Công ty Cô phán
Giái pháp Phán mệm Dôánh nghiệp
Solution Software Enterprise

SSE Human Resource Management
Sản phẩm và dịch vụ
• Công nghệ điện tôán đám máy
• Đơn gián, thuán thiện, thán thiện vơi ngươi dung
• Thiệt kệ mơ, thông minh, nhiệu tiện ích
• Ổn đinh, tôc đô nhánh, báô mát cáô

• Tiệt kiệm thơi gián vá chi phí
• Đáp ưng đáy đu, chi tiệt các nghiệp vu
• Cáp nhát kip thơi các tháy đôi thông tư
• Náng cáp miện phí phiện bán mơi
• Tư ván miện phí nghiệp vu vá công nghệ
• Báô hánh 24/7

Trang 1

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Mô hình hệ thống
Không chí đơn thuán lá môt phán mệm quán ly hô sơ nhán sư, tuyện dung, đáô táô,
chám công tính lương má nô côn lá môt công cu quán tri nguôn nhán lưc môt cách đác
lưc. Giup chu dôánh nnghiệp hôách đinh đươc nguôn lưc, thông kệ chí sô KPI cuá tưng
phông bán, bô phán, nhán viện, xáy dưng đinh hính khung náng lưc đệ quán ly đáô táô
đánh giá nguôn lưc

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Trang 2

Giao diện người dùng và giao tiếp với các hệ thống khác

Khả năng tương tác
với người dùng:
SHỔ lá Sư kệt hơp
giư công nghệ vá việc
nghiện cưu ky lương vệ

máu sác, đô tương phán,
thôi

quện

ngươi

sư

dung đá táô chô SHỔ
môt giáô diện vô cung
thán thiện vơi ngươi
dung, giup ngươi dung
cám tháy thát sư thôái
mái khi phái lám việc
nhiệu giơ bện máy tính.
Khả năng giao tiếp với các hệ thống bên ngoài:
SHỔ đươc thiệt kệ thệô hương mơ, nện việc giáô tiệp vơi các hệ thông bện ngôái trơ
nện vô cung đơn gián vá thuán tiện. Môi dư liệu trông SHỔ đệu cô thệ chiệt xuát rá vơi
nhiệu đinh dáng, máu biệu khác nháu (Máy in, DBF,PDF, Wôrd, Excệl, Tệxt....) vá đương
nhiện SHỔ cô thệ láy dư liệu tư các hệ thông khác vơi nhiệu đinh dáng khác nháu.
SHỔ cô khá náng kệt nôi trưc tiệp
vơi các thiệt bi như đáu đôc thệ, đáu
đôc má vách, máy chám công báng
ván táy
SHỔ Cháy ôn đing trện máng
LAN, WAN, INTERNET
Tính mềm dẻo, linh hoạt của hệ thống:
Hệ thông chô phệp ngươi dung cô thệ cán thiệp đệ tháy đôi các mán hính nháp liệu,
thệm bơt trương dư liệu, thệm bơt, sưá đôi máu biệu báô cáô thệô yệu cáu khách háng.
Vơi sư thiệt kệ máng tính mơ hệ thông SHỔ thưc sư mệm dệô vá linh hôát trông
các ván đệ hiệu chính hệ thông thệô yệu cáu cuá khách háng.Việc náy giup chô khách
háng giám thiệu chi phí xuông mưc tôi tiệu vá tính náng đông trông công việc đươc đáp
ưng môt cách tôi đá.

Trang 3

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Khả năng bảo mật và phân quyền truy cập hệ thống
Khả năng bảo mật: SHỔ đươc thiệt kệ trện nện
CSDL tôt nhát cuá Micrôsôft (SQL) kệt hơp vơi hệ
thông báô mát cuá Windôws, hệ thông tương lưá
Firệwáll cưng vá Firệwáll mệm khách háng cô thệ
hôán tôán yện tám vệ ván đệ báô mát
Phân quyền truy cập hệ thống:
SHỔ chô phệp ngươi dung phán quyện chi tiệt
đện tưng tác vu cuá ngươi dung, phán quyện thệô
nhiệu cáp.
 Cấp thực đơn của hệ thống: Phán quyện ngươi sư dung thệô chưc náng nhiệm vu
(Kệ tôán bán háng, Kệ tôán muá háng, Kệ tôán háng tôn khô, Thu quy, Kệ tôán
tông hơp, Quán ly)
 Cấp chức năng: Phán quyện ngươi dung chi tiệt đện các tháô tác trện mán hính
nháp liệu chưng tư vá báô cáô (Thệm mơi,
Sưá, Xôá, In, Xệm, Côpy, Chuyện sô)
 Phân quyền sử dụng theo từng đơn vị cơ
sở: Đôi vơi dôánh nghiệp cô nhiệu chi
nhánh, cưá háng thí hệ thông chô phệp
phán quyện môi nhán viện chí đươc truy
cáp váô hệ thông thệô môt đơn vi mính
đáng ky. Tránh nháp nhám, cán thiệp hôác
xệm báô cáô sô liệu cuá các đơn vi khác.

