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II Giới thiệu chung tổng quan về chương trình 

- Công cụ phát triển VS.NET (C#) 
- Giao diện và Fonts theo chuẩn Unicode (TCVN6909:2001) 
- Hỗ trợ nhiều CSDL khác nhau tùy vào điều kiện và mô hình doanh 

nghiệp: từ các hệ CSDL quan hệ lớn như Oracle, MS SQL đến các 
CSDL nhỏ như MS Access.  

- Có khả năng hỗ trợ khối lượng dữ liệu lớn hàng triệu bản ghi / năm. 
- Có tính linh động cao trong việc khai báo và sửa đổi các thông tin đầu 

vào và các báo cáo đầu ra. Có thể kết xuất thông tin ra nhiều hình thức 
khác nhau như Word, Excel, Text, PDF. 

- Có khả năng phân quyền bảo mật chi tiết đến từng chức năng của hệ 
thống. 

- Cho phép theo dõi và kiểm soát các truy cập vào hệ thống của người sử 
dụng, đặc biệt là các thao tác liên quan đến thay đổi số liệu. 

- Giao diện đẹp, thuận tiện cho việc cập nhật và in sổ sách, báo cáo. 
- Có khả năng kết xuất báo cáo trên Website (tính năng độc nhất) 
- Có khả năng tùy biến cao với các màn hình cập nhật, thêm bớt thông tin 

tùy theo yêu cầu quản lý. 
- Ứng dụng được module hóa cao, các phân hệ được xây dựng độc lập, có 

tính tích hợp cao để dễ dàng cho việc phát triển và bảo trì. Sử dụng nền 
tảng .NET Framework cho phép người sử dụng có thể nâng cấp ứng 
dụng bằng cách copy các phân nâng cấp về mà không cần cài đặt. 
Người sử dụng có thể dễ dàng cập nhật các phần nâng cấp qua đĩa mềm, 
email hoặc trực tiếp qua web site của nhà cung cấp (www.esoft.com.vn) 
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III Chức năng hệ thống 

III.1 Cấu hình hệ thống và cài đặt chương trình 
Yêu cầu hệ thống 

-         CPU tương đương Intel Pentium III 500Mhz trở lên. 

-         100MB HDD còn trống. 

-         RAM: > 64MB RAM. 

-         Màn hình độ phân giải > 800 x 600 

-         Hệ điều hành: Windows 2000, Windows XP. 

-         Internet Explorer: 5.5, 6.0 

-         .Net Framework 1.0 

-         Microsoft Data Access Component 2.7 

Cài đặt chương trình 

-         Cài đặt Internet Explorer  

-         Cài đặt .Net Framework. 

-         Cài đặt MDAC 2.7 

-     Cài đặt MS SQL 2002 

-     Cài đặt cr9netredist.msi 

-      Chạy file Setup.exe để thực hiện chương trình. 

III.2 Tạo đơn vị mới và đăng nhập chương trình. 
Sau khi cài đặt xong chương trình, chạy shortcut ESoft HRM ngay trên Desktop của màn 
hình, màn hình sẽ hiển thị: 
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- Kích vào nút ….để tạo dữ liệu mới làm việc, để đăng nhập chương 
trình.Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

- Kích vào nút thêm để thêm đơn vị mới .Màn hình sẽ hiển thị 
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- Điền các thong tin cần thiết như: Mã đơn vị, tên đơn vị, loại dữ liệu.Sau 
đó nhấn chấp nhận. 

- Đóng cửa sổ màn hình them mới vào và thoát khỏi hẳn màn hính Login 

Sau khi đã tạo đơn vị mới, chạy lại biểu tượng Shortcut trên màn hình Desktop. 
Chọn đơn vị vừa tạo và nhấn chấp nhận là đăng nhập vào màn hình. 

 

III.3 Thay đổi mật khẩu 

Cho phép thay đổi mật khẩu của người sử dụng khi người sử dụng không muốn sử 
dụng mật khẩu cũ.  

Các thao tác:  

- Vào thực đơn Hệ thống -> Đối mật khẩu 

 

Cách ghi: 
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-         Tên: Tên người sử dụng 

-         Mật khẩu cũ: Nhập mật khẩu cũ (mật khẩu đang sử dụng) 

-         Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới  

-         Xác nhận: Gõ lại mật khẩu mới 

-         Đồng ý: Chấp nhận việc thay đổi mật khẩu 

-         Huỷ bỏ: Không chấp nhận việc thay đổi mật khẩu 

Chú ý: Thường mật khẩu là các chữ cái hoặc chữ số viết liền nhau, nên bạn không 
nên đặt mật khẩu có dấu cách hoặc có các ký hiệu lạ. 

III.4 Quản trị người sử dụng 

Tạo thay đổi và xác định nhóm cho người sử dụng 

Các bước thực hiện: 

-         Vào thực đơn Hệ thống -> Quản trị người sử dụng 

 

Tạo người sử dụng mới 
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-         Kích nút Thêm. 

