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Phòng Hành chính quản lý toàn bộ công văn, giấy tờ vào ra công ty. Thay vì quản lý bằng hình
thức thủ công thông thường, hệ thống iBom hỗ trợ chức năng quản lý văn bản trực tuyến, cho phép
người dùng tiếp nhận và xử lý văn bản đến, phát hành công văn, dự thảo văn bản ngay trên hệ thống
một cách khoa học và trình tự logic, hỗ trợ tìm kiếm một cách nhanh chóng.
1. Lưu sổ văn bản đến
Khi nhận được một công văn đến từ đơn vị ngoài, thay vì xin ý kiến chỉ đạo của người quản lý
rồi lưu sổ văn bản, sau đó photocopy thành nhiều bản và gửi đến tất cả phòng ban/ cá nhân liên quan
thì nhân viên văn thư sẽ scan công văn, đưa lên iBom rồi thực hiện một vài thao tác click chuột để xử
lý văn bản.
Để lưu sổ 1 văn bản mới, anh/chị vào Văn bản và thực hiện Thêm mới trên thanh công cụ

 Nhập đầy đủ các thông tin liên quan đến văn bản đến như: trích yếu, ngày văn bản đến, loại
văn bản, số ký hiệu, số lưu sổ…
 Đính kèm tệp tin dưới các định dạng: *doc, *xls, *image, *pdf…
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Lưu văn bản;



Xử lý văn bản:
Chuyển xử lý để chuyển cho người khác thực hiện xử lý văn bản mình vừa nhập.
Phân xử lý để thực hiện thao tác phân xử lý cho phòng ban hoặc cá nhân.

 Theo dõi quá trình xử lý văn bản:

Ngoài ra hệ thống có chức năng phân loại văn bản hỗ trợ tối đa người dùng trong việc lọc và xem
các loại văn bản như:

 Văn bản chờ xử lý: Là danh sách những công văn đang chờ xử lý (số (9) trong hình là tổng
số văn bản đến chưa được đọc).
 Văn bản đã xử lý: Là những văn bản đã được xử lý.
 Văn bản được ủy quyền: Là những yêu cầu xử lý văn bản gửi tới người đã ủy quyền xử lý
văn bản đến cho mình.
 Văn bản cần theo dõi: Là những văn bản người dùng chỉ cần theo dõi xử lý mà không trực
tiếp tham gia xử lý.
 Văn bản thông báo: Là những văn bản chỉ mang tính chất thông báo không có nhiệm vụ đi
kèm.
 Yêu cầu xử lý đến trong ngày/ tuần/ tháng: Hiển thị những yêu cầu xử lý văn bản đến
trong ngày hôm nay/ trong tuần này/ trong tháng này.
 Văn bản tối mật: Là những văn bản loại: mật, tối mật.
 Văn bản hỏa tốc: Là những văn bản loại khẩn, thượng khẩn.
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 Văn bản quan trọng: Là những văn bản loại quan trọng, rất quan trọng.
 Văn bản đang làm dở: Là những văn bản người dùng đang nhập dở vào hệ thống và có thể
chỉnh sửa.
2. Phát hành và dự thảo văn bản
Hiện tại khi công ty hay phòng ban muốn phát hành văn bản cần phải photocopy nhiều bản rồi
chuyển tới phòng ban/ cá nhân tương ứng. Cách làm thủ công như vậy khá tốn kém chi phí văn
phòng phẩm, chi phí đi lại, chi phí nhân lực. Để khắc phục được tình trạng trên, hệ thống iBom đã
đưa vào chức năng Phát hành văn bản. Với chức năng này người dùng chỉ cần một thao tác có thể
đồng thời phát hành văn bản đến tất cả cá nhân/phòng ban/ đơn vị thành viên của công ty, cũng như
phát hành văn bản tới các đơn vị ngoài.
2.1. Phát hành công văn
Để sử dụng chức năng này, anh/chị vào Văn bản và thực hiện
hành).

(Thêm mới >> Văn bản phát

Sau khi soạn thảo hoặc đính kèm một văn bản hoàn chỉnh và Lưu lại, anh/chị cần thực hiện thêm
thao tác

Phát hành (hệ thống hỗ trợ anh/chị được thực hiện phát hành nhiều lần).

