
คุณสมบัติเดนของระบบ e-Payslip
1. คุณสมบัติดานการติดตั้งระบบ e-Payslip 
 ระบบ e-Payslip ใชงานไดงาย โดยไมตองติดตั้งโปรแกรม เพียงแคทานมีลิขสิทธิ์ของโปรแกรม e-Payslip และขั้นตอนการตั้งคาของระบบ มี 2 ขั้นตอนดังนี้
  • ระบบ e-Payslip สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมเงินเดือนเวอรชั่น 5.1 ขึ้นไป เพียงทานทำการลงทะเบียนโปรแกรมเงินเดือนตามลิขสิทธิ์   
   ที่ซื้อระบบไว ก็สามารถใชงานไดทันทีโดยที่ไมตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
  • ตั้งคาระบบ E-mail กอนเริ่มใชงานไดงาย และสะดวกรวดเร็วกรณทีี่ผูใชงานไมมี Mail Server ก็สามารถใช Mail Free ทั่วไปเปนโปรแกรม   
   จัดการอีเมลสำหรับรับและสง E-mail ได
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1. ลดตนทุนและประหยัดคาใชจายระยะยาว  

 1.  ประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อกระดาษใบจายเงินเดือนหรือซองปดผนึก
 2. ประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อหมึกพิมพและประหยัดคาซอมแซม
   เครื่องพิมพ
 3. ประหยัดคาใชจายการทำงานลวงเวลา
 4. ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร
 5. ประหยัดเวลาและคาใชจายในการสงเอกสารใหพนักงานที่ทำงานนอก
   สำนักงาน หรือสาขาตางๆ
 6. ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเอกสารยอนหลังไดทุกที่ทุกเวลา

2. การประหยัดเวลาของฝายทรัพยากรบุคคล
  และพนักงาน
 1. ลดระยะเวลาในการดำเนินการ เชน การรอพิมพเอกสาร, การปดผนึก  
   ซองใบจายเงินเดือน เปนตน
 2. ลดระยะเวลาการแจกใบจายเงินเดือนใหกับพนักงานหรือเซ็นรับเอกสาร  
   ทีละคน เปลี่ยนเปนรูปแบบของการสงทาง E-mail 
 3. ลดการผิดพลาดในการแจกใบจายใหกับพนักงานผิดคนหรือหลีกเลี่ยง  
  กรณีพนักงานไมไดรับใบจายเงินเดือน
 4. สามารถสงใบจายเงินเดือนใหพนักงานรายบุคคลไดในกรณีพนักงาน  
  เฉพาะทานรองขอใหทำการสงใหมได
 5. กรณีใชงานผานระบบเว็บลดเวลาของฝายบุคคลไมตองสงเอกสาร
  ยอนหลัง พนักงานสามารถเขาไปตรวจสอบเอกสารตนเองในหนาเว็บได

2. คุณสมบัติดานการทำงานระบบ e-Payslip 
 ระบบ e-Payslip ไดถูกทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหใชงานไดงายสะดวกและ  
 รวดเร็ว โดยเพียงทำการ ตั้งคาพื้นฐานของระบบเพื่อใชงานในครั้งแรกเพียง  
 ครั้งเดียวเทานั้น ซึ่งในเดือนถัดไปก็สามารถใชงานไดตอเนื่องโดยที่ไมตองตั้งคา  
 ใหม รวมทั้งเมนูการทำงานที่ชัดเจน และขณะที่ทำการสง E-mail ใหกับพนักงาน  
 ระบบจะแจงสถานะในการสงเอกสารเปน Log File เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
  • ระบบรองรับการแสดงภาษาไดถึง 5 ภาษา คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ,  
   ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุน และ ภาษาลาว (เฉพาะโปรแกรมเงินเดือนเวอรชั่น 7.0 ขึ้นไป) 
  • โปรแกรมจะทำการพิมพเอกสารตามรูปแบบรายงานในโปรแกรมเงินเดือน
   โดยพิมพเปนรูปแบบ PDF File เชน ใบจายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติการมา  
   ทำงาน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 50 ทวิ, หนังสือรับรองเงินเดือน,  
   หนังสือรับรองการผานงาน เปนตน (สำหรับ หนังสือรับรองเงินเดือน,   
   หนังสือรับรองการผานงาน จะมีเฉพาะในโปรแกรมเงินเดือนเวอรชั่น 7.0 ขึ้นไป)

