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Trình hỗ trợ công việc này sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn về cách truy cập Hệ thống Quản lý Học tập (Learning Management 

System, LMS) của Nordstrom.  Vui lòng đọc kĩ tất cả các hướng dẫn trước khi bắt đầu. Bạn cũng có thể tham khảo phần Khắc phục Sự cố 

bên dưới để được trợ giúp. 

1.  Đi đến SuccessFactors SAP tại 

https://performancemanager4.successfactors.com 

Sử dụng trình duyệt IE hoặc Chrome, và cho phép 

cửa sổ bật lên cho trang web này.  

 

 

2.  Nhập ID Công ty, là Nordstrom (phân biệt chữ hoa, 

chữ thường).  

 

 
3.  Chọn biểu tượng "Quên Mật khẩu" (dấu chấm hỏi 

khoanh tròn, đánh dấu màu vàng).  

 
 

 

4.  Nhập tên người dùng của bạn là V + số RMS của bạn 

(tức là: V123455) và nhấp “Đặt lại”.  Bạn sẽ nhận 

được một thông báo yêu cầu kiểm tra email của bạn 

để đặt lại mật khẩu.  

 

Lưu ý:  Nếu bạn không biết số RMS, vui lòng gửi 

email tới lrnmgmt@nordstrom.com để yêu cầu cung 

cấp số này. 

      
 

Truy cập Của Nhà cung cấp: Nordstrom LMS 

V123456 

Nordstrom 

Đăng nhập SuccessFactors 

SuccessFactors SAP  

Bảo mật 

Bạn Quên Mật 

khẩu? 

Đặt lại Hủy 

Nhập tên người dùng 

của bạn. 

Tên người dùng 

Nhập Mật khẩu 

https://performancemanager4.successfactors.com/
mailto:lrnmgmt@nordstrom.com
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5.  Email sẽ được gửi tới email mà Nordstrom đã lưu trữ 

cho công ty của bạn với một liên kết để đặt lại mật 

khẩu của bạn - nhấp vào liên kết.  

 

 

Lưu ý:  Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi cho biết 

tài khoản của bạn đã bị khóa, vui lòng liên hệ 

lrnmgmt@nordstrom.com 

 

 

6.  Nhập mật khẩu mới của bạn và nhấp vào "Gửi". 

 

 

Lưu ý:  Mật khẩu mới của bạn cần: 

 Dài tối thiểu 3 ký tự 

 Có các chữ cái và (các) chữ số 

 Có ít nhất một chữ cái viết hoa 

 

 
 

7.  Vui lòng không nhấp vào "Quay lại Đăng nhập"; thay 
vào đó, khởi chạy lại cổng thông tin tại 
https://performancemanager4.successfactors.com/ và 
đăng nhập với Tên người dùng là V + số RMS của 
bạn (tức là: V123455) và mật khẩu mới của bạn. 
 
 
Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi cho biết tài 
khoản của bạn đã bị khóa, vui lòng liên hệ 
lrnmgmt@nordstrom.com 
 

 
 
Lưu ý:  Nếu bạn nhấp vào "Quay lại Đăng nhập", bạn sẽ được chuyển đến mynordstrom.com, 
cổng thông tin của nhân viên Nordstrom đến LMS.  Các nhà cung cấp của Nordstrom truy cập 
LMS qua cổng thông tin khác:  https://performancemanager4.successfactors.com/ 

 

Gửi 

Gõ mật khẩu mới của 

bạn 

Bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình tại URL sau: Nhấp vào Đây 

 

Đây là thông báo do hệ thống tạo ra thông qua "Trợ giúp Quên Mật khẩu" theo yêu cầu của bạn. 

Nếu bạn cho rằng đây là lỗi, hãy liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ của bạn. 

Quản lý Nhân tài của Nordstrom 

Thông báo Hỗ trợ Đặt lại Mật khẩu 

Gõ lại mật khẩu mới của 

bạn 

Đặt lại Mật khẩu 

của Bạn 

Mật khẩu phải có từ 3 đến 18 ký 

tự. 

Mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ 

thường. Mật khẩu bắt buộc phải 

có cả chữ hoa và chữ thường. 

Mật khẩu phải chứa ít nhất một 

ký tự không phải alpha chẳng 

hạn như số hoặc biểu tượng. 

Mật khẩu có thể chứa bất kỳ kết 

hợp của chữ cái và chữ số. 

Đặt lại Thành công! 

Mật khẩu của bạn đã được đặt lại 

thành công. Nhấp vào nút bên dưới 

để trở lại trang đăng nhập. 

Quay lại Đăng nhập 

mailto:lrnmgmt@nordstrom.com
https://performancemanager4.successfactors.com/
mailto:lrnmgmt@nordstrom.com
https://performancemanager4.successfactors.com/
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8.  Sử dụng trình đơn thả xuống "Trang chủ" để điều 

hướng tới "Học tập".  

 

  
9.  Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học! Chọn một khóa học 

đã được chỉ định cho bạn trong "Nhiệm vụ Học tập 

của Tôi. 

 

QUAN TRỌNG: Sau khi bạn bắt đầu một khóa học 

trực tuyến, vui lòng không rời khỏi máy tính; khóa học 

sẽ hết thời gian và không được lưu lại đúng.  Nếu bạn 

cần rời đi, vui lòng đóng và thoát khỏi khóa học trực 

tuyến để hệ thống đánh dấu trang cuối cùng mà bạn 

đã truy cập.   Khi bạn đã sẵn sàng để tiếp tục, đăng 

nhập vào LMS một lần nữa và tiếp tục” 

  
 

Những Mẹo Xử lý Sự cố 
 Trong trường hợp không tải được eLearn khi bạn chọn "Bắt đầu Khóa học"  

 ELearn bật lên trong một cửa sổ mới/riêng biệt.  Điều hướng thông qua các cửa sổ đang mở trên màn hình của bạn; eLearn có thể 

ẩn sau một cửa sổ mở khác.  

