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Giới thiệu mTasker App 

Giải pháp TIỆN DỤNG-ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ cho quản lý giao
việc, phân việc theo dự án cho các doanh nghiệp và tổ chức trên nền
tảng di động sử dụng tài khoản Microsoft 365



Khách hàng mà 
chúng tôi hướng đến

✓ Các doanh nghiệp vừa vào nhỏ
(SMB)

✓Các đội, nhóm làm việc theo dự án

✓Các bộ phận, phòng ban trong doanh
nghiệp, tổ chức có nhu cầu quản lý
công việc theo dự án



Tiêu chí phát triển

Dễ sử dụng Linh động và tiện dụng Bảo mật



Các chức năng trong mTasker

Giao việc Duyệt thanh 

toán
Tạm ứng Nghỉ phép Báo cáo



Chức năng giao việc

Với lãnh đạo – quản lý doanh nghiệp, tổ
chức (Leader), mTasker giúp:

✓Khởi tạo các dự án cần quản lý

✓Phân công nhân sự cho dự án

✓Giao việc trực tiếp cho quản lý dự án
hoặc nhân viên gắn với dự án

✓ Phê duyệt các kết quả công việc khi
hoàn tất

✓Theo dõi tức thời, trực quan cập nhật
công việc của tất cả các dự án hoặc
từng dự án cụ thể của doanh nghiệp/ 
tổ chức



Với nhân viên/nhân sự dự án (Staff), 
mTasker cho phép:

✓Quản lý tất cả các công việc được 
giao

✓Xác nhận công việc khi được giao 
bởi quản lý dự án hoặc lãnh đạo

✓Cập nhật kết quả công việc khi 
hoàn tất

✓Theo dõi tức thời hiệu quả thực 
hiện các công việc được giao

Chức năng giao việc



Chức năng thanh toán 

▪ Quy trình chặt chẽ, thủ tục nhanh chóng, 

thuận tiện

▪ Hỗ trợ phệ duyệt trực tiếp trên email

▪ Thông báo qua email và ứng dụng khi hoàn tất



Chức năng 
tạm ứng 

▪ Đề nghị tạm ứng ngay 

trên mobile.

▪ Nhanh chóng, tiện lợi, hỗ

trợ phệ duyệt trực tiếp

trên email

▪ Cập nhật trạng thái của 

đơn đề nghị nhanh chóng



Chức năng 
nghỉ phép 

▪ Tạo, kiểm tra tiến độ đơn xin 

nghỉ phép mọi lúc, mọi nơi

▪ Kiểm duyệt nhanh chóng các 

đơn xin nghỉ phép

▪ Hỗ trợ phệ duyệt trực tiếp

trên email

▪ Tiện dụng nhưng vẫn đảm 

bảo quy trình chặt chẽ



▪ Cho phép xuất các báo cáo: tạm ứng, 

nghỉ phép, thanh toán

▪ Biểu đồ trực quan

▪ Bộ lọc tiện ích

▪ Tải file báo cáo nhanh chóng

Chức năng báo cáo 



05 lý do nên chọn mTasker

1. Giải pháp HIỆU QUẢ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) muốn tận dụng công nghệ Cloud 

Microsoft cho chuyển đổi số

2. Chức năng của ứng dụng TẬP TRUNG vào các tác vụ cốt lõi trong điều hành doanh nghiệp

SMB

3. Tính khả dụng cao/KHÔNG GIÁN ĐOẠN nhờ dựa trên nền tảng đám mây (MS Cloud)

4. Đạt được tính đơn giản, dễ sử dụng khi KẾT HỢP  PHÊ DUYỆT QUA EMAIL của

Microsoft

5. Hỗ trợ cả hai hình thức giá: thuê mướn hoặc chuyển giao trọn gói với CHI PHÍ HỢP LÝ.
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