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Ngoài các dự án tiêu biểu này, NukeViet 3 đã được ứng dụng ở hàng ngàn website khác 

nhau. Tất cả các dự án trên đều được khách hàng đánh giá rất cao về tính ứng dụng, hiệu quả 

do tiết kiệm chi phí và đáp ứng rất tốt nhu cầu sử dụng của các đơn vị. Có thể xem chi tiết các 

đánh giá của khách hàng tại đây: http://webnhanh.vn/vi/guestbook/ 
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A. MỘT SỐ ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH SỬ DỤNG NỀN TẢNG NUKEVIET 

1. Sản phẩm “Tòa soạn điện tử” dùng cho tòa soạn báo.  

Trang chủ sản phẩm: http://toasoandientu.vn  
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Tòa soạn điện tử là giải pháp phần mềm phát triển trên nền tảng mã nguồn mở 

NukeViet, đáp ứng nhu cầu chuyên biệt trong hoạt động của các tòa soạn báo hiện nay. 

“Tòa Soạn Điện Tử” đã ra mắt đáp ứng đẩy đủ yêu cầu kỹ thuật đối vớt một trang báo 

mạng. 

Các đặc điểm nổi bật của “Tòa soạn điện tử”:  

- Quy trình xuất bản tin bài linh hoạt.  

- Hệ thống phân quyền chặt chẽ, mềm dẻo. 

- Tổ chức tài nguyên hợp lí, khoa học.  

- Có khả năng mở rộng tính năng không hạn chế.  

- Có khả năng biên tập và bóc tin tự động, bán tự động.  

- Tương tác cao với độc giả. 

- Tìm kiếm nhanh chóng, chính xác.  

- Giao diện thân thiện với người dùng.  

- Tương thích nhiều trình duyệt phổ biến.  

- Tốc độ truy cập nhanh. 

- Đáp ứng được lượng truy cập rất lớn.  

- Hoạt động ổn định và bền bỉ.  

- Thích hợp cho SEO (Search Engine Optimization) 

2. Phần mềm quản lý kho hàng online. 

Phần mềm là một module tích hợp trên nền tảng mã nguồn mở NukeViet, cho phép 

quản lý kho thông qua môi trường mạng. Người sử dụng có thể kiểm tra kho khi ở bất 

cứ đâu. 

Phần mềm này sẽ giúp xây dựng hệ thống quản lý vật tư hàng hóa, quản lý xuất 

nhập hàng, quản lý công nợ, nhân viên, đối tác... Thống kê doanh thu, tình hình kinh 

doanh .. 

Các chức năng chính:  

- Nhập, xuất hàng. 

- Quản lý các hóa đơn nhập xuất.  

- Quản lý lắp ráp các sản phẩm từ nhiều linh kiện.  

- Quản lý đối tác. 

- Xem lại lịch sử thanh toán. 
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- Quản lý tổng hợp công nợ. 

- Thống kê doanh, doanh thu. 

- Báo cáo hàng tồn kho. 

- Lập biểu đồ thống kê. 

- Quản lý doanh mục sản phẩm. 

- Quản lý thông tin công ty. 

- Quản lý các hãng sản xuất và các nhân viên.  

Phần mềm đảm bảo tính bảo mật và linh hoạt, cho phép chạy trên máy tính nội bộ 

hoặc trên internet (cần tên miền và hosting). Nếu cài đặt sử dụng thông qua môi trường 

internet, phần mềm này sẽ giúp người quản lý có thể theo dõi và kiểm tra kho hàng ở 

bất cứ đâu. 

3. Phần mềm quản lý thu ngân quán ăn, quán BI-A kết hợp hệ thống điều 

khiển thiết bị điện bàn 

Các tính năng đặc biệt: 

- Khi dùng cho các câu lạc bộ bi-a, phần mềm hỗ trợ kết nối với thiết bị điều khiển 

tự động để bật tắt điện bàn, việc này sẽ tránh thất thoát doanh thu khi chủ doanh nghiệp 

không có mặt thường xuyên ở câu lạc bộ. 

- Phần mềm giúp người quản lý và chủ doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá các dịch 

vụ, xem doanh thu, tiền giờ, lợi nhuận, hàng tồn kho trong ngày, trong tháng, trong 

năm, … qua internet mà không cần đến của hàng. 

- Cấu hình mỗi loại bàn một giá, Lên lịch giảm giá tiền bàn cho khách hàng thường 

và khách hàng là thành viên trong từng khoảng thời gian.  

