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A. Vai trò của chuyên viên 
       - Tham gia xử lý các công việc, báo cáo tình hình thực hiện công việc, chuyển giao 
đến bộ phận thực hiện kế tiếp. 
       -Xử lý các công văn do lãnh đạo bút phê. 

B. Lịch công tác 

B.I  Lịch cá nhân  

B.I.1 Màn hình chính 
    - Đây là màn hình hiển thị các Sự kiện và Hội thảo theo ngày. Từ màn hình này người 
sử dụng có thể xem cũng như thực hiện các thao tác liên quan như xem chi tiết, chỉnh 
sửa, xóa và thêm mới các sự kiện, hội thảo trong ngày được chọn. Màn hình sẽ lấy ngày 
hiện hành lúc người sử dụng mới thực hiện chức năng này. 

 
Hình 1 - Màn hình chính khi người sử dụng mới log on vào . 

B.I.2 Mục đích 
    - Giúp người sử dụng quản lý dễ dàng hơn trong việc quản lý và sắp xếp kế hoạch làm 
việc của mình, đồng thời có thể đăng ký các cuộc hội thảo, thảo luận và vấn tin xem quy 
thời gian của các thành viên khác để linh động hơn trong việc sắp xếp các sự kiện, hội 
thảo vào thời gian thuận tiện nhất.  

B.I.3 Sự kiện 
    - Quản lý các sự kiện liên quan như:công việc, gặp gỡ đối tác,  những sự kiện riêng tư  
và những ngày người sử dụng vắng mặt trong công ty...  
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 Các chức năng chính 

B.I.3.1 Hiển thị các sự kiện trong ngày 
    - Hiển thị các sự kiện diễn ra trong ngày được chọn bên phần Lịch cá nhân ( những 
ngày có sự kiện sẽ được tô màu). Chức năng này giúp cho người sử dụng quản lý được 
các sự kiện đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới. Từ màn hình này người sử dụng 
có thể xem chi tiết, chỉnh sửa, xóa và thêm mới sự kiện. 
    

 
Hình 2 - Hiển thị các sự kiện trong ngày 

B.I.3.2 Thêm mới một sự kiện 
    - Ðể tạo một sự kiện mới , hãy nhấp chọn vào "thêm sự kiện" trên thanh tiêu đề (nếu 
chương trình chưa có sự kiện nào diễn ra) hoặc nút "thêm sự kiện" (nếu chương trình đã 
có sự kiện) . Màn hình sẽ hiển thị ra form nhập sự kiện bao gồm 4 tab  

B.I.3.2.1 Tab Nội dung 
     - Đây là phần thông tin chính của sự kiện. Tại tab này, người dùng sẽ nhập vào chủ đề, 
loại sự kiện, thời gian diễn ra sự kiện, địa điểm, nội dung, file đính kèm . Các thông tin 
về Chủ đề, Địa điểm, Nội dung người dùng có thể nhập hay không nhập tuỳ thuộc vào 
thông tin của sự kiện.  
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Hình 3 - Nhập mới 1 sự kiện - phần nội dung . 

                + Để nhập vào ngày tháng sẽ có một tiện ích giúp bạn nhập nhanh và chính xác 
hơn . Tại ô ngày , mặc định sẽ hiển thị ngày hiện hành . Nếu muốn thay đổi , hãy nhấp 
chuột vào ô text màn hình sẽ hiển thị ra 1 cửa sổ có chứa lịch các ngày trong tháng, hãy 
chọn ngày bằng cách trỏ chuột vào ngày bạn chọn và click chuột , hệ thống sẽ tự động 
điền ngày bạn chọn . Nếu muốn lịch hiển thị tháng kế tiếp , hãy chọn vào nút , còn 
quay trở về tháng trước đó , hãy chọn nút . Người dùng cũng có thể chọn nhanh tháng 
bằng cách chọn tháng và năm ở bên dưới . 
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Hình 4 - Chọn ngày tháng . 

B.I.3.2.2 Tab chia xẻ 
    - Thông tin về sự kiện này sẽ được chia sẻ theo 3 trường  hợp: Không ai khác, tất cả 
mọi người hoặc các thành viêc chỉ định cụ thể. 
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Hình 5 - Nhập mới 1 sự kiện - phần chia xẻ . 

B.I.3.2.3 Tab lặp lại  
    - Tab này được sử dụng cho các sự kiện lặp lại mang tính chu kỳ. Có 52 trường hợp đó 
là không lặp lại , lặp lại mỗi ngày , mỗi tuần , mỗi tháng , mỗi năm , hai ngày , hai tuần , 
hai tháng , hai năm , ba ngày , ba tuần , ba tháng , ba năm , bốn ngày , bốn tuần , bốn 
tháng , bốn năm ....Ngoại trừ trường hợp không lặp , các trường hợp còn lại sẽ có thời 
điểm kết thúc lặp, nếu thời gian kết thúc lặp không được nhập vào thì sự kiện sẽ được lặp 
vô định . 



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  10 of 141 

  

 
Hình 6 - Nhập mới 1 sự kiện - phần lặp lại . 

B.I.3.2.4  Tab nhắc nhở  
    - Giúp người dùng có thể nhắc nhở những thành viên khác về sự kiện này bao gồm cả 
việc gửi Mail nhắc nhở nếu muốn. Người dùng có thể chọn một trong 3 trường hợp: 
Không nhắc nhở, Nhắc nhở tất cả các thành viên liên quan đến sự kiện hoặc chỉ nhắc nhở 
một số thành viên chỉ định. 
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Hình 7 - Nhập mới 1 sự kiện - phần nhắc nhở . 

            - Lưu ý : Chương trình mặc định là không chia xẻ và không nhắc nhở . 
            - Sau khi nhập hết các dữ liệu , nếu người dùng chỉ muốn nhập 1 sự kiện thì chọn 
nút "lưu" , ngược lại , muốn nhập nhiều sự kiện chọn nút "lưu và thêm mới" , không 
muốn lưu dữ liệu  chọn nút "bỏ qua" . 

B.I.3.3 Xem chi tiết sự kiện 
     - Ðể xem chi tiết nội dung của một sự  kiện nhấp chọn vào chính sự kiện đó . 
     - Chức năng này hiển thị thông tin chi tiết sự kiện. Từ đây người sử dụng có thể chọn 
Chỉnh sửa, Xóa nếu cần. 
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Hình 8 - Chi tiết một sự kiện 

B.I.3.4 Chỉnh sự kiện 
    -  Khi cần chỉnh , sửa sự kiện , người dùng hãy vào xem lại chi tiết của sự kiện đó và 
chọn nút "chỉnh sửa" . Lưu ý người dùng chỉ được quyền chỉnh , sửa những sự kiện do 
chính người dùng tạo ra . Màn hình hiển thị form chỉnh sự kiện tương tự như form nhập , 
người dùng sẽ chỉnh lại những nội dung nào cần chỉnh , sau khi xong , chọn nút  "cập 
nhật" . Nếu người dùng muốn lưu các nội dung như cũ ,  hãy chọn nút "bỏ qua" . 
    - Phần này gồm có 4 tab cho mình chỉnh sửa giống như phần Nhập mới. 
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Hình 9 - Chỉnh sự kiện 

B.I.3.5 Xoá sự kiện 
    - Có 2 cách để xoá một sự kiện , người dùng có thể đánh dấu check vào sự kiện cần 
xoá ở màn hình chính , rồi sau đó nhấp chọn nút "xoá", cách ngày người dùng có thể xoá 
nhiều sự kiện cùng một lúc. Cách thứ 2 là người dùng vào xem chi tiết của sự kiện đó rồi 
chọn nút "xoá" . 

B.I.4 Hội thảo 
    - Quản lý các cuộc hội thảo, gặp gỡ liên quan, đồng thời có thể đăng ký các cuộc hội 
thảo và mời các thành viên tham gia. Có thể xem được lịch làm việc của các thành viên 
liên quan nhằm linh động trong việc sắp xếp. 
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Các chức năng chính 

B.I.4.1 Hiển thị các cuộc hội thảo 
    - Ở màn hình chính,  hãy chọn tab hội thảo . Màn hình sẽ hiển thị các cuộc hội thảo .  
  

 
Hình 10 - Danh sách các cuộc hội thảo 

B.I.4.2 Thêm mới cuộc hội thảo  
    -  Khi người dùng muốn tổ chức một cuộc hội thảo và mời các thành viên khác tham 
gia hãy nhấp chọn vào nút "thêm hội thảo" . Màn hình hiển thị form nhập mới một cuộc 
hội thảo gồm có 3 tab . 

B.I.4.2.1 Tab Nội dung 
    - Hãy nhập vào các nội dung cần thiết: chủ đề, thời gian diễn ra cuộc hội thảo , địa 
điểm , nội dung , các thành viên tham dự và nhớ rằng đừng bỏ qua chi tiết nào nhé !  
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Hình 11 - Nhập mới cuộc hội thảo - phần nội dung 

        - Người dùng cũng có thể chọn nút "xem quỹ thời gian" để xem thời gian của các 
thành viên mà mình mời tham dự cuộc hội thảo. Màn hình sẽ hiển thị ra cửa sổ quỹ thời 
gian trong 1 ngày của các thành viên . Quỹ thời gian sẽ được chia theo từng múi , mỗi 
múi là 15 phút . Hiển thị theo 4 màu , màu xám là rảnh , màu đỏ là bận , màu xanh dương 
là vắng mặt và màu vàng là không xác định . Căn cứ vào thời gian rảnh của các thành 
viên mà người dùng hãy lựa chọn thời gian cho phù hợp .  
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Hình 12 - Quỹ thời gian 

B.I.4.2.2 Tab chia xẻ 
      - Người dùng có thể chọn chia sẻ thông tin về cuộc hội thảo này theo một trong 3 
trường hợp sau: Không ai khác, tất cả mọi người hoạc chỉ định các thành viên cụ thể. 

 
Hình 13 - Nhập mới cuộc hội thảo - phần chia xẻ 
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B.I.4.2.3 Tab nhắc nhở    
    - Cũng có 3 trường hợp cho người dùng chọn : không nhắc nhở , nhắc nhở một số 
người hay tất cả các thành viên có liên quan đến cuộc hội thảo. Người dùng có thể gửi 
Mail nhắc nhở. 
  

 
Hình 14 - Nhập mới cuộc hội thảo - phần nhắc nhở 

            - Sau khi điền đủ vào các thông tin cần thiết , nếu người dùng chỉ đăng ký 1 cuộc 
hội thảo , hãy chọn nút "lưu" , ngược lại chọn nút "lưu và thêm mới" , còn không muốn 
đăng ký nữa thì hãy chọn nút "bỏ qua" .        

B.I.4.2.4 Xem chi tiết cuộc hội thảo 
    -  Khi người dùng muốn xem chi tiết một cuộc hội thảo hãy chọn trực tiếp vào cuộc hội 
thảo đó , màn hình sẽ hiển thị đầy đủ các nội dung cần thiết . Ở đây là các thông tin về 
nội dung cuộc hội thảo. Từ đây người sử dụng có thể chọn chức năng Chỉnh sửa hoặc 
Xoá cuộc hội thảo này.   
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Hình 15 - Chi tiết cuộc hội thảo 

B.I.4.3 Chỉnh cuộc hội thảo   
    - Tại đây người dùng có thể vào chỉnh sửa lại nội dung cuộc hội thảo này nếu chính 
bạn tạo ra nó , nếu không người sử dụng chỉ được phép xem mà thôi . Khi bạn xem xong 
nội dung , muốn quay về trang đầu thì hãy chọn nút quay về . Muốn chỉnh các thông tin 
trong cuộc hội thảo , hãy chọn nút "chỉnh sửa" .Tại trang chỉnh hội thảo , người dùng sửa 
lại những nội dung cần thiết sau đó muốn lưu chúng lại thì chọn nút "cập nhật" , ngược 
lại , chọn nút "bỏ qua" . Các thông tin chỉnh sửa này cũng giống như phần nhập mới. 
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Hình 16 - Chỉnh cuộc hội thảo 

B.I.4.4 Xoá cuộc hội thảo  
    - Có 2 cách để xoá một cuộc hội thảo, người dùng có thể đánh dấu check vào cuộc hội 
thảo cần xoá ở tab hội thảo ở màn hình chính, rồi sau đó nhấp chọn nút xoá , cách ngày 
người dùng có thể xoá nhiều cuộc hội thảo cùng một lúc . Cách thứ 2 là người dùng vào 
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xem chi tiết của cuộc hội thảo đó rồi chọn nút xoá . Nhưng nên nhớ là chỉ được phép xoá 
những cuộc hội thảo nào do mình tạo ra thôi nhé !    

