HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GENBA-WISE
Giới thiệu thứ tự qui trình từ bước Tải ứng dụng điện thoại thông minh (Genba-Wise)
đến bước Tham vấn thực tế. Bạn có thể dễ dàng tham vấn, trao đổi những lo âu liên
quan đến công việc của mình bằng cách sử dụng chức năng trò chuyện (Chat).

① TẢI ỨNG DỤNG XUỐNG
Quyét mã QR ở bên phải bằng camera điện thoại
thông minh của bạn và Tải ứng dụng xuống.
② ĐĂNG KÝ MỚI
1. Chọn mục “Đăng ký mới”

iOS

Android

2. (1) Nhập vào các mục cần thiết
* Khi đã chọn ngôn ngữ xong thì không thể thay đổi được.
* Hãy nhập mã số nhà máy được cung cấp.

2. (tiếp theo) Nhập các mục cần thiết,
Đánh dấu vào “Điều khoản sử dụng” và
“Chính sách bảo mật”, rồi chọn “Đăng ký”

3. Màn hình ngay sau khi chọn đăng ký
Hãy nhập tâm trạng ngày hôm nay của bạn (tuỳ ý)
* Màn hình này được hiển thị mỗi ngày một lần
.
khi ứng dụng được khởi động.

BƯỚC ③ THỬ THAM VẤN
Hãy thử tham vấn, trao đổi những lo âu của bạn từ “Đường dây nóng”
(Bạn có thể vào màn hình Tham vấn từ "đường dây nóng" ở cuối màn hình.)

Bạn có thể thoải mái tham vấn, trao đổi từng vướng mắc-khó khăn trong công việc của mình
bằng cách nhắn tin trò chuyện (dạng hội thoại trực tuyến).
* ASSC là cơ quan chuyên trách về nhân quyền và lao động của tổ chức bên thứ ba (không
có quan hệ trực tiếp với công ty-nhà máy bạn đang làm việc), sẽ giải đáp các vướng mắc-khó
khăn của bạn.
* Nội dung tham vấn sẽ không được tiết lộ cho công ty hoặc ra bên ngoài, nếu bạn (Người
tham vấn) không đồng ý.
【Màn hình Đường dây nóng】

Nút gửi
Nhập tin nhắn của bạn ở đây

④ CHỨC NĂNG KHÁC
【Màn hình chính】
Có thể xem được tin mới và
Qui tắc ứng xử giao dịch với
nhà cung cấp của Aeon

【Chấm công】
Bạn có thể nhập thời gian đi làm và tự mình lưu giữ.
Bạn có thể kiểm tra được số ngày làm việc thực tế và tổng
số giờ làm việc trong phần [Tổng cộng]
Bạn có thể nhập số liệu thời gian và chỉnh sửa bằng cách
nhấp vào dấu bút chì.

【Thông báo】
ASSC sẽ gửi thông tin hữu ích
cho mọi người.

Bạn có thể xem chi tiết bằng cách
nhấp vào từng tin tức đó.

THÔNG TIN VÀ NƠI LIÊN LẠC
Đầu mối tổng hợp Đường dây nóng khách hàng đối tác
Email： voice_aeon@g-assc.org
Điện thoại： 0120-916-429

