โปรแกรมเงินเดือนพร้อมใช้
ถ้ าการคํานวณเงินเดือนและงานบุคคล การจัดพิมพ์หรื อเขียนเอกสารส่งสรรพากร และประกันสังคม ทีต้ องทําทุก
เดือน เคยเป็ นเรื องยุง่ ยากสําหรับคุณแล้ วละก้ อ iMoneys Payroll ช่วยคุณได้ ด้ วยการออกแบบโปรแกรมให้ ใช้ งา่ ย
และเพียบพร้ อมด้ วยความสะดวกสบายต่างๆ ทีเตรียมไว้ ให้ สําหรับงานคํานวณเงินเดือนค่าแรง งานบุคคล และงาน
เอกสารต่างๆ ทีต้ องนําส่งราชการ คุณจะไม่ต้องยุ่งยากกับงานเหล่านีอีกต่อไป คุณสมบัติทงหมดนี
ั
คือสิงทีจะบอก
คุณว่า iMoneys Payroll ทําอะไรให้ คณ
ุ ได้ บ้าง

ออกแบบให้ พร้ อมใช้
สวยงามน่ าใช้ และเข้ าใจง่ าย
จากการออกแบบให้ โปรแกรมดูสวยงามเข้ าใจง่าย พร้ อมด้ วย การออกแบบ icon
ให้ สือความหมายในตัวเอง และการวางตําแหน่งเป็ นหมวดหมู่ ตามการทํางานจริ ง
เมือคุณเปิ ดโปรแกรมใช้ ในครังแรก คุณจะสามารถเข้ าใจในวิธีการใช้ งานเมนูต่างๆ
ได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว

เลขบอกขันตอนการทํางาน
นอกจาก icon ทีสือความหมายในตัวแล้ ว ยังได้ เพิมหมายเลขกํากับ ไว้ ที icon ของ
แต่ละเมนูอีกด้ วยเพือบอกให้ ทราบถึงลําดับการทํางานของแต่ละเมนูเพียงคุณทํา
ตามลําดับหมายเลขก็จะได้ ขนตอนที
ั
ถูกต้ อง

รายงานเป็ นสี รูปแบบสวยงามและดูง่าย
ด้ วยรายงานทีเป็ นสีสนั สดใส ดูง่ายสบายตา ทันสมัย และยังพิมพ์ ได้ เร็ วขึนด้ วย
เพราะพิมพ์ออกเครื องพิมพ์ InkJet หรือ Laser สีได้ อย่างสวยงาม

พิมพ์ บัตรพนักงานทีมีรูปภาพพร้ อมรหัสบาร์ โค้ ด
เลือกพิมพ์บตั รพนักงานจากรู ปแบบทีโปรแกรมมีให้ เลือก อย่างหลากหลาย สีสนั
และหลายรูปแบบ พร้ อมภาพพนักงานและรหัสบาร์ โค้ ดลงบนบัตรให้ ด้วย

มีสลิปเงินเดือนหลากหลายรู ปแบบให้ เลือกใช้
นอกจากบัตรพนักงานแล้ ว ยังมีสลิปเงินเดือนอีกหลายรูปแบบ ทีโปรแกรมเตรี ยม
ไว้ ให้ คุณพร้ อมใช้ อีกด้ วย โดยสามารถพิมพ์บนกระดาษเปล่า ได้ เลย ไม่ต้องสัง
พิมพ์สลิปสําเร็จรูปให้ สินเปลือง

ระบบ Auto Backup
มันใจได้ ว่าข้ อมูลสําคัญของคุณจะไม่สญ
ู หายไปไหน ด้ วยระบบ Auto Backup
ของโปรแกรม ซึงจะคอยสําเนาข้ อมูลของคุณเก็บไว้ ให้ ทกุ วัน และก่อนการทํางาน
ในขันตอนสําคัญทีจะมีผลกับข้ อมูลของคุณ

ระบบ Auto Update โปรแกรมสดใหม่ ส่งตรงถึงคุณทันที
เพียงคุณมี Internet ต่อเชือมอยู่ โปรแกรมจะตรวจสอบ Version ใหม่ล่าสุดให้ ทกุ ครังทีเข้ าโปรแกรม และถ้ ามี Version ใหม่ออกมา ก็จะติดตังและ Update ให้
ทันทีโดยคุณไม่ต้องยุง่ ยากเสียเวลาติดตังโปรแกรมเอง และไม่ต้องกลัวว่าโปรแกรม iMoneys Payroll ของคุณจะล้ าสมัย

