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Quản lý nhân sự NANO-HRM 4.0 

 

GIỚI THI ỆU SẢN PHẨM 

_Giải pháp quản lý nhân sự doanh nghiệp_  

_nanosoft-hrm 4.0_ 

 

Hơn 9 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp và hoàn thiện giải pháp quản lý nhân sự cho 
doanh nghiệp, ñến nay phần mềm Nano-HRM ñã ñược nhiều doanh nghiệp tín nhiệm sử 
dụng. Cùng với tư vấn nghiệp vụ của các chuyên gia quản lý nhân sự hàng ñầu, hệ thống 
Quản lý nhân sự Nano-HRM 4.0 của Công ty NanoSoft (Cty NanoSoft) trở thành phần mềm 
chuyên dụng hàng ñầu tại Vi ệt nam về nhu cầu quản lý nghiệp vụ nhân sự.  

Với mục tiêu ñơn giản hóa quy trình quản lý nhân sự Tuyển dụng – ðào tao - Hồ sơ 
nhân sự - Chấm công - Tiền lương – ðánh giá công việc, cung cấp các báo cáo thống kê 
quản trị ña chiều chính xác cho ban lãnh ñạo, hợp nhất dữ liệu ña chi nhánh, trụ sở, văn 
phòng và luôn hợp lý về ngân sách ñầu tư của doanh nghiệp sẽ ñem lại hiệu ích tối ña 

 

 



 

 

1 Giá tr ị ưu việt NANO-HRM 4.0 

• Hệ thống mở, linh hoạt với nhiều hình thức xuất/ nhập dữ liệu giao tiếp dễ dàng với 

các ứng dụng khác. Cho phép thiết lập các thông số tùy biến của hệ thống, tự ñịnh 

nghĩa các yếu tố tính lương, công thức tính toán trong công tác tính lương, chấm công, 

tuyển dụng, ñào tạo …Cho phép ñào sâu phân tích dữ liệu từ tổng hợp ñến chi tiết. 

• Bảo mật nghiêm ngặt, tổ chức phân quyền sử dụng chặt chẽ ñến từng chức năng, từng 

quá trình, phân quyền theo database 

• Ổn ñinh trong quá trình sử dụng và cập nhật tính năng cũng như các thông tư quy ñịnh 

mới nhất của Bộ Lao ñộng, Thương binh Xã Hội. 

• Chuyên nghiệp: Hệ thống tính năng – nghiệp vụ ñược thiết kế chuyên nghiệp theo mô 

hình quản trị mới và ñúng luật ñịnh, phù hợp với các loại hình doanh ngiệp ñang hoạt 

ñộng tại Việt Nam. 

2 Giá tr ị cho doanh nghiệp 

• Tăng hiệu quả công việc cho người sử dụng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà quản 

lý. 

• Cung cấp kịp thời thông tin hai chiều cho người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng  

• Chuẩn hóa quy trình quản lý nhân sự của doanh nghiệp. 

• Quản lý, theo dõi, phát triển và chia sẻ nguồn lực giữa các cá nhân, nhóm làm việc, vị 

trí công tác... từ thời ñiểm nhân viên bắt ñeu ñược tuyển dụng ñến khi chấm dứt làm 

việc với công ty 

• Quản lý tuyển dụng, quản lý năng lực nhân viên, quản lý các chương trình huấn luyện, 

quản lý ñánh giá hiệu quả công việc, quản lý kế hoạch ñào tạo kế cận...  

• Quản lý lương và tính lương cho nhân viên. Hỗ trợ nhiều phương pháp chấm công: vân 

tay, thẻ từ, thẻ ñiện tử… tự ñộng cập nhật vào chương trình. 

• Tự ñộng cập nhật file ñầu vào cho thông tin nhân viên, bảo hiểm xã hội 

 



 

 

3 Quá trình hình thành và phát triển. 

 

       

4 Phần mềm NANO-HRM 4.0 

4.1 Công nghệ sử dụng 

- Mô hình: Client/ Server.  

- Ngôn ngữ lập trình : DOTNET 

- Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2005(Trở lên) 

- Hệ ñiều hành: Windows 

- Công cụ sử dụng: 100% hand-code 

- Thiết kế theo dạng Module mở, dễ cập nhật, sửa chữa và nâng cấp. 

- Giao diện hệ thống: Thiết kế giao diện chuyên nghiệp sử dụng các phần mềm ñồ 
họa tiên tiến: Adobe Photoshop CS3, Adobe Flash Professional CS3. 

