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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PICO E-OFFICE

LỜI NÓI ĐẦU

Văn Phòng Điện Tử PICO E-OFFICE là một hệ thống phần mềm giúp các thao tác, nghiệp vụ văn phòng
được xử lý trên nền tảng máy tính và đặc biệt là Internet. Sẽ không cần giấy tờ, sẽ chỉ là những thao tác
nghiệp vụ đã được lập trình để hệ thống giúp cho người dùng làm việc trong một văn phòng điện tử.
Tùy theo quy mô của văn phòng mà Văn Phòng Điện Tử sẽ gồm những gì và đáp ứng những gì. Trên
thực tế, các hoạt động của một văn phòng khá đa dạng, từ việc tương tác các phòng ban, luân chuyển văn
bản đi đến, thêm bớt nhân sự, thêm bớt công việc, quản lý tiến trình công việc, cho tới các nghiệp vụ
khác. Tất cả những điều này đều được lập trình và chuyển hóa thành các module, hay còn gọi là phân hệ
chức năng, giúp nó có thể cung cấp cho người dùng những tiện ích phù hợp, hiệu quả.
Hệ thống PICO E-OFFICE bao gồm các chức năng chính sau đây:


Quản lý người dùng



Quản lý công việc



Quản lý tài liệu



Quản lý đơn từ



Quản lý lịch biểu



Quản lý tài sản



Quản lý đánh giá



Quản lý nhân sự

Tài liệu này được xây dựng nhằm mục đích giới thiệu và hướng dẫn người dùng sử dụng các chức năng
nghiệp vụ của hệ thống PICO E-OFFICE.
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QUẢN LÝ TÀI LIỆU
A. GIỚI THIỆU
Phân hệ Quản lý tài liệu giúp người dùng dễ dàng quản lý các tài liệu: văn bản, giấy tờ, sổ sách,…
của Cá nhân và Công ty.
Hệ thống quản lý tài liệu theo các thư mục tài liệu một cách khoa học, dễ dàng quản lý và tìm kiếm.
Phân hệ Quản lý tài liệu của hệ thống PICO E-OFFICE, bao gồm các chức năng sau đây:


Tìm kiếm thư mục tài liệu



Thêm mới thư mục tài liệu



Sửa thư mục tài liệu



Xóa thư mục tài liệu



Tìm kiếm tài liệu



Xem chi tiết tài liệu



Thêm mới tài liệu



Chia sẻ tài liệu



Sửa tài liệu



Xóa tài liệu



Tải xuống tài liệu đính kèm



Kiểm soát tài liệu (dành cho quản trị viên)

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Để thực hiện chức năng của phân hệ Quản lý tài liệu, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống PICO E-OFFICE với tài khoản đã được cung cấp, tại đường link
http://e-office.pico.vn

Bước 2: Người dùng chọn chức năng Tài liệu và chọn menu Thư viện tài liệu

Hệ thống hiển thị MH Thư viện tài liệu



Panel bên trái hiển thị cây thư mục tài liệu của hệ thống.



Panel bên phải hiển thị các thư mục con và tài liệu của thư mục được chọn

1. Tìm kiếm thư mục
Để tìm kiếm thư mục tài liệu, người dùng nhập từ khóa trên hộp tìm kiếm, hệ thống sẽ highlight các
kết quả thỏa mãn từ khóa.

2. Thêm mới thư mục tài liệu
Để Thêm mới 1 thư mục tài liệu, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:
 Cách 1:

Bước 1: NSD nhấn nút

, hệ thống hiển thị cửa sổ Thêm thư mục

Bước 2: NSD nhập các thông tin Thư mục cha, Tên thư mục và ghi chú

Bước 3: Nhấn chọn

để hoàn tất tạo mới Thư mục, chọn

thao tác.
 Lưu ý:


Các trường đánh dấu * là bắt buộc nhập



Chọn “—Chọn thư mục—“ nếu muốn tạo một thư mục cha.

để hủy

 Cách 2: Tạo nhanh một thư mục con
Bước 1: NSD nhấn chuột phải vào một Thư mục muốn tạo thư mục con và chọn Tạo mới

Bước 2: Nhập Tên thư mục và nhấn Enter

3.

Sửa thư mục tài liệu
Để sửa thông tin cho một thư mục, NSD thực hiện theo các bước sau đây:
 Cách 1:
Bước 1: NSD chọn thư mục muốn sửa

Bước 2: Nhấn nút

, hệ thống hiển thị cửa sổ Sửa thư mục

Bước 3: NSD nhập thông tin muốn thay đổi

Bước 4: Nhấn chọn

để hoàn tất sửa thông tin thư mục, chọn

để hủy thao tác.
 Cách 2: Sửa nhanh tên thư mục
Bước 1: Chuột phải vào thư mục muốn đổi tên và chọn Đổi tên

Bước 2: Nhập tên thay đổi và nhấn Enter
4. Xóa thư mục tài liệu
Để xóa một thư mục tài liệu, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:
 Cách 1:
Bước 1: Chọn thư mục muốn xóa

Bước 2: Nhấn nút

, hệ thống hiển thị popup xác nhân, NSD chọn OK để hoàn tất xóa

thư mục, chọn Hủy để hủy theo tác.

