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[HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TỔNG HỢP] 

TRÊ N TRÌNH DUYỆT WEB VÀ  PC 

ĐĂNG NHẬP E-OFFICE  

 Mở trình duyệt web (Chrome/ Internet Explore/ Firefoxe/ Microsoft Edge/…) 

 Truy cập link đăng nhập E-Office của Công ty bạn 

(ví dụ: https://hqv00.topeoffice.com/) 

 Nhập ID và Pass của mỗi người dùng 

 

 

THAY ĐỔI NGÔ N NGỮ  

Bạn có thể tùy chỉnh ngôn ngữ tại thanh công cụ cá nhân (góc phải màn hình) 

Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Bahasa 

Indonesia và Tiếng Tây Ban Nha  

 

https://hqv00.topeoffice.com/
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THAY ĐỔI THÔ NG TIN CÁ  NHÂ N, MẬT KHẨU/MẬT KHẨU BẢO MẬT (SECURE 

PASSWORD) 

Thay đổi thông tin cá nhân  

Tại đây bạn có thể cập nhật thông tin của mình như hình đại diện, địa chỉ, thông tin liên 

hệ, địa chỉ email cá nhân 

 Trên thanh công cụ cá nhân trên cùng góc phải  Chọn biểu tượng     

 

 Menu bên trái màn hình Thông tin cá nhân  Thông tin cơ bản hoặc Thông tin chi 

tiết  Save 

 

Thay đổi/Thiết lập mật khẩu đăng nhập  

 Trên thanh công cụ cá nhân trên cùng góc phải  Chọn biểu tượng  

 Thông tin cá nhân  Mật khẩu & Mật khẩu cho tài liệu bí mật 

 

 Tùy chọn loại Mật khẩu mà bạn muốn thiết lập 
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ỨNG DỤNG MESSENGER TRÊ N PC (HANBIRO TALK 2) 

Tải về ứng dụng Messenger dùng để chat nội bộ giữa các thành viên trong công ty  

 Từ trình duyệt web E-Office của bạn 

 Trên thanh công cụ cá nhân tại vị trí góc phải trên cùng  Chọn vào biểu tượng “Tải 

xuống”  

 Chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn 

 

TRÊ N ĐIỆN THOẠI 

TẢI ỨNG DỤNG E-OFFICE TRÊN ĐIỆN THOẠI 

 Bạn vào CH Play hoặc APP store, tìm ứng dụng tên “Hanbiro Groupware” 

 

 

 Đăng nhập 

            

 

Tên miền: một phần của link đăng nhập E-Office 

của Công ty bạn 
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ỨNG DỤNG MESSENGER TRÊN ĐIỆN THOẠI  

 Bạn vào CH Play hoặc APP store, tìm ứng dụng tên “Hanbiro Talk” 

 

 Đăng nhập 

       

  

Tên miền: một phần của link đăng nhập E-Office của Công ty 

bạn 
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[MAIL] 

CÀ I ĐẶT CHỮ KÝ  CÁ  NHÂ N 

 [MAIL]  Cài đặt  Chữ ký Thêm

 

Mỗi người dùng có thể tạo 1 hoặc nhiều chữ ký cá nhân 

SOẠN/ GỬI THƯ THƯỜNG  

 Tại giao diện chính của [MAIL],  Soạn thư để viết một thư mới

  

 Chọn người 

nhận từ danh 

 Sử dụng khi muốn lưu lại thư chưa thực hiện lệnh gửi thư 

Nếu thư không có tiêu đề và không được “Lưu vào thư nháp” thì thư sẽ 

không được lưu trữ  

 

   Xem lại nội dung đã soạn thảo trước khi gửi thư  

 

    Dùng để thiết lập thời gian gửi thư  
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CÀI ĐẶT QUẢN LÝ  HỘP THƯ/ TẠO THƯ MỤC RIÊ NG MỚI 

Tạo thêm Thư mục riêng  

Giúp sắp xếp và lưu trữ các thư riêng biệt hơn. Thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm. 

