
รุน Mobile
VAN SALES

                      VAN SALES รุน Mobile เคร่ืองมือ

ชวยงานขายและการรับคำสั่งซื้อของลูกคาใหมีขั้นตอนการ

ทำงานที่รวดเร็ว ประหยัด และไดผลประโยชนเกินกวาที่

คาดหวังสำหรับธุรกิจหรือศูนยกระจายสินคาที่ตองการ

เปล่ียนแปลงระบบการขายรูปแบบเดิมๆ ท้ังแบบรถเร โดย

พนักงานตองพกเอกสาร Call Card ของลูกคาท้ังหมดตรวจ

สอบเงินนำสงสำนักงานหรือระบบการขาย แบบ Pre Sales

โดยฝายขายตองคอยโทรถามสำนักงานใหญ จดยอดสั่งซื้อ

และแฟกซสงใหสำนักงานใหญรวมถึงตองรอใหสำนักงานใหญ

ตรวจสอบและบันทึกลงคอมพิวเตอร ทำใหบริษัทตองสูญเสีย

เวลาการทำงานในขั้นตอนเหลานี้โดยเปลาประโยชน

บริหารงานหนวยรถ
สุดยอดโปรแกรม

บริหารงานหนวยรถ
สุดยอดโปรแกรม

The Best Software Solution For Your Success

www.businessplus.co.th

โลพระอาทิตยทองคำ 2 ปซอน 2551-2552
สุดยอด SMEs แหงชาติ ประจำป 2552
(SMEs National Awards 2009)
ประเภทธุรกิจ Software & Application

การันตีคุณภาพดวยรางวัล

สำหรับศูนยกระจายสินคา รถเร และสายสงสินคา

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : 0-2880-8800 (Auto 30 lines)  Fax : 0-2424-0972  Website : www.businessplus.co.th  Email : contact@businessplus.co.th
    twitter.com/business_plus      goo.gl/7ueDE

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

MK01-20 04/01/59



GPRS

3G

รุน MobileVAN SALES
บริหารงานหนวยรถ
สุดยอดโปรแกรม

                     VAN SALES รุน Mobile ถูกออกแบบ

โดยนำเทคโนโลยีการส่ือสารมาใช เพ่ือชวยงานท้ังหมดดวยโทรศัพทมือถือ

สำหรับหนวยรถ และรถเรพนักงานขายสามารถทราบขอมูล และบันทึก

การขายออกบิลขาย ตอหนาลูกคาระหวางการเจรจาและพิมพ

ใบสงของ/ใบเสร็จรับเงินดวยเครื่องพิมพแบบพกพาไดทันทีเมื่อไดรับการ

ชำระ และรับ-สงขอมูล กับสำนักงานผาน Internet Mobile เชน

GPRS, 3G เปนตน

 ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอรเน็ตพัฒนาไมหยุดยั้งทุกวงการทุกวินาทีมีการแขงขันอยางดุเดือด ขอมูลสำหรับการตัดสินใจและ

ความรวดเร็วการขายคือปจจัยสำคัญไปสูความสำเร็จ                     ไดตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงไดออกแบบโปรแกรม                     VAN

SALES สำหรับโทรศัพทมือถือ เพื่อใหฝายขายไดรับขอมูลที่ทันสมัยบันทึกขอมูลขายไดทุกที่ทุกเวลาโดยหากเปรียบเทียบระหวางฝายขายเดิมที่ตองคอย

โทรถามสำนักงานใหญ จดยอดสั่งซื้อของลูกคาแฟกซใบสั่งซื้อเขาสำนักงานใหญ รอพนักงานในสำนักงานใหญตรวจสอบและบันทึกลงคอมพิวเตอร

และออกบิลและเริ่มสงของ เปรียบเทียบกับพนักงานขายใหมซึ่งสามารถทราบขอมูลและบันทึกยอดขาย ออกบิลขายทันทีตอหนาลูกคาระหวางเจรจา

แลว ประสิทธิผลตางกันอยางเทียบไมได ซึ่งขอเท็จจริงนี้ ไดมีการวิจัยจากตางประเทศพบวาบริษัทที่หันมาใชเทคโนโลยีโปรแกรมบันทึกขายผานมือถือ

