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Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B
✓ Hỗ trợ đa dạng các hình thức trả lương: thời gian, sản phẩm, hoa hồng bán hàng, KPI…

✓ Dễ dàng tạo mới, điều chỉnh các thành phần thu nhập

✓ Dễ dàng tạo các chính sách, công thức lương

✓ Áp dụng chính sách lương đa dạng cho các nhóm nhân sự khác nhau

✓ In/xuất/gửi phiếu lương theo bảng lương
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Thiết kế công thức tính lương linh hoạt

2

✓ Linh hoạt trong thiết lập cấu trúc trả lương cho riêng 

từng nhóm công việc (Lương sản phẩm, lương kinh 

doanh, lương hiệu quả, lương thời gian…)

✓ Chủ động trong tạo xây dựng các thành phần tính 

lương và chế độ cho mọi loại hình doanh nghiệp và

đặc thù nghề nghiệp

Tự kiểm tra tính 

chính xác của dữ 

liệu tính toán ngay 

từ khi thiết lập công 

thức

Tự kiểm tra tính chính 

xác của dữ liệu tính toán 

ngay từ khi thiết lập 

công thức
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Quản lý đơn giá lương theo đặc thù từng doanh nghiệp
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Có thể thiết lập không giới hạn 

danh mục tên sản phẩm/ loại 

hình và đơn giá tương ứng.

Danh mục hệ số lương 

hiệu quả kinh doanh

Hệ số xếp loại để 

tính lương hiệu quả
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Tạo chính sách và quyết định chi tiết đến từng nhân sự
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Tạo chính sách và quyết định linh hoạt

đáp ứng đủ các yếu tố:

- Thời hạn hiệu lực

- Đối tượng áp dụng

- Công thức tính toán
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Tính được tất cả chế độ cho người lao động

5

Chủ động, linh

hoạt bổ sung các

loại lương mới

hoặc chế độ phát

sinh thành các

bảng tính thành

phần

❖ Cơ chế thân thiện và thông minh: linh hoạt tạo 

các bảng tính thành phần cho từng khoản mục 

(thu nhập và các khoản phải trừ)

❖ Khi hoàn thiện các bảng tính thành phần, tự 

động tập hợp dữ liệu vào bảng lương tổng hợp
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Tính lương
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❖ Nhân sự có nhiều loại lương sản phẩm khác nhau trong các bảng tính thành phần sẽ 

được tổng hợp thành 1 dòng thông tin trong bảng tổng hợp

❖ Nhân sự kiêm nhiệm, tăng, giảm lương trong kỳ được ghi nhận và tính chi tiết, dễ 

dàng, chính xác

demo032              Mục Niệm Từ               SX-7               Công nhân Sản xuất                 Xưởng Sản xuất Cổ áo

Tay áo

demo028              Âu Dương Phong         SX-7               Công nhân Sản xuất                 Xưởng Sản xuất Tay áo

Thân áo

Thân áo

Thân áo

demo027              Hoàng Dung                 SX-7               Công nhân Sản xuất                 Xưởng Sản xuất

Áo

4,300,000

5,830,000

2,700,000300

460 5,060,000

12,300,000

41,640,000
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Tự động tạo bảng lương tổng hợp từ bảng thành phần
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❖ Bảng lương tổng hợp 1, Tính năng Hỗ trợ xây dựng bảng lương 2 được tự

động thiết lập khi đã tính toán xong các bảng tính thành phần

❖ Dễ dàng in để trình ký, tạo phiếu lương và gửi đến từng nhân sự
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Xuất bảng lương theo định dạng mong muốn

8

❖ Bảng lương được

thiết kế theo yêu

cầu của doanh

nghiệp (logo, ký, 

format…)

❖ Có thể tích hợp

chữ ký số để ký

❖ Có thể lựa chọn

hiển thị theo kỳ, 

đơn vị, chức danh

❖ Kết nối máy in để

in theo đúng form 

chuẩn

❖ Xuất thành các

định dạng khác

nhau
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Tự động tạo phiếu lương để gửi đến NLĐ
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❖ Phiếu lương được

thiết kế theo yêu

cầu của doanh

nghiệp (logo, ký, 

format…)

❖ Tự động tạo phiếu

lương sau khi

duyệt bảng lương

online

❖ Có thể lọc xem

phiếu lương theo

từng kỳ, từng cá

nhân

❖ Dễ dàng tích

hợp với các

phần mềm khác

để gửi thông tin 

đến nhân sự

❖ Kết nối máy in 

để in theo đúng

form chuẩn

❖ Xuất thành các

định dạng khác

nhau

❖ Gửi email tự 

động đến NLĐ
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Báo cáo tự động đa chiều
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