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1. ปรับเปลี่ยนรุนโปรแกรม
 ตลอดระยะเวลาประกัน ฟรี
 (Download แผนเวอรชั่นใหม
 จากหนาเว็บเทานั้น)

2. บริการใหคำปรึกษาทางโทรศัพท,
 E-mail, แฟกซ, ในเวลาทำการ ฟรี

บริการพิเศษอัพเกรดที่ศูนยบริการ
ฟรี

(ไมรวมบริการนอกสถานที่)

บริการพิเศษอัพเกรดที่ศูนยบริการ
ฟรี

(ไมรวมบริการนอกสถานที่)

บริการพิเศษอัพเกรดที่ศูนยบริการ
ฟรี

(ไมรวมบริการนอกสถานที่)

3. บริการทางโทรศัพทมือถือ
 นอกเวลาทำการ ฟรี
 จันทร-ศุกร เวลา 18.00 น. – 22.00 น.
 วันหยุดบริษัท เวลา 08.30 น. – 22.00 น.

4. บริการพิเศษโดย Online
 ผาน VNC หรือ Remote Computer
 ในเวลาทำการ ฟร ี(บริการเบื้องตน)

ระบบคิวติดตอกลับ
ภายใน 30 นาที

ระบบคิวติดตอกลับ
ภายใน 1 ชม.

ระบบคิวติดตอกลับ
ภายใน 1 ชม.

แจงผลเบื้องตน
กลับภายใน 2 วันทำงาน

แจงผลเบื้องตน
กลับภายใน 3 วันทำงาน

แจงผลเบื้องตน
กลับภายใน 1 วันทำงาน

จำนวนครั้งตามสิทธิ
(คิดคาเดินทางเพิ่มเติม

สำหรับเขตกรุงเทพรอบนอก
ตามมาตรฐานบริษัท)

จำนวนครั้งตามสิทธิ
 (คิดคาเดินทางเพิ่ม

ตามมาตรฐานบริษัทฯ)

จำนวนครั้งตามสิทธิ
(คิดคาเดินทางเพิ่มเติม

สำหรับเขตกรุงเทพรอบนอก
ตามมาตรฐานบริษัท)

4,500 บาท/ครั้ง/วัน
(คิดคาเดินทางเพิ่ม

ตามมาตรฐานบริษัทฯ)

3,500 บาท/ครั้ง/วัน
(คิดคาเดินทางเพิ่มเติม

สำหรับเขตกรุงเทพรอบนอก
ตามมาตรฐานบริษัท)

4,500 บาท/ครั้ง/วัน
(คิดคาเดินทางเพิ่ม

ตามมาตรฐานบริษัทฯ)

นัดหมายลวงหนา
มาไดทุกวันทำการ

นัดหมายลวงหนา
มาไดทุกวันทำการ

นัดหมายลวงหนา
มาไดทุกวันทำการ

นัดหมายลวงหนา
มาไดทุกวันทำการ

นัดหมายลวงหนา
มาไดเฉพาะวันศุกร

นัดหมายลวงหนา
มาไดเฉพาะวันศุกร

6. สิทธิการ Onsite นอกสถานที่
   /ตรวจสอบขอมูลนอกสถานที่ ฟรี

6.1 เขตกรุงเทพ 
    (สิทธิตามมาตรฐานหรือตามเงื่อนไข
     การขาย)

6.2 ตางจังหวัดระยะทางไมเกิน 200 กม.
    จากกรุงเทพมหานครฯ บริการ 1 คร้ัง
    4-5 ชม. และเขตปริมณฑล รวมถึง
    ปทุมธานี, นครปฐม,สมุทรสาคร,
    สมุทรปราการ, นนทบุรี ฟรี

5. คาบริการตรวจเช็ค/ใหคำปรึกษา
 ดูขอมูล ที่ศูนยบริการ

5.1. สงขอมูลมาตรวจเช็ค ฟรี

5.2. กรณีเขามารับการตรวจเช็คขอมูล
  หรือปรึกษา โดยนัดหมาย
  ลวงหนา 2 วันทำการ ฟรี

5.3 บริการปรึกษาดวย Open House
    โดยนัดหมายลวงหนา 2 วันทำการ
    ฟรี
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หมายเหตุ :

เครื่องหมาย  หมายถึง   ไดรับสิทธิฟรี

เครื่องหมาย (มีเงื่อนไข)  หมายถึง   ไดรับสิทธิฟรี ตามเงื่อนไขที่ระบุ

เครื่องหมาย  หมายถึง   ไมไดรับสิทธิและไมสามารถซื้อบริการเพิ่มเติมได

เครื่องหมาย (มีเงื่อนไข)  หมายถึง   ไมไดรับสิทธิฟรี แตสามารถซื้อบริการเพิ่มเติมได

