บทที่ 1 แนะนำระบบ GENiUS Leave Online

บทที่

1
แนะนำระบบ
Company Profile
ระบบกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลภำยในองค์กร คือ หัวใจสำคัญสู่ ควำมสำเร็ จของทุก
องค์กร และทุกธุรกิจบริ ษทั ไทยซอฟท์แวร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด บริ ษทั ผูพ้ ฒั นำระบบบัญชีช้ นั นำของ
ประเทศ ที่เติบโตมำนำนกว่ำ 10 ปี ได้รับกำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 จึงมุ่งมัน่ บุกเบิก
และเร่ งสร้ำงสรรค์พฒั นำระบบงำนที่ เปี่ ยมประสิ ทธิ ภำพ รองรับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ หำรและฝ่ ำย
บุคคลให้ลุล่วงอย่ำงไร้อุปสรรค์ สนับสนุนธุรกิจทุกขนำด ทุกประเภท ให้เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนด้วยรำกฐำน
กำรบริ หำรที่แข็งแกร่ ง วำงใจได้กบั ทีมงำนมืออำชีพ และตัวแทนจำหน่ำยทัว่ ประเทศ มีผชู ้ ่วยทำงธุรกิจ
ที่พร้อมบริ กำรด้วยควำมใกล้ชิด เข้ำใจ และเชี่ยวชำญ

ลักษณะโดยทัว่ ไปของระบบบริหำรกำรลำออนไลน์ (GENiUS Leave Online)
ระบบ GENiUS Leave Online เป็ นระบบที่พฒั นำขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรใช้งำนระบบบัญชี
เงินเดือน (GENiUS PR) และระบบบันทึกเวลำทำงำน (GENiUS TA) พัฒนำในแบบ Web Application ที่
สมบูรณ์แบบ 100% รองรับกำรทำงำนผ่ำนระบบ Cloud Computing เพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนและ
ควำมสะดวกกับผูใ้ ช้งำนอย่ำงแท้จริ ง ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรทำงำน เหมำะกับ
พนักงำนประจำไซต์งำน พนักงำนสะดวกลำงำนได้ทุกที่ ทุกเวลำ ตรวจสอบประวัติกำรลำ และส่ง
ข้อมูลกำรลำให้หวั หน้ำงำนผ่ำนทำงอีเมล์ เพื่อขออนุมตั ิได้ทนั ที
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกระบบบริหำรกำรลำออนไลน์ (GENiUS Leave Online)









ผู้บริหำร พึงพอใจ และคุม้ ค่ำกำรลงทุนในทุกๆ ด้ำน ดังนี้
 บริ ห ำรจัด กำรบุ ค ลำกรได้อ ย่ำ งรวดเร็ ว มี ร ำยงำนสรุ ป สถิ ติ ก ำรลำงำน เพื่ อ กำรวำง
แผนกำรจัดกำรกำลังคนในอนำคต
 ควบคุมกำรลงทุนและค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
- ใช้งำนได้จำกคอมพิวเตอร์ , Tablet และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
- จ่ำยค่ำพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตเพียงเล็กน้อย
- ไม่ตอ้ งลงทุนเครื่ องคอมพิวเตอร์ Server รำคำหลักแสน
- ไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ รำคำหลักแสน
 บริ หำรจัดกำรคนในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภำพและเกิดประสิ ทธิ ผลในกำรทำงำน
 สร้ำงภำพพจน์ที่ดีให้กบั กิจกำร
พนักงำนทั่วไป เพิ่มควำมสะดวก และรวดเร็ วในกำรขอลำงำน และตรวจสอบสิ ทธิกำรลำงำน
ของตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลำ
หัวหน้ ำงำน สำมำรถอนุมตั ิกำรลำผ่ำนทำงอีเมล์ และตรวจสอบประวัติกำรลำงำนของผูอ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชำได้ทุกที่ ทุกเวลำ
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบุคคล สำมำรถสรุ ปข้อมูลกำรลำของพนักงำนได้ถกู ต้อง แม่นยำ และรวดเร็ ว
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย IT ไม่ตอ้ งดูแลซอฟต์แวร์ เนื่องจำกไม่ได้ติดตั้งลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั
สำมำรถใช้งำนได้ทนั ทีผำ่ นระบบอินเตอร์เน็ต