B.II Lịch tuần  

B.II.1  Mục đích 
    - Cho phép các bộ phận đăng ký lịch các buổi họp, làm việc quan trọng. 
    - Phê duyệt chính thức và tổng hợp phát hành lịch tuần vào tuần lễ kế tiếp. 

B.II.2 Cách xem lịch tuần đã được phê duyệt 
    - Màn hình chính hiển thị lịch công tác trong tuần(đã được phê duyệt) bao gồm: Ngày, 
khoảng thời gian, nội dung và địa điểm. 
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Hình 1 - Lịch công tác trong tuần (đã được phê duyệt) 



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  22 of 141 

     - Mặc định chương trình sẽ hiển thị lịch công tác của tuần hiện hành, ngoài ra chương 
trình còn cung cấp thêm các chức năng: xem lịch tuần theo các ngày trong tuần, xem các 
lịch công tác tuần cũ và in lịch tuần. 

B.II.2.1 Cách xem lịch tuần theo các ngày trong tuần 
     - Cho phép người dùng xem được lịch tuần theo bất cứ ngày nào trong tuần. Chức 
năng này được thực hiện rất đơn giản chỉ cần chọn thứ cần xem trên thanh tiêu đề của 
màn hình chính. 
  

 
  

Hình 2 - Xem lịch tuần theo ngày trong tuần. 
    - Lúc này, chương trình sẽ hiển thị lịch tuần cho ngày được chọn. 
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Hình 3 - Xem lịch tuần theo ngày trong tuần. 

B.II.2.2 Cách xem các lịch công tác tuần cũ 
     - Cho phép người dùng xem các lịch công tác tuần cũ, người dùng chỉ cần chọn chức 
năng "Xem lịch tuần cũ" từ màn hình chính. 
  

 
  

Hình 4 - Chức năng Xem lịch tuần cũ. 
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     - Khi người dùng chọn chức năng này thì chương trình sẽ hiển thị các tuần cũ cho 
phép người dùng chọn lịch tuần cần xem. 
  

 
  

Hình 5 - Chọn tuần cần xem. 
     - Sau đây là danh sách lịch tuần cũ điễn hình từ ngày 01/09/2003 - 07/09/2003. 
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Hình 6 - Lịch công tác tuần cũ từ 01/09/2003 - 07/09/2003 
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B.II.2.3 Cách in lịch tuần 
    - Cho phép người dùng có thể in lịch công tác tuần, chức năng in ở đây có nghĩa là in 
ra File dang Microsoft Word (*.doc). 
    - Khi muốn in lịch công tác tuần người dùng chỉ đơn giản chọn chức năng "In lịch 
tuần" ở màn hình chính. Lúc này, chương trình sẽ xuất hiện màn hình cho phép người 
dùng chọn Font để in. 
  

 
  

Hình 7 - Chọn Font để in lịch tuần 
    - Khi đồng ý, chương trình sẽ xuất ra File .doc, tùy thuộc vào người dùng có thể chọn 
Save hoặc Open 
  

 
  

Hình 8 - In lịch tuần. 

B.II.3 Cách chuyển lịch tuần thành lịch cá nhân 
    - Cho phép người sử dụng có thể chuyển cuộc họp thành lịch cá nhân của mình. 
    - Khi xem lịch tuần, người dùng có thể chuyển bất kỳ cuộc họp nào thành lịch cá nhân 
bằng cách chọn chức năng "Lcn" của cuộc họp đó. 
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Hình 9 - Chuyển lịch tuần thành lịch cá nhân. 

B.II.4 Lịch đăng ký 
    - Chức năng này hiển thị lịch đăng ký các cuộc họp chưa được phê duyệt bao gồm: 
Ngày, thời gian, nội dung và địa điểm. Chương trình cung cấp cho người sử dụng khả 
năng xem lịch đăng ký trong tuần và tuần kế. Mặc định, chương trình sẽ hiển thị lịch 
đăng ký trong tuần hiện tại. 
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Hình 10 - Lịch đăng ký trong tuần (chưa được phê duyệt) 
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B.II.4.1 Lịch đăng ký tuần kế 
    - Chức năng này sẽ liệt kê lịch đăng ký trong tuần kế. Chương trình hỗ trợ cho người 
sử dụng có thể xem lịch đăng ký theo 3 kiểu: Tất cả cuộc họp, cuộc họp được duyệt và 
cuộc họp chưa duyệt. 
    - Muốn xem lịch đăng ký tuần kế, người sử dụng chỉ cần chọn chức năng "Tuần kế" 
trên màn hình Lịch đăng ký. Lúc này, chương trình sẽ hiển thị Lịch đăng ký tuần kế với 
kiểu xem mặc định là Tất cả cuộc họp. 
  

 
  

Hình 11 - Lịch đăng ký tuần kế (tất cả cuộc họp) 
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    - Từ màn hình này, người sử dụng có thể chọn xem lịch đăng ký tuần kế theo cuộc họp 
được duyệt hoặc cuộc họp chưa duyệt. 
    - Lịch đăng ký tuần kế (cuộc họp chưa duyệt) 
  

 
Hình 12 - Lịch đăng ký tuần kế (cuộc họp chưa duyệt) 

  
    - Lịch đăng ký tuần kế (cuộc họp được duyệt) 
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Hình 13 - Lịch đăng ký tuần kế (cuộc họp được duyệt) 

B.II.4.2 In lịch 
    - Cho phép người dùng có thể in lịch công tác tuần, chức năng in ở đây có nghĩa là in 
ra File dang Microsoft Word (*.doc). Chức năng In lịch này giống như giống như chức 
năng in lịch tuần ở phần 2.3 

B.II.5 Cách đăng ký lịch tuần 
   - Chức năng này cho phép các thành viên có thẩm quyền (được cấp quyền trong danh 
sách đăng ký lịch tuần) đăng ký các cuộc họp cho lịch tuần. 
    - Ở màn hình Lịch đăng ký, các thành viên có thẩm quyền sẽ có chức năng "Đăng ký" 
phục vụ cho việc đăng ký lịch tuần. 
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Hình 14 - Đăng ký lịch tuần 
   - Khi người dùng thực hiện chức năng "Đăng ký", chương trình xuất hiện màn hình 
"Đăng ký lịch họp tuần" cho phép người sử dụng nhập những thông tin cần thiết để đăng 
ký lịch tuần. 
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Hình 15 - Đăng ký lịch họp tuần. 

   - Từ màn hình trên, người sử dụng có thể nhập vào các nội dung cần thiết cho cuộc họp 
đăng ký như: thời gian xảy ra, nội dung cuộc họp, thành phần chủ trì, nhân viên chuẩn bị, 
thành phần tham dự, thành phần được mời họp, địa điểm xảy ra, ghi chú cho cuộc họp và 
tập tin đính kèm cho cuộc họp. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ người sử dụng công cụ 
cho phép xem quỹ thời gian của các thành viên nhằm chọn thời gian cho cuộc họp được 
thuận tiện nhất. 
    - Khi người dùng chọn chức năng "Xem quỹ thời gian" chương trình sẽ xuất hiện màn 
hình sau đây. 
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Hình 16 - Xem quỹ thời gian 

    - Từ màn hình này, người sử dụng có thể chọn ngày cần xem và thêm vào các thành 
viên mà mình cần xem. 
    - Khi chọn chức năng "Thêm người" chương trình sẽ xuất hiện màn hình cho phép 
chọn các thành viên cần thêm. 
  

 
  

Hình 17 - Thêm người xem quỹ thời gian 
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    - Từ màn hình trên, người sử dụng có thể chọn từng thành viên cần xem hoặc chọn hết 
các thành viên thông qua chức năng "Chọn hết". Sau khi chọn, nhấn nút "Thêm" chương 
trình sẽ hiển thị quỹ thời gian các thành viên cần xem. 
  

 
  

Hình 18 - Quỹ thời gian các thành viên cần xem 
    - Màn hình trên (hình 18) hiển thị quỹ thời gian của các thành viên được chọn với các 
ký hiệu rãnh, bận, vắng mặt và không xác định đã ghi chú trên màn hình. Ngoài ra, từ 
màn hình này chúng ta có thể chuyển tên các thành viên này vào thành phần chủ trì cuộc 
họp thông qua dấu chọn "Chuyển tên vào phần chủ trì cuộc họp". 
    - Chúng ta có thể đính kèm các tập tin  cho cuộc họp thông qua chức năng "Tập tin 
đính kèm" ở màn hình Đăng ký lịch họp tuần (hình 15). Chức năng này sẽ hiện ra màn 
hình cho phép người sử dụng chọn các tập tin đính kèm. 
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Hình 19 - Đính kèm tập tin 

Lưu ý: Chức năng Đăng ký lịch tuần chỉ có tác dụng đối với các thành viên được cấp 
quyền. 

B.II.6 Cách chỉnh sửa một cuộc họp lịch tuần 
   - Chức năng này cho phép những thành viên đăng ký lịch tuần có thể chỉnh sửa lại cuộc 
họp do mình đăng ký nếu nó chưa được duyệt và nhân viên "Quản trị lịch tuần" có thể 
sửa bất kỳ cuộc họp nào không phụ thuộc vào tình trạng của cuộc họp đó ( duỵêt hay 
chưa duyệt). 
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Hình 20 - Chức năng chỉnh sửa cuộc họp lịch tuần. 
   - Khi người dùng chạy chức năng "Sửa", chương trình sẽ hiện ra màn hình "Chỉnh sửa 
lịch họp tuần" với nội dung cuộc họp được chọn và cho phép người dùng chỉnh sửa. 
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Hình 21 - Chỉnh sửa cuộc họp lịch tuần. 
   - Tại màn hình trên, người sử dụng có thể chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào của cuộc họp. 
Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến cách chỉnh sửa tập tin đính kèm vì phần này hơi đặc biệt. 
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   - Tại màn hình chỉnh sửa cuộc họp lịch tuần sẽ xuất hiện các chức năng chỉnh sửa, xóa, 
thêm tập tin đính kèm nếu có tập tin đính kèm. 
  

 
  

Hình 22 - Chỉnh sửa tập tin đính kèm 
Lưu ý: Người đăng ký lịch tuần chỉ có thể chỉnh sửa các cuộc họp do mình đăng ký nếu 
chưa được duyệt và nhân viên "Quản trị lịch tuần" được phép chỉnh sửa tất cả các cuộc 
họp không phụ thuộc vào tình trạng của cuộc họp. 

B.II.7 Cách xóa một cuộc họp lịch tuần 
   - Chức năng này cho phép những thành viên đăng ký lịch tuần có thể xóa cuộc họp do 
mình đăng ký nếu nó chưa được duyệt và nhân viên "Quản trị lịch tuần" có thể xóa bất kỳ 
cuộc họp nào không phụ thuộc vào tình trạng của cuộc họp đó ( duỵêt hay chưa duyệt). 
  

