e-Leave/OT/Shift

ระบบเว็บไซตแรงงานสัมพันธ สวนบริหารจัดการขอลา-ขอโอที-ขอเปลี่ยนกะผานเว็บ

การกำหนดสิทธิ การตั้งคาระบบ และระบบปองกันการใชงาน
ใชงานรวมกับ
โปรแกรมเงินเดือน

3. สวนงานขอเปลีย่ นกะ
การบันทึกขอเปลี่ยนกะ
• พนักงานสามารถบันทึกขอเปลี่ยนกะผานเว็บ ไดดวยตนเอง
• พนักงานสามารถตรวจสอบกะการทำงานของตนเองในแตละวันผานเว็บ ไดดวยตนเอง
• พนักงานสามารถแนบเอกสารขอเปลี่ยนกะ เพื่อใหผูอนุมัติตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมกอนที่จะพิจารณาการอนุมัติขอเปลี่ยนกะ ใหพนักงานในแตละครั้ง
• มีระบบ Auto E-mail แจงไปยังผูอนุมัติ แตละขั้นตามสายบังคับบัญชา
พนักงานติดตามผลการอนุมัติขอโอที
• สามารถทราบปฏิทินแสดงวันที่ทำรายการขอเปลี่ยนกะของพนักงานได
• พนักงานสามารถตรวจสอบและติดตามการอนุมัติขอเปลี่ยนกะได พนักงานสามารถตรวจสอบรายการ และติดตามดูสถานะใบขอเปลี่ยนกะของตนเองได
เชน อนุมัติขั้นแรกแลว, รออนุมัติขั้นสุดทาย เปนตน

การบันทึกแทน

การโอนผลใหระบบเงินเดือนและระบบประมวลผลเวลาทำงาน
• ระบบเงินเดือนและระบบประมวลผลเวลาทำงาน ทำการดึงขอมูลการลาและขอมูลจำนวนคาลวงเวลา โดยโปรแกรมจะสงใหเฉพาะรายการทีผ่ า นการอนุมตั ิ
ลำดับสุดทายเรียบรอย เพือ่ นำผลไปคำนวณตอไป ซึง่ เปนการลดงาน ลดขัน้ ตอนการเดินเอกสาร และลดการใชกระดาษของฝายบุคคล

ประโยชนที่ไดรับจากการใชโปรแกรม
• ระบบเงินเดือนและระบบประมวลผลเวลาทำงาน ทำการดึงขอมูลการลาและขอมูลโอที โดย
โปรแกรมจะสงใหเฉพาะรายการทีผ่ า นการอนุมตั ลิ ำดับสุดทายเรียบรอย เพือ่ นำผลไปคำนวณ
ตอไป ซึ่งเปนการลดงาน ลดขั้นตอนการเดินเอกสาร และลดการใชกระดาษของฝายบุคคล
อยางมาก
• เพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนกะการทำงาน โดยเมื่อผูอนุมัติทำการอนุมัติเอกสารครบ
ทุกระดับแลว กะการทำงานที่พนักงานบันทึกขอจากหนาเว็บจะเขาไป Update ในกะการทำงาน
Training
ที่ประกาศใชพนักงานในระบบประมวลผลบันทึกเวลาทันที โดยที่ฝายบุคคลไมตองเขาไปเปลี่ยน
eใหพนักงานใหมอีกครั้ง
Tr a i n i n g
• ชวยเพิ่มความสะดวกและลดการใชกระดาษในการบันทึกแบบฟอรม ลดเวลาการทำงานของ
ฝายบุคคลที่ตองเดินเรื่องขออนุมัติตามสายบังคับบัญชาของพนักงานที่ขอลาและขอโอทีซึ่ง
สามารถนำเวลานั้น มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• สำหรับบริษัทที่มีพนักงานทำงานไมประจำที่บริษัท เชน ผูตรวจสอบ, รับจางงานเปน JOB หรือเปนไซดงาน เปนตน
• สามารถทำรายการผาน Internet ไดทุกที่ทุกเวลา และเปน Real Time
• มีการบริการพนักงานแบบ Self Service สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
• มีระบบการแจงรายละเอียดการขอเอกสารของพนักงานไปยังผูอนุมัติ และแจงผลการอนุมัติของผูอนุมัติไปยังพนักงาน ผานทาง
Line Notify ซึ่งเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วไดมากขึ้น
• สามารถโอนผลเขาระบบเงินเดือน (Payroll) และระบบประมวลผล เวลาทำงาน (Time Attendance) ไดโดยไมตองทำงานซับซอน

ขอมูลพื้นฐานของระบบ
e-Leave
• ประเภทของโปรแกรม
: Web Application

หนาจอแสดงกะการทำงาน

• การเชื่อมตอ Network
: TCP/IP

การอนุมัติเปลี่ยนกะการทำงาน
• สามารถมีผูอนุมัติไดหลายระดับ
• ผูอนุมัติสามารถทราบทันทีเมื่อพนักงานบันทึกใบขอเปลี่ยนกะและเห็นไดเฉพาะใบขอเปลี่ยนกะของพนักงานตามสายบังคับบัญชาหรือตามที่โครงสราง
ของแตละองคกรกำหนด
• สามารถกำหนดผูอนุมัติแทนไดในชวงเวลาตามที่กำหนด เมื่อเลยเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะเปลี่ยนผูอนุมัติคืนใหอัตโนมัติ
• ผูอนุมัติสามารถดูใบขอเปลี่ยนกะ ของพนักงานในรูปแบบปฏิทินแตละเดือนได
• ผูอนุมัติสามารถอนุมัติใบขอขอเปลี่ยนกะใหพนักงานไดพรอมกันหลายใบ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารที่พนักงานแนบมาพรอมกับใบขอขอเปลี่ยนกะได
• เมื่อผูอนุมัติลำดับสุดทาย ทำการอนุมัติเอกสารขอเปลี่ยนกะในระบบเว็บแลว กะการทำงานจะเขาไปเปลี่ยนในโปรแกรมเงินเดือนใหอัตโนมัติ
• พนักงานทราบผลการอนุมัติทาง Auto E-mail โดยอัตโนมัติ และพนักงานสามารถตรวจสอบสถานะของการอนุมัติใบขอขอเปลี่ยนกะของตนเองไดที่เว็บ
E-BUSINESS PLUS CO., LTD.
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• ภาษาที่ใชในการพัฒนา
: ASP.NET C#
• ภาษาที่แสดงบนจอภาพ
: utf-8 (ไทย)

e-Leave /OT/Shift

ระบบเว็บไซตแรงงานสัมพันธ สวนบริหารจัดการ
ขอลา - ขอโอที - ขอเปลี่ยนกะ ผานเว็บ

Web Leave/OT/Shift(LOS)

รองรับรุน
ภาษาไทย-อังกฤษ

x

-L eave

ความตองการของระบบ
Client Requirement

• CPU
: SPEED 2.0 GHz. หรือสูงกวา
• RAM
: 256 MB. หรือสูงกวา
• HDD
: 10 GB หรือสูงกวา
• Optional : CD, DVD Rom Drive
• OS
: Windows 7 หรือสูงกวา
• Software ที่เกี่ยวของ
•

: Internet Explorer 7 หรือสูงกวา
Mozilla Firefox 3.0 หรือสูงกวา
Google Chrome 32 หรือสูงกวา
ปราศจาก “ไวรัสคอมพิวเตอร”

Server Requirement

• CPU
: SPEED 2.0 GHz. หรือสูงกวา
• RAM
: 4 GB หรือสูงกวา แนะนำที่ 8 GB
• HDD
: 10 GB หรือสูงกวา
• Optional : CD, DVD Rom Drive
• OS
: Windows Server 2008 หรือสูงกวา
• Database : MSSQL 2008 R2 หรือสูงกวา
• Software ที่เกี่ยวของ

