RMS
ระบบงาน CompuProperty เป็นระบบงานที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2534 ระบบได้รวมระบบย่อยๆ ที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจใน
การบริหาร ดำเนินการ และทางปฏิบัติไว้ในระบบงาน CompuProperty นับได้ว่าเป็น
ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดการ และการทำงาน
อย่างเพียบพร้อมในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร
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ระบบควบคุม
CM- Construction Management
สัญญาผู้รับเหมา
ลักษณะสัญญา เป็นแบบก่อสร้างตัวบ้าน หรือก่อสร้างสาธารณูปโภค
รายละเอียดของสัญญา เช่น ผรม., มูลค่าสัญญา, แปลงที่ก่อสร้าง,
การประกันสัญญา, เงินล่วงหน้า, เงินประกันผลงาน เป็นต้น
ทำรายงาน Forecast การจ่ายเงิน จากงวดการส่งมอบในสัญญา
สามารถทราบสถานะได้อย่างรวดเร็วว่าสัญญาไหนก่อสร้างล่าช้า
มีระบบการอนุมัติสัญญา
เก็บประวัติการลดงานในสัญญา
ควบคุมการจบสัญญา ทั้งแบบปกติ และ พิเศษ
ในแต่ละสัญญาสามารถก่อสร้างบ้านได้มากกว่า 1 หลัง แต่ควรอยู่ใน
โครงการเดียวกัน
มีสัญญาย่อยได้ไม่จำกัด
ใบเบิกงวดงาน
รายละเอียดของใบเบิก เช่น สัญญา, งวดงาน, วิธีการจ่าย เป็นต้น
แยกจำนวนเงินทีจ่ า่ ยว่าเป็น ค่างานเท่าไร, เงินล่วงหน้าเท่าไร, เงินประกัน
เท่าไร, มีรายการหักอะไรบ้าง
แยกจ่ายของสัญญาไหนบ้าง
แยกสถานะของงวดงานได้ว่า งวดไหนเบิกไปแล้ว งวดไหนยังไม่ได้เบิก
เบิกจ่ายได้พร้อมกันหลายสัญญา
เบิกจ่ายได้หลายครั้งใน 1 งวด
กำหนดวิธีการเบิกจ่ายได้ 3 วิธี
บันทึกรายการหักได้หลายรายการต่อ 1 ใบเบิก
เก็บทะเบียนการคืนเงินล่วงหน้า (Advance)
เก็บทะเบียนเงินประกันผลงาน (Retention)
เก็บทะเบียนรายการหักผู้รับเหมา
ระบบงบประมาณโครงการ
กระจายรายการหักกับหลายๆ ใบเบิก
BG-Budget Project
บันทึกรายการหักข้ามสัญญาได้
เชื่อมโยงกับ BoQ เพื่อควบคุมงานให้เป็นไปตาม BoQ
กำหนดโครงสร้าง(หมวดหมู่)ของงบประมาณได้ไม่จำกัด
ควบคุมปริมาณวัสดุที่จะสั่งซื้อของบ้านแต่ละหลัง
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
สามารถกระจายค่าใช้จ่ายของโครงการ แยกตามเฟสได้
เก็บประวัติการปรับปรุงงบประมาณ
เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ (Budget)
กำหนดผู้ดูแลงบประมาณในแต่ละหัวข้อ
ควบคุมการกระจายปล่อยงบได้ ไม่จำกัดจำนวนครัง้ โดยควบคุมตามยอดใหญ่ เชื่อมโยงกับระบบต้นทุน (Costing)
เชื่อมจุดตัดและคืนงบประมาณ เพื่อเก็บประวัติการใช้งบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง
สัญญาเช่า กำหนดรายได้ประจำและประเภทรายได้ต่างๆของสัญญา
กำหนเลขมิเตอร์น้ำ ไฟ โทรศัพท์ แยกผู้เช่าและผู้ชำระเงิน คำนวณ
ค่าเช่าตามพื้นที่กรณีผู้เช่ามีหลายบริษัท กำหนดการขึ้นค่าเช่าอัตโนมัติ
การแจ้งหนี้ประจำงวด บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากค่าใช้่
จ่ายประจำ ประมวลผล พิมพ์ใบแจ้งหนี้
การรับชำระ รับชำระเป็นเงินสด เช็ค เครดิตการ์ดหรือการโอนเข้า
บัญชี รับชำระตามเอกสารแจ้งหนี้ ชำระ Partial Payment พิมพ์
ใบเสร็จหรือใบรับเงิน
ทะเบียนเช็คและการนำเงินเข้าธนาคาร ทะเบียนเช็ครับ รวม Post
Dated Cheque พิมพ์รายละเอียดประกอบการนำเข้า คุมสถานะเช็ค
เก็บประวัติการเปลี่ยนสถานะเช็ค คำนวณค่าธรรมเนียมเช็คกรณี
เป็นเช็คระหว่างทาง Link เข้าระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ

ระบบบัญชี
GL-General Ledger
เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ
รองรับการทำงานแบบ Batch Process (Open Print Close)
รองรับการทำงานได้หลายบริษัท ไม่จำกัดจำนวนปี
ระบบจะแยกผังบัญชีของแต่ละปีให้อัตโนมัติ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
ผังบัญชี และสามารถดูข้อมูลของปีก่อน
มีระบบควบคุมทะเบียน 2 ชั้น (Sub Ledger)
กำหนดรูปแบบงบการเงินได้หลากหลาย
ควบคุมการปิดงวด เพื่อป้องกันมิให้มีรายการแก้ไข ในงวดที่ปิดบัญชีแล้ว
บันทึกรายการแต่ละรายการ แยกตามโครงการ และ แผนก
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ระบบต้นทุน
CS-Costing
คำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบ้านแต่ละหลัง
กระจายต้นทุน(ตามสัดส่วน)กรณีค่าใช้จ่าย(สัญญา)นั้น ไม่ได้ระบุรายหลัง
กระจายต้นทุนกรณีค่าใช้จ่ายนั้นจ่ายก่อนการเปิดโครงการเช่น ที่ดิน ฯลฯ

ระบบเจ้าหนี้การค้า
AP-Account Payable
เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ(BG) และระบบควบคุมงานก่อสร้าง(CM)
ควบคุมใบขอซื้อ (PR)
รวบรวมใบขอซื้อหลายๆ ใบเพื่อทำเป็นใบสั่งซื้อ (PO)
รับของ/ยกเลิก บางรายการในใบสั่งซื้อ
ตรวจสอบ(วิเคราะห์)ประวัติการสั่งซื้อได้หลากหลาย
ดึงข้อมูลการรับของเพื่อทำใบสำคัญตั้งหนี้ ทางบัญชี
บันทึกรายการตั้งหนี้จากใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องผ่านใบสั่งซื้อ (Non PO)
แยกขั้นตอนระหว่างการแจ้งหนี้ / รับวางบิล กับการอนุมัติจ่าย
เก็บทะเบียนแยกระหว่างภาษีซื้อ กับ ภาษีซื้อรอใบกำกับ
คำนวณภาษีซื้อเฉลี่ยได้อัตโนมัติ
ออกรายงานการปรับปรุงภาษีซื้อเฉลี่ยสิ้นปี

ระบบการเงิน
FN-Financial
เชื่อมโยงกับระบบเจ้าหนี้(AP) ระบบควบคุมงานก่อสร้าง(CM) และ
ระบบงบประมาณ(BG)
กำหนดรายการรับ/จ่าย แยกต่างหากจากรหัสบัญชี
ควบคุมใบสำคัญจ่าย(Payment Voucher)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พิมพ์เอกสารที่สำคัญๆ เช่น หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เช็ค เป็นต้น
ควบคุมทะเบียนเช็คได้อย่างละเอียด และถูกต้องทุกขั้นตอน
ออกรายงาน Bank Reconcile ได้ทันที ถูกต้อง และรวดเร็ว
บันทึกรายการรับเงินอื่นๆ (ที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาของลูกค้า) ได้อย่างอิสระและถูกต้อง
รับชำระได้หลายรูปแบบครบถ้วน เช่น เงินสด, เช็ค, เครดิตการ์ด เป็นต้น
บันทึกรายการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องของ Cash Flow เช่น เงินทดลองจ่าย เป็นต้น
แสดงรายงาน Cash Statement เป็นรายวัน/สัปดาห์/เดือน
แสดงรายงาน Cash Flow แยกตามโครงการ
รองรับการบันทึกรายการโอนเงินระหว่างธนาคาร ทั้งธนาคารเดียวกัน และ ต่างธนาคาร
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ระบบควบคุมการเก็บงานและต่อเติม
CME-Construction Management Enhancement

