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1) Giới thiệu chung về Chương trình đào tạo cho Đối tác kinh doanh

Fresenius Medical Care quản lý tất cả các mối quan hệ đối tác kinh doanh theo Chu kỳ quản lý Bên thứ ba có cấu trúc. Chu kỳ này đảm bảo các đối tác 
kinh doanh được lựa chọn, hướng dẫn và giám sát theo hướng giảm thiểu những rủi ro liên quan đến việc tuân thủ theo cách tốt nhất.

Một trong những chủ đề liên quan trong chu kỳ chính là "Chương trình đào tạo". Thông qua những chương trình này, Fresenius Medical Care đào tạo cho 
các đối tác kinh doanh của mình kiến thức cơ bản về tuân thủ, giải thích chương trình tuân thủ, cùng những giá trị và kỳ vọng của công ty liên quan đến 
các hoạt động kinh doanh có đạo đức.

Những chương trình đào tạo này sẽ giúp các đối tác kinh doanh có hành động chính đáng, đưa ra lựa chọn đúng đắn và ngăn chặn hành vi sai trái có thể 
dẫn đến các hình phạt hoặc gây tổn hại danh tiếng.

2) Nền tảng MetaCompliance

Thông qua một công cụ học tập trực tuyến độc lập trên nền tảng web, FME cung cấp các chương trình đào tạo về sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh. 
Công cụ này cho phép chỉ định nội dung, cũng như thông tin cập nhật, theo dõi và báo cáo đúng cách.

Công cụ đào tạo là sản phẩm của nhà cung cấp nền tảng đào tạo MetaCompliance Limited có trụ sở tại Vương quốc Anh. Căn cứ vào quyền tự định đoạt 
và quyền bảo mật dữ liệu, các đối tác kinh doanh tự quản lý hoạt động đào tạo của tổ chức mình trên nền tảng giáo dục trực tuyến Meta (“Nền tảng 
Meta").

3) Các vai trò trong công cụ MetaCompliance: 

Vai trò tại FME Vai trò trong nền tảng MetaCompliance Mô tả công việc

Bộ phận Tuân thủ 

của Công ty
Quản trị viên

Toàn quyền kiểm soát nền tảng đào tạo và quyền truy cập vào tất cả các chức năng

1) Tạo nội dung trong Nền tảng Meta, chẳng hạn như chính sách, chương trình đào tạo và Tài liệu về 

Sự tuân thủ.

2) Tạo Quản trị viên quản lý người dùng

LCO/RCO Quản trị viên quản lý người dùng 

Quyền truy cập vào trình quản lý người dùng và nhóm người dùng, cũng như các thẩm quyền liên 

quan; không có quyền quản trị khác

1) Tạo và quản lý Người dùng doanh nghiệp

2) Gửi email đăng ký

3) Đặt quyền riêng cho Người dùng doanh nghiệp (Phân theo Danh mục và Nhóm)

4) Chỉ định chính sách của khóa đào tạo (Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh 

doanh)

(Thông báo về quyền riêng tư và sự đồng ý, Tài liệu về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh của FME)
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Người dùng 

quản trị của 

Đối tác kinh 

doanh 

Người dùng doanh nghiệp

Quyền bị hạn chế/tùy chỉnh nhìn chung có ít thẩm quyền hơn so với Quản trị viên quản lý người dùng 

(FME); Người dùng doanh nghiệp có thể quản lý các danh mục và nhóm người dùng được chỉ định trong 

nền tảng.

1) Tạo Người dùng.

2) Gửi email đăng ký

3) Đọc và xác nhận Thông báo về quyền riêng tư (và Sự đồng ý) bằng ngôn ngữ của người dùng trước 

khi bắt đầu Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh

4) Tham gia và hoàn thành Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh

5) Đọc và xác nhận Tài liệu về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh của FME.

Người đại 

diện/nhân 

viên của Đối 

tác kinh 

doanh

Người dùng

Đã thêm người dùng cuối thông thường vào hệ thống chỉ để nhắm mục tiêu.

1) Đọc và xác nhận thông báo về Quyền riêng tư (và Sự đồng ý) bằng ngôn ngữ của người dùng trước 

khi bắt đầu Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh.

