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Phần mềm Quản lý Công việc & Cộng tác
digiiTeamW

✓ Phần mềm all-in-one – Quản lý Công việc, Dự án, KPI, OKR, KRI

✓ Tạo chỉ tiêu hàng loạt – tiết kiệm thao tác

✓ Công thức tính như Excel

✓ Trọng số chỉ tiêu thông minh và đơn giản

✓ Báo cáo quản trị thông minh

✓ Tích hợp các phần mềm khác để tự động cập nhật số liệu
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Dashboard

Báo cáo nhanh về bức tranh toàn cảnh của Doanh nghiệp để nhìn tổng quan toàn hiện trạng 

mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
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Giao diện Giao chỉ tiêu cấp Công ty

Theo hệ thống mục 

tiêu và có thể thiết 

lập theo nhiều kỳ 

đánh giá (năm, 

quý, tháng…) và 

Tầm quan trọng 

của các chỉ tiêu

Có thể thiết 

lập theo đúng 

phương pháp 

BSC-KPI 

gồm 4 viễn 

cảnh

Có thể kết 

hợp cả 

phương pháp 

KPI và OKR

Quản lý có thể 

xem nhanh mức 

độ hoàn thành chỉ 

tiêu ngay tại bảng 

quản lý
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Giao diện chỉ tiêu cấp bộ phận

Chỉ tiêu được phân 

bổ từ Công ty 

xuống các bộ phận

Các bộ phận có 

thể tự thiết lập 

thêm các chỉ tiêu 

KRI – các chỉ 

tiêu kết quả theo 

chức năng nhiệm 

vụ

Tự điền trọng số 

tự nhiên cho chỉ 

tiêu, hệ thống tự 

tính trọng số % 

→ giảm thiểu 

việc điều chỉnh 

trọng số % khi 

thêm bớt chỉ tiêu
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Giao diện chỉ tiêu cá nhân

Cá nhân có thể 

tạm cập nhật 

mức độ hoàn 

thành của chỉ tiêu 

mình thực hiện

Có thể giao chỉ 

tiêu linh hoạt trực 

tiếp đến cho cá 

nhân, hoặc theo 

Dự án hoặc các 

chỉ tiêu theo 

phòng

- Hệ thống KPI: 

giao chặt chẽ 

theo cơ cấu

- Hệ thống OKR: 

cơ chế giao liên 

bộ phận hoặc dự 

án Có thể thêm các 

tiêu chí đánh giá 

về tinh thần thái 

độ, văn hóa 

doanh nghiệp…



RGB  

Cách giao chỉ tiêu nhanh

Phần mềm có tính năng hỗ trợ giao nhanh các chỉ 

tiêu đến các bộ phận, vị trí, cá nhân theo kỳ một 

cách đồng loạt, áp dụng công thức của chỉ tiêu cha, 

default áp trọng số chỉ tiêu cha hoặc chia đều số kế 

hoạch theo kỳ để giao cho cấp con
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Tiện ích và linh hoạt trong công thức

Thiết lập công thức có thể sử 

dụng thân thiện và linh hoạt như 

Excel cho từng chỉ tiêu

Có cảnh báo công thức không hợp 

lệ
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Thiết lập tỷ trọng chức danh kiêm nhiệm

8

Có thể thiết lập tỷ 

trọng kiêm nhiệm 

của từng vị trí 

kiêm nhiệm của 

cá nhân
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Duyệt chỉ tiêu nhiều cấp

9

Hệ thống sẽ tự 

động ghi nhận và 

cảnh báo tình 

trạng các cấp 

duyệt
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Quản lý công việc cá nhân (Kanban)

❖ Chủ động thêm và theo 

dõi các task để hoàn 

thành các chỉ tiêu

❖ Tự động liên kết với 

các chỉ tiêu KPI, OKR 

được giao

❖ NV có thể cập nhật 

nhanh tình trạng công 

việc để quản lý có thể 

theo dõi

❖ - Khi có số liệu thực tế 

thì sẽ được thay thế 

kết quả chính thức
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Tự động lên lịch công việc
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KPI.TM03 - Lập thư mờiKPI-.TM04 – Phỏng  vấn

KPI.TM06 – Đào tạo

KPI.TM07 – Phỏng  vấn

2022-10-10 Thứ 2

KPI.TM07 – Đào tạo nhân viên mới

KPI.TM06 – Phỏng vấn Kinh doanh

2022-10-07 Thứ 6

KPI.TM03 – Lập thư mời dự Đại hội đồng cổ đông

2022-10-05 Thứ 4

KPI.TM04 – Phỏng vấn ứng viên Marketing

Tự động lên lịch cảnh báo 

đến hạn các công việc
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Cơ chế nhập và duyệt kết quả nhiều cấp

12

Duyệt kết quả 

theo nhiều cấp

Đính kèm 

bằng chứng 

kết quả chỉ tiêu

Lưu vết 

người duyệt
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Đánh giá kết quả và xếp hạng với 1 nút bấm

❖ Dữ liệu đánh giá được 

nhập linh hoạt bằng file 

Excel hoặc Tích hợp 

với phần mềm khác 

hoặc nhập trực tiếp

❖ Có phân quyền nhập 

kết quả và duyệt kết 

quả thực hiện

❖ Bấm nút đánh giá để 

tính điểm theo công 

thức đã thiết lập và kết 

luận mức độ hoàn 

thành theo quy ước



RGB  

Tổng hợp kết quả đánh giá

❖ Hệ thống tự tính toán kết quả hoàn thành của

từng bộ phận hay từng cá nhân

❖ Có thể linh hoạt xét bổ sung trực tiếp điểm

cộng, trừ vào kết quả cuối cùng và ghi chú

nhận xét. 

❖ Cho phép quản lý điều chỉnh lại mức độ hoàn

thành cuối cùng theo quy ước (Mức A, B, C… 

khi cần thiết
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Báo cáo mức độ hoàn thành KPI công ty



RGB  

Báo cáo mức độ thực hiện KPI bộ phận
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Báo cáo mức độ thực hiện KPI cá nhân
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Báo cáo xếp hạng KPI – theo đơn vị

18

Điểm tính tự 

động theo hệ 

thống

Điểm cộng trừ 

(nhập tay)

Điểm đánh giá 

của hội đồng 

hoặc CEO (nếu 

có điều chỉnh)
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Báo cáo xếp hạng KPI – theo cá nhân

19

Điểm tính tự 

động theo hệ 

thống

Điểm cộng trừ 

(nhập tay)

Điểm đánh giá 

của hội đồng 

hoặc CEO (nếu 

có điều chỉnh)
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Báo cáo số lượng nhân sự theo xếp hạng 
và cảnh báo vượt quota
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Phân bổ nhân sự 

theo phân loại kết 

quả

Cảnh báo vượt 

quota (quá số 

lượng NS được 

đánh giá kết quả 

cao so với kết 

quả bộ phận)
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Thiết lập nhóm mục tiêu linh hoạt

Linh hoạt, chủ động thiết lập 

và áp dụng các phương pháp, 

tạo các mục tiêu theo từng 

phương pháp

21



RGB  

Thiết lập quy chế đánh giá và cảnh báo theo quy chế
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Doanh nghiệp linh hoạt trong thiết lập mức 

và quy chế đánh giá xếp loại A, B, C cho 

đơn vị, cá nhân

Linh hoạt trong thiết lập ngưỡng quota KPI 

cá nhân so với bộ phận

Dựa theo quy chế, hệ thống tự động xếp 

loại và cảnh báo trường hợp không đúng 

quy chế
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