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HỒ SƠ NĂNG LỰC
Công ty Giải pháp Công nghệ OOC
Phần mềm chuyên sâu – hợp nhất quản lý và điều hành
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Khó khăn của doanh nghiệp

Hiệu quả
- Khó kiểm soát hiệu quả
của doanh nghiệp và cá
nhân
- Khó bao quát được hiệu 
quả hoạt động quản lý nhân
sự khi doanh nghiệp ngày
càng phát triển quy mô lớn
và nhiều cấp quản lý
- Tốn kém chi phí trong 
quản lý hoặc lãng phí, thất 
thoát nguồn lực

Dữ liệu và hồ sơ
- Chưa đồng bộ, chưa có
tính kết nối
- Khó tổng hợp dữ liệu số
lượng lớn.
- Dữ liệu phân tán, không 
đồng nhất
- Thời gian tìm kiếm tổng 
hợp, xử lý dữ liệu lâu, 
không cập nhật

Kinh nghiệm
- Thiếu kinh nghiệm và
phương pháp xây dựng hệ
thống quản lý chuẩn
nguyên tắc quản trị

Bảo mật và con người
- Khó khăn trong phân
quyền thực hiện và bảo
mật dữ liệu
- Phụ thuộc vào con người, 
thông tin do cá nhân nắm
giữ mà nhiều khi công ty 
không kiểm soát hết
- Thiếu nhân sự phù hợp 
để triển khai

Nhà cung cấp
- Thiếu thông tin để lựa 
chọn được nhà cung cấp 
sản phẩm phần mềm và 
dịch vụ phù hợp
- Phần mềm lựa chọn 
không linh hoạt, thiếu tính 
năng, khó mở rộng, khó 
tích hợp và sử dụng không 
thuận tiện

Báo cáo
- Hệ thống báo cáo nghèo 
nàn
- Cập nhật chậm
- Tốn nhiều thời gian lập 
báo cáo
- Báo cáo thiếu tính chính 
xác
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Lợi ích của phần mềm trong doanh nghiệp
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Phân quyền 

chặt chẽ và bảo 

mật tốt

Lưu trữ dữ liệu 

lịch sử

Quản lý và 

xử lý dữ liệu lớn, 

tính chính xác 

cao

Quản lý 

đồng bộ và tập

trung dữ liệu

Nâng cao 

hiệu quả làm việc 

của cán bộ nhân 

viên

Không bị phụ 

thuộc nhiều 

vào con 

người

Tiết kiệm thời gian 

và nguồn nhân lực
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Điểm nổi bật của OOC digiiMS
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Tính mở rộng
- Công nghệ cho phép mở rộng dễ dàng, có khả năng tùy biến

- Tích hợp linh hoạt và dễ dàng với các hệ thống phần mềm khác

Tính linh hoạt
- Áp dụng linh hoạt cho nhiều mô hình, quy mô và loại hình doanh 

nghiệp trong các ngành nghề khác nhau (tính lương, đánh giá…)

Phương pháp ứng dụng
- Lồng ghép các phương pháp quản trị chuyên sâu, hiện đại theo 

chuẩn Mỹ dưới góc nhìn giàu kinh nghiệm từ chuyên gia quản trị và 

chuyên gia triển khai hệ thống quản lý tại hàng trăm doanh nghiệp

- Chuẩn hóa quy trình doanh nghiệp theo thông lệ tốt

Hệ thống báo cáo
- Đa dạng, phong phú, liên tục được làm giàu

- Báo cáo động và linh hoạt

- Đáp ứng nhu cầu quản trị và bối cảnh

Sử dụng và bảo mật
- Nhập/ xuất dữ liệu linh hoạt và thông minh

- Giao diện thân thiện, dễ thao tác

- Bảo mật cao, cơ chế phân quyền chặt chẽ
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Hệ sinh thái Phần mềm Quản lý digiiMS
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digiiMS
Eco-system

digiiHR

digiiCAT

Quản lý 

năng lực

digiiHRcore

Quản lý 

nhân sự

digiiPortal

Cổng thông tin 

nhân viên

digiiTeamW
Quản lý công việc

và cộng tác

(KPI, OKR)

digiiC&B

Quản lý

đãi ngộ

digiiBI

Báo cáo

vận hành

digiiCRM

Quản lý

bán hàng

digiiPM

Quản lý

Dự án

digiiTalent

Quản trị

tài năng
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Khách hàng tiêu biểu
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Vận chuyển, kho 

bãi

Xây dựng, BĐS, 

VLXD

Sản xuất

Dịch vụ và viễn 

thông

Dược phẩm

Năng lượng

Khác
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Đối tác uy tín
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OOC digiiMS – Sự kết hợp giữa chuyên gia tư vấn và chuyên gia giải pháp
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digiiMS – phần mềm quản 

lý doanh nghiệp chuyên 

sâu, biến những vấn đề 

quản lý phức tạp thành đơn 

giản nhờ phần mềm thông 

minh. Giúp doanh nghiệp 

hiện thực hóa và hợp nhất 

công tác điều hành và quản 

lý một cách bài bản, hiệu 

quả theo chuẩn nghiệp vụ 

và thông lệ tốt

Trụ sở

Hà Nội

VP 

HCM
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Phần mềm 

Quản trị Tài năng 

✓ Đánh giá hiệu suất và tiềm năng của nhân viên

✓ Nhận diện nhân tài trong doanh nghiệp

✓ Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực

✓ Khuyến nghị quản lý nhân tài

✓ Hỗ trợ xây dựng kế hoạch và chiến lược sử dụng nhân tài

digiiTalent
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Phần mềm Quản lý bán hàng

✓ Quản lý thông tin cá nhân và công ty

✓ Quản lý deal và tiến trình

✓ Quản lý hợp đồng và công nợ

✓ Quản lý lịch làm việc

✓ Quản lý chi phí kinh doanh

✓ Quản lý tài liệu

✓ Hệ thống báo cáo thời gian thực

digiiCRM
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