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เหมาะสำหรับคาปลีก-คาสง ทุกกิจการ 

• หางสรรพสินคา
• ซุปเปอรมารเก็ต
• มินิมารท/รานธงฟา
• รานขายของที่ระลึก
• รานขายวัสดุกอสราง
• รานเครื่องมือ/เคมีการเกษตร
• รานขายเครื่องมือชาง
• ราน Pet Shop
• ศูนยอาหาร
• รานกาแฟ/รานอาหาร
• รานอาหารสด/แชแข็ง

• รานสินคาแมและเด็ก
• รานขายเครื่องกีฬา
• รานเฟอรนิเจอร
• รานขายยา
• รานขายหนังสือ
• รานเครื่องเขียน
• รานขายเครื่องดนตรี
• รานเครื่องสำอาง
• รานขายเสื้อผา
• Duty Free
• ฯลฯ

พรอมสรรพดวยระบบโปรแกรมการใชงานครบวงจร

ERP : โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป
POS : โปรแกรมขายหนาราน
Binvoice : โปรแกรมพิมพใบกำกับภาษีเต็มรูป
E-Journal : โปรแกรมสำเนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส
Bbarcode : โปรแกรมพิมพปายราคา
Show Price : โปรแกรมสอบถามราคา
Check Price  : โปรแกรมตรวจสอบราคา
Queue Buster  : โปรแกรมชวยลดคิวรอชำระที่แคชเชียร
Member Rewards Online : โปรแกรมคำนวณแตมสมาชิก Online
Redeem : โปรแกรมแจกคูปองเงินสดและสวนลดสินคา
e-Coupon : โปรแกรมพิมพคูปองแบบอิเล็กทรอนิกส
The One Card : โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาชิก ชอปไดทุกเครือ
Replenishment : โปรแกรมเติมเต็มอัตโนมัติ
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โปรแกรมบริหารงานคาปลีก-คาสงสำเร็จรูปPOS

หมดปญหาสต็อกสินคาไวจนลนแตขายออกชา ทำใหเงินทุนจม Business Plus ยังชวยควบคุมสต็อกสินคา

ของสำนักงานใหญและสาขาได เชื่อมโยงระบบบัญชีบริหารงานหลังราน Business Plus ERP ไดทันที

ตอเชื่อมกับเครื่องมือในการตรวจนับสินคาทั้งแบบออฟไลนและออนไลน ใหเลือกใช ลดเวลาการทำงาน

รวดเร็ว ไดผลทันทีทำใหการบริหารสินคา การสั่งซื้อ การเติมเต็ม มีประสิทธิภาพสูงสุด

เช็คสต็อกไดงายๆ อะไรเหลือเทาไหร ตองสั่งเพิ่ม ตองเติม สินคารายการใด
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          ชวยงานขายหนาราน คิดเงิน ถูกตอง รวดเร็ว งานบริหารรานคามีประสิทธิภาพมากข้ึน ทำงานอัตโนมัติครอบคลุมแผนการขาย

เรื่องโปรโมชั่น ลดราคา แลกซื้อ แถม แจก e-coupon แบงแยกสิทธิสมาชิกไดตามประเภท สมาชิกสะสมแตม แลกแตม (redeem)

แบบคำนวณอัตโนมัติ ชวยแคชเชียรสรางความสัมพันธกับลูกคา เพิ่มโอกาสขายเพิ่ม เชน ถาลูกคามาคิดเงินแคชเชียรสามารถบอกลูกคาไดวา

สินคารายการน้ันมีโปรโมช่ัน หรือ ซ้ือก่ีช้ินจะไดสวนลด เปนตน พรอมสรุปรายงานพฤติกรรมการขายของแคชเชียร รายงานวิเคราะหแคมเปญ

ไดผลคุมหรือไม และรายงานวิเคราะหสำหรับผูบริหารอีกมากมาย

• อัตโนมัติ หรือ เลือกใชวิธีตามประเภทราน

แคชเชียร ใชงานงาย / ตรวจสอบได

รับสงขอมูลระหวาง POS และ สำนักงาน

รองรับ Electronic Journal

• หลากหลายเหนือคูแขง เชน นาทีทอง
 ซื้อครบไดแถม / แลกซื้อ, ซื้อคละได
 ราคาพิเศษ เปนตน

