QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
BẢNG LƯƠNG VÀ CHẤM CÔNG PHÙ HỢP
VỚI QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Gói quản trị nguồn nhân lực Microsoft Dynamics AX
của Votiva cho phép bạn hiểu rõ hơn về tình trạng
của từng nhân viên, tối đa hóa và làm đơn giản việc
quản lý bảng lương và chấm công trong doanh nghiệp.
Các lợi ích chính:

. Thông tin nhân sự chính yếu và linh hoạt.
. Quản lý việc đào tạo, tuyển dụng và đánh giá nhân viên.
. Tập trung mạnh vào việc xử lý dữ liệu bảng lương và
chấm công theo pháp luật Việt Nam.
. Tương thích với Quản lý Tài chính, Quản lý Dự án, Lập kế hoạch
Nguồn lực doanh nghiệp một cách tổng thể.
. Truy cập về thông tin nhân viên qua website.

Duy trì dễ dàng hồ sơ nhân sự
Gói Quản trị nguồn nhân lực Microsoft Dynamics AX cung cấp một
cấu trúc nhằm duy trì các hồ sơ nhân sự. Bạn có thể sử dụng những
hồ sơ đó để duy trì các dữ liệu cơ bản, nhập các ngày quan trọng,
ghi chép thành tích hoặc lưu trữ những thông tin về trình độ học
vấn. Cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để ghi chép thông tin như
chức vụ, trách nhiệm, phẩm chất, việc tham gia dự án và kinh
nghiệm của nhân viên.
Khi bạn cần tìm người thích hợp nhất cho một dự án cụ thể hoặc
một vị trí mới, hồ sơ nhân sự có thể cung cấp những thông tin
được cập nhật vào nguồn dữ liệu phù hợp nhất cho vị trí đó.

Gói quản trị nguồn nhân lực Microsoft Dynamics AX cung cấp
cho bộ phận nhân sự các công cụ hành chính cốt lõi để quản lý
hiệu quả từng cá nhân trong doanh nghiệp. Với thông tin nhân sự
được lưu trữ theo cấu trúc và có thể lấy dữ liệu dễ dàng, bạn có
thể tập trung vào việc quản lý hơn là chỉ ghi chép các vấn đề
nguồn nhân lực.
Gói quản trị nguồn nhân lực Microsoft Dynamics AX là một hệ
thống quản trị nguồn nhân lực cho phép doanh nghiệp nhanh
chóng thích nghi đối mặt với các thách thức mới. Giải pháp
quản trị nguồn nhân lực bao gồm hai lĩnh vực:

Quản trị nguồn nhân lực Microsoft Dynamics AX:
Quản trị tập trung vào nhân công và nguồn nhân lực có
tay nghề cao. Quản lý việc đào tạo, tuyển dụng và đánh giá
nhân viên.

Bảng lương và chấm công Microsoft Dynamics AX:
Quản lý chấm công, quản lý bảo hiểm, quản lý ngày phép/ làm
việc ngoài giờ. Tính toán bảng lương và thuế thu nhập cá nhân
(PIT), tích hợp quản lý tài chính và quản lý dự án.

Thông tin nhân sự bổ sung
Ngoài hồ sơ nhân sự, bạn có thể duy trì thông tin bảng lương
cho mỗi nhân viên. Số tài khoản ngân hàng, mã số thuế, và
thông tin nghỉ phép đều được lưu trữ. Bạn có thể theo dõi các
biến số như tiền thưởng, bảo hiểm sức khỏe, và trợ cấp nhân
viên cụ thể.

Địa phương hóa các chức năng bảng lương và chấm công

Gói quản trị nguồn nhân lực của Votiva đáp ứng các yêu cầu của
chính phủ Việt Nam về bảo hiểm, tiền lương và thuế thu nhập cá
nhân. Việc quản lý bảo hiểm và thời gian nghỉ phép là một phần rất
quan trọng trong quá trình tính toán bảng lương, và có khả năng
tích hợp chặt chẽ với phân hệ quản lý tài chính theo chuẩn
Dynamics AX, quản lý dự án hoặc cho các hệ thống thứ ba khác.

