รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม
เลขทีเ่ อกสาร R&DPD-PRWIN-14002
โปรแกรม : ThaiSoftware GENiUS PR for Windows
เวอร์ ชัน : 10.19.1
เรื่อง : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เวอร์ชนั 10.19.1
รายละเอียด : รายละเอี ยดการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรม เวอร์ ชัน 10.19.1 ได้มี ก ารแก้ไ ข และ
ปรับปรุ งเพิ่มเติมในส่ วนต่างๆ ของระบบ โดยมุ่งเน้นในด้านความถูกต้องและ
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู ้ใ ช้ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
ระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS PR FOR WINDOWS) 10.19.1 ทาการปรับปรุงหัวข้ อต่ อไปนี้
1. เพิ่มใหม่ หัวข้อ เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.มิซูโฮ (รายงาน / ประจางวด / รายงานเกี่ยวกับบัญชี
ธนาคาร / เตรี ยมดิสเก็ตส่ ง ธ.มิซูโฮ )
 รายละเอียด

สาหรั บการโอนเงิ นเดื อนและค่ า จ้างไปยังธนาคารมิ ซูโฮ ซึ่ งสามารถรั บข้อมูลได้
หลาย ๆ ธนาคาร


จอภาพ ภาษาไทย
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แฟ้ มข้อมูล CSV File

หากเปิ ด CSV File ด้วย WordPad จะแสดงข้อมูลดังตัวอย่าง



หากเปิ ด CSV File ด้วย Excel จะแสดงข้อมูล ดังรู ป

หมายเหตุ การเปิ ดไฟล์ดว้ ย Excel จะเห็นว่า ฟิ ลด์ใน Column E, F, G, H หากมีค่า 0 นาหน้า จะ
ไม่แสดงค่า 0 ให้เห็น แต่หากดูใน WordPad หรื อ NotePad จะเห็นข้อมูลว่ามี 0 นาหน้าครบถ้วน
2. แก้ไขรายงานหนังสื อรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) แสดงข้อความไม่ถูกต้อง ส่ วนของคา
เตือน “..ต้องรับโทษทางอาษฃญา...” แก้ไขให้แสดงถูกต้องเป็ น “ต้องรับโทษทางอาญา….”

Quality Assurance Management
FM-QAM-17-00

หน้าที่ 2 / 12

FM-R&DPD-PRWIN-14002
4/2/14

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

3. ปรับปรุ ง หัวข้อ ประมวลผลสิ้ นงวด (ประมวลผล / ประมวลผลสิ้ นงวด )
 รายละเอียด
 แก้ไขหัวข้อ ประมวลผลสิ้ นงวด แสดงข้อความ Error Dupicate index, data source
W_PR0083
 จอภาพ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง



