GIỚI THIỆU EFY-eBHXH

DỊCH VỤ IVAN LÀ GÌ?
 IVAN (theo QĐ 08/QĐ-TTg): là dịch vụ GTGT về giao dịch điện tử BHXH, thực hiện nhận,
truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH giữa
đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH thông qua tổ chức IVAN sau
khi đơn vị trả một khoản tiền để sử dụng dịch vụ về giao dịch điện tử.
 Các sản phẩm của dịch vụ IVAN gồm: phần mềm hỗ trợ kê khai và cổng giao dịch điện
tử.
 Dịch vụ IVAN: không bao gồm chữ ký số. Có chữ ký số chưa phải là dịch vụ IVAN.

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EFY-eBHXH?
 Kinh nghiệm triển khai về giao dịch thủ tục trong lĩnh vực BHXH từ năm 2012.
 Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và rất am hiểu nghiệp vụ. Tổng đài hỗ trợ 03 miền Bắc –
Trung – Nam.
 EFY IVAN là phần mềm đơn giản, dễ cài đặt, dễ sử dụng, đầy đủ nghiệp vụ và đúng quy
định.

 Hỗ trợ giao dịch điện tử tất cả các đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là HSSV, đại sứ
quán, VPĐD nước ngoài, …

 Phần mềm eBHXH hỗ trợ kê khai, nộp hồ sơ, theo dõi kết quả ngay trên phần mềm.
 Tra cứu thông báo đóng BHXH hàng tháng (mẫu C12), tra cứu kết quả xử lý hồ sơ đã
nộp trực tiếp trên phần mềm.
 Rút lại hồ sơ nếu đang ở trạng thái chờ nhận, cho phép sao chép hồ sơ đã nộp, sửa lại
hồ sơ đã bị từ chối.
 Có thể sử dụng bất kỳ chữ ký số nào mà đơn vị đang sử dụng cho dịch vụ kê khai thuế
hoặc kê khai hải quan để đăng ký phần mềm EFY IVAN.
 Sau khi kích hoạt tài khoản, phần mềm đã có sẵn dữ liệu NLĐ đang tham gia BHXH của
đơn vị.
 Chức năng "Trình ký" (khi Sếp hoặc Kế toán đang giữ chữ ký số).
 Kiểm soát dữ liệu tránh bị truy thu, phạt do kê khai sai.
 Biểu mẫu tự sinh theo đúng tình huống kê khai.
 Có thể dùng nhiều tài khoản trên 01 máy cài đặt, không hạn chế số lượng máy tính cài
đặt.
 Không bị gián đoạn bởi việc nghẽn mạng, hay quá tải mạng Internet.
 Đơn vị sẽ được cấp mã số tham gia BHXH mà:
 Chỉ mất 2 phút điền thông tin vào form đăng ký qua mạng.
 Không cần lên gặp trực tiếp cơ quan BHXH.
 Không cần chuẩn bị hồ sơ giấy.

 Không bị phạt do tham gia muộn.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
 Hỗ trợ đăng ký tạo tài khoản cho các đơn vị theo phiếu đăng ký.
 Hỗ trợ cài đặt, sử dụng 24/7.
 Sẵn sàng tổ chức thêm các lớp tập huấn tại các địa phương.
 Có kênh thông tin hỗ trợ trực tiếp đối với các tập đoàn, tổng công ty đăng ký cho tất cả
đơn vị trực thuộc.

EFY- eBHXH MOBILE: Thông báo kết quả hồ sơ ngay trên điện thoại
 Ngày 12/11/2016, tại Hà Nội, Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam chính thức
ra mắt phiên bản phần mềm kê khai BHXH điện tử (EFY-eBHXH) trên mobile đầu tiên
tại Việt Nam với nhiều tính năng nổi bật.
 Phiên bản mobile được hỗ trợ trên các máy sử dụng hệ điều hành iOS và Android; các
loại điện thoại có kết nối internet phổ biến của các hãng iPhone, HTC, Samsung, LG…
 Phiên bản EFY-eBHXH mobile được phát triển với đầy đủ các tính năng, tiện ích thông
minh cùng hệ thống chuyên mục, nội dung đa dạng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu về tra cứu
thông tin về BHXH và hồ sơ giao dịch điện tử. Mọi dữ liệu, thông tin của phiên bản mobile
cũng được cập nhật đầy đủ, đồng thời với phiên bản Desktop (trừ ứng dụng Trình ký).
Giao diện phần mềm được thiết kế tối ưu cho việc xem tin trên các thiết bị di động, có
thiết kế giao diện với tông màu đỏ - trắng, là màu sắc nhận dạng thương hiệu của EFY
Việt Nam, thông tin được hiển thị trực quan, sắp xếp dễ nhìn và có tính tương tác cao.
(*).
 Một số tiện ích đặc biệt của EFY-eBHXH phiên bản mobile:
 Tra cứu thông tin, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử.
 Tự động gửi thông báo cho người dùng khi hồ sơ giao dịch điện tử có kết quả.
 Tra cứu thông tin, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ giấy (đối với đơn vị tại Hà Nội).
 Tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) hàng tháng.
 Theo dõi các tin tức về BHXH.
 Kiểm tra lịch sử giao dịch.
 Thống kê.

 Người dùng có thể tải miễn phí ứng dụng về các thiết bị di động thông qua Google Play
hoặc App Store để sử dụng.

