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VỀ GMA VÀ
TANCA

Thành lập năm 2016, Công ty Cp Ứng dụng Di 
động Xanh (GMA) là công ty công nghệ phát 
triển các ứng dụng di động tại Việt Nam. Sứ 
mệnh của GMA là kiến tạo những công nghệ 
tốt nhất cho từng tổ chức - mỗi cá nhân.

Tanca là nền tảng quản lý trực tuyến thế hệ 
mới, ra mắt vào tháng 11/2018, Tanca đang hỗ 
trợ cho nhiều công ty thay đổi cách thức mà 
họ quản lý doanh nghiệp trong xu hướng 
“chuyển đổi số” đang diễn ra mạnh mẽ trên 
khắp thế giới. 

Tanca giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu 
suất làm việc của nhân viên, tăng tính minh 
bạch trong doanh nghiệp, giảm khối lượng 
công việc cho bộ phận nhân sự, hình thành 
văn phòng không giấy tờ, tiết kiệm chi phí và 
nguồn lực quản lý con người của tổ chức.



TẦM NHÌN CỦA
TANCA

Tanca sẽ hướng đến phần mềm quản lý doanh 
nghiệp hàng đầu Việt Nam. Bằng việc ứng dụng các 
công nghệ mới nhất của thế giới  với tính thực tiễn 
cao nhất cùng chi phí phù hợp nhất  cho đa phần các 
doanh nghiệp.

Tanca cung cấp các giải pháp toàn diện cho doanh 
nghiệp để quản lý tốt nhất nguồn lực nhân sự trong 
doanh nghiệp mình theo mô hình quản lý trực tuyến. 
Với 50.000 nhân viên đang sử dụng ứng dụng hàng 
ngày, Tanca đang tạo ra một cách thức quản lý nhân 
sự khác biệt.

Chúng tôi tin rằng, bằng việc áp dụng các công nghệ 
tốt và phù hợp mới giúp doanh nghiệp tinh gọn và đột 
phát cho doanh nghiệp của mình.



Quản lý công việc Quản lý chấm công Hệ thống lương Quản lý hiệu suất Báo cáo và phân tích Định vị GPS nhân viên

Yêu cầu và phê duyệt
đa cấp

Hồ sơ nhân viên Truyền thông nội bộ Hệ thống tuyển dụng Quản lý tài sản Quản lý ca và xếp ca

CÁC TÍNH NĂNG CỦA
TANCA



GIAO VIỆC
Quản lý công việc

Tanca được thiết kế để 1 nhân viên kiểm soát tất cả các 
việc cần làm của mình hàng ngày, hàng tuần… và có thể 
tự tạo ra những công việc riêng của mình mà không cần 
dùng thêm phần mềm khác.

Giúp mọi dự án thành công bằng việc tạo ra các quy 
trình rành mạch. Phân công công việc, theo dõi thời hạn 
hoàn thành, đốc thúc, nhắc nhở. Phối hợp làm việc giữa 
nhiều phòng ban với nhau.Quản lý các công việc ưu tiên, 
tình trạng của mỗi dự án và tổng thời gian thực hiện cho 
các dự án này.



CHẤM CÔNG ĐIỆN THOẠI

Nhân viên sử dụng Ứng dụng Tanca để chấm công cho 
mình thông qua hệ thống Wifi. Các Wifi này không thể 
thay đổi địa chỉ Mac do vậy việc kết nối Wifi để chấm 
công luôn đảm bảo tính chính xác cao.

Họ cũng có thể chấm công thông qua định vị vị trí GPS 
trong bán kính mà bạn thiết lập. Chỉ khi nào đi vào bán 
kính cho phép họ mới có thể chấm công được.

Hoặc nhân viên chấm công bằng nhận diện khuôn mặt 
thông qua Trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống sẽ đối chiếu 
giữa hình ảnh chụp và hình đại diện của nhân viên để 
xác thực chấm công.