•
•

: IIS Version 7 ขึ้นไป
.Net Framework Version 3.5, 4.0 และ 4.5
CRRuntime_v.13.0.2.x ขึ้นไป
(SAP Crystal Reports runtime for .Net 4.0)
Mail Server : Gmail.com, Hotmail.com หรือ อีเมลบริษัท
ปราศจาก “ไวรัสคอมพิวเตอร”
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E-BUSINESS PLUS CO., LTD.
พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

Relation System

e

สำหรับพนักงานบางกลุมไมมีสิทธิในการใชคอมพิวเตอร ระบบไดทำการออกแบบการบันทึกแทนขึ้นมา เพื่อรองรับการทำงานเสมือนพนักงานเปนผูบันทึก
• การบันทึกใบขอเปลี่ยนกะแทน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนก โดยอิงตามสายงาน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนกไดมากกวา 1 ทาน
• ระบบสามารถปองกันใหผูบันทึกแทนสามารถบันทึกไดเฉพาะกลุมตนเองรับผิดชอบเทานั้น
• ผูบันทึกแทนสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอเปลี่ยนกะในระบบ เพื่อใหผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารกอนการพิจารณาได

Employee

• รองรับกอนการเริ่มใชงานดวยการลงทะเบียนของพนักงาน เพื่อระบบสามารถตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานของพนักงานได
• การกำหนดสิทธิการใชงานของผูใชงานแตละระดับ
• รองรับการเขาสูระบบโดยชื่อผูใชและรหัสลับของพนักงาน / การลืมรหัสผาน / การแจงเปลี่ยนรหัสผานของพนักงาน
• ปองกันการใชงาน โดยสามารถกำหนดระยะเวลา Time out และกรณีผูใชงานออกจากระบบไมถูกตอง
• ระบบสามารถระงับการใชงานของพนักงานที่ลาออกหรือพักงานได
• ผูดูแลระบบสามารถสรางรหัสผานของพนักงาน กรณีพนักงานลืมรหัสผาน เพื่อใหพนักงานกำหนดรหัสผานใหมได
• รองรับการบันทึกแทนพนักงาน โดยสามารถกำหนดสิทธิการบันทึกแทนได

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : 0-2880-8800, 0-2880-9700, 0-2409-5409 (Auto 30 lines) Fax : 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th

www.businessplus.co.th

Call Center

0-2880-8800
0-2880-9700
0-2409-5409

01

พนักงานบันทึกขอลา

02

ผูอนุมัติแตละระดับ / ผูอนุมัติแทน

03

ระบบ Payroll & Time Attendance

04

Auto E-mail

Mobile

08-0915-5660
06-5629-0509
09-4997-3559
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e-Leave/OT/Shift

ใชงานรวมกับ
โปรแกรมเงินเดือน

ระบบเว็บไซตแรงงานสัมพันธ สวนบริหารจัดการขอลา-ขอโอที-ขอเปลี่ยนกะผานเว็บ

เปนระบบทีช่ ว ยใหพนักงานสามารถยืน่ เรือ่ งขอลา, ขอหยุดงานตาง และยืน่ เรือ่ งขอทำโอทีไดโดยไมตอ งกรอกแบบฟอรมตาง
ของบริษัท เพียงแคบันทึกรายละเอียดการขอหยุดงานหรือขอทำโอที และขอเปลี่ยนกะผานเว็บ เพื่อลดงานของฝายบุคคลและเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน ตั้งแตการอนุมัติ การตรวจสอบสิทธิการลาและกำลังพลกอนการอนุมัติ การอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา
แบบ ONLINE รองรับการบันทึก การบันทึกแทน การอนุมตั ิ การโอนผลไปยังระบบเงินเดือน ระบบประมวลผลเวลาทำงาน และระบบ
สิทธิวนั ลาและเบีย้ ขยันขัน้ สูง พรอมยังสามารถกำหนดขอมูลหรือตัง้ คาพืน้ านตาง ไดทง้ั ในโปรแกรมเงินเดือนหรือตัง้ คาในระบบเว็บ

• สามารถแสดงขอมูลพืน้ านตาง ของพนักงานในระบบเว็บได เชน รหัสพนักงาน, ชือ่ พนักงาน, ตำแหนง, วันเกิด, วันทีเ่ ริม่ งาน เปนตน โดยขอมูล

•
•
•
•
•
•
•
•

หนาระบบแสดงบันทกขอทำรายการ

การบันทึกขอโอที
• พนักงานสามารถบันทึกขอโอทีผานเว็บ ไดดวยตนเอง
• เมื่อระบุชวงวันที่และชวงเวลาในใบขอทำโอที ระบบสามารถคำนวณจำนวนชั่วโมงโอทีใหอัตโนมัติ
• พนักงานสามารถแนบเอกสารขอทำโอที เพื่อใหผูอนุมัติตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมกอนที่จะพิจารณา
การอนุมัติโอที ใหพนักงานในแตละครั้ง
• มีระบบ Auto E-mail แจงไปยังผูอนุมัติ แตละขั้นตามสายบังคับบัญชา

พนักงานติดตามผลการอนุมัติขอลา
• สามารถทราบปฏิทินแสดงวันที่ทำรายการขอลาของพนักงานได
• พนักงานสามารถตรวจสอบและติดตามการอนุมัติขอลาได พนักงาน
สามารถตรวจสอบรายการ และติดตามดูสถานะใบขอลาของตนเองได
เชน อนุมัติขั้นแรกแลว, รออนุมัติขั้นสุดทาย เปนตน

สวนนีจ้ ะนำมาจากระบบ BUSINESS PLUS HRM เพือ่ ใหพนักงานตรวจสอบขอมูลพืน้ านของตนเองได
สามารถตรวจสอบเวลาทำงานและกะการทำงานของตนเองได โดยขอมูลสวนนีเ้ มือ่ มีการกำหนดขอมูลในระบบBUSINESS PLUS HRM ขอมูลตาง
ทีเ่ กีย่ วของจะมาแสดงในระบบเว็บโดยอัตโนมัติ
รองรับการกำหนดโลโกและแบนเนอร ขององคกรเพือ่ สรางเว็บในรูปแบบเฉพาะขององคกร
สามารถกำหนดวันทีต่ ดั รอบสิทธิการลาประจำปได โดยเมือ่ ถึงวันทีต่ ามทีก่ ำหนดไว ระบบเว็บจะลางขอมูลสิทธิทใ่ี ชไปในหนาเว็บ เพือ่ เริม่ ตน
นับจำนวนสิทธิวนั ลาใหม โดยทีไ่ มจำเปนจะตองตรงกับรอบการจายเงินเดือน และระบบจะเริม่ ตนแสดงจำนวนวันลาทีไ่ ดรบั ใหแบบ Real Time
รองรับการตัง้ คาเพือ่ กำหนดกลุม ผูต รวจสอบรายละเอียดขอมูลการลา, เวลาทำงานและกะการทำงานของพนักงานได โดยทีผ่ ตู รวจสอบไมไดเปน
ผูอ นุมตั หิ รือผูบ นั ทึกแทน
รองรับการตัง้ คาใหสามารถสง Line Notify ใหกบั พนักงานและผูอ นุมตั ิ เพือ่ ใหตรวจสอบขอมูลในเอกสารไดทนั ที
สามารถกำหนดวันทีแ่ ละเวลาทีต่ อ งการใหระบบสงสรุปสถิตกิ ารลาของพนักงาน ใหกบั ตนเองและผูอ นุมตั ผิ า นทาง Line Notify ได
รองรับการแสดงขอมูลในระบบเปนแบบ Responsive ซึง่ สามารถแสดงหนาจอผานทางMobile และ Tablet ไดทกุ รุน
สามารถกำหนดสิทธิใหกบั พนักงานบางทานสามารถเขามาเรียกรายงานทีเ่ กีย่ วของกับการขอเอกสารตาง ของพนักงานในหนาเว็บได
แบงการดำเนินงานเปน 3 สวน
1. สวนงานขอลา
2. สวนงานขอ OT
3. สวนงานขอเปลี่ยนกะ

