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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
บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2561 (ATSI Digital Entrepreneur Awards 2018)
บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอุตสาหกรรมโลจิสติกส ประจำป 2561 (ATSI Digital Entrepreneur Awards 2018)
บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2560 (ATSI Digital Entrepreneur Awards 2017)

การันตีคุณภาพดวยรางวัล

สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและสภาวะของโลกแหงการแขงขัน ผูดำเนินธุรกิจจะอยูรอด และยั่งยืน ตองมี

การปรับตัวอยูตลอดเวลา ตองมีขอมูลในการบริหารที่รวดเร็ว สามารถตัดสินใจในการบริหารงาน แขงกับ

คูแขงไดทันทวงที เพื่อการไดเปรียบทางการคา ปจจุบันเทคโนโลยีบนมือถือ และอินเตอรเน็ต ไดเขามามี

บทบาทมากยิ่งขึ้น BUSINESS PLUS EXCUTIVE ไดถูกพัฒนาขึ้นมาใหเปน สุดยอดโปรแกรม บนมือถือ

สำหรับผูบริหาร ผูบริหารที่มักอยูนอกสำนักงานหรือเดินทางบอย จะตองการทราบสถานการณ ของกิจการ

ไดอยางไร และขอมูลที่ไดตองเปนปจจุบัน BUSINESS PLUS EXECUTIVE จึงสรุปมุมมอง ที่คลาย ๆ 

ของ BUSINESS INTELLIGENCE ดวยการแสดงผลโดย Mobile แทน Desktop เพื่อผูบริหารไดขอมูล

สำคัญใชตัดสินใจไดทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ทันเหตุการณ หรือเพื่อนำขอมูล เปนเครื่องมือในการตอรองเมื่อ

พบปะลูกคารายใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบเชน ยอดลูกหนี้, ยอดเจาหนี้, ยอดเช็ค, สินคาคง

เหลือ และการติดตามยอดขาย,ยอดจองและยอดคางสง เปนตน ทำใหสามารถทราบผลการดำเนินงานของ

ทุก ๆ หนวยงานที่สำคัญไดบนมือถือตลอดเวลา ชวยใหได ขอมูลเพื่อการตัดสินใจไดทันที ไมพลาดและสูญ

เสียโอกาสสำคัญๆ ไป

BUSINESS PLUS EXCUTIVE เปนการแสดงคำตอบที่สำคัญใหผูบริหารแบบงายๆ บนมือถือ เชน การ

ตอบคำถามที่ผูบริหารมักถาม ประจำ ไมวาจะเปนคำถามที่ตองการทราบยอดขายรวม, ยอดลูกหนี้คงคาง, 

ยอดขายตามหมวดสินคา, ยอดขายแตละเดือนของลูกคา, ยอดจองสินคาของลูกคา และยอดสินคาที่คาง

สง บอยครั้งที่ผูบริหารตองพบปะลูกคารายใหญ สิ่งที่ผูบริหารจะนำขอมูล มาเปนเครื่องมือในการเจรจาตอ

รองสามารถแสดงไดอยางงายๆ บนมือถือของทาน ทำใหธุรกิจของทาน คลองตัว รวดเร็ว ไรขีดจำกัด

BUSINESS PLUS EXCUTIVE ยังชวยผูบริหารที่มักตองเดินทาง ทำใหหลายครั้งขาดการติดตาม ยอด

ขาย ของทีมขาย Business Plus Excutive ทำใหผูบริหารไมพลาดงานสำคัญนี้ ทันทีที่กดมือถือทาน จะ

ทราบขอมูลสรุปยอดขายของพนักงานขายหรือแสดงการเคลื่อนไหวรายเดือนของพนักงานขาย

นอกจากนั้น BUSINESS PLUS EXCUTIVE ยังมีอีกหลายมุมมอง ทั้งมุมมองในดานการเงิน หรือดาน เจา

หนี้ เพื่อเปนขอมูลที่ทันเวลา ถูกตอง สำหรับผูบริหารยุคใหม เปนเครื่องมือในการบริหาร ตัดสินใจ 

ไดอยาง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และนำองคกรกาวสูความเปนเลิศเหนือคูแขง

โปรแกรมแสดงผลการดำเนินธุรกิจ
บนมือถือเพื่อผูบริหาร

เพียงแค เปดโทรศัพท 
คุณสามารถ ทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทไดทันที
ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา 
ทันเหตุการณ

EXECUTIVE 
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ON ANDROID

โปรแกรมแสดงผลการดำเนินธุรกิจบนมือถือผูบริหาร

ทุกคำถาม
Business Plus Executive มีคำตอบ

ชวยผูบริหารไดอยางมาก
พรอมการแสดงผลบน

Smartphone และ Tablet

หนาจอแสดงผล บน Smartphone หนาจอแสดงผล บน Tablet

เมื่ออยูนอกสำนักงานทานเคยมีประสบการณเหลานี้หรือไม
Deal ใหญหามพลาด แตตองลดความเสี่ยง ขอขอมูลประกอบดวน

คำถามที่อยากทราบขอมูลกอนตกลง จะไดขอมูลไดอยางไร

อยากทราบ คา Quick Ratio และ Current Ratio สภาพคลองของธุรกิจ 

ตองการทราบยอดขายหนาราน และยอดขายของพนักงานขาย

เงินในธนาคาร กับ เช็คครบกำหนด สถานะการเงินเปนอยางไร 

ออกแบบพ
ิเศษ

รองรับ

Multi Lang
uage

อาทิเชน 
ไทย / อัง

กฤษ /

จีน / ลาว
          ปจจุบัน Smartphone เขามามีบทบาทอยางมาก เปนอุปกรณที่ชวยตอบคำถามในไลฟสไตลที่หลายๆ ทานตองการไดแทบทุกมุม

โดยเฉพาะผูบริหาร ที่มักไมสามารถอยูประจำสำนักงานตองเดินทางเพื่อการเจรจาทางธุรกิจเพื่อสรางรายได สรางรากฐานที่แข็งแกรงใหกับองคกร

มีหลายครั้งที่ตองตัดสินใจทั้งๆ ที่อยูนอกสำนักงานตองการทราบขอมูลสำคัญๆ เพื่อการตัดสินใจไดทันที ไมพลาดและสูญเสียโอกาสสำคัญไป

จะทำอยางไร ?

                             Business Plus Executive on Android จึงออกแบบมาเพื่อผูบริหารที่องคกรใช Business Plus ERP ในการดำเนินงาน สวน Backoffice ไดรับขอมูล

                          สำคัญใชตัดสินใจไดทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา ทันเหตุการณ หรือเพื่อนำขอมูลเปนเครื่องมือในการตอรองเมื่อพบปะลูกคาเปาหมาย  ไดอยางมีประสิทธิภาพ

               Business Plus Executive on Android โปรแกรมแสดงผลการดำเนินธุรกิจบนมือถือเพื่อชวยตอบคำถามในมุมตาง ๆ  ของผูบริหารเพื่อการบริหาร และ ตัดสินใจ

เชน ยอดลูกหนี้, ยอดเช็ค, สินคาคงเหลือ, ยอดขายมุมสำคัญ, ยอดจองและยอดคางสง เปนตน ทำใหสามารถ ทราบผลการดำเนินงานของทุกๆ หนวยงานที่สำคัญไดบนมือถือ

ตลอดเวลา
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