 Trình chặn cửa sổ bật lên của bạn có thể đang bật; hãy cho phép mở cửa sổ bật lên tại 

https://performancemanager4.successfactors.com/  

 Nếu cửa sổ bật lên hiển thị lỗi hoặc xuất hiện dưới dạng màn hình trống/trắng, hãy đăng xuất khỏi LMS, xóa lịch sử duyệt web của 

bạn và đăng nhập lại vào LMS 

 Nếu cửa sổ bật lên vẫn hiển thị lỗi hoặc xuất hiện dưới dạng màn hình trống/trắng, đóng tất cả các ứng dụng đang mở, khởi động 

lại máy tính và đăng nhập lại vào LMS.  Đôi khi máy tính của bạn chỉ cần khởi động mới!  

 Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi cho biết tài khoản của bạn đã bị khóa, vui lòng liên hệ lrnmgmt@nordstrom.com 

 Trong cập nhật mới nhất của Chrome, Flash đã bị tắt - và có một giải pháp tạm thời để Chrome luôn hỗ trợ Flash. Flash cần thiết 

để chạy nhiều Khóa học Trực tuyến, vì vậy hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để bật Flash. 

Xin chúc mừng! Bạn đã 

hoàn thành tất cả các 

chương trình học tập bắt 

buộc. 

Đi đến Trạng thái 

Chương trình Học 

Trang chủ 

Trang chủ 

Học tập 

Bạn không có bất kỳ nhiệm vụ học tập nào. 

Tìm Khóa học 

Duyệt tất cả các khóa học 

Bạn muốn HỌC gì hôm nay? 

Tên khóa học 

hoặc ID 

Nhiệm vụ Học tập của Tôi Sắp xếp Theo Ngày | Ưu 

tiên Lọc Chương trình Học của Tôi 

Từ khoá Chọn Tất cả Tất cả các Loại Nhiệm vụ 

https://performancemanager4.successfactors.com/
https://performancemanager4.successfactors.com/
mailto:lrnmgmt@nordstrom.com
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 Flash Player – Hướng dẫn đối với Google Chrome 

1. Mở Google Chrome và đi đến  

 https://performancemanager4.successfactors.com  

3. Trong thanh địa chỉ, nhấp chuột phải vào nút 'Bảo mật' 
xanh 

 
4. Khi trình đơn thả xuống xuất hiện, bạn sẽ thấy 'Flash' là tùy 

chọn thứ 7 từ đầu trở xuống 

 
5. Ở bên phải của 'Flash' sẽ là một tùy chọn trình đơn bổ sung 

- nhấp vào trình đơn thả xuống 
 
 

 
 
 

6. Chọn 'Luôn cho phép trên trang này' 

 
 

Kết nối an toàn 

Thông tin của bạn (ví dụ: mật khẩu hoặc số thẻ 

tín dụng cá nhân khi thông tin được gửi đến trang 

web này. 

Tìm hiểu thêm 

Cookie 

21 đang sử dụng 

 

Địa điểm 

 

Máy ảnh 

 

Micrô 

 

Thông báo 

 

JavaScript 

Cho phép (mặc 

định) 

 

Hỏi (mặc định) 

 

Hỏi (mặc định) 

 

Hỏi (mặc định) 

 

Cho phép (mặc 

định) 

Cho phép (mặc định) Flash 

Cho phép (mặc định) Flash 

Cho 

phép 

Sử dụng mặc định chung (Cho phép) 

Luôn cho phép trên trang này 

Luôn chặn trên trang này 

Đăng nhập SuccessFactors 

Bảo mật 
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7. Đóng, thoát khỏi trình duyệt Chrome của bạn và khởi động 
lại 

 

 

 

 

 

Flash Player - Hướng dẫn Internet Explorer 

1. Nhấp vào Start (Bắt đầu) của Windows 

 
 
 

2. Chọn Control Panel (Bảng Điều khiển) 

 

Ảnh 

Microsoft Office Word 2007 

 

Microsoft Office PowerPoint 

2007 

 

Adobe Reader XI 

 

Paint 

 

Magnifier 

 

Windows Fax and Scan 

 

XPS Viewer 

 

Kết nối tới Máy chiếu 

Trợ giúp và Hỗ trợ 

Máy tính 

Nhạc 

Control Panel (Bảng Điều khiển) 

Các chương trình mặc định 

Thiết bị 

Tất cả Chương trình 
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3. Nhấp vào Programs and Features (Chương trình 
và Tính năng) để xem Flash Player đã được cài 
đặt chưa.  Nếu Flash Player chưa được cài đặt 
cho IE, bạn cần phải cài đặt chương trình này cho 
các khóa học trực tuyến cần sử dụng Flash. 

 
 

 

Bạn có Thêm Câu hỏi?  Vui lòng liên hệ lrnmgmt@nordstrom.com  

Để gỡ cài đặt một chương trình, hãy chọn chương trình từ danh sách và sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt, 

thay đổi hoặc Sửa chữa 

Gỡ cài đặt hoặc thay đổi một chương trình 

Tổ chức 

Họ tên Nhà xuất bản 

mailto:lrnmgmt@nordstrom.com

