Track Employee Attendance and Computer Use System
ระบบติดตามการทางานและการใช้คอมพิ วเตอร์
ปัจจุบันการใช้งานเครื่องคอมพิ วเตอร์ในสานักงานถือว่าเป็นสิ่ งที่มีความจ าเป็นอย่ าง
ยิ่ ง ส าหรั บ หน่ ว ยงานหรื อองค์ กรต่ า งๆการติ ด ตามหรื อตรวจสอบการใช้ง านเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะสามารถสร้ า งผลผลิ ต ให้ กั บ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร
ได้มากยิง
่ ขึ้น
ระบบติดตามการทางานของพนักงานและการใช้คอมพิ วเตอร์ จะทาการตรวจสอบการ
ใช้งานเครื่องคอมพิ วเตอร์ ได้แ ก่ ตรวจสอบแอปพลิเคชั่ นที่ ใช้ จับ ภาพหน้าจอ และ
สามารถสร้ า งรายงาน (Report)ได้ เพื่ อ ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะสามารถตรวจสอบเพื่ อ
แนะนาการทางาน และตรวจสอบการทากิจกรรมในเรื่องส่วนตัวที่ไ ม่เกี่ยวข้องกับ การ
ทางานได้
รวมทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็สามารถติดตามเวลาเข้างานหรือชั่วโมงการทางานของ
พนั ก งาน ทั้ ง ที่ เ ป็ น พนั ก งานประจ า พนั ก งาน Part Time หรื อ freelancer เพื่ อ
จั ด การเรื่ อ งการจ่ า ยเงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น รายชั่ ว โมงได้ ง่ า ยขึ้ น พร้ อ มทั้ ง ยั ง สามารถ

Screens your employees

ตรวจสอบการใช้งานคอมพิ วเตอร์ เพื่ อควบคุมคุณภาพความปลอดภัยหรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ได้อีกด้วย


ติดตามเวลาที่พนักงานเช็คอินและเวลาทางาน



รู้ว่าพนักงานของคุณกาลังทางานอะไร



สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ยืดหยุ่น

Track Staff Hours (ติดตามชั่วโมงพนักงาน)



ดูรายงานสาหรับพนักงานแต่ละคน

Check-in times and working hours
(เวลาเช็คอินและเวลาทางาน)

Takes Screenshots (จับภาพหน้าจอ)
Captures at regular intervals (จับภาพหน้าจอคอมพิ วเตอร์ใน
ช่วงเวลาปกติ)

Generate Reports (สร้างรายงาน)
Application and document usage (การใช้งานแอปพลิเคชันและ
เอกสาร)

Private Mode (โหมดส่วนตัว)
Privacy on break (ความเป็นส่วนตัวในช่วงพั ก)

Logs Count (บันทึกกดเป้นและคลิกเมาส์)
Keystrokes and mouse clicks (กดแป้นและคลิกเมาส์)

Email Monitoring (การตรวจสอบอีเมล)
MAIN WINDOW

Store all employee emails (เก็บอีเมลพนักงานทั้งหมด)

Track Employee Hours and Attendance
(ติดตามชั่วโมงของพนักงานและการเข้าร่วม)
สามารถบันทึกเวลาเข้างานของพนักงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมี
เครื่องมือเพิ่ มเติมสาหรับการตรวจสอบและรายงานการประกันคุณภาพและ
ทางานร่วมกับพนักงานที่บ้านหรือที่อยู่ห่างไกล

Create a Flexible Working Environment
(สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ยืดหยุ่น)
สามารถติดตามและตรวจสอบเวลาการทางานของพนักงานที่ทางานที่บ้าน
หรือในสถานที่ห่างไกล (Remote location)
Monitor your employees' hours

Improve Productivity and Efficiency
(ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล)

Staff Management Features

ปรับปรุงวิธีการดาเนินธุรกิจของหน่วยงานหรือองค์กรโดยใช้รายงานสาหรับ

คุณสมบัติการจัดการพนักงาน

การคิดต้นทุนงาน รู้ว่าสิ่งที่พนักงานกาลังทางานอยู่และสิ่งที่ใช้เวลามากที่สุด

1. บันทึกการเข้างานของพนักงานโดยอัตโนมัติ

ดูว่าเวลาของสมาชิกพนักงานใช้เวลาเท่าไรในแต่ละแอปพลิเคชัน

2. บันทึกเวลาพั ก (breaks) และเวลาว่าง (Idle time) โดยอัตโนมัติ
หรือป้อนชั่วโมงด้วยตนเองผ่านแบบฟอร์มเว็บ

Know What Staff Members Are Working On
รู้ว่าพนักงานกาลังทางานอะไร
ผู้บังคับ บัญชาสามารถรู้ได้ว่าพนักงานกาลังทาอะไรโดยไม่ต้องไปดูที่หน้าจอ

3. โหมดส่วนตัวสาหรับพนักงานเพื่ อความเป็นส่วนตัวเมื่อพั กหรือ
เมื่อเสร็จงาน
4. บันทึกภาพหน้าจอในช่วงเวลาทางาน

ขอพนักงานโดยตรง การตรวจสอบนั้นไม่รุกรานและเคารพความเป็นส่ วนตัว

5. บันทึกจานวนการกดแป้นและการคลิกเมาส์

ของพนักงาน และพนักงานสามารถเข้าสู่โหมดส่วนตัวเมื่อจาเป็นหรือช่วงเวลา

6. เชื่อมโยงชั่วโมงและข้อมูลการเข้างานกับซอฟต์แวร์เงินเดือน

พั กหรือนอกเวลาทางานได้

(Payroll Software)
7. แสดงสถานะออนไลน์ของสมาชิกทุกคนในทีม

Additional Workplace Benefits
ประโยชน์ในที่ทางานเพิ่ มเติม


พนักงานไม่จาเป็นต้องกรอกใบบันทึกเวลาเพื่ อบันทึกเวลาทางาน



ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการสามารถเข้าถึงและรายงานได้ตลอด 24
ชั่วโมงทุกวัน



การจัดการสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย outsourced สัญญาหรือ
พนักงานระยะไกล



พนักงานสามารถทางานได้ อ ย่างยื ดหยุ่ นมากขึ้นชั่ วโมงการทางานเวลา
และสถานที่ที่พวกเขาต้องการ



8. มีการตรวจสอบหน้าจอแบบ Real time สาหรับการประกัน
คุณภาพ
9. การตรวจสอบอีเมล สามารถจัดเก็บอีเมลทั้งหมดที่ส่งโดย
พนักงาน
10. สร้างรายงานการใช้แอปพลิเคชั่นและการใช้เอกสาร
11. ไม่จาเป็นต้องติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ สามารถติดตั้ง
บนเครื่องคอมพิ วเตอร์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้จัดการได้
12. สามารถทางานผ่านระบบ Firewall และ Router ได้
13. สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ Local Network ได้

ป้องกันคอมพิ วเตอร์หรือใช้งานในทางที่ผิดเช่นการดูภาพอนาจารหรือการ
ดาวน์โหลดที่ผิดกฎหมาย
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