4.2 Chức năng chương trình 

 PHÂN HỆ CƠ BẢN 

 Quán lý thông tin nhân viên:  

Bằng sự kết nối thông tin với các phân hệ Nhân sự khác, Quản lý thông tin nhân viên là 

nơi lưu trữ ñầy ñủ hệ thống dữ liệu chi tiết của cá nhân trong suốt quá trình làm việc tại công 

ty. Các thông tin này ñược quản lý và khai thác một cách hiệu quả thông qua các công cụ 



 

 

trích lập báo cáo, giúp doanh nghiệp dễ dàng phân tích tình hình biến ñộng nhân sự trong 

toàn công ty.. 

• Lưu giữ ñầy ñủ hệ thống dữ liệu chi tiết của cá nhân trong suốt quá trình làm việc tại 

công ty ngay cả khi nhân viên ñã nghỉ việc. 

• Cung cấp một hệ thống dự báo ñến hạn như: nhân viên sắp hết hạn hợp ñồng lao ñộng, 

sắp ñếnhạn tăng lương, nghỉ hưu, tập sự, thôi việc ...với thời gian dự báo tuỳ thuộc 

người dùng. 

• Tự ñộng tính tiêu chuẩn phép năm của nhân viên dựa vào việc cho phép người dùng 

ñịnh nghĩa công thức tính phép. 

• Quản lý quá trình nghỉ phép, cập nhật ngày phép tiêu chuẩn theo từng thời ñiểm của 

nhân viên chính xác. 

• Quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật từ nhân viên ñến tập thể như: tổ nhóm, phòng 

ban, chi nhánh ... 

• Tự ñộng thiết lập các Quy trình xét duyệt các yêu cầu của nhân viên như: nghỉ phép, 

tăng lương, ñánh giá, tuyển dụng ... 

• Cung cấp công cụ dễ dàng tìm kiếm nhanh thông tin của nhân viên trong mọi tính năng. 

 Quản lý tiền lương:  

Quản lý dữ liệu liên quan ñến tiền lương, tính lương ñịnh kỳ dựa trên các số liệu liên quan 
như ngày công, phụ cấp và các hệ số cấu thành nên công thức tính lương.  

Với Công thức tính lương tự ñộng và tự ñịnh nghĩa ñem ñến sự linh hoạt, chủ ñộng 
cho người quản lý nhân sự.  

Hệ thống báo cáo lương mang tính phân tích và quản trị cao cho nhà quản lý có cái nhìn 
tổng thể về việc chi trả lương và có kế hoạch tài chính phù hợp. 

• Quản lý quá trình tính lương: Các quá trình tính lương ñược thiết lập ñể theo dõi hiệu 

chỉnh sao cho kịp thời phù hợp từng giai ñoạn Cho phép tính lương khi thay ñổi lương 

giữa tháng 

• Tự ñộng chuyển số tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN sang phần quản lý bảo hiểm 

• Tự ñộng hoạch toán lương sang phần mềm sẵn có của Ngân hàng 

• Quyết toán thuế thu nhập hoàn toàn dựa vào thiết lập biểu thuế khai báo từ người dùng. 

• Tự ñộng tạo các bảng lương chính thức, lương ngoài giờ, phiếu trả lương, bảng kê thuế 

thu nhập, danh sách trả lương qua ngân hàng,… 

• Cho phép chuyển khoản cho mỗi nhân viên ñến một hoặc nhiều tài khoản tại một hoặc 

nhiều ngân hàng, trong ñó có thể phân chia chuyển khoản chi tiết theo từng khoản thu 

nhập hoặc theo tổng thực lãnh. 

• Tự ñộng gửi phiếu thanh toán lương qua email. 



 

 

• Tập hợp chi phí, tạo chứng từ tiền lương chuyển sang phần mềm kế toán. 

• Tăng cường kiểm soát chi phí qua báo cáo tình hình thu chi các Quỹ, giúp doanh 

nghiệp hoạch ñịnh và chủ ñộng phân bổ ñược Quỹ tiền lương. 

 Quản lý chấm công:  

Là phân hệ chấm công tự ñộng giúp người dùng quản lý giờ công, ngày công thực tế của 

nhân viên thông qua việc xử lý dữ liệu thô từ các máy chấm công, tự ñộng tính toán và xuất 
ra các báo cáo phù hợp phục vụ cho công tác tính lương.  

• Hệ thống chấm công tự ñộng ñược thiếp lập linh hoạt, tương thích với tất cả các loại 

máy chấm ông hiện nay như: thẻ từ, vân tay ... 