Quản lý chấm công

Wifi GPS Face ID



TÍCH HỢP CÙNG MÁY CHẤM CÔNG
Quản lý chấm công

Trước đây dữ liệu máy chấm công thường phải xuất 
Excel để xử lý. Nay chỉ cần sử dụng phần mềm chấm 
công của Tanca để đồng bộ máy chấm công, mọi dữ liệu 
sẽ được đưa lên trực tuyến.Tất cả các máy chấm công 
đều có được đổ về máy chủ và bạn không cần xuất file 
chấm công nữa.

Khi chấm công trên máy chấm công, ngay lập tức nhân 
viên của bạn có thể sử dụng điện thoại của họ để kiểm 
tra. Điều này sẽ giảm thiểu việc phàn nàn về chấm công 
trên máy mà không ghi nhận.



CHẤM CÔNG BẰNG CAMERA AI

Bằng cách tự nhận diện ra nhân viên khi vào cửa, 
Camera AI sẽ giúp cho việc chấm công hoàn toàn tự 
động. Camera AI có thể nhận diện nhân viên ở khoảng 
cách 2m và báo thông qua điện thoại cho nhân viên 
hoặc thông báo thông qua loa trên Camera. Điểm đặc 
biệt của Camera AI là có khả năng đếm số lượng khách 
hàng đã vào ra cửa hàng của bạn, giúp phát hiện ra 
người lạ, chào đón khách VIP hay cảnh báo chống trộm 
ban đêm một cách thông minh.Camera AI còn có khả 
năng phát hiện ra những chuyển động bất thường 
trong khung giờ cài đặt (như ban đêm) để cảnh báo 
cho chủ nhân. 
�

Quản lý chấm công



CÁC DÒNG CAMERA TÍCH HỢP AI TỪ TANCA
Quản lý chấm công

Tích hợp AI trên camera IP (Camera Wifi) Dòng Camera AI – Logitech Dòng Camera AI - Hanet

Đối với các khách hàng đã có sẵn camera quan 
sát (sử dụng dòng camera IP kết nối với internet) 
có thể áp dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo để xử lý. 
Tuy nhiên tùy thuộc vào dòng camera có thể tích 
hợp với Tanca. Trong trường hợp mất kết nối 
internet, Camera sẽ không thể chấm công được. 
Khi AI nhận diện ra hình ảnh nhân viên, hệ thống 
sẽ gửi thông báo qua điện thoại cho nhân viên 
hoặc quản lý.

Đối với các khách hàng chưa có camera quan 
sát có thể lựa chọn thiết bị Webcam Logitech 
kết hợp với bộ xử lý Jetson Nano. Bộ xử lý 
Jetson Nano có khả năng lưu trữ lại hình ảnh và 
xử lý AI ngay cả trong trường hợp mất kết nối 
internet. Giải pháp này cũng có thể kết hợp với 
1 màn hình để xác thực lại hình ảnh nhân viên. 
Khi AI nhận diện ra hình ảnh nhân viên, hệ thống 
cũng sẽ gửi thông báo qua điện thoại cho nhân 
viên hoặc quản lý.

Khách hàng cũng có thể sử dụng dòng Camera 
AI của Hanet để tích hợp cùng với Tanca. Bằng 
việc cấu hình bộ camera hoàn chỉnh, Camera AI 
của Hanet có thể chấm công ngay cả khi mất 
internet và có hệ thống loa trên Camera để xác 
thực chấm công thành công.
Khi AI nhận diện ra hình ảnh nhân viên, hệ thống 
sẽ gửi thông báo qua điện thoại cho nhân viên 
hoặc quản lý.



BẢNG CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG

Mọi dữ liệu chấm công trên Tanca là trực tuyến và theo 
thời gian thực.Với bảng chấm công của Tanca bạn sẽ 
biết ngay lập tức thời gian Vào/Ra của nhân viên, vị trí 
nhân viên chấm công hay dự án, chi nhánh mà nhân 
viên chấm công.

