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รายงาน ินคาคงเหลอตาม ี

รายงาน ินคาคงเหลอตามต แหน่งเกบ แบบ รุ

รายงาน ินคาคงเหลอตามต แหน่งเกบ แ งรายล เอีย

รายงานเ ลี่ยนแ ลงราคาขาย
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สุดยอดโปรแกรมบั ชีบริหารสำเร็จรูป

สุดยอดโปรแกรมหนวยรถ
Van Sales

สุดยอดโปรแกรมบั ชีบริหารสำเร็จรูป

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
HRM

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป

สุดยอดโปรแกรมบริหารงาน
คาปลีก คาสง สำเร็จรูป

POS ERP

สุดยอดโปรแกรมบริหารงาน
คาปลีก คาสง สำเร็จรูป

 1. Business Plus POS รแกร ระบบบริหารงานคา ลีก-คาสง

ไดรับการแตงต้ังจากบริษัท ไอบีเอ  ระเท ไทย จำกัด หเ น IBM Business

Pa tne  ดานระบบบริหารงานคา ลีก (POS)

 2. Business Plus ERP รแกร ระบบบั ชีบริหาร ระกอบดวย 

ระบบบริหารสินคาคงคลัง ระบบจัดซ้อ จองและจำหนายสินคาการเงิน บั ชี

วิเคราะหบั ชีและการเงิน วิเคราะหการตลาด 

 3. Business Plus HRM รแกร เงินเดอนสำเรจร  ระกอบไ ดวย 

รแกร ระบบเงินเดอน, ระบบบริหารงานบุคคล, ระ วล ลเวลาการทำงาน

พนักงาน, ระบบการขอลา /ขอ อที านเวบ, ระบบการ กอบร านเวบ และระบบ

การขอสวัสดิการพนักงาน านเวบ

        4. Business Plus Van Sales รแกร ระบบบริหารงานบน อ อ

สา าร ทำงานหลากหลายร แบบบน อ อ เพ่ออำนวยควา สะดวกรวดเรว

ดวยเทค น ลยีส ัย ห 

 Business Plus ไดรับการพั นาอยางตอเน่องและทันส ยัตา เทค น ลย่ี ส บร แบบท่ีสุด กตองตา ก ห ายกร สรรพากร สะดวก

รวดเรว กตองและแ นยำ ีควา ยดหยุน นการทำงานสง ี เชี่ยวชา นการวิเคราะห/จัดวางระบบ ที งานขายและบริการสวนกลางที่ ี

ควา รและควา สา าร   ีที งานติดตั้ง  อบร การ ชงานอยางแทจริงที่บริษัท  ี นยบริการและ กอบร ลกคาอยางตอเน่อง  ทันส ัย

ีตัวแทนจำหนายแตละเขต  ทั่ว ระเท   ที่ ั ่นคงและ ีคุ าพจน ง จจุบัน  ไดรับควา ไววาง จ

จากลกคาทั่ว ระเท ากกวา 10,000 บริษัททั่ว ระเท  เนนลกคาซ้อไ ชงานแลว ระสบ ลสำเรจ

ากที่สุดเห าะกับองคกรและ บริหารที่ องการ ไกล
website @salebplus businessplusERP

จำหนายโปรแกรมแบงเปน 4 กลุมใหญๆ ดังนี้จำหนายโปรแกรมแบงเปน 4 กลุมใหญๆ ดังนี้

บริษัท บิซิเนส แอนด เทค น ลยี่ จำกัด เริ่ กอตั้ง  พ. . 2529

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เริ่ กอตั้ง  พ. . 2543 เ นบริษัท นเครอของ 

