ใช้งานง่าย
ลดค่าใช้จ่าย
ลดระยะเวลา
เพิ่มประสิทธิภาพด้านบุคคล

อัจฉริยภาพแห่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Company Profile

ชื่อบริษัท			 บริษัท โปรซอฟท์ เอชซี เอ็ม จ�ำกัด
ที่ท�ำการ
		
287 หมู ่ท่ี 5 สันทรายน้อย สันทราย เชี ยงใหม่ 50210
เว็บไซต์
www.prosofthcm.com
อีเมล์ 			sale@prosofthcm.com, support@prosofthcm.com
โทรศัพท์ 			 08-1359-7687
วัน เวลา ท�ำการ		 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:45 น.
ผู้ถือหุ้นหลัก 		คณะผู ้บริหารและพนักงานบริษัท โปรซอฟท์ เอชซี เอ็ม จ�ำกัด 100%
ก่อตั้ง 		
19 กุมภาพันธ์ 2557
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
จ�ำนวนพนักงาน
150 - 200 คน
ธุรกิจ
		พัฒนาและจ�ำหน่ายซอฟท์แวร์ประเภท Enterprise Software
วิสัยทัศน์ (Vision)		 “Good To Great Company เพื่อก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก”
พันธกิจ (Mission)
“ท�ำให้ชีวิตการท�ำงานดีขึ้น”
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Employee Self-Service (ESS)

Employee Self-Service (ESS) ใช้ งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ จัดการและบริ หารข้ อมูลส่วนบุคคล

ได้ เหนื อกว่า และรองรั บการท�ำงานของระบบ HRMI แบบ Real Time
ง่าย สะดวก รวดเร็ ว เพิ่มประสิทธิ ภาพให้ ฝ่ายบริ หารงานบุคคล
พนักงานสามารถจัดการข้ อมูลส่วนตัวได้ ง่าย
สะดวกในการขออนุุมััติิเอกสารต่่าง ๆ อาทิิ ขอลา ขอทำำ�งานล่่วงเวลา ขอยกเว้้ นรูู ดบััตร 		
ขอเปลี่่�ยนกะงาน หรืื อการแก้้ ไข/ปรัั บปรุุ งเวลาทำำ�งาน
สามารถตรวจสอบ Pay Slip ออนไลน์ ได้ อย่างรวดเร็ วทันใจ
ผู้บริ หารสามารถอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ ในทันที
	ดููสถิิ ติิการลา ขาด สาย ได้้ อย่่างแม่่นยำำ�	
ลงเวลาทำำ�งาน ผ่่านมืือถืือได้้ อย่่างง่่ายดาย
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Benefit

พนักงาน

ผู้บริหาร

สามารถลงเวลาเข้้ า-ออกงาน ผ่่านมืือถืือได้้
สามารถแก้้ ไขข้้ อมููลส่่วนตััว และสามารถบัันทึึกเอกสาร
	ร้้ องขอต่่าง ๆ ผ่่านอิินเตอร์์ เน็็ตได้้ ทันั ทีี เช่่น ขออนุุมัติั ลิ า
ขอทำำ�งานล่่วงเวลา ขอบัันทึึกแก้้ ไข/ปรัับปรุุ งเวลา 		
ขอลงเวลาทำำ�งาน ขอยกเว้้ นรููดบััตร ขอเปลี่่�ยนกะงาน
ขออบรม และขอบัันทึึกพ้้ นสภาพความเป็็ นพนัักงานได้้
สามารถตรวจสอบข้้ อมููลการมาทำำ�งาน การลา ขาด สาย
หรืื อออกก่่อนเวลา และข้้ อมููลจำำ�นวนวัันลาคงเหลืือได้้
สามารถตรวจสอบข้้ อมููลใบแจ้้ งเงิินเดืือน (Pay Slip)
รวมทั้้�งตรวจสอบภาษีี ได้้
สามารถดููข้้อมููลสรุุปการมาทำำ�งาน การลงเวลาทำำ�งาน
ประวััติกิ ารฝึึ กอบรม และวัันหยุุดประจำำ�ปีี ในรููปแบบ
ของรายงานได้้

