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www.genius-ihotel.com 

Online eBusiness Will Change Your Life 
 

หลกัการและเหตุผล 
เน่ืองดว้ยระบบการบริหารจดัการทรัพยากรขอ้มูลและรายงานวเิคราะห์ผลการด าเนินงานขององคก์ร นบัเป็น

หวัใจส าคญัสู่ความส าเร็จไม่วา่จะเป็นธุรกิจประเภทใด บริษทั ไทยซอฟทแ์วร์เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั บริษทัผูพ้ฒันาระบบ
ซอฟตแ์วร์ชั้นน าของประเทศ ท่ีเติบโตมานานกวา่ 19 ปี ไดรั้บการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จึงมุ่งมัน่
บุกเบิกและเร่งสร้างสรรคพ์ฒันาระบบงานท่ีเป่ียมประสิทธิภาพ รองรับความตอ้งการของผูบ้ริหารลุล่วงอยา่งไร้อุปสรรค 
สนบัสนุนธุรกิจประเภทโรงแรม, รีสอร์ท, เกสตเ์ฮา้ส์, โฮสเทล, ท่ีพกั และร้านอาหาร ทุกขนาด ใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืดว้ย
รากฐานการบริหารท่ีแขง็แกร่ง วางใจไดก้บัทีมงานมืออาชีพ และตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ มีผูช่้วยทางธุรกิจ ท่ีพร้อม
บริการดว้ยความใกลชิ้ด เขา้ใจ และเช่ียวชาญ  

บริษทั ไทยซอฟทแ์วร์เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั เป็นบริษทัของคนไทยท่ีพฒันา โปรแกรมระบบบริหารงานโรงแรม 
GENiUS iHotel ระบบจองหอ้งพกัออนไลน์ Hotel Booking Online System และระบบบริหารงานร้านอาหาร GENiUS 
iRestaurant ของไทยท่ีรองรับการท างานบนอินเตอร์เน็ต พฒันาในแบบ Web Application ท่ีสมบูรณ์แบบ 100% รองรับการ
ท างานผา่นระบบ Cloud Computing และใชง้านไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งสมบูรณ์ เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการใช้
งานและความสะดวกของคนไทยอยา่งแทจ้ริง และช่วยลดรายจ่ายคา่ลิขสิทธ์ิออกนอกประเทศไดห้ลายร้อยลา้นบาท 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาระบบบริหารงานโรงแรมส าหรับช่วยการบริหารงานใหก้บัผูบ้ริหาร ในการวางแผนงานทั้งดา้นการเพ่ิม

ช่องทางการตลาด, การบริหารการเงินและควบคุมค่าใชจ่้ายในอนาคต 
2. เพ่ือพฒันาระบบบริหารงานโรงแรมท่ีง่ายต่อการใชง้าน และสามารถบนัทึกและพิมพร์ายงานไดท้ั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  
3. ลดค่าใชจ่้ายในการเสียค่าลิขสิทธ์ิระบบบริหารงานโรงแรมจากต่างประเทศ 

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานได้รับ 

  ผูบ้ริหาร / ผูจ้ดัการโรงแรม พึงพอใจ เพราะคุม้ค่าการลงทุนในทุกๆ ดา้น ดงัน้ี 
 บริหารจดัการรายได ้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีรายงานวเิคราะห์สรุปยอดรายได ้สามารถน าเสนอขอ้มูลสถิติเพื่อ

การวางแผนงานในอนาคต และสร้างช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ๆ  
 ควบคุมการลงทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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- มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียวก็ใชง้านได ้
- ลงทุนระบบอินเตอร์เน็ตเพียงเลก็นอ้ย 
- ไม่ตอ้งลงทุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server ราคาหลกัแสน 
- ไม่ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์โรงแรม ราคาหลกัแสนถึงหลกัลา้น 
- ไม่ตอ้งเสียค่าดูแลรักษาระบบหลกัแสนทุกปี 

 บริหารจดัการคนในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการท างาน 
 สร้างภาพพจน์ท่ีดีใหก้บักิจการ ต่อลูกคา้และคู่คา้ 