Bạn cũng có thể biết ngay số giờ hay số Công mà nhân 
viên đã làm trong tháng. Hệ thống cũng cho biết số 
tiếng mà nhân viên đi trể hay về sớm, số phép mà nhân 
viên đã nghỉ hay số lần mà nhân viên đi ra ngoài.
Chỉ duy nhất trên Tanca bạn có thể nắm ngay các 
thông tin này theo thời gian thực và bạn có thể xuất 
mọi file Excel theo chuẩn mà bạn muốn.

Quản lý chấm công



TÍNH LƯƠNG TỰ ĐỘNG
Quản lý tiền lương

Bảng lương trở nên tự động khi sử dụng hệ thống Tanca. 
Chỉ cần tạo công thức giống như trong Excel, bạn có thể 
tạo Bảng lương và hệ thống sẽ tính lương hàng tháng 
cho bạn.

Tanca có thể tính toán Lương cho nhiều mô hình, nhiều 
bộ phận, đồng bộ hóa các bảng lương khác nhau.

Tanca cũng có thể tính toán tiền lương hàng ngày và 
nhân viên có thể cập nhật tiền lương hàng ngày ngay 
trên điện thoại.



HỆ THỐNG KPI

Sử dụng KPI (Key Performance Indicator) để đánh giá 
kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận. Với 
Tanca, đánh giá KPI ngay tức thời, tạo ra tính minh bạch 
giữa nhân viên tham gia đánh giá và người đánh giá.

Quản lý hiệu suất

Thiết lập hệ thống các tiêu chí đánh giá nhân viên 
trong doanh nghiệp
Định lượng, đo lường được chính xác bằng con số 
hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công việc
Theo dõi KPI cá nhân đơn giản và dễ dàng bằng tài 
khoản riêng
Quản trị KPI & báo cáo trực tuyến



TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ QUA ỨNG DỤNG
Quản lý truyền thông

Nếu các bản tin, email… không hiệu quả trong việc truyền 
thông nội bộ, Tanca đề xuất các hoạt động truyền thông 
qua thông báo, chat nội bộ hay bản tin nội bộ trực tuyến.

Gửi thông báo (notification) đến toàn bộ nhân viên
Đăng bản tin nội bộ lên trực tiếp Tường của nhân 
viên



QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TRÊN BẢN ĐỒ SỐ

Quản lý nhân viên tại nhiều chi nhánh hoặc quản lý 
những nhưng viên làm việc bên ngoài như Sale, PG, Bảo 
trì, Giao hàng… sẽ hiệu quả hơn với Tanca.

Định vị vị trí

Biết vị trí nhân viên tại thời điểm hiện tại
Lộ trình di chuyển, thời gian, tốc độ…
Ghi chú, báo cáo tại vị trí mà họ tới
Chụp hình tại vị trí mà nhân viên có mặt



QUẢN LÝ YÊU CẦU VÀ PHÊ DUYỆT ĐA CẤP
Số hóa giấy tờ doanh nghiệp

Giảm thiểu 90% giấy tờ bằng việc số hóa tất cả đề xuất, 
yêu cầu trong doanh nghiệp của bạn. Các yêu cầu, đề xuất 
được phê duyệt ngay trên điện thoại giúp quá trình xử lý 
yêu cầu diễn ra nhanh chóng.

Các loại yêu cầu: Nghỉ phép, Công tác/Ra ngoài, Thay đổi giờ chấm 
công, Làm thêm giờ, Đi muộn về sớm, Suất ăn, Thanh toán, Thanh 
toán chi phí, Mua hàng, Mượn xe, Mượn, Nghỉ việc, Yêu cầu ca làm…

Các Form mẫu theo Form chuẩn
Phân loại các Yêu cầu rõ ràng
Phân quyền duyệt chi tiết cho các cấp duyệt
Dễ dàng xuất file exel để theo dõi
Thông báo qua điện thoại khi có yêu cầu và duyệt 
ngay trên điện thoại



HỒ SƠ NHÂN VIÊN, THĂNG TIẾN, QUYỀN LỢI...

