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Q.Soft Apartment & Dormitory Management (ADM)

คุณสมบัติระบบบริหำรอพำร์ เม้ นท์ และหอพัก
ระบบบริ หารอพาร์เม้นท์, หอพัก หรื อธุ รกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ เช่น เช่าพื้นที่ออกร้านขายสิ นค้า
ตามห้างสรรพสิ นค้า หรื อตามตลาด เป็ นต้น โปรแกรมนี้ออกแบบให้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ การจัดการสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจให้เช่าพื้นที่ ด้วยคุณสมบัติที่ครบครั้นบนเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ น
Web Application ที่ติดตั้งง่าย และออกแบบโดยผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารอพาร์ เม้น-หอพักมากว่า 25
ปี เราจึงมัน่ ใจว่า function การทางานทั้งหมดของธุ รกิจนี้ มีอยูค่ รบในโปรแกรมของเรา

สาหรับระบบบริ หารห้องพัก Q.Soft เราสร้าง Layout ใหม่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งของลูกค้าให้ (บน
พื้นฐานความเป็ นไปได้ของระบบสาเร็ จรู ป)
ระบบบริ หารหอพัก
สามารถแก้ไขรหัสผ่าน ของผูใ้ ช้งานระบบแยกแต่ละตึก(โครงการ)ได้
สามารถตรวจสอบสถานะพื้นที่(ห้องพัก) แยกตามประเภท พื้นที่วา่ ง(ห้องว่าง), พื้นที่มีผใู ้ ช้งาน(ห้องมีผู ้
เช่า(ผูพ้ กั )), พื้นที่จอง(ห้องจอง) ฯ
สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นที่(ห้องพัก)แต่ละพื้นที่ได้
สามารถจองพื้นที่(ห้องพัก)ได้
สามารถแก้ไขรายละเอียดการจองพื้นที่(ห้องพัก)
สามารถจองพื้นที่(ห้องพัก)ล่วงหน้าได้ ซึ่ งจองได้ท้ งั แบบพักรายวัน, รายเดือน
สามารถยกเลิก / แก้ไขรายละเอียดการจองพื้นที่(ห้องพัก)ล่วงหน้า
สามารถแจ้งย้ายพื้นที่(ห้องพัก)
สามารถแก้ไข รายละเอียดการแจ้งย้ายพื้นที่(ห้องพัก)
สามารถแจ้งออกพื้นที่(ห้องพัก)
สามารถแก้ไข รายละเอียดการแจ้งออกพื้นที่(ห้องพัก)
สามารถเพิ่มผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั )หลัก และผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั )รอง แต่ละพื้นที่(ห้องพัก)
มีส่วนรับผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั )เข้าพื้นที่(ห้องพัก) เพื่อจัดเก็บข้อมูลผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั )
มีส่วนที่จดั เก็บข้อมูลต่างๆ ของผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั ) แยกตามพื้นที่(ห้องพัก)ที่ผเู ้ ช่า(ผูพ้ กั )ได้เข้าพัก ณ ปัจจุบนั
สามารถแก้ไขข้อมูลผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั )หลักและผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั )ร่ วม
ส่ วนสาหรับเพิ่มผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั )หลัก และผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั )ร่ วม มีการจัดเก็บรู ปภาพผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั )
มีการเก็บประวัติการใช้งานพื้นที่(ห้องพัก)
สามารถเปิ ดใบสั่งงานแจ้งซ่อมได้

มีการเก็บประวัติการซ่อมพื้นที่(ห้องพัก)แต่ละห้อง
มีการเก็บประวัติการใช้งาน อินเตอร์ เน็ตแยกเป็ นแต่ละค่ายอินเตอร์ เน็ต
ระบบรำยรับ-รำยจ่ ำย
สามารถลงรายการใบแจ้งหนี้ แยกตามพื้นที่(ห้องพัก)

สามารถแก้ไขรายการใบแจ้งหนี้
สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้แยกตามหอพัก หรื อแยกตามพื้นที่(ห้องพัก)
สามารถจัดทาใบเสร็ จรับเงินได้ท้ งั แบบย่อ และแบบเต็ม

มีส่วนสาหรับตรวจสอบข้อมูลผูเ้ ช่า(ผูพ้ กั )ชาระเงินค่าพื้นที่(ห้องพัก)
สามารถกาหนดค่าปรับกรณี ผพู ้ กั จ่ายชาระค่าเช่าช้าได้ โดยสามารถกาหนดได้วา่ ช้าปรับวันละกี่บาท
และเป็ นแบบขั้นบันได คือ 5 – 10 วัน คิดวันละ 10 บาท, 11 -20 วัน คิดวันละ 20 บาท, 21 – 30 วันคิด