 Cách 2: Xóa nhanh một thư mục
NSD nhấn chuột phải vào thư mục muốn xóa và chọn Xóa , hệ thống hiển thị popup xác nhân,
NSD chọn OK để hoàn tất xóa thư mục, chọn Hủy để hủy theo tác.
 Lưu ý:
Để xóa một thư mục tài liệu, thư mục cần thỏa mãn 2 điều kiện:


Không chứa thư mục con



Không chứa tài liệu

5. Tìm kiếm tài liệu
Hệ thống cho phép:


Tìm kiếm tài liệu theo Tên tài liệu và Diễn giải (mô tả tài liệu)



Lọc danh sách tài liệu theo Ngày ban hành, Mức độ tài liệu, Loại tài liệu

Để tìm kiếm tài liệu, NSD nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn giá trị và nhấn nút

Các kết quả thỏa mãn từ khóa nhập vào sẽ được hiển thị trên màn hình lưới bên dưới

6. Thêm mới tài liệu
Để tạo mới một tài liệu trên hệ thống PICO E-OFFICE, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: NSD chọn thư mục lưu tài liệu.

Bước 2: Nhấn chọn nút

, hệ thống hiển thị màn hình Tạo mới tài liệu

Bước 3: NSD nhập các thông tin tài liệu
Bước 4: Chọn phòng ban hoặc cá nhân muốn chia sẻ tài liệu (những cá nhân và phòng ban không
được chia sẻ sẽ không nhìn thấy tài liệu)

Bước 5: Nhấn chọn nút

để hoàn tất tạo mới tài liệu.

 Lưu ý:


Các trường đánh dấu * là các trường bắt buộc nhập.



Tài liệu có thể chia sẻ theo phòng ban, hoặc theo tài khoản cá nhân, hoặc cả phòng ban và
tài khoản cá nhân.



Sau khi tạo tài liệu thành công, tài liệu sẽ được gửi đến tất cả các tài khoản cá nhân và tài
khoản thuộc phòng ban được chia sẻ



Chỉ những cá nhân được chia sẻ và các cá nhân thuộc phòng ban được chia sẻ mới nhìn
thấy tài liệu.

7. Xem chi tiết tài liệu
Để xem chi tiết thông tin của một tài liệu, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:
Cách 1: NSD click vào Tên tài liệu để xem chi tiết tài liệu tương ứng.
Cách 2: NSD nhấn chọn thông báo tài liệu được chia sẻ

Hệ thống hiển thị màn hình Chi tiết tài liệu được chọn

để tải xuống tài liệu đính kèm.

NSD nhấn chọn nút
8. Sửa tài liệu

Để sửa tài liệu, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Chọn tài liệu muốn sửa và nhấn nút

tương ứng, hệ thống hiển thị màn hình Sửa tài liệu

Bước 2: NSD nhập các thông tin muốn thay đổi

Bước 3: Nhấn nút

để hoàn tất sửa tài liệu.

 Lưu ý: Chỉ Admin và chủ sở hữu có quyền sửa tài liệu.

9. Xóa tài liệu

Để xóa tài liệu, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Chọn tài liệu cần xóa và nhấn nút

tương ứng

Bước 2: Tại màn hình Chi tiết tài liệu, nhấn button
Hệ thống hiển thị message xác nhận, chọn OK để hoàn tất xóa tài liệu, chọn Hủy để hủy thao tác.

 Lưu ý: Chỉ Admin và chủ sở hữu có quyền xóa tài liệu.

10. Kiểm soát tài liệu
Chức năng kiểm soát tài liệu dành cho Quản trị viên, với mục đích kiểm soát các tài liệu được
thêm và xóa gần đây.
 Tài liệu tải lên gần đây
Để xem các tài liệu được tải lên gần đây, NSD chọn chức năng Tài liệu và chọn menu Tài liệu
tải lên gần đây

 Màn hình hiển thị danh sách tài liệu được tải lên gần đây, sắp xếp theo Ngày đăng tải (mới
nhất ở trên đầu), bao gồm các thông tin:


Định dạng tài liệu đính kèm



Tên tài liệu



Mã tài liệu



Thư mục lưu tài liệu



Ngày ban hành



Múc độ quan trọng



Người tạo



Ngày đăng tải



Chức năng: tải xuống tài liệu đính kèm

 Hệ thống cho phép tìm kiếm tài liệu theo: Tên tài liệu và Ngày đăng tải
 NSD click button

để tải xuống tài liệu đính kèm tương ứng

 Tài liệu xóa gần đây
Để xem các tài liệu xóa gần đây, NSD chọn chức năng Tài liệu và chọn menu Tài liệu xóa gần
đây

 Màn hình hiển thị danh sách tài liệu xóa gần đây, sắp xếp theo Ngày đăng tải (mới nhất ở trên
đầu), bao gồm các thông tin:


Định dạng tài liệu đính kèm



Tên tài liệu



Mã tài liệu



Thư mục lưu tài liệu



Ngày ban hành



Múc độ quan trọng



Người tạo



Ngày đăng tải



Chức năng: tải xuống tài liệu đính kèm

 Hệ thống cho phép tìm kiếm tài liệu theo: Tên tài liệu và Ngày đăng tải
 NSD click button

để tải xuống tài liệu đính kèm tương ứng

QUẢN LÝ NHÂN SỰ
A.