• Tự thiết lập hệ thống ngày nghỉ, ngày lễ ñể từ ñó chấm công cho nhân viên chính xác 

theo luật ñịnh. 

• Cho phép xây dựng hệ thống ca làm việc và thay ñổi theo yêu cầu. Ca làm việc có thể 

kéo dài với thời gian bao lâu tùy ý. 

• Quản lý việc phân ca tự ñộng cho nhân viên hoặc phân ca qua chu kỳ ca: Chu kỳ ca làm 

việc thuận, Chu kỳ ca làm việc nghịch ... Phân ca làm việc cho nhân viên cố ñịnh hoặc 

thay ñổi.  

• Từ thông tin quét thẻ, hệ thống cho phép xử lý các trường hợp bất hợp lệ như quên quét 

thẻ, quét sai ca làm việc, không phân ca làm việc… 

• Cho phép thiết lập tuỳ chọn khi tính công ngoài giờ như: tự ñộng tính thêm giờ khi 

nhân viên ñi làm ngoài giờ hoặc có xác nhận từ người dùng. 

• Tự ñộng tính số giờ/công làm ñêm cho nhân viên trong tháng khi nhân viên có thời giờ 

làm ñêm. 

• Tự thiết lập thời gian làm việc ñể báo cơm, tính công cơm cho nhân viên. 

• Tự ñộng trừ công ñi trễ về sớm theo thời gian thực tế hoặc theo quy ñịnh riêng của 

doanh nghiệp. 

• Tự ñộng chuyển ñổi công khi nhân viên làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ theo thiết lập 

của người dùng. 

• Mọi kết quả tính công ñều cho phép người dùng hiệu chỉnh, cho phép phát sinh công 

khi nhân viên nghỉ lễ. 

• Hệ thống báo cáo công ña ñạng từ công ngày, công tháng, từ chi tiết ñến tổng hợp cho 

phép người dùng có ñược thông tin chấm công chính xác. 

• Tương thích hợp nhất dữ liệu với hệ thống tính lương của doanh nghiệp. 



 

 

 Quản lý BHYT – BHXH 

Xử lý và theo dõi các thông tin liên quan ñến BHXH, BHYT. Cung cấp hệ thống báo cáo 

ñúng mẫu của nhà nước quy ñịnh, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian dành cho công tác 
theo dõi và lập báo cáo BHXH, BHYT.  

• Theo dõi toàn bộ quá trình nộp BHXH, BHYT, BHTN của toàn thể nhân viên. 

• Cập nhật các thông tin về chế ñộ ñược hưởng BHXH: Nghỉ ốm, nghỉ Thai sản, nghỉ 

hưu. 

• Quản lý thông tin về sức khỏe, nơi khám chữa bệnh, kết quả khám chữa bệnh ñịnh kỳ 

theo chính sách của Bảo hiểm. 

• Báo cáo (Thực hiện theo mẫu báo cáo quy ñịnh bắt buộc của BHXH VN) 

- Báo cáo khai nộp BHXH 

- Mẫu báo cáo về BH theo chính sách của nhà nước 

- Sổ theo dõi BHXH, BHYT, BHTN của từng nhân viên 

 PHÂN HỆ MỞ RỘNG 

 Tuyển dụng 

• Tự thiết lập các yêu cầu tuyển dụng cho từng chức danh công việc. 

• Tự thiết lập các quy trình tuyển dụng cho các chức danh. Tùy thuộc mức ñộ và yêu cầu 

công việc mà mỗi chức danh có quy trình tuyển dụng khác nhau. 

• Quản lý quy trình tuyển dụng chi tiết từng ñợt tuyển, vòng tuyển theo thời gian và chức 

danh. 

• Tự ñộng tìm kiếm nhân viên nội bộ hoặc hồ sơ ứng viên phù hợp các chỉ tiêu tuyển 

dụng. 

• Kết nối ñược thông tin ứng viên trên trang Web. 

• Lưu trữ sẵn nguồn ứng viên cho các chức danh cần tuyển dụng trong tương lai. 

• Mọi thông tin của ứng viên tự ñộng cập nhật vào hồ sơ nhân viên khi ñược tuyển dụng 

• Thống kê, báo cáo tình hình tuyển dụng, so sánh yêu cầu và thực tế ñạt ñược, giúp 

doanh nghiệp hoạch ñịnh chiến lược tuyển dụng, ñáp ứng yêu cầu nguồn lực của mình 

 ðào tạo 

• Tự thiết lập yêu cầu kỹ năng cho từng chức danh tùy thuộc tính chất công việc. 

