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บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

 • มีความโดดเดนท่ีคุณสมบัติสินคา ท่ีสามารถกำหนดไดหลากหลายประเภท รุน ย่ีหอ โดยแตละกลุมของสินคาก็จะมีการวิเคราะหออกมาไดไมเหมือนกัน เชน

  กลุมสินคาสุขภัณฑ, โครงสราง, เครื่องมือชาง, สินคาตกแตง ซึ่งโปรแกรมสามารถรองรับการกำหนดกลุมสินคากอสรางไดหลากหลายตาม ประเภทสินคา

  ตามหมวดหมูสินคา ยี่หอ สี หรือรุนของสินคา เพื่อรองรับการหาขอมูลสินคา หรือดูรายงานเพื่อใชในการวิเคราะหวางแผน เชน  

   • สินคากระเบื้องปูพื้น มีลักษณะการจัดเก็บเปนกลอง มีหลายยี่หอ หลายรุน หลายสี

   • สินคาบางประเภท ท่ีสามารถทดแทนกันได เชน ปูน เม่ือกำหนดเปนประเภททดแทนเดียวกัน จะสามารถหาขอมูลไดทันทีในกลุมประเภททดแทนเดียวกัน

 • สามารถสอบถามวัตถุดิบตัดสตอกตามรายการได กรณีสินคาที่ตองประกอบชุด

   • สามารถตรวจสอบอุปกรณประกอบชุดเพียงพอในการประกอบจำหนายหรือไม

   • สามารถตรวจสอบไดทันทีวา อุปกรณที่มีอยูสามารถประกอบและสงลูกคาไดเลยทันทีกี่ชุด 

   • สามารถตรวจสอบ ไดทันทีวาอุปกรณช้ินใดเพียงพอในการประกอบ และอุปกรณช้ินใดท่ีไมเพียงพอในการประกอบ โดยจะมีสัญลักษณพิเศษแสดงใหทราบ

    พรอมบอกจำนวนที่ตองสั่งซื้อเพิ่ม และระยะเวลาการจัดสงสินคาจากการสั่งซื้อ

 • สามารถจัดเก็บรูปสินคา พรอมคุณสมบัติของสินคาในรููปแบบอิเล็กทรอนิกส

 • การจัดเก็บสินคาประเภทวัสดุกอสราง สวนมากมีการแบงพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาในแตละกลุมโดยโปรแกรมสามารถ กำหนดคลัง และตำแหนงเก็บสินคา

  ไดไมจำกัดซึ่งชวยใหการควบคุมและตรวจสอบจำนวนและมูลคาสินคาคงเหลือของแตละตำแหนงเก็บงายขึ้น

กระบวนการควบคุมคลังสินคา
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 ธุรกิจเก่ียวกับการจำหนายวัสดุและอุปกรณกอสราง จัดเปนธุรกิจท่ีมีบทบาทสำคัญ โดยมีแนวโนมการเติบโตเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงทำใหการบริหาร

จัดการควบคุม คอนขางยาก จึงทำใหโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปไดเขามามีสวนชวยในการบริหารงานและจัดการในดานการบริหารสินคาคงคลัง การเงิน

บัญชี และวิเคราะหการตลาด ไดแมนยำและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบงประเภทของธุรกิจจำหนายวัสดุกอสรางไดเปน 3 ประเภท คือ ธุรกิจคาปลีก,

ธุรกิจคาสง และ ธุรกิจคาปลีกพรอมคาสง ลักษณะของสินคาท่ีจำหนาย จะมีมากมายหลากหลาย ประเภท หมวด ย่ีหอ และรุนของสินคาทำใหการบริหาร

จัดการควบคุมคอนขางยาก และบางชนิดเปนสินคาที่มีขนาดใหญ ไมสามารถแสดงตัวอยางบนพื้นที่ขายไดทั้งหมด  

 BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP สำหรับธุรกิจจำหนายวัสดุและอุปกรณกอสราง ถือเปนอีกทางเลือกที่เจาของกิจการเลือกมาเปน

ตัวชวยจัดการกระบวนการทำงาน บริหารจัดการ ใหสะดวก รวดเร็ว ลดขอผิดพลาด และ ยังมีรายงานชวยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลแบบงายๆ

ไมซับซอน โดยโปรแกรม สามารถตอบโจทยได ดังนี้



สำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางACCOUNT & ERP

โปรแกรม Print Controller
เหมาะที่จะใชสำหรับกิจการที่มีการขายสินคาปริมาณมาก หรือสินคาที่มีขนาดใหญหรือน้ำหนักมาก และมีคลังในการจัดเก็บสินคา
หลายที่ เชน กิจการขายวัสดุกอสราง ซึ่งจะทำใหฝายจัดสินคาในแตละคลังสามารถจัดของไดอยางรวดเร็วและถูกตอง

