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I.


GIỚI THIỆU

Ứng dụng IOC dành cho lãnh đạo là một thành phần hệ điều hành thông minh, được
xây dựng nhằm 3 mục đích chính: Hỗ trợ lãnh đạo giám sát thông tin theo thời gian
thực, chỉ đạo điều hành trực tiếp trên hệ thống và theo dõi kết quả của hoạt động chỉ
đạo điều hành bằng các công cụ thông minh



Ứng dụng bao gồm các phân hệ như: Báo cáo, Chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ,
Họp, Văn bản đi đến, Lịch làm việc, CCTV và Cảm biến, Báo chí và Mạng xã hội, Ý
kiến người dân, Hành chính công, An ninh mạng, Đọc văn bản, bạn có thể bấm vào
các icon để truy cập các chức năng tương ứng



Tại thanh công cụ của ứng dụng, cung cấp các tiện ích như: Hiển thị trang chủ, hiển thị
Phân hệ Chỉ đạo điều hành và Tương tác nội bộ, Tin nhắn, hiển thị Mạng thông báo,
Thông báo hoạt động theo thời gian thực, hiển thị danh mục các phân hệ, và Tìm kiếm
bằng giọng nói.

 Giao diện tổng quan:

1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP
Để đăng nhập vào app Trung tâm Điều hành thông minh, Bạn thực hiện theo các bước
sau:
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Bước 1: Mở ứng dụng trên thiết bị
Bước 2: Nhập Tên đăng nhập
Bước 3: Nhập Mật khẩu
Bước 4: Bấm nút Đăng nhập

HƯỚNG DẪN TRA CỨU BÁO CÁO

Để thực hiện Tra cứu báo cáo, bạn thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Trên giao diện thông báo, bấm icon

Bước 2: Hệ thống mở giao diện Overview, Chọn mục Báo cáo

Bước 3: Trong giao diện mục Báo cáo, bấm Tra cứu

Lưu ý: Bạn có thể vào chức năng Tra cứu báo cáo bằng cách bấm vào Báo cáo tại menu
bên trái trong giao diện Thông báo
Bước 4: Tra cứu, có 2 cách đề tra cứu báo cáo
o

o

Tra cứu theo từ khóa: Bạn nhập từ khóa tại ô Tìm kiếm, hệ thống hiển thị
kết quả tại màn hình bên phải

Tra cứu trên cây danh mục: Trên danh mục, bấm vào Tên danh mục cần xem báo
cáo, hệ thống hiển thị kết quả tại màn hình bên phải

o

3.

Lưu ý: Các nhóm báo cáo được hiển thị dưới dạng hình cây, người dùng
bấm vào icon để mở lên danh sách các nhóm con của nhóm hiện tại.
HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO

Để xem các báo cáo tổng hợp/ Báo cáo sở ngành hoặc Báo cáo địa phương, Bạn thực
hiện các bước sau đây:
Bước 1: Trên giao diện thông báo, bấm icon

Bước 2: Hệ thống mở giao diện Overview, Chọn mục Báo cáo (2)

Bước 3: Trong giao diện mục Báo cáo, bấm vào một trong các mục Báo cáo tổng
hợp/Báo cáo các sở ngành hoặc Báo cáo các địa phương.

 Ví dụ chọn Báo cáo tổng hợp
Bước 4: Hệ thống mở giao diện Báo cáo

Bước 5: Xem báo cáo:
o

Lãnh đạo có thể xem báo cáo bằng cách bấm trên cây danh mục, hệ thống
hiển thị kết quả báo cáo tổng quan ở màn hình bên phải.

Bước 6: Bấm vào từng mục báo cáo để xem chi tiết báo cáo

Lưu ý: Chi tiết của báo cáo có thể có hoặc không, tùy thuộc vào cấu hình
Bước 7: Hệ thống hiển thị chi tiết của báo cáo, bấm vào icon
năng cho phép chọn một trong số các thao tác

o
o

hiển thị menu chức

Bước 7.1: Gọi điện, bạn bấm Gọi điện để thực hiện gọi điện cho các số đã được cấu
hình
Bước 7.2: Bấm Gửi chỉ đạo điều hành, giao diện hiển thị giao diện chỉ đạo điều
hành, nhập Nội dung chỉ đạo, chọn địa chỉ Gửi vào sau đó bấm Gửi để Gửi chỉ
đạo điều hành đến các cấp Cơ sở

o

Bước 7.3: Bấm Chat, hệ thống hiển thị cửa sổ Chat, nhập Nội dung Chat, chọn địa
chỉ Gửi vào sau đó bấm Gửi để Chat với các cấp Cơ sở

o

4.

Bước 7.4: Bấm chức năng Đánh dấu quan trọng, hệ thống Đánh dấu biểu đồ quan
trọng
HƯỚNG DẪN TƯƠNG TÁC NỘI BỘ

Chức năng chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ tới các sở, ngành, địa phương, các bước
thực hiện như sau:
Bước 1: Trên giao diện thông báo, bấm icon

Bước 2: Hệ thống mở giao diện Overview, chọn mục Tương tác nội bộ

Bước 3: Người dùng nhập nội dung chat nội bộ.

Bước 3.1: Nhập nội dung chat nội bộ giao diện hiển thị.

Bước 3.2: Ngoài chat nội bộ cho 1 thành viên người dùng có thể chat theo nhóm hoặc
chat phân câp.

