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PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO
NHÀ HÀNG

Nhân sự nhà hàng thường là nhân sự thời vụ, giờ làm 
việc linh động và tính chuyên nghiệp chưa cao. Quản 
lý nhân sự nhà hàng đòi hỏi phải quản lý ca làm linh 
hoạt, hình thức chấm công đơn giản nhằm giúp ngăn 
chặn gian lận và điều hành nhân sự hiệu quả.
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GIẢI PHÁP CỦA
TANCA

Điều hành nhà hàng ngày nay đòi hỏi quản lý mọi chi 
phí theo thời gian thực trong đó có chi phí về quản lý 
con người. Tanca sẽ giúp các nhà hàng quản lý chi 
phí chặt chẽ theo thời gian thực.



CHẤM CÔNG ĐIỆN THOẠI QUA WIFI, 
GPS VÀ AI

Nhân viên nhà hàng thường xuyên được tuyển mới do 
vậy sử dụng điện thoại để chấm công thuận tiện và đơn 
giản hơn máy chấm công. Chỉ cần thêm số điện thoại 
của nhân viên là ngay lập tức chấm công được, tiết kiệm 
việc mua máy chấm công.

Chấm công trong bán kính cho phép tại nhà hàng 
qua GPS
Chấm công thông qua hệ thống Wifi của nhà hàng
Xác thực chấm công thông qua nhận diện khuôn mặt 
bằng AI
Theo dõi lộ trình di chuyển của nhân viên giám sát 
các cửa hàng



CHẤM CÔNG BẰNG CAMERA AI

Camera AI sẽ giúp chấm công tự động giúp tăng trải 
nghiệm của nhân viên, kiểm soát an ninh cửa hàng theo 
thời gian thực hoặc đếm số lượng khách lạ hoặc khách 
VIP.

Nhận diện nhân viên từ 1-5m trong thời gian <1s
Cảnh báo người lạ xuất hiện vào khung giờ thiết lập
Dữ liệu lưu Cloud và không thể phá hủy
Kết nối Wifi và nhận diện trong tình trạng mất kết nối
Thông báo khách hoặc khách VIP



PHẦN MỀM XẾP CA LINH HOẠT

Xếp ca cho nhân viên là nghiệp vụ rất phổ biến trong 
hoạt động điều hành nhà hàng. Nhân viên thường xuyên 
đổi ca, quản lý điều chuyển nhân viên qua các nhà hàng 
khác nhau, quản lý quên xếp ca cho nhân viên…

Nhân viên đăng ký ca làm và chờ phê duyệt
Quản lý xếp ca qua điện thoại hoặc Web
Tự chọn: Cho phép chọn Ca làm
Nhân viên đề xuất chuyển ca
Lặp lịch xếp ca theo Quy luật
Cho phép nhập Lịch xếp từ Excel
Tách công, giờ công của mỗi cửa hàng



AI ĐANG LÀM VIỆC

Ai đang làm việc là tính năng cho phép cửa hàng theo 
dõi nhân viên theo thời gian thực giúp việc điều hành 
diễn ra chặt chẽ và linh hoạt.

Ai đã vào cửa hàng
Ai vừa ra khỏi cửa hàng
Ai không đến cửa hàng
Ai đi muộn – về sớm
Ai đúng giờ
Vị trí chấm công
Lộ trình di chuyển
Hình ảnh cung cấp
Số lượng nhân viên đang có mặt tại cửa hàng
Cảnh báo thiếu nhân viên theo quy định



HỆ THỐNG TÍNH CÔNG - 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. Không còn sự can thiệp của con 
người do vậy thông tin là hoàn toàn chính xác. Đối với 
các mô hình cần bóc tách giờ công, công của từng cửa 
hàng, Tanca đều có thể giải quyết.

Tính đi muộn/về sớm/quên chấm công
Hệ thống phép, trừ phép tồn hoặc theo quy định của 
công ty
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 nhà 
hàng 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



HOẠCH TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ
HÀNG NGÀY

Các nhà hàng thường biết ngay doanh thu bán hàng 
thông qua hệ thống máy POS tại cửa hàng. Tuy nhiên để 
hạch toán xem chi phí nhân sự tại mỗi cửa hàng hết bao 
nhiêu và Lịch làm việc so với thời gian chấm công thực 
tế có chênh lệch nhau hay không là nỗi băn khoăn của 
các chủ cửa hàng khi hạch toán chi phí nhân sự hàng 
ngày.

