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ERP
(Enterprise Resource Planning)

          นอกจากนั้น BUSINESS PLUS ERP ยังมีระบบเสริมตางๆ มากมายใหเลือกเพิ่มเติมเพื่อใชงานไดเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และ

ความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน

 • ระบบฝากขาย (Consignment) 

 • ระบบรับฝากขาย (Consignee)

 • ระบบแฟรนไชส (Franchise)

 • ระบบเติมเต็มอัตโนมัติ (Replenishment)

 • ระบบแลกแตมสมาชิก (Redeem)

 • ระบบแคมเปญหลังราน (Campaign)

 • ระบบวางแผนการผลิต (MRPII)

 • ระบบแพ็คสินคา (Packing List)

 • ระบบเตรียมใบสั่งซื้อ (Prepare-PO)

 • ระบบเชื่อมโยงกับซอฟตแวรอื่นๆ (Text2Bplus)

          

         ปจจุบันไดมีการคิดนวัตกรรมพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือตอบโจทยเทคโนโลยี

สมัยใหมและพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เชน พัฒนาบน Mobile และ

การเขาถึงขอมูลผาน Cloud นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมๆ  ท่ีออก

มาตอบโจทยลูกคา SME ขนาดเล็ก หรือ Startup และรวมมือกับสถาบันตางๆ

รองรับการเช่ือมตอในการทำ E-Commerce และชำระเงินผานระบบ E-Payment

ตางๆ ใหครบวงจร เพื่อรองรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมเขาสูสังคม

ไรเงินสดในอนาคต

          ซอฟตแวรระบบบัญชีบริหาร ประกอบดวย ระบบบริหารสินคาคงคลัง ระบบจัดซื้อ จำหนายสินคา วิเคราะหการตลาด พนักงานขาย

และคอมมิชชั่น การเงิน ลูกหนี้เจาหนี้ เช็ครับจาย และเงินฝากธนาคาร บัญชีทั่วไปและแยกประเภท งบกระแสเงินสด และ งบเปรียบเทียบ

ทางการเงินตางๆ (Cash Flow & Ratio Analysis) เต็มรูปแบบ พัฒนาโดยเทคโนโลยีช้ันสูงท่ีทันสมัย และเหมาะสมท่ีสุดในปจจุบันและอนาคต

ใช ไดกับหลากหลายธุรกิจ พรอมคุณสมบัติเดน ระบบวิเคราะหการตลาดข้ันสูง (Business Intelligence) และระบบสำหรับผูบริหารในการสอบถาม

ขอมูลและวิเคราะหขอมูลในรูปแบบสรุปและกราฟ (Performance Dashboard และ Business Plus Executive) ไมวาจะเปนรายงาน  หรือ

รูปแบบกราฟตางๆ เพื่อใช ในการตัดสินใจแขงขันทางการตลาดปรับกลยุทธ ไดถูกตอง รวดเร็วทันเหตุการณ เพื่อความเปนผูนำในธุรกิจ
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ราคาขาย
• อำนวยความสะดวกในการต้ังราคาขาย ดวยเคร่ืองมือหลายๆ รูปแบบ เชน

 ต้ังราคาขายตามประเภทสินคา, หมวดสินคา, ย่ีหอ / รุนสินคา, สี, ขนาด,

 ต้ังราคาตามทุน เชน ต้ังราคาใหมีกำไรข้ันตน 25% จากทุน เปนตน พรอม

 กำหนดวิธีการปดเศษได

• สามารถตั้งตารางราคาขายได ไมจำกัด

• สินคาแตละตัวสามารถมีราคาขายไดมากกวา 1 ราคา  เชน ราคาทั่วไป,

แฟมลูกหนี้ / เจาหนี้
• แยกประเภทและรายละเอียดลูกคา / เปดหนาบิลผูจำหนายได ไมจำกัด

• กำหนดที่อยู หรือ สถานที่สงของ และชื่อกิจการบริษัทในเครือ ไมจำกัด

 รายการ ในแฟมเจาหนี้แตละราย

• เก็บเง่ือนไขขอตกลงซ้ือ-ขายได ไมจำกัด โดยเก็บรายละเอียด เชน ชวงวันท่ี

 ของขอตกลง, เงื่อนไขการชำระเงิน, สกุลเงินที่ใชชำระ, ตารางราคาขาย,

 วิธีคิดภาษีมูลคาเพิ่ม, สวนลดรวม, สวนลดเงินสด เปนตน

 ราคาสมาชิก, ราคาขายสง เปนตน

• สามารถปรับราคาอัตโนมัติเมื่อตนทุนสินคาเปลี่ยนไปตาม GP มาตรฐาน

 ที่กำหนดไวสำหรับสินคาแตละตัว

• สามารถสั่งปรับ เพิ่ม / ลด ราคาเปน % หรือ บาท ไดทั้งประเภทสินคา,

 หมวดสินคา, ย่ีหอ / รุนสินคา, สี, ขนาด หรือ เฉพาะตัวสินคาได หรือปรับ

 ราคาเปนกลุมเฉพาะสินคาที่มีขนาดบรรจุเหมือนๆ กัน

แฟมสินคา
• แบงสินคาไดตาม ประเภท / หมวด / ยี่หอ / สี / ขนาด

• หมวดสินคาสามารถแบงระดับได ไมจำกัด

• กำหนดรุนสินคาตางๆ ภายใตยี่หอเดียวกันได ไมจำกัด

• แยกผูรับผิดชอบขอมูลสินคาไดตามประเภท, หมวด, ย่ีหอ และรายตัวสินคา

 โดยจะเห็นไดเฉพาะขอมูลที่รับผิดชอบเทานั้น

• ไมจำกัดคลังและตำแหนงเก็บ โดยแตละคลังสินคา สามารถเก็บสินคา

 ชนิดเดียวกันมากกวา 1 ตำแหนงเก็บ

• กำหนดหนวยสินคาในการรับ / ขาย ได ไมจำกัด และไมจำกัดรหัสบาร โคด

• เก็บรูปสินคา, แฟมตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินคา (เอกสารอิเล็กทรอนิกส)

 พรอมคุณสมบัติของสินคาและขอความที่จะพิมพลงฉลากสินคาหรือใช ใน

 การนำเสนอขาย

• สินคาแตละชนิดสามารถระบุเคร่ืองพิมพ ในการพิมพสินคาแยกเคร่ืองพิมพ ได

 ตามคลังที่จัดเก็บ เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมสินคาสงมอบลูกคา

• รองรับอัตราภาษีทั้งแบบภาษีมูลคาเพิ่มทั่วไป, ยกเวนภาษี, ภาษีอัตรา 0%

 สำหรับกิจการที่ไดรับการยกเวน เชน สงออก หรือ การกำหนดภาษีเอง

 เชน บุหรี่ ที่ไมได ใชฐานในการคำนวณภาษีจากราคาซื้อ เปนตน

• กำหนดใหมีขอความเตือนในแตละสินคาเมื่อมีการบันทึกสินคาในเอกสาร

 ตางๆ เชน เม่ือซ้ือสินคา A ตองการใหเตือนวา “สินคาเปล่ียนรุนเร็ว กรุณา

 ติดตอผูจัดการกอนสั่งซื้อ” เปนตน

• กำหนดสถานะของสินคา “เลิกซื้อ” เพื่อปองกันไมใหซื้อหรือรับสินคาที่

 ยอดขายไมดี หรือ สินคาที่เลิกจำหนาย

• กำหนดสถานะของสินคา “เลิกขาย” เพื่อปองกันไมใหขายสินคาในสต็อก

 ซึ่งอาจเปนสินคาที่เลิกขาย เตรียมสงคืน หรือ ชำรุด ขายไมไดหรือสาเหตุ

 อื่นๆ เปนตน

• ระบบสินคาติดลบ สามารถกำหนดใหสินคาแตละตัวสามารถจะ 1. หามขาย

 ติดลบ หรือ 2. ขายติดลบไดกรณียังไมไดบันทึกเอกสารซื้อ หรือ 3. ขาย

 ติดลบไดโดย ผานการอนุมัติกอน

• วิธีการคิดภาษีมูลคาเพิ่มของสินคา ตามหลักสรรพากร

• สามารถสรางสินคาและราคาไดงาย สะดวก โดยการสำเนาเรียนแบบสินคา

 เชน สินคาที่มีชื่อเหมือนกันหรือขนาดเทากันหรือรุนเดียวกัน แตตางสี,

 ตางกลิ่น, ตางรส เปนตน

• สามารถเก็บตนทุนท่ีเปนทุนของฝายขายแยกจากทุนในปจจุบันได เพ่ือนำ

 มาตั้งราคาขายรวม ทั้งมีเครื่องมือชวยในการคำนวณ และเก็บประวัติการ

 เปลี่ยนแปลง

• กรณีจัดซ้ือสินคา สินคาแตละชนิดสามารถระบุผูจำหนายหลักและผูจำหนาย

 รอง ได ไมจำกัด พรอมเก็บชื่อสินคาตามเอกสารผูจำหนายได

• เก็บรายละเอียดการเสนอราคาของผูจำหนายได พรอมกำหนดเวลาการ

 ยืนราคา

• สรางเงื่อนไขในการชำระไดเอง เชน เครดิต 15, 30, 60 วัน หรือกำหนด

 เปนชวงในชวงวันที่ 1-15 จายวันที่ 15 เดือนถัดไป เปนตน

• เก็บตารางราคาซ้ือสินคาตามแตละผูจำหนายได และ เก็บตารางราคาขาย

 ของลูกคาไดเชนกัน

• สามารถดูรายละเอียดการชำระของลูกหน้ีแตละรายได เชน ระยะเวลาเฉล่ีย

 ในการรับชำระบัญชี, วันที่ชำระหนี้ครั้งสุดทาย เปนตน
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ระบบเอกสาร
• สามารถกำหนดผูรับผิดชอบงานไดตามประเภทเอกสาร

• สรางกลุมเลขท่ีเอกสารไมจำกัดกลุมเอกสาร โดยแตละกลุมเอกสารสามารถ

  1. กำหนดวิธีการ Running กลุมเอกสารได

  2. เลือกรูปแบบพิมพบิล

  3. แบงกลุมผูรับผิดชอบได

  4. กำหนดชวงวันที่แก ไข

  5. ระบบ Document Flow

• สามารถกำหนดชวงวันที่ที่อนุญาตใหบันทึกยอนหลังไดกี่วัน

• ระบบ Document Flow ของเอกสาร คือ สิทธิการพิมพเอกสารกอนการ

 อนุมัติ, สิทธิการพิมพเอกสารหลังอนุมัติ, สิทธิการแก ไขหลังการอนุมัติ,

 สิทธิการแก ไขหลังการพิมพ, สิทธิการพิมพบิลซ้ำ, สิทธิการยกเลิกบิล และ

การสั่งซื้อ
• สามารถแนะนำการสั่งซื้อไดตามหลักสากล EOQ (The Economic Order

 Quantity) หรือ แนะนำการสั่งซื้อโดยหลักการกำหนดจุดต่ำสุดของสินคา

 ที่ควรสั่งซื้อ (Reorder Point)

• การออกใบส่ังซ้ือสามารถดึงขอตกลงจากประวัติเจาหน้ีในการส่ังซ้ือ ไดอยาง

 ถูกตอง

• กำหนดวันที่หมดอายุของใบสั่งซื้อได เพื่อปองกันไมใหรับสินคาที่สงของ

 เกินวันที่หมดอายุของใบสั่งซื้อ

• สามารถบันทึกการสั่งซื้อไดงายและสะดวกหลายวิธี  เชน สามารถ List

 รายการสินคาท่ีผูจำหนายรายน้ันจำหนาย แสดงไดทันทีพรอมราคาประจำ

 เพื่อความรวดเร็วในการบันทึก หรือ จะเลือกวิธีการบันทึกเองทีละรายการ

 หรือในการคนหาตองการใหแสดงเฉพาะรายการที่ผูจำหนายนั้นจำหนาย

 โปรแกรมก็สามารถรองรับได

• สามารถกำหนดให หามแก ไขใบส่ังซ้ือเม่ือรับสินคาแลว พรอมแสดงสถานะ

 ใบสั่งซื้อ เชน รับยังไมครบ หรือ รับครบแลว เปนตน

การรับสินคาและสงคืนสินคา
• ระบบใบรับสินคาแบบไมมีใบสั่งซื้อ, ใบรับสินคาจากใบสั่งซื้อ, ใบรับสินคา

 อัตโนมัติ (กรณีสงสินคาเกินจากใบสงของหรือใบกำกับภาษี)

• เอกสารรับสินคา 1 ใบ สามารถรับจากใบสั่งซื้อหลายๆ ใบ

• ต้ังคาระบบใหทำงานได 1. เอกสารรับ 1 ใบ สามารถรับจากใบส่ังซ้ือหลาย

 ใบได (แตไมเกินจำนวนท่ีส่ังซ้ือ) หรือ 2. รับสินคาไดเพียง 1 ใบรับตอ 1 ใบ

 สั่งซื้อ (ยกเลิกจำนวนที่เหลือ)

• บันทึกรับสินคาแตละรายการเขาคลัง-ตามตำแหนงเก็บจริง

 (ไมจำกัดตำแหนงเก็บตอ 1 ใบรับ)

• รองรับคาใชจายตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการนำสินคาเขา เชน คาธรรมเนียม

 คาใชจายนำเขา เปนตน ทำใหตนทุนสินคาถูกตอง
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 สิทธิการเปลี่ยนบิล, ระบบปองกันการแก ไข หรือ ลบเอกสารหลังการปด