Bước 3.3: Người dùng nhập account cần tìm kiếm và bấm nút Tìm kiếm.
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Hệ thống hiện thị giao diện tìm kiếm, nhập account bạn muốn tìm tại màn hình tại
textbox, kết quả sẽ hiển thị phía dưới
HƯỚNG DẪN TRA CỨU LỊCH LÀM VIỆC

Để tra cứu lịch làm việc, Bạn thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Trên giao diện thông báo, bấm icon

Bước 2: Hệ thống mở giao diện Overview, Chọn mục Lịch làm việc.

Lưu ý: Bạn có thể vào chức năng này bằng cách bấm icon Lịch làm việc tại panel bên
trái của giao diện Thông báo.

Bước 3: Trong giao diện mục Lịch làm việc, bấm Tra cứu lịch

Bước 4: Tra cứu, có 2 cách đề tra cứu lịch
o

Tra cứu theo từ khóa: Bạn nhập từ khóa tại ô Tra cứu lịch , hệ thống hiển
thị kết quả tại màn hình bên dưới

o

6.

Tra cứu theo khoảng thời gian: Chọn khoảng thời gian cần tra cứu , hệ thống hiển
thị kết quả tại màn hình bên dưới

HƯỚNG DẪN XEM VÀ TRA CƯU CAMERA

Bước 1: Hệ thống mở giao diện Overview, bấm CCTV và Cảm biến

Bước 2: Hệ thống hiện giao diện CCTV và Cảm biến, bấm Xem và tra cứu Camera.

Bước 3: Hệ thống hiện giao diện Xem và tra cứu Camera, bấm combobox Bộ lọc để
chọn khu vục cần xem Camera

Bước 4 : Bấm vào một camera bất kỳ trên bản đồ (6) ở màn hình hiển thị để xem trực
tiếp camera tại vị trí đó

Bước 5 : Báo cáo tổng hợp CCTV
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HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN HÀNH CHÍNH CÔNG

Để thực hiện Xem thông tin Hành chính công trên App Trung tâm Điều hành thông
minh, Bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào App Trung tâm Điều hành thông minh
Bước 2: Trên giao diện Thông báo, chọn chức năng Hành chính công
Ghi chú: Bạn có thể vào chức năng này bằng cách bấm icon

, sau đó chọn chức

năng Hành chính công

 Bước 3: Hệ thống mở giao diện Overview, chọn Hành chính công, hệ thống hiển thị
kết quả tương ứng

 Bước 4: Hệ thống mở giao diện Hành chính công, chọn Loại Báo cáo, hệ thống hiển
thị kết quả Báo cáo tương ứng ở giao diện bên phải

 Bước 5: Tại mỗi nội dung Báo cáo, bấm vào icon

hệ thống hiển thị menu chức

năng , Bạn chọn và thực hiện chức năng trong giao diện tương ứng.

o

Bấm chức năng Gửi chỉ đạo điều hành, hệ thống hiển thị cửa sổ Gửi chỉ đạo điều hành,
nhập Nội dung chỉ đạo, chọn địa chỉ Gửi vào sau đó bấm Gửi để Gửi chỉ đạo điều
hành thông tin Hành chính công đến các cấp Cơ sở

o

Bấm chức năng Chat, hệ thống hiển thị cửa sổ Chat, nhập Nội dung Chat, chọn địa
chỉ Gửi vào sau đó bấm Gửi để Chat với các cấp Cơ sở
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HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN AN NINH MẠNG

Để thực hiện Xem thông tin An ninh mạng trên App Trung tâm Điều hành thông minh,
Bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào App Trung tâm Điều hành thông minh
Bước 2: Trên giao diện Thông báo, chọn chức năng An ninh mạng

Ghi chú: Bạn có thể vào chức năng này bằng cách bấm icon
năng An ninh mạng

, sau đó chọn chức

 Bước 3: Hệ thống mở giao diện An ninh mạng, chọn Loại Báo cáo , hệ thống hiển thị
kết quả Báo cáo tương ứng ở giao diện bên phải.

 Tại giao diện này người sử dụng có thể xem được thông tin chi tiết thông kê số máy
giám sát, máy bi nhiễm virus, kết nối nguyn hiểm, tên máy cũng như thời gian, địa chỉ
máy bị nhiễm virus.
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HƯỚNG DẪN ĐỌC VĂN BẢN

Để sử dụng chức năng đọc văn bản trên App Trung tâm Điều hành thông minh, Bạn
thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào App Trung tâm Điều hành thông minh
Ghi chú: Bạn có thể xem thêm về cách đăng nhập vào App Trung tâm Điều hành thông
minh tại đây.
Bước 2: Trên giao diện Thông báo, bấm vào chức năng Đọc văn bản.

Lưu ý: Hệ thống hiển thị thông báo “ IOC muốn truy cập camera”, bấm OK
Bước 3: Hệ thống mở màn hình camera, Bạn đưa camera vào đoạn văn bản cần đọc sau
đó bấm Use Photo.

Bước 4: Hệ thống hiển thị kết quả đọc văn bản , bấm Nghe để nghe hệ thống đọc văn bản

Bước 5: Sau khi nghe xong, Bạn bấm Dừng để kết thúc quá trình nghe đọc văn bản
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG THÔNG BÁO

Để sử dụng các chức năng trên trang Thông báo tại App Trung tâm Điều hành thông
minh, Bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào App Trung tâm Điều hành thông minh
Bước 2: Trên giao diện Thông báo, bấm vào chức năng trên panel bên trái hiển thị giao
diện tương ứng của các chức năng. Tại giao diện bên phải hiển thị danh sách các bài
Thông báo
Bước 3: Chọn Màu nền cho ứng dụng:
Bước 3.1: Bấm icon
sau đó chọn Light theme/Dark theme (Màu sáng/Màu tối) . Hệ
thống hiển thị giao diện ứng dụng tương ứng với Màu nền Bạn đã chọn.

