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Phần 1

Giới thiệu một số định nghĩa
“Giúp người nghe hiểu được các định nghĩa trước khi sử dụng phần mềm”



Một số định nghĩa cơ bản

Dashboard: Giao diện số hiển thị số liệu của đơn vị dưới dạng biểu đồ 

trực quan



Một số định nghĩa cơ bản

Biểu đồ là đồ họa hiển thị dữ liệu số trong một bố trí nhỏ gọn, trực quan 

và cho thấy các mối quan hệ dữ liệu thiết yếu.



Một số định nghĩa cơ bản

Chỉ tiêu là mức quy định phải đạt tới trong kế hoạch, chỉ tiêu được gắn 

với các hoạt động nhất định, chẳng hạn như chỉ tiêu doanh thu, đây là 

việc đề ra ngưỡng doanh thu phải đạt tới



Phần 2

Hướng dẫn sử dụng



Mỗi thành phần người dùng đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, 

tin cậy của dữ liệu trên hệ thống.

Thành phần người dùng

1.   Lãnh đạo Bộ, Vụ, Cục

▪ Theo dõi chỉ tiêu, phê duyệt số liệu

2.   Chuyên viên

▪ Thu thập số liệu, tích hợp số liệu, phân tích và vẽ biểu đồ



Quy trình



Hướng dẫn vai trò chuyên viên



Chuyên viên



Thu thập 

số liệu

Các bước thực hiện của chuyên viên

Tạo chỉ 

tiêu

Tổng hợp số 

liệu

Trực quan hóa dưới 

dạng biểu đồ

Báo cáo

Hệ thống đo 

lường, CSDL 

đơn vị



Bước 1: Thu thập số liệu

1. Tích hợp nguồn CSDL có sẵn

2. Thu thập dữ liệu qua phần mềm Báo cáo



Tích hợp số liệu

Kỹ thuật viên của hệ thống dashboard, quản trị viên của hệ thống các đơn vị sẽ thống 

nhất dữ liệu sẽ được đồng bộ (định dạng, tần suất, ...)  

Tùy theo hệ thống để lựa chọn phương án tích hợp phù

hợp. 2 phương án đang được sử dụng:

1. Hệ thống dashboard cung cấp đầu chờ, các hệ

thống của đơn vị gửi số liệu.

2. Hệ thống đơn vị mở dữ liệu, hệ thống dashboard

chủ động lấy



Thu thập dữ liệu bằng Phần mềm báo cáo



thao tác trên phần mềm báo cáo



Bước 2: Khai báo chỉ tiêu



Định nghĩa chỉ tiêu

Chỉ tiêu là mức quy định phải đạt tới trong kế hoạch, chỉ tiêu được gắn 

với các hoạt động nhất định, chẳng hạn như chỉ tiêu doanh thu, đây là 

việc đề ra ngưỡng doanh thu phải đạt tới



Màn hình khai báo chỉ tiêu



Thao tác khai báo chỉ tiêu trên phần mềm



Bước 3: Tổng hợp số liệu



Tổng hợp số liệu

Loại hình Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4

Xuất khẩu 126 232 134 156

Nhập khẩu 110 200 100 144

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4

Cán cân 

thương mại
126 232 134 156

Dữ liệu nguồn

(gốc)

Công thức Cán cân thương mại = giá trị xuất khẩu - giá trị nhập khẩu

Dữ liệu

tổng hợp



Thao tác tổng hợp trên phần mềm



Vẽ biểu đồ



Vẽ biểu đồ

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4

Cán cân 

thương mại
126 232 134 156



Thao tác vẽ biểu đồ trên phần mềm



Thu thập 

số liệu

Các bước thực hiện của chuyên viên (Nhắc lại)

Tạo chỉ 

tiêu

Tổng hợp chỉ 

tiêu

Trực quan hóa dưới 

dạng biểu đồ

Báo cáo

Hệ thống đo 

lường, CSDL 

đơn vị



Hướng dẫn vai trò lãnh đạo



Chức năng Lãnh đạo sử dụng

Theo dõi Phê duyệt

Số liệu

Gửi cảnh báo



Hướng dẫn sử dụng dashboard để theo dõi



Dashboard là gì?

Dashboard: Giao diện số hiển thị số liệu của đơn vị dưới dạng biểu đồ 

trực quan



Thao tác sử dụng dashboard trên phần mềm



Hướng dẫn Phê duyệt số liệu



Phần mềm báo cáo



Thao tác phê duyệt trên phần mềm



Hướng dẫn chức năng gửi cảnh báo



Chức năng gửi cảnh báo

Giao diện gửi cảnh báo



Thao tác gửi cảnh báo trên phần mềm



Phần 3

Giải đáp thắc mắc



Trân trọng cảm ơn


