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CHƯƠNG 1
ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT
1.1 Đăng nhập hệ thống
- Địa chỉ truy cập: http://canbo.dlu.edu.vn chọn vào biểu tượng “Đăng nhập” ở góc
trái phía cuối màn hình (hoặc truy cập trực tiếp từ địa chỉ http://kpis.dlu.edu.vn).

- Nhấn vào liên kết:

Hình 1.1 Biểu tượng Đăng nhập
- Nhập thông tin:

+ Địa chỉ email công vụ của nhà trường (ví dụ: abc@dlu.edu.vn)
+ Mật khẩu cá nhân (mật khẩu của email abc@dlu.edu.vn)

Hình 1.2 Nhập tên tài khoản đăng nhập
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- Nội dung tra cứu:
+ Lương và các khoản thu nhập.
+ Kết quả đăng ký dạy.
+ Thời khóa biểu.
+ Khen thưởng; …
- Nội dung đăng ký:
+ Đăng ký nghỉ phép.
+ Khai báo công tác cá nhân;…
1.2 Đăng xuất hệ thống
Click chọn
“Đăng xuất”

Hình 1.3 Đăng xuất
Để đăng xuất khỏi hệ thống, người dùng click chuột vào tên đăng nhập ở góc trên
bên phải của màn hình, rồi chọn đăng xuất.
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CHƯƠNG 2
THÔNG TIN NHÂN SỰ
[Thông tin nhân sự] lưu trữ các thông tin cơ bản và bảng lương hàng tháng của
người dùng. Danh mục Thông tin nhân sự được đặt ở bên trái trang web và chia thành
ba mục, người dùng có thể chọn vào từng mục để xem thông tin tương ứng:
-

Hồ sơ nhân sự

-

Các quá trình

-

Bảng lương

Click chọn

Hình 2.0 Danh mục thông tin nhân sự
2.1 Bảng lương
Để xem bảng lương như hình 2.1, người dùng thực hiện các bước sau đây:
B1: Chọn mục [Bảng lương]
B2: Chọn mục muốn tìm ở [Bảng lương và phụ cấp]
B3: Nhấn nút [Tìm]
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Hình 2.1 Bảng lương và phụ cấp

2.2 Hồ sơ nhân sự
Click chọn

Hình 2.2 Hồ sơ nhân sự
[Hồ sơ nhân sự] bao gồm các sáu thẻ mục, dựa vào các thẻ mục thì dữ liệu sẽ hiển
thị tương ứng như hình 2.2:
-

Sơ yếu lý lịch

-

Thông tin lương

-

Trình độ chuyên môn

-

Hợp đồng lao động

-

Quan hệ gia đình

-

Giấy tờ hồ sơ
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2.3 Các quá trình

Click chọn

Hình 2.3 Các quá trình
Hình 2.3 thể hiện dữ liệu của thẻ mục [Lịch sử bản thân] là một trong mười ba quá
trình được lưu trữ trong Thông tin nhân sự. Mười ba quá trình đó là:
-

Diễn biến lương

-

Lịch sử bản thân

-

Quá trình công tác

-

Quá trình đào tạo

-

Quá trình bồi dưỡng

-

Quá trình bổ nhiệm

-

Quá trình đi nước ngoài

-

Quá trình khen thưởng

-

Quá trình kỷ luật

-

Quá trình nghiên cứu

-

Quá trình hoạt động xã hội

-

Quá trình tham dự hội thảo

-

Quá trình tham gia lực lượng vũ trang
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CHƯƠNG 3
CHẤM CÔNG
[Chấm công] lưu trữ các thông tin chấm công và cho phép người dùng quản lý
chấm công hàng tháng. Danh mục chấm công được đặt ở menu bên trái trang web, trong
đó chia thành 5 mục, người dùng có thể chọn vào từng mục để xem thông tin tương ứng
với:
-

Đăng ký khung giờ

-

Xem thông tin chấm công

-

Đăng ký ngày nghỉ

-

Khai báo công tác cá nhân

-

Đăng ký nghỉ phép

Click chọn

Hình 3.0 Danh mục chấm công
3.1 Đăng ký khung giờ
Để đăng ký khung giờ làm việc, người dùng thực hiện các bước sau đây:
B1: Vào mục [Đăng ký khung giờ] như hình 3.1.

