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1. Yêu cầu phần cứng (ref #3)? 

a. 1 GHz or faster processor 

b. 512 MB of RAM 

c. 850 MB of available hard disk space (x86) 

d. 2 GB hard drive (x64) 

 

2. Yêu cầu hệ điều hành tối thiểu (ref #3)? 

a. Windows Vista SP2 (x86 and x64) 

b. Windows 7 SP1 (x86 and x64) 

c. Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) 

d. Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64) 

 

3. Yêu cầu về phần mềm là gì? 

a. .Net Framework 4.5 

 

4. EmPL có thu thập thông tin về payroll và payslip hay không? 

a. Không 
 

5. EmPL kết nối đi những máy chủ nào? 

a. EmPL chỉ kết nối đến máy chủ EMAIL của khách hàng bằng giao thức SMTP. 
Máy chủ này do khách hàng chỉ định trong mục “CẤU HÌNH”. 

b. EmPL không kết nối đến máy chủ nào khác dưới bất kỳ giao thức nào. 
 

6. EmPL có sử dụng Database không? 

a. EmPL không sử dụng một hệ thống SQL Database nào. 
b. EmPL lưu trữ cấu hình bằng file cấu hình (settings.json, ref #7) 
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7. EmPL lưu cấu hình ở đâu? 

a. EmPL lưu cấu hình tại file setting.json, tại thư mục chạy của phần mềm 
 

8. EmPL mã hóa email password và lưu trữ ở đâu. 

a. EmPL mã hóa email password bằng thuật toán riêng với thông số hardware của 
riêng máy đó. Đảm bảo nếu phần mềm bị copy sang máy khác thì email password 
này sẽ không thể bị giải mã. 

b. Dữ liệu mã hóa được lưu trong file cấu hình setting.json 
 

9. Hiệu năng của EmPL khi thực hiện sinh file payslip dạng PDF, nén file payslip dạng ZIP 

có mật khẩu và gửi mail? 

a. Công việc thực hiện: 150 payslips (2 emails per payslip) 
b. Máy tính thực hiện: 

i. OS: Windows 10 Pro 
ii. CPU: Intel Core I5 4440 

iii. RAM: 8GB 
c. Thời gian thực hiện: 15 phút 

 

10. Bảng lương là gì? Phiếu lương là gì? 

a. Bảng Lương (Payroll):  lưu trữ thông tin trả lương trong tháng của toàn bộ nhân 
viên trong 1 công ty. Định dạng bảng lương yêu câu của phần mềm EmPL là dạng 
Microsoft Excel (.xls hoặc .xlsx). 
 

b. Phiếu Lương – PL (Payslip): Là bảng liệt kê chi tiết lương phát cho nhân viên 
công ty hàng tháng. Trong phiếu lương thường có rất nhiều thông tin về nhân 
viên, về thu nhập, về các khoảng thưởng và các khoản khấu trừ khác. 

Trong phần mêm EmPL thì phiếu lương sẽ được sinh ra từ Bảng lương theo mẫu 
mà người sử dụng EmPL chỉ định, định dạng PL là PDF, sau đó Phiếu lương sẽ 
được mã hóa và gửi mail cho nhân viên trong công ty theo cách mong muốn. 

 

11. Phân biệt bản phần mềm DEMO và bản phần mềm bản quyền 

a. Bản DEMO EmPL:  
i. Bản DEMO được build cho 1 email mà VSII quản lý. 

ii. Giới hạn số Phiếu lương gửi đi là 100, Mặc dù phần mềm vẫn đọc được 
toàn bộ phiếu lương của Bảng lương. 

iii. Các Phiếu Lương sinh ra có Watermark riêng của VSII 
iv. Khi email mà VSII quản lý đổi password thì bản DEMO hết hiệu lực gửi 

mail. Người sử dụng có thể download lại bản DEMO mới từ website 
https://epl.com.vn 

b. Phần mềm bản quyền EmPL:  
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i. Phần mềm được sản xuất để chạy riêng với 1 email của khách hàng đăng 
ký. 

ii. Không giới hạn số Phiếu lương gửi đi 
iii. Phiếu lương sinh ra không có Watermark của VSII 

 

12. Khi đang gửi mail cho nhân viên công ty tôi có việc gấp cần đi ra ngoài Office, hoặc 

mất điện đột ngột thì hoạt động sẽ như thế nào? 

a. KHÔNG SAO. Chỉ cần bật lại phần mềm và xử lý tiếp, xem 3 bước bên dưới 
b. Bước 1: khi load thành công bảng lương. 

 
c. Bước 2: Khi đang gửi mail thì có thể ấn nút “Hủy” để tạm dừng việc gửi PL đến 

các nhân viên khác. 

 
d. Bước 3: Sau khi ấn “Hủy” thì EmPL sẽ tạm dừng việc gửi lương cho nhân viên 

tiếp theo và thông báo trạng thái gửi (OK – Đã gửi PL thành công, NA – Chưa 
gửi PL). Lúc này Người sử dụng (NSD) sẽ biết đã gửi cho những ai rồi, và chưa 
gửi cho những ai. Lúc này NSD có thể tắt phần mềm, tắt máy tính và ra về. 

Hôm sau bật lại phần mềm thì toàn bộ dữ liệu sẽ được bảo toàn như màn 
hình hôm trước và NSD có thể tiếp tục gửi PL cho nhân viên tiếp theo bằng cách 
ấn nút “Đóng gói và gửi email”. EmPL sẽ tiếp tục công việc gửi PL cho các nhân 
viên có trạng thái là NA. 
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13. Khi máy tính bị hỏng hoặc người dùng muốn đổi máy tính khác thì cài lại phần mềm bằng cách 

nào? 

a. Phần mềm hoạt động dựa trên địa chỉ email đăng ký ban đầu, khi người dùng muốn 
chuyển chuyển sang máy khác, chỉ cần tải lại bản ePL đã được cài đặt riêng cho địa 
chỉ email của bạn, nhập lại mật khẩu và tiếp tục sử dụng. Tương tự, với mỗi địa chỉ 
email đăng ký, người dùng có thể tải phần mềm và sử dụng cùng lúc trên nhiều máy 
tính khác nhau. 

 

 


