ระบบบริหาร การปฏิบัติงานนอกสถานที

รูปแบบใหม่ ในการบริหารผลงาน
ควบคุม และติดตาม การปฏิบัติงาน
… สู่ความสําเร็จ อย่างเหนือชัน ….

๑

TEL : 02 007 9111
www.greatcorner.co.th

คือ ซอฟท์แวร์ระบบ บริหารการปฏิบตั งิ าน นอกสถานที บนระบบ CLOUD
เพือ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการทํางาน ของพนักงาน แบบ Realtime
โดยอาศัยเทคโนโลยีการสือสารแบบไร้สาย และโปรแกรมทีออกแบบมาโดยเฉพาะ
เปนการประสานการทํางานร่วมกันระหว่าง ผู ้ปฏิบัติงาน (Mobile User)
เจ้าหน้าทีส่วนกลาง (Admin) และผู ้จัดการฝ่ าย (Manager) มีประโยชน์หลักดังนี

ประโยชน์ทางธุ รกิจ
ข้อมู ลสถานะงาน ผลการปฏิบัติงาน
เพือวิเคราะห์ / ตัดสินใจ ได้ถูกต้อง แก้ปัญหา ได้ตรงจุ ด

รู้ข้อมู ลจริง

เพิม
ประสิทธิภาพ

ตรวจสอบ ควบคุม และสังการได้แบบ Real time
ข้อมู ล SLA / Rating เพือปรับปรุ งคุณภาพบริการ

ลดค่าใช้ จ่าย
ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ และค่าเอกสาร
ลดเวลา ลดขันตอน ลดข้อผิดผลาด

Realtime Visibility
รู้ และเข้าถึง ทุกขันตอนงานแบบ Real time

Track and Trace
ติดตามตําแหน่ง และตรวจสอบการปฏิบัติงาน

Streamline Process
กระบวนการทํางาน ยืดหยุ ่นปรับได้ตาม Workflow

Actual Reimbursement
เบิกค่าเดินทาง ค่านํามัน ตามระยะทางจริง

Better Customer experience
มอบประสบการณ์ทดีี ให้ลูกค้าประทับใจ
TEL : 02 007 9111

Email : infor@greatcorner.co.th

www.greatcorner.co.th

SOLUTIONS
·Õ Á §Ò¹ ½ Ò Â¢ÒÂ
เข้าพบลูกค้า ตามตารางนัดหมาย ( เวลา และสถานทีจริง )
ข้อมูลประวัติการเข้าพบ เพือวางแผนการขาย
GPS ติดตามตําแหน่ง Realtime ระหว่างการเดินทาง
GPS คํานวณระยะทาง เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
รายงานสรุ ปผลการเข้าพบลูกค้า ( Sales Visited)

ÇÔ È Ç¡Ã / ª Ò §à·¤¹Ô ¤
เข้าปฏิบัติงาน ตามตารางนัดหมาย ( เวลา และสถานทีจริง )
GPS ติดตามตําแหน่ง และคํานวนระยะทาง
Workflow ทําตามขันตอนงาน ทีกําหนดไว้
กรอกใบงาน , แนบรูปภาพ อ้างอิงการปฏิบัติงาน
ข้อมูลประวัติการบริการ ย้อนหลัง เพือวางแผนงาน

¨Ñ ´ Ê § ÊÔ ¹ ¤ Ò / àÍ¡ÊÒÃ
ตารางงานจัดส่งสินค้า และแผนทีนําทางสู่ทีหมาย
GPS ติดตามตําแหน่ง และคํานวนระยะทาง
กรอกแบบฟอร์ม , แนบรูปภาพ ประกอบ
POD : Proof Of Delivery ลายเซนผู ้รับสินค้า

»¯Ô ºÑ µÔ § Ò¹ÀÒ¤Ê¹ÒÁ
เข้าปฏิบัติงาน ได้ตามตารางนัดหมาย ( เวลา และสถานทีจริง )
Workflow ทําตามขันตอนงาน ได้ถูกต้องครบถ้วน
แนบรูปภาพ ไฟล์เอกสาร ประกอบการปฏิบัติงาน
GPS ติดตามตําแหน่ง Realtime ระหว่างการเดินทาง

