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สำหรับธุรกิจสำหรับธุรกิจ

ขายวัสดุกอสราง
สำหรับธุรกิจ
ACCOUNT & ERP

 • มีความโ เ นท่ีคุ สมบัติสินคา ท่ีสามาร กำหน ไ หลากหลาย ร เ ท รุน ย่ีหอ โ ยแตล กลุมของสินคาก มีการวิเครา หออกมาไ ไมเหมอนกัน เชน

  กลุมสินคาสุข ั , โครงสราง, เคร่องมอชาง, สินคาตกแตง ซ่งโ รแกรมสามาร รองรับการกำหน กลุมสินคากอสรางไ หลากหลายตาม ร เ ทสินคา

  ตามหมว หมูสินคา ยี่หอ สี หรอรุนของสินคา เพ่อรองรับการหาขอมูลสินคา หรอ ูรายงานเพ่อ ช นการวิเครา หวางแ น เชน  

   • สินคากร เบ้อง ูพ้น มีลัก การ ั เกบเ นกลอง มีหลายยี่หอ หลายรุน หลายสี

   • สินคาบาง ร เ ท ท่ีสามาร ท แทนกันไ  เชน นู เม่อกำหน เ น ร เ ทท แทนเ ยีวกัน สามาร หาขอมูลไ ทันที นกลุม ร เ ทท แทนเ ยีวกัน

 • สามาร สอบ ามวัต ุ ิบตั สตอกตามรายการไ  กร ีสินคาที่ตอง ร กอบชุ

   • สามาร ตรว สอบอุ กร  ร กอบชุ เพียงพอ นการ ร กอบ ำหนายหรอไม

   • สามาร ตรว สอบไ ทันทีวา อุ กร ที่มีอยูสามาร ร กอบแล สงลูกคาไ เลยทันทีกี่ชุ  

   • สามาร ตรว สอบ ไ ทันทีวาอุ กร ช้ิน เพียงพอ นการ ร กอบ แล อุ กร ช้ิน ท่ีไมเพียงพอ นการ ร กอบ โ ย มีสั ลัก พิเ แส ง หทราบ

    พรอมบอก ำนวนที่ตองสั่งซ้อเพิ่ม แล ร ย เวลาการ ั สงสินคา ากการสั่งซ้อ

 • สามาร ั เกบรู สินคา พรอมคุ สมบัติของสินคา นรูู แบบอิเลกทรอนิกส

 • การ ั เกบสินคา ร เ ทวัส ุกอสราง สวนมากมีการแบงพ้นที่ นการ ั เกบสินคา นแตล กลุมโ ยโ รแกรมสามาร  กำหน คลัง แล ตำแหนงเกบสินคา

  ไ ไม ำกั ซ่งชวย หการควบคุมแล ตรว สอบ ำนวนแล มูลคาสินคาคงเหลอของแตล ตำแหนงเกบงายข้น

กระบวนการควบคุมคลังสินคา

 รุกิ เก่ียวกับการ ำหนายวัส แุล อุ กร กอสราง ั เ น รุกิ ท่ีมีบทบาทสำคั  โ ยมีแนวโนมการเติบโตเพ่ิมข้นเร่อย  ซ่งทำ หการบริหาร

ั การควบคุม คอนขางยาก งทำ หโ รแกรมบั ชีสำเร รู ไ เขามามีสวนชวย นการบริหารงานแล ั การ น านการบริหารสินคาคงคลัง การเงิน

บั ชี แล วิเครา หการตลา  ไ แมนยำแล มี ร สิท ิ าพ โ ยสามาร แบง ร เ ทของ รุกิ ำหนายวัส กุอสรางไ เ น 3 ร เ ท คอ รุกิ คา ลีก,

รุกิ คาสง แล  รุกิ คา ลีกพรอมคาสง ลัก ของสินคาท่ี ำหนาย มีมากมายหลากหลาย ร เ ท หมว  ย่ีหอ แล รุนของสินคาทำ หการบริหาร

ั การควบคุมคอนขางยาก แล บางชนิ เ นสินคาที่มีขนา ห  ไมสามาร แส งตัวอยางบนพ้นที่ขายไ ทั้งหม   

 B E  L  CC   E  สำหรับ ุรกิ ำหนายวัส ุแล อุ กร กอสราง อเ นอีกทางเลอกที่เ าของกิ การเลอกมาเ น

ตัวชวย ั การกร บวนการทำงาน บริหาร ั การ หส วก รว เรว ล ขอ ิ พลา  แล  ยังมีรายงานชวยตรว สอบแล วิเครา หขอมูลแบบงาย

ไมซับซอน โ ยโ รแกรม สามาร ตอบโ ทยไ  ังนี้

• มีความโ เ นท่ีคุ สมบัติสินคา ท่ีสามาร กำหน ไ หลากหลาย ร เ ท รุน ย่ีหอ โ ยแตล กลุมของสินคาก มีการวิเครา หออกมาไ ไมเหมอนกัน เชน

