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“Nếu coi Doanh nghiệp như cơ thể 
của một con người thì truyền thông 
nội bộ chính là mạch máu lưu thông 
thông tin giữa các tổ chức trong 
cơ thể”. Truyền thông nội bộ giúp 
truyền tải những giá trị quan trọng, 
gắn kết nhân viên với sứ mệnh mục 
tiêu của công ty, giúp cho hình ảnh, 
văn hóa công ty không chỉ được lan 
tỏa trong nội bộ mà còn đến được 
với đối tác khách hàng.

Vì thế, nhiều doanh nghiệp đã bỏ 
ra không ít công sức, thời gian để 
đầu tư cho hoạt động truyền thông 
nội bộ. Đặc biệt với sự dịch chuyển 
nhanh chóng của các xu thế công 
nghệ trong những năm gần đây, 
thì hầu hết các doanh nghiệp đều 
mong muốn có được một công cụ 
hiệu quả để triển khai và đưa vào 
doanh nghiệp. Mạng xã hội nội bộ 
là một ví dụ.Tuy nhiên “mạng xã 
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hội” nội bộ chưa đủ để tạo ra sự 
gắn kết giữa nhân viên với công ty, 
nó chỉ giải quyết được phần nào sự 
tương tác, kết nối giữa nhân viên 
với nhân viên trong một tổ chức. 
Doanh nghiệp tiến hành hoạt động 
truyền thông nội bộ cần một công 
cụ chuyên biệt và tối ưu hơn, để 
truyền tải thông điệp một cách rõ 
ràng, có cấu trúc và mang tính định 
hướng, giúp nhân viên hiểu được 
văn hóa và những giá trị quan trọng 
của công ty.

Base Inside ra đời chính là nền tảng 
công nghệ tích hợp đầy đủ những 
tính năng cần thiết, để doanh ng-
hiệp triển khai hoạt đông truyền 
thông nội bộ một cách hiệu quả.

CÁC VẤN ĐỀ CỦA DOANH NGHIỆP

Thiếu sự gắn kết
và sự thống nhất

trong nội bộ

Không có sự đồng 
nhất về quan điểm, 
nguyên tắc làm việc

Nhân viên không hiểu 
được mục tiêu sứ 

mệnh và những giá trị 
quan trọng của công 

ty

Thiếu công cụ hoặc 
chưa có kênh hiệu 
quả để truyền tải 

thông tin

Sử dụng quá nhiều 
kênh khác nhau dẫn 
đến sự không đồng 

bộ.

Thông điệp không 
được cấu trúc rõ 

ràng, thiếu tính định 
hướng.

Thông tin thiếu minh 
bạch và không mang 
tính chính thống.
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Hệ thống hóa tất cả 
các thông tin chính 
trong doanh nghiệp

Homepage

Truyền tải thông điệp của 
ban lãnh đạo tới toàn thể 
nhân viên.

CEO letter

Truyền tải thông điệp của 
ban lãnh đạo tới toàn thể 

CEO letter

Xây dựng không gian để 
định hình những giá trị 
quan trọng

Nguyên tắc làm việc

Cập nhật và gửi thông báo nhanh 
chóng dễ dàng.

Chia sẻ các luồng thông tin tích cực 
một cách có cấu trúc và định hướng

Tạo kênh tương tác, trao đổi thông tin 
hiệu quả trong nộ bộ

GIẢI PHÁPBASE INSIDE
BASE INSIDE
BASE INSIDE

GIẢI PHÁP



6 7Base Inside Base Inside

CÁC TÍNH NĂNG
B A S E  I N S I D E
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Thông tin có sự tập trung, 
minh bạch và rõ ràng.

Cập nhật toàn bộ các 
thông tin chính của doanh 
nghiệp trên Newfeed.

Nội dung được hệ thống hóa 
và mang tính lưu trữ.

Gửi CEO/Board Letter tới 
toàn thể nhân viên.

Đảm bảo thông điệp từ ban 
lãnh đạo được truyền tải 
đầy đủ trọn vẹn.

Giúp cho công ty luôn đi 
đúng hướng theo từng giai 
đoạn, thời kỳ.

Tạo ra sự gắn kết giữa ban 
lãnh đạo với toàn thể nhân 
viên.

Nhân viên dễ nắm bắt, theo 
dõi và cập nhật hàng ngày.