ควบคุมงานเพิ่มเติม ของบ้านแต่ละหลัง
ออกใบเสนอราคา ได้หลากหลาย
กำหนดรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของงานเพิ่มเติม
ควบคุมราคาต้นทุนและราคาเสนอลูกค้า
กำหนดตารางการทำงาน
เก็บประวัติการตรวจ(รับ) งานของลูกค้า
เชื่อมโยงกับระบบ IR(งวดเพิ่มเติม) เพื่อควบคุมการรับชำระเงินตามสัญญา
เชื่อมโยงกับระบบ CM เพื่อสั่งทำงานก่อสร้าง

ระบบบริการซ่อมบำรุง
ESV- Engineering Service
ควบคุมใบเสนอราคา และสัญญา
ใบเสนอราคา สามารถระบุลูกค้าได้หลายคน และกำหนดสินค้า
ที่ให้บริการได้หลายรายการ
เสนอราคาเป็นหน่วยเงินต่างประเทศได้
กำหนดรายละเอียด Bill Of Quantity ได้ทั้งชุดราคาต้น
ทุนประมาณการและชุดราคาเสนอลูกค้า
กำหนดกลุ่มงานบริการได้ไม่จำกัด
ใบเสนอราคาสามารถเสนอได้หลายครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในใบเสนอราคาก่อนที่จะมีการอนุมัติ
ระบุงานเพิ่ม-ลดในใบเสนอราคา โดยกำหนดใบเสนอ
ราคาย่อยอ้างอิงใบหลัก หรือลดงานในใบเสนอราคาใบเดิมได้
คุมเลขที่สัญญาอ้างอิงใบเสนอราคา
เก็บเอกสารแนบในรูปแบบไฟล์แนบในฐานข้อมูลได้
พิมพ์ใบเสนอราคา และสัญญา
ควบคุมแผนการดำเนินงาน และ %งานเสร็จ
กำหนดแผนงานดำเนินการรวมต่อใบเสนอราคา หรือแยกตามสินค้า
ที่ให้บริการได้
แสดงรายงานตารางแผนการดำเนินงาน และตารางเวลาการดำเนินการจริง
บันทึก % งานเสร็จแยกตามกลุ่มงาน เพื่อควบคุมการรับรู้รายได้และการ
แจ้งหนี้

