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BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

BUFLOW

"เพิ่มมาตรฐานการทำงาน
พัฒนากระบวนการของธุรกิจ"
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BU Flow Application คือ ระบบการสงเอกสารโดยเปนการสงจากบุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือ
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดโดยอัตโนมัติ ระบบจะสงเอกสารไปตามกฏเงื่อนไขที่ไดกำหนดไวเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคทางธุรกิจ เชน เอกสารใบลาที่ตองใหหัวหนาอนุมัติพรอมทั้งนำสงไปยังตนทาง เมื่อเอกสาร
อนุมัติแลวทำใหงายตอการรวบรวมและสรุปเพื่อใชเปนรายงานในการตัดสินใจ อีกทั้งยังตรวจสอบสถานะของ
เอกสารและประวัติตางๆ ไดดวยตัวเองซึ่งจะเปนการลดการทำงานของแผนกตนทางในการตอบคำถามเหลานี้

Approval Flow

Build your Own Route

BU Flow ทำใหการดำเนินการทางธุรกิจเร็วขึ้น
โดยในแตละขั้นตอนเอกสารจะดำเนินการสงไป
อยางถูกตองตามกระบวนการที่กำหนด
อีกทั้งยังสามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินการ
ไดตลอดเวลา

สามารถนำกระบวนการทางธุรกิจมาจัดวาง
บนระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหการทำงานเปนไปอยาง
สอดคลองกับบทบาทและหนาที่ตางๆ ภายในองคกร
ซึ่งจะชวยทำใหการดำเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน

คุณสมบัติของระบบ
ORGANIZATION MANAGEMENT

การมีขอ
 มูลพืน
้ ฐานขององคกรเปนสวนสำคัญอยางยิง่ ทีจ
่ ะทำใหการดำเนินการของ
กระบวนการตางๆ สอดคลองกับหนาทีง่ านทีแ่ ทจริง
การสราง Organization Chart
รองรับหลายบริษท
ั
การสราง Employee Profile
สามารถสรางหนวยงานตาง ๆ
สามารถสรางลำดับชัน
้ ของหนวยงานไดอยางไมจำกัด
สามารถระบุตำแหนงของพนักงาน
สามารถกำหนดระดับของตำแหนงงาน
สามารถสราง Organization ไดลว งหนา เพือ
่ รองรับการประกาศ

PROCESS FLOW MANAGEMENT

เพือ
่ ใหรองรับกับกระบวนการทำงานพืน
้ ฐานไปจนถึงกระบวนการทำงานทีซ่ บ
ั ซอนและจะตอง
ครอบคลุมเงือ
่ นไขตางๆ ไดเพียงพอทีจ
่ ะทำใหการไหลของงานเปนไปอยางราบรืน
่
กำหนดขัน
้ ตอนการอนุมต
ั ไิ ดไมจำกัด
รองรับการอนุมต
ั ใิ นแตละขัน
้ ไดทงั้ แบบ Serial และ Parallel
รองรับการโอนสิทธิการอนุมต
ั ิ
สามารถกำหนดเงือ
่ นไขการอนุมต
ั โิ ดยกำหนดไดจากขอมูลทีบ
่ น
ั ทึกจากฟอรม
กำหนดระยะเวลาในการอนุมต
ั แิ ตละขัน
้ ตอน ซึง่ หากเลยกำหนดสามารถกำหนดการแจงเตือนได
กำหนดเงือ
่ นไขในการแจงเตือน
กำหนดรูปแบบขอความในการแจงเตือน
สามารถดำเนินการอนุมต
ั ิ ไมอนุมต
ั ิ หรือตีกลับเพือ
่ ทบทวน
สามารถสง email ไปยังขัน
้ ตอนตอไปเพือ
่ ทำการอนุมต
ั ิ
สามารถกำหนด email ตอบกลับไปเมือ
่ เอกสารไดดำเนินการสิน
้ สุด
สามารถสรุปเวลาการดำเนินการในแตละขัน
้ ตอนได
มีรายงานวิเคราะหเวลาในการดำเนินการ

FORM MANAGEMENT

การจัดการหนาจอการรับขอมูลเบือ
้ งตนตามคำรองขอในแตละประเภท
สรางแบบฟอรมไดเอง
กำหนดการตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรม
ควบคุมการเปลีย
่ นแปลงของแบบฟอรมเปนเวอรชน
ั่ ได
แนบไฟลเอกสารในแบบฟอรมได