2) Tham gia và hoàn thành Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh.

3) Đọc và xác nhận Tài liệu về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh của FME.

Vì vậy, Người dùng quản trị của Đối tác kinh doanh được chỉ định vai trò Người dùng doanh nghiệp sẽ là người liên hệ được chỉ định của Đối tác kinh 
doanh trong Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh.

Theo yêu cầu về Quyền bảo mật dữ liệu, cấu trúc của nền tảng đã được cấu hình để cho phép Người dùng doanh nghiệp có thể thêm Người dùng vào 
nhóm được chỉ định (tên Pháp nhân).

Vui lòng xem xét cấu trúc cần được thể hiện trong nền tảng như sau:



4) Chế độ xem Người dùng doanh nghiệp

a) Đăng nhập

Để truy cập vào Trang web, Người dùng doanh nghiệp phải đăng ký thông qua email đăng ký được 
gửi đến địa chỉ email chỉ định của mình từ địa chỉ:

no-reply@metacompliance.com

Hoặc truy cập vào nền tảng trên điện toán đám mây tại địa chỉ https://cloud.metacompliance.com

Sau khi nhấp vào nút “Register” (Đăng ký) trong email, bạn (người dùng) sẽ được chuyển đến 
trang Đăng ký của nền tảng trên Điện toán đám mây.  

Trên trang này, bạn cần đặt Mật khẩu cho Địa chỉ email đã đăng ký  

Sau khi đã đăng ký email và mật khẩu, bạn có thể truy cập vào cổng thông tin trên Điện toán đám 
mây.
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Quên mật khẩu

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập vào nền tảng bằng địa chỉ email hoặc mật
khẩu không chính xác, thông báo sau sẽ xuất hiện

Để đặt lại mật khẩu, hãy làm theo các bước dưới đây: 

1. Truy cập vào trang Đăng nhập của https://cloud.metacompliance.com. 

2. Nhấp vào liên kết “Bạn quên mật khẩu?”. 

3. Thao tác này sẽ chuyển bạn đến trang Quên mật khẩu và yêu cầu bạn nhập địa chỉ email. 

4. Sau đó, hệ thống sẽ gửi một liên kết đến địa chỉ email này với điều kiện đây là tài khoản đăng ký hợp lệ.  

5. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email được gửi từ địa chỉ “no-reply@metacompliance.com” có chứa liên kết “Đặt lại mật khẩu” 
chỉ dùng được một lần.  

6. Nhấp vào liên kết “tại đây” trong email này để được chuyển hướng đến trang Đặt lại mật khẩu. 

7. Khi đến trang Đặt lại mật khẩu, bạn có thể nhập mật khẩu mới.  

8. Sau khi đặt lại thành công mật khẩu, bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới bằng cách nhấp vào liên kết “tại đây”. Thao tác này sẽ đưa bạn 
đến trang đăng nhập.
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b) Trang chủ

Trang chủ là trang đầu tiên hiển thị khi đăng nhập vào hệ thống. Người dùng doanh nghiệp có thể hiển thị chế độ xem “Trang chủ admin” hoặc chế độ 
xem “Nhà” cho người dùng cuối.

Chỉ người dùng quản trị mới xem được “Trang chủ admin".
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"Nhà" là trang chủ dành cho tất cả người dùng

c) Dịch trang

Trang có tích hợp trình biên dịch với chức năng dịch nền tảng sang ngôn ngữ mà người dùng cuối lựa chọn. Trình biên 
dịch có thể ở trên màn hình trang chủ và người dùng có thể dễ dàng sử dụng tính năng này bằng cách lựa chọn ngôn 
ngữ mong muốn. Có 24 ngôn ngữ để lựa chọn.
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d) Tạo Người dùng mới

Có thể thêm người dùng mới vào nền tảng bằng cách truy cập vào mục Người dùng > Quản lý người dùng. Thao tác này sẽ mở mục “Sáng tạo” trên 
trang Quản lý người dùng.