 
  

Hình 23 - Xóa cuộc họp lịch tuần 
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Lưu ý: Người đăng ký lịch tuần chỉ có thể xoá các cuộc họp do mình đăng ký nếu chưa 
được duyệt và nhân viên "Quản trị lịch tuần" được phép xóa tất cả các cuộc họp không 
phụ thuộc vào tình trạng của cuộc họp. 

B.II.8 Cách phát sinh công việc từ cuộc họp lịch tuần 
    - Chức năng này cho phép chúng ta có thể phát sinh công việc từ cuộc họp lịch tuần 
này. 
    - Khi xem chi tiết một cuộc họp lịch tuần, chúng ta có thể thực hiện chức năng này 
bằng cách chọn chức năng "Phát sinh công việc". 
  

 
  

Hình 24 -Phát sinh công việc từ cuộc họp lịch tuần. 
  
    - Chức năng này sẽ hiển thị ra màn hình "Thêm mới công việc"  cho chúng ta nhập nội 
dung công việc phát sinh với tên và nội dung công việc được lấy mặc định là nội dung 
cuộc họp. 
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Hình 25 -Phát sinh công việc_Thêm mới công việc. 

    - Thao tác và ý nghĩa của phần nhập mới công việc này cũng giống như bên phần Quản 
lý công việc.  

B.II.9 Cách xóa, phê duyệt và gỡ duyệt hàng loạt cuộc họp 
   - Đây là công cụ cho phép những nhân viên có thẩm quyền có thể xóa, phê duyệt và gỡ 
duyệt các cuộc họp lịch tuần nhanh chóng hơn bằng cách thực hiện một lượt nhiều cuộc 
họp. 

B.II.9.1 Cách xóa hàng loạt cuộc họp 
   - Các thành viên đăng ký lịch tuần có thể xóa những cuộc họp do mình đăng ký mà 
chưa được duyệt và nhân viên "Quản trị lịch tuần" có thể xóa bất kỳ cuộc họp nào một 
cách nhanh chóng hơn bằng cách cho phép xóa hàng loạt. 
  



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  42 of 141 

 
  

Hình 26 -Cách xóa hàng loạt cuộc họp lịch tuần. 
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   - Khi xem lịch tuần, khi người sử dụng có thể đánh dấu chọn những cuộc họp mình có 
quyền xóa và cảm thấy không cần thiết để thực hiện chức năng xóa hàng loạt nhiều cuộc 
họp lịch tuần. 
Lưu ý: Những người có quyền xóa là những người đăng ký lịch tuần mà chưa duyệt hoặc 
"Quản trị lịch tuần" có thể xóa bất kỳ cuộc họp nào. 

B.II.9.2 Cách phê duyệt hàng loạt cuộc họp 
   - Nhân viên "Quản trị lịch tuần" có thể căn cứ vào chức năng này để có thể phê duyệt 
hàng loạt cuộc họp một lúc để nhanh chóng và tiện lợi hơn. 
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Hình 27 -Phê duyệt hàng loạt cuộc họp lịch tuần. 



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  45 of 141 

   - Nhửng cuộc họp chưa được phê duyệt được liệt kê trong Tab "Lịch đăng ký", nhân 
viên "Quản trị lịch tuần" có thể phê duyệt một lúc nhiều cuộc họp bằng cách đánh dấu 
chọn vào các cuộc họp cần phê duyệt và thực hiện chức năng "Phê duyệt". 

B.II.9.3 Cách gỡ phê duyệt hàng loạt cuộc họp 
   - Cung cấp cho nhân viên "Quản trị lịch tuần" khả năng có thể gỡ phê duyệt các cuộc 
họp đã duyệt một cách nhanh chóng hơn bằng cách thực hiện một lúc nhiều cuộc họp. 
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Hình 28 - Gỡ duyệt hàng loạt cuộc họp lịch tuần. 
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   - Nhửng cuộc họp đã được phê duyệt được liệt kê trong Tab "Lịch công tác tuần", nhân 
viên "Quản trị lịch tuần" có thể gỡ phê duyệt một lúc các cuộc họp này bằng cách đánh 
dấu chọn các cuộc họp cần gỡ duyệt và thực hiện chức năng "Gỡ duyệt" 

B.III Giao ban  

B.III.1 Mục đích 
    - Lập biên bản các kỳ họp giao ban. 
    - Lập danh sách các thông báo và công việc được phổ biến trong giao ban. 
    -Theo dõi tiến trình và kết quả thực hiện các công việc được phổ biến trong kỳ giao 
ban. 

B.III.2 Cách xem danh sách các kỳ giao ban 
    - Màn hình chính liệt kê danh sách các kỳ giao ban cùng các thông tin liên quan như 
đơn vị giao ban, ngày giao ban, nhân viên chủ trì và CV tổng hợp. 
  

 
Hình 1 - Danh sách các kỳ giao ban 

     - Danh sách các kỳ giao ban này được sắp xếp theo thứ tự thời gian và được phân 
thành từng trang trong trường hợp danh sách quá dài. Khi muốn xem danh sách ở trang 
nào, người sử dụng chỉ cần nhấp chọn số trang. 

B.III.3 Xem chi tiết một kỳ giao ban 
     - Muốn xem chi tiết kỳ giao ban nào người sử dụng chỉ cần chọn kỳ giao ban đó. Lúc 
này màn hình "Chi tiết kỳ giao ban" sẽ hiện ra cung cấp cho chúng ta chi tiết của kỳ giao 
ban gồm 4 tab: Giao ban, Công việc kỳ giao ban, Thông báo, Được xem giao ban. 
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Hình 2 - Chi tiết kỳ giao ban 

B.III.3.1 Tab giao ban 
    - Tab này cung cấp nội dung chính của kỳ giao ban như: kỳ giao ban, ngày giao ban, 
nhân viên chủ trì, chuyên viên tổng hợp, đơn vị giao ban và các biên bản đính kèm. 
  

 
Hình 3 - Chi tiết kỳ giao ban (giao ban) 
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B.III.3.2 Tab Công việc của kỳ giao ban 
    -Liệt kê tất cả công việc phải thực hiện liên quan đến kỳ giao ban. Từ đây, chúng ta có 
thể xem cụ thể công việc hoặc xem báo cáo tình hình thực hiện công việc. 

 
Hình 4 - Chi tiết kỳ giao ban (Công việc của kỳ giao ban) 

    -Khi thực hiện chức năng "Xem báo cáo tình hình thực hiện các công việc thuộc kỳ 
giao ban", chương trình sẽ tổng hợp tình hình thực hiện các công việc thuộc kỳ giao ban. 
  

 
  

Hình 5 - Chi tiết kỳ giao ban (Báo cáo tình hình thực hiện công việc) 

B.III.3.3 Tab Thông báo 
    -Phần này sẽ hiển thị tất cả các thông báo liên quan đến kỳ giao ban. 
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Hình 6 - Chi tiết kỳ giao ban (Thông báo) 

B.III.3.4 Tab Được xem giao ban 
 -Phần này sẽ hiển thị danh sách các nhân viên, nhóm hệ thống được xem kỳ giao ban 
này. 
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Hình 7 - Chi tiết kỳ giao ban (Được xem giao ban) 

B.III.4 Tạo mới kỳ giao ban 
    - Tạo mới kỳ giao ban và mời các thành viên liên quan tham gia. 
   - Để tạo mới kỳ giao ban chỉ cần nhấn nút "Thêm mới" trên thanh tiêu đề. Lúc này 
chương trình sẽ hiện ra màn hình "Thêm mới kỳ giao ban" gồm 2 Tab: Nội dung và Được 
xem giao ban. 
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Hình 8 - Tạo mới kỳ giao ban 

    Lưu ý: Chức năng tạo mới kỳ giao ban chỉ có tác dụng cho những thành viên được 
phân quyền. 

B.III.4.1 Tab Nội dung 
    - Đây là phần nội dung của kỳ giao ban. Nội dung này bao gồm: Nội dung, ngày giao 
ban, chủ trì, chuyên viên tổng hợp, đơn vị giao ban và tập tin đính kèm. 
    

    
Hình 9 - Nội dung kỳ giao ban 

     - Tại phần này người sử dụng bắt buộc phải nhập đầy đủ các thông tin liên quan như: 
Kỳ giao ban, Ngày giao ban, chủ trì và Chuyên viên tổng hợp. 
    - Chuyên viên tổng hợp chính là nhân viên tạo mới kỳ giao ban này.  
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    - Người sử dụng có thể đính kèm các tập tin liên quan đến thể loại bằng cách chọn 
"Tập tin đính kèm". Lúc này chương trình sẽ hiện ra màn hình cho chọn các tập tin đính 
kèm. 
  

 
Hình 10 - Đính kèm tập tin 

     - Màn hình (hình 5) mô tả cách đính kèm tập tin: Người sử dụng có thể đính kèm tối 
đa 5 tập tin và tổng dung lượng tối đa là 5 MB. 

B.III.4.2 Tab Được xem giao ban  
    - Phần này cho phép chọn những thành viên được xem giao ban. Cung cấp nhiều cách 
chọn thành viên như có thể chỉ định theo nhóm, lọc thành viên theo nhóm hệ thống và 
nhóm số tay công việc do người dùng định nghĩa riêng và chức năng tìm nhanh.. 
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Hình 11 - Được xem giao ban 

B.III.5 Cách thêm công việc cho kỳ giao ban 
     -Cho phép người sử dụng có thẩm quyền đối với kỳ giao ban như người tạo ra kỳ giao 
ban, quản trị hệ thống có thể thêm vào công việc liên quan đến kỳ giao ban, được phổ 
biến trong giao ban. 
    - Muốn thêm công việc cho kỳ giao ban nào người sử dụng chỉ cần chọn xem kỳ giao 
ban đó. Màn hình "Chi tiết kỳ giao ban" (Hình 2) xuất hiện và chọn Tab "Công việc kỳ 
giao ban", trên nội dung Tab này có nút chức năng "Thêm công việc" nếu người sử dụng 
có quyền thêm công việc cho kỳ giao ban này. 



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  55 of 141 

 
Hình 12 - Thêm mới công việc. 

     - Khi người dùng chọn thực hiện chức năng "Thêm cộng việc", màn hình "Thêm mới 
công việc cho kỳ giao ban" xuất hiện cho phép người dùng nhập các thông tin liên quan 
đến công việc gồm: Nội dung, phân công công việc và được xem công việc. 
  

 
 

Hình 13 - Màn hình thêm mới công việc 
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B.III.5.1 Tab Nội dung công việc 
    - Đây là phần nội dung chính của công việc. Tại Tab này người dùng nhập vào các 
thông tin như: Tên công việc, ngày giao việc, ngày hoàn thành, đặc điểm công việc (khẩn 
cấp, có hiệu lực pháp lý, gửi Mail thông báo), nội dung công việc và có thể đính kèm tập 
tin nếu cần. 
  

 
Hình 14 - Thêm mới công việc (Tab nội dung)  

B.III.5.2 Tab phân công công việc 
    - Chỉ định những người chịu trách nhiệm thực hiện công việc trong đó có người chịu 
trách nhiệm chính. Chương trình cung cấp nhiều chức năng lựa chọn như: Chọn theo 
nhóm sổ tay công việc hoặc nhóm hệ thống, người dùng và chức năng tìm nhanh. 
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Hình 15 - Thêm mới công việc (Tab phân công công việc) 

    - Khi phân công việc cho thành viên nào thì chương trình tự chuyển công việc cho các 
thành viên đó.  

B.III.5.3 Tab Được xem công việc 
    - Chỉ định những người được xem công việc. Chương trình cung cấp nhiều chức năng 
lựa chọn như: Chọn theo nhóm sổ tay công việc hoặc nhóm hệ thống, người dùng và 
chức năng tìm nhanh. 
  