Bước 3.2: Bấm để xem thông tin thời tiết

o

Hệ thống hiển thị giao diện Xem thông tin thời tiết:

Bước 4: Các chức năng trên bài viết
Bước 4.1: Bình luận bài viết
 Bấm Bình luận tại một bài viết bất kỳ trên danh sách

 Hệ thống hiển thị cửa sổ Bình luận, nhập nội dung vào ô Viết bình luận sau đó
bấm

để gửi bình luận. Bấm Xong để kết thúc quá trình bình luận.
Ghi chú: Bạn có thể gửi ảnh hoặc đính kèm tệp vào bình luận bằng cách:
Bấm icon
Bấm icon

để tải file ảnh lên bình luận
để tải tệp lên bình luận

 Người dung nhập nội dung cần bình luận.
 Chọn

để gửi bình luận.

 Chọn Xong để hoàn tất bình luận.
Bước 5: Tìm kiếm bằng giọng nói:
Bước 5.1: Bấm Tìm kiếm bằng giọng nói.

o

Lưu ý: Hệ thống hiển thị thông báo “IOC muốn truy cập nhận dạng lời nói”, bấm OK

o

Hệ thống hiển thị thông báo “IOC muốn truy cập micro”, bấm OK.

o

Hệ thống hiển thị giao diện Thu âm, Bạn thực hiện thu âm sau đó bấm Dừng để lưu
lại bản thu âm.

11.

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG TIN NHẮN

Chức năng chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ tới các sở, ngành, địa phương, các
bước thực hiện như sau:
 Bước 1: Trên giao diện thông báo, bấm icon

 Bước 2: Hệ thống mở giao diện Overview, chọn mục Tương tác nội bộ

 Bước 3: Người dùng nhập nội dung chat nội bộ.

 Bước 3.1: Nhập nội dung chat nội bộ giao diện hiển thị.

 Bước 3.2: Ngoài chat nội bộ cho 1 thành viên người dùng có thể chat theo nhóm hoặc
chat phân câp.

 Bước 3.3: Người dùng nhập account cần tìm kiếm và bấm nút Tìm kiếm.

 Hệ thống hiện thị giao diện tìm kiếm, nhập account bạn muốn tìm tại màn hình tại
textbox, kết quả sẽ hiển thị phía dưới.
12.

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG XEM, HIỂN THỊ MANGH THÔNG BÁO

Để xem hoặc đăng các thông báo vào nhóm mà bạn phân quyền, bạn thực hiện các
bước như sau:
Bước 1: Tại giao diện thông báo bấm icon

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện Mạng thông báo, trong đó panel bên trái hiển thị
danh sách các nhóm thư mục bạn được phân quyền xem thông báo , bấm vào nhóm bất
kỳ, hiển thị danh sách thông báo có trong nhóm này.

Bước 3: Bấm vào hiển thị giao diện cho phép nhập thông báo như sau:

 Người sử dụng chọn viết thông báo giao diện hiển thị:

 Người sử dụng viết nội dung cần đăng.
 Nhấn Đăng để hoàn tất.
13.

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG XEM HOẠT ĐỘNG

Để xem hoạt động của các phòng ban được phân quyền và bài viết bạn đang theo dõi,
bạn thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Tại giao diện thông báo, bấm icon

Bước 2: Trên giao diện hoạt động, hiện danh sách hoạt động, bấm một hoạt động hệ
thống hiển thị thông tin của hoạt động đó

14.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NETVIEW

1. Giới thiệu ứng dụng
Netview là ứng dụng giúp các người dùng tổng hợp, phân loại và thống kê các bài viết
trên báo chí & mạng xã hội.
Netview hỗ trợ người dùng:



Tổng hợp, phân loại các bài viết theo các chủ đề thuộc tỉnh.



Theo dõi các bài viết về tỉnh trên tất cả các mạng xã hội và tin tức báo chí



Theo dõi, tính toán mức độ ảnh hưởng, lan truyền của tin bài trên báo chí và mạng xã
hội



Phân loại, sắp xếp bài viết theo các lĩnh vực được quan tâm sâu



Đánh giá tính tích cực, tiêu cực của chủ đề bài viết



Hỗ trợ truy vết, khoanh vùng, theo dõi khủng hoảng truyền thông



Thấu hiểu và nắm bắt những vấn đề, những bức xúc được đề cập nhiều nhất trên MXH
& báo chí.
2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng
2.1 Hướng dẫn truy cập
Người dùng truy cập vào CH Play/App store để tải ứng dụng Netview về máy.
2.2 Hướng dẫn sử dụng
Tại màn hình đăng nhập, Người dùng điền đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó
nhấn chọn nút “Đăng nhập”.

