
ครอบคลุมงานเกี่ยวกับบุคคล สวัสดิการ ประมวลผลเวลา

และเงินเดือนที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ครบทุกความต้องการ

รองรับรูปแบบธุรกิจต่างๆ มากมาย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล

ไปยังระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบภาษี ระบบงบประมาณ โดยใช้ฐานข้อมูล

ร่วมกันกับ จึงลดความซ้ำซ้อนในการทำงานได้เป็นอย่างดีBOSERP2018

และสามารถกำหนดผู้ใช้ ความปลอดภัยของผู้ใช้ได้หลากหลายระดับ

ที่สุดของโปรแกรมสำเร็จรูป

เงินเดือน ประมวลผลเวลา งานบุคคลและสวัสดิการ
PAYROLL & PERSONNEL & TIME ATTENDANCE

BOS HRM2018
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Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาตอกบัตร

Human Resource ระบบบริหารบุคคล

Welfare พนักงานระบบสวัสดิการ

System Management ระบบจัดการฐานข้อมูลและกำหนดสิทธิ

Vision4

Enterprises Software Co., Ltd.

Turn Invisible Cost, Time and Expense to your profit.

BOS ERP

Next-Gen 2018

CRM

SBM

FRM

PROJECT

ERP

HRM

WORKFLOW

MRP

SCM

ISO KPI MIS

LOGISTIC

OM

EAM

Present

DB 2

บริษัท วิชั่นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค

กรุงเทพฯ 10160 Tel: 2 64-5402 Fax: 2-464-5403 Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contact@vision4.co.th0 -4 0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

081-702-8006



HR

Personnel Syetem ระบบบริหารบุคคล

โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบเงินเดือนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ - Vision4 BOS HRM for Windows

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- กำหนดโครงสร้างองค์กรได้ถึง 4 ระดับ คือ สาขา ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน

- ไม่จำกัดจำนวนสาขา ฝ่าย แผนก หน่วยงาน และพนักงาน

- กำหนดประเภทพนักงาน ได้หลายแบบ เช่น รายวัน รายเดือน ราย ช.ม. รายสัปดาห์ รายเหมา

- ใส่รูปถ่าย และรายละเอียดต่างๆ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา บุคคลค้ำประกัน ชาวต่างชาติ ได้อย่างครบถ้วน

- บันทึกการฝึกอบรมพิเศษ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สามารถบันทึกพร้อมกันได้ทีละหลายๆคน

- บันทึกความสามารถพิเศษ ประวัติการศึกษา

- บันทึกเงินได้ เงินหัก เงินรางวัลพิเศษได้

- บันทึกข้อมูล ภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม เงินกองทุนก่อนเข้างานได้

- พิมพ์บัตรพนักงานพร้อม Barcodeได้ทันที รองรับเครื่องพิมพ์ ทุกประเภท

- บันทึกใบลา ใบขอทำล่วงเวลา ใบกำหนดเวร และสลับเวลาทำงาน จากหน่วยงานอื่นๆ และอนุมัติโดยฝ่ายบุคคลได้

- บันทึกใบลา ใบขอทำล่วงเวลา ใบกำหนดเวร และสลับเวลาทำงาน ได้หลายคน ใน 1 ใบ

- บันทึกยอดยกมาเงินได้ เงินหักต่างๆ แยกตามพนักงานได้

Ttธธธธธธธ

- ใช้ได้กับเครื่องรูดบัตรทุกรุ่น (ไม่จำเป็นต้องกดกะ หรือกดเข้าออกเพื่อรูด)

ทำงานได้หลายบริษัทพร้อมๆกัน ด้วยเครื่องรูดเครื่องเดียว หรือใช้เครื่องรูดบัตรหลายเครื่องต่อบริษัท ทำการเดียว-

มีรายงานการทำงาน ผลการรูดบัตร สรุปขาดลา มาสาย รายคน รายกลุ่ม-

ทำใบลา ใบกำหนดเวร ใบขอเปลี่ยนเวลา ใบขอทำล่วงเวลา ได้ทั้งก่อน และหลังจากการรูดบัตร-

กำหนดกะได้ไม่จำกัด กำหนด วันหยุดได้ 4 อัตรา กำหนดเวรไม่ประจำ- OT

คำนวณเบี้ยขยันสะสมต่อเนื่องได้-

กำหนดช่วงเวลาคำนวณ ได้ เช่น สาย 15 นาทีหักเงินตามอัตราที่กำหนด-

อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร สแกนลายนิ้วมือ ได้ทุกยี่ห้อ โดยไม่ต้องกดกะทำงาน (ใช้ร่วมกับที่เปิดประตูได้)

Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

Human Resource ระบบบริหารบุคคล

PA

Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาตอกบัตร

สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100 และครบถ้วนด้วยเอกสารและแผ่นดิสก์ นำส่งต่างๆ%

- กำหนดกะทำงาน ได้ไม่จำกัด โดยแต่ละวันทำงาน ไม่จำเป็นต้องเวลาเท่ากัน หรือเวลาเดียวกันได้

- กำหนดประเภท เงินได้ เงินหัก ได้ไม่จำกัด โดยสามารถกำหนดอัตราคูณเป็นแบบเท่า หรือ คำนวณจากการบันทึกเอง อัตราเงินเดือน หรืออัตรา ช.ม.%

- กำหนดรูปแบบการปัดเศษแยกตามประเภทเงินได้ เงินหัก การคิดภาษีหรือไม่คิดภาษีอัตราดอกเบี้ยเงินสะสมอัตราคำนวณ ได้OT

หลายระดับการปัดเศษการคำนวณเวลาได้

- กำหนดงวดการจ่าย ได้หลากหลายวิธี เช่น ต่อเดือน ต่อสัปดาห์ ต่อปกษ์ ต่อ 10 วัน รวมถึงจ่ายได้ทั้งเงินสด และโอนเข้าบัญชีธนาคาร

- เพื่อความสะดวกจึง , -03, 6-7, 6-8,มีรายงาน ภ.ง.ด.91 50 ทวิ, ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.1ก, ส.ป.ส.1-10, 1 6-9, ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนเงินเดือน

รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สลิปเงินเดือน กองทุนทดแทน และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถสั่งพิมพ์จากโปรแกรมได้ทันที

- ประมวลผลไฟล์นำส่งธนาคารได้ทันที รวมถึงนำส่งประกันสังคม สรรพากร เงินกองทุน ทั้งการส่ง หรือ การdiskette Upload

- ประมวลผลเงินเดือนแยกตามงวด และประเภทได้ หลังจากประมวลผลเงินเดือนสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติม เฉพาะบุคคลได้ หรือยกเลิก

ทั้งแล้วประมวลผลใหม่ได้

- มีงวดนำส่งแยกจากงวดเงินเดือน (เช่นมีการจ่ายเงินเดือนหลายครั้งใน 1 เดือน แต่สามารถนำส่งพร้อมกันได้) พร้อมแสดงยอดการนำส่งต่างๆ

- สามารถแก้ไขรายงานได้สะดวกตามต้องการ และเลือกเงื่อนไขรายงานได้

- โอนข้อมูลเข้าระบบบัญชี แยกประเภท บัญชีต้นทุนการผลิต

Welfare พนักงานระบบสวัสดิการWF

เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลาและการคิดเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติ
- สามารถกำหนดประเภทสิทธิการลาต่างๆ ได้ตามอายุงาน และสามารถตั้งเงื่อนไขหักเงิน เมื่อเกินสิทธิได้

- กำหนดประเภทเบี้ยขยันได้ไม่จำกัดหรือต้องการจ่ายเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติ และสามารถกำหนดอัตราได้ทั้งแบบคงที่และแบบก้าวหน้า

- สามารถเรียกดูยอดวันลาคงเหลือหรือยอดใช้สิทธิการลาในแต่ละพนักงาน และมีระบบเตือนหากหยุดเกินเพื่อนำมาดูเปรียบเทียบหรือต้อง

การให้มีการสะสมไปในปีถัดไปได้

- สามารถดูรายงานและสรุปเกี่ยวกับสวัสดิการย้อนหลังได้

SM System Management ระบบจัดการฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ
กำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างละเอียด

- สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบ หรือตำแหน่งงาน

เช่นการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เป็นต้น

- สามา ิรถกำหนดกำหนดสิทธิเพื่อดูเฉพาะสาขาหรือรวมสาขาได้ให้สิทธเฉพาะบุคคล

- สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในแต่ละคำสั่ง หรือรายงานได้

- เชื่อมโยงเวลา และข้อมูลผ่าน สาขาได้ รวมถึงสามารถทำงานผ่าน ระบบสาขาได้ (ขึ้นการสิทธิการใช้งาน และการติดตั้ง)Remote

TA
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