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CHỨC NĂNG VÀ TIỆN ÍCH CỦA EzHRM
Hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp
EzHRM là Hệ thống quản trị nhân sự giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp và Bộ phận
Nhân sự quản lý một cách chuyên nghiệp và có hệ thống tất cả các thông tin về nhân sự
của Công ty xuyên suốt các quá trình Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý cán bộ nhân viên,
... và chi trả lương, thưởng, thu nhập, bảo hiểm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hệ
thống EzHRM là công cụ hữu hiệu để Bộ phận Nhân sự thực hiện tự động việc tính
lương, thưởng hàng tháng. Bên cạnh đó, Hệ thống thực hiện quản lý toàn bộ nguồn thu
nhập mà tổ chức chi trả cho CBNV dưới tất cả các hình thức và thực hiện việc quyết
toán thuế thu nhập cá nhân một cách tự động từ các số liệu về thu nhập của nhân viên
đã được ghi nhận trên Hệ thống.
Hệ thống EzHRM với nhiều tính năng trực tuyến hỗ trợ người dùng: mỗi cán bộ
nhân viên có một account truy cập hệ thống- chủ động cập nhật thay đổi thông tin cá
nhân; gửi thư welcome, nhắc hợp đồng hết hạn- đề xuất hợp đồng online; đề xuất nghỉ
phép online… qua đó quản lý thông tin nhân sự đầy đủ, chuyên nghiệp, giảm thiểu hồ
sơ giấy tờ, tiết kiệm chi phí.

Hệ thống EzHRM còn là nguồn cung cấp các báo cáo Phân tích và tổng hợp chi
phí đầu tư vào nguồn nhân lực trong từng giai đoạn của Doanh nghiệp để làm cơ sở cho
việc nghiên cứu và đưa ra các chính sách đãi ngộ phù hợp. Ngoài ra, hệ thống EzHRM
được xây dựng như một phương tiện hiệu quả cho công tác truyền thông nội bộ và chia
sẻ thông tin liên quan đến nguồn lực nhân sự của Tổ chức.
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Sơ đồ tổng quát hệ thống EzHRM:
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Các tiện ích cụ thể của EzHRM như sau:
1. Phân hệ quản lý Tuyển dụng
Các chức năng chính:
▪ Quản lý kế hoạch tuyển dụng
▪ Quản lý yêu cầu tuyển dụng
▪ Quản lý đợt tuyển dụng
▪ Quản lý Data và hồ sơ ứng viên
▪ Quản lý lựa chọn hồ sơ ứng viên
▪ Quản lý đánh giá ứng viên
▪ Quản lý quá trình Offer ứng viên trúng tuyển
▪ Quản lý quá trình tiếp nhận ứng viên trúng tuyển
▪ Quản lý quá trình Wellcome (chào đón) nhân viên mới.
Các tiện ích và hiệu quả nổi bật:
➢ Quản lý và lưu trữ thông tin đồng bộ, xuyên suốt: Hệ thống quản lý và lưu trữ
toàn bộ thông tin của quá trình Tuyển dụng như: Kế hoạch tuyển dụng hàng năm của
bộ phận/đơn vị/ Công ty; Dữ liệu ứng viên đầu vào (giúp cán bộ Nhân sự quản lý và
khai thác cho các đợt tuyển dụng hiện tại và tương lai); Thông tin về các đợt tuyển
dụng đã thực hiện; Kết quả đánh giá ứng viên; Thư mời làm việc (Offer Letter) gửi
cho các ứng viên trúng tuyển.
➢ Tìm kiếm và phân tích thông tin dễ dàng: Hệ thống hỗ trợ Bộ phận Nhân sự tìm
kiếm, phân tích các thông tin ứng viên phục vụ cho quá trình tuyển dụng được nhanh
chóng và thuận lợi nhất.