 บัญชี เปนตน

• สามารถแสดงและควบคุมสถานะบิลได เชน 1. บันทึก, เปล่ียนบิล, ยกเลิก

 2. รออนุมัติ, แก ไข, อนุมัติแลว  3. พิมพบิลแลว  4. เอกสารใบสงของ

 ไมครบหรือไมสมบูรณ  5. รับหรือสงสินคา ไมครบตามใบส่ังซ้ือหรือใบจอง

 6. เอกสารใบกำกับภาษีไมครบหรือไมสมบูรณ

• สามารถกำหนดเลขที่เริ่มตนเอกสารได  เชน กรณีใชเอกสารไปกอนใช

 โปรแกรมและตองการใหโปรแกรม Running ตอจากเอกสารชุดเดิม เปนตน

• สวนลดสินคา สามารถใชกอนลดได ไมจำกัด ทั้งบาทและเปอรเซ็นต

• รองรับการรับสินคาตามล็อต (Lots) และ แบบตามหมายเลขกำกับ (Serial

 Number)

• ลดการซ้ำซอนดวยระบบสรางใบรับสินคาและใบสงคืนแบบอัตโนมัติ

• เก็บขอมูลพรอมรายงานผลที่เกิดจากระบบวิเคราะหอยางถูกตอง ตรงกับ

 ความตองการมากที่สุด

• สามารถสงคืนสินคาไดโดยอางอิงใบรับสินคา หรือ ไมอางอิงใบรับสินคาได

• สามารถตรวจสอบสมุดรายวันซื้อ / สงคืนไดทันทีที่บันทึกรายการ

• พรอมการเชื่อมโยงยังระบบที่เกี่ยวของ ทั้งระบบบัญชี, เจาหนี้ และ ภาษี

 มูลคาเพิ่ม (Online Interactive)

• มีรายงานประเมินประสิทธิภาพของผูจำหนาย เชน เปอรเซ็นตของระยะ

 เวลาการสง (สงตรงเวลาหรือไม) เปอรเซ็นตการสงของครบ (สงของครบ

 ตามที่สั่งหรือไม)
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โปรแกรมพิมพปายราคาบารโคด
          เพิ่มความสะดวกสำหรับงานที่ตองการความรวดเร็วในการบันทึก

รหัสสินคา โปรแกรมสามารถชวยพิมพรหัสแทงกำกับบนปายราคา ติดที่ตัว

สินคา, Shelf Tag ติดท่ีช้ันวางสินคา, ใบปะกลอง ติดท่ีกลองบรรจุสินคา โดย

สามารถเลือกรหัสแทงไดทั้งแบบ EAN 8, EAN 13 และ CODE 93 เปนตน 

         สามารถเลือกเครื่องพิมพ ไดตามลักษณะกิจการและตามความ

เหมาะสมโดยเลือกพิมพ ไดท้ังจากเคร่ืองพิมพบารโคด และเคร่ืองคอมพิวเตอร

ทั่วไป  นอกจากรูปแบบปายราคา, Shelf Tag มาตรฐานที่โปรแกรมมีให

สำเร็จรูปแลว ยังสามารถออกแบบรูปแบบการพิมพ ไดเองโดยมีขอมูลใหเลือก

พิมพ ไดมากมาย โดยเฉพาะราคาใหเลือกไดพรอมกันถึง 4 ตารางราคา และ

ท่ีเปนประโยชนกับมาก คือ สามารถเลือกพิมพปายราคาไดจากเอกสารตางๆ

โดยโปรแกรมจะชวยพิมพบารโคดใหอัตโนมัติตามจำนวนขอมูลในเอกสารท่ีมีอยู

และโปรแกรมยังแสดงถึงความฉลาดในการเลือกไมพิมพรายการสินคาที่มี

รหัสแทงบาร โคดที่ตัวสินคาแลว เพื่อชวยประหยัดตนทุนในการพิมพจำนวน

ขาดหรือเกินความตองการไดดวย

MK01-07 15/01/62  5/12

การจำหนาย / จอง / รับคืน
• รองรับเอกสารเสนอราคา, ใบจองสินคา, ใบสงของ, ใบกำกับภาษี และ

 ใบลดหนี้

• สามารถกำหนดอายุใบจอง, ชวงวันที่เตือนใบจองคางสง, วิธีการจัดการ

 ใบจองเม่ือสงครับ, วิธีการจัดการสินคาคางสง, กำหนดชวงวันท่ีเตือนใบจอง

 คางสง

• สวนลดสินคา สามารถระบุไดหลายขั้นไมจำกัด ทั้งบาทและเปอรเซ็นต

• สามารถตรวจสอบสินคาที่มีการจองได

• สามารถบันทึกใบสงของไดงายและสะดวกหลายวิธี เชน ใบสงของแบบระบุ

 เลขที่ใบจอง (ระบุไดหลายใบจอง) และแบบออกบิลขาย โดยไมมีใบจอง

• กรณีขายสินคาบริการ สามารถระบุภาษีขายแบบเกณฑเงินสด หรือภาษีขาย

 ยังไมถึงกำหนดชำระ

• กำหนดสิทธิการใหสวนลดหรือของแถม, เปลี่ยนขอตกลง, ขายเกินราคา,

 ขายต่ำกวาราคาควบคุม, ขายต่ำกวาทุน

• สามารถรับคืนสินคา / ใบลดหนี้ พรอมอางอิงบิลขายได

• ลงรายการในสต็อกการด, สมุดรายวัน, การรลูกหน้ี, ภาษีขายใหอัตโนมัติ

 (Online Interactive)

สินคาคงเหลือ
• สามารถสอบถามสินคาคงเหลือไดทันทีทุกหนาจอ

• เมื่อบันทึกเอกสารทุกประเภทจะทำการเพิ่ม-ลดจำนวนคงเหลือในคลัง

• สามารถบันทึกผลการตรวจนับไดโดยโปรแกรมจะชวยเตรียมเอกสารตรวจนับ

 สินคาใหเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

• มีระบบชวยตรวจสอบกอนการปดตนทุนในแตละงวด

• รองรัับการปดตนทุนไดอยางถูกตองแมนยำทั้งแบบ

 1. เขากอนออกกอน (FIFO) 2. เฉลี่ย (Weifhted Average)

 3. ตัดตามล็อต (Lots) 4. ตัดตามเลขกำกับสินคา (Serial Number)

• แสดงสต็อกการดที่หนาจองายตอการตรวจสอบ

• รายงานตางๆ ครบถวน เชน

  • รายงานรายละเอียดตามแตละประเภทเอกสาร และยอดสรุป

  • รายงานสรุปยอดสินคา, สินคาไมมีการเคลื่อนไหว, สินคาหมดอายุ,

   สต็อกการด, อายุสินคาที่ไมไดจำหนาย, อัตราสวนสินคาคงเหลือตอ

   ยอดขาย, รายงานสินคาคงเหลือแนวโนมสูงขึ้น และรายงานแนะนำ

   การสั่งซื้อ เปนตน

เอกสารอื่นๆ
• ประกอบดวยเอกสาร ใบรับจากผลิต, ใบแปรรูป, เบิกใช, ตัดชำรุดและโอน
 ยายระหวางคลัง

