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1 Lời nói đầu 
Doanh nghiệp nếu ứng dụng tin học hiệu quả sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. 
Phần mềm Quản trị Bảo hiểm xã hội đáp ứng các yêu cầu thiết thực của các doanh nghiệp đang quản lý và 
theo dõi tình hình tham gia BHXH của doanh nghiệp 
Phần mềm đáp ứng đầy đủ quy trình hoạt động tác nghiệp trong quản lý BHXH bao gồm: Cập 
nhật thông tin nhân viên – Lập báo cáo gửi BHXH – Thống kê và In Ấn các lần lập báo cáo, trạng 
thái và quá trình tham gia BHXH của nhân viên 

2 Giới thiệu tổng quát phần mềm 

2.1 Phạm vi sử dụng 
• Dành cho doanh nghiệp: có tham gia BHXH, thường xuyên phải xử lý các nghiệp vụ liên quan 

(tăng, giảm lao động), số lượng người lao động nhiều 
• Cách tính BHXH: Mức lương 
• Dành cho doanh nghiệp trên toàn quốc.  

2.2 Tiện ích hỗ trợ 
• Máy trạm làm việc: NetFramework2.0, ReportViewer, CrystalReports (trong khi cài đặt chương 

trình, nếu máy chưa được cài đặt các tool này, thì chương trình sẽ tự động cài đặt), Microsoft 
Office Excel 2003. 

• Máy chủ dữ liệu: cài đặt phần mềm Microsoft SQL Server 2005. 
• Thời gian cài đặt các tiện ích: khoảng 30 phút. 

2.3 Hướng dẫn cài đặt các phần mềm tiện ích 
• Hướng dẫn cài đặt các tiện ích: http://soft.netserver.vn/default.aspx?n=utility        
• Tài liệu tham khảo (file): http://soft.netserver.vn  

2.4 Quy định ngày giờ hệ thống 
• Để sử dụng chương trình và đảm bảo dữ liệu hợp lệ, ngày giờ hệ thống của máy tính phải hiển thị 

theo một trong hai định dạng sau: tháng/ngày/năm hoặc ngày/tháng/năm. 

3 Hệ thống menu 

3.1 Hệ thống (1) 
• Thông tin kết nối (1.1) 
• Thông tin công ty (1.2) 
• Quỹ lương đơn vị (1.3) 
• Bổ sung thông tin BHYT (sau khi import) (1.4) 
• Đổi người sử dụng chương trình (1.5) 
• Đổi mật khẩu (1.6) 
• Thoát (1.7) 

3.2 Danh mục (2) 
• Chức danh (2.1) 
• Chức vụ (2.2) 
• Phòng, ban (2.3) 
• Bộ phận (2.4) 
• Hợp đồng lao động (2.5) 
• Dân tộc (2.6) 
• Tôn giáo (2.7) 
• Quốc tịch (2.8) 
• Tỉnh (thành phố) – Quận (huyện) – Vùng (2.9) 

http://soft.netserver.vn/default.aspx?n=utility
http://soft.netserver.vn/
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• Cơ quan BHXH (2.10) 
• Mức lương tối thiểu chung (2.11) 
• Mức lương tối thiểu vùng (2.12) 
• Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (2.13) 
• Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN (2.14) 
• Lãi suất truy thu (2.15) 

3.3 Nhân viên  (3)  
• Import danh sách nhân viên (chưa tham gia BHXH) từ tập tin excel (3.1) 
• Thêm nhân viên (3.2) 
• Danh sách nhân viên (3.3) 
• Bảng tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên theo tháng/quý (3.4) 
• Quá trình đóng BHXH (3.5) 