บริษัท บิซิเนส แอนด เทค น ลยี่ จำกัด

ที งาน ระกอบดวยวิ วกรคอ พิวเตอรและนักบั ชี ที่ ี ระสบการ เชี่ยวชา

และชำนา ดานการ หคำ รกษา, พั นาระบบ รแกร บั ชีสำเรจร  และการ

บริหารงานดานธุรกิจ ดยเ พาะเห าะสำหรับธุรกิจ าย น ระเท  ทุก ระเ ท

ตั้งแตขนาดเลก,  ขนาดกลางและ ห   ตลอดจน หบริการดานการนำเทค น ลยี

คอ พิวเตอรเขา าเพิ่ ระสิทธิ าพและ ระสิทธิ ลกับระบบงาน เชี่ยวชา ดาน

ระบบบั ชี ระบบเงินเดอน ระบบบริหารงานคา ลีก-คาสง ุง ัน่พั นา รแกร

ระบบบริหารงานสำเรจร  ากกวา 30  าย ตช่อ 

แนะนำ บริษัท บิซิเนส แอนด เทคโนโลยี่ จำกัด 
และ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด



เบ้องหลังควา สำเรจของธุรกิจลกคา

1. พั นาซอฟตแวร เพ่อ ระสานเทค น ลยีคอ พิวเตอร การส่อสารและ าสตรการบริหาร เพ่อ หลกคาไดขอ ลขาวสาร

 ที่ กตองรวดเรว งายตอการเขา จ และสา าร นำไ  ระกอบการตัดสิน จทางธุรกิจไดทุกชวงส านการ

2. ายทอดอบร  เพ่อ หลกคาไดเขา จและไดรับ ระ ยชนสงสุดจากซอฟตแวร

3. หการดแลเอา จ สตอทุกขอ ลที่ลกคาบันทก

4. สรางสรรคนวัตกรร ทางเทค น ลยี่ และการบริหารจัดการอยางบร าการ

ิสัยทั น (Vision)

พัน กิจ (Mission)

นโยบายคุ าพ (   )

ราง ัลและประกา เกียร ิคุ างๆ

บริษัท ีควา ุง ั่นพั นาซอฟตแวร บริการ บุคลากร อยาง ีคุ าพและตอเน่องเพ่อเพิ่ ควา พงพอ จ หกับลกคา

บริษัทและลกคาไดรับรางวัล ลพระอาทิตยทองคำ ระจำ  2552

น านะ พั นาซอฟตแวรไทยและ  ชซอฟตแวรไทยไดอยางเ นเลิ

จาก ATSI และ SIPA

บริษัทและลกคาไดรับรางวัล ลพระอาทิตยทองคำ ระจำ  2551

น านะ พั นาซอฟตแวรไทยและ  ชซอฟตแวรไทยไดอยางเ นเลิ

จาก ATSI และ SIPA

รับรางวัล ลพระอาทิตยทองคำ ระจำ  2552

ซอฟตแวรไทยไดอยางเ นเลิ

บริษัทไดรับรางวัลชนะเลิ  สุดยอด SMEs แหงชาติ ระจำ  2552

(SMEs National Awa ds 2009) ระเ ทธุรกิจ So twa e & Application

ซ่งเ นรางวัลจาก พ  นายกรั นตรี อ ิสิทธิ เวชชาชีวะ จัด ระกวด 

ดยสสว.กระทรวงอุตสาหกรร

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด ( หาชน) ไดรับรางวัลชนะเลิ  ATSI i ital 

Ent ep eneu  Awa d 2017 ระเ ทคา ลีก - คาสง จากส าค

อุตสาหกรร ซอฟตแวรไทย (ATSI) และกร พั นาธุรกิจการคา

กระทรวงพา ิชย ระจำ  2560 
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 บริษัทไดรับ     4 รับรอง าตร าน การ ลิต
คุ าพซอฟตแวร ดยสำนักงานสงเสริ อุตสาหกรร ซอฟตแวร แหงชาติ
(องคการ หาชน) หรอ ซิ า รว กับ ส าอุตสาหกรร แหง ระเท ไทยและส าค
อุตสาหกรร ซอฟตแวรไทย

 บริษัท  นำ าตร าน   เขา า ช นการพั นาซอฟตแวร
ซ่งเ น าตร านการพั นาซอฟตแวรที่สากลยอ รับ