คุณสมบัติทวั่ ไปของระบบบริหำรกำรลำออนไลน์ (GENiUS Leave Online)










ใช้งำนผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ตที่สมบูรณ์แบบ 100% ใช้งำนได้จำกคอมพิวเตอร์ , Tablet และ
โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
บันทึกรำยกำรได้พร้อมกันหลำยเครื่ อง ไม่จำกัดจำนวนผูใ้ ช้งำน
มีระบบควำมปลอดภัยเพื่อแบ่งหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผูใ้ ช้แต่ละคน ทำให้ขอ้ มูลมี
ควำมปลอดภัยจำกผูไ้ ม่ได้รับอนุญำต และเป็ นควำมลับ
ออกรำยงำนได้ทัน ที และมี ร ำยงำนครบถ้ว น ทั้ง ด้ำ นกำรจัด กำรทั่ว ไป ด้ำ นกำรบริ ห ำร
วิเครำะห์ สรุ ปผล ด้วยรำยงำนมำตรฐำน ไม่ตอ้ งสร้ำงฟอร์มรำยงำนด้วยตัวเอง
สำมำรถจัดเก็บข้อมูลพนักงำน และประวัติกำรลำงำนได้เอง เพื่อนำข้อมูลไปวิเครำะห์เพิ่มเติม
เชื่อมัน่ ในควำมปลอดภัยของข้อมูล เพรำะมีระบบกำรสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่เป็ นมำตรฐำน
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แผนผังกำรทำงำน

ภำพ 0101 แผนผังกำรทำงำนระบบบริ หำรกำรลำออนไลน์
Quality Assurance Management
SP-QAM-66-00

หน้ำ 1 - 3

คู่มือระบบ GENiUS-Leave Online
17/01/14

บทที่ 1 แนะนำระบบ GENiUS Leave Online

คุณสมบัติพเิ ศษของระบบบริหำรกำรลำออนไลน์ (GENiUS Leave Online)