Nắm được thời gian của lịch công việc kế hoạch
Thời gian mà nhân sự sử dụng trên thực tế
Chi phí lương theo giờ của mỗi nhân sự
Chi phí lương tiêu tốn trên mỗi cửa hàng và so sánh 
với doanh thu cửa hàng đạt được theo ngày để đánh 
giá tính hiệu quả.



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

Gà Ò Ó O

Gà nướng Ò Ó O – Món gà nướng ngon tuyệt với 10 
hương vị khác biệt mang đến trải nghiệm “du lịch vị giác” 
ngay tại bàn ăn. Đến đây, bạn sẽ không ngừng xuýt xoa 
bởi nghệ thuật tẩm ướp đặc biệt, sự biến tấu ngẫu hứng 
đem lại những món ăn đặc sắc và vô cùng thú vị. Đặc 
trưng của Gà nướng Ò Ó O là 10 vị gà nướng độc đáo, 
thỏa mãn khẩu vị người Việt Nam.

Kiểm soát được 100% chấm công tại hệ thống cửa hàng 
giúp giảm gian lận chấm công. Điều hành ca làm linh 
hoạt và xây dựng hệ thống tính lương chuẩn mực, 
chuyên nghiệp.



CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Vua Cua

Năm 2016, Nhà hàng Vua Cua đầu tiên ra đời với giấc 
mộng đưa các món cua và hải sản Việt ra sánh vai cùng 
các cường quốc, với mục tiêu theo đuổi phong cách nền 
ẩm thực Châu Á nói chung và tinh hoa món Việt nói 
riêng. Không chỉ chú trọng nhận nguồn hàng từ các vùng 
biển sạch, có hải sản đa dạng và phong phú của Việt 
Nam, VUACUA còn đặc biệt tự hào với chất lượng cua 
được nhập hoàn toàn từ vựa cua Năm Căn - Cà Mau, nơi 
nổi tiếng sản sinh ra loại cua ngon nhất nhì cả nước.

Tanca đã giúp Vua Cua sắp xếp Ca làm một cách linh 
hoạt và chính xác. Đồng bộ toàn bộ hệ thống máy chấm 
công giúp giảm 80% khối lượng công việc tính công và 
lương.



CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Lẩu dê SOS

Từ năm 2006 - Hệ thống nhà hàng SOS được thành lập 
chuyên nghiên cứu phát triển thị trường về thương hiệu: 
THỊT DÊ. Sau 14 năm phát triển đến nay thì hệ thống 
SOS đã khẳng định được niềm tin với thực khách trong 
03 thương hiệu: THỊT DÊ - CUA BIỂN - TÔM CÀNG THIÊN 
NHIÊN.

Giảm đến 90% sai sót về chấm công cho nhân viên của 
hệ thống cửa hàng. Quản lý dễ dàng kiểm soát, còn nhân 
viên không còn phàn nàn về các sai lệch chấm công. 
Lẫu dê SOS cũng áp dụng cách quản lý tài sản chặt chẽ, 
quản lý suất ăn của nhân viên và hệ thống tính lương.



CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Warning Zone

Warning Zone là một trong những nhà hàng mang đậm 
ẩm thực Việt Nam truyền thống với cách chế biến vô 
cùng đa dạng. Đến đây bạn không chỉ được thưởng thức 
những món ăn ngon hấp dẫn lại vô cùng hợp vệ sinh. 
Nhà hàng Warning Zone là một trong những nhà hàng ở 
TP. HCM với ẩm thực Việt đa dạng và thu hút được nhiều 
thực khách lựa chọn và ủng hộ.

Tanca giúp Warning Zone Kiểm soát được 100% chấm 
công tại hệ thống cửa hàng giúp giảm gian lận chấm 
công.



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.

01 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.

03 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.

05 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.


