รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม
เลขทีเ่ อกสาร R&DPD-PRWEB-13003
โปรแกรม : GENiUS Leave Online
เวอร์ ชัน : 1.2
เรื่อง : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เวอร์ชนั 1.2
รายละเอียด : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เวอร์ชนั 1.2 ได้มีการแก้ไข และปรับปรุ งเพิ่มเติมใน
ส่ วนต่างๆ ของระบบ โดยมุ่งเน้นในด้านความถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ระบบลาออนไลน์ (GENiUS Leaveonline) 1.2 ทาการปรั บปรุ งหัวข้ อต่ อไปนี้
1. แก้ไขหัวข้อ “กาหนดเงื่อนไขระบบ” (กาหนดค่าเริ่ มต้น/กาหนดเงื่อนไขระบบ)
 เปิ ดการใช้งาน “ปี ศักราช” ประกอบด้วย
 T = พ.ศ.
 E = ค.ศ.
หมายเหตุ : การกาหนดค่าข้อมูล “ปี ศักราช” นี้ถูกนาไปใช้ในการส่ งออกข้อมูลที่หวั ข้อ “โอนข้อมูล
เข้าระบบบันทึกเวลาทางาน (TA for Windows)”
 เพิ่มเงื่อนไขค่าเริ่ มต้นระบบ “บันทึกลาเกินสิ ทธิ ได้หรื อไม่” ประกอบด้วยค่า
 Yes คือ อนุ ญาตให้บน
ั ทึกลาเกินสิ ทธิ
 No คือ ไม่อนุ ญาตให้บน
ั ทึกลาเกินสิ ทธิ
2. แก้ไขหัวข้อ “โอนข้อมูลเข้าระบบบันทึกเวลาทางาน (TA for Windows)” (โอนข้อมูลการลา / โอนข้อมูล
เข้าระบบบันทึกเวลาทางาน (TA for Windows))
 แก้ไขรู ปแบบปี ของวันที่ขอลา ประกอบด้วย พ.ศ. หรื อ ค.ศ. จากการกาหนดที่หว
ั ข้อ (กาหนดค่า
เริ่ มต้น / กาหนดเงื่อนไขระบบ / ปี ศักราช)
3. แก้ไขหัวข้อ “บันทึกข้อมูลลา” (บันทึกและอนุมตั ิการลา / บันทึกข้อมูลลา)
 เพิ่มการ อัพโหลดไฟล์ใบรับรองแพทย์ ดังรู ป
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กดปุ่ ม “บันทึก”
- กรณี ที่ นามสกุลไฟล์ไม่ถูกต้องตามที่กาหนดโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน “รองรับไฟล์
นามสกุล .jpg, .jpeg หรื อ .pdf เท่านั้น”
- นามสกุลไฟล์ที่จดั เก็บ ประกอบด้วย เลขที่ใบลา +”_”+ ปี (ค.ศ.) + เดือน + วัน ตัวอย่างเช่น
LEAVE00026_20130313.pdf เป็ นต้น
หมายเหตุ : ไฟล์ใบรับรองแพทย์สามารถทาการตรวจสอบการทางานได้ที่ เมนูต่อไปนี้
1. อนุมตั ิการลาระดับ 1
2. อนุมตั ิการลาระดับ 2
3. ตรวจสอบอนุมตั ิการลา
ตรวจสอบการบันทึกลาเกินสิ ทธิ
 อ้างอิงการกาหนดค่าเริ่ มต้นที่หว
ั ข้อ “กาหนดเงื่อนไขระบบ” ฟิ ลด์ “บันทึกลาเกินสิ ทธิ ได้หรื อไม่”
โดยจะตรวจสอบสิ ทธิ คงเหลือ ที่หวั ข้อต่อไปนี้
- หัวข้อ “บันทึกข้อมูลลา”
- หัวข้อ “บันทึกข้อมูลลาแทน”
 เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม
- กาหนด “บันทึกลาเกินสิ ทธิ ได้หรื อไม่” ให้เป็ น “No”
- ถ้าสิ ทธิ ลาคงเหลือของประเภทที่ขอลา น้อยกว่าจานวนวันที่ขอลา โปรแกรมจะแสดงข้อความ
เตือน “ไม่อนุญาตบันทึกลาเกินสิ ทธิ ” และปุ่ มกด “บันทึก” จะไม่สามารถทางานได้
ตรวจสอบประเภทการลา และวันที่ขอลาซ้ า
 กรณี ถ้าพบประเภทการลา และวันที่ขอลาซ้ าทั้งคู่ จะแสดงข้อความเตือน “ไม่อนุ ญาตบันทึกลาซ้ า
วันเดียวกัน”
 กรณี ที่วน
ั ลาเป็ นวันเดียวกัน แต่ต่างประเภทการลา โปรแกรมจะทาการตรวจสอบจานวนชัว่ ลาใช้
ไป ถ้าเกิน 8 ชัว่ โมง จะแสดงข้อความเตือน “ไม่อนุญาตบันทึกลาเกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน”
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กรณี ที่บนั ทึกเวลาเริ่ มต้นก่อนเวลากะทางานมาตรฐาน จะแสดงข้อความเตือน “ไม่สามารถบันทึก
เวลาก่อน HH:MM”
กรณี ที่บนั ทึกเวลาสิ้ นสุ ดหลังกะทางานมาตรฐานโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน “ไม่สามารถ
บันทึกเวลาหลัง HH:MM”
กรณี ที่บนั ทึกรายการลาใน 1 วันครบ 2 ประเภทการลาแล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน “ไม่
อนุญาตบันทึกลาเกิน 2 ประเภทการลาต่อวัน”
หมายเหตุ จากกรณี ขา้ งต้น ปุ่ มกด “บันทึก” ไม่สามารถทางานได้ถา้ เกิดกรณี ขา้ งต้น จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนเป็ นประเภทการลา และวันที่ขอลาอื่นที่ไม่ซ้ า

