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Workday Human Capital Management
การเปล่ียนแปลงครั้งใหญท่ี่โลกกำาลังเผชิญอยูน้ี่จะพลิกโฉมสถานท่ีทำางาน  
พนักงาน ตลอดจนลักษณะของงาน โดยเปล่ียนไปเน้นท่ีการตัดสินใจ 
อยา่งชาญฉลาดมากยิง่ขึ้น และการมีสว่นรว่มของพนักงาน และด้วยเหตุน้ี  
งานทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาทสำาคัญมากกว่าท่ีเคย ไม่ว่าจะเป็น 
การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการพนักงานให้มีประสิทธภิาพ 
มากยิง่ขึ้น การเพิม่ศักยภาพการทำางานให้กับพนักงาน การสง่เสริม 
การทำางานรว่มกันในองค์กร รวมถึงการปรับการทำางานในทีมให้ 
สอดคล้องกับโครงการริเริม่ทางธุรกิจเชิงกลยุทธข์ององค์กร

องค์กรควรพึ่งพาระบบของตนเองได้เพื่อก้าวผ่านการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งระบบท่ีมีอยูเ่ดิม
อาจไม่มีความยืดหยุน่มากพอ เน่ืองจากโซลูชันเสริมท่ีมีอยูใ่นท้องตลาดปัจจุบันต้องใช ้
การเชื่อมต่อระบบท่ีมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่กลับมีฟังก์ชันการทำางานท่ีจำากัด 
และไม่ตอบโจทย์ในการซิงค์ข้อมูลกับแอปพลิเคชันต่างๆ ท่ีองค์กรใช้งานอยู่

Workday Human Capital Management (HCM) มีพื้นฐานการใช้งานท่ีต่างออกไป ด้วยระบบ
แบบหน่ึงเดียว กล่าวคือ มีข้อมูลจากแหล่งเดียว โมเดลการรักษาความปลอดภัยแบบหน่ึงเดียว 
และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกัน จึงเป็นระบบการทำางานผ่านคลาวด์ท่ี
ชว่ยขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจท่ีมีการผันแปร
ไปตามสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาได้

อีกท้ังยังเป็นระบบสว่นกลางท่ีใช้งานง่าย ทำาให้ลูกค้าม่ันใจได้ว่าจะได้ใช้งานเวอร์ชันล่าสุดท่ีมา
พร้อมความสามารถอันทันสมัยอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนเบราว์เซอร์หรือ 
อุปกรณ์มือถือก็ตาม

Built for Whatever Comes Next
Human Capital Management ของ Workday ออกแบบมาให้มีการทำางานเป็นสากลและ 
ปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการของธุรกิจ ทำาให้องค์กรสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ ท่ี
เผชิญอยู ่และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแอปพลิเคชันน้ีจะชว่ยให้
องค์กรสามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อยา่งทันท่วงที

• A Flexible Framework: ด้วยเฟรมเวิร์กท่ียืดหยุน่ คุณจะสามารถจัดการบุคลากรของ
คุณได้โดยใช้เกณฑ์แบบหลากหลายมิติ เพื่อให้ฝ่ายการเงินและ HR ต่างได้รับข้อมูลท่ี
ตนต้องการ โดยจัดกลุ่มพนักงานตามสว่นงานหรือลำาดับชั้นการบังคับบัญชา รวมท้ังให้
สอดคล้องกับโครงสร้างทางการเงิน เชน่ แผนก ศูนย์ต้นทุน (Cost Center) หรือพื้นท่ี
ทางภูมิศาสตร์ได้ Org Studio Interface จะชว่ยให้คุณสามารถวางแผนและจัดการกับ
โครงสร้างองค์กรของคุณ เพื่อนำาไปสูก่ารดำาเนินขั้นตอนต่อไปได้อยา่งราบรื่น

• The Business Process Framework: เฟรมเวิร์กกระบวนการธุรกิจชว่ยให้สามารถ
กำาหนดค่า คัดลอก และเปล่ียนแปลงลำาดับของกระบวนการได้อยา่งง่ายดาย พิจารณา
ตรรกะเชิงเง่ือนไข หรือฝังข้อมูลต่างๆ ไว้ตลอดกระบวนการได้ ท้ังหมดน้ีสามารถทำาได้
โดยไม่จำาเป็นต้องพึ่งพาแผนกไอทีหรือท่ีปรึกษา ทำาให้งานไม่ล่าช้าอีกต่อไปและยัง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วย ตรรกะเชิงเง่ือนไขท่ีกำาหนดค่าได้ชว่ยให้คุณสามารถปรับ
ขนาดของกระบวนการไปสูร่ะดับสากลพร้อมๆ กับปรับให้เข้ากับข้อกำาหนดต่างๆ ใน
พื้นท่ีน้ันๆ ได้โดยง่าย

