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Hiện nay, trang Cơ sở dữ liệu Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc của quỹ VIFOTEC đang trong giai
đoạn chạy thử nghiệm (Bản Beta). Dữ liệu các giải pháp tham dự Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi
năm 2012 đã được cập nhật đầy đủ. Tuy nhiên, dữ liệu này không hoàn chỉnh do phần giới
thiệu các giải pháp của các nhóm tác giả gửi về không đầy đủ. Vì là hệ thống mở cho nên để
tiện cho việc quảng bá và giới thiệu tới cộng đồng Ban Quản Trị hệ thống đưa ra phương pháp
hoàn thiện các giải pháp như sau:

  

- Đỗi với các giải pháp hiện tại đã có nhưng chưa đầy đủ: nhóm tác giả nên liên hệ với Quỹ
VIFOTEC để được cấp tài khoản. Sau khi có tài khoản nhóm tác giả sẽ trực tiếp đăng nhập vào
hệ thống và hiệu chỉnh lại thông tin chi tiết đề tài bao gồm: giới thiệu, hình ảnh, video, file đính
kèm, v.v... Đồng thời cập nhật thông tin từng tác giả tham gia đề tài.

  

- Đối với các giải pháp mới, chúng tôi sẽ có hướng dẫn gửi để các tác giả cung cấp thông tin về
đề tài một cách chi tiết và đầy đủ; sau đó chúng tôi sẽ gửi email chứa tài khoản cho chủ nhiệm
đề tài để chủ động hơn trong việc cập nhật thông tin đề tài của mình.

  

VIFOTEC sẽ kiểm tra các thông tin nhóm tác giả cập nhất trước khi cho công bố.

  

Ban Quản trị
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