SAP Go-Live: สิ่งที่จะเกิดขึน้ ในวันที่ 5 ตุลาคม
หลังจากหลายเดือนในการเตรี ยมการ ในที่สดุ ระบบ SAP ใหม่จะ
เริ่ มดาเนินการในประเทศไทยในวันที่ 5 ตุลาคม นี ้ ก่อนการ GoLive จะมีระยะเข้ าสูร่ ะบบเบื ้องต้ นซึง่ เปิ ดให้ มีการใช้ งานแอพลิ
เคชัน่ บางแอพลิเคชัน่ สาหรับผู้ใช้ งานจานวนหนึง่ เท่านัน้ การเริ่ ม
ต้ นแบบควบคุมนี ้จะช่วยให้ แน่ใจว่าระบบมีเสถียรภาพก่อนที่
ผู้ใช้ งานระบบ SAP ทังหมดในประเทศไทยจะสามารถเข้
้
าสูร่ ะบบ
ได้ อย่างสมบูรณ์
เมื่อคุณเข้ าสูร่ ะบบ SAP เป็ นครัง้ แรก คุณจะต้ องเปลี่ยนรหัสผ่าน
ของคุณ ขันตอนส
้
าหรับการเปลี่ยน ปรากฏในอีเมล์ที่คณ
ุ ได้ รับจาก
ทีมรักษาความปลอดภัยพร้ อมกับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านชัว่ คราว
นอกจากนี ้ เรามีคมู่ ือและวีดีโอแนะนาการเปลี่ยนรหัสผ่านบน
Sunrise Portal ถ้ าคุณไม่สามารถเข้ าสูร่ ะบบ SAP ผ่านระบบ SAP
GUI ได้ ในการเข้ าครัง้ แรก กรุ ณาติดต่อ สมัชญ์ เอื ้อจิรกาล ผู้
ประสานงานด้ านความปลอดภัยประจาประเทศไทย
Sunrise Portal เป็ นจุดที่คณ
ุ จะเข้ าถึงเป็ นลาดับแรกเมื่อคุณ

ต้ องการดูข้อมูลอัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับสถานภาพของระบบ SAP ใน
Sunrise Portal มีหน้ า Global Systems Status สาหรับแอพลิเคชัน่
ของระบบ SAP และประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแอพลิเคชัน่ ดังกล่าว ณ
ตอนท้ ายของหน้ า จะมีสว่ นสาหรับข้ อความเกี่ยวกับระบบและผู้ใช้ งาน
ส่วนนี ้จะใช้ เพื่อสื่อสารคาแนะนาระบบต่อกลุม่ ผู้ใช้ ที่หลากหลาย และก
เตือนผู้ใช้ งานระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่จะเกิดขึ ้นกับระบบ
SAP ข้ อมูลที่ปรากในหน้ า Global Systems Status จะมีการอัพเดท
อย่างสม่าเสมอ กรุ ณาตรวจสอบบ่อยครัง้ เท่าที่คณ
ุ จะทาได้
ถ้ าคุณมีปัญหากับระบบ SAP หรื อมีคาถามเกี่ยวกับเครื่ องมือและ
กระบวนการของระบบ SAP ใหม่ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของทีม
บริ การสนับสนุนของ Sunrise (SUST) เจ้ าหน้ าที่ของ SUST จะช่วย
แนะนาสื่ออ้ างอิงที่สาคัญบน Sunrise Portal เรามีลงิ ค์โดยตรง
สาหรับสมาชิกในทีม SUST ประจาประเทศไทยในส่วนสือ่ อ้างอิ ง
สาคัญ

รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ านของระบบ SAP ใหม่ ของคุณ
ถ้ าคุณผ่านการฝึ กอบรมที่กาหนดแล้ ว คุณจะได้ รับอีเมล์ที่มีหวั ข้ อ
ว่า Your New SAP User ID and Password จาก Larry Taylor
ซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของทีมรักษาความปลอดภัยของ MJN สาคัญ
อย่างยิ่งที่คณ
ุ จะต้ องเปิ ดอ่านอีเมล์นี ้ เพราะจะมีข้อมูลรหัสผู้ใช้
และรหัสผ่านชัว่ คราวสาหรับเข้ าสูร่ ะบบ SAP ของคุณ

ถ้ าคุณเป็ นส่วนหนึง่ ของทีมที่เข้ าสูร่ ะบบเป็ นกลุม่ แรกๆ คุณจะได้ รับ
ข้ อความเตือนว่าคุณมีรหัสเพื่อเข้ าสูร่ ะบบแล้ ว

