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Giới thiệu về hệ thống 

 

 

 

 

 
 

 

Việc kết hợp tốt giữa khả năng chuyên môn nghiệp vụ, khả năng cập nhật những công nghệ 

mới nhất cùng với kinh nghiệm triển khai các hệ thống phần mềm quản trị đã giúp cho phiên 

bản eOfficeOnline.vn trở nên vượt trội so với những sản phẩm cùng loại. 

 

Lợi ích của giải pháp  

 Xây dựng một văn phòng điện tử, văn phòng trực tuyến  

 Kết nối các người dùng để hình thành một cộng đồng làm việc tương tác trên hệ thống mạng 

internet  

 Điều hành công việc mọi lúc mọi nơi 

 Nâng cao hiệu quả xử lý công việc, công tác điều hành trong toàn đơn vị (từ cán bộ cấp cao, 

cán bộ cấp trung đến những chuyên viên) 

 Chuẩn hóa qui trình và thông tin xử lý theo các luồng công việc  

 Rút ngắn thời gian xử lý công việc  

 Truyền thông nội bộ dễ dàng  

•Quản lý KPI theo thẻ 
điểm cân bằng (BSC)

•Đánh giá nhân viên 

•Đánh giá năng lực, nhiệm 
vụ theo PP 360 độ

•Nghỉ phép

•Chấm công 

•Văn phòng phẩm 

•Xe công tác 

•Phòng họp

•Thu chi nội bộ

•Đề nghị thanh toán, tạm 
ứng 

•Đề nghị mua hàng

•Yêu cầu đào tạo, yêu cầu 
tuyển dụng  

•Chat nội bộ, diễn đàn 

•Khách hàng, liên hệ 

•Tiềm năng, Cơ hội

•Doanh số, target sales

•Công việc, Giao việc  

•Hợp đồng/đơn hàng

•Dự án, hồ sơ thầu

•Biểu đồ phân tích

•Văn bản đi

•Văn bản đến

•Văn bản nội bộ 

•Tài liệu

•Qui trình ISO 

•Form mẫu

•Thông báo 

Văn bản 
Tài liệu

Kinh 
doanh 
CRM

KPI, 
đánh giá 
năng lực

Quản trị 
văn 

phòng
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 Là công cụ kết nối giữa văn phòng công ty, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc để việc 

trao đổi thông tin, phối hợp xử lý được nhanh chóng và hiệu quả.  

 Tiết kiệm chi phí giấy tờ, điện thoại, email…  

 

Giải tỏa sự hạn chế thông tin, giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi tức đầu tư 

 Sự phát triển của doanh nghiệp là nhờ vào lợi tức, và lợi tức kiếm được là nhờ vào những 

quyết định khôn khéo mà nhà quản trị thực hiện khi họ có được những thông tin chính xác 

liên quan đến công tác điều hành doanh nghiệp một cách kịp thời. Trên thực tế, những số 

liệu được đưa vào hệ thống quản lý của bạn mỗi ngày có thể giúp cho các chuyên viên trong 

công ty nhận ra được những tiềm năng tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh. 

 

Môi trường làm việc  

 Hệ thống làm việc trên nên giao diện Web (Web Application): hỗ trợ tất cả các trình duyệt 

phổ biến như: IE, FireFox, Chrome, Safari, Opera, CocCoc… 

 Mobile App (Android và iOS) 

 

Làm việc mọi lúc, mọi nơi  

 Hệ thống eOfficeOnline.vn hoạt động 24/24, bạn có thể làm việc bất kể lúc nào, bất kể bạn 

ở đâu. Không cần cài đặt phần mềm vào máy tính, có thể sử dụng các thiết bị có kết nối 

internet như: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh… 

để làm việc trên phần mềm   

 

Giao diện thân thiện, dễ học, dễ sử dụng 

 Được thiết kế đơn giản, bằng tiếng Việt / tiếng Anh (có thể hỗ trợ các ngôn ngữ khác theo 

yêu cầu) giúp tiết kiệm thời gian thích nghi với phần mềm, tiết kiệm chi phí đào tạo, hỗ trợ. 

 Thao tác tìm kiếm, truy xuất thông tin nhanh theo nhiều tiêu thức khác nhau. 

 

Hiệu suất sử dụng cao, bảo mật chặt chẽ  

 Mô hình kiến trúc 3 lớp MVC (Model – View - Controller), sao lưu số liệu dự phòng và 

quản lý người sử dụng theo từng nghiệp vụ cụ thể sẽ giúp khách hàng hạn chế rủi ro do việc 

mất hay rò rỉ thông tin và yên tâm trong công việc hàng ngày. 

 Chứng thực tên miền SSL (https) 
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Quản lý văn phòng điện tử  

 

 

 

MỤC TIÊU QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG KHÔNG GIẤY 

 

Việc quản lý giấy tờ trong các cơ quan luôn là vấn đề 

cấp thiết, đòi hỏi có sự đầu tư cả về thời gian, nhân lực 

và trang thiết bị. Từ trước, việc quản lý giấy tờ vẫn 

theo quy cách truyền thống là lưu trữ trên bản giấy, 

trong các ngăn, tủ hồ sơ nên gây ra không ít phiền 

phức trong việc tra cứu, lưu trữ và bảo quản. 

 

Hệ thống eOfficeOnline.vn được ePacific xây dựng sẽ 

giải quyết bài toán quản lý giấy tờ trong doanh nghiệp 

và quản lý quy trình công việc được hiệu quả hơn.  