 

Cách ghi: 

-         Mã nsd: Sử dụng khi đăng nhập hệ thống, các ký tự viết liền nhau, không 
quá 15 ký tự. Không phân biệt chữ hoa, thường. Mỗi người sử dụng có một mã 
duy nhất trong hệ thống. 

-         Tên nsd: Tên đây đủ của người sử dụng 

-         Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập hệ thống. Người sử dụng có thể tự đổi sau 
này. Dài không quá 15 ký tự. Có phân biết chữ hoa chữ thường. 

-         Xác nhận mật khẩu: Gõ lại mật khẩu nhằm kiểm tra. 

-         Mã nhóm nsd: Xác định nhóm cho người sử dụng này. Người sử dụng sẽ có 
quyền đối với hệ thống được xác định bởi nhóm. 

Sau khi hoàn thành, kích OK để quay trở lại với danh sách người sử dụng, hoặc 
Cancel  để huỷ bỏ thao tác. 

III.5 Cập nhật danh mục từ điển 
Thao tác để vào cập nhật một danh mục từ điển 

- Vào thực đơn : Hệ thống->Cập nhật danh mục từ điển 
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- Chọn một loại danh mục muốn cập nhật 
- Thao tác với danh mục được chọn đó. 

 
 
   1    2    3    4       5    6    7    8       9    10  11  12 

Thao tác với các chức năng gồm có: 

-         Trước(1): Di chuyển dòng hiện thời về một dòng trước đó. Được thực hiện 
bằng cách kích nút trước, hoặc dùng phím nóng Ctrl-PageUp. 

-         Sau(2): Di chuyển dòng hiện thời về một dòng sau đó. Được thực hiện bằng 
cách kích nút Sau, hoặc dùng phím nóng Ctrl-PageDown. 

-         Bạn cũng có thể chọn dòng hiện thời bằng cách kích chuột lên dòng đó 
trong bảng tính. 

-         Thêm mới(3): Kích nút Thêm; phím nóng Ctrl – Insert, hoặc phải chuột lên 
trường tính và chọn Thêm. 

-         Ghi lại(4): Lưu những thay đổi vào dữ liệu, kích nút Lưu, hoặc phím nóng 
Ctrl-S, hoặc dùng phải chuột và chọn Lưu. 
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-         Hồi phục(5): Bạn có thể hồi phục lại dữ liệu về lần ghi lại gần nhất bằng 
cách kích nút H.P, phím nóng Ctrl-K, hoặc dùng phải chuột và chọn H.P. 

-         Xóa(6): Chọn lên bản chi cần xóa và kích nút Xóa,  

-         Tìm kiếm(8): Kích nút tìm, phím nóng Ctrl – F, hoặc dùng phải chuột. Hộp 
thoại tìm kiếm hiện lên cho phép bạn tìm đến bản ghi có chứa chuỗi nhập vào. 

-         Tại hộp thoại hiện ra, gõ vào chuỗi cần tìm kiếm và kích Chấp nhận. 

-         Nếu tìm thấy, vị trí dòng hiện thời sẽ là bản ghi tìm thấy. 

-         Refresh(7): Lấy lại dữ liệu từ CSDL gốc. Thực hiện bằng cách kích nút 
Refr., phím nóng Ctrl-R 

-         In ấn(10): Bạn có thể kích nút In, phím nóng Ctrl-P để in ra dữ liệu trên 
trường tính.  

-         Trợ giúp trực tuyến(11): Kích nút Giúp để nhận trợ giúp trực tuyến. 

-         Thoát(12): Thoát khỏi màn hình cập nhật, nếu dữ liệu có những sự thay đổi 
chưa được ghi lại, hộp thoại sau sẽ hiện ra: 

-         Chọn Yes, nếu bạn muốn ghi lại dữ liệu trước khi thoát. Chọn No nếu muốn 
bỏ qua sự thay đổi.       

1. Cập nhật danh mục cán bộ công nhân viên 
- Vào thực đơn : Hệ thống->Cập nhật danh mục từ điển 
- Chọn danh mục cán bộ công nhân viên 
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Giải thích cách ghi: 
Số danh bạ: Mã của cán bộ công nhân viên 
Tên nhân viên: Tên của cán bộ công nhân viên 
Hs lương: Hệ số lương của các bộ công nhân viên 
Địa chỉ: Địa chỉ tương ứng của CBCN 
Phòng ban: Tên phòng ban, phân xưởng mà CBCNV đang làm 
Số TK: Số tài khoản 
CMND: Số chứng minh nhân dân 
Số sổ BHXh: Số sổ bảo hiểm xã hội 
Sử dụng các thao tác chức năng chung để cập nhât danh sách cán bộ công nhân 
viên 
Chú ý: Các mã số và số danh bạ không được trùng nhau và không được viết 
bằng tiếng việt(Viết bằng chữ cái và con số tiếng anh, không được dùng các ký 
tự lạ khó hiểu…).Tất cả các danh mục từ điển phải tuân theo quy tắc trên. 