Key Benefits
• รับข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับพนักงานท่ัวโลก 

• ปรับตัวอยา่งรวดเร็วโดยดูเมตริกท่ีสำาคัญ

• สร้างการมีสว่นรว่มของพนักงาน

Key Product Areas
• การจัดการทรัพยากรบุคคล 

• การจัดการองค์กร 

• การจัดการกระบวนการธุรกิจ 

• การจัดทำารายงานและการวิเคราะห์ 

• ระบบบริการตนเองสำาหรับพนักงานและ 
ผู้จัดการ 

• การจัดการลูกจ้างชั่วคราว 

• Skills Cloud 

• การจัดการการลา 

• การจัดการผลประโยชน์

• การจัดการ ACA 

• การจัดการค่าตอบแทน

• การเพิม่ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร 
ท่ีมีความสามารถ

– Performance Enablement  
and Goal Management

– Career and Development Planning

– Talent Pipeline

– Talent Marketplace

Workday Applications
สว่นหนึ่งในโซลูชัน Human Capital 
Management ท่ีมาพร้อมผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ของ Workday เชน่ Workday Financial 
Management, Workday Payroll (สำาหรับ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส และ 
สหราชอาณาจักร), Workday Recruiting, 
Workday Learning, Workday Adaptive 
Planning และ Workday Peakon  
Employee Voice
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• An Innovative Security Methodology: วิธกีารรักษาความปลอดภัยท่ีล้ำาสมัยคือกุญแจสำาคัญท่ี
ทำาให้ Workday HCM มีความยืดหยุน่และใช้งานง่าย ระบบจะดูแลความปลอดภัยในระดับข้อมูล
แทนท่ีจะเป็นเพียงแค่ระดับฟิลด์ เพียงแค่ต้ังค่าการรักษาความปลอดภัยครั้งเดียว แล้วระบบจะ
ควบคุมดูแลข้อมูลท่ัวท้ัง Workday HCM ไม่ว่าจะมีการเข้าใช้งานทางเบราว์เซอร์หรือผ่านแอป 
บนมือถือ  

• Reporting and Analytics: การจัดทำารายงานและการวิเคราะห์เป็นคุณสมบัติท่ีมีอยูใ่นตัวของ 
Workday HCM และจะใช้การกำาหนดค่าการรักษาความปลอดภัยตามท่ีคุณได้ต้ังข้อมูลไว้ และยัง
สามารถปรับเปล่ียนเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำารายงาน หรือความต้องการใน 
การแสดงผลได้อยา่งง่ายดาย และด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ท่ีอยูใ่นระบบเดียวกันน้ัน ทำาให้ 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลและดำาเนินการกับข้อมูลได้จากภายในระบบ Workday  
HCM เอง ไมว่่าจะอยูท่ี่ใดก็ตาม ซึง่จะเป็นการชว่ยลดปัญหาของการทำางานท่ีแยกจากกัน และทำาให้ 
การจัดทำารายงานและการวิเคราะห์เป็นไปได้อยา่งคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ รวมท้ังม่ันใจได้ว่า
ข้อมูลท่ีได้มาจะเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องในแบบเรียลไทม์

• A Mobile-First Design: การออกแบบท่ีมุ่งเน้นการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือเป็นหลักเป็น 
การสง่เสรมิการทำางานแบบทกุท่ีทกุเวลาและสร้างความแข็งแกรง่ในแง่ของการส่ือสารภายในองค์กร  
เข้าถึง Workday HCM ท้ังหมดได้ด้วยแอปพลิเคชันเดียว การเปล่ียนแปลงข้อมูลผ่านการใช้งาน 
แอปบนมือถือหรือเบราว์เซอร์จะแสดงผลในอีกแพลตฟอร์มหน่ึงในทันทีเน่ืองจากมีการซิงค์ข้อมูล
อยูต่ลอดเวลา ชว่ยให้ผู้ใช้สามารถสลับไปมาระหว่างมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อยา่งคล่องตัว 

