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1. GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Tên viết tắt : PHẦN MỀM SAO VIỆT 

Tên giao dịch : CÔNG TY TIN HỌC CÔNG NGHỆ SAO VIỆT 

Địa chỉ trụ sở : 54 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Điện Thoại : (028) 38132700  Fax: (028) 38132701 

Web : www.saovietsoft.vn 

1.1.   Ngành nghề kinh doanh 

✓ Sản xuất gia công phần mềm vi tính. 

✓ Tư vấn đầu tư phát triển phần mềm 

✓ Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống. 

1.2.  Sản phẩm dịch vụ: 

✓ Giải pháp quản lý tổng thể Bệnh viện 

✓ Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp 

✓ Quản lý tài chính kế toán 

✓ Quản lý nhân sự - tiền luơng 

✓ Quản lý nhập – xuất – tồn kho 

✓ Quản lý bán hàng 

✓ Quản lý hợp đồng 

✓ Quản lý công văn 

✓ Dịch vụ cung cấp nhân sự công nghệ thông tin bảo trì tại chỗ (on site) cho 

khách hàng 

✓ Dịch vụ cung cấp nhân sự phát triển phần mềm tại chỗ theo nhu cầu khách 

hàng. 

✓ Dịch vụ tư vấn đầu tư các giải pháp tổng thể. 
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1.3.   Khách hàng điển hình sản phẩm SV.HRIS: 

1. Triumph Việt Nam http://www.triumph.com/vn/vi/index.html : Ngành nghề 

may, khoảng 5.500 nhân viên, Bình Dương.  

2. Vard Vung Tau Ltd http://vard.com/Pages/default.aspx : ngành nghề đóng tàu 

(Nauy), 2.000 nhân viên, KCN Đông Xuyên VT 

3. MM PACKAGING VIDON LIMITED LIABILITY COMPANY: bao bì 

4. Tập Đoàn CTG http://ctgroupvietnam.com/web/www/?cgi=home : khoảng 

1.500 nhân viên (đa ngành, chuyên về bất động sản, gỗ, ..)  

5. Ân Nam Group http://annam-group.com  : thực phẩm, rượu, giải khát. 

6. CJ-SC Global Milling LLC http://www.cj-sc.vn : bột mì. 

7. Công ty Giày Đông Việt: gia giày 

8. Plus One Spot: may mặt 

9. THỰC PHẨM VẠN ĐỨC: sản xuất 

10.  Nệm Kim Cương: sản xuất nệm 

11.  UG M&E (VIETNAM)  

12.  May Hòa Bình 

13.  CHANG XIN (VIỆT NAM) 

14. SPOTLIGHT ANIMAL FEED CORPORATION 

http://www.spotlightfeed.com: thức ăn gia súc. 

15. Công ty May Thiện Chí: công ty may. 

16.  Công ty Gỗ Hố Nai: gỗ 

17. DINGWANG GARMENT CO., LTD http://dingwang.com.vn : công ty may. 

18. Greif Packaging Protects & Promotes Your Products - My Xuan A2 I.Z., Tan 

Thanh - www.greif.com 

19. Công ty Phi Khoa: ngành nghề nhà hàng (khoảng 35 chi nhánh nhà hàng) 

20. Công ty Hoàng Gia: khoản 1.000 nhân viên (chuyên về dịch vụ vệ sinh) 

http://www.saovietsoft.vn/
http://www.triumph.com/vn/vi/index.html
http://vard.com/Pages/default.aspx
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2. TỔNG QUAN PHẦN MỀM NHÂN SỰ SV.HRIS 

Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn 

lực là việc rất quan trọng trong hoạt 

động của doanh nghiệp. Các biến 

động nhân sự dù ít hay nhiều cũng 

gây ra những khó khăn trong việc 

điều hành và quản lý, nó còn quyết 

định việc thành công hay thất bại 

của Doanh Nghiệp. 