2. Cập nhật danh mục các phòng ban và phân xưởng 
- Vào thực đơn : Hệ thống->Cập nhật danh mục từ điển 
- Chọn danh mục các phòng ban và phân xưởng 
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Giải thích cách ghi: 
- Mã phòng ban: Mã phòng ban, phân xưởng 
- Tên phòng ban: Tên phòng ban, phân xưởng 

Sử dụng thao tác với các chức năng chung để cập nhật 

3. Cập nhật danh mục các chức vụ 
- Vào thực đơn : Hệ thống->Cập nhật danh mục từ điển 
- Chọn danh mục các chức vụ 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã chức vụ: Mã chức vụ 
- Tên chức vụ: Tên chức vụ 

Sử dụng thao tác với các chức năng chung để cập nhật 

4. Cập nhật danh mục các tổ đội 
- Vào thực đơn : Hệ thống->Cập nhật danh mục từ điển 

Chon danh mục các tổ đội 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã tổ: Mã nhóm vật tư 
- Tên tổ: Tên tổ đội  
- Tên phòng ban: Tên phòng ban chứa tổ tương ứng 

Sử dụng thao tác với các chức năng chung để cập nhật. 
Chú ý: Nên viết mã tổ đội cho hợp lý để sao cho nhìn vào mã của tổ đội đó là biết 
thuộc phòng ban nào.Để phân biệt được nhiều phòng ban có trùng tên tổ đội. 

5. Cập nhật danh mục các loại tai nạn 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- Chọn danh mục Các loại tai nạn 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã loại tai nạn: Mã cho từng loại tai nạn 
- Tên loại tai nạn: Tên mô tả chi tiết loại tai nạn đó 

6. Cập nhật danh mục các loại chứng chỉ 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- Chọn danh mục các loại chứng chỉ. 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã chứng chỉ: Mã cho từng loại chứng chỉ 
- Tên chứng chỉ: Tên mô tả chi tiết về chứng chỉ đó 

7. Cập nhật danh mục các loại hoá chất 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- Chọn danh mục các loại hoá chất. 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã loại hoá chất: Mã hoá cho từng loại hoá chất 
- Tên loại hoá chất: Tên mô tả chi tiết về loại hoá chất đó. 

8. Cập nhật danh mục các công ty 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- Chọn danh muc các công ty 

 
Giải thích cách ghi: 

- Mã công ty: Mã hoá cho từng công ty 
- Tên công ty: Tên của công ty đó 
- Tên tổng công ty: Chọn tên tổng công ty mà công ty đó là thành viên 

9. Cập nhật danh mục các loại hợp đồng 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- Chọn danh mục các loại hợp đồng 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã hợp đồng: Mã hoá hợp đồng lao động 
- Tên hợp đồng: Tên mô tả loại hợp đồng đó. 

10. Cập nhật danh mục các nước 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- Chọn danh mục các nước 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã nước: Mã hoá cho từng nước 
- Tên nước: Tên của nước tương ứng 

11. Cập nhật danh mục trình độ văn hoá 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- Chọn danh mục trình độ văn hoá. 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã tđ văn hoá: Mã trình độ văn hoá 
- Tên tđ văn hoá: Tên trình độ văn hoá 

12. Cập nhật danh mục các loại bằng cấp 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các loại bằng cấp 
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Giải thích cách ghi: 
- Mã bằng cấp: Mã cho loại bằng cấp đó 
- Tên bằng cấp: Tên tương ứng cho loại bằng cấp 

13. Cập nhật danh mục các chuyên ngành đào tạo 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các loại chuyên ngành 

 
Giải thích cách ghi: 

- Mã chuyên ngành: Mã cho lại chuyên ngành. 
- Tên chuyên ngành: Tên cho từng loại chuyên ngành. 

14. Cập nhật danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các loại chứng chỉ ngoại ngữ 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã ngoại ngữ: Mã cho môn ngoại ngữ tương ứng 
- Tên ngoại ngữ: Tên cho môn ngoại ngữ tương ứng. 

15. Cập nhật danh mục các hình thức đào tạo 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các hình thức đào tạo 

 

 
Giải thích cách ghi: 

- Mã ht đào tạo: Mã hình thức đào tạo 
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- Tên ht đào tạo: Tên hình thức đào tạo. 

16. Cập nhật danh mục tình trạng sức khoẻ 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục tình trạng sức khoẻ 

 
Giải thích cách ghi: 

- Mã sức khoẻ: Mã cho tình trạng sức khoẻ 
- Tên sức khoẻ: Tên cho tình trạng sức khoẻ. 

17. Cập nhật danh mục các chế độ chính sách 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các chế độ chính sách 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã chính sách: Mã quy định chế độ chính sách 
- Tên chính sách: Tên tương ứng của chế độ chính sách. 