 

 Từ việc bị động đi thu thập thông tin sẽ chuyển sang chủ động đẩy thông tin đến cho 

người xử lý,  

 Tạo ra một cơ chế quản lý mới, tiên tiến, hiệu quả , đảm bảo văn bản được lưu trữ, xử 

lý chính xác, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi;  

 Nâng cao hiệu quả xử lý văn bản và lập hồ sơ công việc, tiết kiệm thời gian, công sức, 

chi phí khi quản lý, lưu trữ và tìm kiếm;  

 Tạo môi trường làm việc có sự tương tác cao, chuyên viên các cấp sẽ trao đổi kinh 

nghiệm, tiếp thu ý kiến một cách nhanh chóng để thực hiện tốt công việc được giao.  

 Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí khi quản lý, lưu trữ và tìm kiếm hồ sơ. 

 Tạo lập và duy trì một môi trường làm việc mà ở đó mọi thông tin, công việc đều được 

đều được chia sẻ, phản hồi một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất  

 Hiện đại hóa các qui trình quản lý và khai thác thông tin của doanh nghiệp. 

 

Một số nghiệp vụ hỗ trợ văn phòng không giấy 

- Đăng ký nghỉ phép  

- Đăng ký tăng ca 

- Chấm công ngày (chấm công đi làm, chấm công nghỉ) 

- Đăng ký văn phòng phẩm  

- Đăng ký xe công tác 

- Đăng ký phòng họp 

- Đăng ký lịch công tác tuần 

- Đề nghị mua hàng  

- Đề nghị thanh toán / tạm ứng  
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Hệ thống thông tin hỗ trợ  

điều hành  

 

 

 
 

 

 
Giao diện trang chủ của phần mềm, hỗ trợ bàn làm việc thông báo thông tin nhanh 

nhắc việc ngay khi đăng nhập chương trình. 
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Công việc – Giao việc 

Lịch làm việc   

 

 

 

Quản lý giao việc / lịch làm việc / lịch công tác  

- Quản lý giao việc và theo dõi tiến độ thực hiện công việc 

- Tạo lịch công ty / phòng ban / cá nhân hoặc nhóm làm việc. 

- Tạo các thời khóa biểu theo cá nhân, nhóm, theo phòng ban, đơn vị 

- Thông báo cho người tham gia lịch mỗi khi có lịch được tạo mới hay thay đổi 

- Hiển thị công việc trực quan, linh hoạt trên biểu đồ thời gian 

 

 
Biểu đồ phân tích về tình hình công việc theo tháng, cty, phòng ban, tình trạng công việc  
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Mẫu lịch tuần của Ban Tổng Giám đốc 

 

Nhắc việc  

- Hỗ trợ chức năng nhắc việc qua email 

- Nhắc việc đến hạn trên màn hình phần mềm   

 

 
Cửa sổ nhắc viện khi đăng nhập phần mềm  
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Giao diện xem lịch làm việc cá nhân hàng tháng 

 

Báo cáo  

- Thống kê công việc chưa hoàn tất  

- Thống kê công việc quá hạn chưa hoàn tất  

- Thống kê công việc theo thứ tự ưu tiên  

- Thống kê công việc theo loại công việc / qui trình  

- Đánh giá tình hình thực hiện công việc (tháng, quý, 6 tháng, năm) của từng nhân viên / 

phòng ban / chi nhánh / toàn công ty  
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Quản lý kinh doanh – CRM  

 

 

Quản lý danh sách khách hàng và khách hàng tiềm năng  

- Thông tin chi tiết của từng đơn vị: tên, địa chỉ, đt, fax, email, website, mã số thuế, sinh 

nhật …. 

- Hỗ trợ nhiều trường thông tin để người dùng tự cấu hình phân nhóm các đối tượng theo 

nhu cầu như: phân theo ngành nghề, theo vốn, loại hình SXKD, qui mô doanh số, qui 

mô nhân viên, khu vực, quốc gia, mức độ ưu tiên giao dịch….  

- Quản lý thông tin người liên hệ của từng đơn vị: họ tên, phòng ban, chức vụ, đt, email, 

sinh nhật, khách VIP … 

- Nhắc sinh nhận của khách hàng, nhân viên  

 

Quản lý doanh số  

- Quản lý doanh số của từng khách hà 

- ng / hợp đồng / nhân viên bán hàng 

- Phân tích doanh số theo khách hàng / khu vực / ngành nghề / nhóm khách hàng / nhóm 

hàng / mặt hàng … 

- Lập báo cáo doanh số theo nhiều dạng biểu đồ khác nhau 

- Theo dõi kế hoạch doanh số / kế hoạch thu tiền của toàn công ty / từng khu vực / từng 

nhân viên kinh doanh và tiến độ thực hiện    

 

 

Hỗ trợ các biểu đồ phân tích về doanh số của: sản phẩm / nhóm sản phẩm / khách hàng / khu vực / thị trường / 

chi nhánh / so sánh kế hoạch / so sánh cùng kỳ… 
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Quản lý các giao dịch công việc  

- Ghi nhận toàn bộ lịch sử giao dịch, nhật ký công việc với khách hàng về thời gian, đối 

tượng, nội dung đánh giá  

- Quản lý các kế hoạch làm việc, lịch hẹn làm việc trong tương lai 

- Thông báo nhắc lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần 

 

Quản lý hợp đồng / đơn hàng  

- Theo dõi thông tin chi tiết của từng hợp đồng / đơn hàng của từng khách hàng  

- Tình hình triển khai thực hiện 

- Tình trạng của hợp đồng / đơn hàng  

- Nhân sự tham gia thực hiện 

- Tình hình thu chi / công nợ của từng hợp đồng / đơn hàng 

- Báo cáo doanh số theo hợp đồng / khách hàng / mặt hàng / nhóm hàng / khu vực / 

nhân viên bán hàng …    

 

