Giải pháp phần mềm
Quản trị tổng thể nguồn nhân lực

Hệ sinh thái Tinhvan Group
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•
•
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Thành lập năm 1994
Top 5 Công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam
6 đơn vị thành viên, 600+ CBNV
500+ khách hàng trong nước, Nhật Bản, Singapore

TẦM NHÌN
“Tinh Vân định hướng thành một tập đoàn công nghệ
hàng đầu, phát triển bền vững trên nền tảng tri thức và
tính nhân bản, hoạt động toàn cầu, tích cực đóng góp
đất nước và phát huy năng lực sáng tạo của mỗi thành
viên.”

Tinhvan Consulting
SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
• HiStaff – Bộ giải pháp quản trị tổng thể
nguồn nhân lực

KHÁCH HÀNG

• Tư vấn quản trị nhân sự cho Doanh

• Tập đoàn Kinh tế

nghiệp

• Tài chính Ngân hàng

• Các ứng dụng phục vụ nhằm nâng cao

• Doanh nghiệp nước ngoài

năng suất của người lao động

• Tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước
• Người lao động

Đối tác ISV về HCM

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
• HiStaff = Giải pháp CN + Tư vấn quản trị nhân sự

Đối tác ISV về HCM

• Tính bản địa tạo sự khác biệt
• Trải nghiệm Nhân viên, Khách hàng, Người dùng
• Đối tác đồng hành cùng Doanh nghiệp
Giải pháp Quản trị
tổng thể Nguồn nhân lực

• Vì lợi ích Người lao động

Thành viên Hiệp hội
Nhân sự VN

HiStaff – Chuyên nghiệp và Bản địa

Giải pháp quản trị tổng thể nguồn nhân lực cho các tổ chức và doanh nghiệp

◆

16 năm kinh nghiệm triển khai thành công Giải pháp Quản trị nguồn Nhân lực

◆

7 giải thưởng Sao Khuê và nhiều giải thưởng đối với Phần mềm Quản lý Nhân sự HRM hàng đầu Việt Nam

◆

200+ khách hàng lớn, 30+ là #1 trong lĩnh vực của họ

◆

Đội ngũ Chuyên gia tư vấn quản trị nhân sự giàu kinh nghiệm, giàu nhiệt huyết với
15-20 năm trong nghề

◆

Trung tâm CSKH 24/7 sẵn sàng phục vụ tất cả các yêu cầu, hỗ trợ Quý khách hàng

Khách hàng tiêu biểu

Quản lý tương tác giữa Tổ chức và Nhân viên

mọi lúc…

mọi nơi…
Chấm công

Thông tin
cá nhân

Nghỉ phép

Phê duyệt

Báo cáo

mọi bộ phận…

Liên lạc nội bộ

mọi cá nhân…

Giải pháp thiết kế theo hướng đối tượng người dùng

Quản lý cấp trung
Quản lý và phát triển nhân viên
hiệu quả hơn

CEOs
Chuyển tải tầm nhìn và sứ mệnh
công ty tới toàn thể nhân viên

Bộ phận Nhân sự
Tập trung nhiều hơn vào công tác
chiến lược nhân sự

Nhân viên
Tăng cường gắn kết và
nâng cao năng suất lao động

Mô hình tổng quan hệ thống HCMS
LỘ TRÌNH: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
BI – Quản trị thông minh
Dashboards, HR Matrics

TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH, PHÁT TRIỂN.

ĐÁNH GIÁ – TALENT
KPIs, 360o, Succession planning
ĐÀO TẠO
Competency, chí phí, tích hợp E-learning

PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

TUYỂN DỤNG
Định biên, CV Pool, Tuyển dụng online
LƯƠNG
CS lương, nhóm lương, back date, thuế, Bảo hiểm,

CHẤM CÔNG
Loại công, ca kíp, tính linh hoạt
QL TỔ CHỨC – THÔNG TIN NHÂN SỰ
Quản lý tổ chức, Hoạch định, Tối ưu

TỔ CHỨC DỮ LIỆU

Các chỉ số quản trị dành cho Lãnh đạo
Business Intelligence là công cụ hiệu quả hỗ trợ:
1.
2.
3.

Xây dựng chính sách nhân sự
Kế hoạch nguồn lực
Nhận biết và sử dụng Nhân tài

Khả năng tích hợp toàn diện

▪

Tích hợp với hầu hết các hệ thống thông tin của doanh nghiệp

▪

Đáp ứng các Chứng chỉ Bảo mật thông tin

1.

2.

Tích hợp các hệ thống IT:
•

Hệ thống quản lý tài khoản AD (LDAP)

•

Hệ thống chấm công khuôn mặt, vân tay (HiFace)

•

Hệ thống bảo mật OTP

Tích hợp với hệ thống quản trị:

•

ERP (SAP, Oracle EBS)

•

Hệ thống Core Banking (T24, iFlex)

•

Hệ thống Kế toán: Bravo, Misa, Fast

Hệ sinh thái quản trị và phát triển con người

Thông qua ứng dụng di động (mobile app), toàn thể các cấp lãnh đạo, quản lý và nhân viên có thể khai thác các dịch vụ nhân sự trên hệ thống (ELearning, E-Hiring,..) và tương tác với các dịch vụ phúc lợi khác như tài chính, bảo hiểm, sức khỏe,…

Tích hợp với các giải pháp trực tuyến
•

Tuyển dụng trực tuyến eHiring

•

Đào tạo trực tuyến eLearning

•

Đánh giá trực tuyến ePMS

Các dịch vụ phúc lợi cho người lao động
•

Dịch vụ tài chính Financial Care

•

Dịch vụ Bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe

•

Thương mại điện tử

•

Các dịch vụ khác liên quan tới người lao động

HiStaff sẵn sàng trên nền tảng điện toán đám mây

•

Tháng 04/2017 Tinhvan Consulting chính thức trở thành Đối tác
ISV đầu tiên của Oracle Cloud tại Việt Nam phát triển giải pháp
HiStaff, tương thích hoàn toàn với môi trường Cloud của Oracle.

•

Tháng 06/2018 Tinhvan Consulting được ghi nhận là Đối
tác phát triển Giải pháp HCM trên nền tảng đám mây
Microsoft Arure.

Sức mạnh cạnh tranh