Sau khi nhấp vào Người dùng, bạn có thể thấy hai tùy chọn để thêm người dùng mới vào nền tảng: Người dùng (Tải lên lần lượt từng người) hoặc Tải 
lên hàng loạt (Tải lên đồng thời nhiều người).
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1) Nếu bạn chọn “Người dùng” (tải lên lần lượt từng người), màn hình sau sẽ hiển thị để điền thông tin chi tiết của người dùng:

Những thông tin chi tiết của người dùng cần điền được liệt kê dưới đây:

Các trường tổng quan (“Identity” (Danh tính)) - Bắt buộc

• Tên – vui lòng nhập tên của nhân viên

• Họ – vui lòng nhập họ của nhân viên

• Địa chỉ email – vui lòng nhập địa chỉ email công ty của nhân viên

• Vai trò – vui lòng chọn “Người dùng”

• Loại người dùng – vui lòng luôn chọn “Email”

• Bộ phận – Tên pháp nhân đã được điền sẵn theo mặc định; do đó, bạn không nên thao tác ở trường này. 

• Tạo/thêm subgroup – vui lòng chọn “có”
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Trường bổ sung (“Thông tin công việc”) - Không bắt buộc

• Người giám sát – trường này không bắt buộc

• Người quản lý giám sát – trường này không bắt buộc

• Tên nhóm – trường này không bắt buộc

“Custom Details” (Thông tin chi tiết tùy chỉnh) - Bắt buộc

• Pháp nhân – vui lòng nhập tên pháp nhân của Đối tác kinh doanh (lưu ý rằng tên Pháp nhân cần khớp với trường "Bộ phận")

• Quốc gia – vui lòng nhập quốc gia mà Đối tác kinh doanh đặt trụ sở/đăng ký pháp nhân/có hoạt động kinh doanh.

• Nhà thầu phụ – Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào giao kết hợp đồng với Đối tác kinh doanh để hoàn thành một phần công việc mà Đối tác kinh 
doanh giao kết với FME. 

• Nếu bạn không sử dụng nhà thầu phụ nào, vui lòng nhập ‘Không”

Lưu ý: Nếu không thêm các trường bắt buộc đúng cách, bạn không thể chỉ định vai trò, chính sách và khóa đào tạo trong nền tảng.

Để hoàn tất thao tác này, vui lòng nhấp vào “Tạo Người dùng mới" để lưu.

2) Trong trường hợp cần tạo tài khoản cho nhiều nhân viên, bạn có thể chọn “Tải lên hàng loạt”. Hãy đảm bảo bạn đã chọn Loại người dùng là “Email” 
và Kiểu tải lên hàng loạt là  “Người dùng mới”.. Chọn “Chọn tập tin” để tìm tập tin, rồi chọn CÓ trong phần “Tạo/thêm subgroup”. Bạn phải tải lên 
tập tin ở định dạng CSV hoặc Excel. Bạn có thể xem ví dụ dưới đây về tiêu đề trường bắt buộc. 
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Đây là một ví dụ về cách chuẩn bị tập tin CSV hoặc tập tin Excel. Hãy chú ý đến các hàng trong excel hiển thị dưới đây, nếu không bạn sẽ không tạo 
được người dùng. Hãy nhớ rằng từng ô đều có giải thích chi tiết về cách điền (điểm 1 - tạo người dùng)

CẢNH BÁO! Chúng tôi yêu cầu bạn không sử dụng mẫu được nhúng trong công cụ MetaCompliance và chỉ coi mẫu bên dưới 
trong hướng dẫn này là ví dụ về tải lên hàng loạt.

GroupName (Tên nhóm), SupervisorEmail (Email của Người giám sát), SupervisorManagerEmail (Email của Người 
quản lý giám sát), LegalEntity (Pháp nhân), SubcontractorEntity (Pháp nhân là Nhà thầu phụ); nên hiển thị không có 
dấu cách trong tập tin Excel như ví dụ dưới đây.

e) Gửi email đăng ký:

Gửi lần lượt từng email đăng ký cá nhân: Sau khi thêm người dùng, bạn cần gửi email đăng ký có kèm một liên kết để đăng ký quyền truy cập cho họ. 
Bạn có thể gửi email này bằng cách nhấp vào biểu tượng Phong bì nhỏ ở bên cạnh tài khoản của người dùng trong cột “Hành động". 
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Gửi hàng loạt email đăng ký: Trong trường hợp bạn phải gửi email đăng ký cho nhiều nhân viên. Bạn có thể gửi email đăng ký cho tất cả người dùng 
chưa đăng ký bằng cách chọn nút Gửi email.