• Proactive Compliance Management: การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำาหนดในเชิงรุกเชื่อมต่อ
กับระบบบันทึกข้อมูลเพียงหน่ึงเดียว ชว่ยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลท้ังหมดเก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
ข้อกำาหนดไปพร้อมๆ กันโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Workday คอยดูแล 

• Machine Learning Capabilities: ความสามารถในการเรียนรู้ของระบบเป็นสว่นหน่ึงของ 
Workday Foundation ท่ีชว่ยสร้างประสบการณ์การทำางานระดับองค์กรให้เหมาะกับแต่ละทีมงาน
และบุคคล และชว่ยให้ทุกคนสามารถตัดสินใจในทางธุรกิจได้อยา่งชาญฉลาดและรวดเร็วยิง่ขึ้น 

• Skills Cloud: นำาเสนอแนวทางท่ีเน้นธุรกิจเป็นศูนย์กลางเพื่อจัดการทักษะ โดยมีจำานวนทักษะ
และรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นภาพของทักษะมากกว่า 55,000 รายการ ทำาให้พนักงานได้รับ
ประสบการณ์การค้นหาท่ีมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้นเพื่อเพิม่ความคล่องตัวในการนำาเสนอทักษะท่ี
ตนเองมี ท้ังน้ีการท่ีองค์กรมีระบบวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกในด้านทักษะของพนักงาน จะชว่ยให้
องค์กรสามารถเข้าถึง Top Skills วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อเรง่สร้างทักษะ และเสริมประสิทธภิาพ
ให้กับผู้นำาในการชว่ยพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถภายในบริษัท หรือมุ่งเน้นการว่าจ้างบุคคล
ภายนอกได้ Machine Learning ใน Skills Cloud ยังชว่ยให้องค์กรสามารถระบุพนักงานท่ีมีทักษะท่ี
เหมาะกับสิง่ท่ีองค์กรกำาลังมองหาอยูใ่นขณะน้ัน ซึ่งจะชว่ยให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จตามแผนท่ี
วางไว้

Manage a Global Workforce
Workday มุ่งเน้นรูปแบบการทำางานท่ีรวมบุคลากร องค์กร การมอบหมายงาน และ Business Events ด้วย
ระบบพื้นฐานแบบหน่ึงเดียว จึงทำาให้ม่ันใจได้ถึงความสอดคล้องกันท่ัวท้ังองค์กร ในขณะเดียวกันก็ยัง
สามารถปรับการทำางานให้เหมาะกับแต่ละประเทศได้ ด้วยมุมมองท่ีกว้างไกลน้ีเอง Workday จึงสามารถให้
ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ีและกระบวนการธุรกิจ

Operate Locally, Manage Globally: Workday มีเครื่องมือต่างๆ ท่ีชว่ยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตาม 
General Data Protection Regulation (GDPR) พร้อมโมเดลการรักษาความปลอดภัยท่ีกำาหนดค่าได้และ
มีประสิทธภิาพ กระบวนการต่างๆ เชน่ สัญญาและข้อเสนอ ข้อตกลงรว่ม การจัดการผู้ฝึกงาน ล้วนเป็น
ฟังก์ชันท่ีมีอยูแ่ล้วในตัวของระบบ นอกจากน้ี Workday ยังได้จัดเตรียมการทำางานประสานกับ 
สภาแรงงานต่างๆ ในการจัดการบุคลากรอยา่งเหมาะสม (การเลิกจ้าง การเปล่ียนงาน และอ่ืนๆ) รวมถึง 
การกำาหนดบทบาทผู้ใช้ให้กับบริษัทจัดหางานท่ีมีการใช้บริการกันอยา่งมากนอกทวีปอเมริกาเหนือ
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Get a Complete View of your Global Workforce: ดูข้อมูลพนักงานท่ัวโลกได้อยา่งครบถ้วน 
ด้วยการรองรับโปรไฟล์พนักงานได้มากกว่า 200 ประเทศ ซึ่งสามารถแบง่เป็นพื้นท่ีและภูมิภาค
ได้โดยเป็นไปตามข้อกำาหนดของแต่ละสถานท่ี และยังชว่ยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลได้ท้ัง
แบบภายในพื้นท่ีและท่ัวโลก

Manage All Worker Types: บริหารจัดการพนักงานได้อยา่งครอบคลุมทุกประเภท Workday 
ชว่ยให้การจัดการพนักงานทุกระดับภายในองค์กรเป็นไปอยา่งง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น 
พนักงานชั่วคราว พนักงานประจำา ผู้รับเหมา ไปจนถึงพนักงานท่ีปลดเกษียณ

