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A.

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DR.LAB

1. Giới thiệu chung:
Chương trình Nexsoft Dr.Lab chuẩn hóa việc quản lý phòng thí nghiệm từ khâu tiếp nhận yêu cầu
phân tích, phân công công việc phân tích, kiểm soát tiêu hao vật tư hóa chất cho đến thống kê
báo cáo số liệu.
Chương trình Dr.Lab được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft, hiện đang
được sử dụng tại các phòng Lab quy mô lớn trong nước như Upciense (thuộc GUYOMARC'H),
PROMIVIY (thuộc CARGILL), TPC VINA, WARRANTEK, HOÀN VŨ

Công Nghệ Tiên Tiến Nhất:
❖ Dr.Lab được xây dựng bằng những công nghệ mới nhất hiện nay: Frontend
Angular8, .NET Core, EF Core, Web-API Restful, LinkQ, Sql Server 2016
❖ Phần mềm Dr.Lab hoàn toàn đa nền tảng trên cả hai phía Client và Server, hoạt động tốt
trên máy tính, smartphone và tablet
❖ Ngoài ra, Dr.Lab còn được tích hợp trên nền điện toán đám mây giúp chủ doanh nghiệp
và nhân viên có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi.
❖ Chia sẵn các nhóm vai trò của người dùng tương ứng với các cấp.
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2. Các quy trình xử lý:
✓ Quy trình tiếp nhận yêu cầu phân tích
✓ Quy trình phân công công việc phân tích
✓ Quy trình kiểm tra phê duyệt kết quả phân tích
✓ Quy trình trả kết quả cho khách hàng, đối chiếu công nợ
✓ Báo cáo thống kê chỉ tiêu và doanh thu

3. Đặc điểm giải pháp:
✓ Tuân theo quy trình kiểm nghiệm chuẩn quốc tế (ISO, AOAC…)
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✓ Cung cấp API (webservice) cho bên phát triển thứ 3 để khai thác dữ liệu theo nhu cầu
✓ Không giới hạn nghành hàng, không giới hạn chỉ tiêu phân tích. Ghi nhận cả kết quả định
lượng và định tính
✓ Người dùng tự định nghĩa chỉ tiêu kiểm nghiệm theo từng nhóm mẫu thử cho từng ngành
hàng
✓ Theo dõi tiến độ thực hiện qua từng bước của tất cả các mẫu thử một cách trực quan
✓ Chương trình hổ trợ hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, mẫu in song ngữ.
B.

CHỨC NĂNG VÀ QUY TRÌNH:

1. Khai báo các đối tượng quản lý:

Đối tượng
Sample

Định nghĩa

Diễn giải

Mẫu thử là một mẫu nhận từ

Một Sample có thể kiểm thử nhiều chỉ

khách hàng cụ thể. Được ghi

tiêu khác nhau

nhận trong Yêu cầu phân tích từ
phòng Kinh doanh
Sample

Danh sách dùng để phân loại

Sample được phân vào từng nhóm có

matrix

Sample

chung đặc tính đê theo dõi chung

Specification

Chỉ tiêu kiểm thử. Được định

Một chỉ tiêucó thể kiểm thử bằng nhiều

nghĩa không giới hạn và liên kết

phương thức và phòng Lab khác nhau.

với một Sample matrix group
Method

Phương pháp kiểm thử

Một method có nhiều Lab kiểm thử

Lab

Phòng thí nghiệm nội bộ hoặc

Lab nội bộ Công Ty sẽ phân thành các

bên ngoài

phòng Lab theo những Group:
Microbiological testing, physical testing,
chemical testing

Technician

Supervisor

Nhân viên kỹ thuật phụ trách việc

Một Technician chịu trách nhiệm kiểm

kiểm thử

thử một số Specification nhất định

Người giám sat

NV giám sát (Sup) sẽ phải Review kết
quả của nhân viên thuộc nhóm (TL)
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Manager

Người quản lý

Validation kết quả phân tích và Check
Final

2. Tổ chức và ràng buộc dữ liệu

Ràng buộc

Định nghĩa

Testing

Diễn giải

Là một loại kiểm thử theo một

Là một bộ các liên kết giữa Spec –

specification với một method và

Method – Lab

tại một phòng Lab.