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  58 of 141 

 
Hình 16 - Thêm mới công việc (Tab Được xem công việc) 

B.III.6 Cách thêm thông báo cho kỳ giao ban 
     -Cho phép người sử dụng có thẩm quyền đối với kỳ giao ban như người tạo ra kỳ giao 
ban, quản trị hệ thống có thể thêm vào các thông báo liên quan đến kỳ giao ban, được phổ 
biến trong giao ban. 
    - Muốn thêm thông báo cho kỳ giao ban nào người sử dụng chỉ cần chọn xem kỳ giao 
ban đó. Màn hình "Chi tiết kỳ giao ban" (Hình 2) xuất hiện và chọn Tab "Thông báo", 
trên nội dung Tab này có nút chức năng "Thêm thông báo" nếu người sử dụng có quyền 
thêm thông báo cho kỳ giao ban này. 
  

 
Hình 17 - Thêm mới thông báo cho kỳ giao ban 
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     -Khi người dùng chọn chức năng "Thêm thông báo", chương trình sẽ hiện ra màn hình 
"Nội dung thông báo" để người dùng nhập vào nội dung thông báo của kỳ giao ban. 
  

 
Hình 18 - Thêm mới thông báo cho kỳ giao ban 

B.III.7 Cách chỉnh sửa và xóa thông báo cho kỳ giao ban 
     - Cho phép người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa các thông báo đã nhập nếu cảm thấy 
không đồng ý. 
    - Trên màn hình của Tab thông báo bên cạnh các thông tin về thông báo còn có 2 nút 
chức năng Sửa và xóa nếu người sử dụng có quyền sửa và xóa thông báo này. 
  

 
Hình 19 - Chỉnh sửa và xóa thông báo cho kỳ giao ban 

    - Khi người dùng chọn chức năng "Sửa", chương trình sẽ hiện lên màn hình cho phép 
nhập nội dung thông báo mới cần chỉnh sửa. 
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Hình 20 - Chỉnh sửa thông báo cho kỳ giao ban 

B.III.8 Chỉnh sửa và xoá kỳ giao ban 
     - Cho phép người dùng có thể chỉnh sửa lại các kỳ giao ban đã nhập nếu cảm thấy 
không đồng ý. 
     - Khi muốn chỉnh sửa kỳ giao ban nào người sử dụng chỉ cần chọn xem chi tiết kỳ 
giao ban đó, màn hình chi tiết kỳ giao ban xuất hiện cho phép người dung xem chi tiết 
đồng thời có thể cho phép chỉnh sửa và xóa nếu như ngưòi dùng có quyền hoặc người tạo 
ra kỳ giao ban. 
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Hình 21 - Chỉnh sửa và xóa kỳ giao ban 

  -Người sử dụng có thể xóa kỳ giao ban thông qua nút chức năng "Xóa" 
    - Về phần chỉnh sửa, người sử dụng có thể chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào và chỉ cần 
nhấn nút "Lưu" khi muốn cập nhật. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến việc chỉnh sửa các biên 
bản đính kèm. 
    - Khi người sử dụng chọn chức năng "Biên bản đính kèm" thì chương trình sẽ xuất 
hiện màn hình cho phép chỉnh sửa các biên bản đính kèm. 

 
     

Hình 22 - Chỉnh sửa tập tin đính kèm 
Lưu ý:  Chức năng chỉnh sửa và xóa kỳ giao ban chỉ có tác dụng đối với các nhân viên có 
quyền hoặc nhân viên tạo ra kỳ giao ban. 
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C. Công việc 

C.I  Quản lý công việc  

C.I.1 Mục đích 
    - Phân công công việc cho các cá nhân, bộ phận thực hiện. 
    - Báo cáo nội dung công việc được phân công. 
    - Theo dõi toàn bộ tiến trình giải quyết công việc. 
    - Ra ý kiến tham khảo hoặc chỉ đạo trong quá trình giải quyết công việc. 

C.I.2 Các ký hiệu cho công việc 
    - Nhằm hỗ trợ việc quản lý công việc được thuận tiện và dễ dàng hơn, chương trình 
đưa ra các ký hiệu công việc với mục đích ghi chú tình trạng, tính chất của công việc 
    - Muốn xem ý nghĩa của hệ thống ký hiệu công việc, người sử dụng chỉ cần chọn chức 
năng "Ký hiệu công việc" trên thanh tác vụ. 
  

 
Hình 1 - Ký hiệu công việc 

     - CV bình thường : Đây là những công việc chưa cần giải quyết gấp. 
     - CV khẩn cấp : Đây là công việc cần phải giải quyết khẩn cấp. 
     - CV gần hết thời hạn : Đây là công việc gần hết thời hạn dự kiến hoàn  thành 
     - CV vượt quá thời hạn : Đây là công việc đã vượt quá thời hạn dự kiến hoàn thành mà 
chưa hoàn thành thật sự. 
     - CV đề xuất kết thúc : Đây là công việc được đề xuất kết thúc. 
     - CV đã hoàn thành: Công việc này đã thật sự hoàn thành ( các công việc này phải có 
ý kiến kết thúc của người giao việc). 

C.I.3 Xem danh sách công việc 
     -Chương trình phân công việc thành 4 loại chính: Công việc chưa hoàn thành, công 
việc đã chuyển giao, công việc đã kết thúc, công việc được xem. Việc phân loại công 
việc giúp người sử dụng dễ dàng trong việc quản lý và sắp xếp thời gian giải quyết công 
việc. 

C.I.3.1 Công việc chưa hoàn thành 
    - Đây là công việc người sử dụng chưa hoàn thành và cũng chưa chuyển giao cho 
thành viên khác. 
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Hình 2 - Danh sách công việc chưa hoàn thành. 
    - Chương trình cung cấp cho người dùng xem danh sách công việc dưới 2 góc nhìn: 
theo "Người chuyển giao đến" hoặc theo "Tên công việc". 

C.I.3.1.1 Xem danh sách công việc theo người chuyển giao 
đến 

    - Khi người dùng chọn cách xem danh sách công việc theo người chuyển giao đến, 
chương trình sẽ liệt kê danh sách công việc nhóm theo người chuyển giao đến. 
  

 
  

Hình 3 - Danh sách công việc chưa hoàn thành theo người chuyển giao đến 
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C.I.3.1.2 Xem danh sách công việc theo Tên công việc 
    - Đây là cách hiển thị mặc định của chương trình, phần này cung cấp cho người dùng 
cách xem danh sách công việc theo tên công việc. 

 
  

Hình 4 - Danh sách công việc chưa hoàn thành theo tên công việc 
    - Ở đây chương trình cung cấp cho người dùng nhiều tính năng lọc theo tình trạng công 
việc như: Chưa xử lý, Đang xử lý, Đã xử lý và Tất cả. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của 
phần này ngay dưới đây. 
    - Chưa xử lý: Người thực hiên công việc chưa báo cáo. 
    - Đang xử lý: Người thực hiện công việc đã báo cáo nhưng chưa đánh dấu "Đã xử lý" 
hoặc "Đề xuất kết thúc" 
    - Đã xử lý: Người thực hiện công việc đã báo cáo và đã đánh dấu "Đã xử lý" hoặc "Đề 
xuất kết thúc" 
    - Tất cả: Lọc tất cả công việc chưa xủ lý. 
    - Ngoài ra, khi danh sách công việc quá dài chương trình sẽ hiển thị danh sách phân 
thành trang cho dể xem. Khi người dùng muốn xem danh sách trang nào thì chỉ cần chọn 
trang đó.  

C.I.3.2 Công việc đã chuyển giao 
    - Đây là công việc mà người sử dụng đã chuyển giao cho người khác thực hiện. 
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Hình 5 - Danh sách công việc đã chuyển giao 

    - Chương trình cung cấp cho người dùng xem danh sách công việc dưới 2 góc nhìn: 
theo "Người được giao việc" hoặc theo "Tên công việc". 

C.I.3.2.1 Xem danh sách công việc theo người được giao việc 
    - Khi người dùng chọn cách xem danh sách công việc đã chuyển giao theo Người được 
giao việc, chương trình sẽ hiển thị danh sách này nhóm theo từng nhân viên được giao 
việc. 
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Hình 6 - Danh sách công việc đã chuyển giao theo người được giao việc. 

C.I.3.2.2 Xem danh sách công việc theo tên công việc 
    - Đây là cách hiển thị mặc định của chương trình, phần này cung cấp cho người dùng 
cách xem danh sách công việc đã chuyển giao theo tên công việc. 
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Hình 7 - Danh sách công việc đã chuyển giao theo tên công việc 

    - Các công việc liệt kê đươc ký hiệu theo quy tắc ký hiệu của công việc rất tiện cho 
việc theo dõi. Ngoài ra, khi danh sách công việc dài thì chương trình tự phân trang, khi 
muốn xem danh sách công việc trang nào người sử dụng chỉ cần nhấn chọn trang đó. 

C.I.3.3 Công việc đã kết thúc 
     - Đây là danh sách các công việc đã hoàn thành thật sự. 
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Hình 8 - Danh sách công việc đã kết thúc. 
    - Phần này cung cấp thêm cho người sử dụng cách xem danh sách công việc trong một 
khoảng thời gian (một tuần, hai tuần ....). Người sử dụng chỉ đơn giản chọn khoảng thời 
gian muốn xem và chương trình sẽ lọc công việc đã kết thúc trong khoảng thời gian đó. 

C.I.3.4 Công việc được xem 
     - Đây là danh sách các công việc người sử dụng được quyền xem tham khảo. 
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Hình 9 - Danh sách công việc được xem 
    - Chương trình cung cấp cho người sử dụng có thể xem danh sách này theo 3 kiểu: 
Công việc chưa kết thúc, công việc đã kết thúc và tất cả các công việc. 

C.I.4 Cách phân công công việc 
    - Chức năng này cho phép người sử dụng tạo ra công việc và chỉ định những thành 
viên chịu trách nhiệm thực hiện công việc đồng thời chỉ định danh sách những thành viên 
được xem tham khảo công việc. 
    - Muốn phân công công việc, người sử dụng chỉ cần chọn chức năng "Thanh công 
việc" trên thanh tiêu đề, chương trình sẽ hiện ra màn hình "Thêm mới công việc" cho 
người dùng nhập vào các nội dung liên quan đến công việc như: Nội dung công việc, 
phân công công việc, được xem công việc. 
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Hình 10 - Phân công công việc. 

C.I.4.1 Tab Nội dung công việc 
    - Đây là phần nội dung chính của công việc. Tại Tab này người dùng nhập vào các 
thông tin như: Tên công việc, ngày giao việc, ngày hoàn thành, đặc điểm công việc (khẩn 
cấp, có hiệu lực pháp lý, gửi Mail thông báo), nội dung công việc và có thể đính kèm tập 
tin nếu cần. 
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Hình 11 - Phân công công việc (Nội dung công việc) 

C.I.4.2 Tab phân công công việc 
    - Chỉ định những người chịu trách nhiệm thực hiện công việc trong đó có người chịu 
trách nhiệm chính. Chương trình cung cấp nhiều chức năng lựa chọn như: Chọn theo 
nhóm sổ tay công việc hoặc nhóm hệ thống, người dùng và chức năng tìm nhanh. 
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Hình 11 - Phân công công việc (Phân công công việc) 

C.I.4.3 Tab Được xem công việc 
    - Chỉ định những người được xem công việc. Chương trình cung cấp nhiều chức năng 
lựa chọn như: Chọn theo nhóm sổ tay công việc hoặc nhóm hệ thống, người dùng và 
chức năng tìm nhanh. 
  



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  73 of 141 

 
Hình 11 - Phân công công việc (Được xem công việc) 

C.I.5 Tìm kiếm 
    - Để giúp cho việc vấn, tìm kiếm công việc được thuận lợi và nhanh chóng hơn, 
chương trình hỗ trợ thêm chức năng tìm kiếm ở tất cả các loại công việc. 
  



