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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM LINH HOẠT 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Linh Hoạt (FLEX Corp) xin kính chào Quý vị. 

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Linh Hoạt (FLEX Corp) được thành lập từ tháng 6 năm 

2008 với mục đích cung cấp cho các doanh nghiệp có những giải pháp phần mềm tốt nhất với chi phí 

thấp, phù hợp với loại hình doanh nghiệp của bạn. Sự tận tụy và không ngừng học hỏi của toàn thể nhân 

viên, cùng với tính mềm dẻo trong giải pháp công nghệ thông tin của FLEX Corp, chúng tôi sẽ làm bạn 

hài lòng khi đến với chúng tôi. 

1. Mục tiêu 

 Cung cấp những sản phẩm chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. 

 Cung cấp giải pháp tốt nhất cho khách hàng cùng với sự hỗ trợ chu đáo và tận tình. 

 Trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam với các sản 

phẩm: 

 Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện FLEX|Hospital. 

 Phần mềm quản lý phòng khám đa khoa FLEX|Clinic. 

 Phần mềm quản lý phòng khám vừa và nhỏ FLEX|Clinic. 

 Phần mềm quản lý phòng khám Đông y FLEX|Clinic. 

 Phần mềm quản Lý Phòng Nha FLEX|Dental. 

 Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng dược FLEX|Pharmacy. 

 Phần mềm quản lý doanh nghiệp. 

 Phần mềm quản lý giáo dục. 

2. Thông tin liên hệ 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM LINH HOẠT 

Tên giao dịch: FLEX CORP 

Giám đốc: Nguyễn Phúc Trí Tích 

Trụ sở chính: 123/25A Đường Số 8, P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM 

Văn phòng: 106-108 Thống Nhất, Quận Tân Phú, TP.HCM 

Số điện thoại: (84-8) 6 271 6843 - (84 8) 66 856 523 

Số Fax: (84 8) 62 675 946 

Email: info@flex.com.vn 

3. Ngành nghề kinh doanh 

 Cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện, phòng khám. 

 Cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp và triển khai ứng dụng phần mềm quản trị doanh 

nghiệp. 

mailto:info@flex.com.vn
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4.  Sản phẩm và dịch vụ 

 Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện FLEX|Hospital. 

 Phần mềm quản lý phòng khám đa khoa FLEX|Clinic. 

 Phần mềm quản lý phòng khám vừa và nhỏ FLEX|Clinic. 

 Phần mềm quản lý phòng khám Đông y FLEX|Clinic. 

 Phần mềm quản Lý Phòng Nha FLEX|Dental. 

 Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng dược FLEX|Pharmacy. 

 Phần mềm quản lý doanh nghiệp. 

 Phần mềm quản lý giáo dục. 

I. Cơ cấu tổ chức 

1.  Sơ đồ tổ chức 
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2. Chứng nhận quyền sở hữu phần mềm FLEX|Hospital 

II. Khách hàng tiêu biểu 
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STT Thông tin khách hàng 

1.  

 

Bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long 

2.  

 

Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh - TPHCM 

3.  

 

Bệnh Viện đa khoa trung tâm An Giang 

4.  

 

Viện Gút Thành Phố Hồ Chí Minh 

5.  

 

Phòng khám đa khoa quốc tế Exson - TPHCM  

6.  

 

Phòng khám đa khoa Tâm Thiện Tâm. 

 

7.  

 

Phòng khám đa khoa Sóng Thần – Bình Dương 
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STT Thông tin khách hàng 

8.  

 

Phòng khám đa khoa Hy Vọng 

9.  

 

Phòng khám Đông y Tâm Đức. 

10.  

 

Phòng Khám đa khoa Bình An – TPHCM 

11.  

 

 

 

 

 

 

Phòng khám CarePlus 

12.  

 

Phòng khám quốc tế Ánh Nga 

 

III. TỔNG QUAN HỆ THỐNG FLEX|Clinic 

1. Tổng quát 

 FLEX|Clinic là một Hệ thống kết nối từ nhiều Module ứng dụng khác nhau, được triển khai theo 

mô hình Cloud Computing. Mỗi Module chịu trách nhiệm xử lý một nghiệp vụ riêng biệt và 

tương tác, hỗ trợ thông tin cho các Module khác tạo nên một tổng thể ứng dụng hoàn chỉnh. Lợi 

ích mà sản phẩm mang lại bao gồm: 

o Quản lý tập trung. 
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o Dữ liệu đồng bộ. 

o Vận hành đơn giản. 

o Đảm bảo quy trình thống nhất. 

o Đáp ứng linh hoạt trường hợp phát sinh. 

o Tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên. 

o Giảm và hạn chế thời gian trễ do việc luân chuyển giấy tờ, công văn. 

o Tăng tính liên kết, đồng bộ giữa các đơn vị, phòng ban. 

o Truy vết, bảo mật. 

