PHẦN MỀM
NHÂN SỰ 4.0
2021 Proposal - Bảo trì sửa chữa

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO
BẢO TRÌ - SỬA CHỮA

Quản lý lịch làm việc của nhân viên tại khách hàng và
chất lượng dịch vụ tại địa điểm đến là những thách
thức của việc quản lý nhân viên tại các điểm sửa
chữa.

CÁC VẤN ĐỀ
GẶP PHẢI
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Máy chấm công quá
phức tạp

Cần kiểm tra vị trí của
nhân viên bảo trì,
sửa chữa

Giao việc mới và điều
chuyển nhân viên
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05

Xin nghỉ phép, đi
muộn...

Tính lương nhanh
chóng

GIẢI PHÁP CỦA
TANCA

Tanca giúp bạn quản lý các nhân viên bảo trì, bảo
dưỡng, sửa chữa tại vị trí khách hàng. Giúp nâng cao
chất lượng phục vụ cũng như điều hành nhân viên
làm việc hiệu quả hơn.

CHẤM CÔNG ĐIỆN THOẠI QUA GPS VÀ AI
Nhân viên sửa chữa thường xuyên di chuyển tại nhiều
khu vực khác nhau do vậy không nhất thiết phải đến
công ty. Nhân viên có thể dựa vào định vị GPS và nhận
diện khuôn mặt để chấm công.
Chấm công dựa vào định vị vị trí
Báo cáo trường hợp giả vị trí chấm
Yêu cầu chụp hình ảnh khuôn mặt
Xác thực hình ảnh khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo

ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ NHÂN VIÊN ĐỂ ĐIỀU HÀNH
Bạn có thể nắm vị trí của nhân viên bằng cách yêu cầu
họ PIN vị trí khi gặp khách hàng và cung cấp hình ảnh tại
nơi họ sửa chữa.
Pin vị trí tại nhà khách hàng
Chụp hình ảnh tại hiện trường

GIAO VIỆC BẰNG HỆ THỐNG
Nhân viên nắm được lịch công việc tại nhà khách hàng,
vị trí của khách, cần sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì những
gì để hoàn thành.
Quản lý tất cả công việc
Nhân viên luôn biết công việc cần hoàn thành
Đốc thúc nhân viên thực hiện
Phối hợp công việc giữa nhiều bộ phận
Tùy chọn theo dõi theo nhiều hình thức

HỆ THỐNG TÍNH LƯƠNG TỰ ĐỘNG
Thay vì mất vài tiếng, vài ngày để làm công việc tính
công và lương hàng tháng, Tanca sẽ giúp công việc này
hoàn toàn tự động và chính xác.
Tính đi muộn/về sớm/quên chấm công
Hệ thống phép, trừ phép tồn hoặc theo quy định
Tính giờ công, giờ tăng ca, ngoài giờ
Tính công theo ngày
Tính lương theo giờ, công
Linh hoạt các công thức tính tương tự Excel để áp
dụng mọi quy định thưởng, phạt
Tính tạm ứng, phụ cấp, thanh toán…

SỐ HÓA ĐƠN TỪ VÀ QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT
Tanca cung cấp 18 loại đơn từ khác nhau dành cho
quán cafe và giải quyết hầu hết toàn bộ các đề xuất, đơn
từ qua nhiều cấp phê duyệt. Dễ dàng cấu hình và thay
đổi các quy trình phê duyệt.
Hệ thống duyệt đa cấp
Đề nghị nghỉ phép
Đề nghị đi muộn/về sớm
Đề nghị công tác/ra ngoài
Đề nghị tăng ca
Đề nghị thay đổi giờ vào ra
Đề nghị tăng ca
Đề nghị tạm ứng – hoàn ứng
Đề nghị thanh toán
Đề nghị mượn/mượn xe
Đề nghị nghỉ việc
Đề nghị tạm ứng lương
Đề nghị mua hàng
Đề nghị khen thưởng/kỷ luật

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.

Cắt giảm

Gian lận chấm công
Thời gian chấm công
Thời gian tính toán
Phàn nàn nội bộ
Hồ sơ giấy tờ
Quy trình phê duyệt

Giảm tối thiểu 30-50% các vấn đề
trong quản lý nhân sự

Tiết kiệm
chi phí

Mua máy chấm công
Đầu tư máy chủ
Bảo trì nâng cấp phần mềm
Nhân viên nhân sự

Ít nhất từ 5-20 triệu/năm

Tăng

Đúng giờ
Hiệu suất làm việc
Minh bạch
Trải nghiệm của nhân viên

Tăng ít nhất 30% hiệu suất làm
việc của nhân viên

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
1Fix.vn
Với nhân sự phụ trách kỹ thuật bao gồm hơn 65 thợ điện có
chứng chỉ nghề, thợ sửa ống nước chuyên nghiệp và nhiều
thợ lành nghề trong lĩnh vực chống thấm, sơn sửa nhà. 1fix
có hàng chục địa điểm sửa chữa tại Tp.HCM
1fix.vn ứng dụng Tanca vào tháng 02/2019 vào việc quản lý
nhân viên từ xa và giao việc.

Vì sao Tanca?
Chúng tôi không chỉ mang lại những giải pháp hàng đầu thế giới mà chúng tôi luôn tìm hiểu nhu cầu
hàng ngày của khách hàng và cải thiện sản phẩm tốt hơn.
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Không cần đầu tư máy chủ, IT, nhân sự quản
lý phần mềm.

02

Mua theo tính năng, số lượng nhân sự mong
muốn và thời gian hợp tác tùy chọn với chi phí
hợp lý nhất.
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Giao diện đơn giản, dễ dùng, dễ triển khai và
không cần phải học phần mềm.

04

Miễn phí cập nhật phiên bản mới và miễn phí
cho các tính năng cập nhật liên tục.
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Tích hợp API với phần mềm khác nếu cần.

06

Cắt giảm ít nhất 30% chi phí quản lý nhân sự
doanh nghiệp và tăng ít nhất 20% hiệu quả
làm việc của nhân viên.

