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                นอกจากน้ัน BUSINESS PLUS ERP ยังมีระบบเสรมิต่างๆ มากมายให้เลือกเพิม่เติมเพื่อใชง้านได้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ และ

ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน

 • ระบบฝากขาย (Consignment) 

 • ระบบรับฝากขาย (Consignee)

 • ระบบแฟรนไชส์ (Franchise)

 • ระบบเติมเต็มอัตโนมัติ (Replenishment)

 • ระบบแลกแต้มสมาชิก (Redeem)

 • ระบบแคมเปญหลังร้าน (Campaign)

 • ระบบวางแผนการผลิต (MRPII)

 • ระบบแพ็คสินค้า (Packing List)

 • ระบบเตรียมใบสั่งซื้อ (Prepare-PO)

 • ระบบเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์อ่ืนๆ (Text2Bplus)

          

                ปัจจุบันได้มีการคิดนวัตกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์

เทคโนโลยีสมัยใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น พัฒนาบน

Mobile และการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Cloud   นอกจากน้ันยังมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีออกมาตอบโจทย์ลูกค้า SME ขนาดเล็ก หรือ Startup และ

ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ รองรับการเชื่อมต่อในการทํา E-Commerce และ

ชําระเงินผ่านระบบ E-Payment ต่างๆ  ให้ครบวงจร เพื่อรองรับกับนโยบาย

ของรัฐบาลในการเตรียมเข้าสูส่ังคมไร้เงินสดในอนาคต

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

(Enterprise Resource Planning)
ERP

          ซอฟต์แวรร์ะบบบญัชบีรหิาร ประกอบด้วย ระบบบรหิารสนิค้าคงคลัง ระบบจัดซ้ือ จําหนา่ยสนิค้า วิเคราะห์การตลาด พนักงานขาย

และคอมมิชชั่น การเงิน ลกูหน้ีเจ้าหน้ี เชค็รบัจ่าย และเงินฝากธนาคาร บญัชท่ัีวไปและแยกประเภท งบกระแสเงินสด และ งบเปรยีบเทียบ

ทางการเงินต่างๆ (Cash Flow & Ratio Analysis) เต็มรูปแบบ พฒันาโดยเทคโนโลยชีั้นสงูท่ีทันสมัย และเหมาะสมท่ีสดุในปัจจุบันและอนาคต

ใชไ้ด้กับหลากหลายธุรกิจ พรอ้มคณุสมบติัเด่น ระบบวิเคราะห์การตลาดขัน้สงู (Business Intelligence) และระบบสาํหรบัผู้บรหิารในการสอบถาม

ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบสรุปและกราฟ (Performance Dashboard และ Business Plus Executive) ไมว่่าจะเป็นรายงาน หรอื

รูปแบบกราฟต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจแขง่ขันทางการตลาดปรับกลยุทธไ์ด้ถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพื่อความเป็นผู้นําในธุรกิจ
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ราคาขาย
• อํานวยความสะดวกในการต้ังราคาขาย ด้วยเครื่องมือหลายๆ รูปแบบ เชน่

 ต้ังราคาขายตามประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อ / รุ่นสินค้า, สี, ขนาด,

 ต้ังราคาตามทุน เชน่ ต้ังราคาให้มีกําไรขั้นต้น 25% จากทุน เป็นต้น พร้อม

 กําหนดวิธกีารปัดเศษได้

• สามารถต้ังตารางราคาขายได้ไม่จํากัด

• สินค้าแต่ละตัวสามารถมีราคาขายได้มากกว่า 1 ราคา  เช่น ราคาท่ัวไป,

แฟ�มลูกหนี� / เจ้าหนี�
• แยกประเภทและรายละเอียดลูกค้า / เปิดหน้าบิลผู้จําหน่ายได้ไม่จํากัด

• กําหนดท่ีอยู ่หรือ สถานท่ีสง่ของ และชื่อกิจการบริษัทในเครือ ไม่จํากัด

 รายการ ในแฟ้มเจ้าหน้ีแต่ละราย

• เก็บเง่ือนไขข้อตกลงซื้อ-ขายได้ไม่จํากัด โดยเก็บรายละเอียด เชน่ ชว่งวันท่ี

 ของข้อตกลง, เง่ือนไขการชําระเงิน, สกุลเงินท่ีใช้ชําระ, ตารางราคาขาย,

 วิธคิีดภาษีมูลค่าเพิ่ม, สว่นลดรวม, สว่นลดเงินสด เป็นต้น

 ราคาสมาชิก, ราคาขายสง่ เป็นต้น

• สามารถปรับราคาอัตโนมัติเม่ือต้นทุนสินค้าเปล่ียนไปตาม GP มาตรฐาน

 ท่ีกําหนดไว้สําหรับสินค้าแต่ละตัว

• สามารถสั่งปรับ เพิ่ม / ลด ราคาเป็น % หรือ บาท ได้ท้ังประเภทสินค้า,

 หมวดสินค้า, ยี่ห้อ / รุ่นสินค้า, สี, ขนาด หรือ เฉพาะตัวสินค้าได้ หรือปรับ

 ราคาเป็นกลุ่มเฉพาะสินค้าท่ีมีขนาดบรรจุเหมือนๆ กัน

แฟ้มสินค้า

• ระบบสนิค้าติดลบ สามารถกําหนดให้สนิค้าแต่ละตัวสามารถจะ 1. ห้ามขาย

 ติดลบ หรือ 2. ขายติดลบได้กรณียังไม่ได้บันทึกเอกสารซื้อ หรือ

 3. ขายติดลบได้โดย ผ่านการอนุมัติก่อน

• วิธกีารคิดภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า ตามหลักสรรพากร

• สามารถสร้างสินค้าและราคาได้ง่าย สะดวก โดยการสําเนาเรียนแบบสินค้า

 เชน่ สินค้าท่ีมีชื่อเหมือนกันหรือขนาดเท่ากันหรือรุน่เดียวกัน แต่ต่างสี,

 ต่างกล่ิน, ต่างรส เป็นต้น

• สามารถเก็บต้นทุนท่ีเป็นทุนของฝ่ายขายแยกจากทุนในปัจจุบันได้ เพื่อนํา

 มาต้ังราคาขายรวม ท้ังมีเครื่องมือชว่ยในการคํานวณ และเก็บประวัติการ

 เปล่ียนแปลง

• กรณจัีดซื้อสินค้า สินค้าแต่ละชนิดสามารถระบุผู้จําหนา่ยหลักและผู้จําหนา่ย

 รอง ได้ไม่จํากัด พร้อมเก็บชื่อสินค้าตามเอกสารผู้จําหน่ายได้

• เก็บรายละเอียดการเสนอราคาของผู้จําหน่ายได้ พร้อมกําหนดเวลาการ

 ยืนราคา

• สร้างเง่ือนไขในการชําระได้เอง เชน่ เครดิต 15, 30, 60 วัน หรือกําหนด

 เป็นชว่งในชว่งวันท่ี 1-15 จ่ายวันท่ี 15 เดือนถัดไป เป็นต้น

• เก็บตารางราคาซื้อสนิค้าตามแต่ละผู้จําหนา่ยได้ และ เก็บตารางราคาขาย

 ของลูกค้าได้เชน่กัน

• สามารถดรูายละเอียดการชาํระของลกูหน้ีแต่ละรายได้ เชน่ ระยะเวลาเฉล่ีย

 ในการรับชําระบัญชี, วันท่ีชําระหน้ีครั้งสุดท้าย เป็นต้น

• แบง่สินค้าได้ตาม ประเภท / หมวด / ยี่ห้อ / สี / ขนาด

• หมวดสินค้าสามารถแบง่ระดับได้ไม่จํากัด

• กําหนดรุน่สินค้าต่างๆ ภายใต้ยี่ห้อเดียวกันได้ไม่จํากัด

• แยกผู้รบัผิดชอบขอ้มูลสนิค้าได้ตามประเภท, หมวด, ยี่ห้อ และรายตัวสนิค้า

 โดยจะเห็นได้เฉพาะข้อมูลท่ีรับผิดชอบเท่าน้ัน

• ไม่จํากัดคลังและตําแหน่งเก็บ โดยแต่ละคลังสินค้า สามารถเก็บสินค้า

 ชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ตําแหน่งเก็บ

• กําหนดหน่วยสินค้าในการรับ / ขาย ได้ไม่จํากัด และไม่จํากัดรหัสบาร์โค้ด

• เก็บรูปสินค้า, แฟ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสินค้า (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)