ความคุมคาของการนำระบบ Business Plus e-Payslip และ Business Plus e-Payslip On Web ไปใชงานในองคกร
ระบบ e-Payslip และ ระบบ e-Payslip On Web ใหความคุมคาในการลงทุนสำหรับองคกร ใหความคุมคาในการใชงานสำหรับฝายทรัพยากรบุคคล 
และพนักงาน ชวยลดตนทุนประหยัดคาใชจายระยะยาว ชวยประหยัด เวลาเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
และเพิ่มภาพลักษณความทันสมัยใหองคกร

3. ชวยเพิ่มความสะดวก, รวดเร็วในการทำงาน
 1. ชวยใหการทำงานของฝายทรัพยากรบุคคล สะดวก รวดเร็วขึ้นกวาเดิม
 2. ชวยใหการเก็บเอกสารงายและสะดวกขึ้นในรูปแบบ Electronic 
   File และเปนการเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร
 3. ชวยใหพนักงานที่ตองทำงานนอกสำนักงานหรือสาขาตางๆ ไดรับ   
   ใบจายเงินเดือนรวดเร็ว ทันเวลา ไมตองรอเขามารับเอกสารที่   
   สำนักงานหรือรอรับเอกสารที่สงมาจากสำนักงาน
 4. พนักงานสามารถเขามาตรวจสอบเอกสารยอนหลังผานทางหนาเว็บ  
   และสามารถ Download เอกสารไวไดตลอดเวลา

4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่ม    
  ภาพลักษณองคกร
 1. ความปลอดภัยในเรื่องความลับของขอมูลในรูปแบบใหมเปน 
   Electronic File
 2. ชวยใหฝายทรัพยากรบุคคลมีเวลามากขึ้น สามารถพัฒนาองคกร   
   ไดมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหองคกร
 3. ชวยเพิ่มภาพลักษณใหองคกร ดวยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม   
   มาใชในองคกรและพนักงาน

ความตองการพื้นฐานของโปรแกรม
 ระบบ e-Payslip

 1.  ใชงานคูกับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus Payroll Version 5.1 ขึ้นไป 3. เครื่องที่ตองการใชงานจะตองสามารถติดตอ NetWork ที่สามารถสง E-mail ได

 2.  โปรแกรม PdfCreator ซึ่งเปนโปรแกรม Freeware 4. องคกรจะตองมี E-mail Account ที่ใชสำหรับสงเมลใหกับพนักงาน

 ระบบ e-Payslip On Web

 1.  ใชงานคูกับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM Version 7.0 ขึ้นไป

 2.  ใชงานคูกับระบบ e-Payslip เพื่อสำหรับสงเอกสารใหกับพนักงานและพนักงานเขาไปอานเอกสารผานเว็บ

 3.  รองรับการใชงานผาน Browser ดังนี้ 

  Firefox 3.6+, including Firefox Mobile  Internet Explorer 8+

  Safari 5+, including Safari Mobile   Chrome 12+, including Android Stock Browser and Chrome Mobile

  Opera 12 (Presto) and 15+ (Opera Next / WebKit), including Opera Mobile

4G 08:00

4G 08:00
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ระบบใบจายเงินเดือน e-Payslip เปนระบบเสริมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยงานฝายทรัพยากรบุคคลในการพิมพใบจาย 
เงินเดือนใหพนักงาน ซึ่งเดิมพิมพเอกสารในรูปแบบกระดาษหรือซองเงินเดือนปดผนึก เปลี่ยนเปนใหโปรแกรมพิมพ 
เปนรูปแบบ Electronic File และสง E-mail ใหพนักงานไดทันที โดยพนักงานแตละคนจะมีรหัสลับเพื่อความปลอดภัย 
ในการเปดเขาดูขอมูลเงินเดือน ซึ่งเปนความลับเฉพาะคน และความลับขององคกร รวมทั้งยังสามารถสงเอกสารหรือ 
รายงานอื่นๆ ใหพนักงานทาง E-mail ไดทำนองเดียวกับใบจายเงินเดือน นอกจากนั้นพนักงานยังมีชอ
งทางพิเศษ สะดวกในการรับขอมูลไดอีกคือทาง SMS และทาง Web 