Trang chủ của ứng dụng:



Nhấn vào “Xem tin bài” để xem toàn bộ tin bài thuộc tổ chức



Nhấn vào “Nghe thời sự” để nghe radio thời sự nói chung trên các trang báo



Nhấn vào “Tìm tin bài” để tìm tin bài theo từ khóa nhất định



Nhấn vào “Top tin bài nổi bật nhất” để xem các tin được nhiều sự quan tâm nhất trên
báo chí



Nhấn vào “Top nguồn MXH hoạt động mạnh” để xem các trang fanpage, facebook
được nhiều người quan tâm



Nhấn vào “Top trang tin hoạt động mạnh” để xem các trang báo chí được nhiều người
quan tâm



Nhấn vào “Báo cáo thống kê các chỉ số” để xem báo cáo về số lượng nguồn tin trên
báo chí, MXH, báo cáo về tỷ lệ tin tích cực – tiêu cực – trung lập…



Nhấn vào “Cảnh báo tin bài lan truyền mạnh” để xem các tin bài hiện đang được lan
truyền rộng rãi nhất trên báo chí, MXH.



Nhấn vào “Truy vết tin bài theo địa chỉ” để tìm một tin bài nhất định theo đường dẫn
link
2.2.1 Xem, tìm kiếm chủ đề
Xem các chủ đề tại thanh ngang trên cùng như trong hình:

Để lựa chọn 1 chủ đề mới để xem tin bài, nhấn vào thanh ngang và lựa chọn chủ đề
sau đó nhấn nút “Chọn”

Với các chủ đề của Lãnh đạo tỉnh, có các tính năng bổ sung:


Nhấn vào “Tiểu sử” để xem Tiểu sử của Lãnh đạo



Nhấn vào “Radio tin tức” để nghe các tin bài về lãnh đạo dưới dạng radio
Nhấn vào “Hoạt động” để xem thống kê các bài báo về hoạt động của Lãnh đạo trong
những ngày gần nhất

Để tìm kiếm một chủ đề theo từ khóa, nhấn vào mục “Tìm kiếm chủ đề”

2.2.2 Thay đổi khoảng thời gian hiển thị tin bài:
Để thay đổi khoảng thời gian hiển thị tin bài, nhấn vào thanh ngang “7 ngày vừa qua”
và lựa chọn cho phù hợp

Người dùng có thể tùy ý lựa chọn khoảng thời gian bằng cách nhấn vào nút “Tùy
chỉnh”

2.2.3 Tìm kiếm tin theo từ khóa
Để tìm kiếm tin bài theo từ khóa, gõ từ khóa vào thanh trắng “Tìm kiếm từ khóa” trên
cùng, sau đó nhấn enter:

 Người dùng có thể lựa chọn tìm kiếm nâng cao hơn để tìm tin theo khoảng thời gian,
theo nguồn bài (Mạng xã hội, Báo chí, Forum, Blog…). Lựa chọn tùy ý sau đó nhấn
“Tìm kiếm” để tìm kiếm.

2.2.4 Xem biểu đồ thống kê
Nhấn vào mục “Thống kê” ở góc dưới tay phải để xem biểu đồ thống kê số lượng tin
bài, lượng tin bài trên MXH, báo chí, tin tích cực, tiêu cực, trung lập, top tin bài, top
nguồn báo chí, top nguồn MXH…

2.2.5 Xem chi tiết một bài viết
Để xem chi tiết một bài viết bất kì, nhấn vào nút “Xem chi tiết”, tại đây Người dùng có
đọc bài đầy đủ, cũng như xem các bình luận về bài viết:

15.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌP THÔNG MINH

1 Giới thiệu sản phẩm
Phần mềm Họp thông minh được xây dựng nhằm cung cấp các thông tin, trợ giúp
cho các Cán bộ trong các cuộc họp. Phần mềm được thiết kế hoạt động trên điện
thoại iPhone, máy tính bảng iPad và điện thoại sử dụng hệ điều hành Android.
 Giao diện Chung:


-

Các tính năng chính của phần mềm bao gồm:
Cung cấp thông tin Lịch họp
Cung cấp thông tin Tài liệu họp
Cung cấp thông tin Chương trình họp
Cung cấp thông tin Xin ý kiến
Cung cấp tính năng Biểu quyết
Cung cấp thông tin Thông báo
Cung cấp thông tin Kết luận họp
Cung cấp thông tin Tài liệu tham khảo
Cung cấp tính năng Đọc văn bản
Cung cấp tính năng Điều khiển bằng giọng nói
Cung cấp thông tin Hậu cần

2 Hướng dẫn sử dụng
2.1 Đăng nhập





Nhập địa chỉ server
Nhập tên đăng nhập
Nhập mật khẩu
Bấm Đăng nhập

 Giao diện sau khi đăng nhập:

2.2 Mục Lịch họp
 Hiển thị thông tin tổng hợp lịch họp của cán bộ, cơ quan, lịch trùng… mặc
định hiển thị các lịch họp cá nhân.
 Cho phép tra cứu lịch theo tên lịch, khoảng thời gian.

2.3 Mục Tài liệu họp
 Bấm vào biểu tượng: “Tài liệu họp” để vào mục này. Mục Tài liệu họp cung cấp
các tài liệu của kỳ họp, được chia thành các tiểu mục, bấm vào mỗi tiểu mục sẽ ra
danh sách các tài liệu, bấm vào từng tài liệu để đọc hoặc nghe đọc tài liệu bằng
giọng nói.