 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ไดรับการรับรอง าตร านสากลดานวิ วกรร
ซอฟตแวร     จาก   ดวยควา รว อระหวาง
สำนักงานสงเสริ อุตสาหกรร ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการ หาชน) ค ะกรร การ
วิชาการที่ 967 าตร านวิ วกรร ซอฟตแวรและระบบ และ สำนักงาน าตร าน
ลิต ั อุตสาหกรร  (ส อ.) และ ลนิธิส าบันเพ่อพั นานวัตกรร

การรับรองคุ าพ

บริษัท  ไดรับการตรวจสอบ าตร านซอฟตแวรจากกร สรรพากร
ลำดับเลขที่ ซอ แ รเ าส 4 และ 4 4

ส าค อุตสาหกรร ซอฟตแวรไทย อนุ ติัตราสั ลักษ    
หกับ Business Plus So twa e ซ่งเ นซอฟตแวรของคนไทย ที่พั นา ดย
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

11887

 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ไดรับการรับรองระบบบริหารงานดานคุ าพ 
   าตร าน UKAS จาก   

  เ ่อ พ ษ าค   2553 เ นเคร่องยนยัน งควา สำเรจ
อีกขั้นหน่งของบริษัท  
 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ไดรับการรับรองระบบบริหารงานดานคุ าพ 

   าตร าน UKAS จาก   
  เ ่อ วันที่ 2 กราค  2561 เ นเคร่องยนยัน งควา สำเรจ

อีกครั้งบริษัท  เพ่อเ นเคร่องแสดง งควา ุง ั่นที่จะพั นาซอฟตแวร บริการ
บุคลากร อยาง ีคุ าพและตอเน่อง เพ่อเพิ่ ควา พงพอ จ หกับลกคา 

  ระบบบริหารงานดานคุ าพที่บริษัท  ไดรับ ีขอบขายครอบคลุ ง  
  - าตร าน รแกร สำเรจร  Business Plus
  - าตร านการบริการและ กอบร
  - าตร านดานบริการสั าบำรุงรักษา, การ รับ รุงรุน รแกร

 ลกคาทุกทานจง ัน่ จไดวาบริษัท  พั นาซอฟตแวร Business Plus อยาง ี
าตร าน และ ีบริการที่ดีเยี่ย นระดับสากล

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel. : 0-2880-8800, 0-2409-5409 (Auto 30 lines) Fax : 0-2424-0972  
www.businessplus.co.th        contact@businessplus.co.th        businessplusERP        @salebplus   contact@businessplus.co.th        businessplusERP        @saleb

MK01-53 แกไขครั้งที่ 2 : 15/09/61 E-Businessplus Co., Ltd. 5/23



ส นหน่ง องราย ่อลกคาที่ใ ระบบ      สำหรับ ุรกิจแ ั่น 

■ Busaya
■ CLOX
■ Disaya
■ Kikuya
■ Mari-J
■ MYSTIQUE
■ TANK STORE
■ The Promenade

■ Ziroco Pattaya
■ Arissa
■ FLYNOW
■ GAMBOL
■ Viola
■ JOLI SNOB
■ etc.

ส นหน่ง องราย ่อลกคาที่ใ โปรแกรมสำเรจรป  

บริ ัท พี.เอน.แอล จำกัดบริษัท พี.เอ็น.แอล จำกัด

บริษัท จัสโปร การ์เม้นท์ จำกัด

บริษัท เอ ทู แซด คิดส์ (ประเทศไทย)

The Promenade

■ บริษัท เอ ทู แซด คิดส์ (ประเทศไทย)
■ บริษัท พี.เอ็น.แอล จำกัด
■ บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด
■ บริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด
■ บริษัท จัสโปร การ์เม้นท์ จำกัด
■ บริษัท วีว่า โลโค่ จำกัด
■ Ten Design
■ Trendii

บริษัท วีว่า โลโค่ จำกัดTrendiiบริษัท สิงห์ เทรนด์ จำกัด

CLOX

Ziroco Pattaya

TANK STORE

Mari-JFLYNOW Disaya

Ten Design

Busaya
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การบริการหลังการ าย และการรับประกัน

การบริการ อบปญหา
 บริการ า -ตอบ หาทาง ทร ัพท 7 วัน ( น-นอกเวลาทำการ)
 บริการแก หา Online าน NC หรอ Re ote Co pute , E ail, Faceboo , Li e, etc.
 ี ชำนา การคอยตอบ หาที่บริษัทอยางเพียงพอ