Bạn sẽ nhận được lời nhắc nếu muốn gửi email đăng ký đến người dùng có email chưa đăng ký hoặc gửi thư chào mừng. Vui lòng chỉ chọn “Đăng ký”

Cuối cùng, hãy chuyển đến tài liệu Hướng dẫn về chế độ xem Người dùng để: 

1. Đọc và xác nhận Thông báo về quyền riêng tư (và Sự đồng ý) bằng ngôn ngữ của người dùng trước khi bắt đầu Chương trình đào tạo về Sự tuân 
thủ cho Đối tác kinh doanh.

2. Tham gia và hoàn thành Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh.

3. Đọc và xác nhận Tài liệu về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh của FME, bạn có thể tải về tài liệu này để nghiên cứu.
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5) Chế độ xem Người dùng

a) Đăng nhập

Để truy cập vào Trang web, bạn phải đăng ký thông qua email đăng ký được gửi đến địa chỉ email mà 
bạn đã chỉ định của mình từ địa chỉ:

no-reply@metacompliance.com

Hoặc truy cập vào nền tảng trên điện toán đám mây tại địa chỉ https://cloud.metacompliance.com

Sau khi nhấp vào nút “Register” (Đăng ký) trong email, bạn sẽ được chuyển đến trang Đăng ký của 
nền tảng trên Điện toán đám mây.  

Trên trang này, bạn cần đặt Mật khẩu cho Địa chỉ email đã đăng ký  

Sau khi đã đăng ký email và mật khẩu, bạn có thể truy cập vào cổng thông tin trên Điện toán đám 
mây.
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Quên mật khẩu

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập vào nền tảng bằng địa chỉ email hoặc mật
khẩu không chính xác, thông báo sau sẽ xuất hiện:

Để đặt lại mật khẩu, hãy làm theo các bước dưới đây: 

1. Truy cập vào trang Đăng nhập của https://cloud.metacompliance.com. 

2. Nhấp vào liên kết “Bạn quên mật khẩu?”. 

3. Thao tác này sẽ chuyển bạn đến trang Quên mật khẩu và nhắc bạn nhập địa chỉ email của mình. 

4. Sau đó, hệ thống sẽ gửi liên kết đến địa chỉ email của bạn với điều kiện đây là tài khoản đăng ký hợp lệ.  

5. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email được gửi từ địa chỉ “no-reply@metacompliance.com” có chứa liên kết “Đặt lại mật khẩu” 
chỉ dùng được một lần.  

6. Nhấp vào liên kết “tại đây” trong email này để được chuyển hướng đến trang Đặt lại mật khẩu. 

7. Khi đến trang Đặt lại mật khẩu, bạn có thể nhập mật khẩu mới.  

8. Sau khi đặt lại mật khẩu thành công, bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới bằng cách nhấp vào liên kết "tại đây". Thao tác này sẽ đưa bạn 
đến trang đăng nhập.
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b) Email thông báo

Sau khi bạn tạo mật khẩu và thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ gửi email thông báo đề cập về việc 
bạn đã được chỉ định chính sách và khóa học - email này sẽ được gửi từ địa chỉ:

no-reply@metacompliance.com
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c) Trang chủ

Trang chủ là trang đầu tiên hiển thị khi đăng nhập vào hệ thống. 
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d) Dịch trang

Trang có tích hợp trình biên dịch sẽ dịch nền tảng sang ngôn ngữ mà bạn lựa chọn. Trình biên dịch có thể ở trên màn hình trang chủ và người dùng có 
thể dễ dàng sử dụng tính năng này bằng cách lựa chọn ngôn ngữ mong muốn. Có 24 ngôn ngữ để lựa chọn.

e) Thông báo về Quyền riêng tư (và Sự đồng ý) 

Tất cả người dùng phải đọc và xác nhận Thông báo về Quyền riêng tư (và Sự đồng ý) bằng ngôn ngữ của mình trước khi bắt đầu Chương trình đào 
tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh. Chúng tôi sẽ thêm Thông báo về Quyền riêng tư (và Sự đồng ý) cho Liên minh châu Âu và các quốc gia khác 
vào nền tảng đào tạo mới để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu quốc tế. 