ใช้ งานได้ ทงแบบเครื
ั
องเดียวหรือแบบหลายเครื องพร้ อมกัน
ไม่วา่ ธุรกิจของคุณจะมีขนาดไหนก็ตามคุณสามารถมันใจได้ วา่ iMoneys Payroll จะสามารถรองรับการขยายตัวตามธุรกิจของคุณได้ อย่างไม่มีปัญหา ตังแต่เริ ม
จากเครื องๆ เดียวไปจนถึงระบบเครื อข่าย (LAN) ก็ยงั ใช้ โปรแกรม iMoneys Payroll ได้ อย่างต่อเนืองไม่มีสะดุด
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คุณสมบัติทมีี ให้ อย่ างครบถ้ วน
พิมพ์ ภงด.1 ภงด.91 และฟอร์ มประกันสังคม ส่ งได้ ทันที
หมดปั ญ หา หยุด เสีย เวลากับ การกรอกแบบฟอร์ ม แบบเดิ มๆ ได้ เพราะคุณ
สามารถพิมพ์ฟอร์ มต่างๆ ทุกฟอร์ มทีต้ องส่งสรรพากรและประกันสังคม ทังใบปะ
หน้ า และใบแนบได้ ทนั ทีทีต้ องการ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ มแม้ แต่บรรทัดเดียว

เก็บประวัตพ
ิ นักงานได้ อย่ างละเอียด

แตกต่างจากโปรแกรมเงินเดือนทัวไป iMoneys Payroll ได้ เพิมในส่วนของการ
จัดเก็บประวัติตา่ งๆ ของพนักงานแต่ละคน ไว้ ให้ อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็ นประวัติ
การศึกษา ประวัติการฝึ กอบรม ประวัติการปรับเงินเดือนและตําแหน่ง ประวัติการ
ทํางาน พร้ อมด้ วยรายงานต่างๆ อย่างครบถ้ วน

รองรั บการเบิกเงินล่ วงหน้ า เงินกู้ และผ่ อนจ่ าย
ของคู่กันกับการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง นันก็คือ การเบิกเงินล่วงหน้ า เงินกู้ และการผ่อนจ่ายเงินกู้ยืม iMoneys Payroll จึงได้ เตรี ยมส่วนนีไว้ ให้ โดยจะเก็ บ
ยอดเงินทีให้ พนักงานเบิกล่วงหน้ า หรื อ สัญญาเงินกู้ยืมบริ ษัท และหักเงินผ่อนจ่ายทุกๆ เดือนให้ จนกว่าจะครบ พร้ อมด้ วยประวัติการผ่อนจ่ายทุกงวด

รองรั บงวดการจ่ ายเงินเดือนทีแตกต่ างกันได้
เช่น พนักงานรายวัน จ่ายเงินเดือนละ 4 ครัง และพนักงานรายเดือน จ่ายเงินเดือนละครัง โปรแกรมก็รองรับพร้ อมกันได้ อย่างสบาย พร้ อมทังคํานวณรายได้ และ
ภาษี ให้ ได้ อย่างถูกต้ องรวดเร็ ว

ระบบรักษาความลับทีมันใจได้
กําหนดสิทธิการใช้ งานและรหัสผ่ านได้ ทกุ เมนู
ทุกหน้ าจอ และทุกรายงาน
ข้ อมูลเงินเดือนถือเป็ นความลับสําคัญของทุกบริษัท แต่การบันทึกข้ อมูลเป็ นงานที
เกียวข้ องกับคนหลายๆ คน ด้ วยระบบการกําหนดสิทธิ ผู้ใช้ งาน ของโปรแกรมทีให้
คุณกําหนดสิทธิ ให้ กับผู้ช่วยแต่ละคน ในการทํางานแต่ละเมนู แต่ละหน้ าจอและ
ทุกๆ รายงานได้ อย่างละเอียด ตังแต่การเข้ าถึงข้ อมูล การดูข้อมูล จนถึงการแก้ ไข
ข้ อมูล

กําหนดสิทธิให้ บันทึกข้ อมูลโดยไม่ ให้ เห็นจํานวนเงิน
นอกจากสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลแล้ ว ยังกําหนดให้ เห็นหรือไม่ให้ เห็น จํานวนเงินที
เป็ นความลับได้ อีกด้ วย

มีให้ เลือกใช้ ได้ ตามความต้ องการถึง

เวอร์ ชัน คือ

Version

ราคา

พนักงาน คน (ใช้ เครื องเดียว)
พนักงาน ไม่จํากัด (ใช้ เครื องเดียว)
พนักงาน คน (ใช้ งานพร้ อมกัน เครื อง)
พนักงาน ไม่จํากัด (ใช้ งานพร้ อมกัน เครื อง)

,000
,000
,000
1 ,000

Vat 7%
350
0
0

รวม
5,350
, 0
,
1,

สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที
หมายเลข 085-503-6999, 085-809-5888
(จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00)

บริ ษัท ไอมันนีส์ ซอฟแวร์ จํากัด
ซอยเย็นจิต ถนนจันทน์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร. 085-503-6999, 085-809-5888 FAX. 02-041-1470
www.imoneys.co.th E-mail: support@imoneys.co.th
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