สามารถ : ๏ เพิ่มประสิทธิผลถึง 74%

  ๏ ลดงานที่ซ้ำซอนได 40%

  ๏ ลดเวลาการออกบิลไดเฉลี่ย 2 วัน

  ๏ ลดตนทุนลง 44%

  ๏ เพิ่มยอดขาย 14%

  ๏ เพิ่มความพึงพอใจสำหรับลูกคาไดถึง 51%

สำหรับศูนยกระจายสินคา รถเร และสายสงสินคา
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ปฏิบัติการดานการขาย

พนักงานบันทึกคาสั่งซื้อ
เขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยตรง
ผานโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ

๏ พนักงานขาย
 จัดคำสั่งซื้อและสง
 เอกสารเขาบริษัท

๏ พนักงานกรอกขอมูล เมื่อไดรับ
 เอกสารจากพนักงานขาย
๏ ใชเวลาอยางนอย 2 วัน ตอ
 พนักงานขาย 1 คน

๏ จัดเก็บขอมูล
 ในตูเอกสาร
๏ ตองจัดเรียง
 ใหเปนระบบ

๏ 35% ของใบสั่งซื้อ
 มีขอผิดพลาดที่
 ตองแกไข

พนักงานบันทึกคาสั่งซื้อ
เขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยตรง
ผานโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ

หลังการใช Softwareกอนการใช Software

ปฏิบัติการดานการขาย
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๏ จุดรับสินคาของหนวยรถ

 • มีจุดพักสินคา (Drop Point) ตามสายการเดินทางที่หนวยรถวิ่งใน

  แตละวัน หนวยรถสามารถทำการรับสินคาเพิ่มจากจุดพักสินคาได

  โดยสำนักงานที่เตรียมแผนการเดินทางจะกำหนดจุดรับสินคาให

  หนวยรถเพื่อสามารถเขาไปรับสินคาได ตามสายการเดินทางของแต

  ละคัน หรือเพิ่มสินคาใหหนวยรถกรณีตองการสินคาเพิ่ม เพื่อไมใหมี

  การรับขอมูลที่ผิดพลาด และไมพลาดโอกาสขาย

การขายสินคาและการชำระ
๏ รองรับการกำหนดเลขไมล เพื่อตรวจสอบระยะทาง

๏ รองรับการกำหนดพิกัด GPS ของสำนักงานและรานคา เพื่อตรวจสอบ

 การเดินทาง

๏ รองรับการจองสินคา เพื่อสงกลับสำนักงานจัดสินคาและสงของไดทันที

๏ บันทึกการขาย การชำระ และพิมพเอกสารใบสงของไดทันที

๏ เม่ือบริษัทมอบสินคาใหพนักงานหนวยรถพนักงานสามารถออกบิลขายสด

 หรือขายเชื่อใหกับลูกคาไดในราคาตามที่ตกลงกับบริษัท

๏ ควบคุมพนักงานขายใหขายไดตามราคาที่ประกาศบริษัท

๏ รองรับการรับคืนสินคา ทั้งการรับคืนเงินเชื่อ และรับคืนเงินสด

๏ รองรับการชำระดวยเงินสด,เช็ค,โอนเขาลูกหนี้ และ อื่นๆ

๏ เก็บประวัติการซื้อสินคาของลูกคาแตละราย เพื่อประโยชนในการขายซ้ำ

๏ โอนรายการขายและยอดชำระจากโทรศัพทไดทันทีทุกเวลา โดยไมตอง

 รอกลับบริษัท จึงจะโอนยอดขายได

๏ มีระบบการปองกันอัตโนมัติ เชนการสำเนายอดขายอัตโนมัติกอนการ

 สงยอดขายกลับสำนักงาน

๏ สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีหลังราน Business Plus Account &

