รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

รายละเอียดการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม
เลขทีเ่ อกสาร R&DPD-PRWIN-12006
โปรแกรม : ThaiSoftware GENiUS PR for Windows
เวอร์ ชัน : 10.10
เรื่อง : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เวอร์ ชนั 10.10
รายละเอียด : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เวอร์ ชนั 10.10 ได้มีการแก้ไข และปรับปรุ งเพิ่มเติมในส่ วนต่างๆ
ของระบบ โดยมุ่งเน้นในด้านความถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หัวข้ อทีม่ กี ารเพิม่ / เปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุ งการคํานวณค่าลดหย่อนบุตร ตามเอกสารของกรมสรรพากร มีผลกระทบถึงการทํางานหัวข้อต่อไปนี้
 คํานวณรายได้ภาษีประจํางวด (ประมวลผล / คํานวณรายได้ภาษีประจํางวด)
 ทดสอบคํานวณรายได้และภาษี (อื่นๆ / ทดสอบคํานวณรายได้และภาษี)
 รายงาน ภ.ง.ด. 91 (รายงาน / ประจําปี / รายงานเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.91 / รายงาน ภ.ง.ด. 91)
 แบบลดหย่อน (รายงาน / ประจําปี / รายงานเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.91 / แบบลดหย่อน)
 โอน ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์ เน็ต (รายงาน / ประจําปี / โอน ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์ เน็ต)
 รายงานสรุ ปการเสี ยภาษี (รายงาน / ประจําปี / รายงานสรุ ปการเสี ยภาษี)
เพิ่มเติม
 ความเป็ นสามีภริ ยามีอยูต่ ลอดปี หมายถึง ถ้าสถานะ สมรสให้เทียบต้นปี ถ้าหย่า/หม้าย ให้เทียบปลายปี

ดังนี้
- กรณี สมรส วันที่จดทะเบียน <= ปี ปัจจุบนั (01/01/ปี ปัจจุบนั ) สามารถหักได้เต็ม
- กรณี สมรส วันที่จดทะเบียน > ปี ปัจจุบนั (01/01/ปี ปัจจุบนั ) สามารถหักได้ก่ ึงหนึ่ง
- กรณี หย่า / หม้าย วันที่จดทะเบียนแจ้งว่า หย่า/หม้าย < ปี ปั จจุบนั (31/12/ปี ปัจจุบนั )
สามารถหักได้ก่ ึงหนึ่ง
- กรณี หย่า / หม้าย วันที่จดทะเบียนแจ้งว่า หย่า/หม้าย >= ปี ปั จจุบนั (31/12/ปี ปัจจุบนั )
สามารถหักได้เต็ม
2. นําข้อมูลออกจาก GENiUS-PR for Windows ver.10.10 เข้า GENiUS Leave Online (เมนู DFM / การทํางานพิเศษ
ต่างๆ / นําข้อมูลออกจาก GENiUS-PR for Windows ver.10.10 เข้า GENiUS Leave Online)

Quality Assurance Management
FM-QAM-17-00

หน้าที่ 1 / 12

FM-R&DPD-PRWIN-12006
1/11/12

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม


เมนู



จอภาพ

3. นําเข้าข้อมูลการลาจาก GENiUS Leave Online (เมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ / นําเข้าข้อมูลการลาจาก
GENiUS Leave Online)
 เมนู
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จอภาพ

 ในส่ วน “อ่านข้อมูลการลาจาก” เมื่อกดปุ่ ม “รู ปแบบข้อมูล” จะแสดงจอภาพ ดังรู ป
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 ในส่ วน “อ่านข้อมูลการลาอื่นๆ จาก” เมื่อกดปุ่ ม “รู ปแบบข้อมูล” จะแสดงจอภาพ ดังรู ป



เมื่อนําข้อมูลเข้าแล้วให้ทาํ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่หวั ข้อต่อไปนี้
 สําหรับข้อมูลการลา ตรวจสอบได้ที่หวั ข้อ บันทึกรายละเอียดพนักงาน / Tab ปฏิบตั ิงาน
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 สําหรับข้อมูลการลา ตรวจสอบได้ที่หวั ข้อ บันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย และการปฏิบตั ิงานประจํางวด / Tab

