


Bảo mật & lưu trữ
thông tin

• Nhu cầu về bảo
mật thông tin 
ngày càng cao
trong môi trường
cạnh tranh khốc
liệt

• Lưu trữ và quản lý
thông tin thông
suốt, an tòan, 
phân cấp. 

• Yêu cầu về quy
trình quản lý và
theo dõi thông tin, 
không chỉ là lưu
trữ và truy xuất.

Không gian làm
việc & lưu trữ

• Hồ sơ giấy tờ
tăng trung bình
20% - 25% một
năm

• Hết chỗ lưu trữ tài
liệu trong văn
phòng

• Chi phí thuê văn
phòng tăng hàng
năm

Rủi ro thảm họa

• Điều gì sẽ xảy ra
đối với công việc
KD nếu văn
phòng bị hỏa
họan?

• Hạn chế rủi ro
bằng việc lưu trữ
hồ sơ ở một nơi
an tòan & bản sao
lưu trữ điện tử

Tăng hiệu quả
làm việc & giảm

chi phí họat động

• Nhân viên tài
chính thường mất
15% - 20% thời
gian để tìm kiếm
hồ sơ & trả lại chỗ
cũ

• Giảm chi phí họat
động



• Giảm chi phí in ấn, cung cấp, phân bổ tài liệu

• Giảm chi phí giao dịch hàng ngày ( Vd: fax, gửi thư tín,…)

• Giảm việc sử dụng giấy
Cắt giảm chi phí

• Giảm các công việc giấy tờ nhàm chán

• Loại bỏ các quy trình tốn thời gian bằng các quy trình tự động

• Sử dụng tài liệu điện tử khi có thể

• Triển khai các thiết bị đa chứng năng thông minh (MFD) như là cổng thông tin của DN

Tăng hiệu quả
công việc

• Chuyển đổi dữ liệu giấy thành dữ liệu điện tử

• Xây dựng một trung tâm dữ liệu điên tử

• Cung cấp một cổng truy cập qua Web đến kho dữ liệu

• Triển khai các cổng thông tin cho việc định tuyến và truy xuất dữ liệu

Cải thiện việc
quản lý giấy tờ

• Lưu trữ, quản trị và kiểm soát thông tin và dữ liệu trong một trung tâm dữ liệu được bảo mật.

• Sử dụng fax không giấy thay cho máy fax thông thường

• Giảm rủi ro mất tài liệu, dữ liệu thông qua việc loại bỏ việc phân phát tài liệu như hiện nay

Bảo mật thông
tin

• Giảm các bước, đơn giản hóa quy trình và tự động hóa khi có thể

• Cung cấp thông tin, truy xuất và phân phối tài liệu nhanh chóng và dễ dàng.

Cải thiện năng
suất công việc



“Xin lỗi, chúng tôi

không tìm thấy hô ̀ 

sơ anh/ chị cần”

“Email của

tôi không

thê ̉ gởi file 

quá lớn”

“Bạn không

biết tìm file 

ở đâu?”

“Ở đây có quá 

nhiều giấy, 

chiếm hết

không gian

làm việc”

“Tôi cần

thông tin 

thật

nhanh!!?”

“Làm thê ́ nào

chúng tôi có 

thê ̉ chắc chắn

an toàn va ̀ bảo

mật?”

“ Tại sao

Bill máy 

fax quá 

cao?” “Nhiều người phải

chờ đợi tài liệu từ 

máy fax”
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Bảo mật mật khẩu lên tới 56-bit và 128-bit. Bảo mật bằng 
chữ ký điện tử và chứng thực điện tử .

Kiểm chứng chữ ký 

(để đảm bảo tài liệu không bị thay đổi sau khi được ký vào)

Dễ dàng chỉnh sửa tài liệu . 

Chức năng làm việc nhóm và chia sẻ file.

Tính năng nhận dạng ký tự OCR mạnh mẽ - giúp cho dê ̃ 
dàng tìm kiếm. Hỗ trợ khổ lớn như 2A0.



