
ระบบจจัดเกก็บและเรร่งรจัด
ระบบจจัดเกก็บและเรร่งรจัด เปป็นระบบงานสสาหรจับการบรริหารการจจัดเกก็บ และ เรร่งรจัดลลูกหนนนี้ คค้างชสาระคร่างวด โดยมน

การกสาหนดนโยบายการและเปป้าการจจัดเกก็บเงรินตามพนจักงานจจัดเกก็บ ทนที่สามารถรจับชสาระเงรินผร่านระบบ Mobile  Smart 
Phone ทนที่มนระบบปฎริบจัตการ Android ตจันี้งแตร่ Version 4.2 เปป็นตค้นไป ถถือเปป็นเครถืที่องมถือในการตริดตาม และเรร่งรจัด อนกทาง

ความสามารถของระบบ

1. เขค้าใชค้ระบบดค้วย รหจัสพนจักงานเกก็บเงริน โดยอจัตโนมจัตริตามทนที่เคยเขค้าระบบไวค้แลค้ว
2. สามารถสถืบคค้นลลูกคค้าคค้างชสาระเฉพาะพนจักงานเกก็บเงริน
3. สามารถรจับชสาระคร่างวด และคร่าเบนนี้ยปรจับทจันทน พรค้อมออกใบรจับเงรินชจัที่วคราว
4. สามารถรจับชสาระรายการอถืที่น เชร่นคร่าตริดตาม คร่าทะเบนยน หรถือ รจับฝากอถืที่น ๆ
5. สามาถออกใบรจับเงรินชจัที่วคราวดค้วย Mobile Printer
6. มนระบบนสาสร่งเงรินใหค้พนจักงานการเงริน หรถือ สาขา
7. มนรายการตรวจสอบการชสาระทนที่ยจังไมร่นสาสร่งของพนจักงานเกก็บเงรินเปป็นระยะ
8. มนการจจัดเกก็บ Location การออกใบรจับเงรินฯ และใบบจันททึกการตริดตาม

สร่วนประกอบของระบบงาน

1. ขค้อมลูลลลูกหนนนี้คค้างชสาระ
2. การสถืบคค้นขค้อมลูลสค้จัญญาคค้างชสาระ
3. บจันททึการตริดตาม และใบแจค้งหนนนี้ / ตริดตาม
4. บจันททึกรจับชสาระคร่างวด และออกใบเสรก็จ
5. นสาสร่งเงริน พรค้อม ตจัดชสาระคร่างวด (ออกใบเสรก็จรจับเงริน)



การใชช้งาน

การเขค้าใชค้ระบบงานจจัดเกก็บและเรร่งรจัด ผลูค้ใชค้จสาเปป็นตค้องมน รหจัสพนจักเงรินเกก็บเงริน จากระบบ Hi-Open 
หรถือ ระบบ Hi-WONE (Hi-WEB ONE) ในเมนลูการกสาหนดพนจักงานเกก็บเงริน ดจังภาพ

ภาพทนที่ 1. ตจัวอยร่างการกสาหนดรหจัสพนจักงานเกก็บเงริน

เขช้าระบบงาน
การเขค้าระบบ ผลูค้ใชค้งาน ปฏริบจัตริดจังนนนี้
1. กรอกรหจัสพนจักงาน
2. และ รหจัสผลูค้ใชค้งาน และ
3. กดปปปุ่ม  เพถืที่อ เขค้าระบบงาน

 ภาพทนที่ 2. ตจัวอยร่างหนค้าจอ กรอกรหจัสพนจักงานเกก็บเงริน



เมนนูตร่างๆ

เมนลูการใชค้งานประกอบดค้วย 

        รลูปทนที่  3. หนค้าจอเมนลูตร่าง ๆ สสาหรจับการใชค้งาน

- เมนลูหลจัก : หนค้าแรกสสาหรจับการแสดงขค้อมลูลลลูกหนนนี้
- คค้นหาสจัญญา : สสาหรจับคค้นหาขค้อมลูลตามชถืที่อ เลขทนที่สจัญญา
- บจันททึกการตริดตาม : เปป็นการบจันททึกขค้อมลูลการตริดตาม หรถือ อถืที่น ๆ เพถืที่อแจค้งขค้อมลูลใหค้ลลูกคค้า
- รจับชสาระ : เปป็นการชสาระคร่างวด กรณนรจับเงรินจากลลูกคค้า เพถืที่อออกใบรจับเงริน
- ตจันี้งคร่า : เปป็นเมนลูสสาหรจับ

- กสาหนดคร่าเรริที่มตค้น : เปป็นการกสาหนดคร่าาของระบบ เชร่น ไอพน ตริดตร่อกจับฐานขค้อมลูล
- เปลนที่ยนรหจัสผร่าน : สสาหรจับแกค้ไขรหจัสผร่านการใชค้งานพนจักงานเกก็บเงริน
- นสาสร่งเงริน : สสาหรจับการสรปปยอดการเกก็บเงรินและนสาสร่งพนจักงานการเงริน
- ออกจากระบบ : สสาหรจับการออกจากระบบเพถืที่อ ลก็อกอรินเขค้าระบบใหมร่
- ปปิดโปรแกรม : สสาหรจับการออกจากการใชค้โปรแกรมชจัที่วคราวโดยไมร่ตค้อง ลก็อกอริน

    ใหมร่อนก



1. เมนนูหลจัก

เปป็นเมนลูแรก จะแสดงขค้อมลูลลลูกหนนนี้คค้างชสาระ ประกอบดค้วย 

รลูปทนที่ 4. ตจัวอยร่างแสดงขค้อมลูลสจัญญาคค้างชสาระ 

1. เลขทนที่สจัญญา เชร่น 01-801-0101
2. ชถืที่อลลูกหนนนี้ เชร่น ณรงคค์ วริรริยะพล
3. วจันครบกสาหนด เชร่น 12/01/2560 งวดทนที่เรริที่มคค้าง จนถทึงงวดปปัจจปบจัน (14-24)  จสานวนงวดทนที่คค้าง เชร่น
11 งวด
4. คร่าเบนนี้ยปรจับ เชร่ที่น 11,006.00
5. คร่างวดคค้างชสาระเชร่น 20,625.00

การเลลือกขช้อมนูล

การเลถืที่อกขค้อมลูล ทสาโดยการสไลดค์หนค้าจอ กรณนมนขค้อมลูลมากกวร่าหนทึที่งหนค้า และเลถือกขค้อมลูล
โดยการกด ณ ตสาแหนร่งขค้อมลูลนจันี้น ๆ ขค้อมลูลทนที่เลถือกจะปรากฏดลูดค้านบนสปดของหนค้าจอ



2. เมนนูสอบถาม

เปป็นหนค้าจอสสาหรจับคค้นหา หรถือ กสาหนดขอบขร่ายขค้อมลูลทนที่ตค้องการ ซทึที่งสามารถสถืบคค้นไดค้ตาม 
เลขทนที่สจัญญา หรถือ ชถืที่อลลูกคค้า

รลูปทนที่ 5. ตจัวอยร่างการคค้นหาชถืที่อลลูกคค้าชถืที่อ "สม"

การคช้นหา

กรอกขค้อมลูลบางสร่วนทนที่ตค้องการ แลค้ว กด ปปปุ่มแวร่นขยาย จะปรากฏหนค้าทนที่ตค้องการคค้นหา



3. เมนนูการตติดตามหนนน

เมนลูบจันททึกตริดตามหนค้า เปป็น หนค้าจอสสาหรจับบจันททึกขค้อมลูล ประกอบดค้วย 

รลูปทนที่ 6. ตจัวอยร่างแสดงหนค้าจอการบจันททึกตริดตามหนนนี้

-  ขค้อความ : เปป็นการบจันททึกหมายเหตปการตริดตามเชร่น ตามแลค้วลลูกสาว นางสมหญริง นจัดชสาระ
- วจันทนที่นจัดชสาระ : เปป็นวจันประมาณการทนที่ลลูกคค้าจะมาชสาระเงริน ทนที่สาขา หรถือ สสานจักงานใหญร่
- จสานวนเงรินทนที่นจัดชสาระ :  เปป็นจสานวนเงรินทนที่ลลูกคค้าจะจร่าย ในวจันทนที่นจัดชสาระ
- คร่าตริดตาม : เปป็นจสานวนเงรินทนที่คริดจาการตามหนนนี้ กรณนคริดคร่าตริดตาม
- นสาสรินคค้ากลจับ : จะตริติ๊ก กรณน มนการยทึดสรินคค้า แลค้วนสากลจับมาดค้วย
- ระยะไมลค์ : เปป็นระยะเลขไมลค์รถ เชร่น 10,345 



การใชช้งาน 

ผลูค้ใชค้งาน เลถือกขค้อมลูลลลูกคค้าตามวริธนการเลถือกขค้อมลูล และ กดหจัวขค้อบจันททึกตริดตาม จะปรากฏหนค้าจอ 
รลูปทนที่ 6. แลค้วใหค้ผลูค้ใชค้งาน กรอกขค้อมลูล ตามขค้อเทก็จจรริง ตามหนค้าจอ แลค้วกด ปปปุ่ม ตามตค้องการ