GIỚI THIỆU
Phân hệ Quản lý nhân sự giúp Bộ phận nhân sự quản lý nhân sự của công ty một cách khoa học và tiện
lợi.
Quản lý nhân sự trên E-office bao gồm:
 Hồ sơ nhân sự
 Hợp đồng
 Quyết định
 Khen thưởng
 Kỷ luật
 Nghỉ việc
 Công tác
 Quá trình làm việc

B.
I.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Hồ sơ nhân sự
1. Xem danh sách Hồ sơ nhân sự
Hồ sơ nhân sự trên E-office được chia theo Trạng thái làm việc của nhân sự.
Để xem danh sách Hồ sơ nhân sự, NSD thực hiện như sau:
 Danh sách HSNS Đang làm việc:
Trên Slidingbar, chọn Nhân sự/Hồ sơ nhân sự/HSNS Còn làm việc
 Danh sách HSNS Đã nghỉ việc:
Trên Slidingbar, chọn Nhân sự/Hồ sơ nhân sự/HSNS Đã nghỉ việc
 Danh sách HSNS Nghỉ thai sản:
Trên Slidingbar, chọn Nhân sự/Hồ sơ nhân sự/HSNS Nghỉ thai sản
 Danh sách HSNS Nghỉ chế độ:

Trên Slidingbar, chọn Nhân sự/Hồ sơ nhân sự/HSNS Nghỉ chế độ
 Danh sách HSNS Khác:
Trên Slidingbar, chọn Nhân sự/Hồ sơ nhân sự/HSNS Khác
Màn hình Hồ sơ nhân sự hiển thị danh sách HSNS có trạng thái tương ứng, gồm:

 Click vào button

để mở màn hình Thêm Hồ Sơ Mới

 Tìm kiếm: NSD nhập từ khóa vào textbox Search và chọn các thông số Trung tâm/Bộ phận/Chức
vụ/Loại hợp đồng hệ thống tự động lọc các kết quả thỏa mãn thông số nhập vào.
 Click vào 1 Hồ sơ để xem chi tiết hồ sơ nhân sự đó
 Click vào tiêu đề mỗi cột để sắp xếp danh sách theo thông số tương ứng.
 Màn hình mặc định hiển thị 10 bản ghi HSNS, NSD click vào cụm pagination để tùy chỉnh phân
trang.
2. Thêm hồ sơ nhân sự mới
Để tạo mới hồ sơ cho 1 nhân sự mới, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Hồ sơ nhân sự

Bước 2: Click button

để mở màn hình Thêm Hồ Sơ Mới



Tab Thông tin chung



Tab Thông tin gia đình



Tab Thông tin học vấn

Bước 3: Sau khi nhập các thông tin cần thiết, NSD click button

để hoàn tất tạo hồ sơ

cho nhân sự mới.
Lưu ý: các trường đánh dấu * là bắt buộc nhập.
Sau khi tạo mới thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình Sửa hồ sơ của HSNS vừa tạo.
3. Xem/Sửa hồ sơ nhân sự
Để Xem/Sửa thông tin hồ sơ của 1 nhân sự, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Hồ sơ nhân sự
Bước 2: Click vào Hồ sơ nhân sự muốn Xem/Sửa để mở màn hình Sửa hồ sơ tương ứng


Tab Thông tin chung



Tab Thông tin gia đình



Tab Thông tin học vấn

 Click vào menu
 Click vào menu
 Click vào menu
 Click vào menu
 Click vào menu
 Click vào menu

 Click vào button

 Click vào button

để xem Danh sách hợp đồng của nhân sự
để xem Danh sách quyết định khen thưởng của nhân sự
để xem Danh sách quyết định kỷ luật của nhân sự
để xem Danh sách quyết định nghỉ việc của nhân sự
để xem Danh sách quyết định làm việc của nhân sự
để xem Danh sách quyết định công tác của nhân sự

để quay lại màn hình Hồ sơ nhân sự

để xóa Hồ sơ nhân sự

Bước 3: Sau khi cập nhật các thông tin muốn thay đổi, NSD click button
Sửa hồ sơ
Lưu ý:

để hoàn tất



Các trường đánh dấu * là bắt buộc nhập



Mã nhân viên, Loại hợp đồng, Số hợp đồng không cho phép sửa

4. Xóa hồ sơ nhân sự
Để xóa 1 hồ sơ nhân sự, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Hồ sơ nhân sự
Bước 2: Click vào Hồ sơ nhân sự muốn Xóa để mở màn hình Sửa hồ sơ tương ứng

Bước 3: Click vào button

, hệ thống hiển thị popup confirm thao tác



Chọn OK để xác nhận xóa Hồ sơ nhân sự



Chọn Hủy để hủy thao tác

5. Đánh dấu Đi làm lại
Chức năng Đánh dấu đi làm lại, chỉ được thực hiện đối với Hồ sơ nhân sự có trạng thái Đã nghỉ
việc.
Sau khi Đánh dấu đi làm lại, hồ sơ được khôi phục lại như cũ với trạng thái Đang làm việc, các Hợp
đồng trước đó của nhân sự được ẩn đi.
Để thực hiện chức năng Đánh dấu đi làm lại, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Danh sách HSNS Đã nghỉ việc:
Trên Slidingbar, chọn Nhân sự/Hồ sơ nhân sự/HSNS Đã nghỉ việc
Bước 2: Click chọn Hồ sơ nhân sự muốn đánh dấu đi làm lại

Bước 3: Tại màn hình Sửa hồ sơ, click button
Hệ thống hiển thị popup confirm

II.



