Report
เมนูรายงานของโปรแกรม มีทงหมดดั
ั้
งนี ้

โดยแต่ละรายงาน จะมีสิทธิการเข้ าถึงของข้ อมูลต่างๆ โดยระบบได้
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กํ าหนดสิทธิ ไว้ ตามระดับ (Level) ของผู้ใช้ งานทัง้ 4 ระดับ (Level) ซึ่งหาก
ต้ องการปรั บเปลี่ยน สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยใช้ ฟังก์ ชั่น Setting > Role

base ซึ่งเป็ นการกํ าหนดสิทธิ การเข้ าถึงข้ อมูลของพนักงานทุกคนในระดับ

(Level) นัน้ ๆ หรื อหากต้ องกําหนดสิทธิ ให้ พนักงานเข้ าถึงได้ เป็ นรายบุคคล
สามารถเข้ า ไปปรั บ ได้ ที่ Main Data > Login > เลื อ กกุ ญ แจที่ อ ยู่ห ลัง ชื่ อ
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Self Report
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พนักงานคนที่ต้องการเพือ่ ทําการปรับสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลนันๆ
้

Self Report เป็ นรายงานแสดงผลการทํางานส่วนตัวของพนักงาน สามารถเข้ าดูรายงานของตนเองได้
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โดยเลือก Report > Self เมื่อเข้ าเมนู Self จะปรากฏหน้ าต่างแสดงผลดังต่อไปนี ้

ส่ ว นที่ 1 แสดงเวลาการทํ างานของแต่ล ะโครงการ โดยแยกเป็ น Billable Hours, Non-Billable hours และ
Absence
ส่ วนที่ 2 แผนภูมิ 1 (ด้ านบน) แสดงจํานวนชัว่ โมงการทํางานแยกตามประเภทของงาน (Billable Hours, NonBillable hours และ Absence)
แผนภูมิ 2 (ด้ านล่าง) แสดงจํานวนชัว่ โมงการทํางานของ Billable Hours ทังหมดโดยแยกตามโครงการ
้
ส่ วนที่ 3 ช่องสําหรับเลือกช่วงเวลาที่ต้องการทราบข้ อมูล

Report
FARM Corporate (sys-exe)
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ต่างๆ

Corporate เป็ นรายงานที่แสดงข้ อมูลภาพรวมสถานการณ์การเงินของโครงการในบริษัท พนักงานในระดับ
สามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ 4 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
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System Admin และ Executive 2 ระดับเท่านันที
้ จ่ ะสามารถใช้ งานเมนูนี ้ได้ โดยการเลือก Report > FARM Corporate
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เมื่อเข้ าสูเ่ มนูยอ่ ย Corporate จะปรากฏหน้ าต่างแสดงผลดังต่อไปนี ้

Corporate แบ่งเป็ น รายงานย่อย 4 รายงาน ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

Firm Summary
Fee: Contract VS Pursuit
Corporate Man hour
Non Billable Man hour

มีรายละเอียดแต่ละรายงาน ดังนี ้
1. Firm Summary ค่าใช้ จา่ ยทังหมดของส่
้
วนกลาง ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของสํานักงาน ที่ไม่สามารถไปลงค่าใช้ จา่ ย
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ในโครงการได้ หรื อเรี ยกว่า Corporate Cost สามารถเลือกดูคา่ ใช้ จ่านดังกล่าวตามช่วงเวลาได้ โดยใช้ เครื่ องมือที่อยูม่ ือ
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ขวาบน

ค่าใช้ จา่ ยส่วนกลางของบริ ษัททีแ่ จกแจงในตาราง Firm Summary ได้ แก่
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1. Salary คือ เงินเดือนของพนักงานทุกคนที่อยูใ่ นระบบ
2. Outsource คือ ค่าใช้ จา่ ยที่วา่ จ้ างบุคคลภายนอก เช่น วิศวกรภายนอก ที่ปรึกษาเฉพาะทาง เป็ นต้ น
3. Rent คือ ค่าเช่าสํานักงาน
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4. Utility คือ ค่าสาธารณูปโภคภายในสํานักงาน เช่น ค่าไฟ ค่านํ ้า ค่าโทรศัพย์-โทรสาร ค่าไปรษณีย์
5. Reprographics คือ ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม ปริ น้ ต์งาน
6. Transportation คือ ค่าเดินทางของพนักงานไปยังโครงการต่างๆ และค่า messenger รับส่งเอกสาร
7. Food/Entertainment คือ ค่าอาหาร ค่าจัดงานเลี ้ยงต่าง งานปี ใหม่ วันเกิดบริษัท
8. Hardware คือ ค่าอุปกรณ์สาํ นักงานต่างๆ เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ คอมพิวเตอร์
9. Software คือ ค่าโปรแกรม Software ต่างๆ ที่ใช้ ในการทํางานทังที
้ ่เป็ นรายปี รายเดือน หรื อซื ้อครัง้ เดียวเพื่อ
ติดตังทํ
้ างาน เช่น Revit, MS Office, Adobe, Kaspersky เป็ นต้ น

