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Recruitment CoreHR & Payroll HR Development Self Service

Reports, Dashboards & Notifications

HR Website Organization Competency Portal

Hiring Profile Training Mobile

Onboarding Time Attendance Performance HR Process

Payroll & PIT Career Path Workplace

Insurance HR Planning Task Management

Administration, Integration & Secure

HUMAX (Human Maximization) 

Hoàn thiện
giải pháp

CoreHRM và Payroll

Phát triển các
phiên bản chuyên sâu

theo đặc thù ngành

Hoàn thiện
giải pháp

HRM Tổng thể

Đưa công nghệ 4.0 
(AI, Chatbot, BigData)
vào giải pháp QTNS

Công nghệ & Bảo mật

Web Application

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

Bảo mật dữ liệu: mô hình 3 lớp bảo mật, mã hóa 256-bit

Giải pháp của chúng tôi có kiến trúc nghiệp vụ dựa trên tư duy quản trị theo vị trí công việc (Position Management). 
Humax có tính linh động và tuỳ biến cao trước bài toán nhân sự phức tạp của Doanh nghiệp Việt Nam. 
Mục tiêu của Humax là hướng đến trải nghiệm toàn diện cho mọi thành viên trong tổ chức. 

Overview

2010 2015 2018 2020

VERSION VERSION VERSION VERSION

1.0 2.0 3.0 4.0

.Net Core Framework

Multiple Database

Microservice architecture



Highlights

Xây dựng Master Data duy nhất và bảo mật
Quản lý Hợp đồng, tài liệu nhân sự
HR Process: Linh động quy trình nhân sự
Time Attendance: Quản lý Ca, nghỉ phép, OT, Chấm công GPS
Payroll: Công thức lương linh động, lương back-date, 3P, thuế TNCN
BHXH điện tử 

CoreHR (HRIS) & Payroll
Quản trị tập trung dữ liệu nhân sự. Giảm tải tác vụ 
thủ công bằng giải pháp Công Lương tùy biến

Quản lý Tổ chức (OM) Hoạch định nhân sự
Thiết lập tổ chức một cách hệ thống, hoạch định chiến 
lược nguồn lực hiệu quả

Xây dựng mô hình cấu trúc tổ chức 
Quản trị tổ chức theo vị trí công việc
Lộ trình thăng tiến & Khung năng lực
Định biên nhân sự
Kế hoạch nguồn vốn
Trung tâm chi phí Nhân sự - Cost Center

Tích hợp các Website tuyển dụng
Quản lý quy trình tuyển dụng
Theo dõi chi phí, SLA
Cổng thông tin tuyển dụng cho ứng viên
Onboarding
Quản lý CVs Pool

Thu hút nhân tài, Tuyển dụng & Hội nhập
Rút ngắn thời gian tuyển dụng, tạo ấn tượng với nhân sự 
mới 



Highlights

Tạo báo cáo thông minh: HR BI
So sánh chỉ số nhân sự nội bộ với chỉ số nhân sự tiêu chuẩn
Thiết lập báo cáo linh động (Dynamic Report)
Hệ thống báo cáo chuẩn theo quy định Nhà nước

Hệ thống báo cáo (HR Analytics & BI) 
Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực hiệu quả bằng 
công cụ phân tích linh động

Trung tâm dịch vụ nhân sự
Chuyển dịch từ giải pháp dành cho phòng ban 
Nhân sự tới toàn bộ thành viên của tổ chức

Dịch vụ nhân sự trực tuyến: Cổng thông tin nhân sự, quy 
trình đề xuất xét duyệt tự động
Workplace: Mạng xã hội nội bộ, Task Management
Hợp đồng điện tử, chữ ký số, bảo hiểm xã hội trực tuyến 
Mobile App

Phát triển nguồn lực
Đánh giá trực quan và đào tạo nâng cao chất 
lượng nhân lực 

Phân tích năng lực nhân sự (Competency)
Đánh giá hiệu suất (Performance): KPIs, BSCs, OKRs
Xây dựng chiến lược đào tạo 
Lộ trình công danh (Career Path), kế hoạch nhân sự kế 
nhiệm



Con Số

Danh Sách Khách Hàng Tiêu Biểu

Customers & Success Stories

Kangaroo
Mô hình Holdings với hơn 
3000 nhân sự
Tích hợp 2 chiều với: ERP, 
DMS, eOffice
Vận hành hiệu quả giải pháp 
Humax hơn 9 năm

SHB
Xây dựng Master Data hơn 
7.000 nhân sự

Bảo mật cao, tốc độ xử lý 
nhanh của khối Ngân hàng 

Bài toán lương đặc thù, phức 
tạp: Lương KPIs, Lương   
Backdate

Lotte Finance
90% dịch vụ nhân sự thực 
hiện qua online 

Nền tảng quản trị tổng thể, 
từ tuyển dụng, hội nhập, đào 
tạo, đánh giá,…

Yêu cầu cao về thời gian và 
quy trình triển khai dự án

5 3 35



Lý do 
lựa chọn 
Humax

HN: Tầng 2, Tháp Đông, Chung cư
Học Viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ
T: 024 730 69 666  E: email@oos.com.vn

HCM: F2.2 Tầng 2, Số 11A Hồng Hà, Phường 02, Quận Tân Bình
T: 028 730 69 666  E: saigon@oos.com.vn

OOS SOFTWARE COMPANY

Giải pháp quản trị nhân sự toàn diện với mức 
chi phí phù hợp, thời gian triển khai ngắn, vận 
hành xuyên suốt và độ bảo mật cao
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Tùy biến giải pháp Quản trị Nhân sự theo 
đặc thù từng lĩnh vực 2

Nhiều năm chuyên sâu xây dựng và triển 
khai phần mềm HRM1

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, hệ thống 
Support 24/7 đồng hành cùng doanh nghiệp 4

Humax sẽ không chỉ tối ưu bài toán quản trị 
mà còn trao quyền cho mọi thành viên của 
tổ chức
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