 Phân quyền theo trạng thái của chứng
từ: Hệ thông chô phệp phán quyện truy
cáp đện tưng tráng thái cuá chưng tư đôi vơi tưng ngươi sư dung
 Phân quyền truy cập báo cáo và các trường của báo cáo: Hệ thông chô phệp
phán quyện truy cáp đện tưng máu báô cáô

 Phân quyền chi tiết đến từng trường của chứng từ
 Theo dõi toàn bộ hoạt động của người dùng khi đăng nhập
 Giới hạn quyền truy cập theo địa chỉ của máy, tên máy

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Quản lý tuyển dụng
Quản lý


Cáp nhát hô sơ tuyện dung



Cáp nhát kệnh tuyện dung



Cáp nhát nguôn tuyện dung



Cáp nhát lich phông ván



Cáp nhát hính thưc thi tuyện



Cáp nhát điệu kiện tuyện dung

Báo cáo


Báô cáô yệu cáu tuyện dung



Báô cáô thông tin tuyện dung



Báô cáô hô sơ ưng viện



Lich kiệm trá phông ván



Báô cáô kệt quá kiệm trá phông ván



Báô cáô tính hính tuyện dung



Báô cáô sô sánh sô lương nhán viện thệô yệu cáu



Báô cáô thông kệ thệô kệnh tuyện dung



Báô cáô thông kệ nguôn tuyện dung

Trang 4

Trang 5

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Quản lý hồ sơ nhân sự
Quản lý



Báo cáo biến động nhân sự



Quán ly thông tin nhán viện

•

Dánh sách táng giám thệô bô phán

•

Thông tin chung

•

Dánh sách điệu chuyện bô phán

•

Thông tin giá đính

•

Diện biện láô đông thệô bô phán

•

Thông tin hôc ván

•

Diện biện láô đông thệô vi trí

•

Thông tin sưc khôệ



Báo cáo thống kê

•

Quá trính lám việc

•

Thông kệ nhán viện thệô bô phán

•

Quá trính lương

•

Thông kệ thệô tính chát công việc



Quán ly khện thương ky luát

•

Thông kệ thệô trính đô hôc ván

•

Cáp nhát khện thương, ky luát

•

Thông kệ thệô vi trí công việc

•

Cáp nhát tái nán láô đông

•

Thông kệ thệô đô tuôi, hôn nhán



Quán ly quá trính công tác

•

Báô cáô ty lệ nhán viện nghí việc

•

Cáp nhát quá trính lám việc tái công ty

•

Báô cáô nghí việc thệô ly dô

•

Cáp nhát quá trính công tác trươc



Khen thưởng kỷ luật

•

Dánh sách khện thương

Báo cáo


Báo cáo thông tin nhân sự

•

Dánh sách ky luát

•

Sơ yệu ly lich

•

Dánh sách tái nán

•

Dánh sách sinh nhát

•

Thông tin giá đính

•

Dánh sách nhán viện thệô bô phán

•

Dánh sách nhán viện thệô trính đô

•

Dánh sách N/viện thệô chuyện môn

•

Dánh sách N/viện thệô thám niện

•

Dánh sách đện ky táng lương

•

Dánh sách điệu chính lương
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Quản lý đào tạo
Quản lý


Cáp nhát phiệu yệu cáu đáô táô



Cáp nhát thông tin khôá hôc



Cáp nhát lich đáô táô



Cáp nhát quá trính hôc táp



Cáp nhát kệt quá đáô táô



Chô phệp thi trưc thi trưc tuyện

Báo cáo


Báô cáô yệu cáu đáô táô



Báô cáô kệ hôách đáô táô



Báô cáô quá trính thưc hiện đáô táô



Báô cáô kệt quá các khôá hôc



Báô cáô kệt quá đáô táô thệô nhán viện



Báô cáô yệu cáu đáô táô thệô vi trí công việc

Trang 6

Trang 7

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Quản lý chấm công & Quản lý phép
Quản lý


Cáp nhát chám công tư đông vá bán tư
đông
•

Cáp nhát tư máy chám công ván
táy, quệt thệ ..

•

Cáp nhát chám công trưc tuyện
quá Intệrnệt chô phệp nhán viện
cô thệ chám công tái bát cư điệm
náô trện tôán hệ thông quá
Intệrnệt



Cáp nhát giơ váô rá cuá nhán viện



Cáp nhát nghí váng mát



Cáp nhát nghí thệô chệ đô



Quán ly phệp cuá nhán viện

Báo cáo


Báô cáô đi muôn vệ sơm



Báô cáô thông kệ sô lán đi muôn vệ sơm



Báô cáô nghí thệô má công



Báng chám công



Báng tông hơp công nhán viện



Báng tông hơp táng cá



Báô cáô chi tiệt nhán viện nghí phệp



Báô cáô thệô dôi ngáy phệp trông nám



Báô cáô phệp nám
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Quản lý tính lương
Quản lý


Hệ thông chô phệp vưá tính lương
thệô thơi gián, thệô sán phám, lương
khôán



Cáp nhát thông tin lương, phu cáp
nhán viện



Cáp nhát sán lương thệô công đôán/
bô phán



Cáp nhát thông tin thương phát



Cáp nhát thông tin thu nháp giám trư



Cáp nhát đánh giá khện thương



Cáp nhát tám ưng (Chô phệp kệt nôi
vơi hệ thông kệ tôán)



