Tanca
Hướng dẫn sử dụng cơ bân dành cho Nhân viên

I.Tâi Ứng dụng Tanca và đăng nhập
01. Tâi ứng dụng Tanca trên Appstore hoặc Google Play

02. Đăng nhập vào ứng dụng

B1: Kho tâi: Truy cập vào kho tâi Google Play hoặc Appstore

B1: Nhập tên truy cập và số điện thoäi của bän. (Nếu bän không biết

B2: Tìm kiễm : Gõ từ khóa “Tanca” và tâi ứng dụng Tanca

tên truy cập hãy hỏi Quân lý, tên truy cập cần phâi viết liền và không dấu)

B2: Nhập mã OTP 6 số được gửi về và đăng nhập vào ứng dụng

II.Vào – Ra ca

Bấm Vào Ca trên điện thoäi:
•

Nếu bän có Ca làm (được xếp Lịch công) bän bấm nút Vào/Ra sẽ hiển thị
danh sách các ca làm của bän

•

Trường hợp bän không thấy Ca xuất hiện hoặc bän hết Ca cũ nhưng
không thấy Ca mới, bän hãy bấm nút Làm mới bên phâi phía trên cùng
để tâi läi Ca

•

Nếu bän không có Ca làm nào nhưng vẫn muốn Chấm công cho mình,
bän vẫn có thể bấm Vào/Ra Ca hệ thống sẽ hiển thị Ca làm Cá nhân của
bän

•

(Vào/ra qua GPS) Khi bän cho phép ứng dụng sử dụng Vị trí, bän có thể
Vào/ra thông qua GPS. Nếu vị trí của bän quá xa so với vị trí cho phép hệ
thống sẽ cânh báo.

•

(Vào/ra qua Wifi) Nếu bän vào chính xác Wifi bän sẽ Vào/Ra ca ngay lập
tức. Trường hợp bän Vào/Ca thông qua 3G hoặc Wifi khác hệ thống sẽ
thông báo bän chỉ có thể Vào/Ra thông qua danh sách Wifi cho phép.

Ghi chú: Tanca đâm bâo rằng mọi dữ liệu chấm công Vào/Ra thỏa yêu cầu hoặc không thỏa yêu cầu đều được hệ thống ghi nhận täi Lịch sử chấm công.

Lưu ý Tanca không lấy vị trí trong giờ làm việc của bän mà chỉ lấy vị trí khi bän bấm nút Ra/Vào Ca

III. Lịch công – Yêu cầu thay đổi Giờ Công

Lịch công
•

Lịch công là lịch mà bän được sắp xếp làm việc. Khi có lịch
công bän mới có thể Vào/Ra ca và chọn Ca làm của mình.

Yêu cầu thay đổi Giờ công
•

Vì lý do nào đó mà bän chấm công không đúng với giờ làm
thực tế, bän có thể yêu cầu Thay đổi

•

Yêu cầu thay đổi sẽ được gửi đến Quân lý của bän. Khi Yêu cầu
được phê duyệt hay từ chối hệ thống sẽ gửi thông báo đến
bän.

Ghi chú:
Khi Quân lý bất kỳ phê duyệt yêu cầu chỉnh sửa, lịch sử chấm công Ca
làm của nhân viên sẽ xuất hiện thông tin về việc yêu cầu chỉnh sửa ca
làm này kèm lý do.v

IV. Chấm công

Lịch sử chấm công
•

Hệ thống lưu läi lịch sử chấm công Vào/Ra của bän trên tất câ thiết bị
như điện thoäi, máy chấm công

•

Nếu có người chỉnh sửa giờ công của bän hệ thống cũng sẽ lưu läi

•

Hệ thống cung cấp thời gian chi tiết và vị trí khi bän chấm công qua GPS
hoặc cung cấp định vị vị trí cho Tanca

•

Trong trường hợp hệ thống không xác nhận được Ca làm việc (Ca cá
nhân) hệ thống sẽ hiển thị là: Vào/Ra ca trên điện thoäi hoặc Vào/Ra ca
trên máy chấm công. Các dữ liệu chấm công này sẽ được gắn vào Ca làm
nếu Quân lý điều chỉnh sắp xếp ca làm cho bän.