People at the Center
Workday HCM เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน กระบวนการทำางานท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นภายใน 
องค์กร จะมีเพียงพนักงานท่ีมีความเก่ียวข้องเท่าน้ันท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลและดำาเนินการ 
เรื่องต่างๆ ได้ ตัวอยา่งเชน่ การเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนซึ่งได้รับการออกแบบมาสำาหรับ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด โดยกระบวนการท่ีเก่ียวข้องจะเริม่ต้ังแต่การวางกลยุทธ ์การอนุมัติ  
ไปจนถึงการทำารายการ โดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผู้ดูแลการจ่ายค่าตอบแทนเท่าน้ัน อีกท้ัง 
Machine Learning ยังเข้ามาชว่ยมอบประสบการณ์การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ 
คำาแนะนำา แสดงงานท่ีเก่ียวข้อง แสดงผลการค้นหา และอ่ืนๆ ท้ังหมดน้ี Workday ได้ 
จัดเตรียมไว้ให้สำาหรับทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้จัดการ ผู้บริหาร  
คณะกรรมการ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ผู้ดูแลระบบ บริษัทจัดหางาน ผู้สมัครงาน พนักงานท่ี 

ปลดเกษียณ รวมไปถึงผู้ตรวจสอบ

Elevate Human Resources
บอ่ยครั้งท่ีแผนก HR ต้องเสียเวลาไปกับงานธุรการและการทำารายการต่างๆ แต่เม่ือนำา 
Workday HCM มาใช้ คุณจะสามารถทุ่มเทเวลาให้กับสิง่ท่ีสำาคัญกว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น Talent 
Strategy, Employee Experience หรือการเติบโตในระยะยาว ซึ่งระบบน้ีจะเป็นเครื่องมือท่ี
เพิม่ความยืดหยุน่ให้กับองค์กรในการจัดการพนักงานทุกลำาดับชั้น เป็นโครงสร้างหลักสำาคัญให้
กับงาน HR ในการสร้างองค์กรท่ีแข็งแกรง่และมีการทำางานท่ีมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

• Configurable Business Processes: กระบวนการธุรกิจท่ีกำาหนดค่าได้จะเป็นตัวชว่ย
ให้ฝ่าย HR สามารถคงความสอดคล้องได้ท่ัวท้ังองค์กร ไม่ว่าจะอยูท่ี่เดียวกันหรือไม่
ก็ตาม 

• Rich Analytics: การวิเคราะห์แบบรอบด้านจะชว่ยให้องค์กรมีข้อมูลเก่ียวกับบุคลากร
มากพอในการขับเคล่ือนความสามารถของพนักงานและการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ

• A Single Application: ด้วยหน่ึงแอปพลิเคชันสำาหรับงาน Administration, Talent, 
Learning, Recruiting, Payroll และอ่ืนๆ จะชว่ยให้มองเห็นข้อมูลและทำารายการต่างๆ 
ได้อยา่งง่ายดาย รวมท้ังเชื่อมโยงข้อมูลได้จากทุกสว่นงานในองค์กร 

• Embedded Analytics: ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบในตัวจะชว่ยรวบรวมข้อมูลไว้
กับการทำารายการได้โดยตรง อีกท้ังยังชว่ยให้ทุกสว่นงานขององค์กรสามารถตัดสินใจ
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงได้อยา่งถูกต้อง 

• Complete Visibility: การมองเห็นทักษะและความสามารถของพนักงานในองค์กร
อยา่งทะลุปรุโปรง่จะชว่ยให้การสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถจากภายในองค์กรเอง 
รวมไปถึงการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาทักษะเพื่อเพิม่มูลค่าให้กับองค์กรและ
ตัวบุคลากรเองเป็นเรื่องง่าย