 

SV.HRIS là phần mềm quản lý nhân sự tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp trong 

việc khai báo thông tin nhân viên, chấm công, tính lương, đánh giá khen 

thưởng, kỷ luật, khai báo bảo hiểm, tuyển dụng, đào tạo… 
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2.1. Tiện ích của SV.HRIS 

• Hỗ trợ  giao diện và dữ liệu bằng 2 ngôn ngữ Việt – Anh (hoặc 1 ngôn ngữ bất kỳ) 

 (có thể tự thay đổi các từ trên giao diện phần mềm phù hợp với tên gọi của công ty, ví 

dụ: dùng từ “Đơn vị” => Có thể tự đổi lại thành “Ban/ngành”) 

• Hỗ trợ tất cả các biểu mẫu, báo cáo trực tiếp dạng office (Word, Excel), có thể khóa 

số liệu (cài password không cho phép chỉnh sửa thông tin), hỗ trợ dạng biểu đồ cho các 

báo cáo thống kê dạng biểu đồ (chart). 

• Người sử dụng có thể tự chỉnh sửa các biểu mẫu dạng Word mà không cần đến IT 

hay công ty phần mềm. 

• Phần mềm ứng dụng không cần cài đặt (chỉ copy về máy rồi chạy từ shortcut, yêu 

cầu máy có Dot Net Framework 2.0 (mặc định hầu như đã có sẵn)), cập nhật phần 

mềm mới tự động, không hạn chế số người sử dụng. 

• Phần mềm giao diện web chỉ cần cài đặt trên 1 máy (server), các máy người dùng 

không cần cài đặt, không hạn chế số người sử dụng. 

2.2. Tính năng nổi bật: 

•  Ứng dụng dạng web:  không cần cài trên máy người dùng (nhân viên tự xem thông 

tin, phép/đánh giá online, báo cáo lãnh đạo về công tác nhân sự) 

•  Biểu mẫu báo cáo trực tiếp file word, excel dễ dàng chỉnh sửa biểu mẫu, chuyển 

thông tin cho các bộ phận khác khi cần… 

•  Quản lý công, phép theo nhiều dạng mô hình công ty, hỗ trợ chấm công tay, máy…   

•  Tính lương động bằng công thức lương như công thức của excel, dễ dàng chỉnh sửa 

(các mức qui định: tiền cơm, xăng, thưởng, chuyên cần,…) 

•   Đáp ứng các biểu mẫu của nhà nước, cập nhật miễn phí vô thời hạn khi nhà nước thay 

đổi. 

PHÂN HỆ CỦA PHẦN MỀM 
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3. HỒ SƠ NHÂN SỰ 

3.1. Cơ cấu tổ chức: 

- Cập nhật cơ cấu tổ chức theo sơ đồ tổ chức công ty dạng cây thư mục 

- Tùy qui mô công ty mà nhập liệu tương ứng, phần mềm tổ chức như sau:  

Công ty (company)             Đơn vị (division/level 1)            Phòng ban ( Department 

/Level 2)           Tổ nhóm(Section/Team/Level 3)       
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3.2. Thông tin nhân viên: 

Quản lý và cập nhật thông tin nhân viên dạng sanh sách như excel: 

    - Mã, họ tên, ngày vào, phòng ban, chức danh 

    - Lý lịch: giới tính, CMND, ngày sinh, dân tộc, tôn giáo, điện thoại, trình độ, ... 

    - Địa chỉ, thông tin mã về bảo hiểm (mã thẻ, nơi KCB, ...), ngân hàng, mã số thuế cá 

nhân, thông tin tài khoản. 

    - Import thông tin nhân viên từ file Excel. 

    - Xuất báo cáo danh sách nhân viên, in lý lịch cá nhân. 

 

 

3.3. Quản lý hợp đồng: 

✓ Tạo hợp đồng, tạo cùng lúc nhiều hợp đồng (hợp đồng dạng danh sách) 

http://www.saovietsoft.vn/
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✓ Hợp đồng hết hạn: hết hạn thử việc, học việc (trước 2 tuần), thử việc (trước 2 

tháng)       cho phép định thời gian. 

✓ Tìm kiếm hợp đồng  

✓ In hợp đồng lao động (có thể in cùng lúc nhiều hợp đồng) 

3.4. Tạo thông tin về khen thưởng, kỷ  luật, nghỉ việc: ( in quyết định thôi việc, 

tuyển dụng lại…) 

3.5. Các chức năng hỗ trợ: 

✓ In hợp đồng lao động (cho phép in nhiều người) 

✓ In thẻ nhân viên (cho phép in nhiều người) 

✓ In quyết định thôi việc, quyết định thuyên chuyển 

✓ In lý lịch nhân viên 

 

3.6. Báo cáo: 

✓ Danh sách nhân viên 

✓ Danh sách nhân viên mới 

✓ Danh sách nhân viên sinh nhật trong tháng 

✓ Thống kê nhân viên theo thâm niên 

✓ Danh sách nghỉ việc 

✓ Danh sách thuyên chuyển 
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4.   QUẢN LÝ CHẤM CÔNG, NGHỈ PHÉP 

Giải quyết triệt để, chính xác bài toán chấm công giúp quản lý nguồn lực sản xuất một cách 

hiệu quả nhất, kết xuất số liệu tính lương chính xác, nhanh chóng:  

• Giải quyết việc nhân viên làm theo nhiều ca (3 ca, ca tạp vụ, bảo vệ, ..)  

