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Kính gửi: Quý doanh nghiệp,

Trước khi quyết định nâng cấp hoặc thay đổi phần mềm kế toán đang sử dụng, hãy đừng quên tham 
khảo GREEN EFFECT. GREEN EFFECT chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy của Quý doanh nghiệp 
trong lĩnh vực phần mềm kế toán và Quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt khi Quý doanh nghiệp đã hoặc 
đang sử dụng phiên bản phần mềm kế toán EFFECT trước đây.

EFFECT-SQL 5.0 do Công ty CP Phần mềm Hiệu Quả Xanh (GREEN EFFECT) phát hành đã và đang chứng 
tỏ sự vượt trội về tính năng, tốc độ và ổn định thông qua việc nghiệm thu nhiều dự án triển khai mới và 
nâng cấp từ các phiên bản EFFECT 2.0, EFFECT-SQL 3.0, EFFECT-SQL 4.0 trước đây.

Với nhiều khả năng, tiện ích khác biệt của phần mềm và đặc biệt giá cả cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, 
GREEN EFFECT luôn mong muốn mang đến cho Quý doanh nghiệp sự hợp tác hiệu quả. Đặc biệt khả 
năng nâng cấp lên hệ thống quản lý tổng thể ERP-Life sau này mà không cần thay đổi phần mềm sẽ là 
ưu điểm rõ nét của EFFECT-SQL 5.0 so với các phần mềm kế toán đơn lẻ khác.

Ngoài việc nâng cấp vượt bậc khả năng tuỳ chỉnh (customize) - là khả năng khác biệt truyền thống của 
các sản phẩm phần mềm EFFECT - chúng tôi đã bổ sung rất nhiều tính năng, tiện ích mới nhằm làm cho 
phần mềm dễ sử dụng hơn và do đó tăng năng suất lao động của đội ngũ.

Hân hạnh chuyển đến Quý doanh nghiệp tổng hợp 40 khả năng khác biệt của Phần mềm kế toán, quản 
trị EFFECT-SQL 5.0.

Trân trọng,
Công ty CP Phần mềm Hiệu Quả Xanh (GREEN EFFECT)

SQL 5.0

NHỮNG KHẢ NĂNG KHÁC BIỆT
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1. Khả năng mở rộng

Doanh nghiệp có thể trang bị phần mềm kế toán EFFECT-SQL 5.0  nhưng chưa trang bị các modules khác của ERP-Life thì vẫn 
có thể yên tâm vì việc bổ sung các modules ERP khác của ERP-Life sau này sẽ tương thích hoàn toàn với modules EFFECT-SQL 
5.0 về cấu trúc dữ liệu cũng như sự kết nối về quy trình tác nghiệp.

2. Hoạt động ổn định trên môi trường mạng LAN, WAN, Internet

EFFECT-SQL 5.0 có thể vận hành qua môi trường Internet hoàn toàn ổn định. Khả năng này mở ra cho doanh nghiệp khả năng 
lưu trữ dữ liệu tập trung trên máy chủ duy nhất và tất cả các chi nhánh, nhà máy, điểm bán hàng... đều tác nghiệp trực tiếp 
trên hệ thống qua môi trường Internet. Đối với các chi nhánh ở xa (có nhiều máy trạm) cần trang bị Internet cáp quang và đối 
với các máy trạm đơn lẻ ở xa chỉ cần trang bị ADSL thông thường là có thể vận hành được ERP-Life trong đó có EFFECT-SQL 
5.0 với đầy đủ giao diện và chức năng giống như máy trạm trên mạng LAN.

3. Khả năng Customize

Khả năng Customize của EFFECT-SQL 5.0 đảm bảo phần mềm đáp ứng được tất cả các yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp 
theo chế độ kế toán nhà nước cũng như các yêu cầu đặc thù riêng của doanh nghiệp (về quy mô, ngành nghề, cách thức quản 
lý...).

Các công việc customize như: mở thêm trường quản lý, thêm bớt nghiệp vụ, lập trình toolbar, cập nhật các yêu cầu quản lý 
đặc thù... và đặc biệt là việc thêm bớt các danh mục dữ liệu quản lý được thực hiện dễ dàng trên EFFECT-SQL 5.0. Thời gian 
triển khai dự án customize cho doanh nghiệp sẽ rút ngắn rất nhiều.