วันละ 50 บาท, และมากกว่า 30 วันคิดวันละ 100 บาทได้ เป็ นต้น
ระบบคลังอุปกรณ์หอพัก
มีส่วนสาหรับตรวจสอบสต็อก อะไหล่ สาหรับซ่อมแซมหอพัก แยกหอพัก
สามารถสร้างฐานข้อมูลอุปกรณ์ได้

สามารถบันทึกรับอุปกรณ์ที่ซ้ื อมาเข้าคลังได้

สามารถบันทึกเบิกอุปกรณ์ออกจากคลังได้

สามารถบันทึกโอน-ย้ายอุปกรณ์ระหว่างคลังได้

สามารถบันทึกรับอุปกรณ์คืนจากการซ่อมได้

บันทึกการปรับปรุ งจานวนอุปกรณ์

ระบบสารองจ่าย
สามารถบันทึกวงเงินสารองจ่ายหอพัก
สามารถบันทึกงวดสารองจ่ายได้
- ระบบรายงาน
o รายงานเงินมัดจาในการจองห้องพัก
o รายงานข้อมูลค่าประกันห้องพัก
o รายงานข้อมูลผูพ้ กั (ผูพ้ กั หลัก และผูพ้ กั รอง)
o รายงานข้อมูลแรกเข้า

o
o
o
o
o
o
o
o
o

รายงานข้อมูลแจ้งออก
รายงานข้อมูลยานพาหนะ
รายงานข้อมูลผูพ้ กั เดิมแต่ละห้องพัก
รายงานข้อมูลบิลย้อนหลัง
รายงานข้อมูลซ่อมแซมห้องพัก
รายงานยอดค้างชาระ(สรุ ปใบแจ้งหนี้แต่ละเดือน)
รายงานรายรับ-จ่าย และวิธีชาระ
รายงานการจองล่วงหน้า
รายงานสรุ ปค่าใช้จ่ายตามงวด

Utility
- การสารองข้อมูล,การกูค้ ืนข้อมูลและการล้างข้อมูล
- สามารถอัพโหลดไฟล์/ดาวโหลดไฟล์ แยกแต่ละหอพัก
- สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงถึงผูบ้ ริ หารหอพัก และรองรับระบบเวปบอร์ ดแยกตามระดับของ
ผูใ้ ช้งาน
ระบบควบคุมสิทธิ์ผ้ ูใช้
1. สามารถกําหนด Username และ Password ของผู้ใช้ ทกุ คนได้ ตามต้ องการ
2. ผู้ใช้ งาน User สามารถมีสิทธิ์ในสังกัดหรื อหน่วยงานตามที่กําหนด
3. ผู้ดแู ลระดับ Super User สามารถมีสิทธิ์ในการตรวจเช็คสถานะในการขึ ้นทะเบียน การขอ
ย้ ายสังกัด หรื อตามที่ผ้ คู วบคุมงานกําหนด
4. ผู้ ค ว บ คุ ม ร ะ ดั บ Admin มี สิ ท ธิ์ ใ น ก า ร ทํ า ง า น ทุ ก อ ย่ า ง ก า ร ส ร้ า ง
User, การกําหนดเงื่อนไขในระบบ อื่นๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ
เจ้าของ / ผูบ้ ริ หาร / ผูจ้ ดั การ สร้างความพึงพอใจจากความสามารถในการวิเคราะห์สรุ ปยอดรายได้ได้
รวดเร็ ว ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยนาเสนอข้อมูลทางสถิติเพื่อการวางแผนงานในอนาคต
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ใช้ช่วยงานบันทึกการจองและดูสถานะพื้นที่(ห้อง)เพื่อรับจองพื้นที่(ห้องพัก)ได้ทนั ที
ฝ่ ายการเงิน ใช้ช่วยงานบันทึกรายได้และสรุ ปรายงานให้ผบู ้ ริ หารได้ทนั ที
มัน่ ใจงานบริ หารติดตามหนี้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบารุ งและแม่บา้ น ใช้ช่วยงานการบันทึกการซ่อมแซม และการทาความสะอาดพื้นที่
(ห้องพัก)

Operating Environment Requirement

1 Hardware Specifications
1.1 Database Server
•
Intel Core i5 3.6GHz or higher
•
4 GB RAM or higher
•
500GB Hard Disk Space or higher
•
CD-ROM Drive

2 Software Specifications
2.1 System Software
2.1.1 Database and Application Server
•
Windows 2008, 2012 Server
•
Microsoft SQL Server 2008, 2012 Express
•
Microsoft SQL Server 2008, 2012
•
Microsoft .Net Framework 4.0
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