 Tính năng góp ý, ghi chú, đánh dấu, chia sẻ nội dung, ghim tài liệu.
o Tính năng góp ý: Bấm vào biểu tượng
sẽ hiện lên bảng thông tin góp ý,
nhập nội dung góp ý cho Tài liệu và bấm Gửi

o Tính năng ghi chú: Bấm vào biểu tượng
Schú và nhập nội dung, bấm biểu tượng
hoặc

để hủy.

, bấm tiếp vào đoạn tài liệu muốn ghi
góc trên bên trái để lưu lại thay đổi

o Tính năng ghi chú bằng bút cảm ứng: Bấm vào biểu tượng

, sử dụng bút cảm

ứng để viết nội dung cần ghi chú trong tài liệu, bấm biểu tượng
trái để lưu lại thay đổi hoặc

để hủy.

góc trên bên

o Tính năng đánh dấu văn bản: Bấm vào biểu tượng
đánh dấu, bấm biểu tượng
hủy.

, bôi đoạn văn bản muốn

góc trên bên trái để lưu lại thay đổi hoặc

để

o Tính năng in, chia sẻ tài liệu: Bấm vào biểu tượng
để chọn in tài liệu, Chia sẻ
file đã ghi chú, Chia sẻ file văn bản gốc qua hệ thống mail, messenger...

o Tính năng Ghim văn bản: Bấm vào biểu tượng
sẽ ghim tài liệu đang mở, lúc
này cán bộ có thể quay lại và mở tài liệu khác, tài liệu được ghim vẫn sẽ nằm trên
tab (1), cán bộ có thể chuyển qua lại giữa các tài liệu bằng cách bấm vào tab tài
liệu cần xem (tối đa có thể ghim được 5 tài liệu).

2.4 Mục Chương trình họp

 Xem theo ngày:

o Xem tổng thể:

 Bấm biểu tượng Chương trình kỳ họp để xem thông tin về chương trình họp. Tiếp đến
bấm vào ngày cần xem, sau đó bấm mở các khung giờ để xem chi tiết. Trong mỗi
khung giờ sẽ có nút “Xem tài liệu” để gắn xem các tài liệu đi kèm nội dung họp.
 Chức năng Tìm kiếm thông minh cho phép tìm một nội dung họp theo yêu cầu của Cán
bộ, tìm trong tất cả các ngày làm việc của kỳ họp.
2.5 Mục Xin ý kiến

 Mục Xin ý kiến hiển thị và gửi các thông tin ý kiến của Cán bộ, các ý kiến
trả lời đã hoàn thành.
2.6 Mục Biểu quyết
 Tính năng hỗ trợ biểu quyết điện tử

 Hiển thị thông tin danh sách các biểu quyết: nội dung, kết quả,
trạng thái, chi tiết.
 Giao diện trên tài khoản của Cán bộ:

 Giao diện trên tài khoản của chủ tọa sẽ có thêm mục Thêm biểu quyết để tạo các
nội dung cần biểu quyết và bấm Bắt đầu biểu quyết

 Sau khi chủ tọa bấm Bắt đầu một biểu quyết, trên iPad của Cán bộ sẽ hiện thông
tin biểu quyết, cán bộ sẽ chọn: Đồng ý, Không đồng ý, Không biểu quyết và
bấm nút Hoàn thành

o Bảng kết quả biểu quyết sẽ hiển thị trên trang quản trị

2.7 Mục Thông báo
 Hiển thị các Thông báo từ Văn phòng giúp Cán bộ nắm bắt, cập nhật thông
tin.
2.8 Mục Kết luận họp
 Tổng hợp thông tin kết luận cuộc họp và tiến độ thực hiện các nội dung kết
luận

2.9 Mục Tài liệu tham khảo
 Tổng hợp các tài liệu tham khảo.

2.10 Tính năng Đọc văn bản
 Tính năng hỗ trợ việc đọc tài liệu từ các file văn bản giấy
 Đại biểu mở chức năng Đọc văn bản, hướng camera về tài liệu giấy cần
đọc, bấm Chụp (1)



Chọn Nghe (1) để nghe nội dung tài liệu, bấm Chụp lại (2) để chụp tài liệu
khác

2.11 Tính năng Điều khiển bằng giọng nói

 Bấm vào nút Điều khiển bằng giọng nói trên giao diện để mở
 Hỗ trợ cán bộ tìm kiếm nhanh các mục, tài liệu, văn bản… bằng giọng nói.
 Cán bộ đọc nội dung cần tìm kiếm để thực hiện quá trình tìm kiếm bằng giọng
nói, bấm Dừng để kết thúc tìm kiếm. VD: Cán bộ muốn truy cập vào mục Tin tức
thì chỉ cần đọc “Tin tức”, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và mở mục Tin tức trên
phần mềm.
2.12 Mục Hậu cần
 Cung cấp các thông tin hậu cần:
o Danh sách cán bộ
o Thông tin hậu cần

16 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG HỌP THÔNG
MINH
1. Hướng dẫn Cập nhật nội dung của Chương trình họp
1.1 Hướng dẫn tạo lịch họp và gắn tài liệu trên hệ thống Backend
Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào website…
Bước 2: Bấm vào tab CT họp (1). Tại tab CT họp , bấm vào nút Thêm mới (2)

Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện Cập nhật CT kỳ họp, cập nhật các thông tin Lịch
họp muốn tạo:
- Chương trình họp: tên chương trình họp
- Ngày bắt đầu, ngày kết thúc: thời gian diễn ra cuộc họp
- Đại biểu tham gia: tick chọn các đại biểu tham gia họp
- Địa điểm: chọn địa điểm họp
- Loại họp: phân loại lịch họp (bất thường, định kỳ, họp khác…)
Bạn bấm Thêm mới (3) để mở giao diện Thêm mới nội dung họp

Giao diện Cập nhật Chương trình kỳ họp (CTKH)

Bước 4: Trên giao diện Thêm mới nội dung họp, bạn nhập các thông tin của nội dung
họp (Ngày diễn ra, Thời gian bắt đầu, Đại biểu điều hành…), sau đó gắn tài liệu tương
ứng với nội dung họp. Để gắn tài liệu, Bạn bấm vào nút Thêm tài liệu
sẽ mở giao diện tiếp theo để gắn tài liệu.

