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Quản Lý Thời Gian Nhân Viên Check-

in/Check-out ở các công ty vừa và nhỏ

• Các công ty thường dùng các thiết bị sinh trắc như quét vân tay, 

khuôn mặt để kiểm tra thời gian check-in/check-out của nhân

viên.

• Nếu các thiệt bị sinh trắc không kết nối với máy chủ trung tâm

thì việc truy xuất dữ liệu nhân viên phải phải làm thủ công

• Thiết bị sinh trắc không tiện lợi khi công ty cần tổ chức các sự
kiện riêng lẻ với các khách mời không phải là nhân viên công ty

• Thiết bị quét vân tay với nhiều người dùng chung có thể không

hợp vệ sinh



iAttendance

• iAttendance (https://iAttendance.co) là ứng dụng cho phép công

ty quản lý thời gian của nhân viên bằng mã QR

• Nhân viên chỉ cần quét mã QR để check-in/check-out

• Công ty có thể linh động thêm và xóa nhân viên, cấp quyền vào

ra ở các vị trí (cổng) khác nhau

• Mỗi công ty có thể có nhiều mã QR cho các vị trí (cổng) khác

nhau theo nhu cầu



iAttendance

• Hỗ trợ nhiều Phương thức check-in/check-out

✓ Tạo mã QR tĩnh và dán ở nơi nhân viên cần check-in/check-out

✓ Tạo mã QR động (cần có thêm phần cứng)

✓ Hỗ trợ quét dấu vân tay (cần có thêm phần cứng)

✓ Hỗ trợ nhân diện khuôn mặt (cần có thêm phần cứng)

• Dễ dàng thay đổi giữa các phương thức check-in/check-out

• Công ty không cần quan tâm xậy dựng hạ tầng kỹ thuật
• Hoạt động 24/7

• Bảo mật và ổn định



Vì sao công ty cần iAttendance ?

• Hỗ trợ chấm công hay điểm danh nhân viên

• Quản lý khách mời trong các sự kiện

• Quản lý quyền truy xuất tài sản hay quyền ra vào các cổng

(cần thêm phần cứng hỗ trợ) 



Nó làm việc thế nào

Máy chủ iAttendance
Văn phòng khách hàng



Nhân Viên chỉ cần quét QR ở cổng để check-in/check-out

Nó làm việc thế nào



Quản trị công ty (admin) có thể tạo, xóa nhân viên. Xuất báo cáo time 

log và các báo cáo khác. Giám sát nhân viên/khách mời check-

in/check-out ở thời gian thực…

Nó làm việc thế nào



Thông Tin Bản Quyền

Phần mềm iAttendance (https://iattendance.co) và các chi tiết của nó

là tài sản trí tuệ của công ty The LE company JSC. www.lecompany.co