2. Môi trường phát triển 

1. Ngôn ngữ lập trình: Java/strust. 

2. Cơ sở dữ liệu: Mysql. 

3. Server: Window hoặc Linux. 

3. Mô hình ứng dụng 

 Truyền tải và xử lý dữ liệu theo mô hình Cloud Computing. 

 Cơ sở dữ liệu quản lý tập trung và đồng bộ giữa các Module. 

 Module ứng dụng triển khai linh hoạt trên LAN và Internet. 

 Người dùng được phân quyền chức năng trên Hệ thống theo chức trách nhiệm vụ được Nhà 

quản trị quản lý. 

 Có khả năng truy xuất, xử lý dữ liệu từ nhiều cơ sở ở nhiều địa điểm khác nhau thông qua 

Internet/LAN/WAN. 

4. Đặc điểm nổi bật 

1. Tính đồng bộ: Hệ thống ứng dụng khép kín giúp quản lý đồng bộ và xuyên suốt toàn bộ dữ 

liệu theo kế hoạch đề ra; mỗi thay đổi từ nhà quản lý đều được cập nhật. 

2. Tính bảo mật: Hệ thống dữ liệu tập trung giúp dễ dàng bảo trì, bảo mật và quản trị; chế độ 

phân quyền chức năng đa dạng giúp người dùng tự định nghĩa nhóm quyền sử dụng trên từng 

hệ thống, ứng dụng quản lý chặt chẽ thao tác người dùng giúp hỗ trợ việc “truy vết” một cách 

nhanh chóng và chính xác. 

3. Tính linh hoạt: Ứng dụng thiết kế mềm dẻo giúp xử lý tình huống phát sinh linh hoạt nhưng 

vẫn đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu. 

4. Tính tiện dụng: Giới hạn về không gian, thời gian được xóa bỏ, bất cứ đâu người dùng cũng 

có thể thao tác nghiệp vụ trên hệ thống nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Giao diện thiết kế khoa 

học, bắt mắt hỗ trợ tối đa thao tác người dùng, ứng dụng Passport giúp người dùng quản lý tài 

khoản cá nhân tốt hơn khi sử dụng Hệ thống. 
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5. Khai thác dữ liệu tối ưu thông qua bộ công cụ tìm kiếm đa dạng kết hợp thống kê, báo cáo 

chi tiết.  

6. Chế độ hỗ trợ, triển khai khách hàng chu đáo từ khâu Import dữ liệu đầu vào đến tư vấn 

quản lý dữ liệu đầu ra một cách hiệu quả và khoa học theo quy trình. 

7. Chế độ bảo trì, nâng cấp, sửa lỗi nhanh chóng và thuận tiện bằng chức năng AutoUpdate 

thông qua Internet; khách hàng sẽ không mất thời gian cài đặt lại từng máy Client khi có sự 

thay đổi, bổ sung về chức năng chương trình. 

5. Giới thiệu các phân hệ chính 

5.1. Phân                         thu      

- Tạo hồ sơ bệnh nhân mới. 

- In thẻ bệnh nhân 

- Đăng ký bệnh nhân khám. 

- Tiếp nhận bệnh nhân. 

- Thu phí bệnh nhân. 

- Hoàn phí. 

- Tạm ứng. 

- Quyết toán BHYT 

- Cập nhật BHYT 

- Danh mục phân hệ tiếp nhận và thu phí. 

o Nhóm dịch vụ 

o Dịch vụ 

o Nghề nghiệp 

o Miễn giảm thẻ vip cho dịch vụ  

o Tỉnh thành 

o Quận huyện 

o Bác sĩ ngoài phòng khám 

- Báo cáo thống kê  

o TK chi tiết hóa đơn  

o TK doanh thu theo nhân viên  

o Thống kê bệnh nhân khám  

o Thống kê chỉ định dịch vụ  

o Thống kê tổng doanh thu dịch vụ  

o Thống kê tồn kho dược 

o Thống kê BHYT 
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5.2. P â     đ ề    ố . 

- Điều phối bệnh nhân. 

- Lịch làm việc của bác sĩ. 

- Phân quyền điều phối. 

5.3. P â     k ám b   . 

- Phiếu khám bệnh. 

- Danh sách bệnh nhân chờ, bệnh nhân thực chờ, chờ đọc kết quả. 

- Chỉ định nhập viện. 

- Chỉ định dịch vụ. 