18. Cập nhật danh mục các loại bệnh 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các loại bệnh 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã laọi bệnh: Mã quy định cho từng loại bệnh 
- Tên loại bệnh: Tên của loại bệnh đó. 

19. Cập nhật danh mục các chứng chỉ tin học 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các chứng chỉ tin học. 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã tin học: Mã cho loại chứng chỉ tin học 
- Tên tin học: Tên cho loại chứng chỉ tin học đó. 

20. Cập nhật danh mục thành phần gia đình 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục thành phần gia đình 

 

 
Giải thích cách ghi: 



ESOFT là kinh tế(Economic), hiệu quả (Effective) và dễ sử dụng(Easy) 

 
Hướng dẫn sử dụng hệ thống  quản lý nhân sự ESoftHRM 3.0 
 
 
 

 
Trang 28

- Mã gia đình: Mã cho thành phần gia đình 
- Tên gia đình: Tên cho thành phần gia đình đó. 

21. Cập nhật danh mục thành phần bản thân 
 

- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục thành phần bản thân 

 

 
Giải thích cách ghi: 

- Mã bản thân: Mã cho thành phần bản thân 
- Tên bản thân: Tên cho thành phần bản thân đó. 

22. Cập nhật danh mục các dân tộc 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các dân tộc 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã dân tộc: Mã dân tộc 
- Tên dân tộc: Tên của dân tộc đó. 

23. Cập nhật danh mục nguyên nhân gây tai nạn 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục nguyên nhân gây tai nạn 
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Giải thích cách ghi: 
- Mã nguyên nhân TN: Mã cho nguyên nhân gây tai nạn 
- Tên nguyên nhân TN: Tên nguyên nhân gây tai nạn. 

24. Cập nhật danh mục các lý do chuyển tới công ty 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các lý do chuyển tới công ty 

 

 
Giải thích cách ghi: 

- Mã lý do : Mã lý do chuyển tới công ty 
- Tên lý do: Tên lý do chuyển tới công ty. 

25. Cập nhật danh mục các lý do dời công ty 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các lý do dời công ty. 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã mã lý do: Mã lý do dời đơn vị 
- Tên lý do: Tên lý do dời đơn vị. 

26. Cập nhật danh mục các tôn giáo 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các tôn giáo 
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Giải thích cách ghi: 
- Mã tôn giáo: Mã tôn giáo 
- Tên tôn giáo: Tên tôn giáo. 

27. Cập nhật danh mục các loại khen thưởng/ kỷ luật 
 

- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các loại khen thưởng kỷ luật. 

 

 
Giải thích cách ghi: 

- Mã lý do: Mã lý do khen thưởng 
- Tên lý do: Tên lý do khen thưởng. 

28. Cập nhật danh mục các sở thích và khả năng bản thân 
 

- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các sở thích và khả năng bản thân 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã khả năng: Mã khả năng 
- Tên khả năng: Tên khả năng. 

29. Cập nhật danh mục các loại thương binh 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các loại thương binh 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã thương binh: Mã loại thương binh 
- Tên thương binh: Tên loại thương binh đó. 

30. Cập nhật danh mục tình trạng tai nạn 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục tình trạng tai nạn 
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Giải thích cách ghi: 
- Mã tt tai nạn: Mã tình trạng tai nạn 
- Tên tt tai nạn: Tên tình trạng tai nạn. 

31. Cập nhật danh mục các loại thuế thu nhập 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các loại thuế thu nhập 

 

 
Giải thích cách ghi: 

- Mã thuế : Mã loại thuế 
- Tên thuế: Tên loại thuế. 
- Mức dưới : Mức tiền thu nhập. thấp nhất để đánh thuế 
- Mức trên : Mức tiền thu nhập cao nhất để đánh thuế 
- Phần trăm: Phần trăm thuế tính vào tổng thu nhập 

32. Cập nhật danh mục đơn vị tính. 
 

- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục đơn vị tính 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã Đvt: Mã đơn vị tính 
- Tên Đvt: Tên đơn vị tính. 

33. Cập nhật danh mục các loại công việc 
- Vào thực đơn Hệ thống  Cập nhật danh mục từ điển 
- chọn danh mục các loại công việc 
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Giải thích cách ghi: 
- Mã công việc: Mã của công việc 
- Tên công việc: Tên mô tả công việc đó 
- Định mức: Điểm tương ứng với từng công việc 

III.6 Thông số hệ thống 
- Vào thực đơn : Hệ thống->Thông số hệ thống 
Khai báo các thông số hệ thống 

 
Giải thích cách ghi: 
- Tên biến: Tên các biến mà hệ thống cần phải khai báo.  

