
ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกระบบ
ด้วยราคาที�ไม่แพง คุ้มค่าการลงทุน

ERPMini
โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป

สำหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก

$

SMEs

รู้สต็อก ลดต้นทุน เพิ�มกําไร
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เก็บประวัติสินค้าและผู้ขาย เพ่ือเรียกดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา
รับรูส้ต็อกได้ทันที แบบ Real Time 
สามารถต่อรองราคาซื้อในครัง้ถัดไปได้โดยสามารถเปรียบเทียบ
ราคาท่ีเคยซื้อ
จัดการบริหารสต็อกได้เพยีงพอ ไมม่ากเกินจําเป็น โดยสามารถ
ประมาณยอดซ้ือ จากสถิติการขายและสนิค้าคงเหลือ
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SALE

$

SMEs

          ทุกธุรกิจท่ีเปิดกิจการ สิง่จําเป็นท่ีต้องทราบ คือ  สภาพกิจการของตนเอง สถานะกําไรขาดทนุ และตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่
ละสว่นงานได้ Bplus Mini ERP สามารถตอบโจทย์สาํหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กได้ ครบถ้วน ใช้งานง่าย ราคาประหยดั โดยเฉพาะในยุด New
Normal ธุรกิจขนาดเล็กควร เริม่ต้นอยา่งมีระบบ มีตัวชว่ยท่ีม่ันใจ ชว่ยงานได้รวดเรว็ เพื่อโอกาสจะอยูร่อดและเติบโตข้ึนอยา่งม่ันคง

งานซื�อสินค้า งานคลังสินค้า

ฟ�งก์ชั�นการทํางานโปรแกรมบริหารธุรกิจสําเร็จรูป Bplus Mini ERP
          ครบถ้วนทุกระบบ ครอบคลุมเอกสารท่ีจําเป็นสําหรับธุรกิจ ไม่ต้องมีความรู้บัญชีก็สามารถใช้งานได้ งานซื้อ งานขาย บริหารสต็อก
รับรูร้ายได้ค่าใชจ่้าย และเชื่อมโยงการลงบญัชใีห้อัตโนมัติ ครบหมดในคร้ังเดียว 

ทราบสภาพการเคล่ือนไหวของสินค้าได้ตลอดเวลาท้ังปัจจุบนั
และในอดีต
สามารถใชอุ้ปกรณส์แกนบาร์โค้ดได้ ทกุระบบเอกสาร
เชค็สต็อกสนิค้าได้ทันที ได้ทกุหน้าจอการทํางาน
มีระบบการเบกิใชส้นิค้าภายใน 
รองรับการตรวจนับสินค้าแสดงผลต่าง ขาดเกินให้ทราบได้ทันที
และยงัปรบัสต็อกสนิค้าให้ตรงตามความเป็นจริงได้

ERPMini ERPMini

โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป
สำหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก

โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป
สำหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก

รู้สต็อก
ลดต้นทุน

เพิ�มกําไร

ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกระบบ ด้วยราคาที�ไม่แพง คุ้มค่าการลงทุน



ทุกธุรกิจท่ีเปดกิจการ ส่ิงจําเปนท่ีตองทราบ คือ  สภาพกิจการของตนเอง สถานะกําไรขาดทุน และตรวจสอบขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละสวนงานได Bplus Mini ERP
 สามารถตอบโจทยสําหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กได ครบถวน ใชงานงาย ราคาประหยัด โดยเฉพาะในยุด New Normal ธุรกิจขนาดเล็กควรเร่ิมตนอยางมีระบบ มีตัวชวยท่ีม่ันใจ 
ชวยงานไดรวดเร็ว เพ่ือโอกาสจะอยูรอดและเติบโตข้ึนอยางม่ันคง
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ไมข่ายผิดราคา มีระบบจดจําราคาขายแต่ละลกูค้า 
ไมพ่ลาดงานขาย ทราบจํานวนสนิค้าคงเหลือสาํหรบัการขาย
ไมข่ายผิดรหัสสนิค้า โดยระบบรองรบัการใชอุ้ปกรณส์แกนบารโ์ค้ด
(Barcode Scanner) ชว่ยในการขายสนิค้าได้
ไมข่ายขาดทนุ มีระบบชว่ยดูยอดขายเทียบทุนกําไร
ติดตามสถานการณข์าย ต้ังแต่การออกใบกํากับภาษี สง่สนิค้า
การรบัชาํระเงิน และลงบัญชี