• Phân ca thuận tiện nhanh chóng 

• Quản lý làm ngoài giờ 

• Lấy số liệu từ máy chấm công (tự động lấy nếu máy chấm công có cơ sở dữ 

liệu) 

• Tính công tự động, khi có số liệu từ máy thì sẽ ra công và OT ngay 

• Quản lý các trường hợp nghỉ (nghỉ phép năm, phép, không phép, thai sản, ốm 

đau, chờ việc/hết hàng, nghỉ bù…), quản lý phép năm theo luật, cho phép chuyển phép 

dư sang năm khác, quy ra thưởng, … 

• Xử lý nghỉ phép nữa ngày, cộng thêm giờ làm việc, giờ OT, công chờ việc/hết 

hàng theo giờ (1 ngày làm 5 giờ lương 100%, hết hàng 3 giờ hưởng lương 70%, OT bất 

thường sáng và trưa 1.5 giờ) 

• Tự động tính được tiền chuyên cần theo qui định của công ty 

• Hỗ trợ các báo cáo quản lý chấm công: hiện diện cá nhân, đi trễ về sớm, tổng hợp 

công, …. 

4.1.  Thiết lập và phân ca làm việc 

✓ Cho phép thiết lập các ca làm việc (giờ vào, giờ ra, giờ nghỉ, giờ OT, ..) 

✓ Xác định ca mặc định cho nhân viên, phòng ban, tổ nhóm 

✓ Gán ca làm việc theo ngày, theo tháng, xem bảng phân ca 

http://www.saovietsoft.vn/
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4.2. Kết nối dữ liệu với máy chấm công 

✓ Cho phép xác lập mã thẻ của nhân viên (mã 

thẻ có thể khác mã nhân viên và có thể thay 

đổi) 

http://www.saovietsoft.vn/
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✓ Tải số liệu từ máy chấm công: các máy chấm công đều có phần mềm hỗ trợ đi 

kèm, dữ liệu từ máy là dữ liệu thô do vậy cần kết xuất số liệu này qua file text 

trung gian sau đó chuyển vào phần mềm từ file text này. Nếu sử dụng các máy 

mới (thẻ từ, vân tay) thì phần mềm hỗ trợ kèm theo máy đã lưu vào cơ sở dữ 

liệu (thường là access) thì phần mềm sẽ tự động lấy số liệu mà không cần phải 

tải nữa. 

✓ Xử lý số liệu: từ dữ liệu thô của máy chấm công là mã thẻ, thời gian, kết hợp 

với phân ca để chuyển thành giờ vào, giờ ra, loại bỏ các dữ liệu trùng (nhân 

viên quẹt nhiều lần cùng lúc). 

4.3. Xử lý, chỉnh sửa số liệu 

✓ Đây là chức năng quan trọng nhất trong phần chấm công  

✓ Cho phép lọc, tìm kiếm thông tin về thời gian ra vào của nhân viên 

✓ Cung cấp nhiều điều kiện để lọc số liệu (xem hình) 

✓ Liên kế số liệu với thông tin đăng ký nghỉ của chức năng quản lý các ngày nghỉ, 

nghỉ phép năm. 

✓ Hỗ trợ xử lý các số liệu bất hợp lệ, số liệu thiếu 

✓ Kết xuất số liệu sang excel 
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4.4. Quản lý làm ngoài giờ 

✓ Đăng ký làm việc ngoài giờ cho nhân viên theo ngày 

✓ Đăng ký và hiển thị tổng hợp đăng ký làm việc ngoài giờ theo tháng. 

✓ Tính số giờ làm việc OT dựa vào thông tin đăng ký và giờ quẹt thẻ. 

