คู่มอื การใช้งานระบบ EVENTmanager
การสร้าง function sheet
ในกรณทีเ่ ป็นการจัดงาน Event ทีต่ อ้ งการใช้ Function Sheet (คุณอาจเลือกใช้แถบ Occupation Grit เพียงอย่างเดียวเพื่อการจองและจัด
งานทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นต้องสร้าง Function Sheet) การสร้าง Function Sheet ในระบบ CiMSO เป็ นการบริหารจัดงาน Event ทีล่ กั ษณะ
งานค่อนข้างใหญ่และเกีย่ วเนื่องกับหลายแผนกในองค์กร ซึง่ คุณมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องสื่อสาร ระบุความต้องการต่างๆ สาหรับการจัดงาน
ให้ไม่ผดิ พลาด ระบบ Function Sheet ของ CiMSO จะเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการจองห้องจัดงาน, การจัดการ Asset
และการกระจายงานไปยังแต่ละแผนกและการติดตามงาน (Task)
การ Set Event Name
การสร้าง Function Sheet เริม่ ต้นด้วยการสร้าง Event name ดังนี้
1. (เข้าระบบ administration) แถบ Reservation
2. เลือก แถบ Events
3. เลือกแถบย่อย Console
4. กดรูปกระดาษ เพื่อสร้าง Event Name ใหม่
5. (Pop up “Create Event”) ใส่ขอ้ มูล Description, Client Name (ถ้ามี), ระบุ Event Trpy จากนัน้ กด Create Event

การ Set แก้ไข Event name
1. (เข้าระบบ administration) แถบ Reservation, เลือก แถบ Events และ เลือกแถบย่อย Console จากนัน้ เลือก Event Number ที่
ต้องการแก้ไข ทีร่ ปู แม่กญ
ุ แจ ให้กดเพื่อ Unlock
2. จากนัน้ input/Edit Description ตามต้องการ
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คู่มอื การใช้งานระบบ EVENTmanager
การเลือก Venue สาหรับการจัดงาน
1. (เข้าระบบ Admininstration > Reservations > Events > console) เลือก Event number จากนัน้ double click
ระบบจะขึน้ แถบใหม่
2. เลือกแถบ Venues
3. กดทีร่ ปู กระดาษ เพื่อเพิม่ Venue ใหม่
4. (Pop up “New Venue”) เลือก Venue จาก Dropdown list, ใส่ขอ้ มูล Start – End date, Account Type และกด Accept

จากนัน้ ระบบจะวิง่ มาทีห่ น้าจอ Create New Booking เพื่อทาการระบุขอ้ มูลการจัดงานเลีย้ ง เมือ่ ระบุขอ้ มูล (1-2 ตามภาพ)แล้วกด Accept

หมายเหตุ
- สามารถเพิม่ Pre Extras, Deposit และ Package ตามต้องการ (ดูวธิ กี ารที่ คู่มอื การใช้งานระบบ Booking & Reservation)
- คุณสามารถเลือกและเพิม่ จานวนห้องได้ไม่จากัด ในกรณีทก่ี ารจัดงานต้องใช้จานวนห้องหลายห้อง
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คู่มอื การใช้งานระบบ EVENTmanager
การ Set Resource
1. (เข้าระบบ Admininstration > Reservations > Events > console> เลือก Event number จากนัน้ double click ระบบจะขึน้ แถบ
ใหม่ซง่ึ เป็นการจัดการ Event Number นัน้ ๆ) ทีแ่ ถบย่อย เลือก Resources
2. กดรูปกระดาษ เพื่อเพิม่ Resource
3. (Pop up “Add Resource to Event”) เลือก Venue, Resource, Stock จากนัน้ ระบุ Quantity หรือจานวนทีต่ อ้ งการใช้
อาจเพิม่ Note (ถ้ามี) แล้วกด Accept

Asset ทีค่ ุณเลือกจะปรากฎดังภาพ จากนัน้ ให้เริม่ ต้นเพิม่ Asset ไปเรื่อยๆตามต้องการ
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คู่มอื การใช้งานระบบ EVENTmanager
การ Set task
1. (เข้าระบบ Administration > Reservations > Events > console> เลือก Event number จากนัน้ double click ระบบจะขึน้ แถบใหม่
ซึง่ เป็นการจัดการ Event Number นัน้ ๆ) ทีแ่ ถบย่อย เลือก Tasks
2. กดรูปกระดาษเพื่อเพิม่ Tasks ใหม่
3. (Pop up “Create Event Task”) ส่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ Tasks ระบุวนั ทีแ่ ละResources ทีต่ อ้ งใช้ จากนัน้ Accept

4. เสร็จแล้ว Status จะเป็น Pending เพิอ่ ให้ทมี งานทีเ่ กีย่ วข้องหรือหัวหน้างาน เข้ามาอัพเดท Status
หมายเหตุ Status มี Pending, Active, Delay, Completed, Cancel
5. ข้อมูลจะไปโชว์ท่ี Shortcuts ทางซ้ายล่างของหน้าจอเสมอ ซึง่ เปลีย่ นสีตาม status

หมายเหตุ คุณสามารถ Edit, Cancel Function Sheet ได้ทห่ี น้าจอนี้
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คู่มอื การใช้งานระบบ EVENTmanager
การ issue cimso function sheet
1. (เข้าระบบ Administration > Reservations > Events > console> เลือก Event number จากนัน้ double click ระบบจะขึน้ แถบใหม่
ซึง่ เป็นการจัดการ Event Number นัน้ ๆ)
2. คลิกรูปหนังสือ (Function Sheet) เพื่อ ออกเอกสาร Function Sheet
หมายเหตุ Function Sheet จะอัพเดทอยู่เสมอตามเนื้องาน/กิจกรรมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสาหรับ Event

รูปแบบฟงั ก์ชนชี
ั ่ ท Result Function sheet ซึง่ คุณสามารถพริน้ ออกมาเป็น PDF file เท่านัน้ เนื่องจากเป็เอกสารทีม่ คี วามสาพันธ์กบั
หลายแผนกรวมถึงเรื่องการเงิน จึงไม่ควรทีจ่ ะexport ออกมาในรูปแบบ Excel
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