• Hỗ trợ hoạch ñịnh các kế hoạch ñào tạo từ yêu cầu ñào tạo và yêu cầu công việc cho từng vị 

trí. 

• Tổ chức thực hiện cũng như theo dõi chi phí, kết quả ñào tạo. 

• Thực hiện ñánh giá khoá ñào tạo từ nhân viên. 



 

 

• Cho phép thiết lập danh mục các yếu tố, công thức tính ñiểm ñể tính thời gian phục vụ sau khi 

ñào tạo.  

• Quản lý các hợp ñồng cam kết phục vụ của nhân viên, tự ñộng tính tiền ñền bù khi nhân viên 

nghỉ việc mà không phục vụ ñủ thời gian cam kết. 

• Tự ñộng chuyển các thông tin khoá học cũng như các văn bằng chứng chỉ vào hồ sơ nhân 

viên. 

 ðánh giá 

• Tự ñộng hoá hệ thống ñánh giá năng lực, kết quả công việc của nhân viên.  

• Tự ñộng thiết lập chỉ tiêu ñánh giá cho từng chức danh công việc và thang ñiểm tương 

ứng. Bỏ qua yếu tố cảm tính khi ñánh giá công việc cho nhân viên, tạo cơ chế quản lý 

rõ ràng, công bằng trong doanh nghiệp. 

• Cho phép quản lý quá trình xét duyệt, ñánh giá kết quả công việc theo ñịnh kỳ hoặc 

thời ñiểm. 

• Thiết lập các chính sách khen thưởng hay kỷ luật từ kết quả ñánh giá. 

• Tự ñộng chuyển ñổi kết quả ñánh giá vào hồ sơ nhân viên. 

• Báo cáo thống kê kết quả ñánh giá theo yêu cầu quản lý ña dạng. 

 Báo cáo:  

• Hệ thống báo cáo theo mẫu mới nhất của Bộ Lao ñộng và Thương binh Xã Hội 

• Chế ñộ báo cáo ñộng: Người dùng có thể tùy biến báo cáo theo tiêu chí lựa chọn ñể in 

báo cáo, chiết suất Excel, Word, HTML… 

• Báo cáo thống kê: Danh sách chính xác ñầy ñủ như: Thống kê số lượng cán bộ, thống 

kê chất lượng cán bộ, báo cáo mức tăng giảm nhân sự. Với gần 100 mẫu báo cáo chắc 

chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng 

• Lập báo cáo, thống kê về tình hình nhân sự của toàn bộ cơ quan, của riêng từng ñơn vị 

•  Tùy mục ñích báo cáo, thống kê ñược lập theo nhiều tiêu chí: 

• Theo chức vụ, vai trò, trình ñộ, giới tính, ñộ tuổi, … 

• Giúp cán bộ quản lý, cấp lãnh ñạo có cái nhìn tổng quát và ña chiều về tình hình nhân 

sự 

 Phân hệ quản tr ị hệ thống  

• Bảo mật thông tin tối ña 

- Hệ thống ñược bảo mật ña cấp, ña quyền 

- Lưu nhật ký ñăng nhập hệ thống 

- Là yêu cầu không thể thiếu với một hệ QLNS 

•  Bảo mật ña cấp, ña quyền 



 

 

- Cấp 1: Bảo mật theo phân hệ thông tin – trên 50 phân hệ 

- Cấp 2: Bảo mật theo thao tác truy cập – 5 quyền thao tác (ña quyền) 

•  Nhật ký ñăng nhập hệ thống: user và thời gian ñăng nhập. 

• 5 quyền truy cập/thao tác: xem, sửa, xóa, thêm và lập báo cáo thống kê. 

 Phân hệ quản lý danh mục  

• ðịnh nghĩa danh mục phù hợp với cơ quan, ñơn vị sử dụng. Ví dụ: 

- Cấu trúc phòng ban của cơ quan 

- Chức vụ, ngạch bậc 

- Các hình thức khen thưởng, kỷ luật; … 

•  ðiểu chỉnh dễ dàng theo thời gian, theo nhu cầu thực tế tại từng thời kỳ 

•  Người sử dụng tự ñiều chỉnh, không phụ thuộc vào công ty cung cấp phần mềm   

 Chức năng tìm kiếm thông tin  

• Phân hệ giúp tìm thông tin ñầy ñủ từ thông tin ñơn lẻ. 