3.4 Lập báo cáo theo mẫu (4) 
• Điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu A01-TS, Mẫu D02a-TS) (4.1) 
• Điều chỉnh nhân thân/ Gia hạn thẻ BHYT, điều chỉnh nơi KCB (Mẫu D07-TS) (4.2) 
• Đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu C66a-HD) (4.3) 
• Đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu C67a-HD) (4.4) 
• Đề nghị hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau (Mẫu C68a-HD) (4.5) 
• Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (Mẫu 01-SBH/ XN) (4.6) 
• Lập bảng ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (Mẫu 07/SBH) (4.7) 
• Đề nghị hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp một lần, trợ cấp TN (Mẫu 12-HBS, Mẫu 14-HBS) 

(4.8) 
3.5 Xem danh sách (5) 

• Danh sách điều chỉnh tham gia BHXH (5.1) 
• Danh sách điều chỉnh nhân thân/ Gia hạn thẻ BHYT (5.2) 
• Danh sách lao động hưởng chế độ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHSK SAU ỐM ĐAU 

(5.3) 
• Danh sách lao động đã lập XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BHXH, 

BHTN (Mẫu 01/ SBH –XN) (5.4) 
3.6 In báo cáo (6) 

• Tăng/giảm lao động tham gia BHXH (Mẫu A01-TS, A01a-TS, D02-TS, D01b-TS, bảng kê 103, 
bảng kê 401 – cấp thẻ BHYT) (6.1) 

• Điều chỉnh thông tin nhân thân (Mẫu D07-TS, bảng kê 302) (6.2) 
• Gia hạn thẻ BHYT/ Điều chỉnh nơi KCB (Mẫu D07-TS, bảng kê 401) (6.3) 
• Danh sách đề nghị hưởng chế độ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHSK sau Ốm đau.(C66a-

HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD) (6.4) 
• Bảng ghi quá trình đóng BHXH (mẫu 07/SBH) (6.5) 
• Giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 12-SBH, 14-SBH) (6.6) 
• Bảng kê theo quy trình một cửa (Bổ sung ngày 15/06/2012) cấp thành phố (6.7) 
• Bảng đối chiếu nộp BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C46-HD) (6.8) 

3.7 Trợ giúp (7) 
• Hướng dẫn import (7.1) 
• Phiên bản phần mềm (7.2) 
• Thông tin nhà sản xuất (7.3) 
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3.8 Thoát (8) 

4 Mô tả chức năng 

4.1 Quy trình sử dụng phần mềm 

 
4.2 Đăng nhập phần mềm 

 
• Tên đăng nhập: <admin> 
•  Mật khẩu: do công ty N.E.T cung cấp, sau khi đăng nhập khách hàng thay đổi 
• Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, các menu chức năng chương trình sẽ được hiện sáng như hình sau: 
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4.3 Hệ thống (1) 

 

4.3.1 Thông tin kết nối (1.1) 

 
+ Chức năng: thay đổi, cập nhật thông tin kết nối cơ sở dữ liệu. 

– Tên máy chủ kết nối: là tên máy tính chứa cơ sở dữ liệu (database) cần kết nối. 
– Tên cơ sở dữ liệu: tên cơ sở dữ liệu. 
– Tên người dùng: Tên đăng nhập CSDL SQL server. 
– Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập CSDL SQL server. 
– Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút Cập nhật. 
– Nếu thông tin kết nối chính xác (hợp lệ), sẽ xuất hiện thông báo: 
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4.3.2 Thông tin công ty (1.2) 

 
+ Các thông tin cần phải nhập liệu trước: Cơ quan Bảo Hiểm Xã hội (2.10) 
+ Doanh nghiệp cần bổ sung thông tin đơn vị. Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. Đây là 

những thông tin cần thiết, để phục vụ cho việc doanh nghiệp tạo file theo các biểu mẫu A01-
TS, D02-TS, D07-TS, … của BHXH 

+ Mã công ty / chi nhánh: do doanh nghiệp tự đặt, là các ký tự sẽ đứng trước mã số nhân viên 
(tự động là số thứ tự) 

+ Thông tin này chỉ cần thiết lập 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình, về sau nếu có thay đổi 
thì điều chỉnh lại. 