• All Employee Information: การรวบรวมข้อมูลพนักงานท้ังหมดไว้ในระบบเดียวจะ
ชว่ยให้การวางแผนบุคลากรเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มบุคลากรท่ีมี 
ความสามารถโดดเด่น การเทียบมาตรฐาน หรือการติดตามกลุ่มบุคลากรท่ีมี 
ความพร้อมในการเล่ือนตำาแหน่งท้ังในและต่างประเทศ
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Engage Your Employees
สำาหรับพนักงานแล้ว งานด้าน HR ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Benefits, Enrollment, Expense Reports,  
PTO หรือ Payroll น้ันเป็นเพียงจุดเริม่ต้น แต่ท่ีสำาคัญยิง่ไปกว่าน้ันคือ Workday HCM ยังเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้มีการเติบโตภายในองค์กร ซึ่งนอกจากจะชว่ยสร้างความพึงพอใจแล้ว ยังชว่ยรักษา
บุคลากรน้ันๆ ให้ทำางานกับองค์กรต่อไป การท่ีพนักงานจะสามารถเติบโตในสายอาชีพได้น้ันจำาเป็น
ต้องได้รับความเห็นจากบุคคลต่างๆ อยา่งทันท่วงที การได้ทราบถึงโอกาสในการเติบโต การเข้าถึง 
ผู้ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำา การเรียนรู้อยา่งอิสระ และการพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็น Workday HCM 
จะชว่ยให้พนักงานมีสว่นรว่มในการพัฒนาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชว่งการทำางาน ต้ังแต่ 
การเตรยีมความพรอ้มให้กับพนักงานใหมไ่ปจนถึงการเปล่ียนงาน รวมถึงโอกาสในการพฒันาต่างๆ 
และการเล่ือนตำาแหน่ง ซึง่ท้ังหมดน้ีสามารถดำาเนินการได้ท้ังจากเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณมื์อถือ

• An Intuitive Mobile App: แอปบนมือถือท่ีใช้งานง่ายจะชว่ยให้พนักงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและทรัพยากรในการเรียนรู้ต่างๆ รวมท้ังทำารายการด้าน HR ได้ทุกท่ีทุกเวลา

• Share Skills and Feedback: พนักงานจะสามารถแบง่ปันทักษะและให้ความเห็นแก่ 
เพื่อนรว่มงาน อีกท้ังยังสามารถค้นหาเพื่อนรว่มงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ 
อยา่งรวดเร็ว 

• Innovative Capabilities: ความสามารถท่ีล้ำาสมัย เชน่ กราฟแสดงโอกาส จะชว่ยให้ 
พนักงานสามารถค้นหาโอกาสในการเติบโตในอาชีพการงานและติดต่อกับผู้ให้คำาปรึกษาได้ 

• Surveys: แบบสำารวจจะให้ข้อมูลท่ีสำาคัญแก่พนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ได้มีสว่นรว่มมากขึ้น

Empower Your Managers 
Workday HCM จะให้ข้อมูลเชิงลึกในการวางแผน การทำารายการ และการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ท่ี
จำาเป็นสำาหรับผู้จัดการในการสร้างทีมงานของตนให้มีประสิทธภิาพ โดยสามารถใช้งานได้จาก
โทรศัพท์มือถือของตน และด้วยระบบแจ้งเตือนท่ีเรามีจะชว่ยให้ทีมงานและองค์กรสามารถ 
ขับเคล่ือนไปได้อยา่งรวดเร็ว ชว่ยให้ผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลและทำาการตัดสินใจเรื่องต่างๆ  
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพมากขึ้น

• Dashboards and Reports: แดชบอร์ดและรายงานต่างๆ จะให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ 
การวัดผลและเมตริกท่ีสำาคัญได้อยา่งฉับไว ด้วยความสามารถในการจัดทำารายงานได้ 
ต้ังแต่วันแรกทำาให้ Workday HCM สามารถจัดทำารายงานท่ีสำาคัญและใช้งานได้จริง 
เพื่อให้ผู้จัดการได้รับประโยชน์ได้ในทันที 

• Analytics Embedded Directly into Process Flows: การมีข้อมูลท่ีวิเคราะห์ไว้ตามหลัก
ความจริงเก่ียวกับบุคลากรในองค์กร จะชว่ยให้ผู้จัดการมีข้อมูลท่ีมีคุณภาพในการดูแล 
ทีมงานของตน ให้คำาแนะนำาสง่เสริม และพัฒนาความรู้ อีกท้ังยังสามารถจัดสรรงานท่ีอิงตาม
ทักษะท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชว่ยรักษาบุคลากรน้ันๆ ให้อยูกั่บองค์กรได้ 
ในระยะยาว 