Các hộp thư sau khi tạo sẽ được sắp xếp trong danh mục Thư riêng 

 [MAIL]  Cài đặT  Quản lý hộp thư  Nhập tên Thư mục  Lưu 

 

Cách di chuyển thư từ Hộp thư đến tới các Thư mục riêng khác  

 [MAIL]  Vào Inbox  mở một thư cần chuyển Di chuyển Chọn Thư mục chuyển 

đến hoặc chọn  để tạo thêm Thư mục mới và lưu

 

CÀI ĐẶT PHÂ N LOẠI MAIL TỰ ĐỘNG 

Dùng để phân loại các email đến và đi theo tiêu chí được thiết lập. Có thể thiết lập 1 

hoặc 2 tiêu chí cùng lúc để phân loại thư 
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 [MAIL]  Cài đặt  Phân loại tự động  Thêm Thiết lập ít nhất 1 điều kiện lọc 

(Người gửi/ Người nhận/ Tiêu đề)  Chọn Hộp thư Lưu 

 

Có thể lựa chọn các hộp thư có sẵn để lưu trữ hoặc tạo Thư mục mới để lưu trữ. 

Lưu ý: Thư mục dùng để lưu các thư được lọc phải được tạo trước thực hiện cài đặt 

phân loại tự động này. 
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[TO-DO] 

TẠO THƯ MỤC TO-DO 

 [To-do] Cài đặt Nhập tên thư mục 

 

CÁ CH VIẾT TO-DO 

Để tạo một công việc cá nhân hoặc công việc giao cho người dùng khác 

 [TO-DO]  vào bất kỳ một thư mục nào   click vào ký hiệu     tại vị trí góc phải 

trên cùng của màn hình           

 Soạn nội dung công việc tương tự như gửi 1 email 
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- Nếu bạn muốn tạo công việc cá nhân, tại vị trí Người thực hiện, chọn vào ô To-do 

của tôi  

Khi này, todo sẽ không gửi tới người khác 

 

- Bỏ Chọn ô To-do của tôi để giao việc đến người khác. 

 

CẬP NHẬT/ PHẢN HỒI TO-DO  

Cập nhật To-do đã nhận 

 [TO-DO] To-do đã nhận Mở công việc mà bạn muốn cập nhật cập nhật tiến độ, 

quy trình công việc, đính kèm (nếu có) Lưu 
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Phản hồi To-do đã gửi 

 [TO-DO] To-do đã gửi  Mở công việc mà bạn muốn phản hồi 

 

Phê duyệt “Hoàn thành” cho các To-do đã gửi 

Người giao việc có thể chuyển trạng thái của công việc từ  “Đang triển khai”  “Hoàn 

thành” 
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[DANH BẠ] 

TẠO/ CHIA SẺ THƯ MỤC CHO “DANH BẠ CỦA TÔI” 

 [DANH BẠ]  Cài đặt  Nhập tên Thư mục mới  Chọn người dùng để chia sẻ Thư 

mục nếu cần 

 

THÊ M/ CHỈNH SỬA/ XÓ A THÔ NG TIN LIÊ N LẠC: 

Thêm thông tin liên lạc 

Bạn vào bất kỳ một Thư mục danh bạ nào bạn có quyền thêm thông tin liên lạc để tạo 

mới (có thể tạo mới tại “Danh bạ của tôi”, “Danh bạ chung”,…) 

 Click vào ký hiệu   để thêm mới  Nhập thông tin  Lưu 
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Điều chỉnh/ xóa thông tin liên hệ: 

 Mở thông tin liên hệ muốn điều chỉnh  

 Click vào Sửa hoặc Xóa để tiến hành. 

 

THÊ M THÔ NG TIN LIÊ N HỆ VÀ O NHÓ M CÁ  NHÂ N  

Trường hợp 1: Thêm người dùng vào Thư mục “Nhóm cá nhân” 

 Thêm người dùng vào “Nhóm cá nhân” mới 

  [DANH BẠ]  Nhóm cá nhân  Nhập tên Thư mục mới và chọn người dùng từ sơ 

đồ tổ chức  
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 Thêm/ Xóa người dùng từ “Nhóm cá nhân” có sẳn 

 [DANH BẠ]  Nhóm cá nhân  Click vào nhóm cần điều chỉnh  Thực hiên như 

bước 2 và 3 phía trên để thêm hoặc xóa 

 

Trường hợp 2: Thêm người dùng vào “Nhóm cá nhân” không có Thư mục 

 [DANH BẠ]  Nhóm cá nhân  Click vào biểu tượng “Sơ đồ tổ chức”  
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[LỊCH] 

THÊ M/ CHỈNH SỬA/ XÓ A LỊCH 

Thêm sự kiện:  

 [LỊCH]  chọn vào 1 bất kỳ Thư mục  Nhấp vào ngày mong muốn để thêm một sự 

kiện mới trên Lịch hoặc nhấp vào nút  

 

*Mở rộng: Người dùng có thể thêm thông tin chi tiết bằng cách kích hoạt tùy chọn “Chi 

tiết” bao gồm: Địa điểm, Mô tả, Lặp lại sự kiện, Thông báo sự kiện cho khách được 

chọn qua email. 