• ระบุแผนก, ชื่อโครงการ เพื่อจัดทำงบ Profit Center หรือโครงการพิเศษ

• รองรับการรับสินคาจากการผลิต พรอมตนทุนที่ถูกตอง

• โอนยายคลังสินคาเพื่อการจัดการสินคาหลายๆ คลังไดอยางถูกตอง

• ใบแปรรูปสินคา 1 ใบ สามารถผลิตสินคาสำเร็จรูปไดมากกวา 1 สินคา

 และ กำหนดสัดสวนของการใชวัตถุดิบของแตละสินคาสำเร็จรูปได

• ลงรายการในสต็อกการด และสมุดประกอบรายวันใน GL ใหอัตโนมัติทันที

 (Online Interactive) กรณีปดบัญชีแบบตอเนื่อง

อานตอหนาถัดไป
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Business Plus เชื่อมโยงขอมูลกับเครื่องนับสินคา (PDA)
• เพ่ิมความสะดวกในการบันทึกเอกสารรับ -จายสินคา โดยใช Text file แทน

 เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกตองแมนยำในการบันทึกเอกสาร ทั้งยัง

 ชวยใหหมดปญหาในเรื่องการรับ-จายสินคาผิดตัว

• รับขอมูลจากเครื่องนับสินคายี่หอใดก็ได โดยรับขอมูลในรูปแบบ Text file

 หรือ Csv file

• งายและสะดวก โดยผู ใชสามารถกำหนดรูปแบบไฟล ในการรับสงขอมูลได

• เพิ่มความสะดวกโดยเลือกยุบรวมเอกสารจากเครื่องตรวจนับสินคาหลาย

 เคร่ือง เชน การตรวจนับหลายๆ เคร่ืองพรอมกันในพ้ืนท่ีเดียวกัน เปนตน

• ทำงานไดอยางตอเนื่องโดยไมลาชาเมื่อพบรายการสินคาที่มีปญหา

• สามารถเลือกเฉพาะรายการเพื่อรัับขอมูลจากเครื่องนับสินคาได

• พรอมแจงขอผิดพลาดในการรับขอมูล เชน ไมพบรหัสสินคา
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พนักงานขาย
• สามารถกำหนดคอมมิชชั่นเปนเปอรเซ็นต ใหพนักงานขายแตละราย  ได

 ตามประเภท, หมวด และ ยี่หอสินคา โดยโปรแกรมจะคำนวณอัตโนมัติ

 ตามที่กำหนดไว

• บันทึกคอมมิชชั่นพิเศษเฉพาะรายการสินคาในขณะบันทึกบิลขายได

• พรอมรายงานยอดขายพนักงานขาย, ยอดขายท่ีเก็บเงินได, ยอดขายสินคา

• พนักงานที่รับชำระเงินเกินวันที่ครบกำหนดชำระ หรือบิลที่ชำระตรงเวลา

 รายงานจัดอันดับยอดขายของพนักงานขาย พรอมกราฟเปรียบเทียบ

โปรแกรมพิมพปายราคาบารโคด (ตอ)
คุณสมบัติเดนของโปรแกรม
• สามารถพิมพ ไดทั้ง ปายราคา, Shelf Tag และใบปะกลองสินคา  โดยมี

 รูปแบบมาตราฐานจำนวนมากใหเลือก เชน 3.2x2.5, 3.0x2.5 มีทั้งแบบ

 พิมพชนิด 2 ดวง ตอแถว และ 3 ดวงตอแถว

• รองรับการพิมพทั้งเครื่องพิมพบาร โคดและเครื่องพิมพคอมพิวเตอรทั่วไป

• กรณีพิมพผานเครื่องพิมพบาร โคด สามารถพิมพ ไดทั้งแบบใชความรอน

 (Direct Thermal) หรือแบบใชแผนฟลม (Thermal Transfer)

• สามารถเลือกพิมพรายละเอียดตางๆ ไดมากมาย เชน

  - รหัสซื้อขายสินคา - ราคา 4

  - ชื่อซื้อขายสินคา - ประเภทสินคา

  - ชื่อสำรอง (ภาษาอังกฤษ) - ยี่หอ

  - ขนาดบรรจุ - ตำแหนงวางสินคา

  - น้ำหนัก - เลขที่รับสินคา

  - ราคา 1 - วันที่หมดอายุ

  - ราคา 2 - ฯลฯ

  - ราคา 3

• สามารถแสดงราคาโปรโมชั่น โดยราคาลดลงเมื่อจำนวนซื้อเพิ่มขึ้นไดเปน

 ระดับ เชน ซื้อชิ้นเดียวราคา 25 บาท, ตั้งแต 3 ชิ้นราคา 20 บาท,

 ตั้งแต 5 ชิ้น ราคา 15 บาท เปนตน

• ในปายราคาสามารถพิมพราคาทุนออกมาไดดวยในรูปแบบรหัสลับ ผูบริหาร

 เทานั้นที่จะเขาใจ รหัสที่แสดงเปนคาตัวเลขราคาทุนได เพื่อชวยในการ

 ตัดสินใจราคาเมื่อลูกคาตอรองราคา

ตัวอยางปายราคาบารโคด
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โปรแกรมวิเคราะหการตลาดขั้นสูง
BUSINESS INTELLIGENCE (BI) ระบบอัฉริยะดานบริหาร

ความสามารถพิเศษ
• เสนอผลงานไดทั้งตามขอมูลหรือชวงเวลา เชน รายเดือน, รายไตรมาส,

 แสดงผลตาง, แสดงผลการเจริญเติบโต, แสดงแนวโนวที่เกิดขึ้น, แสดง

 สัดสวนของผลลัพธ เปนตน

• รายงานหน่ึงน้ันมีมุมมองในการวิเคราะหมากมายหลายลำดับ เชน การมอง

 ลึก 3 ลำดับวาประเภทสินคาท่ีขายดี 20 ลำดับแรกน้ัน ย่ีหอใดยอดขายสูง

 และจัดลำดับยอดขาย รุนสินคาในยี่หอนั้น หรือจัดลำดับยอดขายตามเขต

 การขาย และพนักงานขายในแตละเขตพรอม จัดลำดับยอดขายแตประเภท

 สินคาที่ทำการขาย  หรือจัดลำดับยอดขายลูกคาแตละราย  และจัดลำดับ

 ตามประเภทสินคาที่ลูกคาแตละรายซื้อ เปนตน

• สามารถมองกลับ ไดวาตองการดูยอดขายต่ำสุด แทนยอดขายสูงสุด หรือ

 ยอดขายในการวิเคราะหตัวใด  มีแนวโนที่จะลดลงในชวงเวลาใด  หรือมี

 แนวโนมสูงขึ้นในชวงใด หรือวิเคราะหจำนวน แทนยอดขาย เปนตน

          รายงานวิเคราะหตางๆ ถึงแมโปรแกรมจะใหรายงานวิเคราะหมากมายแลว นักบริหารชั้นยอดมักมีมุมมองเฉพาะที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นโปรแกรม

จึงเปดโอกาสใหผู ใช สามารถสรางรายงานมุมมองในมิติตามที่คิด อีกทั้งสามารถเพิ่มคุณสมบัติใหทานแสดงผลทั้งในรูปรายงาน และรูปกราฟแบบตางๆ

เปนเครื่องมือชวยในการนำเสนอผลงานได หลายๆ มุมมองในรายงานเดียว เพื่อใหสื่อสิ่งที่คิดไดชัดเจนขึ้น