+ Các thông tin tự động hiển thị (người dùng không cần nhập liệu): Mã tỉnh, Mã Quận, Lương 
tối thiểu vùng, 

+ Các thông tin được hình thành từ thông tin khác (người dùng phải chọn): Đăng ký  KCB ban 
đầu, Tham gia BHXH tại, Tỉnh/Thành, Quận/Huyện 

+ Các khoản lương đóng bảo hiểm: có thể check hoặc không check để làm giá trị mặc nhiên khi 
thêm nhân viên 

+ Nhấn nút Lưu để cập nhật lại thông tin đơn vị. 

4.3.3 Quỹ lương đơn vị (1.3) 
+ Cho phép doanh nghiệp xem thông tin quỹ lương hiện tại của đơn vị. 
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+ Chọn quỹ lương theo tháng năm lập báo cáo thể hiện quỹ lương của đơn vị theo tháng năm   

nộp báo cáo. 

 

4.3.4 Bổ sung thông tin BHXH, BHYT, BHTN (sau khi import) (1.5) 

 

4.3.5 Đổi người sử dụng chương trình (1.6) 
+ Cho phép người dùng đăng xuất tài khoản hiện tại và thay đổi tài khoản đăng nhập khác. 

Màn hình xuất hiện cửa sổ đăng nhập như ban đầu. 
+ Chức năng này chỉ có trong phiên bản một công ty nhiều người sử dụng  
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4.3.6 Đổi mật khẩu (1.7) 

4.3.7 Thoát (1.8) 
+ Cho phép người dùng đăng xuất người dùng hiện tại và thoát khỏi phần mềm 

4.4 Danh mục (2) 

 

4.4.1 Chức danh (2.1) 

 

4.4.2 Chức vụ (2.2) 
+ Cho phép thêm mới, sửa đổi thông tin chức vụ của công ty. 
+ Các điều khiển nhập liệu hiển thị thông tin của dòng dữ liệu được chọn trên lưới. 
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+ Thực hiện: 
– Thêm mới: nhấn chọn nút Thêm mới, nhập thông tin chức vụ. 
– Sửa: Chọn dòng dữ liệu muốn chỉnh sửa, thông tin dòng dữ liệu sẽ được hiển thị trên các 

điều khiển nhập liệu tương ứng, nhấn chọn nút Sửa và chỉnh sửa thông tin trên các điều 
khiển nhập liệu theo yêu cầu cần thay đổi. 

– Lưu: Nhấn nút Lưu để lưu dữ liệu mới hoặc dữ liệu cần thay đổi. 
– Xóa: Nhấn chọn nút Xóa để xóa bỏ dữ liệu đang thêm mới, hoặc dòng dữ liệu đang được 

chọn trên lưới. 

4.4.3 Phòng ban (2.3) 
+ Cho phép thêm mới, sửa đổi thông tin phòng ban của công ty. 
+ Các điều khiển nhập liệu hiển thị thông tin của dòng dữ liệu được chọn trên lưới. 

 
+ Thao tác thực hiện: 

– Thêm mới: nhấn chọn nút Thêm mới, nhập thông tin phòng ban 
– Sửa: Chọn dòng dữ liệu muốn chỉnh sửa, thông tin dòng dữ liệu sẽ được hiển thị trên các 

điều khiển nhập liệu tương ứng, nhấn chọn nút Sửa, chỉnh sửa thông tin trên các điều 
khiển nhập liệu theo yêu cầu cần thay đổi. 

– Lưu: Nhấn nút Lưu để cập nhật dữ liệu mới hoặc dữ liệu cần thay đổi về cơ sở dữ liệu. 
– Xóa: Nhấn chọn nút Xóa để xóa bỏ dữ liệu đang thêm mới, hoặc dòng dữ liệu đang được 

chọn trên lưới. 
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4.4.4 Bộ phận (2.4) 

 

4.4.5 Hợp đồng lao động  (2.5) 
+ Cho phép thêm mới, sửa đổi các hình thức hợp đồng lao động của công ty. 
+ Các điều khiển nhập liệu hiển thị thông tin của dòng dữ liệu được chọn trên lưới. 