สุดยอด SME แหงชาติ ป 2552 (SME National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
SME ดีเดน ประจำป 2561 (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสรางสรรคและออกแบบ
โลพระอาทิตยทองคำ ป 2551-2552
รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2560 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2017)

การันตีคุณภาพดวยรางวัล



ระบบ 
เสริม • สามารถทำการกรองขอมูลในการสงเอกสาร โดยสามารถเลือกไดวา   

  ตองการสงทั้งบริษัท, เฉพาะสาขา, เฉพาะแผนหรือสงเฉพาะพนักงาน  
  บางทานหรือกรณีสงเพิ่มเติมหรือสงใหพนักงานใหม

 • หลังจากไดรับใบจายเงินเดือนทาง E-mail เรียบรอยแลว พนักงานก็จะสามารถเปดดูใบจายเงินเดือน (Payslip) ได ซึ่งกอนเปดจะตองทำการระบุรหัสลับ   
  ใหถูกตอง ตามที่ฝายทรัพยากรบุคคลไดกำหนดไว ระบบจึงจะแสดงขอมูลในรายงาน แตถาระบุไมถูกตองก็จะไมสามารถ ดูขอมูลในรายงานได
 • ในกรณีที่เครื่อง Server บางตัวไมอนุญาตใหสง E-mail ที่เปนแฟม PDF ผูใชงานสามารถตั้งคาใหโปรแกรมทำการเปลี่ยนนามสกุล File .PDF เปน   
  .PDF_ เพื่อใหไมถูกกำจัดออกจาก Mail Server เมื่อผูใชงานไดรับ Mail เพียงเปลี่ยนนามสกุล File จาก  .PDF_ เปน .PDF ก็สามารถเปดอานเอกสารได

           ระบบแสดงใบจายเงินเดือนกับเอกสารอื่นๆ ผานทางเว็บ (Business Plus e-Payslip On Web)
ระบบแสดงใบจายเงินเดือนกับเอกสารอื่นๆ ผานทางเว็บ (Business Plus e-Payslip On Web) เปนระบบที่ตอยอดมาจากระบบ e-Payslip เพื่อให 
พนักงานใชงานไดสะดวกมากขึ้น โดยระบบนี้ สามารถแสดงเอกสาร PDF ในหนาเว็บตามงวดเงินเดือนตางๆ หลังจากที่ใชโปรแกรม e-Payslip 
สงขอมูลใหกับพนักงานเรียบรอยแลว เพื่อใหพนักงาน สามารถเขามาตรวจสอบเอกสารยอนหลังไดทันที

 • สามารถตั้งคาเพื่อกำหนดสิทธิใหกับผูใชงานในการสงเอกสารทาง   
  E-mail และกำหนดสิทธิ์ในการแกไข E-mail ในแฟมประวัติพนักงาน  
  เพื่อปองการความปลอดภัยขอมูลพนักงานได 
 • เพื่อความสะดวกและมีหลักฐานในการตรวจสอบ โปรแกรมจะมี 
  Log File เก็บรายละเอียดความถูกตองสมบูรณในการสงขอมูล   
  ทุกรายการโดยแยกแฟมใหอัตโนมัติอยางเปนระบบ 
 • โปรแกรมจะทำการสงเอกสารใหกับพนักงานที่ระบุ E-mail ถูกตอง   
  เทานั้น พรอมกับสามารถตรวจสอบและแสดงใหทราบวา E-mail   
  ของพนักงานทานใดที่ไมถูกตอง เพื่อกลับมาแกไขและสงใหมได

 • มีระบบปองกันการเปดรายงานจากบุคคลอื่นดวย รหัสลับเฉพาะบุคคล  
  เนื่องจากใบจายเงินเดือนที่สงใหกับพนักงานนั้นเปนเอกสารสำคัญ   
  ซึ่งปองกันเฉพาะเจาของเอกสารเทานั้นถึงจะเปดได โดยสามารถกำหนด  
  รูปแบบรหัสลับผสมผสานขอมูลสวนตัวของพนักงานไดถึง 8 ชนิด 
  ขึ้นอยูกับนโยบายบริษัทที่จะกำหนดใหขอมูลใดนำมาใชในการเปด
  เอกสาร และสามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อนโยบายบริษัทเปลี่ยนแปลง  
  ซึ่งมีขอมูลใหเลือกไดดังนี้
   1. เลขที่บัตรประชาชน 5. รหัสพนักงาน 
   2. วันเดือนปเกิด 6. เลขที่บัตรพนักงาน
   3. วันที่หมดอายุของบัตร 7. วันที่เริ่มงาน 
   4. หมายเลขโทรศัพท 8. รหัสอานใบจายเงินเดือน

