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GIỚI THIỆU
Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin hiện nay, có rất nhiều
những phần mềm được phát minh và thiết kế nhằm phục vụ cho cuộc
sống của con người trở nên thuận lợi và hiện đại hơn. Phần mềm doanh
nghiệp được phát minh nhằm giới thiệu các thông tin của doanh nghiệp
đến người dùng một cách chặt chẽ và mang lại nhiều lợi ích khác cho
doanh nghiệp.
Phần mềm doanh nghiệp được hiểu là ứng dụng phần mềm được sử
dụng qua hệ thống mạng internet với phương tiện là điện thoại hoặc hệ
thống máy tính. Với phần mềm này, người dùng có thể truy cập vào hệ
thống để xem, tìm hiểu các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, các
đối tác, khách hàng. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể gửi thông tin
liên hệ đến trực tiếp doanh nghiệp thông qua phần mềm một cách
nhanh chông và dễ dàng.
Các nhà quản lý có thể nắm rõ được hết tình hình doanh nghiệp thông
qua phần mềm doanh nghiệp, bao gồm tin tức, đối tác, thông tin, dịch
vụ, tuyển dụng….
Phần mềm doanh nghiệp được viết ra mang đến nhiều lợi ích cho doanh
nghiệp trong việc đưa thông tin đến người dùng chi tiết, đầy đủ nhất. Sử
dụng phần mềm này, mọi thứ đều được kiểm soát trên cùng một hệ
thống, đảm bảo được sự chính xác và thống nhất cao. Ngoài ra, phần
mềm doanh nghiệp còn giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý
và điều hành, tiết kiệm được nguồn nhân lực, sử dụng được nguồn nhân
lực phù hợp để áp dụng vào những công việc cần thiết.
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GIAO DIỆN TRANG CHỦ
Hiển thị các dữ liệu về thông tin tin tức, hình ảnh, dịch vụ của doanh
nghiệp

TÍNH NĂNG
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Người dùng có thể vào xem và tìm kiếm bất kỳ dữ liệu gì liên quan
đến doanh nghiệp như: giới thiệu, khách hàng, đối tác, hình ảnh,
video, dịch vu, gửi liên hệ….
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QUẢN TRỊ
Tin Tức:
Cho phép tài khoản quản trị thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết các
bài viết tin tức. Quản trị được phép thiết lập cho bài viết tin tức được
hiển thị/ không hiển thị, hoặc hiển thị nổi bật trên trang chủ

Thư viện ảnh:
Cho phép tài khoản quản trị thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết thư
viện ảnh. Quản trị được phép thiết lập cho ảnh được hiển thị/ không
hiển thị, hoặc hiển thị nổi bật trên trang chủ
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Video Clip:
Cho phép tài khoản quản trị thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết
video clip. Quản trị được phép thiết lập cho video được hiển thị/
không hiển thị, hoặc hiển thị nổi bật trên trang chủ.

Đối tác:
Tài khoản quản trị được thêm, sửa, xóa và xem chi tiết các đối tác
của doanh nghiệp. Quản trị được phép thiết lập cho đối tác được
hiển thị/ không hiển thị, hoặc hiển thị nổi bật trên trang chủ.
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Người dùng:
Tài khoản quản trị thêm mới, sửa, xóa và xem chi tiết các tài khoản
người dùng trên hệ thống. Được phép phân quyền quản trị nội
dung, quản trị hệ thống…
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