DATA INTERFACE

การเชือ
่ มโยงขอมูลกับแหลงขอมูลภายในระบบ และภายนอกจากแหลงอืน
่ ๆ เพือ
่ การเชือ
่ มโยง
ขอมูลทีถ
่ ก
ู ตอง
กำหนดแหลงทีม
่ าของขอมูลจากภายนอกได
กำหนดการนำเขาขอมูลพืน
้ ฐาน (ขอมูลพนักงาน,ขอมูลหนวยงาน,ขอมูลตำแหนงงาน)
จากแหลงขอมูลภายนอก
กำหนดเวลาและความถีใ่ นการนำเขาขอมูล
รองรับรูปแบบขอมูลนำเขาไดหลายชนิด
กำหนดขอมูลทีจ
่ ะนำออกได
กำหนด Folder ทีเ่ ก็บขอมูลนำออกได
กำหนดเวลาในการนำออก
รองรับรูปแบบขอมูลนำออกไดหลายชนิด
Dashboard

Dashboard

DASHBOARD

หนาจอแสดงสถานะและสถิตขิ องเอกสารบนหนาจอเดียว
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MOBILE

การใชงานบนอุปกรณสอ
ื่ สารได จะชวยอำนวยความสะดวกและทำใหการใชงานไมมอ
ี ป
ุ สรรคอีกตอไป
เปน Native Application สามารถใชงานไดทงั้ Android และ iOS
ไดรบ
ั การแจงเตือนบน Mobile เมือ
่ มีเอกสารเพือ
่ การอนุมต
ั ิ
ไดรบ
ั การแจงเตือนบน Mobile เมือ
่ เอกสารไดรบ
ั การอนุมต
ั แิ ลว
สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมต
ั เิ อกสารตางๆ
สามารถเขาทำการอนุมต
ั เิ อกสารตางๆ

ประโยชนที่ไดรับ
พนักงานสามารถสอบถามขอมูลหรือทำรายการ
ไดดว ยตนเอง

มีขอ
 มูลทีถ
่ ก
ู ตอง สามารถนำไปใชไดทน
ั ที

พนักงานมีความเขาใจและทราบถึงกฏบริษท
ั ทีก
่ ำหนดไว

การบริหารงานตอเนือ
่ งเปนกระบวนการ

ขอมูลไดรบ
ั การตรวจสอบอยางถูกตอง

สือ
่ สารขอมูลรวดเร็วทันตอความตองการ

พนักงานไดรบ
ั ความรวดเร็วในการทำรายการ

ลดความซํา้ ซอนและขัน
้ ตอนการทำงาน

ผูบ
 งั คับบัญชาสอบถามขอมูลไดดว ยตนเอง

สะดวกในการคนหาและนำขอมูลมาใชใหม

ผูบ
 งั คับบัญชานำขอมูลไปใชในการวางแผนงาน

ประหยัดพืน
้ ทีใ่ นการจัดเก็บเอกสาร

เอกสารไดรบ
ั การอนุมต
ั แิ ละตอบรับภายในเวลาทีก
่ ำหนด

ลดความผิดพลาดในการทำงาน

การสงเอกสารถูกตองตามทีก
่ ำหนดไว

ลดปริมาณกระดาษทีใ่ ชในสำนักงาน

ทุกฝายและทุกหนวยงานทราบถึงสถานะของเอกสาร
ทีก
่ ำลังดำเนินการ

ปองกันเอกสารสูญหาย

มีมาตรฐานของกระบวนการ/วิธก
ี าร บอกวามีความ
ตองการทางธุรกิจอยางไร (Business Requirement)

ลดคาใชจา ยในการดำเนินงาน (10-15%)

เพิม
่ คุณภาพ และลดการผิดพลาดของกระบวนการ (20-30%)

ลดเวลาในการฝกอบรม (คาใชจา ย) (10-30%)

ลดจำนวนของการรองขอการสนับสนุนการทำงาน
ภายใน (15-30%)

ลดจำนวนการรองเรียนจากลูกคา (20-30%)

การประยุกตใชงาน
HR.

ขอลา
เบิกคารักษาพยาบาล

SALES

อนุมัติคำสั่งขาย
เบิกคาใชจายการทำงาน

รับรองเวลาการทำงาน
ขอฝกอบรม

ขอโอที
พิจารณาใบสมัครงาน

ขอเอกสารรับรองการทำงาน
ประเมินการทำงาน

ปรับราคาขาย

อนุมัติเปดลูกคา

เบิกคาใชจายในการขาย

เบิกคานํ้ามัน
จองตั๋วเครื่องบิน

เบิกเงินคืน

PURCHASING
ใบขอซื้อ

ใบสั่งซื้อ Purchase Order

ACCOUNTING
เบิกเงินทดลองจาย
ขอเดินทาง

เคลียรคาใชจาย
ขอใชรถ

092-879-6442 (ฝายขาย)
thararat.k@pilabstudio.com