 พร้อมคุณสมบัติของสินค้าและข้อความท่ีจะพิมพ์ลงฉลากสินค้าหรือใช้ใน

 การนําเสนอขาย

• สนิค้าแต่ละชนิดสามารถระบุเครื่องพมิพใ์นการพิมพส์นิค้าแยกเคร่ืองพมิพไ์ด้

 ตามคลังท่ีจัดเก็บ เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมสินค้าสง่มอบลูกค้า

• รองรับอัตราภาษีท้ังแบบภาษีมูลค่าเพิ่มท่ัวไป, ยกเว้นภาษี, ภาษีอัตรา 0%

 สําหรับกิจการท่ีได้รับการยกเว้น เชน่ สง่ออก หรือ การกําหนดภาษีเอง

 เชน่ บุหรี่ ท่ีไม่ได้ใช้ฐานในการคํานวณภาษีจากราคาซื้อ เป็นต้น

• กําหนดให้มีข้อความเตือนในแต่ละสินค้าเม่ือมีการบันทึกสินค้าในเอกสาร

 ต่างๆ เชน่ เม่ือซื้อสนิค้า A ต้องการให้เตือนว่า “สนิค้าเปล่ียนรุน่เรว็ กรุณา

 ติดต่อผู้จัดการก่อนสั่งซื้อ” เป็นต้น

• กําหนดสถานะของสินค้า “เลิกซื้อ” เพื่อป้องกันไม่ให้ซื้อหรือรับสินค้าท่ี

 ยอดขายไม่ดี หรือ สินค้าท่ีเลิกจําหน่าย

• กําหนดสถานะของสินค้า “เลิกขาย” เพื่อป้องกันไม่ให้ขายสินค้าในสต็อก

 ซ่ึงอาจเป็นสินค้าท่ีเลิกขาย เตรียมส่งคืน หรือ ชํารุด ขายไม่ได้หรือสาเหตุ

 อ่ืนๆ เป็นต้น
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ระบบเอกสาร
• สามารถกําหนดผู้รับผิดชอบงานได้ตามประเภทเอกสาร

• สร้างกลุ่มเลขท่ีเอกสารไมจํ่ากัดกลุ่มเอกสาร โดยแต่ละกลุ่มเอกสารสามารถ

   1. กําหนดวิธกีาร Running กลุ่มเอกสารได้

   2. เลือกรูปแบบพิมพ์บิล

   3. แบง่กลุ่มผู้รับผิดชอบได้

   4. กําหนดชว่งวันท่ีแก้ไข

   5. ระบบ Document Flow

• สามารถกําหนดชว่งวันท่ีท่ีอนุญาตให้บันทึกย้อนหลังได้ก่ีวัน

• ระบบ Document Flow ของเอกสาร คือ สิทธกิารพิมพ์เอกสารก่อนการ

 อนุมัติ,  สิทธิการพิมพ์เอกสารหลังอนุมัติ,  สิทธิการแก้ไขหลังการอนุมัติ,

 สิทธกิารแก้ไขหลังการพิมพ์, สิทธกิารพิมพ์บิลซ�า, สิทธกิารยกเลิกบิล และ

การสั�งซื�อ
• สามารถแนะนําการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ (The Economic Order

 Quantity) หรือ แนะนําการสั่งซื้อโดยหลักการกําหนดจุดต�าสุดของสินค้า

 ท่ีควรสั่งซื้อ (Reorder Point)

• การออกใบสั่งซื้อสามารถดึงข้อตกลงจากประวัติเจ้าหน้ีในการสั่งซื้อ ได้อยา่ง

 ถูกต้อง

• กําหนดวันท่ีหมดอายุของใบสั่งซื้อได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้รับสินค้าท่ีส่งของ

 เกินวันท่ีหมดอายุของใบสั่งซื้อ

• สามารถบันทึกการสั่งซื้อได้ง่ายและสะดวกหลายวิธ ี เชน่ สามารถ List

 รายการสินค้าท่ีผู้จําหน่ายรายน้ันจําหน่าย แสดงได้ทันทีพร้อมราคาประจํา

 เพื่อความรวดเร็วในการบันทึก หรือ จะเลือกวิธกีารบันทึกเองทีละรายการ

 หรือในการค้นหาต้องการให้แสดงเฉพาะรายการท่ีผู้จําหน่ายน้ันจําหน่าย

 โปรแกรมก็สามารถรองรับได้

• สามารถกําหนดให้ ห้ามแก้ไขใบสั่งซื้อเม่ือรับสินค้าแล้ว พร้อมแสดงสถานะ

 ใบสั่งซื้อ เชน่ รับยังไม่ครบ หรือ รับครบแล้ว เป็นต้น

การรับสินค้าและส่งคืนสินค้า
• ระบบใบรับสินค้าแบบไม่มีใบส่ังซื้อ, ใบรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ, ใบรับสินค้า

 อัตโนมัติ (กรณีสง่สินค้าเกินจากใบสง่ของหรือใบกํากับภาษี)

• เอกสารรับสินค้า 1 ใบ สามารถรับจากใบสั่งซื้อหลายๆ ใบ

• ต้ังค่าระบบให้ทํางานได้ 1. เอกสารรับ 1 ใบ สามารถรับจากใบสั่งซื้อหลาย

 ใบได้ (แต่ไม่เกินจํานวนท่ีสั่งซื้อ) หรือ 2. รับสินค้าได้เพียง 1 ใบรับต่อ 1 ใบ

 สั่งซื้อ (ยกเลิกจํานวนท่ีเหลือ)

• บันทึกรับสินค้าแต่ละรายการเข้าคลัง-ตามตําแหน่งเก็บจริง

 (ไม่จํากัดตําแหน่งเก็บต่อ 1 ใบรับ)

• รองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นเม่ือมีการนําสินค้าเข้า เชน่ ค่าธรรมเนียม

 ค่าใช้จ่ายนําเข้า เป็นต้น ทําให้ต้นทุนสินค้าถูกต้อง

 สิทธิการเปล่ียนบิล, ระบบป้องกันการแก้ไข หรือ ลบเอกสารหลังการปิด

 บัญชี เป็นต้น

• สามารถแสดงและควบคุมสถานะบิลได้ เชน่ 1. บันทึก, เปล่ียนบิล, ยกเลิก

 2. รออนุมัติ, แก้ไข, อนุมัติแล้ว  3. พิมพ์บิลแล้ว  4. เอกสารใบสง่ของ

 ไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์  5. รับหรือส่งสินค้า ไม่ครบตามใบสั่งซ้ือหรือใบจอง

 6. เอกสารใบกํากับภาษีไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์

• สามารถกําหนดเลขท่ีเริ่มต้นเอกสารได้  เชน่ กรณีใช้เอกสารไปก่อนใช้

 โปรแกรมและต้องการให้โปรแกรม Running ต่อจากเอกสารชุดเดิม เป็นต้น

• สว่นลดสินค้า สามารถใช้ก่อนลดได้ไม่จํากัด ท้ังบาทและเปอร์เซ็นต์

• รองรับการรับสินค้าตามล็อต (Lots) และ แบบตามหมายเลขกํากับ (Serial

 Number)

• ลดการซ�าซ้อนด้วยระบบสร้างใบรับสินค้าและใบสง่คืนแบบอัตโนมัติ

• เก็บข้อมูลพร้อมรายงานผลท่ีเกิดจากระบบวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ตรงกับ

 ความต้องการมากท่ีสุด

• สามารถสง่คืนสนิค้าได้โดยอ้างอิงใบรบัสนิค้า หรอื ไมอ้่างอิงใบรบัสนิค้าได้

• สามารถตรวจสอบสมุดรายวันซื้อ / สง่คืนได้ทันทีท่ีบันทึกรายการ

• พร้อมการเช่ือมโยงยังระบบท่ีเก่ียวข้อง ท้ังระบบบัญชี, เจ้าหน้ี และ ภาษี

 มูลค่าเพิ่ม (Online Interactive)

• มีรายงานประเมินประสิทธิภาพของผู้จําหน่าย เช่น เปอร์เซ็นต์ของระยะ

 เวลาการส่ง (ส่งตรงเวลาหรือไม่) เปอร์เซ็นต์การส่งของครบ (ส่งของครบ

 ตามท่ีสั่งหรือไม่)

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป
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โปรแกรมพิมพ์ป�ายราคาบาร์โค้ด
          เพิ่มความสะดวกสําหรับงานท่ีต้องการความรวดเร็วในการบันทึก

รหัสสินค้า โปรแกรมสามารถช่วยพิมพ์รหัสแท่งกํากับบนป้ายราคา ติดท่ีตัว

สินค้า, Shelf Tag ติดท่ีชั้นวางสินค้า, ใบปะกล่อง ติดท่ีกล่องบรรจุสินค้า โดย

สามารถเลือกรหัสแท่งได้ท้ังแบบ EAN 8, EAN 13 และ CODE 93 เป็นต้น 

          สามารถเลือกเครื่องพมิพไ์ด้ตามลักษณะกิจการและตามความเหมาะสม

โดยเลือกพิมพ์ได้ท้ังจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ัวไป

นอกจากรูปแบบป้ายราคา, Shelf Tag มาตรฐานท่ีโปรแกรมมีให้สาํเรจ็รูปแล้ว

ยงัสามารถออกแบบรูปแบบการพมิพไ์ด้เองโดยมีข้อมูลให้เลือกพิมพ์ได้มากมาย

โดยเฉพาะราคาให้เลือกได้พร้อมกันถึง 4 ตารางราคา และท่ีเป็นประโยชน์

มาก คือ สามารถเลือกพิมพ์ป้ายราคาได้จากเอกสารต่างๆ โดยโปรแกรม

จะช่วยพิมพ์บาร์โค้ดให้อัตโนมัติตามจํานวนข้อมูลในเอกสารท่ีมีอยู่  และ

โปรแกรมยังแสดงถึงความฉลาดในการเลือกไมพ่มิพร์ายการสินค้าท่ีมีรหัสแท่ง

บารโ์ค้ดท่ีตัวสนิค้าแล้ว เพื่อชว่ยประหยดัต้นทนุในการพมิพจํ์านวนขาดหรอื

เกินความต้องการได้ด้วย

การจําหน่าย / จอง / รับคืน
• รองรับเอกสารเสนอราคา, ใบจองสินค้า, ใบสง่ของ, ใบกํากับภาษี และ

 ใบลดหน้ี

• สามารถกําหนดอายุใบจอง, ช่วงวันท่ีเตือนใบจองค้างส่ง, วิธีการจัดการ

 ใบจองเม่ือสง่ครบั, วิธกีารจัดการสนิค้าค้างสง่, กําหนดชว่งวันท่ีเตือนใบจอง

 ค้างสง่

• สว่นลดสินค้า สามารถระบุได้หลายขั้นไม่จํากัด ท้ังบาทและเปอร์เซ็นต์

• สามารถตรวจสอบสินค้าท่ีมีการจองได้

• สามารถบันทึกใบสง่ของได้ง่ายและสะดวกหลายวิธ ีเชน่ ใบสง่ของแบบระบุ

 เลขท่ีใบจอง (ระบุได้หลายใบจอง) และแบบออกบิลขาย โดยไม่มีใบจอง

• กรณขีายสนิค้าบริการ สามารถระบุภาษีขายแบบเกณฑ์เงินสด หรอืภาษีขาย

 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

• กําหนดสิทธิการให้ส่วนลดหรือของแถม, เปล่ียนข้อตกลง, ขายเกินราคา,

 ขายต�ากว่าราคาควบคุม, ขายต�ากว่าทุน

• สามารถรับคืนสินค้า / ใบลดหน้ี พร้อมอ้างอิงบิลขายได้

• ลงรายการในสต็อกการ์ด, สมุดรายวัน, การร์ลูกหน้ี, ภาษีขายให้อัตโนมัติ

 (Online Interactive)

สินค้าคงเหลือ
• สามารถสอบถามสินค้าคงเหลือได้ทันทีทุกหน้าจอ

• เม่ือบันทึกเอกสารทุกประเภทจะทําการเพิ่ม-ลดจํานวนคงเหลือในคลัง

• สามารถบนัทึกผลการตรวจนับได้โดยโปรแกรมจะชว่ยเตรยีมเอกสารตรวจนับ

 สินค้าให้เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

• มีระบบชว่ยตรวจสอบก่อนการปิดต้นทุนในแต่ละงวด

• รองรัับการปิดต้นทุนได้อยา่งถูกต้องแม่นยําท้ังแบบ

 1. เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 2. เฉล่ีย (Weifhted Average)

 3. ตัดตามล็อต (Lots) 4. ตัดตามเลขกํากับสินค้า (Serial Number)

• แสดงสต็อกการ์ดท่ีหน้าจอง่ายต่อการตรวจสอบ

• รายงานต่างๆ ครบถ้วน เชน่

 • รายงานรายละเอียดตามแต่ละประเภทเอกสาร และยอดสรุป

 • รายงานสรุปยอดสินค้า, สินค้าไม่มีการเคล่ือนไหว, สินค้าหมดอายุ,

  สต็อกการ์ด, อายุสินค้าท่ีไม่ได้จําหน่าย, อัตราสว่นสินค้าคงเหลือต่อ

  ยอดขาย, รายงานสินค้าคงเหลือแนวโน้มสูงขึ้น และรายงานแนะนํา

  การสั่งซื้อ เป็นต้น

เอกสารอื�นๆ
• ประกอบด้วยเอกสาร ใบรบัจากผลิต, ใบแปรรูป, เบกิใช,้ ตัดชาํรุดและโอน

 ย้ายระหว่างคลัง

• ระบุแผนก, ชื่อโครงการ เพื่อจัดทํางบ Profit Center หรือโครงการพิเศษ

• รองรับการรับสินค้าจากการผลิต พร้อมต้นทุนท่ีถูกต้อง

• โอนย้ายคลังสินค้าเพื่อการจัดการสินค้าหลายๆ คลังได้อยา่งถูกต้อง

• ใบแปรรูปสนิค้า 1 ใบ สามารถผลิตสนิค้าสาํเรจ็รูปได้มากกว่า 1 สนิค้า และ

 กําหนดสัดสว่นของการใช้วัตถุดิบของแต่ละสินค้าสําเร็จรูปได้

• ลงรายการในสต็อกการ์ด และสมุดประกอบรายวันใน GL ให้อัตโนมัติทันที

 (Online Interactive) กรณีปิดบัญชีแบบต่อเน่ือง

อ่านต่อหน้าถัดไป
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Business Plus เชื�อมโยงข้อมูลกับเครื�องนับสินค้า (PDA)
• เพิม่ความสะดวกในการบันทึกเอกสารรับ -จ่ายสินค้า โดยใช ้Text file แทน