สามารถตรวจสอบ และพิิจารณาอนุุมัติั เิ อกสารต่่าง ๆ
ได้้ ทันั ทีี
สามารถขอเอกสารเปลี่่�ยนแปลงสิิทธิ์์�การอนุุมัติั ใิ ห้้
	ผู้้�อื่่�นมาอนุุมัติั เิ อกสารแทนตนเองในบางช่่วงเวลาได้้
สามารถเรีียกดููรายงานการลงเวลาทำำ�งาน และรายงาน
สรุุปการทำำ�งาน เพื่่�อแสดงข้้ อมููลการทำำ�งานล่่วงเวลา
	ข้้ อมููลการลา ขาด สาย ออกก่่อนของพนัักงานได้้
สามารถดููสถิิติกิ ารลา ขาด สาย ของพนัักงาน และสถิิติิ
การพ้้ นสภาพความเป็็ นพนัักงานในแต่่ละปีี ได้้
สามารถขอเอกสารเปลี่่�ยนแปลงสิิทธิ์์�การอนุุมัติั ใิ ห้้
	ผู้้�อื่่�นมาอนุุมัติั เิ อกสารแทนตนเองในบางช่่วงเวลาได้้
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ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ลดระยะเวลาการจััดการข้้ อมููล เนื่่�องจากฝ่่ายบริิ หาร
งานบุุ ค คลไม่่ ต้้ อ งเข้้ า ไปแก้้ ไขข้้ อ มููล ของพนััก งาน
	ทุุกคนด้้ วยตนเอง
มีลงิ ค์รายการใบสมัครออนไลน์ส�ำหรับน�ำไปฝากตาม
เว็บไซต์ตา่ ง ๆ เพื่อให้ บคุ คลภายนอกสามารถเข้ ามา
	บัันทึึกข้้ อมููลใบสมััครได้้ ทำำ�ให้้ ฝ่่ายบริิ หารงานบุุคคล
สามารถรัับข้้ อมููลใบสมััครจากบุุคคลภายนอกได้้ โดยตรง
สามารถแจ้้ งข่่าวสาร แจ้้ งประกาศ หรืื อข่่าวประชา	สััมพัันธ์์ ต่่าง ๆ ให้้ พนัักงานทราบได้้ อย่่างรวดเร็็ ว
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Feature

ระบบ Personnel

สามารถเรียกดู เพิ่ม ลบ และแก้ ไข ข้ อมูลพื ้นฐานของตนเองและข้ อมูลของพนักงานที่อยู่ภายใต้ สงั กัด
รวมทังพนั
้ กงานที่ถกู ก�ำหนดสิทธิ์ให้ มองเห็นข้ อมูลได้ เช่น ข้ อมูลส่วนตัว, สถานภาพส่วนตัว, การว่าจ้าง,
การลดหย่อนภาษี, ข้ อมูลสุขภาพ, ข้ อมูลสมาชิกในครอบครัว, การศึกษา และการท�ำงาน
สามารถบัันทึึกเอกสารพ้้ นสภาพความเป็็ นพนัักงานได้้
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ระบบ Time Attendance

สามารถลงเวลาเข้้ า-ออกงาน ผ่่านมืือถืือได้้
สามารถขอเอกสารยกเว้้ นรููดบััตรชั่่�วคราวได้้ ในกรณีีที่่พ� นัักงานออกไปทำำ�งานนอกสถานที่่� หรืือต้้ องไปพบ
	ลููกค้้ าและไม่่สามารถเข้้ ามาลงเวลาทำำ�งานจากระบบลงเวลาของบริิ ษััทได้้
สามารถเลือกดูข้อมูลรายละเอียดการมาท�ำงานแต่ละวัน ทังข้
้ อมูลการท�ำงานปกติ การท�ำงานล่วงเวลา
การลงเวลาท�ำงานที่ผิดพลาด ทังสาย
้
ออกก่อน และขาดงานได้
สามารถตรวจสอบรายละเอยี ดจ�ำนวนวันลาของพนักงานได้ ทังจ�
้ ำนวนวันอนุญาตลา, จ�ำนวนวันอนุญาต
ลาชดเชย, จ�ำนวนวันลาสะสม และจ�ำนวนวันลาคงเหลือ นอกจากนี้ยงั สามารถดูรายละเอียดข้ อมูลการ
ลาในปี ปั จจุบนั และปี ย้ อนหลังได้
สามารถตรวจสอบกะงานที่่�กำำ�หนดไว้้ ในแต่่ละวััน รวมถึึงตรวจสอบการขอลา, การขอทำำ�งานล่่วงเวลา,
การแลกกะ และการเปลี่่ย� นกะทั้้�งของตนเอง ของพนัักงานที่่อ� ยู่่�ภายใต้้ สังั กััด และพนัักงานที่่�ถูกู กำำ�หนดสิิทธิ์์�
ให้ มองเห็นข้ อมูลได้
สามารถดูสรุปกะงานประจ�ำเดือน สรุปการเปลยี่ นกะงานประจ�ำเดือน สรุปการแลกกะงานประจ�ำเดือนได้
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ระบบ Approve Center