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  74 of 141 

 
  

Hình 12 -Tìm kiếm công việc 
    - Muốn tìm kiếm người sử dụng chỉ cần nhập vào nội dung cần tìm và chọn chức năng 
"Tìm kiếm" trên thanh tiêu đề. Việc tìm kiếm sẽ dựa vào tên công việc và nội dung công 
việc, kết quả tìm thấy sẽ được hiển thị ra màn hình "Kết quả tìm kiếm công việc". 
  

 
  

Hình 13 -Kết quả tìm kiếm công việc 
  



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  75 of 141 

C.I.6 Thống kê 
    - Chức năng này giúp người sử dụng có thể thống kê tất cả các công việc liên quan đến 
mình. 
  

 
  

Hình 14 -Thống kê 
    - Nhằm hỗ trợ cho việc thống kê dễ dàng hơn, chương trình cung cấp cho người dùng 
nhiều loại thống kê khác nhau : 
        + Thống kê theo thời gian: Thống kê các công việc trong khoảng từ ngày đến ngày, 
theo tuần hoặc theo tháng. 
        + Thống kê theo tình trạng công việc: Thống kê công việc theo tình trạng xử lý: 
Chưa hoàn thành (Sắp hết hạn, vượt quá thời hạn, đã đề xuất kết thúc), đã hoàn thành. 
        + Các tiêu chí thống kê khác: Cung cấp thêm cho người dùng một số tiêu chí thống 
kê dựa vào góc nhìn công việc: Theo tên công việc, theo người chuyển giao đến, theo 
người được giao việc. 
    - Sau khi thống kê người sử dụng có thể "Xuất dữ liệu" ra File Microsoft Word bằng 
chức năng "Xuất dữ liệu". 

C.I.6.1 Thống kê theo người chuyển giao đến 
    - Khi người dùng chọn thống kê công việc theo người chuyển giao đến, chương trình 
sẽ thống kê công việc nhóm theo người chuyển giao đến. 
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Hình 15 -Thống kê công việc theo người chuyển giao đến 

C.I.6.2 Thống kê theo người được giao việc 
    - Khi người dùng chọn thống kê công việc theo người được giao việc, chương trình sẽ 
thống kê công việc nhóm theo người được giao việc. 
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Hình 16 -Thống kê công việc theo người được giao việc 

C.I.7 Theo dõi tiến trình thực hiện công việc 
    - Giúp chúng ta dễ dàng theo dõi tiến trình thực hiện của công việc như tình trạng xử 
lý, nhật ký công việc... Muốn theo dõi diễn tiến công việc nào chúng ta chọn công việc đó 
trên danh sách công việc. Lúc này, màn hình "Chi tiết công việc" xuất hiện. 
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Hình 17 -Chi tiết công việc 
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    - Màn hình "Chi tiết công việc" (hình 17) cung cấp cho chúng ta tất cả các thông tin 
liên quan đến công việc trong đó có tiến trình thực hiện công việc. Từ màn hình này 
chúng ta có thể theo dõi tiến trình thực hiện công việc theo "tình trạng xử lý" hoặc theo 
"nhật ký công việc" 

C.I.7.1 Theo dõi theo tình trạng xử lý công việc 
    - Cung cấp cho chúng ta thông tin về tình trạng xử lý công việc như: người giao việc, 
bộ phận đã xử lý, bộ phận đang xử lý và bộ phận chưa xử lý. 

 
Hình 18 -Tình trạng xử lý công việc. 

C.I.7.2 Theo dõi theo nhật ký công việc 
    - Cung cấp cho chúng ta thông tin nhật ký công việc như các báo cáo, chuyển giao, ghi 
chú cho công việc. 



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  80 of 141 

 
  

Hình 20 -Nhật ký công việc 
     - Nội dung xử lý: Đây có thể là nội dung chỉ đạo, chuyển giao, báo cáo hoặc ghi chú 
cho công việc. Phần nội dung này có thể cho phép đính kèm tập tin nhằm làm rõ hơn. 
     - Bộ phận xử lý kế tiếp (nếu có): Danh sách các nhân viên được giao việc hoặc nhận 
chuyển giao từ người xử lý. 

C.I.8  Báo cáo, chuyển giao công việc 
    - Thực hiện việc báo cáo, trao đổi, chỉ đạo những vấn đề liên quan đến công việc hoặc 
có thể chuyển giao cho bộ phận khác xử lý. 
    - Chức năng này có thể thực hiện khi xem chi tiết công việc (hình 17) 
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C.I.8.1 Báo cáo công việc 
    - Thực hiện việc báo cáo công việc, các báo cáo này có thể là báo cáo công việc mình 
đã thực hiện, thắc mắc trao đổi những vần đề liên quan đến công việc, ý kiến chỉ đạo, góp 
ý cho công việc... 
    - Chúng ta thực hiện chức năng này bằng cách chọn chức năng "Báo cáo" trong màn 
hình "Chi tiết công việc" (hình 17). Lúc này, chương trình sẽ xuất hiện màn hình cho 
phép chúng ta nhập nội dung báo cáo. 

 
  

Hình 21 -Báo cáo công việc 
    - Màn hình này cho phép chúng ta nhập nội dung chi tiết của báo cáo. Nội dung này có 
thể bao gồm các tập tin đính kèm và ý kiến đề xuất kết thúc công việc. 
    - Khi muốn đính kèm tập tin cho báo cáo công việc được rõ ràng hơn, chúng ta chọn 
"Tập tin đính kèm". Lúc này màn hình đính kèm tập tin xuất hiện. 
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Hình 22 -Đính kèm tập tin cho báo cáo công việc. 

C.I.8.2 Chuyển giao công việc 
    - Thực hiện việc chuyển giao công việc cho bộ phận khác xử lý và báo cáo chuyển 
giao. 
    -Chúng ta thực hiện chức năng này bằng cách chọn chức năng "Chuyển giao" trong 
màn hình "Chi tiết công việc" (hình 17). Lúc này, chương trình sẽ xuất hiện màn hình 
chuyển giao công việc. 
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Hình 23 -Chuyển giao công việc 
     - Màn hình trên cho phép chúng ta thực hiện việc chuyển giao công việc như: nhập 
vào nội dung báo cáo chuyển giao, chỉ định các thành viên xử lý kế tiếp. 
    - Để thực hiện chức năng chuyển giao được nhanh và tiện lợi hơn, chương trỉnh hỗ trợ 
các chức năng lọc theo nhóm sổ tay cá nhân hoặc nhóm hệ thống đồng thời các thêm 
chức năng Tìm nhanh. 
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C.I.9 Các tác nghiệp liên quan đến công việc với các vai trò 
người dùng khác nhau 

     - Phần này sẽ hướng dẫn chúng ta các cách thao tác liên quan đến công việc với các 
vai trò người dùng khác nhau như: người tạo ra công việc, người được phép xem công 
việc. người tham gia vào quá trình thực hiện công việc và người chịu trách nhiệm chính. 

C.I.9.1 Cách ra ý kiến chỉ đạo đối với người tạo ra công việc 
    - Cho phép người tạo ra công việc đưa ra ý kiến chỉ đạo cho các thành viên tham gia 
vào công việc xem, tham khảo, thực hiện để công việc tốt hơn. 
     - Khi xem "Chi tiết công việc", nếu người xem là người tạo ra công việc thì trên thanh 
tiêu đề sẽ xuất hiện chức năng "Ý kiến chỉ đạo" cho phép đưa ra ý kiến chỉ đạo. 
  

 
  

Hình 24 -Đưa ra ý kiến chỉ đạo. 
     - Khi người dùng chọn thực hiện chức năng này, chương trình sẽ hiện ra màn hình "Ý 
kiến chỉ đạo" cho phép nhập vào nội dung chỉ đạo đồng thời có thể đính kèm các tập tin 
bằng cách nhấn "Browser". 
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Hình 25 - Ý kiến chỉ đạo 

C.I.9.2 Cách góp ý đối với người được xem công việc 
     - Cho phép những thành viên được xem công việc có thể đưa ra ý kiến góp ý của mình 
cho công việc. 
     - Khi xem "Chi tiết công việc", nếu người xem đóng vai trò là người được xem công 
việc thì chương trình sẽ xuất hiện chức năng "Góp ý" cho phép đưa ra ý kiến góp ý cho 
công việc. 
  

 
Hình 26 - Góp ý công việc. 
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     - Khi người dùng chọn thực hiện chức năng này, chương trình sẽ hiện ra màn hình 
"Thêm ý kiến góp ý cho công việc" cho phép nhập vào nội dung góp ý đồng thời có thể 
đính kèm các tập tin bằng cách nhấn "Browser". 
  

 
  

Hình 27 -Thêm ý kiến góp ý cho công việc. 

C.I.9.3 Cách ghi chú đối với người tham gia vào quá trình 
thực hiện công việc 

    - Cho phép những thành viên tham gia vào quá trình thực hiện công việc có thề ghi chú 
cho công việc 
    - Khi xem "Chi tiết công việc", nếu người xem là người tham gia vào quá trình thực 
hiện công việc thì chương trình sẽ xuất hiện chức năng "Ghi chú" cho phép đưa ra những 
ghi chú cho công việc. 
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Hình 28 -Ghi chú cho công việc 

     - Khi người dùng chọn thực hiện chức năng này, chương trình sẽ hiện ra màn hình 
"Thêm ghi chú cho công việc" cho phép nhập vào nội dung góp ý đồng thời có thể đính 
kèm các tập tin bằng cách nhấn "Browser". 
  

 
  

Hình 29 -Thêm ghi chú cho công việc. 
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C.I.9.4 Cách thêm người được xem công việc đối với người 
chịu trách nhiệm chính và người tạo ra công việc 

    - Cho phép người tạo ra công việc hoặc người chịu trách nhiệm chính có thể thêm 
thành viên được xem công việc 
    - Khi xem "Chi tiết công việc", nếu người xem là người tạo ra công việc hoặc người 
chịu trách nhiệm chình, chương trình sẽ xuất hiện chức năng "Thêm người xem" cho 
phép thêm người được xem công việc. 
  

 
Hình 30 -Thêm người được xem công việc. 

     - Khi người dùng chọn thực hiện chức năng này, chương trình sẽ hiện ra màn hình 
"Thêm danh sách được xem công việc" cho phép nhập vào ghi chú và chọn các thành 
viên được xem dưới sữ hỗ trợ của các chức năng lọc và tìm kiếm của chương trình. 
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Hình 31 -Thêm danh sách được xem công việc 

C.I.10 Cách chỉnh sửa và xóa công việc 
    - Chức năng này cho phép người tạo ra công việc có thể chỉnh sửa hoặc xóa công việc. 
    - Khi xem "Chi tiết công việc", nếu người xem là người tạo ra công việc, chương trình 
sẽ xuất hiện chức năng "Sửa" và "Xóa"  cho phép người dùng có thể "Sửa" hoặc "Xóa" 
công việc khi cảm thấy chưa đúng. 
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Hình 32 -Thêm danh sách được xem công việc 

    - Khi người dùng chọn chức năng "Xóa", chương trình sẽ hiện lên cửa sổ xác nhận lại 
thao tác xóa, nếu đồng ý xóa thì người dùng chọn "OK". 
  

 
  

Hình 33 -Xóa công việc. 
    - Khi muốn chỉnh sửa công việc, người dùng chỉ cần chọn chức năng "Sửa", chương 
trình sẽ xuất hiện màn hình cho phép chỉnh sửa bao gồm cả Nội dung công việc, Phân 
công công việc và Được xem công việc. 
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Hình 34 -Chỉnh sửa công việc. 

Lưu ý: Chức năng "Chỉnh sửa" và "Xóa" công việc chỉ có tác dụng đối với người tạo ra 
công việc. 

