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Neta là viết tắt của từ “nền tảng”, hàm ý
hệ thống Quản lý Nhân sự Netaᴴᴿᴹ là nền tảng
cho việc quản lý nhân sự hiệu quả, từ đó tạo đà
cho sự phát triển về mặt quy mô và sự vận hành
trơn tru trong nội bộ doanh nghiệp.

VỀ CO-WELL CHÂU Á
CÔNG TY TNHH CO-WELL CHÂU Á là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực
gia công phần mềm, chuyên cung cấp các giải pháp tối ưu và tiên tiến nhất về hệ thống Công nghệ
thông tin (CNTT) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. CO-WELL Châu Á
được chính thức thành lập vào năm 2011 tại Hà Nội dưới cái tên SETA International Asia, hoạt động
với tư cách là trung tâm phát triển độc lập của công ty mẹ CO-WELL Japan tại Việt Nam. Từ 5 thành
viên nòng cốt ban đầu, sau 6 năm không ngừng tăng trưởng và phát triển, đến nay CO-WELL Châu Á đã
mở thêm một chi nhánh tại Đà Nẵng, nâng tổng nhân sự tại Việt Nam lên chạm mốc 300 thành viên,
khẳng định vị thế của một trong những doanh nghiệp đi đầu trong mảng gia công phần mềm nói riêng
cũng như trong tổng thể lĩnh vực CNTT nói chung.
Với đội ngũ nhân sự hùng hậu gồm hơn 200 kỹ sư, cố vấn công nghệ xuất sắc đến từ Nhật Bản,
Việt Nam và các quốc gia châu Á khác, CO-WELL luôn đem đến cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất trong
việc xây dựng, vận hành và cải thiện hệ thống CNTT. Các kỹ sư của CO-WELL đều tốt nghiệp từ các
trường Đại học hàng đầu về lĩnh vực CNTT trong nước và quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm làm việc,
luôn nắm rõ những chuẩn mực về chất lượng phần mềm trên thế giới. Đội ngũ kỹ sư và kiểm thử
phần mềm viên (QA/Tester) thường xuyên được đào tạo, trau dồi nghiệp vụ, phối hợp hiệu quả trong
một quy trình làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng mọi chuẩn mực
nghiêm ngặt trên thế giới.
Bằng sự kết hợp làm việc giữa các chuyên gia đến từ Nhật Bản và các kỹ sư trẻ người Việt Nam,
CO-WELL Châu Á cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ: Tư vấn chiến lược CNTT, Tích hợp
hệ thống, Outsourcing. Ngoài ra, CO-WELL còn có các sản phẩm như: hệ thống kiểm tra tự động dành
cho kiểm thử phần mềm, các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao VR - AR. Với phương châm
cung cấp ra thị trường những dịch vụ tốt nhất, các sản phẩm, dịch vụ của CO-WELL đều mang tính
sáng tạo, sẵn sàng nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách hàng. CO-WELL luôn chú trọng việc tạo ra
các sản phẩm phần mềm chất lượng cao và chú trọng tính bảo mật, đáp ứng chuẩn mực chất lượng
nghiêm ngặt từ những thị trường khó tính nhất như Nhật Bản..
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Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
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SỰ CẦN THIẾT CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Quản lý nhân sự luôn là một vấn đề được quan tâm và quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp.
Tuy nhiên, lượng thông tin khổng lồ cũng như sự biến động liên tục trong hệ thống nhân sự chính là khó
khăn mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình quản lý. Chính vì vậy, việc áp dụng một phần
mềm quản lý nguồn lực có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu là rất cần thiết để giúp các doanh nghiệp
cập nhật thông tin một cách kịp thời, quy củ, tiết kiệm thời gian và công sức.
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SƠ LƯỢC VỀ SẢN PHẨM

Phần mềm quản lý nhân sự Netaᴴᴿᴹ chính là một giải pháp hiệu quả trong việc quản
lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp. Được phát triển trên nền tảng tự động
hóa, Netaᴴᴿᴹ cho phép doanh nghiệp cập nhật thông tin, quản lý, đánh giá nhân
sự, quản lý thông tin thiết bị và chấm công nhân viên. Với khách hàng chính là
các doanh nghiệp vừa và nhỏ (quy mô dưới 1000 người), phần mềm này giúp
các doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 70% lượng thời gian và chi phí dành cho
quản lý nhân sự, tối ưu hóa việc quản lý và mở rộng quy mô nhân sự một
cách hiệu quả.
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CHI TIẾT VỀ NETAᴴᴿᴹ

QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN SỰ
Tính năng giúp quản lý, lưu trữ đầy đủ thông tin cá nhân
của nhân viên cũng như nội dung - thời gian trong hợp
đồng lao động; cho phép thống kê nhân sự theo
nhiều tiêu chí khác nhau; đồng thời nhân viên có
thể dễ dàng truy cập để chỉnh sửa, cập nhật khi có
thay đổi.
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ĐỐI TƯỢNG
ỨNG DỤNG CHẠY NGẦM
QUẢN LÝ

