JOB Management System
เข ้าใช ้ระบบ ผ่านโปรแกรม Internet Browser (แนะนำให ้ใช ้โปรแกรม Google Chrome) โดย
พิมพ์ job.bp-server.com ที่ Adress bar ของโปรแกรม Internet Browser

หน ้าจอ Login

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ป้ อนรหัสกิจการ
ป้ อนรหัสผู ้ใช ้
ป้ อนรหัสผ่าน
ให ้คลิกถูก ถ ้าต ้องการให ้โปรแกรม จำค่าข ้อ 1 - 3
คลิกปุ่ ม เข ้าระบบ
กรณีลม
ื รหัสผ่าน ให ้คลิก โปรแกรมจะให ้ป้ อนอีเมล์ทไี่ ด ้สมัครไว ้ เพือ
่ ส่งรหัสผ่านไปให ้
คูม
่ อ
ื การใช ้โปรแกรม
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หน ้าจอหลัก

1.
2.

2

แสดงรหัสผู ้ใช ้โปรแกรม สามารถ คลิก ทีร่ ป
ู ไอคอน เพือ
่ กลับมาทีห
่ น ้าจอหลัก ได ้ตลอดเวลา
กลุม
่ เมนู ทัง้ หมด แบ่งเป็ น 4 กลุม
่ คือ
2.1.
ปฏิบต
ั งิ าน
2.1.1.
เสนอราคา
2.1.2.
อนุมัตใิ บเสนอราคา
2.1.3.
ใบสัง่ ขาย
2.1.4.
อนุมัตใิ บสัง่ ขาย
2.1.5.
รับงาน
2.1.6.
จ่ายงาน
2.1.7.
บันทึกการทำงาน
2.1.8.
จบงาน
2.1.9.
รับชำระ
2.1.10.
สรุปงานประจำเดือน
2.1.11.
สรุปงานประจำปี
2.1.12.
สรุปงานประจำวัน
2.2.
แฟ้ ม
2.2.1.
บริษัท
2.2.2.
ประเภทสินค ้า
2.2.3.
กลุม
่ สินค ้า
2.2.4.
หน่วยนับ
2.2.5.
สินค ้า
2.2.6.
กลุม
่ งาน
2.2.7.
ลูกค ้า
2.2.8.
รหัสค่าใช ้จ่าย
2.2.9.
ประเภทการชำระ
2.2.10.
พนักงาน
2.2.11.
ทะเบียนรถ
2.2.12.
เครือ
่ ง/อุปกรณ์
2.2.13.
โครงการ
2.2.14.
งาน
2.3.
รายงาน
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2.4.

3.
4.

ระบบ
2.4.1.
2.4.2.

เลขทีเ่ อกสาร
เปลีย
่ นรหัสผ่าน

ข ้อความต ้อนรับ แสดงวันทีเ่ ข ้าใช ้งานล่าสุด และ วันสุดท ้ายทีส
่ ามารถใช ้งานได ้
ไอคอน ของเมนูปฏิบต
ั งิ าน จะแสดงทีห
่ น ้าแรก

้
เริม
่ ใชแบบเร็
ว
หัวข ้อนีจ
้ ะแนะนำการใช ้งานบางเมนู ทีจ
่ ำเป็ น เพือ
่ ให ้เข ้าใจการทำงานของระบบได ้อย่างรวดเร็ว
ข ้อมูลทีจ
่ ำเป็ นในการเปิ ดใบงาน ทีจ
่ ะต ้องเตรียมมาก่อน คือ ข ้อมูลสินค ้า, ข ้อมูลพนักงาน, ข ้อมูล
กลุม
่ งาน และ ข ้อมูลทะเบียนรถ
การเปิ ดใบงาน สามารถเปิ ดได ้ ทีเ่ มนู รับงาน หรือ เปิ ดทีเ่ มนูจา่ ยงานเลย ก็ได ้ วัตถุประสงค์ของ
เมนู รับงาน คือการบันทึกรับงานเข ้ามา แต่ยังไม่มก
ี ารเริม
่ งาน เช่นการนัดลูกค ้าล่วงหน ้า ส่วนเมนูจา่ ย
งาน คือ จ่ายงานให ้พนักงาน ออกไปทำงาน
เมือ
่ มีการจ่ายงานให ้พนักงาน พนักงานทีไ่ ด ้รับงาน จะเข ้าบันทึกการทำงานทีเ่ มนูบน
ั ทึกการ
ทำงาน ข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกจะเป็ นเรือ
่ งของการสรุปงาน เวลาทีใ่ ช ้ในการทำงาน และ การบันทึกรูปภาพหน ้า
งาน
เมนูจบงาน จะเป้ นการบันทึกสถานะของงาน ว่าสำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ
เมนูรับชำระ สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ข ้อมูลทีอ
่ อกใบเสร็จจะดึงมาจากใบงาน สามารถออกใบ
เสร็จได ้ทันที โดยไม่ต ้องรอให ้งานจบ แต่ไม่สามารถแก ้ไขยอดเงินในใบงานได ้
กรณีมก
ี ารเปิ ดใบเสนอราคา ใบเสนอราคาทีผ
่ า่ นการอนุมัต ิ จะถูกดึงไปทำใบสัง่ ขาย และใบสัง่
ขายทีอ
่ นุมัต ิ สามารถดึงข ้อมูล ไปทำใบงานได ้เลย
ระบบการอนุมัตใิ บเสนอราคา และ การอนุมัตใิ บสัง่ ขาย สามารถกำหนดได ้ว่าต ้องผ่านการอนุมัต ิ
หรือไม่ กำหนดได ้ ทีเ่ มนูบริษัท
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เพิม
่ พนักงาน