 เจา้หนา้ท่ี Reservation ใชช่้วยงานบนัทึกการจองและดูสถานะหอ้งเพ่ือรับจองไดท้นัที 
 เจา้หนา้ท่ี Cashier ใชช่้วยงานบนัทึกรายไดแ้ละสรุปรายงานใหผู้บ้ริหารไดท้นัที 
 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน มัน่ใจงานบริหารติดตามหน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหากบัหน้ีสูญ 
 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายซ่อมบ ารุง ใชช่้วยงานการบนัทึกการซ่อมแซม สามารถตรวจสอบประวติั และสรุปค่าใชจ่้ายการซ่อม

บ ารุงได ้
 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายแม่บา้น ใชช่้วยงานการบนัทึกการท าความสะอาดหอ้งพกั ท าใหท้ างานไดอ้ยา่งครบถว้น 
 เจา้หนา้ท่ีฝ่าย IT ไม่ตอ้งดูแลซอฟตแ์วร์ เน่ืองจากไม่ไดติ้ดตั้งลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีเวลาในการดูแลงานอ่ืนๆ 
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เช่ือมโยงการท างานอย่างลงตวั 

 
 

ระบบบริหารงานโรงแรม GENiUS iHotel พฒันาในแบบ Web Application ท่ีสมบูรณ์แบบ 100% รองรับการ
ท างานผา่นระบบ Cloud Computing มุ่งเนน้การเพ่ิมรายได ้ ลดตน้ทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพเหมาะส าหรับผูป้ระกอบการ
โรงแรม และรีสอร์ท เปิดใหบ้ริการเป็นสมาชิกรายเดือน สามารถบริหารงานไดทุ้กท่ี ทุกเวลา พร้อมกบัสามารถสร้างเป็น 
Internet Community ของตวัเองข้ึนเพ่ือเช่ือมโยงกบัองคก์รภายนอกทั้งลูกคา้ คูค่า้ บริษทัในเครือ และสร้างระบบรักษาความ
ปลอดภยั พร้อมกบัระบบแจง้เตือนเหตุการณ์ท่ีผูใ้ชก้ าหนด ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงระบบจะเขา้มาเปล่ียนแปลงการ
บริหารและการจดัการทรัพยากร แทนท่ีตอ้งรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง มาเป็นแบบการร่วมมือกนั (Collaboration) 

 

คุณสมบัตพิเิศษที่เหนือกว่า 
 ใชง้านผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีสมบูรณ์แบบ 100% ใชง้านไดจ้ากคอมพิวเตอร์, Tablet และโทรศพัทมื์อถือ 
 บนัทึกรายการไดพ้ร้อมกนัหลายเคร่ือง ไม่จ ากดัจ านวนผูใ้ชง้าน 
 มีระบบความปลอดภยัเพ่ือแบ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูใ้ชแ้ต่ละคน ท าให้ขอ้มูลมีความปลอดภยัจากผู ้

ไม่ไดรั้บอนุญาต และเป็นความลบั 
 ออกรายงานไดท้นัที และมีรายงานครบถว้น ทั้งด้านการจดัการทัว่ไป ดา้นการบริหาร วิเคราะห์ สรุปผล ดว้ย

รายงานมาตรฐาน ไม่ตอ้งสร้างฟอร์มรายงานดว้ยตวัเอง 
 สามารถจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้และรายไดข้องโรงแรมไดเ้อง เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์เพ่ิมเติม  
 เช่ือมัน่ในความปลอดภยัของขอ้มูล เพราะมีระบบการส ารองขอ้มูลอตัโนมติัท่ีเป็นมาตรฐาน 
 สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนั ส าหรับพนัธมิตร หรือโรงแรมมีสาขาในเครือ  
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ระบบบริหารงานโรงแรมส่วนหน้า (Front System) 

คุณจะไม่ประสบปัญหาในการจองห้องพกัทั้งจากลูกคา้หรือหน้า Front การไม่ทราบสถานะห้องพกัว่างหรือไม่
วา่งอีกต่อไป เพราะมีระบบรองรับครบถว้น ดงัน้ี 

 ระบบการจองหอ้งพกั (Reservation System) 
 ผา่นทางอินเตอร์เน็ต (Web Booking) 
 โทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone) 
 ผา่นตวัแทนทวัร์ (Agency) 
 ลูกคา้จองเองโดยตรง 

 ระบบจองหอ้งจดัเล้ียง  
 ระบบ Check In - Check Out 
 ระบบเรียกเก็บเงิน (Cashier System) 
 ระบบแม่บา้น (House Keeping System) 
 ระบบซ่อมบ ารุง (Engineering System) 
 