Tính lương/ Xôá lương

Báo cáo


Báng thánh tôán lương thệô bô phán



Báng thánh tôán lương thệô bô phán
chô nhiệu ky



Chi tiệt thánh tôán lương chô nhán
viện



Chi tiệt thánh tôán lương chô nhán
viện thệô bô phán



Báng chi tiệt lương sán phám chô nhán viện



Báng phán bô lương sán phám bô phán chô nhán viện



Báng chi tiệt phu cáp chô nhán viện thệô bô phán



Báng chi tiệt thương phát thệô bô phán



Dánh sách thánh tôán lương chuyện khôán



Dánh sách thánh tôán lương tiện mát

Trang 8

Trang 9

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Quản lý bảo hiểm & Thuế thu nhập cá nhân
Quản lý


Cáp nhát thông tin báô hiệm, công đôán



Cáp nhát quá trính thám giá báô hiệm



Cáp nhát dánh sách láô đông đệ nghi cáp sô
báô hiệm



Ván bán đệ nghi



Cáp nhát dánh sách láô đông thám giá báô
hiệm



Cáp nhát dánh sách láô đông phát sinh thánh
tôán thệô chệ đô



Cáp nhát thông tin hơp đông láô đông



Cáp nhát phu luc hơp đông láô đông

Báo cáo bảo hiểm


Tơ khái thám giá BHXH, BHYT



Dánh sách láô đông đệ nghi cáp sô báô hiệm



Dánh sách đệ nghi tháy đôi thông tin ngươi
thám giá báô hiệm



Dánh sách láô đông thánh tôán thệô chệ đô



Dánh sách nhán viện chưá cô sô BHXH, BHYT



Dánh sách láô đông thám giá báô hiệm trông
tháng

Báo cáo hợp đồng


Hơp đông láô đông



Phu luc hơp đông láô đông



Dánh sách nhán viện chưá ky hơp đông láô đông



Dánh sách nhán viện hệt hán hơp đông láô đông



Dánh sách nhán viện hệt hán thư việc



Báô cáô cánh báô hệt hán hơp đông



Báô cáô thông kệ nhán sư thệô lôái hơp đông

Thuế thu nhập cá nhân


Cáp nhát thông tin thuệ TNCN chô nhán viện



Cáp nhát thu nháp/giám trư thệô biệu luy tiện
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Quản lý cấp phát công cụ dụng cụ
Quản lý


Cáp nhát thông tin công cu dung cu



Cáp nhát cáp phát công cu dung cu



Cáp nhát táng giám công cu dung cu



Cáp nhát yệu cáu cáp phát công cu dung
cu thệô vi trí công việc



Cáp nhát sô công cu dung cu sư dung đáu
ky



Kệt chuyện công cu dung cu sư dung sáng
nám sáu

Báo cáo


Báô cáô cáp phát công cu dung cu



Báô cáô táng giám công cu dung cu



Tính hính cáp phát công cu dung cu thệô nhán viện



Tính hính cáp phát công cu dung cu thệô vi trí công việc



Báô cáô cáp phát công cu dung cu hệt hán

Trang 10

Trang 11

Dịch vụ tận tình - Giải pháp thông minh

Tiện ích và dịch vụ
Tiện ích khác


Láy sô liệu tư ệxcệl vá các
nguôn khác váô phán mệm



Xuát dư liệu rá các đinh dáng
khác nháu



Chô phệp kệt nôi đông bô trưc
tiệp vơi các hệ thông phán
mệm khác (Kệ tôán, CRM,
Wôrkflôw..) quá giáô thưc API



Kệt nôi trưc tiệp vơi hệ thông
tin nhán SMS, Emáil

Dịch vụ


Cáp nhát miện phí các tháy đôi
vệ máu biệu vá chệ thệô thông
tư hiện hánh cuá Nhá nươc



Cáp nhát thông tư, quyệt đinh
trươc 15 ngáy báô cáô



Náng cáp miện phí tư phiện bán cu sáng phiện bán mơi



Cáp nhát miện phí các tiện ích mơi



Tư ván nghiệp vu miện phí



Tư ván giái pháp công nghệ miện phí



Báô hánh ngáy tái thơi điệm khách háng yệu cáu dich vu



Báô hánh 24/24 tát cá các ngáy trông tuán
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Các sản phẩm khác của công ty


Hệ thông quán tri tông thệ dôánh nghiệp trện nện điện tôán đám máy



Phán mệm kệ tôán quán tri



Phán mệm quán ly sán xuát



Phán mệm quán ly nhán sư tiện lương



Phán mệm quán ly quán hệ khách háng



Phán mệm quán ly bán háng - chuôi



Phán mệm quán ly khô ônlinệ



Phán mệm quán ly báô trí thiệt bi



Phán mệm quán ly tái sán ônlinệ



Phán mệm quán ly công việc



Phán mệm quán ly chám sôc khách háng

Trang 12
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