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3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính: 
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Nhật, Phạm Văn Điều, Nguyễn Khắc Dũng, Nguyễn Thanh Tâm, Võ Thành 
Lễ, Nguyễn Thị Hoàng, Trần Minh Tân, Nguyễn Đình Liên, Phan Mạnh  
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4. Mục tiêu của nhiệm vụ: 
- Xaây döïng heä thoáng quaûn trò doanh nghieäp ñieän töû vôùi boán phaân heä 
chính, bao goàm: 
+ Heä coâng cuï chia seû thoâng tin vaø coäng taùc tröïc tuyeán (e-
Collaboration System) 
+ Heä tuyeån duïng tröïc tuyeán (e-Recruitment System) 
+ Heä quaûn lyù nhaân söï tröïc tuyeán (e-Human Resource Management 
System) 
+ Heä quaûng baù saûn phaåm tröïc tuyeán (e-Showroom) 
- Nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp coù moät heä thoáng phaàn meàm quaûn lyù 
tröïc tuyeán vôùi chi phí chuyeån giao thaáp , thôøi gian chuyeån giao ngaén 
nhöng goùp phaàn ñaùng keå trong vieäc tieát kieäm chi phí quaûng caùo, chi 
phí vaên phoøng phaåm, thôøi gian, nhaân löïc… cuûa caùc doanh nghieäp. 
5. Kết quả thực hiện: 
Đã hoàn thành được các nội dung nghiên cứu đã đề ra đó là xây dựng được hệ 
thống quản trị doanh nghiệp điện tử với 4 phân hệ: Hệ công cụ chia sẽ trực 
tuyến; hệ quảng bá sản phẩm trực tuyến. Các nội dung dung trên được tổ chức 
thành 4 phân hệ riêng, hoạt động trên mạng với giao thức Internet. 
Đã cài đặt hệ thống và ứng dụng trong thực tế tại các doanh nghiệ tại hai doanh 
nghiệp là Công ty Cổ phần bao bì Biên Hòa và Công ty TNHH 1 thành viên 
thuốc lá Đồng Nai. 
Hệ thống được thiết kế, xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo một số hệ thống 
điện tử mạnh khá phổ biến như Microsoft SharePoint, Intranet.com, My 
yahoo!... và được xây dựng có tính mở nên có thể đem á dụng ngay cho một đơn 
vị bất kỳ. 
Phần hướng dẫn sử dụng hệ thốn tương đối rõ ràng, dễ sử dụng.                                  
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7. Kinh phí thực hiện:       triệu đồng 

 
 