Campaign / Promotion

• สะสมแตม
• โปรโมชั่นสะสมแตม
• แลกแตม

Member

• พิมพคูปองอัตโนมัติที่แคชเชียร
• ควบคุมอายุคูปอง

e-Coubon

POS Loyalty Program

• พิเศษเฉพาะสมาชิกและแยกประเภทได

• แสดงยอดซื้อสะสมแตม
• แจงแคมเปญและกิจกรรม

Campaign / Promotion

ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปไดทันทีที่ลูกคารองขอ

เชื่อมโยง Business Plus ERP

ERP
Inventory Management

Accounting & Financial Management
รองรับแฟรนไชส์

ภาษีขาย
Bplus Member Application

ชวยงานหนารานและบริหารสินคาแบบครบวงจร คุมคาการลงทุน

Business Plus POS จัดการไดทั้งหมด

Business Plus POS เปนสิ่งที่ขาดไมไดในรานคาปลีกคาสง

ภาษาไทย

จะรานเล็ก รานใหญ รานเดี่ยว หรือรานหลายสาขา รานแฟรนไชส
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ผู้ช่วยมือ 1 ของเจ้าของร้าน ทุกขนาดธุรกิจ

โปรแกรมสมาชิก สะสมแตมและแลกแตม
รักษาฐานลูกคาและเกิดการซื้อซ้ำ นำมาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสรางกำไรอยางตอเนื่อง
Maintain customer base and Repeat purchases, To bring sustainable sales and profits continuously.

การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาดวยระบบสมาชิก เปนกลยุทธของการตลาดยุคปจจุบันที่หางรานตางๆ ตองการทำ แตทำอยางไรใหเหนือคูแขง
ทำอยางไรใหลูกคาสนใจและได ใจลูกคาตั้งแตการใหสวนลดสมาชิก การสะสมแตม การแลกแตม ตองใชทรัพยากรในองคกรเพื่อสนับสนุนอยางมาก
Business Plus จึงออกแบบเครื่องมือชวยที่จะมาสนับสนุน ดวย  

 • Business Plus Member Reward Online โปรแกรมคำนวณแตมสมาชิก Online
 • Business Plus Redeem โปรแกรมแลกแตมอัตโนมัติ แจกคูปองเงินสดและสวนลดสินคา

• ขายไดรวดเร็ว ราคาขายปลีกเปนชิ้น ขายสงโปรแกรมคำนวณราคาอัตโนมัติจาก แพ็ค กลอง ลัง
 เพียงสแกนอานบาร โคดหรือกดรหัสสินคาจากแปนพิมพ
• รองรับขายสินคาประเภทแบงขาย ตัดขาย, ชั่งขาย เชน ตัดผาขายวัดตามความยาว ตักชั่งน้ำหนักดวยเครื่องชั่ง  
• ชวยงานขายอาหารสดบริหารน้ำหนักสินคาคงเหลือไดอยางดี โดยรองรับการขายสินคาผานเครื่องชั่งที่พิมพบาร โคด
 รูปแบบ 13 หรือ 18 หลักได
• รองรับสินคาที่ตองขายตามเลขที่ประจำตัวสินคา (Serial Number) เชน เครื่องใช ไฟฟา, โทรศัพทมือถือ เปนตน
• รองรับการขายสินคาที่จัดประกอบกันเปนชุดหรือ Set เชน กระเชาปใหม, ชุดสังฆทาน, จัดคูโปรโมชั่น เปนตน
 และสามารถบันทึกรายละเอียดสวนประกอบในชุด เพื่อนำไปตัดสต็อกและคำนวณตนทุนขายให ได
• ชวยงานพิมพบาร โคดใหกับสินคาที่ไมมีบาร โคด สินคาประกอบชุดเอง สินคาทองถิ่น เพื่อการควบคุมสินคา
 ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทำใหการขายสะดวกรวดเร็วถูกตอง  

รองรับการขายสินคาหลากหลาย

• งายสะดวกกับแคชเชียรและลูกคา รับชำระไดทั้งเงินสด, บัตรเครดิต, เช็ค, คูปอง, บัตรของขวัญ หากยอดขายเปนไปตามที่กำหนด หรือซื้อครบ
 ตามรายการสินคาที่จัดโปรโมชั่น ระบบสามารถจัดพิมพ e-coupon (option) ใหทายใบเสร็จโดยอัตโนมัติ
• ชองทางรับชำระแบบไมตองนับเงินสด (Cashless) ลูกคาจายสะดวก ดวย QR PromptPay (Dynamic QR Code) สแกนที่หนาจอเครื่อง POS ไมตอง
 กังวลเรื่องเงินทอนและขจัดปญหาลูกคากดชำระผิด
• รับเงินสกุลอ่ืนนอกจากเงินสกุลไทยได และสามารถรับชำระมากกวาหน่ึงสกุลเงินในหน่ึงใบเสร็จ ระบบคำนวณเงินทอนใหอัตโนมัติตามอัตราแลกเปล่ียน
 ที่กำหนด