1. คลิกเมนูแฟ้ ม
2. คลิกพนักงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ป้ อนรหัสพนักงาน
ป้ อนรหัสผ่าน กรณี ต ้องการให ้พนักงาน ใช ้โปรแกรมได ้
่ พนั กงาน
ป้ อนชือ
ป้ อนกลุม
่ งานของพนักงาน
ระบุผู ้อนุมัต ิ สำหรับอนุมัตใิ บเสนอราคา และ อนุมัตใิ บสัง่ ขาย
เลือกสถานะ เข ้าระบบได ้ ถ ้าต ้องการให ้พนักงาน เข ้าใช ้โปรแกรมได ้
ใส่รป
ู ลายเซ็น กรณีต ้องการ แสดงลายเซ็น ในใบเสนอราคา หรือ ใบสัง่ ขาย ทีผ
่ า่ นการอนุมัตแ
ิ ล ้ว

หลังจากป้ อนข ้อมูลเสร็จ ให ้คลิกปุ่ ม
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ิ ค ้า
เพิม
่ สน

1. คลิกเมนูแฟ้ ม
2. คลิกสินค ้า

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ป้ อนรหัสสินค ้า
่ สินค ้า
ป้ อนชือ
เลือกหน่วยนับ (กำหนดหน่วยนับ ทีเ่ มนู หน่วยนับ)
ป้ อนราคาขาย
ป้ อนภาษี มล
ู ค่าเพิม
่
้งานได
เลือกว่า ใช
้ หรือ ยกเลิกการใช ้

หลังจากป้ อนข ้อมูลเสร็จให ้คลิกปุ่ ม
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รับงาน
สำหรับบันทึกรับงานจากลูกค ้า และ กำหนดวันนัดหมายเข ้าไปปฏิบต
ั งิ าน

1. เลือกเมนู ปฏิบต
ั งิ าน
2. เลือก รับงาน
3. หรือ คลิก เลือก ทีไ่ อคอน รับงาน โดยไม่ต ้องเลือกจากเมนู

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ช่วงวันที่ ทีต
่ ้องการให ้แสดงในตารางงาน
ระบุพนักงาน ถ ้าต ้องการดูเฉพาะงานของคนนัน
้
ระบุทะเบียนรถ ถ ้าต ้องการดูการใช ้งานของรถนั น
้
คลิกปุ่ มค ้นหา หลังจากเปลีย
่ นเงือ
่ นไข ข ้อ 1 - 3
ตารางงาน เริม
่ 8.00 ถึง 17.00
แสดงเลขทีง่ าน ทีใ่ ช ้เวลาในช่วงนัน
้ ๆ รูปด ้านหลังจะเป็ นสถานะงาน ตามข ้อ 8
ค ้นหางาน แบบละเอียด
สัญญาลักษณ์ แสดงสถานะงาน