สามารถบันทึกค�ำร้ องขอเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารขออนุมตั ิลา เอกสารขออนุมตั ิท�ำงานล่วงเวลา
เอกสารขออนุุมัติั กิ ารทำำ�งานล่่วงเวลาแบบกลุ่่�ม เอกสารขอแก้้ ไข/ปรัับปรุุงเวลา เอกสารขออนุุมัติั เิ ปลี่่ย� น
กะงานได้้ โดยระบบจะส่่งอีีเมล์์ถึงึ ผู้้�มีีสิิทธิ์์�อนุุมัติั ิทันั ทีี
มีหน้ าจอส�ำหรับผู้บริ หารส�ำหรับให้ เข้ ามาอนุมตั ิเอกสาร โดยจะแสดงเอกสารทุกประเภทที่ผ้ บู ริ หาร
คนนันมี
้ สทิ ธิอ์ นุมตั ิ และเมือ่ มีการอนุมตั เิ อกสารโปรแกรมจะท�ำการส่งอเี มล์เพือ่ แจ้งผลการอนุมตั เิ อกสาร
มีการค�ำนวณวันลาคงเหลือ ณ วันปัจจุบนั รวมทังมี
้ การแจ้งเตือนกรณีทพี่ นักงานลาเกินจ�ำนวนวันอนุญาตลา
	มีีการตรวจสอบข้้ อมููลช่่วงเวลาการขอทำำ�งานล่่วงเวลา ว่่าช่่วงเวลาที่่�ร้้องขอมาสามารถขอทำำ�งาน
	ล่่วงเวลาได้้ หรืื อไม่่ ไม่่ว่่าจะเป็็ นการขอทำำ�งานล่่วงเวลาวัันหยุุด ขอทำำ�งานล่่วงเวลาก่่อนเวลาทำำ�งาน
หลัังเวลาทำำ�งาน หรืื อระหว่่างเวลางาน
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ระบบ Organization

▶

สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของข้ อมูลองค์กรได้ ทงแบบแผนผั
ั้
ง (Chart) หรื อแบบรายการ (List)
แบ่งเป็ นโครงสร้ างขององค์กร, โครงสร้ างของต�ำแหน่งงาน และโครงสร้ างของพนักงาน นอกจากนี้ยงั
สามารถเลือกโหมดการดูเต็มจอ เพื่อแสดงโครงสร้ างของข้ อมูลให้ ชดั เจนขึ ้น
	ผู้้�ใช้้ สามารถเลืือกสาขาที่่�ต้้องการเข้้ าใช้้ งานได้้ ในกรณีีที่่�มีีสาขามากกว่่าหนึ่่�งสาขา
	มีีหน้้ าจอข่่าวประชาสััมพัันธ์์ สำำ�หรัับให้้ ฝ่่ายบุุคคลหรืื อฝ่่ายบริิ หารได้้ แจ้้ งข่่าวสาร แจ้้ งประกาศ หรืื อ
	ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ต่า่ ง ๆ ให้้ กับั พนัักงาน
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ระบบ Recruitment

ใบสมัครงานของโปรแกรมจะรองรับทังการสมั
้
ครจากพนักงานในบริษทั และบุคคลภายนอก โดยสามารถ
เลือกต�ำแหน่งและระบุเงินเดือนทีต่ ้องการได้ อีกทังยั
้ งสามารถน�ำลิงค์รายการใบสมัครออนไลน์ไปฝากตามเว็บ
ต่าง ๆ เพื่อให้ บคุ คลภายนอกสามารถเข้ ามาบันทึกข้ อมูลใบสมัครได้
ผู้สมัครสามารถบันทึกประวัตแิ ละต�ำแหน่งที่สมัครได้ ด้วยตัวเอง รวมทังข้
้ อมูลข้ อมูลส่วนตัว,
ความสามารถพิเศษ, ข้ อมูลการฝึ กอบรม, ประวัตกิ ารศึกษา ฯลฯ
ผู้สมัครสามารถแนบไฟล์เกี่ยวกับการสมัครงานได้ เช่น Resume หลักฐานทางราชการ รูปภาพ ฯลฯ
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ระบบ Dashboard & Report