III.7 Thông số máy in 
Vào thực đơn : Hệ thống->Thông số máy in 
Khai báo các thông số máy in cục bộ hay máy in mạng 

III.8 Thoát khỏi chương trình 
Vào thực đơn : Hệ thống->Thoát khỏi chương trình 
Khi chọn vào đây sẽ có hộp thoại hỏi bạn có muốn thoát khỏi chương trình 
không?Bạn chọn Yes để thoát khỏi chương trình và No để quay trở lại chương 
trình 
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IV Cập nhật hồ sơ nhân sự 

IV.1 Cập nhật hồ sơ nhân sự 
Vào menu Nhân sự  Cập nhật hồ sơ nhân sự 
 

 
 
Giải thích cách ghi: 

• Hồ sơ nhân sự 
- Mã CBCNV: Mã cán bộ công nhân viên (Mã này không được trùng, mỗi 

cán bộ có 1 mã duy nhất) 
- Tên CBCNV: Tên cán bộ công nhân viên 
- Ngày sinh: Ngày tháng năm sinh của cán bộ nhân viên 
- Giới tính: Giưói tính 
- Bí danh: Tên bí danh của cán bộ công nhân viên 
- Quê quán: Quê quán 
- Hộ khẩu: Hộ khẩu thường trú của nhân viên 
- Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ của nhân viên 
- Quốc tịch: Quốc tịch của CBCNV 
- Dân  tộc: CBCNV thuộc dân tộc gì 
- Tôn giáo: CBCNV thuộc tôn giáo gì 
- Thành phần bản thân: Thành phần xuất than của CBCNV 
- Thành phần gia đình: Thành phần gia đình của CBCNV 
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- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ 
- Trình độ tin học: Trình độ tin học 
- Trình độ văn hoá: Trình độ văn hoá 
- Tình trạng sức khoẻ: Tình trạng sức khoẻ 
- Số điện thoại: Số điện thoại lien lạc 
- Địa chỉ email: Địa chỉ email 
- Ngày vào công ty:Ngày bắt đầu vào làm trong công ty. 
- Hình thức tuyển vào công ty: Hình thức tuyển vào trong công ty 
- Trình độ chuyên môn: Trình độ chuyên môn đoà tạo 
- Chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành đào tạo 
- Phòng ban: Phòng ban CBCNV đó làm  
- Tổ đội: Tổ đội CBCNV đó làm 
- Chức vụ: CBCNV giữ chức vụ gì 
- File ảnh: Nhấp chuột phải vào biểu tượng file ảnh và chọn đường dẫn đến 

nơi chứa file ảnh đó. 
 

 
 

• Hồ sơ nhân sự chi tiết 
- Số sổ LĐ: Số sổ lao động tương ứng của cán bộ công nhân viên 
- Số sổ BHXH: Số sổ BHXH tương ứng của cán bộ CNV 
- Số CMND: Số chứng minh nhân dân 
- Ngày cấp CMND: 
- Nơi cấp CMND: 
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- Ngày vào đoàn: 
- Nơi kết nạp đoàn: 
- Ngày vào đảng: 
- Nơi kết nạp đảng: 
- Ngày chính thức vào đảng: 
- Số hồ sơ đảng: 
- Ngày tham gia cách mạng: 
- Ngày nhập ngũ: 
- Ngày xuất ngũ: 
- Thâm niên công tác: 
- Hệ số lương: 
- Mức lương: 
- Phụ cấp: 
- Ngày hưởng lương: 
- Diện hưởng chính sách: 
- Thông tin dời đơn vị: 

Các thông tin chi tiết cho từng cán bộ công nhân viên. 
• Bằng cấp 

- Năm tốt nghiệp: 
- Mã ngành:Chuyên ngành tốt nghiệp 
- Tên nước: Tốt nghiệp tại nước nào 
- Tên trường: Tên trường tốt nghiệp 
- Bằng cấp: Loại bằng cấp nhận được 
- Hình thức đào tạo: Hình thức đào tạo của trường tốt nghiệp  
- Loại bằng: Bằng tốt nghiệp đạt loại gì 

• Quá trình công tác 
- Từ ngày - Đến ngày: Thời gian công tác 
- Tên công ty: Tên công ty đã làm 
- Chức vụ: Giữ chức vụ gì trong thời gian công tác 
- Ghi chú: 

• Khả năng 
- Khả năng: Loại khả năng bản thân 
- Mức độ đạt: Mức độ đạt của loại khả năng đó 
- Ghi chú: 

• Hợp đồng lao động 
- Số HĐ: Số hợp đồng 
- Loại HĐ: Tên loại hợp đồng 
- Ngày ký HĐ: Ngày ký hợp đồng 
- Ngày kết thúc HĐ: Ngày kết thúc hợp đồng 
- TT hợp đồng: Tình trạng hợp đồng 

• Điều chuyển nội bộ 
- Từ ngày - Đến ngày:  Khoảng thời gian làm 
- Phòng ban: Làm ở phòng ban nào 
- Chức vụ: Giữ chức vụ gì 
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- Ghi chú: 
• Quá trình khen thưởng 