คลิกรูป

เมือ
่ ต ้องการเพิม
่ งานใหม่
คลิกทีเ่ ลขงาน เมือ
่ ต ้องการแก ้ไข
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เลขทีง่ าน โปรแกรมจะสร ้างให ้ โดยสามารถกำหนดรูปแบบ ทีเ่ มนู ระบบ หัวข ้อ เลขทีเ่ อกสาร
วันทีร่ ับงาน
วันที่ และ เวลา ทีน
่ ัดลูกค ้า เข ้าปฏิบต
ั งิ าน
กลุม
่ งาน หรือ ประเภทงาน
่ ลูกค ้าให ้เลือก ถ ้าจำ
ระบุลก
ู ค ้า ให ้ป้ อนอักษรทีจ
่ ำได ้อย่างน ้อยหนึง่ ตัว โปรแกรมจะแสดงรายชือ
ไม่ได ้เลย ให ้กด space bar
6. พนักงานขาย จะแสดง ตามรหัสพนักงาน ที่ Login เข ้าระบบ
่ คอลัมน์ได ้เองตามต ้องการ กำหนดที่ เมนู บริษัท
7. คอลัมน์ในกรอบ สามารถระบุ ชือ
8. สามารถดึงข ้อมูลจากใบสัง่ ขาย ทีอ
่ นุมัตแ
ิ ล ้ว (ถ ้ามี)
9. คลิก เพือ
่ เพิม
่ รายการสินค ้า (รูปถัดไป)
10. สามารถป้ อนรหัสสินค ้า หรือ สแกนบาร์โค ้ด
1.
2.
3.
4.
5.
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ิ ค ้า ให ้ป้ อนอักษรทีจ
่ สินค ้าให ้เลือก ถ ้าจำ
1. ระบุสน
่ ำได ้อย่างน ้อยหนึง่ ตัว โปรแกรมจะแสดงรายชือ
ไม่ได ้เลย ให ้กด space bar
2. ป้ อนคำอธิบายสินค ้าเพิม
่ เติม (ถ ้ามี)
3. ป้ อนจำนวน
4. โปรแกรมจะแสดงราคาต่อหน่วย ถ ้าบันทึกไว ้ทีแ
่ ฟ้ มสินค ้า (สามารถเปลีย
่ นแปลงได ้)
5. สามารถระบุสว่ นลดเป็ นบาท หรือ เปอร์เซ็น (ถ ้ามี)
6. หลังจากป้ อนรายละเอียดครบ คลิกตกลง แล ้วปิ ดหน ้าจอ
7. คลิกตกลง แล ้วป้ อนรายการสินค ้าใหม่ โดยไม่ปิดหน ้าจอ
8. ปิ ดหน ้าจอป้ อนสินค ้า

1.
2.
3.
4.
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สินค ้าทีป
่ ้ อน จะแสดงทีต
่ ารางส่วนนี้
สามารถ แทรกรายการสินค ้า แก ้ไข หรือ ลบรายการสินค ้าได ้
โปรแกรมจะคำนวณยอดเงิน และแสดงทีส
่ ว่ นนี้
คลิก ปุ่ มจัดเก็บ เพือ
่ เก็บข ้อมูลเข ้าระบบ
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1. คลิกถูก ถ ้าต ้องการพิมพ์ใบรับงาน หลังจัดเก็บ
2. จัดเก็บข ้อมูล แล ้วกลับไปหน ้าตารางงาน
3. จัดเก็บข ้อมูล แล ้วกลับไปแก ้ไข หรือ ดูเอกสารล่าสุด
ใบงานทีบ
่ น
ั ทึกจ่ายงานแล ้ว จะไม่สามารถแก ้ไขได ้

ตัวอย่างใบรับงาน
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จ่ายงาน
สำหรับมอบหมายงาน ให ้พนักงานไปปฏิบต
ั ิ ตามใบงาน

4. เลือกเมนู ปฏิบต
ั งิ าน
5. เลือก จ่ายงาน
6. หรือ คลิก เลือก ทีไ่ อคอน จ่ายงาน โดยไม่ต ้องเลือกจากเมนู

หน ้าจอแรก จะเหมือนกับหน ้าจอ รับงาน ให ้คลิกทีเ่ ลขทีง่ าน ทีต
่ ้องการจ่ายงานให ้พนักงานไปทำ
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1.
2.
3.
4.