จอภาพ หลังการทางานเสร็จสิ้ น
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ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
กรณีที่ 1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมและฐานข้ อมูล MYSQL เวอร์ ชัน 10.19.1 ใหม่
1. ใส่ แผ่นโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL
Tools for 5.0
 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่าเพิ่งกด OK กรณี ข้ ึนข้อความ “ติดตั้งสาเร็จเรี ยบร้อยกด ตกลง” ให้
สังเกต Tabbar ด้านล่าง (สี ดา) ต้องให้เรี ยกคาสั่งที่ Call ที่ command dos หายไป
ก่อนกดตกลงได้
2. เข้า Connector ODBC เชื่อมต่อ Database filesc โดยกดปุ่ ม Add
 Data Source Name = filesc
 Server = localhost
 User =root
 Password = root
 Database = filesc (Dropdown เลือก)
3. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC
 สร้างรหัสบริ ษท
ั และกาหนดความสัมพันธ์
4. เข้า Connector ODBC เชื่อมต่อ Database รหัสบริ ษทั โดยกดปุ่ ม Add
 Data Source Name = รหัสบริ ษท
ั
 Server = localhost
 User =root
 Password = root
 Database = รหัสบริ ษท
ั (Dropdown เลือก)
5. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริ ษทั
ไทยซอฟท์แวร์ฯ กรณี ยงั ไม่ขอรหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
6. กรณี นาข้อมูลเวอร์ชนั เก่ากลับมาใช้งาน (Restore) ให้ทา ดังนี้
 ไปกาหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลที่บน
ั ทึกไว้ ไปที่เมนู เริ่ มต้นระบบงาน
ใหม่ / กาหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
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นาข้อมูลกลับมาใช้ (Restore) ที่เมนู DFM\สารองข้อมูล\นาข้อมูลกลับมาใช้\ระบบ
เงินเดือน เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ให้ตรงกับที่ได้สารองข้อมูลไว้
ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่ Server ให้สารองแบบ Client เท่านั้น
 ** จาเป็ นต้ องทา *** (กรณีนาข้ อมูลต่ากว่ า 10.9 มาใช้ งาน)
 เข้าโปรแกรมThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทางานพิเศษต่าง ๆ –
แปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 ระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุ
ทีละบริ ษทั ) โดยโปรแกรมจะทาการแปลงข้อมูล ดังนี้
- เงื่อนไขระบบบัญชี เงินเดื อน ให้บนั ทึกเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 13
หลัก (W_PR0001)
- แฟ้ มข้อมูลพนักงาน กรณี ประเภทบัตร =1 ประจาตัวประชาชน จะ
ทาการปรั บปรุ งเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ให้เท่ ากับบัตรประชาชน
เพื่อแสดงในรายงาน ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0020)
- แฟ้ มข้อ มู ล พนัก งาน Tab เงิ น สมทบ กรณี ค านวณเงิ น สมทบ
แบบ 2=ไม่ เข้ากองทุน (ประกันสังคมและเงิ นทดแทน) ปรับปรุ ง
ค่ า จ้า งต่ อ งวด ต่ อ เดื อ น ต่ อ ปี =0 เพื่ อ ไม่ ใ ห้แ สดงในรายงาน
ก.ท. 20ก (W_PR0054)
- แฟ้ มค่ า ลดหย่ อ นให้ ร องรั บค่ า ลดหย่ อ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์
(W_PR0062)
- แฟ้ มข้อมูลพนักงาน เพิ่มแฟ้ มการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 40(1) และ
40(2) เพื่ อ แสดงภาษี ใ นรายงาน ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก
(W_PR0081)
หมายเหตุ : กรณี ติดตั้งแบบ Server และ Client อ่านรายละเอียดจากคู่มือระบบบัญชีเงินเดือน
จีเนียสไทยซอฟท์แวร์ ฉบับเร่ งรัด


กรณีที่ 2. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.4 – 10.18 เป็ นเวอร์ ชัน 10.19.1
1. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR , TA ทาการสารองข้อมูลทุกรหัสบริ ษทั ที่เมนู
DFM\สารองข้อมูล เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ก็ได้ ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่
Server ให้สารองแบบ Client เท่านั้น
2. จดรหัสชุดที่ 1, 2 และ 3 ที่เมนู Start/All Program/GENiUS license/edit magic.ini
 [REGISTER_PAYROLL]
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TitleName = ThaiSoftware Register for Payroll System
ProductCode = 0001-2110-4072
S1 = xxxx-xxxx-xxxx
S2 = xxxx-xxxx-xxxx
S3 = xxxx-xxxx-xxxx
 [REGISTER_TIME ATTENDANCE]
TitleName = ThaiSoftware Register for Time Attendane System
ProductCode = 0001-2110-4073
S1 = xxxx-xxxx-xxxx
S2 = xxxx-xxxx-xxxx
S3 = xxxx-xxxx-xxxx
3. ทาการ Remove โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR เวอร์ชนั เก่า
 สาหรับ Windows 7 ไปที่เมนู Start\Setting\Control Panel\Program and Features
 สาหรั บ Windows Xp ไปที่ เมนู Start\Setting\Control Panel\Add or Remove
program
หมายเหตุ : ไม่ตอ้ ง Remove Database MySQL)
4. ทาการติดตั้งเฉพาะโปรแกรม ThaiSsoftware GENiUS-PR (Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่าเพิ่งกด OK กรณี ข้ ึนข้อความ “ติดตั้งสาเร็จเรี ยบร้อยกด ตกลง” ให้สังเกต
Tabbar ด้านล่าง (สี ดา) ต้องให้เรี ยกคาสัง่ ที่ Call ที่ command dos หายไปก่อนกดตกลงได้
5. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-SC เลือกเมนู DFM / การทางานพิเศษต่างๆ /
 หัวข้อการแปลงข้อมูล โดยแปลงเวอร์ ชน
ั จากเวอร์ชนั เดิมขึ้นไป ได้แก่
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.16 ให้ทางานข้อ (13)
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.15 ให้ทางานข้อ (12) ถึงข้อ (13)
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.9 – 10.14 ให้ทางานข้อ (11) ถึงข้อ (13)
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.8 – 10.8.4 ให้เข้าทางานข้อ (10) ถึงข้อ (12)
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.7.1 ให้เข้าทางานข้อ (9) ถึง ข้อ (12)
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.7 ให้เข้าทางานข้อ (8) ถึง ข้อ (12)
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.6.3 ให้เข้าทางานข้อ (7) ถึง ข้อ (12)
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.6.2 ให้เข้าทางานข้อ (6) ถึง ข้อ (12)
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.6 ให้เข้าทางานข้อ (5) ถึง ข้อ (12)
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 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.5.3 ให้เข้าทางานข้อ (3) ถึง ข้อ (12)
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.5.2 ให้เข้าทางานข้อ (2) ถึง ข้อ (12)
 กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.4 ถึง 10.5.1 ให้เข้าทางานข้อ (1) ถึง ข้อ (12)