3. Các chức năng phần mềm:

Nhóm chức

Chức năng

Diễn giải

năng
TIẾP NHẬN

Nhập Yêu cầu phân tích

Nhập Yêu cầu phân tích của khách hàng, đặt

YÊU CẦU PHÂN

Request Code, tạo thông tin Sample chi tiết

TÍCH

từng Testing
Xác nhận Yêu cầu phân

Supervisor duyệt yêu cầu để đưa vào phòng

tích

Lab

Xác nhận Đơn hàng

In và gửi email Đơn hàng cho Khách hàng
xác nhận
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PHÂN TÍCH

Tạo Working Order

Căn cứ vào Yêu cầu và các bảng phân công,
chương trình tự động tạo ra các WO cho
phòng Lab thực hiện hàng ngày

Nhập kết quả phân tích

Technican nhập kết quả phân tích vào từng
WO của chính mình

Quản lý Working Order

Quản lý tình trạng thực hiện của các WO

Phân công công việc

Phân chia từng nhân viên thực hiện các
testing nào tương ứng với phòng Lab (nội
bộ) nào.

KIỂM TRA KẾT

Kiểm tra kết quả phân tích

QUẢ

Supervisor vào kiểm tra kết quả kiểm
nghiệm, so sánh với các mức Min-Max và
quyết định Accept hoặc Recheck

Phê duyệt kết quả phân

Manager vào kiểm tra kết quả kiểm nghiệm

tích

đã được Accept, đưa ra quyết định Approved
hoặc Reword để làm lại WO

Theo dõi Yêu cầu phân

Quản lý diễn tiến phân tích của từng request.

tích

Tổng số testing, tổng số kết quả được
accept, approved, recheck, rework,
completed…

TRẢ KẾT QUẢ

Testing Report

In mẫu biếu gửi khách hàng. Gửi email báo
kết quả cho quản lý

Sample Managment

Quản lý diễn tiến phân tích của từng Sample.
Tổng số testing, tổng số kết quả được
accept, approved, recheck, rework,
completed…

BÁO CÁO

Báo cáo thống kê theo chỉ

THỐNG KÊ

tiêu phân tích
Báo cáo thống kê theo loại

Báo cáo thống kê theo chỉ tiêu phân tích

In và xuất excel báo cáo thống kê

mẫu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ B24

Địa chỉ: 2/21 Quách Văn Tuấn P.13, Q.Tân BìnhTPHCM.

Điện thoại: (028) 62767027

Email: info@b24.vn Website: www.b24.vn

DĐ: 0903 033 900

6/16

Báo cáo thống kê theo

In và xuất excel báo cáo thống kê

Khách hàng
BÁO CÁO KINH

Báo cáo doanh thu

DOANH

In và xuất excel báo cáo thống kê

Báo cáo Đơn hàng
Báo cáo thương mại

HỆ THỐNG &

Các chức năng thuộc hệ

CHỨC NĂNG

thống

Tạo tài khoản người dùng
Phân quyền chức năng

KHÁC

Khai báo thông tin công ty
Tùy chỉnh mẫu in report

4. Quy trình thực hiện phân tích một mẫu thử(Analysis Workflow)
Quy trình Kiểm thử 1 Testing request cho mẫu thử của Khách hàng.

1. New Request
2. Add Request
3. Return Request

Receiving
Testing report

Reception
Testing Request Status

Input
Analysis request

Confirm
Analysis request

Review Result

Check Final Result

REWORK

NEW

WAITING

Validation Result

RECHECK

Manager

APPROVE

Validation

Analyze

Create
Working Order

COMPLETE
Manager

IN
PROCESS

Check Final
ACCEPT

Record Result

Check Final

RECORDED

Review Result

Manager

Supervisor
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Diễn giải:
❖ Từ Khách hàng
1. New Request: Yêu cầu kiểm thử mới với một mẫu thử mới
2. Add Request: Yêu cầu bổ sung kiểm thử với mẫu thử cũ đã được gửi Lab kiểm thử
3. Return Request: Yêu cẩu kiểm thử lại với mẫu thử đã có kết quả Testing report
❖ Từ Supervisor của phòng Lab
4. Accept: chấp nhận kết quả kiểm nghiệm của techical
5. Recheck: Thực hiện lại việc phân tích chỉ tiêu cụ thể khi có kết quả bất thường và chưa
Accept
❖ Từ Manager của phòng Lab
6. Rework Request: Tạo lại working order. Sau kết quả bước Validate có yêu cầu làm lại
đối với các chỉ tiêu đã kiểm thử có kết quả bất thường.
7. Approve: phê duyệt kết quả kiểm định, chuẩn bị kiểm tra bước cuối cùng để trả kết quả
cho khách hàng
8. Kiểm tra lần cuối, nếu Complete trả kết quả cho khách hàng, nếu mẫu không đạt tiêu chuẩn
hủy công việc phân tích.
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C.

CÁC GIAO DIỆN & CHỨC NĂNG TIÊU BIỂU:

1. Samples Management:
•

Tìm kiếm Sample theo customer, ngày, trạng thái

•

Thể hiện tiến độ thực hiện phân tích, tình hình kiểm tra phê duyệt

•

Thể hiện chi tiết tiến độ thực hiện kiểm định cho từng chỉ tiêu

Tiến độ phân tích
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2. Tổ chức ngân hàng chỉ tiêu
•

Nhập chỉ tiêu – phương pháp – số ngày dự kiến ngày trả kết quả

•

Gán chỉ tiêu vào nền mẫu tương ứng

Phân chỉ tiêu
theo nền mẫu
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3. Tiếp nhận yêu cầu phân tích:
•

Tự động nhảy mã số sample, mã nội bộ

•

Lưu và lấy lại các nhóm chỉ tiêu thường xuyên lặp lại bẳng template-mark

Tạo nhanh chỉ
tiêu phân tích

Tạo nhanh
Sample Matrix
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4. Lab Management
•

Theo dõi tiến độ thực hiện của request

•

Chọn chỉ tiêu để accept hoặc recheck

Tiến độ thực hiện
yêu cầu khách hàng

Review kết quả, chọn để accept hoặc recheck

Chọn các chỉ tiêu để
phê duyệt
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5. Sample Validation

Chọn một hoặc
nhiều chỉ tiêu để
phê duyệt

Trả kết quả khách hàng(Testing Report): cho phép tùy chọn chỉ tiêu khi in
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6. Mẫu in tham khảo
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D.

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nhập số liệu nhanh hơn ít nhất 3 lần:
•

Thông tin chỉ tiêu, phương pháp thử, khách hàng v.v chỉ cần khai báo một lần duy nhất
và sau đó chọn ra không cần nhập đi nhập lại.

•

Thông tin của một mẫu thử chỉ nhập 1 lần khi nhận mẫu, kết quả chỉ nhập 1 lần trong
form quan trắc.

•

Các mẫu thử giống lần trước chỉ cần copy thông tin không cần khai báo lại

•

Tất cả mọi thống kê báo cáo đều tự động không cần nhập lại số liệu.

2. Đảm bảo tính tin cậy của thông tin:
•

Hệ thống phân quyền cho từng khâu khai báo danh mục, nhập giá trị và duyệt giá trị

•

Số liệu đã duyệt không được phép xóa sửa, người nhập kết quả không được duyệt,
người duyệt không nhập kết quả.

•

Các mẫu in, báo cáo được chương trình tính toán trên số liệu đã duyệt, không tùy tiện
điều chỉnh

3. Đảm báo sự an toàn bảo mật của dữ liệu:
•

Dữ liệu lưu trữ trong SQL Server, dung lượng không giới hạn

•

Không ai có thể can thiệp vào file dữ liệu ngoại trừ quản lý SQL Server

•

Tốc độ xử lý truy xuất nhanh chóng cho dữ liệu lên đến hàng trăm GB

•

Chương trình sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày

4. Chuẩn hóa quy trình công việc theo từng bộ phận:
Phòng Tiếp Nhận Và Phân Tích:
•

Kiểm soát duyệt đầu vào
-

Nhân viên nhận mẫu >> chỉ khai báo; nhập liệu thông tin >> theo dõi thử
nghiệm

•

Nhân viên phân tích >> nhập số liệu

Phân công nhiệm vụ phân tích
-

Tạo phiếu công việc tự động theo từng nhân viên phân tích dựa vào bảng phân
công

Bộ Phận Kiểm Tra Kết Quả:
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•

•

Duyệt kết quả phân tích (theo 3 mức)
-

Trưởng nhóm phân tích chấp nhận kết quả

-

Quản lý chất lượng duyệt kết quả

-

Trưởng phòng duyệt hoàn thành (gửi khách hàng)

Xử lý kết quả không được duyệt
-

Kết quả ngoài range sẽ hiển thị màu đỏ để dễ phân biệt

-

Kết quả không được duyệt sẽ tự động trả về cho nhân viên phân tích

Bộ Phận Trả Kết Quả:
•

Tự động tính toán ngày trả kết quả dự kiến cho khách hàng

•

Kiểm soát tình hình thực hiện phân tích trên màn hình quản lý tổng hợp với đầy đủ
thông tin

•

Xuất kết quả theo khách hàng theo nhiều hình thức: in, file pdf, xuất excel

•

Xuất Báo cáo thử nghiệm nội bộ

•

Cho phép các đối tác liên quan khai thác dữ liệu đã được duyệt
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