คุณสมบัติเดนของระบบ e-Payslip On Web
1.  ระบบ e-Payslip On Web ใชงานไดงาย โดยไมตองติดตั้งโปรแกรม เพียงแค  
  ทานดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมผานทาง Browser ก็สามารถเขาใชงานโปรแกรมไดทันที 
 ระบบ e-Payslip On Web สามารถใชงานรวมกับโปรแกรม   
  เงินเดือนเวอรชั่น 7.0 ขึ้นไป 
 ระบบ e-Payslip On Web จะตองใชงานรวมกันระบบ e-Payslip เพื่อเขาไป  
  อาน File PDF หลังจากที่โปรแกรม e-Payslip เตรียมขอมูลใหเรียบรอยแลว
 สำหรับเครื่อง Client ไมตองติดตั้งโปรแกรม เพียงแคเขาใชงานผาน   
  Browser ก็สามารถเขามาดูเอกสารตางๆผานทางหนาเว็บได

2. คุณสมบัติดานการทำงานระบบ e-Payslip On Web 
 ระบบ e-Payslip On Web ไดถูกทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ  
 ระบบ e-Payslip ซึ่งพนักงาน สามารถตรวจสอบใบจายเงินเดือนหรือเอกสาร  
 ตางๆ ผานทางหนาเว็บไดงายสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบ e-Payslip  
 จะเตรียมขอมูลให เพื่อใหพนักงานสามารถเขามาเรียกดูและตรวจสอบเอกสาร  
 ยอนหลังดวยตนเองไดทันที รวมทั้งมีหนาจอการเขาใชงานที่งายและชัดเจน  
 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
 แสดงหนาจอได 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 พนักงานสามารถกำหนดชื่อผูใชงานและรหัสลับกอนที่จะเขาใชงานใน
  ระบบเว็บไดดวยตนเอง 
 มีระบบปองกันการเปดรายงานจากบุคคลอื่นดวย รหัสลับเฉพาะบุคคล 
  ตามที่ไดกำหนดไวในระบบ e-Payslip เนื่องจากใบจายเงินเดือนที่สง
  ใหกับพนักงานนั้นเปนเอกสารสำคัญ ซึ่งปองกันเฉพาะเจาของเอกสาร
  เทานั้น ถึงจะเปดได 

 หลังจากเขามาในหนาเว็บแลว พนักงานก็จะสามารถเปดดูใบจายเงินเดือน 
  (Payslip) ได ซึ่งกอนเปดจะตองทำการระบุรหัสลับใหถูกตองตามที่ฝาย
  ทรัพยากรบุคคลไดกำหนดไว ระบบจึงจะแสดงขอมูลในรายงาน แตถา
  ระบุไมถูกตองก็จะไมสามารถดูขอมูลในรายงานได
 ระบบจะแสดงเอกสารตามรูปแบบรายงานในโปรแกรมเงินเดือน โดย
  แสดงเปนรูปแบบ PDF File เชน ใบจายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติ
  การมาทำงาน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 50 ทวิ, 
  หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผานงาน เปนตน 
 สามารถทำการเลือกใหแสดงเอกสารยอนหลังได 10 ป และ เลือกเอกสาร  
  ไดตามงวดเงินเดือนที่ไดมีการสงเอกสารผานระบบ e-Payslip ไว
 ลดระยะเวลาในการที่ฝายบุคคลจะสงเอกสารยอนหลังใหกับพนักงาน เนื่องจาก  
  พนักงานสามารถ Download เอกสารตางๆ จากหนาเว็บไดดวยตนเอง
 เปนการบริการพนักงานแบบ Self Service ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว   
  และใหพนักงานสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ
  ไดดวยตนเองทุกที่ทุกเวลา
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รหัสลับ

• โปรแกรมสามารถทำการเตรียมขอมูล เพื่อนำสง SMS แจงยอดเงินเดือน, เงินเพิ่ม, เงินหักตางๆไปยังมือถือของพนักงานแตละคนได 
 (เฉพาะโปรแกรมเงินเดือนเวอรชั่น 7.0) 



