
อัจฉริยภาพแห่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ใช้งานง่าย

ลดค่าใช้จ่าย

ลดระยะเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพด้านบุคคล



ชื่อบริษัท   บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จ�ำกัด

ที่ท�ำกำร    287 หมู่ที่ 5 สันทรำยน้อย สันทรำย เชียงใหม่ 50210

เว็บไซต์   www.prosofthcm.com

อีเมล์    sale@prosofthcm.com, support@prosofthcm.com 

โทรศัพท์    08-1359-7687

วัน เวลำ ท�ำกำร  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 08:30 น. - 17:45 น. 

ผู้ถือหุ้นหลัก   คณะผู้บริหำรและพนักงำนบริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จ�ำกัด 100%

ก่อตั้ง    19 กุมภำพันธ์ 2557

ทุนจดทะเบียน  2,000,000 บำท 

จ�ำนวนพนักงำน            150 - 200 คน

ธุรกิจ    พัฒนำและจ�ำหน่ำยซอฟท์แวร์ประเภท Enterprise Software

วิสัยทัศน์ (Vision)  “Good To Great Company เพื่อก้ำวสู่แบรนด์ระดับโลก”

พันธกิจ (Mission)  “ท�ำให้ชีวิตกำรท�ำงำนดีข้ึน”
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Employee Self-Service (ESS)

Employee Self-Service (ESS) ใช้งานงา่ยผา่นระบบออนไลน์ จดัการและบริหารข้อมลูสว่นบคุคล

ได้เหนือกว่า และรองรับการท�างานของระบบ HRMI แบบ Real Time

 ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ง่าย 

  สะดวกในการขออนุมัติเอกสารต่าง ๆ อาทิ ขอลา ขอท�างานล่วงเวลา ขอยกเว้นรูดบัตร   

 ขอเปล่่ยนกะงาน หรือการแก้ไข/ปรับปรุงเวลาท�างาน 

  สามารถตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทันใจ

  ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ในทันท่

  ดูสถิติการลา ขาด สาย ได้อย่างแม่นย�า 

 ลงเวลาท�างาน ผา่นมือถือได้อยา่งงา่ยดาย 
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พนักงาน

 สามารถลงเวลาเข้า-ออกงาน ผา่นมือถือได้

 สามารถแก้ไขข้อมลูสว่นตวั และสามารถบนัทกึเอกสาร 

 ร้องขอตา่ง ๆ ผา่นอินเตอร์เน็ตได้ทนัท่ เชน่ ขออนมุตัลิา  

 ขอท�างานลว่งเวลา ขอบนัทกึแก้ไข/ปรับปรุงเวลา   

 ขอลงเวลาท�างาน ขอยกเว้นรูดบตัร ขอเปล่่ยนกะงาน 

 ขออบรม และขอบนัทกึพ้นสภาพความเป็นพนกังานได้

 สามารถตรวจสอบข้อมลูการมาท�างาน การลา ขาด สาย  

 หรือออกก่อนเวลา และข้อมลูจ�านวนวนัลาคงเหลือได้

 สามารถตรวจสอบข้อมลูใบแจ้งเงินเดือน (Pay Slip) 

