
Hướng dẫn sử dụng dành cho Quản lý
Tanca



Giới thiệu chung

Tanca là giải pháp nhân sự phù hợp #1 cho công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam. Tanca tin rằng công nghệ sẽ là giải pháp chính cho các công ty 

tăng khả năng điều hành hiệu quả, minh bạch và thú vị. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả cho cả nhân viên và

quản lý thông qua hệ thống công nghệ.

Bạn sẽ Quản trị và sử dụng Tanca thông qua (1) Web Admin (2) Ứng dụng di động Ios và Android



Thiết lập ban đầu



A. Thiết lập ban đầu: Đăng ký và Đăng nhập

01. Đăng ký và Đăng nhập

Web Admin

B1: Truy cập vào Website https://tanca.io và bấm vào Dùng thử miễn phí

B2: Điền đầy đủ thông tin và nhập mã xác thực gửi về email hoặc điện thoại

B3: Đăng nhập vào hệ thống bằng số điện thoại của bạn và bắt đầu thiết lập thông tin nhân viên tại
http://admin.tanca.io

Lưu ý:

Mã OTP sẽ tự động được điền trong trường hợp bạn đang sử dụng tài khoản miễn phí hoặc dùng thử.

Mã OTP sẽ được gửi về SMS hoặc thông qua cuộc gọi trong trường hợp bạn sử dụng gói trả phí và bạn chỉ
cần nhập mã OTP trong lần đăng nhập đầu tiên (Do hệ thống sẽ lưu thông tin đăng nhập của bạn nên những
lần sau sẽ tự động điền mã OTP)

Trong trường hợp bạn xoá ứng dụng và cài đặt lại thì hệ thống sẽ lại gửi mã OTP về máy bạn.

Hệ thống sẽ tạo sẵn các dữ liệu khi bạn đăng ký dùng thử. Các dữ liệu tạo sẵn bao gồm

Vùng, Chi nhánh, Phòng ban, Chức vụ và 01 nhân viên. Điều này để giúp bạn có thể dùng thử nhanh nhất.



A. Thiết lập ban đầu: Đăng ký và Đăng nhập

01. Đăng ký và Đăng nhập

Ứng dụng

B1: Tải và mởỨng dụng “Tanca” trên kho tải Google Play hoặc App Store và
bấm vào Tham gia ngay

B2: Điền đầy đủ thông tin và bấm Đăng kí

B3: Đăng nhập vào hệ thống bằng số điện thoại của bạn và bắt đầu thiết lập
thông tin nhân viên

Lưu ý:

Mã OTP sẽ tự động được điền trong trường hợp bạn đang sử dụng tài khoản
miễn phí hoặc dùng thử.

Mã OTP sẽ được gửi về SMS hoặc thông qua cuộc gọi trong trường hợp bạn sử
dụng gói trả phí và bạn chỉ cần nhập mã OTP trong lần đăng nhập đầu tiên (Do 
hệ thống sẽ lưu thông tin đăng nhập của bạn nên những lần sau sẽ tự động điền
mã OTP).

Trong trường hợp b

ạn xoá ứng dụng và cài đặt lại thì hệ thống sẽ lại gửi mã OTP về máy bạn.

Hệ thống sẽ tạo sẵn các dữ liệu khi bạn đăng ký dùng thử. Các dữ liệu tạo sẵn
bao gồm

Vùng, Chi nhánh, Phòng ban, Chức vụ và 01 nhân viên. Điều này để giúp bạn có
thể dùng thử nhanh nhất.



A. Thiết lập ban đầu: Đăng ký và Đăng nhập

01. Đăng ký và Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản bằng QR Code

Sau khi bạn đã đăng nhập thành công tài khoản của mình trên Ứng dụng Tanca, bạn có thể đăng

nhập nhanh trên Web Admin thông qua mã QR Code

B1: Truy cập đường link http://admin.tanca.io -> chọn Quét mã đăng nhập

B2: Mở Ứng dụng Tanca -> vào mục Taì khoản -> nhấn biểu tượng mã QR Code

B3: Bấm Quét QR và dùng camera quét mã QR code

B4: Nhấn Xác nhận (tài khoản bạn lúc này sẽ được đăng nhập trên Web Admin)



02. Tạo những nhân viên đầu tiên

Web Admin

B1: Vào mục Nhân sự -> Tạo mới

Ứng dụng: Vào mục Thêm -> Manager -> Nhân viên -> nhấn dấu +

B2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như Họ và tên, Quyền truy cập, Vùng, Chi nhánh, Phòng

ban và Số điện thoại.

B3: Nhấn nút Thêm mới (Web) hoặc Thêm (Ứng dụng) để hoàn tất

Lưu ý:

•Số điện thoại của nhân viên cần phải chính xác để nhân viên có thể đăng nhập tài khoản mình.

•Quyền truy cập bao gồm 4 quyền: Quản lý, Quản lý vùng, Quản lý chi nhánh, Nhân viên

B. Thiết lập ban đầu: Tạo những nhân viên đầu tiên



02. Tạo những nhân viên đầu tiên
Ứng dụng

B1: Vào mục Thêm -> Manager -> Nhân viên -> nhấn dấu +
B2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như Họ và tên, Quyền truy cập, Vùng, Chi nhánh,

Phòng ban và Số điện thoại.

B3: Nhấn nút Thêm để hoàn tất.
Lưu ý:

•Số điện thoại của nhân viên cần phải chính xác để nhân viên có thể đăng nhập tài khoản mình.

•Quyền truy cập bao gồm 4 quyền: Quản lý, Quản lý vùng, Quản lý chi nhánh, Nhân viên

B. Thiết lập ban đầu: Tạo những nhân viên đầu tiên

02. Tạo những nhân viên đầu tiên
Ứng dụng

B1: Vào mục Tài khoản -> Thiết lập Quản lý -> Nhân viên -> nhấn dấu +
B2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như Họ và tên, Quyền truy cập, Vùng, Chi 

nhánh,…

Phòng ban và Số điện thoại.

B3: Nhấn nút Thêm để hoàn tất.
Lưu ý:

•Số điện thoại của nhân viên cần phải chính xác để nhân viên có thể đăng nhập tài

khoản mình.