- Hỗ trợ đắc lực cho nhân viên thu ngân tính giờ tự động, tính tiền, in hóa đơn tự 

động. 

- Dễ dàng sử dụng, nhân viên thu ngân chỉ cần 5 phút là thể sử dụng được phần 

mềm, không cần nhớ tên và giá tiền các dịch vụ.  

- Quản lý chặt chẽ phiếu nhập hàng, xuất hàng, hóa đơn tính tiền.  

- Hỗ trợ thống kê doanh thu theo từng nhân viên phục vụ (không phải nhân viên thu 

ngân) để người quản lý căn cứ vào đó thưởng doanh thu cho nhân viên  

- Hệ thống bảo mật cao và phân quyền sử dụng chi tiết.  
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4. Phần mềm Trắc nghiệm online 

Module Trắc nghiệm online ngoài các chức năng thông thường như quản lý thư 

viện câu hỏi, tổ chức đề thi... thì nó còn chức năng cho phép nhiều người sử dụng đóng 

góp cho đề thi, cho phép các giáo viên bổ sung và chỉnh sửa thư viện đề thi...  

a. Tính năng cơ bản:  

- Quản lý thư viện đề thi trắc nghiệm: 

+ Tổ chức phân loại câu hỏi theo chủ đề.  

+ Tổ chức phân loại câu hỏi theo lĩnh vực: Toán, lý, hóa…  

+ Tổ chức phân loại câu hỏi theo mức độ (hoặc cấp độ): Khó, trung bình, dễ (hoặc 

lớp 10, 11, 12…) 

+ Thêm, sửa, xóa câu hỏi trong thư viện đề thi. Câu hỏi trắc nghiệm có khả năng tự 

thay đổi thứ tự phương án. 

 

Thư viện đề thi. 
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Thêm câu hỏi vào thư viện. 

 

Quản lý chủ đề. 

- Tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến:  
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+ Tổ chức cơ cấu đề thi (số câu hỏi, tỉ lệ các câu lấy trong thư viện xác định theo 

các lĩnh vực, cấp độ) 

+ Khống chế kiểu đề thi (tuần tự từng câu hoặc toàn bộ)  

+ Khống chế thời gian thi. 

 

Cấu hình đề thi. 
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Quản lý xếp loại. 

 

Quản lý cấp độ câu hỏi. 

- Tính năng thống kê và lưu trữ:  

+ Chấm điểm thi tự động, lưu trữ đề thi và kết quả thi của thí sinh.  

+ Thống kê kết quả thi. 

+ Quản lý xếp loại. 

Với module này, bạn có thể giúp thí sinh có thể ôn tập trước khi thi thật. Hơn thế 

nữa, với một thư viện câu hỏi phong phú, module sẽ giúp bạn dễ dàng tổ chức những kỳ 

thi trực tuyến cho thành viên website không thua kém bất cứ website thi trắc nghiệm 

trực tuyến nào. 

b. Tính năng nâng cao 

- Cho phép nhiều người dùng (giáo viên, học sinh) cùng đóng góp cho thư viện câu 

hỏi thi. 

- Cho phép quản lý thành viên (là các giáo viên) truy cập thư viện câu hỏi thi để bổ 

sung, chỉnh sửa câu hỏi thi. 
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5. Phần mềm tra cứu điểm thi tích hợp SMS gateway  

Module tra cứu điểm này cho phép bổ sung tính năng tra cứu điểm vào hệ thống 

NukeViet. Ngoài chức năng tra cứu trên nền web, hệ thống còn cho phép tích hợp với 

trung tâm SMS gateway để cung cấp khả năng tra cứu thông qua tin nhắn điện thoại. 

Với module này, các trường có thể quản lý năm học/kỳ thi, quản lý các thông số riêng 

của kỳ thi, quản lý học sinh, điểm của kỳ thi, thiết kế giao diện tra cứu dành cho người 

dùng. 

Phần mềm có các chức năng đặc biệt như: Cho phép thiết kế mọi loại kỳ thi, kết quả 

thi; cho phép đọc dữ liệu điểm từ file excel vào cơ sở dữ liệu hoàn toàn tự động nên có 

thể xử lý dữ liệu với khối lượng rất lớn.  

 

Giao diện tra cứu trên web. 
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6. Phần mềm tra cứu văn bằng  

Phần mềm là công cụ giúp nhà trường, phòng giáo dục, sở giáo dục có một công cụ 

giúp công khai các thông tin về văn bằng, giúp nhân dân có thể tra cứu thông tin về cơ 

sở dữ liệu văn bằng mà cơ quan chủ quản cung cấp.  