ระบบ 
เสริม สามารถทำการกรองขอมูลในการสงเอกสาร โดยสามารถเลือกไดวา   

  ตองการสงทั้งบริษัท, เฉพาะสาขา, เฉพาะแผนหรือสงเฉพาะพนักงาน  
  บางทานหรือกรณีสงเพิ่มเติมหรือสงใหพนักงานใหม

 หลังจากไดรับใบจายเงินเดือนทาง E-mail เรียบรอยแลว พนักงานก็จะสามารถเปดดูใบจายเงินเดือน (Payslip) ได ซึ่งกอนเปดจะตองทำการระบุรหัสลับ   
  ใหถูกตอง ตามที่ฝายทรัพยากรบุคคลไดกำหนดไว ระบบจึงจะแสดงขอมูลในรายงาน แตถาระบุไมถูกตองก็จะไมสามารถ ดูขอมูลในรายงานได
 ในกรณีที่เครื่อง Server บางตัวไมอนุญาตใหสง E-mail ที่เปนแฟม PDF ผูใชงานสามารถตั้งคาใหโปรแกรมทำการเปลี่ยนนามสกุล File .PDF เปน   
  .PDF_ เพื่อใหไมถูกกำจัดออกจาก Mail Server เมื่อผูใชงานไดรับ Mail เพียงเปลี่ยนนามสกุล File จาก  .PDF_ เปน .PDF ก็สามารถเปดอานเอกสารได

           ระบบแสดงใบจายเงินเดือนกับเอกสารอื่นๆ ผานทางเว็บ (Business Plus e-Payslip On Web)
ระบบแสดงใบจายเงินเดือนกับเอกสารอื่นๆ ผานทางเว็บ (Business Plus e-Payslip On Web) เปนระบบที่ตอยอดมาจากระบบ e-Payslip เพื่อให 
พนักงานใชงานไดสะดวกมากขึ้น โดยระบบนี้ สามารถแสดงเอกสาร PDF ในหนาเว็บตามงวดเงินเดือนตางๆ หลังจากที่ใชโปรแกรม e-Payslip 
สงขอมูลใหกับพนักงานเรียบรอยแลว เพื่อใหพนักงาน สามารถเขามาตรวจสอบเอกสารยอนหลังไดทันที

 สามารถตั้งคาเพื่อกำหนดสิทธิใหกับผูใชงานในการสงเอกสารทาง   
  E-mail และกำหนดสิทธิ์ในการแกไข E-mail ในแฟมประวัติพนักงาน  
  เพื่อปองการความปลอดภัยขอมูลพนักงานได 
 เพื่อความสะดวกและมีหลักฐานในการตรวจสอบ โปรแกรมจะมี 
  Log File เก็บรายละเอียดความถูกตองสมบูรณในการสงขอมูล   
  ทุกรายการโดยแยกแฟมใหอัตโนมัติอยางเปนระบบ 
 โปรแกรมจะทำการสงเอกสารใหกับพนักงานที่ระบุ E-mail ถูกตอง   
  เทานั้น พรอมกับสามารถตรวจสอบและแสดงใหทราบวา E-mail   
  ของพนักงานทานใดที่ไมถูกตอง เพื่อกลับมาแกไขและสงใหมได

 มีระบบปองกันการเปดรายงานจากบุคคลอื่นดวย รหัสลับเฉพาะบุคคล  
  เนื่องจากใบจายเงินเดือนที่สงใหกับพนักงานนั้นเปนเอกสารสำคัญ   
  ซึ่งปองกันเฉพาะเจาของเอกสารเทานั้นถึงจะเปดได โดยสามารถกำหนด  
  รูปแบบรหัสลับผสมผสานขอมูลสวนตัวของพนักงานไดถึง 8 ชนิด 
  ขึ้นอยูกับนโยบายบริษัทที่จะกำหนดใหขอมูลใดนำมาใชในการเปด
  เอกสาร และสามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อนโยบายบริษัทเปลี่ยนแปลง  
  ซึ่งมีขอมูลใหเลือกไดดังนี้
   1. เลขที่บัตรประชาชน 5. รหัสพนักงาน 
   2. วันเดือนปเกิด 6. เลขที่บัตรพนักงาน
   3. วันที่หมดอายุของบัตร 7. วันที่เริ่มงาน 
   4. หมายเลขโทรศัพท 8. รหัสอานใบจายเงินเดือน