(4), hệ thống

Giao diện Thêm mới nội dung họp
Bước 5: Trên giao diện Thêm tài liệu, bạn tick chọn vào tài liệu cần gắn vào nội dung
họp (5), rồi sau đó bấm Ghi lại (6), hệ thống đóng giao diện này và quay trở lại giao diện
Thêm mới nội dung họp.

Bước 6: Trên giao diện Thêm mới nội dung họp, bạn bấm nút Ghi lại (7) để hoàn tất
quá trình Thêm mới nội dung họp.
Lưu ý:
- Hệ thống hỗ trợ bạn thêm mới liên tiếp các nội dung họp: bạn bấm nút Ghi lại và tiếp
tục (8), Nội dung hiện tại được lưu vào hệ thống và xóa trắng các trường thông tin
trên giao diện Thêm mới Nội dung này để bạn tiếp tục cập nhật Nội dung tiếp theo.
- Hệ thống cho hỗ trợ bạn sửa lại Nội dung họp đã tạo trước đó: Trên giao diện Cập
nhật CTKH, bấm nút Sửa (9) để mở lại giao diện sửa Nội dung họp.
1.2 Hướng dẫn check tài liệu gắn vào chương trình kỳ họp trên ứng dụng họp
thông minh
Tài liệu sau khi được gắn vào nội dung họp trên hệ thống Backend sẽ hiển thị trên ứng
dụng họp thông minh tương ứng với nội dung được gắn, các bước check như sau:
Bước 1: Vào phần mềm họp thông minh, bạn bấm icon Chương trình họp để vào giao
diện nội dung Chương trình kỳ họp.

Bước 2: Chọn ngày diễn ra nội dung họp trên Băng trượt, sau đó bạn tìm kiếm nội dung
họp tương ứng với nội dung họp đã gắn tài liệu trên hệ thống Backend (dựa vào thời
gian diễn ra họp và nội dung họp). Sau khi tìm được nội dung họp tương ứng, bạn bấm
vào nút Xem tài liệu để mở ra danh sách các tài liệu được gắn lên.

Bước 3: Kiểm tra xem tài liệu gắn lên từ hệ thống Backend đã được hiển thị trên ứng
dụng HỌP THÔNG MINH hay chưa ?

2. Hướng dẫn cập nhật tài liệu
Bước 1: Bấm vào tab Tài liệu (1). Tại tab Tài liệu, bạn click chuột phải vào thư mục cha
để thêm thư mục con cho thư mục cha này, sau đó chọn Thêm Thư mục (2).

Bước 2: Trên giao diện Thêm Thư mục, bạn nhập Tên thư mục và Thứ tự (là thứ tự hiển
thị của tài liệu trên cây thư mục) rồi sau đó bấm nút Ghi lại để hoàn tất việc thêm thư
mục vào cây tài liệu.

Lưu ý:
- Để mở/đóng thư mục mục con, bạn bấm vào dấu +/- đằng trước thư mục cha hoặc
click đúp chuột vào tên của thư mục cha.
- Hệ thống hỗ trợ bạn Sửa/Xóa thư mục đã thêm trước đó: Trên tab Tài liệu, bạn tìm
Thư mục cần Sửa/Xóa và click chuột phải vào Thư mục cần Sửa/Xóa rồi sau đó chọn
Sửa Thư mục/Xóa Thư mục (2).
3. Hướng dẫn Cập nhật tài liệu vào cây thư mục
Bước 1: Bấm vào tab Tài liệu (1). Tại tab Tài liệu , bấm vào nút Thêm mới (2) để mở
giao diện Thêm mới tài liệu.

Bước 2: Trên giao diện Thêm tài liệu, bạn cập nhật tài liệu gồm các thông tin như sau:
 Tên tài liệu và Nội dung của tài liệu.
 Tải lên file tài liệu: Bấm nút FileUpload (3) để tải lên tài liệu. Lưu ý: chỉ những file
up lên là pdf thì mới sử dụng được chức năng sửa, ghi chú tài liệu trên app.
 Chọn Loại tài liệu: Bấm để chọn loại tài liệu (4), gồm có 2 loại là Doc và Biên bản
gỡ băng.

 Gắn thư mục cho tài liệu (gắn tài liệu vào thư mục tương ứng trên cây tài liệu):
Bấm nút Chọn thư mục

(5) để mở ra giao diện Chọn thư mục.

Giao diện Thêm mới tài liệu
Bước 3: Trên giao diện Chọn Thư mục, tick chọn các thư mục chứa tài liệu, rồi bấm nút
X (8) để quay trở lại giao diện Thêm mới tài liệu.
Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ bạn tìm kiếm theo tên của nhãn tag bằng cách nhập tên của nhãn
tag vào ô trống rồi bấm nút Tìm kiếm.