Quản lý khiếu nại của khách hàng   

- Cập nhật khiếu nại của khách hàng 

- Giao việc xử lý từng khiếu nại cụ thể cho từng user và theo dõi tình hình thực hiện 

 

Quản lý thu chi nội bộ  

- Theo dõi thu tiền từng ngày, từng khách hàng, từng hợp đồng 

- Theo dõi chi tiền theo từng ngày / từng hợp đồng / đơn vị / cá nhân / trung tâm chi phí  

- Thống kê tình hình thu chi theo nhiều tiêu thức khác nhau  
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Quản lý dự án – hồ sơ thầu  

 

 

Quản lý dự án  

- Quản lý danh mục các dự án  

- Tạo các tiểu mục hay nội dung chi tiết của dự án  

- Lập kế hoạch, giao việc cho từng CBNV thực hiện và theo dõi tiến độ thực hiện 

- Lập biểu đồng tiến độ công việc   

 

 
Ví dụ: giao diện quản lý công việc của dự án  

 

Ví dụ: biểu đồ theo dõi tiến độ thực hiện của dự án 
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Quản lý hồ sơ thầu  

- Quản lý thông tin hồ sơ thầu và các bước chuẩn bị liên quan  

- Giao thực hiện từng nội dung cụ thể của công tác chuẩn bị của bộ hồ sơ thầu cho từng 

nhân viên  

- Theo dõi kết quả đầu thầu của từng gói thầu 

- Quản lý thông tin đối thủ cạnh tranh  
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Quản lý văn bản  

 

 

 

eOfficeOnline.vn được xây dựng theo các qui định mới nhất của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà 

nước về “Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng” 

 

Bao gồm các nội dung :  

- Quản lý văn bản đi  

- Quản lý văn bản đến, phân phối và theo dõi tiến độ xử lý văn bản đến 

- Quản lý văn bản nội bộ   

- Quản lý văn bản dự thảo  

 

 

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI – VĂN BẢN DỰ THẢO 

 

Nội dung  

- Tự động hóa quá trình luân chuyển văn bản theo luồng xử lý  

- Tạo lập dự thảo văn bản đi: CBNV được giao nhiệm vụ giải quyết chính soạn thảo dự thảo 

văn bản đi, gắn kèm các file tài liệu liên quan.  

- Luân chuyển dự thảo văn bản đi: CBNV soạn thảo văn bản gửi văn bản xin ý kiến lãnh đạo 

trực tiếp, các bộ phận liên quan, lãnh đạo phê duyệt hoặc cho ý kiến chỉnh sửa, các văn bản 

được phê duyệt được chuyển cho văn thư để vào sổ, phát hành văn bản đi, các văn bản cần 

chỉnh sửa được chuyển ngược trở lại người trước để sửa lại theo ý kiến lãnh đạo.  

- Cập nhật thông tin xử lý văn bản đi: các chuyên viên, lãnh đạo và bộ phận liên quan có thể 

cập nhật các thông tin, ý kiến về dự thảo văn bản, lưu bút lục các ý kiến chỉ đạo của lãnh 

đạo, các phiếu xin ý kiến. 

- Tạo các mục xin ý kiến gửi đến các chuyên viên, lãnh đạo, tự động tập hợp các ý kiến khi 

được trả lời.  

- Lưu trữ thành các phiên bản sau mỗi lần sửa đổi của bản dự thảo: mỗi lần sửa đổi dự thảo 

văn bản, hệ thống tự lưu trữ thành các phiên bản khác nhau, lưu lại các thay đổi, cập nhật, 

lưu bút lục các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, các phiếu xin ý kiến, các ý kiến trả lời.  

- Cấp số đi cho văn bản đi: khi dự thảo văn bản được phê duyệt thành văn bản đi và được 

phép phát hành, văn thư sẽ cấp số cho văn bản hoặc hệ thống sẽ cấp số tự động và lưu vào 

sổ văn bản đi.  

- Phát hành văn bản đi qua mạng: Có thể gửi các văn bản đến các đơn vị khác thông qua 

email, nếu đơ n vị nhận văn bản cũng sử dụng hệ thống này thì có thể chuyển trực tiếp văn 

bản qua hệ thống.  

 

 
 

QUẢN LÝ VÀ PHÂN PHỐI VĂN BẢN ĐẾN 
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Nội dung  

- Nhập văn bản đến qua máy scanner.  

- Đánh số văn bản tự động hoặc văn thư tự đánh số.  

- Luân chuyển, xử lý văn bản đến: văn thư chuyển đến người phân phối văn bản, chuyển 

lên lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo, chuyển đến các lãnh đạo đơn vị, các lãnh đạo đơn vị có 

thể chuyển đến chuyên viên cấp dưới của mình, hoặc giao việc trực tiếp cho chuyên 

viên giải quyết.  

- Tạo lập các phiếu xin ý kiến gửi đến các chuyên viên, lãnh đạo, tự động tập hợp các ý 

kiến khi được trả lời.  

- Cập nhật thông tin xử lý văn bản đến: Lưu bút lục các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, các 

phiếu xin ý kiến, các ý kiến trả lời, những thông tin giải quyết của các đơn vị và chuyên 

viên giải quyết.  

- Phần mềm tự động nhắc việc cho người dùng khi có văn bản cần xử lý hay khi văn bản 

đến hạn cần xử lý. 