10. Supplies Used Expense คือ วัสดุสิ ้นเปลืองสํานักงาน เช่น กระดาษ เครื่ องเขียนสํานักงาน หมึกพิมพ์ ฯลฯ
11. Miscellaneous คือ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดอยูใ่ นหมวดหมูท่ ี่กล่าวมาข้ างต้ น
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2. Fee : Contract VS Pursuit : กราฟที่แสดงเพื่อเปรียบเทียบรายได้ จากค่าบริ การ (Total Contract Fee) ที่

คาดว่าจะได้ รับจากโครงการที่มกี ารเซ็นสัญญาไปแล้ ว (Contract) เทียบกับโครงการที่นําเสนอ Proposal ไปแล้ วและอยูใ่ น
ระหว่างการรอเซ็นสัญญา (Pursuit) โดยทังสองแบบมี
้
การเริ่ มลงมือทํางานไปแล้ ว เพื่อที่จะดูวา่ ในภาพรวมของบริ ษัท
สัดส่วนของโครงการทังสองประเภทเป็
้
นอย่างไร ช่วยในการประเมินความเสีย่ งของรายได้ ของบริ ษัท
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หน้ าต่างแสดงผลแบบภาพรวม

มูลค่าโครงการที่อยูร่ ะหว่างรอเซ็นสัญญา
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มูลค่าโครงการที่เซ็นสัญญา

W

้
ษัท ที่เกิดจากค่าแรงพนักงานซึง่ แยกตามกลุม่
3. Corporate Man hour แสดงสัดส่วนค่าใช้ จ่ายทังหมดของบริ
ต่างๆ โดยคิดสัดส่วนเป็ น % ของค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
เพื่อให้ เห็นสัดส่วนการใช้ เงินแยกตามกลุม่ คือ
1. ค่าแรงการทํางานในโครงการ (Billable)
2. ค่าแรงการทํางานส่วนกลางของสํานักงานซึงไม่เกี่ยวข้ องกับโครงการลูกค้ า (Non-Billable)

3. ค่าแรงทีจ่ ่ายในวันลาของพนักงาน (Absence)
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โดยจะสามารถเรี ยกดูตามช่วงปี ได้ ที่มมุ ขวาบน
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4. Non-Billable Man hour
แสดงค่าใช้ จ่ายซึง่ เป็ นค่าแรงพนักงานในการทํางานส่วนกลางของบริ ษัท (Corporate) ซึง่ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิน
จากลูกค้ าได้ เช่น งานด้ าน Administration การเงิน แม่บ้าน การตลาดภาพรวมของบริษัท IT หรื อที่เรี ยกว่า Non-Billable
Man hour โดยสามารถเลือกช่วงเวลาการดูรายงานได้ จากปุ่ ม search ช่วงเวลาด้ านขวามือ (ทํากรอบข้ อความแบ่ งให้
ที)

สําหรับการแสดงผลข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
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FARM Project
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ส่ วนที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงค่าใช้ จ่ายงานที่เป็ น Non-Billable Man hour แสดงให้ เห็นว่างานแต่ละงานที่ทํามี
ค่าใช้ จ่ายอย่างไรในลักษณะแผนภูมิแท่ง ทัง้ นี ้ เมื่อนําลูกศรไปชี ท้ ี่ตารางค่าใช้ จ่าย จะปรากฏเป็ น
รายละเอียด Work Code และจํานวนค่าใช้ จ่ายที่ได้ ทํางานนันไป
้ ดังภาพ
ส่ วนที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียด Non-Billable Man hour ทังหมดของบริ
้
ษัท โดยเรี ยงลําดับจากชัว่ โมงการ
ทํางานมากที่สดุ ลงไปหาชัว่ โมงการทํางานน้ อยที่สดุ ดังภาพ โดยสามารถเลือกให้ แสดงข้ อมูลทังหมด
้
หรื อจํานวนนํากัดได้ ในช่อง Show

เป็ นเมนูทใี่ ช้ สาํ หรับบริ หารสถานการณ์โครงการทังหมดของบริ
้
ษัท โดยแสดงข้ อมูลด้ านค่าใช้ จา่ ยโครงการ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าสัญญาของแต่ละโครงการ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถประเมินสถานการณ์ความเสีย่ งของการบริ หาร

โครงการได้ เมื่อเข้ าเมนู FARM Project จะปรากฏหน้ าต่างแสดงรายชื่อของโครงการที่ Project Manager เป็ นผู้ดแู ล
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พนักงาน 3 ระดับที่สามารถเข้ าถึงหน้ ารายงานนี ้ได้ คือ

- System Administration สามารถเห็นทุกโครงการในระบบ
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- Executive สามารถเห็นทุกโครงการในระบบ
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- Manager ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะทําหน้ าที่ดแู ลโครงการในฐานะ Project Manager

รายละเอียดในตารางประกอบไปด้ วย
1. No. คือ ลําดับที่ของโครงการ
2. Project คือ ชื่อโครงการ