Chọn OK để xác nhận kích hoạt Đi làm lại



Chọn Hủy để hủy thao tác

Hợp đồng

1. Xem danh sách hợp đồng
Để xem danh sách tất cả các hợp đồng, NSD chọn Nhân sự/Hợp đồng/Danh sách Hợp đồng trên
Slidingbar
Màn hình Hợp đồng Lao động hiển thị danh sách tất cả các hợp đồng:

 Để xem danh sách hợp đổng của 1 nhân sự cụ thể, NSD chọn nhân sự và click button Search

 Click button

để cài đặt người ký hợp đồng

 Click button

để Tạo mới hợp đồng

 Để tìm kiếm hợp đồng, NSD nhập từ khóa vào textbox tìm kiếm hoặc chọn các thông số Loại hợp
đồng/Chức vụ, hệ thống tự động lọc kết quả thỏa mãn.
 Click vào 1 Hợp đồng để Xem/Sửa hợp đồng đó
2. Tạo hợp đồng
Để tạo mới 1 hợp đồng, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Mở popup Tạo mới hợp đồng
Cách 1:
B1: Vào màn hình Hồ sơ nhân sự
B2: Click chọn nhân sự muốn làm hợp đồng

B3: Chọn menu

B4: Click button

để hiển thị popup Tạo mới hợp đồng

Cách 2:
B1: Vào màn hình Hợp đồng Lao động bằng cách chọn Nhân sự/Hợp đồng/Danh sách
Hợp đồng trên Slidingbar

B2: Click button

để hiển thị popup Tạo mới hợp đồng

Bước 2: NSD nhập các thông tin hợp đồng
Lưu ý:


Số hợp đồng là duy nhất



Các trường đánh dấu * là bắt buộc nhập



Lần ký: do hệ thống tự động điền.

Bước 3: Click button

để hoàn tất tạo hợp đồng

3. Xem/Sửa hợp đồng
Để xem/sửa 1 hợp đồng, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Hợp đồng Lao động
Bước 2: Click chọn hợp đồng muốn xem/sửa

Bước 3: Cập nhật các thông tin hợp đồng muốn sửa
Lưu ý:



Các trường đánh dấu * là bắt buộc nhập



Lần ký và Số hợp đồng không được phép sửa

Bước 4: nhấn button

để hoàn tất sửa hợp đồng

4. In hợp đồng
Để in hợp đồng, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Hợp đồng Lao động
Bước 2: Click chọn hợp đồng muốn in

Bước 3: Trên popup Chi tiết hợp đồng, chọn Mẫu hợp đồng muốn in và nhấn button

5. Xóa hợp đồng
Để xóa hợp đồng, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Hợp đồng Lao động
Bước 2: Click chọn hợp đồng muốn xóa

Bước 3: Trên popup Chi tiết hợp đồng, click button

Hệ thống hiển thị popup xác nhận:



Chọn OK để xác nhận xóa hợp đồng



Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

6. Cài đặt người ký hợp đồng
Để cài đặt người ký cho các loại hợp đồng, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Cài đặt Người ký HĐLĐ

Bước 2: Click button
Bước 3: Trên popup Thêm Người ký, chọn Loại hợp đồng và Cấp bậc ký

Bước 4: Click button

để hoàn tất cài đặt

7. Cảnh báo hết hạn hợp đồng
Để xem danh sách Nhân sự sắp hết hạn hợp đồng, NSD vào màn hình Cảnh Báo Cán Bộ Hết Hạn
HĐLĐ bằng cách chọn Nhân sự/Hợp đồng/Cảnh báo Cán bộ Hết hạn HĐ trên Slidingbar

 Click vào button
 Click vào button

để Cài đặt Người ký HĐLĐ
để tải xuống Danh sách nhân sự sắp hết hạn hợp đồng

dưới dạng file excel
 Nhập từ khóa vào textbox tìm kiếm hoặc chọn các thông số Loại hợp đồng/Trung tâm/Trạng thái
làm việc, hệ thống tự động lọc kết quả thỏa mãn thông số nhập vào.
 Click vào 1 Mã nhân viên để xem Hồ sơ nhân sự của nhân viên tương ứng
 Click vào 1 Số hợp đồng để xem chi tiết hợp đồng tương ứng
Lưu ý: Cảnh báo dành cho hợp đồng có Ngày hết hạn HĐ trong phạm vi 1 tháng
8. Cảnh báo chưa làm hợp đồng
Để xem danh sách Nhân sự chưa làm hợp đồng, NSD vào màn hình Cảnh Báo Cán Bộ Chưa Làm
HĐLĐ bằng cách chọn Nhân sự/Hợp đồng/Cảnh báo Cán bộ Chưa làm HĐ trên Slidingbar

 Click vào button
 Click vào button

để Cài đặt Người ký HĐLĐ
để tải xuống Danh sách nhân sự chưa làm hợp đồng

dưới dạng file excel
 Nhập từ khóa vào textbox tìm kiếm hoặc chọn các thông số Trung tâm/Trạng thái làm việc, hệ
thống tự động lọc kết quả thỏa mãn thông số nhập vào.
 Click vào 1 Mã nhân viên để xem Hồ sơ nhân sự của nhân viên tương ứng
III.