• Tải tài liệu số 
hóa lên Cloud 
Server va ̀ chia
sẻ thông tin.

• Chuyển tài liệu
số hóa thành
tài liệu giấy.

• Quản lý tài liệu
giấy & tài liệu
số hóa.

• Chuyển từ tài
liệu & hồ sơ
giấy thành tài
liệu số hóa.

1. Quét
(Scan)

2. Định
dạng

3. Tải
lên & 

Chia sẻ
4. In ấn



FAX

Magazines
Invoices

Newspaper
Articles

Forms

Handwritten
Notes

E-mail

CAD
WWW

Groupware

Database

Office
Suites



Google Apps

Google Apps giúp các doanh nghiệp 

làm việc thông minh hơn



Google Apps

Hơn 3 triệu DN sử dụng Google Apps 

Hàng nghìn lượt đăng ký mỗi ngày.

Ứng dụng trực tuyến an toàn, đáng tin cậy dù bạn làm việc ở bất 
kỳ nơi đâu

Google Apps giảm chi phí CNTT và trang bị cho nhân viên ngày
nay nhiều công cụ.

Gmail, Google Documents, Google Sites và nhiều ứng dụng khác



Google Docs

Google Documents - tài
liệu trực tuyến với tính
năng cộng tác trong thời
gian thực

Tài liệu, bảng tính và
bản trình bày trên web
cho phép người dùng
chỉnh sửa cùng một tệp
tại cùng một thời điểm.
Nhờ vậy, bạn luôn có
phiên bản mới nhất.



Google Docs

• Google Documents được cung cấp an toàn trên web nhằm 
mang lại cho bạn tính linh hoạt để có thể làm việc hiệu quả 
từ nơi làm việc, trên đường, tại nhà và trên điện thoại di 
động của mình, ngay cả khi bạn làm việc ngoại tuyến. 

Truy cập công 
việc của bạn 

mọi lúc, mọi nơi

• Google Documents hoạt động trong trình duyệt trên PC, 
máy Mac cũng như Linux và hỗ trợ các định dạng phổ biến 
như .doc, .xls, .ppt và .pdf.

Hoạt động trên 
các hệ điều 

hành 

• Quản trị viên có thể quản lý quyền chia sẻ tệp trên toàn hệ
thống và chủ sở hữu tài liệu có thể chia sẻ và rút lại quyền
truy cập tệp bất kỳ lúc nào. 

Kiểm soát truy cập
an toàn



Google Site

Tạo các trang web động 
dễ dàng như viết một tài 

liệu

Google Sites là một cách 
dễ dàng để tạo các trang 
web an toàn cho mạng 
nội bộ và những dự án 
nhóm. Không yêu cầu 
viết mã hoặc HTML.



Google Site

• Sử dụng Google Sites để tập trung tài liệu, bảng tính, bản trình 
bày, video, trình chiếu và nhiều ứng dụng khác để giúp các 
nhóm làm việc có tổ chức. 

Sắp xếp thông tin ở vị
trí trung tâm

• Google Sites được cung cấp an toàn trên web. Vì vậy, bạn có 
thể truy cập vào các trang của công ty từ nơi làm việc, trên 
đường, tại nhà cũng như trên điện thoại di động của mình.

Truy cập mọi lúc, 
mọi nơi 

• Google Sites hoạt động trong trình duyệt trên PC, máy Mac và 
Linux. 

Hoạt động trên các 
hệ điều hành

•Quản trị viên có thể quản lý quyền chia sẻ trang web trong toàn
doanh nghiệp và các tác giả có thể chia sẻ và rút lại quyền truy cập
tệp bất kỳ lúc nào.

Kiểm soát tính bảo 
mật ở cấp độ trang 

web và hệ thống



• Tạo thư mục quản lý

• Upload dữ liệu

• Chỉnh sửa va ̀ ghi chu ́

• Chia sẻ tài liệu

Google 
Docs

• Tạo trang web

• Liên kết tài liệu

• Quản lý & Chia sẻ thông tin

Google 
Sites