Auto e-mail

Auto e-mail

พนักงานติดตามผลการอนุมัติขอโอที

หนาระบบแสดงป ิทิน

การบันทึกแทน

คุ สมบัติทั่วไป
•

. สวนงานขอ OT

สำหรับพนักงานบางกลุมไมมีสิทธิในการใชคอมพิวเตอร ระบบไดทำการออกแบบการบันทึกแทนขึ้นมา เพื่อรองรับการทำงานเสมือนพนักงานเปนผูบันทึก
• การบันทึกใบขอลาแทน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนก โดยอิงตามสายงาน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนกไดมากกวา 1 ทาน
• ระบบสามารถปองกันใหผูบันทึกแทนสามารถบันทึกไดเฉพาะกลุมตนเองรับผิดชอบเทานั้น
• ผูบันทึกแทนสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอลาในระบบ เพื่อใหผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารกอนการพิจารณาได

การอนุมัติลา
• สามารถมีผูอนุมัติไดหลายระดับ
• ผูอนุมัติสามารถทราบทันทีที่พนักงานบันทึกใบขอลาและเห็นไดเฉพาะใบขอลาของพนักงาน ตามสายบังคับบัญชาหรือตามที่โครงสรางของแตละองคกรกำหนด
• ในกรณีที่ผูอนุมัติติดภาระกิจไมสามารถอนุมัติได สามารถกำหนดผูอนุมัติแทนได ในชวงเวลาตามที่กำหนด เมื่อเลยเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะเปลี่ยนผูอนุมัติคืน
ใหอัตโนมัติ
• ผูอนุมัติสามารถดูใบขอลา ของพนักงานในรูปแบบปฏิทินแตละเดือนได เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบสิทธิการลาที่ไดรับ, สิทธิการลาใชไป และสิทธิการลาคงเหลือของพนักงานที่ขอลาตามรอบสิทธิการลาอิงตามงวดเงินเดือน
ไดแบบ Real Time โดยแสดงผลสิทธิการลาของพนักงานตามเงื่อนไขที่กำหนด (เชื่อมโยงกับระบบ BUSINESS PLUS Advanced Rights
(ระบบสิทธิวันลา และเบี้ยขยันขั้นสูง))
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบอัตรากำลังพลตามแผนก ในขณะพิจารณาอนุมัติใบขอลาของพนักงานไดทันที
• ผูอนุมัติสามารถอนุมัติใบขอลาใหพนักงานไดพรอมกันหลายใบ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารที่พนักงานแนบมาพรอมกับใบขอลาได
• พนักงานทราบผลการอนุมัติทาง Auto E-mail โดยอัตโนมัติ และพนักงานสามารถตรวจสอบสถานะของการอนุมัติใบขอลาของตนเองไดที่เว็บ
• สามารถเรียกรายงานตรวจสอบจำนวนวันลาและจำนวนโอทีที่ผานการอนุมัติแลว หรือสถานะของเอกสารตาง ที่พนักงานบันทึกรายการขอลาในระบบเว็บได

• สามารถทราบปฏิทินแสดงวันที่ทำรายการขอโอทีของพนักงานได
• พนักงานสามารถตรวจสอบและติดตามการอนุมัติขอโอทีได พนักงานสามารถตรวจสอบรายการ
และติดตามดูสถานะใบขอโอทีของตนเองได เชน อนุมัติขั้นแรกแลว, รออนุมัติขั้นสุดทาย เปนตน
Tiam Attendance

การบันทึกแทน
สำหรับพนักงานบางกลุมไมมีสิทธิในการใชคอมพิวเตอร ระบบไดทำการออกแบบการบันทึกแทนขึ้นมา เพื่อรองรับการทำงานเสมือนพนักงานเปนผูบันทึก
• การบันทึกใบขอโอทีแทน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนก โดยอิงตามสายงาน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนกไดมากกวา 1 ทาน
• ระบบสามารถปองกันใหผูบันทึกแทนสามารถบันทึกไดเฉพาะกลุมตนเองรับผิดชอบเทานั้น
• เมื่อระบุชวงวันที่และชวงเวลาในใบขอทำโอที ระบบสามารถคำนวณจำนวนชั่วโมงโอทีใหอัตโนมัติ
• ผูบันทึกแทนสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอทำโอทีในระบบ เพื่อใหผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารกอนการพิจารณาได

การอนุมัติคาลวงเวลา
• สามารถมีผูอนุมัติไดหลายระดับ
• ผูอนุมัติสามารถทราบทันทีพนักงานบันทึกใบขอทำโอทีและเห็นไดเฉพาะใบขอโอทีของพนักงานตามสายบังคับบัญชาหรือตามที่โครงสราง ของแตละองคกรกำหนด
• สามารถกำหนดผูอนุมัติแทนไดในชวงเวลาตามที่กำหนด เมื่อเลยเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะเปลี่ยนผูอนุมัติคืนใหอัตโนมัติ
• ผูอนุมัติสามารถดูใบขอทำโอที ของพนักงานในรูปแบบปฏิทินแตละเดือนได
• ผูอนุมัติสามารถอนุมัติใบขอทำโอทีใหพนักงานไดพรอมกันหลายใบ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารที่พนักงานแนบมาพรอมกับใบขอทำโอทีได
• พนักงานทราบผลการอนุมัติทาง Auto E-mail โดยอัตโนมัติ และพนักงานสามารถตรวจสอบสถานะของการอนุมัติใบขอทำโอทีของตนเองไดที่เว็บ

.สวนงานขอลา
การบันทึกขอลา
• พนักงานสามารถบันทึกใบลาผานเว็บไดดวยตนเอง
• พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิการลาที่ไดรับ, สิทธิการลาใชไป
และสิทธิการลาคงเหลือตามรอบสิทธิการลาอิงตามงวดเงินเดือนไดแบบ
หนาระบบแสดงประวัติพนักงาน
Real Time (เชื่อมโยงกับระบบ BUSINESS PLUS Advanced Rights
(ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง))
• เมื่อระบุวันที่ขอลาในเอกสารใบขอลา ระบบสามารถคำนวณจำนวนวันลา หรือจำนวนชั่วโมงที่ลาใหอัตโนมัติ
• พนักงานสามารถแนบเอกสารใบรับรองแพทยหรือเอกสารอื่น ที่เกี่ยวของกับการลาเขาระบบได เพื่อใหผูอนุมัติ
ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม กอนที่จะพิจารณาการลาใหพนักงานในแตละครั้ง
• มีระบบ Auto E-mail แจงไปยังผูอนุมัติ แตละขั้นตามสายบังคับบัญชา

หนาระบบแสดงเวลารดบัตร

หนาระบบแสดงแ มเอกสารผอนมัติ
E-BUSINESS PLUS CO., LTD.

MK01-10 04/02/62 P.2/6

E-BUSINESS PLUS CO., LTD.

MK01-10 04/01/62 P.3/6

E-BUSINESS PLUS CO., LTD.