Quyết định

1. Xem danh sách quyết định
Để xem danh sách tất cả các quyết định, NSD vào màn hình Quyết định, bằng cách chọn Nhân
sự/Quyết định/Danh sách Quyết định trên Slidingbar.

 Click vào button
 Click vào button

để Cài đặt Người ký Quyết định
để Tạo mới quyết định

 Nhập từ khóa vào textbox tìm kiếm hoặc chọn Loại quyết định, hệ thống tự động lọc kết quả thỏa
mãn thông số nhập vào.
 Click vào 1 Số quyết định để xem Chi tiết quyết định đó
2. Tạo quyết định
Để tạo mới 1 quyết định, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Quyết định

Bước 2: Click button
Bước 3: Trên popup Tạo mới quyết định, nhập các thông tin quyết định và nhấn button

Lưu ý:


Số quyết định là duy nhất



Các trường đánh dấu * là bắt buộc nhập

3. Xem/Sửa quyết định
Để xem/sửa 1 quyết định, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Quyết định
Bước 2: Click chọn quyết định muốn xem/sửa

Bước 3: Cập nhật các thông tin quyết định muốn sửa
Lưu ý:


Các trường đánh dấu * là bắt buộc nhập



Số quyết định là duy nhất

Bước 4: nhấn button

để hoàn tất sửa quyết định

4. Xóa quyết định
Để xóa 1 quyết định, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Quyết định
Bước 2: Click chọn quyết định muốn xóa

Bước 3: Trên popup Chi tiết quyết định, click button
Hệ thống hiển thị popup xác nhận:



Chọn OK để xác nhận xóa quyết định



Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

5. Cài đặt người ký quyết định
Để cài đặt người ký cho các loại quyết định, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Cài đặt Người ký Quyết định

Bước 2: Click button
Bước 3: Trên popup Thêm Người ký, chọn Loại quyết định và Cấp bậc ký

Bước 4: Click button
IV.

để hoàn tất cài đặt

Khen thưởng

1. Xem danh sách quyết định khen thưởng
Để xem danh sách các quyết định khen thưởng, NSD vào màn hình QĐ Khen thưởng, bằng cách chọn
Nhân sự/Khen thưởng/DS Khen thưởng trên Slidingbar
Màn hình hiển thị danh sách các quyết định khen thưởng trong 2 tháng (tính từ Ngày hiện tại trở về
trước), danh sách được sắp xếp theo Ngày tạo (mới nhất ở trên đầu)

 Để xem các quyết định khen thưởng của 1 nhân sự, NSD chọn nhân sự và click button Search
 Click vào button
để tạo quyết định khen thưởng mới
 Click vào 1 quyết định để xem chi tiết quyết định đó
2. Tạo quyết định khen thưởng
Để tạo quyết định khen thưởng, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Thêm khen thưởng

Cách 1: Vào màn hình QĐ khen thưởng và click button
Cách 2:
B1: Vào màn hình Hồ sơ nhân sự
B2: Chọn nhân sự muốn tạo QĐ khen thưởng

B3: Chọn menu

và click button

Bước 2: Nhập thông tin quyết định
Cách 1: Nhập các trường thông tin hiển thị trên màn hình Thêm Khen thưởng
Cách 2:

B1: Click button
B2: Nhập các thông tin quyết định trên popup TẠO MỚI QUYẾT ĐỊNH và click

B3: Nhập các thông tin quyết định trên màn hình Thêm Khen thưởng
Lưu ý: Cách 2, thường được sử dụng khi muốn tại QĐ Khen thưởng hàng loạt

Bước 3: Click button

để hoàn tất.

3. Xem/Sửa quyết định khen thưởng
Để xem/sửa 1 quyết định, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình QĐ khen thưởng, bằng cách chọn Nhân sự/Khen thưởng/DS Khen thưởng
trên slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn xem/sửa

Bước 3: click button

để lưu thông tin cập nhật

4. In quyết định khen thưởng
Để in 1 quyết định khen thưởng, NSD thực hiện như sau:

Bước 1: Vào màn hình QĐ khen thưởng, bằng cách chọn Nhân sự/Khen thưởng/DS Khen thưởng
trên slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn in

Bước 3: Chọn mẫu in và click button

để in quyết định

5. Xóa quyết định khen thưởng
Để xóa 1 quyết định khen thưởng, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình QĐ khen thưởng, bằng cách chọn Nhân sự/Khen thưởng/DS Khen thưởng
trên slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn xóa

Bước 3: Click button




, hệ thống hiển thị popup confirm

Chọn OK để xác nhận xóa quyết định
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

6. Cài đặt người ký quyết định khen thưởng
Để cài đặt người ký các quyết định khen thưởng, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Cài đặt Người ký Quyết định Khen thưởng, bằng cách chọn Nhân sự/Khen
thưởng/Cài đặt Người ký QĐKT trên slidingbar

Bước 2: Click button

Bước 3: Trên popup Thêm Người ký, NSD chọn Hình thức khen thưởng, Người ký và click button

7. Thêm/Sửa/Xóa Hình thức khen thưởng
Để thêm/sửa/xóa Hình thức khen thưởng, NSD vào màn hình Định nghĩa: Hình thức Khen thưởng,
bằng cách chọn Nhân sự/Khen thưởng/Hình thức Khen thưởng trên slidingbar

 Thêm Hình thức khen thưởng
Để thêm mới Hình thức khen thưởng, NSD click button

Trên popup Thêm định nghĩa, NSD nhập thông tin định nghĩa Hình thức khen thưởng và click

button
 Sửa/xóa Hình thức khen thưởng
Trên màn hình Định nghĩa: Hình thức Khen thưởng, click chọn Hình thức khen thưởng muốn
sửa/xóa.