✓ Tính toán và phân loại giờ OT theo hệ số để cung cấp số liệu chính xác cho bộ 

phận tính lương và phụ cấp ca đêm (OT100 (nếu ngày thứ 7 nghỉ) OT150, 

OT200, OT180, OT200, OT230, OT300, OT330) 

✓ Hiển thị OT trong bảng tổng hợp chấm công tháng. 
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4.5. Quản lý các loại ngày nghỉ 

✓ Thiết lập danh mục các loại ngày nghỉ va các thông tin cho từng loại ngày nghỉ 

(loại ngày nghỉ, số ngày tối đa, nghỉ tính được tính công, ..) 

✓ Đăng ký thông tin ngày nghỉ cho nhân viên (nghỉ phép năm, thai sản, ốm đau, 

..). 

✓ Quản lý nghỉ phép năm:  

o Hiển thị số ngày đã nghỉ trong năm, số 

ngày tối đa được hưởng.  

o Tự động tính phép thâm niên (cứ 5 năm 

làm việc được cộng 2 ngày phép). 

o Số ngày phép năm cũ được chuyển sang 

nếu có. 
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o Tính phép theo thời điểm nếu công ty có nhu cầu (ví dụ giả sử đến tháng 8 

thì nhân viên chỉ được nghỉ tối đa là 8 ngày, phép năm với nhân viên mới 

chưa làm đủ năm) . 

✓ Cho phép xử lý nghỉ phép nửa ngày một cách nhanh chóng, thuận tiện. 

4.6. Xử lý ngoại lệ, tổng hợp công tháng 

✓ Xử lý các loại nghỉ nữa ngày 

✓ Xử lý các trường hợp cộng thêm giờ công ngoại lệ 

✓ Xử lý cho phép cộng thêm giờ làm ngoài giờ ngoại lệ (làm OT vào giờ nghỉ 

buổi trưa,..) 

✓ Xử lý ngoại lệ 1 ngày làm có x giờ làm việc (100% lương) và y giờ nghỉ chờ 

việc/ hết hàng/ mất điện (hưởng 70% lương), thể hiện thông tin này ở bảng tổng 

hợp công. 

✓ Tính tổng hợp ngày công, OT cho cả tháng để lên bảng tổng hợp công  

✓ Cho phép xử lý nghỉ phép nửa ngày một cách nhanh chóng, thuận tiện. 

               

5. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG, THUẾ TNCN 
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Liên kết số liệu chấm công, quản lý thông tin các khoản được hưởng, tính lương một 

cách nhanh chóng, chính xác:  

• Thông tin về lương cơ bản, lương bảo hiểm 

• Các khoản phụ cấp 

• Thông tin về ngày công, làm thêm giờ, phụ cấp làm đêm 

• Các thông tin về tiền cơm, chuyên cần, .. 

• Các khoản thu nhập bất thường hằng tháng, .. 

• Tính lương, kết xuất bảng lương, khoá bảng lương,… 

• Tính thưởng, tháng lương 13. 

• Các báo cáo thống kê tiền lương và hỗ trợ số liệu cho kế toán. 

    

 

5.1. Thông tin về lương 

✓ Quản lý quá trình lương cơ bản 

✓ Quản lý quá trình lương cơ bản bảo hiểm 
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✓ Cho phép import thông tin lương từ excel một cách nhanh chóng, chính xác. 

✓ Thông tin về các khoản phụ cấp: trách nhiệm, năng lực, chuyên môn, … 

✓ Thông tin về tài khoản, ngân hàng, ghi chú khi chuyển khoản 

        

5.2. Thông tin về các khoản thu nhập bất thường 

✓ Cộng thêm vào lương tháng với nhiều khoản khác nhau, và ghi chú 

✓ Trừ vào lương các khoản bị khấu trừ 

✓ Thiết lập các thông số thưởng để tính thưởng, lương tháng 13 

5.3. Tính lương 

✓ Khảo tạo thông tin lương cho tháng 

✓ Thực hiện việc tổng hợp số liệu từ các nguồn 

✓ Cho phép cập nhật các ghi chú cần thiết khi tính lương 

của từng nhân viên (hỗ trợ import từ excel) 

✓ Tính lương 

✓ Khoá bảng lương, mở khoá. 
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5.4. Báo cáo lương: 

✓ Bảng lương chi tiết (bảng lương làm trực tiếp bằng excel, do vậy có thể ẩn 

(hide) các cột không có số liệu trong tháng) 

✓ Lương tiền mặt 

✓ Lương chuyển khoản 

✓ Phiếu lương 

✓ Bảng lương tổng hợp (bảng lương làm trực tiếp bằng excel, do vậy có thể 

chuyển số liệu sang phần mềm kế toán 1 cách dễ dàng) 

✓ Và các báo biểu lương thưởng khác … 

5.5. Bảng lương chi tiết: 
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5.6. Phiếu lương 

 

6. THÔNG TIN BẢO HIỂM 

• Thông tin về bảo hiểm y tế. 