ถ้ าทีมไม่สามารถค้ นหาอีเมล์ MJN ของคุณ เขาจะส่งรหัส
ผู้ใช้ และรหัสผ่านเข้ าสู่ระบบ SAP ชั่วคราวไปยังผู้จัดการของ
คุณ ซึ่งจะเป็ นผู้พิมพ์ ข้อมูลดังกล่าวมาให้ คุณ

เมื่อคุณเริ่ มใช้ งานระบบ SAP ผ่านระบบ GUI เป็ นครัง้ แรก ถ้ าคุณไม่
สามารถเข้ าสูร่ ะบบได้ ในการเข้ าครัง้ แรก กรุ ณาติดต่อ
สมัชญ์ เอื ้อจิรกาล ผู้ประสานงานด้ านความปลอดภัยประจาประเทศ
ไทย

ถ้ าคุณไม่ได้ รับอีเมลในวันที่ 5 ตุลาคม ให้ ตรวจสอบกล่อง “อีเมล์ขยะ”
ของคุณ ซึง่ ในบางกรณี อีเมล์อาจไม่ไปปรากฏในกล่องข้ อความของ
พนักงาน

สิ่งที่ต้องทาเมื่อมีข้อสงสัยหรือปั ญหา
พึงระลึกว่า ถ้ าคุณมี คาถาม ประเด็น หรื อปั ญหาในการ Go-Live หรื อระหว่างระยะเฝ้าระวัง (Hypercare) กรุ ณาติดต่อเพื่ อนร่ วมงาน
ในทีมบริ การสนับสนุนของ Sunrise (SUST) เพื่ อนในทีม SUST ของคุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณแก้ ปัญหาที่ เกิ ดขึน้ ถ้ าเขาไม่สามารถแก้ ไข
ปั ญหาให้ คุณได้ เขาจะช่วยคุณติดต่อ MJN Service Desk หมายเลขของ MJN Service Desk สาหรั บประเทศไทยคือ 001-800-8526980 เมื่อได้ คณ
ุ กับตัวแทน เพื่อนร่ วมงานในทีม SUST ของคุณจะเตือนให้ คณ
ุ แจ้ ง Service Desk ในประเด็นต่อไปนี ้






ประเด็นนี ้เกี่ยวข้ องกับ Wave 4
คุณกาลังโทรศัพท์จากประเทศไทย
ตาแหน่งสานักงาน/แผนกของคุณ
กลุม่ งาน (Workstream) ที่คณ
ุ พบปั ญหา

ประเด็นสาคัญคือ Service Desk ไม่ใช่ Help Desk ในระหว่างระยะเฝ้าระวัง ตัวแทนที่ Service Desk รวบรวมข้ อมูลปั ญหาทีไ่ ด้ รับการแก้ ไข
แล้ วจากทีมโครงการ เพื่อนพนักงานในทีม SUST ของคุณที่รายงานประเด็นปั ญหาดังกล่าว จะช่วยกาหนดลาดับความสาคัญ และด้ วยการ
ให้ ข้อมูลที่ปรากฏข้ างต้ น จะช่วยให้ กระบวนการแก้ ปัญหาของคุณรวดเร็ วยิง่ ขึ ้น

ฉบับที่ 7 – 28 กันยายน 2554

Sunny จะปรากฏที่นี่สาหรับจดหมายข่าว
ประเทศไทยแต่ละฉบับ โดยการนับถอยหลังถึง
การเริ่ มต้ น Wave 4 SAP Go-Live
เหลือเพียง 7 วันจนถึงการเริ่ มต้ น Wave 4 SAP
Go-Live เพื่อให้ ช่วยให้ คณ
ุ เตรี ยมพร้ อมสาหรับ
การ Go-Live ตรวจสอบข้ อมูลสาคัญในจดหมาย
ข่าว นอกจากนี ้ Sunny ต้ องการให้ คณ
ุ ตรวจสอบ
สื่ออ้ างอิงที่สาคัญที่ปรากฏใน Sunrise Portal
ด้ วย

สื่ออ้ างอิงสาคัญ
คุณสามารถค้ นหาสื่ออ้ างอิงได้ จาก
Sunrise Portal ต่อไปนี ้
คูม่ ือการติดตังระบบ
้
SAP GUI
วีดีโอการติดตังระบบ
้
SAP GUI
กาหนดการการวางแผนการจัดซื ้อ
การเข้ าสูร่ ะบบ SAP เป็ นครัง้ แรก
วีดีโอแสดงการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านระบบ
ทีมบริ การสนับสนุนของ Sunrise ประจา
ประเทศไทย
การดาเนินการระบบ T&E ผ่านเว็บ
บราวเซอร์ มาตรฐาน
การเพิ่มหมายเลขการเดินทางและการ
กาหนดสถานภาพในระบบ T&E
รายการตรวจสอบ T&E
รายการตรวจสอบวันที่ 1

