
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN 
DIỆN KHOA XÉT NGHIỆM 

TPH.LabIMS

Hiệu quả

Tiết kiệm

Chuyên nghiệp

Bảo mật

Tăng tốc xét nghiệm

Chi phí hợp lý

Hỗ trợ 24/7

An toàn & Bảo mật

NGÀY THÀNH LẬP:  25/11/2015

20/1 BÙI THỊ XUÂN, P2, TÂN BÌNH, TP.HCM



Sứ mệnh Tầm nhìn
Giúp công việc của Khách hàng trở nên
đơn giản, hiệu quả, nhằm cải thiện chất
lượng khám, chữa bệnh.

Người bệnh không phải vất vả chờ đợi,
giảm chi phí khám và điều trị bệnh

Trở thành đơn vị dẫn đầu cung cấp giải
pháp, dịch vụ, phần mềm LIS Việt Nam. Là
thương hiệu được các đơn vị ưu tiên lựa
chọn, tin dùng.



Thực trạng
Người dân, Cơ sở khám

chữa bệnh, Cơ quan

Quản lý gặp nhiều khó

khăn trong việc theo

dõi, khám chữa bệnh,

thậm chí giới hạn trong

công tác điều trị.

Tốn nhiều thời gian xếp

hàng, chờ đợi kết quả Xét

nghiệm.

Thông tin xét nghiệm bị

thất lạc, hư hỏng theo thời

gian.

Kết quả xét nghiệm không

được chấp nhận giữa các

đơn vị khám, chữa bệnh.

Người bệnh phải tốn nhiều

chi phí đi lại, làm xét

nghiệm nhiều lần.

Khó khăn theo dõi, quản lý

công việc.

Sai sót trong việc trả kết

quả xét nghiệm.

Không theo dõi được lịch

sử khám, chữa bệnh.

Hiệu quả công việc không

cao.

Khó khăn, tốn nhiều thời

gian báo cáo, lưu trữ hồ sơ.

Báo cáo không kịp thời

Dữ liệu báo cáo dễ sai sót,

không đáp ứng được yêu

cầu khi cần.

Dữ liệu người bệnh rời rạc,

khó khăn tiếp cận thông tin

bệnh án.

Quy trình công việc rườm

rà, khó quản lý.



CƠ HỘI

Công nghiệp 4.0

Chuyển đổi số Y tế Quốc gia

Chia sẻ, liên thông dữ liệu

Chính phủ, các Bộ, Ngành đã và đang đẩy mạnh
các mục tiêu để Việt Nam song hành cùng Thế
giới bước vào thời kỳ Công nghiệp 4.0

Những năm gần đây, Chính phủ, Bộ Y tế đặc biệt
quan tâm đến việc “Chuyển đổi số Y tế”. Đặc
biệt, ngày 31/12/2021, Bộ Y tế đã phê duyệt Kết
hoạch Ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025. Để
thấy rằng, việc ứng dụng phần mềm vào Y tế là
hướng đi đầy tiềm năng, cơ hội cho các doanh
nghiệp.

Dữ liệu bệnh án sẽ được chia sẻ giữa các đơn vị
Khám/Chữa bệnh và cơ quan Quản lý Nhà nước.
Người dân sẽ được hưởng lợi khi không phải mất
nhiều thời gian, lưu giữ giấy tờ bệnh án, tiết kiệm
được thời gian, chi phí trong việc khám, chữa
bệnh.

Nâng cao chất lượng, quy trình khám/chữa bệnh

Đa dạng hóa dịch vụ, Vươn tầm Quốc tế

Ứng dụng CNTT vào công việc, quản lý, quy trình
hàng ngày giúp cho đội ngũ Y, Bác sĩ dễ dàng
theo dõi được Bệnh án của người bệnh. Kịp thời
đưa ra các phác đồ điều trị, giúp nâng cao hiệu
quả và chất lượng khám, chữa bệnh.
Thời gian rút ngắn, quy trình rõ ràng, thao tác
đơn giản, thông tin chính xác giúp cho đội ngũ
quản lý kịp thời có những điều chỉnh, chỉ đạo

CNTT là chìa khóa cho các đơn vị muốn nâng
cao chất lượng công việc, cũng như kết nối với
các Quốc gia trong Khu vực và Quốc tế.