4. Khả năng đồng bộ dữ liệu với database khác

Việc kết nối dữ liệu giữa phần mềm kế toán và các phần mềm khác (như các phần mềm bán hàng online, trang web công ty...) 
thường xuyên trở thành yêu cầu cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp. Ngoài ra nhiều doanh nghiệp có nhu cầu cài đặt riêng 
phần mềm kế toán cho công ty con hoặc chi nhánh thì việc đồng bộ một phần hoặc toàn bộ dữ liệu giữa điểm con và điểm 
chính trở thành yêu cầu bắt buộc.

EFFECT-SQL 5.0 được trang bị công cụ mềm dẻo và mạnh mẽ trong việc đặt các tham số đồng bộ dữ liệu với các database SQL 
Server của phiên bản EFFECT-SQL 5.0 khác hoặc của phần mềm khác. Công cụ này khắc phục nhiều nhược điểm của tính 
năng replication có sẵn trên SQL Server. Các database có thể nằm chung trên mạng nội bộ hoặc kết nối qua môi trường 
Internet.

5. EFFECT-Report Online

EFFECT-Report Online là module khai thác toàn bộ hệ thống báo cáo kế toán online trên môi trường Web. Có thể chạy trên 

Màn hình tạo lập cơ sở dữ liệu ngay trong phần mềm

Thêm bớt trường quản lý

Khai báo các
Object (danh
mục) vệ tinh

Thêm bớt trường
trạng thái

Thêm bớt
giá trị
trạng thái

Thêm bớt Users
trong quy trình
theo từng giá
trị trạng thái
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tất cả các trình duyệt thông dụng như Safari, Google Chrome, FireFox, Window phone...). Doanh nghiệp có  thể khai báo các 
người sử dụng đặc biệt (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên...) và phân quyền truy cập một số hoặc toàn bộ hệ thống báo 
cáo online. Ví dụ: Đại lý có thể xem được Bảng chi tiết công nợ, Bảng liệt kê đơn hàng, Bảng tính thưởng doanh số liên quan... 
Khách hàng thường xuyên (Đại lý, cửa hàng) có thể xem được tồn kho tức thời một số mặt hàng...

6. Tin nhắn nội bộ, SMS, E-mail và Hội thoại theo dữ liệu

Có thể gửi tin nhắn nhanh tức thì từ 1 User đến 1 hoặc nhiều User khác trong hệ thống. Màn hình hiện tin nhắn sẽ chặn thao 
tác của người dùng cho đến khi người nhận đọc tin và đóng lại.

Có thể gửi tin nhắn SMS, Email đồng loạt ra ngoài hệ thống đến số điện thoại di động hoặc địa chỉ mail trong danh sách User, 
danh sách khách hàng lựa chọn... Các danh sách có thể được sàng lọc trước theo nhiều tiêu chí.

Hội thoại theo dữ liệu là khả năng chat online trên hệ thống tương tự Skype nhưng toàn bộ thông tin chat sẽ được lưu trữ 
theo record dữ liệu của Object nào đó (như: Chat theo chủ đề một dự án, một hợp đồng, một khách hàng...). Còn có thể sử 
dụng để phê duyệt/xác nhận/ra quyết định bằng lời của người lãnh đạo. Thông tin chat được giới hạn chỉ trong những User 
liên quan...

7. An toàn và bảo mật dữ liệu

Toàn bộ cơ sở dữ liệu được lưu trữ an toàn trên hệ thống máy chủ. Bảo mật hệ thống theo chuẩn SQL Server. Ngoài ra tất cả 
các �le dữ liệu bộ đệm trung gian tại máy trạm đều được mã hoá.

8. Bộ gõ bàn phím

Khả năng Unicode của EFFECT-SQL 5.0 giúp người dùng (User) không cần chuyển đổi bàn phím mỗi khi thao tác giữa phần 
mềm EFFECT và các ứng dụng ngoài (Word, Excel...) như các phiên bản EFFECT trước đây. Ngoài ra bạn có thể copy/paste một 
khối lượng text theo mã unicode hoặc một bảng dữ liệu theo mã unicode từ EFFECT-SQL 5.0 ra các ứng dụng ngoài và ngược 
lại.

