HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN
1. Truy cập vào đường dẫn http://qlvb.tueba.edu.vn và đăng nhập tài khoản cá
nhân được cung cấp (trong file đính kèm)

2. Đổi mật khẩu
Chọn menu ĐỔI MẬT KHẨU
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Hộp thoại xuất hiện như hình trên, cuộn cửa sổ xuống dưới, nhập mật khẩu
mới vào ô Password và nhập lại vào ô Repeat Password, sau đó chọn nút
Update
3. Chức năng thêm văn bản (Chỉ dành cho bộ phận văn thư).

4. Quản lý văn bản
4.1. Danh sách văn bản đến
Những văn bản được văn thư gửi đến các cá nhân sẽ nằm tại danh mục Văn
bản đến (như hình dưới)
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4.2. Xem văn bản
Để xem văn bản, click biểu tượng tập tin tương ứng tại cột TÀI LIỆU ĐÍNH
KÈM.
Lưu ý: với tập tin đính kèm dạng Word, Excel, Powerpoint thì phần mềm sẽ
tải về máy, các tập tin dạng khác sẽ hỗ trợ xem trực tiếp hoặc tải về máy.
Xem thông tin chi tiết về văn bản: Click số hiệu văn bản
4.3. Chuyển tiếp văn bản
Đối với cán bộ quản lý, có thể chuyển tiếp văn bản đã nhận đến người khác
thuộc quyền quản lý của mình.
Tại mục Chuyển tiếp tới phía dưới tương ứng văn bản cần chuyển tiếp,
click ô Chọn nhân viên, danh sách nhân viên xuất hiện, chọn người cần nhận văn
bản, tạo ghi chú, chọn ngày hết hạn xử lý rồi chọn nút Chuyển

Xem thông tin chuyển tiếp văn bản: Click Nhấn để xem công việc của văn
bản tương ứng, sẽ xuất hiện thông tin chuyển tiếp (như hình dưới)

4.4. Tìm kiếm văn bản
Trong mục Thống kê văn bản, nhập các thông tin tìm kiếm như Số hiệu văn
bản, Loại văn bản, Khoảng thời gian ban hành, sau đó chọn nút Tìm
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Kết quả tìm kiếm như hình dưới
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