Giải Pháp

Cadena HRM Series
Xây dựng và quản lý nguồn nhân lực song hành cùng chiến lược kinh doanh. Cadena HRM Series
là giải pháp kết hợp các kỹ thuật phát triển nhân tài đã được minh chứng cùng công nghệ thông
tin giúp hiện thực hóa chiến lược kinh doanh và gắn kết nhân sự thực thi chiến lược đó.
Chìa khóa dẫn đến thành công nhờ Nguồn
Nhân Lực

NaviWorld Vietnam - Đối tác triển khai giải
pháp quản trị nhân sự tin cậy của bạn

Cadena HRM Series cung cấp các giải pháp mạnh mẽ cho
việc tuyển dụng, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên,
giúp tối đa hóa hiệu quả của nguồn nhân lực trong công
ty. Nguyên tắc nền tảng của Cadena HRM Series có
được dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm việc với con
người và quy trình quản lý nhân viên trong môi trường
kinh doanh thực tế. Giải pháp giúp đơn giản hóa quy
trình phát triển nhân tài, đạt được mục tiêu của nhân viên
song hành cùng chiến lược và mục tiêu tăng trưởng của
công ty.

NaviWorld Vietnam là công ty tư vấn giải pháp quản
trị doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị
nhân sự và tiền lương, bản quyền giải pháp Cadena
HRM Series cho các công ty, tổ chức trong khu vực
Đông Nam Á (Việt Nam, Lào và Campuchia)

Giải pháp quản trị nhân sự Cadena giúp bạn có cái nhìn
sâu hơn về từng nhân viên, đồng thời cũng giúp bạn bao
quát tổng quan toàn bộ doanh nghiệp, là công cụ chiến
lược mà bạn cần để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng
mục tiêu kinh doanh.

Những phân hệ chính của Cadena HRM series
bao gồm








Nhiệm vụ của NaviWorld là cung cấp dịch vụ tư vấn về
quản trị nhân sự chất lượng cao, giúp doanh nghiệp
nâng cao năng lực và hiệu quả của nguồn nhân lực,
tận dụng sức mạnh của giải pháp quản trị nhân sự do
chúng tôi cung cấp.

Những điều chúng tôi có thể thực hiện
Nhân viên tư vấn của Naviworld sẽ cung cấp dịch vụ
tư vấn và hỗ trợ toàn diện theo các hạng mục triển
khai giải pháp quản trị nhân sự:


Quản trị Nhân Sự: Hỗ trợ quản lý toàn bộ thông tin
nguồn nhân lực và vòng đời thông tin nhân viên bao
gồm tuyển dụng, quản trị nhân viên, đào tạo, quản lý
năng lực, đánh giá và phát triển nghề nghiệp.

Đánh giá/Soát xét: Thực thi các đánh giá chiến
lược, xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và dịch
vụ chia sẻ, trình diễn ứng dụng quản trị nhân sự,
hỗ trợ tìm hiểu giải pháp.



Quản lý Lương: Hỗ trợ thực thi toàn bộ các quy trình
liên quan đến tính lương và tuân thủ hoàn toàn theo
các quy định của Việt Nam.

Tư vấn: Đối chiếu quy trình kinh doanh, phân tích
yêu cầu, triển khai hệ thống, đào tạo người sử
dụng, hỗ trợ thực hiện.



Phát triển: Dịch vụ thiết kế, tùy biến ứng dụng,
kiểm soát chất lượng, vận hành hệ thống.



Quản lý dự án: Dịch vụ quản lý chương trình cho
dự án quy mô lớn, kế hoạch đánh giá và giảm
thiểu rủi ro.

Quản Lý Chấm Công: Hỗ trợ quản lý không giới hạn
số lượng ca làm việc theo kế hoạch chi tiết và thời
gian làm việc linh động.
E-Cadena: Cung cấp Dịch vụ dành cho nhân viên và
Dịch vụ quản lý nhân viên trên nền tảng web cho
phép nhân viên có thể kiểm tra thông tin cá nhân,
quản lý nghỉ cũng như cho phép công ty thực hiện
hiệu quả việc tuyển dung, chấm công, đào tạo.

Thông tin liên hệ
Để tìm hiểu về giải pháp xin liên hệ địa chỉ:
Hanoi: 844-3636 6268 | HCMC: 848-3840 3177
info@naviworld.com.vn | www.naviworld.com.vn
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