C.II Trao đổi công việc  

C.II.1 Màn hình chính 
    - Đây là màn hình hiển thị các kênh thông tin trao đổi và thông tin tóm tắt về các kênh 
thông tin này như Chủ đề, Số tin hiện có và tác giả... Trang này còn có chức năng nhắc 
nhở cho người sử dụng biết về các kênh thông tin mới hoặc có cập nhật mà người sử 
dụng chưa xem. 
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Hình 1 - Màn hình chính. 

C.II.2 Mục đích 
    - Tạo ra các kênh thông tin trao đổi và chỉ định những thành viên tham giao trao đổi. 
    - Giúp người sử dụng dễ dàng xem, gửi tin và quản lý các thông tin trao đổi bằng nhiều 
chức năng như: Tổ chức các chủ đề trong kênh thông tin, đính kèm File vào nội dung trao 
đổi, nhắc nhở người sử dụng những cập nhật mới mà người sử dụng chưa xem qua. 

C.II.3 Cách xem thông tin trao đổi và tìm kiếm 
   - Màn hình chính liệt kê các kênh thông tin trao đổi theo chủ đề (kênh thông tin). 
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Hình 2 - Xem kênh thông tin trao đổi và tìm kiếm 
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    -Các kênh thông tin này được liệt kê và sắp xếp theo trang dễ dàng hơn trong việc sắp 
xếp và tìm kiếm. Người sử dụng chỉ cần chọn ngay số trang mình muốn xem. 
    - Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ chức năng tìm kiếm theo nội dung và chủ đề. 
Người sử dụng có thể sử dụng chức năng này bằng cách nhập vào nội dung cần tìm kiếm. 

C.II.4 Tạo mới một kênh thông tin trao đổi 
    - Mở ra một kênh thông tin cần trao đổi và chỉ định các thành viên tham gia vào kênh 
thông tin trao đổi này. 
    - Để tạo mới kênh thông tin trao đổi chỉ cần nhấn nút "Thêm mới" trên thanh tiêu đề. 
Lúc này chương trình sẽ hiện ra màn hình "Thêm mục trao đổi" gồm 2 Tab: Nội dung và 
Đối tượng trao đổi. 

C.II.4.1 Tab Nội dung 
    - Đây là phần thông tin chính của kênh thông tin. Tại tab này, người dùng sẽ nhập vào 
chủ đề, nội dung của sự kiện và có thể đính kèm File nếu cần.  
    

 
Hình 3 - Nội dung kênh trao đổi. 

     - Người sử dụng có thể đính kèm các tập tin liên quan đến thể loại bằng cách chọn 
"Tập tin đính kèm". Lúc này chương trình sẽ hiện ra màn hình cho chọn các tập tin đính 
kèm. 
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Hình 4 - Đính kèm tập tin 

     - Màn hình (hình 3) mô tả cách đính kèm tập tin: Người sử dụng có thể đính kèm tối 
đa 5 tập tin và tổng dung lượng tối đa là 5 MB. 

C.II.4.2 Tab Tham gia trao đổi 
    - Phần này cho phép chọn những thành viên tham gia trao đổi vào kênh thông tin trao 
đổi này. Cung cấp nhiều cách chọn thành viên như có thể chỉ định theo nhóm, lọc thành 
viên theo nhóm hệ thống và nhóm số tay công việc do người dùng định nghĩa riêng và 
chức năng tìm nhanh.. 
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Hình 5 - Tham gia trao đổi 

C.II.5 Chỉnh sửa và Xoá kênh thông tin  
     - Cho phép người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa các kênh thông tin đã nhập nếu cảm 
thấy không đồng ý. 
     - Chức năng này chỉ có tác dụng đối với người tạo ra kênh thông tin hoặc lãnh đạo, 
quản trị hệ thống. 
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Hình 6 - Chỉnh sửa và Xóa kênh thông tin 
    -Khi người dùng chọn Chỉnh sửa, chương trình sẽ hiện ra màn hình cho phép chỉnh 
sửa. 

 
Hình 7 - Chỉnh sửa 

    - Màn hình trên cho phép người sử dụng có thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin liên quan ở 
cả 2 Tab nội dung và tham gia trao đổi. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến việc chỉnh sửa Tập 
tin đính kèm vì phần này hơi đặc biệt. 
    - Muốn chỉnh sửa Tập tin đính kèm, người dùng chỉ cần chọn "Đính kèm" và màn hình 
chỉnh sửa tập tin đính kèm sẽ xuất hiện cho người dùng chỉnh sửa. 
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Hình 8 - Chỉnh sửa các tập tin đình kèm. 

C.II.6 Gởi tin 
    - Phần này cung cấp cho người sử dụng chức năng tham gia gởi các ý kiển, thông tin 
của mình vào kênh thông tin trao đổi. Ý kiến người sử dụng có thể có 2 dạng: gởi tin mới 
(chủ đề) hoặc trả lời tin. 
    - Khi bạn muốn gởi tin tham gia vào một kênh thông tin nào thì hãy chọn kênh thông 
tin đó. Lúc này chương trình sẽ hiện ra màn hình liệt kê các ý kiến tham gia ở kênh thông 
tin này. Từ đây bạn có thể gởi tin mới hoạc gởi tin trả lời. 
  

 
  

Hình 9 - Gởi tin 

C.II.6.1 Gởi tin mới (Chủ đề) 
    - Gởi tin hội thảo mới của kênh thông tin.  
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Hình 10 - Gởi tin mới 

C.II.6.2 Gởi tin trả lời 
    -  Khi muốn trả lời hoặc xem ý kiến nào đó thì người dùng chỉ cần chọn ý kiến đó. Lúc 
này chương trình hiện ra màn hình hiển thị nội dung ý kiến và cho phép gởi tin trả lời từ 
đây. 
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Hình 11 - Nội dung ý kiến 

     - Từ màn hình này người sử dụng có thể Trở về kênh thông tin hoặc chọn Trả lời 
thông tin này. 
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Hình 12 - Nội dung ý kiến 
- Ở màn hình này sẽ hiển thị thông tin về các ý kiến phản hồi. Từ đây người sử dụng có 
thể nhập thêm ý kiến của mình. 
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D. Thông tin Intranet 

D.I  Thông báo  

D.I.1 Màn hình chính 
    - Đây là màn hình hiển thị các thông báo cùng với ngày thông báo. Các thông báo này 
được ký hiệu giúp cho người sử dụng xác định tính chất của thông báo. 
        

 
Hình 1 - Màn hình chính. 

 Các ký hiệu  
  Thông báo quan trọng (khẩn)  
  Thông báo bình thường  

  Thông báo có đính kèm tập tin  
 Thông báo mới   

D.I.2 Mục đích 
    - Đây là bảng thông báo điện tử giúp cho các thành viên có thể cập nhật, xem các 
thông báo mới nhất. 

D.I.3 Cách xem thông báo 
    - Thông báo gồm có 2 loại: Thông báo mới và thông báo cũ dựa vào ngày hiện hành, 
ngày ra thông báo và thời gian hiển thị của thông báo do người tạo đặt ra. 
    - Các thông báo ở phần này đươc nhóm theo Thông báo cũ, thông báo mới giúp người 
sử dụng dễ dàng tìm và xem các thông báo thích hợp. 
    - Trưòng hợp số lượng thông báo quá nhiều, chương trình sẽ tự đông phân thành các 
trang và ngưòi sử dụng chỉ cần chọn trang cần xem => Rất dể tìm và quản lý. 
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Hình 2 - Cách xem thông báo 

- Khi người sử dụng muốn xem bất kỳ thông báo nào chỉ cần nhấn chọn thông báo đó. 
Màn hình "Chi tiết thông báo" hiển thị nội dung chi tiết của thông báo. 

 
Hình 3 - Chi tiết thông báo 

- Màn hình này hiển thị Chi tiết thông báo như: Nội dung, các tập tin đính kèm, người tạo 
và ngày ra thông báo. Từ màn hình này người sử dụng có thể xem các tập tin đính kèm và 
thêm mới thông báo. 

D.I.4 Tạo mới thông báo 
    - Đăng thông báo mới và chỉ định những thành viên hoặc nhóm liên quan được xem 
thông báo. 
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    - Để tạo mới thông báo chỉ cần nhấn nút "Thêm thông báo" trên thanh tiêu đề. Lúc này 
chương trình sẽ hiện ra màn hình "Thêm mục trao đổi" gồm 2 Tab: Nội dung và Đối 
tượng trao đổi. 
  

 
Hình 4 - Tạo mới thông báo 

    Lưu ý: Chức năng tạo mới thông báo chỉ có tác dụng cho những thành viên được phân 
quyền. 

D.I.4.1 Tab Nội dung 
    - Đây là phần nội dung chính của thông báo. Nội dung này bao gồm: Tiêu đề, Thời 
gian hiển thị, mức độ khẩn, nội dung và đính kèm các tập tin. 
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Hình 5 - Nội dung thông báo 

     - Thời gian hiển thị là thời gian thông báo này được hiển thị. Khi hết thời hạn này thì 
thông báo này sẽ trở thành thông báo cũ. 
    - Tùy thuộc vào đặc điểm của thông báo mà người sử dụng xác định thông báo này có 
khẩn hay không ? Thông báo khẩn sẽ hiển thị màu đỏ và sẽ nằm trên đầu danh sách.     
    - Người sử dụng có thể đính kèm các tập tin liên quan đến thể loại bằng cách chọn 
"Tập tin đính kèm". Lúc này chương trình sẽ hiện ra màn hình cho chọn các tập tin đính 
kèm. 
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Hình 6 - Đính kèm tập tin 

     - Màn hình (hình 6) mô tả cách đính kèm tập tin: Người sử dụng có thể đính kèm tối 
đa 5 tập tin và tổng dung lượng tối đa là 5 MB. 

D.I.4.2 Tab Được xem thông báo 
    - Phần này cho phép chọn những thành viên được xem thông báo. Cung cấp nhiều cách 
chọn thành viên như có thể chỉ định theo nhóm, lọc thành viên theo nhóm hệ thống và 
nhóm số tay công việc do người dùng định nghĩa riêng và chức năng tìm nhanh.. 
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Hình 7 - Được xem thông báo 

D.I.5 Chỉnh sửa và Xoá thông báo   
     - Cho phép người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa các thông báo đã nhập nếu cảm thấy 
không đồng ý. 
    - Khi người sử dụng muốn chỉnh sửa hoặc xóa thông báo nào thì chọn thông báo đó. 
Màn hình chi tiết thông báo xuất hiện sẽ có thêm 2 nút chức năng "Sửa' và "Xóa" nếu 
người sử dụng có quyền.  
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Hình 8 - Chỉnh sửa và Xóa thông báo 
    -Khi người dùng chọn Sửa, chương trình sẽ hiện ra màn hình cho phép chỉnh sửa. 
  

 
Hình 9 - Chỉnh sửa 
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    - Màn hình trên cho phép người sử dụng có thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin liên quan ở 
cả 2 Tab nội dung và được xem thông báo. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến việc chỉnh sửa 
Tập tin đính kèm vì phần này hơi đặc biệt. 
    - Muốn chỉnh sửa Tập tin đính kèm, người dùng chỉ cần chọn "Tập tin đính kèm" và 
màn hình chỉnh sửa tập tin đính kèm sẽ xuất hiện cho người dùng chỉnh sửa. 
  

 
Hình 10- Chỉnh sửa các tập tin đình kèm. 

    Lưu ý: Chức năng chỉnh sửa và xóa thông báo này chỉ có tác dụng đối với người tạo ra 
thông báo hoặc những người được cấp quyền. 

D.II Tư liệu chung  

D.II.1 Mục đích 
    Hệ thống lưu trữ các quy trình biểu mẫu chung của công ty, để mọi người có thể tham 
khảo. Các quy trình biểu mẫu được cập nhật bởi nhân viên được phân quyền.  