SRT  หมายถึง โปรแกรม Account & ERP รุน Starter

ADV  หมายถึง โปรแกรม Account & ERP รุน Advanced

PRO  หมายถึง โปรแกรม Account & ERP รุน Professional

          การบริการเบื้องตน หมายถึง การบริการตรวจสอบ/แกไขขอมูลโดยพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญแลววาสามารถทำการบริการโดยการ Remote ไดโดยไมมีขอจำกัดดานเทคนิค

และระยะเวลาในขณะนั้น กรณีที่ไมสามารถบริการเบื้องตนไดเจาหนาที่จะแจงใหทราบ ลูกคาอาจจะตองใหเขาไปบริการ Onsite โดยมีเงื่อนไขคาบริการตามมาตรฐานบริษัทฯ หรือเขามา

บริการที่ศูนยบริการ

(ราคา 14,000 บาท/ครั้ง
/1 คืน/2 วัน คาเดินทาง, ที่พัก
เพิ่มเติม ตามมาตรฐานบริษัท)

ราคา 10,000 บาท/วัน/
ไมเกิน 10 ทาน

ลด 10% จากราคามาตรฐาน

โอนมาใชบริการตอได
(กรณีตอ MA ในเดือน

ที่หมดประกัน)

ราคา 10,000 บาท/วัน/
ไมเกิน 10 ทาน

ราคามาตรฐาน

โอนมาใชบริการตอได
(กรณีตอ MA ในเดือน

ที่หมดประกัน)

ราคา 10,000 บาท/วัน/
ไมเกิน 10 ทาน

ราคามาตรฐาน

โอนมาใชบริการตอได
(กรณีตอ MA ในเดือน

ที่หมดประกัน)

13. สามารถเขาสัมมนาพิเศษ/อบรมสัญจร
    /สัมมนาความรูตาง ๆ (ถามี) ฟรี

6.3 ตางจังหวัดระยะทางเกิน 200 กม.
    จาก กรุงเทพมหานครฯ
    บริการครั้งละ 2 วัน/1 ครั้ง
    ราคา 14,000 บาท
    (วันละ 7,000 บาท) ฟรี

12. Banner
    (ลงสารสัมพันธประจำเดือน) ฟรี

11. การโอนสิทธิจำนวนครั้งที่เหลือจาก
    ในประกัน เชน บริการสรางฟอรม
    /สรางรายงาน

10. การโอนสิทธิจำนวนครั้ง
    จากการบริการ Onsite
    ที่เหลือในประกัน

9. รับ Modify ฟอรม/รายงาน
   /สรางกะการทำงาน ราคาตาม
   มาตรฐานบริษัท (Manday)

8. บริการอบรมนอกสถานที่หลักสูตร
   มาตรฐาน โดยลูกคาเปนผูจัดหา
   สถานที่และอุปกรณในการอบรม
   (ไมรวมคาเดินทาง/ที่พัก (ถามี) กรณี
    เขต กทม.รอบนอกหรือปริมณฑล หรือ ตจว.)

7. บริการอบรมที่ศูนยบริการหลักสูตร
   มาตรฐานไมจำกัดครั้ง ฟรี
   (จองอบรมพรอมดาวนโหลดเอกสาร
   ผาน WEB)
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• Help Desk
 พรอมบริการทานดวยความยินดี เมื่อมีปญหาสามารถถาม - ตอบโดยทางโทรศัพท, e-mail ดวยเจาหนาที่ที่มี

ประสบการณ

• การใหบริการทางโทรศัพท 
 ทางบริษัทฯ จะใหบริการแนะนำปรึกษาดานโปรแกรม ทางโทรศัพทแกลูกคา

 • กรณีเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดทันที เจาหนาที่จะติดตอกลับ เพื่อแกปญหาใหทานสามารถทำงานได

  ตามปกติ

 • กรณีไมสามารถแกไขปญหาทางโทรศัพท

   - ทานสามารถนำขอมูลที่มีปญหามารับบริการแกไขหรือคำแนะนำไดที่บริษัทผูใหบริการโดยไมเสียคาบริการ

    ตามการนัดหมายลวงหนาในเวลาทำการ จันทร - ศุกร

   - กรณีไมสามารถเขามารับบริการแกไขได บริษัทฯ ยินดีสงเจาหนาที่ไปแกไขปญหาใหทาน โดยทานตองเสีย

    คาใชจาย ใหกับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขและขอตกลง ตามการนัดหมายลวงหนาในเวลาทำการ จันทร - ศุกร