Hình 3.1 Đăng ký khung giờ
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B2: Chọn thông tin ở mục: [Kỳ đăng ký], [Khung giờ].
B3: Nhấn nút [Đăng ký] để lưu lại thay đổi.
3.2 Xem thông tin chấm công

Hình 3.2 Xem thông tin chấm công
Để xem thông tin chấm công, người dùng thực hiện các bước sau đây:
B1: Vào mục [Xem thông tin chấm công] như hình 3.2
B2: Nhập thông tin cần tìm.
B3: Nhấn nút [Tìm] để tìm kiếm thông tin chấm công.
Để in bảng chấm công, người dùng nhấn nút [In].
Để xem biểu đồ chấm công, người dùng nhấn nút [Biểu đồ].
3.3 Đăng ký ngày nghỉ

Hình 3.3 Đăng ký ngày nghỉ
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Để đăng ký ngày nghỉ, người dùng thực hiện các bước sau đây:
B1: Vào mục [Đăng ký ngày nghỉ] như hình 3.3
B2: Nhấn nút [Tạo mới], một cửa sổ hiện ra như hình sau:

B3: Nhập thông tin ở mục: [Từ ngày], [Đến ngày], [Lý do nghỉ]...
Chọn thông tin ở mục: [Loại đơn xin nghỉ], [Hình thức nghỉ]...
B4: Nhấn nút [Save] để lưu lại thay đổi hoặc nhấn nút [Cancel] để đóng.
Để xóa đăng ký ngày nghỉ, người dùng chọn dòng cần xóa và nhấn nút [Xóa].
Để in đăng ký ngày nghỉ, người dùng chọn dòng cần in và nhấn nút [In].
3.4 Khai báo công tác cá nhân

Hình 3.4 Khai báo công tác cá nhân
Để khai báo công tác cá nhân, người dùng thực hiện các bước sau đây:
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B1: Vào mục [Khai báo công tác cá nhân] như hình 3.4
B2: Nhấn nút [Tạo mới], một cửa sổ hiện ra như hình sau:

B3: Nhập thông tin ở mục: [Từ ngày], [Đến ngày], [Địa điểm]...
Chọn thông tin ở mục: [Người ký]
B4: Nhấn nút [Save] để lưu lại thay đổi hoặc nhấn nút [Cancel] để đóng.
Để xóa khai báo công tác cá nhân, người dùng chọn dòng cần xóa và nhấn nút
[Xóa].
Để tìm khai báo công tác cá nhân, người dùng nhập các mục thông tin và nhấn nút
[Tìm].
3.5 Đăng ký nghỉ phép

Hình 3.5 Đăng ký nghỉ phép
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Để đăng ký nghỉ phép, người dùng thực hiện các bước sau đây:
B1: Vào mục [Đăng ký nghỉ phép] như hình 3.5
B2: Nhấn nút [Tạo mới], một cửa sổ hiện ra như hình sau:

B3: Nhập thông tin ở mục: [Lý do nghỉ], [Nơi nghỉ], [Địa chỉ liên hệ]...
Chọn thông tin ở mục: [Loại đơn xin nghỉ], [Hình thức nghỉ]...
B4: Nhấn nút [Save] để lưu lại thay đổi hoặc nhấn nút [Cancel] để đóng.
Để xóa đăng ký nghỉ phép, người dùng chọn dòng cần xóa và nhấn nút [Xóa].
Để in đăng ký nghỉ phép, người chọn dòng cần in và nhấn nút [In].
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CHƯƠNG 4
QUẢN TRỊ
4.1 Thông tin tài khoản
[Thông tin tài khoản] cung cấp thông tin tài khoản và cho phép đổi mật khẩu
đăng nhập của người sử dụng website.

Hình 4.1 Thông tin tài khoản
Các bước để thay đổi mật khẩu như sau:
B1: Vào menu [Quản trị] -> [Thông tin tài khoản]
B2: Click chọn [Đổi mật khẩu]
B3: Nhập thông tin mật khẩu tại [Mật khẩu] và [Xác nhận mật khẩu]
B4: Nhấn nút [Lưu] để lưu lại thay đổi
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