รายการตรวจสอบ T&E
ต้ องการตรวจสอบว่ าคุณดาเนินการระบบ
รายงาน T&E Expense Reports ถูกต้ องใน
ครั ง้ แรก จงปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนต่ อไปนี.้ ...
1. อัพเดทข้ อมูลส่วนบุคคล รวมทังข้้ อมูลบัญชี
ธนาคารของคุณ
2. ตรวจสอบว่ามีหมายเลขรายงานค่าใช้ จ่าย
(Expense Report Number หรื อเรี ยกว่า
หมายเลขการเดินทาง (Trip Number)) ใต้
บาร์ โค้ ดบนเอกสารหน้ าแรกของคุณ
3. เมื่อคุณจัดทารายงานค่าใช้ จ่ายเสร็ จ
สมบูรณ์ กาหนด Final Action เพื่อ Save and
Send for Approval จากนันจึ
้ งคลิกปุ่ ม Save
and Send for Approval เพื่อส่งรายงานไปที่
ผู้จดั การของคุณ
4. สแกนทุกหน้ าของหน้ าปกและใบเสร็ จของ

คุณ และจัดเก็บเป็ นไฟล์ .pdf หนึง่ ไฟล์ และ
อีเมล์ไฟล์ดงั กล่าวไปยัง RAPID
5. ในอีเมล์ที่คณ
ุ ส่งไปยัง RAPID ตรวจสอบว่า
ไฟล์แนบ .pdf อยู่ในบรรทัด เอกสารแนบ
(Attached) ใต้ หวั ข้ อ (Subject) ที่ถกู ต้ อง
6. เพื่อช่วยจับคูป่ กหน้ ากับรายงานค่าใช้ จ่าย
ของคุณ ใส่หมายเลขรายงานค่าใช้ จ่ายเป็ น
หัวข้ อ (Subject) ของอีเมล์
7. ส่งใบเสร็ จค่าใช้ จ่ายตัวจริ งไปยังทีมการเงิน
ของคุณ
8. จัดเก็บไฟล์อีเมล์ยืนยันการได้ รับอีเมล์จาก
RAPID เพื่อพิสจู น์ว่า RAPID ได้ รับเอกสารของ
คุณ

หมายเลขบัญชีแยกประเภทใหม่
หมายเลขบัญชีแยกประเภทกาลังอยูร่ ะหว่าง
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการจัดการและ
การเข้ าถึงข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ ้น
ถึงแม้ ว่า MJN จะยังคงใช้ มาตรฐานบัญชีของ
Bristol-Myers Squibb แต่ได้ มีการปรับ
หมายเลขบัญชีหลายหมายเลขเพื่อให้ การ
จาแนกสอดคล้ องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั รวมทังเพื
้ ่อให้ แน่ใจว่าการบันทึก
บัญชีมีความแม่นยามากขึ ้น หมายเลขบัญชี
แยกประเภทใหม่ปรากฏบน Sunrise Portal

หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับโครงการลงทุนและสินทรัพย์ ถาวรในระบบ SAP ใหม่
Wave 4 SAP Go-Live จะเปลีย่ นวิธีการบริ หารจัดการโครงการ
ลงทุน รวมทังการติ
้
ดตามและดูแลรักษาสินทรัพย์ถาวร MJN จะ
ใช้ หลักเกณฑ์สนิ ทรัพย์ถาวรและโครงการลงทุน (Fixed Asset
and Capital Project Module) ที่ปรากฏในระบบ SAP เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุม นาระบบ eBuy มาใช้ กบั โครงการลงทุน
อย่างเต็มรู ปแบบ และบูรณาการบัญชีแยกประเภทของบริ ษัทใน
เครื อที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset (FA) Subsidiary
Ledger) เข้ ากับบัญชีแยกประเภททัว่ ไป (General Ledger) ใน
การดาเนินการนี ้ จะช่วยลดกระบวนการทาด้ วยมือจานวนมากที่
ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ที่จาเป็ นต่อการติดตาม การใช้ จ่ายเกี่ยวกับคาขอ
การจัดสรรเรื่ องการลงทุน (Capital Appropriation Requests –
CARs) และการบารุ งรักษาบัญชีแยกประเภทของบริ ษัทในเครื อที่
เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
แบบฟอร์ ม CAR จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานโลก ข้ อมูล CAR จะถูกนาเข้ าระบบ SAP รวมทัง้
งบประมาณที่อนุมตั ใิ ห้ CAR คาร้ องจัดซื ้อด้ วยระบบ eBuy จะ
ได้ รับการดาเนินการเทียบเคียงโดยตรงกับ CAR (องค์ประกอบ
WBS) ระบบโครงการลงทุนของ SAP (SAP Capital Project
System) จะให้ การควบคุมเพิ่มเติมในส่วนที่คา่ ใช้ จ่าย CAR ไม่
สามารถเกินกว่างบประมาณที่อนุมตั ใิ ห้ CAR