MK01-10 04/01/62 P.4/6

e-Leave/OT/Shift

ใชงานรวมกับ
โปรแกรมเงินเดือน

ระบบเว็บไซตแรงงานสัมพันธ สวนบริหารจัดการขอลา-ขอโอที-ขอเปลี่ยนกะผานเว็บ

เปนระบบทีช่ ว ยใหพนักงานสามารถยืน่ เรือ่ งขอลา, ขอหยุดงานตาง และยืน่ เรือ่ งขอทำโอทีไดโดยไมตอ งกรอกแบบฟอรมตาง
ของบริษัท เพียงแคบันทึกรายละเอียดการขอหยุดงานหรือขอทำโอที และขอเปลี่ยนกะผานเว็บ เพื่อลดงานของฝายบุคคลและเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน ตั้งแตการอนุมัติ การตรวจสอบสิทธิการลาและกำลังพลกอนการอนุมัติ การอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา
แบบ ONLINE รองรับการบันทึก การบันทึกแทน การอนุมตั ิ การโอนผลไปยังระบบเงินเดือน ระบบประมวลผลเวลาทำงาน และระบบ
สิทธิวนั ลาและเบีย้ ขยันขัน้ สูง พรอมยังสามารถกำหนดขอมูลหรือตัง้ คาพืน้ านตาง ไดทง้ั ในโปรแกรมเงินเดือนหรือตัง้ คาในระบบเว็บ

• สามารถแสดงขอมูลพืน้ านตาง ของพนักงานในระบบเว็บได เชน รหัสพนักงาน, ชือ่ พนักงาน, ตำแหนง, วันเกิด, วันทีเ่ ริม่ งาน เปนตน โดยขอมูล

•
•
•
•
•
•
•
•

หนาระบบแสดงบันทกขอทำรายการ

การบันทึกขอโอที
• พนักงานสามารถบันทึกขอโอทีผานเว็บ ไดดวยตนเอง
• เมื่อระบุชวงวันที่และชวงเวลาในใบขอทำโอที ระบบสามารถคำนวณจำนวนชั่วโมงโอทีใหอัตโนมัติ
• พนักงานสามารถแนบเอกสารขอทำโอที เพื่อใหผูอนุมัติตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมกอนที่จะพิจารณา
การอนุมัติโอที ใหพนักงานในแตละครั้ง
• มีระบบ Auto E-mail แจงไปยังผูอนุมัติ แตละขั้นตามสายบังคับบัญชา

พนักงานติดตามผลการอนุมัติขอลา
• สามารถทราบปฏิทินแสดงวันที่ทำรายการขอลาของพนักงานได
• พนักงานสามารถตรวจสอบและติดตามการอนุมัติขอลาได พนักงาน
สามารถตรวจสอบรายการ และติดตามดูสถานะใบขอลาของตนเองได
เชน อนุมัติขั้นแรกแลว, รออนุมัติขั้นสุดทาย เปนตน

สวนนีจ้ ะนำมาจากระบบ BUSINESS PLUS HRM เพือ่ ใหพนักงานตรวจสอบขอมูลพืน้ านของตนเองได
สามารถตรวจสอบเวลาทำงานและกะการทำงานของตนเองได โดยขอมูลสวนนีเ้ มือ่ มีการกำหนดขอมูลในระบบBUSINESS PLUS HRM ขอมูลตาง
ทีเ่ กีย่ วของจะมาแสดงในระบบเว็บโดยอัตโนมัติ
รองรับการกำหนดโลโกและแบนเนอร ขององคกรเพือ่ สรางเว็บในรูปแบบเฉพาะขององคกร
สามารถกำหนดวันทีต่ ดั รอบสิทธิการลาประจำปได โดยเมือ่ ถึงวันทีต่ ามทีก่ ำหนดไว ระบบเว็บจะลางขอมูลสิทธิทใ่ี ชไปในหนาเว็บ เพือ่ เริม่ ตน
นับจำนวนสิทธิวนั ลาใหม โดยทีไ่ มจำเปนจะตองตรงกับรอบการจายเงินเดือน และระบบจะเริม่ ตนแสดงจำนวนวันลาทีไ่ ดรบั ใหแบบ Real Time
รองรับการตัง้ คาเพือ่ กำหนดกลุม ผูต รวจสอบรายละเอียดขอมูลการลา, เวลาทำงานและกะการทำงานของพนักงานได โดยทีผ่ ตู รวจสอบไมไดเปน
ผูอ นุมตั หิ รือผูบ นั ทึกแทน
รองรับการตัง้ คาใหสามารถสง Line Notify ใหกบั พนักงานและผูอ นุมตั ิ เพือ่ ใหตรวจสอบขอมูลในเอกสารไดทนั ที
สามารถกำหนดวันทีแ่ ละเวลาทีต่ อ งการใหระบบสงสรุปสถิตกิ ารลาของพนักงาน ใหกบั ตนเองและผูอ นุมตั ผิ า นทาง Line Notify ได
รองรับการแสดงขอมูลในระบบเปนแบบ Responsive ซึง่ สามารถแสดงหนาจอผานทางMobile และ Tablet ไดทกุ รุน
สามารถกำหนดสิทธิใหกบั พนักงานบางทานสามารถเขามาเรียกรายงานทีเ่ กีย่ วของกับการขอเอกสารตาง ของพนักงานในหนาเว็บได
แบงการดำเนินงานเปน 3 สวน
1. สวนงานขอลา
2. สวนงานขอ OT
3. สวนงานขอเปลี่ยนกะ

Auto e-mail

Auto e-mail

พนักงานติดตามผลการอนุมัติขอโอที

หนาระบบแสดงป ิทิน

การบันทึกแทน

คุ สมบัติทั่วไป
•

. สวนงานขอ OT

สำหรับพนักงานบางกลุมไมมีสิทธิในการใชคอมพิวเตอร ระบบไดทำการออกแบบการบันทึกแทนขึ้นมา เพื่อรองรับการทำงานเสมือนพนักงานเปนผูบันทึก
• การบันทึกใบขอลาแทน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนก โดยอิงตามสายงาน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนกไดมากกวา 1 ทาน
• ระบบสามารถปองกันใหผูบันทึกแทนสามารถบันทึกไดเฉพาะกลุมตนเองรับผิดชอบเทานั้น
• ผูบันทึกแทนสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอลาในระบบ เพื่อใหผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารกอนการพิจารณาได

การอนุมัติลา
• สามารถมีผูอนุมัติไดหลายระดับ
• ผูอนุมัติสามารถทราบทันทีที่พนักงานบันทึกใบขอลาและเห็นไดเฉพาะใบขอลาของพนักงาน ตามสายบังคับบัญชาหรือตามที่โครงสรางของแตละองคกรกำหนด
• ในกรณีที่ผูอนุมัติติดภาระกิจไมสามารถอนุมัติได สามารถกำหนดผูอนุมัติแทนได ในชวงเวลาตามที่กำหนด เมื่อเลยเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะเปลี่ยนผูอนุมัติคืน
ใหอัตโนมัติ
• ผูอนุมัติสามารถดูใบขอลา ของพนักงานในรูปแบบปฏิทินแตละเดือนได เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบสิทธิการลาที่ไดรับ, สิทธิการลาใชไป และสิทธิการลาคงเหลือของพนักงานที่ขอลาตามรอบสิทธิการลาอิงตามงวดเงินเดือน
ไดแบบ Real Time โดยแสดงผลสิทธิการลาของพนักงานตามเงื่อนไขที่กำหนด (เชื่อมโยงกับระบบ BUSINESS PLUS Advanced Rights
(ระบบสิทธิวันลา และเบี้ยขยันขั้นสูง))
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบอัตรากำลังพลตามแผนก ในขณะพิจารณาอนุมัติใบขอลาของพนักงานไดทันที
• ผูอนุมัติสามารถอนุมัติใบขอลาใหพนักงานไดพรอมกันหลายใบ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารที่พนักงานแนบมาพรอมกับใบขอลาได
• พนักงานทราบผลการอนุมัติทาง Auto E-mail โดยอัตโนมัติ และพนักงานสามารถตรวจสอบสถานะของการอนุมัติใบขอลาของตนเองไดที่เว็บ
• สามารถเรียกรายงานตรวจสอบจำนวนวันลาและจำนวนโอทีที่ผานการอนุมัติแลว หรือสถานะของเอกสารตาง ที่พนักงานบันทึกรายการขอลาในระบบเว็บได

• สามารถทราบปฏิทินแสดงวันที่ทำรายการขอโอทีของพนักงานได
• พนักงานสามารถตรวจสอบและติดตามการอนุมัติขอโอทีได พนักงานสามารถตรวจสอบรายการ
และติดตามดูสถานะใบขอโอทีของตนเองได เชน อนุมัติขั้นแรกแลว, รออนุมัติขั้นสุดทาย เปนตน
Tiam Attendance