โดดเด่นด้วยคุณสมบัตพิเิศษ 
 สามารถก าหนดรหสัผา่นและสิทธิการใชง้านของพนกังาน 
 สามารถก าหนดชนิด - ประเภทหอ้งพกั, ก าหนดราคาหอ้งพกัทั้งช่วงปกติหรือช่วงเทศกาลและจดัเป็นแพค็เกจ 
 สามารถก าหนดราคาหอ้งพกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมไดท้ั้งแบบ Exclusive และ Inclusive 
 สามารถก าหนดราคาหอ้งพกักบัราคาอาหารเชา้ใหร้วมหรือแยก 
 สามารถรับการจองทั้งแบบ FIT, Group, Package, Contact Rate, History, Web Site 
 ช่วยลดการท างานท่ีซ ้ าซอ้นในการจองหอ้งพกั 
 ระบบบริหารหอ้ง ยา้ยหอ้ง, รวมหอ้ง, แยกหรือรวมบิลค่าหอ้งพกั 
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 สามารถเรียกดูสถานะหอ้งพกัไดต้ลอดทุกท่ี ทุกเวลา เพ่ือเตรียมการขายอยา่งมีประสิทธิภาพ และการปฏิบติังาน
ของส่วนงานต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว เช่น 

 มี Status Bar แสดงสถานะในแตล่ะหอ้งพกั วา่มีลูกคา้ Check In อยู,่ ลูกคา้ Check Out แลว้แต่ยงัไม่ท า
ความสะอาด, หอ้งวา่งพร้อมขาย, หอ้งท่ีตอ้งท าความสะอาด, หอ้งช ารุด ตอ้งใหช่้างเขา้ซ่อม, หอ้งอยู่
ระหวา่งการซ่อมยงัไม่แลว้เสร็จ เป็นตน้  

 สามารถบนัทึกการจองหอ้งจดัเล้ียง, สร้างใบสัง่งานเม่ือลูกคา้จองหอ้งจดัเล้ียง และผูรั้บผิดชอบในแผนกต่างๆ 
สามารถเรียกดูใบสัง่งานได ้

 ระบบเรียกเก็บเงินไดท้ั้งเงินสด, เช็ค, เครดิตการ์ด, เครดิตเรียกเก็บภายหลงั ช่วยลดความผิดพลาดเร่ืองการ
ค านวณยอดเงินต่าง ๆ 

 บริหารจดัการระบบงานแม่บา้น และระบบงานซ่อมบ ารุง 
 

รายงานที่ส าคญั แยกตามผู้ใช้งาน 
 รายงานส าหรับพนกังานตอ้นรับ ไดแ้ก่ 

 รายงานการจองหอ้งพกั (Reservation Report) 
 รายงานการ Check In – Check Out ของลูกคา้ในแต่ละวนั (Arrival / Departure List Report) 
 รายงานลูกคา้ท่ีจองหอ้งแลว้และยกเลิก (Reservation Cancelation Report) 
 รายงานลูกคา้ท่ีจองหอ้งแลว้แต่ไม่แจง้ยกเลิก ทั้งท่ีช าระเงินและยงัไม่ช าระ (Reservation No Show 

Report) 
 รายงานการเขา้พกัของลูกคา้ในแต่ละวนั (Inhouse Report) 
 รายงานการจดัเตรียมอาหารเชา้ส าหรับลูกคา้ (ABF Plan Report)  

 รายงานส าหรับแคชเชียร์ ไดแ้ก่ 
 รายงานการท างานของแคชเชียร์ในแต่ละรอบ (Cashier Close Session Report) 
 สามารถพิมพเ์อกสารส าคญัต่าง ๆ เช่น 

- ใบ Folio ส าหรับใหลู้กคา้เพื่อเป็นหลกัฐานการช าระเงิน 
- ใบยนืยนัการจองหอ้งพกั (Confirm Reservation) 
- รายงานภาษีขาย 
- รายงานสมุดจดนามผูพ้กั (ร.ร.4) ส าหรับน าส่งกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง (ต.ม.)  

