
        Business Plus Collector บน Android คือโปรแกรมที่ชวยใหงานการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินคา เชน การซื้อ การขาย การโอนยายสินคา

และการตรวจนับสินคา นำเขาโปรแกรม Business Plus ERP ใหเปนเรื่องที่งายยิ่งขึ้น โดยทำไดทุกสถานที่เพียงทำผานสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต

ในระบบ Android พรอมเสริมดวยความสามารถในการเช็คราคา และกำหนดจุดต่ำสุดและสูงสุดของแตละตำแหนงเก็บได เพื่อการวางแผนในการ

เติมเต็ม ไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบนำไปชวยงานในรูปแบบหลายๆ แบบ อาทิเชน

• คุณสมบัติทั่วไป

 • รองรับการเก็บภาพ, VDO หรือ Brochure ของสินคาเพ่ือแสดงใหลูกคาหรือพนักงานขายทราบรายละเอียดในตัวสินคาไดดีย่ิงข้ึน

 • รองรับการบันทึกเอกสาร ตรวจนับสินคา, ขายสินคา, ซ้ือสินคา, โอนยายสินคา, ตรวจสอบราคาและต้ังคาจุดสุงสุดต่ำสุดของแตละท่ีเก็บ 

 • บันทึกเอกสารไดทุกสถานท่ีเพียงมี สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ระบบ Android ท่ีติดต้ังระบบ Business Plus Collector 

 • ขอมูลรหัสสินคา ราคาขาย จุดต่ำสุดสุงสุดของแตละตำแหนงเก็บ เปนขอมูลปจจุบันเพราะติดตอฐานขอมูลแบบ Online  

 • นำเอกสารท่ีบึนทึกผาน สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต สงไปยังสำนักงานในรูปแบบของไฟลประจำเคร่ืองท่ีงายตอการตรวจสอบและนำเขาระบบ

  Business Plus ERP

• ชวยงานการตรวจนับสินคา

        กิจการทั่วไปสามารถมีเครื่องมือชวยในการทำเอกสารตรวจนับสต็อคและการตรวจนับสต็อคแทนระบบเดิม คือการจดรายการสินคาลงใบตรวจนับ

และนำเอกสารมาบันทึกเขาระบบที่เสียเวลา และมีโอกาสผิดพลาดในรายการสินคาได โปรแกรม Business Plus Collector ที่ติดตั้งบนสมารทโฟน

หรือแท็บเล็ตในระบบ Android เปนเครื่องมือเพื่อการบันทึกผลการตรวจนับสินคา โดยจะไดไฟลของแตละเครื่องสงมายังฐานขอมูล ใหระบบเลือกนำเขา

เพื่อยืนยันยอดในระบบ Business Plus ERP ไดทันทีรวดเร็ว ลดขอผิดพลาดโดยมีคุณสมบัติที่เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นคือ

  

Collector

Business Plus

โปรแกรมชวยบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินคา บน Android

• สามารถใชกลองของสมารทโฟน หรือ แท็บเล็ตถายภาพบนบารโคด เพื่ออานเปนเลขรหัสสินคา

 ไดอยางงายๆ ถูกตองและรวดเร็ว ลดขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูล

• กรณีมีการนับบางสวน ระบบสามารถเลือกรายการที่ยังไมโอนเขาระบบได ถึงแมมีรายการไฟล

 ที่โอนเขาเอกสารตรวจนับแลว ปนกับการนำเขาครั้งใหมได ปองกันการโอนซ้ำ

• ในการตรวจนับสินคาชนิดเดียวกันแตหลายๆ ที่ตั้ง สามารถยุบรวมใหเหลือรายการเดียว

 โดยโปรแกรมจะรวมจำนวนสินคาเขาดวยกัน เพื่องายตอการตรวจสอบ
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โปรแกรมชวยบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินคา บน Android

• ชวยงานการขาย

          กิจการฝากขายสินคาใหกับหางสรรพสินคา โปรแกรม Business Plus Collector ชวยสรางเอกสารการขายใหสำนักงานไดอยางรวดเร็ว

ตางจากการทำงานเดิมที่พบปญหาเรื่องการรายงานการขายของพนักงาน PC ที่ลาชาและเปนกระดาษ หรือเมื่อนำใบรายงานการขายของพนักงาน PC