- Theo dõi tiến độ xử lý của từng văn bản đến của từng người dùng, phòng ban   

 

 

Thông báo có công văn đến cho chánh văn phòng để tiến hành phân phối cho từng phòng ban xử lý 

hay chuyển xin ý kiến của TGĐ 
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Ví dụ: giao diện phân phối văn bản đến để giao việc cho từng người, phòng ban tham gia xử lý nội 

dung văn bản theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo   
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Quản lý tài liệu  

 

 
 

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, form mẫu, qui trình, ISO…   

- Phần mềm cung cấp cho người dùng công cụ để quản lý hồ sơ một cách dễ dàng và thuận 

tiện như:  

- Tạo lập hồ sơ công việc: Khi giải quyết công việc các chuyên viên có nhu cầu lập một hồ 

sơ chứa các văn bản, tài liệu liên quan đến quá trình xử lý công việc giúp cho việc phân loại 

tìm kiếm và quản lý văn bản, giấy tờ theo những công việc, vụ việc nhất định dễ dàng hơn.  

- Cập nhật kết quả xử lý công việc: sau khi kết thúc giải quyết một vụ việc, công việc, hệ 

thống cập nhật kết quả giải quyết công việc, chuyên viên có thể đóng hồ sơ và nó tự động 

được đưa vào lưu trữ trong hệ thống.  

- Tạo lập, xoá bỏ các tài liệu trong hồ sơ: Có thể thêm các văn bản, tài liệu liên quan vào hồ 

sơ hoặc loại bỏ văn bản, tài liệu ra khỏi hồ sơ công việc.  

- Phân quyền quản lý hồ sơ công việc: Người dùng có thể tự phân quyền thêm hoặc bớt ai đó 

được quyền tham gia vào hồ sơ công việc của mình.  

- Phân nhóm tài liệu theo cấu trúc thư mục  

- Không giới hạn khả năng lưu trữ  

- Tra cứu nhanh, chính xác   

 

 
Ví dụ: giao diện quản lý tài liệu, hồ sơ trong doanh nghiệp 
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Quản trị văn phòng  

 

 

QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP  

- Hỗ trợ người dùng trong việc quản lý việc đăng ký nghỉ phép và duyệt nghỉ phép trong 

môi trường mạng 

- Thống kê tình hình nghỉ phép của từng phòng ban / CBNV 

 

 

Ví dụ: giao diện đăng ký nghỉ phép  

 

QUẢN LÝ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP  

- Cho phép người dùng đăng ký sử dụng phòng họp và các thiết bị liên quan như: máy 

chiếu, âm thanh, ánh sáng… 

- Lập biểu đồ sử dụng từng phòng họp 

- Tính hiệu suất sử dụng phòng họp    

 

QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE ĐI CÔNG TÁC / XE CHỞ HÀNG  

- Quản lý danh mục xe của cơ quang 

- Quản lý tài xế 

- Quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu của từng xe ở từng loại đường. ví dụ: đường 

trường, đường nội thành, đường lô, đường đồi núi …. 
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- Đăng ký sử dụng xe và duyệt sử dụng xe của lãnh đạo  

- Thống kê quá trình sử dụng xe, quãng đường đi, số km, số nhiên liệu tiêu hao của từng 

xe, từng tài xế vào bất cứ thời điểm nào  

 

 

Ví dụ: biểu đồ sử dụng xe đi công tác  

 

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG, TĂNG CA, NGOÀI GIỜ 

- Chấm công đi làm, chấm công nghỉ của từng nhân viên  

- Hỗ trợ đăng ký làm việc tăng ca, ngoài giờ, chủ nhật, ngày lễ  

- Chức năng duyệt đăng ký tăng ca  

- Thống kê CBNV làm việc tăng ca, ngoài giờ theo thời gian  

 

QUẢN LÝ DIỄN ĐÀN   

- Quản lý việc tạo lập các nội dung cần trao đổi, lấy ý kiến, chủ đề 

- Quản lý các nội dung trao đổi giữa các thành viên theo từng chủ để  

- Đánh giá chất lượng của từng chủ đề  
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Đề nghị - Yêu cầu  

 

 

Đề nghị văn phòng 

phẩm – thiết bị  

- Lập danh sách các loại văn phòng phẩm, thiết bị trên hệ thống  

- Lập qui trình duyệt đề nghị  

- Hỗ trợ các người dùng, phòng ban đăng ký với văn phòng về 

nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm, thiết bị 

- Lập kế hoạch sử dụng văn phòng phẩm cho từng phòng ban 

theo tháng / quý / năm và so sánh tình hình sử dụng thực tế.  

- Quản lý, thống kê tình hình đăng ký, sử dụng văn phòng phẩm, 

thiết bị của từng phòng ban… 

Đề nghị thanh toán  - Quản lý thông tin đề nghị thanh toán  

- Lập qui trình duyệt đề nghị 

- In mẫu đề nghị  

- Lập báo cáo thống kê  

Đề nghị tạm ứng  - Quản lý thông tin đề nghị tạm ứng  

- Lập qui trình duyệt đề nghị 

- In mẫu đề nghị 

- Lập báo cáo thống kê 

Đề nghị mua hàng  - Quản lý thông tin đề nghị mua hàng  

- Lập qui trình duyệt đề nghị 

- In mẫu đề nghị 

- Lập báo cáo thống kê 

Đề nghị IT  - Quản lý thông tin đề nghị IT 

- Lập qui trình duyệt đề nghị 

- In mẫu đề nghị 

- Lập báo cáo thống kê 

Đề nghị tuyển dùng  - Quản lý thông tin đề nghị tuyển dụng 

- Lập qui trình duyệt đề nghị 

- In mẫu đề nghị 

- Lập báo cáo thống kê 

Đề nghị đào tạo  - Quản lý thông tin đề nghị đào tạo  

- Lập qui trình duyệt đề nghị 

- In mẫu đề nghị 

- Lập báo cáo thống kê 

Đề nghị khác  - Quản lý thông tin đề nghị khác  

- Lập qui trình duyệt đề nghị 

- In mẫu đề nghị 

- Lập báo cáo thống kê 
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Quản trị KPI (BSC) 
 

