
 

THE NEW NORMAL  
WORKPLACE SOLUTION 

BAINISYS – Your Trusted
SMART OFFICE Solution Provider 

“Hot Desk Booking Software”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพลตฟอร์มท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานพ้ืนท่ีทํางานในยุค New Normal 

ซอฟท์แวร์จองที่น่ังทํางาน (Hot Desk Booking Software) ช่วยให้สํานักงานยุคใหม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
พ้ืนที่ทํางานได้อย่างเป็นระบบและอํานวยความสะดวกให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถจองที่น่ังทํางานของตนได้ตาม
สิทธิ์การใช้งานพ้ืนที่ที่บริษัทกําหนดไว้ผ่านทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และจอภาพแบบสัมผัส 
(Touch Kiosk) ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังมีฟังก์ช่ันการใช้งานใหม่ที่สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตในยุค COVID-19 เช่น การ
ใช้งานโดยไม่สัมผัสกับอุปกรณ์ต่าง ๆ การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย และการสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพ้ืนที่ เป็นต้น 
ดังน้ันเราจึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรช้ันนําในประเทศไทยมากมายเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสํานักงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจ ความทันสมัย ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน 

ระบบจองห้องประชุมและโต๊ะทํางานรวมถึงการ

เช่ือมต่อกับระบบ Video Conference 

ระบบจองห้องประชุม โต๊ะทํางาน และสัมมนา 

รวมถึงการเช่ือมต่อกับระบบ Video Conference 
ระบบจองห้องประชุม 

ระบบจองห้องประชุมและโต๊ะทํางาน ระบบจองห้องประชุมและการอบรมสัมมนา 
ระบบจองห้องประชุมพร้อมการควบคุม

แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ 

ระบบจองห้องประชุมการอบรมสัมมนา 
ระบบจองห้องประชุมและโต๊ะทํางาน 

ระบบจองห้องประชุม และระบบจอง

รถยนต์ส่วนกลางพร้อมคนขับ 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุลกัษณะของซอฟทแ์วร ์Hot Desk 

เพ่ิมประสิทธภิาพในการทาํงาน 

ลดตน้ทนุคา่ใช้จา่ยอาคารสํานกังาน 

ใชง้านจากอปุกรณใ์กลม้อืคณุไดท้กุทีท่กุเวลา 

ช่วยปรับการทํางานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยใช้ Activity-based Working  
ที่ตอบสนองการดําเนินธุรกิจในยุค New Normal ได้อย่างเปน็ระบบ รวดเร็ว และมีดรรชนีชี้วัด
ได้อย่างเปน็รูปธรรม 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ทํางานอย่างเป็นระบบและการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดช่วยให้
องค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเก่ียวกับการเช่าพ้ืนที่สํานักงาน ค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์สํานักงาน 
และค่าไฟฟ้า

รองรับการใช้งานโปรแกรมที่ตดิตั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก หรือจอภาพแบบสัมผัส 
รวมถงึการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ IoT ตา่ง ๆ เช่น ระบบไฟแสงสวา่งอัจฉริยะ ระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ 
ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ เปน็ต้น ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานทุกคน   

หากคุณกําลังมองหาโซลูช่ันที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการอาคารสํานักงานแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบจองที่จอดรถ (Parking 
Management System) ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management System) ระบบจองห้องประชุม (Meeting Room 
Booking System) ระบบจองที่นั่งทํางาน (Hot Desk Booking System) ระบบจองสัมมนาพร้อมห้องพัก (Seminar Registration 
System) ระบบจองรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ (Car & Driver Booking System) ระบบจองห้องเรียน (Classroom Booking 
System) ฯลฯ พร้อมการเช่ือมต่อกับระบบอ่ืน ๆ ขององค์กรท่าน เพ่ือตอบโจทย์การใช้งานจริงและสอดคล้องกับวิถีการทํางานของ
พนักงานในองค์กรของท่านอย่างแท้จริง 

รองรับการใช้งานร่วมกับ
อีเมลชั้นนํา เช่น Microsoft 

Exchange, Microsoft 
Office 365, Google G-
Suite เป็นต้น หรือใช้งาน

แบบ Stand-alone 
System 

โปรแกรมถูกออกแบบภายใต้
มาตรฐานเทคโนโลยีด้านความ
ปลอดภัย “Graph” ที่ใช้การ
เข้ารหัสแบบ OAuth 2.0 
Access Token ที่ให้ความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่