- Số QĐ: Số quyết định khen thưởng/Kỷ luật 
- Ngày tháng: Ngày tháng được khen thưởng/ Kỷ luật 
- Khen thưởng/KL: Chọn loại Khen thưởng/ Kỷ luật 
- Lý do: Lý do được khen thưởng/ Kỷ luật 
- Ghi chú: 

• Quá trình bảo hiểm 
- Từ ngày - Đến ngày:  Khoảng thời gian làm việc 
- Chức vụ: Giữ chức vụ gì 
- Hs lương: Hệ số lương. 
- Mức lương: Mức lương đóng BHXH 
- Ghi chú: 

• Quan hệ gia đình 
- Quan hệ: Mối quan hệ với bản thân 
- Họ tên: Họ và tên người tương ứng 
- Năm sinh: Năm sinh  
- Nghề nghiệp: Nghề nghiệp  
- Nơi công tác: Đơn vị công tác 
- Ghi chú: 

• Diễn biến lương 
- Ngày hưởng lương: Ngày tháng được hưởng lương 
- Chức vụ: Chức vụ 
- Hệ số: Hệ số lương được hưởng tương ứng 
- Tiền lương: Số tiền được hưởng 
- Ghi chú: 

• Tham gia các khoá đào tạo 
- Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu khoá học 
- Ngày kết thúc: Ngày kết thúc khoá học 
- Tên khoá: Tên của khoá học đó 
- Chứng chỉ: Chứng chỉ được nhận 
- Số tiền: Số tiền phải trả cho khoá học đó. 
- Ghi chú: 

IV.2 Tìm kiếm hồ sơ nhân sự 
Vào menu Nhân sự  Tìm kiếm hồ sơ nhân sự 
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Giải thích cách ghi: 

- Tên nhân viên: Đánh vào mã nhân viên cần tìm kiếm 
- Phòng ban: Chọn tên phòng ban cần tìm kiếm 
- Tổ đội: Chọn tên tổ đội cần tìm kiếm 
- Chức vụ: Chọn chức vụ cần tìm kiếm 
- Trình độ : Chọn trình độ cần tìm kiếm 
- HT tuyển: Chọn hình thức tuyển dụng vào công ty 
- Chuyên ngành: Chọn ngành chuyên môn của nhân viên cần tìm kiếm 
- Diện hưởng CS: Chọn diện hưởng chính sách của nhân viên cần tìm 
- Thâm niên công tác: Đánh vào khoảng thờ gian nhân viên đã làm 
- Mức lương: Đánh vào mức lương cần tìm của nhân viên 
- Ngày vào cty: Chọn khoảng thời gian vào cty cần tìm 
- Theo độ tuổi: Chọn và tìm khoảng độ tuổi cần tìm 
- Đã dời đơn vị: Chọn những nhân viên đã dời khỏi cty 
- Lý do dời: Chọn lý do nhân viên đó dời cty 
- Tin học: Chọn trình độ tin học cần tìm của nhân viên 
- Ngoại ngữ: Chọn trình độ ngoại ngữ cần tìm của nhân viên 

Sau khi đã chọn được những điều kiện tìm kiếm cần thiết bạn nhấn nút Tìm, thông tin về 
người cần tìm sẽ hiển thị ra cho bạn lựa chọn.Nhấn nút Chọn để xem thông tin chi tiết về 
người cần tìm đó. 
Bạn có thể tìm riêng biệt từng điều kiện tìm kiếm một hoặc kết hợp nhiều điều kiện tìm 
kiếm khác nhau. 
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IV.3 Quản lý cán bộ công nhân viên theo phòng ban 
Vào menu Nhân sự  Quản lý phòng ban 

 
 
Bên trái màn hình là danh sách các phòng ban và các tổ đội tương ứng với các phòng ban 
có trong công ty. 
Bên phải màn hình là danh sách và các thông tin chi tiết của nhân viên trong phòng ban 
đó.Nếu bạn  muốn xem phòng ban nào thì kick chột trái lên danh sách các phòng ban ở 
bên trái màn hình. 
Chọn nhân viên nào cần xem ở trong danh sách bên phải màn hình và nhấn chột phải để 
xem chi tiết về danh sách đó. 
Bạn muốn điều chuyển công tác hay thay đổi nhân sự của một nhân viên nào đó thì bạn 
chọn nhân viên đó trong danh sách nhân viên ở bên phải màn hình và nhấn chuột phải. 
Trên thanh tiêu đề của danh sách nhân viên sẽ hiển thị ra tổng số nhân viên trong công ty 
và tổng số nhân viên của từng phòng ban tương ứng bạn cần chọn để xem. 
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IV.4 Danh sách cán bộ đến hạn được nâng lương 
 

 
 
Chọn ngày quyết định nâng lương và nhấn tìm.Chương trình sẽ đưa ra danh sách cán bộ 
nhân viên đến hạn nâng lương.Bạn muốn in danh sách đó thì bạn nhấn Print. 

