
BASE WORKFLOW
Giải pháp quản lý và tự động hóa quy 

trình trong doanh nghiệp





Trách nhiệm vai trò 
của mỗi cá nhân 
trong quy trình 

không được phân 
định rõ ràng

Các quy định, yêu 
cầu, hệ thống biểu 
mẫu rườm rà phức 

tạp

Nhân viên khó làm 
quen, ghi nhớ quy 
trình và bắt kịp tiến 

độ công việc 

Cấp quản lý không 
theo dõi và phát 
hiện được những 

điểm nóng để xử lý 
kịp thời

HỆ QUẢ

DOANH NGHIỆP CẦN MỘT GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY!

Doanh nghiệp mất 
thời gian đào tạo và 
hướng dẫn nghiệp 
vụ cho nhân sự mới



WORK FLOW
Giải pháp quản lý và tự động hóa quy trình trong 
doanh nghiệp

Quản lý và tự động hóa toàn bộ quy trình của doanh nghiệp 
trên một nền tảng

Thiết lập và chuẩn hóa quy trình làm việc của từng bộ 
phận phòng ban

Kết nối dữ liệu và liên kết các quy trình với nhau trong doanh 
nghiệp

Tăng tính tương tác và tối ưu hóa các luồng trao đổi thông tin

Kiểm soát tiến độ, đo lường hiệu quả nhằm cải tiến và 
tối ưu hóa quy trình 



WORK FLOW

Các tính năng



Quản lý và tự động hóa toàn bộ quy trình của 
doanh nghiệp trên một nền tảng
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Tổ chức, hệ thống hóa và liên kết toàn bộ các quy trình trong doanh nghiệp 

Workflows

Active workflows Closed workflows Created by me Created by me All workflows (owners)



Tự động hóa và đưa các quy trình thủ công trên giấy tờ lên phần mềm



Phân quyền chi tiết và phân bổ rõ ràng trách nhiệm của mỗi cá nhân khi 
tham gia vào bất cứ quy trình nào của doanh nghiệp



Thiết lập và chuẩn hóa quy trình làm việc của từng 
bộ phận phòng ban
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Tạo quy trình đầy đủ các bước theo nhiệm vụ của mỗi phòng ban

STAGE 1WORKFLOW INFO STAGE 2 STAGE 3 STAGE 4 STAGE 5



Thống kê công việc cần làm trong một giai đoạn cụ thể



Hướng dẫn cách thực thi và quy định thời gian hoàn thành



Tự động giao việc theo cách thức đã được thiết lập sẵn trên hệ thống

How jobs are assigned?

Tự động giao việc một cách ngẫu nhiên

Tự động giao cho người ở giai đoạn trước

Tự động giao cho người ở giai đoạn đầu tiên

Tự động giao cho người ít công việc nhất

Tự động giao việc một cách ngẫu nhiên

Quản lý sẽ chỉnh định người đảm nhiệm công việc

Người đảm nhiệm công việc ở giai đoạn trước chỉ định



Kết nối dữ liệu và liên kết các quy trình với nhau
trong doanh nghiệp
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Kết nối dữ liệu để tự động chuyển giao công việc giữa các quy trình khác nhau



Cấu trúc dữ liệu đầu vào tùy theo đặc trưng của quy trình và tính chất của mỗi 
nhiệm vụ



Dễ dàng kết nối với các nền tảng khác để cập nhật dữ liệu và những thông tin 
cần thiết

</>



Tăng tính tương tác và tối ưu hóa các luồng trao đổi 
thông tin
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Cập nhật và thông báo realtime ngay khi mỗi một nhiệm vụ được 
tick done và kết thúc



Tương tác, trao đổi thông tin và thảo luận ngay dưới mỗi nhiệm vụ hoặc mỗi 
công việc cần thực thi



Phát hiện nhanh các điểm nóng để xử lý, tránh gây tắc nghẽn quy trình hoặc 
chậm trễ tiến độ



Kiểm soát, đo lường hiệu quả nhằm cải tiến và tối 
ưu hóa quy trình

05



Báo cáo chi tiết về thời gian và hiệu quả làm việc của từng cá nhân



Cập nhật tình trạng của các nhiệm vụ và công việc đang triển khai, thống kê các 
lý do cụ thể khiến cho công việc chưa được hoàn thành



Thương mai điện tử - Logistic

Recruiting/Marketing Agency

1500++
Khách hàng
của chúng tôi

Khách hàng
nói về chúng tôi

Tài chính - Ngân hàng

Công nghệ - Digital

F&B - Retail

Giáo dục

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!



Bảng giá

Starter

1,000,000 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

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

2,000,000 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/workflow/pricing

2,000,000 VND/ Tháng
+ 30,000đ/tài khoản/tháng

từ tài khoản 61 trở lên



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 WORKFLOW
Giải pháp quản lý và tự động hóa quy 

trình trong doanh nghiệp