การบันทึกแทน
สำหรับพนักงานบางกลุมไมมีสิทธิในการใชคอมพิวเตอร ระบบไดทำการออกแบบการบันทึกแทนขึ้นมา เพื่อรองรับการทำงานเสมือนพนักงานเปนผูบันทึก
• การบันทึกใบขอโอทีแทน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนก โดยอิงตามสายงาน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนกไดมากกวา 1 ทาน
• ระบบสามารถปองกันใหผูบันทึกแทนสามารถบันทึกไดเฉพาะกลุมตนเองรับผิดชอบเทานั้น
• เมื่อระบุชวงวันที่และชวงเวลาในใบขอทำโอที ระบบสามารถคำนวณจำนวนชั่วโมงโอทีใหอัตโนมัติ
• ผูบันทึกแทนสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอทำโอทีในระบบ เพื่อใหผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารกอนการพิจารณาได

การอนุมัติคาลวงเวลา
• สามารถมีผูอนุมัติไดหลายระดับ
• ผูอนุมัติสามารถทราบทันทีพนักงานบันทึกใบขอทำโอทีและเห็นไดเฉพาะใบขอโอทีของพนักงานตามสายบังคับบัญชาหรือตามที่โครงสราง ของแตละองคกรกำหนด
• สามารถกำหนดผูอนุมัติแทนไดในชวงเวลาตามที่กำหนด เมื่อเลยเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะเปลี่ยนผูอนุมัติคืนใหอัตโนมัติ
• ผูอนุมัติสามารถดูใบขอทำโอที ของพนักงานในรูปแบบปฏิทินแตละเดือนได
• ผูอนุมัติสามารถอนุมัติใบขอทำโอทีใหพนักงานไดพรอมกันหลายใบ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารที่พนักงานแนบมาพรอมกับใบขอทำโอทีได
• พนักงานทราบผลการอนุมัติทาง Auto E-mail โดยอัตโนมัติ และพนักงานสามารถตรวจสอบสถานะของการอนุมัติใบขอทำโอทีของตนเองไดที่เว็บ

.สวนงานขอลา
การบันทึกขอลา
• พนักงานสามารถบันทึกใบลาผานเว็บไดดวยตนเอง
• พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิการลาที่ไดรับ, สิทธิการลาใชไป
และสิทธิการลาคงเหลือตามรอบสิทธิการลาอิงตามงวดเงินเดือนไดแบบ
หนาระบบแสดงประวัติพนักงาน
Real Time (เชื่อมโยงกับระบบ BUSINESS PLUS Advanced Rights
(ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง))
• เมื่อระบุวันที่ขอลาในเอกสารใบขอลา ระบบสามารถคำนวณจำนวนวันลา หรือจำนวนชั่วโมงที่ลาใหอัตโนมัติ
• พนักงานสามารถแนบเอกสารใบรับรองแพทยหรือเอกสารอื่น ที่เกี่ยวของกับการลาเขาระบบได เพื่อใหผูอนุมัติ
ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม กอนที่จะพิจารณาการลาใหพนักงานในแตละครั้ง
• มีระบบ Auto E-mail แจงไปยังผูอนุมัติ แตละขั้นตามสายบังคับบัญชา

หนาระบบแสดงเวลารดบัตร

หนาระบบแสดงแ มเอกสารผอนมัติ
E-BUSINESS PLUS CO., LTD.

MK01-10 04/01/62 P.2/6

E-BUSINESS PLUS CO., LTD.

MK01-10 04/02/62 P.3/6

E-BUSINESS PLUS CO., LTD.

MK01-10 04/01/62 P.4/6

e-Leave/OT/Shift

ใชงานรวมกับ
โปรแกรมเงินเดือน

ระบบเว็บไซตแรงงานสัมพันธ สวนบริหารจัดการขอลา-ขอโอที-ขอเปลี่ยนกะผานเว็บ

เปนระบบทีช่ ว ยใหพนักงานสามารถยืน่ เรือ่ งขอลา, ขอหยุดงานตาง และยืน่ เรือ่ งขอทำโอทีไดโดยไมตอ งกรอกแบบฟอรมตาง
ของบริษัท เพียงแคบันทึกรายละเอียดการขอหยุดงานหรือขอทำโอที และขอเปลี่ยนกะผานเว็บ เพื่อลดงานของฝายบุคคลและเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน ตั้งแตการอนุมัติ การตรวจสอบสิทธิการลาและกำลังพลกอนการอนุมัติ การอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา
แบบ ONLINE รองรับการบันทึก การบันทึกแทน การอนุมตั ิ การโอนผลไปยังระบบเงินเดือน ระบบประมวลผลเวลาทำงาน และระบบ
สิทธิวนั ลาและเบีย้ ขยันขัน้ สูง พรอมยังสามารถกำหนดขอมูลหรือตัง้ คาพืน้ านตาง ไดทง้ั ในโปรแกรมเงินเดือนหรือตัง้ คาในระบบเว็บ

• สามารถแสดงขอมูลพืน้ านตาง ของพนักงานในระบบเว็บได เชน รหัสพนักงาน, ชือ่ พนักงาน, ตำแหนง, วันเกิด, วันทีเ่ ริม่ งาน เปนตน โดยขอมูล

•
•
•
•
•
•
•
•

หนาระบบแสดงบันทกขอทำรายการ

การบันทึกขอโอที
• พนักงานสามารถบันทึกขอโอทีผานเว็บ ไดดวยตนเอง
• เมื่อระบุชวงวันที่และชวงเวลาในใบขอทำโอที ระบบสามารถคำนวณจำนวนชั่วโมงโอทีใหอัตโนมัติ
• พนักงานสามารถแนบเอกสารขอทำโอที เพื่อใหผูอนุมัติตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมกอนที่จะพิจารณา
การอนุมัติโอที ใหพนักงานในแตละครั้ง
• มีระบบ Auto E-mail แจงไปยังผูอนุมัติ แตละขั้นตามสายบังคับบัญชา

พนักงานติดตามผลการอนุมัติขอลา
• สามารถทราบปฏิทินแสดงวันที่ทำรายการขอลาของพนักงานได
• พนักงานสามารถตรวจสอบและติดตามการอนุมัติขอลาได พนักงาน
สามารถตรวจสอบรายการ และติดตามดูสถานะใบขอลาของตนเองได
เชน อนุมัติขั้นแรกแลว, รออนุมัติขั้นสุดทาย เปนตน

สวนนีจ้ ะนำมาจากระบบ BUSINESS PLUS HRM เพือ่ ใหพนักงานตรวจสอบขอมูลพืน้ านของตนเองได
สามารถตรวจสอบเวลาทำงานและกะการทำงานของตนเองได โดยขอมูลสวนนีเ้ มือ่ มีการกำหนดขอมูลในระบบBUSINESS PLUS HRM ขอมูลตาง
ทีเ่ กีย่ วของจะมาแสดงในระบบเว็บโดยอัตโนมัติ
รองรับการกำหนดโลโกและแบนเนอร ขององคกรเพือ่ สรางเว็บในรูปแบบเฉพาะขององคกร
สามารถกำหนดวันทีต่ ดั รอบสิทธิการลาประจำปได โดยเมือ่ ถึงวันทีต่ ามทีก่ ำหนดไว ระบบเว็บจะลางขอมูลสิทธิทใ่ี ชไปในหนาเว็บ เพือ่ เริม่ ตน
นับจำนวนสิทธิวนั ลาใหม โดยทีไ่ มจำเปนจะตองตรงกับรอบการจายเงินเดือน และระบบจะเริม่ ตนแสดงจำนวนวันลาทีไ่ ดรบั ใหแบบ Real Time
รองรับการตัง้ คาเพือ่ กำหนดกลุม ผูต รวจสอบรายละเอียดขอมูลการลา, เวลาทำงานและกะการทำงานของพนักงานได โดยทีผ่ ตู รวจสอบไมไดเปน
ผูอ นุมตั หิ รือผูบ นั ทึกแทน
รองรับการตัง้ คาใหสามารถสง Line Notify ใหกบั พนักงานและผูอ นุมตั ิ เพือ่ ใหตรวจสอบขอมูลในเอกสารไดทนั ที
สามารถกำหนดวันทีแ่ ละเวลาทีต่ อ งการใหระบบสงสรุปสถิตกิ ารลาของพนักงาน ใหกบั ตนเองและผูอ นุมตั ผิ า นทาง Line Notify ได
รองรับการแสดงขอมูลในระบบเปนแบบ Responsive ซึง่ สามารถแสดงหนาจอผานทางMobile และ Tablet ไดทกุ รุน
สามารถกำหนดสิทธิใหกบั พนักงานบางทานสามารถเขามาเรียกรายงานทีเ่ กีย่ วของกับการขอเอกสารตาง ของพนักงานในหนาเว็บได
แบงการดำเนินงานเปน 3 สวน
1. สวนงานขอลา
2. สวนงานขอ OT
3. สวนงานขอเปลี่ยนกะ