  กลุมสินคาสุข ั , โครงสราง, เคร่องมอชาง, สินคาตกแตง ซ่งโ รแกรมสามาร รองรับการกำหน กลุมสินคากอสรางไ หลากหลายตาม ร เ ทสินคา

  ตามหมว หมูสินคา ยี่หอ สี หรอรุนของสินคา เพ่อรองรับการหาขอมูลสินคา หรอ ูรายงานเพ่อ ช นการวิเครา หวางแ น เชน  

กระบวนการควบคุมคลังสินคากระบวนการควบคุมคลังสินคา

ไมซับซอน โ ยโ รแกรม สามาร ตอบโ ทยไ  ังนี้
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โปรแกรม Print Controller
เหมา ที่ ชสำหรับกิ การที่มีการขายสินคา ริมา มาก หรอสินคาที่มีขนา ห หรอน้ำหนักมาก แล มีคลัง นการ ั เกบสินคา
หลายที่ เชน กิ การขายวัส ุกอสราง ซ่ง ทำ ห าย ั สินคา นแตล คลังสามาร ั ของไ อยางรว เรวแล ูกตอง

โปรแกรม Export Shape From Excel
เ นโ รแกรมชวย นการ E po t รู าพ ากไฟล E cel ที่มีอยู หเ นไฟล . E  เพ่อ ชงานไ  แล สามาร นำเขารู าพ ( mpo t)
าก olde  ลง นแฟมสินคาไ อยางรว เรว

โปรแกรม Packing List, InvFromScan
ล ขอ ิ พลา นการชวยแพคสินคาตามเอกสารเพ่อ ั เตรียมแล สงสินคา สรางบิลขายอัตโนมัติเม่อมีการ บการ can สินคา

โปรแกรมเครื่องนับสินคา CPT
ล ขอ ิ พลา นการบันทกเอกสาร แล ร หยั เวลา นการตรว นับสินคา

โปรแกรม Bplus Collector
โ รแกรมมอ อบน nd oid ชวยรับ องสินคา, ขายสินคา, รับสินคา, ตรว สอบสินคาคงเหลอ, ตรว สอบราคาขาย,
แล แส งรู าพสินคาไ ทันที วยร บบ nline

โปรแกรมสมาชิกหลังราน
สามาร นำแตมที่ไ  ากการขายหลังรานมาคำนว รวมกับแตมที่ไ  ากการขาย านเคร่องบันทกเงินส

โปรแกรมสะสมแตม
โ รแกรมสามาร รองรับร บบสมาชิกแล ส สมแตมสมาชิกไ สมบูร แบบ  โ ยสมาชิกสามาร ทราบยอ ส สมแตมเพ่อมาแลกของรางวัล
รู แบบตาง  มีรายงานวิเครา หยอ ซ้อของสมาชิก วิเครา หรายล เอีย สวนตัวของสมาชิกแล สินคาท่ีนิยมซ้อ สงขาวสารสรางความสัมพัน 
กับลูกคา เพ่อเช่อมโยงไ สูการขายสินคา หม  แล ครั้งตอ  ไ ไ 

โปรแกรมสะสมแตม

Export Shape From

ExcelExcelX
.JPG

Export Shape From

พรอมดวยโปรแกรมที่ชวยเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจขายวัสดุกอสราง อีกมากมาย เชน

.JPG
Export Shape FromExport Shape FromExport Shape FromExport Shape FromExport Shape FromExport Shape FromExport Shape FromExport Shape FromExport Shape FromExport Shape FromExport Shape FromExport Shape From

พรอมดวยโปรแกรมที่ชวยเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรก

 • สามาร นำเสนอขายสินคา นรูู แบบอิเลกทรอนิกส เ นรู าพ โบวชัวร หรอไฟลวี โีอ านร บบ บัิติการบน nd oid ไ อยางทันสมัย

 • เพ่ิมความคลองตัวแล งาย นการ ชงาน วยร บบการสอบ ามสินคาคงเหลอ  ุ ขาย ตามสินคา หรอรุนของสินคาไ ทันที

 • การขาย ลีกหนาราน เม่อทำการขายสินคา านเคร่องบันทกเงินส  โ รแกรม ทำการพิมพรายการสินคาที่ลูกคาซ้อไ ยังตำแหนงเกบของสินคานั้น

  เพ่อสามาร ั สินคารอ หลูกคามารับไ ทันที

 • ต้ังราคาขายไ หลากหลายรู แบบ ไม ำกั  เชน กลุมราคาขาย ลีกหนาราน, ราคา ูรับเหมา, ราคารานคาชวง หรอราคาโครงการ ล

 • เม่อทำการเ บิลขายหรอรับ องสินคา ราคา แส งข้นตามกลุมของลูกคาทันที ซ่งชวยล ความ ิ พลา ากการขาย ิ ราคาไ 

