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DATABASE 
ລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນ



ຄຸນສົມບັດຂອງຂ ໍ້ມູນທີີ່ດີ

ຖືກຕໍ້ອງເຊືີ່ອຖືໄດໍ້.

ມີຄວາມທັນສະໄໝ

ທັນຕ ີ່ເຫດການ

ສາມາດກວດສອບໄດໍ້



ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ
1. ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນໂຮງງານໂຮງງານປ ງແຕ່ງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້ ຮັບໃຊຸ້ໃນການຄ ຸ້ມຄອງ, 

ຊຸກຍູຸ້ສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ໃນຮູບແບບລວມສູນອອນລາຍ, ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງຂ ໍ້
ມູນ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທຸ້ອງຖິື່ນໄດຸ້ ແບບ Real Time;

2. ເກັບກ າເອກະສານຂາເຂົັ້າ: ການສະເໜີຂ ອະນ ມັດສຸ້າງຕັັ້ງໂຮງງານ, ການສະເໜີຂ ຕ ໍ່ໃບ
ອະນ ຍາດຕ່າງໆ ໂດຍສາມາດຕິດຕາມສະຖານະເອກະສານໄດຸ້ຜ່ານຄອມພີວເຕີ ແລະ 
ໂທລະສັບມ ຖ ;

3. ສາມາດຈັດເກັບເອກະສານ ໃນຮູບແບບ FDF File;
4. ສາມາດຈັດພິມໃບຢ ັ້ງຢືນຕ່າງໆໄດຸ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖ ກຕຸ້ອງ;
5. ລະບົບການຄົັ້ນຫາຂ ໍ້ມູນໂຮງງານ, ຄວາມຕຸ້ອງການວັດຖຸດິບ, ຜູຸ້ສະໜອງວັດຖຸດິບ, 

ສະຕິຖິການຈ າໜ່າຍ, ການນ າໃຊຸ້ແຮງງງານ ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ.
6. ກ ານົດສິດຜູຸ້ນ າໃຊຸ້ລະບົບ
7. ລະບົບລາຍງານ ແລະ ສະຕິຖິຂ ໍ້ມູນຂອງໂຮງງານໃນຮູບແບບຕ່າງໆ



ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້

ລະບົບຄ ຸ້ມຄອງຂ ໍ້
ມນູໂຮງງານປ ງ
ແຕ່ງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມຸ້
(FIMS)

ນິຕິກ າ

ບ ກຄະລາ
ກອນ

ການຄ ຸ້ມຄອງ



ລະບົບຄ ຸ້ມຄອງຂ ໍ້
ມນູໂຮງງານປ ງ
ແຕ່ງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມຸ້
(FIMS)

Factory Profile

ລະບົບຄ ຸ້ມຄອງ
ເອກະສານສະເໜີ

ສຸ້າງຕັັ້ງໂຮງງານ/ຕ ໍ່ໃບ
ດ າເນີນກິດຈະການ

ໂຮງງານ

ລະບົບເກັບກ າໃບຢ ັ້ງຢືນ
ດ າເນີນກິດຈະການ

ໂຮງງານ..

ວັດຖູດິບ/

ການຜະລິດ

ລະບົບເກັບກ າຂໍ້ ມູນ
ຜະລິດຕະພັນ/ ຊົມໃຊຸ້ພາຍ

ໃນ/ສົົ່ງອອກ

ລະບົບລາຍງານຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຕ່າງໆ

ຂ ໍ້ມູນພ ັ້ນຖານ

ລະບບົຄ ຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນໂຮງງານປ ງແຕ່ງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້

- ແຜນການຜະລິດ
- ແຜນການນ າເຂົັ້າວັດຖຸດິບ

ຜູຸ້ສະໜອງວັດຖູດິບ

Factory Information Management System



ເຂົົ້າສ ູ່ລະບບົ



ລະບົບຄ ຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນໂຮງງານປ ງແຕ່ງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມຸ້
Factory Information Management System (FIMS)



ບນັທຶກຂ ົ້ມ  ນຫ ກັ



ຂ ົ້ມ  ນພ ົ້ນຖານໂຮງງານ (FACTORY PROFILE)



ຂ ົ້ມ  ນພ ົ້ນຖານໂຮງງານ (FACTORY PROFILE)



ເອກະສານຂາເຂົົ້າ



ຈດັເກບັເອກະສານ FDF



ລະບົບຕິດຕາມເອກະສານຜ່ານໂທລະສັບມ ຖ 



ລະບົບຄົັ້ນຫາຂ ໍ້ມູນຕາມເງ ື່ອນໄຂ

➢ ສາມາດຄົັ້ນຫາຂ ໍ້ມູນ ໂດຍການກ ານົດ 1 ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ  ຫຼາຍເງ ື່ອນໄຂໃນ
ການຄົັ້ນຫາ ເຊັົ່ນ: ຄົັ້ນຫາຕາມລະຫັດ, ທີື່ຕັັ້ັ້ງ, ປະເພດກິດຈະການ....

➢ ຄົັ້ນຫາຂ ໍ້ມູນວັດຖຸດິບ, ຜູຸ້ສະໜອງວັດຖຸດິບ
➢ ຄົັ້ນຫາ ຕາມຜະລິດຕະພັນ,



ຕົວຢາ່ງການຄົັ້ນຫາຂ ໍ້ມູນ ໂຮງງານ ແຂວງຊຽງຂວາງ



ລະບົບຄົັ້ນຫາແຮງງານ



ລະບົບຄົັ້ນຫາຄວາມຕຸ້ອງການວັດຖຸດິບ



ລະບົບຄົັ້ນຫາຂ ໍ້ມ ນຜະລິດຕະພັນ



ຂອບໃຈ
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