Chỉnh sửa sự kiện:  

Chọn một sự kiện trên Lịch, sau đó sử dụng nhấp vào nút    để điều chỉnh. 

 

Cũng có thể di chuyển ngày sự kiện trên Lịch bằng cách kéo và thả. 
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Xóa sự kiện: 

Nhấp vào sự kiện muốn xóa trên Lịch, sau đó nhấp vào nút Xóa  để xóa lịch. 

 

TẠO THƯ MỤC CHO “LỊCH CỦA TÔI” 

Tạo thêm nhiều Thư mục cho “Lịch của tôi” nếu bạn có nhiều lịch công việc riêng biệt.  

 [LỊCH]  Cài đặt  Thiết lập thông tin cho Thư mục mới
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[BẢNG TIN] 

TẠO (+CHIA SẺ) THƯ MỤC CỦA “BẢNG TIN CÁ  NHÂ N” 

Người dùng có thể tạo nhiều Thư mục để lưu trữ những Bảng tin riêng của cá nhân 

Mỗi Thư mục đều có chức năng tùy chọn chia sẻ đến các người dùng khác  

 [BẢNG TIN]  Cài đặt  Thiết lập thông tin cho Thư mục  Thiết lập chia sẻ Thư 

mục loại  Click vào nút Lưu 

 

CÁ CH TẠO BẢNG TIN  

 [BẢNG TIN]  Chọn Thư mục cần tạo bảng tin  Click  để tạo mới 

 Nhập các nội dung cần thiết 
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[LƯU TRỮ] 

CÀI ĐẶT TẠO THÊM THƯ MỤC MỚI CHO PHẦN LƯU TRỮ CÁ  NHÂ N 

Tạo thêm thư mục mới giúp bạn sắp xếp và lưu trữ tài liệu dễ dàng hơn 

  [LƯU TRỮ]  Cài đặt  Quản lý lưu trữ cá nhân  Nhập mật khẩu bảo mật của 

bạn  click vào thư mục Lưu trữ cá nhân/ Thư mục cha bất kỳ  Chọn dấu + phía 

bên phải   Điền tên thư mục mới

 

- Tạo tài liệuCó thể: có thể tạo thêm tài liệu vào thư mục này 

- Tạo tài liệu Không thể: Không thể tạo thêm tài liệu vào thư mục này. Thư 

mục dùng để lưu trữ các tài liệu được chuyển từ các chức năng khác như Phê 

duyệt/ Todo/ Dự án 

TRUY CẬP VÀO LƯU TRỮ CÁ  NHÂ N  

Để truy cập vào bất kỳ thư mục nào của Lưu trữ cá nhân bạn cần nhập Mật khẩu bảo 

mật của bạn 

(Nếu bạn chưa tạo Mật khẩu bảo mật, bạn có thể tham khảo tại help desk 

http://help.hanbiro.com/help/groupware.html#/menu/vi/3577 ) 

http://help.hanbiro.com/help/groupware.html#/menu/vi/3577
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CÁ CH TẢI TÀ I LIỆU LÊ N E-OFFICE 

 Chọn vào thư mục bạn muốn thêm tài liệu và click vào nút     ở góc bên phải. 

 

+ Tải lên tập tin hình ảnh: Cho phép bạn đính kèm các hình ảnh lên 

+ Mở tập tin MS office: Tải các file Office (Word, Excel,…) trực tiếp vào phần nội dung 

+ Tải tập tin lên: Tải file lên dưới dạng đính kèm. 

[NHÂ N SỰ] 

Chức năng [NHÂN SỰ] giúp bạn kiểm tra tình trạng chấm công; đăng ký và quản lý các 

kỳ nghỉ cá nhân. 

Updating… 
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[PHÊ  DUYỆT] 

CÀI ĐẶT CHỮ KÝ  CÁ  NHÂ N CHO PHÊ  DUYỆT 

Bạn có thể đăng tải chữ ký cá nhân để thể hiện chữ ký khi phê duyệt 

  [PHÊ  DUYỆT] Cài đặt Cài đặt cá nhân  Tải ảnh lên tại phần Chữ ký  Lưu 

 

CÁ CH TẠO PHÊ  DUYỆT MỚI 

 [Phê duyệt]  Vào bất kỳ thư mục nào và click biểu tượng   bên góc phải trên 

cùng để bắt đầu tạo phê duyệt 
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THIẾT LẬP BIỂU MẪU VÀ  DÒ NG PHÊ  DUYỆT 

 

Loại phê duyệt 

Hình thức của bản phê duyệt. Có 2 hình thức 

 Phê duyệt nội bộ:  

Đây là loại phê duyệt giữa những người liên quan trong vòng phê duyệt.  