»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¸Ø Ã ¡Ô ¨ ¹Í¡Ê¶Ò¹·Õè
เข้าพบผู ้ติดต่อ ตามตารางนัดหมาย ( เวลา และสถานทีจริง )
GPS ติดตามตําแหน่ง Realtime ระหว่างการเดินทาง
GPS คํานวณระยะทาง เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
บันทึกแบบฟอร์ม แนบรูปภาพ ผลการติดต่องาน
ลายเซนผู ้ติดต่อ รับรองการเข้าปฎิบตั ิงาน

INDUSTRIES
รองรับทุกภาคธุ รกิจ
TEL : 02 007 9111

การผลิ ต อุ ตสาหกรรม
บํา รุ งรั ก ษาอาคาร
บริ ก ารสาธารณู ป โภค
การเกษตร/งานวิ จั ย

วิ ศ วกรรมเครื องกล
บํา รุ งรั ก ษาเครื องจั ก ร
ซ่ อมไฟฟ้ า/ประปา
บริ ก ารสุ ข ภาพ

Email : infor@greatcorner.co.th

งานก่ อ สร้ า ง/โยธา
บริ ก ารทํา ความสะอาด
ขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์
งานภาคสนาม อื น ๆ

www.greatcorner.co.th

KEY FEATURES / ¿ § ¡ ªÑè ¹ ËÅÑ ¡

WORK SCHEDULE & MONITOR
สร้างงาน / มอบหมายงาน / ตรวจสอบสถานะงาน

GPS TRACKING & PLAYBACK
ติดตาม / ตรวจสอบตําแหน่งปั จจุ บัน และ ย้อนหลัง

WORKFLOW DESIGN
ออกแบบขันตอนการทํางาน, บันทึกผลการทํางาน / ค่าใช้ จ่าย

PHOTO / ATTACHMENT
ถ่ายรูป และ แนบไฟล์เอกสาร

SIGNATURE / RATING
ลายเซนลูกค้า / ให้คะแนนความพึงพอใจ

WORK HISTORY
บันทึกข้อมู ลงาน / ดูประวัติการเข้าบริการทีผ่านมา

TIME ATTANDANCE
ลงเวลา เข้า-ออกงาน : ระบุ เวลา และตําแหน่งสถานที

REQUEST / APPROVE
แจ้งงานทีต้องทํา , แจ้งลาหยุ ด / อนุมัติโดยผู ้จัดการ

REPORT

รายงานวิเคราะห์ ผลการปฏติบัติงาน

START TRIP / END TRIP
คํานวนการเดินทาง ต้นทาง - ปลายทาง
เพือเบิกจ่าย ค่าเดินทาง ..
ต้นทาง
วันที

เวลา

ตามระยะทางจริง

ปลายทาง

เลขไมล์ สถานที

เวลา

เลขไมล์

สถานที

บริษัทฯ

16.00

15520

ลูกค้า A

12/05/2020 10.30 15400

รวมระยะทาง

120

ค่าใช่ จ่าย

480

MOBILE APPLICATION
WORK SCHEDULE ตารางปฏิบัติงาน
START / STOP TRIP บันทึกระยะการเดิน
GPS TRACKING ระบุ ตําแหน่ง และติดตามการเดินทาง
CHECK IN / CHECK OUT ลงเวลาเข้า-ออกสถานทีปฏิบัติงาน
WORKFLOW / FORM ขันตอนการทํางาน / บันทึกใบงาน
WORK HISTORY ดูประวัติการเข้าบริการ/พบ ลูกค้า
REQUEST : WORK / LEAVE แจ้งงานทีต้องทํา / ขอลาหยุ ด
PHOTO / ATTCAHMENT ถ่ายรูป / แนบไฟล์เอกสาร
SIGNATURE ลายเซนลูกค้า เพือยันยัน
NOTIFICATION ข้อความแจ้ง ข่าวสารจาก Office