  รวมทั �งตรวจสอบภาษ่ีได้

      สามารถดขู้อมลูสรุปการมาท�างาน การลงเวลาท�างาน  

 ประวตักิารฝึกอบรม และวนัหยดุประจ�าป่ ในรูปแบบ  

 ของรายงานได้

ผู้บริหาร

 สามารถตรวจสอบ และพิจารณาอนมุตัเิอกสารตา่ง ๆ  

 ได้ทนัท่

 สามารถขอเอกสารเปล่่ยนแปลงสทิธิ�การอนมุตัใิห้

 ผู้ อ่ืนมาอนมุตัเิอกสารแทนตนเองในบางชว่งเวลาได้ 

 สามารถเร่ยกดรูายงานการลงเวลาท�างาน และรายงาน  

 สรุปการท�างาน เพ่ือแสดงข้อมลูการท�างานลว่งเวลา  

 ข้อมลูการลา ขาด สาย ออกก่อนของพนกังานได้

  สามารถดสูถิตกิารลา ขาด สาย ของพนกังาน และสถิติ

 การพ้นสภาพความเป็นพนกังานในแตล่ะป่ได้

 สามารถขอเอกสารเปล่่ยนแปลงสทิธิ�การอนมุตัใิห้

 ผู้ อ่ืนมาอนมุตัเิอกสารแทนตนเองในบางชว่งเวลาได้
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ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 ลดระยะเวลาการจดัการข้อมลู เน่ืองจากฝ่ายบริหาร 

 งานบุคคลไม่ต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลของพนักงาน

 ทกุคนด้วยตนเอง

 ม่ลงิค์รายการใบสมคัรออนไลน์ส�าหรับน�าไปฝากตาม 

 เวบ็ไซต์ตา่ง ๆ เพ่ือให้บคุคลภายนอกสามารถเข้ามา 

  บนัทกึข้อมลูใบสมคัรได้ ท�าให้ฝ่ายบริหารงานบคุคล 

 สามารถรับข้อมลูใบสมคัรจากบคุคลภายนอกได้โดยตรง

 สามารถแจ้งข่าวสาร แจ้งประกาศ หรือข่าวประชา-  

 สมัพนัธ์ต่าง ๆ ให้พนกังานทราบได้อย่างรวดเร็ว
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ระบบ Personnel

 สามารถเร่ยกด ูเพ่ิม ลบ และแก้ไข ข้อมลูพื �นฐานของตนเองและข้อมลูของพนกังานท่่อยู่ภายใต้สงักดั  

 รวมทั �งพนกังานท่่ถกูก�าหนดสทิธิ�ให้มองเหน็ข้อมลูได้ เชน่ ข้อมลูสว่นตวั, สถานภาพสว่นตวั, การวา่จ้าง,  

 การลดหยอ่นภาษ่ี, ข้อมลูสขุภาพ, ข้อมลูสมาชิกในครอบครัว, การศกึษีา และการท�างาน

 สามารถบนัทกึเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนกังานได้
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ระบบ Time Attendance

 สามารถลงเวลาเข้า-ออกงาน ผา่นมือถือได้

 สามารถขอเอกสารยกเว้นรูดบตัรชัว่คราวได้ ในกรณ่ท่่พนกังานออกไปท�างานนอกสถานท่่ หรือต้องไปพบ 

 ลกูค้าและไมส่ามารถเข้ามาลงเวลาท�างานจากระบบลงเวลาของบริษัีทได้

 สามารถเลือกดขู้อมลูรายละเอ่ยดการมาท�างานแตล่ะวนั ทั �งข้อมลูการท�างานปกต ิการท�างานลว่งเวลา 

 การลงเวลาท�างานท่่ผิดพลาด ทั �งสาย ออกก่อน และขาดงานได้

 สามารถตรวจสอบรายละเอ่ยดจ�านวนวนัลาของพนกังานได้ ทั �งจ�านวนวนัอนญุาตลา, จ�านวนวนัอนญุาต

 ลาชดเชย, จ�านวนวนัลาสะสม และจ�านวนวนัลาคงเหลือ นอกจากน่ �ยงัสามารถดรูายละเอ่ยดข้อมลูการ 

 ลาในป่ปัจจบุนัและป่ย้อนหลงัได้

 สามารถตรวจสอบกะงานท่่ก�าหนดไว้ในแตล่ะวนั รวมถึงตรวจสอบการขอลา, การขอท�างานลว่งเวลา, 

 การแลกกะ และการเปล่ย่นกะทั �งของตนเอง ของพนกังานท่่อยูภ่ายใต้สงักดั และพนกังานท่่ถกูก�าหนดสทิธิ� 

