
 



 

Giới thiệu chung về CloudOffice 
 

 CloudOffice là hệ thống phần mềm quản lý văn thư, 

lưu trữ tài liệu, hồ sơ và điều hành công việc.  

 CloudOffice có thể triển khai trên hệ thống độc lập 

theo mô hình tập chung hoặc phân tán, ngoài ra có 

thể cung cấp dịch vụ phần mềm theo  mô hình điện 

toán đám mây. 

 CloudOffice được xây dựng với phướng án tương 

tác giữa quản lý văn bản và quản lý công việc theo  

mô hình nhiều cấp đồng thời cung cấp tối đa các 

tiện ích để tiến tới một văn phòng điện tử toàn diện. 

 CloudOffice cũng được thiết kế cho mô hình văn 

phòng hiện đại, có thể quản lý và điều hành công 

việc mọi lúc mọi nơi bằng giải pháp kết nối từ xa sử 

dụng thiết bị di động thông minh SmartPhone. 

 

 

Các chức năng của CloudOffce 

 

Phần mềm CloudOffice là phần mềm quản lý văn 

phòng điện tử với đầy đủ chức năng cần thiết cho 

công tác quản trị văn phòng: 

 Chức năng quản lý văn bản đến, tờ trình, văn bản 

đi, theo dõi tình hình xử lý văn bản. 

 Chức năng quản lý lưu trữ tài liệu, hồ sơ, vụ việc. 

 Chức năng điều hành công việc (Giao việc, quản lý 

tiến độ và đánh giá kết quả) 

 Chức năng tiện ích hỗ trợ văn phòng: Thảo luận 

nội bộ, biểu quyết. 

 Hệ thống quản trị phân quyền. 

Phạm vi triển khai CloudOffice 

 
CloudOffice có thể triển khai cho tất cả các tổ chức: 

 Hệ thống cơ quan nghành dọc: Bộ - Sở - Phòng - 

Ban 

 Hệ thống cơ quan hành chính, sự nghiệp: Tổng 

cục – Cục – Chi cục 

 Hệ thống cơ quan hành chính địa phương: Tỉnh – 

Huyện – Xã 

 Cơ quan Đảng, Đoàn thể … 

 Các Tổng công ty – Công ty cổ phần, công ty 

TNHH, Văn phòng đại diện … 

 Các ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc … 

 Các đơn vị giáo dục: Học viện, Đại học, Cao đẳng, 

PTTH … 

 Các cơ sở Y tế: Bệnh viện, Trạm Y tế, Phòng 

khám… 

 Các tổ chức khác có độ phân tán rộng, khoảng 

cách xa… 

 



 

 Sử dụng đơn giản, thân thiện 

 

 Giao diện thân thiện, gần gũi, dễ sử dụng, có thể 

tùy biến theo từng người sử dụng. 

 Phần mềm CloudOffice dung lượng nhỏ, chạy trực 

tiếp không cần cài đặt. 

 Bảo mật an toàn (hệ thống bảo vệ truy nhập 3 lớp) 

 Chức năng có thể tùy chọn và bổ sung tính năng 

theo yêu cầu. 

 Có phiên bản cài đặt trên  qua thiết bị thông minh 

cầm tay như: iPhone, iPad và các thiết bị chạy hệ 

điều hành Android, Window Phone. 

Các mô hình triển khai CloudOffice 
 

 Từ khi thiết kế CloudOffice đã được đặt mục tiêu 

đáp ứng được cho các mô hình quản lý nhiều cấp. 

 Người quản trị có thể tạo ra nhiều cấp quản lý theo 

mô hình của cơ quan mình một cách dễ dàng mà 

không bị giới hạn số cấp của tổ chức. 

 Phần mềm được thiết kế cho cách tổ chức quản lý 

theo nhiều cấp một cách khoa học và logic  

 

 
 

Thông tin về công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Công ty Thái Sơn là đơn vị ba năm liên tiếp đạt giải 

thưởng Sao Khuê (2009, 2010,2011) do hiệp hội 

phần mềm Việt Nam VINASA trao tặng. 

 Trên 10 năm kinh nghiệm đồng hành cùng doanh 

nghiệp trong lĩnh vực khai Hải quan điện tử, Thuế 

điện tử, các giải pháp quản lý cho doanh nghiệp. 

 Khi sử dụng các dịch vụ phần mềm của công ty Thái 

Sơn khách hàng được cam kết  tư vấn, hỗ trợ 24/7 

với phương châm: 

 

Tin cậy - Tận tình - Chuyên nghiệp 

Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7: 

Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp : 

Công ty Thái Sơn có đội ngũ hỗ trợ trên toàn quốc để 

giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật cũng như tư 

vấn cho khách hàng khi sử dụng phần mềm 

CloudOffice một cách nhanh chóng và tin cậy. Cam 

kết hỗ trợ 24/7. 

Tổng đài tư vấn, hỗ trợ:  1900 1286 

 

 


