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RGB  

Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT

✓ Đánh giá năng lực theo phương pháp bản quyền COID

✓ Tính năng phong phú: Tạo từ điển, tạo đợt đánh giá, theo dõi, giám sát

✓ Báo cáo sinh động và phong phú



RGB  

digiiCAT - Đưa từ điển năng lực
được tư vấn thiết kế lên phần mềm

• Import từ điển năng lực do tư

vấn thiết kế

• Tạo từ điển năng lực trực tiếp



RGB  

Tạo đợt đánh giá linh hoạt

Thiết lập đợt đánh giá linh hoạt:

- Tên đợt đánh giá

- Thời gian đánh giá

- Khung năng lực áp dụng

- Quy ước tính điểm

- Phương pháp đánh giá và

trong số



RGB  

digiiCAT – Quản lý danh sách nhân sự cần đánh giá

• Dễ dàng quản lý danh sách

nhân sự cần đánh giá và tình

trạng đánh giá từng người

• Cho phép ủy quyền đánh giá



RGB  

digiiCAT - Ủy quyền đánh giá

• Cho phép ủy quyền đánh giá



RGB  

Giám sát quá trình đánh giá của các bộ phận

• Phòng Nhân sự Giám sát

quá trình đánh giá của từng

bộ phận



RGB  

Tạo báo cáo linh hoạt theo các tiêu chí

• Chọn thông số báo cáo linh

hoạt theo cấp quản lý, bộ

phận hoặc nhóm năng lực

• Tùy chọn mức hiển thị và

màu báo cáo



RGB  

Hồ sơ năng lực cá nhân

Hồ sơ năng lực nhân viên – so 

sánh điểm đánh giá với chuẩn

năng lực



RGB  

Theo dõi năng lực theo thời gian

So sánh điểm đánh giá năng

lực theo kỳ đánh giá



RGB  

Báo cáo đáp ứng chuẩn năng lực kỳ vọng và tối thiểu

Kết quả đánh giá năng lực so 

với chuẩn tối thiểu và chuẩn

kỳ vọng



RGB  

Báo cáo dựng sẵn sinh động



RGB  

Báo cáo dựng sẵn sinh động



RGB  

Mẫu báo cáo đa dạng



RGB  

Mẫu báo cáo đa dạng
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