• Thông tin về bảo hiểm xã hội. 

• Thay đổi nơi khám chữa bệnh. 

• Quản lý các thông tin biến động bảo hiểm (tăng 

mới, tăng/giảm lương/ thai sản/ nghỉ bệnh dài 

ngày, nghỉ việc (trả thẻ/ không trả thẻ)). 

• Quản lý thông tin nghỉ hưởng trợ cấp của bảo hiểm (thai sau, sau thai sản, ốm đau, sau 

ốm đau, nghĩ phục hồi sức khỏe  sau tại nạn/ bệnh nghề nghiệp, nghĩ dưỡng sức) 

• Thực hiện các báo cáo cho bảo hiểm theo quy định (báo cáo dạng excel nên có thể nộp 

trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm) 

 

6.1. Thông tin về sổ bảo hiểm: 
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✓ BHXH: Số sổ, ngày cấp, ngày tham gia, quá 

trình tham gia 

✓ BHYT: thẻ BHYT, cấp thẻ, gia hạn thẻ, .. 

✓ Ngày bắt đầu tham gia tại công ty, ngày báo 

bảo hiểm 

6.2. Quá trình tham gia bảo hiểm tại công ty: 

✓ Ngày bắt đầu tham gia tại công ty, ngày báo bảo hiểm 

✓ Quá trình thay đổi lương bảo hiểm, ngày báo với cơ quan bảo hiểm. 

✓ Quá trình nghỉ chế độ hương bảo hiểm: nghỉ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, .. 

✓ Khấu trừ các khoản bảo hiểm khi tính lương hằng tháng. 

6.3. Quản lý các thông tin biến động bảo hiểm: 

✓ Quản lý thông tin ngày hiệu lực 

✓ Quản lý thông tin tháng báo bảo hiểm 

✓ Phần loại: tăng mới, tăng/giảm lương/ thai sản/ nghỉ bệnh dài ngày, nghỉ việc 

(trả thẻ/ không trả thẻ) 

✓ Cho phép lọc tìm kiếm thông tin nhanh chóng thuận tiện 
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6.4. Quản lý thông tin nghỉ hưởng trợ cấp của bảo hiểm: 

✓ Quản lý thông tin tháng báo bảo hiểm. 

✓ Phân loại nghỉ hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm: thai sau, sau thai sản, ốm đau, 

sau ốm đau, nghĩ phục hồi sức khỏe sau tại nạn/ bệnh nghề nghiệp, nghĩ dưỡng 

sức. 

✓ Loại ngày của từng phân loại: sinh con (thai sản), khám thai (thai sản),... tập 

trung (dưỡng sức), không tập trung (dưỡng sức), … 

 

6.5. Báo cáo cho cơ quan bảo hiểm: 

Thực hiện các báoc cáo cho cơ quan bảo hiểm theo quy định: 
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✓ Danh sách LĐ đề nghị cấp sổ  

✓ Danh sách LĐ và quỹ lương nộp BHXH (C45) 

✓ Danh sách LĐ và quỹ lương điều chỉnh mức nộp BHXH (C47) 

✓ Danh sách LĐ và quỹ lương nộp bổ sung BHXH (C47a) 

✓ Thay đổi nơi khám chữa bệnh (C47b) 

✓ Bản đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT (C46) 

✓ Báo cáo nghỉ dưỡng sức 

✓ Báo cáo chế độ: ốm đau, thai sản 

                 

 

7. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

• Quản lý quy trình đào tạo  cho nhân viên từ khâu tạo 

phiếu yêu cầu đến hoạch định, tổ chức thực hiện, 

theo dõi chi phí, kết quả đào tạo. 