รายละเอียด :
(1) เข้าหัวข้อการจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.4,10.5,10.5.1,10.5.2
โดยระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัส บริ ษทั (ระบุทีละรหัสบริ ษทั )
(2) เข้าหัวข้อการจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.5.3 และระบุชื่อ
ฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละรหัสบริ ษทั )
(3) เข้าหัวข้อการจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver. 10.6 และระบุชื่อ
ฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละรหัสบริ ษทั )
(4) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver. 10.6
(5) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.6.2
และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
(6) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.6.3
และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
(7) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.7
(8) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.7.1
(9) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver. 10.8
(10) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9
และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
(11) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS PR Ver.10.15
(12) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS PR Ver.10.16
(13) เข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS PR Ver.10.17
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนใหม่โดยบันทึกรหัส S1, S2, S3 ตาม
ข้อ 2
7. เฉพาะเวอร์ชนั 10.4 ถึง 10.5.3 เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ไปที่เมนู DFM /
การทางานพิเศษต่างๆ /
 หัวข้อ แปลงข้อมูลแฟ้ มรหัสกะประจาตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 หัวข้อแปลงข้อมูลแฟ้ มลักษณะการจ้าง
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8. ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
 หัวข้อกาหนดเงื่อนไขระบบเงินเดือน ช่ องรหัสผูเ้ สี ยภาษีบริ ษท
ั แก้ไขเป็ น 13 หลัก
 แฟ้ มข้อมูลพนักงาน สุ่ มดูพนักงาน ดังนี้
 Tab ลดหย่อน ช่อง รหัสผูเ้ สี ยภาษีจะแสดง = รหัสบัตรประชาชน
 Tab รายได้/ภาษี ช่อง ภาษีสะสม ปุ่ ม “ภาษีตามมาตรา” จะแสดง ภาษีแยก
ตามมาตรา 40(1) และ 40(2)
 รายงาน ภ.ง.ด. 1 หรื อ ภ.ง.ด. 1ก จะแสดงรหัสประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก
และภาษีของพนักงาน
 ตรวจสอบรายงาน ภ.ง.ด. 1 ก. ยอดรวมภาษีท้ งั สิ้ น ต้องเท่ากับ รายงานสรุ ป
การเสี ยภาษีประจาปี ช่อง “ภาษีที่จ่าย”
9. กรณี เป็ นเครื่ อง Client ต้องกาหนด “Connector magic” ใหม่ ที่เมนู
Start\Programs\GENiUS for Windows\Connector magic โดยระบุดงั นี้
 Server
= 192.168.xxx.xxx (IP Address ของ Server ที่ลงฐานข้อมูล
 User
= user1
 Password = user1
10. ทางานต่อตามปกติ
11. กรณี นาข้อมูลกลับมาใช้งาน (Restore) เวอร์ชนั ต่ากว่า 10.9 ให้ทาดังนี้
 ไปก าหนดปี ศัก ราชให้ต รงกับ ฐานข้อ มู ล ที่ บ น
ั ทึกไว้ ไปที่ เมนู เริ่ มต้นระบบงาน
ใหม่ / กาหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
 นาข้อมูลกลับมาใช้ (Restore) ที่เมนู DFM\สารองข้อมูล\นาข้อมูลกลับมาใช้\ระบบ
เงินเดือน เลือกแบบ Stand alone หรื อแบบ Client ให้ตรงกับที่ได้สารองข้อมูลไว้
ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่ Server ให้สารองแบบ Client เท่านั้น
 ** จาเป็ นต้องทา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทางาน
พิเศษต่าง ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุ
ชื่ อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทารายงาน ภ.ง.ด. 1
และภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดงเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงาน
แต่ละคน
หมายเหตุ : กรณี ตอ้ งการติดตั้งฐานข้อมูล MySQL ใหม่ดว้ ยทั้งหมด สามารถการ Remove
MySQL ออกและลบ Folder MySQL ออกและทาขั้นตอนตามกรณี ที่ 1
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กรณีที่ 3. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.3b เป็ นเวอร์ ชัน 10.19.1
1. เข้าโปรแกรม GENiUS PR 10.3b ไปที่เมนู DFM / การทางานพิเศษต่างๆ / Export Data
GENiUS-PR for Windows Ver.10.4 โดยระบุ Path ที่เก็บ Text file (โปรแกรมจะทาการ
ส่ งออกข้อมูล PR และ TA (ถ้ามี) ในรู ปแบบ Text)
2. ใส่ แผ่นโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL
Tools for 5.0
 ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่าเพิ่งกด OK กรณี ข้ ึนข้อความ “ติดตั้งสาเร็ จเรี ยบร้อยกด ตกลง” ให้
สังเกต Tabbar ด้านล่าง (สี ดา) ต้องให้เรี ยกคาสั่งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อน
กดตกลงได้
3. เข้า Connector ODBC เชื่อมต่อ Database filesc โดยกดปุ่ ม Add
 Data Source Name = filesc
 Server = localhost
 User =root
 Password = root
 Database = filesc (Dropdown เลือก)
4. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC
 สร้างรหัสบริ ษท
ั และกาหนดความสัมพันธ์
5. เข้า Connector ODBC เชื่อมต่อ Database รหัสบริ ษทั โดยกดปุ่ ม Add
 Data Source Name = รหัสบริ ษท
ั
 Server = localhost
 User =root
 Password = root
 Database = รหัสบริ ษท
ั (Dropdown เลือก)
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริ ษทั
ไทยซอฟท์แวร์ฯ กรณี ยงั ไม่ขอรหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
7. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR สารองข้อมูลระบบจัดการความปลอดภัย ที่หวั ข้อ
DFM/สารองข้อมูล/ระบบจัดการความปลอดภัย
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8. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR แปลงข้อมูลดังนี้
 ไปก าหนดปี ศัก ราชให้ต รงกับ ฐานข้อ มู ล ที่ บ น
ั ทึกไว้ ไปที่ เมนู เริ่ มต้นระบบงาน
ใหม่ / กาหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
 ไปเมนู DFM / การท างานพิ เ ศษต่ า งๆ / น าเข้าข้อ มู ล จาก GENiUS-PR for
Windows Ver.10.3,10.3b
 ไปที่เมนู DFM/การทางานพิเศษต่างๆ/ เปลี่ยนรหัสข้อมูลคานาหน้า เป็ น 3 หลัก
 ไปที่เมนู DFM / การทางานพิเศษต่ างๆ /
แปลงข้อมูลแฟ้ มรหัสกะประจาตัว
พนักงาน (ถ้ามี)
9. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR นาไฟส์สารองข้อมูลจากข้อ 7. นากลับมาใช้ โดย
เข้าหัวข้อ DFM/สารองข้อมูล/นาข้อมูลกลับมาใช้/ระบบจัดการความปลอดภัย
10. ** จาเป็ นต้ องทา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทางานพิเศษต่าง
ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัส
บริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทารายงาน ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่
แสดงเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงานแต่ละคน
11. ตรวจสอบรายงานกับเวอร์ชนั เดิมว่าข้อมูลตรงกันถูกต้อง ได้แก่
 รายงานประจาปี คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก. และรายงานสรุ ปการเสี ยภาษีประจาปี
 รายงานรายได้ -ค่ า ใช้จ่ า ย-ภาษี ป ระจ างวด และภ.ง.ด. 1