คุณสมบัติเดนของระบบ e-Payslip On Web
1.  ระบบ e-Payslip On Web ใชงานไดงาย โดยไมตองติดตั้งโปรแกรม เพียงแค  
  ทานดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมผานทาง Browser ก็สามารถเขาใชงานโปรแกรมไดทันที 
 • ระบบ e-Payslip On Web สามารถใชงานรวมกับโปรแกรม   
  เงินเดือนเวอรชั่น 7.0 ขึ้นไป 
 • ระบบ e-Payslip On Web จะตองใชงานรวมกันระบบ e-Payslip เพื่อเขาไป  
  อาน File PDF หลังจากที่โปรแกรม e-Payslip เตรียมขอมูลใหเรียบรอยแลว
 • สำหรับเครื่อง Client ไมตองติดตั้งโปรแกรม เพียงแคเขาใชงานผาน   
  Browser ก็สามารถเขามาดูเอกสารตางๆผานทางหนาเว็บได

2. คุณสมบัติดานการทำงานระบบ e-Payslip On Web 
 ระบบ e-Payslip On Web ไดถูกทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ  
 ระบบ e-Payslip ซึ่งพนักงาน สามารถตรวจสอบใบจายเงินเดือนหรือเอกสาร  
 ตางๆ ผานทางหนาเว็บไดงายสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบ e-Payslip  
 จะเตรียมขอมูลให เพื่อใหพนักงานสามารถเขามาเรียกดูและตรวจสอบเอกสาร  
 ยอนหลังดวยตนเองไดทันที รวมทั้งมีหนาจอการเขาใชงานที่งายและชัดเจน  
 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
 • แสดงหนาจอได 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • พนักงานสามารถกำหนดชื่อผูใชงานและรหัสลับกอนที่จะเขาใชงานใน
  ระบบเว็บไดดวยตนเอง 
 • มีระบบปองกันการเปดรายงานจากบุคคลอื่นดวย รหัสลับเฉพาะบุคคล 
  ตามที่ไดกำหนดไวในระบบ e-Payslip เนื่องจากใบจายเงินเดือนที่สง
  ใหกับพนักงานนั้นเปนเอกสารสำคัญ ซึ่งปองกันเฉพาะเจาของเอกสาร
  เทานั้น ถึงจะเปดได 

 • หลังจากเขามาในหนาเว็บแลว พนักงานก็จะสามารถเปดดูใบจายเงินเดือน 
  (Payslip) ได ซึ่งกอนเปดจะตองทำการระบุรหัสลับใหถูกตองตามที่ฝาย
  ทรัพยากรบุคคลไดกำหนดไว ระบบจึงจะแสดงขอมูลในรายงาน แตถา
  ระบุไมถูกตองก็จะไมสามารถดูขอมูลในรายงานได
 • ระบบจะแสดงเอกสารตามรูปแบบรายงานในโปรแกรมเงินเดือน โดย
  แสดงเปนรูปแบบ PDF File เชน ใบจายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติ
  การมาทำงาน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 50 ทวิ, 
  หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผานงาน เปนตน 
 • สามารถทำการเลือกใหแสดงเอกสารยอนหลังได 10 ป และ เลือกเอกสาร  
  ไดตามงวดเงินเดือนที่ไดมีการสงเอกสารผานระบบ e-Payslip ไว
 • ลดระยะเวลาในการที่ฝายบุคคลจะสงเอกสารยอนหลังใหกับพนักงาน เนื่องจาก  
  พนักงานสามารถ Download เอกสารตางๆ จากหนาเว็บไดดวยตนเอง
 • เปนการบริการพนักงานแบบ Self Service ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว   
  และใหพนักงานสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ
  ไดดวยตนเองทุกที่ทุกเวลา
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รหัสลับ

โปรแกรมสามารถทำการเตรียมขอมูล เพื่อนำสง SMS แจงยอดเงินเดือน, เงินเพิ่ม, เงินหักตางๆไปยังมือถือของพนักงานแตละคนได 
 (เฉพาะโปรแกรมเงินเดือนเวอรชั่น 7.0) 