• Theo dõi nhu cầu đào tạo của các phòng ban, lập kế 

hoạch đào tạo năm, theo dõi chi tiết thông tin khóa 

học như nội dung, cách thức, đơn vị tổ chức, chi 

phí… 
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• Gửi thông báo kế hoạch đào tạo dự kiến trong năm lên hệ thống trực tuyến để các cấp 

quản lý có kế hoạch phân công hợp lý. 

• Cho phép thực hiện đánh giá khoá đào tạo từ nhân viên, tự động chuyển thông tin khoá 

học và các văn bằng chứng chỉ vào hồ sơ nhân viên. 

• Cung cấp các báo cáo về danh sách nhân viên đào tạo, chi tiết yêu cầu đào tạo và kết 

quả đào tạo. 

8. ĐÁNH GIÁ 

 

• Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá theo lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp cho từng 

nhân viên. 

• Theo dõi riêng biệt kết quả đánh giá theo tuần tháng, quý, năm, thử việc… cho từng 

nhân viên đến cấp quản lý. 

• Đánh giá năng lực trực tuyến và thực hiện các chính sách phúc lợi, đào tạo sau đánh giá 

theo định kỳ hoặc thời điểm. 

• Tự động chuyển đổi kết quả đánh giá năng lực vào hồ sơ năng lực nhân viên. 

• phản ánh kịp thời ý kiến của nhân viên trong quá trình đánh giá. 

• Lên báo cáo chi tiết, tổng hợp tình hình thực hiện đánh giá. 
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9. TUYỂN DỤNG 

 

• Thiết lập yêu cầu tuyển dụng xuất phát từ hoạch định ban đầu hoặc theo nhu cầu phát 

sinh theo tình hình kinh doanh và chiến lược của Doanh nghiệp.  

• Quản lý kế hoạch tuyển dụng: yêu cầu, vòng thi, chi phí, đơn vị tuyển dụng, kết quả 

tuyển dụng.  

• Quản lý chi tiết các thông tin về trình độ học vấn, bằng cấp, quá trình công tác,... của 

ứng viên mới nhập.  

•  Sàng lọc hồ sơ ứng viên, lưu trữ chi tiết hồ sơ ứng viên để sử dụng cho lần tuyển dụng 

sau. 

• Lập lịch hẹn cho từng ứng viên: gửi mail về lịch thi tuyển, hẹn phỏng vấn, tuyển 

dụng… 

• Hỗ trợ lập hợp đồng thử việc, chuyển thông tin ứng viên qua phần nhân sự thành nhân 

viên mới. 

• Hệ thống báo cáo gồm: báo cáo nhu cầu tuyển dụng, báo cáo thống kê thông tin ứng 

viên, báo cáo kết quả thi tuyển, báo cáo tình hình tuyển dụng, báo cáo danh sách các đợt 

tuyển dụng… các báo cáo theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 

10. CẤP PHÁT 
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• Tính năng này giúp doanh nghiệp quản lý chi 

tiết việc cấp phát công cụ, dụng cụ văn phòng 

phẩm cho từng phòng ban, nhân viên . 

• Lập yêu cầu, đề xuất công cụ dụng cụ của từng 

phòng ban. 

• Khai báo công cụ dụng cụ ban đầu: mã công cụ 

dụng cụ, tên CCDC, nhà cung cấp, ngày mua, 

thời hạn bảo hành… 

• Hỗ trợ import thông tin CCDC đang sử dụng từ file exel. 

• Theo dõi hoạt động cấp phát, quá trình sử dụn CCDC theo từng phòng ban cho từng 

nhân viên, cảnh báo đến hạn. 

• Theo dõi việc thu hồi do hỏng, bàn giao khi nhân viên nghỉ việc hưu trí, kết chuyển 

sang phòng ban khác hay kết chuyển cho năm kế tiếp 

• Cung cấp các báo cáo biểu mẫu liên quan đến viếc cấp phát:  

✓ Báo cáo cấp phát CCDC chi tiết theo nhân viên 

✓ Danh sách cấp phát theo phòng ban, nhân viên 

✓ Báo cáo tăng, giảm CCDC. 

✓ Báo cáo hết hạn 

✓ …. 