Phần mềm Quản lý
Khoa xét nghiệm

TPH.LabIMS

Phù hợp với

Trung tâm
Xét nghiệm

Phòng khám

Bệnh viện
TPH.LabIMS thỏa mãn mọi tiêu chí Hệ

thống thông tin xét nghiệm (LIS)

Đáp ứng theo Thông tư số 54/2017/TT-
BYT (Ban hành: 29/12/2017)

Sử dụng Công nghệ tiên tiến

Cập nhật tính năng thường xuyên



TPH.LabIMS
gồm những

phân hệ?
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GIẢI PHÁP KẾT NỐI MÁY XÉT NGHIỆM ĐA DẠNG
Kết nối tất cả các máy có trên thị trường: Cobas, Architect, Atellica, Alinity, Vitek,…

KẾT NỐI HỆ THỐNG CHUẨN BỊ ỐNG MẪU TỰ ĐỘNG
Kết nối với các Hệ thống chuẩn bị ống mẫu tự động: GNT7, GNT9, HENm, HENs, 
Olpaso, BC Robo,…

KẾT NỐI CÁC DÒNG MÁY IN BARCODE THỦ CÔNG
Kết nối đa dạng với các Máy in Barcode thủ công: Zebra, Bixolon, Xprinter,…

KẾT NỐI  VỚI CÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ
Kết nối dễ dàng với Phần mềm Quản lý Bệnh viện (HIS), Hồ sơ điện tử (EMR),…

Phần mềm Quản lý
Khoa xét nghiệm
TPH.LabIMS

Kết nối đa dạng



Phần mềm Quản lý
Khoa xét nghiệm
TPH.LabIMS

Lợi ích mang đến

Cải thiện Quy 
trình khám 
chữa bệnh

Tránh sai sót
trong quá
trình xử lý

mẫu

Nâng cao
hiệu suất làm

việc

Giảm thời
gian cho đội
ngũ Y – Bác

sĩ, Người
bệnh

Y – Bác sĩ tập
trung vào

chuyên môn, 
không lo lắng
báo cáo, giấy

tờ

Người bệnh
dễ dàng tiếp

cận, hưởng lợi
trong việc

khám chữa
bệnh

Người bệnh
tiết kiệm
được thời

gian, chi phí
khám chữa

bệnh

Dễ dàng nâng
cấp, chỉnh

sửa, phát triển
theo nhu cầu, 

theo thị
trường

Kết nối với
hầu hết các

dòng máy xét
nghiệm có

trên thị
trường

Kết nối liên
thông dữ

liệu với HIS, 
EMR, hệ

thống của Sở 
Y tế,…



Phần mềm Quản lý
Khoa xét nghiệm
TPH.LabIMS

Sản phẩm được chứng nhận bởi Cục bản quyền Sở
hữu trí tuệ

Cục CNTT – Bộ Y Tế ghi nhận “Đơn vị đóng góp
xuất sắc trong Chuyển đổi số Y tế năm 2020”

Giải thưởng Sao Khuê 2021 – Hạng mục “Chuyển
đổi số”