➢ Quy trình hóa chuyên nghiệp, tự động:
o Lãnh đạo các cấp có thể tạo lập và thực hiện các yêu cầu tuyển dụng trực tiếp trên
Hệ thống;ghi nhận kết quả đánh giá ứng viên trên Hệ thống.
o Kiểm soát và Quản lý các chỉ tiêu tuyển dụng dụng nhân sự theo từng bộ phận/đơn
vị, trên cơ sở Kế hoạch nhân sự được Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt thông
qua..
o Hệ thống tự động gửi Thư mời làm việc (qua email đăng ký) cho các ứng viên
trúng tuyển dựa trên kết quả đánh giá ứng viên và các thông tin về hợp đồng,
chính sách thu nhập của từng vị trí đã được Cán bộ quản lý đề xuất và được ghi
nhận vào Hệ thống.
o Hệ thống hỗ trợ Bộ phận Nhân sự thực hiện khâu Tiếp nhận ứng viên được tuyển
chọn. Khi ứng viên được tuyển chọn và trở thành nhân viên, Hệ thống tự động
chuyển toàn bộ thông tin của ứng viên vào thư mục Hồ sơ nhân viên.
o Hệ thống tự động gửi Thư Chào đón (Thư Welcome) cho các nhân viên mới sau
khi khâu Tiếp nhận ứng viên được thực hiện thành công trên Hệ thống.
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2. Phân hệ quản lý nhân sự
Các chức năng chính
▪ Quản lý hồ sơ cá nhân ( thông tin cá nhân, gia đình, đào tạo, quá trình công tác,
nghỉ chế độ, khen thưởng/kỷ luật, hợp đồng, bảo hiểm, lương, thưởng)
▪ Quản lý hợp đồng lao động
▪ Quản lý trích nộp bảo hiểm xã hội
▪ Quản lý trích nộp bảo hiểm y tế
▪ Quản lý trích nộp bảo hiểm thất nghiệp
▪ Quản lý quá trình thuyên chuyển công tác
▪ Quản lý khen thưởng, kỷ luật
▪ Quản lý nghỉ chế độ
▪ Quản lý nghỉ không lương
▪ Quản lý thôi việc
▪ Quản lý quá trình đóng BH
▪ Quản lý thời gian làm việc
Các tiện ích và hiệu quả nổi bật:
➢ Quản lý và lưu trữ thông tin toàn diện, đồng bộ và xuyên suốt: EzHRM quản lý
và lưu trữ toàn bộ thông tin nhân viên: Hồ sơ cá nhân (thông tin cá nhân, gia đình,
quá trình đào tạo, quá trình làm việc, lương/ thưởng); Thông tin Hợp đồng lao động;
Thông tin BHYT, BHXH, BH thất nghiệp (phục vụ tính lương và đóng các loại bảo
hiểm); Thông tin quá trình công tác (khen thưởng/ kỷ luật, thuyên chuyển, nghỉ chế
độ, nghỉ phép, nghỉ không lương, thôi việc).
➢ Tương tác thông tin hiệu quả: Mỗi CBNV, với mã truy cập và mật khẩu riêng, có
thể tra cứu và đối chiếu tất cả các thông tin cá nhân của mình (Lương, thưởng, thu
nhập, quá trình đóng BH, khen thưởng/ kỷ luật, nghỉ chế độ, đào tạo,...) trên hệ thống
EzHRM bất cứ lúc nào không cần thông qua bộ phận Nhân sự hay Cán bộ quản lý;
giúp cho CBNV chủ động hơn và giảm tải việc huy động nguồn lực cho Bộ phận
Nhân sự; giúp quá trình tương tác thông tin được chủ động, dễ dành và nhanh chóng.
➢ Tìm kiếm, phân tích thông tin dễ dàng: Hệ thống EzHRM hỗ trợ Bộ phận Nhân
sự thực hiện tìm kiếm, phân tích các thông tin nhân viên phục vụ cho quá trình quản
lý nhân sự được nhanh chóng, dễ dàng nhất.
➢ Nâng cao năng lực tự quản lý thông tin Nhân viên Online, giảm chi phí và thời
gian : Với hệ thống EzHRM, các nhân viên có thể/được yêu cầu tự cập nhật các thay
đổi nếu có thông tin cá nhân của mình theo định kỳ hoặc bất cứ thời điểm nào phát
sinh thay đổi. Tiện ích này giúp Bộ phận Nhân sự luôn quản lý được thông tin nhân
sự một cách đầy đủ và cập nhập nhất. Có thể nói, bộ phận Nhân sự có thể giảm tải
được một khối lượng lớn các công việc nhập liệu nhờ tiện ích này.