 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่นยําในการบันทึกเอกสาร ท้ังยัง

 ชว่ยให้หมดปัญหาในเรื่องการรับ-จ่ายสินค้าผิดตัว

• รับข้อมูลจากเครื่องนับสินค้ายี่ห้อใดก็ได้ โดยรับข้อมูลในรูปแบบ Text file

 หรือ Csv file

• ง่ายและสะดวก โดยผู้ใช้สามารถกําหนดรูปแบบไฟล์ในการรับสง่ข้อมูลได้

• เพิ่มความสะดวกโดยเลือกยุบรวมเอกสารจากเคร่ืองตรวจนับสินค้าหลาย

 เครื่อง เชน่ การตรวจนับหลายๆ เครื่องพรอ้มกันในพื้นท่ีเดียวกัน เป็นต้น

• ทํางานได้อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ล่าช้าเม่ือพบรายการสินค้าท่ีมีปัญหา

• สามารถเลือกเฉพาะรายการเพื่อรัับข้อมูลจากเครื่องนับสินค้าได้

• พร้อมแจ้งข้อผิดพลาดในการรับข้อมูล เชน่ ไม่พบรหัสสินค้า

พนักงานขาย
• สามารถกําหนดคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้พนักงานขายแต่ละราย  ได้

 ตามประเภท, หมวด และ ยี่ห้อสินค้า โดยโปรแกรมจะคํานวณอัตโนมัติ

 ตามท่ีกําหนดไว้

• บันทึกคอมมิชชั่นพิเศษเฉพาะรายการสินค้าในขณะบันทึกบิลขายได้

• พร้อมรายงานยอดขายพนักงานขาย, ยอดขายท่ีเก็บเงินได้, ยอดขายสินค้า

• พนักงานท่ีรับชําระเงินเกินวันท่ีครบกําหนดชําระ หรือบิลท่ีชําระตรงเวลา

 รายงานจัดอันดับยอดขายของพนักงานขาย พร้อมกราฟเปรียบเทียบ

โปรแกรมพิมพ์ป�ายราคาบาร์โค้ด (ต่อ)
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
• สามารถพิมพ์ได้ท้ัง ป้ายราคา, Shelf Tag และใบปะกล่องสินค้า   โดยมี

 รูปแบบมาตราฐานจํานวนมากให้เลือก เช่น 3.2x2.5, 3.0x2.5 มีท้ังแบบ

 พิมพ์ชนิด 2 ดวง ต่อแถว และ 3 ดวงต่อแถว

• รองรับการพิมพ์ท้ังเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ท่ัวไป

• กรณีพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สามารถพิมพ์ได้ท้ังแบบใช้ความร้อน

 (Direct Thermal) หรือแบบใช้แผ่นฟิล์ม (Thermal Transfer)

• สามารถเลือกพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ได้มากมาย เชน่

  - รหัสซื้อขายสินค้า - ราคา 4

  - ชื่อซื้อขายสินค้า - ประเภทสินค้า

  - ชื่อสํารอง (ภาษาอังกฤษ) - ยี่ห้อ

  - ขนาดบรรจุ - ตําแหน่งวางสินค้า

  - น�าหนัก - เลขท่ีรับสินค้า

  - ราคา 1 - วันท่ีหมดอายุ

  - ราคา 2 - ฯลฯ

  - ราคา 3

• สามารถแสดงราคาโปรโมช่ัน โดยราคาลดลงเม่ือจํานวนซื้อเพิ่มขึ้นได้เป็น

 ระดับ เชน่ ซื้อชิ้นเดียวราคา 25 บาท, ต้ังแต่ 3 ชิ้นราคา 20 บาท,

 ต้ังแต่ 5 ชิ้น ราคา 15 บาท เป็นต้น

• ในป้ายราคาสามารถพมิพร์าคาทุนออกมาได้ด้วยในรูปแบบรหัสลับ ผู้บรหิาร

 เท่าน้ันท่ีจะเข้าใจ รหัสท่ีแสดงเป็นค่าตัวเลขราคาทุนได้   เพื่อช่วยในการ

 ตัดสินใจราคาเม่ือลูกค้าต่อรองราคา

ตวัอยา่งป�ายราคาบารโ์คด้
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ความสามารถพิเศษ
• เสนอผลงานได้ท้ังตามข้อมูลหรือช่วงเวลา เช่น รายเดือน, รายไตรมาส,

 แสดงผลต่าง, แสดงผลการเจริญเติบโต, แสดงแนวโน้วท่ีเกิดขึ้น, แสดง

 สัดสว่นของผลลัพธ ์เป็นต้น

• รายงานหน่ึงน้ันมีมุมมองในการวิเคราะหมากมายหลายลําดับ เชน่ การมอง

 ลึก 3 ลําดับ ว่าประเภทสินค้าท่ีขายดี 20 ลําดับแรกน้ัน ยี่ห้อใดยอดขายสูง

 และจัดลําดับยอดขาย รุ่นสินค้าในยี่ห้อน้ัน หรือจัดลําดับยอดขายตามเขต

 การขาย และพนักงานขายในแต่ละเขตพร้อม จัดลําดับยอดขายแต่ประเภท

 สินค้าท่ีทําการขาย  หรือจัดลําดับยอดขายลูกค้าแต่ละราย  และจัดลําดับ

 ตามประเภทสินค้าท่ีลูกค้าแต่ละรายซื้อ เป็นต้น

• สามารถมองกลับ ได้ว่าต้องการดูยอดขายต�าสุด แทนยอดขายสูงสุด หรือ

 ยอดขายในการวิเคราะห์ตัวใด  มีแนวโน้มท่ีจะลดลงในช่วงเวลาใด  หรือมี

 แนวโน้มสูงขึ้นในชว่งใด หรือวิเคราะห์จํานวน แทนยอดขาย เป็นต้น

             รายงานวิเคราะห์ต่างๆ ถึงแม้โปรแกรมจะให้รายงานวิเคราะห์มากมายแล้ว นักบริหารชั้นยอดมักมีมุมมองเฉพาะท่ียอดเยี่ยม ดังน้ันโปรแกรม จึงเปิด

โอกาสให้ผู้ใช ้สามารถสร้างรายงานมุมมองในมิติตามท่ีคิด อีกท้ังสามารถเพิม่คณุสมบติัให้ท่านแสดงผลท้ังในรูปรายงาน และรูปกราฟแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือ

ชว่ยในการนําเสนอผลงานได้ หลายๆ มุมมองในรายงานเดียว เพื่อให้สื่อสิ่งท่ีคิดได้ชัดเจนขึ้น

