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Với kinh nghiệm gần 20 năm Chuyên phát triển phần mềm quản lý và
quy trình, Chúng Tôi là những người trực tiếp lập trình, thiết kế triển khai
phần mềm với nhiều mô đơn giản phức tạp triển khai nhiều cấp, ban
ngành, Chúng tôi cam kết mang đến phần mềm mới:


Tiện dụng,



Dễ dùng,



Chi phí hợp lý



Phù hợp với nhu cầu sử dụng giao diện thân thiện một cách tự nhiên, thời gian
triển khai nhanh, dễ cài đặt, quản trị

Không chỉ mang đến phần mềm phù hợp nhu cầu, Chúng Tôi hiểu những
khó khăn của khách hàng khi đưa phần mềm vào áp dụng trong đơn vị, Sự
Khác biệt nữa đó là dịch vụ triển khai và hỗ trợ sử dụng nhanh, chuyên
nghiệp và chủ động:


Kinh nghiệm triển khai dự án với mức độ từ đơn giản đến phức tạp



Nhân viên phục vụ Chuyên nghiệp - Nhanh chóng – Tận tâm



Nhân viên onsite, hỗ trợ (24/7)



VNOffice là một giải
pháp văn phòng
điện tử thông minh
cung cấp cho các
cơ quan, doanh
nghiệp môi trường
làm việc, kết nối,
trao đổi thông tin,
điều
hành
tác
nghiệp giữa ban
lãnh đạo và các
cán bộ trong đơn vị,
giữa đơn vị với đơn
vị trong cùng tổ
chức mọi lúc mọi
nơi

Điều hành mọi lúc mọi nơi

VNOffice: Modules


Quản lý văn bản đi, đến, dự thảo.



Chức năng liên văn phòng khi gửi nhận
văn bản.



Tổ chức, lưu trữ kiểm soát hệ thống
văn bản in/out.



Quản lý hồ sơ tài liệu, hồ sơ công việc,
dự án của tổ chức.



Quản lý công việc định kỳ hàng tháng,
quản lý công việc dạng dự án.



Chức năng theo dõi, giám sát, chỉ đạo
thực hiện công việc ở nhiều cấp điều
hành.



Kết nối, trao đổi thông tin nội bộ (Tin
nhắn nội bộ, tin nhắn SMS, cảnh báo,
tích hợp mail, họp trực tuyến, diễn
đàn).






Truyền thông nội bộ, hướng đến môi
trường làm việc trong suốt (Lịch làm
việc, tin tức sự kiện, danh bạ nội bộ).
Thư viện số lưu trữ tài liệu, văn bản
dùng chung, văn bản pháp quy, quy
định, văn bản ISO của tổ chức.
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ISO onine.



Quản lý thiết bị.



Lưu trữ hiện thời.



Hành chính công.



Chữ ký số.



Nhận dạng OCR.



Tích hợp AD, Mail Exchange, Lync

Kiến trúc giải pháp VNOffice

Giá trị mang lại cho tổ chức



Quản trị công việc: Phần mềm được áp dụng xuyên
suốt trong toàn bộ hệ thống từ Tổng công ty đến các
Công ty thành viên và các Xí nghiệp sản xuất; Ban lãnh
đạo các cấp có thể quản trị, kiểm soát, theo dõi công việc
mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm một cách thông suốt từ
cấp Tổng công ty đến các công ty thành viên, chi nhánh,
các trung tâm, bộ phận. Kiểm soát được ai đang làm gì,
thực hiện đến đâu, đúng hạn hay quá hạn…



Hướng đến môi trường làm việc trong suốt



Tổ chức, lưu trữ kiểm soát hệ thống văn bản in/out



Tự động hóa các quy trình trình nội bộ và quy trình giao
tiếp với bên ngoài

Phần mềm tốt, giá bán thấp


Quý vị bỏ ra một chi phí hợp lý để dùng phần mềm: a) Giá bán phần
mềm giá thấp so với thị trường, b) quý vị Cần ít, hoặc không cần nhân lực
cán bộ IT trong đơn vị, c) Chi phí bảo trì hàng năm thấp, d) Quý vị có thể
mua, hoặc thuê phần mềm dịch vụ trọn gói theo năm, e) quý vị tiết kiệm
các khoản chi cho hạ tầng máy chủ, đường truyền, các phần mềm bản
quyền hãng thứ ba liên quan.



Quý vị nhận được sự hài lòng về phần mềm và dịch vụ: Là những
người trực tiếp phát triển phần mềm quản lý và tự động quy trình, trực triển
khai, Chúng tôi hiểu những khó khăn của Quý vị và có kinh nghiệm tích lũy
gần 20 năm để phục vụ Quý vị.



Sự kế thừa, đồng bộ do thiết kế công nghệ, đón đầu nhu cầu sử dụng
Là chuyên gia về phát triển phần mềm và nắm rõ bài toán nghiệp vụ, với
các màn hình sử dụng tối ưu, VNSoft đưa ra thị trường các phần mềm
phần mềm tốc độ nhanh, dễ dùng, đúng nhu cầu sử dụng.



Phần mềm và dịch vụ 5*, giá bán 3*: Tối ưu hóa các chi phí trong quá
trình sản xuất, phát triển , triển khai phần mềm, rút ngắn được thời gian
phát triển, triển khai phần mềm, vì vậy Phần mềm của VNSoft được sản
xuất với chi phí giá thành tối ưu, đảm bảo cung cấp cho Khách hàng mức
giá bán cạnh tranh nhất trên thị trường

Sự khác biệt tính năng

Thiết kế mở

Các giải pháp tích hợp

Tích hợp hệ thống Email
Tích hợp dịch vụ SMS
Tích hợp gửi nhận Fax
Tích hợp nhận dạng tiếng Việt, số hóa tài liệu
Tích hợp chữ ký số
Tích hợp công nghệ cổng thông tin điện tử

Các hình thức mua sắm
1.

Mua sắm Phần mềm đóng gói với các chức năng có sẵn giá
tối thiểu 30 triệu đồng.

2.

Mua sắm phần mềm –Tùy biến chức năng.



Dịch vụ Thuê bao phần mềm trả tiền theo tháng trả tiền cước
phí theo tháng giống như thuê bao điện thoại giá dự kiến
80.000 vnđ/user/tháng
Liên hệ ngay 090.322.8061