Auto E-mail

Auto E-mail

พนักงานติดตามผลการอนุมัติขอโอที

หนาระบบแสดงป ิทิน

การบันทึกแทน

คุ สมบัติทั่วไป
•

. สวนงานขอ OT

สำหรับพนักงานบางกลุมไมมีสิทธิในการใชคอมพิวเตอร ระบบไดทำการออกแบบการบันทึกแทนขึ้นมา เพื่อรองรับการทำงานเสมือนพนักงานเปนผูบันทึก
• การบันทึกใบขอลาแทน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนก โดยอิงตามสายงาน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนกไดมากกวา 1 ทาน
• ระบบสามารถปองกันใหผูบันทึกแทนสามารถบันทึกไดเฉพาะกลุมตนเองรับผิดชอบเทานั้น
• ผูบันทึกแทนสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอลาในระบบ เพื่อใหผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารกอนการพิจารณาได

การอนุมัติลา
• สามารถมีผูอนุมัติไดหลายระดับ
• ผูอนุมัติสามารถทราบทันทีที่พนักงานบันทึกใบขอลาและเห็นไดเฉพาะใบขอลาของพนักงาน ตามสายบังคับบัญชาหรือตามที่โครงสรางของแตละองคกรกำหนด
• ในกรณีที่ผูอนุมัติติดภาระกิจไมสามารถอนุมัติได สามารถกำหนดผูอนุมัติแทนได ในชวงเวลาตามที่กำหนด เมื่อเลยเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะเปลี่ยนผูอนุมัติคืน
ใหอัตโนมัติ
• ผูอนุมัติสามารถดูใบขอลา ของพนักงานในรูปแบบปฏิทินแตละเดือนได เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบสิทธิการลาที่ไดรับ, สิทธิการลาใชไป และสิทธิการลาคงเหลือของพนักงานที่ขอลาตามรอบสิทธิการลาอิงตามงวดเงินเดือน
ไดแบบ Real Time โดยแสดงผลสิทธิการลาของพนักงานตามเงื่อนไขที่กำหนด (เชื่อมโยงกับระบบ BUSINESS PLUS Advanced Rights
(ระบบสิทธิวันลา และเบี้ยขยันขั้นสูง))
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบอัตรากำลังพลตามแผนก ในขณะพิจารณาอนุมัติใบขอลาของพนักงานไดทันที
• ผูอนุมัติสามารถอนุมัติใบขอลาใหพนักงานไดพรอมกันหลายใบ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารที่พนักงานแนบมาพรอมกับใบขอลาได
• พนักงานทราบผลการอนุมัติทาง Auto E-mail โดยอัตโนมัติ และพนักงานสามารถตรวจสอบสถานะของการอนุมัติใบขอลาของตนเองไดที่เว็บ
• สามารถเรียกรายงานตรวจสอบจำนวนวันลาและจำนวนโอทีที่ผานการอนุมัติแลว หรือสถานะของเอกสารตาง ที่พนักงานบันทึกรายการขอลาในระบบเว็บได

• สามารถทราบปฏิทินแสดงวันที่ทำรายการขอโอทีของพนักงานได
• พนักงานสามารถตรวจสอบและติดตามการอนุมัติขอโอทีได พนักงานสามารถตรวจสอบรายการ
และติดตามดูสถานะใบขอโอทีของตนเองได เชน อนุมัติขั้นแรกแลว, รออนุมัติขั้นสุดทาย เปนตน
Tiam Attendance

การบันทึกแทน
สำหรับพนักงานบางกลุมไมมีสิทธิในการใชคอมพิวเตอร ระบบไดทำการออกแบบการบันทึกแทนขึ้นมา เพื่อรองรับการทำงานเสมือนพนักงานเปนผูบันทึก
• การบันทึกใบขอโอทีแทน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนก โดยอิงตามสายงาน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนกไดมากกวา 1 ทาน
• ระบบสามารถปองกันใหผูบันทึกแทนสามารถบันทึกไดเฉพาะกลุมตนเองรับผิดชอบเทานั้น
• เมื่อระบุชวงวันที่และชวงเวลาในใบขอทำโอที ระบบสามารถคำนวณจำนวนชั่วโมงโอทีใหอัตโนมัติ
• ผูบันทึกแทนสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอทำโอทีในระบบ เพื่อใหผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารกอนการพิจารณาได

การอนุมัติคาลวงเวลา
• สามารถมีผูอนุมัติไดหลายระดับ
• ผูอนุมัติสามารถทราบทันทีพนักงานบันทึกใบขอทำโอทีและเห็นไดเฉพาะใบขอโอทีของพนักงานตามสายบังคับบัญชาหรือตามที่โครงสราง ของแตละองคกรกำหนด
• สามารถกำหนดผูอนุมัติแทนไดในชวงเวลาตามที่กำหนด เมื่อเลยเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะเปลี่ยนผูอนุมัติคืนใหอัตโนมัติ
• ผูอนุมัติสามารถดูใบขอทำโอที ของพนักงานในรูปแบบปฏิทินแตละเดือนได
• ผูอนุมัติสามารถอนุมัติใบขอทำโอทีใหพนักงานไดพรอมกันหลายใบ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารที่พนักงานแนบมาพรอมกับใบขอทำโอทีได
• พนักงานทราบผลการอนุมัติทาง Auto E-mail โดยอัตโนมัติ และพนักงานสามารถตรวจสอบสถานะของการอนุมัติใบขอทำโอทีของตนเองไดที่เว็บ

.สวนงานขอลา
การบันทึกขอลา
• พนักงานสามารถบันทึกใบลาผานเว็บไดดวยตนเอง
• พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิการลาที่ไดรับ, สิทธิการลาใชไป
และสิทธิการลาคงเหลือตามรอบสิทธิการลาอิงตามงวดเงินเดือนไดแบบ
หนาระบบแสดงประวัติพนักงาน
Real Time (เชื่อมโยงกับระบบ BUSINESS PLUS Advanced Rights
(ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง))
• เมื่อระบุวันที่ขอลาในเอกสารใบขอลา ระบบสามารถคำนวณจำนวนวันลา หรือจำนวนชั่วโมงที่ลาใหอัตโนมัติ
• พนักงานสามารถแนบเอกสารใบรับรองแพทยหรือเอกสารอื่น ที่เกี่ยวของกับการลาเขาระบบได เพื่อใหผูอนุมัติ
ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม กอนที่จะพิจารณาการลาใหพนักงานในแตละครั้ง
• มีระบบ Auto E-mail แจงไปยังผูอนุมัติ แตละขั้นตามสายบังคับบัญชา

หนาระบบแสดงเวลารดบัตร

หนาระบบแสดงแ มเอกสารผอนมัติ
E-BUSINESS PLUS CO., LTD.
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e-Leave/OT/Shift

