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PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO
Y TẾ

Y tế là một trong những lĩnh vực tiên phong trong
chuyển đổi số khi áp dụng các phần mềm quản lý
bệnh viện ngay từ ban đầu. Tuy nhiên việc quản lý
nhân sự trong lĩnh vực y tế vẫn còn khá thủ công và
tốn rất nhiều thời gian.

CÁC VẤN ĐỀ
GẶP PHẢI
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Sắp xếp lịch làm
việc, lịch trực thủ
công

Máy chấm công không
an toàn đặc biệt trong
mùa Covid

Sử dụng nhiều giấy tờ,
đơn từ
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Tính lương thủ công
bằng Excel

Quản lý hồ sơ nhân sự
bằng giấy

Quản lý các khu vực
nhạy cảm

GIẢI PHÁP CỦA
TANCA

Tanca giúp giải quyết bài toán quản lý nhân sự đơn
giản và chuyên nghiệp hơn. Hệ thống của Tanca có
khả năng kết nối với bất kỳ phần mềm nào của bệnh
viện.

LÊN LỊCH LÀM VIỆC, LỊCH TRỰC ĐƠN GIẢN
Các bác sĩ, y tá, điều dưỡng thay vì nắm lịch làm việc của
mình thông qua Excel, phần mềm bệnh viện hay bảng
phân công giấy vốn vẫn phức tạp và khó khăn trong việc
cập nhật lại lịch trực mới. Với Tanca, việc sắp xếp lịch
trực, lịch làm việc đơn giản. Các thay đổi về lịch có thể
được bộ phận hành chính chỉnh sửa và ngay lập tức
thông báo qua điện thoại cho bác sĩ.
Xếp ca qua điện thoại hoặc Web
Chuyển ca tự động
Xếp lịch làm việc theo Quy luật
Cho phép nhập Lịch xếp từ Excel

CAMERA AI HOẶC ĐIỆN THOẠI THAY THẾ
MÁY CHẤM CÔNG
Lĩnh vực bệnh viện là nơi có nguy cơ truyền nhiễm do
vậy việc chấm công tiếp xúc qua máy chấm công sẽ
không an toàn. Sử dụng Camera AI để chấm công hoặc
điện thoại chấm công sẽ giúp tránh tiếp xúc, an toàn và
chính xác hơn.
Chấm công định vị GPS tại cơ sở y tế
Xác thực nhận diện khuôn mặt
Chấm công bằng Camera AI khoảng cách từ 1-5m
ngay cả trường hợp đeo khẩu trang
Camera AI có thể chấm ngay cả khi Offline
Dữ liệu chấm công từ camera và điện thoại luôn
đồng bộ nhau
Cho phép đồng bộ cùng máy chấm công (nếu cần)

SỐ HÓA CÁC ĐƠN TỪ, GIẤY TỜ
Thay vì sử dụng email hay giấy tờ để xin phép, các bác
sĩ, y tá có thể gửi đơn xin nghỉ phép, đi trễ thông qua điện
thoại để được duyệt.
Gửi đơn phép qua điện thoại
Biết quy trình phê duyệt
Nắm được số phép tồn của mình

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…

QUẢN LÝ TOÀN BỘ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Các dữ liệu của nhân viên được số hóa và theo dõi trên
hệ thống giúp việc quản lý nhân viên hiệu quả hơn, giảm
bớt các thủ tục giấy tờ và các công việc lặp lại thời gian.
Số hóa hồ sơ nhân viên
Thiết lập chấm công linh hoạt và đa dạng
Quản lý quyền lợi và thăng cấp
Quản lý Tài liệu cá nhân hay tài sản đang giữ
Phân quyền và Bảo mật

PHÁT HIỆN NGƯỜI TẠI CÁC KHU VỰC
NHẠY CẢM
Camera AI không chỉ giúp chấm công mà còn có thể
giúp thông báo người là xâm nhập vào các khu vực cấm
hoặc khu vực nhạy cảm giúp kiểm soát an ninh tốt hơn.
Cảnh báo ban đêm khi có người
Cảnh báo những khu vực không được xâm nhập

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
Y khoa Mê Kông
Công ty TNHH MTV Y KHOA MEKONG (tên tiếng Anh là
MEKONG MEDICAL Co,. Ltd gọi tắt là MEKOMED), được sáng
lập bởi các bác sĩ giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm trong công
tác giảng dạy cũng như thực hành lâm sàng tại các trường
đại học và bệnh viện lớn ở hai hệ thống y tế Việt Nam và Hoa
Kỳ. MEKOMED cam kết đem đến các dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tốt nhất cho mọi người.
Y Khoa Mekong triển khai Tanca từ tháng 2/2019 cho việc
chấm công, tính lương, số hóa giấy tờ và hồ sơ nhân sự.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
Trung tâm Y học Phân tử - Bệnh viện Đại học Y Dược
Phòng Thí nghiệm Y sinh được thành lập năm 1997 với
mục tiêu thực hiện các nghiên cứu cũng như các dịch vụ
chẩn đoán kỹ thuật cao trong phòng thí nghiệm. Địa
điểm đặt tại phòng thực tập của Bộ môn Mô Phôi - Di
truyền, do GS.TS Phạm Hoàng Phiệt làm Trưởng Phòng,
TS.BS Phạm Hùng Vân làm Phó trưởng Phòng và
khoảng 15 nghiên cứu viên, chủ yếu là cán bộ giảng viên
và kỹ thuật viên từ các bộ môn của trường.
Trung tâm Y học Phân tử ứng dụng Tanca vào việc chấm
công và xếp ca từ tháng 8/2019.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu
Mục tiêu của Bệnh viện đa khoa Sài gòn Vũng tàu là trở
thành một trong những địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy
cho người dân Thành Phố Vũng Tàu và các vùng lân cận.
Chúng tôi chú trọng vào việc đầu tư trang bị y tế hiện đại,
nhà thuốc đạt chuẩn kết hợp với kiến thức của đội ngũ
bác sĩ giỏi nhằm đưa đến kết quả khám bệnh chính xác
nhất và điều trị bệnh tốt nhất cho người dân. Đồng thời
Bệnh viện đa khoa sài gòn vũng tàu, tạo một môi trường
y tế an toàn, thân thiện, chất lượng cao hơn cho tất cả
mọi người.
Bệnh viện đa khoa Sài gòn Vũng tàu triển khai Tanca từ
tháng 1/2019 cho hoạt động xếp ca và 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.
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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.

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.

