
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน (Time & Attendance System) 
ยุคใหม่ ที่แตกต่างจากระบบเดิมๆ ไม่จ าเป็นต้องต่อเชื่อมกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องแม่ข่าย ไม่จ าเป็นต้องซื้อหรือติดตั้งซอฟต์แวร์
พิเศษใดๆ เพียงต่ออุปกรณ์อ่านบัตรและลายนิ้วมือเข้ากับเครือข่าย
ภายใน (LAN) เดิมที่สามารถเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตได้ ข้อมูลเวลาเข้า-ออก
ของพนักงานทั้งหมดจะถูกส่งไปจัดเก็บอย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลของ
ไมโครซอฟต์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรวมทั้งพนักงานในองค์กรทุก
คนสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บบราวน์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเพ่ือตรวจสอบข้อมูลเวลาท างาน ส่งค าขอลากิจ 
ลาป่วย ท างานล่วงเวลา อนุมัติหรือปฏิเสธค าขอต่างๆได้จากทุกที่
ตลอดเวลา โดยไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ราคาสูง 
เพียงจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามจ านวนผู้ใช้งานในลักษณะที่เรียกว่า 
Cloud Computing ในรูปแบบ Software as a Service หรือ SaaS 

 

 Card/Finger Print/Password  

 Secured Web Application 

 No Server or dedicated PC required  

 High Availability on Cloud 

 Access from PC/Tablet/Smartphone 

 Clock-In/Out with mobile app 

 No data backup routine is needed 

 Access Control function  

 Easy Installation 

 Employee Self-Service Web Portal 

 Calendar and Summary Report 

 Executive Information System 

 Vacation & Leave Approval Workflow 

 E-mail/SMS Alert and Notifications 

 Export data for Payroll System 

 Large screen sign board (optional) 

 Life-time Support & Service 

 

 

Cloud-TA 
Time & Attendance System on the Cloud 

www.cloud-ta.com Please visit our website for more information    



  

Innova Software Co., Ltd. 

54 BB Building, 13F, Room 1301 

Sukhumvit 21, Klongtoey-Nua, Wattana 

Bangkok 10110, THAILAND 

Tel. 0-2664-3069, Fax. 0-2261-2295 

Please visit our website for more information 

  

 www.cloud-ta.com 

  Cloud-TA Time Attendance System on the Cloud 

หลักการท างานของระบบ 
ระบบบันทึกเวลาเข้าออกและควบคุมการเปิดประตูที่ท างานบนระบบคลาวด์ (Cloud) ข้อมูลการเข้าออกที่
บันทึกด้วยเครื่องอ่านบัตรหรือลายนิ้วมือจะถูกส่งไปจัดเก็บที่เครื่องแม่ข่ายในศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟต์ ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พนักงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถเรียกดูข้อมูลการเข้าออกงานของ
พนักงานในองค์กรผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web browser) ทั่วไปได้โดยสะดวกท้ังบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน (Android, iPad, iPhone) โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้งเครื่องแม่ข่ายหรือ
ซอฟต์แวร์ใดๆ   

คุณสมบัติเด่นของระบบ 
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
การบันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยบัตร Proximity, Smart Card, ลายนิ้วมือหรือรหัสผ่านรวมทั้งการบันทึกภาพ
ขณะอ่านบัตรจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถประมวลผลเวลาท างาน การมาสาย การลา การท างาน
ล่วงเวลาของพนักงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ป้องกันการลงเวลาท างานแทนกัน การป้อนข้อมูลผิดได้อย่าง
สมบูรณ์ ระบบการขออนุญาติและอนุมัติการลา การท างานล่วงเวลาแบบออนไลน์ ท าให้ลดความยุ่งยากของ
พนักงานและฝ่ายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา 
ติดตั้งง่ายเพียงเช่ือมต่ออุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือและบัตรเข้ากับเครือข่ายภายใน (LAN) หรือต่อเข้ากับ ADSL 
Router โดยตรง และใช้งานซอฟต์แวร์ผ่าน Web Browser ทั่วไปทั้ง Internet Explorer, Chrome, Firefox, 
Safari บนอุปกรณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ Tablet สามารถส่งค าขอ
อนุมัติการลา บันทึกเวลาการท างานนอกสถานท่ีได้จากทุกท่ีทุกเวลา โดยระบุต าแหน่ง GPS และภาพถ่ายจาก
โทรศัพท์มือถือด้วย Mobile App บน Android หรือ iOS ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภยัเพราะข้อมูลทั้งหมด
ที่รับส่งถูกเข้ารหัสด้วย SSL 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั่วถึงทั้งองค์กร 
ผู้จัดการสามารถดูข้อมูลเวลาเข้าออกของพนักงานในทีมในรูปแบบปฏิทิน กราฟสรุปเวลาท างานและการมา
สาย รายงานสรุปส าหรับผู้บริหารในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่ายโดยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลแยกตามแผนก 
พนักงานสามารถตรวจสอบเวลาท างาน การมาสาย การท าล่วงเวลา ประวัติการลาหยุดและจ านวนวันลาหยุดที่
เหลืออยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องสอบถามแผนกบุคคล เจ้าหน้าที่ฝา่ยบุคคลสามารถค้นหาข้อมูลรายบคุคลหรือ
รายกลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปรายงานต่างๆได้โดยสะดวก 

ส่งข้อความเตือนทางอีเมล์ (E-Mail) และ SMS  
แจ้งเตือนค าขออนุมัติการลา การท างานล่วงเวลา ท างานนอกสถานท่ีไปยังผู้บังคับบัญชาและแจ้งผลการอนุมัติ
หรือปฏิเสธค าขอกลับไปยังผู้ขอผ่านทาง E-Mail และ/หรือ SMS ได้โดยอัตโนมัติ 

ข้อมูลปลอดภัยมีความม่ันคงระบบสูง 
หมดกังวลว่าข้อมูลจะสูญหายโดยไม่มีภาระในการส ารองข้อมูล (Backup) เพราะข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัยบนระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Azure ในศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟต์ ที่มีความมั่นคงระบบสูง
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทุนสูง 
ไม่จ าเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จ่ายค่าบริการเป็น 
รายเดือนตามจ านวนพนักงานในองค์กร มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและ 
บริการดูแลรักษาระบบตลอดเวลา 

 

 

 