 

 

- Phần mềm hỗ trợ quản lý chỉ số 

đánh giá thực hiện công việc KPI 

(Key Performance Indicator) 

- Hỗ trợ đánh giá theo mô hình thẻ 

điểm cân bằng (BSC: Balanced 

ScoreCard) 

- Gắn kết tầm nhìn, sứ mệnh vào các 

mục tiêu chiến lược của tổ chức 

- Hỗ trợ phát hiện và đề bạt những 

CBNV có năng lực    

- Quản lý chi tiết từng mặt trận 

(Perspective)  

 

 

- Mục tiêu (Objectives) của công ty / 

phòng ban / chức danh / CBNV 

- Xây dựng, đo lường, đánh giá, báo 

cáo theo hệ thống KPI 

- Thiết lập các chỉ tiêu hoạt động theo từng cấp: công ty, phòng ban, chức danh, cá nhân 

- Quản lý, rà soát các trọng số và chỉ tiêu đánh giá của từng KPI theo chu kỳ (tần suất) từng 

tháng / quý / 6 tháng / năm  

- So sánh và đánh giá kết quả thực hiện của từng KPI và từng chu kỳ 

- Quản lý xu hướng tăng / giảm của từng chỉ tiêu  

- Quản lý tiêu chí đo lường, công thức tính, nguồn cung cấp thông tin, đầu mối cung cấp 

thông tin và qui ước kết quả thực hiện 

- Lập các báo cáo đánh giá KPI theo nhân viên / chức danh / phòng ban / công ty 
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Khách hàng  

 

 

 

Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án phần mềm quản trị doanh nghiệp. Hiện nay hệ 

thống phần mềm ePACIFIC đã được ứng dụng thành công tại hơn 500 doanh nghiệp tại Việt 

Nam, Lào, CPC với quy mô và loại hình sản SXKD, dịch vụ khác nhau. Có một hay nhiều đơn 

vị thành viên và ở nhiều địa điểm khác nhau. 

ePACIFIC có tốc độ tăng trưởng thị trường bình quân hàng năm từ 25-40%. 

ePACIFIC tập trung vào thị trường cung cấp giải pháp CNTT ứng dụng vào mô hình quản lý 

đa dạng và những đặc thù riêng biệt của từng doanh nghiệp. 

Các lĩnh vực SXKD, dịch vụ của các khách hàng đã và đang ứng dụng các giải pháp phần mềm 

quản trị theo đặc thù của ePACIFIC như: 

 

 
DỆT MAY  

Cty CP Dệt May Việt Thắng  

Cty CP NPL Dệt May Bình An 

Cty CP Len Việt Nam 

Cty Decotex 

May Mặc Cao Minh 

Cty Bảo Quang (dây khóa kéo) 

Cty Ducksan 

Cty Luala 

Van Laack  

Osung Vina  

Bông Thiên Hà   

 

THỦY HẢI SẢN 

Cty Thủy sản Cam Ranh  

Cty Thủy sản Quảng Ninh  

Cty TM Gò Đàng (GODACO) 

Cty Gò Đàng Tiền Giang 

Cty Gò Đàng An Hiệp 

Cty CBTS Minh Quý 

Cty Tài Kim Anh  

Cty San Hà  

Cty Ngọc Hà  

 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

Cty Proconco (Cám Con Cò) 

Cty Việt Tiến 4 (SX bột cá) 

Cty Thanh Bình (thức ăn gia súc) 

 

ĐIỆN TỬ - DÂY CÁP ĐIỆN 

Cty CADIVI 

Cty Cadivi Đồng Nai   

Cty Tân Nghệ Nam  

Cty Tân Cường Thành 

Cty CP Full Power 

Cty Tư vấn XD Điện Báck Khoa 

Cty TNHH Sản xuất Hoán Vũ 

Cty Đại Tân (Dasin) 

Cty cơ điện Kim Mỹ 

Cty Hưng Mỹ Phú    

 

DƯỢC PHẨM – Y TẾ 

Cty VIDIPHA 

Cty Dược phẩm Bến Tre  

Cty CP Dược phẩm Cửu Long  

Cty CP Dược phẩm Phong Phú  

Cty Sao Á (SAMCO) 

Cty TM Dược Phẩm Nguyên Anh 

Cty Dược Phẩm Mười Tháng Ba 

Cty dược phẩm 68 

Cty Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ 

Cty Dược phẩm Thuận Phát 

Cty Tâm Thiện Chí   

 

SẮT – THÉP – TÔN  

Cty LD SX thép Vina Kyoei 

Cty CP Thép Pomina 2  

Cty Thép Samchai 

Cty Akzo Nobel Chang Cheng VN 

Asuzac Co., Ltd. 

Cty quốc tế Đại Dương OSS  

 

VLXD - TTNT 

Cty VLXD & TTNT TP.HCM 

Cty APPOLLO 

Cogniplus Interiors 

Gốm sứ Toàn Quốc (CK Ceramics) 

Tropicdane Co., Ltd. 

