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TÍNH NĂNG

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ QUY TRÌNH

Tanca xây dựng hệ thống quản lý công việc tập trung vào khả năng tùy chỉnh của người dùng nhằm phục vụ nhu cầu
quản lý đa dạng của nhiều mô hình kinh doanh. Bạn có thể quản lý công việc, dự án, nhóm làm việc với một hệ thống
cho phép xây dựng các đầu việc, báo cáo, quy tắc… dễ dàng nhất, phù hợp với văn hóa quản trị của mỗi công ty.

TÍNH NĂNG CUNG CẤP

Mẫu quản lý công việc
Quản lý tiến độ công việc
Quản lý quy trình làm việc
Xem toàn bộ Deadline công việc trong tháng
Quản lý việc của cá nhân
Trạng thái phê duyệt công việc
Hệ thống báo cáo động
Quản lý files tập trung
Tự động hóa quy trình làm việc
Biểu mẫu và tùy chỉnh

MẪU QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
Tanca cung cấp hơn 60 mẫu quản lý công
việc cho các phòng ban, bộ phận trong
công ty như mẫu dành cho Marketing,
Sale, Vận hành, IT, Chăm sóc khách
hàng…
Các công ty có thể sử dụng các mẫu này
để tham khảo cho việc quản lý công việc,
dự án hay điều hành trong các doanh
nghiệp của mình.
Mọi nhân viên có thể tham gia vào các
công việc một cách dễ dàng dựa trên các
mẫu có sẵn này.

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Mô hình quản lý Gantt chart là cách để
lên kế hoạch cho một dự án, phòng ban
và theo dõi tình trạng công việc của họ.
Bạn có thể biết một đầu việc kéo từ
khoảng thời gian nào đến thời gian nào,
xong đầu việc này thì đầu việc tiếp theo
sẽ làm gì?
Mọi người sẽ nhận thấy tiến độ hàng ngày
mà họ cần thực hiện (đạt bao nhiêu %) và
người hoặc đội ngũ kế tiếp đang chờ đợi
họ hoàn thành.
Tanca cho phép bạn nhập các kế hoạch
mà bạn làm trên Excel để có thể dễ quản
lý hơn trên Tanca.

QUẢN LÝ QUY TRÌNH CÔNG VIỆC
Kanban thường được ứng dụng trong các
Quy trình làm việc của phòng ban, dự án
hay liên phòng ban.
Kanban cho phép bạn di chuyển các đầu
việc qua các cột dọc để nhận biết vừa
thực hiện xong các bước trong một Quy
trình.
Ở mỗi cột bạn sẽ nhận thấy rõ được công
việc nào đang lên kế hoạch, việc nào
đang làm, việc nào đã hoàn thành.
Ban có thể dễ dàng điều chỉnh lại các Quy
trình để đảm bảo các bước tốt nhất, đội
ngũ của bạn sẽ nhận thấy họ đang ở
bước nào trên Quy trình làm việc để dễ
hoàn thành.

XEM TẤT CẢ DEADLINE TRONG THÁNG
Bạn sẽ thường muốn xem Deadline của
đội nhóm, dự án trong một tháng thế
nào?
Lịch sẽ cho bạn nhận thấy Deadline của
các thành viên hay cá nhân bạn, giúp bạn
có thể điều chỉnh lại các Deadline cho
phù hợp.
Với Lịch bạn có thể nhận thấy tổng quan
các công việc đã hoàn thành và chưa
hoàn thành trong một tháng để điều
chỉnh thúc đẩy công việc.

QUẢN LÝ VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ CÁ NHÂN
Một nhân viên có thể phải thực hiện công
việc tại nhiều dự án, nhiều bộ phận và có
những công việc cá nhân.
Làm sao họ có thể quản lý được toàn bộ
các công việc này?
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.

TẠO TRẠNG THÁI PHÊ DUYỆT CÔNG VIỆC
Tanca có phép bạn tạo các trạng thái phê
duyệt của một đầu việc như Phê duyệt,
Cần chỉnh sửa hay Từ chối.
Các trạng thái phê duyệt này cho phép
nhân viên biết rằng một công việc hay
một form trình lên có được phê duyệt
không.
Hệ thống phê duyệt có thể kết hợp với hệ
thống Quy tắc tự động để tạo ra quy trình
tự động trên Tanca.

HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐỘNG
Tanca cho phép mỗi thành viên có thể
xây dựng hệ thống báo cáo của mình và
chia sẻ các báo cáo này cho người khác.
Điều này sẽ giúp các báo cáo hoàn toàn
linh hoạt và khoa học.
Tanca cũng cung cấp các mẫu báo cáo
tiêu chuẩn để người dùng có thể tham
khảo xây dựng hệ thống báo cáo của
mình.

THUỘC TÍNH TÙY CHỈNH
Khi bạn quản lý công việc bạn sẽ cần
quản lý rất nhiều hàng và cột như Excel.
Tanca cho phép bạn tạo tùy chỉnh nhiều
cột, sắp xếp các cột này.
Ở mỗi cột bạn có thể để các giá trị khác
nhau như số, %, tiền hay các lựa chọn…
Điều này giúp bạn kiểm soát tình trạng
của mỗi đầu việc một cách dễ dàng.

QUẢN LÝ FILES TẬP TRUNG
Bạn có thể quản lý toàn bộ các files trên
hệ thống và công việc của Tanca một
cách tập trung dễ dàng.
Hiển thị các file trên một dự án để cho
phép bạn tìm kiếm các file đính kèm đơn
giản.

TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH LÀM VIỆC
Trong các Quy trình làm việc hệ thống tự
động giao việc, báo cáo hay nhắc nhở
một cá nhân nào đó sẽ giúp cho các
doanh nghiệp quản lý công việc hàng
ngày một cách tự động thay vì phải kiểm
tra và đốc thúc hàng ngày.
Hệ thống sẽ tự giao việc cho người tiếp
theo khi một người nào đó hoàn thành
công việc của mình.
Hệ thống tự động thường áp dụng trong
các Quy trình của tổ chức như Quy trình
mua hàng, bán hàng, thanh toán…

BIỂU MẪU TÙY CHỈNH
Trong các Quy trình làm việc hệ thống tự
động giao việc, báo cáo hay nhắc nhở
một cá nhân nào đó sẽ giúp cho các
doanh nghiệp quản lý công việc hàng
ngày một cách tự động thay vì phải kiểm
tra và đốc thúc hàng ngày.
Hệ thống sẽ tự giao việc cho người tiếp
theo khi một người nào đó hoàn thành
công việc của mình.
Hệ thống tự động thường áp dụng trong
các Quy trình của tổ chức như Quy trình
mua hàng, bán hàng, thanh toán….

THÀNH QUẢ KHI SỬ DỤNG TANCA

Tanca thuộc mô hình phần mềm theo dạng dịch vụ (SAAS), bạn có thể
mua theo số lượng nhân viên, thời gian và gói tính năng cần sử dụng.
Doanh nghiệp được sử dụng những công nghệ mới nhất, mang đến nhiều
giá trị nhất với chi phí phù hợp nhất. Tanca giúp doanh nghiệp giảm chi
phí, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc của nhân viên. Hệ số
ROI đầu tư cho Tanca ít nhất gấp 5 lần chi phí bỏ ra.

KHÁCH HÀNG CỦA TANCA

BÁO CHÍ ĐƯA TIN VÀ GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC
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