เมื่อโครงการลงทุนดาเนินการแล้ วเสร็ จ การดาเนินการ CAR ในระบบ
โครงการลงทุนจะถูกโอนไปยังบัญชีแยกประเภทของบริ ษัทในเครื อที่
เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร ซึง่ จะสร้ างรายการสินทรัพย์สดุ ท้ ายขึ ้น
สินทรัพย์สดุ ท้ ายทังหมดจะปรากฏในบั
้
ญชีแยกประเภทของบริ ษัทใน
เครื อที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร และเพื่อให้ การติดตามดีขึ ้น จะกาหนด
หมายเลขสินทรัพย์เฉพาะสาหรับสินทรัพย์ทงหมด
ั้
นอกจากนี ้ บัญชี
แยกประเภทของบริ ษัทในเครื อที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรยังมี “บัญชี”
สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset “Books”) ที่ใช้ สนับสนุนการดาเนินการ
ตามเงื่อนไขการรายงานตามหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ให้ แล้ วเสร็ จ (เช่น
มาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป (Generally Accepted
Accounting Principles -GAAP) จากสหรัฐอเมริ กา)
นอกจากนี ้ ระบบใหม่จะช่วยในการบารุ งรักษาสินทรัพย์ที่ยงั อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ ป้ายแสดงสินทรัพย์จะถูกนามาใช้ เพื่อระบุและติดตาม
สินทรัพย์และเพิ่มการควบคุมในช่วงระหว่างจัดเก็บดูแลรักษา ค่าเสื่อม
ราคาจะคานวณสาหรับ “บัญชี” สินทรัพย์ถาวร ต่างๆ ทังหมดโดย
้
อัตโนมัติ และบันทึกลงในบัญชีแยกประเภททัว่ ไปโดยตรง นอกจากนี ้
ระบบจะใช้ ระบบการกาจัดคาร้ องของสินทรัพย์ (Disposal of Asset
Requests – DARs) ควบคุมและบริ หารจัดการสินทรัพย์ที่จะขายหรื อ
ยุตกิ ารให้ บริ การ

อัพเดทระบบ T&E
ระบบ SAP T&E พร้ อมใช้ งานสาหรั บผู้ใช้ งาน
ระยะไกลแล้ ว
สืบเนื่องจากการ Go-Live ผู้ใช้ งานระบบ T&E จากระยะไกล จะ
สามารถเข้ าถึงระบบ SAP T&E ผ่าน URL มาตรฐานจากเกือบ
ทุกแห่ง เพื่อช่วยให้ คณ
ุ สามารถเชื่อมต่อได้ จึงได้ มีการ
กาหนดค่าเบื ้องต้ นให้ คณ
ุ ปฏิบตั ติ าม สาหรับข้ อมูลเพื่อเติม ดู
Running T&E through a Standard Web Browser ที่ปรากฏ
บน Sunrise Portal

ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ My Trips Tab
เพื่อให้ คุณสามารถติดตามรายงานค่าใช้ จ่ายของคุณได้ ดีขนึ ้
ผ่านระบบ SAP T&E คุณสามารถเพิ่มหมายเลข (Trip
Number) และสถานภาพการดาเนินการ (Processing
Status) ไปยังรายงานค่าใช้ จ่าย (Expense Reports) ที่
ปรากฏบนแถบ My Trips and Expenses ภายในระบบ
T&E คอลัมน์ ข้อมูลใหม่เหล่านี ้ให้ ข้อมูลที่ผ้ ูใช้ งานระดับสูง
สามารถใช้ ในการให้ ความช่วยเหลือ คุณในการใช้ งานระบบ
T&E คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ โดยใช้ การตังค่
้ าเบือ้ งต้ น
สาหรับผู้ใช้ งาน ข้ อมูลขัน้ ตอนการใช้ งานโดยละเอี ยด
สามารถดูได้ บน Sunrise Portal ในเอกสาร การเพิ่ ม
หมายเลขการเดิ นทางและการกาหนดสถานภาพในระบบ T&E

สถานภาพการดาเนินการระบบ T&E
เมื่อคุณมีคอลัมน์สถานภาพการดาเนินการใหม่บนแถบ My Trips
and Expenses แล้ ว คุณจะรู้ ว่ารายงานค่าใช้ จ่ายของคุณอยู่ใน