Cty Inox Đoàn 

Cty Rực Rỡ Châu Á 

Royal Stone 

OP3 Design & Construction 

Quang Huy Logic (Inox)  
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CHẾ BIẾN GỖ   

Cty CP Gỗ Đồng Phú 

 
SƠN  

Cty Sơn Nero 

Cty Sơn Tân Minh Hoa  

 

XÂY DỰNG –BĐS   

Cty Phát triển Nam Sài Gòn SADECO 

Cty Xây lắp Thái Bình Dương     

Cty Đông Tây Land   

Cty Hùng Vương (BQP) 

Cty TNHH XD Tân Đại Nam 

Cty Nhật Nam (Vũng Tàu) 

Cty Bất động sản Nguyễn Kim 

Cty CP Đầu tư phát triển Cửu Long 

Cty CP Đầu tư phát triển Vĩnh Hội 

Cty CP XD Kiến Trúc Toàn Cầu  

BOT Quốc lộ 13 An Lộc Hoa Lư  

Cty CP Hoàng Anh Đắk Lắk 

Cty Việt Gia  

Cty Bàn Thạch  

Cty Kiến trúc xây dựng Cát Nghi   

Cty Mẫu Nhà 

Cty đầu tư bất động sản Gò Vấp 

Cty CP xây dựng 89 

Cty CP XD TM Thanh Sơn  

Cty Chí Toàn 

Cty Phú Hưng Thịnh 

 

DẦU KHÍ – XĂNG DẦU 

Cty LD bình khí đốt Hong Vina 

 

DA GIÀY 

Cty 32 (BQP) 

Samwoo Vietnam Co., Ltd. 

 

THỰC PHẨM  

Cty VIFON 

Cty Chế biến Súc sản Long Bình 

Cty Đường Khánh Hội 

Cty CP Ong Mật Đồng Nai 

Cty Hoa Mai (xuất ăn c.nghiệp) 

Cty Vina Hsin Gon 

Cty Hoa Hạ 

Cty Lê Gia 

Cty Vua Bò 

New Image   

 

CHĂN NUÔI  

TCty Chăn nuôi VN - CN TP.HCM 

Cty Bò Sữa TP.HCM 

Bình Hà – Hà Tĩnh  

Bình Hà – Quảng Trị 

Bình Hà – Lào   

 

NÔNG NGHIỆP  

Cty Cây Trồng TP.HCM 

 

RƯỢU BIA - NGK 

Cty Phú & Em 

Cty phân phối quốc tế Bảo Châu   

Cty CKL (Việt Nam) 

Trà Tâm Lan  

 

HÓA MỸ PHẨM 

Daso Group  

Cty TNHH Hóa Khoa 

Cty TNHH Mai Duy Anh 

Cty TNHH Hóa Việt  

Cty CP thiết bị hóa chất Âu Châu 

Tân Hùng Thái     

 

KHU CÔNG NGHIỆP 

KCN Long Bình (Loteco) 

Bất động sản Dapark (Daso) 

Cty CP KCN Cao Su Bình Long 

Cty CP KCN Bắc Đồng Phú 

Cty CP cấp thoát nước KCN Minh Hưng III   

 

VẬN TẢI  

Tân Thanh Container 

Cty DV ô tô Đông Dương 

Cty Thạnh Long  

Cty TNHH Gia Nam (Vận tải) 

Cty Vận Tải Nam Việt Thuận 

 

BÁN LẺ  

Global Link 

Cty Quốc tế Nam Thành 

Cty TNHH MTV NAK 

 

BAO BÌ 

Chuan Li Can  

Cty VN Chen Lain Metal  

Cty CP Bao bì Thuận Phát  

 

DU LỊCH – KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG 

Cty CP TM & Du lịch Bản Đôn  

DL Thanh Bình (KS Thanh Bình) 

Khách sạn Hòa Bình 

Café Cát Đằng 

Café Zenta 

Cty Nguyên Đình 

Cty Nhà hàng Nam Yên Đại Cát 

Cty Du lịch Thiên đường Á Châu 

Cty Kiều Liên 

Cty Nhật Nghĩa – Nhà hàng Nhật 

 

MÁY MÓC – THIẾT BỊ – CƠ KHÍ 

Cty CP vật tư tổng hợp TP.HCM (Gemexim) 

Cty HH công nghiệp KAIFA VN  

Cty TM Kỹ thuật Quốc Tế ITT 

Cty TM Thành Niên (bạc đạn) 

EkoTrends 

Cty Anh Thy   

 

IN ẤN – BÁO CHÍ  

Entropy / National Ticket  

Cty TNHH Phước Hải (mực in) 

Cty Phan Nguyễn 

Tạp chí Cao su Việt Nam 

Y&J Vina    
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ĐỒ GIA DỤNG 

Cty Happy Vina (Happy Cook) 

Cty Seorim 

Mainetti Vietnam 

Cao su kỹ thuật Đồng Phú (Nệm)  

 

QUẢNG CÁO -TRUYỀN THÔNG -EVENT 

LEO Media 

Hakuhodo 

Quảng cáo Lá Đỏ   

 

CNTT – VIỄN THÔNG 

Cty Tin Học Công Nghệ Mới 

Cty Âu Việt Lạc 

Cty CNTT Phúc An 

Cty Tin học Long Gia (Logico) 

Cty Viễn Thông Long Gia 

Cty Tin học Việt (VI group) 