 Click button

 Click button



V.

để lưu thông tin cập nhật

, hệ thống hiển thị popup confirm:

Chọn OK để xác nhận xóa
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

Kỷ luật
1. Xem danh sách quyết định kỷ luật
Để xem danh sách các quyết định kỷ luật, NSD vào màn hình QĐ Kỷ luật, bằng cách chọn Nhân
sự/Kỷ luật/DS Kỷ luật trên Slidingbar
Màn hình hiển thị danh sách các quyết định kỷ luật trong 2 tháng (tính từ Ngày hiện tại trở về trước),
danh sách được sắp xếp theo Ngày tạo (mới nhất ở trên đầu)

 Để xem các quyết định kỷ luật của 1 nhân sự, NSD chọn nhân sự và click button Search
 Click vào button
để tạo quyết định kỷ luật mới
 Click vào 1 quyết định để xem chi tiết quyết định đó
2. Tạo quyết định kỷ luật
Để tạo quyết định kỷ luật, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Thêm QĐ Kỷ luật

Cách 1: Vào màn hình QĐ Kỷ luật và click button
Cách 2:
B1: Vào màn hình Hồ sơ nhân sự
B2: Click chọn nhân sự muốn tạo QĐ kỷ luật

B3: Chọn menu

và click button

Bước 2: Nhập thông tin quyết định
Cách 1: Nhập các trường thông tin hiển thị trên màn hình Thêm QĐ Kỷ luật
Cách 2:

B1: Click button
B2: Nhập các thông tin quyết định trên popup TẠO MỚI QUYẾT ĐỊNH và click

B3: Nhập các thông tin quyết định trên màn hình Thêm QĐ Kỷ luật
Lưu ý: Cách 2, thường được sử dụng khi muốn tại QĐ Kỷ luật hàng loạt

Bước 3: Click button

để hoàn tất.

3. Xem/Sửa quyết định kỷ luật
Để xem/sửa 1 quyết định, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình QĐ Kỷ luật, bằng cách chọn Nhân sự/Kỷ luật/DS Kỷ luật trên slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn xem/sửa

Bước 3: click button

để lưu thông tin cập nhật

4. In quyết định kỷ luật
Để in 1 quyết định kỷ luật, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình QĐ Kỷ luật, bằng cách chọn Nhân sự/Kỷ luật/DS Kỷ luật trên slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn in

Bước 3: Chọn mẫu in và click button

để in quyết định

5. Xóa quyết định kỷ luật
Để xóa 1 quyết định kỷ luật, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình QĐ Kỷ luật, bằng cách chọn Nhân sự/Kỷ luật/DS Kỷ luật trên slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn xóa

Bước 3: Click button

, hệ thống hiển thị popup confirm




Chọn OK để xác nhận xóa quyết định
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

6. Cài đặt người ký quyết định kỷ luật
Để cài đặt người ký các quyết định kỷ luật, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Cài đặt Người ký Quyết định Kỷ luật, bằng cách chọn Nhân sự/Kỷ luật/CĐ
Người ký Kỷ luật trên slidingbar

Bước 2: Click button

Bước 3: Trên popup Thêm Người ký, NSD chọn Hình thức kỷ luật, Người ký và click button

7. Thêm/Sửa/Xóa Hình thức kỷ luật
Để thêm/sửa/xóa Hình thức kỷ luật, NSD vào màn hình Định nghĩa: Hình thức Kỷ luật, bằng cách
chọn Nhân sự/Kỷ luật/Hình thức Kỷ luật trên slidingbar

 Thêm Hình thức kỷ luật
Để thêm mới Hình thức kỷ luật, NSD click button

Trên popup Thêm định nghĩa, NSD nhập thông tin định nghĩa Hình thức kỷ luật và click button

 Sửa/xóa Hình thức kỷ luật
Trên màn hình Định nghĩa: Hình thức Kỷ luật, click chọn Hình thức kỷ luật muốn sửa/xóa.

 Click button

 Click button




để lưu thông tin cập nhật

, hệ thống hiển thị popup confirm:

Chọn OK để xác nhận xóa
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

8. Thêm/Sửa/Xóa Lý do kỷ luật
Để thêm/sửa/xóa Lý do kỷ luật, NSD vào màn hình Định nghĩa: Loại Lý do Kỷ luật, bằng cách chọn
Nhân sự/Kỷ luật/Lý do Kỷ luật trên slidingbar

 Thêm Lý do kỷ luật
Để thêm mới Lý do kỷ luật, NSD click button

Trên popup Thêm định nghĩa, NSD nhập thông tin định nghĩa Lý do kỷ luật và click button

 Sửa/xóa Lý do kỷ luật
Trên màn hình Định nghĩa: Loại Lý do Kỷ luật, click chọn Lý do kỷ luật muốn sửa/xóa.

 Click button

để lưu thông tin cập nhật

 Click button



VI.

