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 1. มีการแบงหนวยงานออกเปน 2 สวนใหญๆ คือสวนงานสำนักงาน และสวนงานบริการ สวนงานสำนักงานจะรับผิดชอบงานดานสำนักงาน

 เชน แผนกบุคคล, แผนกบัญชี เปนตน ซึ่งพนักงานในสวนของสำนักงานจะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับกิจการประเภททั่วไป

 2. สวนงานบริการ - จะรับผิดชอบงานดานการใหบริการแกลูกคา เชน แผนก Food & Beverage Service และแผนก Kitchen เปนตน

 ซึ่งลักษณะการทำงานของพนักงานในสวนงานบริการจะมีความแตกตางจากกิจการประเภทอื่นๆ  โดยพนักงานในสวนงานนี้จะแยกเปนกลุม

 คือ กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ และพนักงานระดับหัวหนางาน โดยพบวา รูปแบบการเขา-ออก วันหยุดงานมีความพิเศษแตกตางจาก

 กิจการทั่วไป เชน    

  2.1. กะทำงานที่มีเวลาเขางานและออกงานแนนอน โดยชวงเวลาทำงานปกติแบงเปน 2 ชวงตอวันไมตอเนื่องกัน และเมื่อรวมชั่วโมงการ

   ทำงานปกติของทั้ง 2 ชวงแลวจะเทากับพนักงานที่ทำงานตอเนื่องเปนชวงเดียวตอวัน เชน ชวงแรกเริ่มงาน 10.00 น. – 14.30 น.

   และชวงที่สองเริ่มงาน 17.30 น. – 22.00 น. เปนตน

  2.2. พนักงานระดับหัวหนางาน จะทำงานในกะที่ไมมีเวลาเขางานและออกงานแนนอน แตมีเงื่อนไขวาตองทำงานรวมกับพักระหวางงาน

   ใหครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด 

  2.3. บางกิจการกำหนดวาพนักงานทำงานลวงเวลาหลังเลิกงาน กิจการจะไมคำนวณคาลวงเวลาเปนเงินใหกับพนักงาน แตจะใหสิทธิพนักงาน

   นำชั่วโมงที่ทำลวงเวลาหลังเลิกงานไปขอชดเชยกับการมาสาย หรือลางานในวันทำงานปกติของตนเองได

  2.4. พนักงานที่ทำงานในวันหยุดประจำสัปดาหของตนเอง กิจการจะนับวันทำงานและเช็คสถิติขาดลาสายของพนักงานเหมือนวันทำงานปกติ

   แตจะใหสิทธิพนักงานสามารถนำวันที่มาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาหไปขอลาหยุดในวันทำงานปกติของตนเองได

  2.5. พนักงานท่ีทำงานในวันหยุดประเพณี กิจการจะนับวันทำงานและเช็คสถิติขาดลาสายของพนักงานเหมือนวันทำงานปกติ แตจะใหสิทธิ

   พนักงานสามารถนำวันที่มาทำงานในวันหยุดประเพณีไปขอลาหยุดในวันทำงานปกติของตนเองได

  2.6. พนักงานมีวันหยุดประจำสัปดาหไมตรงกัน พนักงานบางคนมีวันหยุดประจำสัปดาห คือ วันอาทิตย พนักงานบางคนมีวันหยุด

   ประจำสัปดาห คือ วันจันทร เปนตน

  2.7. พนักงานแตละคนมีวันหยุดประจำสัปดาหที่ไมแนนอน คือ วันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานแตละคนจะเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห

   เชน บางสัปดาหวันหยุดประจำสัปดาหเปนวันจันทร, บางสัปดาหวันหยุดประจำสัปดาหเปนวันอังคาร เปนตน

  2.8. พนักงานในสวนของงานบริการจะไดรับเงินรางวัลซึ่งเรียกวา คา Service Charge   โดยกิจการจะนำเงินที่ลูกคาจายเปนคา Tip ให

   พนักงานบริการทุกคนทั้งเดือนมารวมกัน แลวเฉลี่ยจายใหพนักงานบริการทุกคนเทาๆ กัน แตถาพนักงานคนใดเริ่มงานหรือลาออก

   ระหวางงวด, ขาดงาน หรือลางาน กิจการก็จะจายคา Service charge โดยคำนวณจากคา Service charge ตอคน หารดวย 30 วัน

   และคูณดวยจำนวนวันทำงานที่หักขาดงาน หรือลางานแลว

          ผูพัฒนาซอฟตแวรระบบโปรแกรมเงินเดือนระดับมืออาชีพ มีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ไดทำการพัฒนา

ระบบโปรแกรมเงินเดือนใหรองรับกับธุรกิจโรงแรมและรีสอรท ใชงานไดจริง มีประสิทธิภาพ คุมคาการลงทุน

ระบบโปรแกรมเงินเดือน สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอรท

ซึ่งรายละเอียดการทำงานเหลานี้ BUSINESS PLUS HRM ไดถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานไดทั้งหมด



คุณสมบัติเดน
ของโปรแกรมเงินเดือน BUSINESS PLUS HRM
ที่สามารถนำมาใชกับธุรกิจโรงแรม