Cty An Nhiên 

Cty kỹ thuật công nghệ và DV Tiên Phong   

 

PHÂN BÓN – THUỐC BVTV 

Tập đoàn Lộc Trời  

Cty CP Khử trùng Việt Nam (VFC) 

Cty CP đầu tư TM & PT nông nghiệp ADI 

Nông nghiệp Anh Tuấn Việt Nam 

Cty Mỹ Châu Lộc Hà 

Cty Thanh Yên 

 

DV CÔNG ÍCH 

Cty DV Công ích Quận 1 

Cty DV Công ích Quận 2 

 

TƯ VẤN  

Cty Tư Vấn DV Việt 

Cty Tư vấn FV  

Vietnam Investments Group 

Cty Đối tác Việt Nam (VI group) 

  

BỆNH VIỆN  

BV đa khoa cao su Đồng Nai  

 

ĐÀO TẠO  

Cty CP mầm non tư thục Hoa Mai 

Giáo dục Chân Trời Mới -Vi group 

Cty San Hô Đỏ   

 

DỊCH VỤ BẢO VỆ  

Cty DV Bảo Vệ Trí Dũng 

 

CAO  SU  

Tập Đoàn Cao su VN 

Tổng Cty Cao Su Đồng Nai  

Cty Cao Su Dầu Tiếng  

Cty Cao su Phú Riềng  

Cty Cao Su Bà Rịa 

Cty CP Cao Su Hòa Bình 

Cty CP Cao Su Đồng Phú  

Cty CP Cao Su Phước Hòa  

Cty Cao su Tây Ninh  

Cty Cao su Kon Tum 

Cty Cao su Krông Búk  

Cao su Krông Búk – Ranatakiri  

Cao su Mang Yang 

Cao su Mang Yang – Ranatakiri 

Cao su Bà Rịa – Kampong Thom 

Cao su Chư Sê – Kampong Thom 

Cao su Phước Hòa – Kampong Thom 

Cao su Tân Biên – Kampong Thom 

Cty Cao su Đồng Phú – Kratie  

Cty Cao su Dầu Tiếng – Kratie 

Cty Cao su Dầu Tiếng Campuchia  

Cty Cao su Tây Ninh Siêm Riệp  

Cty Cao su Chư Păh CPC 

Cty Cao su Eah Leo CPC  

Cty Cao su Đồng Phú Đắk Nông   

Cty CP Cao Su Việt – Lào 

Cao su Quasa - Geruco (Lào) 

Cty CP Cao su Sơn La 

Cty CP Cao su Điện Biên  

Cty Cao su Lai Châu 2 

Cty Cao su Dầu Tiếng Lào Cai 

Cty Cao su Hà Giang 

Cty Cao su Hương Khê-Hà Tĩnh  

XNLD Cao Su VISORUTEX 

Cty Cao su Xuân Lộc    

Cty Cao su Đắk Lắk  

Nông nghiệp quốc tế HAGL  

Cty Hoàng Anh – Attapeu (Lào) 

Hoàng Anh – Quang Minh (Lào) 

Cty Hoàng Anh – Ranatakiri (CPC) 

Cty Cao su Sông Bé  

Cty CP Hoàng Anh Ban Mê  

Cty CP Tân Đại Thắng (HAGL) 

Cty cao su 1-5 Tây Ninh 

 

NHÓM NGÀNH KHÁC 

Cty tổng hợp Đông Phương Bắc 

Cty Mã Trần (văn phòng phẩm) 

Cty Ngoại thương và PT đầu tư (Fideco) 

Cty Thế Đại (Vệ sinh công nghiệp) 

Cty An Phú Xuân 

Viện Gút 

Cty Phạm Bảo Bảo 

Cty Đầu tư Công nghệ Thiên Hà 

Cty Chemilens (mắt kính) 

Cty Nụ cười Khách hàng 

Cty Đông Phương Sài Gòn 

Cty TNHH Đầu tư quốc tế Nam An 

Cty Trực tuyến Biển Đông (vé máy bay) 

Cty Chân Trời Mới (vé máy bay) 

Cty Prosound / Apec  

Cty Lá Đỏ 

SG Vi Sa 

Việt An (môi trường) 

Diana Unicharm 

Vân Hậu (thuốc lá)       

           

…và nhiều khách hàng thành công khác…. 
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Giới thiệu công ty  

 

 

 

Tên công ty:   Công ty CP Hệ Thống Thông Tin EPACIFIC 

Tên tiếng Anh:  ePacific Informatic System Joint Stock Company  

Tên giao dịch:  EPACIFIC 

Ngày thành lập:  04/06/2001 

 

ePACIFIC là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp giải pháp toàn diện về công nghệ 

thông tin (phần mềm ứng dụng, mạng, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ) cho các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước trong các lĩnh vực với quy mô từ nhỏ đến lớn.  

ePACIFIC được thành lập bởi đội ngũ các chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh 

vực liên quan, tận tâm trong công việc và đam mê công nghệ, luôn sáng tạo. 

ePACIFIC cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng dựa trên sự kết hợp trình 

độ chuyên môn, kinh nghiệm tích lũy, khả năng cập nhật công nghệ mới cộng với sự nhiệt tình 

của đội ngũ nhân viên sẽ luôn tạo sự hài lòng cho người sử dụng. 

ePACIFIC là công ty chuyên thiết kế phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu theo yêu cầu đặc thù 

của khách hàng. 

