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Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương 



Phần thứ nhất: Giới thiệu về công ty Worldsoft

Phần thứ 2: Sơ lược về GO-DMS

Phần cuối cùng: Thảo luận .

Nội dung
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Giới thiệu về Công ty Worldsoft
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Thành lập năm 2002, Worldsoft hướng

đến mục tiêu giảm thiểu chi phí cho

những khách hàng mong muốn có

được sản phẩm phần mềm công nghệ

cao.Với hơn 10 năm tham gia nghiên

cứu & phát triển sản phẩm về lĩnh vực

xây dựng và kinh doanh Bất động sản.

Sản phẩm của Worldsoft hiện đã cung

cấp cho nhiều khách hàng là những

Công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây

dựng và kinh doanh Bất động sản tại

Việt Nam



4

Sản phẩm và Dịch vụ

Worldsoft sử dụng các công nghệ như: C++, JAVA, VB.NET, ASP.NET, 

C#,Oracle, và rất nhiều những công nghệ tân tiến khác để phục vụ theo yêu 

cầu khách hàng. 

1. Hệ thống ERP_Construction

2. Project Document Management System

3. School Management System

4. Hệ thống CRM & quản lý Kinh Doanh BĐS 

5. Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp



• Giao diện WEB

• Liên kết và tập trung

• Mọi nơi mọi lúc

Tổng quan

• Mọi nơi mọi lúc: trong nước

Internet

• Mọi nơi mọi 

lúc: nước ngoài

Internet
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•Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương là một ứng dụng online 
quản lý toàn bộ các dữ liệu và hoạt động quản trị nhân sự tiền
lương bao gồm quản trị nhân sự, quản lý chấm công, quản trị tiền
lương và chính sách phúc lợi.

•Được xây dựng trên công nghệ hiện đại tiên tiến nhất phần mềm
tạo cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất cho tất cả dữ liệu và các
nghiệp vụ quản trị nhân sự.Phần mềm cho phép xử lý dữ liệu của
hàng ngàn nhân viên, cho phép nhân viên tương tác với phần
mềm trong phân quyền cho phép.

•Phần mềm được thiết kế cho mô hình Tập đoàn (Công ty mẹ, 
công ty con) – multi company.

•Tích hợp trực tiếp với CSDL của thiết bị chấm công công nghệ
mới, tự động truyền dữ liệu từ các địa điểm về máy chủ

Hệ thống quản trị NS-TL online



Chức năng
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1. Quản trị nhân sự:

Lưu trữ tất cả các dữ liệu của nhân sự gồm thông tin cá nhân cũng như các mối quan
hệ gia đình, kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, lịch sử khen thưởng và kỷ
luật của nhân viên

2. Quản lý chấm công

• Bằng việc tích hợp với thiết bị chấm công hiện đại phần mềm cho phép lấy
dữ liệu quét vân tay trực tiếp từ các thiết bị được lắp đặt tại các văn phòng mà
không cần phải làm thao tác đến tận thiết bị và copy dữ liệu . Điều này giúp
cho BP nhân sự xử lý được thông tin thời gian chấm công nhanh chóng hơn
bao giờ hết.

3. Quy trình  online : Phần mềm sẽ thay thế các quy trình x duyệt truyền thống 
bằng email hoặc thư, tất cả nhân viên sẽ được cấp username và có thể xin nghỉ phép 
năm, phép khác, yêu cầu tuyển dụng, thuyên chuyển , công tác trên phần mềm. 

4. Lương và phúc lợi:. Tất cả chế độ lương và phụ cấp sẽ được chuẩn hóa , tính
toán theo công thức thống nhất ,tính toán thuế TNCN và BH.

Phần mềm cho phép kết xuất các báo cáo tổng hợp về nhân sự chi phí lương theo
từng phòng ban , bộ phận , theo thời gian ... giúp cung cấp dữ liệu cho Ban TGĐ
phân tích cơ cấu lương, và dự đoán chi phí lương trong tương lai.
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Chức năng

4. Đánh giá xếp loại nhân viên

Phần mềm cho phép mỗi công ty tự định nghĩa và thiết lập KPI để đánh giá nhân

viên. Mỗi nhân viên sẽ có trách nhiệm tự đánh giá và trình cho chủ quản phê

duyệt.Mỗi nhóm nhân viên sẽ được đánh giá theo các tiêu chí phù hợp.

4. Tuyển dụng và đào tạo

Phần mềm cho phép xử lý các yêu cầu tuyển dụng và đào tạo cũng như

lưu trữ thông tin các ứng viên để phục vụ cho công tác hoạch định nguồn

lực. Cho phép các phòng ban lập các phiếu đề nghị đào tạo, các khóa đào

tạo
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Mô hình multi company

Cơ chế phân quyền Công ty mẹ-Công ty con

Công ty mẹ được phép truy xuất dữ liệu tất cả công ty
Công ty con chỉ được truy xuất dữ liệu của công ty con
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Quản trị nhân sự
Quản lý thông tin nhân viên
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Quản trị nhân sự
Quản lý thông tin nhân viên
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Quản trị nhân sự
Quản lý thông tin nhân viên
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Quản trị nhân sự
Quản lý thông tin nhân viên
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Thang bảng lương
Tự định nghĩa thang bảng lương của Công ty cho nhiều khu vực: lương cơ

bản, các loại phụ cấp

Tổng lương= Lương cơ bản + Phụ cấp tiền cơm+ Phụ cấp độc hại + các phụ

cấp khác theo quy định của Công ty  
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Thang bảng lương
Tự định nghĩa các loại phụ cấp theo các tính chất