งานขายสินค้า แบบฟอร์ม

แบบฟอรม์สาํเรจ็รูป พรอ้มใช้งานได้ทันที มีท้ังเอกสารท่ีใชภ้ายใน
และรูปแบบท่ีสรรพากรกําหนด 
รองรบัการพิมพฟ์อรม์ทกุแบบฟอรม์เป็น รูปแบบ PDF
รองรบัการ Export ทกุรายงานเป็นรูปแบบ Excel

เชค็สถานะลูกหน้ี ตรวจสอบยอดลกูหน้ีคงค้าง แบบทันที
(Real Time)
มีตัวชว่ยคํานวณประมาณการสถานะการเงิน เพ่ือให้ทราบในแต่
ละชว่งวันเวลาจาก เงินสดรับ-จ่าย, ยอดหน้ีค้างรบั-ค้างจ่าย
และเชค็รับ-เช็คจ่าย
สะดวกในการบนัทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ทันที ด้วยรหัสค่าใชจ่้าย
สาํเร็จรูป พรอ้มใชง้าน
สามารถออกหนังสอืรบัรองการหัก ณ ท่ีจ่าย ของงานบรกิาร
ตามรูปแบบของสรรพากรกําหนดได้อยา่งสะดวกรวดเรว็

งานการเงิน งานบัญชี

เอกสารบญัชเีกิดขึ้นเอง ระบบจะเชื่อมโยงการลงบัญชใีห้อัตโนมัติ
จากขอ้มูลท่ีบนัทึกจากงานซ้ือขาย และงานการเงิน
สิน้เดือนสามารถออกรายงานภาษีซ้ือ – ภาษีขาย ตามรูปแบบ
ของสรรพากรกําหนดได้ทันที 
การปิดงบเป็นเรื่องง่าย และไม่มีปัญหาเร่ืองการปิดงบใหม่
หรอืแก้ไขการปิดงบ ระบบชว่ยปิดงบใหมพั่นยอดให้ถกูต้องเสมอ
สามารถวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการได้โดย สรุปผลออกมา
เป็นงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ และงบประกอบต้นทนุ

การวิเคราะห์และการนําเสนอรายงาน

รายงานเอกสารประจําวัน
ซื้อสด ซื้อเชื่อ สง่คืน

รายงานสรุปยอดซื้อ
สุทธิตามสินค้า

รายงานยอดซื้อ
ตามเจ้าหนี ้12 เดือน

รายงานสรุปใบรบัสนิค้า
พรอ้มสินค้าคงเหลือ

รายงานเอกสารประจําวัน
ขายสด ขายเชื่อ รบัคืน

รายงานสรุปยอดขาย
เทียบทนุกําไร

รายงานจัดอับดับ
ยอดขาย

รายงานยอดขาย
ตามลกูค้า 12 เดือน

รายงานยอดขาย
ตามสนิค้า, ตามลกูค้า
และตามพนักงานขาย

รายงานสรุปสนิค้า
คงเหลือ

รายงานการเคล่ือนไหว
ของสินค้า/สต็อกการด์

รายงานสนิค้า
และวัตถดิุบ

รายงานผล
การตรวจนับสินค้า

รายงานภาษีซื้อ
ภาษีขาย /ภ.พ. 30

รายงานสมดุรายวัน/
รายงานแยกประเภท

งบทดลอง

งบกําไรขาดทนุ

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน

รายงานการเบกิ
ใชสิ้นค้า

หนังสอืรบัรองหกั ณ ท่ีจ่าย
รายงานสรุปรายได้/ค่าใชจ่้าย

รายงานสรุปยอด
รบัชําระ-จ่ายชําระรายวัน

รายงานลกูหนี/้เจ้าหนี้
ครบกําหนดชาํระ

รายงานเช็ครบั-เช็คจ่าย
ครบกําหนด

รายงานการเคล่ือนไหว
Bank statement

ระบบขาย คลังสนิค้า การเงิน บญัชีระบบซื้อ



โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป สำหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กโปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป สำหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก

แจ้งเตือนปฏิทินงานประจําวัน
ไมพ่ลาดทกุเรื่องในการดําเนนิงาน

การแจ้งเตือน รายงานบัญชี การเงิน
เอกสารด้านภาษีมคีรบพรอ้มยื่นได้ทันที

หนงัสอืรบัรองหกั ณ ท่ีจ่าย, รายงาน ภ.ง.ด.1, 3, 53
และ รายงานภาษีซื้อ - รายงานภาษีขาย

ทราบสภาพคล่อง และกําไรขาดทุน
งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) งบกําไรขาดทนุ

เพื่อนาํขอ้มลูไปวิเคราะห ์ชว่ยตัดสินใจทันเหตกุารณ์
 สรา้งรายได้ ลดค่าใชจ่้ายเพิม่กําไร