•Quyền truy cập bao gồm 4 quyền: Quản lý, Quản lý vùng, Quản lý chi nhánh, Nhân

viên



C. Thiết lập ban đầu: Tạo ca làm và Lịch công

03. Tạo ca làm và lịch công

Web Admin

B1: Vào mục Chấm công -> Ca làm -> Danh sách ca -> Tạo mới



03. Tạo Ca làm và Lịch Công

03. Tạo ca làm và Lịch công

Web Admin

B2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như Tên ca làm, Số công và

Giờ công (giờ làm việc)

B3: Nhấn Cài đặt nâng cao để thiết lập khung Giờ vào và Giờ ra

(giờ cho phép hệ thống ghi nhận chấm công)

Lưu ý:

• Số công sẽ liên quan đến việc tính công của ca làm

• Từ khoá được sử dụng khi làm công thức tính

lương theo ca làm của nhân viên



C. Thiết lập ban đầu: Tạo ca làm và Lịch công

03. Tạo Ca làm và Lịch Công

Web Admin

B4: Chọn Chi nhánh, Phòng ban/Nhân viên hoặc Chức danh nào sẽ áp

dụng ca làm việc.

B5: Chọn Thời gian hoạt động của Ca làm để nhân viên có Lịch làm việc

(dành cho ca làm cố định)

Lưu ý: Đối với ca làm không cố định theo tuần thì bạn không

cần chọn Thời gian hoạt động của ca để bạn có thể tự sắp

xếp lịch làm việc cho nhân viên.



C. Thiết lập ban đầu: Tạo ca làm và Lịch công

03. Tạo Ca làm và Lịch Công

Ứng dụng

B1: Truy cập vào Tài khoản -> Thiết lập Quản lý -> Ca làm -> nhấn dấu +

B2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như Tên ca làm, Số công và Giờ công (giờ làm

việc)

B3: Chọn Chi nhánh, Phòng ban/Nhân viên hoặc Chức danh nào sẽ áp dụng ca làm việc.

B4: Chọn Thời gian hoạt động của Ca làm để nhân viên có Lịch làm việc (dành cho ca làm

cố định)

Lưu ý:
• Số công sẽ liên quan đến việc tính công của ca làm

• Từ khoá (Mã ca) được sử dụng khi tính lương theo ca làm của nhân viên

• Đối với ca làm không cố định theo tuần thì bạn không cần chọn Thời gian hoạt

động của ca để bạn có thể tự sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên.



D. Thiết lập ban đầu: Cấu hình chấm công bằng GPS & Wifi

04. Thiết lập chấm công bằng GPS

Web Admin

B1: Vào mục Chấm công -> Cấu hình -> Chấm công điện thoại -> Tạo mới



D. Thiết lập ban đầu: Cấu hình chấm công bằng GPS & Wifi

04. Thiết lập chấm công bằng GPS

Web Admin

B2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như Tên, Địa chỉ, Bán kính giới hạn chấm công -

> chọn Chi nhánh chính (nhân viên thuộc chi nhánh này sẽ có thể chấm công tại vị trí

thiết lập) -> chọn Chi nhánh phụ (nếu có trong trường hợp nhân viên thuộc các chi nhánh

còn lại được phép chấm công tại vị trí thiết lập)

B3: Nhấn Tạo mới để hoàn tất.

Lưu ý: Ở phần Địa chỉ, bạn có thể lấy nhanh địa chỉ bằng cách

nhấn vào Lấy vị trí hiện tại hoặc nhập Toạ độ vị trí của chi nhánh.



04. Thiết lập chấm công bằng GPS

Ứng dụng

B1: Vào mục Tài khoản -> Thiết lập Quản lý -> Công ty -> Vị trí -> nhấn dấu + -> Điền đầy đủ các thông tin 
cần thiết -> Thêm.

D. Thiết lập ban đầu: Cấu hình chấm công bằng GPS & 

Wifi



D. Thiết lập ban đầu: Cấu hình chấm công bằng GPS & Wifi

05. Thiết lập chấm công bằng Wifi

BSSID của Wifi là địa chỉ duy nhất của Wifi, chỉ khi nhân viên truy cập vào Wifi của tổ

chức thì họ mới có thể chấm công trên điện thoại được.

Web Admin

B1: Tại mục Chấm công wifi -> nhấn Tạo mới -> Điền các thông tin cần thiết

như Tên wifi, số BSSID -> chọn Chi nhánh chính (nhân viên thuộc chi nhánh

này sẽ có thể chấm công tại vị trí thiết lập) -> chọn Chi nhánh phụ (nếu có

trong trường hợp nhân viên thuộc các chi nhánh còn lại được phép chấm

công tại vị trí thiết lập).

B2: Chọn ràng buộc điều kiện: Chấm công dựa vào tên Wifi hoặc Chấm

công dựa vào tên wifi và BSSID.

B3: Nhấn Tạo mới để hoàn tất.

Lưu ý: Bạn có thể nhấn nút Hướng dẫn lấy BSSID từ Wifi hoặc Hướng dẫn

lấy BSSID từ Ứng dụng để xem chi tiết.



D. Thiết lập ban đầu: Cấu hình chấm công bằng GPS & Wifi

05. Thiết lập chấm công bằng Wifi

Ứng dụng

B1: Vào mục Thêm -> Manager -> Công ty -> Wifi -> nhấn dấu +

B2: Chọn Lấy thông tin Wifi hiện tại (ứng dụng sẽ tự động lấy thông tin điền vào ô Tên và

BSSID)

B3: Chọn Chi nhánh được sử dụng Wifi này để chấm công.

B4: Nhấn Tạo để hoàn tất.

*Tanca khuyên bạn nên sử dụng điện thoại để lấy BSSID từ Wifi để đảm bảo độ chính xác. 