Người soạn thảo phê duyệt cũng là người thực hiện công việc sau khi phê duyệt hoàn 

thành. 

Thành viên cuối cùng trong dòng phê duyệt và người quyết định cuối cùng. Sau khi 

người này duyệt thì bài phê duyệt sẽ hoàn thành 
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 Phê duyệt bên ngoài: 

Có thể hiểu “Phê duyệt bên ngoài” dùng để hợp tác công việc giữa 2 nhóm/bộ phận 

khác nhau. 

Đây là hình thức phê duyệt để yêu cầu được hỗ trợ thực hiện một công việc hoặc một 

đề xuất đến bộ phận khác thực hiện. 

Người soạn thảo không phải là người thực hiện công việc, người thực hiện là thành viên 

cuối cùng của dòng phê duyệt. 

 So sánh Phê duyệt nội bộ và Phê duyệt bên ngoài 

 

 

Phân loại:  

Phân loại của các biểu mẫu phê duyệt. Người dùng có thể tùy chọn phân loại biểu mẫu 

này sau khi admin tạo. 

Chọn biểu mẫu:  

Tùy chọn các mẫu đã được soạn sẵn bởi admin 

Dòng phê duyệt:  

Chọn những dòng phê duyệt có sẵn. Tại những dòng phê duyệt này, admin đã tạo sẳn 

các thành viên phê duyệt theo quy trình phê duyệt hiện tại của Công ty. 

Danh sách từ trên xuống là thứ tự phê duyệt từ thấp đến cao. 

Trong một vài trường hợp, người dùng cũng có thể tùy chỉnh dòng phê duyệt  
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 Thêm người vào dòng phê duyệt: 

 Click vào biểu tượng         để đi đến sơ đồ tổ chức và chọn thêm người 

dùng 

Lưu ý click vào ký hiệu         phía trước tên mỗi phòng ban để hiển thị đầy 

đủ danh sách 

 

 

 Xóa thành viên trong dòng phê duyệt hiện tại: 

Xóa nhanh, trực tiếp ngay trên dòng phê duyệt bằng cách click vào dấu x bên cạnh tên 

của thành viên muốn xóa 

 

 Thay đổi trình tự thành viên phê duyệt: 

 Click vào biểu tượng         để đi đến sơ đồ tổ chức -> chọn vào thành viên cần 

thay đổi thứ tự phê duyệt -> click              để di chuyển lên/xuống 
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 Lưu ý cách thiết lập dòng phê duyệt đối với “Phê duyệt bên ngoài” 

Người cuối cùng của dòng phê duyệt phải được chọn Cách phê duyệt là “Bộ 

phận phê duyệt”  
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NỘI DUNG PHÊ  DUYỆT 

Tiêu đề 

 Nhập tiêu đề mới theo hướng dẫn bên dưới để  

 

Soạn nội dung phê duyệt 

Bạn có thể soạn nội dung tại phần soạn thảo. 

Trong trường hợp bạn dùng biểu mẫu có sẳn thì nội dung của biểu mẫu sẽ tự động 

được hiển thị tại phần nội dung. Bạn chỉ cần bổ sung thông tin cần thiết. 

Các thanh công cụ cũng được cung cấp giúp bạn chỉnh sửa định dạng nội dung phê 

duyệt 
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THỰC HIỆN PHÊ  DUYỆT 

Thực hiện phê duyệt nội bộ 

 Bạn có thể đưa ra quyết định phê duyệt tại thư mục Received (Đã nhận) khi đến 

lượt phê duyệt của bạn. 

 [Phê duyệt] Đang thực hiện phê duyệt Đã nhận mở bài phê duyệt 

Click vào phê duyệt chọn vào quyết định của bạn Đưa ý kiến 

Chấp nhận: Bạn chấp thuận cho bài phê duyệt 

 

Bài phê duyệt chỉ được hoàn thành khi tất cả thành viên trong dòng phê duyệt 

chấp nhận/ hoặc bài được quyết định tùy ý. 