ธรุกิจเติบโตชนะคู่แขง่

ใชเ้วลาทํางานนอ้ยลงแต่มปีระสทิธภิาพมากข้ึน
การทํางานทกุสว่นเปน็ระบบเช่ือมโยงอัตโนมติั

ลดการทํางานท่ีซ�าซ้อน

ลดการทํางาน ครบวงจร
ครอบคลมุเอกสารท่ีจําเปน็ต่อธรุกิจ

ท้ังงานซ้ือ งานขาย บรหิารสต็อก รับรูร้ายได้ค่าใชจ่้าย
และเชื่อมโยงการลงบญัชใีหอั้ตโนมติั

บริหารสต็อก
ได้กําไรจากการบรหิารสต็อก

 แมน่ยํา สนิค้ามเีพยีงพอและไมเ่หลือเกิน
เปน็เงินจม

ประโยชน์ที�ได้รับหลังจากใช้งาน โปรแกรมบริหารธุรกิจสําเร็จรูป Bplus Mini ERP

ERPMini ERPMini

www.businessplus.co.thBusinessPlusERP@saleBPLUS

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

02-409-5409, 02-880-8800

SALE

11 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ�งชัน เขตตลิ�งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel : 02-409-5409, 02-880-8800 (Auto 30 lines)  Fax : 02-424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี� จํากัด
BUSINESS & TECHNOLOGY CO., LTD. 080-915-5660, 065-629-0509,

094-997-3559

$

SMEs

โครงสร้างการทําการงานโปรแกรมบริหารธุรกิจสําเร็จรูป Bplus Mini ERP
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ระบบบัญชี
(GL)

รายงานภาษีซื้อ
ใบซื้อสด

ใบซื้อเช่ือ

ใบสง่คืนสด

ใบสง่คืนเชื่อ

งานซื้อสนิค้า

รายงานภาษีขาย
ใบขายสด

ใบขายเชื่อ

ใบรบัคืนสด

ใบรบัคืนเชื่อ

งานขายสินค้า

งานการเงินด้านจ่ายชาํระ

ใบจ่ายชําระเจ้าหนี้

ใบสาํคัญจ่าย

งานธนาคาร
งานถอนธนาคาร

ใบถอนเงินสด

ใบผา่นเชค็จ่าย

ใบโอนเงินธนาคาร

งานฝากธนาคาร

ใบฝากเงินสด

ใบนําฝากเชค็รบั

ใบผา่นเชค็รบั

ทะเบยีนเชค็รบั

Bank Statement

ทะเบยีนเชค็จ่าย

เงินสด

เงินโอน

เชค็จ่าย

บตัรเครดิต

งานคลังสนิค้า

งานการเงินด้านรบัชาํระ

เงินสด

เงินโอน

เชค็รบั

ใบเสรจ็รบัเงิน

ใบสาํคัญรบั

ใบโอนยา้ยสนิค้า

ใบเบกิสนิค้า

ใบตรวจนับสนิค้า

ระบบบัญชี
(GL)

สมดุรายวัน

งบการเงิน

รายงานภาษีมลูค่าเพิม่ ภ.พ. 30

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

ทุกธุรกิจท่ีเปดกิจการ ส่ิงจําเปนท่ีตองทราบ คือ  สภาพกิจการของตนเอง สถานะกําไรขาดทุน และตรวจสอบขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละสวนงานได Bplus Mini ERP
 สามารถตอบโจทยสําหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กได ครบถวน ใชงานงาย ราคาประหยัด โดยเฉพาะในยุด New Normal ธุรกิจขนาดเล็กควรเร่ิมตนอยางมีระบบ มีตัวชวยท่ีม่ันใจ 
ชวยงานไดรวดเร็ว เพ่ือโอกาสจะอยูรอดและเติบโตข้ึนอยางม่ันคง

ทุกธุรกิจท่ีเปดกิจการ ส่ิงจําเปนท่ีตองทราบ คือ  สภาพกิจการของตนเอง สถานะกําไรขาดทุน และตรวจสอบขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละสวนงานได Bplus Mini ERP
 สามารถตอบโจทยสําหรับธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กได ครบถวน ใชงานงาย ราคาประหยัด โดยเฉพาะในยุด New Normal ธุรกิจขนาดเล็กควรเร่ิมตนอยางมีระบบ มีตัวชวยท่ีม่ันใจ 
ชวยงานไดรวดเร็ว เพ่ือโอกาสจะอยูรอดและเติบโตข้ึนอยางม่ันคง