รองรับ

BACK OFFICE

 การใช้ งาน Online และ Offline
 ระบบ Android และ IOS

DASHBOARD : ภาพรวมการปฎิบัติงานทังระบบ
WORK SCHEDULE : มอบหมายงาน / ผู ้ปฏิบัติงานตามเวลา
WORK MONITOR : ตรวจสอบ / ติดตามสถานะการทํางาน
GPS REALTIME : ติดตามตําแหน่งปั จจุ บัน
GPS PLAYBACK : ตรวจสอบเส้นทางย้อนหลัง
WORK HISTORY : เรียกดูข้อมู ลประวัติงานทังหมด
WORKSITE : ฐานข้อมู ล พิกัดสถานทีปฏิบัติงานของลูกค้า
APPROVE : อนุมัติคําร้องขอปฏิบัติงาน และลาหยุ ด
NOTIFICATION : Email แจ้งความคืบหน้างานให้ลูกค้าทราบ
REPORT : รายงานเพือวิเคราะห์ และวางแผน
SETTING : ตังค่าระบบ / ฐานข้อมู ลลุกค้า / license key

TEL : 02 007 9111

Email : infor@greatcorner.co.th

www.greatcorner.co.th

WORK SCHEDULE
มอบหมายงาน ระบุ คน เวลา สถานที และรายละเอียด
ส่งตรงถึงผู ้ปฎิบัติงาน

WORK MONITOR
ตรวจสอบผลการทํางาน และขันตอนงานอย่างละเอียด
แบบ Realtime

GPS REALTIME
ติดตามตําแหน่ง สถานทีปฏิบัติงาน ณ ปั จจุ บัน

GPS PLAYBACK
ตรวจสอบการเดินทาง คํานวนระยะทางย้อนหลัง

WORKFLOW
ออกแบบขั นตอนงาน และแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ผล
การทํา งาน ได้ ต ามความต้ อ งการ
รองรั บ ข้ อ ความ / Check list / รู ป ถาพ /
แนบไฟล์ / สแกน QR code

TEL : 02 007 9111

Email : infor@greatcorner.co.th
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REPORT



รายงานผลการปฏิบัติงาน รายบุ คล / ลูกค้า / ประเภทงาน



รายงานสรุ ป : การเข้าปฏิบัติงานล่าช้ า / ลําดับผลการปฏิบัติงาน



รายงาน GPS : ระยะการเดินทาง สถานทีปฏิบัติงาน และ เบิกค่าเดินทาง



รายงานกราฟ : ประสิทธิภาพการทํางาน / Map การเข้าพบลูกค้า



รายงานลงเวลาทํางาน : เวลาเข้า-ออกงาน / ทํางานล่วงเวลา



รายงานพิเศษ : ออกแบบเฉพาะราย ตามความต้องการผู ้ใช้ งาน

รายงาน เบิกค่าเดินทาง
คํานวนการเดินทาง ต้นทาง - ปลายทาง
เพือเบิกจ่าย ค่าเดินทาง .. ตามระยะทางจริง

ตัวอย่าง…
วันที

ต้นทาง เลขไมล์ สถานที

12/05/2020 10.00 15400 บริบัท

TEL : 02 007 9111

ปลายทาง เลขไมล์ สถานที
16.00

15500 ลูกค้า A

Email : infor@greatcorner.co.th

รวมระยะทาง ค่าใช่ จ่าย
100

www.greatcorner.co.th

450

CUSTOMER REFFERENCES

¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ ÍÔ¹àµÍÃà¹ªÑè¹á¹Å

TN WORLD GROUP

TN WORLD SUPPLY

MUTI INNOVATION

CREATELCOM

A PLUS NETWORK

S & v COMMUNICATION

TAKECO ENGINEERING

GREEN LIGHT
TRIPPLE SOLUTION

TEL : 02 007 9111

Email : infor@greatcorner.co.th
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รู้ชดั ทุกขันตอน
เพือควบคุม และสังการ อย่างเหนือชัน

www.greatcorner.co.th

บริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค จํากัด
141 ซอยรามอินทรา5 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
TEL : 02 007 9111

FAX : 02 007 9123 EMAIL : info@greatcorner.co.th