Bước 4: Trên giao diện Thêm mới tài liệu, bạn bấm nút Ghi lại và đóng (9) để hoàn tất
quá trình cập nhật tài liệu vào cây thư mục tài liệu.

Lưu ý:
- Hệ thống hỗ trợ bạn thêm mới liên tiếp tài liệu: bạn bấm nút Ghi lại và tiếp tục (10),
tài liệu được lưu vào hệ thống và xóa trắng các trường thông tin trên giao diện Thêm
mới tài liệu này để bạn tiếp tục cập nhật tài liệu tiếp theo.
- Hệ thống hỗ trợ bạn Sửa/Xóa tài liệu đã thêm trước đó: Trên tab Tài liệu, bạn tìm tài
liệu cần Sửa/Xóa rồi click chuột phải vào tài liệu cần Sửa/Xóa (11) để mở lên memu
thực hiện.
4. Hướng dẫn chức năng Danh mục
 Chỉ có Nhân viên quản trị mới nhìn thấy chức năng này
4.1 Mục Đại biểu: quản lý, thêm mới danh sách Đại biểu
Bước 1: Bấm vào mục Đại biểu (1), bấm vào nút Thêm mới (2) để mở giao diện Thêm
mới Đại biểu

Bước 2: Nhập các thông tin của Đại biểu cần tạo và bấm Ghi lại (3)

4.2 Mục Nhóm NSD: Tạo nhóm người sử dụng (NSD) và thiết lập các quyền tương
ứng với nhóm NSD
Bước 1: Bấm vào mục Nhóm NSD (1), bấm vào nút Thêm mới (2) để mở giao diện
Thêm nhóm quyền

Bước 2: Nhập tên NSD và tick chọn các quyền tương ứng cho nhóm và bấm Ghi lại (3)

4.3 Mục Phân quyền: Tạo mới, xóa,sửa tài khoản quản trị
Bước 1: Bấm vào mục Phân quyền (1), bấm vào nút Thêm mới (2) để mở giao diện
Thêm Người dùng

Bước 2: Nhập các thông tin Người dùng, Nhóm quyền, Mật khẩu và bấm Ghi lại (3)

4.4 Mục Xin ý kiến: Gửi thông tin xin ý kiến đại biểu
Bước 1: Bấm vào mục Xin ý kiến (1), bấm vào nút Thêm mới (2) để mở giao diện
Nhóm xin ý kiến

Bước 2: Nhập các nội dung cần Xin ý kiến và bấm Ghi lại (3)

4.5 Mục góp ý tài liệu
Bước 1: Bấm vào Góp ý tài liệu sẽ hiển thị các nội dung mà đại biểu góp ý cho tài liệu
trên app

5. Hướng dẫn chức năng Thông báo mời họp
- Tính năng Thông báo mời họp sử dụng để gửi thông báo mời họp cho Đại biểu qua
app hoặc qua tin nhắn SMS.
Bước 1: Bấm vào tab Thông báo mời họp (1). Tại tab Thông báo mời họp, bấm vào nút
Thêm mới (2) để mở giao diện Thêm mới Notify

Bước 2: Tại giao diện Gửi thông báo mời họp, bạn chọn Gửi thông báo qua App họp
thông minh (3) để gửi thông báo đến app họp, Gửi thông báo qua SMS (4) để gửi tin
nhắn mời họp đến số điện thoại của Đại biểu

Bước 3: Bấm vào Gửi thông báo qua App họp thông minh, chọn Chương trình họp,
nhập nội dung Tiêu đề, nhập Nội dung tóm tắt, chọn Người nhận được thông báo và bấm
Gửi (5) để gửi thông báo mời họp đến đại biểu qua app

Bước 4: Để gửi thông báo qua SMS bấm Gửi thông báo qua SMS, chọn Chương trình
họp, nhập Nội dung SMS, chọn Người nhận được tin nhắn và bấm Gửi (6) để gửi thông
báo mời họp đến đại biểu qua tin nhắn điện thoại

6. Hướng dẫn chức năng Notify
- Tính năng notify sử dụng trong trường hợp gửi thông báo cho đại biểu qua app khi có
tài liệu, chương trình kỳ họp, thông báo, biểu quyết mới
Bước 1: Bấm vào tab Notify (1). Tại tab Notify , bấm vào nút Thêm mới (2) để mở giao
diện Thêm mới Notify

Bước 2: Tại giao diện Thêm mới Notify, bạn cập nhật các thông tin sau:
- Loai Notify: Chọn loại Notify muốn gửi xuống cho Đại biểu (Tài liệu, Chương trình
kỳ họp, Thông báo, Biểu quyết)

- Tiêu đề: Nhập tiêu đề cho Notify
- Nội dung: Nhập nội dung cho Notify
- Tùy thuộc vào Loại Notify bạn chọn thì mục này sẽ hiển thị các nội dung cần nhập
tương ứng:
+ Nếu chọn Loại Notify là Tài liệu họp thì sẽ hiển thị ô Tài liệu họp: Bấm vào
biểu tượng
(1) , chọn tài liệu muốn gửi thông báo
+ Nếu chọn Loại Notify là Thông báo thì sẽ hiển thị ô Thông báo: Bấm vào biểu
tượng
, chọn thông báo muốn gửi (Danh sách thông báo được lấy từ mục Thông báo)
+ Nếu chọn Loại Notify là Chương trình họp thì sẽ hiển thị ô Chương trình họp:
Bấm vào biểu tượng
, chọn Chương trình họp muốn gửi thông báo
+ Nếu chọn Loại Notify là Biểu quyết thì sẽ hiển thị ô Tài liệu họp: Bấm vào biểu
tượng
, chọn Biểu quyết muốn gửi thông báo
- Người nhận: Chọn danh sách người nhận được Notify qua app
- Bấm Ghi lại (2) để lưu nội dung Notify, bấm Gửi (3) để gửi Notify xuống app

7. Hướng dẫn chức năng Thông báo
Bước 1: Bấm vào tab Thông báo (1). Tại tab Thông báo , bấm vào nút Thêm mới (2) để
mở giao diện Thêm mới Thông báo.