Bạn cũng nên thiết lập cả Wifi và GPS để tạo độ tin tưởng cao khi chấm công qua điện

thoạiD



Triển khai thử nghiệm



A. Triển khai thử nghiệm: Kiểm tra Bảng chấm công | Lịch công

01. Kiểm tra Bảng chấm công hoặc Lịch công

Web Admin

B1: Vào mục Chấm công

B2: Nhấn xem Theo tuần hoặc Theo tháng để kiểm tra lịch làm của nhân viên. Trong

trường hợp không thấy ca làm việc của nhân viên hiện trên bảng chấm công -> nhấn biểu

tượng mũi tên xuống (cạnh tên nhân viên) -> Làm mới ca làm B3: Chọn khoảng thời

gian bạn muốn làm mới ca

B4: Nhấn OK để hoàn tất.

*Xem hướng dẫn chi tiết về Bảng chấm công tại: https://tanca.io/huong-dan/2-cham-cong/bang-

cham-cong-video

Ghi chú:

• Khi bạn đã có lịch công nghĩa là bạn đã có thể chấm công cho Lịch làm việc của mình • 

Thông tin Chấm công sẽ ghi nhận việc Chấm công đúng yêu cầu của bạn



A. Triển khai thử nghiệm: Kiểm tra Bảng chấm công | Lịch công

01. Kiểm tra Bảng chấm công hoặc Lịch công

Ứng dụng

B1: Tại mục Làm việc -> Chọn Lịch công trong tuần

B2: Nhấn biểu tượng Lịch (góc trái trên) để chọn khoảng thời gian

xem.



B. Triển khai thử nghiệm: Bấm Vào ca/Ra ca

02. Bấm Vào ca/Ra ca

Bấm Vào ca – Ra ca trên điện thoại

Tại mục Làm việc -> nhấn VÀO CA -> nhấn Cấp phép -> Cấp phép -> Chọn Cho phép

khi dùng ứng dụng -> chọn Ca làm -> nhấn Xác nhận

Trong trường hợp bạn chấm công trễ/sớm thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập lý do. Bạn có

thể không cần nhập mà chỉ cần nhấn Xác nhận để hoàn tất).

Khi bạn bấm nút Vào Ca thành công, nút Ra ca sẽ xuất hiện.

Ghi chú:

• Cấp phép chỉ yêu cầu vào lần đầu tiên khi bạn mới chấm công, hoặc trong trường hợp bạn

xoá ứng dụng và cài đặt lại.

• Tanca đảm bảo rằng mọi dữ liệu chấm công Vào/Ra thỏa yêu cầu hoặc không thỏa yêu

cầu đều được hệ thống ghi nhận tại Lịch sử chấm công.



B. Triển khai thử nghiệm: Bấm Vào ca/Ra ca

02. Bấm Vào ca/Ra ca

Ca làm cá nhân: Trong trường hợp nhân viên không có Ca làm nào, hoặc họ vẫn đến

nơi làm việc dù không có Lịch công (vì lý do nào đó) thì nhân viên vẫn có thể chấm công

và hệ thống vẫn sẽ ghi nhận lại dữ liệu chấm công. Khi bạn sắp xếp lại Lịch công (ca 

làm) cho nhân viên, dữ liệu chấm công sẽ tự động được ghi nhận để chấm công cho

bạn.



02. Bấm Vào ca/Ra ca

Trường hợp yêu cầu chấm công bằng Wifi : Trường hợp nhân viên chấm công bằng Wifi không phải Wifi chỉ định hoặc sử dụng 3G 
họ sẽ không thể chấm công. Hệ thống sẽ thông báo những Wifi mà nhân viên được phép chấm công.

Trường hợp yêu cầu chấm công bằng GPS: Trường hợp nhân viên chấm công xa hơn vị trí định vị chỉ định, hệ thống sẽ thông báo vị
trí của nhân viên so với vị trí chỉ định.

Một số lưu ý:

• Khi chấm công dữ liệu sẽ lên trực tuyến. Mọi dữ liệu chấm công sẽ không bị mất đi.

• Tuy nhiên các dữ liệu chấm công hợp lệ sẽ hiển thị lên bảng chấm công. Ví dụ một nhân viên chấm công ngoài giờ cho phép vào
hoặc cho phép ra sẽ không xuất hiện trên bảng chấm công. Hoặc một nhân viên không có ca làm những vẫn chấm công sẽ không hiển
thị trên bảng chẩm công và không được tính công.
• Chỉ có những nhân viên chấm công vào và ra thì mới được tính công.

B. Triển khai thử nghiệm: Bấm Vào ca/Ra ca



03. Mời nhân viên tham gia vào chấm công:

B1: Nhân viên truy cập vào Kho tải Appstore hoặc Google play

B2: Tìm và Tải ứng dụng “Tanca”

B3: Điền Số điện thoại của nhân viên

B4: Bấm Vào/Ra Ca

Lưu ý: Bạn cần phải tạo trước thông tin nhân viên và có số điện thoại của họ thì nhân viên mới có thể đăng
nhập trên Tanca được.

C. Triển khai thử nghiệm: Mời nhân viên tham gia chấm

công



Chấm công nâng cao



A. Chấm công nâng cao: Sắp xếp lịch công

01. Sắp xếp Lịch Công

Nếu mô hình của bạn có Lịch công linh động và bạn cần sắp xếp lại nhân viên đúng ca làm thì

bạn có thể sử dụng Sắp xếp lịch công

Web Admin

Cách 1: Sắp xếp Ca trực tiếp trên Bảng Chấm Công

Tại Bảng chấm công -> tìm kiếm tên nhân viên mà bạn muốn xếp Ca -> chọn ngày muốn

xếp Ca -> rê chuột vào ô ca và nhấn dấu +.

Ghi chú: Sắp xếp lịch công thường hay sử dụng trong các mô hình bán lẻ, mô hình quán ăn,

quán café, nhà hàng… nơi mà nhân viên làm theo giờ (parttime, freelancer) thường xuyên

làm việc. Sắp xếp lịch công giúp nhân viên biết chính xác Lịch làm việc của mình.

Tuy nhiên trong trường hợp bạn không sắp xếp Lịch công, nhân viên sẽ làm việc theo Danh

sách ca xuất hiện tại Nút Vào/Ra của họ.



A. Chấm công nâng cao: Sắp xếp lịch công

01. Sắp xếp Lịch Công

Nếu bạn không thấy tất cả các Ca làm bạn tạo, bạn hãy bấm vào Tải lại Ca. Nếu Ca làm đã xuất

hiện bạn chọn một Ca làm muốn xếp cho nhân viên -> nhấn OK.