, hệ thống hiển thị popup confirm:

Chọn OK để xác nhận xóa
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

Nghỉ việc
1. Xem danh sách quyết định nghỉ việc
Để xem danh sách các quyết định nghỉ việc, NSD vào màn hình QĐ Nghỉ việc, bằng cách chọn Nhân
sự/Nghỉ việc/DS Nghỉ việc trên Slidingbar

Màn hình hiển thị danh sách các quyết định nghỉ việc trong 2 tháng (tính từ Ngày hiện tại trở về
trước), danh sách được sắp xếp theo Ngày tạo (mới nhất ở trên đầu)

 Để xem các quyết định nghỉ việc của 1 nhân sự, NSD chọn nhân sự và click button Search
 Click vào button
để tạo quyết định nghỉ việc mới
 Click vào 1 quyết định để xem chi tiết quyết định đó
2. Tạo quyết định nghỉ việc
Để tạo quyết định nghỉ việc, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Thêm QĐ Nghỉ việc

Cách 1: Vào màn hình QĐ Nghỉ việc và click button
Cách 2:
B1: Vào màn hình Hồ sơ nhân sự
B2: Click chọn nhân sự muốn tạo QĐ nghỉ việc

B3: Chọn menu

và click button

Bước 2: Nhập thông tin quyết định
Cách 1: Nhập các trường thông tin hiển thị trên màn hình Thêm QĐ Nghỉ việc
Cách 2:

B1: Click button
B2: Nhập các thông tin quyết định trên popup TẠO MỚI QUYẾT ĐỊNH và click

B3: Nhập các thông tin quyết định trên màn hình Thêm QĐ Nghỉ việc
Lưu ý: Cách 2, thường được sử dụng khi muốn tại QĐ Nghỉ việc hàng loạt

Bước 3: Click button

để hoàn tất.

3. Xem/Sửa quyết định nghỉ việc
Để xem/sửa 1 quyết định, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình QĐ Nghỉ việc, bằng cách chọn Nhân sự/Nghỉ việc/DS Nghỉ việc trên
slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn xem/sửa

Bước 3: click button

để lưu thông tin cập nhật

4. In quyết định nghỉ việc
Để in 1 quyết định nghỉ việc, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình QĐ Nghỉ việc, bằng cách chọn Nhân sự/Nghỉ việc/DS Nghỉ việc trên
slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn in

Bước 3: Chọn mẫu in và click button

để in quyết định

5. Xóa quyết định nghỉ việc
Để xóa 1 quyết định nghỉ việc, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình QĐ Nghỉ việc, bằng cách chọn Nhân sự/Nghỉ việc/DS Nghỉ việc trên
slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn xóa

Bước 3: Click button




, hệ thống hiển thị popup confirm

Chọn OK để xác nhận xóa quyết định
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

6. Thêm/Sửa/Xóa Lý do nghỉ việc
Để thêm/sửa/xóa Lý do nghỉ việc, NSD vào màn hình Định nghĩa: Loại Lý do Nghỉ việc, bằng cách
chọn Nhân sự/Nghỉ việc/Loại lý do nghỉ việc trên slidingbar

 Thêm Lý do nghỉ việc
Để thêm mới Lý do nghỉ việc, NSD click button

Trên popup Thêm định nghĩa, NSD nhập thông tin định nghĩa Lý do nghỉ việc và click button

 Sửa/xóa Lý do nghỉ việc
Trên màn hình Định nghĩa: Loại Lý do Nghỉ việc, click chọn Lý do nghỉ việc muốn sửa/xóa.

 Click button

 Click button



VII.

để lưu thông tin cập nhật

, hệ thống hiển thị popup confirm:

Chọn OK để xác nhận xóa
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

Công tác

1. Xem danh sách quyết định công tác
Để xem danh sách các quyết định công tác, NSD vào màn hình QĐ Công tác, bằng cách chọn Nhân
sự/Công tác/DS Công tác trên Slidingbar

Màn hình hiển thị danh sách các quyết định công tác trong 2 tháng (tính từ Ngày hiện tại trở về
trước), danh sách được sắp xếp theo Ngày tạo (mới nhất ở trên đầu)

 Để xem các quyết định công tác của 1 nhân sự, NSD chọn nhân sự và click button Search
 Click vào button
để tạo quyết định công tác mới
 Click vào 1 quyết định để xem chi tiết quyết định đó
2. Tạo quyết định công tác
Để tạo quyết định công tác, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Thêm QĐ Công tác

Cách 1: Vào màn hình QĐ Công tác và click button
Cách 2:
B1: Vào màn hình Hồ sơ nhân sự
B2: Click chọn nhân sự muốn tạo QĐ công tác

B3: Chọn menu

và click button

Bước 2: Nhập thông tin quyết định
Cách 1: Nhập các trường thông tin hiển thị trên màn hình Thêm QĐ Công tác
Cách 2:

B1: Click button
B2: Nhập các thông tin quyết định trên popup TẠO MỚI QUYẾT ĐỊNH và click

B3: Nhập các thông tin quyết định trên màn hình Thêm QĐ Công tác
Lưu ý: Cách 2, thường được sử dụng khi muốn tại QĐ Công tác hàng loạt

Bước 3: Click button

để hoàn tất.