IV.5 Điều chuyển công tác 
Để diều chuyển một nhân viên từ phòng ban này sang phòng sang ban khác bạn làm các 
bước sau: 
Vào menu Nhân sự  Điều chuyển công tác 
Chọn các thông tin cần thiết của nhân viên cần điều chuyển.Như thông tin đơn vị hiện tại, 
thông tin đơn vị chuyển tới. 
Nhấn vào Button đồng ý để chấp nhận việc điều chuyển nhân viên. 
Quá trình điều chuyển ngày sẽ được lưu lại Điều chuyển nội bộ của hồ sơ nhân sự đó. 
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IV.6 Thay đổi nhân sự 
Để thay đổi nhân sự trong công ty bạn làm các bước sau: 
Vào menu Nhân sự  Thay đổi nhân sự 
Chọn các thông tin cần thiết trên hộp thoại 
Chọn lý do nhân sự đó chuyển công ty. 
Sau khi đã chọn đủ các thông tin bạn nhấn vào Button đồng ý để chấp nhận việc thay đổi 
nhân sự đó. 
Quá trình thay đổi này sẽ lưu lại trong hồ sơ nhân sự của cán bộ tương ứng. 

 

IV.7 Quản lý các khoá đào tạo 
Danh sách các cán bộ công nhân viên trong công ty được đào tạo các khoá học thế nào. 
Vào menu Nhân sự  Các khoá đào tạo 
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Giải thích cách ghi: 
Thông tin chính: 

- Tên lớp: Tên lớp học 
- Tên khoá: Tên của khoá học 
- Chứng chỉ: Chứng chỉ được nhận 
- Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc: 
- Hình thức đào tạo: Hình thức đào tạo khoá học 
- Cấp độ: Cấp độ chứng chỉ được cấp 

Thông tin chi tiết: 
- Mã nhân viên: Mã nhân viên 
- Tên nhân viên: Tên nhân viên 
- Chức vụ: Chức vụ 
- Phòng ban: Tên phòng ban 
- Tổ đội: Tên tổ đội 
- Hoàn thành: Đã hoàn thành chưa 
- Ghi chú: 

IV.8 Quản lý tình hình sức khoẻ 
Vào menu Nhân sự  Quản lý tình hình sức khoẻ 
Chọn tên phòng ban và tổ đội cần xem thông tin. 
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Giải thích cách ghi: 

- Mã nhân viên:Mã nhân viên 
- Tên nhân viên: Họ và tên nhân viên 
- Tên phòng ban: Chọn phòng ban 
- Tên tổ đội: Chọn tổ đội 
- Nhóm máu: Chọn nhóm máu 
- Chiều cao: Chiều cao 
- Cân nặng: Cân nặng 
- Loại bệnh: Loại bệnh tật 
- TT sức khoẻ: Tình trạng sức khoẻ 
- Nguyên nhân:Nguyên nhân dẫn đến bệnh tật 
- Ghi chú: 

Sử dụng các thao tác trong cập nhật danh mục từ điển để cập nhật dữ liệu. 

IV.9 Quản lý an toàn lao động 
Liệt kê danh sách các người tai nạn lao động và nguyên nhân gây tai nạn theo tháng 
Vào menu Nhân sự  Quản lý an toàn lao động 
Chọn số liệu tháng, tên phòng ban, tổ đội cần cập nhật 
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Giải thích cách ghi: 

- Từ ngày- Đến ngày: 
- Mã nhân viên: Mã nhân viên 
- Tên nhân viên: Tên nhân viên 
- Tên phòng ban: Tên phòng ban 
- Tên tổ đội: Tên tổ đội 
- Nơi xẩy ra: Địa điểm xẩy ra tai nạn 
- Loại tai nạn: Loại tai nạn xẩy ra 
- Ngày xẩy ra: Ngày tháng xẩy ra tai nạn 
- Nguyên nhân tai nạn: Nguyên nhân gây tai nạn 
- Tình trạng TNLĐ: Tình trạng hiện tại bị tai nạn 
- Thiệt hại: Số tiền thiệt hại 
- Bồi thường: Số tiền bbồi thường 
- Ghi chú: 

Sử dụng các thao tác trong cập nhật danh mục từ điển để cập nhật dữ liệu. 

IV.10 Quản lý tình hình an ninh 
Liệt kê danh sách theo tháng theo phòng ban tình hình an ninh, mất cắp và tình hình tài 
sản của công ty. 
Vào menu Nhân sự  Quản lý tình hình an ninh 
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Giải thích cách ghi: 

- Từ ngày - Đến ngày: 
- Tên phòng ban: Tên phòng ban 
- Tên tổ đội: Tên tổ đội 
- Mã vthh: Mã vật tư 
- Tên vthh: Tên vật tư 
- Đvt: Đơn vị tính cho vật tư tương ứng 
- Số lượng: Số lượng vật tư bị mất  
- Ngày mất:  Ngày tháng mất 
- Thiệt hại: Giá trị thiệt hại vật tư 
- Bồi thường: Số tiền bồi thường 
- Ghi chú: 

Sử dụng các thao tác trong cập nhật từ điển để cập nhật dữ liệu. 

