Terms and Meaning : ศัพท์ เฉพาะและความหมาย
Calendar

ข้ อมูลวันหยุดประจําปี

Client

ข้ อมูลลูกค้ า

Compensation

ข้ อมูลค่าตอบแทนพนักงาน

Consultant

ข้ อมูลบริ ษัทที่ปรึกษา

Labour Cost

ข้ อมูลค่าแรง

R
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FARM/ FARM Project
Direct Labour

ข้ อมูลค่าแรงที่ทําในแต่ละโครงการ

Indirect Labour

ข้ อมูลค่าแรงที่ทําให้ บริ ษัท
ข้ อมูลทัว่ ไป

Project

ข้ อมูลโครงการ

Report

รายงานผลข้ อมูล

Self

ข้ อมูลส่วนตัวของพนักงาน

Document

ข้ อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์ในองค์กร

M

Staff

FI

Main Data

ข้ อมูลพนักงาน

Team Time Sheet

ข้ อมูลเวลาการทํางาน

D
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Timesheet

ข้ อมูลเวลาการทํางานของพนักงานทังหมด
้

Daily Report

ข้ อมูลเวลาการทํางานในแต่ละวันจําแนกตามรายวัน

ข้ อมูลเวลาการทํางานในแต่ละวันจําแนกตามรายสัปดาห์

Personal Month View

ข้ อมูลเวลาการทํางานในแต่ละวันจําแนกตามรายเดือน

Time Sheet Approval

การอนุมตั ขิ ้ อมูลเวลาการทํางาน

Type Hour

ประเภทของงาน ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ

IS

Personal Week View

งานที่มีลกั ษณะเป็ นโครงการซึง่ ทําให้ กบั ลูกค้ า

N : Non-Billable Hour

งานเบ็ดเตล็ด และงานส่วนกลางของบริ ษัท

A : Absence

การลางาน

W

B : Billable Hour

Part-Time Space

ชัว่ โมงที่ไม่ได้ ทาํ งานซึง่ อยูใ่ นเวลางาน (สําหรับพนักงานไม่ประจํา)

Work Code

ชนิดของงานซึง่ เป็ นการชี ้แจงรายละเอียดการทํางานในแต่ละประเภท
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Interface
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ส่ วนที่ 1 ส่วนนี ้จะอยูด่ ้ านบนของหน้ าต่างแสดงผล โดยด้ านซ้ ายจะแสดงชื่อของบริษัท และด้ านขวาจะแสดง
ชื่อของบัญชีผ้ ใู ช้ และปุ่ ม Log out ซึง่ ควรออกจากระบบทุกครัง้ หลังใช้ งานเสร็ จ
ส่ วนที่ 2 จะอยูด่ ้ านซ้ ายของหน้ าต่างแสดงผล โดยจะแสดงผลในรูปแบบ Navigation Menu ซึง่ ประกอบด้ วย
TIMESHEET, REPORT, และ MAIN DATA
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ส่ วนที่ 3 หน้ าต่างแสดงผล (Display Window) ซึง่ จะแสดงผลข้ อมูลตาม Navigation Menu

Log in and Starter
เมื่อเข้ า URL ของ Wisdom Firm จะปรากฏหน้ าต่าง Log in Screen ให้ ทําการใส่ Username และ Password
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ที่ System Admin มอบให้ แล้ วกดปุ่ ม Log in เพื่อเข้ าใช้ งานระบบ
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เมื่อทําการเข้ าสูร่ ะบบเรี ยบร้ อย หน้ าจอแสดงผลจะปรากฏข้ อมูลสรุป หรื อ Summary Page หรื อหน้ า Home ขึ ้น
บริ เวณตรงกลาง โดยข้ อมูล Summary Page ประกอบไปด้ วย
1. ข้ อมูลรายชื่อพนักงาน / ชื่อเล่น

2. ข้ อมูลที่พนักงานยังไม่ได้ กรอก Timesheet (Pending Day) โดยหากพนักงานคนไหนกรอกข้ อมูลครบ
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ข้ อมูลในส่วนนี ้จะแสดงเป็ น 0 Days
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3. ข้ อมูลจะเรี ยงลําดับพนักงานที่มี Pending Days มากที่สดุ ลงไปจนถึงพนักงานที่มี Pending Days = 0
(ไม่มีวนั ค้ างกรอก)

รายละเอียดหน้ าต่ างแสดงผล (Display Window)
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เมื่อทําการเข้ าสูร่ ะบบเรี ยบร้ อยแล้ ว จะปรากฏเป็ นหน้ า Home ขึ ้นมา โดยมีสว่ นประกอบที่สาํ คัญ 4 ส่วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1

ข้ อมูลสรุป หรื อ Summary Page ขึ ้นบริ เวณ โดยข้ อมูล Summary Page ประกอบไปด้ วย
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1. Your Pending day คือ ข้ อมูลวันที่พนักงานยังไม่ได้ กรอก Timesheet (Pending Days) โดยหากพนักงานคน
ไหนกรอกข้ อมูลครบ ข้ อมูลในส่วนนี ้จะแสดงเป็ น 0 day
2. Average age คือ อายุเฉลีย่ ของพนักงานทังหมด
้

3. Average Time with firm คือ อายุงานเฉลีย่ ของคนทังบริ
้ ษัท
4. Contract value คือ มูลค่าสัญญารวมทุกโครงการของทังบริ
้ ษัท
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5. Pursuit value คือ มูลค่าโครงการที่นําเสนอ Proposal และอยูใ่ นระหว่างการรอเซ็นสัญญาของทังบริ
้ ษัท

6. No. of Contract คือ จํานวนโครงการทีเ่ ซ็นสัญญาแล้ ว

7. No. of Pursuit คือ จํานวนโครงการที่นําเสนอ Proposal และอยูใ่ นระหว่างการรอเซ็นสัญญา
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8. No. of staff คือ จํานวนพนักงานบริ ษัทที่อยูใ่ นระบบ FIRM

ส่ วนที่ 2

เป็ นส่วนที่แสดงข้ อมูล Pending Days หรื อวันข้ างกรอก Timesheet ของพนักงานทังบริ
้ ษัท โดยแสดงเป็ นข้ อมูล

รายชื่ อพนักงาน / ชื่ อเล่น ของพนักงาน และเรี ยงลําดับพนักงานที่มี Pending Days มากที่สุดลงไปจนถึงพนักงานที่มี
Pending Days = 0 (ไม่มีวนั ค้ างกรอก)

ส่ วนที่ 3
Project Manager Reminder เป็ นส่วนที่แสดงข้ อมูลเตือนไปยังฝ่ ายการเงินซึง่ เป็ น System Admin เพื่อให้ ทราบ
ว่างานเสร็ จแล้ ว สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าได้ แล้ ว โดยผู้ที่มีหน้ าที่ในการเตือนคือ Project manager ซึ่งเข้ าไปเช็ค
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เครื่ องหมายที่งวดงานนันๆ
้ (Phase) ใน Project Master Sheet Part 4 Schedule

