
HOW TO ENROLL CLASS ON E-PASS

CÁCH ĐĂNG KÝ CHỖ TRÊN E-PASS



Step 1: Log in (If you don’t
have account, please see HOW
TO REGISTER ON E-PASS to
create your account first for
further step below)

Bước 1: Đăng nhập (Nếu bạn
chưa có tài khoản, vui lòng xem
tệp HOW TO REGISTER ON
E-PASS để tạo tài khoản trước
khi đăng ký lớp theo những
bước dưới đây)

Step 2: Click in the course that
you want to register (eg: course
SIMATIC WinCC – New
features: HMI Styling & SiVArc |
HN, 08 of April 2019)

Bước 2: Tìm và chọn vào khóa
học bạn đang muốn đăng ký (ví
dụ: khóa về SIMATIC WinCC –
New features: HMI Styling &
SiVArc | HN, 08 of April 2019)



Step 3: Course Details Table

3.1 Description (Course Des./ 
Objective; Course Content; 
Registration Method; Notes) 

3.2 Dates and Registration

→ Click Dates and Registration:
In here, you can see the class
availability status (available,
almost full, full), then click add
cart

Bước 3: Bảng thông tin khóa học

3.1 Mô tả (Mục tiêu khóa học;
Nội dung; Cách thức đăng ký;
Ghi chú)

3.2 Thời gian và đăng ký

→ Bấm chọn “Dates and
Registration”. Ở tab này, bạn có
thể thấy được tình trạng của lớp
(còn trống chỗ, gần hết và hết
chỗ),sau đó bấm vào icon thêm
vào giỏ.



Step 3: Course Details Table

3.1 Description (Course Des./ 
Objective; Course Content; 
Registration Method; Notes) 

3.2 Dates and Registration

→ Click Dates and Registration:
In here, you can see the class
availability status (available,
almost full, full), then click add
cart

Bước 3: Bảng thông tin khóa học

3.1 Mô tả (Mục tiêu khóa học;
Nội dung; Cách thức đăng ký;
Ghi chú)

3.2 Thời gian và đăng ký

→ Bấm chọn “Dates and
Registration”. Ở tab này, bạn có
thể thấy được tình trạng của lớp
(còn trống chỗ, gần hết và hết
chỗ),sau đó bấm vào icon thêm
vào giỏ.



Step 4: After click add to cart,
status “Class has been added”
will be confirmed. Then click
CHECK OUT

Bước 4: Sau khi bấm thêm vào
giỏ, bạn sẽ nhận được dòng
xác nhận thành công màu xanh
như bên dưới “Class has been
added”. Sau đó bấm CHECK
OUT



Step 5: Click Next to confirm. At
step 3 Trainee Details, please
click + Add Trainee, then click
SAME AS MEMBER INFO (no
need to fill in your detail again,
just edit when there is any
change in your profile) → click
SAVE button. To finish, click
NEXT then COMPLETE.

Bước 5: Bấm NEXT để được
xác nhận. Ở bước số 3: Trainee
Details (thông tin người tham
dự), hãy chọn + Add Trainee,
sau đó chọn SAME AS
MEMBER INFO (bạn không
cần phải điền lại thông tin cá
nhân vào bảng, chỉ edit nếu
thông tin cá nhân có thay đổi
so với lúc đăng ký → chọn
SAVE. Để hoàn thành, sau
bước 3, chọn NEXT sau đó
chọn COMPLETE.



If success, there will be a
confirmation letter sent to your
mail box.

Nếu thành công, thư xác nhận
sẽ được gửi đến hòm thư của
bạn.