• ตัวเลขที่ตองการแสดงยังสามารถนำสูตรมาคำนวณ เพื่อแสดงยอดใน

 มุมมองของทานเอง

• ในรายงานวิเคราะหรายงานหน่ึงสามารถแสดงกราฟไดหลากหลายโดยไมจำกัด

• รายงานวิเคราะหสามารถเลือกเง่ือนไขในการวิเคราะห ได เชน เลือกเฉพาะ

 สินคาบางประเภท, ลูกคาบางกลุม, เขตการตลาดบางเขต เปนตน

• เมื่อกราฟแสดงที่จอภาพ  สามารถปรับแตงรูปแบบกราฟได ใหมทันทีที่

 จอภาพแสดงผล

• สามารถเลือกท่ีจะแสดงช่ือขอมูลของแตละกราฟ หรือแสดงช่ือพรอมตัวเลข

 หรือพรอมเปอรเซนต

• เลือกเฉพาะบางเอกสารในการสรุปยอดวิเคราะห ได เชน เลือกเฉพาะเอกสาร

 การคืนสินคา เปนตน

สามารถดึงขอมูลเพียงบางสวนของผลลัพธที่ไดมาจัดทำกราฟได ไมจำเปนตองแสดงกราฟทั้งหมดตามผลลัพธที่ได

ตัวอยางกราฟเสนที่แสดงแนวโนมการ
เคลื่อนไหว  ซึ่งเลือกแสดงไดทั้งภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ

          เพื่อเสริมการทำงานที่เหนือกวาใคร โปรแกรมเสริมการทำงาน

ใหต้ังแตปฏิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือน ใบจอง

ท่ีไมพรอมสงสินคา ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพ่ือชวยเตือนฝายขาย พรอม

ชวยงานผูบริหารใหสามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบงายๆ

ไดทุกวัน  ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารตางๆ ใหแกผูบริหาร  พรอม

รายงานการชวยบริหารสินคาคงคลังในรูปแบบ A B C

เสริมการทำงานดวย

ปฏิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำ
• แสดงใหทราบทั้งอดีต, ปจจุบัน และอนาคต วาในแตละวันตามขอมูลนั้น

 จะตองปฏิบัติงานใดบาง พรอมรายละเอียดของรายการเหลานั้น

• รายการเตือนสิ่งที่ตองปฏิบัติและยังไมไดปฏิบัติ เชน

  1. ยอดลูกหน้ีท่ีครบกำหนดชำระแตละวัน 4. ยอดเช็คจายถึงกำหนดจาย

  2. ยอดเช็ครับถึงกำหนดขึ้นเงิน 5. ใบจองที่ไมพรอมสงของ

  3. ยอดเจาหนี้ครบกำหนดชำระ 6. สินคาที่ไมพรอมสง

ขอมูลชวยผูบริหาร
• สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการไดแบบงายๆ ไดทุกวัน

• ทราบไดทันทีวาแตะละวันเอกสาร แก ไขเอกสาร ยกเลิกเอกสาร พิมพเอกสาร

 หรือพิมพเอกสารซ้ำกี่รายการ

กราฟวงกลมสามารถจัดแตงได เชน การแยกสวน
ที่มีคามากที่สุด การหมุนภาพ ยอและขยายภาพ
เปนตน

สวนหนึ่งของตัวอยางรายงานที่แสดงเปนกราฟแทง
ในรูปแบบตางๆ



โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :  0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700  Fax : 0-2424-0972 Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)พัฒนาซอฟต์แวร์โดย
08

งานการเงิน
• บันทึกเอกสารเพิ่มหนี้ / ลดหนี้ที่ไมเกี่ยวของการซื้อ-ขายสินคาได

• รองรับเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบเจาหนี้ ไดแก ใบเพิ่มหนี้, ลดหนี้,

 อนุมัติจาย, จายชำระ, จายมัดจำและรับคืนมัดจำ

• เอกสารที่เกี่ยวของกับระบบลูกหนี้ ไดแก ใบเพิ่มหนี้, ลดหนี้, วางบิล,

 รับชำระ, รับมัดจำและคืนมัดจำ

• ทุกเอกสารโปรแกรมลงบัญชีให โดยอัตโนมัติขณะบันทึกเอกสาร  พรอม

 เชื่อมโยงสูระบบที่เกี่ยวของ

• การบันทึกเอกสารซ้ือ / ขาย หรือ เพ่ิมหน้ี / ลดหน้ี สามารถระบุวันท่ีรับวางบิล

 และระบุวันท่ีบนเช็คไมเกินวันท่ีใดไดโดยอัตโนมัติจากการเช่ือมโยงแฟมประวัติ

• แฟมประวัติเก็บรายละเอียดการเปนหนี้และการชำระ  เพื่อรายงานหรือ

 สอบถามสถานภาพของลูกหนี้ / เจาหนี้

• พิมพรับวางบิล และรายงานยอดเจาหน้ีท่ีมีบิลครบกำหนดชำระ หรืออยูใน

 ชวงวันที่ที่กำหนด

• พิมพ ใบวางบิล และรายงานลูกหนี้ที่มีบิลขายครบกำหนดชำระ หรืออยูใน

 ชวงวันที่ที่กำหนด

• คำนวณจำนวนของสวนลดสดใหอัตโนมัติ  กรณีชำระหนี้อยู ในระยะเวลา

 ที่กำหนดในขอตกลง

• รองรับการชำระทั้งเงินสด, เงินโอน, ธนาคารและอื่นๆ (ถามี)

• ระบบชวยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จาย ตามรายการสินคาที่แฟมสินคา เปน

 สินคาที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย

• ชำระเช็คหน่ึงฉบับตอใบรับรองหลายใบ หรือ ใบรับของหน่ึงใบรับชำระเช็ค

 หลายใบ

• สามารถพิมพเช็คไดตามการจายชำระและตรงตามรูปแบบธนาคาร

• พิมพ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ได และรายงานสรุปได

• สามารถพิมพ ใบเสร็จรับเงินไดทันทีตามแบบฟอรมของเอกสาร

• พิมพการดเจาหนี้ / ลูกหนี้

• รายงานไดทั้งสรุปยอดหนี้, ยอดหนี้ครบกำหนดชำระ, สรุปการเคลื่อนไหว

 ของเจาหนี้

• รายงานประมาณเงินรับ-จายของบิลที่ใกลครบกำหนดชำระ ตามชวงเวลา

• ชวยวิเคราะหอายุลูกหนี้

• รายงานการจาย-รับของเจาหน้ี / ลูกหน้ี เชน ยอดเงินสด, เช็ค, การโอนเขา

 ธนาคาร, เศษสตางคที่ทอนไมได, กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

 สวนลดสด, ภาษี ณ ที่จาย, บัตรเครดิต, อื่นๆ

• รายงานอื่นๆ ครอบคลุม ดานควบคุมยอดหนี้ และวิเคราะหลูกหนี้
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          โปรแกรม Business Plus Disk Transfer (DK) โปรแกรมยื่นแบบรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ผานทางอินเทอรเน็ต

