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Giới thiệu

Giải pháp WYS HRMS, giúp doanh nghiệp xây dựng và hiện thực hóa tất cả các chính sách xây dựng và phát 

triển nguồn nhân lực. Đối với từng tổ chức khác nhau, WYS HRMS cung cấp các công cụ để quản trị hệ thống dễ 

dàng tùy chỉnh chức năng cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Các chức năng chính của hệ thống 

bao gồm: Quản lý phép, chấm công, quản lý hồ sơ thông tin cá, quản lý công việc, quản lý tiền lương cho tất cả 

nhân viên.

Phần mềm quản lý nhân sự được xây dựng theo hai tiêu chí linh hoạt và thích nghi. Tiêu chí linh hoạt giúp đánh 

ứng nhu cầu phong phú đa dạng của các công ty khác nhau, tiêu chí thích ứng giúp công ty dễ dàng thay đổi 

mô hình, tái cơ cấu theo định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Sau khi đi vào hoạt động phần mềm quản lý nhân sự giúp phòng nhân sự và ban lãnh đạo nắm được thông tin 

chính xác về nhân sự trong tổ chức bằng cách cung cấp các báo cáo và phân tích phù hợp.
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Lợi ích - HRMS:

Các tính năng của WYSE HRMS:

Lập kế hoạch phát triền và đánh giá nhân sự

Công cụ tính lương linh hoạt

Đầy đủ báo cáo và phân tích về nhân sự

Thu thập dữ liệu từ thiết bị chấm công online

Quản lý nghỉ phép, vắng mặt, nghỉ bù

Quản lý thời gian làm việc theo ca/ Đổi ca

Xây dựng quy chế nghỉ phép theo quy định của 
công ty Quản

lý đầy đủ thông tin nhân viên

Hệ thống quản lý hiệu quản công việc dựa trên KPI

Quản lý tất cả thông tin cần thiết liên quan đến hệ 
thống nhân sự

Phần mềm WYSE HRMS là một nền tảng toàn diện cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến quản lý nhân 
sự, quản lý phòng ban giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên.

Phòng nhân sự có đầy đủ thông tin liên quan đến nhân viên – chỉ với một cú nhấp chuột!

Quản lý chính xác thời gian nghỉ phép, thời gian làm việc chấm công

Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua ứng dụng KPI

Tính chính xác lương và tiền làm thêm giờ

Cải thiện năng suất bằng cách nâng cao tính kỷ luật và kỹ năng làm việc của lao động

HR & Bene�ts
Administration Resource

Allocation
Requests
Queries

Performance
Management

Attendence / Leave
Management

Reimbursements Personal
Data

Management

Training
Administration

HRMS
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Thông tin sản phẩm

Thông tin về Nghỉ phép & Vắng mặt

Xây dựng các mẫu đơn xin nghỉ phép/ công tác

Xây dựng các loại phép theo quy định

Xây dựng các quy định về nghỉ phép

Quản lý quy trình duyệt đơn/ nộp đơn trực tuyến

Báo cáo nghỉ phép/ công tác/ vắng mặt theo yêu 
cầu quản lý

Quản lý NGhỉ phép & Vắng mặt
Xây dựng bảng cấp công theo quy định

Thu thập dự liệu chấm công từ nhiều nguồn khác
nhau: máy chấm công/Máy quét vân tay

Xác định vị chí chấm công

Quản lý chi tiết chế làm việc theo ca

Quản lý ra vào theo quy định

Xử lý lại bảng chấm công

Cung cấp cổng thông tin phục vụ cán bộ nhân 
viên

Định nghĩa ngày lễ theo địa điểm

Quản lý chấm công

Lịch

Đơn và duyệt phép, phép nghỉ bù & và phép 
công tác

Thông tin nhân viên

Xem phiếu lương

Yêu cầu

Báo cáo

Kê khai thuế thu nhập cá nhân

Xem cách tính thuế thu nhập cá nhân

Phần dành cho nhân viên
Cấu trúc khoản lương và giảm trừ linh hoạt

Lương & khoản trừ chịu thuế và không chịu thuế

Tính lương dựa trên bảng chấm công / cơ sở tính 
cố định hoặc thay đổi

Tạo bảng lương mới của tháng & xử lý lương

Xử lý & in phiếu lương theo nhóm hoặc nhóm nhân 
viên được chọn

Khóa dữ liệu hàng tháng tránh thay đổi dữ liệu đã 
xử lý

Tính các khoản giảm trừ khác

Báo cáo lương

Tạo danh sách chuyển khoản ngân hàng

Tạo bản sao kê ngân hàng & thư giới thiệu cho 
ngân hàng

Quản lý bồi hoàn

Quản lý thuế thu nhập, Quản lý khấu trừ thuế tại 
nguồn

Bảng lương

Quản lý thông tin nhân viên

Bổ xung nhân viên mới gia nhập

Sinh nhật của nhân viên

Thông tin thôi việc nhân viên

Thông tin báo cáo nhân viên

Thông tin thẻ ra vào nhân viên

Thông tin nghỉ trong tuần

Thông tin Nhân Sự
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Xây dựng mục tiêu

Nhân viên tự đánh giá

Đánh giá của những người liên quan

Đánh giá của quản lý/ đánh giá của công ty

Biểu đồ đánh giá năng lực nhân viên

Đề xuất kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự

Hệ thống quán lý KPI

Thông tin Nhân sự công ty

Chính sách

Hướng dẫn sử dụng

Thông tin công ty đối với HRMS

Báo cáo tổng hợp

Báo cáo chấm công

Báo cáo phân bổ ca làm cho nhân viên

Báo cáo nghỉ phép

Báo cáo chấm công

Báo cáo nghỉ phép công tác

Báo cáo & Phân tích

Quản lý & Cấu hình nghỉ bù

Liên kết với hệ thống bảng chấm công

Nghỉ bù
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