ควบคุมการเบิก-จ่ายและต้นทุนการให้บริการ
คุมการสั่งซื้อ-ทำจ่าย-เบิกวัสดุ ที่ใช้ในการบริการตาม BOQ ที่กำหนด
พิมพ์ใบขอซื้อ, ใบสั่งจ่าย หรือ ใบเบิกวัสดุ
รายงานสรุปต้นทุนต่อใบเสนอราคา
ควบคุมการแจ้งหนี้
แบ่งงวดการแจ้งหนี้ด้วย % เงิน และกำหนด %งานเสร็จ เพื่อใช้
ในการควบคุมการออกใบแจ้งหนี้
ระบุช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการต่องวดที่แจ้งเพื่อคุมการรับรู้รายได้ของ
บัญชี
หากเสนอราคาด้วยหน่วยเงินต่างประเทศ สามารถระบุอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อลงบัญชี ณ วันที่แจ้งหนี้ได้
กำหนดรายการหักต่องวดการแจ้งหนี้ได้
ควบคุมการบันทึกใบแจ้งหนี้ด้วย Due หรือ % งานเสร็จ
พิมพ์ใบแจ้งหนี้
กำหนดรหัสบัญชีลูกหนี้ แยกตามระบบงาน, ตามกลุ่มงาน หรือตามลูกค้า
รายตัวได้
ตั้งลูกหนี้เข้าระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ
ควบคุมการรับชำระ
รับชำระด้วย เงินสด เช็ค เครดิตการ์ด การโอนเข้าบัญชี
ควบคุมการรับชำระตามเอกสารใบแจ้งหนี้
ควบคุมการรับชำระเป็นหน่วยเงินต่างประเทศ โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเท่า
นั้น
ระบุอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับชำระและออกรายงานกำไรขาดทุนเนื่อง
จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ หากมีการแจ้งหนี้
รับชำระเป็น Partial Payment ได้หลายครั้ง
พิมพ์ใบเสร็จ หรือใบรับเงิน
ส่งรายการล้างลูกหนี้เข้าระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ
ออกรายงานสรุป
รายงานรับรู้รายได้ตาม % งานเสร็จ, ตามการแจ้งหนี้ หรือ ตามการ
Amortize
รายงานประมาณการรายรับจากใบเสนอราคา
รายงานค้างชำระ (Outstanding)
รายงานอายุหนี้ (Aging) ตามการแจ้งหนี้ หรือ งวดการชำระของใบเสนอ
ราคา

ระบบ IRweb
IRweb-Installment Sales on WEB
ลูกค้าสามารถเข้าดูข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่ซื้อ รายละเอียดสินค้าที่ซื้อแต่ละห้อง
และรายละเอียดการชำระเงิน
แสดงรายการ Case และ Task ของผู้ใช้ระบบที่สถานะของ Case และ Task
ยังไม่ close
แสดงกราฟของจำนวน Case ทั้งหมดภายใต้ความรับผิดชอบ
รับเรื่องจากลูกค้าทั้งสอบถามบริการต่างๆ แจ้งซ่อม รวมถึงการเสนอแนะ
Note เก็บหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละราย
เก็บรายละเอียดผู้พักอาศัยจริงในบ้านหรือห้อง ว่ามีสถานะเป็น เจ้าของ,
เจ้าของปัจจุบัน, ผู้อาศัย หรือ ผู้เช่า
บันทึกโอกาสการขาย (Opportunity) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามการ
ขายให้สำเร็จ และเพื่อเก็บข้อมูลเป็นสถิติ นำมาประเมินวัดผลความสำเร็จทางการขายของ Sale แต่ละราย หรือดูภาพรวม
ของทั้งโครงการก็ได้
บันทึกจำนวนลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชม หรือโทรติดต่อโครงการในแต่ละวัน
บันทึกใบเสนอราคา ใบจอง ใบสัญญา เปลี่ยนรายละเอียดใบจอง และรายละเอียดสัญญา
บันทึกรับชำระเพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระเงินของลูกค้ารายนั้นๆ ว่ามีรายละเอียดการชำระเป็นอย่างไร แบบใด
การกำหนดแบบสอบถามให้ลูกค้า รวมถึงการบันทึกการตอบคำถามในแบบสอบถาม
สามารถบันทึกแบบสอบถามให้กับลูกค้า ที่มีในระบบ รวมถึงสำหรับลูกค้าใหม่สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าระบบได้ เพื่อเป็น
การบันทึกประวัติผู้ที่จะกลายเป็นลูกค้าในอนาคต
นำข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา กลยุทธ์ทางการตลาด