โปรแกรม Export Shape From Excel
เปนโปรแกรมชวยในการ Export รูปภาพจากไฟล Excel ที่มีอยู ใหเปนไฟล .JPEG เพื่อใชงานได และสามารถนำเขารูปภาพ (Import)
จาก Folder ลงในแฟมสินคาไดอยางรวดเร็ว

โปรแกรม Packing List, InvFromScan
ลดขอผิดพลาดในการชวยแพ็คสินคาตามเอกสารเพื่อจัดเตรียมและสงสินคา สรางบิลขายอัตโนมัติเมื่อมีการจบการ Scan สินคา

โปรแกรมเครื่องนับสินคา CPT
ลดขอผิดพลาดในการบันทึกเอกสาร และประหยัดเวลาในการตรวจนับสินคา

โปรแกรม Bplus Collector
โปรแกรมมือถือบน Android ชวยรับจองสินคา, ขายสินคา, รับสินคา, ตรวจสอบสินคาคงเหลือ, ตรวจสอบราคาขาย,
และแสดงรูปภาพสินคาไดทันทีดวยระบบ Online

โปรแกรมสมาชิกหลังราน
สามารถนำแตมที่ไดจากการขายหลังรานมาคำนวณรวมกับแตมที่ไดจากการขายผานเครื่องบันทึกเงินสด

โปรแกรมสะสมแตม
โปรแกรมสามารถรองรับระบบสมาชิกและสะสมแตมสมาชิกไดสมบูรณแบบ  โดยสมาชิกสามารถทราบยอดสะสมแตมเพื่อมาแลกของรางวัล
รูปแบบตางๆ มีรายงานวิเคราะหยอดซ้ือของสมาชิก วิเคราะหรายละเอียดสวนตัวของสมาชิกและสินคาท่ีนิยมซ้ือ สงขาวสารสรางความสัมพันธ
กับลูกคา เพื่อเชื่อมโยงไปสูการขายสินคาใหมๆ และครั้งตอๆ ไปได
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โปรแกรมสะสมแตม

Export Shape From

ExcelExcelX
.JPG

Export Shape From

พรอมดวยโปรแกรมที่ชวยเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจขายวัสดุกอสราง อีกมากมาย เชน

 • สามารถนำเสนอขายสินคา ในรููปแบบอิเล็กทรอนิกส เปนรูปภาพ โบวชัวร หรือไฟลวีดีโอ ผานระบบปฏิบัติการบน Android ไดอยางทันสมัย

 • เพ่ิมความคลองตัวและงายในการใชงานดวยระบบการสอบถามสินคาคงเหลือ ณ จุดขาย ตามสินคา หรือรุนของสินคาไดทันที

 • การขายปลีกหนาราน เมื่อทำการขายสินคาผานเครื่องบันทึกเงินสด โปรแกรมจะทำการพิมพรายการสินคาที่ลูกคาซื้อไปยังตำแหนงเก็บของสินคานั้น

  เพ่ือสามารถจัดสินคารอใหลูกคามารับไดทันที

 • ต้ังราคาขายไดหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัด เชน กลุมราคาขายปลีกหนาราน, ราคาผูรับเหมา, ราคารานคาชวง หรือราคาโครงการ ฯลฯ

 • เม่ือทำการเปดบิลขายหรือรับจองสินคา ราคาจะแสดงข้ึนตามกลุมของลูกคาทันที ซ่ึงชวยลดความผิดพลาดจากการขายผิดราคาได

 • สามารถควบคุมการสงสินคาวัสดุกอสราง ไดถูกตอง ตรงเวลา โดยตรวจสอบกระบวนการสงของไดวาลูกคาไดรับของครบตามใบจองจริง หรือทราบไดทันทีวา

  มีสินคาใดบางท่ีตองสงและสงวันไหน เปนตน

 • มีรายงานท่ีชวยในการวิเคราะหวางแผนบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน รายงานจัดอันดับสินคาขายดี รายงานวิเคราะหยอดขายเปรียบเทียบเปาขาย

  ท่ีกำหนด ฯลฯ

กระบวนการงานขาย

 • สามารถสรางใบส่ังซ้ือไดอยางรวดเร็ว โดยมีเคร่ืองมือชวยในการสรางเอกสารใบส่ังซ้ือสินคา จากเอกสารใบจองสินคาไดอัตโนมัติ

 • มีขอมูลในการตรวจสอบ และติดตามสินคาคางสง

 • มีรายงานชวยในการวิเคราะห ยอดซ้ือเปรียบเทียบเปาซ้ือตาม Supplier เพ่ือใหไมพลาดในการไดของแถม ของรางวัลตางๆ ตอบแทนหรือสวนลดพิเศษ

กระบวนการงานซื้อ
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