Sau thao tác này, văn bản đồng thời được gửi đến tất cả những người nhận được chọn trong mục
Nơi phát hành đến.
Người quản lý, hoặc người trực tiếp phát hành văn bản sẽ dễ dàng theo dõi được quá trình xử lý
của tất cả mọi người ngay trong phần Quá trình xử lý của văn bản.
Chức năng này cho phép người dùng theo dõi:
 Nơi lưu trữ bản gốc, nơi nhận ngoài công ty, nơi nhận trong công ty;
 Thời điểm phát hành, số bản mềm được phát hành;
© Công ty Phần mềm Trí tuệ – ISOFTCO, All rights reserved. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm iBom – Văn bản
Tel: +84–(0)4–37875018 | Fax: +84–(0)4–37875017 | Email: contact@isoftco.com | Website: www.isoftco.com /www.ibom.com.vn

4

“Điều hành doanh nghiệp theo cách của bạn”

 Theo dõi người nhận văn bản đã xem ( ) hay chưa xem văn bản ( ) và quá trình xử lý của
cá nhân/ đơn vị tiếp nhận văn bản.
2.2. Dự thảo văn bản
Một số văn bản trước khi phát hành phải trải qua nhiều bước như: Soạn thảo văn bản, xin ý kiến
đóng góp, trình lãnh đạo, lãnh đạo phê duyệt rồi mới phát hành. Thực tế, thực hiện các bước như vậy
sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chức năng Văn bản dự thảo trên hệ thống iBom không chỉ giúp anh/chị
kiệm thời gian và nhân lực mà còn dễ dàng kiểm soát từng bước xử lý của quy trình.
Để sử dụng chức năng này, anh/chị vào Văn bản và thực hiện
mới >> Văn bản dự thảo).

(Thêm

Sau khi soạn thảo văn bản, anh/chị thực hiện các bước theo quy trình đã
định nghĩa sẵn (tham khảo quy trình bên). Quy trình này có thể thay đổi theo
nhu cầu sử dụng của công ty anh/chị.

Thực hiện theo các bước của quy trình, anh/chị có thể theo dõi được chi
tiết văn bản dự thảo, cũng như quá trình thực hiện xử lý văn bản dự thảo.
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3. Xử lý văn bản nhận được
3.1. Cập nhật danh sách văn bản cần xử lý
 Cách 1: Bấm chọn vào My Home để xem những văn bản mới.

 Cách 2: Vào Văn bản >> Văn bản đến (hoặc Văn bản phát hành) và vào mục Văn bản
chờ xử lý.
3.2. Xử lý văn bản
Bước 1: Anh/chị click vào trích yếu của văn bản để xem nội dung chi tiết.
Bước 2: click

để chọn 1 trong các thao tác xử lý văn bản tương ứng, ví dụ:

Văn bản đến:


Xử lý: thực hiện chuyển công văn cho phòng ban hoặc cá nhân khác, tương tự như
khi giao việc cho các phòng ban/ cá nhân.



Kết thúc: nếu anh/chị chỉ cần xem công văn và không cần thực hiện xử lý gì thêm
thì chọn thao tác này.



Báo cáo/ Trao đổi: anh/chị đưa ra ý kiến trao đổi trong quá trình xử lý văn bản.

Văn bản phát hành:


Góp ý kiến (bản thảo)



Yêu cầu sửa lại (bản thảo)



Yêu cầu phát hành (văn bản dự thảo đã hoàn chỉnh)



Phát hành (văn bản đang chờ phát hành)

3.3. Theo dõi quá trình xử lý văn bản
Để theo dõi toàn bộ quá trình xử lý văn bản, anh/chị chỉ cần xem Quá trình xử lý ở cuối mỗi văn bản
là có thể nắm bắt được thực trạng xử lý văn bản tương ứng:
 Theo dõi trạng thái người nhận văn bản đã xem ( ) hay chưa xem ( ) văn bản;
 Người nhận đã xử lý văn bản như thế nào: căn cứ vào trạng thái Đã xử lý/ Chưa xử lý/ Đã
kết thúc xử lý.
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4. Xem sổ văn bản
Hệ thống tự động tổng hợp và phân loại văn bản, lưu trữ văn bản vào các sổ văn bản:


Sổ văn bản Công ty;



Sổ văn bản Phòng ban;



Sổ văn bản tổng hợp.

Để xem danh sách sổ văn bản đến/ đi/ nội bộ, anh chị cần click vào sổ văn bản và chọn các loại
văn bản trong danh mục sổ xuống.
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Trong sổ văn bản, anh/chị có thể thực hiện các tiện ích như:


Tìm kiếm văn bản;



In danh sách văn bản.