• ตัวเลขท่ีต้องการแสดงยังสามารถนําสูตรมาคํานวณ เพื่อแสดงยอดใน

 มุมมองของท่านเอง

• ในรายงานวิเคราะห์รายงานหน่ึงสามารถแสดงกราฟได้หลากหลายโดยไมจํ่ากัด

• รายงานวิเคราะห์สามารถเลือกเง่ือนไขในการวิเคราะห์ได้ เชน่ เลือกเฉพาะ

 สินค้าบางประเภท, ลูกค้าบางกลุ่ม, เขตการตลาดบางเขต เป็นต้น

• เม่ือกราฟแสดงท่ีจอภาพ  สามารถปรับแต่งรูปแบบกราฟได้ใหม่ทันทีท่ี

 จอภาพแสดงผล

• สามารถเลือกท่ีจะแสดงชื่อข้อมูลของแต่ละกราฟ หรือแสดงชื่อพร้อมตัวเลข

 หรือพร้อมเปอร์เซนต์

• เลือกเฉพาะบางเอกสารในการสรุปยอดวิเคราะห์ได้ เชน่ เลือกเฉพาะเอกสาร

 การคืนสินค้า เป็นต้น

ตัวอยา่งกราฟเส้นท่ีแสดงแนวโน้มการ
เคล่ือนไหว  ซึ่งเลือกแสดงได้ท้ังภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ

          เพ่ือเสรมิการทํางานท่ีเหนือกว่าใคร โปรแกรมเสรมิการทํางานให้ต้ังแต่
ปฏิทินงานประจําวัน,  ปฏิทินเตือนความจําแสดงปฏิทินเตือน  ใบจองท่ีไม่
พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย  พร้อม
ช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่ายๆ
ได้ทกุวัน ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้บรหิาร พรอ้มรายงาน
การชว่ยบริหารสินค้าคงคลังในรูปแบบ A B C

เสริมการทํางานด้วย

ปฏิทินงานประจําวัน, ปฏิทินเตือนความจํา
• แสดงให้ทราบท้ังอดีต, ปัจจุบัน และอนาคต ว่าในแต่ละวันตามข้อมูลน้ัน
 จะต้องปฏิบัติงานใดบ้าง พร้อมรายละเอียดของรายการเหล่าน้ัน

• รายการเตือนสิ่งท่ีต้องปฏิบัติและยังไม้ได้ปฏิบัติ เชน่
  1. ยอดลูกหน้ีท่ีครบกําหนดชําระแต่ละวัน 4. ยอดเชค็จ่ายถึงกําหนดจ่าย
  2. ยอดเช็ครับถึงกําหนดขึน้เงิน 5. ใบจองท่ีไมพ่รอ้มสง่ของ
  3. ยอดเจ้าหน้ีครบกําหนดชาํระ 6. สนิค้าท่ีไมพ่รอ้มสง่

ข้อมูลช่วยผู้บริหาร
• สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการได้แบบง่ายๆ ได้ทุกวัน

• ทราบได้ทันทีว่าแต่ะละวันเอกสาร แก้ไขเอกสาร ยกเลิกเอกสาร พิมพเ์อกสาร
 หรือพิมพ์เอกสารซ�าก่ีรายการ

กราฟวงกลมสามารถจัดแต่งได้ เชน่ การแยกสว่น
ท่ีมีค่ามากท่ีสุด การหมุนภาพ ยอ่และขยายภาพ
เป็นต้น

สว่นหน่ึงของตัวอยา่งรายงานท่ีแสดงเป็นกราฟแท่ง
ในรูปแบบต่างๆ

โปรแกรมวิเคราะห์การตลาดขั�นสูง
BUSINESS INTELLIGENCE (BI) ระบบอัฉริยะด้านบริหาร

สามารถดงึข้อมูลเพียงบางส่วนของผลลพัธ์ที�ไดม้าจดัทํากราฟได้ ไม่จาํเป�นต้องแสดงกราฟทั�งหมดตามผลลพัธที์�ได้
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งานการเงิน
• บันทึกเอกสารเพิ่มหน้ี / ลดหน้ีท่ีไม่เก่ียวข้องการซื้อ-ขายสินค้าได้

• รองรับเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับระบบเจ้าหน้ี ได้แก่ ใบเพิ่มหน้ี, ลดหน้ี,

 อนุมัติจ่าย, จ่ายชําระ, จ่ายมัดจําและรับคืนมัดจํา

• เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับระบบลูกหน้ี ได้แก่ ใบเพิ่มหน้ี, ลดหน้ี, วางบิล,

 รับชําระ, รับมัดจําและคืนมัดจํา

• ทุกเอกสารโปรแกรมลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติขณะบันทึกเอกสาร  พร้อม

 เชื่อมโยงสูร่ะบบท่ีเก่ียวข้อง

• การบนัทึกเอกสารซ้ือ / ขาย หรือ เพ่ิมหน้ี / ลดหน้ี สามารถระบุวันท่ีรบัวางบิล

 และระบุวันท่ีบนเชค็ไม่เกินวันท่ีใดได้โดยอัตโนมัติจากการเชื่อมโยงแฟม้ประวัติ

• แฟ้มประวัติเก็บรายละเอียดการเป็นหน้ีและการชําระ  เพ่ือรายงานหรือ

 สอบถามสถานภาพของลูกหน้ี / เจ้าหน้ี

• พมิพร์บัวางบลิ และรายงานยอดเจ้าหน้ีท่ีมีบลิครบกําหนดชาํระ หรืออยูใ่น

 ชว่งวันท่ีท่ีกําหนด

• พิมพ์ใบวางบิล และรายงานลูกหน้ีท่ีมีบิลขายครบกําหนดชําระ หรืออยู่ใน

 ชว่งวันท่ีท่ีกําหนด

• คํานวณจํานวนของส่วนลดสดให้อัตโนมัติ  กรณีชําระหน้ีอยู่ในระยะเวลา

 ท่ีกําหนดในข้อตกลง

• รองรับการชําระท้ังเงินสด, เงินโอน, ธนาคารและอ่ืนๆ (ถ้ามี)

• ระบบช่วยคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ตามรายการสินค้าท่ีแฟ้มสินค้า เป็น

 สินค้าท่ีต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย

• ชาํระเชค็หน่ึงฉบบัต่อใบรับรองหลายใบ หรอื ใบรับของหน่ึงใบรบัชําระเชค็

 หลายใบ

• สามารถพิมพ์เช็คได้ตามการจ่ายชําระและตรงตามรูปแบบธนาคาร

• พิมพ์ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ได้ และรายงานสรุปได้

• สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีตามแบบฟอร์มของเอกสาร

• พิมพ์การ์ดเจ้าหน้ี / ลูกหน้ี

• รายงานได้ท้ังสรุปยอดหน้ี, ยอดหน้ีครบกําหนดชําระ, สรุปการเคล่ือนไหว

 ของเจ้าหน้ี

• รายงานประมาณเงินรับ-จ่ายของบิลท่ีใกล้ครบกําหนดชําระ ตามชว่งเวลา

• ชว่ยวิเคราะห์อายุลูกหน้ี

• รายงานการจ่าย-รบัของเจ้าหน้ี / ลกูหน้ี เชน่ ยอดเงินสด, เช็ค, การโอนเข้า

 ธนาคาร, เศษสตางค์ท่ีทอนไม่ได้, กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน

 สว่นลดสด, ภาษี ณ ท่ีจ่าย, บัตรเครดิต, อ่ืนๆ

• รายงานอ่ืนๆ ครอบคลุม ด้านควบคุมยอดหน้ี และวิเคราะห์ลูกหน้ี

          โปรแกรม Business Plus Disk Transfer (DK) โปรแกรมยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เป็นระบบท่ีอํานวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร และรองรับการสง่ข้อมูล

ผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือนําส่งยังกรมสรรพากร โดยการเตรียมข้อมูลจากโปรแกรม BUSINESS PLUS ERP แฟ้มข้อมูลท่ีได้จะสามารถนําไปยื่นภาษีแบบผ่าน

อินเทอร์เน็ต (Online) ได้ท่ี เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th โดยไม่ต้องทําการบันทึกข้อมูลใหม่

Business Plus Disk Transfer (DK)
โปรแกรมยื�นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเทอร์เน็ต

หน้าจอแสดงโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3

หน้าจอแสดงโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.53
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รายได้อื�น-ค่าใช้จ่ายอื�น
• สร้างรายได้-ค่าใช้จ่าย ได้ไม่จํากัด

• สามารถคมุทะเบยีนรายละเอียดรายได้อ่ืนและค่าใชจ่้ายอ่ืน พร้อมเช่ือมโยง

 สูร่ะบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

• บันทึกใบสําคัญรบั-จ่าย ได้ท้ังเงินสด, การโอนเงิน, เชค็ล่วงหน้า, บตัรเครดิต

 และอ่ืนๆ

• แต่ละรายได้-ค่าใช้จ่าย สามารถระบุหมายเลขใบกํากับภาษี, วันท่ีใบกํากับ,

 จํานวนเงิน, ภาษีขาย-ซื้อ, ภาษี ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย

• สามารถควบคุมเงินสดยอ่ยได้

• รายงานสมุดเงินสดยอ่ย

• รายงานตรวจสอบการรับ-จ่าย, รายงานเปรียบเทียบแต่ละเดือน  และ

 รายงานเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้วเพื่อการวิเคราะห์ เป็นต้น

ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
• สร้างรหัสธนาคารได้ไม่จํากัด แต่ละธนาคารกําหนดรหัส, ชื่อธนาคาร,

 สาขา, ประเภทบัญชี, ชื่อบัญชี และ เลขท่ีบัญชีได้

• สร้างและควบคุมสมุดเช็คท้ังหมดในแต่ละธนาคารได้

• สามารถพิมพ์เช็คได้ตามรูปแบบของแต่ละธนาคาร ตามเอกสารการจ่าย

 และรายงานทะเบียนคุมเช็ค

• สามารถพิมพ์ใบนําฝากเช็คได้

• รองรับการเปล่ียนเชค็, เชค็คืน พรอ้มค่าธรรมเนียม และรายงานสถานภาพ

 ของเช็ค

• รายงานทะเบียนเช็ครับ-จ่าย แสดงรายละเอียดเช็ค, วันท่ีเอกสาร,

 หมายเลขเช็ค, วันท่ีบนเช็ค, คําอธบิาย และจํานวนเงิน

• รายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้าตามวันท่ีบนเช็ค

• ตรวจสอบรายละเอียดธนาคาร  แยกตามงวดบัญชี  แสดงรายการของ

 Bank Statement

• รายงานการเคล่ือนไหวของธนาคาร

โปรแกรมทรัพย์สินถาวร Business Plus Fixed Asset System (FA)
          เป็นโปรแกรมท่ีชว่ยในการบรหิารทรพัย์สนิถาวรของกิจการ สามารถบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกับทรพัยส์นิถาวร การซื้อ - ขาย ตัดชาํรุดซอ่มแซม

และคํานวณค่าเสื่่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฏหมายของกรมสรรพากร สามารถดูสภาพทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน กําไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที

          นอกจากน้ัน โปรแกรมทรัพย์สินถาวรยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบลูกหน้ี, เจ้าหน้ี, บัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ ลดการทํางานซ�าซ้อนประหยัดเวลา

และเพิ่มประสิทธภิาพงานบัญชีให้ครบถ้วนสมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นโปรแกรมทรัพย์สินถาวร
• จัดประเภททรัพยสิ์นได้โดยผู้ใชพ้รอ้มเชื่อมโยงบัญชตีามการวางระบบของ

 กิจการได้

• รองรับสาขาท่ีดูแลทรัพย์สินและแผนกหรือโครงการท่ีใช้ทรัพย์สิน

• กําหนดวิธกีารคํานวณค่าเสื่อมราคาของแต่ละทรัพย์สินได้เอง

 (แบบเส้นตรง, ยอดลดลงทวีคูณ, ผลรวมประจําปี หรือ กําหนดเอง)

• รองรับเรื่องการกําหนดวันท่ีได้มาของทรัพย์สิน เพื่อเริ่มคํานวณค่าเสื่อม

 ราคา ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของ

 ทรัพย์สิน ฉบับท่ี 395 พ.ศ. 2545

• รองรับการนําเข้าชิ้นส่วนเคร่ืองจักรมาประกอบ และระบุวันท่ีท่ีเริ่มคิดค่า

 เสื่อมราคา เม่ือประกอบครบพร้อมใช้งาน

• รองรับเรื่องมูลค่าท่ีนํามาคิดค่าเสื่อมราคาได้ ซึ่งอาจจะไม่เท่ากับบมูลค่า

 ท่ีซื้อ เชน่ รถยนต์

• ตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สิน (Book Value) ค่าเส่ือมราคา และค่าเส่ือมราคา

 สะสมได้ทันที

• รองรับการออกเอกสารการสั่งซื้อทรัพย์สิน

• การซื้อทรัพย์สินเชื่อมโยงกับระบบเจ้าหน้ีและบัญชีอัตโนมัติ

• การซื้อทรัพย์สินรองรับท้ังการซื้อสดและซื้อเครดิต

• ในการซื้อสด รองรับการจ่ายชําระด้วยเงินสด, เช็คล่วงหน้า, เงินโอนหรือ

 การชําระประเภทอ่ืนๆ

• การขายทรัพยสิ์น เชื่อมโยงกับระบบลูกหน้ีและบญัชอัีตโนมัติ พรอ้มคํานวณ

 กําไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินทันที

• การขายทรัพย์สินรองรับท้ังการขายสดและขายเครดิต

• ในการขายสดรองรับ การชําระด้วยเงินสด, เช็คล่วงหน้า, เงินโอน หรือ

 การชําระประเภทอ่ืนๆ

• สามารถตัดทรัพย์สินท่ีชํารุดหรือเลิกใช้

• สามารถบันทึกการซ่อมแซมทรัพย์สินได้พร้อมค่าใช้จ่าย ท้ังจ่ายสด และ

 เครดิตเพ่ือต้ังหน้ีในระบบเจ้าหน้ี ตลอดจนแสดงรายละเอียดการซ่อมแซม

 ในทะเบียนทรัพย์สิน

• การซ่อมแซมทรัพย์สินรองรับท้ังการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

• รายงานทะเบียนทรัพย์สิน, การซื้อ-ขายทรัพย์สิน, สภาพทรัพย์สิน,

 ค่าเสื่่อมราคา (ภงด.50)



พัฒนาซอฟต์แวร์โดย
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บัญชี
• สามารถแบง่หน่วยงานในบริษัทเป็นแผนกได้

• ผังบัญชีมาตรฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกําหนดผังบัญชีได้เอง

• รองรับการปิดงบได้หลายแบบ เชน่ ปีละ 1 ครั้ง, ปีละ 1 งวดหรือไตรมาส

 เป็นต้น

• เก็บข้อมูลได้ไม่จํากัดจํานวนปี

• ข้อมูลรายวัน สามารถเชื่อมโยงมาจากระบบซื้อ, ขาย, ลูกหน้ี, เจ้าหน้ี,

 เช็ครับ-จ่าย, รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ

• สามารถบันทึกรายการรายวันพร้อมท้ังตรวจสอบยอดดุลในขณะบันทึก

• จัดการงบการเงินได้ท้ังงบผู้บริหารและงบสรรพากร

• การปิดงบได้ท้ังแบบ Perpetual และ Periodic

• กําหนดขั้นตอนในการปิดบัญชีต้นทุนแบบ Periodic ได้ไม่จํากัด

• สามารถบันทึกบัญชีย้อนหลัง เพื่อปรับปรุงเม่ือมีการลงบัญชีผิดได้

• สามารถบันทึกรายการปรับปรุง เชน่ รายการปรับปรุงท่ีต้องบวกกลับ

 ท้ายงบ เป็นต้น

• กําหนดแม่แบบในการลงบัญชีรายวันได้

• กําหนดยอดงบประมาณแยกแต่ละบัญชี / แผนก

• รายงานสมุดรายวันแบบละเอียดและแบบสรุป

• รายงานแยกประเภท, งบทดลอง

• ปิดบัญชีย้อนหลังใหม่ได้หากพบข้อผิดพลาดในการลงบัญชี

• หากปิดบัญชีแล้วสามารถสั่งป้องกันไม่ให้เข้าไปแก้ไขหรือเรียกดูอีกได้

• รองรับการปิดบัญชีแบบ Profit Center

• กําหนดรูปแบบงบการเงินได้ เชน่ งบดุล, งบกําไร, งบกําไรขาดทุน

 ประจํางวด, งบประกอบ, งบต้นทุนผลิต, งบเปรียบเทียบยอดประมาณ

 การงบเปรียบเทียบแบบต่างๆ ได้อยา่งหลากหลายวิธี

• งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ อัตราสว่นทางการเงิน (Financial Ratio)

        สําหรับบริษัทท่ีต้องการผู้ช่วยตรวจสอบข้อมูลแทนท่าน

ไมว่่าจะเป็นการ Reconcile ระหว่างระบบ หรอืตรวจสอบความ

ผิดพลาดจากการบันทึกผิดหมวดบัญชี  หรือการทําขั้นตอนไม่

ครบถ้วน หรอืการเตรยีมขอ้มูลก่อนเริม่ใชโ้ปรแกรมยงัไมถ่กูต้อง

หรอืตรวจสอบท้ังหมดก่อนปิดทนุ ปิดงบ หรือแนะนําจุดท่ีอาจจะก่อ

ให้เกิดข้อผิดพลาดเพื่อป้องกันและแก้ไขแต่เน่ินๆ ตัวอยา่ง เชน่

บริษัทท่ีกําลังเตรียมข้อมูลเพื่อเริ่มใช้ระบบโปรแกรม โปรแกรม

สามารถรายงานท่านได้ทันทีว่ามี  กลุ่มสินค้า,  ลูกหน้ี,  เจ้าหน้ี

หรือสมุดเงินสดใดท่ีมีการเชื่อมโยงรหัสบัญชีท่ีผิด รายการยอด

ยกมาในระบบบญัชกัีบระบบยอ่ยต่างๆ เชน็ สินค้า, ลูกค้า, เจ้าหน้ี

หรือเงินฝากธนาคารตรงกันหรือไม่ เป็นต้น

สุดยอดคุณสมบัติการตรวจสอบอัจฉริยะ

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป
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          โปรแกรมงบการเงินเป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการพิมพ์งบการเงิน ออกแบบงบการเงิน ตลอดจนงบกระแสเงินสด (Cash Flow) และอัตราส่วนทางการเงิน

(Financial Ratio) ท่ีแบง่แยกความสามารถ 3 ระดับ 8nv ระดับ Starter, Advanced, Professional โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ความสามารถระดับ Starter
คือ รองรับงบดุลและงบกําไรขาดทุนแบบช่องเดียว สามารถเลือกใช้มาตรฐานท่ีโปรแกรมมีให้หรือออกแบบเองได้ พร้อมเลือกระดับความละเอียดมาก หรือ

น้อยของงบได้

ความสามารถระดับ Advanced
คือ รองรับงบดุลและงบกําไรขาดทุน แบบชอ่งเดียว และหลายชอ่ง

เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเก่าหรืองบประมาณ เชน่

• งบกําไรขาดทุนเดือนน้ีเทียบกับเดือนก่อน

• งบกําไรขาดทุนเดือนน้ีเทียบกับเดือนก่อนพร้อมยอดสะสมท้ังปี

• งบกําไรขาดทุนเดือนน้ีเทียบกับเดือนน้ีของปีท่ีแล้ว

• งบกําไรขาดทุนพร้อมยอดเปรียบเทียบและ % การเจริญเติบโต

• งบกําไรขาดทุนแจงเดือน 12 เดือน

• งบกําไรขาดทุนรายไตรมาสพร้อมเลือกการเปรียบเทียบไตรมาสท่ีผ่านมา

 หรือไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้ว

• งบกําไรขาดทุนปีน้ีเทียบกับปีก่อน

• ฯลฯ

ความสามารถอื�น ๆ
• สามารถจัดทํางบประกอบงบการเงินได้

• สามารถเลือกใชม้าตรฐานท่ีโปรแกรมมีให้หรอืออกแบบได้เอง พรอ้มเลือก

 ระดับความละเอียดมากหรือน้อยของงบได้

• สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ท้ังแยกโครงการ, แผนกหรือสาขา

• ไม่จํากัดงวดบัญชีท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบ เชน่ งบกําไรขาดทุนปีน้ี

 เปรยีบเทียบย้อนหลัง 5 ปี โดยแสดงทีละปี และหาผลการเจรญิเติบโต 5 ปี

 ท่ีผ่านมา เป็นต้น

• เลือกเง่ือนไขในการกรอกข้อมูลได้

ความสามารถระดับ Professional
คือ เสริมความสามรถด้วยการรองรับการจัดการข้อมูลเพื่อทํางบกระแสเงินสด (Cash Flow) เช่น บัญชีเสมือนเงินสด, เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน, เงินสด

จากกิจกรรมลงทุน และเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ตลอดจนรองรับอัตราสว่นทางการเงิน (Financial Ratio)

        โปรแกรม Business Plus Collector บน Android คือโปรแกรมท่ีช่วยให้งานการบันทึกเอกสารเก่ียวกับสินค้า เช่น การซ้ือ,

การขาย, การโอนย้ายสินค้า และการตรวจนับสินค้า นําเข้าโปรแกรม Business Plus ERP ให้เป็นเรื่องท่ีง่ายยิ่งขึ้น โดยทําได้

ทุกสถานท่ีเพียงทําผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในระบบ Android พร้อมเสริมด้วยความสามารถในการเช็คราคา และกําหนด

จุดต�าสุดและสูงสุดของแต่ละตําแหน่งเก็บได้   เพื่อการวางแผนในการเติมเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ระบบนําไปช่วยงานใน

รูปแบบหลายๆ แบบ อาทิเชน่ อ่านต่อหน้าถัดไป

ระบบวิเคราะห์งบการเงิน
Business Plus Financial Analysis & Financial Intelligence (FI)