Lock ปุ่ มกด “บันทึก” ขณะทาการคานวณรวมเวลาใหม่
 ปรับโปรแกรมให้สามารถทาการ Lock ปุ่ มกด “บันทึก” ไม่ให้ทางานในขณะโปรแกรมกาลังทา
การคานวน “รวมชัว่ โมง” ทางานใหม่
 ปรับขนาดฟิ ลด์ขอ
้ มูลอีเมล์พนักงาน
 ทาการปรับขนาดฟิ ลด์ขอ
้ มูล “อีเมล์” ของพนักงานจากเดิมรองรับการบันทึกได้ 30 ตัวอักษร ให้
สามารถบันทึกได้สูงสุ ด 100 ตัวอักษร
4. แก้ไขหัวข้อ “อนุมตั ิการลาระดับ 1” (บันทึกและอนุมตั ิการลา / อนุมตั ิการลาระดับ 1) และ
“อนุมตั ิการลาระดับ 2” (บันทึกและอนุมตั ิการลา / อนุมตั ิการลาระดับ 2)
“ตรวจสอบอนุมตั ิการลา” (บันทึกและอนุมตั ิการลา / ตรวจสอบอนุมตั ิการลา)
 การแสดงผลไฟล์ใบรับรองแพทย์
 คลิกที่ “เลขที่ใบลา” ดังรู ป




กรณี ที่ขอ้ มูลใบรับรองแพทย์ที่เป็ น .jpg โปรแกรมจะแสดงข้อมูล ดังรู ป
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กรณี ที่ขอ้ มูลใบรับรองแพทย์ที่เป็ น PDF ไฟล์ โปรแกรมจะแสดงข้อมูล ดังรู ป

