
Hướng dẫn theo dõi tài sản trên phần mềm quản lý tài sản online 
 

 

Bước 1: Truy cập vào phần mềm 

          Các đơn vị truy cập theo trang web, tên truy cập và mật khẩu sau: 

                  - Trang web:  https://ulis.sinnovasoft.com/EAM 

                  - Tên truy cập :  Eam_01 

                  - Mật khẩu:  ulis@1955 
  

Khi đó, màn hình sẽ hiển thị (Hình 1):  

 

Hình 1 

 
 

Bước 2: Kiểm tra, theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ đang sử dụng tại các đơn vị 

2.1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, tại thanh công cụ phía trên cùng giao diện 

phần mềm, nhấn chuột trái vào biểu tượng “Thẻ tài sản” (Hình 2) 

 

Hình 2

 

Lúc này, phía bên trái màn hình hiển thị danh sách tài sản, công cụ dụng của toàn 

Trường (Hình 3) 

https://ulis.sinnovasoft.com/EAM


 

Hình 3 

 
        

2.2. Để kiểm tra tài sản, công cụ dụng cụ của riêng đơn vị mình, bước tiếp theo 

nhấn vào biểu tượng ống nhòm tại góc trên, phía bên trái màn hình (Hình 4).  

 

Hình 4 

 
Khi đó trên giao diện, tại các ô dữ liệu lựa chọn như sau: 



 - Đầu tiên, tại ô “Hiện trạng”: nhấn vào   , chọn “Đang sử dụng” 

 - Tiếp đó, tại ô “Phòng ban”: nhấn chuột vào bất kỳ vị trí nào trong ô, danh sách 

các đơn vị trong toàn trường sẽ hiện ra, di chuyển chuột tới tên đơn vị mình, sau đó 

nhấn trái chuột để chọn. 

 - Tất cả các ô dữ liệu còn lại đều để trống. 

- Sau cùng, nhấn vào biểu tượng “Chọn” ở góc bên trái dưới cùng (Hình 5).  

 

Hình 5 

 
 

  



Lúc này, danh sách toàn bộ tài sản đơn vị hiện đang sử dụng sẽ được thể hiện 

phần bên trái màn hình (Hình 6). 

 

Hình 6 

 
 

 - Ở góc bên trái phía dưới cùng màn hình: thể hiện trang màn hình hiện tại trên 

tổng số trang (VD: 1/4). 

 - Ở góc bên phải phía dưới cùng màn hình: thể hiện tổng số tài sản, công cụ 

dụng cụ của đơn vị (VD: màn hình hiển thị tổng số tài sản, công cụ dụng cụ của đơn vị 

là 158 chiếc). 

          2.3. Trong trường hợp, đơn vị muốn kiểm tra riêng số lượng từng loại tài sản, 

công cụ dụng cụ của đơn vị mình (máy tính, máy in, điều hòa, …) thì sau khi thực hiện 

bước nhấn chọn “Thẻ tài sản” và biểu tượng ống nhòm ở Hình 4, trên giao diện màn 

hình, lựa chọn các thông tin như sau: 



 - Tại ô “Hiện trạng”: nhấn vào    , chọn “Đang sử dụng” 

 - Tại ô “Phòng ban”: nhấn chuột vào bất kỳ vị trí nào trong ô, danh sách các 

đơn vị trong toàn trường sẽ hiển thị, di chuyển chuột tới tên đơn vị mình, sau đó nhấn 

trái chuột để chọn. 

 - Tại ô “Nhóm”: nhấn chuột vào bất kỳ vị trí nào trong ô, danh sách các nhóm 

tài sản, công cụ dụng cụ toàn trường sẽ hiển thị, di chuyển chuột tới nhóm tài sản, công 

cụ dụng cụ cần kiểm tra, rồi nhấn trái chuột để chọn. 

 - Tất cả các ô dữ liệu còn lại đều để trống. 

 - Sau cùng, nhấn vào biểu tượng “Chọn” ở góc bên trái dưới cùng (Hình 7). 

 

Hình 7  

 
  



Khi đó, danh sách toàn bộ nhóm tài sản, công cụ đơn vị hiện đang sử dụng cần 

tra cứu sẽ thể hiện phần bên trái màn hình (Hình 8). 

Hình 8 

 
            

 - Ở góc bên trái phía dưới cùng màn hình: thể hiện trang màn hình hiện tại trên 

tổng số trang (VD: 1/1). 

 - Ở góc bên phải phía dưới cùng màn hình: thể hiện tổng số tài sản, công cụ 

dụng cụ của đơn vị (VD: màn hình hiển thị tổng số tài sản, công cụ dụng cụ của đơn vị 

là 06 chiếc). 

2.4. Nếu đơn vị muốn kết xuất dữ liệu tài sản, công cụ dụng cụ để xem chi tiết 

hơn, nhấn vào hình      tại biểu tượng “Xuất” ở thanh công cụ phía trên, chọn kiểu dữ 

liệu mình muốn kết xuất ra dưới dạng pdf hoặc exel, sau đó nhấn chuột trái. Lúc này, 

dữ liệu đã được kết xuất xong (Hình 8). 

 

  



Hình 8 

 
 

 Trong quá trình sử dụng phần mềm, nếu có gì thắc mắc, các đơn vị liên hệ 

phòng Kế hoạch - Tài chính (P205, nhà A1). 