• Notifications and Alerts: ระบบแจ้งเตือนจะชว่ยให้ผู้จัดการได้รับข้อมูลอัปเดตและ 
สามารถติดตามงานกับทีมงานได้ โดยระบบจะสง่การแจ้งเตือนเม่ือถึงเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้  
ซึ่งจะชว่ยให้ผู้จัดการสามารถติดตามเรื่องต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์กรได้ดียิง่ขึ้น และนำาเวลา 
ท่ีเหลือไปใช้ในการจัดการกับเรื่องท่ีมีความสำาคัญมากกว่าได้

• Workday HCM is Continuous: ระบบท่ีชว่ยสร้างความต่อเน่ืองให้กับงานด้านทรัพยากร
บุคคล เชน่ Compensation ให้สามารถดำาเนินไปพร้อมกับการจ้างงาน หรือแม้แต่การเล่ือน
ตำาแหน่ง นอกจากน้ี Workday HCM ยังชว่ยให้ผู้จัดการสามารถสร้างความสอดคล้องให้กับ
งานท้ังหมดได้อยา่งราบรื่นเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ เชน่ การย้ายพนักงาน  
การมอบหมายทีมงานใหม่ หรือการปรับค่าตอบแทนท่ีสามารถทำาได้ตามความต้องการ 
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• Mobile App: แอปบนมือถือจะอยูภ่ายใต้การต้ังค่าการเข้าถึงและการรักษา 
ความปลอดภัยเดียวกันกับเวอร์ชันบนเบราว์เซอร์ ทำาให้ผู้จัดการมีทุกสิง่ท่ีจำาเป็น 
เพื่อก้าวไปพร้อมกับธุรกิจ

Enlighten Your Executives 
เม่ือผู้บริหารองค์กรได้กำาหนดหลักการ-วัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจไว้แล้ว Workday HCM 
ก็จะเข้ามาดำาเนินการต่อด้วยการกำาหนดเป้าหมายไปพร้อมกับการจัดการเรื่องต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีแดชบอร์ดท่ีชว่ยให้เห็นแนวทางการทำางานและ Scorecard ท่ีจะ
แสดงความคืบหน้าของการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนท่ีวางไว้

• Scorecard: จะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการดำาเนินการตามเป้าหมายได้ดีเพียงใด โดย 
พิจารณาจากเมตริกท่ีสำาคัญท่ีสุดสำาหรับองค์กรของคุณ โดยทีมงานสามารถแสดง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานได้ 

• Performance and Goals: ผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายสามารถปรับให้สอดคล้องกับ
ความคืบหน้าและการสง่มอบงานท่ีสำาคัญได้ 

• Talent Pipelines and Talent Pools: กลุ่มบุคลากรท่ีพร้อมรับตำาแหน่งและกลุ่มบุคลากร
ท่ีมีความสามารถจะชว่ยให้เห็นถึงจุดแข็งขององค์กรและทักษะท่ีขาดหายไป รวมถึง 
การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถก่อนท่ีจะสง่ผลกระทบต่อองค์กร 

• Dynamic Reports: รายงานแบบปรับเปล่ียนได้จะชว่ยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมใน
การวางแผน และดำาเนินการเรื่องต่างๆได้ 

• External Data: การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกเข้ากับ Workday HCM จะชว่ยให้องค์กรมี
ข้อมูลเชิงลึกท่ีครอบคลุมมากยิง่ขึ้น

มาดูกันว่า Workday Human Capital Management สามารถชว่ยองค์กรของคุณได้อยา่งไรบ้าง 

นำ� Workday ไปใช้และรบัประโยชน์ท่ีสำ�คัญได้อย�่งรวดเรว็

Workday มาพร้อมบริการต่างๆ ท้ังการฝึกอบรม การสนับสนุน และการคิดค้นนวัตกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อชว่ยให้คุณใช้งาน Workday 
ได้อยา่งม่ันใจเม่ือองค์กรของคุณมีการเติบโต เน่ืองจากลูกค้าแต่ละรายมีข้อกำาหนด ทรัพยากร และเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน เราจึงได้
ออกแบบบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการและสไตล์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

เพื่อชว่ยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วมากขึ้น และเพิม่ประสิทธภิาพให้ทีมของคุณ Workday Success Plans แบบสมัครใช้งานมา
พร้อมบริการสุดพิเศษท่ีให้คุณเข้าใช้ทรัพยากร เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญต่างๆ ท่ีจะทำาให้คุณใช้งาน Workday ได้ดียิง่ขึ้น

สำาหรับข้อมูลเพิม่เติม สามารถดูได้ท่ี workday.com/cx

http://workday.com/en-sg
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