- Phụ cấp chịu thuế/không chịu thuế

- Phụ cấp tính theo ngày công/tính theo lumpsum

Tự định nghĩa các loại khấu trừ
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Quản lý hợp đồng lao động
Tạo hợp đồng chuẩn theo Thang lương, hệ thống tự động phân bổ lương cơ

bản, các phụ cấp theo bậc lương

In hợp đồng theo mẫu

Nhắc nhở HĐLĐ hết hạn, hết hiệu lực

Lập phụ lục điều chỉnh lương
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Quản lý hợp đồng lao động
Tạo hợp đồng chuẩn theo Thang lương, hệ thống tự động phân bổ lương cơ

bản, các phụ cấp theo bậc lương

In hợp đồng theo mẫu
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Quản lý hợp đồng lao động
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Quản lý hợp đồng lao động
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Quy trình duyệt online 
Tự định nghĩa quy trình duyệt online: duyệt nghỉ phép, công tác, tang ca

Linh động theo hai cách: tùy chọn người duyệt/người duyệt cố định
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Quản lý phép năm
Cấp phép năm cho nhân viên

Tự động tính phép thâm niên, phép năm cho nhân viên theo ngày bắt đầu làm

việc

Nhân viên tự lập phiếu đăng ký nghỉ phép và gửi duyệt theo quy trình
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Quản lý phép năm
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Quản lý phép năm
Cấp phép năm cho nhân viên

Hệ thống sẽ kiểm tra khi lập /duyệt phiếu nghỉ phép năm
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Quản lý phép năm
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Quản lý phép năm
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Quản lý phép năm
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Quản lý công tác
Nhân viên tự lập phiếu đăng ký công tác và gửi duyệt theo quy trình

Thiết lập phụ cấp công tác theo địa điểm công tác và theo bậc lương
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Quản lý công tác
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Quản lý công tác
Định nghĩa phụ cấp công tác
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Quản lý tăng ca

Nhân viên tự lập phiếu tang ca và gửi duyệt theo quy trình

Tự động tính lương tăng ca chịu thuế và lương tang ca không chịu thuế

Cho phép lập tang ca cá nhân hoặc tang ca tập thể
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Quản lý tăng ca
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Quản lý tăng ca
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Khai báo ngày lễ
Khai báo Ngày lễ

-Tự động cộng thêm ngày công

-Tính tăng ca ngày lễ
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Quy trình chấm công

- Tập hợp dữ liệu check-in , check-out tại tất cả các thiết bị/địa điểm

- Đồng bộ với dữ liệu công tác, nghỉ phép nên không cần mất thời gian hiệu chỉnh

giờ công.

- Đồng bộ dữ liệu vân tay từ máy chủ về tất cả các thiết bị và ngược lại cho phép

đăng ký vân tay chỉ một lần

- Nhân viên tự kiểm tra thông tin chấm công
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Quy trình chấm công
Thiết lập: 1 Khối chấm công, 2. Khói không chấm công

Tạo các ca làm việc của khối chấm công, quy định thời gian cho ca

Gán nhân viên vào ca làm việc
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Chấm công
- Kiểm tra chi tiết check in out tại các địa điểm
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Chấm công
- Hệ thống tự động tải dữ liệu chấm công hàng ngày

- Bảng công tự động tổng hợp theo check in-out và các phiếu công tác, phiếu

nghỉ phép
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Bảng lương
- Lập bảng lương
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Bảng lương
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Bảng lương
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Bảng lương
- Tự động tính khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN

- Tự động tính thuế TNCN
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Báo cáo quỹ lương
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Báo cáo quỹ lương
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Tương tác với nhân viên

- Nhân viên tự kiểm tra bảng công

- Nhân viên tự quản lý phép năm, tự lập phiếu nghỉ phép/tăng ca/công tác  
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Báo cáo quản trị
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Báo cáo quản trị
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Tính ưu việt của cơ chế phân quyền

1. Phân quyền truy cập dữ liệu theo

Theo từng công ty

Theo chức năng/thao tác

Theo từng user ( các user chỉ xem dữ liệu chấm công của chính 

mình 

3. Linh động tối đa cho từng Công ty

 Cho phép cấu hình phân quyền

Tự thiết lập tất cả các quy trình duyệt nghỉ phép online

 Tự thiết lập các chế độ làm việc

Tự thiết lập các thông số tính lương: bảng lương, biểu thuế TNCN, 

tỷ lệ trích BH

2. Phân tải công việc của BP HC NS

 BP NS công ty con tự nhập dữ liệu: nhân sự, hợp đồng, 

 Quy trình nghỉ phép công tác online giúp giảm thời gian nhập liệu, phê duyệt



Thông tin liên hệ
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CÔNG TY CP THẾ GIỚI CN PHẦN MỀM 

Địa chỉ:Nhà 2 , CVPM Quang Trung ,P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP 

HCM

VP kinh doanh : Tầng 7, Tòa nhà Thuận Việt, Số 40A-40B Út Tịch, P.4, 

Quận Tân Bình , TP HCM

Điện thoại : 08-38118337

Điện thoại : 0903746420

Email : hanh.nguyen@worldsoftco.com

Website: www.worldsoft.com.vn

mailto:hanh.nguyen@worldsoftco.com
http://www.worldsoft.com.vn/

