
BASE REQUEST
Giải pháp quản lý và phê duyệt đề xuất 

trong doanh nghiệp



44,800 giờ

Là thời gian tiêu tốn mỗi năm của một doanh nghiệp 
quy mô 100 người dành cho việc xử lý thủ tục yêu cầu, 
đề xuất nội bộ.

120,000 files

Là tổng số lượng đề xuất trong một năm mà một doanh 
nghiệp quy mô 100 người cần xử lý.

84,000,000 VND

Là chi phí ngầm doanh nghiệp quy mô 100 ngươi phải 
bỏ ra hàng năm để xử lý quy trình, đề xuất nội bộ.

20 - 35 -50

Là số lượng đề xuất trung bình mà một trưởng phòng, 
giám đốc, CEO phải xử lý trong một ngày đặc biệt vào 
những kỳ họp tổng kết.

LÀM SAO ĐỂ TỐI ƯU NHỮNG CON SỐ NÀY?
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CÓ CÁCH NÀO ĐỂ CÁC CẤP QUẢN LÝ

Quản lý và phê duyệt được đề xuất dù ở bất cứ đâu

Thao tác nhanh chóng chỉ bằng 1 cú click chuột

Tương tác, trao đổi với nhân viên trong cùng 1 luồng thông tin trong đề xuất

Phân công giao việc ngay trực tiếp nếu đề xuất đó phát sinh nhiệm vụ cần thực thi

CÓ CÁCH NÀO ĐỂ NHÂN VIÊN

Xin duyệt được đề xuất khi sếp đang đi công tác xa

Không phải chạy qua từng bộ phận phòng ban để xin chữ ký

Không phải chờ đợi đến vài ngày đề xuất mới duyệt xong

Không bị tắc nghẽn chậm trễ trong quá trình xử lý công việc
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GIẢI PHÁP BASE REQUEST
Giúp doanh nghiệp số hóa quy trình xử lý
và phê duyệt đề xuất

Chuẩn hóa tất cả các mẫu yêu cầu, 
đề xuất trong doanh nghiệp

Phân quyền sâu và chi tiết trong quá trình xử lý, 
phê duyệt đề xuất

Lưu trữ, dễ dàng quản lý 
và trích xuất dữ liệu khi cần

Chuẩn hóa quy trình tạo và phê duyệt đề xuất
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GIẢI PHÁP BASE REQUEST
Các tính năng
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Chuẩn hóa tất cả các mẫu yêu cầu, 
đề xuất trong doanh nghiệp

01
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Tạo form mẫu đề xuất với nhiều trường 
thông tin linh hoạt
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Phân nhóm đề xuất theo từng bộ phận 
và phòng ban
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Phân loại đề xuất theo tính chất công việc 
và mức độ quan trọng

12



Phân quyền sâu và chi tiết trong quá 
trình xử lý, phê duyệt đề xuất
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Cung cấp tính năng duyệt lần lượt, duyệt đồng thời 
và chỉ cần 1 người duyệt
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Có thể chuyển tiếp quyền phê duyệt 
và xử lý đề xuất cho người khác
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Thêm người theo dõi hoặc giao việc cho những người 
có liên quan 
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Lưu trữ, dễ dàng quản lý trích xuất 
dữ liệu khi cần
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Quản lý các nhóm, danh sách đề xuất
và tất cả các mẫu yêu cầu, đề xuất
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Tìm kiếm theo từ khóa và 
trạng thái của đề xuất
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Cung cấp bộ lọc cho phép trích xuất dữ liệu ra excel
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Chuẩn hóa quy trình tạo
và phê duyệt đề xuất
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Tạo đề xuất theo đúng form mẫu,
cho phép gửi file đính kèm
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Có thể phê duyệt, xử lý, và trao đổi ngay trên đề xuất
qua điện thoại dù ở bất cứ đâu
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Cập nhật tình trạng của các đề xuất theo thời gian thực, gửi notification và 
email đến các thành viên có liên quan khi có bất cứ thay đổi hoặc tương tác 
nào
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Khách hàng
của chúng tôi

Khách hàng
nói về chúng tôi

Tài chính - Ngân hàng

Công nghệ - Digital

Thương mai điện tử - Logistic

F&B - Retail

Giáo dục

Recruiting/Marketing Agency

Bất động sản

Sản xuất - Viễn thông

Mr. Trịnh Minh Giang
Chủ tịch VMCG

Nền tảng Base.vn là một hệ điều hành doanh 
nghiệp khá phù hợp với VMCG. Với các ứng dụng 
của Base.vn việc cộng tác công việc của các nhân 
viên được diễn ra đơn giản và hiệu quả. Đây quả là 
những ứng dụng tuyệt vời.

Mr. Trần Anh Dũng 
CEO MOG

Mặc dù hệ thống còn mới, nhưng phía mình đánh 
giá điểm support của Base cao, các yêu cầu của 
bên mình được Base thường xuyên tiếp nhận và xử 
lý trong thời gian set up ban đầu và cả trong suốt 
quá trình sử dụng. Đặc biệt Base có tính năng support 
online rất tiện và nhanh nếu mình có phát hiện lỗi 
hiển thị nào đó hay có thắc mắc gì về cách thao tác, 
có thể screencap và gửi qua tin nhắn và sẽ được 
team hỗ trợ giải quyết chỉ trong vòng 5-10 phút!

1500++
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Bảng giá

Starter

450,000 VND/Tháng

Sử dụng toàn bộ tính năng sản phẩm

Hỗ trợ trong giờ hành chính
Miễn phí cập nhật tính năng mới

 
Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Tối đa 30 tài khoản

Enterprise

Liên hệ có giá tốt nhất

Sử dụng toàn bộ tính năng sản phẩm

API tích hợp app nội bộ của Công ty

Miễn phí cập nhật tính năng mới

Đào tạo trực tiếp

Business

15,000 VND/Tài khoản/ Tháng

Sử dụng toàn bộ tính năng sản phẩm

Hỗ trợ trong giờ hành chính
Miễn phí cập nhật tính năng mới

 
Đào tạo trực tiếp

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Sử dụng trên 60 tài khoản

Gói tài khoản: 10 tài khoản/gói

Growth

900,000 VND/Tháng

Sử dụng toàn bộ tính năng sản phẩm

Hỗ trợ trong giờ hành chính
Miễn phí cập nhật tính năng mới

 
Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Tối đa 60 tài khoản

Báo giá cuối cùng xem chi tiết tại: 
https://base.vn/request/pricing
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CÔNG TY CỔ PHẦN BASE ENTERPRISE

Trụ sở chính Hà Nội Cơ sở Hồ Chí Minh Cơ sở Singapore

Đại chỉ:

Email:
Hotline:

Đại chỉ:

Email:
Hotline:

Đại chỉ:

Email:
Hotline:

Tầng 3, Tòa Autumn, Gold Season, số 
47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Contact@base.vn
(+84) 24 2244 1313

Tầng 8, tòa MB Tower, số 538 đường
Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
Contact@base.vn
(+84) 896 69 13 13

20A Tanjong Pagar Road,
Singapore 088443
Contact@base.vn
(+84) 896 69 13 13

BASE REQUEST
Giải pháp quản lý và phê duyệt đề xuất 

trong doanh nghiệp


