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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM  

“QUẢN LÝ CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ” 

1. Tìm kiếm Nguồn cung công nghệ 

a. Giao diện: Từ giao diện chính → tại menu “Tìm kiếm cung cầu công nghệ” → 

chọn Tìm kiếm nguồn cung công nghệ → Giao diện hiển thị như sau: 

 

b. Yêu cầu: 

• Để tìm thông tin về Nguồn cung công nghệ → Nhập các thông tin tìm kiếm 

như: Lĩnh vực, Quốc gia, Tên công nghệ (Tìm kiếm nội dung gần đúng, Ví dụ: Nhập nội 

dung là “xi măng”, nội dung không phân biệt chữ viết Hoa và thường → Sẽ tìm tất cả các 

Nguồn cung công nghệ nào có tên xi măng sẽ được hiển thị), Năm cung ứng. 

• Để xem chi tiết Nguồn cung công nghệ → Nhấn vào cột TÊN CÔNG NGHỆ 

trong danh sách → Sẽ hiển thị thông tin chi tiết về Nguồn cung công nghệ. 

• Nút Xuất excel → sẽ xuất danh sách Nguồn cung công nghệ sang excel. 
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2. Tìm kiếm Nhu cầu công nghệ 

a. Giao diện: Từ giao diện chính → tại menu “Tìm kiếm Nhu cầu công nghệ” → 

chọn Tìm kiếm nhu cầu công nghệ → Giao diện hiển thị như sau: 

 
b. Yêu cầu 

• Để tìm thông tin về Nhu cầu công nghệ → Nhập các thông tin tìm kiếm như: 

Lĩnh vực, Tên nhu cầu (Tìm kiếm nội dung gần đúng, Ví dụ: Nhập nội dung là “xi măng”, 

nội dung không phân biệt chữ viết Hoa và thường → Sẽ tìm tất cả các Nhu cầu công nghệ nào 

có tên xi măng sẽ hiển thị. 

• Để xem chi tiết Nhu cầu công nghệ nào → Nhấn vào cột TÊN NHU CẦU → 

Hiển thị thông tin về Nhu cầu công nghệ. 

• Nút Xuất excel → sẽ xuất danh sách Nhu cầu công nghệ sang file excel. 
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3. Doanh nghiệp đăng ký tài khoản trực tuyến: 

a. Chức năng: Doanh nghiệp phải đăng ký tài khoản để được đăng ký các 

Nguồn cung và nhu cầu công nghệ. 

b. Giao diện: Từ giao diện chính → tại menu “Doanh Nghiệp” → chọn Đăng 

ký tài khoản trực tuyến → Giao diện như sau: 

 

c. Yêu cầu:  

•  Tài khoản sau khi được CB P.QL công nghệ duyệt thì doanh nghiệp mới 

đăng ký được nguồn cung/cầu. 

• Các trường có dấu (*) không được để trống. 

• Mật khẩu, nhập lại mật khẩu phải nhập ít nhất 6 ký tự 

• Tên đăng nhập không được nhập trùng. 

• Email phải nhập đúng định dạng của Email. 
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4. Tìm kiếm Thông tin chuyên gia 

a. Giao diện: Từ giao diện chính → tại menu “Thông tin Chuyên gia” → chọn 

menu Tìm kiếm Chuyên gia → Giao diện như sau: 

 

b. Yêu cầu 

• Để tìm thông tin Chuyên gia, nhập các thông tin tìm kiếm như: Họ tên (Tìm 

kiếm nội dung gần đúng, Ví dụ: Nhập nội dung là “Toàn”, nội dung không phân biệt chữ viết 

Hoa và thường → Sẽ tìm tất cả các Chuyên gia có tên Toàn sẽ hiển thị. 

• Để xem chi tiết thông tin Chuyên gia → Nhấn vào cột Họ và Tên trong 

danh sách → Hiển thị thông tin chi tiết chuyên gia. 

• Nút Xuất excel → sẽ xuất danh sách Nhu cầu công nghệ sang file excel. 
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5. Tìm kiếm Văn bản pháp quy: 

a. Giao diện: Từ giao diện chính → tại menu “Dữ liệu pháp lý” → chọn menu 

Tìm kiếm văn bản pháp quy → Giao diện như sau: 

 

b. Yêu cầu 

• Để tìm thông tin Văn bản pháp quy, nhập các thông tin tìm kiếm vào cột 

Nội dung (Tìm kiếm nội dung gần đúng, Ví dụ: Nhập nội dung là “chuyển giao công nghệ”, 

nội dung không phân biệt chữ viết Hoa và thường → Sẽ tìm tất cả các văn bản pháp quy có tên 

“chuyển giao công nghệ” sẽ hiển thị. 

• Để xem chi tiết thông tin Văn bản Pháp Quy → Nhấn vào cột Nội Dung 

trong danh sách → Hiển thị thông tin chi tiết văn bản pháp quy. 

• Nút Xuất excel → sẽ xuất danh sách Nhu cầu công nghệ sang file excel. 
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6. Khung pháp lý chuyển giao công nghệ: 

a. Giao diện: Từ giao diện chính → tại menu “Dữ liệu pháp lý” → chọn menu 

Khung pháp lý chuyển giao Công nghệ → Giao diện như sau: 

 

b. Yêu cầu 

• Để xem nội dung chi tiết → nhấn vào cột File Đính kèm 

• Nút Xuất excel → sẽ xuất danh sách Khung pháp lý sang file excel. 

 

 


