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PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO
CÔNG TY NÔNG NGHIỆP

Nông nghiệp là lĩnh vực rất khó khi ứng dụng CNTT. 
Tuy nhiên nếu ứng dụng CNTT sâu cho nông nghiệp 
sẽ giúp quản lý nông nghiệp thông minh và chuyên 
nghiệp hơn.
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GIẢI PHÁP CỦA
TANCA

Sử dụng Tanca sẽ giúp công việc quản lý nhân sự ở 
nông trang chính xác và đơn giản hơn.



TỰ ĐỘNG CHẤM CÔNG BẰNG CAMERA AI

Nhân lực nông nghiệp thường hư vân tay hoặc ý thức 
chấm công là không cao. Sử dụng Camera AI là cách tốt 
nhất để ghi nhận chấm công vào/ra một cách tự động, 
nhân viên sẽ không cần phải nhớ việc chấm công nữa.

Nhận diện nhân viên từ 1-5m trong thời gian <1s
Không giới hạn người nhận diện trên 1 khung hình
Ghi nhận chính xác giờ vào và giờ ra trong khu vực 
chấm
Kết nối Wifi và nhận diện trong tình trạng mất kết nối



CHẤM CÔNG TỪ ĐIỆN THOẠI BẰNG AI

Do mô hình quản lý các nông trại ở một diện tích lớn, 
thay vì chờ các báo cáo bằng Excel nộp vào cuối ngày về 
số lượng nhân lực lao động làm tại vườn bạn có thể sử 
dụng điện thoại chấm công hộ bằng cách chụp hình các 

Chụp ảnh nhân viên bằng điện thoại theo thời gian 
thực
Hệ thống tự phát hiện ra nhân viên
Chấm công tự động cho nhân viên tại vườn



HỆ THỐNG TÍNH LƯƠNG SỬ DỤNG MÁY MÓC

Không như các ngành khác, tính lương trong nông 
nghiệp có nhiều cách thức và công đoạn khác nhau, một 
nhân sự có thể có nhiều loại lương. Sử dụng Tanca để 
tính lương chính xác và đơn giản hơn.

Tính lương theo ngày công
Tính lương làm theo giờ
Tính lương khoán theo công đoạn
Tính lương theo sản phẩm



TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỜI VỤ KHÓ KHĂN

Bạn có thể sử dụng hệ thống tuyển dụng ATS của Tanca 
để quản lý các hồ sơ tuyển dụng chuyên nghiệp từ đó có 
thể quản lý hàng ngàn hồ sơ, tạo điều kiện tìm kiếm liên 
hệ cho nguồn nhân lực này khi cần.

Lưu trữ các vị trí tuyển dụng
Năm thông tin các vị trí tuyển dụng như thế nào
Liên hệ dễ dàng để mời ứng viên



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

Mai Khôi Farm

Từ bỏ công việc kiến trúc sư và là giám đốc của một công ty 
xây dựng đang ăn nên làm ra tại TP Hồ Chí Minh, anh Nguyễn 
Văn Minh Tú quê ở Long An đã tìm về xã Lát, Lạc Dương để 
làm nông nghiệp công nghệ cao. Sau 6 năm cố gắng và phấn 
đấu, anh Tú đã gầy dựng lên công ty lấy tên là Mai Khôi Farm 
có quy mô đầu tư lên đến cả trăm tỷ đồng với 10 ha sản xuất 
trong nhà kính, đạt lợi nhuận hàng tỷ đồng/năm. 



CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Cầu Đất Farm

Tách biệt với sự nhộn nhịp của thành phố Đà Lạt, nông 
trại Cầu Đất Farm sẽ đưa bạn đến bầu không khí trong 
lành, xứ sở của những luống rau, vườn dâu Newzealand 
và nhiều loài hoa khoe nhau đua sắc. Chẳng cần đi đâu 
xa, chỉ cần lên xe cùng chúng tôi, bạn sẽ có vô số những 
bức ảnh đẹp. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời để khám 
phá những điều thú vị của nông nghiệp và những loài 
hoa đặc sản chỉ Đà Lạt mới có. 



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.