Bước 2: Trên giao diện Thêm mới Thông báo, nhập tiêu đề và nội dung thông báo và
bấm Ghi lại

8. Hướng dẫn chức năng Nhóm đại biểu
- Tính năng để tạo Nhóm đại biểu
Bước 1: Bấm vào tab Nhóm đại biểu (1). Tại tab Nhóm đại biểu , bấm vào nút Thêm
mới (2) để mở giao diện Thêm mới Nhóm.

Bước 2: Nhập tên nhóm, tick chọn các đại để đưa vào danh sách thành viên trong nhóm
và bấm Ghi lại (3)

9. Hướng dẫn chức năng Nhóm taì liệu
- Tính năng để tạo ra các nhóm tài liệu
Bước 1: Bấm vào tab Nhóm tài liệu (1). Tại tab Nhóm tài liệu , bấm vào nút Thêm mới
(2) để mở giao diện Thêm mới Nhóm.

Bước 2: Nhập tên cho nhóm, chọn các nhóm đại biểu cần gán vào nhóm tài liệu và bấm
Ghi lại (3)

10. Hướng dẫn chức năng Biểu quyết, điểm danh điện tử và các tính năng nâng cao
10.1 Tính năng biểu quyết
Bước 1: Bấm vào mục Biểu quyết (1), chọn Biểu quyết (2)

Bước 2: Chọn Thêm biểu quyết

Bước 3: Nhập nội dung biểu quyết vào ô Nội dung và thời gian biểu quyết (là thời gian
bảng biểu quyết hiển thị trên iPad của đại biểu) vào ô Thời gian và bấm Ghi lại

Bước 4: Chọn nội dung cần biểu quyết và bấm Bắt đầu
Lưu ý: Có thể thêm được nhiều nội dung biểu quyết bằng nút Thêm biểu quyết, khi muốn
biểu quyết nội dung nào thì chọn nội dung tương ứng và bấm Bắt đầu

Sau khi bấm bắt đầu, trên iPad của Đại biểu sẽ hiện thông tin biểu quyết, Đại biểu sẽ
chọn: Đồng ý, Không đồng ý, Không biểu quyết và bấm nút Hoàn thành

Bấm vào Kết quả biểu quyết để xem thông tin biểu quyết của đại biểu

Bảng kết quả biểu quyết hiển thị trên trang quản trị:

10.2 Tính năng điểm danh
Bước 1: Bấm vào mục Điểm danh trên trang quản trị

Hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả điểm danh dựa trên trạng thái online, offline của Đại
biểu
- Danh sách đại biểu: Họ tên đại biểu
- Trạng thái:
+ Online: Đại biểu đang mở ứng dụng HỌP THÔNG MINH trên thiết bị
+ Offline: Đại biểu đang không mở ứng dụng (chưa mở ứng dụng hoặc đã mở ứng
dụng nhưng khóa máy)
- Thiết bị online gần nhất: Thông tin thiết bị gần nhất Đại biểu dùng để truy cập ứng
dụng họp thông minh
- Địa chỉ IP: Địa chỉ của thiết bị Đại biểu đang dùng để truy cập ứng dụng họp thông
minh

- Bấm vào Kết quả điểm danh để xem thông tin điểm danh của đại biểu

- Bảng kết quả điểm danh hiển thị trên trang quản trị:

10.3 Tính năng Điểm danh có mặt
- Chọn Điểm danh có mặt

- Các đại biểu online trong khoảng 1 tiếng trở lại thì tính là có mặt
- Trường hợp chỉ muốn đếm các đại biểu online theo IP ở hội trường thì phải cấu hình
thêm ở tab "Lọc địa chỉ IP"

10.4 Tính năng lọc địa chỉ IP
- Chọn Lọc địa chỉ IP

- Cho phép liệt kê danh sách các IP cần lọc. Bấm "Edit" để thêm bớt vào danh sách IP.
Các IP cách nhau bởi dấu ; và không có khoảng trắng giữa các IP

- Bấm Save để lưu cấu hình

- Để lọc IP thì bấm nút "Open" để bắt đầu lọc IP, khi mở chế độ Lọc IP thì tất cả các máy
không có IP nằm trong danh sách IP được lọc sẽ không được tính là online và không
được biểu quyết (mặc dù máy có thể đang online)
10.5 Tính năng Block tạm thời
- Chọn Block tạm thời

- Cho phép tạm thời block một tài khoản nào đó, trong danh sách tài khoản, nếu bấm
Block thì sẽ block tài khoản đó lại, lúc này tài khoản không được tính online và không
được tham gia biểu quyết.

- Có thể Unblock tức thời, khi bấm Unblock thì tài khoản sẽ được tính online và được
tham gia biểu quyết