แบ่งกำรทำงำนชัดเจน ดังนี้
 งำนบันทึกกำรลำ และตรวจสอบกำรลำทั้งที่อนุมตั ิ, รอกำรอนุมตั ิ และไม่อนุมตั ิ
 งำนอนุมตั ิกำรลำ และตรวจสอบสิ ทธิ และประวัติกำรลำก่อนกำรอนุมตั ิ
 กำรโอนข้อมูลเข้ำระบบบันทึกเวลำทำงำน (GENiUS TA) หรื อโอนข้อมูลเข้ำระบบบัญชี
เงินเดือน (GENiUS PR)
แบ่งกลุ่มผูใ้ ช้งำนออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. พนักงำนทัว่ ไป
2. ผูบ้ ริ หำร / หัวหน้ำงำน
3. เจ้ำหน้ำที่แผนกบุคคล
กำรบันทึกกำรลำหยุดงำนของพนักงำน
 พนักงำนสำมำรถบันทึกกำรลำหยุด เหตุผลกำรลำของตนเองได้
 พนักงำนสำมำรถตรวจสอบสิ ทธิ กำรลำงำนของตนเองได้ พร้อมตรวจสอบสิ ทธิ ใบลำว่ำ
ได้รับกำรอนุมตั ิหรื อไม่
 กรณี พนักงำนลำป่ วย สำมำรถบันทึกข้อมูลใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำขอ
อนุมตั ิจำกหัวหน้ำงำน
 พนักงำนสำมำรถบันทึกลำได้ท้ งั แบบไม่เต็มวัน หรื อเป็ นช่วงหลำยวันได้
 พนักงำนสำมำรถพิมพ์แบบฟอร์ มใบลำ และส่ งเมล์ ซ้ ำให้กบั หัวหน้ำงำน หรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง
อื่น เพิม่ เติมได้
 พนักงำนสำมำรถแสดงจำนวนกำรลำได้ท้ งั วัน ชัว่ โมง นำที และครั้ง
รองรับกำรอนุมตั ิได้สูงสุด 2 ระดับ โดยในแต่ละระดับสำมำรถมีผอู ้ นุมตั ิหลักและผูอ้ นุมตั ิ
รองได้ เพื่อกรณี ผอู ้ นุมตั ิหลักไม่สะดวกทำกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
กำหนดสิ ทธิกำรอนุมตั ิได้ 2 แบบ ตำมแผนก และตำมตำแหน่ง
ผูบ้ ริ หำรหรื อหัวหน้ำงำนสำมำรถทรำบได้ทนั ทีวำ่ มีใครขอลำบ้ำง พร้อมตรวจสอบประวัติ
กำรลำของพนักงำนในสังกัดได้ เพื่อพิจำรณำประกอบกำรอนุมตั ิ
กรณี ที่ผบู ้ ริ หำรไม่อนุมตั ิกำรลำ สำมำรถบันทึกเหตุผลกำรไม่อนุมตั ิได้
กรณี ที่พนักงำนได้รับกำรอนุมตั ิลำแล้ว พนักงำนสำมำรถยกเลิกกำรลำหรื อแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงให้หวั หน้ำงำนเป็ นผูแ้ ก้ไขได้
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กรณี ที่พนักงำนได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิลำ หรื อไม่จำกหัวหน้ำงำนแล้ว ข้อมูลจะส่งตรงไปที่
แผนกบุคคลโดยอัตโนมัติ
แผนกบุคคล สำมำรถตรวจสอบประวัติกำรลำทั้งปี ของพนักงำนได้ หรื อเลือกช่วงวันที่
ต้องกำรตรวจสอบได้
แผนกบุคคล สำมำรถกำหนดสิ ทธิกำรอนุมตั ิและตรวจสอบกำรลำของผูบ้ ริ หำรหรื อหัวหน้ำ
งำนแต่ละแผนก
สำมำรถเก็บสิ ทธิกำรลำสูงสุด ใช้ไป และคงเหลือ ในแต่ละประเภทกำรลำทั้งเป็ นจำนวนวัน
ชัว่ โมง นำที และจำนวนครั้ง
รองรับกำรเก็บสิ ทธิกำรลำคงเหลือยกไปปี ถัดไปได้ เช่น ลำพักร้อน เป็ นต้น
รองรับกำรกำหนดสิทธิกำรลำสูงสุดแยกตำมพนักงำนรำยเดือน และรำยวัน หรื อพนักงำนรำย
คนได้
รองรับกำรปรับเพิ่มสิ ทธิกำรลำได้ โดยกำรปรับปรุ งสิ ทธิกำรลำสูงสุด สำมำรถปรับปรุ งตำม
แผนก ตำมตำแหน่ง ตำมวันที่เริ่ มงำน ตำมอำยุงำนได้
สำมำรถกำหนดสิ ทธิกำรใช้งำนโปรแกรมตำมกลุ่ม หรื อตำมผูใ้ ช้งำนได้
สำมำรถกำหนดกะกำรทำงำนมำตรฐำน เพื่อสะดวกในกำรบันทึกลำ และคำนวณชัว่ โมงกำร
ลำใน 1 วัน