 รายงานส าหรับผูต้รวจสอบ Night Audit ไดแ้ก่ 
 รายงานการท างานของแคชเชียร์ทุกรอบในแต่ละวนั (Cashier Posting Journal Report) 
 รายงานสรุปการรับช าระของแคชเชียร์แต่ละรอบ (Cashier Account Summary Report) 
 รายงานรายไดค้่าอาหารเชา้ (ABF Plan Report) 
 รายงานรายไดค้่าหอ้งพกัแยกตามประเภทลูกคา้ (Business Source Report) 
 รายงานรายไดจ้ากเตียงเสริม (Extra Bed List Report) 
 รายงานลูกคา้ท่ีเขา้พกัฟรี เช่น ลูกคา้ของผูบ้ริหาร, ไกด ์(Complimentary Report) 

http://www.genius-ihotel.com/
mailto:info@thaisoftware.co.th
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 รายงานส าหรับแม่บา้น 
 รายงานสถานะหอ้งพกั เพ่ือท าความสะอาดในแต่ละวนั (Current Room Status)  
 รายงานความเคล่ือนไหวสินคา้ส่วนมินิบาร์ (MiniBar Stock Card) 

 รายงานส าหรับช่างซ่อมบ ารุง 
 รายงานความเคล่ือนไหววสัดุและอุปกรณ์การซ่อมบ ารุง (Engineer Stock Card)  

 รายงานส าหรับผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
 รายงานสรุปภาพรวมเพื่อการวเิคราะห์ (Hotel Summary Report)  
 รายงานสถิติการขายหอ้งพกั และสรุปรายไดเ้พื่อผูบ้ริหาร (Room Statistics and Revenue Report) 
 รายงานประวติัรายไดย้อ้นหลงัและประมาณการรายไดล่้วงหนา้ (Room History and forecast Report) 
 รายงานสรุปรายไดแ้จกแจงรายเดือน (Revenue by Payment (Monthly) Report) 
 รายงานสรุปรายไดท้ั้งปี (Revenue by Payment (Yearly) Report) 
 รายงานรายช่ือลูกคา้ (Guest List Report) 

 

 
 
 
 
 
  

http://www.genius-ihotel.com/
mailto:info@thaisoftware.co.th
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ระบบจองห้องพกัออนไลน์ (Hotel Booking Online System) 
คุณจะไม่พลาดโอกาสทางการตลาด โดยท่ีลูกคา้สามารถทราบสถานะการจองห้องพกัไดท้นัที เพราะมีระบบ

รองรับครบถว้น ดงัน้ี 
 ระบบการจองหอ้งพกัโดยลูกคา้จองเองผา่นทางเวบ็ไซตข์องโรงแรม สามารถจองผา่น PC, Notebook, Tablet, 

Smart Phone 
 

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพเิศษ 
 สามารถก าหนดรายละเอียดโปรโมชัน่ ชนิด - ประเภทหอ้งพกั, ก าหนดราคาหอ้งพกัทั้งช่วงปกติหรือช่วง

เทศกาลและจดัเป็นแพค็เกจ 
 สามารถบนัทึกการจองหอ้งพกัจากลูกคา้ไดโ้ดยตรงผา่นเวบ็ไซตข์องโรงแรม 
 สามารถบนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีลูกคา้จะเขา้พกัล่วงหนา้ไดไ้ม่จ ากดัช่วงเวลา 
 สามารถบนัทึกจ านวนหอ้งท่ีจะจองไดไ้ม่จ ากดั ข้ึนกบัจ านวนหอ้งท่ีก าหนดไว ้
 สามารถทราบไดว้า่ช่วงเวลาท่ีลูกคา้จองนั้น หอ้งวา่งหรือไม่ 
 สามารถเช่ือมโยงกบัระบบบริหารงานส่วนหนา้ (Front) แสดงรายละเอียดเม่ือมีลูกคา้จองหอ้งพกั 
 ช่วยลดการท างานท่ีซ ้ าซอ้นในการจองหอ้งพกั 
 สามารถเช่ือมโยงกบัระบบเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดิต (โดยทางโรงแรมเป็นผูติ้ดต่อผูใ้หบ้ริการนั้นๆ) ช่วยลด

ความผิดพลาดเร่ืองการค านวณยอดเงินต่าง ๆ 
 
 

  

http://www.genius-ihotel.com/
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ระบบบริหารงานร้านอาหาร (GENiUS iRestaurant System) 
คุณจะไม่ประสบปัญหาความล่าชา้ในการสัง่อาหารไปยงัห้องครัว, การเรียกเก็บค่าอาหารรวมเขา้หอ้งพกั, การคิด