- Giới thiệu khám chuyên khoa. 

- Kết quả hình ảnh do bệnh nhân mang theo. 

- Xem tất cả kết quả hình ảnh. 

- Tiểu phẫu. 

- Điều dưỡng. 

o Sinh hiệu ngoại trú. 

o Giới thiệu khám chuyên khoa. 

o Nhập Kết quả hình ảnh. 

- Kho thuốc ngoại trú. 

o Đề nghị xuất thuốc. 

o Trả thuốc. 

- Chi phí sau khám bệnh. 

- Khai báo vật tư tiêu hao. 

- Báo cáo thống kê. 

o Thống kê thuốc hết hạn. 

o Thống kê xuất nhập tồn kho. 

o Thống kê nhập kho tổng hợp.  

o Thống kê trả thuốc. 

o Thống kê thuốc bán theo bệnh nhân. 

o Thống kê chi phí khác. 

- Danh mục. 

o Lịch công tác. 

o Phương pháp tiểu phẫu, thủ thuật. 

o Chi phí phương pháp tiểu phẫu, thủ thuật. 

o Tên chi phí tiểu phẫu. 
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o Thủ thuật. 

o Chi phí khác. 

o Miễn giảm thẻ vip cho chi phí khác.  

o Phương pháp vô cảm. 

o Tư thế tiểu phẫu. 

o Chương ICD 10. 

o Nhóm ICD 10. 

o ICD 10. 

o Chức danh phẫu thuật. 

5.4.          . 

- Duyệt tiểu phẫu. 

- Tường trình tiểu phẫu. 

- Chi phí sau thực hiện. 

- Danh sách tiểu phẫu. 

- Kho thuốc tiểu phẫu. 

5.5.          –           

- Ekip thủ thuật. 

- Chi phí sau thực hiện. 

- Kho thuốc. 

5.6. P â     c    âm s  g 

- Chức năng hỗ trợ ra các chỉ định cận lâm sàng. 

- Lưu trữ và trả kết quả xét nghiệm Huyết học – Sinh hóa. Hỗ trợ lấy kết quả tự động hầu 

hết các máy xét nghiệm hiện nay. 

- Lưu trữ và trả kết quả XQuang. Hỗ trợ lấy kết quả hình ảnh tự động. 

- Lưu trữ và trả kết quả Siêu âm. Hỗ trợ capture hình ảnh siêu âm ngay trên phần mềm. 

- Lưu trữ và trả kết quả Điện tim.  

- Lưu trữ và trả kết quả Điện tâm đồ. 

- Lưu trữ và trả kết quả Nội soi. Hỗ trợ capture hình ảnh nội soi ngay trên phần mềm. 

- Lưu trữ và trả kết quả Điện Cơ.  

- Lưu trữ và trả kết quả Loãng xương. Hỗ trợ lấy kết quả hình ảnh tự động. 

- Lưu trữ và trả kết quả MRI-Citi. Hỗ trợ lấy kết quả hình ảnh tự động. 

- Trả kết quả cận lâm sàng. 
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5.7. LIS System 

Hệ thống quản lý lấy kết quả tự động từ các máy xét nghiệm, hỗ trợ hầu hết các máy trên thị 

trường hiện nay như: 

- HBA1C 

- ELESYS 2010, 1010 

-  BT1000, BT1500,BT2000 Plus, BT3000 Plus, BT3500,BT3500S 

-  Linear LENA 

-  Linear DARA 

-  Ion Do 

- …. 

5.8. PACS System 

Hệ thống quản lý lấy kết quả hình ảnh DICOM tự động từ các máy XQUANG, MRI, CITI, 

Loãng xương,.. Bao gồm các module sau: 

-  FLEX| PACS server 

-  Efilm - xem hình ảnh dicom trực tiếp từ mày bác sĩ, chỉ hoạt động trong mạng LAN bệnh 

viện 

-  FLEX| PACS Client Viewer - xem hình ảnh DICOM trực tiếp trên web. Có thể xem hình 

ảnh tại bất cứ nơi nào có internet. 

5.9. P â             dược. 

 Phân hệ dược phẩm được xây dựng nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các nghiệp vụ nhập 

xuất tồn dược phẩm (thuốc/hóa chất/vật tư y tế) trong toàn phòng khám trên cơ sở phân 

cấp trách nhiệm rõ ràng cho các khoa phòng liên quan trong quản lý giữa tài chính và hàng 

hóa, đảm bảo việc thu đúng, thu đủ tiền thuốc để luân chuyển quay vòng nhanh phục vụ 

bệnh nhân. 