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➢ Quy trình hóa chuyên nghiệp, tự động:
o Hệ thống EzHRM có chức năng tự động thông báo về các Hợp đồng lao động hết
hạn của từng nhân viên với các Cán bộ quản lý phụ trách trực tiếp. Và chỉ cần
đăng nhập hệ thống với thao tác đơn giản, các Cán bộ Quản lý có thể thực hiện
việc điều chỉnh/gia hạn các thông tin về Hợp đồng lao động với nhân viên đó cho
kỳ tiếp theo.
o Hệ thống tự động tính để đóng các loại bảo hiểm cho người lao động theo các dữ
liệu được thiết lập, trên cơ sở chính sách đãi ngộ của Doanh nghiệp. Tiện ích này
được thực hiện tính toán tự động cùng với việc tự động tính lương định kỳ hàng
tháng.
o Với các thông tin đầu vào về loại hình hợp đồng lao động, chính sách về lương
thưởng cụ thể với từng nhân viên, Hệ thống sẽ hỗ trợ bộ phận Nhân sự dễ dàng
in/xuất Hợp đồng lao động của từng nhân sự trong tổ chức, thay thế cho việc phải
làm theo nhập liệu bằng các cách truyền thống cũ.
o Hệ thống tự động cập nhật toàn bộ các thông tin của quá trình công tác (khen
thưởng/ kỷ luật, đào tạo, nghỉ chế độ, thuyên chuyển ....) vào Hồ sơ nhân viên
mỗi khi có bất cứ một thông số nào được cập nhật và ghi nhận vào hệ thống. Hệ
thống quản lý thông tin đồng bộ theo từng nhân viên gắn với mã nhân viên. (Mỗi
nhân viên chỉ được cấp 01 mã nhân viên duy nhất)
o Hệ thống tự động ghi nhận các ngày nghỉ chế độ, nghỉ không lương của từng nhân
viên khi thực hiện chức năng tự động tính lương hàng tháng.
o Thư mục Quản lý thông tin của người thân sẽ giúp CBNV dễ dàng tích chọn một
thành viên nào đó trong gia đình mà có đủ điều kiện để hưởng việc giảm trừ tính
thuế thu nhập cá nhân. Và chỉ với một thao tác tích chọn thì hệ thống sẽ tự động
lấy các thông tin gia đình trong Hồ sơ nhân viên để thực hiện tính giảm trừ gia
cảnh vào bảng lương định kỳ hàng tháng cũng như khi thực hiện Quyết toán thuế
thu nhập từ hệ thống vào bất cứ thời điểm nào.
o Hệ thống tự động chấm dứt việc tính lương, bảo hiểm, thưởng và đưa ra khỏi
danh sách nhân viên trong tất cả các báo cáo đối với các Nhân viên đã được ghi
nhận là nghỉ việc trên Hệ thống. Các thông tin về các nhân viên nghỉ việc trong
mọi trường hợp vẫn được lưu trữ trên hệ thống với đầy đủ các trường thông tin
của một nhân viên chính thức, đảm bảo cho việc tra cứu khi cần thiết.
3. Phân hệ quản lý đào tạo
Các chức năng chính:
▪ Quản lý kế hoạch đào tạo
▪ Quản lý các khóa đào tạo
▪ Quản lý kết quả đào tạo
▪ Quản lý đánh giá khóa đào tạo của học viên
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Các tiện ích và hiệu quả nổi bật:
➢ Hệ thống quản lý và lưu trữ thông tin của quá trình Đào tạo nhân viên: Kế hoạch đào
tạo, Ngân sách đào tạo, thông tin chi tiết các khóa đào tạo đã được triển khai (lĩnh
vực đào tạo, loại hình đào tạo, chi phí, thời gian đào tạo, danh sách nhân viên tham
dự, kết quả đào tạo, ...), giúp cho Ban Lãnh đạo và Phòng Nhân sự - Đào tạo nắm bắt
được trình độ nhân viên tại các thời điểm giúp khai thác tối đa nguồn nhân lực nội
bộ, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hiệu quả.
➢ Hệ thống hỗ trợ Bộ phận nhân sự tìm kiếm và phân tích các thông tin phục vụ cho
việc quản lý quá trình đào tạo được nhanh chóng và dễ dàng nhất.
➢ Hệ thống hỗ trợ Bộ phận nhân sự quản lý ngân sách và kế hoạch đào tạo đã được phê
duyêt hàng năm, đảm bảo việc thực hiện không vượt quá kế hoạch đã phê duyệt.