 • ใหบริการทางโทรศัพทมือถือ กรณีนอกเวลาทำการ

• การใหบริการพิเศษดวย Remote Computer
 กรณีไมสามารถ แกปญหา ทางโทรศัพทได เราสามารถแกปญหาเสมือน Support อยูขางๆ ทาน โดยไมตองกังวลตอ

ความลับของขอมูล ขณะแกปญหา User สามารถมองกระบวนการทำงานจากหนาจอของ User ได

• System and Technical Consult
 บริการใหคำปรึกษาทางดานระบบและเทคนิคกอนและหลังติดตั้งโปรแกรม เพื่อใหการใชงานเปนไปโดยราบรื่น

และเกิดความคลองตัว โดยจัดใหบริการดังนี้ 

 1. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ 

 2. ใหคำแนะนำหรือตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอรเดิมวาสามารถรองรับการใชงานของระบบหรือไม 

 3. ใหคำปรึกษาเรื่องสายสัญญาณในการเชื่อมตอระหวางออฟฟศและสาขา 

 4. ใหคำปรึกษาเรื่องเครือขายคอมพิวเตอร (Networking)

• Consulting
 บริการใหคำปรึกษา การออกแบบระบบเพื่อประหยัดเวลา ลดตนทุนของคาใชจาย และเพิ่มรายได จากการขึ้น

ระบบใหเร็วที่สุด จากประสบการณการ Implement ที่ผานมา

• อบรม (Training) ที่ศูนยบริการตามสิทธิ์ที่ไดรับ
 • ใหคำปรึกษาการใชงานมาตรฐานที่ศูนยบริการ

 • อบรมหลักสูตรเฉพาะธุรกิจที่ศูนยบริการ

 • อบรมหลักสูตรผูบริหารที่ศูนยบริการ

 • อบรมครั้งละ 1 ทานตอหลักสูตร

• อบรม (Training) ที่บริษัทลูกคา จำนวนครั้ง Onsite Service ตามสิทธิ์รุนที่ซื้อ

• มีพนักงานหลักคอยติดตามงาน ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกตางๆ 

• อื่นๆ
 - ครอบคลุมการไดรับขาวสาร, เอกสาร, การจัดสัมมนาความรู, การจัดอบรมพิเศษ, การโฆษณา Banner ตามสิทธิ์รุนที่ซื้อ 

 - ของขวัญของแจก และอื่นๆ (ถามี)

สิทธิประโยชนการบริการสำหรับลูกคาปแรก
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บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร : 0-2880-8800 (อัตโนมัติ 30 เลขหมาย)  แฟกซ : 0-2424-0972

ติดตอสอบถาม : ฝายลูกคาสัมพันธ ตอ 271 - 275

Website : www.businessplus.co.th  E-mail : crm@businessplus.co.th

www.facebook.com/businessplusaccount และ www.twitter.com/business_plus

ขอบเขตการรับประกัน
 • ครอบคลุมถึงการแกไขขอผิดพลาดตามคุณสมบัติมาตรฐานของโปรแกรม      

 • ครอบคลุมถึงการปรับรุนโปรแกรมฟรี โดยดาวนโหลดจากเว็บไซต แตไมรวมคาสื่อบันทึกขอมูลและคาบริการจัดสง

 • ครอบคลุมเฉพาะโปรแกรมที่ซื้อถูกตองตามลิขสิทธิ์เทานั้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขโครงสรางขอมูลตามรุนของโปรแกรมโดยไมตองแจงลวงหนา

ขอบเขตนอกเหนือการรับประกัน และการใหบริการ จะไมครอบคลุมถึง
 • การแกไขปญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการ หรือไวรัสคอมพิวเตอร หรือ Network หรือ เครื่องคอมพิวเตอร หรือ อุปกรณตอพวง

 • การแกไขปญหาจากขอจำกัดของระบบปฏิบัติการ หรือ ฐานขอมูล หรือ Network หรือ เครื่องคอมพิวเตอร หรือ อุปกรณตอพวง

 • ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ ทำใหใชโปรแกรมไมได

 • การใชโปรแกรมผิดจากวิธีปกติ หรือการเขาถึงขอมูลไมไดผานขั้นตอนปกติโดยโปรแกรม

 • การปรับรุนโปรแกรมผิดวิธี หรือโดยไมไดรับความเห็นชอบจากบริษัทฯ

 • ความตองการใดๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมมาตรฐานและรายงานมาตรฐาน

 • โปรแกรมเสริมที่พัฒนาโดยลูกคา หรือความผิดพลาดจากการใชโปรแกรมนั้น 

 • รายงานที่พัฒนาโดยลูกคา หรือความผิดพลาดจากการใชรายงานนั้น 

การรับประกันดานโปรแกรมสำหรับลูกคาปแรก

**************************************************************************************


