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Đặc điểm nổi bật:

✓ Siêu ứng dụng nội bộ, khai thác tối đa nền tảng dữ 

liệu giúp tăng tính tương tác trong nội bộ Cơ 

quan/Doanh nghiệp.

✓ Thông tin được cập nhật theo thời gian thực.

✓ Tiết kiệm chi phí, giảm nội dung bị bỏ lỡ hoăc quên, 

sót.

✓ Mọi thứ có trên App, làm việc và quản lý online mọi 

lúc, mọi nơi.

✓ Cán bộ, nhân viên thoải mái, tự hào vì Cơ 

quan/Doanh nghiệp chuyên nghiệp, minh bạch. 
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Nền tảng siêu ứng dụng (Super App) là một hệ sinh thái khép kín tích hợp nhiều App con (Mini Apps),

và là một hệ điều hành điều phối những App con này. Nền tảng hỗ trợ tùy biến cấu hình để xây dựng Mini App

cho một dịch vụ và tích hợp vào ứng dụng cha (Super App), người dùng có thể xem tổng quan về các tin tức

quan trọng, công việc cần xử lý... có thể xử lý trực tiếp trên ứng dụng cha mà không cần phải vào từng ứng

dụng tích hợp để thực hiện.

Super App là công cụ, ứng dụng trung gian giao tiếp

giữa người dùng và các nền tảng Chuyển đổi số khác

như: Tích hợp Camera; Phân tích, biểu diễn dữ liệu;

Mạng xã hội, Chăm sóc dữ liệu SOP, Quản lý văn

bản...

Super App được thiết kế mềm dẻo, phù hợp hầu hết

với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Tùy vào

quy mô, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của cơ

quan, doanh nghiệp mà nền tảng có thể được cấu hình

cho phù hợp.

Super App Platform 

Nền tảng siêu ứng dụng



Chức năng

Tích hợp Mini Apps

▪ Hỗ trợ tích hợp nhiều Mini Apps (đa dịch vụ) 

để kết nối với các hệ thống, ứng dụng đã 

có/đã triển khai sẵn.

▪ Cấu hình nhanh chóng để tạo ra một Mini App 

và đưa vào hoạt động trên Siêu ứng dụng 

(Super App).

Trung tâm tin tức và thông báo

▪ Cung cấp tin tức quan trọng được cá nhân 

hóa tới người dùng.

▪ Thống kê các công việc xử lý, các sự kiện sắp 

diễn ra để người dùng có thể nhìn tổng quan 

các công việc phải thực hiện mà không cần 

phải truy cập vào từng ứng dụng để theo dõi.

▪ Mọi hoạt động liên quan hoặc các tin tức quan 

trọng đều được thông báo đến người dùng 

thông qua trung tâm thông báo của ứng dụng.

Xử lý công việc và Điều hành tác nghiệp

▪ Tiếp nhận các đầu việc với từng vai trò của 

mỗi cá nhân và tự động tạo ra các công việc 

cho từng cá nhân đó.

▪ Tổng hợp các thông tin chỉ đạo, điều hành 

cũng như các văn bản phát hành quan trọng.
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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

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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