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GIỚI THIỆU

CHỨC NĂNG CHÍNH

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành là hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử giúp các cơ quan nhà nước thực hiện hóa các
mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ.

1

QUẢN LÝ VĂN BẢN
QUẢN LÝ
GIAO VIỆC
QUẢN LÝ
DANH BẠ

10

2

QL HỒ SƠ CÔNG VIỆC

9

3

QUẢN LÝ HỌP

QUẢN LÝ TIN NHẮN

QUẢN LÝ
TIN NỘI BỘ

8
4

7
5

6

BÁO CÁO
THỐNG KÊ
LỊCH LÀM VIỆC

PHIÊN BẢN DI ĐỘNG

ĐIỂM NỔI BẬT
Khả năng truy cập và hiển thị tốt trên mọi thiết bị với
các kích thước màn hình khác nhau
Định hướng nội dung trải nghiệm người dùng

Tính Di Động

Mở Rộng
Triển khai tất cả mô hình tổ chức khác nhau
không giới hạn số lượng phân cấp

Kết nối trục liên thông và truyền nhận dữ
liệu theo chuẩn định dạng dữ liệu edXML

Tìm kiếm nhanh, Tìm kiếm trong nội dung
văn bản (Fulltext search)

Khả năng tích hợp dễ dàng
bảo mật chặt chẽ.

Thông báo mới, thông báo theo
thời gian thực

Tích hợp với máy Scan để quét văn bản
giấy

Chỉnh sửa văn bản online (File word, excel,
text)

Cho phép cấu hình đa quy trình, phân công,
phân quyền sử dụng đến từng cá nhân một
cách khoa học, hợp lý; cho phép thiết lập
người sử dụng với nhiều vai trò khác nhau

Văn bản

ĐIỀU HÀNH

Văn bản

ĐIỀU HÀNH

Văn bản

ĐIỀU HÀNH

Áp dụng luồng quy trình động, khi thay đổi nghiệp vụ
chỉ cần vẽ lại luồng quy trình

Văn thư
Đơn vị

Chuyên viên

Trưởng phòng

Lãnh đạo
đơn vị

Các chức năng phong phú, đơn giản, dễ sử
dụng. Tích hợp chức năng điều hành,
quản lý lịch họp và lịch công tác

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
VĂN THƯ
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CHUYÊN VIÊN

CƠ QUAN

LÃNH ĐẠO

1

Dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm văn bản
liên quan đến công việc đang xử lý

1
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Nắm bắt nhanh chóng các công việc được
giao

2

Quản lý các công việc rõ ràng, minh bạch

2
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Tìm kiếm bản gốc nhanh chóng

3

Báo cáo công việc kịp thời

3

Nắm bắt đầy đủ thông tin, đưa ra quyết định
chính xác

3

Tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí cho việc
in ấn, photo, đi lại gửi văn bản thủ công

4

Truyền đạt các thông báo, chỉ thị của lãnh đạo
đến các bộ phận nhanh chóng, kịp thời hiệu
quả công việc
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Tạo môi trường trao đổi, thảo luận, nâng cao
hiệu quả công việc

4

Tạo môi trường làm việc dân chủ, trao đổi
công khai

4

Tăng cường làm việc cộng tác giữa các cá
nhân, bộ phận
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Dễ dàng sắp xếp lịch công việc cá nhân..
hiệu quả công việc
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Tra cứu, điều hành văn bản trên SmartPhone,
ipad

2

Phân phối văn bản đơn giản, không phải
photo, in ấn, đi lại nhiều lần

Dễ dàng quản lý, tra cứu thông tin

Điều hành và quản lý mọi lúc, mọi nơi

1

Quản lý thông tin nội bộ hiệu quả

Trao đổi dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng

