
Cloud-Based Human Resource 
Management System
เปิดใช้งานได้ฟร ีสําหรบัผูใ้ช้งานไมเ่กิน 10 ท่าน ไมกํ่าหนดระยะเวลา

Call Center : (+66) 099-505-1007

Line Add Friend : @humanos.biz

รูจั้กเรามากขึน้ติดต่อเรา
HumanOS.ITCAT

HumanOS Channel

www.humanos.biz

✓ โปรไฟล์พนักงาน
✓ ลงเวลาเข้า - ออกงาน
✓ การจัดการกะ
✓ บันทึกงานล่วงเวลา
✓ ลาออนไลน์
✓ บันทึกค่าใช้จ่าย

✓ บันทึกงาน
✓ จัดการข้อมูลสถานท่ี
✓ รายงานออนไลน์
✓ คํานวนเงินเดือนอัตโนมัติ
✓ แจ้งเตือนขา่วสาร



ครบครนัทกุฟังก์ชั่นการใช้งาน

Our customer service quality

พรอ้มใช้งานแล้ว

Start your FREE trial

ด้วยประสบการณ์การทํางานมากกว่า 20 ปี ท่ีเราดูแลลูกค้าแบรนด์
ระดับประเทศ ทําให้เราสามารถดูแลลูกค้าด้วยมาตรฐานและบริการท่ี
เชื่อถือได้ โดยบริษัทท่ีใช้งานกว่า 3,000 บริษัท ท่ีให้การยอมรับใน
ประสิทธิภาพครอบคลุมท่ัวประเทศไทยและใน AEC

Cloud- Hosted Human Resource Management System

กว่า 30 ป ีในธุรกิจเทคโนโลยกัีบความพยายามท่ีไมล่ดละของทีมในการมุง่
มัน่พฒันาระบบงานท่ีชว่ยแบง่เบาภาระงานของลกูค้า ทําใหเ้ราตระหนกัรูว่้า 
ความสขุของเราคือการสง่มอบระบบท่ีดี ท่ีจะชว่ยใหล้กูค้าประหยดัเวลา งบ
ประมาณ และทรพัยากรบุคคล ทําใหล้กูค้าใชเ้วลาปฏิบติังานนอ้ยลง มเีวลา
กับกลยุทธม์ากขึน้ และ HumanOS คือหนึง่ความภมูใิจของเรา

HumanOS: A NEW-ERA TOOL



เจ้าหนา้ท่ีสามารถกําหนดชว่งเวลาแบบปกติการ
ทํางานใหพ้นกังานแต่ละคนได้ บนัทึกชว่งเวลาการ
ทํางานแบบเปน็กะ และสามารถคํานวณการทํางาน
แบบล่วงเวลาได้ มรีะบบคํานวณเงินเดือนพนกังาน 
ทําใหเ้จ้าหนา้ท่ีทํางานสะดวกมากขึ้น

Feature of HumanOS

ตอบโจทย์สําหรับผู้ประกอบการ
ท่ีต้องการโฟกัสธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูล
ได้แบบเรียลไทม์

Feature of 

HumanOS

บนัทึกเวลาเขา้ - ออกงาน
สามารถลงเวลาเขา้ - ออกงาน ผา่นแอพพลิเคชั่น
บนมอืถือ รองรบัการลงเวลาออฟฟศิ หรอืไซต์งาน
ลกูค้า ภายในรศัม ี100 เมตร เจ้าหนา้ท่ีสามารถ
กําหนดจุดลงเวลาเขา้ – ออกงานได้ หากไมไ่ด้อยู่
ภายในรศัมท่ีีกําหนด ก็ไมส่ามารถลงเวลาทํางานได้

พนกังานสง่ใบลาออนไลน ์รองรบัการลางานล่วง
หนา้ ลายอ้นหลัง แนบใบรบัรองแพทย ์ตรวจสอบ
วันลาคงเหลือ ผา่นมอืถือ เมื่อมกีารอนมุติัจะแสดง
ผลการทํางานทันที 

เมื่อพนกังานสง่ใบลาออนไลน ์หวัหนา้ทําการอนมุติั
ผา่นมอืถือ แจ้งการอนมุติัการลาผา่น Notification 
สะดวกรวดเรว็
ผูบ้รหิารสามารถตรวจสอบขอ้มลูการลาของ
พนกังาน สามารถ Export รายงานได้

เพิม่ประสทิธิภาพในการสื่อสาร

พนักงานลาออนไลน์

หวัหน้าอนุมติัลางานออนไลน์ได้ทันที

สามารถตรวจสอบขอ้มลูขาด ลา มาสาย และโอที 
ได้ทันที ประมวลผลได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ 
ถกูต้องและแมน่ยํา เพื่อใหค้ณุบรหิารและจัดการ
ขอ้มลูได้อยา่งรวดเรว็ เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ทํางาน ชว่ยประหยดัเวลาในการบรหิารจัดการ 
สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้อยา่งยดืหยุน่ 
และ Export รายงานเพื่อนําไปประมวลผลเงินเดือน
ได้

รายงานขอ้มลูแบบเรยีลไทม์

เพิม่ประสทิธภิาพการสื่อสารในองค์กร สง่เสรมิการ
ทํางานรว่มกัน, รองรบัการนําเขา้ หรอืดึงไฟล์ Excel 
ขอ้มลูพนกังาน และพนกังานสามารถจัดการขอ้มลู
ได้ด้วยตนเอง

รองรบัการทํางานแบบปกติ และล่วงเวลา
โอที
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✓ พนักงานไมเ่กิน 10 ท่าน
✓ ลงเวลาเข้าออกงาน
✓ ลาและอนุมัติ
✓ ลงรายละเอียดงานท่ีทํา
✓ ข้อมูลพนักงาน
✓ ตารางการทํางาน (จัดการกะ)

Startup
ฟรี

✓ ไ"#$ดพ'กงาน
✓ ลงเวลาเ/าออกงาน
✓ ลาและอ345
✓ ลงรายละเ8ยดงาน9:
✓ /อ;ลพ'กงาน
✓ ตารางการ:งาน (=ดการกะ)
✓ การ:งาน>วงเวลา
✓ เ?นเ@อน
✓ การเAกBาใDEาย
✓ การมอบหมายงาน

Medium
50บาท/คน/เดือน

✓ ลงเวลาเ/าออกงาน
✓ ลาและอ345
✓ ลงรายละเ8ยดงาน9:
✓ /อ;ลพ'กงาน
✓ ตารางการ:งาน (=ดการกะ)
✓ การ:งาน>วงเวลา
✓ เ?นเ@อน
✓ การเAกBาใDEาย
✓ การมอบหมายงาน
✗ KPI (Optional)
✗ Iกอบรม (Optional)
✗ สKสLการ (Optional)
✗ Mนๆ (Optional)

Enterprise
ติดต่อเรา

Pricing
เลือกแพคเกจทีเ่หมาะกับคณุ
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Line Add Friends
ติดต่อผา่นไลน์
เพิ่มความสะดวกในการบริการลูกค้า ผา่นบริการ
ไลน์แอด ทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
โดยลูกค้าสามารถค้นหาได้จากไอดี หรือ สแกน
ผา่นคิวอาร์โค๊ดได้เลย
Line ID : @humanos.biz
เวลาทําการ 08:00-17:00 วันจันทร ์– วันศุกร ์
(เว้นวันหยุด)

@humanos.biz