XÂY DỰNG
HOMEPAGE
NỘI BỘ
CHUYÊN NGHIỆP

1 TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP CỦA
BAN LÃNH ĐẠO TỚI NHÂN VIÊN2
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TẠO KHÔNG GIAN ĐỂ ĐỊNH HÌNH
NHỮNG GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG

HỆ THỐNG THÔNG BÁO PHÂN QUYÊN
THEO TỪNG PHÒNG BAN VÀ CÔNG TY

Giúp nhân viên thấm nhuần văn 
hóa và các giá trị cốt lõi của doanh 

nghiệp.

Chia sẻ mục tiêu, sứ mệnh, Chia sẻ mục tiêu, sứ mệnh, 
tầm nhìn, nguyên tắc làm tầm nhìn, nguyên tắc làm 
việc và các giá trị cốt lõi.việc và các giá trị cốt lõi.

Gắn kết nhân viên với mục tiêu, sứ 
mệnh, tầm nhìn của công ty.

Tự động gửi email và hiện notifi cation ngay khi có thông báo 
chính thức.

Tạo ra sự thống nhất về mặt tư 
tưởng và nguyên tắc làm việc 

trong nội bộ.

Tạo và gửi thông báo một cách nhanh chóng dễ dàng.

Cập nhật những thông tin quan trọng đến tất cả nhân viên.

Đảm bảo tính chính thống, xuyên suốt của thông tin.

43
Tạo và gửi thông báo một cách nhanh chóng dễ dàng.
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Cập nhật tin tức nội bộ, khen thưởng, chào đón thành viên 
mới, chia sẻ ý tưởng

Tích hợp tính năng chat, tạo thảo luận, thêm câu hỏi và 
các bình chọn

CHIA SẺ CÁC LUỒNG THÔNG TIN TÍCH CỰC
MỘT CÁCH CÓ CẤU TRÚC VÀ ĐỊNH HƯỚNG

TƯƠNG TÁC VÀ TRAO ĐỔI
THÔNG TIN HIỆU QUẢ5 6

Đảm bảo sự tương tác hai chiều trong nội 
bộ doanh nghiệp

Lắng nghe được ý kiến phản hồi từ phía 
nhân viên

Tạo cơ hội để các cá nhân có thể chia sẻ, 
bày tỏ quan điểm

Cập nhật nhanh

Sự kiện nội bộ

Chia sẻ ý tưởng

Tạo thông báo mới

Tin tức nội bộ

Thêm bình chọn 
mới

Chào đón thành 
viên mới

Thảo luận chuyên 
sâu

Thềm bình chọn 
mới

Đảm bảo sự tương tác hai chiều trong nội 

Tăng tính kết nối trong nội bộ

Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên

Khuyến khích cá nhân tham gia đóng góp ý tưởng
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BASE INSIDE VÀ SỰ KHÁC BIỆT



16 17Base Inside Base Inside

ĐẢM BẢO CÁC NGUYÊN TẮC
TRONG VIỆC TRUYỀN TẢI NỘI DUNG THÔNG TIN

TÍCH HỢP ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ CÁC
TÍNH NĂNG CẦN THIẾT

ĐƯỢC XÂY DỰNG PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH
CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Gắn kết nhân viên với công ty

Truyền tải thông tin hiệu quả, nhanh chóng

Định hình được những giá trị quan trọng của doanh nghiệp

Thông điệp được cấu trúc rõ ràng

Thông tin mang tính chính thống và minh bạch

Đảm bảo sự tương tác 2 chiều

Truyền tải thông điệp của ban lãnh đạo công ty

Định hình những giá trị quan trọng của doanh nghiệp

Tạo thông báo, cập nhật tin tức, chia sẻ thông tin

Tương tác và trao đổi trong nội bộ

Vinh danh, chào đón thành viên mới, chia sẻ ý tưởng, bình chọn, 
thảo luận chuyên sâu
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KHÁCH HÀNG

Nền tảng Base.vn là một hệ điều hành Doanh 
Nghiệp của VMCG. Với các ứng dụng trên đó, 
việc cộng tác công việc của toàn thể nhân 
viên được diễn ra đơn giản và hiệu quả. Đây 
thật sự là các ứng dụng tuyệt vời!

WeWork giải quyết được hoàn toàn các vấn 
đề trước của Excel, đó là đưa dự án lên on-
line. Mọi người đều nhìn thấy công việc, tiến 
độ dự án và các deadlines của mình. Nhờ có 
WeWork chúng tôi có thể tự hào GAPIT là 
một doanh nghiệp “thời gian thực”.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

BẢNG GIÁ BASE INSIDE

Business Enterprise

Starter
300,000 VND/Tháng

Growth
600,000 VND/Tháng

1

1
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20A Tanjong Pagar Road,

Singapore 088443

Contact@base.vn

(+19) 38 9999 969