 
+ Thực hiện: 

– Thêm mới: nhấn chọn nút Thêm mới, nhập thông tin hợp đồng lao động cần thêm mới và 
các điều khiển nhập liệu tương ứng. 

– Sửa: Chọn dòng dữ liệu muốn chỉnh sửa, thông tin dòng dữ liệu sẽ được hiển thị trên các 
điều khiển nhập liệu tương ứng, nhấn chọn nút Sửa, chỉnh sửa thông tin trên các điều 
khiển nhập liệu theo yêu cầu cần thay đổi. 

– Lưu: Nhấn nút Lưu để cập nhật dữ liệu mới hoặc dữ liệu cần thay đổi về cơ sở dữ liệu. 
– Xóa: Nhấn chọn nút Xóa để xóa bỏ dữ liệu đang thêm mới, hoặc dòng dữ liệu đang được 

chọn trên lưới. 

4.4.6 Mức lương tối thiểu chung (2.6) 
+ Hiển thị danh sách các mức lên lương tối thiểu chung (theo từng giai đoạn), danh mục này đã 

được nhà sản xuất xây dựng sẵn theo quy định của nhà nước 
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4.4.7 Mức lương tối thiểu vùng (2.7) 
+ Hiển thị danh sách các mức lên lương tối thiểu của từng vùng (theo từng giai đoạn), danh 

mục này đã được nhà sản xuất xây dựng sẵn theo quy định của nhà nước. Có thể xem theo 
từng vùng áp dụng 

 

4.4.8 Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN (2.8) 
+ Hiển thị danh sách các mức đóng của BHXH, BHYT, BHTN (theo từng giai đoạn), danh mục 

này đã được nhà sản xuất xây dựng sẵn theo quy định của nhà nước. 

 
 
 

4.4.9 Lãi suất truy thu (2.9) 
+ Hiển thị danh sách các mức lãi suất truy thu (theo từng giai đoạn), dùng để xuất báo cáo mẫu 

D02b-TS. Danh mục này đã được nhà sản xuất xây dựng sẵn theo quy định của nhà nước 
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4.4.10 Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (2.10) 
+ Hiển thị danh sách nơi đăng ký KCB ban đầu theo thông tin của tỉnh/thành phố được chọn. 

 
+ Thực hiện: 

– Import danh sách bệnh viện từ tập tin: màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 
– Nhấn nút Đồng ý để tìm chọn tập tin danh sách bệnh viện muốn import, khi đó thông tin 

của tập tin sẽ được hiện thị trên lưới và nhấn nút Cập nhật. 
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4.4.11 Cơ quan bảo hiểm xã hội (2.11) 

 

4.4.12 Tỉnh / Thành Phố – Quận/Huyện – Vùng (2.12) 

 

4.4.13 Dân tộc(2.13) 
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4.4.14 Tôn giáo (2.14) 

 

4.4.15 Quốc tịch (2.15) 

 
 

4.5 Nhân viên (3) 

 
 

4.5.1 Import danh sách nhân viên (3.1) 
+ Cho phép doanh nghiệp nhập danh sách nhân viên từ tập tin excel vào cơ sở dữ liệu (tập tin 

danh sách lao động này phải có cấu trúc theo file mẫu quy định). 
+ Menu này chỉ xuất hiện khi dữ liệu chưa có thông tin lao động. 
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+ Nếu tập tin có dữ liệu, sẽ hiển thị toàn bộ thông tin trên lưới như hình sau 

 
+ Kiểm tra dữ liệu: phát hiện và loại bỏ (không import) các dòng dữ liệu không đúng định dạng 

 
 

 
– Import: thực hiện import các dòng dữ liệu hiển thị trên màn hình. 

