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Hệ thống quản lý thông tin nội bộ
Giới thiệu tổng quan
eBoss là phầm mềm quản lý thông tin liên thông giữa các bộ phận với nhau trong công ty hay cơ quan hành
chính, cho ra kết quả công việc một cách nhanh chóng và hữu hiệu.

eBoss cung cấp đầy đủ các chức năng tiện ích nhất nhằm đáp ứng công việc điểu hành
thông tin trong cơ quan một cách dễ dàng. Ví dụ : những chỉ đạo hoặc thông báo của ban
giám đốc đến toàn nhân viên cơ quan, thông báo của các phòng ban, lịch tuần của toàn cơ
quan, lịch tuần của các phòng ban, thông tin chia sẻ giữa các phòng ban, chương trình hoạt
động của cơ quan, chương trình hoạt động của phòng ban , báo cáo của các phòng ban lên
cấp trên, quản lý nhân sự toàn cơ quan hay công ty….v.v.. tất cả điều được thực hiện bằng
những cái click mà phần mềm eBoss đem đến.
eBoss quản lý phân quyền cho một cơ cấu tổ chức của một công ty hay cơ quan rất rỏ ràng, tuỳ theo chức vụ
mà có những quyền tương ứng với chức vụ đó.
eBoss được thiết kế và xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Java và được quản trị bằng hệ cơ sở dữ liệu SQL
Server 2000 nên dung lượng chứa dữ liệu rất lớn và chạy tốt trên cả mạng nội bộ(Intranet) và Internet. Ứng
dụng công nghệ Web nên giao diện tạo được tính thân thiện và dễ sử dụng. Chương trình được bảo vệ tuyệt
đối nhờ phân quyền chặt chẻ. eBoss tương thích với cả hai hệ điều hành Linux(Apache) và Windows Server
200(IIS)...
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Các chức năng chính của phần mềm :

eBoss được phân thành nhiều module tương ứng với mỗi đối tượng công việc khác nhau. Vì vậy chúng ta dễ
dàng loại bỏ hay tích hợp các module công việc này lại với nhau, sau cho phù hợp với nghiệp vụ của mỗi bộ
phận của công ty hay cơ quan.
•
•
•
•
•
•

Module thông báo
Module báo cáo
Module lịch tuần
Module chương trình
Module công việc tồn đọng
Module tin tức

•
•
•
•
•

Module thông tin chia sẽ
Module công văn đến
Module công văn đi
Module tờ tin
Module nhân sự

Module thông báo :
Giúp cho việc ra thông báo, đưa thông báo đến những đối tượng cần nhận khác nhau như :

o

Giám đốc ra thông báo đến các phòng ban, nhân viên cơ quan...

o

Các phòng ban gởi thông báo đến ban giám đốc, nhân viên trong cơ quan...

o

Ra thông báo chung cho toàn cơ quan .Thông báo có thể do nhân viên trong phòng soạn thảo
nhưng trưởng phòng là người trực tiếp gửi đến các đối tượng cần nhận thông báo.
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Module báo cáo :
Chủ yếu là các báo cáo cho công việc. Sau mỗi một buổi làm việc sẽ có một báo cáo cho trưởng phòng hoặc
trưởng nhóm. Các báo cáo này sẽ cho biết :

o

Tiến độ của công việc trong phòng

o

Công việc hoàn thành, công việc tồn động

o

Ngoài ra còn có báo cáo tuần, tháng, quí…để báo cáo lên cấp trên.

Module lịch tuần :

o

Lên lịch tuần của toàn cơ quan hay công ty

o

Lên lịch tuần của các phòng ban

o

Trưởng phòng chịu trách nhiệm lên lịch công việc cho cả phòng trong tuần
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Module Chương trình :

o

Khi có chương trình ban giám đốc trực tiếp chịu trách nhiệm phân bố các giai đoạn của chương
trình và phân công cho nhân viên nào đảm nhiệm chính chương trình. Nhân viên này chịu trách
nhiện đánh giá tiến độ giai đoạn mà mình đảm nhiệm và báo cáo trực tiếp lên ban giám đốc. Ban
giám đốc sẽ theo dõi tiến độ công việc của nhân viên để nhắc nhở, đôn đốc và cũng có thể trực
tiếp đánh giá tiến độ của chương trình.