Thực hiện phê duyệt bên ngoài  

 Vòng phê duyệt 

- Nếu bạn là người phê duyệt thì các bước thực hiện tương tự như phê duyệt nội 

bộ 

- Nếu bạn là người nhận nhiệm vụ thực hiện công việc sau khi được phê duyệt 

thì thực hiện vòng tiếp nhận công việc 

 Vòng tiếp nhận công việc  
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Vào mục các phê duyệt đã nhận, chọn bài phê duyệt cần thực hiện và tiếp tục các bước 

sau 

 

Hoàn tất tiếp nhận: Chấp nhận bài phê duyệt và kết thúc chuỗi phê duyệt 

Chọn tùy chọn này nếu bạn không cần tạo thêm bài phê duyệt nội 

bộ sau khi bạn thực hiện công việc 

Phê duyệt nội bộ sau khi tiếp nhận: chấp nhận công việc và phải thực hiện thêm bài phê 

duyệt nội bộ sau để báo cáo sau khi hoàn thành công việc.  
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[CÔNG VĂN] 

TẠO CÔ NG VĂN 

Vào bất kỳ một thư mục và click vào biểu tượng    để bắt đầu tạo công văn

 

THƯ MỤC CÔNG VĂN CÁ NHÂN 

Tạo thư mục: 

Tạo thêm nhiều thư mục khác nhau giúp bạn sắp xép và phân loại được các loại công 

văn dễ dàng hơn 

 [Công văn] Cài đặt Nhập tên thư mục 
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Di chuyển các bài công văn lưu trữ vào các thư mục 

Tại bất kỳ thư mục nào của công văn, bạn cũng có thể chọn bài công văn để di chuyển  

 Công văn Vào thư mục chưa bài công văn Tick vào ô công văn muốn di chuyển 

Tùy chọn  Di chuyển  Chọn thư mục muốn lưu  Save 
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[THIẾT BỊ] 

BOOK LỊCH THIẾT BỊ  

 [Thiết bị] chọn thiết bị muốn đặt lịch Chọn thời gian sử dụng và điền thông tin. 

 

 

XỬ LÝ  CÁ C THIẾT BỊ ĐẶT LỊCH VÀ  CÓ  PHÊ  DUYỆT 

Một số trang thiết bị có giá trị được bảo quản bởi Công ty thì bạn cần được phê duyệt 

để sử dụng. 

 - Bước 1: Bạn thực hiện book lịch thiết bị tương tự như hướng dẫn bên trên 

 - Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt 

  [Thiết bị]  [Quản lý yêu cầu] Xem danh sách 
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- Bước 3: Chuyển trạng thái khi bắt đầu sử dụng 

 

- Bước 4: Thao tác trả lại thiết bị sau khi sử dụng 
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[DỰ Á N] 

CÁ C BƯỚC TẠO DỰ Á N MỚI 

 [DỰ Á N] vào bất kỳ thư mục nào của dự án click vào biểu tượng    tại góc 

phải bên phải màn hình 

 

 

 Nhập các thông tin cần thiết 

    

Đối với “Thông tin truy cập của khách hàng” 

- Có thể tạo ID và Password chia sẻ với khách để truy cập vào dự án 

-  Khách chỉ có thể xem và check thông tin của dự án, không có quyền truy cập vào các 

chức năng khác trên E-Office. 



32 

 

 Tạo danh sách công việc và phân công công việc  

 

-> Giao diện chính 

 

 

 

 

 

 

 

-> Click vào ký hiệu          tại vị trí trên cùng bên phải để tạo công việc  

-> Tạo nội dung công việc và phân công người thực hiện

 

Tạo công việc 

cho dự án 

Tạo dự án 

mới 

Danh sách thành 

viên tham gia dự 

Bảng thống kê 

theo dõi dự án 

Nội dung 

miêu tả/ 

yêu cầu 

dự án 



33 

 

 THAO TÁ C VỚI DANH SÁ CH CÔ NG VIỆC  

Cập nhật tình hình công việc 

 Cập nhật trạng thái, mức độ hoàn thành  

 Click vào nút “ Thay đổi trạng thái” tại vị trí trên cùng Tùy chọn cập nhật 

 

           Hiển thị                
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 Cập nhật nội dung và upload file đính kèm 

 Click vào nút “Bình luận” tại vị trí trên cùng viết nội dung cập nhật và đính 

kèm file nếu có. 

 

Hiển thị                
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Phản hồi các cập nhật 

Bạn có thể thực hiện phản hồi qua lại trên các cập nhật của các thành viên trong dự án. 

 Vào công việc mà bạn quan tâm  Tại vị trí các ý kiến/ bình luận click vào biểu 

tượng           để thực hiện phản hồi 

 

  