ขันตอนใดในการด
้
าเนินงาน การอนุมตั ิ หรื อการชาระเงิน
กาลังดาเนินการ (In Process) –คุณได้ บนั ทึกรายงาน
ค่าใช้ จ่ายของคุณ แต่ยงั ไม่ได้ สง่ เพื่อขออนุมตั ิ


 ยุต/ิ รอชาระ (Trip on Hold/To Be Settled) –คุณได้ สง่ รายงาน
ค่าใช้ จ่ายเพื่อขอพิจารณาอนุมตั ิ แต่ยงั ไม่มีเอกสารหกหน้ าที่คกู่ บั
รายงานค่าใช้ จ่าย เมื่อ RAPID ดาเนินการแบบฟอร์ มค่าใช้ จ่าย
(Expense Form) และอัพเดทข้ อมูลในระบบ SAP คุณจะเห็น
สถานภาพการดาเนินการเป็ นส่งเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (Released
for Approval) สาหรับรายงานค่าใช้ จ่ายนี ้
 ส่ งเพื่อพิจารณาอนุมัติ (Released for Approval) –ข้ อมูล
ทังหมดถู
้
กส่ง เปรี ยบเทียบ และอัพเดทในระบบ SAP ณ จุดนี ้ รางาน
อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมตั จิ ากผู้จดั การของคุณ
 อนุมัติ (Approved) –ผู้จดั การของคุณอนุมตั ริ ายงานค่าใช้ จ่าย
ของคุณ และพร้ อมสาหรับการดาเนินการทางการเงินต่อไป
การทาให้ ปุ่มเปลี่ยนแปลง (Change Button) หยุดการทางาน
เรากาลังปรับเปลี่ยนปุ่ มเปลี่ยนแปลงของระบบ T&E (T&E Change)
ที่ผ่านมา แม้ ว่าคุณจะดาเนินการรายงานค่าใช้ จ่ายและคลิกบันทึก
และส่ง (Save and Send) เพื่อขออนุมตั แิ ล้ ว คุณยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ อีก ปั จจุบนั เมื่อคุณส่งรายงานเพื่อขออนุมตั ิ
ปุ่ มเปลี่ยนแปลง (Change) จะกลายเป็ นสีเทาทันทีและคุณไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อีก การปรับปรุ งเช่นนี ้ จะช่วยเร่ งการ
ดาเนินการรายงานค่าใช้ จ่ายของคุณ กรุ ณาติดต่อผู้ใช้ งานระดับสูง
จากระบบ T&E หากมีคาถามหรื อข้ อสงสัยใดๆ

การให้ ความช่ วยเหลือในการจัดทารายงาน
ค่ าใช้ จ่าย T&E หรือการซือ้ ขายผ่ านระบบ eBuy ครัง้
แรก
ต้ องการความช่วยเหลือในการจัดทารายงานค่าใช้ จา่ ยในระบบ
SAP T&E เป็ นครัง้ แรกหรื อไม่ กรุณาติดต่อหนึง่ ในผู้เชี่ยวชาญ
ด้ าน T&E ในทีม SUST ต่อไปนี ้
โชตินชุ อนันตมงคล
สวีวรรณ์ บุณโยดม
สุปรี ยา เจริ ญเรืองยุทธ
ทิพย์สดุ า เชนยะวนิช
โชติรส เอี่ยมสอาด
อุทยั วรรณ์ คมกริชวรากูล
พิมพ์สริ ิ เล็กสมบูรณ์ไชย
สุปราณี ม่วงมิตร
ชลิดา เพชรรุจานันท์
ภคมน โพธิ์ญาดา
สุทธีรัตน์ ปรารถนา
ภูพิงค์ ปั ญญา
เบญจมาศ รัตนา
พิชญนันท์ สถิตพิชญานนท์
ธัญลักษณ์ สุขภาพ
พิมพ์ดาริ นทร์ ทองเรื องรอง
ดารณี วิภศู ิริคปุ ต์
ผู้เชี่ยวชาญด้ าน eBuy ของทีม SUST ในประเทศไทยต่อไปนี ้
สามารถช่วยเหลือคุณในการใช้ งานระบบ eBuy Shopping
Cart หรื อใส่ข้อมูลใบเสร็ จสินค้ าครัง้ แรกของคุณได้
วริ ษฐา อามาตมูลตรี
สวีวรรณ์ บุณโยดม
สุปรี ยา เจริ ญเรืองยุทธ
ทิพย์สดุ า เชนยะวนิช
โชติรส เอี่ยมสอาด
อุทยั วรรณ์ คมกริ ชวรากูล
สุปราณี ม่วงมิตร
ชลิดา เพชรรุจานันท์
ภคมน โพธิ์ญาดา
นิตยารัตน์ พิพิธวรรณ
สุทธีรัตน์ ปรารถนา
ภูพิงค์ ปั ญญา
เบญจมาศ รัตนา
พิชญนันท์ สถิตพิชญานนท์
ธัญลักษณ์ สุขภาพ
พิมพ์ดาริ นทร์ ทองเรื องรอง
ดารณี วิภศู ิริคปุ ต์
นอกจากนี ้ สมาชิกในทีม SUST จะมาเยี่ยมคุณสถานทีป่ ฏิบตั ิงาน
ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณต้ องการความช่วยเหลือหรื อไม่ ในการ
ทางานร่ วมกับสมาชิกในทีม SUST ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบ T&E
และ eBuy จะช่วยให้ ครั ง้ แรกของการใช้ เครื่ องมือใหม่เหล่านี ้ของ
คุณประสบความสาเร็ จ