การปฏิบตั ิงาน

 สําหรับข้อมูลการลาอื่นๆ ตรวจสอบได้ที่หวั ข้อ บันทึกรายละเอียดพนักงาน / Tab การลา

 สําหรับข้อมูลการลา ตรวจสอบได้ที่หวั ข้อ บันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย และการปฏิบตั ิงานประจํางวด / Tab

การลาอื่นๆ
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ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
กรณีที่ 1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมและฐานข้ อมล MYSQL เวอร์ ชัน 10.10 ใหม่
1. ใส่แผ่นโปรแกรม 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 : อย่าเพิง่ กด OK กรณีขนึ้ ข้ อความ “ติดตั้งสํ าเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้ สังเกต Tabbar ด้ านล่าง (สี
ดํา) ต้ องให้ เรียกคําสั่ งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อนกดตกลงได้
2. เข้า Connector ODBC – กําหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root, Database = filesc (Dropdown เลือก)
3. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สร้างรหัสบริ ษทั และกําหนดความสัมพันธ์
4. เข้า Connector ODBC – กําหนดรหัสบริ ษทั
Data Source Name = รหัสบริ ษทั , Server = localhost, User =root, Password = root, Database = รหัสบริ ษทั
(Dropdown เลือก)
5. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริ ษทั ไทยซอฟท์แวร์ ฯ กรณี ยงั ไม่ขอ
รหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
6. กรณี นาํ ข้อมูลกลับมาใช้งาน (Restore) เวอร์ ชนั 10.5 ขึ้นไป ดังนี้
 ไปกําหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ไปที่เมนู เริ่ มต้นระบบงานใหม่ / กําหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/
บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
 นําข้อมูลกลับมาใช้ (Restore) ที่เมนู DFM\สํารองข้อมูล\นําข้อมูลกลับมาใช้\ระบบเงินเดือน เลือกแบบ Stand
alone หรื อแบบ Client ให้ตรงกับที่ได้สาํ รองข้อมูลไว้ ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่ Server ให้สาํ รองแบบ Client
เท่านั้น
 ** จําเป็ นต้ องทํา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษต่าง ๆ – แปลงข้อมูลเข้า
หัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
โดยโปรแกรมจะทําการแปลงข้อมูล ดังนี้
1. เงื่อนไขระบบบัญชีเงินเดือน ให้บนั ทึกเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก (W_PR0001)
2. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน กรณี ประเภทบัตร =1 ประจําตัวประชาชน จะทําการปรับปรุ งเลขประจําตัวผูเ้ สี ย
ภาษี ให้เท่ากับบัตรประชาชน เพื่อแสดงในรายงาน ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0020)
3. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน Tab เงินสมทบ กรณี คาํ นวณเงินสมทบแบบ 2=ไม่เข้ากองทุน (ประกันสังคม
และเงินทดแทน) ปรับปรุ งค่าจ้างต่องวด ต่อเดือน ต่อปี =0 เพื่อไม่ให้แสดงในรายงาน ก.ท. 20ก
(W_PR0054)
4. แฟ้ มค่าลดหย่อนให้รองรับค่าลดหย่อนอสังหาริ มทรัพย์ (W_PR0062)
5. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน เพิ่มแฟ้ มการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 40(1) และ 40(2) เพื่อแสดงภาษีในรายงาน
ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0081)
หมายเหตุ : กรณีตดิ ตั้งแบบ Server และ Client อ่านรายละเอียดจากคู่มอื ระบบบัญชีเงินเดือนจีเนียสไทยซอฟท์ แวร์ ฉบับ
เร่ งรัด