Vui lòng nhấp vào các chính sách "Hiện có" để thấy những chính sách đang chờ xem xét và xác nhận.
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Sau đó sẽ xuất hiện màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào nút “Hành động” > “Xem chính sách”.
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Trong tài liệu này, bạn có thể chọn ngôn ngữ phù hợp. Cuối cùng, bạn phải nhấp vào hộp kiểm màu xanh dương để khẳng định bạn đã đọc và xác nhận 
Thông báo về Quyền riêng tư (và Sự đồng ý)

f) Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh

Người dùng phải tham gia Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh và trả lời bảng câu hỏi vào cuối Chương trình đào tạo.

Vào lòng nhấp vào chương trình đào trực tuyến "Hiện có" để thấy những Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh đã được chỉ định 
cho Pháp nhân.
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Sau đó sẽ xuất hiện màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào nút “Hành động” > “Xem khóa học”.
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Cửa sổ sẽ hiển thị như sau và người dùng nhấp vào OK.

Rồi nhấp vào “Khởi chạy”. Sau đó, Chương trình đào tạo sẽ bắt đầu.
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Bạn hãy nhấp vào nội dung và tham gia Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh.

Vào cuối khóa học, bạn sẽ thấy một “Bài trắc nghiệm” với 12 câu hỏi cần trả lời. Để vượt qua bài kiểm tra và lấy được Chứng nhận đào tạo, bạn phải 
trả lời đúng ít nhất 9 trong tổng số 12 câu hỏi.
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Trong trường hợp không vượt qua được “Bài trắc nghiệm", bạn phải tham gia lại Chương trình đào tạo về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh.

Sau khi vượt qua “Bài trắc nghiệm", bạn sẽ nhận được Chứng nhận để tải xuống.
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Lưu ý rằng bạn phải hoàn thành Chương trình đào tạo Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh trong ít nhất 4 tuần sau Ngày đăng ký 
tham gia. Nếu không, các biện pháp tăng dần sẽ được áp dụng ngay lập tức, bắt đầu bằng thông báo từ ban quản lý của tổ chức 
bạn đang làm việc.

g) Tài liệu về Sự tuân thủ cho Đối tác kinh doanh của FME.

Vui lòng nhấp vào các chính sách "Hiện có" để thấy những chính sách đang chờ xem xét và xác nhận. Trong trường hợp này chính là Tài liệu về Sự tuân 
thủ cho Đối tác kinh doanh của FME.
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Sau đó sẽ xuất hiện màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào nút “Hành động” > “Xem chính sách”

Bạn hãy đọc hết toàn bộ nội dung đó. Cuối cùng, bạn phải nhấp vào hộp kiểm màu xanh dương để khẳng định bạn đã đọc Tài liệu về Sự tuân thủ. *Công 
cụ này sẽ cho phép bạn tải về phiên bản này.

Khi làm việc với FME, sự tham gia của bạn là vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể cùng nhau tạo ra văn hóa tuân thủ trong hoạt động kinh doanh của 
mình.
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6) Thông tin liên hệ

Trong trường hợp có câu hỏi về nội dung của Chương trình đào tạo cho Đối tác kinh doanh, vui lòng liên hệ: TP_trainings_CCD@fmc-ag.com

Trong trường hợp gặp phải sự cố kỹ thuật không thể khắc phục ngay, MetaCompliance có cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật qua địa chỉ email 
support@metacompliance.com hoặc qua số điện thoại +44 (0)20 7917 9527 từ 8 giờ sáng đến 10 giờ chiều theo múi giờ của Vương quốc Anh. Thời gian 
phản hồi: 2 giờ. 
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