 
– Nếu import dữ liệu thành công sẽ  tương ứng với việc xuất hiện thông báo sau: 
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4.5.2 Cấu trúc tập tin import (Danh sách nhân viên) 

 
4.5.3 Thêm nhân viên (3.2) 

 
+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn “thêm mới”  
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4.5.4 Danh sách nhân viên (3.3) 

 
+ Thông tin nhân viên: điều chỉnh các thông tin của nhân viên (hình minh họa bên dưới) 
+ Xóa thông tin nhân viên: xóa nhân viên đã chọn 
+ Xuất file excel 

+ In danh sách nhân viên: in những thông tin thể hiện trên màn hình 
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4.5.5 Bảng tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên (3.4) 

4.5.6 Quá trình đóng BHXH (3.5) 

 
+ Import từ tập tin xls: chọn tập tin 

 
+ Các dữ liệu trong tập tin xls sẽ được hiển thị trên màn hình 
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4.5.7 Cấu trúc tập tin import quá trình tham gia BHXH của nhân viên 

 

4.6 Lập báo cáo BHXH (4) 

 
4.6.1 Báo tăng, giảm lao động, điều chỉnh lương (Mẫu A01a-TS, D02-TS) (4.1)  

4.6.1.1 Điều chỉnh lao động tăng (Từ D/S chưa tham gia BHXH) 
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4.6.1.2 Điều chỉnh lao động tăng  (từ danh sách chưa tham gia BHXH) 

 
4.6.1.3 Điều chỉnh lao động tăng (từ danh sách tạm nghỉ) 
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4.6.1.4 Điều chỉnh lao động giảm 

 
4.6.1.5 Thay đổi lương, chức danh công việc  
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4.6.1.6 Truy tăng BHYT (Để gia hạn thẻ BHYT)  

 
4.6.1.7 Truy giảm BHYT (Giảm lao động) 
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4.6.2 Điều chỉnh nhân thân / Gia hạn thẻ BHYT,  nơi KCB (mẫu D07-TS) (4.2) 

4.6.2.1 Điều chỉnh nhân thân 

 
  Chọn “Điều chỉnh” 

 
 
 

4.6.2.2 Điều chỉnh nơi khám chữa bệnh 

 
Nhấn “Điều chỉnh” 
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4.6.3 Đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu C66a – HD) (4.3) 

 
Đề nghị 

 
 

N.E.T Co., Ltd (Phone: 1900561581. Email: info@netserver.vn. Chat: netserver2003)  26/39 



BHXH SOFT 2013                                                                                                                                Phiên bản:  Mức lương 

 
4.6.4 Đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu C67a – HD) (4.4) 
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4.6.5 Đề nghị hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau (mẫu C68a-HD) (4.5) 
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4.6.6 Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp sau thai sản (Mẫu C69a-HD) (4.6) 
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4.6.7 Lập bảng ghi quá trình đóng BHXH (Mẫu 07/SBH) (4.7) 
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4.6.8 Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp Hưu trí, trợ cấp 01 lần, trợ cấp thất nghiệp (4.8) 

 
 
 

4.7 Thống kê BHXH (5) 

 
4.7.1 Danh sách đã lập: tăng, giảm, điều chỉnh lương (5.1) 
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4.7.2 Danh sách điều chỉnh nhân thân, gia hạn thẻ BHYT (5.2) 

 
Click chọn 1 nhân viên 
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Xem báo cáo 

 
4.7.3 Danh sách lao động hưởng chế độ (5.3) 
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4.7.3.1 Chế độ ốm đau 

 
4.7.3.2 Chế độ thai sản 
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4.7.3.3 Phục hồi dưỡng sức sau ốm đau 

4.7.3.4 Phục hồi dưỡng sức sau thai sản 

 
4.7.4 Danh sách đã lập bản ghi quá trình đóng BHXH (5.4) 
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4.8 In báo cáo (6) 

 
4.8.1 Báo cáo tăng giảm (6.1) 
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4.8.2 Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (6.2) 

 

