Đối tác. Để vào trang quản lý giao dịch, HLV chọn vào mục “Giao Dịch”. Chúng tôi sẽ liệt
kê toàn bộ các giao dịch để HLV có thể theo dõi. Để tiện cho việc quản lý, chúng tôi có
hỗ trợ xuất ra file CSV để HLV có thể mở bằng các phần mềm tính toán thông thường
như Microsoft Excel, Google Sheets. Để xuất file, HLV kéo đến cuối trang và chọn vào
nút “CSV” ở bên góc trái của màn hình.
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11. Đăng xuất

HLV đăng xuất khỏi trang quản trị dành cho đối tác bằng các chọn vào nút đăng xuất ở
góc trên cùng bên phải của trang

12. Liên hệ khi cần hỗ trợ:

Trong quá trình sử dụng trang web quản trị, nếu gặp bất kỳ khó khăn nào về mặt kỹ
thuật, cần sự hỗ trợ hoặc cần gửi phản hồi báo lỗi, ý kiến đóng góp thì xin quý đối tác
liên hệ qua email: contact@fitmode.vn để các kỹ thuật viên của công ty có biện pháp hỗ
trợ kịp thời.
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