CHỨC NĂNG
Gửi mail thông báo, nhắc nhở liên quan tới các vấn đề về dữ liệu cá nhân,
thời hạn hợp đồng...
Quản lý thông tin bộ phận/phòng ban của đơn vị
Quản lý thông tin nhân viên
Quản lý thông tin gia đình của nhân viên
Quản lý vị trí công việc của nhân viên
Quản lý các kỹ năng của nhân viên
Quản lý lịch sử làm việc của nhân viên
Quản lý thông tin học vấn/bằng cấp/chứng chỉ của nhân viên
Quản lý hợp đồng của nhân viên
Quản lý khen thưởng của nhân viên
Quản lý hồ sơ liên quan tới nhân viên
Tìm kiếm/trích xuất báo cáo liên quan tới thông tin nhân viên
Nhập liệu thông tin nhân viên vào hệ thống
Quản lý thông tin nghỉ của nhân viên
Quản lý phân quyền sử dụng hệ thống cho nhân viên

NHÂN VIÊN

Xem và cập nhật thông tin bản thân
Xem và cập nhật thông tin gia đình của bản thân
Xem và cập nhật vị trí công việc của bản thân
Xem và cập nhật các kỹ năng của bản thân
Xem và cập nhật lịch sử làm việc của bản thân
Xem và cập nhật thông tin học vấn/bằng cấp/chứng chỉ của bản thân
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CHẤM CÔNG
Tính năng cho phép quản lý dễ dàng, linh hoạt
thời gian làm việc của nhân viên, giúp cho công
tác chấm công được chuẩn xác và công minh
nhất.
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ỨNG DỤNG CHẠY NGẦM

» Đọc dữ liệu tự động và phân tích dữ liệu từ máy
chấm công
» Gửi mail thông báo khi nhân viên vi phạm quy định
thời gian làm việc, mail nhắc nhở Quản lý xác nhận
các yêu cầu làm lệnh của nhân viên
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NHÂN VIÊN

» Xem lịch sử làm việc theo thời gian của bản thân
» Xem lịch sử check in/check out từ máy chấm công
theo thời gian của bản thân
» Xem/làm lệnh quên check in/check out của bản
thân
» Xem/làm lệnh đi muộn/về sớm của bản thân
» Xem/làm lệnh xin nghỉ phép/nghỉ ốm của bản thân
» Xem/làm lệnh đăng kí làm bù thời gian nghỉ của
bản thân
» Xem/làm lệnh đăng kí OT của bản thân
» Đăng kí ca làm việc của bản thân
» Đăng kí miễn kiểm soát check in/check out cho
bản thân
» Xem công số làm việc theo tháng của bản thân
» Xem thông tin chấm công theo tháng của bản thân
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QUẢN LÝ

» Xem/trích xuất lịch sử check in/check out từ máy chấm
công
» Quản lý ca làm việc của đơn vị
» Định nghĩa thời gian tính OT theo ca làm việc
» Quản lý ngày chốt công theo tháng
» Quản lý ngày làm việc/ngày nghỉ của công ty trong năm
» Quản lý đăng kí ca làm việc của nhân viên
» Lập ca làm việc của nhân viên theo thời gian
» Nhập liệu ca làm việc của nhân viên theo thời gian vào
hệ thống
» Quản lý lịch sử làm việc theo thời gian của nhân viên
» Quản lý lệnh quên check in/check out của nhân viên
» Quản lý lệnh đi muộn/về sớm của của nhân viên
» Quản lý lệnh xin nghỉ phép/nghỉ ốm của nhân viên
» Quản lý lệnh đăng kí làm bù thời gian nghỉ của nhân viên
» Quản lý lệnh đăng kí OT (overtime) của nhân viên
» Quản lý đăng kí ca làm việc của nhân viên
» Quản lý miễn kiểm soát check in/check out cho nhân
viên
» Xem/thống kê công số làm việc theo tháng của nhân
viên
» Cập nhật công số làm việc của nhân viên theo tháng
cho nhân viên
» Xem/trích xuất thông tin chấm công của nhân viên
» Gửi thông tin chấm công qua mail cho nhân viên
» Xem báo cáo thống kê đi muộn/về sớm/nghỉ phép theo
tháng/quí/năm
» Xem báo cáo công số làm việc theo tháng/quí/năm

QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG
Tính năng này hỗ trợ cho việc tính lương - thông báo - thống kê lương cho nhân viên một cách chính
xác và nhanh chóng.
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QUẢN LÝ

» Quản lý thông tin hệ số lương của công ty
» Quản lý thông tin phụ cấp của công ty
» Quản lý thông tin giảm trừ do vi phạm quy định của công ty
» Quản lý bảng lương(lương, phụ cấp, BHXH) của nhân viên
» Quản lý bảng tổng hợp tính lương của nhân viên: Có thể

NHÂN VIÊN

» Xem thông tin lương/BHXH của bản thân
» Xem thông tin lương theo tháng của bản thân

cập nhật cho trường hợp đặc biệt

» Xem/export thông tin lương của nhân viên
» Gửi thông tin lương qua mail cho nhân viên
» Xem báo cáo thông kê lương theo tháng/quý/năm theo bộ
phận/phòng ban, độ tuổi