9. Giao diện trực quan sinh động

Giao diện nền chương trình được hình hành từ các biểu tượng (object) tương ứng các nghiệp vụ kế toán và theo phân nhóm 
(như Thao tác hàng ngày, Thao tác cuối tháng, Danh mục...). Trên giao diện chỉ hiện các biểu tượng mà User đang đăng nhập 
được phân quyền. Vì vậy giao diện đối với từng nhân viên kế toán sẽ rất đơn giản và trực quan.

Mỗi User có thể lựa chọn cách thức hiển thị giao diện riêng cho mình về: Màu nền, hình ảnh nền của mỗi Object, cách thức 
sắp xếp các Object (theo nhóm, liên tục, ẩn đi phần modules hay không, ẩn đi phần logo GE hay không).

Thao tác của User chỉ là nhấn vào biểu tượng hoặc nhấn vào các con số nhắc việc để tác nghiệp. Các động tác như chọn từ 
một thực đơn dài, nhấn chọn nghiệp vụ từ thực đơn nhiều tầng ... sẽ không cần phải thực hiện trên giao diện EFFECT-SQL 5.0 
nữa.

Các giao diện nhập liệu được bố trí hợp lý, vừa đủ thông tin nhập liệu tương ứng với từng nghiệp vụ cụ thể. Thông tin trên 
giao diện nhập liệu thân thiện với người dùng.
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10. Tạo/Sửa sổ sách báo cáo 

EFFECT SQL 5.0 có giao diện riêng để tạo lập sửa đổi báo cáo. Người sử dụng cũng có thể thực hiện công việc customize mẫu 
báo cáo. Tại giao diện này có thể thêm, bớt, thay đổi điều kiện lên báo cáo, cấu trúc báo cáo. Các báo cáo này được vẽ tự động 
khi xem dạng preview hoặc in ra máy in.

Màn hình tạo sửa báo cáo

Màn hình tạo sửa cấu trúc cột báo cáo



Customize mạnh nhất

6 EFFECT-SQL 5.0: Những khả năng khác biệt

11. Nhắc việc bằng “Các con số”

Các con số sẽ được làm tươi liên tục trên giao diện phần mềm sẽ nhắc nhở các công việc cần thực hiện của nhân sự tác nghiệp 
(như: Có bao nhiêu hợp đồng cần thực hiện phê duyệt/xác nhận, bao nhiêu đơn hàng chuyển đến cần lập kế hoạch SX...).

Hầu hết các thao tác luân chuyển dữ liệu/tài liệu đều được thể hiện bằng các con số trên màn hình. Khi một User chuyển dữ 
liệu/tài liệu cho User khác xử lý thì con số về số tài liệu đang chuyển đi chưa được xử lý sẽ được thể hiện trên màn hình người 
chuyển và con số nhắc nhở về số lượng dữ liệu/tài liệu chuyển đến đang chờ xử lý sẽ được thể hiện trên màn hình người nhận. 
Chỉ đến khi tài liệu được chuyển trả lại hoặc chuyển tiếp cho User khác xử lý theo bước của quy trình thì các con số mới thay 
đổi.

Màu đỏ: Có bao nhiêu dữ liệu của đối tượng đã
chuyển đến bạn từ các Users khác.

Màu xanh lá cây: Bạn đã chuyển đi bao nhiêu
dữ liệu cho các Users khác.

Màu vàng: Có bao nhiêu dữ liệu của đối tượng đã được tạo mới 
hoặc được sửa đổi kể từ lần trước bạn xem dữ liệu của đối tượng.

Màu xanh nước biển: Bạn đang xử lý chưa xong 
bao nhiêu dữ liệu của đối tượng.

12. Phê duyệt, xác nhận bằng phần mềm

Trừ những tài liệu/chứng từ liên quan đến các đối tượng (tổ chức, cá nhân) bên ngoài doanh nghiệp (như các hợp đồng, 
chứng từ kế toán...) bắt buộc có chữ ký trên giấy, hầu hết các thao tác phê duyệt, xác nhận nội bộ (như: Duyệt hợp đồng, 
duyệt giá bán, xác nhận chuyển/nhận tài liệu giữa các bộ phận...) đều có thể được thực hiện trực tiếp trên phần mềm. Doanh 
nghiệp có thể tự định nghĩa các quy trình luân chuyển, xác nhận, phê duyệt các dữ liệu/tài liệu trên phần mềm.

