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A. PHÂN HỆ CÔNG VĂN
I. Quản lý danh mục phòng ban
1. Hướng dẫn sử dụng
-

Quyền chức năng : VANTHU
Nhân viên văn thư truy cập menu Công văn  DM đơn vị
Giao diện chức năng:

-

Nhập các thông tin: mã phòng, tên phòng, ký hiệu, chọn loại phòng, quản lý phòng, đv
quản lý và ddv cấp trên
Nhấn Thêm mới để thêm đơn vị
Hoặc chọn Đơn vị QL để xem các phòng ban trực thuộc đơn vị
Tại danh sách đơn vị trực thuộc bên dưới, nhấn Sửa tương ứng để chỉnh sửa

-

II. Quản lý loại công văn
1. Hướng dẫn sử dụng
-

Quyền chức năng : VANTHU
Nhân viên văn thư truy cập menu Công văn > DM loại công văn.
Giao diện chức năng:

-

Nhập tên loại công văn, tích chọn ô công văn đến nếu là công văn đến
Sau đó nhấn Thêm mới để thêm loại công văn
Hoặc, tại danh sách loại công văn đã có, chọn Sửa để thay đổi loại công văn tương
ứng, chọn Xóa để xóa loại công văn (chưa có công văn nào)

III. Sắp xếp danh sách người nhận cv
1. Hướng dẫn sử dụng
-

Quyền chức năng: TRUONGPHONG, PHOPHONG
Chức năng cho phép người dùng sắp xếp lại danh sách người nhận trong mục Chuyển
CV
Giao diện chức năng:

-

Người dùng truy cập menu Công văn > Sắp xếp ds người nhận

-

Tại đây, nhập STT mong muốn của từng nhân viên và nhấn Cập nhật

IV. Bổ sung ngày hết hạn phê duyệt chỉ dành cho Trưởng Ban (2 ngày; 1 ngày đv cv
khẩn)
1. Hướng dẫn sử dụng
-

Quyền chức năng: TRUONGPHONG-NPC
Người dùng truy cập phân hệ Công văn và xem công văn; tương ứng mỗi công văn sẽ
có thông tin Hạn phê duyệt
Giao diện chức năng

V. Bổ sung phần nhập lý do quá hạn xử lý
1. Hướng dẫn sử dụng
-

-

Quyền chức năng: LANHDAO, TRUONGPHONG, PHOPHONG, NHANVIEN
Người dùng truy cập phân hệ Công văn và xem công văn; tương ứng mỗi công văn sẽ
có thông tin Ngày hết hạn và liên kết +Lý do
Giao diện chức năng

-

Người dùng chọn +Lý do để nhập lý do quá hạn xử lý
Tại giao diện quá hạn xử lý, nhập lý do quá hạn và nhấn Lưu

-

Để xem danh sách lý do, chọn D/s quá hạn
Tại giao diện danh sách quá hạn, chọn trạng thái và người thực hiện, sau đó nhấn Xem

-

Chọn lý do tương ứng mỗi công văn để sửa lại (nếu có)

VI. Tổng hợp tình trạng xử lý công văn của nhân viên trong ban
1. Hướng dẫn sử dụng
-

-

-

-

Quyền chức năng: ALL
Người dùng truy cập menu Công văn > Tình hình thực hiện.
Giao diện chức năng

Chọn trạng thái quá hạn giải quyết hoặc không, chọn người thực hiện, sau đó nhấn Xem
Trong danh sách công văn, chương trình sẽ hiển thị danh sách nhân viên được nhận công
văn đó, tình trạng xử lý (màu đỏ = quá hạn xử lý), ngày xử lý, nội dung xử và lý do quá
hạn (nếu có)
Nhấn Thoát để trở về phân hệ Công văn

VII. Bổ sung chức năng xem trực tiếp file đính kèm trong công văn với kiểu file là pdf,
doc, không cần tải về máy
1. Hướng dẫn sử dụng
-

Người dùng truy cập phân hệ Công văn và xem công văn; khi xem file đính kèm thì
chương trình sẽ hiển thị trực tiếp trên trình duyệt ở cửa sổ mới

B. PHÂN HỆ LƯU TRỮ CÁ NHÂN
I. Tìm công văn để đưa vào lưu trữ
1. Hướng dẫn sử dụng:
-

Quyền chức năng: ALL
Người dùng truy cập phân hệ Lưu trữ cá nhân, và chọn Thêm công văn