Các dữ liệu của nhân viên được số hóa và theo dõi trên 
hệ thống giúp việc quản lý nhân viên hiệu quả hơn, giảm 
bớt các thủ tục giấy tờ và các công việc lặp lại thời gian.

Quản lý nhân sự

Số hóa hồ sơ nhân viên
Thiết lập chấm công linh hoạt và đa dạng
Quản lý quyền lợi và thăng cấp
Quản lý Tài liệu cá nhân hay tài sản đang giữ
Phân quyền và Bảo mật



HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG ATS
Quản lý tuyển dụng

Tanca đã xây dựng một hệ thống tuyển dụng theo chuẩn 
ATS (Hệ thống theo dõi người nộp đơn) để giúp bạn tạo 
ra một quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để có thể thu 
hút các ứng viên tốt hơn. Hệ thống tuyển dụng của 
Tanca sẽ giúp bạn.

Tạo một quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp
Hệ thống quản lý câu hỏi, tài liệu phỏng vấn, tiêu chí 
đánh giá cho từng vị trí
Xây dựng trang tuyển dụng của riêng bạn để thu hút 
ứng viên
Quản lý hồ sơ nhân viên theo vị trí thay vì được lưu 
trữ bởi Forder trên máy
Tự động gửi email sau mỗi bước mà không mất thời 
gian gửi email
Loại bỏ tài liệu khi phỏng vấn ứng viên
Thảo luận và đánh giá thí sinh trực tuyến và ghi 
điểm ngay lập tức



XẾP CA LINH ĐỘNG CHO MỌI MÔ HÌNH

Tanca cho phép bạn xây dựng Ca làm và Phân ca linh 
hoạt, ngay cả khi bạn có hàng chục ca làm của nhiều bộ 
phận hay quản lý thời gian nhiều dự án khác nhau.

Quản lý ca làm

Quản lý ca làm đơn giản
Đăng ký Ca làm với chuỗi cửa hàng
Sắp xếp ca làm linh hoạt cho quản lý
Quản lý thời gian của nhiều dự án



QUẢN LÝ TÀI SẢN
Tài sản

Tài sản của công ty thường được quản lý thủ công bằng 
các bảng Excel, với Tanca bạn có thể quản lý tất cả tài 
sản của công ty bạn. Làm thế nào để giúp nhân viên 
hành chính quản lý chính xác các tài sản được giao cho 
họ và cách họ được xử lý?

Quản lý tất cả tài sản của công ty
Quản lý khấu hao và thời gian khấu hao tài sản
Quản lý tài sản
Quản lý thu hồi tài sản



HỆ THỐNG BÁO CÁO CHUYÊN NGHIỆP

Tanca xây dựng hệ thống tất cả báo cáo để bạn có thể 
quản lý hoạt động nhân sự một cách linh hoạt và có các 
chính sách kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự, các 
chính sách giữ nhân sự, hiệu suất của nhân sự trên toàn 
hệ thống.

Báo cáo

Tổng nhân sự của tổ chức
Tình hình nhân sự của tổ chức
Biến động nhân sự
Lý do nghỉ việc
Tỷ lệ lưu giữ nhân sự
Cơ cấu thời gian làm việc trong tổ chức….



HIỂU VỀ CON NGƯỜI

Quản lý con người rất khó

Vì sao Tanca?

Đối với người làm chủ hay các quản lý, nhiều nhân viên, 
nhiều vị trí đồng nghĩa với việc tốn nhiều thời gian quản 
trị và giải quyết vấn đề. Đó là lý do vì sao Tanca được xây 
dựng để giúp bạn thoát khỏi những phiền não trong việc 
quản lý con người. 

Con người là chìa khóa của mọi vấn đề. Nếu nhân viên 
của bạn hiểu về HR họ sẽ thúc đẩy việc xây dựng văn 
hóa, chính sách và giúp tổ chức ngày càng tốt hơn qua 
những công việc họ làm. Tanca được thiết kế để tăng 
tính minh bạch, trao đổi nhiều chiều giúp mỗi con người 
cảm thấy họ có giá trị hơn trong tổ chức.