V. Báo Cáo

Báo cáo
•

Báo cáo ghi nhận chi tiết Công và Giờ công của bän. Tùy cách thức tính
lương của bän mà bän có thể xem Công hay Giờ công.

•

Báo cáo gồm câ số giờ đi muộn, về sớm, quên check in„ nếu bän thấy
sai bän hãy täo ra các Yêu cầu thay đổi Giờ công

VI. Nghỉ phép

Nghỉ phép
•

Bän có thể täo đơn nghỉ phép trong ngày hoặc nhiều
ngày. Nếu bän xin nghỉ phép theo giờ bän có thể lựa
chọn nghỉ 1/2 , ¾, ¼ ngày.

•

Quân lý sẽ duyệt đơn nghỉ phép của bän.

•

Nếu bän xin phép theo phép được cấp phép sẽ trừ dần,

•

Hệ thống cũng ghi nhận các Loäi nghỉ phép bän đã nghỉ
và số phép còn läi của bän.

VII. Đăng ký ca làm

Đăng ký ca làm
•

Chỉ khi nào Quân trị thiết lập tính năng này bän mới có Menu này.

•

Menu cho phép bän đăng ký ca làm trước 1 tuần làm việc, thường áp dụng cho các
mô hình bán lẻ, quán café..

•

Bän đăng ký hoặc bỏ đăng ký cho tuần làm việc kế tiếp. Khi đến tuần làm việc hiện
täi bän không thể bỏ đăng ký ca.

I. Bâng lương

Bâng lương
•

Bâng lương liệt kê toàn bộ thu nhập của bän được hưởng hoặc các khoân bị trừ.

•

Bâng lương của bän chỉ xuất hiện khi Quân trị viên thiết lập bâng lương và cho
phép hiển thị bâng lương cho nhân viên.

•

Bän có thể xác nhận bâng lương sau khi xem hoặc Bỏ xác nhận.

VIII. Yêu cầu Ra ngoài, công tác

Yêu cầu ra ngoài, công tác
•

Khi bän đi ra ngoài hoặc đi công tác bän có thể gửi yêu cầu để quân lý phê duyệt

•

Bän có thể yêu cầu trong ngày hoặc nhiều ngày

•

Trong trường hợp yêu cầu đã được phê duyệt nhưng bän đi quá giờ so với giờ xin
phép bän sẽ bị trừ giờ đi muộn.

Q&A

Các câu hỏi và câu trâ lời thường gặp
Nói rõ hơn cách chấm công điện thoäi là như thế nào?
Thứ 1, chấm công chủ động trên điện thoäi

(Wifi) Nhân viên dùng 3G hay Wifi khác có thể check in

Chấm công chủ động – nghĩa là nhân viên tự chấm công trên điện thoäi của họ thông qua 4 hình thức. 1) Không yêu cầu

vào Wifi không?

nào (2) Wifi (3) GPS (4) Hình ânh. Cụ thể các cách như sau:

Không! Hệ thống chỉ cho phép check in trên Wifi được

(1)

Nhân viên chỉ cần có điện thoäi kết nối internet là được không bị ràng buộc gì

thiết lập dựa trên BSSID

(2)

Wifi: Một nhân viên cần kết nối với Wifi chỉ định của tổ chức mới có thể Check in/out.

(Chấm công điện thoäi) Nếu một nhân viên thay số điện

(3)

GPS: Một nhân viên phâi cho phép mở định vị vị trí của họ trên điện thoäi mới có thể sử dụng tính năng

thoäi hoặc thay thiết bị thì sao?

này. Hệ thống sẽ căn cứ vào vị trí bän chỉ định để xác định tọa độ và bán kính của nhân viên của bän

Một nhân viên thay số điện thoäi có thể thông báo với

(4)

Quân trị để Quân trị cập nhật läi số trong Web Admin.