-

Tại giao diện thêm công văn, nhập một trong các thông tin sau và nhấn Tìm kiếm:

Năm, ký hiệu, từ ngày, đến ngày, nơi gửi, loại tài liệu, trích yếu

-

Tại danh sách công văn tìm thấy, tích ô Chọn công văn tương ứng cần lưu trữ và

nhấn Lưu trữ
-

Tại giao diện lưu trữ, chọn Cặp hồ sơ để lưu công văn và nhấn Update

II. Thêm lưu trữ từ bên ngoài
1. Hướng dẫn sử dụng
-

Người dùng truy cập phân hệ Lưu trữ cá nhân, và chọn Thêm văn bản

-

Tại giao diện thêm văn bản, nhập các thông tin của văn bản: ký hiệu, ngày tháng, nơi

soạn, mô tả, ghi chú
-

Chọn file văn bản cần lưu; chọn cặp hồ sơ để lưu và nhấn Lưu

III.Tìm kiếm văn bản đã lưu trữ
1. Hướng dẫn sử dụng
-

Người dùng truy cập phân hệ Lưu trữ cá nhân, và chọn Tìm kiếm

-

Tại giao diện tìm kiếm, chọn Tìm theo trích yếu hoặc Tìm theo cặp hồ sơ
Sau đó, nhập trích yếu hoặc chọn cặp hồ sơ và nhấn Tìm kiếm

-

Tại danh sách công văn tìm thấy, nhấn biểu tượng file PDF để xem văn bản
Hoặc nhấn Loại bỏ để xóa văn bản khỏi lưu trữ

IV. Chuyển trực tiếp công văn vào lưu trữ cá nhân
1. Hướng dẫn sử dụng
-

Người dùng truy cập phân hệ Công văn và xem công văn; tương ứng mỗi công văn
sẽ có liên kết +Lưu trữ

-

Người dùng chọn +Lưu trữ tương ứng để lưu công văn
Tại giao diện lưu công văn, chọn cặp hồ sơ muốn lưu và nhấn Lưu

C. PHÂN HỆ CÔNG VIỆC
I.Thông báo trực tiếp:
Hướng dẫn sử dụng
1. Soạn thông báo
-

Người dùng truy cập menu Công việc > ThongBao_TrucTiep

-

Tại giao diện thông báo, chọn Soạn thông báo
Tại giao diện soạn thông báo, nhập tiêu đề và nội dung thông báo, chọn các
nơi nhận, chọn file đính kèm (nếu có) và nhấn Gửi đi

-

Có thể chọn nơi nhận theo từng đơn vị, hoặc chọn ở mục Nơi nhận gần đây
Có thể đính kèm nhiều file bằng cách nhấn Thêm

2. Xem thông báo đến / thông báo đã gửi
-

Tại giao diện thông báo, người dùng chọn Thông báo đến để xem các thông
báo đến; chọn Thông báo đã gửi để xem các thông báo đã gửi đi

-

Tại giao diện thông báo đến, bao gồm: thời gian, nơi soạn (công ty), tiêu đề
và nội dung thông báo. Chọn Xem để xem chi tiết thông báo.

D. LỊCH TUẦN
Các chức năng của chương trình

- Quản lý thông User: thêm sửa , xóa user đăng ký lịch tuần.

- Quản lý thông tin xe: thêm sửa xóa thông tin xe

- Quản lý lịch tuần theo từng tuần: thêm, sửa, xóa lịch tuần. Mỗi lịch tuần
có thể cập nhật ngày giờ lịch tuần, ngày giờ xe khác nhau, chọn xe theo
danh sách xe. Duyệt lịch, mở duyệt lịch, xuất file in lịch CT, xuất file in
lịch xe theo tuần tương ứng trong danh sách chọn tuần.
Đính kèm file cho tuần tương ứng trong danh sách chọn tuần nếu cần bằng cách
nhấn vào nút

chọn file rồi nhấn nút “Lưu file”.

Thêm sửa xóa lịch tuần:

Nhập đầy đủ thông tin các ô nhập trên form, riêng ngày giờ lịch và ngày giờ xe có thể
nhập khác nhau. Ở ô nhập Sử dụng xe có thể nhập trực tiếp hoặc nhấn nút “Chọn xe”
để hiện ra danh sách xe để chọn. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin thì nhấn nút đăng
ký để cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Ở quyền quản trị lịch tuần mới có thể chọn xe còn
quyền thông thường sẽ không có nút chọn xe.

