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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
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Vướng mắc của doanh nghiệp

2

Thiếu 

chính 

xác

Tốn thời 

gian

Tốn 

nguồn 

lực

Kém 

hiệu quả

Không 

đồng 

nhất

Phụ 

thuộc 

con 

người

Quản lý 

phân tán

Thiếu 

bảo mật

• Hồ sơ và thông tin nhân sự phân tán, thiếu đồng bộ, thiếu tập trung

• Thời gian tìm kiếm, truy xuất hồ sơ, tài liệu, thông tin lâu

• Dữ liệu cập nhật chậm/ không cập nhật, thiếu tính chính xác

• Hồ sơ, dữ liệu thiếu, sai sót gia tăng sau nhiều năm

• Dữ liệu gia tăng và khó kiểm soát do phân tán, dưới nhiều dạng khác nhau (bản cứng, bản 

mềm, ảnh…)

• Khó bảo mật, phân quyền xem dữ liệu, hồ sơ

• Biểu mẫu (HĐLĐ, quyết định, tờ trình…) thiếu tính đồng nhất

• Hoàn thành ban hành văn bản lâu do thông tin thiếu chính xác và tìm kiếm dữ liệu lâu

• Khó thực hiện thủ tục và soạn thảo văn bản đồng loạt

• Theo dõi công, phép thủ công, mất thời gian, dễ sai sót 

• Tổng hợp công, phép thiếu chính xác, phức tạp, cập nhật chậm, khó kiểm soát những sự 

thay đổi

• Dữ liệu công có thể không đầy đủ để kiểm tra, rà soát giữa thực tế và kế hoạch (đăng ký 

công, phép), thiếu bằng chứng xác thực khi cần

• Lập báo cáo tổng hợp thiếu chính xác

• Thời gian lập báo cáo lâu, không đáp ứng nhu cầu

• Cần so sánh dữ liệu lịch sử chậm (dữ liệu lịch sử có thể không có sẵn, phân tán)

Quản lý 

hệ thống 

hồ sơ, 

dữ liệu 

nhân sự

Thực 

hiện thủ 

tục nhân 

sự

Quản lý 

công và 

phép

Báo cáo
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Quản lý hồ sơ,

thông tin nhân sự

đồng bộ, tập

trung, nhất quán, 

số hóa hồ

sơ nhân sự

digiiHRcore giúp gì cho các doanh nghiệp?
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Giảm sự phụ thuộc 

vào con người

Nâng cao 

hiệu quả làm việc của 

cán bộ nhân viên

Phân quyền 

chặt chẽ (xem, 

sửa, xóa, thực hiện 

nghiệp vụ …)

và bảo mật tốt

Quản lý, xử 

lý dữ liệu 

Nhân sự/ chấm

công ngày càng nhiều, 

thực hiện đồng loạt,

tính chính xác

cao

Lưu trữ dữ liệu 

lịch sử của 

nhân sự

Tiết kiệm thời gian, 

nguồn nhân lực và 

chi phí
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Điểm nổi bật của digiiHRcore
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Tính linh hoạt 
- Quản lý hồ sơ nhân sự với trường dữ liệu đa dạng, áp dụng linh 

hoạt cho nhiều mô hình doanh nghiệp

- Số hóa hồ sơ nhân sự (quản lý dữ liệu kèm bản scan)

Hệ thống biểu mẫu chuẩn
- Cung cấp hệ thống biểu mẫu chuẩn (có thể tự điều chỉnh theo đặc 

thù) cho các nghiệp vụ nhân sự (quyết định lương, hợp đồng …) 

- Tự động cập nhật thông tin nhân sự vào biểu mẫu để làm thủ tục 

đồng loạt

digiiHRcore

Tính mở rộng
- Có thể tùy biến thêm các tính năng, thêm trường dữ liệu và các báo 

cáo theo nhu cầu của doanh nghiệp

- Tích hợp dễ dàng với các hệ thống phần mềm khác (tích hợp thông 

tin nhân sự, tích hợp công cho phần mềm lương…)

Hệ thống báo cáo nhân sự
- Báo cáo nhân sự 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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Tính năng chính của digiiHRcore

5

Quản lý Hồ sơ 

nhân sự toàn diện

Quản lý Thủ tục 

nhân sự

Quản lý Chấm 

công linh hoạt

Báo cáo trực quan, 

đa dạng

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

✓ 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

✓ Cơ chế phân 

loại tự động 

nhân sự đang 

làm việc và đã 

nghỉ việc

✓ Cơ chế thêm, 

sửa, nhập 

xuất trực tiếp 

hoặc Excel 

linh hoạt
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Bổ sung, điều chỉnh thông tin nhân sự đa dạng
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Bậc 1

Dải lương MG – Ban giám dốc

8%

1.5%

Tổng giám đốc

Quản lý cấp cao

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

- Quá trình 

tham gia 

Đảng, Đoàn
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Tính năng chính của digiiHRcore
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Quản lý Hồ sơ 

nhân sự toàn diện

Quản lý Thủ tục 

nhân sự

Quản lý Chấm 

công linh hoạt

Báo cáo trực quan, 

đa dạng

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

10

• Số hóa hồ sơ 

nhân sự (lưu 

linh hoạt dưới 

dạng bản 

scan có chữ 

ký, đóng dấu 

và bản in dữ 

liệu trên phần 

mềm)

• Cảnh báo 

tình trạng 

duyệt, hiệu 

lực văn bản

• Lưu vết các 

điều chỉnh 

của người 

dùng
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Biểu mẫu chuẩn có sẵn và điều chỉnh linh hoạt
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• Biểu mẫu 

chuẩn có 

sẵn, tự động 

kết nối dữ 

liệu nhân sự, 

xuất dưới 

dạng word, 

pdf… tích 

hợp Chữ ký 

điện tử

• Lưu bản scan

• Có thể tự 

điều chỉnh 

biểu mẫu văn 

bản theo nhu 

cầu
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Tính năng chính của digiiHRcore
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Quản lý Hồ sơ 

nhân sự toàn diện

Quản lý Thủ tục 

nhân sự

Quản lý Chấm 

công linh hoạt

Báo cáo trực quan, 

đa dạng

digiiHRcore
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Kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản lý công

13

• Quản lý chi 

tiết nghỉ hàng 

năm, thời 

gian làm việc, 

thời giờ nghỉ 

ngơi,

• Quản lý

xuyên suốt 

quá trình từ 

Đăng ký – Kế 

hoạch –

chấm công –

duyệt công –

Bảng tổng 

hợp công cho 

từng nhóm

• Tích hợp dễ 

dàng với máy 

chấm công



RGB  

Duyệt công nhanh chóng nhờ cảnh báo chênh lệch dữ liệu

14

Cảnh báo khi có 

sự chênh lệch 

giữa công đã 

đăng ký và dữ 

liệu chấm công 

thực tế → Hỗ trợ 

tối đa cho nhà 

Quản lý duyệt 

dữ liệu chấm 

công
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Tổng hợp công tự động phục vụ tính lương

15

• Tổng hợp 

công tự động 

theo chính 

sách và quy 

định của công 

ty

• Tích hợp dễ 

dàng với 

phần mềm 

tính lương

• Theo dõi chi 

tiết và tự 

động tính 

phép năm 

của người lao 

động
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Tính năng chính của digiiHRcore
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Quản lý Hồ sơ 

nhân sự toàn diện

Quản lý Thủ tục 

nhân sự

Quản lý Chấm 

công linh hoạt

Báo cáo trực quan, 

đa dạng

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

17
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