	มีีรายงานสรุุ ปการทำำ�งาน สำำ�หรัับแสดงรายละเอีียดและสถานะการมาทำำ�งานของพนัักงาน ว่่ามีีการ
	ทำำ�งานล่่วงเวลา มีีขาดงาน ลา สาย หรืื อออกก่่อนเวลาหรืื อไม่่ เป็็ นรายงานที่่�เข้้ าใจง่่าย
	มีีรายงานข้้ อมููลการลงเวลาทำำ�งาน เพื่่�อให้้ พนัักงานตรวจสอบการลงเวลาเข้้ า-ออกงานของตนเองได้้
	มีีรายงานประวััติิการฝึึ กอบรม เพื่่�อแสดงรายละเอีียดว่่าพนัักงานแต่่ละคนได้้ ผ่่านการอบรมอะไรมา
สามารถแสดงสถิิติิการพ้้ นสภาพความเป็็ นพนัักงาน โดยสามารถแสดงสถิิติิแยกตามหน่่วยงานที่่�
พนัักงานสัังกััด หรืื อแยกตามเดืือนก็็ได้้
สามารถแสดงข้้ อมููลสถิิติกิ ารขาด ลา สาย ออกก่่อนของพนัักงาน และสถิิติกิ ารลาของพนัักงานในแต่่ละ
หน่่วยงานแยกตามประเภทการลา
	ทุุกหน้้ าจอที่่�แสดงข้้ อมููลสถิิติจิ ะสามารถแสดงกราฟ ได้้ 3 รููปแบบ คืือ กราฟแท่่ง (Bar Graph)
กราฟวงกลม (Pie Graph) และกราฟเส้้ น (Line Graph)
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Other

สามารถเข้้ าใช้้ ทุกุ ที่่�ทุกุ เวลาผ่่านระบบอิินเตอร์์ เน็็ตบนคอมพิิวเตอร์์ หรืื อผ่่านเบราเซอร์์ บนมืือถืือ
รองรัับสิิทธิ์์�การมองเห็็นของหน้้ าจอ และการเข้้ าถึึงข้้ อมููลที่่�ถูกู กำำ�หนดไว้้ ในระบบ HRMI ทั้้�งนี้้ �เพื่่�อ
ความปลอดภััยของข้้ อมููล
รองรัับการทำำ�งาน 2 ภาษา คืือ ภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ
สามารถกำำ�หนดรููปแบบอีีเมล์์ (Email Template) สำำ�หรัับใช้้ แจ้้ งเตืือนไปยัังผู้้�เกี่่�ยวข้้ องได้้ หลายรููปแบบ
รองรัับการค้้ นหาข้้ อมููลทุุกหน้้ าจอ โดยผู้้�ใช้้ งานสามารถเลืือกช่่วงข้้ อมููลที่่�ต้้องการค้้ นหา เพื่่�อแสดงเฉพาะ
	ข้้ อมููลที่่�ต้้องการ และความรวดเร็็ วในการค้้ นหาข้้ อมููล
สามารถ Log In โดยใช้้ ชื่่�อผู้้�ใช้้ งานและรหััสผ่่านของระบบ HRMI ซึ่่�งจะมีีการตรวจสอบความถููกต้้ อง
และแสดงข้้ อความแจ้้ งเตืือนอััตโนมััติเิ มื่่�อเกิิดความผิิดพลาดในการใส่่รหััสผ่่าน
กรณีีที่่�ผู้้� ใช้้ ลืืมรหััสผ่่านสามารถใช้้ ปุ่่� ม Forget Password ส่่งรายละเอีียดการร้้องขอแก้้ ไขรหััสผ่่านใหม่่
เข้้ าในอีีเมล์์ส่ว่ นตััวได้้
สามารถเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อผู้้�ใช้้ งานและรหััสผ่่านของตนเองได้้
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Requirement
Standard
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
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในองค์กร/อินเตอร์ เน็ต
ขัน้ ต�่ำ 1 Mbps (กรณีมีการเชื่อมต่อผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตจ�ำเป็ นต้ องใช้ แบบ Fixed IP)

Client
Google Chrome
Internet Explorer Version 11 ขึ ้นไป
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