ระบบเว็บไซตแรงงานสัมพันธ สวนบริหารจัดการขอลา-ขอโอที-ขอเปลี่ยนกะผานเว็บ

การกำหนดสิทธิ การตั้งคาระบบ และระบบปองกันการใชงาน
ใชงานรวมกับ
โปรแกรมเงินเดือน

3. สวนงานขอเปลีย่ นกะ
การบันทึกขอเปลี่ยนกะ
• พนักงานสามารถบันทึกขอเปลี่ยนกะผานเว็บ ไดดวยตนเอง
• พนักงานสามารถตรวจสอบกะการทำงานของตนเองในแตละวันผานเว็บ ไดดวยตนเอง
• พนักงานสามารถแนบเอกสารขอเปลี่ยนกะ เพื่อใหผูอนุมัติตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมกอนที่จะพิจารณาการอนุมัติขอเปลี่ยนกะ ใหพนักงานในแตละครั้ง
• มีระบบ Auto E-mail แจงไปยังผูอนุมัติ แตละขั้นตามสายบังคับบัญชา
พนักงานติดตามผลการอนุมัติขอโอที
• สามารถทราบปฏิทินแสดงวันที่ทำรายการขอเปลี่ยนกะของพนักงานได
• พนักงานสามารถตรวจสอบและติดตามการอนุมัติขอเปลี่ยนกะได พนักงานสามารถตรวจสอบรายการ และติดตามดูสถานะใบขอเปลี่ยนกะของตนเองได
เชน อนุมัติขั้นแรกแลว, รออนุมัติขั้นสุดทาย เปนตน

การบันทึกแทน

การโอนผลใหระบบเงินเดือนและระบบประมวลผลเวลาทำงาน
• ระบบเงินเดือนและระบบประมวลผลเวลาทำงาน ทำการดึงขอมูลการลาและขอมูลจำนวนคาลวงเวลา โดยโปรแกรมจะสงใหเฉพาะรายการทีผ่ า นการอนุมตั ิ
ลำดับสุดทายเรียบรอย เพือ่ นำผลไปคำนวณตอไป ซึง่ เปนการลดงาน ลดขัน้ ตอนการเดินเอกสาร และลดการใชกระดาษของฝายบุคคล

• ระบบเงินเดือนและระบบประมวลผลเวลาทำงาน ทำการดึงขอมูลการลาและขอมูลโอที โดย
โปรแกรมจะสงใหเฉพาะรายการทีผ่ า นการอนุมตั ลิ ำดับสุดทายเรียบรอย เพือ่ นำผลไปคำนวณ
ตอไป ซึ่งเปนการลดงาน ลดขั้นตอนการเดินเอกสาร และลดการใชกระดาษของฝายบุคคล
อยางมาก
• เพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนกะการทำงาน โดยเมื่อผูอนุมัติทำการอนุมัติเอกสารครบ
ทุกระดับแลว กะการทำงานที่พนักงานบันทึกขอจากหนาเว็บจะเขาไป Update ในกะการทำงาน
Training
ที่ประกาศใชพนักงานในระบบประมวลผลบันทึกเวลาทันที โดยที่ฝายบุคคลไมตองเขาไปเปลี่ยน
eใหพนักงานใหมอีกครั้ง
Tr a i n i n g
• ชวยเพิ่มความสะดวกและลดการใชกระดาษในการบันทึกแบบฟอรม ลดเวลาการทำงานของ
ฝายบุคคลที่ตองเดินเรื่องขออนุมัติตามสายบังคับบัญชาของพนักงานที่ขอลาและขอโอทีซึ่ง
สามารถนำเวลานั้น มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• สำหรับบริษัทที่มีพนักงานทำงานไมประจำที่บริษัท เชน ผูตรวจสอบ, รับจางงานเปน JOB หรือเปนไซดงาน เปนตน
• สามารถทำรายการผาน Internet ไดทุกที่ทุกเวลา และเปน Real Time
• มีการบริการพนักงานแบบ Self Service สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
• มีระบบการแจงรายละเอียดการขอเอกสารของพนักงานไปยังผูอนุมัติ และแจงผลการอนุมัติของผูอนุมัติไปยังพนักงาน ผานทาง
Line Notify ซึ่งเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วไดมากขึ้น
• สามารถโอนผลเขาระบบเงินเดือน (Payroll) และระบบประมวลผล เวลาทำงาน (Time Attendance) ไดโดยไมตองทำงานซับซอน

ขอมูลพื้นฐานของระบบ
e-Leave
• ประเภทของโปรแกรม
: Web Application

หนาจอแสดงกะการทำงาน

• การเชื่อมตอ Network
: TCP/IP

การอนุมัติเปลี่ยนกะการทำงาน
• สามารถมีผูอนุมัติไดหลายระดับ
• ผูอนุมัติสามารถทราบทันทีเมื่อพนักงานบันทึกใบขอเปลี่ยนกะและเห็นไดเฉพาะใบขอเปลี่ยนกะของพนักงานตามสายบังคับบัญชาหรือตามที่โครงสราง
ของแตละองคกรกำหนด
• สามารถกำหนดผูอนุมัติแทนไดในชวงเวลาตามที่กำหนด เมื่อเลยเวลาที่กำหนดโปรแกรมจะเปลี่ยนผูอนุมัติคืนใหอัตโนมัติ
• ผูอนุมัติสามารถดูใบขอเปลี่ยนกะ ของพนักงานในรูปแบบปฏิทินแตละเดือนได
• ผูอนุมัติสามารถอนุมัติใบขอขอเปลี่ยนกะใหพนักงานไดพรอมกันหลายใบ
• ผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารที่พนักงานแนบมาพรอมกับใบขอขอเปลี่ยนกะได
• เมื่อผูอนุมัติลำดับสุดทาย ทำการอนุมัติเอกสารขอเปลี่ยนกะในระบบเว็บแลว กะการทำงานจะเขาไปเปลี่ยนในโปรแกรมเงินเดือนใหอัตโนมัติ
• พนักงานทราบผลการอนุมัติทาง Auto E-mail โดยอัตโนมัติ และพนักงานสามารถตรวจสอบสถานะของการอนุมัติใบขอขอเปลี่ยนกะของตนเองไดที่เว็บ
E-BUSINESS PLUS CO., LTD.
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• ภาษาที่ใชในการพัฒนา
: ASP.NET C#
• ภาษาที่แสดงบนจอภาพ
: utf-8 (ไทย)

Relation System
e-Leave /OT/Shift

ประโยชนที่ไดรับจากการใชโปรแกรม
Web Leave/OT/Shift(LOS)

ระบบเว็บไซตแรงงานสัมพันธ สวนบริหารจัดการ
ขอลา - ขอโอที - ขอเปลี่ยนกะ ผานเว็บ

-L eave

e

สำหรับพนักงานบางกลุมไมมีสิทธิในการใชคอมพิวเตอร ระบบไดทำการออกแบบการบันทึกแทนขึ้นมา เพื่อรองรับการทำงานเสมือนพนักงานเปนผูบันทึก
• การบันทึกใบขอเปลี่ยนกะแทน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนก โดยอิงตามสายงาน
• สามารถกำหนดผูบันทึกแทนของแตละแผนกไดมากกวา 1 ทาน
• ระบบสามารถปองกันใหผูบันทึกแทนสามารถบันทึกไดเฉพาะกลุมตนเองรับผิดชอบเทานั้น
• ผูบันทึกแทนสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวของกับการขอเปลี่ยนกะในระบบ เพื่อใหผูอนุมัติสามารถตรวจสอบเอกสารกอนการพิจารณาได

Employee

• รองรับกอนการเริ่มใชงานดวยการลงทะเบียนของพนักงาน เพื่อระบบสามารถตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานของพนักงานได
• การกำหนดสิทธิการใชงานของผูใชงานแตละระดับ
• รองรับการเขาสูระบบโดยชื่อผูใชและรหัสลับของพนักงาน / การลืมรหัสผาน / การแจงเปลี่ยนรหัสผานของพนักงาน
• ปองกันการใชงาน โดยสามารถกำหนดระยะเวลา Time out และกรณีผูใชงานออกจากระบบไมถูกตอง
• ระบบสามารถระงับการใชงานของพนักงานที่ลาออกหรือพักงานได
• ผูดูแลระบบสามารถสรางรหัสผานของพนักงาน กรณีพนักงานลืมรหัสผาน เพื่อใหพนักงานกำหนดรหัสผานใหมได
• รองรับการบันทึกแทนพนักงาน โดยสามารถกำหนดสิทธิการบันทึกแทนได