    เมถืที่อตค้องการกลจับไปหนค้าเมนลูหลจัก

   เมถืที่อตค้องการลค้างหนค้าจอทนที่กรอกขค้อมลูล
                   

   เมถืที่อตค้องการจจัดเกก็บขค้อมลูลทนที่บจันททึก

เมถืที่อตค้องการจจัดเกก็บขค้อมลูลทนที่มนการบจันททึก แลค้ว จะปรากฏหนค้าจอ รลูปทนที่ 7 เพถืที่อใหค้พนจักงานจจัด
พริมพค์ใบแจค้งการตริดตามใหค้ลลูกคค้า ตามแบบดจังตจัวอยร่าง (รลูปแบบขทึนี้นี้นกจับความตค้องการ)



4.เมนนูรจับชชาระคร่างวด 

เปป็นเมนลูสสาหรจับการชสาระคร่างวด กรณนลลูกคค้ามนการชสาระเงรินคร่างวด ตามหนค้า จอ โดยพนจักงาน
เลถือกขค้อมลูลของลลูกคค้าทนที่จะชสาระคร่างวด 

รลูปทนที่ 8. ตจัวอยร่างหนค้าจอการรจับชสาระคร่างวด
การใชช้งาน 

ผลูค้ใชค้งาน เลถือกขค้อมลูลลลูกคค้าตามวริธนการเลถือกขค้อมลูล และ กดหจัวขค้อ รจับชสาระเงริน จะปรากฏหนค้าจอ รลูป
ทนที่ 7.  แลค้วใหค้ผลูค้ใชค้งาน กรอกขค้อมลูล ตามขค้อเทก็จจรริง ตามหนค้าจอ แลค้วกด ปปปุ่ม ตามตค้องการ

    เมถืที่อตค้องการกลจับไปหนค้าเมนลูหลจัก

   เมถืที่อตค้องการลค้างหนค้าจอทนที่กรอกขค้อมลูล
                   

   เมถืที่อตค้องการจจัดเกก็บขค้อมลูลทนที่บจันททึกเพถืที่อชสาระเงริน



เมถืที่อตค้องการจจัดเกก็บขค้อมลูลทนที่มนการบจันททึก แลค้ว จะปรากฏหนค้าจอ รลูปทนที่ 8 เพถืที่อใหค้พนจักงานจจัด
พริมพค์ใบรจับเงรินชจัที่วคราว ใหค้ลลูกคค้า ตามแบบดจังตจัวอยร่าง (รลูปแบบขทึนี้นี้นกจับความตค้องการ)

การลบรายการ 

                          กดรายการทนที่ตค้องการลบคค้างไวค้ จะปรากฏหนค้าจอใหค้ ยถืนยจันตค้องการลบรายการหรถือไมร่ ?
ใชร่   เปป็นการลบรายการนจันี้น ๆ
ไมร่ใชร่ : เปป็นการยกเลริกรายการทนที่จะลบ หรถือ กดตสาแหนร่งบนหนค้าจอ นอกกรอกตอบ

คสาถาม 
 
การเพติพิ่มรายการ

เมถืที่อตค้องการเพริที่มรายการชสาระ เชร่น  ตริดตาม  ใหค้กดปปปุ่ม  

 

รลูปทนที่ 9. ตจัวอยร่างการเลถือกรายการคร่าตริดตาม



แลค้วเลถือกรายการทนที่ตค้องการ แลค้ว กด ปปปุ่มคสาวร่า "ตกลง" แลค้วกรอกจสานวนเงรินคร่าตริดตาม เชร่ที่น คริดคร่า
ตริดตาม 300 บาท  ดจัที่ง รลูปทนที่ 10 

        รลูปทนที่ 10. ตจัวอยร่างการเลถือก คร่าตริดตาม 



5.เมนนูการนชาสร่งเงติน



6.เมนนูกชาหนดคร่าเรติพิ่มตช้น



7.การออกจากระบบ

การออกจากการใชค้ระบบการประกอบดค้วย 
7.1 เมนลูออกจากระบบงาน

เปป็นการออกจากการใชค้โปรแกรม โดย เมถืที่อเขค้าการใชค้งานอนกครจันี้งจสาเปป็นตค้อง กรอก
รหจัสพนจักงานเกก็บเงริน และ รหจัสผร่าน ทปกครจันี้งทนที่ใชค้งาน จะปรากฏหนค้าจอ Login ดจังนนนี้

7.2 เมนลูการออกจากโปรแกรม

เปป็นการออกจากการใชค้โปรแกรมชจัที่วคราว เมถืที่อเขค้าโปรแกรมใหมร่อนกครจันี้ง ไมร่จสาเปป็นตค้อง
กรอกรหจัสพนจักงงานเกก็บเงริน

7.3 การออกจากโปรแกรมชจัที่วคราวโดยใชค้ปปปุ่ม Home ของระบบ Android เมถืที่อเขค้าใชค้งานอนกครจันี้งจะ
เขค้าหนค้าจอลร่าสปด กร่อนทนที่กดปปปุ่ม Home เพถืที่อออกจากการใชค้งาน