Ghi chú: Sắp xếp lịch công thường hay sử dụng trong các mô hình bán lẻ, mô hình quán ăn, quán

café, nhà hàng… nơi mà nhân viên làm theo giờ (parttime, freelancer) thường xuyên làm việc. Sắp

xếp lịch công giúp nhân viên biết chính xác Lịch làm việc của mình.

Tuy nhiên trong trường hợp bạn không sắp xếp Lịch công, nhân viên sẽ làm việc theo Danh sách ca

xuất hiện tại Nút Vào/Ra của họ.



A. Chấm công nâng cao: Sắp xếp lịch công

01. Sắp xếp Lịch Công

Để xoá 1 ca làm khỏi lịch công của nhân viên, bạn hãy rê chuột vào ô ca -> chọn dấu "..." -> 

nhấn Xoá -> nhấn OK.

Ghi chú: Sắp xếp lịch công thường hay sử dụng trong các mô hình bán lẻ, mô hình quán ăn,

quán café, nhà hàng… nơi mà nhân viên làm theo giờ (parttime, freelancer) thường xuyên làm

việc. Sắp xếp lịch công giúp nhân viên biết chính xác Lịch làm việc của mình.

Tuy nhiên trong trường hợp bạn không sắp xếp Lịch công, nhân viên sẽ làm việc theo Danh

sách ca xuất hiện tại Nút Vào/Ra của họ.



A. Chấm công nâng cao: Sắp xếp lịch công

01. Sắp xếp Lịch Công

Web Admin

Cách 2: Sắp xếp Ca tại mục Xếp ca

Tại mục Chấm công -> chọn Ca làm -> Xếp ca -> chọn Tuần -> chọn Chi nhánh -> chọn

Ca làm cần xếp.

Ghi chú: Sắp xếp lịch công thường hay sử dụng trong các mô hình bán lẻ, mô hình quán

ăn, quán café, nhà hàng… nơi mà nhân viên làm theo giờ (parttime, freelancer) thường

xuyên làm việc. Sắp xếp lịch công giúp nhân viên biết chính xác Lịch làm việc của mình.

Tuy nhiên trong trường hợp bạn không sắp xếp Lịch công, nhân viên sẽ làm việc theo

Danh sách ca xuất hiện tại Nút Vào/Ra của họ.



A. Chấm công nâng cao: Sắp xếp lịch công

01. Sắp xếp Lịch Công

Kế đến chọn biểu tượng thêm nhân viên -> chọn nhân viên trong danh sách bạn đang có -> nhấn OK để

xác nhận.

Ghi chú: Sắp xếp lịch công thường hay sử dụng trong các mô hình bán lẻ, mô hình quán ăn, quán café,

nhà hàng… nơi mà nhân viên làm theo giờ (parttime, freelancer) thường xuyên làm việc. Sắp xếp lịch

công giúp nhân viên biết chính xác Lịch làm việc của mình.

Tuy nhiên trong trường hợp bạn không sắp xếp Lịch công, nhân viên sẽ làm việc theo Danh sách ca xuất

hiện tại Nút Vào/Ra của họ.



A. Chấm công nâng cao: Sắp xếp lịch công

01. Sắp xếp Lịch Công

Để xoá 1 nhân viên khỏi lịch xếp ca, nhấn biểu tượng thùng rác -> nhấn OK để xác nhận.

Ghi chú: Sắp xếp lịch công thường hay sử dụng trong các mô hình bán lẻ, mô hình quán

ăn, quán café, nhà hàng… nơi mà nhân viên làm theo giờ (parttime, freelancer) thường

xuyên làm việc. Sắp xếp lịch công giúp nhân viên biết chính xác Lịch làm việc của mình.

Tuy nhiên trong trường hợp bạn không sắp xếp Lịch công, nhân viên sẽ làm việc theo

Danh sách ca xuất hiện tại Nút Vào/Ra của họ.



A. Chấm công nâng cao: Sắp xếp lịch công

01. Sắp xếp Lịch Công

Ứng dụng

Tại mục Thêm -> chọn Manager -> Sắp xếp lịch công -> chọn Chi nhánh -> chọn

tuần xếp ca -> chọn ca làm cần xếp -> nhấn dấu + để thêm nhân viên.

Ghi chú: Sắp xếp lịch công thường hay sử dụng trong các mô hình bán lẻ, mô hình

quán ăn, quán café, nhà hàng… nơi mà nhân viên làm theo giờ (parttime, freelancer)

thường xuyên làm việc. Sắp xếp lịch công giúp nhân viên biết chính xác Lịch làm việc

của mình.

Tuy nhiên trong trường hợp bạn không sắp xếp Lịch công, nhân viên sẽ làm việc

theo Danh sách ca xuất hiện tại Nút Vào/Ra của họ.



B. Chấm công nâng cao: Chấm công Ca Tăng ca

02. Chấm công Ca Tăng ca

Bạn có thể tạo Ca Tăng ca để nhân viên chấm công: Vào mục Chấm công -> Ca làm -> Tạo ca

làm -> Điền tên ca tăng ca -> Chọn Giờ công của ca -> Nhấn ô Ca tăng ca -> Chọn Chi nhánh,

Phòng ban/Nhân viên áp dụng ca -> Thêm mới.

Ví dụ: Công ty bạn thường tăng ca sau giờ hành chính, và khoảng thời gian tăng ca tối đa thường

đến 22h. Như vậy bạn có thể tạo Ca tăng ca từ 17:30 - 22:00 (Giờ vào: 17:00 - 18:00 và Giờ ra:

18:00 - 22:30). Nhân viên tăng ca bao nhiêu tiếng trong khung giờ này thì sẽ chấm công bấy

nhiêu.



C. Chấm công nâng cao: Đăng ký ca làm

03. Bật tính năng Đăng ký ca làm cho nhân viên

Bạn cũng có thể áp dụng cách tạo lịch công hàng tuần cho nhân viên

bằng việc cho phép nhân viên đăng ký ca làm việc. Nhân viên sẽ đăng

ký ca làm trước nhiều tuần và họ không thể đăng ký ca làm tại tuần

hiện tại. Quản lý sẽ nhận lịch đăng ký ca làm và có thể sắp xếp lại lịch

công cho nhân viên.