ไปบันทึกเขาระบบบัญชีที่สำนักงานพบวามีการบันทึกผิดพลาด ใชเวลาบันทึกนานไมทันกับการปดยอดวางบิลของหางสรรพสินคา โปรแกรม Business

Plus Collector บน Android สามารถชวยงานสวนนี้ไดอยางดี

• เพียงพนักงาน PC ใช สมารทโฟน หรือ แท็บเล็ตในระบบ Android ของ

 พนักงาน บันทึกการขายเขาเคร่ืองโดยไมตองบันทึกเลขรหัสสินคา สามารถ

 ใชกลองอานบารโคดเลขรหัสสินคาไดอยางงายๆ ถูกตองและรวดเร็ว

• สงยอดกลับมาที่สำนักงาน ไดทุกวัน 

• สำนักงานดึงไฟลนั้นเขาเอกสารขายของแตละหางไดอยางรวดเร็วโดย

 ไมตองบันทึกทีละรายการ ลดเวลาการทำงานเปนอยางมาก

 (ทำงานรวมกับโปรแกรมฝากขาย Business Plus Consignment)

• ไดผลในการบริการจัดการยันยอด และวางบิลกับหางอยางรวดเร็วทันรอบการวางบิล

• ไดผลวิเคราะหการขายการจัดรายการกับหางอยางรวดเร็ว

          กิจการขายสินคาท่ีมีแบบและชนิดท่ีหลากหลายรุน เชน โชวรูมเฟอรนิเจอร, รานขายวัสดุกอสรางพวกกระเบ้ืองเซรามิค, กระเบ้ืองโมเสค เปนตน

ท่ีฝายขายสามารถนำสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต ของพนักงานขายท่ีติตด้ังระบบในการแสดงภาพสินคาใหลูกคาไดชมได หรือแสดงภาพหองตัวอยางตางๆ

ที่จัดไวใหลูกคาไดชมระหวางการเลือกซื้อสินคา และฝายขายก็สามารถรับ Order ไดทันที่ที่จุดเจรจาการขาย ซึ่งทำใหการขายรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการขาย

และเพิ่มมูลคาการขายไดอยางงายๆ

• ชวยงานการรับสินคา  

          เปนเครื่องมือในการรับสินคาในขณะการสงของตรวจรับไดทันที  ลดการรับสินคาที่ผิดพลาด ลดคาใชจายการติดตามรายการสินคาที่ผิดพลาด

และชวยลดงานการบันทึกเอกสารตอเนื่องในการรับสินคา เชน การบันทึกเอกสารซื้อสินคาโดยอานจากโปรแกรม Business Plus Collector รับโดย

ไมไดบันทึกสั่งซื้อ, รับสินคาโดยเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อโปรแกรมจะแสดงรายการสินคาที่ทำการรับสินคาจากโปรแกรม Business Plus Collector ซึ่ง

กรณีที่รับสินคาบางสวน สวนที่เหลือจะคงคางอยูในระบบสามารถนำมารับสินคาเพิ่มภายหลังได และรายงานคางรับที่สามารถนำไปพิจารณาประกอบการ

สั่งซื้อครั้งตอไปได

• ชวยงานการตรวจสอบราคา 

          เพ่ิมความสะดวกของกิจการตางๆ ในการตรวจสอบราคาขายสินคาท่ีวางจำหนายอยู โดยแสดงท่ีหนาจอสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต รองรับการ

ตรวจสอบตารางราคาเดียว หรือหลายๆ ตารางราคาพรอมๆ กัน เชน ตรวจสอบราคาขายปลีก, ราคาสมาชิก ราคาขายสง พรอมๆ กัน หรือการตรวจสอบ

หลายขนาดบรรจุ เปนตน 

          ซึ่งจะเห็นวาโปรแกรม Business Plus Collector บน Android ชวยการทำงานใหสะดวกคลองตัวโดยใช สมารทโฟน  หรือแท็บเล็ต แทน

เครื่องคอมพิวเตอร ทำใหงานที่ตองบันทึกลดการบันทึกไดอยางมาก ลดการผิดพลาด ไดงานทันเวลาที่ตองใช พรอมเพิ่มโอกาสสรางยอดขายไดเพิ่มขึ้น
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