เพิ่มการแจ้งเตือนก่อนทาการอนุมตั ิการลาระดับ 1 กรณี ที่ประเภทการลาที่ขอลานั้นมีค่าคงเหลือน้อย
กว่าจานวนวันที่ขอลา จะแสดงข้อความเตือน “บันทึกลาเกินสิ ทธิ ต้องการอนุมตั ิการลาหรื อไม่” โดย
สามารถกดปุ่ ม “OK” คือ อนุมตั ิการลา หรื อกดปุ่ ม “Cancel” คือ ยกเลิกการอนุมตั ิ
5. แก้ไขหัวข้อ “อีเมล์แจ้งใบลา และอนุมตั ิการลาระดับ 1” และ
“อีเมล์แจ้งใบลา และอนุมตั ิการลาระดับ 2”
 เพิ่มการแจ้งเตือนก่อนทาการอนุ มต
ั ิการลาระดับ 1 กรณี ที่ประเภทการลาที่ขอลานั้นมีค่าคงเหลือน้อย
กว่าจานวนวันที่ขอลา จะแสดงข้อความเตือน “บันทึกลาเกินสิ ทธิ ต้องการอนุมตั ิการลาหรื อไม่” โดย
สามารถกดปุ่ ม “OK” คือ อนุมตั ิการลา หรื อกดปุ่ ม “Cancel” คือ ยกเลิกการอนุมตั ิ
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เพิ่มปุ่ ม “ตรวจสอบสิ ทธิ ” มีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
 จากหน้าแสดงรายละเอียด “อนุ มต
ั ิการลาระดับ 1” กดปุ่ ม “ตรวจสอบสิ ทธิ ” ดังรู ป



เมื่อกดปุ่ ม “ตรวจสอบสิ ทธิ ” โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสิ ทธิ ลาใช้ไป และสิ ทธิลาคงเหลือของ
พนักงาน ดังรู ป

6. เพิ่มหัวข้อ “กาหนดสิ ทธิ บนั ทึกลาแทน” (กาหนดสิ ทธิ การทางาน / กาหนดสิ ทธิ บนั ทึกลาแทน)
ั พนักงาน มีข้ นั ตอนการทางานดังนี้
 เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการบันทึกข้อมูลลาแทนให้กบ
 จอภาพการทางาน



กดปุ่ ม “เพิ่มข้อมูล” โปรแกรมจะแสดงจอภาพการทางานดังรู ป
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7. เพิ่มหัวข้อ “บันทึกข้อมูลลาแทน” (บันทึกและอนุมตั ิการลา / บันทึกข้อมูลลาแทน)
 เมื่อเข้าทางานที่หว
ั ข้อ “บันทึกข้อมูลลาแทน” โปรแกรมจะแสดงจอภาพ ดังรู ป



หมายเหตุ หน้าจอข้างต้น จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ทาการบันทึกแทนเท่านั้น
กดปุ่ ม “เพิ่มข้อมูล” โปรแกรมจะแสดงจอภาพการทางาน ดังรู ป

หมายเหตุ การทางานทั้งหมด จะเหมือนกับหัวข้อ “บันทึกข้อมูลลา” แต่มีส่วนที่เพิ่มเติม คือ เพิ่มให้
ระบุ “ชื่อ – นามสกุล” เพื่อให้เลือกรายชื่อพนักงานที่ตอ้ งการบันทึกลาแทน พร้อมทั้งแสดง
ชื่อแผนกของพนักงานที่ระบุ
8. เพิ่มหัวข้อ “ปรับปรุ งรหัสแผนก” (ข้อมูลพนักงาน / ปรับปรุ งรหัสแผนก)
 เมื่อเข้าทางานที่โปรแกรม “ปรับปรุ งรหัสแผนก” โปรแกรมจะแสดงจอภาพการทางานประกอบด้วย
ส่ วนการทางาน 2 ส่ วน ดังรู ป