Tại mục Chấm công -> Ca làm -> Danh sách ca -> Cấu hình ->

chọn mục Nhân viên đăng ký ca làm



03. Bật tính năng Đăng ký ca làm cho nhân viên

Sau khi đã bật tính năng Đăng ký ca làm, trên màn hình điện thoại của nhân viên tại mục Làm việc -
> Đăng ký ca làm sẽ xuất hiện

Lưu ý: Đối với cách này, khi nhân viên đã đăng ký ca làm xong thì sẽ không có thông báo gửi đến
quản lý. Quản lý sẽ phải tự vào lịch công (bảng chấm công) của nhân viên để xem và điều chỉnh lại
ca làm nếu cần thiết.

C. Chấm công nâng cao: Đăng ký ca làm



D. Chấm công nâng cao: Theo dõi lịch sử Vào/Ra của nhân viên

04. Theo dõi Lịch sử Vào/Ra

Web Admin

Ngoài xem giờ chấm vào và ra của nhân viên ngay tại bảng chấm công, bạn cũng có thể xem

chi tiết giờ chấm vào-ra hàng ngày của nhân viên trong mục Lịch sử vào/ra.

B1: Vào mục Chấm công -> chọn Chấm công -> Lịch sử vào/ra.

B2: Tại mục Lịch sử vào/ra, bạn có thể chọn xem theo ngày.

*Xem hướng dẫn chi tiết về Lịch sử chấm công tại: https://tanca.io/huong-dan/2-cham-

cong/xuat-excel-bang-cong-va-lich-su-vao-ra

Ghi chú: Hệ thống sẽ ghi nhận cả các Ca làm không có trong Lịch công (Ca cá nhân) Nếu một

Ca làm nào đó bị xóa đi, hệ thống sẽ không có thông tin Ca làm nhưng vẫn hiện lịch sử Vào/Ra 

bằng điện thoại.

Nếu chấm công bằng máy chấm công hệ thống sẽ hiển thị Vào/ra trên máy chấm công



D. Chấm công nâng cao: Theo dõi lịch sử Vào/Ra của nhân viên

04. Theo dõi Lịch sử Vào/Ra

Ứng dụng

Bạn cũng có thể xem lịch sử chấm công vào/ra

của mình hoặc nhân viên ở trên app của bạn.

Xem lịch sử chấm của nhân viên:

Vào mục Làm việc -> Chấm công -> chọn lịch

để xem theo khoảng thời gian mà bạn muốn.

Xem lịch sử chấm của cá nhân:

Để chuyển sang xem lịch sử chấm của chính

mình, bạn nhấn vào chữ Bảng công kiểm tra

*Xem hướng dẫn chi tiết về Lịch sử chấm công
tại:

https://tanca.io/huong-dan/2-cham-cong/xuat-

excel-bang-cong-va-lich-su-vao-ra



E. Chấm công nâng cao: Chỉnh sửa Giờ công của nhân viên

05. Chỉnh sửa Giờ công của nhân viên

Bạn có thể chỉnh sửa giờ chấm công của nhân viên nếu thấy việc chấm công sai sót hoặc trong

các trường hợp cần chỉnh sửa giờ công cho nhân viên.

Web Admin

Người dùng để có quyền chấm công hộ hay chỉnh sửa giờ công cho nhân viên phải được

Admin hoặc Quản lý có quyền bật tính năng Chấm công hộ cho người dùng đó.

*Xem hướng dẫn cách bật tính năng chấm công hộ tại: https://tanca.io/huong-dan/1-nhan-

vien/thiet-lap-cham-cong-tren-dien-thoai-cho-tung-nhan-vien

B1: Tại Bảng chấm công, bạn hãy rê chuột vào ô ca của nhân viên mà bạn cần chỉnh -> nhấn

biểu tượng con mắt.

B2: Bạn có thể chấm công nhanh giờ vào và ra của ca bằng cách nhấn 2 ô vuông như hình

dưới -> nhập Lí do chỉnh sửa (nếu có) -> nhấn OK.

Ghi chú: Mọi dữ liệu chỉnh sửa giờ công sẽ được ghi lại trong Lịch sử Sửa Ra/Vào và ghi lại

trong chi tiết của Ca làm trên Bảng chấm công.



E. Chấm công nâng cao: Chỉnh sửa Giờ công của nhân viên

05. Chỉnh sửa Giờ công của nhân viên

Hoặc bạn nhấn hình cây bút để chỉnh sửa chi tiết hơn giờ chấm -> chọn

chính xác giờ và số phút -> nhập Lí do chỉnh sửa (nếu có) -> nhấn

OK.

Ghi chú: Mọi dữ liệu chỉnh sửa giờ công sẽ được ghi lại trong Lịch sử

Sửa Ra/Vào và ghi lại trong chi tiết của Ca làm trên Bảng chấm công.



E. Chấm công nâng cao: Chỉnh sửa Giờ công của nhân viên

05. Chỉnh sửa Giờ công của nhân viên

Ứng dụng

Tại mục Tài khoản -> chọn Thiết lập Quản lý -> Chỉnh sửa giờ công -> chọn

tên nhân viên -> chọn vào biểu tượng đồng hồ => Giờ chấm vào ca thay đổi

hoặc Giờ chấm ra ca thay đổi -> chỉnh lại giờ chấm rồi nhấn Xác nhận -> Gửi.

*Xem hướng dẫn chi tiết các cách chấm công hộ/chỉnh sửa giờ công tại: 

https://tanca.io/huong-dan/2-cham-cong/chinh-sua-gio-cham-cong-cho-nhan-vien

Ghi chú: Mọi dữ liệu chỉnh sửa giờ công sẽ được ghi lại trong Lịch sử Sửa Ra/Vào

và ghi lại trong chi tiết của Ca làm trên Bảng chấm công.