 ERP ไดโดยลงรายการในสมุดเงินสด และลงรายวันในระบบบัญชีพรอม

 รายงานภาษีมูลคาเพิ่ม

๏ เม่ือพนักงานหนวยรถกลับบริษัทสามารถชวยเร่ืองการรายงานยอดสินคา

 คงเหลือและตรวจนับสินคาคืนบริษัทไดรวดเร็วขึ้น

๏ รองรับการสอบถามขอมูลสินคาคงเหลือระหวางการเดินทาง ตาม

 ตำแหนงเก็บของหนวยรถ 

๏ รองรับการตรวจสอบยอดหนี้คางชำระของลูกคาแตละราย เพื่อพิจารณา

 วงเงินเครดิต 

๏ หนวยรถสามารถทำการเก็บขอมูลเกี่ยวกับรานคาได โดยสามารถสราง

 เปนเอกสารชุดสำรวจโดยสามารถตั้งคำถามตามที่ตองการใหหนวยรถ

 ทำการเก็บขอมูลรานคาใหสำนักงานได

๏ รองรับการบันทึกขอมูลเยี่ยมลูกคาได เพื่อทราบการปฏิบัติงาน และจุด

 การพบลูกคาท้ังหมด ตลอดจนเพ่ือสรางสัมพันธอันดีเพ่ือกอเกิดยอดขาย

 ตอไปในครั้งหนา

๏ รองรับเอกสารผลตางรายการสินคาจากการรับเขาหนวยรถกับรายการ

 ขายใหลูกคา จากหนวยรถและรายการคืนสินคาของหนวยรถเพื่อ

 เปรียบเทียบกับผลการตรวจนับ สินคาจริงบนรถซ่ึงถาเกิดผลตางจะทราบ

 ยอดความรับผิดชอบของพนักงานหนวยรถ กับสินคาท่ีสูญหายไปไดทันที

คุณสมบัติเดน
แผนการเดินทาง (Route plan) และตารางการเดินทาง
๏ รองรับการแบงสายลูกคาเพื่อแบงพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานขาย

 หนวยรถไดชัดเจนและควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๏ เตรียมขอมูลแผนการเดินทาง (Route plan) ไดอยางงายๆ และรวดเร็ว

 เชน จากสายลูกคาตามที่จัดแบงในระบบ หรือนำเขาโดย Excel ถึงแม

 ระยะเวลาการเดินทางใชเวลาหลายวันก็สามารถกำหนดลวงหนาได

 ทำใหพนักงานขายหนวยรถทราบแผนการเดินทางทั้งหมดและเตรียม

 การขายไดลวงหนา

๏ สามารถกำหนดตารางการเดินทางลวงหนาของพนักงานขายหนวยรถ

 พรอมทั้งกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห หรือวันหยุดประจำป ในตาราง

 เดินทางไดเพื่อความสะดวกในการทำงาน

๏ พนักงานขายหนวยรถจะสามารถขายสินคาใหกับลูกคาที่มีชื่ออยูในสาย

 ที่เลือกหรือรายชื่อตาม Route plan ที่กำหนดไดเทานั้น เพื่อควบคุม

 การเดินทางและประหยัดคาใชจายในการขายขามเขต หรือเลือกขาย

 เฉพาะรายใหญทำใหขาดการติดตอกับลูกคาหลายๆ ราย 

๏ กรณีพนักงานขายหนวยรถพบลูกคารายใหมท่ียังไมเคยมีประวัติพนักงาน

 ขาย จะตองติดตอสำนักงานใหญเพื่อเพิ่มขอมูลและพนักงานขาย

 หนวยรถก็สามารถรับขอมูลที่เพิ่มเพื่อบันทึกขายไดทันทีโดยไมสูญเสีย

 โอกาสในการขาย

๏ สงแผนการเดินทางหรือคำส่ังพิเศษเพ่ิมเติมใหของพนักงานขายหนวยรถ

 รับขอมูลเพิ่มเติมระหวางการเดินทางได

รายการสินคา, ราคา และ จำนวนสินคาขึ้นหนวยรถ
๏ ขอมูลสินคาท่ีจะข้ึนหนวยรถสามารถเลือกในหมวดสินคาหรือเฉพาะย่ีหอ

 สินคาที่ตองการได 

๏ รองรับเอกสารโอนยายสินคาขึ้นบนหนวยรถตามจำนวนที่บันทึกเตรียม

 สินคาขึ้นรถเพื่อเปนยอดตั้งตนใหหนวยรถแตละคัน เมื่อมีการขายออก

 จากหนวยรถ ระบบจะสรุปใหทราบทันทีวาหนวยรถแตละคันจะมียอด

 คงเหลือกลับสำนักงานเทาไหร เพื่อทำการตรวจยันยอดกับฝายบัญชี

๏ ควบคุมราคาขายแยกไดตามหนวยรถ หนวยรถแตละคันสามารถกำหนด

 ตารางราคาขายเฉพาะหนวยรถได เชน หนวยรถหน่ึงรับผิดชอบรานคา

 สงจะไดตารางราคาขายสง สวนอีกคันรับผิดชอบรานคาปลีก จะใช

 ตารางราคาขายปลีกตางจากรถคันแรกได โดยควบคุมการกำหนดราคา

 จากสำนักงาน 

๏ ราคาขายที่ใชที่หนวยรถรองรับทั้งราคาขายที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