 

 

MỤC TIÊU  

Nhằm hỗ trợ cho các nhà quản lý công cụ hữu hiệu, đơn giản trong cách sử dụng, chính xác, 

nhanh chóng và đa dạng trong việc quản lý các thông tin liên quan đến các hoạt động SXKD 

và quản trị mang lại hiệu quả cao nhất trong quản trị doanh nghiệp.  

Trở thành một trong những công ty chuyên nghiệp, có uy tín trong lĩnh vực cung cấp giải pháp 

tổng thể về công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp. 

Đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới vào việc phân tích, thiết kế, phát triển sản phẩm và 

hỗ trợ sử dụng. 

Cung cấp dịch vụ chất lượng cao và hoàn hảo cho khách hàng. 

“ePACIFIC luôn nỗ lực thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng trên cơ sở kết hợp công nghệ 

tiên tiến, kinh nghiệm làm việc và những hiểu biết sâu sắc về nhu cầu khách hàng với sự tận 

tụy trong công việc của đội ngũ nhân viên.” 

 

 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ  

“Liên tục phát triển” là chiến lược sản phẩm của ePACIFIC. Điều này có nghĩa là chúng tôi 

đều đặn nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của mình để luôn phù hợp với điều kiện 

khách quan hiện nay là bản thân doanh nghiệp luôn thay đổi. Vì thế, các yêu cầu thông tin về 

tình hình SXKD của các nhà quản trị cũng luôn thay đổi và gia tăng không ngừng. 

 

ePacific-ERP   Hệ phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp  

ePacific-ACCOUNT  Phần mềm quản trị Tài chính kế toán  
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ePacific-HRM   Phần mềm Nhân sự -Tiền lương  

ePacific-SALES  Phần mềm quản lý Kinh doanh - Bán hàng 

eOfficeOnline.vn   Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành 

CMMS.vn    Phần mềm quản lý thiết bị - bảo trì – bảo dưỡng 

QuanLyTrangTrai.vn   Phần mềm quản lý trang trại chăn nuôi (bò, dê, heo, gà)  

ePacific-POS    Phần mềm quản lý bán lẻ (Point of sale) 

ePacific-INVENTORY Phần mềm quản lý Kho - Vật tư 

ePacific-PRODUCT  Phần mềm quản lý Sản xuất 

ePacific-CRM   Phần mềm quản lý Quan hệ khách hàng  

ePacific-STOCK  Phần mềm quản lý Cổ phần - Cổ đông  

ePacific-RUBBER  Phần mềm quản lý vườn cây cao su  

ePacific-WEB   Thiết kế website thương mại điện tử  

Và thực hiện các chương trình theo đơn đặt hàng theo đặc thù. 

 

 

THIẾT LẬP GIẢI PHÁP MẠNG – CUNG CẤP PHẦN CỨNG, THIẾT BỊ VP 

 Tư vấn và thiết lập các hệ thống mạng LAN / WAN cho các doanh nghiệp. hệ thống máy 

chủ chuyên dùng   

 Triển khai các giải pháp và công nghệ như: RAID, NAS, RAS, Firewall, Webmail,….  

 Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống mạng máy tính và thiết bị tốt nhất cho doanh nghiệp.  

 Cung cấp máy văn phòng: máy in, máy chấm công, thẻ nhân viên, máy photocopy, máy 

fax, máy scanner, máy chiếu, máy chấm công…  

 Dịch vụ cung cấp tên miền (domain), dịch vụ máy chủ ảo (VPS), lưu trữ đám mây (Cloud) 

 

 

OUR VISION!  
 

 
 

GIẢI THƯỞNG – CHỨNG NHẬN    
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Lưu ý  
 

 

 

 

Tài liệu giới thiệu về các Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành eOfficeOnline.vn áp dụng cho 

các loại hình hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp. Hệ thống hoạt động online, hỗ trợ làm việc 

mọi lúc, mọi nơi, kết nối các phòng ban và đơn vị thành viên. 

 

Phần mềm eOfficeOnline.vn do Công ty ePacific phân tích, thiết kế, phát triển ứng dụng và 

triển khai cho các đơn vị đã được đăng ký bản quyền tác giả theo Giấy Chứng Nhận Bản Quyền 

Tác Giả số 2013/2006/QTG ngày 02/10/2006 bởi Cục Bản Quyền Tác Giả, Bộ Văn Hóa Thông 

Tin – Truyền Thông. 

 

Tài liệu này mang tính chất cung cấp thông tin khái quát cho người dùng về những chức năng, 

ý tưởng trong hệ thống cho nhiều mô hình quản trị khác nhau. Do đó, có thể có những nội chưa 

được cập nhật kịp thời trong tài liệu hay phù hợp với đơn vị này mà không phù hợp với đơn vị 

khác. Cho nên đây không phải là nội dung cam kết của EPACIFIC với khách hàng, từng dự án 

cụ thể sẽ có tài liệu mô tả được hai bên thống nhất. 

 

 
Để nắm bắt rõ hơn thông tin về giải pháp, sản phẩm cũng như xem trình diễn chương trình (demo), vui 

lòng liên hệ: 

 

 

 

 

Công ty ePACIFIC  
 

VP giao dịch: 198 A5-A6 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Trụ sở: 6/16 CMT8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM 

 

ĐT: 028.3948 2284 

Fax: 028.3948 2286 

 

Hot-line: 0903 924 553 

Email: info@epacific.vn 

Website: www.epacific.vn  

 

 

Your Success - Our Future  
 

 

 

 

 

 

 
Tài  l iệu  cập nhật  đến tháng 03/2017  

mailto:pacific@pacificsaigon.com
http://www.epacific.vn/