D.II.2 Chức năng 

D.II.2.1 Thêm mới quy trình biểu mẫu 

            - Click vào   form nhập liệu sẽ xuất hiện 

 
Hình 2 Thêm mới quy trình biểu mẫu 

            - Trong form này có thể chọn lick vao ô ngày tháng để chọn ngày tháng (hình 3) 
phát hành quy trình biểu mẫu 

 
 

Hình 3 Chọn ngày tháng 
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            - Quá trình thêm quy trình biểu mẫu phải chọn thể loại văn bản, nếu thể loại văn 

bản chưa có bấm vào Nhập tên thể loại văn bản vào rồi cập nhật, hệ 
thống sẽ tự động cập nhật vào listbox cho chọn 
            - Có thể upload những biểu mẫu kem theo băng cách click vào chọn file 
cần đính kèm rồi click vào "Upload"  

D.II.2.2 Chỉnh sửa và xóa quy trình biểu mẫu 
            - Đánh dấu vào hộp kiểm chọn "Chỉnh sửa". Sau khi điền đầy đủ 
thông tin click vào "Cập nhật"  

 
Hình 4 Chỉnh sửa quy trình biểu mẫu 

            -  Đánh dấu vào hộp kiểm chọn "Xoá" có thể dánh dấu nhiều hộp 
kiềm, hoặc dánh dấu hết    rồi xoá cùng một lúc.  
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D.II.2.3 Chỉnh sửa và xóa loại  qui trình biểu mẫu 

 
Hình 5 Sửa và xoá loại quy trình biểu mẫu 

            - Muốn chỉnh sửa Click vào  hệ thống sẽ hiện ra một cửa sổ cho chỉnh sửa, 
muốn xoá quy trình biểu mẫu click vào để xoá. 
            - Chú ý: Phải xoá hết văn bản mới xoá được loại quy trình biểu mẫu 

D.II.2.4     Tìm kiếm qui trình biểu mẫu 

            - Nhập từ cần tìm kiếm vào nhấn nút "Tìm" , có thể 
tìm theo chủ đề văn bản 

D.III Tư liệu đơn vị  

D.III.1 Màn hình chính 
    - Màn hình hiển thị các tư liệu đơn vị theo chủ đề và được phân theo thể loại để người 
sử dụng dễ quản lý và tìm kiếm. Từ màn hình này có thể thực hiện các chức năng liên 
quan đến tư liệu đơn vị như: Thêm, sửa, xóa và tìm kiếm,,, 
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Hình 1 - Màn hình chính. 

D.III.2 Mục đích 
    - Phần này đóng vai trò giống như một hệ thống lưu trữ chung các tài liệu của từng đơn 
vị nhằm giúp các thành viên trong đơn vị có thễ dễ dàng trong việc tìm kiếm, tham khảo, 
đống thời giúp cho việc quản lý các tài liệu trong đơn vị được rõ ràng và tiện lợi hơn. 

D.III.3 Tạo mới tài liệu 
    - Bất kỳ thành viên nào đều có thể chia sẻ các tư liệu cho đơn vị khi cần thiết thông 
quan chức năng Tạo mới tư đơn vị. Khi một tư liệu đơn vị thì chỉ có các thành viên trong 
cùng đơn vị với người tạo mới có thể tham khảo được tư liệu đơn vị này. 
    - Để tạo mới tư liệu đơn vị chỉ cần nhấn nút "Thêm mới" trên thanh tiêu đề. Lúc này 
chương trình sẽ hiện ra màn hình "Nhập tài liệu" để người sủ dụng nhập vào nội dung của 
Tư liệu đơn vị. 
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Hình2 - Tạo mới tư liệu đơn vị 

    - Người sử dụng có thể nhập các thông tin liên quan đến tư liệu như: Mã số, Ngày phát 
hành, Thể loại, Chủ đề, Nội dung tóm tắt và đính kèm các tập tin liên quan. 
    - Khi nhập Thể loại, nếu người sử dụng thấy tư liệu của mình không thuộc các thể loại 
trên thì người sử dụng có thể thêm thể loại mới bằng cách chọn "Thêm" nằm cùng dòng 
với Thể loại. 
    - Người sử dụng có thể đính kèm các tập tin liên quan đến thể loại bằng cách chọn 
"Đính kèm tập tin". Lúc này chương trình sẽ hiện ra màn hình cho chọn các tập tin đính 
kèm. 
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Hình 3 - Đính kèm tập tin 

    - Màn hình (hình 3) mô tả cách đính kèm tập tin: Người sử dụng có thể đính kèm tối đa 
5 tập tin và tổng dung lượng tối đa là 5 MB. 
    -  Người sử dụng phải chỉ ra tư liệu này thuộc đơn vị nào và chỉ có đơn vị này mới 
được tham khảo. 

D.III.4 Cách xem và tìm kiếm tài liệu 
    - Màn hình chính liệt kê các tài liệu đơn vị được nhóm theo Thể loại rất tiện lợi trong 
việc tìm kiếm tài liệu theo thể loại. 
    - Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ chức năng Tìm kiếm tài liệu theo nội dung và chủ 
đề. Người sử dụng có thể sử dụng chức năng này bằng cách nhập vào nội dung và tìm 
kiếm. 
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Hình 4 - Hiển thị và tìm kiếm tài liệu 

    - Khi muốn xem tài liệu nào người sử dụng chỉ cần chọn tài liệu đó và chương trình sẽ 
hiển thị nội dung chi tiết tài liệu  và người dùng có thể xem hoặc DownLoad những tập 
tin liên quan. 
  

 
Hình 5 - Chi tiết tư liệu 
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D.III.5 Chỉnh sửa và Xoá tài liệu 
    - Khi người sử dụng cảm thấy tài liệu đơn vị của mình có gì chưa đúng hay gì một lý 
do gì đó thì người sử dụng có thể chỉnh sửa hoặc xóa tài liệu. Chức năng này chỉ có tác 
dụng với người tạo ra tài liệu  
  

 
Hình 6 - Chỉnh sửa và xóa. 

    - Khi người sử dụng được quyền chỉnh sửa hoặc xóa với tài liệu nào thì ô check đầu 
tiên sẽ có thể chọn được. 
    - Từ đây người sử dụng có thể thực hiên chức năng Chỉnh sửa bằng cách chọn Check 
tài liệu cần chỉnh sửa và nhấn nút "Chỉnh sửa". Màn hình chỉnh sửa sẽ hiện ra cho chỉnh 
sửa. 
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Hình 7 - Chỉnh sửa tài liệu 

    - Từ màn hình này người sử dụng có thể chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào của tài liệu 
bằng cách nhập lại nội dung mới. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến chỉnh sửa Tập tin đính 
kèm vì phần này hơi đặc biệt. 
    - Muốn chỉnh sửa Tập tin đính kèm thì người sử dụng chỉ cần chọn "Tập tin đình kèm" 
và màn hình Tập tin đính kèm sẽ hiện ra cho phép người sử dụng chỉnh sửa. 
  

 
  

Hình 7 - Chỉnh sửa tài liệu 
    - Tương tự như Chỉnh sửa, người sử dụng có thể xóa tài liệu bằng cách chọn và nhấn 
nút "Xóa" 
Lưu ý: Chức năng Chỉnh sửa và xóa tài liệu chỉ có tác dụng đối với người tạo ra tài liệu. 
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D.IV Trao đổi thảo luận  

D.IV.1 Màn hình chính 
    - Đây là màn hình hiển thị các chủ đề trao đổi và thông tin tóm tắt về chủ đề này như 
tác giả, thời gian và số tin trả lời, chủ đề của các tin trả lời. 
  

 
Hình 1 - Màn hình chính. 

D.IV.2 Mục đích 
     - Tạo ra các chủ đề cần trao đổi và ần định thời gian tồn tại. 
     - Chức năng của phần này giống hệt một diễn đàn để các thành viên trong công ty có 
thể trao đổi, góp ý với nhau. Các chủ đề trao đổi ở đây tự do hơn phần trao đổi công việc 
và người sử dụng có thể tham gia vào trao đổi với một nickname tự đặt khi vì lý do gì đó 
mà không muốn dùng UserName thật của mình. 

D.IV.3 Tạo mới một chủ đề trao đổi 
     -Tạo ra một chủ đề trao đổi thảo luận mới để mọi người cùng tham gia và ấn định thời 
gian tồn tại của chủ đề này. 
    - Để tạo mới chủ đề trao đổi chỉ cần nhấn nút "Gửi tin mới" trên thanh tiêu đề. Lúc này 
chương trình sẽ hiện ra màn hình "Gởi tin thảo luận" cho phép ta nhập vào nội dung của 
chủ đề. 
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    - Tại màn hình này người dùng nhập vào tác giả ( Tác giả này có thể là một nickname 
nào đó không cần phải là User đăng nhập), ấn định thời gian tồn tại của chủ đề, chủ đề và 
nội dung cụ thể của chủ đề này. 
  

 
Hình 2 - Tạo mới chủ đề.. 

D.IV.4 Xem tin trao đổi  
     - Chức năng này cho phép người dùng có thể xem các tin trao đổi cũng như các thông 
tin liên quan đến tin này như: Các tin trả lời, tác giả và ngày đưa tin.. 
     - Phần này cung cấp chức năng giống như Windows Explorer các dấu (+), (-) dùng để 
xem mở rộng các tin và chủ đề bên trong tin trao đổi. Chức năng này rất tiện lợi cho 
người sử dụng có thể vấn tin, xem các thông tin trao đổi, thảo luận. 
    - Để xem nội dung chi tiết của tin trao đổi người sử dụng chỉ cần nhấp chuột chọn mục 
cần xem. 
    - Các tin trao đổi được phân trang phục vụ cho người sử dụng có thể dễ quản lý khi các 
tin trao đổi quá nhiều. Các tin trao đổi được sắp xếp theo ngày cập nhật rất dễ dàng theo 
dõi. 
    - Phần này còn cung cấp cho chúng ta chức năng tìm kiếm theo chủ đề và nội dung các 
tin trao đổi. Bạn chỉ cần nhập nội dung cần tìm kiếm và bắt đầu tìm kiếm. 
  



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  120 of 141 

 
  

Hình 3 - Xem tin trao đổi 

D.IV.5 Gởi tin trả lời 
    - Khi xem nội dung của các tin trao đổi bạn có thể trả lời tin này bằng cách nhấn vào 
nút "Trả lời" bên góc trái. 
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Hình 4 - Gởi tin trả lời 
    - Lúc này, chương trình sẽ hiện ra màn hình "Gởi tin thảo luận" cho phép người dùng 
nhập thông tin trả lời. 
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Hình 5 - Nhập nội dung tin trả lời. 

D.IV.6 Chỉnh sửa và Xóa 
    - Chức năng này cho phép người quản trị hệ thống chỉnh sửa hoặc xoá các tin không 
phù hợp. 
    - Đối với người quản trị hệ thống, khi xem tin trao đổi sẽ có thêm 2 nút chức năng cho 
phép Chỉnh sửa và Xóa. 
  



Hướng dẫn sử dụng cho Chuyên viên  Trang  123 of 141 

 
Hình 6 - Chức năng Chỉnh sửa và xóa (quản trị hệ thống) 

    - Tại màn hình này người quản trị hệ thống có thể chỉnh sửa tin trao đổi này bằng cách 
nhấn vào nút "Chỉnh sừa". Màn hình Chỉnh sửa sẽ hiện ra cho phép người quản trị hệ 
thống sữa chữa. 
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Hình 7 - Chỉnh sửa tin trao đổi (quản trị hệ thống) 

    - Người quản trị hệ thống có thể xóa tin trao đổi này bằng cách nhấn vào nút "Xóa". 
Lưu ý: Chức năng Chỉnh sửa và Xóa chỉ thực hiện được đối với nhân viên Quản trị hệ 
thống. 

