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1. Giới thiệu
Phần mềm “thảo luận” do nhóm chuyên gia IT của Tư vấn hỗ trợ dự án WB8
xây dựng (PIC). Để tiện sử dụng, từ lúc này tạm gọi tên phần mềm này là “CHAT”.
Mục đích xây dựng là để người sử dụng MIS có thêm 1 công cụ tương tác, thảo luận
những vấn đề liên quan trong khuôn khổ dự án WB8 như quản lý dự án, thông tin số
liệu, các diễn đàn kỹ thuật khác như an toàn đập, tràn xả lũ, đánh giá tác động môi
trường, các chính sách an toàn môi trường, xã hội, v.v.
Đối tượng phục vụ là các cá nhân, đơn vị thực hiện dự án, 52 tiểu dự án. Vì
vậy, không giống như các phần mềm chat khác, nhất là trên mạng xã hội hiện nay
như Zalo, Facebook, Instagram, hay Twitter, v,v…mà ở đây, CHAT được thiết kế
có tính đến vấn đề an toàn sử dụng và an toàn thông tin cá nhân và đơn vị. Điều này
đồng nghĩa với việc người dùng sẽ có tài khoản sử dụng và mật khẩu bảo vệ. Người
quản trị (admin) của MIS có trách nhiệm quản trị CHAT bao gồm việc thiết lập
phòng CHAT, cấp phát ban đầu về tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Tuy nhiên
Admin sẽ không chụi trách nhiệm về nội dung và độ chính xác của thông tin số liệu.
2. Hướng dẫn sử dụng
- Đăng nhập CHAT: khi khởi động phần mềm MIS (xem tài liệu hướng dẫn
sử dụng MIS, có trên trang web MIS), chức năng thảo luận (CHAT) xuất hiện ở
góc trái bên dưới cùng màn hình như sau:

Người dùng nhấp chuột vào “thảo luận”, khi đó màn hình sẽ xuất hiện như
sau:
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Tiếp theo, nhấp chuột vào hộp tài khoản, sẽ có 1 danh sách các tài khoản hiện
ra để người dùng chọn, ví dụ bacgiang và mật khẩu (do Admin đặt) sẽ tự động xuất
hiện trong ô Mật khẩu. Người dùng chọn phòng chat và bấm “Đăng nhập”.
- Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể chat (đánh máy tại vị trí con
trỏ đang hiện) và gửi file (nếu có) cho những ai trong nhóm thảo luận với điều kiện
những người này có tài khoản và đăng nhập vào Nhóm thảo luận của bạn. Trường
hợp này là “bacgiang”.
Lưu ý:
- Hiện tại, Admin đã khởi tạo các nhóm chat sau:
1. Nhóm Quản lý dự án
2. Nhóm Môi trường
3. Nhóm An toàn đập
4. Nhóm tràn xả lũ
5. Nhóm vào số liệu
- Admin sẽ khởi tạo thêm các nhóm chat khi có nhu cầu. Số người tham gia
chat không hạn chế.
- Một người có thể tham gia nhiều hơn 1 nhóm chat.
- Tại thời điểm này (tháng 12/2020), file đính kèm có dung lượng nhỏ hơn 1GB.
Sau này, Admin có thể tăng dung lượng hơn nữa.
3. Tài khoản CHAT
- Việc thiết lập tài khoản chat, mật khẩu và kích hoạt, ban đầu do Admin thực
hiện. Khi có nhu cầu thay đổi, người dùng có thể liên hệ với Admin để đáp
ứng nhu cầu trong khuôn khổ “quyền” của admin. Thí dụ, cùng 1 tài khoản có
thể tham gia một vài phòng CHAT khi đã được khích hoạt.
Hãy trải nghiệm CHAT bằng thực hành.
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