ºÃÔÉÑ· ¤ÍÁ¾ÔÇÊÁÒÃì·â«ÅÙªÑè¹Êì ¨Ó¡Ñ´ ¨Ñ´¨ÓË¹èÒÂ Server &
Database PC Printer Scanner NoteBook áÅÐ Network áÅÐÍØ»¡Ã³ì
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìµèÒ§æ à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÊÓËÃÑºÅÙ¡¤éÒ ã¹¡Ã³Õ·Õèà»ç¹ Server
áÅÐãªé software ¢Í§·Ò§ ºÃÔÉÑ· ¤ÍÁ¾ÔÇà¾ÒàÇÍÃì ¨Ó¡Ñ´ ·Ò§ºÃÔÉÑ·
¨Ð¡ÓË¹´ spec ¢Í§à¤Ã×èÍ§ãËéàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¢¹Ò´¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ ¨Ó¹Ç¹
¾¹Ñ¡§Ò¹ และ ¨Ó¹Ç¹ User
ÊÔ¹¤éÒ¢Í§·Ò§ºÃÔÉÑ·ÁÕãºÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¶Ù¡µéÍ§¨Ò¡·Ò§ ¼Ùé¼ÅÔµ «Öè§ÁÕ
license ¶Ù¡µéÍ§µÒÁ¡¯ËÁÒÂ áÅÐãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ áÅÐºÃÔ¡ÒÃ ·Ò§´éÒ¹
Hardware, Softwafe áÅÐ Database

ºÃÔÉÑ· ¤ÍÁ¾ÔÇÊÁÒÃì·á¤Ãì ¨Ó¡Ñ´ ºÃÔ¡ÒÃãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃãªé§Ò¹
ÃÐºº§Ò¹ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§·Ò§ ºÃÔÉÑ· ¤ÍÁ¾ÔÇà¾ÒàÇÍÃì ¨Ó¡Ñ´
ÃÐºº§Ò¹ºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å (CompuPersonnel) áÅÐÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Âì
(CompuProperty) â´Â·Ò§ºÃÔÉÑ·ÊÃÃËÒ ·ÕÁ§Ò¹ ·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì
à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¤ÇÒÁµéÍ§¡ÒÃã¹¡ÒÃãªé§Ò¹¢Í§ÅÙ¡¤éÒ â´ÂÁÕ¨Ø´»ÃÐÊ§¤ìà¾×èÍ
ªèÇÂá¡éä¢ปัญËÒã¹ÊèÇ¹·Õè user ãªé§Ò¹¼Ô´ÇÔ¸Õ ¤ÇÒÁ¼Ô´·Õèà¡Ô´ ¨Ò¡µÑÇ
â»Ãá¡ÃÁ ËÃ×Í request µèÒ§æ ·Õè¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡µÑÇâ»Ãá¡ÃÁáÅÐµéÍ§¡ÒÃ
Customize â»Ãá¡ÃÁà¾×èÍãËéµÃ§¡Ñº ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¨ÃÔ§

ºÃÔÉÑ· ¤ÍÁ¾ÔÇà¾ÒàÇÍÃì ¨Ó¡Ñ´ ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁÊÓàÃç¨ÃÙ»
·Ò§´éÒ¹§Ò¹ºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å (CompuPersonnel) áÅÐÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Âì (CompuProperty) ·Ò§ºÃÔÉÑ·¾Ñ²¹ÒÃÐºº§Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇ
àµÍÃìâ´ÂÁÕ¨Ø´»ÃÐÊ§¤ìà¾×èÍãËéÊÐ´Ç¡µèÍ¡ÒÃãªé§Ò¹ à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇ áÅÐà»ç¹¢éÍÁÙÅÊÓËÃÑº¼ÙéºÃÔËÒÃã¹¡ÒÃ
¨Ñ´ÊÃÃºÃÔËÒÃ§Ò¹Í§¤ì¡Ã
¹Í¡¨Ò¡ÃÐºº§Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ··Ó¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
·Ò§ºÃÔÉÑ·¹Óà¢éÒ software Frontstep CRM - à»ç¹ "solution ·Õèãªé
¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡ÑºÅÙ¡¤éÒ ã¹ÃÙ»áºº¢Í§ Web" ÊÓËÃÑººÃÔÉÑ·
·ÕèµéÍ§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢ÒÂ·Ñé§ËÁ´ µÑé§áµèàÃÔèÁ ÁÕÅÙ¡¤éÒ
ä»¨¹¶Ö§¡ÒÃÃÑºÂÍ´ÊÑè§«×éÍ áÅÐºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ ªèÇÂÅ´µé¹·Ø¹¡ÒÃ¢ÒÂ
áÅÐºÃÔ¡ÒÃ
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