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กรณีที่ 2. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.8 – 10.8.4 เป็ นเวอร์ ชัน 10.10
1. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR , TA ทําการสํารองข้อมูลทุกรหัสบริ ษทั ที่เมนู DFM\สํารองข้อมูล เลือก
แบบ Stand alone หรื อแบบ Client ก็ได้ ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่ Server ให้สาํ รองแบบ Client เท่านั้น
2. จดรหัสชุดที่ 1, 2 และ 3 ที่เมนู Start/All Program/GENiUS license/edit magic.ini เลื่อน cursor ไปบรรทัด
[REGISTER_PAYROLL]
TitleName = ThaiSoftware Register for Payroll System
ProductCode = 0001-2110-4072
S1 = xxxx-xxxx-xxxx
S2 = xxxx-xxxx-xxxx
S3 = xxxx-xxxx-xxxx
3. ทําการ Remove โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR เวอร์ชนั เก่า ที่เมนู Start\Setting\Control Panel\Add or
Remove program (ไม่ตอ้ ง Remove Database MySQL)
4. ทําการติดตั้งเฉพาะโปรแกรม ThaiSsoftware GENiUS-PR (Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ: อย่าเพิง่ กด OK กรณีขนึ้ ข้ อความ “ติดตั้งสํ าเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้ สังเกต Tabbar ด้ านล่ าง (สี ดาํ )
ต้ องให้ เรียกคําสั่ งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อนกดตกลงได้
5. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-SC เลือกเมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ / หัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR
Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
โดยโปรแกรมจะทําการแปลงข้อมูล ดังนี้
1. เงื่อนไขระบบบัญชีเงินเดือน ให้บนั ทึกเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก (W_PR0001)
2. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน กรณี ประเภทบัตร =1 ประจําตัวประชาชน จะทําการปรับปรุ งเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ให้
เท่ากับบัตรประชาชน เพื่อแสดงในรายงาน ภ.ง.ด. 1 และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0020)
3. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน Tab เงินสมทบ กรณี คาํ นวณเงินสมทบแบบ 2=ไม่เข้ากองทุน (ประกันสังคมและเงิน
ทดแทน) ปรับปรุ งค่าจ้างต่องวด ต่อเดือน ต่อปี =0 เพื่อไม่ให้แสดงในรายงาน ก.ท. 20ก (W_PR0054)
4. แฟ้ มค่าลดหย่อนให้รองรับค่าลดหย่อนอสังหาริ มทรัพย์ (W_PR0062)
5. แฟ้ มข้อมูลพนักงาน เพิ่มแฟ้ มการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 40(1) และ 40(2) เพื่อแสดงภาษีในรายงาน ภ.ง.ด. 1
และ ภ.ง.ด. 1ก (W_PR0081)
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนใหม่โดยบันทึกรหัส S1, S2, S3 ตามข้อ 2
7. กรณี เป็ นเครื่ อง Client ต้องกําหนด “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
8. ทํางานต่อตามปกติ โดยตรวจสอบข้อมูล ได้แก่
 หัวข้อกําหนดเงื่อนไขระบบเงินเดือน ช่องรหัสผูเ้ สี ยภาษีบริ ษทั 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 ภาษีแยกตามมาตรา 40(1) และ 40(2)
 รายงาน ภ.ง.ด. 1 หรื อ ภ.ง.ด. 1ก จะแสดงรหัสประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 13 หลัก และภาษีของพนักงาน
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 ตรวจสอบรายงาน ภ.ง.ด. 1 ก. ยอดรวมภาษีท้ งั สิ้ น ต้องเท่ากับ รายงานสรุ ปการเสี ยภาษีประจําปี ช่อง “ภาษีที่
จ่าย”
9. กรณี นาํ ข้อมูลกลับมาใช้งาน (Restore) เวอร์เก่า ให้ทาํ ดังนี้
a. ไปกําหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ไปที่เมนู เริ่ มต้นระบบงานใหม่ / กําหนดค่าเริ่ มต้น
