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RGB  

Phần mềm Quản lý Nhân sự digiiHRcore

✓ Quản lý hồ sơ nhân sự tổng thể, xuyên suốt

✓ Thực hiện thủ tục nhân sự thuận tiện, đúng hạn

✓ Quản lý, lập kế hoạch, theo dõi công, ca chính xác, tiện lợi

✓ Báo cáo đa dạng, linh hoạt

✓ Tích hợp dữ liệu nhân sự đồng bộ cho các phần mềm



RGB  

Quản lý thông tin nhân sự toàn diện, tập trung và đồng nhất

Cơ chế thêm, sửa, 

nhập xuất trực 

tiếp hoặc Excel 

linh hoạt

Cơ chế 

phân loại tự 

động nhân 

sự đang 

làm việc và 

đã nghỉ việc

Quản lý toàn bộ 

quá trình từ hồ 

sơ nhân sự, thủ 

tục nhân sự, 

quản lý công, cơ 

cấu nhân sự và 

báo cáo nhanh 

về nhân sự



RGB  

Bổ sung, điều chỉnh thông tin nhân sự

3

Lưu trữ chi tiết toàn bộ thông tin cá 

nhân, thân nhân, thông tin liên hệ, 

thông tin công việc (vị trí, lương, tình 

trạng bảo hiểm) → dễ dàng tổng 

hợp, hướng tới BÁO CÁO THỜI 

GIAN THỰC

Dễ dàng tích hợp với các phân hệ 

khác để đồng bộ dữ liệu nhân sự

Bậc 1

Dải lương MG – Ban giám dốc

8%

1.5%

Tổng giám đốc

Quản lý cấp cao



RGB  

Kiểm soát và lưu trữ toàn bộ quá trình thay đổi của nhân sự

4

Quản lý thông tin và quá trình 

tham gia Đảng, Công đoàn

Quản lý toàn bộ quá trình trước và trong 

thời gian làm tại công ty:

- Đào tạo

- Kinh nghiệm làm việc

- Bằng cấp

- Quá trình bổ nhiệm, thuyên chuyển, 

miễn nhiệm, thay đổi lương…



RGB  

Thực hiện thủ tục nhân sự đồng loạt, nhanh chóng, chính xác

5

Văn bản được quản lý dưới hình thức 

số hóa (lưu linh hoạt dưới dạng bản 

scan có chữ ký, đóng dấu và bản in dữ 

liệu trên phần mềm)

Lưu vết toàn bộ điều chỉnh 

tài liệu, người duyệt

Cơ chế cảnh báo tự động về tình trạng 

duyệt, hiệu lực của văn bản

Tự động chuyển thông tin nhân sự để 

thực hiện, quản lý, theo dõi các thủ 

tục nhân sự: lập hợp đồng lao động, 

thanh lý, thuyên chuyển/bổ nhiệm…



RGB  

Biểu mẫu có sẵn và điều chỉnh linh hoạt

6

Biểu mẫu 

nhân sự có

sẵn trên

phần mềm, 

được định 

dạng form 

chuẩn, tự 

động kết 

nối dữ liệu 

nhân sự, 

có thể xuất 

dưới dạng 

word hoặc 

pdf… để 

trình ký 

hoặc tích 

hợp Chữ 

ký điện tử

Đơn vị có thể tự điều chỉnh biểu mẫu văn bản theo nhu cầu



RGB  

Dễ dàng kiểm soát chặt chẽ chấm công, ca, nghỉ

7

Quản lý thời gian làm 

việc, thời giờ nghỉ 

ngơi, công/ca chặt 

chẽ từ Đăng ký công –

Lập kế hoạch – Chấm 

công – Duyệt công 

cho nhân sự

Đăng ký công linh hoạt, chủ động 

đồng loạt cho CBNV → hỗ trợ xây 

dựng kế hoạch công (công, ca, nghỉ, 

đi muộn, về sớm, thêm giờ…) tùy 

thuộc vào các vị trí theo các tính chất 

công việc khác nhau



RGB  

Lên kế hoạch và theo dõi được chi tiết ngày nghỉ hàng năm

8

Đăng ký ngày nghỉ lễ năm từ đầu kỳ dễ dàng cho toàn bộ 

Công ty hoặc từng bộ phận theo đặc thù công việc



RGB  

Duyệt công, ca, thêm giờ, nghỉ theo phân quyền chặt chẽ

9

Duyệt ca, phép, 

chế độ về thời gian 

làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi dễ dàng 

cho từng nhóm 

nhân sự

Chủ động thiết lập 

các ngày nghỉ đặc 

biệt theo luật/ đặc 

thù của công ty và 

ngành



RGB  

Hỗ trợ tự động lập kế hoạch công

10

Kế hoạch công 

trong tháng chi tiết 

đến từng nhân sự 

→ hỗ trợ bố trí 

nguồn lực hiệu quả

Tích hợp với máy 

chấm công để theo 

dõi thời gian thực 

tế của NS



RGB  

Duyệt công nhanh chóng nhờ dữ liệu so sánh

11

Hỗ trợ tối đa cho 

nhà Quản lý trực 

tiếp và Quản lý 

nhân sự khi 

duyệt công: So 

sánh giữa kế 

hoạch với công 

theo dõi thực tế 

để duyệt công 

chuẩn



RGB  

Theo dõi công chi tiết

12

• Tổng hợp công 

tự động theo 

chính sách và 

quy định của 

công ty

• Tích hợp dễ 

dàng với máy 

chấm công

• Theo dõi đầy đủ 

phép năm của 

người lao động



RGB  

Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng dựa trên báo cáo tự động
Tối ưu trong khai thác dữ liệu nhân sự

13
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