(เฉพาะกรณี ไ ม่ ไ ด้
ประมวลผลสิ้ นงวด)
 เมนูเริ่ มต้นระบบงานใหม่ / กาหนดข้อมูลทัว
่ ไป
 กาหนดตารางค่าลดหย่อน และ กาหนดตารางอัตราภาษี ปรับแก้ให้ตรงกับ
กฏหมายปัจจุบนั โดยเฉพาะช่อง ค่าลดหย่อนเงินประกันสังคมสู งสู ดต่อปี
12. สารองข้อมูลใหม่
13. ทางานต่อตามปกติ
กรณีที่ 4. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน DOS 5.4 -5.7 เป็ นเวอร์ ชัน 10.19.1
1. ประมวลผลสิ้ นงวดข้อมูลเวอร์ชนั DOS ให้เรี ยบร้อย ลงวันที่ประจาวันเป็ นเดือนปัจจุบนั ที่
จะทางานต่อ จากนั้นสารองข้อมูลขึ้นแผ่น
2. ใส่ แผ่นโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR
 ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL Server5.2- MySQL Connector (ODBC 3.5)-MySQL
Tools for 5.0
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ติดตั้ง Payroll for Windows (ระบุ Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่าเพิ่งกด OK กรณี ข้ ึนข้อความ “ติดตั้งสาเร็ จเรี ยบร้อยกด ตกลง” ให้
สังเกต Tabbar ด้านล่าง (สี ดา) ต้องให้เรี ยกคาสั่งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อน
กดตกลงได้
3. เข้า Connector ODBC เชื่อมต่อ Database filesc โดยกดปุ่ ม Add
 Data Source Name = filesc
 Server = localhost
 User =root
 Password = root
 Database = filesc (Dropdown เลือก)
4. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC
 สร้างรหัสบริ ษท
ั และกาหนดความสัมพันธ์
5. เข้า Connector ODBC เชื่อมต่อ Database รหัสบริ ษทั โดยกดปุ่ ม Add
 Data Source Name = รหัสบริ ษท
ั
 Server = localhost
 User =root
 Password = root
 Database = รหัสบริ ษท
ั (Dropdown เลือก)
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริ ษทั
ไทยซอฟท์แวร์ฯ กรณี ยงั ไม่ขอรหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
7. ไปกาหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ไปที่เมนู เริ่ มต้นระบบงานใหม่ /
กาหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
8. ลงวันที่ประจาวันเป็ นเดือนปัจจุบนั ที่จะทางาน
9. แปลงข้อมูลจาก GENEUS for DOS ที่เมนู DFM / การทางานพิเศษต่างๆ
10. ทางานหัวข้อ แก้ไขแฟ้ มข้อมูลยอดสะสมสู ญหาย ที่เมนู DFM
11. ** จาเป็ นต้ องทา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทางานพิเศษต่าง
ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัส
บริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทารายงาน ภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดงเลข
ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงานแต่ละคน
12. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ปรับปรุ งข้อมูล ดังนี้
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กาหนดประเภทอัตราภาษี และ กาหนดประเภทอัตราค่าลดหย่อน ที่เมนู เริ่ มต้น
ระบบงานใหม่ / กาหนดข้อมูลทัว่ ไป
ั พนักงานแต่ละคน ดังนี้
 แฟ้ มข้อมูลพนักงาน บันทึกข้อมูลเพิ่มให้กบ
 คานาหน้าชื่อ
 สัญชาติ
 รหัสสาขาประกันสังคม
 เลขที่บญ
ั ชีและวันที่เริ่ มทาเงินสะสม ที่ Tab เงินสะสม (กรณี มีหกั กองทุน
สารองเลี้ยงชีพกับพนักงาน)
13. ตรวจสอบรายงานประจาปี กับเวอร์ชนั เดิมว่าข้อมูลตรงกันถูกต้อง คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก.
และรายงานสรุ ปการเสี ยภาษีประจาปี
14. ทางานต่อตามปกติ
*** กรณี ติดตั้งแบบ Server และ Client อ่านรายละเอียดจากคู่มือระบบบัญชีเงินเดือนจีเนียสไทย
ซอฟท์แวร์ ฉบับเร่ งรัด ***


ลงชื่อผู้อนุมตั ิ :
ตาแหน่ ง :
วันที่ :
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