Các công cụ nguồn lực cốt lõi
Với gói Quản trị nguồn nhân lực Microsoft Dynamics AX, bạn
có thể lưu giữ những thông tin, bản thỏa thuận, hợp đồng lao
động và dữ liệu cũ về chức vụ, phòng ban, cấp bậc lương, tiền
thưởng, hình thức kỷ luật, kỹ năng của người lao động, ghi
chú những lý do thôi việc, theo dõi việc di chuyển nhân sự
giữa các phòng ban. Cấu trúc dễ dàng thích nghi làm cho phù
hợp các nhu cầu cụ thể của công việc vì vậy bạn có thể lấy các
dữ liệu và thông tin bạn cần một cách chính xác.

Microsoft Dynamics AX
Gói Quản trị nguồn nhân lực của Votiva là một phần của
Microsoft Dynamics AX, một hệ thống quản lý tài chính toàn
cầu, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý mối quan hệ khách hàng,
và giải pháp phân tích có thể tùy chỉnh, mở rộng, có thể hỗ
trợ kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và cung cấp một cách
nhanh chóng và mạnh mẽ để đạt được lợi thế cạnh tranh.
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Bố trí và cấu trúc trực giác
Các bảng chọn, các biểu mẫu và các màn hình nhập liệu có thể được điều chỉnh bởi người sử dụng
Các bố trí của các giao dịch và các giao diện bảng chính có thể được điều chỉnh bởi người sử dụng
Các chức năng “sao chép (copy) và dán (paste)” được thực hiện như trên hệ điều hành Windows
Truy cập trực tiếp đến giao diện bảng chính từ các giao dịch
Sắp xếp và phân loại các lựa chọn một cách linh hoạt
Tạo trợ giúp người sử dụng bằng tài liệu đi kèm
Tùy chọn gửi mail và fax trực tiếp từ Microsoft Axapta
Phần mềm ứng dụng có thể được dùng với nhiều ngôn ngữ khác nhau
Các chức năng quản trị nguồn nhân lực then chốt
Các hợp đồng lao động
Các kỹ năng nhân viên
Thông tin bảng lương
Lưu trữ dữ liệu cũ
Phòng ban và chức vụ
Bậc lương và tiền thưởng
Hình thức kỷ luật
Quản lý việc đào tạo và tuyển dụng
Quản lý việc đánh giá nhân viên
Công cụ phân tích kỹ năng nhân viên
Quản lý tài liệu

trung -

Quản lý việc chấm công và tích hợp với các thiết bị chấm công
Quản lý chế độ bảo hiểm
Quản lý ngày phép và làm việc ngoài giờ
Tính bảng lương và Thuế thu nhập cá nhân (PIT)
Sắp xếp lịch làm việc theo ca linh hoạt
Dễ dàng cho người quản trị thiết lập lại theo các thay đổi của các quy định chính phủ
Tích hợp quản lý tài chính
Tích hợp quản lý dự án
Những báo cáo được yêu cầu bởi chính phủ Việt Nam
Giao diện web
Cho phép người lao động đăng ký nghỉ phép và cho phép người quản lý duyệt các yêu cầu nghỉ phép
Cho phép người lao động xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân
Thuận tiện cho nhân viên có thể xem các bảng lương
Xem danh sách nhân viên với hình ảnh và thông tin chung
Xem nhân viên vắng mặt và theo dõi khi họ quay lại làm việc

Các yêu cầu hệ thống
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Microsoft Dynamics AX 2009
Microsoft Dynamics AX 2009 _ Gói cơ bản (cần thiết trong việc kinh doanh)
Gói bản địa hóa của Votiva: Quản trị nguồn nhân lực – Bảng lương và Chấm công

Thông tin về Microsoft Dynamics AX

Để biết thêm về Microsoft Dynamics AX, hãy ghé thăm http://www.microsoft.com/dynamics/ax
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