คุณสมบัติเดนของระบบ e-Payslip
1. คุณสมบัติดานการติดตั้งระบบ e-Payslip 
 ระบบ e-Payslip ใชงานไดงาย โดยไมตองติดตั้งโปรแกรม เพียงแคทานมีลิขสิทธิ์ของโปรแกรม e-Payslip และขั้นตอนการตั้งคาของระบบ มี 2 ขั้นตอนดังนี้
  ระบบ e-Payslip สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมเงินเดือนเวอรชั่น 5.1 ขึ้นไป เพียงทานทำการลงทะเบียนโปรแกรมเงินเดือนตามลิขสิทธิ์   
   ที่ซื้อระบบไว ก็สามารถใชงานไดทันทีโดยที่ไมตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
  ตั้งคาระบบ E-mail กอนเริ่มใชงานไดงาย และสะดวกรวดเร็วกรณทีี่ผูใชงานไมมี Mail Server ก็สามารถใช Mail Free ทั่วไปเปนโปรแกรม   
   จัดการอีเมลสำหรับรับและสง E-mail ได

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : 0 2880 9700, 0 2409 5409 (Auto 30 lines) Fax : 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)พัฒนาซอฟต์แวร์โดย
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1. ลดตนทุนและประหยัดคาใชจายระยะยาว  

 1.  ประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อกระดาษใบจายเงินเดือนหรือซองปดผนึก
 2. ประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อหมึกพิมพและประหยัดคาซอมแซม
   เครื่องพิมพ
 3. ประหยัดคาใชจายการทำงานลวงเวลา
 4. ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร
 5. ประหยัดเวลาและคาใชจายในการสงเอกสารใหพนักงานที่ทำงานนอก
   สำนักงาน หรือสาขาตางๆ
 6. ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเอกสารยอนหลังไดทุกที่ทุกเวลา

2. การประหยัดเวลาของฝายทรัพยากรบุคคล
  และพนักงาน
 1. ลดระยะเวลาในการดำเนินการ เชน การรอพิมพเอกสาร, การปดผนึก  
   ซองใบจายเงินเดือน เปนตน
 2. ลดระยะเวลาการแจกใบจายเงินเดือนใหกับพนักงานหรือเซ็นรับเอกสาร  
   ทีละคน เปลี่ยนเปนรูปแบบของการสงทาง E-mail 
 3. ลดการผิดพลาดในการแจกใบจายใหกับพนักงานผิดคนหรือหลีกเลี่ยง  
  กรณีพนักงานไมไดรับใบจายเงินเดือน
 4. สามารถสงใบจายเงินเดือนใหพนักงานรายบุคคลไดในกรณีพนักงาน  
  เฉพาะทานรองขอใหทำการสงใหมได
 5. กรณีใชงานผานระบบเว็บลดเวลาของฝายบุคคลไมตองสงเอกสาร
  ยอนหลัง พนักงานสามารถเขาไปตรวจสอบเอกสารตนเองในหนาเว็บได

2. คุณสมบัติดานการทำงานระบบ e-Payslip 
 ระบบ e-Payslip ไดถูกทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหใชงานไดงายสะดวกและ  
 รวดเร็ว โดยเพียงทำการ ตั้งคาพื้นฐานของระบบเพื่อใชงานในครั้งแรกเพียง  
 ครั้งเดียวเทานั้น ซึ่งในเดือนถัดไปก็สามารถใชงานไดตอเนื่องโดยที่ไมตองตั้งคา  
 ใหม รวมทั้งเมนูการทำงานที่ชัดเจน และขณะที่ทำการสง E-mail ใหกับพนักงาน  
 ระบบจะแจงสถานะในการสงเอกสารเปน Log File เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
  ระบบรองรับการแสดงภาษาไดถึง 5 ภาษา คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ,  
   ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุน และ ภาษาลาว (เฉพาะโปรแกรมเงินเดือนเวอรชั่น 7.0 ขึ้นไป) 
  โปรแกรมจะทำการพิมพเอกสารตามรูปแบบรายงานในโปรแกรมเงินเดือน
   โดยพิมพเปนรูปแบบ PDF File เชน ใบจายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติการมา  
   ทำงาน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 50 ทวิ, หนังสือรับรองเงินเดือน,  
   หนังสือรับรองการผานงาน เปนตน (สำหรับ หนังสือรับรองเงินเดือน,   
   หนังสือรับรองการผานงาน จะมีเฉพาะในโปรแกรมเงินเดือนเวอรชั่น 7.0 ขึ้นไป)

