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I. Giới thiệu chung
Phần mềm quản lý hợp đồng Esoft HD cho phép người sử dụng cập nhật, theo
dõi và quản lý các hợp đồng mua sắm, đầu tư XDCB, sửa chữa trang thiết bị
tại đơn vị. Phần mềm ESoft HD giúp đơn vị quản lý tốt hơn các hợp đồng, theo
dõi một cách kịp thời và chính xác tình hình thực hiện hợp đồng. Trên cơ sở đó,
người sử dụng có thể kết suất ra các loại báo cáo liên quan tới hợp đồng từ chi
tiết đến tổng hợp và theo nhiều tiêu chí khác nhau. Ngoài ra, Esoft HD còn cho
phép bạn tự tạo ra những mẫu hợp đồng cũng như những mẫu báo cáo mới theo
những phát sinh mới trong công tác quản lý hợp đồng. Điều đó cho thấy, Esoft
HD là phần mềm mềm dẻo, hiện đại và không bị lỗi thời trước những thay đổi
trong công tác quản lý hợp đồng. Ngoài những tính năng ưu việt của sản phẩm,
phần mềm ESoft HD còn có giao diện đẹp, thân thiện, tối ưu trong mọi thao tác
và hỗ trợ khách hàng tốt nhất.
Đặc biệt, phần mềm được thiết kế qua tìm hiểu, khảo sát và phân tích yêu
cầu nghiệp vụ tại nhiều công ty Than vì vậy hoàn toàn đáp ứng được các
yêu cầu nghiệp vụ đặc thù tại các đơn vị sản xuất Than. Thực tế, phần
mềm ESoft HD đang được ứng dụng thực tế tại công ty Than Vàng Danh và
mang lại hiệu quả cao.

II. Một số chức năng chính của Esoft HD
II.1. Công nghệ phát triển
-

Công cụ phát triển VS.NET (C#) trên nền .NET Framework (công nghệ
mới nhất của Microsoft)

-

Giao diện và Fonts theo chuẩn Unicode (TCVN 6909:2001)

-

Cơ sở dữ liệu MSSQL Server 2000, Access
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II.2. Chức năng chính của Esoft HD
II.2.1. Chức năng hệ thống
-

Có khả năng phân quyền và theo dõi từng loại hợp đồng khác nhau

-

Có khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu

-

Có khả năng thông báo các hợp đồng chuẩn bị hết hạn thực hiện và các
hợp đồng đã hết hạn thực hiện để người quản lý hợp đồng đưa ra
phương án giải quyết.

-

Có khả năng đánh chỉ số hợp đồng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm
kiếm lại hợp đồng trong tủ lưu trữ hợp đồng.

-

Có khả năng thêm và xóa đơn vị sử dụng.

-

Có khả năng thêm và xóa người sử dụng trong hệ thống.

II.2.2. Chức năng nghiệp vụ
-

Cập nhật đầy đủ thông tin về một hợp đồng ở nhiều loại khác nhau.

-

Tìm kiếm và cập nhật hợp đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng và
lấy các thông tin liên quan tới hợp đồng.

-

Hệ thống báo cáo đa dạng, đầy đủ đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

-

Người dùng có thể thêm bớt các tiêu chí trên hợp đồng cần theo dõi.

-

Người sử dụng có thể tự thay đổi định dạng, thêm bớt các chỉ tiêu trên
các báo cáo.

-

Người sử dụng có thể tự thêm bớt các báo cáo tùy theo yêu cầu quản lý.
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Một số màn hình chính:
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III. Những lợi ích trong sử dụng phần mềm Esoft HD
-

Tốc độ cập nhật hợp đồng nhanh.

-

Việc tìm kiếm hợp đồng cũng như các thông tin liên quan tới hợp đồng
được thực hiện một cách dễ dàng và thuận tiện.

-

Tổng hợp dữ liệu liên quan tới hợp đồng để xuất ra các loại báo cáo theo
các điều kiện khác nhau được thực hiện nhanh chóng.

-

Ngoài ra còn nhiều lợi ích khác khi khai thác sử dụng phần mềm bạn sẽ
thấy rõ.

Trên đây là một số nét giới thiệu chung về phần mềm Quản lý hợp đồng ESoft
HD. Trong phạm vi tài liệu nhỏ này chúng tôi không thể giới thiệu hết những
tính năng của phần mềm ESoft HD. Để hiểu rõ hơn về ESoft HD, hãy liên hệ
với chúng tôi!
Phòng kinh doanh – Công ty phần mềm ESoft

Địa chỉ: 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: (04) 942 1586
Fax: (04) 942 1925
Email: iscesoft@hn.vnn.vn
Website: http://www.esoft.com.vn/
Văn phòng TPHCM: Số 357/43E -Trịnh Đình Thảo-P.Phú Trung Q.Tân Phú
Điện thoại: 08. 8608006
Xin chân thành cảm ơn và mong muốn được hợp tác!
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