ขอบคุณทีมบริการสนับสนุนผู้ใช้ บริการของ Sunrise ของเรา
เราต้ องขอขอบคุณเป็ นพิเศษต่อทีมบริ การสนับสนุนผู้ใช้ งานของ Sunrise (SUST) ผู้ใช้ งานระดับสูงและ SMEs ต่อไปนี ้ ได้ ท่มุ เท
ให้ กับการทางานอย่างเต็มกาลังเพื่ อช่วยให้ Project Sunrise ประสบความสาเร็ จในประเทศไทย ขณะนี ้ พวกเขาพร้ อมที่จะ
สนับสนุนเพื่อนร่ วมงานทังหมดในการ
้
Go-Live ของระบบ SAP รุ่ นที่ 4 (Wave 4)
วริ ษฐา อามาตมูลตรี
โชตินชุ อนันตมงคล
ธีรยุทธ์ อารักษ์ วาณิช
วรวรรธน์ อารี
พัฒนโชติ บุญกิตติวฒ
ั นา
ปนรรฐพร บุญพุฒ
สวีวรรณ์ บุณโยดม
ศุภฤกษ์ บุญประดับ
ภารดี จันทร์ ดี
รัชนี ประทุม
สุปรี ยา เจริ ญเรืองยุทธ
ทิพย์สดุ า เชนยะวนิช
ธนิตนุช เชี่ยวเชิงสันติ
สุรีย์พร ด่านเดิม
ไพศาล แดงพัฒนพงศ์
โชติรส เอี่ยมสอาด
เอื ้อง ฮาบสุวรรณ์
ธีรยุทธ หอมทอง
สายทอง อินสอน
ศีขริ น กนกศีขริ น

ชลิดา เพชรรุจานันท์

ประภาศรี วิยาภรณ์

ภคมน โพธิ์ญาดา

กิตติมา ใจสาราญ

สุพฒ
ั น์ ภู่ระหงษ์

นฤดี วงศ์เกษมศักดิ์

นิตยารัตน์ พิพิธวรรณ

วิไลรัตน์ วงศ์ภกั ดี

ศิริรัตน์ พลภักดี

อาทิตย์ วงศ์กรด

ภัทรภร พงษ์ โสภา
โศรดา โพธิ์รัศมี
สุทธีรัตน์ ปรารถนา
ชนาทิพย์ เปรมใจสุข
จักรพงษ์ พวงสมบัติ
ภูพิงค์ ปั ญญา
นิมิตร ภูผา
วริ นทร์ ทิพย์ ปู่ ประเสริ ฐ
สุมาลี ปุราชะกา
จรัสศรี รัตนมหาสกุล
เบญจมาศ รัตนา
สุรีย์ ร่ วมพันธ์ทอง
ณัฐวุฒิ สาณะเสน
สมชัย แสนดี