หน ้าจอจะเหมือนกับหน ้าจอรับงาน แต่จะมีสว่ นทีเ่ พิม
่ มาคือในส่วนของการมอบหมายงาน
ระบุพนักงาน ทีจ
่ ะไปปฏิบต
ั งิ าน (ระบุได ้ 3 คน)
ระบุทะเบียนรถยนต์ทน
ี่ ำไปใช ้ในการปฏิบต
ั งิ าน
วันทีป
่ ฏิบต
ั งิ านในส่วนนี้ จะถูกบันทึกจากพนักงาน ทีไ่ ปปฏิบต
ั งิ าน

หลังจากบันทึกข ้อมูลครบถ ้วน ให ้คลิกปุ่ ม จัดเก็บ

1. ให ้คลิกเลือกเอกสารทีต
่ ้องการพิมพ์ หลังจากจัดเก็บ
2. หลังจากคลิกจัดเก็บ โปรแกรมจะกลับไปทีห
่ น ้า ตารางจ่ายงาน
3. คลิกเปิ ดเอกสาร ถ ้าต ้องการข ้อมูลหลังจากคลิก จัดเก็บ

ใบงานทีบ
่ น
ั ทึกการทำงานแล ้ว จะไม่สามารถแก ้ไขได ้
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ตัวอย่างแบบฟอร์มปฏิบต
ั งิ าน
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บันทึกการทำงาน

1. เลือกเมนู ปฏิบต
ั งิ าน
2. เลือก บันทึกการทำงาน
3. หรือ คลิก เลือก ทีไ่ อคอน บันทึกการทำงาน โดยไม่ต ้องเลือกจากเมนู

1.
2.
3.
4.
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รหัสพนักงาน เป็ นรหัสทีเ่ ข ้าใช ้โปรแกรม ไม่สามารถแก ้ไขได ้
ระบุชว่ งวันที่ ทีต
่ ้องการดู
คลิกเพือ
่ ค ้นหาข ้อมูล ในช่วงวันที่ ทีร่ ะบุ
คลิก เพือ
่ เข ้าไป บันทึกการทำงาน

BP JOB ON CLOUD

1.
2.
3.
4.
5.

ป้ อนรายละเอียดการทำงาน
ระบุวันที่ และ เวลา ทีเ่ ริม
่ ปฏิบต
ั งิ านจริง
ระบุวันที่ และ เวลา ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านเสร็จ
คลิกจัดเก็บ หลังจากป้ อนข ้อมูลเรียบร ้อย
สามารถเพิม
่ รูปหน ้างาน ได ้ 4 รูป (รูปทีเ่ พิม
่ จะจัดเก็บอัตโนมัต ิ โดยไม่ต ้องกดบันทึก ) การใช ้งาน
บนสมาร์ทโฟน สามารถคลิกทีป
่ มรู
ุ่ ป เพือ
่ ทำการถ่ายรูป และ เพิม
่ เข ้าในโปรแกรมได ้ทันที โดยผู ้
ใช ้งาน ต ้องใช ้งานผ่านโปรแกรม Google Chrome และทำการสร ้างไอคอน บนหน ้าจอสมาร์ท
โฟนก่อน ดังนี้

เปิ ดโปรแกรม Google Chrome แล ้วเข ้าโปรแกรมโดยพิมพ์ job.bp-server.com
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ทีห
่ น ้าจอ Login ให ้เลือกเมนู แล ้ว เลือก เพิม
่ ลงในหน ้าจอหลัก
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ให ้คลิกเพิม
่ โปรแกรมจะสร ้างไอคอนบนหน ้าจอ สมาร์ทโฟน ซึง่ สามารถเรียกใช ้งานเหมือน แอป บนมือ
ถือทั่วไป

17

BP JOB ON CLOUD
หลังคลิกปุ่ มจัดเก็บ สามารถพิมพ์ใบสรุปงาน จากหน ้าจอบันทึกการทำงานได ้

18

BP JOB ON CLOUD

จบงาน
สำหรับบันทึกสถานะของงานทีท
่ ำเสร็จแล ้ว ว่าสำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ

1. คลิกเมนู ปฏิบต
ั งิ าน
2. เลือก จบงาน
3. หรือ คลิก เลือก ทีไ่ อคอน จบงาน โดยไม่ต ้องเลือกจากเมนู

1.
2.
3.
4.
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ระบุพนักงานทีไ่ ปปฏิบต
ั งิ าน หรือ เลือกแสดงทัง้ หมด
ระบุชว่ งวันที่ ทีไ่ ปปฏิบต
ั งิ าน
คลิก ค ้นหา เมือ
่ เปลีย
่ นเงือ
่ นไขข ้อ 1 - 2
คลิก เลขทีง่ าน เพือ
่ เข ้าไป บันทึกสถานะของงาน ว่า สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ

BP JOB ON CLOUD

1.
2.
3.
4.
5.