➢ Hệ thống giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp nắm bắt kịp thời (online) thông tin về thực tế
triển khai các kế hoạch đào tạo nhân sự và ngân sách đào tạo đã được phê duyệt (đơn
vị đào tạo, nội dung, thời gian, chi phí, kết quả …)
➢ Hệ thống quản lý và lưu trữ thông tin về chi phí đào tạo cho từng nhân viên, nhóm
nhân viên, bộ phận/ toàn Công ty và kết quả các khóa đào tạo trong các giai đoạn lựa
chọn, giúp Lãnh đạo Công ty và từng nhân viên biết được tổng chi phí đã đầu tư thực
tế và hiệu quả của hoạt động đào tạo, từ đó có các chính sách phù hợp hơn trong lĩnh
vực này.
➢ Hệ thộng tự động cập nhật kết quả thông tin của các khóa đào tạo mà Công ty đã
thực hiện vào Hồ sơ nhân viên.
4. Phân hệ quản lý thu nhập
Các chức năng chính
▪ Quản lý xây dựng chỉ tiêu, công thức tính lương
▪ Quản lý xây dựng chỉ tiêu, công thức tính thưởng
▪ Quản lý lương theo chính sách lương nhà nước
▪ Quản lý lương theo chính sách lương cơ bản của Doanh nghiệp
▪ Quản lý lương theo chính sách lương kinh doanh của Doanh nghiệp
▪ Quản lý các loại phụ cấp
▪ Quản lý các loại thu nhập khác
▪ Quản lý các khoản cộng trừ lương
▪ Quản lý thưởng bằng tiền
▪ Quản lý thưởng bẳng cổ phiếu, các quyền chọn mua cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên
ESOP
▪ Quản lý các quyền lợi khác
▪ Quản lý các kỳ tính lương
▪ Quản lý các kỳ tính thưởng
▪ Quản lý chuyển khoản lương, thưởng các kỳ
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▪ Quản lý tổng chi phí nhân sự cho từng nhân viên, bộ phận, toàn Công ty
▪ Quản lý tổng tất cả các nguồn thu nhập cho từng nhân viên, bộ phận theo các giai
đoạn lựa chọn
▪ Quản lý quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Các tiện ích và hiệu quả nổi bật:
➢ Tự động hóa, chuyên nghiệp hóa công tác tính lương/ thưởng/ quyết toán thuế
đảm bảo chính xác, nhanh chóng:
o Hệ thống tự động tính lương, thưởng, thu nhập linh động theo nhu cầu đặc thù
của Doanh nghiệp:
• Sau khi thông tin về ngạch lương/bậc lương/mức thưởng của từng nhân viên
được nhập vào hệ thống, hàng tháng hệ thống sẽ tự động tính bảng lương, thưởng,
thu nhập giúp bộ phận Nhân sự tiến hành việc thanh toán lương/thưởng được
nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.
• Cộng tác và đồng bộ hóa dữ liệu: Trong quá trình tính lương tự động, hệ thống
tự động tìm kiếm các thông tin liên quan đến nghỉ không lương, nghỉ chế độ, thôi
việc của nhân viên đã được khai báo trong hệ thống để tính toán.
• Hệ thống tự động tạo lập bảng lương chuyển khoản (thông tin lấy tự động từ
bảng lương của phân hệ thu nhập và tài khoản ngân hàng do nhân viên tự khai
trong phân hệ hồ sơ nhân viên) giúp bộ phận nhân sự thực hiện việc thanh toán
lương được nhanh chóng và chính xác.
• Hệ thống có chức năng hỗ trợ tính các khoản cộng trừ lương (tiền điện thoại
vượt định mức, tạm ứng quá thời hạn hoàn, hoa hồng ….) và tự động tổng hợp
vào bảng thanh toán hàng tháng khi thanh toán cùng lương cho nhân viên.
• Hệ thống tự động tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn phí cho
người lao động, giúp bộ phận Nhân sự tiến hành thanh toán các loại phí này được
nhanh chóng và chính xác.
o Hệ thống tự động tính và quyết toán thuế nhu nhập hàng năm, các khoản cộng trừ
vào lương như các khoản phụ cấp, tạm ứng, trả góp, các khoản thưởng/ phạt ….