5. Hồ sơ
Tủ hồ sơ phân ra ba cấp:
 Hồ sơ cá nhân;
 Hồ sơ phòng ban;
 Hồ sơ công ty.
Tủ hồ sơ hỗ trợ lưu trữ và chia sẻ các loại văn bản giấy tờ, cho phép tạo không giới hạn các cây
thư mục.

Để sử dụng chức năng này, anh/chị vào Văn bản và thực hiện

(Thêm mới >> Hồ sơ).

Trên màn hình tạo hồ sơ mới, anh/chị có thể:
 Thêm mới các hồ sơ, danh mục hồ sơ cấp cha con;
 Phân quyền, chia sẻ hồ sơ.
Đối với danh mục hồ sơ, anh/chị click
để xóa danh mục đã có.

để tạo thêm danh mục mới, click

để sửa hoặc chọn

Việc tạo ra các danh mục hồ sơ thuộc cấp nào là phụ thuộc hoàn toàn vào sự sắp xếp của anh/chị,
quan trọng nhất là việc anh/chị phân quyền khi chia sẻ hồ sơ:
 Quyền xem: phòng ban/ cá nhân được chọn sẽ chỉ được xem hồ sơ và lấy tài liệu xuống,
không thao tác được chức năng nào với hồ sơ nữa.
 Quyền lưu: phòng ban/ cá nhân được chọn có thể đính kèm tài liệu và chọn văn bản đưa
vào lưu trong hồ sơ anh/chị đã tạo.
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Sau khi đã

Lưu hồ sơ, anh/chị thực hiện đính kèm

vào lưu trong hồ sơ (có thể click
anh/chị thực hiện

để sửa hoặc

các tài liệu và

chọn văn bản đưa

để xóa hồ sơ). Sau khi chỉnh sửa hồ sơ xong,

Hoàn thành, hồ sơ sẽ được chia sẻ và lúc này không xóa hồ sơ được nữa.

6. Tìm kiếm văn bản
Chức năng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí sẽ hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm văn bản một
cách tức thời và nhanh chóng.
Để sử dụng chức năng này, anh/chị bấm vào Văn bản >> Tìm kiếm văn bản
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Chức năng này cho phép tìm kiếm theo nhiều tiêu chí:
 Tìm văn bản trong sổ;
 Tìm theo độ mật, độ khẩn, độ quan trọng;
 Tìm theo từ khóa, sổ ký hiệu…;
 Tìm theo loại văn bản;
 Tìm theo lĩnh vực;
 Tìm theo cơ quan ban hành;
 Tìm theo khoảng thời gian.
7. Tủ cá nhân
Hệ thống iBom sẽ tự động tổng hợp các loại văn bản giấy tờ liên quan đến cá nhân đăng nhập
vào hệ thống và lưu trữ trong Tủ cá nhân.
Trong Tủ cá nhân, người dùng dễ dàng theo dõi các loại:


Văn bản đến;



Văn bản dự thảo;



Hồ sơ cá nhân;



Hòm thư cá nhân.

Tủ cá nhân còn cho phép người dùng dễ dàng tích hợp e-mail cá nhân lên hệ thống iBom. Chức
năng này trở thành công cụ nhận mail, gửi mail.


Thực hiện gửi mail ngày trên hệ thống



Thực hiện trả lời mail



Thực hiện chuyển tiếp mail

Ngoài ra hệ thống không giới hạn số lượng hòm mail cấu hình vào hệ thống. Do đó, anh/chị chỉ
cần tích hợp tất cả các e-mail của mình vào iBom rồi chọn 1 trong các hòm mail đó để nhận gửi mail,
thay vì phải đăng xuất lần lượt vào nhiều hòm mail.
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Sau khi cấu hình mail, anh/chị thực hiện thao tác
sẽ được tổng hợp và lưu trữ trên hệ thống iBom.

Nhận thư. Toàn bộ thư trên Server mail

Tiện ích này hỗ trợ người dùng trong việc quản lý các loại văn bản, giấy tờ đi theo đường mail
đến:


Căn cứ vào nội dung mail để thực hiện giao việc;
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Lưu văn bản: Trong trường hợp các loại văn bản đến theo đường thư điện tử, thay vì
anh chị phải thêm mới văn bản vào hệ thống thì chỉ cần sử dụng chức năng này, hệ thống sẽ
tự động copy nội dung mail và văn bản đến vào hệ thống.



Lưu hồ sơ: Trong trường hợp anh/chị muốn thực hiện lưu trữ nội dụng mail vào tủ hồ
sơ cho một hạng mục công việc hay dự án …
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