Các tiêu chí tra cứu có thể là Số CMND, Tên, SBD, Số hiệu bằng. Danh sách tìm 

kiếm được sẽ hiển thị tất cả các thông tin trùng khớp. Kết quả tra cứu chi tiết có thể 

trình bày thông tin chi tiết của văn bằng, bao gồm:  

- Họ và tên 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Nơi sinh 

- Giới tính 

- Dân tộc 

- Học sinh trường 

- Khóa thi 

- Hội đồng thi 

- Xếp loại tốt nghiệp 

- Hình thức đào tạo  

- Số hiệu bằng 

- Số vào sổ cấp bằng 

- Số báo danh 

- Số CMT 

Ngoài các chức năng tra cứu, module còn có đầy đủ các chức năng quản lý như:  

- Quản lý các trường. 

- Quản lý chuyên ngành. 

- Quản lý bậc đào tạo. 

- Quản lý loại hình đào tạo. 

- Quản lý xếp loại tốt nghiệp. 

- Nhập dữ liệu từ file excel. 

- Xuất dữ liệu sang excel. 

- Cấu hình module. 
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7. Phần mềm Gia Phả 

Viết và quản lý Gia phả là nhu cầu của mọi dòng họ. Trong thời đại hiện nay, đưa 

gia phả dòng họ lên website là nhu cầu rất lớn, tuy nhiên các website như phahe.vn hay 

vietnamgiapha.com đã vài năm không còn được nâng cấp, việc đáp ứng khá hạn chế do 

người sử dụng không thể thay đổi cách thức cũng như quy trình viết, phải phụ thuộc 

một website cụ thể mà không thể quản lý trên website riêng của dòng họ. Module Gia 

Phả trên nền NukeViet sẽ giúp giải quyết vấn đề này.  

Phần mềm này được xây dựng dưới dạng module tích hợp vào hệ thống NukeViet 

cho phép người dùng có thể tạo gia phả, quản lý phả đồ (cây phả hệ), trình bày gia phả 

(phả đồ), quản lý thông tin của từng người trong gia phả... Module là sản phẩm phần 

mềm được hình thành từ kết quả tổng hợp từ rất nhiều tài liệu về gia phả, cách trình bày 

và lưu trữ gia phả của người Việt Nam.  

 

Giao diện trình bày 1 gia phả cho người truy cập xem online trên web. 
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8. Phần mềm quản lý thư viện văn bản pháp quy  

Phần mềm xây dựng dưới dạng một module, khi được tích hợp vào hệ thống 

NukeViet nó giúp quản lý văn bản một cách có hiệu quả theo các lĩnh vực, thể loại khác 

nhau, đồng thời giúp người tìm kiếm có thể dễ dàng tìm kiếm văn bản cần thiết. Với 

phần mềm này, người quản trị dễ dàng xây dựng một cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy 

đầy đủ và thống nhất. 

Phần mềm có các chức năng sau:  

- Cho phéo quản lý lĩnh vực văn bản.  

- Quản lý thể loại văn bản 

- Quản lý cơ quan ban hành văn bản 

- Quản lý người ký văn bản 

- Quản lý văn bản: Thêm bớt, sửa đổi thông tin, đính kèm tệp tin…  

 

Giao diện tra cứu văn bản pháp quy dành cho người dùng.  
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B. MỘT SỐ DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH ĐÃ TRIỂN KHAI  

1. Cổng thông tin Hội người Việt Nam tại liên bang Nga.  

Địa chỉ ứng dụng: http://hoinguoiviet.ru  

Đơn vị đặt hàng: Hội người Việt Nam tại liên bang Nga.  

Là một cổng thông tin đa chức năng, ngoài khả năng cung cấp thông tin dưới dạng 

tòa soạn báo điện tử, cổng thông tin này được tích hợp hệ thống bình chọn hoa hậu 

trực tuyến và đã chạy thành công trong đợt bình chọn giải thưởng "Người đẹp được 

khán giả yêu thích nhất" qua mạng trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu thế giới người 

Việt khu vực SNG do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội Người Việt Nam, Hiệp 

hội Doanh nghiệp và một số doanh nghiệp Việt Nam tại Liên Bang Nga tổ chức.  
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2. Cổng thông tin tích hợp 1 cửa cho Phòng giáo dục Lạng Giang.  