IV.11 Quản lý thi đua khen thưởng 
Liệt kê danh sách theo tháng theo phòng ban danh sách thi đua khen thưởng. 
Vào menu Nhân sự  Quản lý danh hiệu thi đua 
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Giải thích cách ghi: 

- Số QD: Số quyết định 
- Ngày tháng: Ngày tháng được khen thưởng 
- Loại KT: Loại khen thưởng (Khen thưởng,kỷ luật) 
- Lý do KT: Lý do được khen thưởng  
- Ghi chú: 

IV.12 Thao tác xem báo cáo và in ấn 
Trước khi xem một báo cáo bạn phải cập nhật dữ liệu cần thiết cho báo cáo đó 

o  Chọn menu :Báo Cáo/Báo cáo cần xem  trên thanh menu của 

chương trình 

Thông tin trên hộp thoại 

Bạn chọn tab Lọc dữ liệu 

Kỳ báo cáo Chọn tháng, quý báo cáo cần xem 

Ngày xem báo cáo Chọn ngày cần xem báo cáo 

Danh mục Chọn phần cần xem 

Xem  Xem phần in báo cáo 
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In In báo cáo đó 

Thoát Thoát khỏi chương trình và không xem báo cáo 

  

Tab Định dạng 

Tiêu đề báo cáo Đánh dấu vào để chọn in tiêu đề 

Kỳ báo cáo Đánh dấu để chọn in kỳ báo cáo 

Ngày in báo cáo Đánh dấu để chọn in ngày báo cáo 

Font Chọn các Font in ra và các thông số cần thiết 

 Tab Cấu hình 

Tiêu đề báo cáo Đánh dấu vào để chọn in tiêu đề 

Kỳ báo cáo Đánh dấu để chọn in kỳ báo cáo 

Ngày in báo cáo Đánh dấu để chọn in ngày báo cáo 

Font Chọn các Font in ra và các thông số cần thiết 
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Thao tác xem báo cáo 

•        Chọn kỳ báo cáo trong danh sách kỳ 

•        Chọn ngày xem từ ngày nào đến ngày nào 

•        Chọn danh mục cần xem sau đó chọn. VD:Nếu chọn danh mục phân 

xưởng, thì bạn chọn phân xưởng cần xem và nhấn đúp vào danh mục đó 

hoặc chọn danh mục đó và kích nút >. Nếu bạn muốn chọn tất cả các phân 

xưởng và kích nút  >>. Nếu bạn muốn loại bỏ phân xưởng không cần xem 

thì bạn chọn phân xưởng cần loại bỏ và nhấn đúp hoặc nhấn vào nút <. Nếu 

bạn muốn loại bỏ tất cả bạn nhấn vào nút <<.Chương trình sẽ xoá tất cả các 

danh mục có trong hộp thoại.  

          Bạn có thể gõ mã (hoặc một phần mã, hoặc một phần của tên) của chỉ 

tiêu cần chọn vào hộp thoại phía trên danh sách để tìm kiếm. 
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•        Nhấn vào nút Xem để xem báo cáo đó 

•        Nhấn vào nút Thoát để thoát khỏi không xem báo cáo. 

Cách thức xem báo cáo các phần khác cũng tương tự như trên. 

Các thao tác lựa chọn thông số trước khi xem. 

Định dạng các tiêu đề in ra báo cáo 
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Cấu hình report in ra 

 

- Frame Fiel: danh sách các trường hiển thị lên báo cáo 

- Frame Group: Check vào để lựa chọn báo cáo in ra tổng hợp nhóm theo 

trường nào. 

- Frame sort: Check vào để lựa chọn sắp xếp dữ liệu in ra báo cáo theo 

trường nào. 

Xem và in báo cáo khi đang chạy 

Các thức xem và in báo cáo khi báo cáo đang chạy 

 

 

 

-         1: Xem trang đầu tiên của báo cáo 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
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-         2:Xem trang phía trước trang hiện hành của báo cáo 

-         3: Xem trang tiếp theo trang hiện hành của báo cáo 

-         4: Xem trang cuối cùng của báo cáo 

-         5:Xem đến trang nào bạn muốn bạn chỉ cần đánh số trang vào 

-         6: In ấn báo cáo đang xem(Có thể in tất cả hoặc chọn trang in) 

-         7: Kết xuất báo cáo đang xem ra word hoặc excel nếu bạn muốn 

-         8:Nhóm các trưòng trên báo cáo theo nhóm 

-         9: Phóng to thu nhỏ báo cáo đang xem tuỳ chọn 

-         10: Tìm kiếm một dòng nội dung nào đó trên báo cáo đang xem 

-         11 : Thoát khỏi báo cáo hiện tại 

IV.13 Danh sách các báo cáo của chương trình 
Báo cáo quản lý nhân sự 
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