13. Phân quyền chi tiết

Cơ chế phân quyền bảo mật của phần mềm sẽ đảm bảo mỗi User chỉ có thể truy cập đến dữ liệu được phân quyền tương ứng 
một hoặc một vài đơn vị thành viên. Ngoài ra có thể phân quyền xem/sửa/xoá với cột dữ liệu bất kỳ của Object bất kỳ hoặc 
phân quyền với những dòng dữ liệu thoả mãn các điều kiện lọc tuỳ ý. 

Đặt trạng thái

Xác định User tương lai
Chuyển dữ liệu

Màn hình thay đổi trạng thái dữ liệu theo quy trình
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14. Lưu vết lịch sử dữ liệu

Hệ thống lưu vết lịch sử tất cả các thao tác dữ liệu của User (tạo mới/chuyển/xem/sửa/xoá) với tất cả các Object nếu Object 
không được đánh dấu "Không lưu history".

15. Lưu trữ các định dạng �le tài liệu khác nhau ngay trong phần mềm

Các tài liệu/dữ liệu theo các định dạng khác nhau (như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video...) đều có thể được lưu trữ tập trung 
trên phần mềm. Lưu trữ theo từng record dữ liệu của Object bất kỳ. Với mỗi Object có thể mở ra nhiều trường dữ liệu lưu trữ 
các �le đính kèm với các ý nghĩa riêng biệt.

16. Thêm, Sửa, Xóa các đối tượng trong danh mục ngay khi đang nhập liệu (nếu có quyền)

Khi đang nhập dữ liệu một danh mục hoặc nghiệp vụ kế toán, người sử dụng có thể thêm, sửa, xóa một đối tượng trong danh 
mục khác ngay trong giao diện nhập liệu hiện thời. Dữ liệu của đối tượng danh mục vừa thêm mới, sửa được tự động làm tươi 
ngay sau khi cập nhật.

Phân quyền xem/sửa/xoá theo nghiệp vụ, theo cột và dòng dữ liệu

Lịch sử tác nghiệp của dòng dữ liệu
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17. Quản lý mã hình cây và sinh mã danh mục tự động

Trong một danh mục, người sử dụng có thể khai thác khả năng quản lý mã theo nhóm hình cây nhiều cấp. Các báo cáo tổng 
hợp theo danh mục này có thể tự tổng hợp dữ liệu lên nhóm bố mẹ, ông bà ... Ngoài ra khi thêm mới một đối tượng trong 
danh mục, phần mềm có thể tự sinh mã theo thứ tự và quy tắc trong nhóm mã liên quan.

18. Hiển thị danh mục dạng lưới chi tiết hoặc dạng Form

Người sử dụng có thể xem danh mục bất kỳ ở dạng lưới chi tiết hoặc dạng form với đầy đủ thông tin theo phân quyền.

19. Tạo Tab dữ liệu theo người dùng

Người sử dụng có thể tự tạo các Tab dữ liệu trên bảng dữ liệu của bất kỳ Object nào. Với mỗi Tab có thể đặt tên và đánh dấu 
các cột dữ liệu khác nhau. Việc tạo Tab riêng giúp cho người dùng dễ dàng quan tâm những thông tin mình cho là cần thiết 
và chỉ cần nhấn vào Tab sẽ hiện ngay ra các cột dữ liệu đã được khai báo tương ứng với Tab.

20. Định nghĩa màu nền dữ liệu trên bảng theo giá trị các trường trạng thái

Với Object bất kỳ có thể khai báo màu nền khác nhau ở các dòng dữ liệu theo từng giá trị trường trạng thái khi hiện bảng dữ 
liệu của Object. Ví dụ: Dòng dữ liệu Đề nghị tạm ứng có màu trắng khi chưa được duyệt, màu xanh khi được duyệt và màu đỏ 
khi đã chi tiền tạm ứng xong.

21. Tùy biến việc sắp xếp dữ liệu trên bảng

Với các Object không phải danh mục hình cây có thể đánh dấu và thay đổi thứ tự các trường sắp xếp của bảng dữ liệu. Ví dụ: 
Hợp đồng sắp xếp theo khách hàng, sau đó mới đến ngày tháng hoặc ngược lại.