ระบบ/บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
b. นําข้อมูลกลับมาใช้ (Restore) ที่เมนู DFM\สํารองข้อมูล\นําข้อมูลกลับมาใช้\ระบบเงินเดือน เลือกแบบ
Stand alone หรื อแบบ Client ให้ตรงกับที่ได้สาํ รองข้อมูลไว้ ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่ Server ให้สาํ รองแบบ
Client เท่านั้น
c. ** จําเป็ นต้ องทํา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษต่าง ๆ – แปลง
ข้อมูลเข้าหัวข้อแปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั )
หากไม่ทาํ รายงาน ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดงเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงาน
แต่ละคน
หมายเหตุ : กรณีต้องการติดตั้งฐานข้ อมูล MySQL ใหม่ ด้วยทั้งหมด สามารถการ Remove MySQL ออกและลบ Folder
MySQL ออกและทําขั้นตอนตามกรณีที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ ชัน 10.8 ครั้งแรก โดยไม่ ต้องทําหัวข้ อแปลงข้ อมูล
ใด ๆ อีก
กรณีที่ 3. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.4, 10.5, 10.5.1-3, 10.6.1-3, 10.7, 10.7.1, เป็ นเวอร์ ชัน 10.10
1. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR , TA ทําการสํารองข้อมูลทุกรหัสบริ ษทั ที่เมนู DFM\สํารองข้อมูล เลือก
แบบ Stand alone หรื อแบบ Client ก็ได้ ยกเว้นกรณี เก็บข้อมูลที่ Server ให้สาํ รองแบบ Client เท่านั้น
2. จดรหัสชุดที่ 1, 2 และ 3 ที่เมนู Start/All Program/GENiUS license/edit magic.ini เลื่อน cursor ไปบรรทัด
[REGISTER_PAYROLL]
TitleName=ThaiSoftware Register for Payroll System
ProductCode=0001-2110-4072
S1=xxxx-xxxx-xxxx
S2=xxxx-xxxx-xxxx
S3= xxxx-xxxx-xxxx
3. ทําการ Remove โปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR เวอร์ชนั เก่า ที่เมนู Start\Setting\Control Panel\Add or
Remove program (ไม่ตอ้ ง Remove Database MySQL)
4. ทําการติดตั้งเฉพาะโปรแกรม ThaiSsoftware GENiUS-PR (Serial = GENiUS-PR10)
หมายเหตุ : อย่าเพิง่ กด OK กรณีขนึ้ ข้ อความ “ติดตั้งสํ าเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้ สังเกต Tabbar ด้ านล่าง (สี ดํา)
ต้ องให้ เรียกคําสั่ งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อนกดตกลงได้
5. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-SC เลือกเมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ /
 หัวข้อการแปลงข้อมูล โดยแปลงเวอร์ ชนั จากเวอร์ชนั เดิมขึ้นไป ได้แก่
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.7.1 ให้เข้าทํางานข้อ (9) ถึง ข้อ (10)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.7 ให้เข้าทํางานข้อ (8) ถึง ข้อ (10)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.6.3 ให้เข้าทํางานข้อ (7) ถึง ข้อ (10)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.6.2 ให้เข้าทํางานข้อ (6) ถึง ข้อ (10)
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กรณี เวอร์ชนั เดิมเป็ น 10.6 ให้เข้าทํางานข้อ (5) ถึง ข้อ (10)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.5.3 ให้เข้าทํางานข้อ (3) ถึง ข้อ (10)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.5.2 ให้เข้าทํางานข้อ (2) ถึง ข้อ (10)
- กรณี เวอร์ ชน
ั เดิมเป็ น 10.4 ถึง 10.5.1 ให้เข้าทํางานข้อ (1) ถึง ข้อ (10)
หมายเหตุ :
(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 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละ
รหัสบริ ษทั )
