


Overview
Được thành lập từ năm 2006, với hơn 15 thành lập và phát triển trong lĩnh vực phát 
triển phần mềm, OOS Software đầu tư phần lớn nguồn lực tập trung nghiên cứu, phát 
triển và triển khai các giải pháp phần mềm quản trị nhân sự tại các tổ chức hàng đầu 
tại Việt Nam. 


HUMAX – Giải pháp Phần mềm Quản trị Tổng thể Nguồn Nhân lực.

HUMAX

(HUMAN 

Experience Management – HXM)

mang đến cuộc cách mạng trong ngành phần mềm Quản trị Nhân sự bằng 

việc xây dựng giải pháp trên nền tảng Quản trị Trải nghiệm Nhân sự 

. 


Với nền tảng mới HUMAX sẽ không chỉ trở thành giải pháp Phần mềm dành cho bộ 

phận quản lý Nhân sự, mà còn mang đến trải nghiệm dịch vụ nhân sự cho toàn bộ nhân 

viên trong tổ chức. Và đặc biệt mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho mỗi ứng viên đến 

với doanh nghiệp giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng bằng việc áp dụng công 

nghê đến hầu hết các dịch vụ, tiện ích nhân sự hoàn hảo.

Hoàn thiện

giải pháp


CoreHRM và Payroll

Hoàn thiện

giải pháp


HRM Tổng thể

Phát triển các

phiên bản chuyên sâu


theo đặc thù ngành

Đưa công nghệ 4.0 

(Ai, Chatbot, BigData) 

vào giải pháp QTNS

VESION 1.0 VESION 2.0 VESION 3.0 VESION 4.0

Công nghệ & Bảo mật - Technology
Web Application

Mobile app: Flutter,  Native App (iOS & Android).

Bảo mật dữ liệu: mô hình 3 lớp bảo mật; mã hóa 265-bit

Net Core Framework

Multiple Database

Microservice architecture



Danh sách khách hàng tiêu  biểu

Customer & Success Stories 

200+
Customers

20+
IndustriesYears Experiences

10+ 160000+
Active Employee Users

Ngân hàng SHB Tập đoàn TH group Lotte Finance
 Xử lý dữ liệu lớn hơn 9.000 nhân 

s

 Đáp ứng yêu cầu bảo mật, tốc độ 

xử lý của khối Ngân hàng.

 Bài toán lương đặc thù khối ngân 

hàng: Lương thưởng KPIs, Lương 

backdate,…

 Quản lý mô hình Tập đoàn đa ngành: 

3 lĩnh vực chính, 13 P/L, hơn 6,500 

nhân sự.

 Đáp ứng tích hợp 2 chiềuvới các hệ 

thống khác: DMS; ERP (SAP), HCM,



 Giảm 75% thời gian xử lý dữ liệu 

chấm công, tính lương cho nhân sự

 90% dịch vụ nhân sự thực hiện 

qua online (Employee Self 

Service

 Quản trị nhấn sự tổng thể, xuyên 

suốt từ tuyển dụng, Hội nhập 

(Onboarding), đào tạo, đánh giá, 

nhân sự kế nhiệm,…



Product - Sản phẩm 

Thu hút nhân tài

Tuyển dụng & Hội nhập

Thu hút và tuyển dụng nhân tài cho doanh nghiệp bằng trải 

nghiệm hoàn hảo của ứng viên bởi các dịch vụ, quy trình 

thông minh.

 Tích hợp các Website tuyển dụng.

 Quản lý quy trình tuyển dụn

 Theo dõi chi phí, SLA tuyển dụng, Refferal Recruitmen

 Cổng thông tin tuyển dụng cho ứng viê

 Onboardin

 Quản lý Kho ứng viên – CVs Pool

 HRIS: Thông tin nhân sự, quá trình làm việ

 Quản lý Hợp đồng, tài liệu: thiết lập biểu mẫu linh độn

 Quản lý nghỉ việc: Khảo sát nghỉ việc, quy trình

 Time Attendance: Quản lý Ca, nghỉ phép, (OT), GP

 Payroll: Công thức lương linh động, Thuế  TNCN,

 BHXH điện tử.