 Chương trình có thể quản một số lượng kho không giới hạn, kể cả nhập xuất tồn tất cả các 

tủ thuốc trực tại tất cả các khoa. BGĐ, phòng kế toán và khoa dược có thể theo dõi chặt 

chẽ dược từ lúc lập dự  trù cho đến khi làm đơn đặt hàng, nhập kho chính, xuất sang kho 

lẻ, xuất xuống khoa hay tủ thuốc trực, xuất cho bệnh nhân hay bán thuốc tại quầy... 

Chương trình rất mềm dẻo, có thể tăng giảm kho, khoa phòng mà không cần phải chỉnh 

sửa chương trình. 

Các chức n ng chính c a phân hệ: 

 Dự trù dược sử dụng trong toàn phòng khám. 

 Nhập dược vào kho chính từ nhà cung cấp. 

 Hoàn trả lại nhà cung cấp một số dược phẩm không đạt yêu cầu. 
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 Phiếu lĩnh dược của các khoa, phòng. 

 Xuất dược cho quầy thuốc. 

 Trả thuốc tại quầy. 

 Trả thuốc tại các khoa, phòng. 

 Thanh lý dược phẩm. 

 Điều chỉnh tăng/giảm sau kiểm kê. 

 Cảnh báo dược phẩm sắp hết hạn sử dụng. 

5.10. P â       ầy    ốc. 

Phân hệ được xây dựng nhằm quản lý chặt chẽ các quầy thuốc bán lẻ tại phòng khám, quầy thuốc 

được xem như 1 đơn vị quản lý thuốc nhưng không cho phép quầy thuốc tự nhập thuốc từ các 

nguồn khác, chỉ có thể đề xuất thuốc từ kho dược, việc này giúp kho dược và phòng khám quản lý 

chặt chẽ hơn việc nhập thuốc và doanh thu của các quầy thuốc. 

Các chức n ng chính c a phân hệ: 

 Tạo hóa đơn bán thuốc 

 Thu tiền thuốc 

 Giao thuốc 

 Duyệt hoàn phí 

 Trả tiền hoàn phí 

 Đề nghị xuất thuốc 

 Trả thuốc 

 Thống kê báo cáo 

o Thống kê tổng doanh thu. 

o Thống kê chi tiết hóa đơn. 

o Thống kê thuốc hết hạn. 

o Thống kê xuất nhập tồn kho. 

o Thống kê nhập kho tổng hợp. 

o Thống kê chi tiết nhập kho. 

o Thống kê lãi lỗ. 

o Thống kê trả thuốc. 

o Thống kê thuốc bán theo bệnh nhân. 

5.11. B o    m y   . 

  Quản lý bảo hiểm y tế 

 Tiếp nhận bệnh nhân BHYT 

 In báo cáo BHYT theo đúng mẫu BHYT yêu cầu 
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5.12. Ch m c  g. 

- Định nghĩa tỉ lệ chấm công cho các đối tượng: bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên,.. 

- Định nghĩa tỉ lệ chấm công phẫu thuật. 

- In bản chấm công cho bác sĩ, nhân viên,… 

5.13. Báo cáo      ợ m  ke   g. 

- Danh sách bệnh nhân khám 

- Danh sách bệnh nhân tái khám 

- Danh sách sinh nhật bệnh nhân 

5.14.               ố g 

- Tạo người dùng hệ thống 

- Phân quyền người dùng 

- Định nghĩa dữ liệu các phòng ban 

- Khởi tạo dữ liệu ban đầu 

- Các tính năng khác. 
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IV. Sơ đồ tiếp nhận và thu phí 

 

 

 

 

Tiếp nhận bệnh nhân

Quầy Thu Phí

BN Chờ Khám

Đưa bệnh nhân vô ds chờ khám

Bệnh nhân BHYT
Cấp số thứ tự khám

Phòng Khám

Cận Lâm sàng

Chỉ định dịch vụ
Đối với bệnh nhân BHYT

Gọi bệnh nhân vào thực hiện

Chỉ định DV
Bệnh nhân không BHYT

Số thứ tự chờ làm dv 
tại cận lâm sàng sẽ tăng

 tự động

BN Chờ Cận Lâm Sàng

Bệnh nhân không BHYT
Cấp số thứ tự khám

Chuyển phòng 
khám

Gọi bệnh nhân vào khám

Hủy khám
Hoàn phí

Tiếp nhận lại từ đầu

Đã có đầy đủ kết quả
Đưa bệnh nhân vào chờ khámKết thúc lần khám

Kết thúc điều trị

Hệ thống 
QMS

Cấp số thứ tự tự động tiếp nhận BN

Tự động trả kết quả
về cho bác sĩ

Quầy thuốc
BHYT

Duyệt toa thuốc BHYT
Phát thuốc sau khi đã quyết toán

Quầy thuốc
Dịch vụ

Bán thuốc theo toa

Bệnh nhân không BHYT Bệnh nhân BHYT

Quyết toán viện phí
In mẫu 01
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V. Sơ đồ khám bệnh 