เสรมิการทาํงานดว้ย Business Plus Collector
โปรแกรมชว่ยบนัทกึเอกสารเกี�ยวกบัสินคา้ บน Android
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คุณสมบัติทั�วไป
• รองรับการเก็บภาพ, VDO หรือ Brochure ของสินค้าเพ่ือแสดงให้ลูกค้า

 หรือพนักงานขายทราบรายละเอียดในตัวสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

• รองรับการบันทึกเอกสาร ตรวจนับสินค้า, ขายสินค้า, ซื้อสินค้า, โอนย้าย

 สินค้า, ตรวจสอบราคาและต้ังค่าจุดสุงสุดต�าสุดของแต่ละท่ีเก็บ 

• บันทึกเอกสารได้ทกุสถานท่ี เพยีงมีสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ต ระบบ Android

 ท่ีติดต้ังระบบ Business Plus Collector 

• ขอ้มูลรหัสสนิค้า ราคาขาย จุดต�าสุดสงุสดุของแต่ละตําแหนง่เก็บ เป็นขอ้มูล

 ปัจจุบันเพราะติดต่อฐานข้อมูลแบบ Online  

• นําเอกสารท่ีบันทึกผ่าน สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ส่งไปยังสํานักงานใน

 รูปแบบของไฟล์ประจําเครื่องท่ีง่ายต่อการตรวจสอบและนําเข้าระบบ

 Business Plus ERP

ช่วยงานการตรวจนับสินค้า
        กิจการท่ัวไปสามารถมีเครื่องมือช่วยในการทําเอกสารตรวจนับสต็อก

และการตรวจนับสต็อกแทนระบบเดิม คือการจดรายการสินค้าลงใบตรวจนับ

และนําเอกสารมาบันทึกเขา้ระบบท่ีเสยีเวลา และมีโอกาสผิดพลาดในรายการ

สินค้าได้ โปรแกรม Business Plus Collector ท่ีติดต้ังบนสมาร์ทโฟน หรือ

แท็บเล็ตใน ระบบ Android เป็นเครื่องมือเพื่อการบันทึกผลการตรวจนับ

สินค้า โดยจะได้ไฟล์ของแต่ละเครื่องสง่มายังฐานข้อมูล ให้ระบบเลือกนําเข้า

เพื่อยืนยันยอดในระบบ Business Plus ERP ได้ทันทีรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด

โดยมีคุณสมบัติท่ีเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นคือ

 • สามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตถ่ายภาพบนบาร์โค้ด เพื่อ

  อ่านเป็นเลขรหัสสนิค้า ได้อยา่งง่ายๆ ถกูต้องและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด

  ในการบันทึกข้อมูล

 • กรณมีีการนับบางสว่น ระบบสามารถเลือกรายการท่ียงัไม่โอนเขา้ระบบได้

  ถึงแม้มีรายการไฟล์ท่ีโอนเข้าเอกสารตรวจนับแล้ว  ปนกับการนําเข้า

  ครั้งใหม่ได้ ป้องกันการโอนซ�า

 • ในการตรวจนับสินค้าชนิดเดียวกันแต่หลายๆ ท่ีต้ัง สามารถยุบรวมให้

  เหลือรายการเดียว โดยโปรแกรมจะรวมจํานวนสนิค้าเขา้ด้วยกัน เพื่อง่าย

  ต่อการตรวจสอบ

ช่วยงานการขาย
        กิจการฝากขายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า โปรแกรม Business Plus

Collector ชว่ยสร้างเอกสารการขายให้สํานักงานได้อยา่งรวดเร็ว ต่างจาก

การทํางานเดิมท่ีพบปัญหาเร่ืองการรายงานการขายของพนักงาน PC ท่ีล่าชา้

และเป็นกระดาษ หรือเม่ือนําใบรายงานการขายของพนักงาน PC ไปบันทึก

เข้าระบบบัญชีท่ีสํานักงานพบว่ามีการบันทึกผิดพลาด ใช้เวลาบันทึกนาน

ไม่ทันกับการปิดยอดวางบิลของห้างสรรพสินค้า โปรแกรม Business Plus

Collector สามารถชว่ยงานสว่นน้ีได้อยา่งดี

 • เพยีงพนักงาน PC ใช ้สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ต ในระบบ Android ของ

  พนักงาน บันทึกการขายเข้าเครื่องโดยไม่ต้องบันทึกเลขรหัสสินค้า

  สามารถใช้กล้องอ่านบาร์โค้ดเลขรหัสสินค้าได้อย่างง่ายๆ  ถูกต้อง

  และรวดเร็ว

 • สง่ยอดกลับมาท่ีสํานักงาน ได้ทุกวัน 

 • สํานักงานดึงไฟล์น้ันเข้าเอกสารขายของแต่ละห้างได้อย่างรวดเร็ว

  โดยไม่ต้องบันทึกทีละรายการ   ลดเวลาการทํางานเป็นอย่างมาก

  (ทํางานรว่มกับโปรแกรมฝากขาย Business Plus Consignment)

        กิจการขายสินค้าท่ีมีแบบและชนิดท่ีหลากหลายรุ่น  เช่น  โชว์รูม

เฟอร์นิเจอร์, ร้านขายวัสดุก่อสร้างพวกกระเบื้องเซรามิค, กระเบ้ืองโมเสค

เป็นต้น ท่ีฝ่ายขายสามารถนําสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ของพนักงานขาย

ท่ีติตด้ังระบบในการแสดงภาพสินค้าให้ลูกค้าได้ชมได้ หรือแสดงภาพห้อง

ตัวอยา่งต่างๆ ท่ีจัดไว้ให้ลูกค้าได้ชมระหว่างการเลือกซื้อสินค้า และฝ่ายขาย

ก็สามารถรับ Order ได้ทันท่ีท่ีจุดเจรจาการขาย  ซ่ึงทําให้การขายรวดเร็ว

เพิ่มโอกาสการขาย และเพิ่มมูลค่าการขายได้อย่างง่ายๆ ตลอดจนช่วยงาน

ในการรับสินค้าและการตรวจสอบราคา

        ซึ่งจะเห็นว่าโปรแกรม Business Plus Collector บน Android ช่วย

การทํางานให้สะดวกคล่องตัวโดยใช้ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต  แทนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ทําให้งานท่ีต้องบันทึกลดการบันทึกได้อยา่งมาก ลดการผิดพลาด

ได้งานทันเวลาท่ีต้องใช้ พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น

ลูกค้ากว่า 10,000 บริษัท เป�นเครื�องยืนยันความมั�นใจในการใช้งาน แห่งความมั�นคงและประสบการณ์

เสริมการทํางานด้วย Business Plus Collector
โปรแกรมช่วยบันทึกเอกสารเกี�ยวกับสินค้า บน Android (ต่อ)

การันตีคุณภาพด้วยรางวัล
สุดยอด SME แห่งชาติ ป� 2552 (SME National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
SME ดีเด่น ประจำป� 2561 (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสร้างสรรค์และออกแบบ
โล่พระอาทิตย์ทองคำ ป� 2551-2552
บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำป� 2561 (ATSI Digital Entrepreneur Awards 2018)
บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง ประจำป� 2560, 2561, 2562 3 ป�ซ้อน
(ATSI Digital Entrepreneur Awards 2017, 2018, 2019)
บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอื�นๆ (Real Estate ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ฯลฯ) ประจำป� 2565
(ATSI Digital Entrepreneur Award 2022)
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