3. Graph คือ ช่องแสดงรายละเอียดการทํางานของพนักงานในโครงการนันๆ
้ แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ การ
แสดงผล สัญลักษณ์ Pie Graph และ Bar chart
3.1 Pie Graph เมื่อกดเข้ าไปจะพบตารางและ Pie Chart ดังภาพ โดยตารางด้ านบนจะแสดงรายชื่อ
พนักงานที่ทาํ งานในโครงการ และค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดจากพนักงานคนนันๆ
้ Pie chart แสดงสัดส่วนชัว่ โมงการ
ทํางาน และค่าใช้ จา่ ยของพนักงานแต่ละคนต่อทังหมด
้
โดยทีจ่ ะสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ แสดงผลได้
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จากมุมขวาบน กําหนดเป็ นช่วงเวลา โดย
- Name คือ รายชื่อพนักงานที่มสี ว่ นเกี่ยวข้ องกับโครงการ

- Hours คือ ชัว่ โมงทังหมดที
้
่ใช้ ในการทํางานของแต่ละคน

- Hour x Hourly Rate คือ จํานวนเงินที่ใช้ ไปของแต่ละคน (คิดจากอัตราเงินเดือนต่อชัว่ โมง
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ของพนักงานคนนัน้ x จํานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ ในการทํางานของโครงการ)

3.2 Bar chart เป็ นกราฟเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายทีใ่ ช้ ไปในโครงการ กับ จํานวนเงินที่ลกู ค้ ามีการชําระเข้ า

มาแล้ วตามการวาง invoice ของโครงการของบริ ษัท เมื่อกดสัญลักษณ์กราฟ จะปรากฏหน้ าต่างแสดงผล

ดังต่อไปนี ้
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4. ID คือ รหัสโครงการ
สถานะโครงการแบ่งออกเป็ น 4 สถานะ ได้ แก่
- Active (โครงการดําเนินการอยูป่ กติ)
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5. Project Status คือ สถานะของโครงการในปั จจุบนั แสดงให้ เห็นว่าโครงการนันๆ
้ ปั จจุบนั มีสถานะอย่างไร
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- Pending (โครงการยังไม่จบแต่หยุดดําเนินการชัว่ คราว)
- Completed (โครงการจบเสร็ จสิ ้นโดยสมบูรณ์)
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- Closed (โครงการถูกปิ ดโดยยังไม่เสร็ จสมบูรณ์)

โดยต้ องมีการอัพเดทตลอดเมื่อสถานะโครงการมีการเปลีย่ นแปลง ทังนี
้ ้สถานะโครงการสามารถเข้ าไปปรับได้ ที่

Main Data > Project > ชื่อโครงการ > Information

6. Contract Status คือ สถานะสัญญาของโครงการนันๆ
้ ณ ปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 สถานะ ได้ แก่ Pursuit
(โครงการที่นําเสนอ Proposal ไปและอยูใ่ นระหว่างการรอเซนต์สญ
ั ญา) และ Contract (โครงการที่เซ็นสัญญาแล้ ว) ทังนี
้ ้
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สถานะของสัญญาสามารถเข้ าไปปรับได้ ที่ Main Data > Project > ชื่อโครงการ > Information
7. Contract Fee คือ ค่าบริ การของโครงการ
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8. Cost : Man hour คือ ค่าใช้ จา่ ยที่เป็ นค่าแรงพนักงานที่ทาํ ในโครงการนันๆ
้ ซึง่ ประมวลผลแบบ Real Time มา
จากการกรอก Timesheet ของพนักงาน

9. Cost : Expense คือ ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของโครงการทีเ่ กิดขึ ้น ประมวลผลมาจากการกรอกค่าใช้ จา่ ยในฟังก์ชนั่
Expense ใน Main Data

10. Cost : POP คือ รายจ่ายของโครงการ ซึง่ ประกอบไปด้ วย Profit (กําไร) + Corporate Operating

Expenses (ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของสํานักงาน) + Commission Cost (ค่านายหน้ า) + Marketing and Coordination
(ค่าการตลาด) + Partner Costs (ค่า Partner ที่ทํางานร่วมกัน) โดยค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้จะถูกหักเอาไว้ ตงแต่
ั ้ เริ่มโครงการ
ทังนี
้ ้สามารถเข้ าไปปรับได้ ที่ Main Data > Project > ชื่อโครงการ > Information

11. Total Cost คือ ค่าใช้ จา่ ยรวมทังหมดของโครงการ
้
ณ ปั จจุบนั
12. Total Cost% คือ ค่าใช้ จา่ ยรวมทังหมดของโครงการเมื
้
่อคิดเป็ นเปอร์ เซ็น โดยเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ
โครงการ
*หมายเหตุ
- ข้ อมูลต่างๆ ในตารางสามารถ Sort ลําดับได้ โดยการกดที่สญ
ั ลักษณ์สามเหลีย่ มบนหัวข้ อนันๆ
้ ที่ต้องการ
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- สามารถเลือกให้ ตารางแสดงผลได้ ครัง้ ละ 10 โครงการ 20 โครงการ หรื อ ทุกโครงการ (All) ได้ โดยเลือกในช่อง
Show
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- ช่องล่างสุดของตารางทีแ่ สดงผล คือ ผลรวมของค่าใช้ จ่ายโครงการแต่ในแต่ละประเภท (Summary)