Hình ânh: Một nhân viên cần cho phép mở camera của họ. Khi họ Check in/out hệ thống sẽ yêu cầu bật

camera để chụp ânh, nhân viên không thể sử dụng hình ânh từ thư viện ânh của họ được

Trong trường hợp thay điện thoäi, Quân trị có thể vào

Mình có thể lựa chọn nhiều cách cùng 1 lúc, ví dụ vừa yêu cầu Wifi và GPS hoặc Wifi và hình ânh hoặc câ 3.

mục Mã chấm công để xóa đi thiết bị cũ của nhân viên,

Thứ 2, chấm công dùm trên điện thoäi

sau đó nhân viên có thể check in được.

Các nhân viên không cần sử dụng điện thoäi chấm công, các Quân lý sẽ chấm công dùm họ trên điện thoäi của Quân lý
tương tự như Sổ chấm công. Mọi dữ liệu chấm công sẽ được lưu läi trên hệ thống để tính lương sau này.

(Hỗ trợ) Bên em sẽ hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn bên anh

Thứ 3, đồng bộ hóa dữ liệu máy chấm công

thế nào?

Một phần mềm sẽ được cài đặt trên máy tính có kết nối với máy chấm công, sau đó phần mềm sẽ quét dữ liệu mấy chấm

•Sau khi thiết lập dữ liệu chäy thử hoàn chỉnh. Bên em sẽ

công và đẩy lên hệ thống để bän có thể xem được ngay trên điện thoäi hoặc Web hàng ngày.

gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng bao gồm file PDf và Video
để mình tham khâo sử dụng thử.

•Các hỗ trợ thiết lập cài đặt sẽ được thực hiện thông qua
Teamview hoặc Utraview.
•Tiếp theo bên em sẽ có buổi Training chi tiết cho 3 người
tham dự trực tuyến.
•Sau Buổi Training mình có thể được hỗ trợ từ đội ngũ
CSKH 24/7.

Các câu hỏi và câu trâ lời thường gặp
(GPS) Chấm công thông qua GPS (định vị ví trí) thì lấy vị trí liên tục của nhân viên hay thế nào?

(Chấm công điện thoäi) Một điện thoäi có thể sử dụng đăng

Tanca chỉ lấy định vị vị trí khi nhân viên vào ca làm. Không lấy vị trí luôn luôn. Vì thứ nhất sẽ gây tốn pin trên điện thoäi

nhập nhiều tài khoân để chấm công được không?

nhân viên. Thứ 2 có thể vi phäm quyền riêng tư của nhân viên. Do vậy Ứng dụng Tanca chỉ lấy vị trí khi người dùng

Không! Tanca chỉ cho phép 1 số điện thoäi đăng nhập trên 1

Check in hoặc Check out trong ca làm của họ.

thiết bị.Khi đăng nhập thì một SMS và 1 email có chứa mã xác
thực được gửi về điện thoäi của nhân viên. Trường hợp họ đã
đăng nhập trên 1 thiết bị rồi thì không thể đăng nhập thiết bị

(GPS) Tắt GPS khi yêu cầu chấm công bằng GPS?

thứ 2, ngoäi trừ trường hợp mình là Quân trị có thể chỉnh sửa

Hệ thống vẫn ghi nhận dữ liệu chấm công, nhưng hệ thống sẽ cânh bâo cho nhân viên họ đang chấm công không đúng

cho 1 số điện thoäi đăng nhập trên nhiều thiết bị.

yêu cầu đưa ra. Thông tin chấm công không đúng yêu cầu cũng sẽ được gửi về hệ thống. Trong trường hợp này chúng ta
có thể kết hợp chọn GPS + Hình ânh, nếu không chia sẻ thêm hình ânh thì nhân viên sẽ không chấm công được.
(GPS) Một nhân viên dùng GPS giâ để lừa hệ thống thì sao?
Hiện täi các phần mềm thứ 3 không thể đánh lừa Tanca, Tanca sẽ đưa ra cânh báo nếu người dùng cài đặt phần mềm giâ
GPS chứ không phâi GPS của điện thoäi. Tuy nhiên Tanca cũng khuyến khích các Quân lý sử dụng thêm hình thức thông
qua Wifi + hình ânh để đät được độ tin tưởng cao nhất trong chấm công. Ví dụ khi chấm công bằng GPS thì yêu cầu kèm
phâi cung cấp hình ânh hiện thực.