ตน้ทุนส าหรับอาหารท่ีจดัเป็นชุดอีกต่อไป เพราะมีระบบรองรับครบถว้น ดงัน้ี 
 ระบบการจอง, ยา้ย, รวมโตะ๊ 
 ระบบสร้างเมนูอาหาร 
 ระบบสัง่อาหารผา่นเคร่ือง Tablet, Smart phone 
 ระบบพิมพใ์บสัง่อาหารเขา้หอ้งครัว และบาร์เคร่ืองด่ืม 
 ระบบการโอนค่าอาหารเขา้หอ้งพกั 
 ระบบพิมพบิ์ลไดท้ั้งไทย, องักฤษ 
 ระบบสินคา้คงคลงั 

 

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพเิศษ 
 สามารถก าหนดรหสัผา่นและสิทธิการใชง้านของพนกังานไดไ้ม่จ ากดั 
 ก าหนดจ านวนโตะ๊อาหารไดไ้ม่จ ากดั และก าหนดโซนท่ีตั้งได ้
 รองรับการเปิดบิลไดไ้ม่จ ากดั 
 รองรับการสร้างรายการอาหารไดท้ั้งอาหารจานเดียว, เป็นชุด สามารถก าหนดส่วนประกอบของอาหารได ้เพ่ือ

ใชใ้นการค านวณตน้ทุน และจดัการอยา่งมีระบบ เพ่ือเตรียมการขายอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 สามารถก าหนดราคาไดท้ั้งรวมภาษีและค่าบริการ, แยกภาษีและค่าบริการ 
 สามารถก าหนดส่วนลดแบบต่างๆ ไดใ้นรูปแบบของเปอร์เซ็นต ์หรือเป็นจ านวนเงิน 
 สามารถก าหนดงบ Entertain และงบ OC. ใหผู้บ้ริหารส าหรับทานเอง หรือส าหรับผูบ้ริหารเชิญลูกคา้มา 
 สามารถท าการจองโตะ๊, ยา้ย-รวมโตะ๊, แยก-รวมบิล, ยกเลิกรายการอาหาร, ยกเลิกบิล 
 สามารถทราบสถานะโตะ๊ในร้านไดว้า่ โตะ๊ใดวา่ง หรือไม่วา่ง เพ่ือใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

http://www.genius-ihotel.com/
mailto:info@thaisoftware.co.th
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 พนกังานรับ Order อาหารผา่นเคร่ือง Computer แบบสมัผสั, Tablet, Smart phone  
 พิมพร์ายการสัง่อาหารแยกหอ้งครัวไดไ้ม่จ ากดั เช่น ครัวอาหารไทย, ครัวอาหารนานาชาติ, ครัวอาหารญ่ีปุ่น, 

บาร์เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 
 สามารถแสดงรายการอาหารท่ีลูกคา้สัง่ไดท้างจอคอมพิวเตอร์ (Kitchen Screen) ในหอ้งครัว 
 ลูกคา้สามารถช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ เงินสด, เครดิตการ์ด, Voucher , เซ็นบิลเขา้รวมจ่ายกบัหอ้งพกั 
 สามารถรองรับการจ่ายเงินหลายสกลุเงิน และค่าทิป 
 สามารถพิมพ ์สลิปเพ่ือเรียกเก็บเงินกบัลูกคา้ (Long Bill), พิมพใ์บก ากบัภาษี ไดท้ั้งภาษาไทยและองักฤษ 
 สามารถพิมพส์ลิปรายการอาหารท่ียกเลิกใหห้อ้งครัว 
 สามารถรับโอนลูกคา้จากพนัธมิตรธุรกิจแห่งอ่ืนๆ เช่น หอ้งอาหารอ่ืน, โรงแรม และรีสอร์ท เป็นตน้ 
 ช่วยลดความผิดพลาดเร่ืองการค านวณยอดเงินต่าง ๆ 
 ช่วยลดการบนัทึกขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้นในระบบอ่ีน ๆ เพราะสามารถโอนขอ้มูลค่าอาหารเขา้รวมกบัค่าหอ้งพกัได ้

 