CoreHR (HRIS) 

& Payroll

Tối ưu hoạt động quản trị dữ liệu nhân sự, chấm công và tính 

lương nhằm giảm tải tối đa các tác vụ thường ngày của bộ 

phận nhân sự. Từ đó phân tích sâu vào chính sách đãi ngộ 

quy định làm việc nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

Organization Management & 
Workforce

Tạo môi trường để nhà quản trị nhân sự xây dựng và thiết lập tổ 

chức, đảm bảo tính xuyên suốt của các hoạt động quản trị nhân 

sự trong doanh nghiệp.

 Xây dựng mô hình, cấu trúc tổ chức nhân sự - Org Char

 Quản trị tổ chức theo vị trí và công việc (Jobs & Postions

 Mô tả công việc & Khung năng lự

 Định biên nhân s

 Kế hoạch nguồn vốn nhân sự

 Trung tâm chi phí nhân sự – Cost Centet



Product - Sản phẩm 

Talent Management

Quản lý tài năng

Employee Central Service Center

Trung tâm dịch vụ nhân sự

Dịch vụ nhân sự trực tuyến: HR Process, Cổng thông tin nhân sự 

Portal (Employee Self Service).

 Workplace: Mạng xã hội nội bộ doanh nghiệ

 Task Management.

 Hợp đồng điện tử xác nhận KYC.

 Mobile App

HR Analytics & BI

Quản trị Dữ liệu Nhân sự

Sử dụng nguồn vốn dữ liệu nhân sự hiệu quả với công cụ 

phân tích dữ liệu nhân sự linh động. Khai thác tối đa dữ liệu 

nhân sự phục vụ lập kế hoạch, chiến lược nguồn nhân lực.

 Tích hợp các nguồn dữ liệu khác để sử dụng các báo 

cáo thông minh nhân sự: HR BI

 Áp dụng các tiêu chuẩn, chỉ số nhân sự hiện đại vào 

phân tích dữ lieu nhân sự

 Hệ thống báo cáo chuẩn theo quy định Nhà nước 

(Dynamic Report)

 Hệ thống báo cáo động và công cụ thiết lập báo cáo 

linh động

Thích ứng với sự biến động về nhu cầu nhân tài bằng việc 

đánh giá, phân tích hiệu suất, đãi ngộ, học hỏi, kế thừa và 

phát triển nhân sự

 Competency: Đánh giá, phân tích năng lực nhân s

 Performance: Đánh giá KPIs, BSCs, OKR

 Trainning: Quy trình đào tạo phát triển nhân sự

 Success Planning & Career Path



Why HUMAX & About OOS Software

05 lý do chọn HUMAX

OOS SOFTWARE COMPANY
HN: Floor 2, East Tower, Quoc Phong Academy          
Apartment, Xuan La, Tay Ho Dist., Ha Noi.                  

T: (84-24)73 069 666      E: email@oos.com.vn

HCM: No 64, 8 Str., CityLand Park Hills, Ward 10, 
Go Vap Dist., HCM City.

T: (84-28)73 069 666       E: saigon@oos.com.vn

HUMAX

HUMAX

HUMAX

HUMAX

HUMAX

 tối ưu hóa trải nghiệm của nhân viên trong suốt vòng đời nhân sự bằng dịch vụ tự 
động hóa quy trình, cùng những dịch vụ nhân sự thân thiện người dùng.


 là giải pháp quản trị nhân sự tổng thể, xây dựng từ quản trị tổ chức, hoạch định 
nhân sự, quản lý năng lực, phát triển nhân tài, lộ trình công danh, nhân sự kế nhiệm.


 là một hệ thống mở cho phép kết nối với những mắt xích quản trị khác của doanh 
nghiệp như: Bán hàng, phân phối, tài chính.


 có tính linh động tùy biến người dung cao, giúp đáp ứng những thay đổi, phát 
triển quy mô của các Doanh nghiệp. 


 trở thành trung tâm khai thác, phân tích dữ liệu nhân sự tối ưu và chuyên sâu 
dành cho các cấp Quản lý, Ban lãnh đạo.