การ กอบรมและบริการใน-นอกส านที่
 ดวยที่ งาน ชำนา การ เชี่ยวชา และ ี ระสบการ
 บริษัท ี นย กอบร หลกคาอยางตอเน่อง ดวยระบบที่ทันส ัย
 บริการจัดสง ชำนา การไ อบร และบริการยังบริษัทลกคา
 กอบร บุคลากรแตละแ นกที่เกี่ยวของอยางละเอียด
 อบร และคอย หคำ รกษา,แนะนำวิธีการดแลขอ ล หนำ า ชไดอยาง ี ระสิทธิ าพ
 อบร วิธีการดแลระบบพรอ ทั้งแนวทางแกไข หา
 รับบริการดแลการ ชงาน ทั้ง นและนอกส านที่ กรุงเทพและตางจังหวัดทั่ว ระเท
 บริการ Open ouse Se ice ที่ นยบริการ
 E-lea nin  T ainin

การรับประกัน
 รับ ระกัน รับเ ลี่ยนรุน รแกร  ฟรีตลอดระยะเวลา 1  ยกเวนคาส่อบันทกขอ ล
 ตลอดระยะเวลารับ ระกัน ีหลักสตร าตร านสำหรับการ กอบร ที่ นยอบร บริษัท
 หลังห ดระยะเวลารับ ระกัน สา าร ตอสั าบำรุงรักษากับบริษัทได นราคาพิเ ษ

สรุปประโย นที่ ดรับจากการใ ระบบโปรแกรม  
 ชวยเพิ่ ระสิทธิ าพการ หบริการลกคา และการทำงาน นสวนตาง  ของบริษัท
 สราง าพพจน นการ หบริการของบริษัท
 ีควา เ นระบบ นการจัดการเร่องเอกสาร การคนหา และตรวจสอบ

4  ชวยลดขั้นตอน นการจัดทำเอกสาร หกร สรรพากร, หนวยงาน ายนอกบริษัท
   และเอกสารตาง  าย นบริษัท

 ดานการควบคุ การ ิบัติงาน ระจำวัน ชวยลด ริ า งานซ้ำซอน
 ชวยเพิ่ ยอดขายและลดคา ชจาย และสรางกำไรอยางตอเน่อง
 ดานวิเคราะหขอ ลและการบริหาร ทำ หไดขอ ลที่ กตอง, รวดเรวและแ นยำ
 เ นแหลงขอ ลบริษัท  นการ รับกลยุทธตาง  ทั้ง าย นและคแขงขัน

สรุปเห ุ ลที่มั่นใจในการเลอกใ งานระบบโปรแกรม  
 ควา ั่นคงและ ีช่อเสียงของบริษัท
 ควา ชำนา ของที งานพั นา รแกร
 ีการพั นา รแกร อยางตอเน่อง
 คุ าพและ ระสบการ ของที งานบริการของบริษัท ทั้ง นกรุงเทพและตางจังหวัด
 รแกร ชงานงาย คุ าพเ นเลิ  ีวา กตองแ นยำ 100
 บริการเยี่ย  เ ย ดวยคุ าพ เนนซ้อไ ชงานไดจริงอยาง ี ระสิทธิ าพ
 ไดรับการยกยองช เชยและ ระทับ จจาก  ชงานและบอกตอ  กันไ ทั่วไ ระเท

 Re ote Co pute , E ail, Faceboo , Li e, etc.