 หรือราคาที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มได 

๏ รับสินคาใหม

 คือ กรณีที่พนักงานขายออกไปทำการขายสินคาและพบวาขอมูลของ

 สินคาที่แสดงบนมือถือไมมีสินคาที่ตองการขาย สามารถรับสินคาใหม

 จากสำนักงานใหญเพื่อใหสามารถเปดบิลขายได การรับสินคาใหม

 สามารถทำไดโดย
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คุณสมบัติเดน

Motorola
MC35

Intermec
CN50

Motorola
ES400

BM170

H21A

ZEBRA Thermal MZ220 MZ320
Direct thermal
Resolution 203 dpi (8 dots//mm)
Print Area Width 1.9" (48.3 mm.) [for MZ220]
Print Area Width 2.9" (73.7 mm.) [for MZ320]
Print length 32"/(813 mm) maximum
Speed 3" (76.2 mm) per sec
สามารถสั่งพิมพผาน Bluetooth

MZ320

MZ220

อุปกรณสำหรับหนวยรถ 

การขายสินคาและการชำระ
๏ สามารถเก็บประวัติการซื้อของลูกคาแตละราย (call card) เพื่อทราบ

 วาซื้ออะไรไปบาง วันที่ซื้อครั้งสุดทาย เพื่อประโยชนในการขายซ้ำ

 (REPEAT ORDER)

๏ สรุปเอกสารงานประจำวันของแตละหนวยรถ

  • สรุปยอดขายแยกตามประเภทสินคา

  • สรุปยอดขายแยกตามรายละเอียดสินคา

  • สรุปแตละประเภทเอกสาร

  • รายละเอียดในแตละประเภทเอกสาร

  • รายละเอียดการขายในแตละเอกสาร

  • สรุปแถมตามสินคา, การรับคืนสินคา

  • สรุปยอดขายตามประเภทลูกคา

  • สรุปยอดการชำระตามแตละประเภทเอกสาร

๏ สรุปรายงานที่ใหไดประโยชนในการบริการเพิ่มมากขึ้น เนนประสิทธิผล

 เพื่อเพิ่มยอดขาย และประหยัดคาใชจาย เชน

  • การสรุปสายการเดินทางเทียบจำนวนลูกคาทั้งสายกับจำนวน

   ลูกคาที่มียอดขายในสายหรือการเขาเยี่ยมเพื่อผูจัดการฝายขาย

   และฝายการตลาดสามารถประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน

   และการปรับปรุงที่ดีขึ้น

  • เวลาที่เปดบิลใบแรกของแตละสายเพื่อชวยฝายขายในการจัด

   สายรถระยะเวลาการออกหนวยรถไดเหมาะสม

คุณสมบัติเดนการใหสวนลดและการจัดแคมเปญ
                           Van Sales รุน Mobile สามารถใชกับแคมเปญไดมากมาย รวมถึงสวนลดในการทำการตลาด

สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได เชน

๏ สามารถลดบาทตอรายการโดยพนักงานขายได (สามารถกำหนดสิทธิปองกันการใชได)

๏ สามารถใหของแถมแตละรายการโดยพนักงานขายได (สามารถกำหนดสิทธิปองกันการใชได)

๏ สินคาชนิดเดียวกันซื้อจำนวนครบไดสวนลด

๏ สินคาชนิดเดียวกันซื้อครบไดแถมชนิดเดียวกัน

๏ ซื้อคละ จำนวนครบไดสวนลด

๏ ซื้อคละ จำนวนครบไดของแถม

๏ ซื้อคละ จำนวนครบไดเลือกของแถมในสินคละที่ซื้อคละ

๏ รองรับสวนลดทายบิล เปน %
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