G. Chấm công nâng cao: Quét máy chấm công đưa dữ liệu lên trực tuyến

07. Quét máy chấm công và đưa dữ liệu lên trực tuyến

Trong trường hợp bạn đang sở hữu máy chấm công và mong muốn các dữ liệu từ máy chấm công

bạn có thể vào Web Admin và kết nối phần mềm với máy chấm công tại mục: Chấm công -> Cấu

hình -> Máy chấm công

*Xem hướng dẫn chi tiết cách tích hợp máy chấm công tại link: https://tanca.io/huong-dan/2-

cham-cong/tich-hop-may-cham-cong-van-tay-video

Ghi chú: Các dữ liệu máy chấm công sẽ được đồng bộ với chấm công bằng điện thoại. Dữ liệu

chấm công từ thiết bị nào trước sẽ được ghi nhận trước.

Các dữ liệu máy chấm công sẽ được ráp vào Ca làm để Tính toán Công hoặc thời gian làm viêc

của nhân viên. Nếu nhân viên sử dụng nhiều phương thức chấm công thì các dữ liệu này đều

được lưu lại để đưa vào ca làm.



Tạo và Duyệt các loại yêu cầu



A. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Thiết lập quy trình duyệt yêu cầu

01. Thiết lập quy trình duyệt yêu cầu

Để duyệt các loại yêu cầu, bạn cần phải thiết lập từng quy trình duyệt theo sơ đồ tổ

chức của công ty bạn.

Vào mục Yêu cầu -> Cấu hình -> Quy trình duyệt -> tạo quy trình cho từng loại

yêu cầu.

*Xem hướng dẫn chi tiết cách thiết lập quy trình duyệt tại: https://tanca.io/huong-

dan/quan-ly-yeu-cau/danh-sach-cac-loai-yeu-cau-va-quy-trinh-duyet



B. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Thiết lập các Loại ngày nghỉ

02. Thiết lập các loại ngày nghỉ

Bạn cần tạo trước các Loại ngày nghỉ và cấp số ngày phép cho từng loại trước khi để nhân viên

gửi yêu cầu.

Vào mục Thiết lập -> Nghỉ phép -> Loại ngày nghỉ -> Tạo mới -> Điền các thông tin cần thiết -> 

Thêm mới.

*Xem hướng dẫn chi tiết tại: https://tanca.io/huong-dan/quan-ly-yeu-cau/thiet-lap-nghi-le-loai-

ngay-nghi--thiet-lap-nghi-phep



Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Nghỉ phép

03. Tạo yêu cầu Nghỉ phép

Web Admin

Quản lý có thể tạo một đơn nghỉ phép dùm nhân viên và quản lý các yêu cầu nghỉ phép ở

trên web. Tất cả hệ thống Đơn nghỉ phép này sẽ được ghi vào hệ thống để kiểm soát hệ

thống phép và Ngày công của nhân viên.

Vào mục Yêu cầu -> Tạo mới -> Nghỉ phép -> chọn Nhân viên cần tạo yêu cầu hộ ->

điền các thông tin còn lại -> Thêm mới.

Ghi chú:
• Loại: Trong ngày: Hệ thống chỉ chọn thời gian nghỉ là 1/4, 1/2, 3/4, 1/8, 1/16 hay nguyên 1 

ngày. Trong trường hợp nhân viên nghỉ ½ ngày (nửa buổi) nhưng thời gian vào làm việc của họ
muộn hơn so với thời gian cho phép vào, họ sẽ bị tính muộn giờ.

• Loại: Nhiều ngày: Hệ thống chọn từ ngày này đến ngày khác.
• Khi nhân viên sử dụng ngày nghỉ phép, phép của họ sẽ bị trừ trong hệ thống



03. Tạo yêu cầu Nghỉ phép

Ứng dụng

Tại mục Làm việc -> Chọn Yêu cầu -> nhấn dấu + -> chọn Nghỉ phép -> cập nhật các thông tin cần thiết -> Gửi.

C. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Nghỉ phép



D. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Công tác/Ra ngoài

04. Tạo yêu cầu Công tác/Ra ngoài

Web Admin

Nếu nhân viên của bạn có Lịch công tác hoặc có lý do ra ngoài làm việc họ có thể sử dụng tính năng này

trên điện thoại. Bạn cũng có thể tạo ra các Đơn Lịch công tác trên Web. Khi một nhân viên được phê duyệt

Lịch công tác theo giờ hoặc theo ngày họ sẽ vẫn được tính công, tính giờ trong ngày đó.

Trong trường hợp nhân viên đã được phê duyệt lịch công tác nhưng họ vẫn tham gia Chấm công thì hệ thống

sẽ chỉ tính thời gian nhân viên được xác nhận có lịch công tác.

Nếu nhân viên ra ngoài và đã được đồng ý bởi Quản lý nhưng nhân viên quay trở lại muộn thì hệ thống vẫn

sẽ trừ thời gian đi muộn của nhân viên

Tại mục Yêu cầu -> Tạo mới -> chọn Công tác/Ra ngoài -> cập nhật đầy đủ các thông tin -> nhấn Thêm

mới



D. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Công tác/Ra ngoài

04. Tạo yêu cầu Công tác/Ra ngoài

Ứng dụng

Tại mục Tại mục Làm việc -> Chọn Yêu cầu -> nhấn dấu + -> chọn Công tác/Ra ngoài

–> cập nhật các thông tin cần thiết -> Gửi



E. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Làm thêm giờ

05. Tạo yêu cầu Làm thêm giờ

Ngoài cách tạo Ca Tăng ca, Quản lý có thể tạo yêu cầu Làm thêm giờ giúp nhân viên hoặc

nhân viên gửi yêu cầu Làm thêm giờ cho Quản lý duyệt.

Trước tiên bạn cần tạo các loại Làm thêm giờ bằng cách:

Vào mục Thiết lập -> Nhân sự -> Loại làm thêm giờ -> Tạo mới -> cập nhật các thông tin 

cần thiết -> Thêm mới.

Ghi chú: Bạn có thể thiết lập cho từng loại làm thêm này theo hệ số x1.5, x2 hay x3… khi tính

lương.



05. Tạo yêu cầu Làm thêm giờ

Sau khi đã tạo các Loại làm thêm giờ, bạn có thể tạo giúp nhân viên yêu cầu làm thêm giờ ở trên
web.