รองรับรุน
ภาษาไทย-อังกฤษ

Auto e-mail

ความตองการของระบบ
Client Requirement

• CPU
: SPEED 2.0 GHz. หรือสูงกวา
• RAM
: 256 MB. หรือสูงกวา
• HDD
: 10 GB หรือสูงกวา
• Optional : CD, DVD Rom Drive
• OS
: Windows 7 หรือสูงกวา
• Software ที่เกี่ยวของ
•

: Internet Explorer 7 หรือสูงกวา
Mozilla Firefox 3.0 หรือสูงกวา
Google Chrome 32 หรือสูงกวา
ปราศจาก “ไวรัสคอมพิวเตอร”

Server Requirement

• CPU
: SPEED 2.0 GHz. หรือสูงกวา
• RAM
: 4 GB หรือสูงกวา แนะนำที่ 8 GB
• HDD
: 10 GB หรือสูงกวา
• Optional : CD, DVD Rom Drive
• OS
: Windows Server 2008 หรือสูงกวา
• Database : MSSQL 2008 R2 หรือสูงกวา
• Software ที่เกี่ยวของ

•
•

: IIS Version 7 ขึ้นไป
.Net Framework Version 3.5, 4.0 และ 4.5
CRRuntime_v.13.0.2.x ขึ้นไป
(SAP Crystal Reports runtime for .Net 4.0)
Mail Server : Gmail.com, Hotmail.com หรือ อีเมลบริษัท
ปราศจาก “ไวรัสคอมพิวเตอร”
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E-BUSINESS PLUS CO., LTD.
พัฒนาซอฟต์แวร์โดย
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ÃÐºº Payroll &
Time Attendance

www.businessplus.co.th

Call Center

0-2880-8800
0-2880-9700
0-2409-5409

Mobile

08-0915-5660
06-5629-0509
09-4997-3559
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การกำหนดสิทธิ การตั้งคาระบบ และระบบปองกันการใชงาน
• รองรับกอนการเริ่มใชงานดวยการลงทะเบียนของพนักงาน เพื่อระบบสามารถตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานของพนักงานได
• การกำหนดสิทธิการใชงานของผูใชงานแตละระดับ
• รองรับการเขาสูระบบโดยชื่อผูใชและรหัสลับของพนักงาน / การลืมรหัสผาน / การแจงเปลี่ยนรหัสผานของพนักงาน
• ปองกันการใชงาน โดยสามารถกำหนดระยะเวลา Time out และกรณีผูใชงานออกจากระบบไมถูกตอง
• ระบบสามารถระงับการใชงานของพนักงานที่ลาออกหรือพักงานได
• ผูดูแลระบบสามารถสรางรหัสผานของพนักงาน กรณีพนักงานลืมรหัสผาน เพื่อใหพนักงานกำหนดรหัสผานใหมได
• รองรับการบันทึกแทนพนักงาน โดยสามารถกำหนดสิทธิการบันทึกแทนได

การโอนผลใหระบบเงินเดือนและระบบประมวลผลเวลาทำงาน
• ระบบเงินเดือนและระบบประมวลผลเวลาทำงาน ทำการดึงขอมูลการลาและขอมูลจำนวนคาลวงเวลา โดยโปรแกรมจะสงใหเฉพาะรายการทีผ่ า นการอนุมตั ิ
ลำดับสุดทายเรียบรอย เพือ่ นำผลไปคำนวณตอไป ซึง่ เปนการลดงาน ลดขัน้ ตอนการเดินเอกสาร และลดการใชกระดาษของฝายบุคคล

ประโยชนที่ไดรับจากการใชโปรแกรม

ขอมูลพื้นฐานของระบบ
e-Leave
• ประเภทของโปรแกรม
: Web Application
• การเชื่อมตอ Network
: TCP/IP
• ภาษาที่ใชในการพัฒนา
: ASP.NET C#
• ภาษาที่แสดงบนจอภาพ
: utf-8 (ไทย)

-L eave

ความตองการของระบบ
Client Requirement

• CPU
: SPEED 2.0 GHz. หรือสูงกวา
• RAM
: 256 MB. หรือสูงกวา
• HDD
: 10 GB หรือสูงกวา
• Optional : CD, DVD Rom Drive
• OS
: Windows 7 หรือสูงกวา
• Software ที่เกี่ยวของ
•

: Internet Explorer 7 หรือสูงกวา
Mozilla Firefox 3.0 หรือสูงกวา
Google Chrome 32 หรือสูงกวา
ปราศจาก “ไวรัสคอมพิวเตอร”

Server Requirement

• CPU
: SPEED 2.0 GHz. หรือสูงกวา
• RAM
: 4 GB หรือสูงกวา แนะนำที่ 8 GB
• HDD
: 10 GB หรือสูงกวา
• Optional : CD, DVD Rom Drive
• OS
: Windows Server 2008 หรือสูงกวา
• Database : MSSQL 2008 R2 หรือสูงกวา
• Software ที่เกี่ยวของ

•
•

: IIS Version 7 ขึ้นไป
.Net Framework Version 3.5, 4.0 และ 4.5
CRRuntime_v.13.0.2.x ขึ้นไป
(SAP Crystal Reports runtime for .Net 4.0)
Mail Server : Gmail.com, Hotmail.com หรือ อีเมลบริษัท
ปราศจาก “ไวรัสคอมพิวเตอร”
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E-BUSINESS PLUS CO., LTD.
พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

Web Leave/OT/Shift(LOS)

e

• ระบบเงินเดือนและระบบประมวลผลเวลาทำงาน ทำการดึงขอมูลการลาและขอมูลโอที โดย
โปรแกรมจะสงใหเฉพาะรายการทีผ่ า นการอนุมตั ลิ ำดับสุดทายเรียบรอย เพือ่ นำผลไปคำนวณ
ตอไป ซึ่งเปนการลดงาน ลดขั้นตอนการเดินเอกสาร และลดการใชกระดาษของฝายบุคคล
อยางมาก
• เพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนกะการทำงาน โดยเมื่อผูอนุมัติทำการอนุมัติเอกสารครบ
ทุกระดับแลว กะการทำงานที่พนักงานบันทึกขอจากหนาเว็บจะเขาไป Update ในกะการทำงาน
Training
ที่ประกาศใชพนักงานในระบบประมวลผลบันทึกเวลาทันที โดยที่ฝายบุคคลไมตองเขาไปเปลี่ยน
eใหพนักงานใหมอีกครั้ง
Tr a i n i n g
• ชวยเพิ่มความสะดวกและลดการใชกระดาษในการบันทึกแบบฟอรม ลดเวลาการทำงานของ
ฝายบุคคลที่ตองเดินเรื่องขออนุมัติตามสายบังคับบัญชาของพนักงานที่ขอลาและขอโอทีซึ่ง
สามารถนำเวลานั้น มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• สำหรับบริษัทที่มีพนักงานทำงานไมประจำที่บริษัท เชน ผูตรวจสอบ, รับจางงานเปน JOB หรือเปนไซดงาน เปนตน
• สามารถทำรายการผาน Internet ไดทุกที่ทุกเวลา และเปน Real Time
• มีการบริการพนักงานแบบ Self Service สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
• มีระบบการแจงรายละเอียดการขอเอกสารของพนักงานไปยังผูอนุมัติ และแจงผลการอนุมัติของผูอนุมัติไปยังพนักงาน ผานทาง
Line Notify ซึ่งเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วไดมากขึ้น
• สามารถโอนผลเขาระบบเงินเดือน (Payroll) และระบบประมวลผล เวลาทำงาน (Time Attendance) ไดโดยไมตองทำงานซับซอน

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : 0-2880-8800, 0-2880-9700, 0-2409-5409 (Auto 30 lines) Fax : 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th

www.businessplus.co.th

Call Center

0-2880-8800
0-2880-9700
0-2409-5409

Mobile

08-0915-5660
06-5629-0509
09-4997-3559