 • สามาร ควบคุมการสงสินคาวัส ุกอสราง ไ  ูกตอง ตรงเวลา โ ยตรว สอบกร บวนการสงของไ วาลูกคาไ รับของครบตาม บ อง ริง หรอทราบไ ทันทีวา

  มีสินคา บางท่ีตองสงแล สงวันไหน เ นตน

 • มีรายงานท่ีชวย นการวิเครา หวางแ นบริหาร ั การท่ีหลากหลาย เชน รายงาน ั อัน บัสินคาขาย  ีรายงานวิเครา หยอ ขายเ รียบเทียบเ าขาย

  ท่ีกำหน  ล

กระบวนการงานขาย

• สามาร นำเสนอขายสินคา นรูู แบบอิเลกทรอนิกส เ นรู าพ โบวชัวร หรอไฟลวี โีอ านร บบ บัิติการบน nd oid ไ อยางทันสมัย

• เพ่ิมความคลองตัวแล งาย นการ ชงาน วยร บบการสอบ ามสินคาคงเหลอ  ุ ขาย ตามสินคา หรอรุนของสินคาไ ทันที

การขาย ลีกหนาราน เม่อทำการขายสินคา านเคร่องบันทกเงินส  โ รแกรม ทำการพิมพรายการสินคาที่ลูกคาซ้อไ ยังตำแหนงเกบของสินคานั้น

กระบวนการงานขายกระบวนการงานขาย

 • สามาร สราง บส่ังซ้อไ อยางรว เรว โ ยมีเคร่องมอชวย นการสรางเอกสาร บส่ังซ้อสินคา ากเอกสาร บ องสินคาไ อัตโนมัติ

 • มีขอมูล นการตรว สอบ แล ติ ตามสินคาคางสง

 • มีรายงานชวย นการวิเครา ห ยอ ซ้อเ รียบเทียบเ าซ้อตาม upplie  เพ่อ หไมพลา นการไ ของแ ม ของรางวัลตาง  ตอบแทนหรอสวนล พิเ

กระบวนการงานซื้อ

  ท่ีกำหน  ล

• สามาร สราง บส่ังซ้อไ อยางรว เรว โ ยมีเคร่องมอชวย นการสรางเอกสาร บส่ังซ้อสินคา ากเอกสาร บ องสินคาไ อัตโนมัติ

• มีขอมูล นการตรว สอบ แล ติ ตามสินคาคางสง

มีรายงานชวย นการวิเครา ห ยอ ซ้อเ รียบเทียบเ าซ้อตาม upplie  เพ่อ หไมพลา นการไ ของแ ม ของรางวัลตาง  ตอบแทนหรอสวนล พิเ

กระบวนการงานซื้อกระบวนการงานซื้อ

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  โทร: 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)  แฟกซ: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th 

MK01-66 แกไขครั้งที่ 1 : 01/09/59 E-Businessplus Co., Ltd. 8/17



สำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางสำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางACCOUNT & ERP

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  โทร: 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)  แฟกซ: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th  

MK01-66 แกไขครั้งที่ 1 : 01/09/59 E-Businessplus Co., Ltd. 9/17



สำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางสำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางACCOUNT & ERP

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  โทร: 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)  แฟกซ: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th 

MK01-66 แกไขครั้งที่ 1 : 01/09/59 E-Businessplus Co., Ltd. 10/17



สำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางสำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางACCOUNT & ERP

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  โทร: 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)  แฟกซ: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th  

MK01-66 แกไขครั้งที่ 1 : 01/09/59 E-Businessplus Co., Ltd. 11/17



สำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางสำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางACCOUNT & ERP

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  โทร: 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)  แฟกซ: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th

MK01-66 แกไขครั้งที่ 1 : 01/09/59 E-Businessplus Co., Ltd. 12/17



สำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางสำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางACCOUNT & ERP

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  โทร: 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)  แฟกซ: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th 

MK01-66 แกไขครั้งที่ 1 : 01/09/59 E-Businessplus Co., Ltd. 13/17



สำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางสำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางACCOUNT & ERP

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  โทร: 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)  แฟกซ: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th 

MK01-66 แกไขครั้งที่ 1 : 01/09/59 E-Businessplus Co., Ltd. 14/17



สำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางสำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางACCOUNT & ERP

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  โทร: 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)  แฟกซ: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th 

MK01-66 แกไขครั้งที่ 1 : 01/09/59 E-Businessplus Co., Ltd. 15/17



สำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางสำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางACCOUNT & ERP

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  โทร: 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)  แฟกซ: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th

MK01-66 แกไขครั้งที่ 1 : 01/09/59 E-Businessplus Co., Ltd. 16/17



สำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางสำหรับธุรกิจขายวัสดุกอสรางACCOUNT & ERP

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  โทร: 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 คูสาย)  แฟกซ: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th 

MK01-66 แกไขครั้งที่ 1 : 01/09/59 E-Businessplus Co., Ltd. 17/17