Địa chỉ ứng dụng: http://pgdlanggiang.edu.vn   

Đơn vị đặt hàng: Phòng giáo dục và đào tạo Lạng Giang 

Đây là dự án xây dựng cổng thông tin điện tử cho phòng giáo dục Lạng Giang. Đặc 

thù của phòng giáo dục là quản lý 75 trường trực thuộc, trong đó có 23 trường THCS, 

2 trường PTCS, 25 trường tiểu học và 25 trường nầm non, tất cả cần được xây dựng trên 

một nền tảng thống nhất. Mỗi trường trực thuộc sẽ có 1 website trực thuộc hệ thống 

cổng thông tin của phòng giáo dục. Người quản lý của trường chỉ được phép quản lý 

website của trường đó (tùy vào việc người quản lý của phòng giáo dục cấp phép). Hệ 

thống cho phép quản lý linh hoạt học sinh, giáo viên và các cán bộ công nhân viên. 

Toàn bộ tài khoản có thể thiết lập và quản lý tập trung theo chế độ một cửa, tập trung, 

đăng nhập một lần, cho phép xử lý và phân tích mọi chức năng trên cùng hệ thống.  
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3. Cổng thông tin 2 chiều – công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí 

Việt Nam. 

Địa chỉ ứng dụng: http://pvfi.com.vn và http://noibo.pvfi.com.vn  

Đơn vị đặt hàng: Công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam  

Cổng thông tin này được thiết lập để giao tiếp 2 chiều: 1 với nội bộ nhân viên doanh 

nghiệp (thông qua việc xác minh tài khoản và đăng nhập trước khi truy cập) và 1 với 

khách hàng. Tất cả được xử lý trên cùng một nền tảng quản trị thống nhất  nên giúp 

tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, giảm bớt khối lượng công việc phức tạp 

trong công tác quản trị khi phải xử lý quá nhiều thông tin. Tại cổng thông tin nội bộ, 

ngoài chức năng thông tin, giải trí đa phương tiện, còn có các chức năng phục vụ công 

tác tác nghiệp và điều hành nội bộ như: Nhắc việc, chấm công, lịch công tác, văn 

bản nội bộ… 
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4. Website sàn giao dịch bất động sản người Việt tại cộng hòa Séc.  

Địa chỉ ứng dụng: http://datviet.cz  

Đơn vị đặt hàng: Việt kiều Séc.  

Website này giúp thiết lập cho cộng đồng người Việt tại Séc một sàn giao dịch bất 

động sản. Dự án đã mang lại cho nhà đầu tư một nguồn doanh thu tương đối tốt nhờ 

việc kết nối thành công các giao dịch Bất động sản. Đặc biệt, website đã được rất 

nhiều người Séc sử dụng như một website bản địa. 
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5. Hệ thống tra cứu điểm, tra cứu văn bằng - Cổng thông tin Sở GD&ĐT 

Quảng Ninh 

Địa chỉ ứng dụng: http://quangninh.edu.vn  

Đơn vị đặt hàng: Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh  

Cổng thông tin Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh là ứng dụng do phòng tin học 

của sở triển khai trên nền tảng hệ thống NukeViet. Ngoài chức năng cung cấp tin tức 

chính thống từ Sở,cổng thông tin còn được tích hợp hệ thống tra cứu văn bằng toàn tỉnh 

cũng như tra cứu điểm thi tích hợp với tổng đài điện thoại. Hệ thống này đã phục vụ 

cho hàng trăm ngàn lượt tra cứu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi vào cấp 3 

của toàn tỉnh. 
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6. Website viện y học cổ truyền Quân Đội. 

Địa chỉ ứng dụng: http://yhoccotruyenqd.vn  

Đơn vị đặt hàng: Viện y học cổ truyền Quân Đội 

Website Viện y học cổ truyền Quân Đội là giải pháp xây dựng website trên nền mã 

nguồn mở NukeViet. Giải pháp này đã được chính Viện y học cổ truyền Quân Đội lựa 

chọn để thay thế cho giải pháp mã nguồn đóng có chi phí lên tới gần 100 triệu 

đồng. Lãnh đạo Viện đã hết sức vui mừng khi nhận được đề xuất giải pháp này bởi nó 

đã giúp viện tiết kiệm một khoản kinh phí không nhỏ trong khi khả năng đáp ứng lại 

vượt trội so với mã nguồn đóng. Sau gần 1 năm sử dụng, bộ phận tin học của Viện đã 

xác nhận việc sử dụng mã nguồn mở mang lại nhiều ưu thế  so với các sản phẩm cùng 

loại nhưng sử dụng mã nguồn đóng. 

 

 

 

 

 