เปนระบบท่ีอำนวยความสะดวกในการเตรียมขอมูลในรูปแบบของแฟมขอมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร และรองรับการสงขอมูล

ผานอินเทอรเน็ต เพื่อนำสงยังกรมสรรพากร โดยการเตรียมขอมูลจากโปรแกรม BUSINESS PLUS ERP แฟมขอมูลที่ไดจะสามารถนำไปยื่นภาษีแบบผาน

อินเทอรเน็ต (Online) ไดที่ เว็บไซตกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยไมตองทำการบันทึกขอมูลใหม

Business Plus Disk Transfer (DK)
โปรแกรมยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ผานอินเทอรเน็ต

หนาจอแสดงโปรแกรมโอนยายขอมูล

แบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภ.ง.ด.3

หนาจอแสดงโปรแกรมโอนยายขอมูล

แบบย่ืนรายการภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภ.ง.ด.53
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รายไดอื่น-คาใชจายอื่น
• สรางรายได-คาใชจาย ได ไมจำกัด

• สามารถคุมทะเบียนรายละเอียดรายไดอ่ืนและคาใชจายอ่ืน พรอมเช่ือมโยง

 สูระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม

• บันทึกใบสำคัญรับ-จาย ไดท้ังเงินสด, การโอนเงิน, เช็คลวงหนา, บัตรเครดิต

 และอื่นๆ

• แตละรายได-คาใชจาย สามารถระบุหมายเลขใบกำกับภาษี, วันที่ใบกำกับ,

 จำนวนเงิน, ภาษีขาย-ซื้อ, ภาษี ถูกหัก ณ ที่จาย

• สามารถควบคุมเงินสดยอยได

• รายงานสมุดเงินสดยอย

• รายงานตรวจสอบการรับ-จาย, รายงานเปรียบเทียบแตละเดือน  และ

 รายงานเปรียบเทียบกับปที่แลวเพื่อการวิเคราะห เปนตน

ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
• สรางรหัสธนาคารได ไมจำกัด แตละธนาคารกำหนดรหัส, ชื่อธนาคาร,

 สาขา, ประเภทบัญชี, ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชีได

• สรางและควบคุมสมุดเช็คทั้งหมดในแตละธนาคารได

• สามารถพิมพเช็คไดตามรูปแบบของแตละธนาคาร ตามเอกสารการจาย

 และรายงานทะเบียนคุมเช็ค

• สามารถพิมพ ใบนำฝากเช็คได

• รองรับการเปล่ียนเช็ค, เช็คคืน พรอมคาธรรมเนียม และรายงานสถานภาพ

 ของเช็ค

• รายงานทะเบียนเช็ครับ-จาย แสดงรายละเอียดเช็ค, วันที่เอกสาร,

 หมายเลขเช็ค, วันที่บนเช็ค, คำอธิบาย และจำนวนเงิน

• รายงานประมาณเงินในธนาคารลวงหนาตามวันที่บนเช็ค

• ตรวจสอบรายละเอียดธนาคาร  แยกตามงวดบัญชี  แสดงรายการของ

 Bank Statement

• รายงานการเคลื่อนไหวของธนาคาร
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โปรแกรมทรัพยสินถาวร Business Plus Fixed Asset System (FA)
          เปนโปรแกรมท่ีชวยในการบริหารทรัพยสินถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดขอมูลตางๆ เก่ียวกับทรัพยสินถาวร การซ้ือ - ขาย ตัดชำรุด

ซอมแซม และคำนวณคาเส่่ือมราคาใหอัตโนมัติตามกฏหมายของกรมสรรพากร สามารถดูสภาพทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน กำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพยสินไดทันที

          นอกจากน้ัน โปรแกรมทรัพยสินถาวรยังสามารถเช่ือมโยงกับระบบลูกหน้ี, เจาหน้ี, บัญชีแยกประเภทใหอัตโนมัติ ลดการทำงานซ้ำซอนประหยัดเวลา

และเพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชีใหครบถวนสมบูรณ

คุณสมบัติเดนโปรแกรมทรัพยสินถาวร
• จัดประเภททรัพยสินไดโดยผู ใชพรอมเช่ือมโยงบัญชีตามการวางระบบของ

 กิจการได

• รองรับสาขาที่ดูแลทรัพยสินและแผนกหรือโครงการที่ใชทรัพยสิน

• กำหนดวิธีการคำนวณคาเสื่อมราคาของแตละทรัพยสินไดเอง

 (แบบเสนตรง, ยอดลดลงทวีคูณ, ผลรวมประจำป หรือ กำหนดเอง)

• รองรับเรื่องการกำหนดวันที่ไดมาของทรัพยสิน เพื่อเริ่มคำนวณคาเสื่อม

 ราคา ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของ

 ทรัพยสิน ฉบับที่ 395 พ.ศ. 2545

• รองรับการนำเขาชิ้นสวนเครื่องจักรมาประกอบ และระบุวันที่ที่เริ่มคิดคา

 เสื่อมราคา เมื่อประกอบครบพรอมใชงาน

• รองรับเรื่องมูลคาที่นำมาคิดคาเสื่อมราคาได ซึ่งอาจจะไมเทากับบมูลคา

 ที่ซื้อ เชน รถยนต

• ตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน (Book Value) คาเสื่อมราคา และคาเสื่อมราคา

 สะสมไดทันที

• รองรับการออกเอกสารการสั่งซื้อทรัพยสิน

• การซื้อทรัพยสินเชื่อมโยงกับระบบเจาหนี้และบัญชีอัตโนมัติ

• การซื้อทรัพยสินรองรับทั้งการซื้อสดและซื้อเครดิต

• ในการซื้อสด รองรับการจายชำระดวยเงินสด, เช็คลวงหนา, เงินโอนหรือ

 การชำระประเภทอื่นๆ

• การขายทรัพยสิน เช่ือมโยงกับระบบลูกหน้ีและบัญชีอัตโนมัติ พรอมคำนวณ

 กำไรขาดทุนจากการขายทรัพยสินทันที

• การขายทรัพยสินรองรับทั้งการขายสดและขายเครดิต

• ในการขายสดรองรับ การชำระดวยเงินสด, เช็คลวงหนา, เงินโอน หรือ

 การชำระประเภทอื่นๆ

• สามารถตัดทรัพยสินที่ชำรุดหรือเลิกใช

• สามารถบันทึกการซอมแซมทรัพยสินไดพรอมคาใชจาย ทั้งจายสด และ

 เครดิตเพื่อตั้งหนี้ในระบบเจาหนี้ ตลอดจนแสดงรายละเอียดการซอมแซม

 ในทะเบียนทรัพยสิน

• การซอมแซมทรัพยสินรองรับท้ังการหักภาษี ณ ท่ีจาย และภาษีมูลคาเพ่ิม

• รายงานทะเบียนทรัพยสิน, การซื้อ-ขายทรัพยสิน, สภาพทรัพยสิน,

 คาเสื่่อมราคา (ภงด.50)
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บัญชี
• สามารถแบงหนวยงานในบริษัทเปนแผนกได