•  Sổ thông tin liên lạc giúp: 

- Tra cứu nhanh về những cán bộ thường xuyên liên lạc. 

• Có 2 chế ñộ tìm kiếm 

•  Chế ñộ tìm kiếm nhanh: ðơn giản, dễ dùng, Thao tác nhanh 

•  Chế ñộ tìm kiếm nâng cao: 

4.3 Bảo hành, bảo trì 

• Phương thức hỗ trợ: ñiện thoại, email, hỗ trợ trực tuyến, và hỗ trợ tại chỗ. 

• Thời gian hỗ trợ: 24/24 

• Hình thức hỗ trợ: miễn phí. 

• Thời gian phản hồi: kể từ khi Công ty Nanosoft nhận ñược yêu cầu hỗ trợ, tiến hành hỗ 

trợ ngay với những lỗi ñơn giản, với những lỗi phức tạp chậm nhất trong vòng 48h ñối 

với những lỗi do chương trình. Với những lỗi xẩy ra ngoài phạm vi chương trình hoặc 

do nguyên nhân khác gây ra Công ty Nanosoft không chịu trách nhiệm. 

• Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. 

• Thời gian bảo trì: miễn phí trong 03 năm tiếp theo. 

• Cập nhật chương trình:  

- Trong thời gian bảo hành, chương trình ñược cập nhật miễn phí. 

- Trong thời gian bản trì, chương trình cập nhật theo yêu cầu. 



 

 

 Ghi chú: Chi phí ñi lại ăn ở cho cán bộ bảo hành, bảo trì của Công ty Nanosoft do 

bên khách hàng chịu trách nhiệm 

4.4 Yêu cầu cơ sở hạ tầng 

• Máy chủ 

- Số lượng: 01 máy 

- Cấu hình: Tối thiểu PIV; Ram 1GB; HDD 20GB 

- Phần mềm cài ñặt: Cài ñặt Window server 2003 (trở lên), Hệ cơ sở dữ liệu SQL 
server 2000(trở lên),  

• Máy trạm 

- Số lượng: tùy thuộc vào nhu cầu. 

- Cấu hình: Tối thiểu PIII, celeon ; Ram 512B; HDD 20GB 

- Phần mềm cài ñặt: Cài ñặt Window XP (trở lên) 

• Hệ thống mạng: 

- Có kết nối mạng LAN (mạng nội bộ). 

- Kết nối mạng Internet (ñể truyền tải dữ liệu nếu cần). 

4.5 Thời gian triển khai 

Bước Nội dung Ngày 

1 Họp triển khai dự án 1.0 

2 Khảo sát hệ thống và cài ñặt demo 1.0 

3 Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ 3.0 

4 Phân tích, thiết kế hệ thống 5.0 

5 Lập trình hệ thống 20.0 

6 Kiểm soát lỗi và hiệu chỉnh 15.0 

7 Cài ñặt dùng thử 1.0 

8 ðào tạo sử dụng 2.0 

9 Dùng thử 5.0 

10 Hòan thiện chương trình 3.0 

11 Cập nhật chương trình 1.0 

12 Bàn giao 1.0 

13 Bảo hành 12 tháng 



 

 

Tổng số ngày 60.0 

Ghi chú: ðơn vị ngày tính theo ngày làm việc 1 tuần 5 ngày làm việc và 1 ngày làm 8h. 

 

Thông tin liên hệ 

Nguyễn Minh Th ắng – Phòng kinh doanh, hỗ trợ dự án 

Mobile phone: 0985 224 229 

Support online: minhthang_sat@yahoo.com 

Email: thangnm@nanosoft.vn 

 

ðinh Văn ðịnh – Phụ trách kinh doanh 

Mobile phone: 094 797 6660 

Support online: dvd_tin@yahoo.com 

Email: dinhdv@nanosoft.vn 

 

Nguyễn Văn Sự – Hỗ trợ kỹ thuật 

Mobile phone: 0977 270 874 

Email: sunv@nanosoft.vn 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NANOSOFT 

Trụ sở         : Số 2C9B – Tô Hiệu – Cầu Giấy – Hà Nội 

Văn phòng :  Số 3 Ngõ 122 – Kim Giang  – ðại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội 

ðiện thoại  :  04. 3 559 2799; 6 292 4093 – Fax: 04. 3 559 2799 

Email          :  info@nanosoft.vn – Website: www.nanosoft.vn 

 

Chào trân trọng và rất hân hạnh ñược hợp tác!  