  ให้มองเหน็ข้อมลูได้

 สามารถดสูรุปกะงานประจ�าเดือน สรุปการเปล่่ยนกะงานประจ�าเดือน สรุปการแลกกะงานประจ�าเดือนได้
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ระบบ Approve Center

 สามารถบนัทึกค�าร้องขอเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารขออนุมตัิลา เอกสารขออนุมตัิท�างานล่วงเวลา  

 เอกสารขออนมุตักิารท�างานลว่งเวลาแบบกลุม่ เอกสารขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา เอกสารขออนมุตัเิปล่ย่น 

 กะงานได้ โดยระบบจะสง่อ่เมล์ถงึผู้ ม่สทิธิ�อนมุตัิทนัท่

 ม่หน้าจอส�าหรับผู้บริหารส�าหรับให้เข้ามาอนมุตัิเอกสาร โดยจะแสดงเอกสารทกุประเภทท่่ผู้บริหาร

 คนนั �นม่สทิธิ�อนมุตั ิและเม่ือม่การอนมุตัเิอกสารโปรแกรมจะท�าการสง่อ่เมล์เพ่ือแจ้งผลการอนมุตัเิอกสาร

 ม่การค�านวณวนัลาคงเหลอื ณ วนัปัจจบุนั รวมทั �งม่การแจ้งเตือนกรณ่ท่่พนกังานลาเกินจ�านวนวนัอนญุาตลา

 ม่การตรวจสอบข้อมูลช่วงเวลาการขอท�างานล่วงเวลา ว่าช่วงเวลาท่่ร้องขอมาสามารถขอท�างาน

 ล่วงเวลาได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการขอท�างานล่วงเวลาวนัหยดุ ขอท�างานล่วงเวลาก่อนเวลาท�างาน

 หลงัเวลาท�างาน หรือระหวา่งเวลางาน
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ระบบ Organization

▶ สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของข้อมลูองค์กรได้ทั �งแบบแผนผงั (Chart) หรือแบบรายการ (List) 

 แบง่เป็นโครงสร้างขององค์กร, โครงสร้างของต�าแหน่งงาน และโครงสร้างของพนกังาน นอกจากน่ �ยงั 

 สามารถเลือกโหมดการดเูตม็จอ เพ่ือแสดงโครงสร้างของข้อมลูให้ชดัเจนขึ �น

 ผู้ใช้สามารถเลือกสาขาท่่ต้องการเข้าใช้งานได้ ในกรณ่ท่่ม่สาขามากกวา่หนึง่สาขา

 ม่หน้าจอขา่วประชาสมัพนัธ์ ส�าหรับให้ฝ่ายบคุคลหรือฝ่ายบริหารได้แจ้งขา่วสาร แจ้งประกาศ หรือ   

 ขา่วประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ให้กบัพนกังาน
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ระบบ Recruitment

 ใบสมคัรงานของโปรแกรมจะรองรับทั �งการสมคัรจากพนกังานในบริษัีทและบคุคลภายนอก โดยสามารถ

 เลอืกต�าแหนง่และระบเุงินเดือนท่่ต้องการได้ อ่กทั �งยงัสามารถน�าลงิค์รายการใบสมคัรออนไลน์ไปฝากตามเวบ็

 ตา่ง ๆ เพ่ือให้บคุคลภายนอกสามารถเข้ามาบนัทกึข้อมลูใบสมคัรได้

 ผู้สมคัรสามารถบนัทกึประวตัแิละต�าแหนง่ท่่สมคัรได้ด้วยตวัเอง รวมทั �งข้อมลูข้อมลูสว่นตวั, 

 ความสามารถพิเศษี, ข้อมลูการฝึกอบรม, ประวตักิารศกึษีา ฯลฯ

 ผู้สมคัรสามารถแนบไฟล์เก่่ยวกบัการสมคัรงานได้ เชน่ Resume หลกัฐานทางราชการ รูปภาพ ฯลฯ 
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ระบบ Dashboard & Report