 

 

Phòng khám

Chỉ định dịch vụ

Điều phối Viên

BN Chờ Cận Lâm Sàng

Bệnh nhân ra về

Cận Lâm sàng

Trả kết quả

Xử trí nhập viện

Tạo hồ sơ nhập viện

Thu Phí sau khám bệnh

Kết Thúc Lần Khám

Kết Thúc điều trị

Toa Thuốc

Kê Toa

Tiểu phẫu

Xử trí tiểu phẫu

GT Khám Chuyên Khoa

Chuyển BN Khám
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VI. Sơ đồ quản lý dược 

 

Quy tr nh quản    d  c

Các quầy thuốc
Các phòng khám, xét nghiệm, 

CLS, các khoa điều trị
Khoa d  c

Tạo phiếu  ĩnh d  c 

phẩm
Tạo phiếu  ĩnh:

- Thuốc cho y  ệnh & bổ sung cơ số

- VTYT dùng chung

- Phát d  c phẩm cho bệnh 

nhân theo y  ệnh

- Bổ sung cơ số

Nhập d  c 

vào kho

Phát thuốc, hoá chất, 

VTYT

Bán thuốc 

cho bệnh 

nhân

Lập dự trù

Nhập kho 

theo hoá 

đơn

Kết thúc

Tạo phiếu trả 

d  c

Quá hạn, h  

hỏng?

Kiểm kê kho
Tạo phiếu trả 

d  c
Nhận d  c 

hoàn trả

Bệnh nhân 

trả d  c

Kiểm tra cơ số 

thuốc th ờng trực

Quá hạn, h  

hỏng?

Quá hạn/ 

h  hỏng / 

thừa thiếu?

Xuất thiếu

Kiểm kê kho

Không

Có

Yêu cầu mua 

thuốc

Nhập thừa

Thanh lý

Có

Có

Kết thúc

Không

Kết thúc

Không
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Nhà cung cấp dược

Kho dược

Quầy thuốc dịch vụ
Quầy thuốc BHYT

Cận lâm sàng
Xét nghiệm

 và chẩn đoán hình ảnh
Tủ trực phòng khám

Nhập thuốc, 
VTYT

Hóa chất

Trả thuốc, thanh lý  
VTYT,

Hóa chất

Tạo phiếu lĩnh thuốc,
VTYT, hóa chất

Trả thuốc, VTYT, hóa chất

Phát thuốc, VTYT, Hóa chất

Tạo phiếu lĩnh thuốc,
VTYT, hóa chất

Trả thuốc, VTYT, hóa chất

Phát thuốc, VTYT, Hóa chất

Phát thuốc, VTYT, Hóa chất

Bù tủ trực
Tạo phiếu lĩnh thuốc, phiếu trả thuốc

VTYT, hóa chất.

Phát, Duyệt bù thuốc,
 VTYT, Hóa chất

Bù tủ trực
Tạo phiếu lĩnh thuốc, phiếu trả thuốc

VTYT, hóa chất.  

 

VII. Yêu cầu cấu hình 

1. Cấu hình máy ch  đề nghị  

 Tốc độ xử lý CPU:  Intel Xeon 2.4 GHz, 8 luồng trở lên (hoặc bộ vi xử lý tương đương)   

 Bộ nhớ RAM : 4 GB trở lên   

 Ổ cứng (HDD) : 80 GB trở lên   

 Các thiết bị khác: card mạng Lan 100/1000MBs   

 Hệ điều hành : Window Server 2003/2008/2012, Ubuntu, Linux 

 Database : MySQL Server 

2. Cấu hình máy trạm tối thiểu  

 Tốc độ xử lý CPU:  Intel Pentium IV 2.0 GHz   

 Bộ nhớ RAM: 512 Mb   

 Ổ cứng (Hard Disk): 20GB   

 Màn hình: 15’ chỉnh với độ phân giải 1024x768  

 Hệ điều hành : Window XP/Vista/ Win7/Win8/Win10/ Ubuntu/ Linux 

 Browser: Firefox/Google Chrome/Safari/IE 

 Các thiết bị khác . 

 Máy in. 

 Card mạng Lan có nối mạng nội bộ/Internet 100/1000MBs. 

 Đường truyền ADSL từ 24Mbs trở lên 