Hỗ trợ tính thuế thu nhập và tính lương cho người nước ngoài làm việc tại Việt
Nam. Trong quá trình tự động tính và quyết toán thuế thu nhập, hệ thống tự động
tìm kiếm các thông tin liên quan đến giảm trừ gia cảnh được khai báo trong hệ
thống để tính toán. Hệ thống cho phép điều chỉnh linh hoạt mức lương và thuế
thu nhập cá nhân khi có sự thay đổi chính sách của nhà nước.
➢ Quản lý và lưu trữ thông tin thu nhập một cách toàn diện, đồng bộ, xuyêt suốt:
o Hệ thống thực hiện quản lý và lưu trữ toàn bộ nguồn thu nhập mà tổ chức trả cho
nhân viên dưới tất cả các hình thức trong các giai đoạn lựa chọn: lương cơ bản,
lương kinh doanh, thưởng, phụ cấp, thưởng cổ phiếu, bảo hiểm, các quyền lợi
khác (nghỉ mát, bảo hiểm thân thể toàn diện ….) Đây là nguồn thông tin tổng
hợp quan trọng để nhân viên nhận biết được tổng thể nguồn thu nhập hàng kỳ,
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hàng năm của mình, đồng thời cấp lãnh đạo có đủ thông tin nhanh chóng, kịp thời
và chính xác giúp dễ dàng quán lý và đánh giá toàn diện về chí phí nhân viên để
đưa ra các chính sách lương thưởng, đãi ngộ phù hợp.
o Hệ thống quản lý và theo dõi toàn bộ thông tin về cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu
đãi quyền chọn cho nhân viên (ESOP).
➢ Chủ động, linh hoạt: Hệ thống cho phép người dùng tự định nghĩa các tham số,
thiết lập các công thức, nhập các hệ số lương/ thưởng, phụ cấp; “ghi nhận” 1 loại phụ
cấp hoặc 1 loại thưởng cho nhiều CBNV hoặc sử dụng chức năng “nhập liệu tự động
- import” thưởng, bù trừ lương, thu nhập khác,…. giảm thiểu thời gian cho công viêc
nhập liệu, đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.
➢ Hỗ trợ đắc lực công tác quản lý nhân sự:
o Hệ thống cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và toàn diện về lương, thưởng và
các chi phí đầu tư cho nhân viên của toàn Công ty, các bộ phận/phòng ban giúp
lãnh đạo và nhà quản lý thuận tiện trong việc so sánh, đánh giá, dự báo để đưa ra
các quyết định kịp thời trong quản lý nhân sự;
o Hệ thống tự động tạo ra các báo cáo tổng hợp chi phí nhân sự, tổng hợp lương,
tổng hợp thưởng, tổng hợp thu nhập …., giúp các cấp quản lý và bộ phận Nhân
sự dễ dàng hơn trong việc quản lý chi phí nhân viên và có cơ sở cho việc so sánh
về mặt bằng thu nhập với các doanh nghiệp khác hoặc thị trường lao động.
5. Phân hệ quản lý bảo hiểm
Các chức năng chính:
▪ Quản lý thu
▪ Quản lý chi
▪ Quản lý điều chỉnh
▪ Quản lý đối chiếu với cơ quan bảo hiểm
▪ Quản lý công nợ với cơ quan bảo hiểm và với người lao động
Các tiện ích và hiệu quả nổi bật:
➢ Hệ thống cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về bảo hiểm bắt buộc của người
lao động.
➢ Tự động đồng bộ số liệu trích Bảo hiểm từ bảng lương với số liệu đối chiếu với cơ
quan bảo hiểm hàng kỳ.
➢ Hệ thống công cấp các báo cáo đa chiều giúp người sử dụng quản lý và kiểm soát số
liệu bảo hiểm.
➢ Hệ thống cho biết tình hình công nợ Bảo hiểm với người lao động và với cơ quan
bảo hiểm.
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6. Phân hệ khai thác báo cáo tác nghiệp
➢ Hệ thống cung cấp đầy đủ các báo cáo cơ bản cần thiết cho các cấp quản lý dùng
trong quá trình quản lý nhân sự, gồm hệ thống các báo cáo tổng hợp thông tin
liên quan đến Tuyển dụng, Đào tạo, Thu nhập, Nhân sự…

Khác
Thu
nhập

Nhân sự
Đào tạo

Tuyển
dụng

➢ Với khả năng trích xuất các báo cáo thành các dạng file thông dụng, hệ thống
quản trị Nhân sự EzHRM hỗ trợ các nhà quản lý nhanh chóng tập hợp thông tin
nhân sự, thống kê nhanh nhất dữ liệu đầu vào để phục vụ cho mục đích quản lý
nói chung.