(3) เข้าหัวข้อการจัดการแฟ้ มข้อมูล GENiUS-PR Ver. 10.6 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละ
รหัสบริ 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 (ระบุทีละ
บริ ษทั )
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนใหม่โดยบันทึกรหัส S1, S2, S3 ตามข้อ 2
7. เฉพาะเวอร์ชนั 10.4 ถึง 10.5.3 เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ไปที่เมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ /
 หัวข้อ แปลงข้อมูลแฟ้ มรหัสกะประจําตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 หัวข้อแปลงข้อมูลแฟ้ มลักษณะการจ้าง
8. กรณี เป็ นเครื่ อง Client ต้องกําหนด “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
9. ทํางานต่อตามปกติ
หมายเหตุ : กรณีต้องการติดตั้งฐานข้ อมูล MySQL ใหม่ ด้วยทั้งหมด สามารถการ Remove MySQL ออกและลบ Folder
MySQL ออกและทําขั้นตอนตามกรณีที่ 1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ ชัน 10.8 ครั้งแรก โดยไม่ ต้องทําหัวข้ อแปลงข้ อมูล
ใด ๆ อีก
-
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กรณีที่ 4. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน 10.3b เป็ นเวอร์ ชัน 10.10
1. เข้าโปรแกรม GENiUS PR 10.3b ไปที่เมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ / Export Data GENiUS-PR for Windows
Ver.10.4 โดยระบุ Path ที่เก็บ Text file (โปรแกรมจะทําการส่ งออกข้อมูล PR และ TA (ถ้ามี) ในรู ปแบบ Text)
2. ใส่แผ่นโปรแกรม 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 : อย่ าเพิง่ กด OK กรณีขนึ้ ข้ อความ “ติดตั้งสํ าเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้ สังเกต Tab Bar ด้ านล่ าง (สี
ดํา) ต้ องให้ เรียกคําสั่ งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อนกดตกลงได้
3. เข้า Connector ODBC – กําหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root , Database = filesc (Dropdown เลือก)
4. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สร้างรหัสบริ ษทั และกําหนดความสัมพันธ์
5. เข้า Connector ODBC – กําหนดรหัสบริ ษทั
Data Source Name = รหัสบริ ษทั , Server = localhost, User =root, Password = root, Database = รหัสบริ ษทั
(Dropdown เลือก)
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริ ษทั ไทยซอฟท์แวร์ฯ กรณียงั ไม่ขอ
รหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
7. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS-PR
 ไปกําหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ไปที่เมนู เริ่ มต้นระบบงานใหม่ / กําหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/
บริ ษทั ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
 ไปเมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ / นําเข้าข้อมูลจาก GENiUS-PR for Windows Ver.10.3,10.3b
 ไปที่เมนู DFM/การทํางานพิเศษต่างๆ/ เปลี่ยนรหัสข้อมูลคํานําหน้า เป็ น 3 หลัก
 ไปที่เมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ / แปลงข้อมูลแฟ้ มรหัสกะประจําตัวพนักงาน (ถ้ามี)
8. ** จําเป็ นต้องทํา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษต่าง ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อ
แปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทาํ รายงาน ภ.ง.ด.
1, ภ.ง.ด. 1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดงเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงานแต่ละคน
