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Các Module chức năng

Quản trị tài khoản

Quản trị nhóm làm việc

Trang chủ (Module Truyền thông nội bộ)

Module Lịch

Module Đề xuất - phê duyệt

Tổng quan

Đề xuất gần đây

Đề xuất theo nhóm

Đề xuất của Dự án

Thiết lập phần mềm

Quản lý đơn hàng

Tài khoản

Cài đặt chung

Thông báo của Workplus

Thông tin tài khoản

Đổi mật khẩu

Cài đặt Thời gian và ngôn ngữ

Cài đặt thông báo

Thông tin nhóm

Cài đặt trang chủ

Quản lý nhóm quyền

Quản lý biểu tượng

Quản lý vai trò

Tạo đơn hàng

Danh sách đơn hàng

Thông tin thanh toán

Quản lý lịch tuần

Quản lý lịch làm việc dự án

Quản lý lịch nhắc hẹn

Đề xuất theo Bộ phận/phòng/ban

Module Quản lý dự án Nhóm làm việc Dự án
Nhóm công việc Công việc

Quản lý tiến độ công việc

Công việc con

Nhắc hẹn công việc

Tài liệu công việc

Chia sẻ vị trí

Đề xuất - phê duyệt trong công việc

Chỉ đạo - Quyết định trong công việc

Quản lý thành viên công việc

Thành viên dự án

Sơ đồ quản lý

- Danh sách (Task list)

- Sơ đồ Gantt Chart

- Chát

Module Công việc

Tổng quan

Công việc đến hạn

Công việc theo nhiệm vụ

Công việc theo vai trò

Giao việc cho ai đó

Được giao việc

Tự đề xuất công việc

Module Lưu trữ

Tài liệu xem gần đây

Tài liệu theo dự án

Tài liệu đã chia sẻ

Tài liệu được chia sẻ

Tài liệu của tôi

Tài liệu chia sẻ từ Google Drive

Thùng rác

Module Nhân viên Danh sách bộ phận/phòng ban/chi nhánh

Nhóm làm việc

Tài khoản

Nhân viên/ Thành viên

Module Thông báo
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