เลือกสถานะงาน
คลิกจัดเก็บ
สามารถบันทึกผล ปฏิบต
ั งิ าน แทนผู ้ปฏิบต
ั งิ านได ้ ทีห
่ น ้าจอนี้
สามารถบันทึกเวลาปฏิบต
ั งิ านจริง แทนผู ้ปฏิบต
ั งิ านได ้ ทีห
่ น ้าจอนี้
สามารถเพิม
่ รูป แทนผู ้ปฏิบต
ั งิ านได ้ ทีห
่ น ้าจอนี้

ตัง้ ค่ากิจการ
ข ้อมูลต่างๆ ในหน ้าจอกิจการ ช่วยปรับโปรแกรมให ้เหมาะสมกับ กิจการของผู ้ใช ้มากขึน
้

1. รหัสกิจการ คือรหัสทีไ่ ด ้รับ ตอนลงทะเบียนใช ้งาน เป็ นรหัสในการเข ้าใช ้โปรแกรม
่ และทีอ
2. ชือ
่ ยูข
่ องกิจการ จะถูกนำไปแสดงบนหัวเอกสารต่างๆ ทัง้ หมด ในระบบ
3. อีเมล์ทรี่ ะบุ ตอนสมัครใช ้งาน เป็ นอีเมล์ทใี่ ช ้ติดต่อกับผู ้ดูแลระบบ เช่นกรณีลม
ื รหัสผ่าน
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1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.

ภาพโลโก ้จะถูกนำไปแสดงบนหัวของแบบฟอร์มต่างๆ ในโปรแกรม
ระบุวธิ ก
ี ารคิดภาษี ของกิจการ (แก ้ไขได ้ในหน ้าจอเปิ ดงาน)
่ ผู ้มีอำนาจลงนาม จะแสดงในแบบฟอร์ม ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี
ชือ
่ คอลัมน์ได ้เอง 6 คอลัมน์ ให ้เหมาะสมกับกิจการ ชือ
่ คอลัมน์นจ
สามารถกำหนดชือ
ี้ ะใช ้ในหน ้าจอ
รับงาน และแสดงในแบบฟอร์มรับงาน

ใบเสนอราคา หรือ ใบสัง่ ขาย สามารถอนุมัตผ
ิ า่ นระบบได ้ เอกสารทีอ
่ นุมัต ิ โปรแกรมจะแสดงลาย
เซ็น ของผู ้อนุมัต ิ และ ผู ้ขออนุมัต ิ (ถ ้ามีการอัพโหลดรูปลายเซ็น ในเมนูพนักงาน)
1.1.
ถ ้าต ้องการให ้ใบเสนอราคา หรือ ใบสัง่ ขาย มีสถานะอนุมัตท
ิ ันที หลังจากจัดเก็บข ้อมูล
โดยไม่ต ้องผ่านระบบการอนุมัต ิ ให ้คลิกเอาเครือ
่ งหมายถูกออก
1.2.
หลังจากบันทึกข ้อมูลใบเสนอราคา และใบสัง่ ขาย แล ้วเลือกสถานะเป็ น ส่งอนุมัต ิ ระบบ
จะส่งเมล์แจ ้งผู ้อนุมัตท
ิ ันที ( ต ้องกำหนดอีเมล์ของผู ้อนุมัต ิ ทีเ่ มนูพนักงาน )
่
ใบเสนอราคา จะมีชองหมายเหตุให ้ 5 ช่อง ถ ้า 5 ช่องนัน
้ บันทึกข ้อความเดิมๆ ซ้ำๆ สามารถ
กำหนดข ้อความได ้ทีส
่ ว่ นนี้ (สามารถแก ้ไขข ้อความทีห
่ น ้าใบเสนอราคาได ้)
่ ของเอกสาร ทีจ
ใบรับงาน ใบปฏิบต
ั งิ าน และ ใบสรุปงาน สามารถกำหนดชือ
่ ะนำไปแสดงบนหัว
เอกสารได ้เอง ทีส
่ ว่ นนี้

หลังจากป้ อนหรือแก ้ไขข ้อมูลต่างๆ อย่าลืมคลิก จัดเก็บ เพือ
่ บันทึกข ้อมูลเข ้าระบบ
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