➢ Mặt khác, thông qua hệ thống báo cáo động, nhà quản lý hoàn toàn trích xuất các
báo cáo với tùy chọn các thông tin tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích công việc.
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7. Phân hệ khai thác báo cáo quản trị
➢ Đặc biệt Chương trình cung cấp trên 100 đầu báo cáo phân tích thu nhập nhân
viên, chi phí nhân sự, hiệu quả nhân sự… (theo khu vực khối/ bộ phận/ đơn vị/
toàn Công ty/ vùng miền .... và theo các giai đoạn thời gian lựa chọn) để hỗ trợ
cho các cấp lãnh đạo trong quá trình quản lý và thực hiện chi phí nhân viên được
hiệu quả.

➢ Hệ thống cung cấp đầy đủ các báo cáo quản trị cho các cấp quản lý dùng trong
quá trình phân tích và quản trị nhân sự. Hệ thống cung cấp các loại báo cáo theo
khu vực (phòng/ bộ phận/khối, đơn vị trực thuộc, toàn Công ty hoặc theo vùng
miền) và theo các giai đoạn thời gian lựa chọn.

➢ Hệ thống cho phép trích xuất báo cáo thành các dạng file (pdf, excel,...) để nhập
vào các phân hệ khác như phân hệ kế toán để quản lý và thực hiện khâu thanh
toán, hạch toán chi phí được nhanh chóng và chính xác.
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8. Phân hệ quản trị hệ thống
Các chức năng chính:
• Quản lý User cho từng nhân viên
• Quản lý Nhóm User
• Quan lý phân quyền Nhóm User
• Quản lý phân quyền User
• Quản lý biểu quyết, tin tức
• Quản lý công thức tính lương, thưởng
• Quản lý cài đặt báo cáo quản trị
• Quản lý lưu trữ, phục hồi, sao chép dữ liệu
Các tiện ích và hiệu quả nổi bật:
➢ Hệ thống cho phép lưu giữ và bảo mật tất cả thông tin nhân sự tại hệ thống máy
chủ của Doanh nghiệp.
➢ Hệ thống quản lý thông tin người dùng, nhóm người dùng: thêm mới, chỉnh sửa
thông tin, phân quyền ….. Chương trình được xây dựng với hệ thông phân quyền
đến từng người dùng và được đảm bảo cao về tính bảo mật.
➢ Chức năng phân quyền của Hệ thống cho phép phân quyền theo từng người dùng,
nhóm người dùng đến từng chức năng và báo cáo.
➢ Chức năng tham số hóa của Hệ thống cho phép người sử dụng có thể thay số các
tham số bảo mật của Hệ thống.
➢ Hệ thống lưu và quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu của chương trình, cho phép sao
chép dự phòng (backup) và phục hồi dữ liệu (restore).
9. Phân hệ trang chủ: truyền thông và chia sẻ thông tin nội bộ
Các chức năng chính:
▪ Quản lý thông tin thống kê về nhân sự (online)
▪ Quản lý thăm dò ý kiến đánh giá, lựa chọn, biểu quyết của nhân viên (online)
▪ Quản lý chúc mừng sinh nhật nhân viên (tự động cập nhật)
▪ Quản lý chúc mừng nhân viên mới (tự động cập nhật
▪ Quản lý các tin tức khác (tuyển dụng, đào tạo, chúc mừng, chia sẻ, truyền thông
...)
▪ Quản lý thư viện
Tiện ích thông tin nội bộ phong phú cho phép chuyển tải, cập nhật các thông tin về hoạt
động tuyển dụng, đào tạo, chúc mừng chia sẻ,... trong nội bộ; chúc mừng sinh nhật nhân
viên; chúc mừng nhân viên mới; thăm dò ý kiến nhân viên; cập nhật và chia sẻ tin tức
hàng ngày, đề xuất và các kiến nghị của các cấp nhân viên, thư viện nội bộ …., giúp việc
quản lý truyền thông và chia sẻ thông tin nội bộ trong lĩnh vực quản lý nhân sự được
chuyên nghiệp, minh bạch.
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