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Nền tảng quản trị tổng thể (Bkav Overall Management Platform) giải pháp được Bkav xây dựng

để cho phép người dùng (toàn bộ cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, công chức, viên chức trong các cơ

quan nhà nước) đăng nhập một lần, trải nghiệm xuyên suốt, đồng bộ các chức năng như: Thư điện tử, Văn

bản điện tử, Lịch làm việc, Họp trực tuyến, Dashboard, Đôn đốc, Nhắc việc, Chia sẻ tệp tin và các chức năng

khác hỗ trợ công vụ.

Nền tảng ứng dụng công nghệ AI để thấu hiểu hành

vi qua đó nâng cao hiệu suất, chất lượng giải quyết

công việc.

Đặc điểm nổi bật

✓ Đăng nhập một lần (SSO).

✓ Quản lý tập trung, đa điểm: Có thể đáp ứng cho mọi

mô hình và quy mô ứng dụng, từ cơ quan nhà nước

cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Tổng công

ty, Tập đoàn.

✓ Khả năng lưu trữ được nhiều định dạng dữ liệu khác

nhau (dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc

dưới dạng tệp gắn kèm).

✓ Giao diện tương thích với máy tính và thiết bị di động

(hệ điều hành iOS, Android).

✓ Tương thích với các trình duyệt thông dụng: Chrome,

Edge, Firefox, Cốc Cốc, Safari...

✓ Phân quyền mạnh mẽ, chặt chẽ: Đáp ứng bảo mật và

chia sẻ thông tin trong mô hình quản lý tập trung, đa

cấp.

✓ Sử dụng mọi lúc, mọi nơi (trong điều kiện có kết nối

Internet).
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Chức năng

Single Sign-On (SSO)

▪ Đăng nhập một lần (tên người dùng, mật 

khẩu), truy cập nhiều ứng dụng mà không cần 

nhập lại các yếu tố xác thực.

Thông báo nội bộ, ban hành các văn bản mới

▪ Hỗ trợ người dùng đăng các thông báo quan 

trọng tới các nhóm nội bộ.

▪ Ban hành các văn bản mới: Tổng hợp các văn 

bản phát hành tới toàn bộ người dùng trong 

cơ quan, tổ chức.

Bảng tin

▪ Thu thập, tổng hợp các thông tin, nhiệm vụ từ 

các ứng dụng tích hợp. Tự động đưa thông tin 

đã được cá nhân hóa tới từng đối tượng sử 

dụng.

▪ Hỗ trợ lọc thông tin cần đọc, người dùng sẽ 

không phải đi tới từng ứng dụng riêng biệt để 

tự đọc và chọn lọc thông tin.

▪ Hỗ trợ người dùng tương tác, xử lý các thông 

tin, bài viết xuất hiện tại Bảng tin.

▪ Bảng tin hoạt động như một trợ lý điểm tin 

thông minh của người sử dụng, giúp người sử 

dụng chỉ cần vào một nơi mà có thể tiếp nhận, 

xử lý được thông tin từ đa dạng nguồn khác 

nhau mà mình có thể quan tâm, cần biết.

Điểm tin tự động

▪ Tự động lấy các tin bài từ các Website, Cổng 

thông tin điện tử và hiển thị trong mục điểm 

tin.

▪ Tự động lọc các tin bài theo chuyên mục, 

danh mục tương ứng.

Trung tâm thông báo

▪ Cung cấp cơ chế tiếp nhận tiếp nhận công 

việc, nhiệm vụ liên quan trực tiếp với người 

dùng cần phải xử lý.

▪ Cung cấp cơ chế tiếp nhận các công việc, 

nhiệm vụ do các ứng dụng tích hợp đẩy trực 

tiếp vào theo nghiệp vụ riêng của từng ứng 

dụng.

▪ Cung cấp cơ chế cho phép người sử dụng chủ 

động tùy chỉnh cách tiếp nhận các thông báo 

theo cách không bị làm phiền và vẫn đảm bảo 

luôn đầy đủ để xử lý sau khi cần.

▪ Hỗ trợ người dùng có thể xử lý trực tiếp các 

công việc, nhiệm vụ khi tương tác với các 

thông báo mà không cần phải sang ứng dụng 

tương ứng.
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Chức năng

Hoạt động nhóm (Group)

▪ Cung cấp không gian trao đổi, thảo luận giữa 

nhóm người cùng phòng ban, hoặc nhóm 

người bất kì trên hệ thống.

▪ Cung cấp cơ chế quản lý thành viên nhóm đa 

dạng (kiểu nội bộ, kiểu công cộng).

▪ Cung cấp cơ chế hoạt động nhóm Kiểu công 

cộng đa dạng (nhóm công khai, nhóm riêng 

tư, nhóm bí mật).

Nhắn tin (Messenger)

▪ Hỗ trợ người dùng nhắn tin trao đổi với đồng 

nghiệp khác trong cơ quan, công ty hay trong 

một nhóm hội thoại mà mình đã tham gia.

▪ Hỗ trợ gửi tin nhắn dạng văn bản thông 

thường, gửi Ảnh/Video/Tệp trong cuộc hội 

thoại.

▪ Hỗ trợ tương tác với tin nhắn của mình hoặc 

của người khác (thể hiện cảm xúc, phản hồi 

tin nhắn, ghim tin nhắn, xóa tin nhắn và có thể 

chọn nhiều tin nhắn một lúc).

▪ Hỗ trợ người dùng có thể thu hồi tin nhắn của 

chính mình hoặc của người khác, chuyển tiếp 

tin nhắn từ hội thoại này sang hội thoại khác, 

xóa cuộc hội thoại hoặc rời khỏi cuộc trò 

chuyện trong hội thoại nhóm. 

▪ Hỗ trợ xem danh sách các ảnh, tệp, link đã 

chia sẻ trong hội thoại.

Tích hợp Mini-App

▪ Hỗ trợ tích hợp nhiều Mini-App khác do hệ 

thống tự triển khai hoặc do bên thứ ba phát 

triển và đưa vào hệ thống sử dụng.

▪ Các thông báo quan trọng của các Mini-App 

tích hợp trên nền tảng sẽ được đẩy về trung 

tâm thông báo của hệ thống quản trị tổng thể.

▪ Các số liệu thống kê quan trọng của các Mini-

App cũng được tổng hợp và hiển thị trên Bảng 

tin của hệ thống.

Chức năng khác

▪ Hỗ trợ xem trực tiếp trên trình duyệt các tệp 

đính kèm với một số định dạng phổ biến (ví dụ: 

.doc; .docx; .xls; .xlsx; .rtf; .ppt; .pptx; .pdf...).

▪ Hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh).

▪ Hỗ trợ giao diện sáng, tối và có thể thiết lập 

theo hệ thống.

▪ Hỗ trợ triển khai, cài đặt hệ thống theo mô hình 

máy chủ chính và máy chủ dự phòng.
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RAM

Random Access Memory

32 GB

Cơ sở dữ liệu

MySQL

CPU

Central Processing Unit 

16 Cores

HDD

Hard Disk Drive

500 GB

Ngôn ngữ lập trình

Java

Hệ điều hành

Ubuntu Server 20.04, x64

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3763 2552 Số fax: (024) 3868 4755

Website: www.bkav.com.vn Email: DuAn@bkav.com

Bkav TP. HCM: Số 67, Đường số 3, Khu dân cư City Land, P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM

Điện thoại: (028) 6296 6626 Số fax: (028) 2253 6103
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Giải pháp & Thông số kỹ thuật