ณัฒชา กาแพงเพชร

พิชญนันท์ สถิตพิชญานนท์
ตรี ภพ สว่างขจร

อังศุมาริ นทร์ กลิน่ เกษร

สุกญ
ั ญา เซี่ยงจง

อุทยั วรรณ์ คมกริชวรากูล
วิปลุ า โกวิทคณิต

พิชชา ศิลาคุปต์

อภิพร เลียบจันทร์
อัญชลี ลีลาวิวฒ
ั น์
นิรวิทธ์ เหล็กกุล

ธนกฤษณ์ ศรี อนุชาต
ปรเมศวร์ ศรี พงษ์ใหญ่
วรศิลป์ ศรี ศรกาพล

พิมพ์สริ ิ เล็กสมบูรณ์ไชย

ธัญลักษณ์ สุขภาพ
ณัฐพงศ์ สุขสมบูรณ์

วราภรณ์ ฤกษ์ พิทกั ษ์พาณิช

ดิสพนธ์ สุนทรประดิษฐ์

เจษฎา เลิศชัยกิตติไพศาล

พรรณเพ็ญ สุธาพร

วรภัทร เหลืองโรจนกุล

สิทธิเดช ตันทรงเจริ ญ

บุศริ นทร์ มาบารุง

กุลธิดา ธรรมวันทา

สุปราณี ม่วงมิตร
วันชัย เมธากิตติพร

มัณฑนา เทพปิ นตา

วารัตดา มุ่ยไธสง
นิชาดา งิ ้วสระ

พิมพ์ดาริ นทร์ ทองเรื องรอง
นฤมล เตียงชัยภูมิ

อัญชลาภรณ์ หนูงาม

คณิตา ทนก่า

การกาหนดค่ าเริ่ มต้ นระบบ SAP

สุนนั ท์ ภักดีชมุ พล

สมัชญ์ เอื ้อจิรกาล

เมื่อคุณเริ่ มใช้ งานระบบ SAP ระบบจะกาหนดรูปแบบ
การตังค่
้ าต่อไปนี ้โดยอัตโนมัติ

พาชื่น ปั ทมะศิริ

นัยนา วิบลู ย์พนั ธ์

สุพร พัชรนฤมล

ดารณี วิภศู ิริคปุ ต์
ศิริพรรณ วัฒนะรัตน์

 เครื่ องหมายทศนิยม
1,234,567.89

 รูปแบบวันที่
DD.MM.YYYY

 รูปแบบเวลา
24 ชั่วโมง (13:05:10)

ธยา เพิ่มเพ็ชร์

จรัสกรี เที่ยงธรรม

คุณสามารถเข้ าถึงรายชื่อติดต่อของทีม SUST ในประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลที่มีรายละเอียดมากขึน้ จาก Sunrise Portal
เราจะอีเมล์รายชื่ อดังกล่าวไปยังพนักงานทังหมดในประเทศไทย
้
เพื่ อพร้ อมใช้ งานในการ Go-Live กรุ ณาตรวจสอบกล่อง
ข้ อความของคุณเพื่ อรั บสาเนารายชื่อติดต่อของทีม SUST ดังกล่าว

รหัสผ่ านของระบบ MJN

รายการตรวจสอบ Go-Live วันที่ 1

เพื่อเป็ นการเตือน ต่อไปนี ้เป็ นหลักเกณฑ์ของ
รหัสผ่านของ MJN มาตรฐานรหัสผ่านกาหนด
โดยทีมรักษาความปลอดภัยของ MJN
รหัสผ่านทังหมดที
้
่พนักงาน MJN ใช้ ต้ อง
เป็ นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี ้

ใช้ รายการตรวจสอบนี ้เพื่อติดตามขันตอนทั
้
งหมด
้
เพื่อให้ การ Go-Live ประสบความสาเร็จ

• มีความยาว 6 ตัวอักษร/ตัวเลข ขึ ้นไป
• ใส่ตวั อักษรภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรภาษา
ละติน)

• ต้องมีตวั เลขอย่างน้ อย 1 ตัวเลข (0-9)
• เริ่มต้นและลงท้ายด้วยตัวอักษร (a-z หรือ
A-Z)

• แตกต่างจากรหัสผ่าน 12 รหัสที่ผ่านมา
รหัสผ่านปกติของคุณจะเป็ นอะไร คุณต้ องการ
เลือกรหัสที่ง่ายพอที่คณ
ุ สามารถจาได้ โดยไม่ต้อง
จด สามารถเป็ นชื่อถนน โรงเรี ยน หรื อสัตว์เลี ้ยง
ของคุณ คุณต้ องการทาให้ ง่าย แต่ยงั เป็ นไปตาม
เงื่อนไขรหัสผ่านข้ างต้ น
ตัวอย่างของรหัสผ่านที่ไม่สมควรนามาใช้ และ
ไม่ สอดคล้ องกับเงื่อนไขความปลอดภัยของ
MJN
 BigDog1 – ตัวอักษร 6 ตัวขึ ้นไป แต่
ไม่ได้ เริ่ มและลงท้ ายด้ วยตัวอักษร
 1RedFish – ตัวอักษร 6 ตัวขึ ้นไป แต่
ไม่ได้ เริ่ มและลงท้ ายด้ วยตัวอักษร
 GreenFrog – ตัวอักษร/ตัวเลข 8 ตัว
ขึ ้นไป แต่ไม่มีตวั เลขอย่างน้ อย 1
ตัวเลข
 K345k – เริ่ มต้ นและลงท้ ายด้ วย
ตัวอักษร มีตวั เลขอย่างน้ อย 1 ตัวเลข
แต่มีความยาวน้ อยกว่า 6 ตัวอักษร/
ตัวเลข