22. Thay đổi số thứ tự hiển thị các cột dữ liệu

Phần mềm có thể thay đổi số thứ tự hiển thị các cột, ô nhập liệu theo nhu cầu của doanh nghiệp chỉ bằng các thao tác đơn 
giản.

23. Sắp xếp thứ tự tăng dần/giảm dần theo yếu tố trong danh mục, dữ liệu tìm thấy và trên báo cáo

Phần mềm có thể thay đổi thứ tự sắp xếp (tăng dần, giảm dần) theo các yếu tố thành phần có trong bảng danh mục hoặc dữ 
liệu kế toán phát sinh.

24. Bổ sung các yếu tố liên quan đến đối tượng của danh mục ra giao diện nhập liệu

Phần mềm có cơ chế cho phép "kéo" các trường liên quan đến đối tượng danh mục ra ngoài giao diện nhập liệu. Ví dụ: Trong 
màn hình nhập dữ liệu đang có ô tên khách hàng, phần mềm cho phép có thể "kéo" các thông tin liên quan như Mã khách 
hàng. địa chỉ, số điện thoại... ra ngoài giao diện nhập liệu một cách nhanh chóng).

25. Nguyên tắc xâu lọc

Khi chọn một tên (mục) từ một danh mục bất kỳ để đưa ra ô nhập liệu trên màn hình nhập liệu là thao tác được thực hiện 
thường xuyên. Nếu người sử dụng nhớ được một (một nhóm) ký tự liên quan đến tên, mã… thì có thể nhập vào ô nhập liệu 
và từ đó tìm ra đối tượng danh mục cần lựa chọn một cách nhanh nhất. Có thể đánh không chỉ một mà nhiều xâu lọc cách 
nhau bằng dấu phảy để thu hẹp nhanh các dòng dữ liệu cần tìm.

26. Điều kiện lọc danh mục theo yếu tố

Phần mềm có cơ chế cho phép khai báo điều kiện lọc danh mục theo các yếu tố trên màn hình nhập dữ liệu. Ví dụ: trong danh 
mục Hợp đồng mua có khai báo tên Nhà cung cấp, trên giao diện “Yêu cầu chi”, sau khi chọn Nhà cung cấp thì phần mềm chỉ 
hiện ra những hợp đồng của Nhà cung cấp đó.

27. Đặt mặc định giá trị ô nhập liệu

Phần mềm cho phép khai báo giá trị mặc định cho một ô (cột) nhập dữ liệu bất kỳ trong giao diện nhập dữ liệu, có thể đặt giá 
trị mặc định cho tất cả User hoặc chỉ một, một nhóm User.

Tiện ích này sẽ giúp cho việc nhập liệu được nhanh hơn và đặc biệt là ít sai sót hơn. Ví dụ: Một thủ kho phụ trách nhập/xuất 
của chỉ 1 kho hàng thì kho hàng này sẽ được mặc định và cấm sửa đối với user này.
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32. Mặc định một màn hình nhập dữ liệu giống như các phiên bản trước nhưng vẫn có thể tuỳ biến thêm các màn hình 
..... nhập liệu đặc biệt khác khi cần.

EFFECT SQL 5.0 mặc định có màn hình nhập dữ liệu duy nhất giống như các phiên bản đàn anh để nhập tất cả các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh. Tại màn hình này, người sử dụng có thể chọn các loại chứng từ liên quan để nhập liệu nếu được phân quyền. 
Người sử dụng cũng có thể chọn Loại chứng từ để nhập liệu ngay từ giao diện chính của chương trình.

28. Kiểm tra ô (cột) không được trống

Phần mềm có cơ chế cho phép khai báo các trường nhập dữ liệu không được phép bỏ trống khi nhập liệu. Khi nhập liệu, phần 
mềm sẽ kiểm tra, nếu các trường này bị bỏ trống thì phần mềm sẽ cảnh báo và không cho lưu dữ liệu.

29. Quy tắc kiểm tra

Phần mềm có cơ chế khai báo một hoặc nhiều quy tắc kiểm tra dữ liệu đối với bất kỳ Object nào. Quy tắc này doanh nghiệp 
cũng có thể tự khai báo dễ dàng (ví dụ như: Với tài khoản công nợ thì không được để trống ô Tên khách hàng và Số hợp 
đồng...). Phần mềm sẽ căn cứ vào khai báo này để kiểm tra trước khi lưu dữ liệu và sẽ thông báo và không lưu dữ liệu khi quy 
tắc kiểm tra không thoả mãn.