 1. รองรับการสรางผังองคกรไดหลากหลาย โดยจะรองรับกับแผนกหรือแผนกยอยในแตละสาขาได 
 2. สามารถกำหนดระดับพนักงานและกำหนดลักษณะการทำงานของพนักงานท่ีสังกัดสวนสำนักงาน และพนักงานสังกัดสวนบริการไดอยางชัดเจน
 3. รองรับลักษณะการทำงานของพนักงานสวนสำนักงานที่มีเวลาเขา-ออกงานแนนอน และสามารถคำนวณหักขาดงาน มาสาย กลับกอน และ
 สามารถคำนวณคาลวงเวลาใหพนักงานไดอยางรวดเร็วและลดขั้นตอน
 4. รองรับการทำงานของพนักงานบริการที่มีเวลาเขา-ออกงานแนนอน และสามารถกำหนดเงื่อนไขในกะการทำงานใหคำนวณหักขาดงาน มาสาย
 กลับกอน และสามารถคำนวณคาลวงเวลาใหพนักงานได
 5. รองรับลักษณะการทำงานของพนักงานบริการที่มีลักษณะการทำงานของกลุมที่แบงการทำงานเปน 2 ชวงตอวันไมตอเนื่องกัน
 เชน ชวงแรกเริ่มงาน 10.00 น. – 14.30 น. และชวงที่สองเริ่มงาน 17.30 น. – 22.00 น. เปนตน โดยสามารถกำหนดกะการทำงานให
 ครอบคลุมการคำนวณไดงายและรวดเร็ว
 6. รองรับกะการทำงานของพนักงานบริการที่มีลักษณะการทำงานที่มีเวลาเขางาน - ออกงานไมแนนอนได  โดยจะรองรับการทำงานทั้งกะเชา
 และกะบาย   
 7. รองรับขอกำหนดประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ในกรณีที่ตองการคำนวณหักเงินพนักงานในงวดทันที หรือตองการที่จะเก็บสถิติไวพิจารณา
 8. โปรแกรมสามารถเก็บสถิติจำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำงานลวงเวลา แลวนำจำนวนชั่วโมงที่ทำคาลวงเวลาไปขอชดเชยกับการมาสายหรือจำนวน
 ชั่วโมงที่ลางานในวันทำงานปกติของตนเองได โดยตามธุรกิจโรงแรมจะเรียกวา “ลาชดเชยโอที” ทำใหลดขั้นตอนการเก็บสถิติของฝายบุคคล
 อยางมาก 
 9. สามารถตั้งคาใหโปรแกรมนำจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาหไปขอลาหยุดในวันทำงานปกติของตนเองได โดยตามธุรกิจ
 โรงแรมจะเรียกวา “Day Off”
10. สามารถตั้งคาใหโปรแกรมนำจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันหยุดประเพณีไปขอลาหยุดงานในวันทำงานปกติของตนเองได โดยตามธุรกิจ
 โรงแรมจะเรียกวา “Extra Day”
11. โปรแกรมมีวิธีการประกาศกะที่รองรับกับการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานแตละกลุมที่มีวันหยุดไมตรงกันได โดยจะเปนวิธีที่งาย
 และเพิ่มความสะดวกในการประกาศกะการทำงานใหเร็วมากขึ้น 
12. สามารถทำการเปลี่ยนกะการทำงานหรือเปลี่ยนตารางการทำงานใหพนักงานได พรอมกันครั้งละหลายคนหรือกำหนดทีละคน ใหพนักงานมีการ
 เปลี่ยนกะหรือเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาหที่ไมแนนอน โดยธุรกิจโรงแรมเปนงานบริการซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห  
13. สามารถทำการกำหนดการเปลี่ยนกะการทำงานหรือเปลี่ยนวันหยุดประจำปลวงหนาได ซึ่งเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว โปรแกรมจะเปลี่ยนกะการ
 ทำงานใหอัตโนมัติ
14. สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินคา Service Charge ที่ตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจโรงแรมได 
15. สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินคาอาหาร ที่ตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจโรงแรมได
16. รายงานท่ีแสดงวันท่ีพนักงานนำสิทธิการทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห, นำสิทธิการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ หรือนำสิทธิการทำลวงเวลา
 หลังเลิกงานมาขอชดเชยการลาหยุดงานในวันทำงานปกติ 
17. รายงานที่แสดงจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันนักขัตฤกษ, จำนวนวันที่พนักงานนำสิทธิการทำงานในวันนักขัตฤกษมาขอชดเชยการลา
 ในวันทำงานปกติ และจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันนักขัตฤกษคงเหลือ
18. รายงานที่แสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานลวงเวลาหลังเลิกงานของพนักงาน, จำนวนชั่วโมงที่พนักงานนำสิทธิการทำลวงเวลาหลังเลิกงานไปขอ
 ชดเชยกับการมาสาย หรือลาหยุดงานในวันทำงานปกติของตนเอง และจำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำลวงเวลาหลังเลิกงานคงเหลือ
19. สามารถบันทึกยอดยกมาของสิทธิจำนวนวันคงเหลือที่พนักงานมาทำงานในหยุดประจำปของปกอน แลวตั้งคาในโปรแกรมใหสามารถแสดง
 ขอมูลจำนวนวันคงเหลือในปกอน เพื่อนำมารวมคำนวณกับจำนวนวันหยุดประจำปในปปจจุบันและสามารถตั้งคาในรายงานใหสามารถ
 ตรวจสอบขอมูลได
20. สามารถบันทึกยอดยกมาของสิทธิจำนวนชั่วโมงการทำงานคาลวงเวลาคงเหลือของพนักงานในปกอน แลวตั้งคาในโปรแกรมใหสามารถแสดง
 ขอมูลจำนวนช่ัวโมงคาลวงเวลาคงเหลือในปกอน เพ่ือนำมารวมคำนวณกับจำนวนช่ัวโมงคาลวงเวลาในปปจจุบันและสามารถต้ังคาในรายงาน
 ใหสามารถตรวจสอบขอมูลได
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