 ฉันได้ตดิ ตังระบบ
้
SAP GUI แล้ ว (ไม่จาเป็ นสาหรับ



ฉันสามารถเข้ าถึง Sunrise Portal เพื่อดูข้อมูลที่เป็ น
ปั จจุบนั ที่สดุ ได้



ฉันสามารถเข้ าถึงสื่อการฝึ กอบรม คูม่ ือการปฏิกิริยา
(Work Instructions – WI) และแนวทางการ
ปฏิบตั งิ านมาตรฐาน (Standard Operating
Procedures – SOPs) เพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้
งานระบบ SAP



ฉันรู้ จกั สมาชิกในทีมบริการสนับสนุนผู้ใช้ งานของ
Sunrise ที่รับผิดชอบแผนกของฉัน และวิธีการหา
ข้ อมูลติดต่อบน Sunrise Portal



ฉันรู้ วิธีการติดต่อสมาชิกในทีมบริ การสนับสนุน
ผู้ใช้ งานของ Sunrise หากมีคาถามหรื อต้ องการความ
ช่วยเหลือ



ฉันรู้ ว่าสมาชิกในทีมบริ การสนับสนุนผู้ใช้ งานของ
Sunrise จะช่วยติดต่อ MJN Service Desk หากมี
ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับระบบ *



ฉันรู้ ว่าอาจมีการติดขัดในระบบ SAP ในระยะหลัง
การ Go-Live และอาจไม่สามารถดาเนินการระบบได้
ทังหมดในช่
้
วงระยะการเริ่ มต้ นแบบควบคุม



ฉันรู้ ว่าจะมีการเผยแพร่ ข้อมูลสาคัญอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการ Go-Live และฉันจะตรวจสอบและอ่าน
อีเมล์อย่างต่อเนื่อง



ฉันรู้ ว่าการกลายเป็ นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีใหม่
และกระบวนการธุรกิจ ต้ องอาศัยเวลาและต้ องมี
ความอดทน

ผู้ใช้ งานระบบ Travel & Expense - T&E))

 ฉันได้รับการฝึ กอบรมที่จาเป็ น
 ฉันสามารถเข้ าถึงสถานภาพระบบ SAP (SAP
System Status) บน Sunrise Portal

 ฉันได้รับอีเมล์ที่มีรหัสผู้ใช้ งานและรหัสผ่านชัว่ คราว
ระบบ SAP แล้ ว

 ฉันรู้ว่าฉันจะใช้ รหัสผ่านชัว่ คราวในครัง้ แรกที่เข้ าสู่
ระบบ SAP และต้ องทาการเปลี่ยนเป็ นรหัสผ่าน
“ปกติ”

 ฉันรู้ว่ารหัสผ่าน “ปกติ” ที่ฉนั จะใช้ คืออะไร
 ฉันรู้ว่าถ้ าฉันไม่สามารถเข้ าสูร่ ะบบ SAP ผ่านระบบ
SAP GUI ได้ ในครัง้ แรก ฉันควรติดต่อผู้ประสานงาน
ด้ านความปลอดภัยของฉัน

 ถ้ าฉันสามารถเข้าถึงระบบ Travel & Expense (T&E)
หรื อ eBuy ฉันรู้ วิธีการเข้ าถึงระบบเหล่านี ้ผ่าน MJN
Global Portal

 ถ้ าฉันเป็ นผู้ใช้ งานระบบ Travel & Expense (T&E)
จากระยะไกล ฉันวิธีการเข้ าถึงระบบ T&E ผ่าน URL

 ถ้ าฉันเป็ นผู้ใช้ งานระบบ Travel & Expense (T&E)
ฉันได้ อพั เดทข้ อมูลส่วนตัวของฉันแล้ ว รวมทังข้
้ อมูล
ธนาคารในระบบ T&E

 หากจาเป็ น ฉันรู้วิธีการเปลี่ยนการกาหนดค่าเริ่มต้น
ระบบ SAP ในระบบ SAP ECC ผ่านระบบ SAP GUI

รหัสผ่านต่อไปนี ้เป็ นไปตามเงื่อนไขด้ านความ
ปลอดภัยของ MJN





K2345k
Yellow1a
Big8dog

ไม่ว่าคุณจะเลือกรหัสผ่านอะไร พึงระลึกว่าคุณ
ต้ องวางแผนว่าคุณจะใช้ อะไรก่อนการใช้ งาน
จริ งในการ Go-Live วันที่ 5 ตุลาคม

*MJN Service Desk รวบรวมประเด็นปั ญหา แต่ไม่ได้ แก้ ไข

คุณสามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบการ Go-Live ของระบบ SAP ได้ จาก Sunrise Portal.