Web Admin

Vào mục Yêu cầu -> Tạo mới -> Làm thêm giờ -> Chọn Nhân viên mà bạn muốn tạo yêu cầu hộ -> 
chọn Loại làm thêm -> chọn Ngày và thời gian làm thêm giờ -> chọn Tình trạng phê duyệt -> Thêm
mới.

E. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Làm thêm giờ



E. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Làm thêm giờ

05. Tạo yêu cầu Làm thêm giờ

Hoặc bạn có thể vào ứng dụng Tanca và tạo yêu cầu cho nhân viên

Ứng dụng

Tại mục Tại mục Làm việc -> Chọn Yêu cầu -> nhấn dấu + -> chọn Làm thêm giờ -> điền các

thông tin cần thiết -> nhấn Gửi.



F. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Đi muộn/về sớm

06. Tạo yêu cầu Đi muộn/về sớm

Quản lý có thể tạo các đơn yêu cầu giúp nhân viên trong trường hợp họ đi muộn

hay về sớm.

Web Admin

Vào mục Yêu cầu -> Tạo mới -> chọn Đi muộn về sớm-> Chọn Nhân viên mà

bạn muốn tạo yêu cầu hộ -> điền các thông tin cần thiết -> nhấn Thêm mới.



F. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Đi muộn/về sớm

06. Tạo yêu cầu Đi muộn/về sớm

Hoặc bạn có thể vào ứng dụng Tanca và tạo yêu cầu cho nhân viên

Ứng dụng

Tại mục Tại mục Làm việc -> Chọn Yêu cầu -> nhấn dấu + -> chọn Đi muộn về sớm -> điền các

thông tin cần thiết -> nhấn Gửi.



07. Tạo yêu cầu Ca làm

Nhân viên có thể sử dụng tính năng Yêu cầu ca làm và gửi cho quản lý duyệt. Với cách này, quản lý có thể nhận
thông báo yêu cầu đăng ký, cũng như có thể duyệt đồng ý hoặc từ chối. Nếu duyệt đồng ý, ca làm mà nhân viên
đăng ký sẽ được gắn vào lịch công của nhân viên đó.

Để sử dụng tính năng này, bạn vào mục Yêu cầu -> Cấu hình -> Danh sách yêu cầu -> bật chốt Yêu cầu ca làm
lên

G. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Ca làm



07. Tạo yêu cầu Ca làm

Ứng dụng

Nhân viên sẽ tạo đơn yêu cầu ca Tại mục Tại mục Làm việc -> Chọn Yêu cầu -> nhấn dấu + -> chọn Yêu cầu ca

làm -> chọn Ngày đăng ký ca -> chọn Nhân viên mà bạn tạo yêu cầu hộ -> chọn Ca -> nhấn Gửi.

G. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Yêu cầu Ca làm



H. Tạo và Duyệt các loại yêu cầu: Duyệt yêu cầu cho nhân viên

08. Duyệt yêu cầu cho nhân viên

Khi nhân viên gửi các yêu cầu, Quản lý có thể duyệt các loại yêu cầu trên Web Admin 

hoặc trên Ứng dụng.

Web Admin

Vào mục Yêu cầu -> tại phần Yêu cầu cần duyệt-> bấm dấu tích để Chấp thuận hoặc X

để Từ chối.

Ứng dụng

Tại mục Làm việc -> Yêu cầu -> chọn Yêu cầu-> nhấn duyệt Chấp thuận hoặc bấm vào

dấu ba chấm để Từ chối.

Ghi chú: Khi Quản lý phê duyệt bất kỳ loại yêu cầu sẽ xuất hiện thông tin đơn yêu cầu

cùng lý do kèm theo của nhân viên.



Q&A



Nói rõ hơn cách chấm công cụ thể của bên mình thế nào?

Thứ 1, chấm công chủ động trên điện thoại

Chấm công chủ động – nghĩa là nhân viên tự chấm công trên điện thoại của họ thông qua 4 hình thức. 1) Không yêu cầu nào
(2) Wifi (3) GPS (4) Hình ảnh. Cụ thể các cách như sau:
Nhân viên chỉ cần có điện thoại kết nối internet là được không bị ràng buộc gì

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

GPS: Một nhân viên phải cho phép mở định vị vị trí của họ trên điện thoại mới có thể sử dụng tính năng này. Hệ thống sẽ
căn cứ vào vị trí bạn chỉ định để xác định tọa độ và bán kính của nhân viên của bạn
Hình ảnh: Một nhân viên cần cho phép mở camera của họ. Khi họ Check in/out hệ thống sẽ yêu cầu bật camera để chụp
ảnh, nhân viên không thể sử dụng hình ảnh từ thư viện ảnh của họ được

Mình có thể lựa chọn nhiều cách cùng 1 lúc, ví dụ vừa yêu cầu Wifi và GPS hoặc Wifi và hình ảnh hoặc cả 3. Thứ 2, chấm
công dùm trên điện thoại
Các nhân viên không cần sử dụng điện thoại chấm công, các Quản lý sẽ chấm công dùm họ trên điện thoại của Quản lý
tương tự như Sổ chấm công. Mọi dữ liệu chấm công sẽ được lưu lại trên hệ thống để tính lương sau này.
Thứ 3, đồng bộ hóa dữ liệu máy chấm công

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

(Chấm công điện thoại ) Nói rõ hơn về hình thức chấm công hộ trên điện thoại?

Các công ty xây dựng, nhà hàng thường có 1 Quản đốc hoặc Quản lý chấm công cho tất cả công nhân hay nhân viên. Quản
đốc sẽ có danh sách hàng ngày nhân viên trên điện thoại dựa trên Ca làm của họ. Khi đến Ca làm sẽ có danh sách này, Quản
đốc chỉ cần tick vào là được. Trong trường hợp có rất đông công nhân, Quản đốc có thể lựa chọn đánh dấu tất cả, sau đó bỏ
đi những công nhân không tới làm.
Trong trường hợp có sai sót, Quản đốc có thể chỉnh sửa lại giờ công chính xác cho công nhân.

Các câu hỏi và câu trả 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?

