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PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO
CÔNG TY PHÂN PHỐI

Chấm công cho hàng trăm hay hàng ngàn người
thường tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Việc
sắp xếp ca, kíp, tăng ca cũng rất phức tạp khiến cho
việc quản lý chồng chéo. Hệ thống tính lương hiệu
quả và đa dạng sẽ giúp các công ty phân phối giải
quyết bài toán công - lương của mình.

CÁC VẤN ĐỀ
GẶP PHẢI
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Nắm kế hoạch viếng
thăm

Nắm vị trí và lộ trình di
chuyển của nhân viên
bán hàng

Tính lương cho bộ phận
văn phòng và kinh doanh

04

05

Xử lý các vấn đề giấy
tờ thanh toán

Cập nhật chỉ tiêu KPI
bán hàng

GIẢI PHÁP CỦA
TANCA

Các công ty phân phối chú trọng đến việc quản lý
nhân sự tại các điểm bán. Nếu hệ thống DMS khá đắt
đỏ và thường áp dụng cho các công ty phân phối lớn,
bạn có thể sử dụng Tanca thay cho 1 phần của hệ
thống DMS kết hợp với việc quản lý nhân sự chuyên
nghiệp.

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH VIẾNG THĂM BẰNG TASK
Bạn có thể tạo ra lịch làm việc, việc thăm của nhân viên
kinh doanh qua hệ thống quản lý công việc của Tanca.
Tanca sẽ cho phép nhân viên kinh doanh nắm được lịch
làm việc của mình và các địa điểm cần viếng thăm của
họ trong ngày.
Danh sách công việc và địa điểm
Hiển thị theo lịch tháng
Nhắc nhở công việc khi trễ
Trao đổi, phối hợp làm việc, bình luận trên mỗi đầu
việc
Giao giám sát, theo dõi cho nhiều người

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH QUA
ĐỊNH VỊ GPS
Nhân viên kinh doanh ngoài thị trường có thể kiểm soát
qua định vị GPS kết hợp với hình ảnh cung cấp
Định vị vị trí theo thời gian thực
Theo dõi lộ trình di chuyển
Cho phép Pin vị trí và hình ảnh cung cấp
Quản lý hình ảnh hàng hóa tại điểm bán hàng

CHẤM CÔNG TỰ ĐỘNG CHO NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Camera AI sẽ giúp chấm công tự động giúp tăng trải
nghiệm của nhân viên, kiểm soát an ninh tại văn phòng
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

TÍNH LƯƠNG CHUYÊN NGHIỆP
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
cửa hàng
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…

XỬ LÝ NHANH GỌN GIẤY TỜ THANH TOÁN,
TẠM ỨNG, HOÀN ỨNG
Các công ty phân phối thường sử dụng rất nhiều loại
giấy tờ trong thanh toán chi phí, tạm ứng hoàn ứng…
Tanca sẽ số hóa hoàn toàn các giấy tờ này và công ty có
thể thực hiện theo quy trình phê duyệt đa cấp.
Số hóa 18 loại yêu cầu khác nhau
Quy trình tạm ứng hoàn ứng chuẩn
Phê duyệt đa cấp trên web hoặc app

CẬP NHẬT CHỈ TIÊU KPI THEO THỜI
GIAN THỰC
Bạn có thể liên kết số liệu bán hàng vào hệ thống KPI
của Tanca giúp nhân viên quản lý doanh số bán và KPI
hàng ngày theo thời gian thực.
Nhập liệu doanh số từ Excel
Liên kết API dữ liệu
Tính KPI hàng ngày
Liên kết KPI vào hệ thống lương

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
Imexco
Với định hướng phát triển chủ đạo là xuất nhập khẩu và phân
phối các mặt hàng tiêu dùng trong gia đình, Công ty cổ phần
thương mại IMEXCO Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới
phân phối bán sỉ rộng khắp phạm vi cả nước và liên tục đạt
tốc độ tăng trưởng doanh số năm sau gấp đôi năm trước.
Hiện nay, IMEXCO đã và đang áp dụng hệ thống quản lý
chuyên nghiệp và quốc tế như ISO 9001:2010, các phần mềm
quản trị hiện đại cùng đội ngũ nhân lực giàu chất lượng và
chuyên nghiệp.
Imexco ứng dụng Tanca vào việc kiểm soát nhân viên bán
hàng. tính lương tự động và liên kết hệ thống KPI bán hàng.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
Vạn Thịnh Phú
Vạn Thịnh Phú đang nhập khẩu và phân phối thực phẩm
và các chất phụ gia thực phẩm từ Hàn Quốc, ấn Độ, Hoa
Kỳ, Thái Lan, Ba Lan, Úc,.. để phân phối đến hàng ngàn
các cửa hàng và cửa máy trên toàn lãnh thổ Việt
Nam.Hệ thống phân phối của chúng tôi bao gồm: Kênh
Hiện Đại (Siêu thị/ Đại Siêu Thị và các cửa hàng tiện ích),
Kênh Truyền Thống (Cửa hàng và các chợ), Kênh Khách
Sạn – cửa Hàng – Các Công Ty Cung Cấp Suất Ăn, Các
cửa Máy và Kênh E-Commerce do Van Thịnh Phú điều
hành, kiểm soát.
Vạn Thịnh Phú ứng dụng rất nhiều công nghệ của Tanca
vào việc quản lý nhân sự như Camera AI, Chấm công
GPS, Tính lương...

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
UCC
Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân (UCC) phân phối Thương
hiệu WineMart chuyên phân phối các loại rượu vang và
rượu mạnh. Với các sản phẩm được nhập từ các nhãn
hiệu cao cấp, thiết kế riêng cho từng đối tượng khách
hàng.Chuỗi cửa hàng Salad Station được thành lập với
mục đích mang lại cho khách hàng những khẩu phần ăn
ngon, sạch, bổ dưỡng với giá cả hợp lý nhất. Ngoài ra
công ty còn phát triển kinh doanh ở thị trường thực
phẩm đông lạnh chuyên cung cấp cho các cửa hàng,
siêu thị tiện lợi... với thương hiệu Artisan
UCC sử dụng Tanca vào đầu năm 2019 và trở thành một
ứng dụng quan trọng trong việc số hóa toàn bộ hệ thống
giấy tờ trong doanh nghiệp. UCC cũng áp dụng cách
thức chấm công cho các chi nhánh của họ tại Lào, Campuchia và Hà Nội.

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.
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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.