แนะนําจาก Microsoft 

โปรแกรมมาตรฐานได้รับการ
ออกแบบเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบ

บริหารที่จอดรถ (Parking 
Management)  ระบบบริหาร
จัดการผู้มาติดต่อ (Visitor 

Management) และระบบบริหาร
อาคารอัจฉริยะ (Building 

Management) ได้ 
 

เรามีทีมงานทีปรึกษาด้าน
Smart Workplace วิศวกร
ออกแบบระบบ และทีมพัฒนา
โปรแกรม เพ่ือให้ตอบสนองกับ

ความต้องการทางธุรกิจ 
ของคุณ 

เปดิ-ปดิ โหมด New Normal ตามนโยบายขององคก์รของทา่น 

ผู้ดูแลระบบสามารถกดเปิดหรือปิดปุ่ม “New Normal” สําหรับ
มาตรการความปลอดภัยด้านโรคติดต่อ COVID-19 ดังต่อไปนี้ 
• การใช้ระบบจดจําใบหน้าของพนักงานหรือผู้มาติดต่อเพ่ือลดการสัมผัส
• การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าประชุมหรือทํางาน
• การสวมหน้ากากอนามัยเข้าสํานักงาน
• การนั่งประชุมหรือนั่งทํางานแบบเว้นระยะห่างทางสังคม

ทั้งนีแ้พลตฟอร์มดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่คุณใช้งานอยู่ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบใหม่
ทั้งหมด เพ่ือความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

ตอบโจทยค์วาม   

ตอ้งการทางธรุกจิคณุ 

ทาํงานรว่มกบัระบบ      

ทีค่ณุใชง้านอยู ่

มาตรฐานความ   

ปลอดภยัระดบัสากล 

ใชง้านรว่มกบั        

ระบบอเีมลของคณุ

แพลตฟอรม์ทีช่ว่ยพัฒนาสํานกังานของคณุใหท้นัสมยัและตอบโจทยก์ารใชง้านจรงิ



 

 

 

 

 

 

 

ใ

บริษัท เบนนิซิส จํากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมทีุนจดทะเบยีนชําระแลว้จํานวน 10 ล้านบาท ดําเนินธุรกจิด้าน
โซลูช่ัน Smart Workplace, IP Phone Billing System, Digital Signage และที่ปรึกษาโครงการ Smart City 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกจิ ที่เปน็องคก์รช้ันนําระดับโลก 
และระดับประเทศ เปน็จํานวนมาก 

บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรและการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กร ดงัน้ัน ในปี พ.ศ. 2559 จึงได้นําเสนอโซลูช่ัน Smart Workplace ภายใต้ตราสินค้า 
“ROOMMINISTER” ในประเทศไทย ดว้ยประสบการณท์ํางานมากกว่า 15 ปีในธุรกจิคอมพิวเตอร์ทําให้บรษัิทฯ มีความ
เข้าใจความต้องการทางธรุกจิของลูกค้า และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกคา้ได้เปน็อย่างดี ตลอด
ระยะเวลาการดําเนินธรุกิจทีผ่่านมาเปน็บทพิสูจน์ “เบนนิซิส” สําหรับการเปน็องคก์รที่เตบิโตอยา่งยั่งยืนเคียงคู่ไปกับ
ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกจิของเรา 

เราทํางานภายใต้แนวคิด “The Customer, not Technology, is the Core of our Strategy” 

บริษัทฯ มทีีมงานมืออาชีพมากกว่า 50 ชีวติคอยให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และการบริการหลงัการขาย โดยยึดหลัก
แนวคิดการนําเสนอโซลูช่ันให้ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจและสอดคล้องกบัวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของลูกค้า 
ทั้งน้ีเพ่ือการส่งเสริมให้เกิดการทาํงานอย่างมปีระสิทธิภาพและการดําเนินชีวิตอย่างเปน็สุข (Well-Being) 

บริษัท เบนนิซิส จํากัด 

บริษัท เบนนิซิส จํากัด 
117/8 แจ้งวฒันะ 10 หลักส่ี กรงุเทพฯ 10210 

@roomminister 

Roomminister +66-2094-0800

sale@bainisys.com
 
www.bainisys.com 
www.roomminister.com 


