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Ưu điểm giải pháp

✓ Chi phí hợp lý Đây là giải pháp phần mềm nên tiết

kiệm được chi phí phần cứng, không cần phải trang bị

các thiết bị đắt tiền vẫn có thể cung cấp được chất

lượng hình ảnh và âm thanh ổn định.

✓ Tiết kiệm thời gian Cơ quan, doanh nghiệp của bạn

thường phải tốn thời gian cho việc đi lại, tổ chức, thuê

văn phòng… để tổ chức hội họp. Với Bkav eMeeting,

việc setup cuộc họp được thực hiện một cách nhanh

chóng, tức thì.

✓ Giải pháp tổng thể Bkav eMeeting được thiết kế phù

hợp với mọi nhu cầu và mô hình triển khai. Với Bkav

eMeeting, bất cứ một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

nào cũng có thể sở hữu một hệ thống phòng họp trực

tuyến với chi phí hợp lý nhất.

✓ Tiện dụng cho người dùng Sử dụng mọi lúc mọi nơi,

chỉ cần có máy tính, thiết bị di động (điện thoại, máy

tính bảng) được kết nối Internet là có thể sử dụng được

(nếu có nhu cầu phát lên màn hình lớn thì có thể sử

dụng thêm màn hình, ti vi hoặc màn chiếu).
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Nền tảng họp trực tuyến (Bkav eMeeting)

được phát triển với triết lý “tất cả trong một”, nền tảng 

eMeeting có đầy đủ các tính năng cần thiết của cuộc 

họp như: Đặt lịch, họp trực tuyến, chia sẻ màn hình, 

chia sẻ video trực tuyến, mời họp…

Bkav eMeeting thiết kế để người dùng có thể tham

gia cuộc họp với chỉ một chạm trên thiết bị di động

như điện thoại, máy tính bảng hay trên máy tính để

bàn, máy tính xách tay.

Bkav eMeeting với chế độ hội nghị hoàn toàn thực

hiện bằng phần mềm, dễ dàng thao tác, điều khiển

bằng một máy tính cấu hình bình thường. Người điều

hành cuộc họp có thể bố trí vị trí hiển thị màn hình

của các điểm cầu theo kịch bản tùy biến, hiển thị luân

phiên các điểm cầu theo thời gian định trước hay

chạy chữ chân trang màn hình cuộc họp...

Bkav eMeeting sử dụng thuật toán nén dữ liệu tối ưu

cho phép tiết kiệm băng thông, truyền âm thanh, hình

ảnh tốt ngay cả trong điều kiện mạng yếu, đặc biệt có

thể hỗ trợ cuộc họp lên tới 200 điểm cầu.

eMeeting Platform 

Nền tảng họp trực tuyến



Chức năng

Tạo lịch họp online

▪ Tạo lập lịch họp trực tuyến.

▪ Hỗ trợ tra cứu lịch theo tên lịch, thành phần 

tham gia, người chủ trì, địa điểm theo khoảng 

thời gian.

Quản lý các nhóm họp

▪ Quản lý các nhóm họp theo cây phòng ban 

chức năng của đơn vị. Người sử dụng cũng 

có thể tạo nhóm tùy ý theo nhu cầu.

▪ Hiển thị thông tin thành viên nhóm như: ảnh 

đại điện, tên, chức vụ, email, số điện thoại.

▪ Hỗ trợ lối tắt để tham gia họp trực tuyến theo 

nhóm. Người dùng có thể bấm vào Họp trực 

tuyến để tham gia vào phòng họp của nhóm 

đã chọn trước đó.

Họp trực tuyến thông minh

▪ Hỗ trợ xem camera của người khác, nghe 

người khác phát biểu, theo dõi màn hình của 

chủ tọa.

▪ Hỗ trợ bật / tắt mic, chọn mic đầu vào, chọn 

camera đầu vào.

▪ Hỗ trợ bật / tắt camera, bật / tắt tên hiển thị 

của người khác.

▪ Thay đổi nền màn hình sử dụng trí tuệ nhân 

tạo AI để xử lý hình ảnh. Người họp có thể 

tham gia cuộc họp với đối tác quốc tế trên nền 

những hình ảnh đậm nét Việt Nam ở phía sau 

như: vịnh Hạ Long, Quốc Tử Giám, chợ Bến 

Thành, cố đô Huế…

▪ Chế độ hiển thị dạng lưới hay dạng danh sách.

▪ Xem thông tin những người tham gia họp 

cùng.

▪ Chuyển đổi ngôn ngữ, tìm kiếm cửa sổ người 

khác theo tên hiển thị.

▪ Giơ tay / Hạ tay xin phát biểu, có thể phím tắt 

điều khiển nhanh các chức năng.

▪ Kết thúc cuộc họp khi cuộc họp đã xong.

Chia sẻ màn hình, âm thanh

▪ Chia sẻ màn hình và âm thanh trên máy tính 

của mình với những người tham gia họp cùng 

khác.

▪ Tạo nhóm họp trực tuyến; Tạo lịch họp trực 

tuyến; Duyệt lịch họp trực tuyến; Gửi thông 

báo mời họp.

▪ Xác nhận tham gia họp, ủy quyền cho người 

khác tham gia họp, thống kê kết quả xác nhận 

họp.

▪ Điểm danh cuộc họp trực tuyến: Có mặt / Vắng 

mặt.
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Chức năng

Chia sẻ màn hình, âm thanh (tiếp)

▪ Trong quá trình họp, cán bộ có thể bấm để bật 

tính năng chat khi họp, tắt/bật tiếng của mình, 

tắt/bật hình của mình, kết thúc và rời phòng 

họp…

▪ Điều hành họp trực tuyến: Cho phép quản trị 

Tắt/Bật mic của những người tham gia, kick 

người khác ra khỏi cuộc họp, đặt mật khẩu 

cho cuộc họp.

▪ Chia sẻ màn hình, chia sẻ tài liệu, âm thanh, 

các video clip...

▪ Tối ưu cuộc họp với số lượng lớn điểm cầu.

Chat trực tuyến

▪ Chat toàn bộ: Tất cả người họp đều nhận 

được thông điệp chat và có thể trả lời. 

▪ Chat riêng tư: Chỉ những người tham gia chat 

riêng tư mới có thể đọc được tin nhắn riêng 

tư.

Mời họp, thông báo họp

▪ Hỗ trợ gửi thông báo mời họp đến cán bộ dưới 

hình thức Notify trên các thiết bị di động giúp 

cán bộ nắm bắt thông tin lịch họp kịp thời.

▪ Thông báo trước 1 ngày diễn ra cuộc họp và 

trước 15 phút trước khi diễn ra cuộc họp.

Ủy quyền, xác nhận tham gia họp

▪ Người sử dụng ủy quyền cho cấp dưới đi họp 

thay và ghi rõ lý do ủy quyền.

▪ Người sử dụng tham gia họp xác nhận tham 

gia cuộc họp hoặc không tham gia cuộc họp và 

ghi chú lý do không tham gia.

▪ Hỗ trợ xem danh sách kết quả cán bộ xác 

nhận tham gia lịch họp.
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RAM

Random Access Memory

32 GB

Giải pháp & Thông số kỹ thuật

Cơ sở dữ liệu

MSSQL

CPU

Central Processing Unit 

16 Cores

HDD

Hard Disk Drive

500 GB

Ngôn ngữ lập trình

C#, Java, .Net Framework, 

Python, ReactJS, Swift, xCode

Hệ điều hành

Windows server 2019, x64

Ubuntu Server 18.04, 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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