Top 10 Giải thưởng Đổi Mới Sáng Tạo Và Khởi
Nghiệp 2021

Thành tích đạt được



N
h

ân
 s

ự • Nhân sự trẻ, 
giàu kinh 
nghiệm

• Nhiệt huyết, 
cống hiến, học 
hỏi

• Thường xuyên
trau dồi chuyên
môn, kiến thức, 
công nghệ

Sả
n

p
h

ẩm

• Đáp ứng đầy
đủ quy trình
quản lý theo
từng quy mô

• Đáp ứng quy
trình quản lý
theo tiêu chuẩn
ISO 15189

• Dễ dàng nâng
cấp, chỉnh sửa
theo yêu cầu

D
ịc

h
 v

ụ • Hỗ trợ 24/7

• Chăm sóc
khách hàng 
thường xuyên

• Bảo trì Hệ
thống định kỳ

C
hi

 p
hí • Theo quy mô

Khách hàng, 
nhu cầu sử
dụng

• Đa dạng gói
dịch vụ

Phần mềm Quản lý Khoa xét nghiệm TPH.LabIMS
Lựa chọn tối ưu cho mọi Khách hàng



BV TW QUÂN ĐỘI 

108

BV ĐẠI HỌC Y 
HÀ NỘI

BV TRUNG ƯƠNG 
HUẾ - CS2

BV ĐA KHOA 
SÀI GÒN BV MẮT QUỐC TẾ HOÀN MỸ SÀI GÒNBV QUẬN PHÚ NHUẬN

BV PHỤ SẢN 
TP.CẦN THƠ

BV ĐA KHOA HÒA HẢO 
- MEDIC CẦN THƠ

BV HUYẾT HỌC 
TRUYỀN MÁU CẦN THƠ

BV QUÂN DÂN Y
ĐỒNG THÁP

HƠN 30 KHÁCH HÀNG TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG TIN DÙNG

KHÁCH HÀNG



Kế hoạch phát triển sản phẩm

ĐỊNH HƯỚNG

• Kết quả xét nghiệm được
bảo toàn, không can thiệp
chỉnh sửa

• Giúp việc chia sẻ hồ sơ y tế
an toàn, dễ dàng

• Bệnh nhân dễ dàng theo
dõi bệnh án

Blockchain

• Lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ
hiệu quả

• Lưu trữ các hồ sơ nhạy cảm
bảo mật

• Nguồn dữ liệu cho nghiên cứu
bệnh án: đánh giá các triệu
chứng ngay giai đoạn đầu; cảnh
báo trước khu vực có nguy cơ
bùng dịch; theo dõi hồ sơ y tế
điện tử dễ dàng.

Big Data
• Hỗ trợ chẩn đoán, đánh giá

bệnh án

• Theo dõi sức khỏe cá nhân
nhằm giảm thiểu nguy cơ
bệnh, phát hiện sớm bệnh
nguy hiểm

AI

• Hỗ trợ công việc thủ
công hàng ngày không
cần con người can thiệp

• Cải thiện quy trình; tiết
kiệm thời gian, công sức
và tiền bạc.

Machine 
learning

NEXT 
TPH.LabIMS



ĐỂ CÔNG VIỆC CỦA QUÝ KHÁCH TRỞ NÊN ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ, 

HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

20/1 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Quý khách hàng hãy đến Văn phòng CTY Chúng tôi để hiểu rõ hơn về
Sản phẩm, Văn hóa CTY Chúng tôi.

https://tphsoft.com.vn
Quý khách có thể tìm thấy đầy đủ thông tin về Sản phẩm, Dịch vụ do 
Chúng tôi cung cấp trên Website. Ngoài ra, Quý khách hãy tham khảo
những đánh giá của Khách hàng/Đối tác đang sử dụng Dịch vụ, Sản
phẩm do Chúng tôi cung cấp.

028 730 928 68
Quý Khách hãy gọi cho Chúng tôi nếu muốn được đội ngũ Kinh doanh 
tư vấn về Sản phẩm, Dịch vụ; hoặc cần đội ngũ Kỹ thuật hỗ trợ trong
quá trình sử dụng sản phẩm.

lienhe@tphsoft.com.vn
Nếu Quý khách không muốn truy cập Website hoặc sử dụng điện thoại. 
Hãy liên hệ với chúng tôi qua Email và cho chúng tôi biết Quý khách 
cần hỗ trợ hay tư vấn về Sản phẩm, Dịch vụ nào của Cty Chúng tôi.