• ผังบัญชีมาตรฐานพรอมเริ่มตนใชงาน หรือกำหนดผังบัญชีไดเอง

• รองรับการปดงบไดหลายแบบ เชน ปละ 1 คร้ัง, ปละ 1 งวดหรือไตรมาส

 เปนตน

• เก็บขอมูลได ไมจำกัดจำนวนป

• ขอมูลรายวัน สามารถเชื่อมโยงมาจากระบบซื้อ, ขาย, ลูกหนี้, เจาหนี้,

 เช็ครับ-จาย, รายได-รายจาย ไดอัตโนมัติ

• สามารถบันทึกรายการรายวันพรอมทั้งตรวจสอบยอดดุลในขณะบันทึก

• จัดการงบการเงินไดทั้งงบผูบริหารและงบสรรพากร

• การปดงบไดทั้งแบบ Perpetual และ Periodic
• กำหนดขั้นตอนในการปดบัญชีตนทุนแบบ Periodic ได ไมจำกัด

• สามารถบันทึกบัญชียอนหลัง เพื่อปรับปรุงเมื่อมีการลงบัญชีผิดได

• สามารถบันทึกรายการปรับปรุง เชน รายการปรับปรุงที่ตองบวกกลับ

 ทายงบ เปนตน

• กำหนดแมแบบในการลงบัญชีรายวันได

• กำหนดยอดงบประมาณแยกแตละบัญชี / แผนก

• รายงานสมุดรายวันแบบละเอียดและแบบสรุป

• รายงานแยกประเภท, งบทดลอง

• ปดบัญชียอนหลังใหมไดหากพบขอผิดพลาดในการลงบัญชี

• หากปดบัญชีแลวสามารถสั่งปองกันไมใหเขาไปแก ไขหรือเรียกดูอีกได

• รองรับการปดบัญชีแบบ Profit Center

• กำหนดรูปแบบงบการเงินได เชน งบดุล, งบกำไร, งบกำไรขาดทุน

 ประจำงวด, งบประกอบ, งบตนทุนผลิต, งบเปรียบเทียบยอดประมาณ

 การงบเปรียบเทียบแบบตางๆ ไดอยางหลากหลายวิธี

• งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio)
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สุดยอดคุณสมบัติการตรวจสอบอัจฉริยะ
        สำหรับบริษัทที่ตองการผูชวยตรวจสอบขอมูลแทนทาน

ไมวาจะเปนการ Reconcile ระหวางระบบ หรือตรวจสอบความ

ผิดพลาดจากการบันทึกผิดหมวดบัญชี  หรือการทำขั้นตอนไม

ครบถวน หรือการเตรียมขอมูลกอนเริ่มใช โปรแกรมยังไมถูกตอง

หรือตรวจสอบท้ังหมดกอนปดทุน ปดงบ หรือแนะนำจุดท่ีอาจจะกอ

ใหเกิดขอผิดพลาดเพื่อปองกันและแก ไขแตเนิ่นๆ ตัวอยาง เชน

บริษัทที่กำลังเตรียมขอมูลเพื่อเริ่มใชระบบโปรแกรม โปรแกรม

สามารถรายงานทานไดทันทีวามี  กลุมสินคา,  ลูกหนี้,  เจาหนี้

หรือสมุดเงินสดใดที่มีการเชื่อมโยงรหัสบัญชีที่ผิด รายการยอด

ยกมาในระบบบัญชีกับระบบยอยตางๆ เชน สินคา, ลูกคา, เจาหน้ี

หรือเงินฝากธนาคารตรงกันหรือไม เปนตน
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ระบบวิเคราะหงบการเงิน
Business Plus Financial Analysis & Financial Intelligence (FI)
          โปรแกรมงบการเงินเปนโปรแกรมที่ชวยในการพิมพงบการเงิน ออกแบบงบการเงิน ตลอดจนงบกระแสเงินสด (Cash Flow) และอัตราสวนทาง

การเงิน (Financial Ratio) ที่แบงแยกความสามารถ 3 ระดับ 8nv ระดับ Starter, Advanced, Professional โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความสามารถระดับ Starter
คือ รองรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนแบบชองเดียว สามารถเลือกใชมาตรฐานที่โปรแกรมมีใหหรือออกแบบเองได พรอมเลือกระดับความละเอียดมาก หรือ

นอยของงบได

ความสามารถระดับ Advanced
คือ รองรับงบดุลและงบกำไรขาดทุน แบบชองเดียว และหลายชอง

เพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเกาหรืองบประมาณ เชน

• งบกำไรขาดทุนเดือนนี้เทียบกับเดือนกอน

• งบกำไรขาดทุนเดือนนี้เทียบกับเดือนกอนพรอมยอดสะสมทั้งป

• งบกำไรขาดทุนเดือนนี้เทียบกับเดือนนี้ของปที่แลว

• งบกำไรขาดทุนพรอมยอดเปรียบเทียบและ % การเจริญเติบโต

• งบกำไรขาดทุนแจงเดือน 12 เดือน

• งบกำไรขาดทุนรายไตรมาสพรอมเลือกการเปรียบเทียบไตรมาสที่ผานมา

 หรือไตรมาสเดียวกันของปที่แลว

• งบกำไรขาดทุนปนี้เทียบกับปกอน

• ฯลฯ

ความสามารถอื่น ๆ
• สามารถจัดทำงบประกอบงบการเงินได

• สามารถเลือกใชมาตรฐานที่โปรแกรมมีใหหรือออกแบบไดเอง พรอมเลือก

 ระดับความละเอียดมากหรือนอยของงบได

• สามารถวิเคราะหงบการเงินไดทั้งแยกโครงการ, แผนกหรือสาขา

• ไมจำกัดงวดบัญชีที่จะใช ในการเปรียบเทียบ เชน งบกำไรขาดทุนปนี้

 เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป โดยแสดงทีละป และหาผลการเจริญเติบโต 5 ป

 ที่ผานมา เปนตน

• เลือกเงื่อนไขในการกรอกขอมูลได

ความสามารถระดับ Professional
คือ เสริมความสามรถดวยการรองรับการจัดการขอมูลเพ่ือทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow) เชน บัญชีเสมือนเงินสด, เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน, เงินสด

จากกิจกรรมลงทุน และเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ตลอดจนรองรับอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio)

เสริมการทำงานดวย Business Plus Collector
โปรแกรมชวยบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินคา บน Android
        โปรแกรม Business Plus Collector บน Android คือโปรแกรมท่ีชวยใหงานการบันทึกเอกสารเก่ียวกับสินคา เชน การซ้ือ,

การขาย, การโอนยายสินคา และการตรวจนับสินคา นำเขาโปรแกรม Business Plus ERP ใหเปนเรื่องที่งายยิ่งขึ้น โดยทำได

ทุกสถานที่เพียงทำผานสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ในระบบ Android พรอมเสริมดวยความสามารถในการเช็คราคา และกำหนด

จุดต่ำสุดและสูงสุดของแตละตำแหนงเก็บได  เพื่อการวางแผนในการเติมเต็มไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบนำไปชวยงานใน

รูปแบบหลายๆ แบบ อาทิเชน อานตอหนาถัดไป
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เสริมการทำงานดวย Business Plus Collector
โปรแกรมชวยบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินคา บน Android (ตอ)
คุณสมบัติทั่วไป
• รองรับการเก็บภาพ, VDO หรือ Brochure ของสินคาเพื่อแสดงใหลูกคา

 หรือพนักงานขายทราบรายละเอียดในตัวสินคาไดดียิ่งขึ้น

• รองรับการบันทึกเอกสาร ตรวจนับสินคา, ขายสินคา, ซ้ือสินคา, โอนยาย

 สินคา, ตรวจสอบราคาและตั้งคาจุดสุงสุดต่ำสุดของแตละที่เก็บ 

• บันทึกเอกสารไดทุกสถานท่ี เพียงมีสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ระบบ Android

 ที่ติดตั้งระบบ Business Plus Collector 

• ขอมูลรหัสสินคา ราคาขาย จุดต่ำสุดสุงสุดของแตละตำแหนงเก็บ เปนขอมูล

 ปจจุบันเพราะติดตอฐานขอมูลแบบ Online  

• นำเอกสารที่บันทึกผาน สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต สงไปยังสำนักงานใน

 รูปแบบของไฟลประจำเครื่องที่งายตอการตรวจสอบและนำเขาระบบ

 Business Plus ERP

ชวยงานการตรวจนับสินคา
        กิจการท่ัวไปสามารถมีเคร่ืองมือชวยในการทำเอกสารตรวจนับสต็อก

และการตรวจนับสต็อกแทนระบบเดิม คือการจดรายการสินคาลงใบตรวจนับ

และนำเอกสารมาบันทึกเขาระบบท่ีเสียเวลา และมีโอกาสผิดพลาดในรายการ

สินคาได โปรแกรม Business Plus Collector ที่ติดตั้งบนสมารทโฟน หรือ

แท็บเล็ตใน ระบบ Android เปนเครื่องมือเพื่อการบันทึกผลการตรวจนับ

สินคา โดยจะได ไฟลของแตละเคร่ืองสงมายังฐานขอมูล ใหระบบเลือกนำเขา

เพ่ือยืนยันยอดในระบบ Business Plus ERP ไดทันทีรวดเร็ว ลดขอผิดพลาด

โดยมีคุณสมบัติที่เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นคือ

 • สามารถใชกลองของสมารทโฟน หรือ แท็บเล็ตถายภาพบนบาร โคด

  เพ่ืออานเปนเลขรหัสสินคา ไดอยางงายๆ ถูกตองและรวดเร็ว ลดขอ

  ผิดพลาดในการบันทึกขอมูล

 • กรณีมีการนับบางสวน ระบบสามารถเลือกรายการที่ยังไมโอนเขา

  ระบบได ถึงแมมีรายการไฟลที่โอนเขาเอกสารตรวจนับแลว ปนกับ

  การนำเขาครั้งใหมได ปองกันการโอนซ้ำ

 • ในการตรวจนับสินคาชนิดเดียวกันแตหลายๆ ท่ีต้ัง สามารถยุบรวม

  ใหเหลือรายการเดียว โดยโปรแกรมจะรวมจำนวนสินคาเขาดวยกัน

  เพื่องายตอการตรวจสอบ

ชวยงานการขาย
        กิจการฝากขายสินคาใหกับหางสรรพสินคา โปรแกรม Business Plus

Collector ชวยสรางเอกสารการขายใหสำนักงานไดอยางรวดเร็ว ตางจาก

การทำงานเดิมที่พบปญหาเรื่องการรายงานการขายของพนักงาน PC ที่

ลาชาและเปนกระดาษ หรือเมื่อนำใบรายงานการขายของพนักงาน PC ไป

บันทึกเขาระบบบัญชีที่สำนักงานพบวามีการบันทึกผิดพลาด ใชเวลาบันทึก

นานไมทันกับการปดยอดวางบิลของหางสรรพสินคา โปรแกรม Business

Plus Collector สามารถชวยงานสวนนี้ไดอยางดี

 • เพียงพนักงาน PC ใช สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ในระบบ Android

  ของพนักงาน  บันทึกการขายเขาเครื่องโดยไมตองบันทึกเลขรหัส

  สินคา สามารถใชกลองอานบาร โคดเลขรหัสสินคาไดอยางงายๆ

  ถูกตองและรวดเร็ว

 • สงยอดกลับมาที่สำนักงาน ไดทุกวัน 

 • สำนักงานดึงไฟลนั้นเขาเอกสารขายของแตละหางไดอยางรวดเร็ว

  โดยไมตองบันทึกทีละรายการ  ลดเวลาการทำงานเปนอยางมาก

  (ทำงานรวมกับโปรแกรมฝากขาย Business Plus Consignment)

        กิจการขายสินคาที่มีแบบและชนิดที่หลากหลายรุน  เชน โชวรูม

เฟอรนิเจอร, รานขายวัสดุกอสรางพวกกระเบื้องเซรามิค, กระเบื้องโมเสค

เปนตน ที่ฝายขายสามารถนำสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต ของพนักงานขาย

ที่ติตดั้งระบบในการแสดงภาพสินคาใหลูกคาไดชมได หรือแสดงภาพหอง

ตัวอยางตางๆ ท่ีจัดไว ใหลูกคาไดชมระหวางการเลือกซ้ือสินคา และฝายขาย

ก็สามารถรับ Order ไดทันที่ที่จุดเจรจาการขาย  ซึ่งทำใหการขายรวดเร็ว

เพิ่มโอกาสการขาย และเพิ่มมูลคาการขายไดอยางงายๆ ตลอดจนชวยงาน

ในการรับสินคาและการตรวจสอบราคา

        ซึ่งจะเห็นวาโปรแกรม Business Plus Collector บน Android ชวย

การทำงานใหสะดวกคลองตัวโดยใช สมารทโฟน หรือแท็บเล็ต  แทนเคร่ือง

คอมพิวเตอร ทำใหงานท่ีตองบันทึกลดการบันทึกไดอยางมาก ลดการผิดพลาด

ไดงานทันเวลาที่ตองใช พรอมเพิ่มโอกาสสรางยอดขายไดเพิ่มขึ้น

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :  0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700  Fax : 0-2424-0972 Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th

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

MK01-07 15/01/62  12/12

ลูกคากวา 10,000 บริษัท เปนเครื่องยืนยันความมั่นใจในการใชงาน แหงความมั่นคงและประสบการณ

0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700

08-0915-5660, 06-5629-0509, 09-4997-3559
www.businessplus.co.th businessplusERP @saleBPLUS

สุดยอด SME แหงชาติ ป 2552 (SME National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
SME ดีเดน ประจำป 2561 (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสรางสรรคและออกแบบ
โลพระอาทิตยทองคำ ป 2551-2552
รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2561 (ATSI Digital Enterpreneur Awards 2018)
รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทอุตสาหกรรมโลจิสติกส ประจำป 2561 (ATSI Digital Enterpreneur Awards 2018)
รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2560 (ATSI Digital Enterpreneur Awards 2017)

การันตีคุณภาพดวยรางวัล