ความคุมคาของการนำระบบ Business Plus e-Payslip และ Business Plus e-Payslip On Web ไปใชงานในองคกร
ระบบ e-Payslip และ ระบบ e-Payslip On Web ใหความคุมคาในการลงทุนสำหรับองคกร ใหความคุมคาในการใชงานสำหรับฝายทรัพยากรบุคคล 
และพนักงาน ชวยลดตนทุนประหยัดคาใชจายระยะยาว ชวยประหยัด เวลาเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
และเพิ่มภาพลักษณความทันสมัยใหองคกร

3. ชวยเพิ่มความสะดวก, รวดเร็วในการทำงาน
 1. ชวยใหการทำงานของฝายทรัพยากรบุคคล สะดวก รวดเร็วขึ้นกวาเดิม
 2. ชวยใหการเก็บเอกสารงายและสะดวกขึ้นในรูปแบบ Electronic 
   File และเปนการเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร
 3. ชวยใหพนักงานที่ตองทำงานนอกสำนักงานหรือสาขาตางๆ ไดรับ   
   ใบจายเงินเดือนรวดเร็ว ทันเวลา ไมตองรอเขามารับเอกสารที่   
   สำนักงานหรือรอรับเอกสารที่สงมาจากสำนักงาน
 4. พนักงานสามารถเขามาตรวจสอบเอกสารยอนหลังผานทางหนาเว็บ  
   และสามารถ Download เอกสารไวไดตลอดเวลา

4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่ม    
  ภาพลักษณองคกร
 1. ความปลอดภัยในเรื่องความลับของขอมูลในรูปแบบใหมเปน 
   Electronic File
 2. ชวยใหฝายทรัพยากรบุคคลมีเวลามากขึ้น สามารถพัฒนาองคกร   
   ไดมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหองคกร
 3. ชวยเพิ่มภาพลักษณใหองคกร ดวยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม   
   มาใชในองคกรและพนักงาน

ความตองการพื้นฐานของโปรแกรม
 ระบบ e-Payslip

 1.  ใชงานคูกับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus Payroll Version 5.1 ขึ้นไป 3. เครื่องที่ตองการใชงานจะตองสามารถติดตอ NetWork ที่สามารถสง E-mail ได

 2.  โปรแกรม PdfCreator ซึ่งเปนโปรแกรม Freeware 4. องคกรจะตองมี E-mail Account ที่ใชสำหรับสงเมลใหกับพนักงาน

 ระบบ e-Payslip On Web

 1.  ใชงานคูกับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM Version 7.0 ขึ้นไป

 2.  ใชงานคูกับระบบ e-Payslip เพื่อสำหรับสงเอกสารใหกับพนักงานและพนักงานเขาไปอานเอกสารผานเว็บ

 3.  รองรับการใชงานผาน Browser ดังนี้ 

  •  Firefox 3.6+, including Firefox Mobile  • Internet Explorer 8+

  •  Safari 5+, including Safari Mobile   • Chrome 12+, including Android Stock Browser and Chrome Mobile

  •  Opera 12 (Presto) and 15+ (Opera Next / WebKit), including Opera Mobile
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4G 08:00
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ระบบใบจายเงินเดือน e-Payslip เปนระบบเสริมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยงานฝายทรัพยากรบุคคลในการพิมพใบจาย 
เงินเดือนใหพนักงาน ซึ่งเดิมพิมพเอกสารในรูปแบบกระดาษหรือซองเงินเดือนปดผนึก เปลี่ยนเปนใหโปรแกรมพิมพ 
เปนรูปแบบ Electronic File และสง E-mail ใหพนักงานไดทันที โดยพนักงานแตละคนจะมีรหัสลับเพื่อความปลอดภัย 
ในการเปดเขาดูขอมูลเงินเดือน ซึ่งเปนความลับเฉพาะคน และความลับขององคกร รวมทั้งยังสามารถสงเอกสารหรือ 
รายงานอื่นๆ ใหพนักงานทาง E-mail ไดทำนองเดียวกับใบจายเงินเดือน นอกจากนั้นพนักงานยังมีชอ
งทางพิเศษ สะดวกในการรับขอมูลไดอีกคือทาง SMS และทาง Web 

สุดยอด SME แหงชาติ ป 2552 (SME National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
SME ดีเดน ประจำป 2561 (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสรางสรรคและออกแบบ
โลพระอาทิตยทองคำ ป 2551-2552
รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2560 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2017)

การันตีคุณภาพดวยรางวัล
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