o

Khi xúc tiến hay tiếp nhận một chương trình, trưởng phòng chịu trách nhiệm lên lịch cho các
giai đoạn của chương trình và phân công nhân viên nào trong phòng đảm nhiệm chính chương
trình. Nhân viên này sẽ chịu trách nhiệm đánh giá tiến độ cho giai đoạn của chương trình mà
mình đảm nhiệm và báo cáo lại với trưởng phòng. Trưởng phòng sẽ theo dõi tiến độ công việc
của nhân viên để nhắc nhở, đôn đốc và cũng có thể trực tiếp đánh giá tiến độ của chương trình.

o

Module này được xây dựng cấp phát động cho nên mỗi chương trình chúng ta có thể xây dựng
bao nhiêu bước cũng được, tuỳ theo chương trình mà chúng ta xây dựng cho phù hợp.

Module công việc tồn đọng :
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Module này dành quyền cao nhất cho bộ phận văn phòng. Văn phòng có nhiệm vụ tổng kết các báo cáo tuần
của các phòng khác và làm báo cáo lên cấp trên. Ngoài ra văn phòng còn phải ghi nhận riêng các công việc tồn
động của các phòng ban để ban giám đốc tiện theo dõi.

Module tin tức :
Nhân viên có thể tự cập nhật tin tức trong cơ quan, một số tin tức về các lĩnh vực tham khảo giải trí chẳng hạn :
tin tức thế giới, về lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực thể thao, lĩnh vực văn hoá, lĩnh vực xã hội, vi tính truyền thông,
giải trí nghệ thuật...

Module thông tin chia sẻ :
Được xây dựng trên hình thức là Module chia sẻ thông tin công cộng(public), tất cả các phòng ban điều có
quyền chia sẽ các thông tin mà phòng mình có cho mọi người trong cơ quan.Thông tin chia sẽ rất đa dạng và
được xây dựng dưới dạng cây thư mục nên đây có thể trở thành kho thông tin nhiều lớp hay nói cách khác đây
là thư viện thông tin rất cần thiết cho các nhân viên trong cơ quan.
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Module công văn đến :
Module này dành quyền quản trị cao nhất cho bộ phận văn phòng, khi có công văn đến nhân viên chịu trách
nhiệm quản lý công văn và nhập thông tin của công văn đến bao gồm : ngày nhận, người ký, tên công văn, trích
yếu, số công văn, loại công văn, ngày phát hành, cơ quan nhận, tệp tin đính kèm, toàn văn. sẽ được hổ trợ
thêm các chức năng quản lý công văn đến, như tìm công văn theo các tiêu chí khác nhau, in danh sách công
văn đến từ ngày nào đến ngày nào.

Module công văn đi :
Tương tự như Module công văn đến. Khi có công văn đi, bộ phận văn phòng chịu trách nhiện quản lý công văn
và nhập thông tin của công văn đi bao gồm: ngày gửi, người ký, tên công văn, trích yếu, số công văn, loại công
văn, ngày phát hành, nơi phái hành, cơ quan nhận, tệp tin đính kèm, toàn văn. Chương trình sẽ hổ trợ thêm các
chức năng quản lý công văn đi như tìm công văn theo các tiêu chí khác nhau, in danh sách công văn đi từ ngày
nào đến ngày nào
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Module tờ tin :
Mỗi khi trung tâm phát hành một tờ tin, nhân viên bộ phận văn phòng phải có trách nhiệm soạn tờ tin dưới dạng
file *.pdf sau đó upload lên trang web để mọi người trong cơ quan có thể xem.

Module nhân sự :
Bộ phận văn phòng có trách nhiệm quản lý nhân sự trong cơ quan và cơ cấu trong cơ quan.
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Đây là phần mềm mà chúng tôi tích hợp từ nhiều module. Quí khách hàng có thể bỏ bớt hoặc thêm vào một số
module mà quí khách hàng yêu cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng theo đúng yêu cầu của quí vị.
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