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 thoại nhân viên. Thứ 2 có thể vi phạm quyền

riêng tư của nhân viên. Do vậy Ứng dụng Tanca chỉ lấy vị trí khi người dùng

Check in hoặc Check out trong ca làm của họ.

(GPS) Chấm công thông qua định vị GPS có chính xác không? Ví dụ một ông

uống Café bên ngoài công ty mà check in qua GPS thì sao?

Độ chính xác của GPS dựa vào thiết bị điện thoại của mỗi nhân viên. Đối với một

vài dòng Android cũ, vị trí có thể bị lệch vài chục m. Ngoài ra, Quản trị có thể giới

hạn khoảng cách cho phép Checkin bằng GPS, ví dụ trong bán kính 100m đổ lại.



Các câu hỏi và câu trả 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?

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 thoại nhân viên. Thứ 2 có thể vi phạm quyền riêng tư của nhân viên. Do vậy Ứng dụng Tanca

chỉ lấy vị trí khi người dùng Check in hoặc Check out trong ca làm của họ.

(GPS) Chấm công thông qua định vị GPS có chính xác không? Ví dụ một ông uống Café bên ngoài

công ty mà check in qua GPS thì sao?

Độ chính xác của GPS dựa vào thiết bị điện thoại của mỗi nhân viên. Đối với một vài dòng Android cũ,

vị trí có thể bị lệch vài chục m. Ngoài ra, Quản trị có thể giới hạn khoảng cách cho phép Checkin bằng

GPS, ví dụ trong bán kính 100m đổ lại.

(GPS) Mình yêu cầu chấm công bằng GPS nhưng họ tắt GPS đi thì làm thế nào?

Hệ thống vẫn ghi nhận dữ liệu chấm công, nhưng hệ thống sẽ cảnh bảo cho nhân viên họ đang chấm

công không đúng 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 ảnh, nếu không chia sẻ thêm

hình ảnh thì nhân viên sẽ không chấm công được.

(GPS) Một nhân viên dùng GPS giả để lừa hệ thống thì sao?

Hiện tại các phần mềm thứ 3 không thể đánh lừa Tanca, Tanca sẽ đưa ra cảnh báo nếu người dùng cài

đặt phần mềm giả GPS chứ không phải GPS của điện thoại. Tuy nhiên Tanca cũng khuyến khích các

Quản lý sử dụng thêm hình thức thông qua Wifi + hình ảnh để đạt được độ tin tưởng cao nhất trong

chấm công. Ví dụ khi chấm công bằng GPS thì yêu cầu kèm phải cung cấp hình ảnh hiện thực.

(Chấm công điện thoại) Một điện thoại có thể sử dụng đăng nhập nhiều tài khoản để chấm

công được không?

Không! Tanca chỉ cho phép 1 số điện thoại đăng nhập trên 1 thiết bị.Khi đăng nhập thì một

SMS và 1 email có chứa mã xác thực được gửi về điện thoại của nhân viên. Trường hợp

họ đã đăng nhập trên 1 thiết bị rồi thì không thể đăng nhập thiết bị thứ 2, ngoại trừ trường

hợp mình là Quản trị có thể chỉnh sửa cho 1 số điện thoại đăng nhập trên nhiều thiết bị.

(Chấm công điện thoại) Nếu 1 nhân viên A ở nhà và nhờ 1 nhân viên B ở công ty, chấm

công dùm thông qua điện thoại nhân viên B, khi nhân viên B đăng xuất khỏi App thì sao?

Tanca cho phép Quản trị xem các thiết bị mà 01 nhân viên sử dụng để chấm công. Trong

trường hợp nghi ngờ nhân viên chấm công dùm, Quản trị có thể xem ở Web Admin để

xem tất cả các thiết bị đăng nhập vào tài khoản của nhân viên đó



(Máy chấm công) Dữ liệu quét từ máy chấm công lên thì cập nhật thế nào?

Dữ liệu quét có thể thiết lập theo thời gian, thông thường có thể 5 phút quét dữ liệu một lần, Quản lý có thể coi trên điện thoại
để biết nhân viên ra vào Ca làm như thế nào?

(Máy chấm công) Công ty tôi có máy châm công, giờ quy trình thiết lập là như thế nào?

Cách 1: Anh/chị có bộ phận kỹ thuật và tự động có thể thiết lập được theo tài liệu sau: https://tanca.io/huong-dan/huong-dan-
chi-tiet/cham-cong-bang-may-cham-cong
Cách 2: Nhân viên kỹ thuật Tanca sẽ sử dụng Teamview để thiết lập trên máy tính của anh/chị?

(Wifi) Nhân viên dùng 3G hay Wifi khác có thể check in vào Wifi không? Không! Hệ thống chỉ cho phép check in trên Wifi được
thiết lập dựa trên BSSID
(Chấm công điện thoại) Nếu một nhân viên thay số điện thoại hoặc thay thiết bị thì sao?

Một nhân viên thay số điện thoại có thể thông báo với Quản trị để Quản trị cập nhật lại số trong Web Admin. Trong trường hợp
thay điện thoại, Quản trị có thể vào mục Mã chấm công để xóa đi thiết bị cũ của nhân viên, sau đó nhân viên có thể check in 
được.

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

•Sau khi thiết lập dữ liệu chạy thử hoàn chỉnh. Bên em sẽ gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng bao gồm file PDf và Video để mình
tham khảo 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.

(Phối hợp) Các bước tiếp theo để triển khai việc chấm công này là như thế nào?

Bước 1: Xin phép Add anh /chị thông qua Zalo hoặc phần mềm chat của anh/chị.

Bước 2: Anh chị có thể gửi dữ liệu bên mình để thiết lập, tối đa 10 nhân viên (thời

gian thiết lập trong tầm 20-30 phút)

Bước 3: Anh/chị sẽ nhận được tài liệu hướng dẫn sử dụng qua email, chat. Sau đó

Tanca sẽ thiết lập một cuộc họp Demo để anh/chị hiểu hơn về cách vận hành phần

mềm trên tài khoản của anh/chị. (Cuộc họp kéo dài khoản 30 phút)

Các câu hỏi và câu trả lời thường gặp