รายงานทีส่ าคญั แยกตามผู้ใช้งาน 
 รายงานส าหรับแคชเชียร์ ไดแ้ก่ 

 รายงานสรุปแคชเชียร์ปิดบิลหรือปิดรอบการท างาน  
 รายงานการยกเลิกบิล (การยกเลิกบิลจะตอ้งมีรหสัผา่นของผูบ้ริหาร) 
 รายงานรายไดจ้ากการขายอาหารทุกประเภท ทั้งอาหารคาว, อาหารหวาน, อาหารวา่ง, เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

ทั้งแบบละเอียดและแบบสรุป 
 รายงานส าหรับผูต้รวจสอบ ไดแ้ก่ 

 รายงานรวมยอดประเภทการรับช าระ 
 รายงานแจกแจงยอดการช าระดว้ยบตัรเครดิต, Voucher,  
 รายงานแจกแจงยอดช าระจากงบ Entertain 
 รายงานแจกแจงยอดช าระจากงบ OC. 
 รายงานยอดช าระรวมเขา้หอ้งพกั 
 รายงานรวมยอดส่วนลด 
 รายงานรวมยอดทิป 
 รายงานใบเสร็จรับเงิน 
 รายงานใบก ากบัภาษี 
 รายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
 รายงานการยา้ยโตะ๊ 
 รายงานการยา้ยรายการอาหารระหวา่งโตะ๊ 
 รายงานยกเลิกรายการอาหาร 
 รายงานการรับเขา้-จ่ายออก, การปรับปรุงของส่วนประกอบอาหาร 
 รายงานสตอ็กส่วนประกอบของอาหาร 
 รายงานเมนูอาหารทุกประเภท ทั้งอาหารคาว, อาหารหวาน, อาหารวา่ง, เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

http://www.genius-ihotel.com/
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 รายงานส าหรับผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
 รายงานยอดขายอาหารสูงสุดเรียงอนัดบั 10 อนัดบั 
 รายงานสรุปยอดรับช าระตามช่วงเวลา 
 รายงานสินคา้คงคลงั  
 รายงานการรับโอนลูกคา้จากพนัธมิตรธุรกิจแห่งอ่ืนๆ เช่น หอ้งอาหารอ่ืน, โรงแรม และ รีสอร์ท 

 

ความต้องการของระบบ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Hardware) 

 หน่วยประมวลผล CPU Core i3 ข้ึนไป 
 หน่วยความจ า RAM 4 GB ข้ึนไป  
 ส่ือจดัเก็บขอ้มูล Storage 500 GB ข้ึนไป 
 จอภาพ Monitor 17” LCD ข้ึนไป 
 เคร่ืองพิมพ ์LaserJet, Inkjet, Thermal Printer (แนะน ายีห่อ้ EPSON รุ่น TM 82 ข้ึนไป)  

 ระบบปฏิบติัการ (Operating System) 
 ระบบปฏิบติัการ Windows, Android, iOS 

 การเช่ือมต่อระบบ (Data Communication) 
 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL หรือ Fibre Optic 15 MB หรือสูงกวา่ 
 ระบบอินเตอร์เน็ตมือถือ Wireless ของ True, AIS, DTAC เป็นตน้ 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับเม่ือเป็นสมาชิก 
 ใชง้านเวอร์ชนัล่าสุดตลอดการเป็นสมาชิก บริษทัฯ เป็นผูด้  าเนินการใหอ้ตัโนมติั โดยผูใ้ชไ้ม่ตอ้งยุง่ยากในการ

ติดตั้งโปรแกรมเอง 
 ขอรับปรึกษาปัญหาจากผูเ้ช่ียวชาญทางโทรศพัท ์ 
 ใหบ้ริการเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดท้นัที เพ่ือรับทราบปัญหา และแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด 

ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  
 แนะน าวธีิการใชง้าน 

 

ข้อดีของการเป็นสมาชิกเม่ือเปรียบเทยีบกบัการซ้ือแบบสิทธ์ิขาด  
 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงเคร่ืองเดียวก็ใชง้านได ้
 จ่ายค่าพ้ืนท่ีบนอินเตอร์เน็ตเพียงเลก็นอ้ย 
 ไม่ตอ้งลงทุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server ราคาหลกัแสน 
 ไม่ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ ราคาหลกัแสน ถึงหลกัลา้น 
 ไม่เสียค่าดูแลรักษาระบบหลกัแสนทุกปี 