9. ตรวจสอบรายงานกับเวอร์ชนั เดิมว่าข้อมูลตรงกันถูกต้อง ได้แก่
 รายงานประจําปี คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก. และรายงานสรุ ปการเสี ยภาษีประจําปี
 รายงานรายได้-ค่าใช้จ่าย-ภาษีประจํางวด และภ.ง.ด. 1 (เฉพาะกรณี ไม่ได้ประมวลผลสิ้ นงวด)
 เมนูเริ่ มต้นระบบงานใหม่ / กําหนดข้อมูลทัว่ ไป
- กําหนดตารางค่าลดหย่อน และ กําหนดตารางอัตราภาษี ปรับแก้ให้ตรงกับกฏหมายปั จจุบน
ั โดยเฉพาะช่อง
ค่าลดหย่อนเงินประกันสังคมสูงสูดต่อปี
10. สํารองข้อมูลใหม่
11. ทํางานต่อตามปกติ
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กรณีที่ 5. ขั้นตอนการแปลงข้ อมูลจากเวอร์ ชัน DOS 5.4 -5.7 เป็ นเวอร์ ชัน 10.10
1. ประมวลผลสิ้ นงวดข้อมูลเวอร์ชนั DOS ให้เรี ยบร้อย ลงวันที่ประจําวันเป็ นเดือนปัจจุบนั ที่จะทํางานต่อ จากนั้น
สํารองข้อมูลขึ้นแผ่น
2. ใส่แผ่นโปรแกรม 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 : อย่าเพิง่ กด OK กรณีขนึ้ ข้ อความ “ติดตั้งสํ าเร็จเรียบร้ อยกด ตกลง” ให้ สังเกต Tabbar ด้ านล่าง (สี
ดํา) ต้ องให้ เรียกคําสั่ งที่ Call ที่ command dos หายไปก่อนกดตกลงได้
3. เข้า Connector ODBC – กําหนด filesc
Data Source Name = filesc, Server = localhost, User =root, Password = root , Database = filesc (Dropdown เลือก)
4. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – สร้างรหัสบริ ษทั และกําหนดความสัมพันธ์
5. เข้า Connector ODBC – กําหนดรหัสบริ ษทั
Data Source Name = รหัสบริ ษทั , Server = localhost, User =root, Password = root, Database = รหัสบริ ษทั
(Dropdown เลือก)
6. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ลงทะเบียนขอรหัส S1, S2, S3 ที่บริ ษทั ไทยซอฟท์แวร์ฯ กรณี ยงั ไม่ขอ
รหัสให้กดปุ่ ม Not Register จะใช้งานได้ 30 วัน
7. ไปกําหนดปี ศักราชให้ตรงกับฐานข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ไปที่เมนู เริ่ มต้นระบบงานใหม่ / กําหนดค่าเริ่ มต้นระบบ/บริ ษทั
ระบุใช้ปีศักราชแบบ = T หรื อ E
8. ลงวันที่ประจําวันเป็ นเดือนปัจจุบนั ที่จะทํางาน
9. แปลงข้อมูลจาก GENEUS for DOS ที่เมนู DFM / การทํางานพิเศษต่างๆ
10. ทํางานหัวข้อ แก้ไขแฟ้ มข้อมูลยอดสะสมสู ญหาย ที่เมนู DFM
11. ** จําเป็ นต้ องทํา*** เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS SC – DFM – ทํางานพิเศษต่าง ๆ – แปลงข้อมูลเข้าหัวข้อ
แปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.10.9 และระบุชื่อฐานข้อมูล = รหัสบริ ษทั (ระบุทีละบริ ษทั ) หากไม่ทาํ รายงาน ภ.ง.ด.
1ก จะไม่แสดงภาษี และไม่แสดงเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของพนักงานแต่ละคน
12. เข้าโปรแกรม ThaiSoftware GENiUS PR ปรับปรุ งข้อมูล ดังนี้
 กําหนดประเภทอัตราภาษี และ กําหนดประเภทอัตราค่าลดหย่อน ที่เมนู เริ่ มต้นระบบงานใหม่ / กําหนดข้อมูล
ทัว่ ไป
 แฟ้ มข้อมูลพนักงาน บันทึกข้อมูลเพิ่มให้กบั พนักงานแต่ละคน ดังนี้
- คํานําหน้าชื่อ
- สัญชาติ
- รหัสสาขาประกันสังคม
- เลขที่บญ
ั ชีและวันที่เริ่ มทําเงินสะสม ที่ Tab เงินสะสม (กรณี มีหกั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพกับพนักงาน)
13. ตรวจสอบรายงานประจําปี กับเวอร์ ชนั เดิมว่าข้อมูลตรงกันถูกต้อง คือรายงานภ.ง.ด. 1 ก. และรายงานสรุ ปการเสี ย
ภาษีประจําปี
14. ทํางานต่อตามปกติ
*** กรณี ติดตั้งแบบ Server และ Client อ่านรายละเอียดจากคู่มือระบบบัญชีเงินเดือนจีเนียสไทยซอฟท์แวร์ ฉบับเร่ งรัด ***
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