11. PHÂN QUYỀN 

• Tạo mới người dùng 

• Quản lý nhóm người dùng 

• Quản lý người dùng                                                   

• Thay đổi mật khẩu 

• Phân quyền theo từng chức năng, phân hệ cho 

người dùng/ nhóm người dùng  
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• Phân quyền quản lý cho phép 1 người dùng có thể chỉ quản lý 1, nhiều hay tất cả 

xưởng/chi nhánh, phòng ban/bộ phận                                                                                        

12. KỸ THUẬT 

• Ngôn ngữ phát triển : VisualStudio.NET công cụ phát triển mới nhất của 

Microsoft, DOT.NET Framework 4.0 

• Cơ sở dữ liệu   : MS SQL Server 

• Hỗ trợ    : Excel, Word 

• Font chữ   : Unicode 

13. THỰC HIỆN DỰ ÁN 

13.1. Quy trình thực hiện dự án: 

✓ Lập kế hoạch khảo sát chi tiết các yêu cầu đặt thù 

✓ Mô tả lại chi tiết thông tin cần xây dựng phần mềm: tài liệu phân tích yêu cầu 

người sử dụng, các biểu mẫu cần trong phần mềm, tài liệu này là cơ sở để đánh 

giá, nghiệm thu phần mềm. 

✓ Demo phần mềm để người sử dụng góp ý chi tiết cho phần mềm. 

✓ Lập kế hoạch triển khai chi tiết 

✓ Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, chỉnh sữa lỗi, bàn giao phần mềm 

✓ Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng 

✓ Tiến hành nghiệm thu phần mềm 

✓ Bảo hành phần mềm sau khi nghiệm thu 

13.2.  Các sản phẩm bàn giao 

STT Sản phẩm/ dịch vụ Số lượng 

(bộ) 

Ghi chú 

1 Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án 01 Bản cứng, khách hàng phê duyệt kế hoạch 

để làm cơ sở phối hợp thực hiện. 
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2 Tài liệu phân tích yêu cầu người 

sử dụng  

01 Mô tả và phân tích chi tiết yêu cầu, khách 

hàng phải phê duyệt để làm cơ sở nghiệm 

thu hệ thống sau này. 

3 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 01 (Biên bản giao nhận) 

4 Bộ chương trình 01 Trên đĩa CD 

(Biên bản giao nhận) 

 

13.3. Triển khai, hướng dẫn sử dụng: 

✓ Kế hoạch triển khai: kế hoạch triển khai được lập theo như thời gian thực hiện 

dự án và gởi cho khách hàng trước 2 tuần khi triển khai, căn cứ kế hoạch này 

khách hàng bố trí người thực hiện. 

✓ Nội dung triển khai: 

o Cài đặt cơ sở dữ liệu ở server 

o Cài đặt phần mềm cho người sử dụng 

o Hướng dẫn sử dụng phần mềm, quản lý hệ thống 

o Ghi nhận, chỉnh sửa các lỗi phần mềm trong quá trình sử dụng thử 

o Hỗ trợ người dùng vận hành thử nghiệm phần mềm 

o Tiến hành xác nhận công việc để nghiệm thu hệ thống 

13.4. Thời gian thực hiện dự án: 

         Thời gian thực hiện 8 tuần tính từ ngày ký hợp đồng. 

Đơn vị tính: Tuần 

Tuần 

Công việc 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Khảo sát, viết tài liệu 

mô tả 
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Chỉnh sửa phần mềm 

và kiểm lỗi 

        

Cài đặt, hướng dẫn sử 

dụng 

        

Thử nghiệm, chỉnh sửa         

Nghiệm thu         

 

13.5. Bảo hành phần mềm: 

- Thời gian bảo hành 

Bảo hành phần mềm NSTL trong 12 tháng (1 năm), kể từ ngày nghiệm thu hệ 

thống. 

- Thời gian đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ 

Sau khi nhận được yêu cầu bảo hành chính thức bằng văn bản hay điện thoại 

của người sử dụng, chúng tôi sẽ nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi 

chậm nhất là 16 giờ làm việc (2 ngày làm việc) kể từ khi nhận được yêu cầu. 

- Phạm vi bảo hành 

Các dịch vụ bảo hành bao gồm việc sửa lỗi phần mềm NSTL và không bao 

gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do nguyên nhân là lỗi chương trình khác, 

phần mềm hệ thống, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng, hay những lỗi 

do môi trường, vận hành, dữ liệu và lỗi phần cứng. 

13.6. Kinh phí: 

➢ Xin liên hệ để biết giá của sản phẩm: Sanh@saovietsoft.vn, 028-38132700, 0963 959 

707 (Mr. Sanh) 
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