 เพิม่ : แนะนาให้ทา Effective Date เพื่อจะได้ให้หวั หน้างานแผนกเดิมสามารถดูรายงานของพนักงานคน
นั้นก่อนเปลี่ยนแผนกได้
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ส่ วนที่ 1 คือ ส่ วนของการระบุเงื่อนไขการแสดงข้อมูล ได้แก่ รหัสแผนก รหัสตาแหน่ง และรหัส
พนักงาน และกดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อกรองข้อมูลตามเงื่อนไข และแสดงในส่ วนที่ 2
 ส่ วนที่ 2 คือ ส่ วนการแสดงผลข้อมูลพนักงานตามเงื่ อนไขที่ระบุ และกรณี เข้าหัวข้อครั้งแรกจะแสดง
ข้อมูลพนักงานทั้งหมด โดยให้คลิกที่ช่อง  เพื่อเลือกพนักงาน พร้อมทั้งระบุรหัสแผนกใหม่ เสร็ จ
แล้วกดปุ่ ม บันทึก เพื่อทาการเปลี่ยนรหัสแผนก
9. เพิ่มข้อหัว “ปรับปรุ งรหัสพนักงาน” (ข้อมูลพนักงาน / ปรับปรุ งรหัสพนักงาน)
 เมื่อเข้าทางานที่โปรแกรม “ปรับปรุ งรหัสพนักงาน” โปรแกรมจะแสดงจอภาพการทางาน
ประกอบด้วย ส่ วนการทางาน 2 ส่ วน ดังรู ป


ส่ วนที่ 1 คือ ส่ วนของการระบุเงื่อนไขการแสดงข้อมูล ได้แก่ รหัสแผนก รหัสตาแหน่ง และรหัส
พนักงาน และกดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อกรองข้อมูลตามเงื่อนไข และแสดงในส่ วนที่ 2
 ส่ วนที่ 2 คือ ส่ วนการแสดงผลข้อมูลพนักงานตามเงื่ อนไขที่ระบุ และกรณี เข้าหัวข้อครั้งแรกจะแสดง
ข้อมูลพนักงานทั้งหมด
 การทางาน ให้คลิกที่ช่อง  เพื่อเลือกพนักงาน พร้อมทั้งระบุรหัสพนักงานใหม่ เสร็ จแล้วกดปุ่ ม
บันทึก เพื่อทาการเปลี่ยนรหัสพนักงาน
10. เพิ่มหัวข้อ “กาหนดสิ ทธิทราบผลอนุมตั ิการลา” (กาหนดสิ ทธิ การทางาน / กาหนดสิ ทธิ ทราบผลอนุมตั ิ
การลา)
 เมื่อเข้าทางานที่โปรแกรม “กาหนดสิ ทธิ ทราบผลอนุ มต
ั ิการลา” โปรแกรมจะแสดงจอภาพการทางาน
ประกอบด้วย ส่ วนการทางาน 3 ส่ วน ดังรู ป
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ส่ วนที่ 1 คือ ส่ วนของการระบุเงื่อนไขการแสดงข้อมูล ได้แก่ รหัสแผนก และระดับพนักงาน และกด
ปุ่ ม “ตกลง” เพื่อกรองข้อมูลตามเงื่อนไข และแสดงในส่ วนที่ 3
ส่ วนที่ 2 คือ ส่ วนการแสดงรายชื่อผูร้ ับทราบที่กาหนด เพื่อให้รับทราบผลการอนุมตั ิการลาตามแผนก
ที่กาหนด
ส่ วนที่ 3 คือ ส่ วนการแสดงรายชื่อผูร้ ับทราบทั้งหมด ในที่น้ ีแสดงเฉพาะระดับพนักงาน L2=หัวหน้า
งาน และ L3=ผูบ้ ริ หาร เท่านั้น
การทางาน ให้คลิกที่ช่อง  เพื่อเลือกพนักงานที่ตอ้ งการให้รับทราบ เสร็ จแล้วกดปุ่ ม บันทึก เพื่อ
แสดงรหัสพนักงานที่รับทราบในส่ วนที่ 2
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