สรุปเห ุ ลที่มั่นใจในการเลอกใ งานระบบโปรแกรม  
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 ลัก ณะของสินคาใน ุรกิจแ ชั่น จะมี ลัก ณะพิเ เ พาะในเรื่องของ รุน สี ไซด  มาเปนตัวแปรของสินคา
ที่ตอบสนองความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหการกระจายสินคา มาเร็ว ไปเร็ว
   O    สำหรับ ุรกิจแ ชั่น s ion  ถือเปนอีกทางเลือกที่เจาของกิจการเลือกมาเปนตัวชวยจัดการกระบวนการ
ทำงาน ใหสะดวก รวดเร็ว ลดขอ ิดพลาด และยังมีรายงานชวยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลแบบงายๆ ไมซับซอน โดยโปรแกรม   O
  สำหรับ ุรกิจแ ชั่น s ion  สามารถตอบโจทยได ดังนี

กระบวนการ ือและควบคุมคลัง

 การสรางสินคาใหม ใหเปนเรื่องงายๆ กับ งกชั่น เลียนแบบสินคา
 พรอมแบงกลุมสินคาไดในครังเดียวกัน
 สามารถกำหนดกลุมสินคา และคุณสมบัติไดหลากหลายตามตองการ
 เชน แบบสินคาหรือรุนสินคา o el  สี olou  ขนาด i e
 การจัดแบงกลุมสินคาใหมไดแบบรวดเร็ว ทำใหสามารถ te toc
 ใหมไดทันที เมื่อมีกระบวนการซือสินคาเขาคลัง
 สามารถบันทึกการสั่งซือไดงายและสะดวกหลายวิ ี
 ไมจำกัดคลังและตำแหนงเก็บสินคา ในการควบคุมสตอก 
 เก็บรูปสินคา พรอมคุณสมบัติของสินคาในรูปแบบอิเลคทรอนิคส

 เพ่ิมความคลองตัวและงายในการใชงานดวยระบบการสอบถามสินคา
 คงเหลือ ณ จุดขาย ตามรุน สี ไซด ไดทันที
 ลดความซำซอนของกระบวนการขาย โดยใช งกชั่นซื่งอานจาก
 ใบจองหรือบิลขายเดิม
 ตังราคาขายไดหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัด
 เพิ่มสารพัดเทคนิคเพื่อลดความ ิดพลาดและควบคุมการทุจริต
 มีรูปแบบ อรมบิล
  ที่สามารถแสดงรุน สี
  ไซด ไดในบรรทัดเดียวกัน

BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP

กระบวนการ าย

สำหรับธุรกิจแฟชั่น
s ion
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เสริมดวยโปรแกรมที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอื่นๆ เชน 

 Business Plus Collecto  : ระบบปฎิบัติการ บนระบบ And oid 

  ชวยตรวจสอบสินคาคงเหลือ Online ทราบยอดสินคาคางรับคางสง ซึ่งชวยบริหารการจัดการสินคา 
  ชวยตรวจสอบราคาขายของสินคาแตละขนาดบรรจุ และตรวจสอบความถูกตองในการกำหนดราคาขายสินคา 
 Pac in list : ระบบจัดเตรียมสินคาที่ถูกตองรวดเร็ว แมนยำ
 In F o Scan : ระบบควบคุมการจัดสินคาตามใบสั่งจองปองกันการจัดสงขาด – เกิน

SALE
SUPERSPECIAL

PRICE

159.- 50%

การปรับราคาและเกรดสินคา

มีรายงานหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกลุมลูกคาแฟชั่น 
 รายงานรองรับการวิเคราะหสินคาที่ไมมียอดขายตามชวงเวลา 
 รายงานรองรับการวิเคราะหสินคาที่ไมเคลื่อนไหวตามชวงเวลา
 รายงานจัดลำดับสินคาโดยวิเคราะหยอดขายดี 
 รายงานวิเคราะหยอดขาย แสดงตารางตามรุน สี ไซด  
 รายงานแสดงตารางวิเคราะหสินคาคงเหลือตาม รุน สี ไซด
 ฯลฯ

50%

Discount

30%

 มีเครื่องมือชวย
 ในการปรับราคาขาย
 ไดตามคุณสมบัติสินคา
 แบบหลากหลายใหเลือก
 สามารถ เลือกการปรับราคาขาย
 เพิ่ม/ลด เปน % หรือบาทไดตามการจัดกลุมสินคา
 ในแบบตางๆ 
 สามารถกำหนดราคาขาย ตามกลุมลูกคาไดแบบไมจำกัด

การวางแผนและวิเคราะหการตลาด 

BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP

สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion)

ตัวอยางรายงาน
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