E. Quản lý văn bản  

E.I  Mục đích 
    - Quản lý cập nhật và lưu trữ các thông tin văn bản đi, đến và nội bộ. 
    - Cho phép tìm kiếm, tra cứu văn bản nhanh chóng theo nhiều tiêu chí khác nhau. 
    - Cho phép phân quyền truy xuất đối với từng văn bản 
    - Thông báo cho các lãnh đạo các văn bản mới cần xử lý. 
    - Người xử lý văn bản có thể phát sinh ra công việc cần xử lý từ văn bản và theo dõi 
quá trình xử lý của văn bản. 

E.II Văn bản đơn vị 
    - Đây là phần quản lý các công văn đi, đến và nội bộ của đơn vị. 
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    - Phần này cho phép văn thư có thể thực hiện các thao tác như nhập, sửa, xóa, xử lý 
các văn bản đơn vị. 
    - Lãnh đạo dựa vào phần này nhằm tham khảo và xử lý các công văn. 
    - Chương trình chia văn bản đơn vị thành 3 loại: Văn bản đến, văn bản đi và văn bản 
nội bộ. 

E.II.1 Văn bản đến 
    - Đây là các công văn đi từ bên ngoài vào đơn vị hiện tại. 

E.II.1.1 Màn hình văn bản đến 
    - Màn hình này liệt kê danh sách các công văn đến theo các điều kiện lọc tìm kiếm. 
Danh sách này được sắp xếp theo các tiêu chí do người dùng chọn và sẽ tự động phân 
trang trong trường hợp danh sách quá dài. Từ màn hình này chúng ta có thể thực hiện các 
chức năng cho công văn đến như: xem và xử lý công văn, thêm mới, chỉnh sửa và xóa 
công văn đến ... 
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Hình 1 - Màn hình chính văn bản đến 

E.II.1.2 Cách xem danh sách văn bản theo trang 
    - Trong trường hợp số lượng văn bản quá nhiều, chương trình sẽ phân danh sách văn 
bản thành từng trang nhằm dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và quản lý. 
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Hình 2 - Các xem danh sách văn bản theo trang. 
    - Cách phân chia trang: 
        + Mỗi trang sẽ hiển thị 20 văn bản 
        + Mỗi màn hình sẽ hiển thị một lần 5 trang 
        + Chức năng "Trước", "Sau" hiển thị 5 trang liền trước, sau màn hình hiện hành 
        + Người sử dụng chọn vào số trang muốn xem. 
        + "Trang đầu": Hiển thị trang đầu tiên 
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        + "Trang cuối": Hiển thị trang cuối cùng". 

E.II.1.3 Cách sử dụng các chức năng lọc và tìm kiếm nhanh 
    - Chức năng này hỗ trợ cho người sử dụng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, xử lý văn 
bản đến. 
  

 
  

Hình 3 - Tìm kiếm và lọc văn bản đến. 
    - Chúng ta có thể tìm kiếm bằng cách nhập vào nội dung cần tìm tại ô "Thông tin tìm 
kiếm". Ngoài ra, chương trình còn hổ 4 trợ thêm việc lọc văn bản theo tình trạng xử lý: 
"Đã xử lý" hay "Chưa xử lý". 
    - Minh họa chức năng tìm kiếm và lọc theo văn bản "Chưa xử lý". 
  

 
  

Hình 4 - Tìm kiếm và lọc văn bản theo tình trạng chưa xử lý. 
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    - Minh họa chức năng tìm kiếm và lọc theo văn bản "Đã xử lý". 
  

 
  

Hình 5 - Tìm kiếm và lọc văn bản theo tình trạng đã xử lý. 

E.II.1.4 Cách sắp xếp các công văn đến 
    - Chức năng này cung cấp cho người dùng cách xem danh sách văn bản theo các tiêu 
chí khác nhau. 
  

 
  

Hình 6 - Sắp xếp công văn đến 
    - Chương trình hỗ trợ 4 tiêu chí sắp xếp: "Ngày-Tăng dần", "Ngày-Giảm dần","STT-
Tăng dần","STT-Giảm dần" với tiêu chí mặc định là "Ngày-Giảm dần". 
    - Minh họa chức năng sắp xếp văn bản theo "STT-Tăng dần": 
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Hình 7 - Sắp xếp công văn đến theo STT-Tăng dần 

E.II.1.5 Ý nghĩa chữ "NEW" khi xuất hiện bên cạnh văn bản  
    - Khi xem danh sách văn bản, trường hợp có xuất hiện chữ "NEW" bên cạnh văn bản, 
điều này có nghĩa là đây là công văn mà người dùng hiện hành chưa xem. 
  

 
  

Hình 8 - Ý nghĩa chữ "NEW" 

E.II.1.6 Cách xem chi tiết văn bản 
    - Trên màn hình chính liệt kê các công văn đến, người sử dụng có thể chọn xem bất kỳ 
văn bản nào. Lúc này, chương trình sẽ xuất hiện màn hình "Chi tiết thông tin văn bản 
đến". 
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Hình 9 - Chi tiết thông tin văn bản đến 
    - Màn hình này cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về văn bản cần xem như: 
Nội dung, danh sách những người tham gia xử lý văn bản, danh sách những người được 
xem văn bản. Ngoài ra, từ màn hình này chúng ta có thể thực hiện các chức năng liên 
quan đến văn bản như Sửa, Theo dõi xử lý, Chuyển giải quyết ... tùy thuộc vào tình trạng 
văn bản và vai trò của người dùng hiện hành đối với văn bản. 

E.II.2 Văn bản đi 
    - Đây là các công văn từ đơn vị chuyển ra ngoài 
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E.II.2.1  Màn hình văn bản đi 
    - Màn hình này liệt kê danh sách các công văn đi theo các điều kiện lọc tìm kiếm. 
Danh sách này được sắp xếp theo các tiêu chí do người dùng chọn và sẽ tự động phân 
trang trong trường hợp danh sách quá dài. Từ màn hình này chúng ta có thể thực hiện các 
chức năng cho công văn đi như: xem và xử lý công văn, thêm mới, chỉnh sửa và xóa công 
văn đến ... 
  
 

 
  

Hình 10 - Màn hình chính văn bản đi 
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E.II.2.2 Cách xem danh sách văn bản đi theo trang 
    - Trong trường hợp số lượng văn bản quá nhiều, chương trình sẽ phân danh sách văn 
bản thành từng trang nhằm dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và quản lý. 
  

 
  

Hình 11 - Các xem danh sách văn bản đi theo trang. 
    - Cách phân chia trang: 
        + Mỗi trang sẽ hiển thị 20 văn bản 
        + Mỗi màn hình sẽ hiển thị một lần 5 trang 
        + Chức năng "Trước", "Sau" hiển thị 5 trang liền trước, sau màn hình hiện hành 
        + Người sử dụng chọn vào số trang muốn xem. 
        + "Trang đầu": Hiển thị trang đầu tiên 
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        + "Trang cuối": Hiển thị trang cuối cùng". 

E.II.2.3 Cách sử dụng các chức năng lọc và tìm kiếm nhanh 
    - Chức năng này hỗ trợ cho người sử dụng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, xử lý văn 
bản đi. 
  

 
  

Hình 12 - Tìm kiếm và lọc văn bản đi. 
    - Chúng ta có thể tìm kiếm bằng cách nhập vào nội dung cần tìm tại ô "Thông tin tìm 
kiếm". Ngoài ra, chương trình còn hổ 4 trợ thêm việc lọc văn bản theo tình trạng xử lý: 
"Đã xử lý" hay "Chưa xử lý". 
    - Minh họa chức năng tìm kiếm và lọc theo văn bản "Chưa xử lý". 
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Hình 13 - Tìm kiếm và lọc văn bản đi theo tình trạng chưa xử lý. 

E.II.2.4 Cách sắp xếp các công văn đi 
    - Chức năng này cung cấp cho người dùng cách xem danh sách văn bản theo các tiêu 
chí khác nhau. 
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Hình 14- Sắp xếp công văn đi 
    - Chương trình hỗ trợ 4 tiêu chí sắp xếp: "Ngày-Tăng dần", "Ngày-Giảm dần","STT-
Tăng dần","STT-Giảm dần" với tiêu chí mặc định là "Ngày-Giảm dần". 
    - Minh họa chức năng sắp xếp văn bản theo "STT-Tăng dần": 
  

 
  

Hình 15 - Sắp xếp công văn đi theo STT-Tăng dần 
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E.II.2.5 Ý nghĩa chữ "NEW" khi xuất hiện bên cạnh văn bản  
    - Khi xem danh sách văn bản, trường hợp có xuất hiện chữ "NEW" bên cạnh văn bản, 
điều này có nghĩa là đây là công văn mà người dùng hiện hành chưa xem. 
  

 
  

Hình 16 - Ý nghĩa chữ "NEW" 

E.II.2.6 Cách xem chi tiết văn bản đi 
    - Trên màn hình chính liệt kê các công văn đi, người sử dụng có thể chọn xem bất kỳ 
văn bản nào. Lúc này, chương trình sẽ xuất hiện màn hình "Chi tiết thông tin văn bản đi". 
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Hình 17 - Chi tiết thông tin văn bản đi 
    - Màn hình này cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về văn bản cần xem như: 
Nội dung, danh sách những người tham gia xử lý văn bản, danh sách những người được 
xem văn bản. Ngoài ra, từ màn hình này chúng ta có thể thực hiện các chức năng liên 
quan đến văn bản như Sửa, Chuyển giải quyết ... tùy thuộc vào tình trạng văn bản và vai 
trò của người dùng hiện hành đối với văn bản. 

E.II.3 Văn bản nội bộ 
    - Đây là các công văn sử dụng nội bộ trong đơn vị. 
    - Cách sử dụng phần này giống như phần văn bản đến và văn bản đi. 

E.II.4 Tra cứu 
    - Chức năng này hỗ trợ việc tìm kiếm, tra cứu văn bản. 
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Hình 18 - Chức năng tra cứu. 
    - Việc tìm kiếm có thể tiến hành trên văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ. Thông 
tin tìm kiếm có thể dựa vào "Thông tin tóm tắt văn bản" hoặc "Nội dung chi tiết văn 
bản". 

E.II.4.1 Tra cứu theo thông tin tóm tắt văn bản 
    - Việc tìm kiếm sẽ dựa vào các nội dung của văn bản.  
  

 
  

Hình 19- Tra cứu theo nội dung tóm tắt văn bản. 

E.II.4.2 Tra cứu theo nội dung chi tiết văn bản 
    - Việc tìm kiếm sẽ dựa nội dung chi tiết của văn bản chính là nội dung các tập tin đính 
kèm theo văn bản. 
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Hình 20 - Tra cứu theo nội dung chi tiết văn bản. 

E.III Cách xử lý một văn bản 
- Chức năng này giúp cho bộ phận văn thư hoặc lãnh đạo xử lý các văn bản liên quan 
đến mình. 

    - Có 2 cách để xử lý: 
       + Cách 1: Khi người dùng mới đăng nhập vào hệ thống, màn hình đầu tiên sẽ xuất 
hiện các văn bản mà người dùng chưa xử lý. Người sử dụng chỉ cần chọn văn bản cần xử 
lý. 

 
 

Hình 33 – Xử lý văn bản khi đăng nhập 
          + Cách 2: Tại màn hình Quản lý văn bản, người sử dụng chọn lọc văn bản theo 
trạng thái “Chưa xử lý”. Người sử dụng chỉ cần chọn văn bản xử lý. 
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Hình 34 – Xử lý văn bản từ màn hình chính 
       - Khi người dùng chọn văn bản cần xử lý, chương trình sẽ xuất hiện màn hình 
“Thông tin chi tiết văn bản” và chúng ta chọn chức năng “Chuyển giải quyết” để chuyển 
văn bản đến các bộ phận liên quan. 

 
 

Hình 35 – Chuyển giải quyết văn bản 