 ม่รายงานสรุปการท�างาน ส�าหรับแสดงรายละเอ่ยดและสถานะการมาท�างานของพนกังาน ว่าม่การ 

 ท�างานลว่งเวลา ม่ขาดงาน ลา สาย หรือออกก่อนเวลาหรือไม ่เป็นรายงานท่่เข้าใจงา่ย

 ม่รายงานข้อมลูการลงเวลาท�างาน เพ่ือให้พนกังานตรวจสอบการลงเวลาเข้า-ออกงานของตนเองได้   

 ม่รายงานประวตัิการฝึกอบรม เพ่ือแสดงรายละเอ่ยดว่าพนกังานแต่ละคนได้ผ่านการอบรมอะไรมา

 สามารถแสดงสถิติการพ้นสภาพความเป็นพนักงาน โดยสามารถแสดงสถิติแยกตามหน่วยงานท่่

 พนกังานสงักดั หรือแยกตามเดือนก็ได้ 

 สามารถแสดงข้อมลูสถิตกิารขาด ลา สาย ออกก่อนของพนกังาน และสถิตกิารลาของพนกังานในแตล่ะ

 หนว่ยงานแยกตามประเภทการลา 

 ทกุหน้าจอท่่แสดงข้อมลูสถิตจิะสามารถแสดงกราฟ ได้ 3 รูปแบบ คือ กราฟแทง่ (Bar Graph)   

 กราฟวงกลม (Pie Graph) และกราฟเส้น (Line Graph)
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Other

 สามารถเข้าใช้ทกุท่่ทกุเวลาผา่นระบบอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ หรือผา่นเบราเซอร์บนมือถือ

 รองรับสทิธิ�การมองเหน็ของหน้าจอ และการเข้าถงึข้อมลูท่่ถกูก�าหนดไว้ในระบบ HRMI ทั �งน่ �เพ่ือ

  ความปลอดภยัของข้อมลู

 รองรับการท�างาน 2 ภาษีา คือ ภาษีาไทย และภาษีาองักฤษี 

 สามารถก�าหนดรูปแบบอ่เมล์ (Email Template) ส�าหรับใช้แจ้งเตือนไปยงัผู้ เก่่ยวข้องได้หลายรูปแบบ

 รองรับการค้นหาข้อมลูทกุหน้าจอ โดยผู้ใช้งานสามารถเลอืกชว่งข้อมลูท่่ต้องการค้นหา เพ่ือแสดงเฉพาะ

  ข้อมลูท่่ต้องการ และความรวดเร็วในการค้นหาข้อมลู

 สามารถ Log In โดยใช้ช่ือผู้ใช้งานและรหสัผา่นของระบบ HRMI ซึง่จะม่การตรวจสอบความถกูต้อง 

 และแสดงข้อความแจ้งเตือนอตัโนมตัเิม่ือเกิดความผิดพลาดในการใสร่หสัผา่น

 กรณ่ท่่ผู้ใช้ลืมรหสัผา่นสามารถใช้ปุ่ ม Forget Password สง่รายละเอ่ยดการร้องขอแก้ไขรหสัผา่นใหม่

  เข้าในอ่เมล์สว่นตวัได้

 สามารถเปล่่ยนแปลงช่ือผู้ใช้งานและรหสัผา่นของตนเองได้
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Server

 Windows Server 2008 R2 ขึ �นไป

 Microsoft .NET Framework 4.5

 IIS (Internet Information Service) 7.0 ขึ �นไป

 Microsoft Report Viewer Redistributable 2008

 ASP.NET MVC 4

 Microsoft SQL Server 2008R2 ขึ �นไป

 การเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยภายในองค์กร/อินเตอร์เน็ต 

  ขั �นต�่า 1 Mbps (กรณ่ม่การเช่ือมต่อผ่านเครือข่าย 

 อินเตอร์เน็ตจ�าเป็นต้องใช้แบบ Fixed IP)

Client

 Google Chrome

 Internet Explorer Version 11 ขึ �นไป
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Requirement

Standard