» Xem báo cáo thống kê chi trả lương theo tháng/quý/năm
theo bộ phận/phòng ban

QUẢN LÝ THƯ VIỆN TÀI LIỆU
Tính năng cho phép quản lý và tìm kiếm tài liệu trong thư viện một cách nhanh chóng.
ĐỐI TƯỢNG
QUẢN LÝ
NHÂN VIÊN

CHỨC NĂNG
Quản lý thư viện tài liệu
Tìm kiếm/xem thư viện tài liệu

CHỨC NĂNG KHÁC
Ngoài ra, hệ thống quản lý nhân sự Netaᴴᴿᴹ còn được tích hợp thêm nhiều các chức năng hữu ích khác,
bao gồm:
» Link dẫn trực tiếp liên kết với các online media của doanh nghiệp.
» Khách hàng có thể gửi trực tiếp các phản hồi về hệ thống (phát hiện lỗi bug, tư vấn sử dụng, v.v.) đến
nhà phát triển là CO-WELL.
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ƯU ÐIỂM VÀ LỢI ÍCH CỦA

NETAᴴᴿᴹ

Phát triển từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Phát triển từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

» Khởi đầu của Netaᴴᴿᴹ là một hệ thống QLNS
được xây dựng để đáp ứng cho nhu cầu sử
dụng trong nội bộ công ty CO-WELL, vì vậy các
chức năng của Netaᴴᴿᴹ được phát triển vô
cùng sát với thực tế - đều là những chức năng
được sử dụng nhiều nhất và có độ chính xác,
linh hoạt, hiệu quả, khoa học nhất.

» Với sự phát triển có trọng tâm vào những nhu
cầu quản lý cơ bản nhất của doanh nghiệp,
Netaᴴᴿᴹ duy trì một hệ thống mở linh hoạt, có
thể dễ dàng xây dựng và cập nhật thêm các
tính năng mới từ nhu cầu phát sinh hoặc để
phù hợp với đặc thù của từng khối ngành, lĩnh
vực, doanh nghiệp sử dụng.

Chất lượng Nhật Bản

» Việc tăng cường tính năng, mở rộng quy mô
sử dụng này sẽ hoàn toàn không ảnh hướng
đến tính nhất quán của dữ liệu lưu trữ cũng
như cấu trúc của hệ thống hiện hành.

» Hệ thống được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư
với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển
phần mềm cho thị trường Nhật Bản, luôn đáp
ứng đầy đủ những yêu cầu hết sức khắt khe về
chất lượng của thị trường này.

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng

» Netaᴴᴿᴹ được phát triển trên nền tảng web
với giao diện đơn giản, trình bày hợp lý, thân
thiện với người dùng, giúp người dùng dễ dàng
tìm kiếm và thao tác.

» Toàn bộ thông tin nhân viên được lưu trữ một
cách tập trung và sắp xếp khoa học, giúp người
dùng dễ dàng tìm kiếm, theo dõi, chỉnh sửa,
cập nhật. Bộ phận quản lý qua đó sẽ nắm rõ
được năng lực, hiệu quả công việc và tình trạng
của nhân viên, tạo điều kiện phân bổ nguồn lực
và định mức lương - thưởng một cách hợp lý và
tối ưu nhất.

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
» Tiết kiệm đến 70% thời gian, chi phí, nhân lực
quản lý nhờ áp dụng tự động hóa.
Tạo thuận lợi cho quá trình tăng trưởng nhân
sự, mở rộng quy mô.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Các quy trình thực hiện

Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn giải pháp
Để có thể mang đến cho khách hàng một giải pháp tối ưu và toàn diện nhất, chúng tôi sẽ tiến hành
xây dựng hồ sơ tư vấn cho mỗi doanh nghiệp. Hồ sơ sẽ bao gồm các thông tin như:
- Các vấn đề về quản lý nhân sự mà doanh nghiệp đang gặp phải
- Thông tin về quy trình, các thức, hệ thống quản lý nhân sự hiện thời
- Danh sách những bộ phận, cá nhân sẽ trực tiếp quản lý hệ thống
- ...
Bước 2: Cài đặt phần mềm
Bước 3: Bàn giao hệ thống - Đào tạo, hướng dẫn cơ bản về sử dụng hệ thống

CÁC SẢN PHẨM BÀN GIAO
Hệ thống phần mềm QLNS Netaᴴᴿᴹ đã được cài đặt vào hệ thống của khách hàng.

THỜI GIAN THỰC HIỆN
Sau khi ký kết hợp đồng thương mại, kỹ sư của CO-WELL sẽ được cử sang phía
doanh nghiệp để tiến hành khởi tạo phần mềm cũng như hướng dẫn sử dụng
cơ bản đối với các các nhân, bộ phận liên quan. Quy trình này sẽ diễn ra trong
vòng từ 7 đến 14 ngày làm việc.
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