ขีดควำมสำมำรถของระบบบริหำรกำรลำออนไลน์ (GENiUS Leave Online)
1. กำรเข้ ำสู่ ระบบ
 ใช้ขอ
้ มูล 3 ส่วนคือ รหัสผูใ้ ช้งำน, รหัสผ่ำน, และรหัสบริ ษทั
2. กำรแก้ ไขรหัสผ่ ำน
 พนักงำนสำมำรถแก้ไขรหัสผ่ำนของตนเองได้เมื่อเข้ำใช้งำนระบบ
3. สิ ทธิกำรใช้ งำน
 ระบบจะแสดงเมนูกำรเข้ำใช้งำนแต่ละส่ วนงำนตำมสิ ทธิ ที่พนักงำนได้รับ
4. กำรกำหนดประเภทกำรลำ
 สำมำรถกำหนดรหัส และชื่อของประเภทกำรลำอื่นๆ ได้ สู งสุ ด 20 รำยกำร
 สำมำรถกำหนดจำนวนวันลำสู งสุ ดของแต่ละประเภทกำรลำ
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8.

9.
10.

กำรกำหนดสิ ทธิกำรลำสู งสุ ด
 สำมำรถกำหนดสิ ทธิ กำรลำสู งสุ ดตำมประเภทกำรลำ ตำแหน่งงำน และพนักงำนรำยคน
ได้
กำรบันทึกรำยละเอียดกำรลำ (เพิ่ม-แก้ไข-ยกเลิกกำรลำของตนเอง)
 สำมำรถบันทึกเพิ่ม – แก้ไข - ยกเลิกใบลำได้
 สำมำรถยกเลิกใบลำที่ผำ่ นกำรอนุมต
ั ิแล้วได้
กำรอนุมัติกำรลำ (โดยหัวหน้ ำ / ผู้มีอำนำจ)
 สำมำรถเข้ำใช้งำนได้เฉพำะพนักงำนที่ได้รับสิ ทธิ เท่ำนั้น
 แสดงใบลำที่รออนุมต
ั ิ (เฉพำะใบลำของพนักงำนที่อยูใ่ นสำยงำนของตน)
 ผูอ้ นุมต
ั ิสำมำรถอนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ / ยกเลิกใบลำได้ ก็ต่อเมื่อสถำนะใบลำ คือ รออนุมตั ิ
เท่ำนั้น
กำรตรวจสอบใบลำ (โดยแผนกบุคคล / ผู้มีอำนำจ)
 สำหรับพนักงำนฝ่ ำยบุคคล หรื อผูท
้ ี่มีสิทธิ สำมำรถตรวจสอบใบลำของพนักงำน ตำม
สิ ทธิที่ได้รับเท่ำนั้น
กำรกำหนดสิ ทธิกำรเข้ ำใช้ งำนระบบกำรลำ
 สำมำรถกำหนดสิ ทธิ ได้ตำมกลุ่มผูใ้ ช้งำน และตำมผูใ้ ช้งำน
รำยงำน
 รำยละเอียดกำรลำ (พนักงำน)
 รำยละเอียดกำรลำ (หัวหน้ำงำน / ผูอ้ นุมต
ั ิ / HR)
 สรุ ปกำรลำตำมแผนก
 สรุ ปกำรลำตำมพนักงำน
 สิ ทธิ กำรลำ
 กลุ่มกำรใช้งำน
 ระดับพนักงำน

ควำมต้ องกำรของระบบ




Computer / Notebook
Tablet
Smart Phone
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บทที่ 1 แนะนำระบบ GENiUS Leave Online


สำมำรถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต

สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับเมือ่ เป็ นสมำชิก






ใช้งำนเวอร์ชนั ล่ำสุด โดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งยุง่ ยำกในกำรติดตั้งโปรแกรมเอง
ขอรับปรึ กษำปั ญหำจำกผูเ้ ชี่ยวชำญทำงโทรศัพท์
ให้บริ กำรเข้ำไปตรวจสอบข้อมูลผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตได้ทนั ที เพื่อรับทรำบปั ญหำ และ
แก้ไขปั ญหำได้ตรงจุด ในระยะเวลำอันรวดเร็ ว
แนะนำวิธีกำรใช้งำน

กำรบริกำรเสริมพิเศษ



ทีมงำนฝึ กอบรม
ทีมงำนปรับปรุ งระบบเพิ่มเติม
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