VĂN PHÒNG KHÔNG GIẤY TỜ

Tanca cắt giảm 90% thủ tục hành chính 
từ giấy tờ, cuộc gọi, email, excel…

Vì sao Tanca?

Bạn đang lưu trữ mọi hoạt động nhân sự bằng Excel, 
giấy tờ, Email hay tin nhắn… Bạn có thể đang có một hệ 
thống quy trình làm việc nội bộ phức tạp. Tanca giúp bạn 
số hóa 90% hoạt động nhân sự, các hoạt động phê 
duyệt nội bộ... Mọi thứ sẽ được tạo ra một quy trình 
quản lý đơn giản, giúp giải quyết các công việc nhân sự 
nhanh chóng. Văn phòng không giấy tờ là xu hướng của 
các công ty hiện đại.



NHÀN RỖI HƠN

Tự động hoá 70% nghiệp vụ nhân sự

Vì sao Tanca?

Nếu bạn quản lý từ 20-500 nhân viên bạn sẽ thấy công 
việc quản lý nhân sự rất phức tạp. Bạn sẽ mất nhiều thời 
gian cho việc tính công và lương, đó là chưa kể các phát 
sinh xảy ra khi có sai sót trong chấm công hay tính 
lương.  Tanca sẽ giúp cho những nghiệp vụ này được xử 
lý tự động và bạn sẽ cảm thấy nhàn nhã hàng tháng khi 
mọi dữ liệu trở nên chính xác tuyệt đối.



TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Bạn không cần chi thêm những thứ mà 
bạn có thể quản lý được

Vì sao Tanca?

Khi bạn không thể quản lý nhân viên của mình từ xa, mọi 
gian lận thời gian có thể xảy ra, và bạn có thể phải trả 
nhiều chi phí không đáng có này.
Nếu bạn viết 1 phần mềm bạn có thể phải trả chi phí cao 
hơn, bạn cần bảo trì nó hoặc bạn cần có nhân viên it để 
quản trị. Với Tanca, bạn có thể thuê tính năng nào bạn 
muốn, cho số lượng nhân viên bạn cần.

Chi phí bạn đầu tư cho Tanca chỉ bằng 1/5 so với chi phí 
thuê 1 nhân sự hàng năm.



MỌI LÚC - MỌI NƠI

Bạn muốn biết nhân viên đang ở đâu?

Vì sao Tanca?

Có rất nhiều quản lý không biết nhân viên mình đang ở 
đâu, họ có đi công tác hay nghỉ phép hay không? Điều 
này khiến việc điều hành doanh nghiệp trở nên khó khăn 
hơn. Với Tanca, chỉ cần bạn sử dụng điện thoại bạn có 
thể biết nhân viên mình đang ở đâu, họ có đang di 
chuyển hay không, việc điều hành sẽ dễ dàng hơn rất 
nhiều.



TĂNG TRƯỞNG ĐỒNG THỜI

Tăng trưởng cùng doanh nghiệp của bạn

Vì sao Tanca?

Khi doanh nghiệp bạn mở rộng và tăng trưởng, điều bạn 
cần nhất là các báo cáo theo thời gian thực. Bạn muốn 
biết mọi diễn biến trong công ty mình ngay tức thời. 
Tanca giúp bạn gỉam thời gian quản trị, tăng hiệu quả 
làm việc, đánh giá được hiệu suất của doanh nghiêp và 
nhân viên thông qua hệ thống báo cáo. Tanca cũng cho 
phép kết nối dữ liệu với hệ thống có sẵn của bạn. Bạn 
tăng trưởng, Tanca cũng sẽ đồng hành cùng với sự tăng 
trưởng của bạn.



HỆ THỐNG HỖ TRỢ



KHÁCH HÀNG CỦA TANCA



BÁO CHÍ ĐƯA TIN VÀ GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC



Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà HDBank, 145 Lê Quang Định, 
Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Hotline: 0899.1999.54 hoặc 0995.557.557(Zalo)
Email: support@tanca.io