 

http://www.genius-ihotel.com/
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การบริการเสริมพเิศษ 
 ทีมงานวางระบบบริหารงานโรงแรมคอมพิวเตอร์ 
 ทีมงานท่ีปรึกษาทางดา้นบริหารงานโรงแรมคอมพิวเตอร์ 
 ทีมงานฝึกอบรม 
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ระบบบริหารงานโรงแรมส าหรับมือถือ (GENiUS iHotel for Mobile System) 
 

แอปพลิเคชนัส าหรับผูป้ระกอบการ หรือ ผูบ้ริหารโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮา้ส์ โฮสเทล ท่ีพกั สามารถเรียกดู
รายงานความเคล่ือนไหวโรงแรมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ทั้งดา้นการจดัการทัว่ไป ดา้นการบริหาร วิเคราะห์ สรุปผล ดว้ยรายงาน
มาตรฐาน แบบรายวนั รายเดือน และรายปี เพื่อวางแผนการขาย และการตลาด บริหารจดัการรายได้ และควบคุมค่าใชจ่้าย
ของโรงแรม รีสอร์ท เกสตเ์ฮา้ส์ โฮสเทล ท่ีพกั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีรายงานดงัน้ี 
 

 

 

 My Dash Board  
แสดงขอ้มูลจ านวนห้องวา่ง, จ านวนห้องท่ีลูกคา้พกัอยู ่
จ  านวนห้องปิดปรับปรุง และจ านวนห้องท่ีลูกคา้จะ
เช็คอิน และเช็คเอา้ท ์รวมทั้งอาหารเชา้ส าหรับลูกคา้ 

 Arrival / Departure List  
แสดงรายละเอียดลูกคา้ท่ีจะเช็คอิน และเช็คเอา้ท์ 

 Room Statistics And Revenue  
รายงานรายได ้และสถิติการขายหอ้งพกั 

 Room History And Forecast  
รายงานประวติั และประมาณการขายหอ้งพกั 
 

 
 

 Revenue By Folio  
รายงานรายไดต้ามรายการสินคา้ 

 

 Revenue By Agency  
รายงานรายไดต้ามตวัแทนจ าหน่าย 

 Summary Folio Item 
รายงานสรุปรายไดต้ามรายการสินคา้ 

 Room Available Forecast 
รายงานประมาณการหอ้งพกัล่วงหนา้ 7 วนั 
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 Business Source Report  
รายงานช่องทางรายได ้

 Revenue By Nationality Report  
รายงานรายไดต้ามสญัชาติ 

 Agency Statistic Report  
รายงานสถิติตามตวัแทนจ าหน่าย 

 Monthly / Yearly Compare Report  
รายงานเปรียบเทียบแบบรายเดือน และรายปี 

 
 

 
 

Dashboard 
กระดานวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร  

สามารถเขา้ใจง่ายในหนา้เดียว 

 

 
 

Real time information 
ผูบ้ริหารเขา้ถึงขอ้มูลไดท้นัที ผา่นมือถือ แทบ็เล็ต 

สามารถบริหารงาน ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
 

 
 

Easy to Used 
ใชง้านง่าย ประหยดัเวลาการท างาน  

เหมาะส าหรับผูป้ระกอบการโรงแรมขนาด SMEs 

 

 
 

Compare Report 
ตารางเปรียบเทียบยอดขายรายเดือน รายปี  

ช่วยวิเคราะห์ และปรับแผนการท างานไดอ้ยา่งทนัที 

 

ความต้องการของระบบ 
 รองรับระบบปฏิบติัการ iOS 8.0 หรือสูงกวา่ บนอุปกรณ์ iPhone, iPad  

ดาวน์โหลดได้ที ่https://goo.gl/o7YzTU  
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จะดีแค่ไหน...ถ้าคุณมีเวลาเหลือเฟือ ส าหรับการผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 
จะดีแค่ไหน...ถ้าคุณสามารถสร้างสรรค์งานสู่ความส าเร็จ โดยที่ทุกฝ่ายพอใจ 
จะดีแค่ไหน...ถ้าเร่ืองยุ่งยากท้ังหมด คุณจัดการได้ง่ายดาย แค่ปลายน้ิว คลกิ! 

 

 
 

ซอฟต์แวร์ไทย ... หัวใจของเศรษฐกิจ 
ผู้น ำกำรผลิตและพัฒนำซอฟต์แวร์ ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001: 2008 
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