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1. Giới thiệu chung
VINASECO là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số cho
các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam
Phần mềm quản lý dịch vụ pháp lý VINA CASE
Tư vấn, thiết kế và tối ưu website công ty luật
Tư vấn, thiết kế phần mềm, ứng dụng di động

VINA CASE là nền tảng được tối ưu dành riêng cho các tổ chức
hành nghề luật tại Việt Nam
Nền tảng có thể tùy biến theo mô hình hoạt động và nhu cầu đa dạng
Sản phẩm đã được đăng ký quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả

2. Thực trạng và giải pháp
Thực trạng
❖ Xử lý khối lượng công việc lớn cho nhiều khách hàng
theo thủ tục hành chính phức tạp, dẫn tới khó nắm
bắt tình hình tiến độ công việc, công nợ.

❖ Sử dụng nhiều nền tảng khác nhau để quản lý khách
hành – tài chính – dịch vụ pháp lý nên không đồng
bộ dữ liệu, không bảo mật và khó khăn khi tra cứu
trên điện thoại
❖ Tốn nhiều thời gian, nhân lực, và chi phí để thực hiện
các công việc: soạn báo giá, hợp đồng, thư tư vấn,
chấm công, tính lương,…

Giải pháp
➢ Quản lý theo dõi toàn bộ quy trình nghiệp vụ - tiến độ,
data khách hàng, nhân sự - lương, tài chính trên cùng
một nền tảng.
➢ Nắm bắt tổng thể hoạt động kinh doanh qua các báo
cáo: doanh thu, chi phí, vụ việc,… trên mọi thiết bị, mọi
lúc và mọi nơi.
➢ Tiết kiệm 30 – 50% chi phí, thời gian và nhân lực trong
việc soạn thảo văn bản, quản lý nhân sự - lương, báo
cáo ngày,…

3. Quản lý nghiệp vụ
Quản lý hợp đồng, báo giá
✔ Đánh số hợp đồng tự động theo lĩnh vực
✔ Xuất hợp đồng, tài liệu tự động theo biểu mẫu
✔ Lập kế hoạch, phân công, nhắc nhở công việc
✔ Ghi chép giờ tư vấn, thu chi, lịch sử liên hệ
✔ Phân quyền dữ liệu công việc, theo nhân viên

Tư vấn pháp lý
✔ Bấm giờ tư vấn trực tiếp trên phần mềm
✔ Tính tiền tư vấn, tạo và in phiếu thu tự
động
✔ Phân loại giờ tư vấn theo khách, dịch vụ
✔ Thống kê các giờ tư vấn đã thu tiền

3. Quản lý nghiệp vụ
Dữ liệu khách hàng
✔ Lưu trữ tập trung dữ liệu khách hàng
✔ Phân quyền dữ liệu khách hàng nhóm người dùng
✔ Dễ dàng tra cứu lịch sử giao dịch, thu chi
✔ Tra cứu xung đột quyền lợi khách hàng (sắp ra
mắt)

Thống kê công việc
✔ Thống kê hợp đồng, báo giá, cơ hội theo trạng thái
✔ Thống kê các lịch hẹn, công việc cần làm theo tiến độ
✔ Thống kê dịch vụ có doanh thu cao nhất,....
✔ Thống kê tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng

3. Quản lý tài chính
Thống kê thu chi
✔ Tạo, đánh số và in phiếu thu - chi tự động
✔ Ghi nhận và phân loại phiếu thu - chi theo hợp đồng
✔ Ghi nhận và phân loại các phiếu thu - chi nội bộ.
✔ Ghi nhận phiếu thu - chi từ nhiều tài khoản khác
nhau
như tiền mặt, tài khoản ngân hàng,...
✔ Kiểm soát việc thu - chi thực tế qua việc duyệt
hoặc từ chối các phiếu, tránh việc ghi nhận doanh thu
ảo.

Khai báo dữ liệu tài chính
✔ Các tài khoản thu - chi tiền: tiền mặt, tài khoản ngân hàng MB, BIDV,
ACB,....
✔ Khai báo các danh mục thu - chi nội bộ để dễ dàng quản lý
✔ Phân quyền người dùng được tạo phiếu, duyệt phiếu

3. Quản lý tài chính
Báo cáo thu chi nội bộ
✔ Thống kê doanh thu, lợi nhận, công nợ theo khách hàng, dịch vụ hoặc nhân
viên
✔ Bộ lọc báo cáo nâng cao cho phép người dùng tùy biến báo cáo quan tâm

✔ Tùy chọn biểu mẫu, in ấn và xuất file báo cáo từ phần mềm
✔ Tự động lập biểu đồ tình hình kinh doanh
✔ Tạo, tùy chỉnh báo cáo theo yêu cầu

3. Quản lý Nhân sự - Lương
Quản lý nhân sự
cơ cấu tổ chức
✔ Thiết kế cơ cấu tổ chức, phòng
ban

✔ Lưu trữ thông tin chi tiết về nhân
sự
✔ Khai báo lương tư vấn theo giờ
✔ Khai báo tham số lương
✔ Khai báo tiêu chí KPI tính lương

Quản lý chấm
công ngày nghỉ
✔ Khai báo ngày làm việc, ca làm
việc
✔ Khai báo ngày nghỉ lễ, tết
✔ Tạo bảng chấm công tự động
✔ Liên kết với bảng lương

3. Quản lý Nhân sự - Lương
Khai báo công thức
bảng lương linh động
✔ Tùy chỉnh hiển thị các cột trên bảng lương
✔ Tùy chỉnh công thức các cột trên bảng
lương
✔ Khai báo nhiều mẫu bảng lương

Tính lương tự động
✔ Tự động tính lương của nhân viên theo KPI, doanh thu, hoa
hồng,...
✔ Gửi phiếu lương chi tiết đến từng nhân viên qua email
✔ Dữ liệu về lương được bảo mật, phân quyền chặt chẽ.

Phê duyệt bảng lương
✔ Cho phép phê duyệt bảng lương trước khi phát hành
✔ Phân quyền duyệt bảng lương
✔ Tự tạo phiếu chi lương

4. Bảng giá phần mềm

So sánh các gói tài khoản
Phân hệ
Công việc
Cơ hội khách hàng
Báo giá dịch vụ
Hợp đồng – Vụ việc
Quản lý khách hàng
Tự động hoá tài liệu
Lịch làm việc
Thời gian tư vấn
Tài chính
Thu tiền
Chi tiền
Báo cáo quản trị
Nhân sự
Hồ sơ nhân sự
Chấm công
Tính lương
Hệ thống
Phân quyền
Đa ngôn ngữ
Bảo mật 2 lớp
Tích hợp với ứng dụng khác
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