
 ลักษณะของสินคาในธุรกิจแฟชั่น จะมี “ลักษณะพิเศษเฉพาะในเรื่องของ รุน สี ไซส” มาเปนตัวแปรของสินคา
ที่ตอบสนองความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหการกระจายสินคา มาเร็ว ไปเร็ว
 BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ถือเปนอีกทางเลือกที่เจาของกิจการเลือกมาเปนตัวชวยจัดการกระบวนการ ทำงาน ใหสะดวก
รวดเร็ว ลดขอผิดพลาด และยังมีรายงานชวยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลแบบงายๆ ไมซับซอน โดยโปรแกรม BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟช่ัน (Fashion)
สามารถตอบโจทยได ดังนี้

กระบวนการซื้อและควบคุมคลัง

 การสรางสินคาใหม ใหเปนเรื่องงายๆ กับฟงกชั่น เลียนแบบสินคา
 พรอมแบงกลุมสินคาไดในครั้งเดียวกัน
 สามารถกำหนดกลุมสินคา และคุณสมบัติไดหลากหลายตามตองการ
 เชน แบบสินคาหรือรุนสินคา (Model), สี (Colour), ขนาด (Size)
 การจัดแบงกลุมสินคาใหมไดแบบรวดเร็ว ทำใหสามารถ Update Stock
 ใหมไดทันที เมื่อมีกระบวนการซื้อสินคาเขาคลัง
 สามารถบันทึกการสั่งซื้อไดงายและสะดวกหลายวิธี
 ไมจำกัดคลังและตำแหนงเก็บสินคา ในการควบคุมสตอก 
 เก็บรูปสินคา พรอมคุณสมบัติของสินคาในรูปแบบอิเลคทรอนิคส

กระบวนการขาย

 เพ่ิมความคลองตัวและงายในการใชงานดวยระบบการสอบถามสินคา
 คงเหลือ ณ จุดขาย ตามรุน สี ไซส ไดทันที
 ลดความซ้ำซอนของกระบวนการขาย โดยใชฟงกชั่นซื่งอานจาก
 ใบจองหรือบิลขายเดิม
 ตั้งราคาขายไดหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัด
 เพิ่มสารพัดเทคนิคเพื่อลดความผิดพลาดและควบคุมการทุจริต
 มีรูปแบบฟอรมบิลที่สามารถแสดงรุน สี ไซส ไดในบรรทัดเดียวกัน
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เสริมดวยโปรแกรมที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอื่นๆ เชน 

 Business Plus Collector : ระบบปฎิบัติการ บนระบบ Android 

  ชวยตรวจสอบสินคาคงเหลือ Online ทราบยอดสินคาคางรับคางสง ซึ่งชวยบริหารการจัดการสินคา 
  ชวยตรวจสอบราคาขายของสินคาแตละขนาดบรรจุ และตรวจสอบความถูกตองในการกำหนดราคาขายสินคา 
 Packinglist : ระบบจัดเตรียมสินคาที่ถูกตองรวดเร็ว แมนยำ
 InvFromScan : ระบบควบคุมการจัดสินคาตามใบสั่งจองปองกันการจัดสงขาด – เกิน

SALE
SUPERSPECIAL

PRICE

159.- 50%

การปรับราคาและเกรดสินคา

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

50%

Discount

30%

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

การวางแผนและวิเคราะหการตลาด 
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สำหรับธรุกจิแฟช่ัน (Fashion)

ตัวอยางรายงาน

080-915-5660, 065-629-0509,
094-997-3559

02-409-5409, 02-880-8800

www.businessplus.co.th BusinessPlusERP @saleBPLUS

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

11 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 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.)
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ลูกคาอางอิง

บริษัท เอ ทู แซด คิดส (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหนายเสื้อผา AIIZ

รานเท็นดีไซน จำหนายชุดแฟนซี ชุดแนววินเทจ

บริษัท พี.เอ็น.แอล จำกัด จำหนายเสื้อชุดสตรีสำเร็จรูปชั้นนำ
แบรนด Pulcinella, Claudia Kleid, Claudia Kleid Black & White,
Claudia Kleid Weekend, Milla, Liya 

บริษัท จัสโปร การเมนท จำกัด  แบรนด "CHAROVA"
รับจางผลิตตามลูกคา 

บริษัท สิงห เทรนด จำกัด  แบรนด “สิงห ไลฟ”รานเทรนดี้ จำหนายรองเทาแฟชั่น

บริษัท วีวา โลโค จำกัด
จำหนายสินคาแฟชั่น, เครื่องประดับ

บริษัท เอ-ลิส คอรปอเรท จำกัด ผูนำเขาแบรนด 
Alfred Dunhill, Boudoir by Disaya, Disaya, Jimmy Choo,
Something Boudoir, The Only Son, Valentino
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