30. Lưu dữ liệu tự động

Trên màn hình nhập dữ liệu không còn nút "Lưu" nữa. Phần mềm sẽ kiểm tra các trường không được trống và quy tắc kiểm 
tra, nếu thỏa mãn, dữ liệu sẽ tự động được lưu vào cơ sở dữ liệu và thay đổi màu sắc từ đỏ sang đen để người dùng nhận biết 
dữ liệu đã được lưu. Tiện ích này cũng giúp tốc độ nhập liệu tăng lên đáng kể.

31. Sửa dữ liệu đồng loạt

Nếu được phân quyền, người sử dụng có thể tìm kiếm dữ liệu và sửa đồng loạt giá trị một cột bất kỳ. Tiện ích này chỉ có hiệu 
lực đối với các User được phân quyền.

Màn hình chọn các loại chứng từ liên quan để nhập liệu

Ngoài ra có thể mở thêm các màn hình trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu quản lý theo quy trình, hiện box số ngay 
trong hệ thống kế toán giống như ERP-Life.
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33. Màn hình tìm kiếm tổng quát

EFFECT SQL 5.0 có màn hình tìm kiếm tổng quát tất cả dữ liệu kế toán liên quan đến tất cả các nghiệp vụ. Người sử dụng có 
thể thay đổi các yếu tố lọc trên màn hình phục vụ cho việc tìm kiếm theo yếu tố. Sau khi phần mềm hiện ra dữ liệu, người 
dùng có thể sử dụng các phím chức năng như Lọc tại chỗ, Lọc theo phép tính, ... để tìm tiếp dữ liệu.

34. Quản trị xuôi

Sau khi tìm kiếm dữ liệu chi tiết, người sử dụng có thể sử dụng nhấn phím F10 để tổng hợp dữ liệu theo cột hiện thời. Sau đó 
người sử dụng có thể sử dụng các chức năng lọc tiếp,... để tổng hợp được dữ liệu theo ý muốn.

35. Quản trị ngược

Từ báo cáo tổng hợp người sử dụng có thể nhấn Enter ra báo cáo chi tiết, từ báo cáo chi tiết có thể nhấn Enter ra dữ liệu gốc.

36. Lấy dữ liệu từ nguồn có sẵn

Tính năng này cho phép User có thể tạo ra dữ liệu mới bằng cách sao chép từ một hoặc một số dòng dữ liệu có sẵn.

37. Import dữ liêu từ Excel

Có thể định nghĩa các format và cách thức import dữ liệu từ các �le Excel vào dữ liệu của Object bất kỳ. Sau đó việc import sẽ 
được thực hiện thông qua chọn �le và nhấn nút. Tiện ích này chỉ có hiệu lực đối với các User được phân quyền.

38. Export dữ liệu ra máy in, Word, Excel, PDF

Người sử dụng có thể in ấn, xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF từ bất kỳ danh mục, dữ liệu kế toán hay bất kỳ báo cáo nào. Tiện 
ích này chỉ có hiệu lực đối với các User được phân quyền.

39. Copy/Paste box dữ liệu

Có thể copy một vùng dữ liệu trên bảng dữ liệu để paste ra ngoài ứng dụng khác (như Word, Excel) và có thể copy một vùng 
dữ liệu từ Excel vào dữ liệu của Object bằng tiện ích "Copy/Paste box" của phần mềm. Tiện ích này rất có ý nghĩa khi doanh 
nghiệp tạo lập dữ liệu ban đầu cho phần mềm.

Màn hình tìm kiếm dữ liệu tổng quát
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40. Báo cáo quản trị đa chiều

Người sử dụng có thể quản trị đa chiều trong báo cáo quản trị. Người sử dụng có thể tự tạo ra các cấu trúc báo cáo để quản 
trị khác nhau. Tiện ích này giúp nhà quản trị thông tin có thể chủ động thay đổi khuôn dạng và hiển thị thông tin quản trị theo 
ý muốn tức thời và giúp nhà quản trị thực hiện việc phân tích, mổ xẻ đa chiều dữ liệu mà với hệ thống báo cáo tĩnh không thể 
thực hiện được.

Màn hình khai thác thông tin quản trị
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