N.E.T Co., Ltd (Phone: 1900561581. Email: info@netserver.vn. Chat: netserver2003)  37/39 



BHXH SOFT 2013                                                                                                                                Phiên bản:  Mức lương 
4.8.3 Bảng kê theo quy trình một cửa (6.3) 

 
4.9 Trợ giúp (7) 

 
• Hiển thị thông tin liên lạc trợ giúp cho người sử dụng phần mềm 
• Khi có những thắc mắc về chương trình, người sử dụng có thể gọi về số máy 1900561581 hoặc gởi 

email về địa chỉ soft@netserver.vn để được giải đáp và hỗ trợ.  

5 Nhà sản xuất 
Trong quá trình sử dụng phần mềm, nếu có các sự cố phát sinh, người dùng có thể liên hệ  với nhà sản xuất 
qua các kênh liên lạc sau: 

5.1 Liên lạc trực tiếp 
CÔNG TY TNHH SX TM DV  N.E.T (N.E.T Co., Ltd) 
Địa chỉ: 103 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 
Điện thoại: 1900561581 
Fax : (08) 39979296 
Email: soft@netserver.vn  
Website: http://soft.netserver.vn   
Chat(Yahoo, Gmail, Skype): netsserver2003 

5.2 Hỗ trợ chat 
• Phần mềm BHXH SOFT (yahoo, skype): bhxhsoft / bhxhonline 
• Các phần mềm khác (yahoo, skype, google talk): netserver2003 
• Đăng ký và sử dụng online: http://online.netserver.vn  

5.3 Thông tin công ty N.E.T 

5.3.1 Năm thành lập 

+ Thành lập ngày 07/01/2003, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102013488 do Sở 
Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp. 

+ Mã số thuế: 0302837323 
+ Trụ sở hoạt động: 103 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TPHCM 
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5.3.2 Lĩnh vực hoạt động 

+ Sản xuất phần mềm 
+ Mua bán thiết bị tin học 
+ Dịch vụ sửa chữa, bảo trì máy tính 
+ Tư vấn xây dựng (trừ Thiết kế, Giám sát, Khảo sát công trình) 
+ Lập dự án đầu tư. 
+ Thi công công trình bưu chính – viễn thông – công nghệ thông tin. 
+ Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy móc, thiết bị ngành bưu chính – viễn thông – công 

nghệ thông tin (không rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, gò, hàn sơn, xi mạ điện, tái chế phế thải 
tại trụ sở) 

+ Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên 
mạng, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi điện tử. 

+ Đại lý dịch vụ bưu chính – viễn thông 
+ Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng Internet (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ 

Internet, kinh doanh trò chơi tại trụ sở) 
+ Quảng cáo thương mại. 
+ Dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

5.3.3 Quá trình hoạt động và phát triển 

+ Năm 2003 – 2004: cung cấp dịch vụ bảo trì máy tính (mạng máy tính) cho doanh nghiệp  
+ Năm 2005: xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử IMS (giao diện Web), dịch vụ thiết kế 

Website cho doanh nghiệp 
+ Năm 2006: phát triển và cung cấp các phần mềm quản lý: nhân sự tiền lương, quản trị kho hàng 

từ 4.000 tấn trở lên (xuất, nhập, tồn, sơ đồ lưu kho)  
+ Năm 2007-2008: phát triển và cung cấp các dịch vụ Truyền thông di động (SMS) 
+ Năm 2009: phát triển và cung cấp phần mềm (WinForm và Web Form) phục vụ tính bảo hiểm xã 

hội cho doanh nghiệp 
+ Năm 2010 – 2011: phát triển và cung cấp phần mềm quản trị bán hàng (thích hợp cho doanh 

nghiệp có nhiều chi nhánh, dữ liệu lưu trữ tập trung) 

+ Năm 2012: nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm đang có, áp dụng các quy trình về an toàn thông 
tin khi cung cấp cho khách hàng (theo tiêu chuẩn ISO 27001) 
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