
SmartApp giải pháp được Bkav xây dựng để quản lý 

biểu mẫu và thu thập thông tin phục vụ báo cáo cho các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

SmartApp còn có cách gọi khác là Smartform hay

eForm, là phiên bản điện tử của biểu mẫu truyền thống

như biểu mẫu giấy, được quản lý và lưu trữ trên hệ

thống lưu trữ dữ liệu.

SmartApp được tạo ra nhằm mục đích tổng hợp

những dữ liệu chưa có hệ thống quản lý, tổng hợp tự

động hóa dữ liệu. Nền tảng là giải pháp hiệu quả

phục vụ thu thập, bổ sung dữ liệu khi các hệ thống

phần mềm sẵn có không đáp ứng việc điều hành

bằng số liệu.

Ưu điểm của giải pháp:

✓ Truy cập và sử dụng trên nhiều thiết bị.

✓ Dễ dàng đính kèm các tài liệu hỗ trợ bổ sung, giúp đẩy 

nhanh quá trình hoàn thiện và tìm kiếm hồ sơ.

✓ Xây dựng dưới dạng nền tảng nên việc tùy chỉnh thiết 

kế biểu mẫu dễ dàng và sử dụng được ngay.
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Chức năng

Cấu hình biểu mẫu và nhập liệu

▪ Hỗ trợ cấu hình danh mục, cấu hình biểu 

mẫu.

▪ Linh động trong cấu hình sắp xếp mặc 

định, khung hiển thị, trường nhập liệu.

▪ Cấu hình tạo ra trường dữ liệu mới, cấu 

hình truy vấn giữa các bảng dữ liệu.

▪ Hiển thị các trường nhập liệu dành cho

người sử dụng. Người sử dụng có thể

nhập trực tiếp dữ liệu dạng văn bản, nhập

dữ liệu từ danh mục đã lựa chọn, hoặc

Nhập dữ liệu từ tài liệu điện tử đính kèm

(file Excel có sẵn, Import file theo biểu

mẫu)...

Chuyển duyệt biểu mẫu nhập liệu

▪ Hỗ trợ người dùng gửi biểu mẫu nhập liệu

ngay trên SmartApp.

▪ Hỗ trợ người dùng thực hiện các chức

năng như: phê duyệt hoặc từ chối phê

duyệt biểu mẫu.

Quản trị hệ thống

▪ Quản lý cơ cấu đơn vị, phòng ban, thiết 

lập cấp/cơ cấu phòng ban.

▪ Quản lý tài khoản người dùng, quản lý 

quyền cho nhóm sử dụng, quản trị cán bộ 

nghiệp vụ.

An toàn, bảo mật thông tin

▪ Phân quyền cho phép quản trị: Hệ thống 

xác thực (LDAP), hệ thống đăng nhập một 

lần (SSO).

▪ Quản lý log truy cập hệ thống.

▪ Phân hệ phân quyền đến từng người 

dùng trong hệ thống, đảm bảo người sử 

dụng không thể truy cập đến các chức 

năng không thuộc quyền hạn.
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RAM

Random Access Memory

16 GB

Giải pháp & Thông số kỹ thuật

Cơ sở dữ liệu

MySQL

CPU

Central Processing Unit 

8 Cores

HDD

Hard Disk Drive

500 GB

Ngôn ngữ lập trình

C#, Java, 

.Net Framework

Hệ điều hành

Windows Server 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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