3. Xem/Sửa quyết định công tác
Để xem/sửa 1 quyết định, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình QĐ Công tác, bằng cách chọn Nhân sự/Công tác/DS Công tác trên
slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn xem/sửa

Bước 3: click button

để lưu thông tin cập nhật

4. In quyết định công tác
Để in 1 quyết định công tác, NSD thực hiện như sau:

Bước 1: Vào màn hình QĐ Công tác, bằng cách chọn Nhân sự/Công tác/DS Công tác trên
slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn in

Bước 3: Chọn mẫu in và click button

để in quyết định

5. Xóa quyết định công tác
Để xóa 1 quyết định công tác, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình QĐ Công tác, bằng cách chọn Nhân sự/Công tác/DS Công tác trên
slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn xóa

Bước 3: Click button




, hệ thống hiển thị popup confirm

Chọn OK để xác nhận xóa quyết định
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

6. Cài đặt người ký quyết định công tác
Để cài đặt người ký các quyết định công tác, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Cài đặt Người ký Quyết định Công tác, bằng cách chọn Nhân sự/Công
tác/Cài đặt Người ký Công tác trên slidingbar

Bước 2: Click button

Bước 3: Trên popup Thêm Người ký, NSD chọn Loại công tác, Người ký và click button

7. Thêm/Sửa/Xóa Loại công tác
Để thêm/sửa/xóa Loại công tác, NSD vào màn hình Định nghĩa: Loại công tác, bằng cách chọn Nhân
sự/Công tác/Loại Công Tác trên slidingbar

 Thêm Loại công tác
Để thêm mới Loại công tác, NSD click button

Trên popup Thêm định nghĩa, NSD nhập thông tin định nghĩa Loại công tác và click button

 Sửa/xóa Loại công tác
Trên màn hình Định nghĩa: Loại công tác, click chọn Loại công tác muốn sửa/xóa.

 Click button

 Click button



VIII.

để lưu thông tin cập nhật

, hệ thống hiển thị popup confirm:

Chọn OK để xác nhận xóa
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

Quá trình làm việc

1. Xem danh sách quyết định làm việc
Để xem danh sách các quyết định làm việc, NSD vào màn hình Quá Trình Làm Việc, bằng cách chọn
Nhân sự/Quá trình làm việc/DS Quá trình làm việc trên Slidingbar

Màn hình hiển thị danh sách các quyết định làm việc trong 2 tháng (tính từ Ngày hiện tại trở về
trước), danh sách được sắp xếp theo Ngày tạo (mới nhất ở trên đầu)

 Để xem các quyết định làm việc của 1 nhân sự, NSD chọn nhân sự và click button Search
 Click vào button
để tạo quyết định làm việc mới
 Click vào 1 quyết định để xem chi tiết quyết định đó
2. Tạo quyết định làm việc
Để tạo quyết định làm việc, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Tạo Quyết Định Làm Việc

Cách 1: Vào màn hình Quá Trình Làm Việc và click button
Cách 2:
B1: Vào màn hình Hồ sơ nhân sự
B2: Click chọn nhân sự muốn tạo QĐ làm việc

B3: Chọn menu

và click button

Bước 2: Nhập thông tin quyết định
Cách 1: Nhập các trường thông tin hiển thị trên màn hình Tạo Quyết Định Làm Việc
Cách 2:

B1: Click button
B2: Nhập các thông tin quyết định trên popup TẠO MỚI QUYẾT ĐỊNH và click

B3: Nhập các thông tin quyết định trên màn hình Tạo Quyết Định Làm Việc
Lưu ý: Cách 2, thường được sử dụng khi muốn tại QĐ Làm việc hàng loạt

Bước 3: Click button

để hoàn tất.

3. Xem/Sửa quyết định làm việc
Để xem/sửa 1 quyết định, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Quá Trình Làm Việc, bằng cách chọn Nhân sự/Quá trình làm việc/DS Quá
trình làm việc trên slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn xem/sửa

Bước 3: click button

để lưu thông tin cập nhật

4. In quyết định làm việc
Để in 1 quyết định nghỉ việc, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Quá Trình Làm Việc, bằng cách chọn Nhân sự/Quá trình làm việc/DS Quá
trình làm việc trên slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn in

Bước 3: Chọn mẫu in và click button

để in quyết định

5. Xóa quyết định làm việc
Để xóa 1 quyết định làm việc, NSD thực hiện như sau:
Bước 1: Vào màn hình Quá Trình Làm Việc, bằng cách chọn Nhân sự/Quá trình làm việc/DS Quá
trình làm việc trên slidingbar
Bước 2: Click vào Số quyết định muốn xóa

Bước 3: Click button




, hệ thống hiển thị popup confirm

Chọn OK để xác nhận xóa quyết định
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

6. Thêm/Sửa/Xóa Lý do làm việc
Để thêm/sửa/xóa Lý do làm việc, NSD vào màn hình Định nghĩa: Loại Lý do, bằng cách chọn Nhân
sự/Quá trình làm việc/QTLV-Loại lý do trên slidingbar

 Thêm Lý do làm việc
Để thêm mới Lý do làm việc, NSD click button

Trên popup Thêm định nghĩa, NSD nhập thông tin định nghĩa Lý do làm việc và click button

 Sửa/xóa Lý do làm việc
Trên màn hình Định nghĩa: Loại Lý do, click chọn Lý do làm việc muốn sửa/xóa.

 Click button

 Click button




để lưu thông tin cập nhật

, hệ thống hiển thị popup confirm:

Chọn OK để xác nhận xóa
Chọn Hủy để hủy bỏ thao tác