ชวยงานการรับชำระ การใหสวนลดไมผิดพลาด

• นาทีทอง / Hot Price
• แคมเปญ / โปรโมชั่น
 • ซื้อมากชิ้นไดลด ไดแถม
 • ซื้อครบตามมูลคา ไดของสมนาคุณ
 • ซื้อคละกันครบจำนวนไดราคาขายสง ฯลฯ
• จัดรายการคุมไหม ทำแลวไดกำไร หรือขาดทุน
• สมาชิกไดราคาพิเศษ / แคมเปญเฉพาะสมาชิก
• มีอีกหลากหลายรูปแบบ เครื่องมือกระตุนเพื่อเพิ่มยอดขาย

ผูชวยมือ 1 ของเจาของราน เพิ่มโอกาสขายเหนือคูแขง ลดขอผิดพลาด คำนวณอัตโนมัติ

S/N : 22DA4S1002885

PIN : 1052502309

25%

โปรโมชั�นพิเศษ !!
ซื�อชิ�นที� 2 

โปรโมชั�นพิเศษ !!
ซื�อชิ�นที� 2 ราคา 1 บาท ราคา 1 บาท 

โปรโมชั�นพิเศษ !!

฿1.-
    ชิ�นที� 2ซื�อครบ 2 ขวดซื�อครบ 2 ขวด

แถม 1 ขวดแถม 1 ขวด

แถมแถม

Business Plus POS Online
เหมาะสำหรับกิจการที่ตองการทราบยอดสินคาคงคลังตลอดเวลาทันที โดยหากระบบ Network หรือระบบ Lan มีปญหา ไมสามารถเชื่อมตอระหวางเครื่อง
ที่สำนักงานและเครื่อง POS การขายยังคงสามารถขายตอไปได ไมมีการหยุดชะงัก เมื่อระบบ Network หรือระบบ LAN เริ่มใชงานไดอีกครั้ง โปรแกรม
จะชวยจัดการระบบท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีมีการหยุด Online ใหอัตโนมัติ โดยผู ใชงานจะสามารถกลับมาทราบยอดสินคาคงคลังท่ีเปนปจจุบันและถูกตองไดทันที



BusinessPlusPOS BusinessPlusPos
Software

@saleBPLUS

085-234-5980

02-880-9700, 02-409-5409
02-880-8800

11 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Website : www.businessplus.co.th E-mail : allsales@businessplus.co.th

บริษัท บิซิเนส แอนด เทคโนโลยี่ จํากัด
(BUSINESS & TECHNOLOGY CO., LTD.)

พัฒนาซอฟตแวรโดย
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โปรแกรมบริหารงานคาปลีก-คาสงสำเร็จรูป

Replenishment โปรแกรมเติมเต็มอัตโนมัติ
กิจการคาสง-คาปลีกที่มีสาขา มีหนาราน มีพื้นที่ขายที่แยกจากคลังสินคา ตางตองการจะเติมสินคาไปยังพื้นที่ขายใหเพียงพอในการจำหนาย โดยแตละ

ขั้นตอนตองใชเวลามาก และใชความละเอียดรอบคอบพรอมความชำนาญ ซึ่งสามารถเกิด Human Error บอย เชน เบิกนอยไมพอขาย เบิกชา เบิกผิด

รายการ สงของผิดรายการ เบิกสินคามากเกินไป สั่งซื้อซ้ำ ลืมสั่งซื้อ เปนตน Business Plus Replenishment สามารถชวยลดการสูญเสียดังกลาว โดย

โปรแกรมไดถูกออกแบบมาเพื่อชวยงานหลักๆ ดังนี้

 • การหาจำนวนเบิกเพื่อเติมเต็มในปริมาณและเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กิจการกำหนด

 • ปองกันการจัดสงสินคาของคลังที่ไมตรงกับเอกสารการเบิก

 • ผสมรวมกลองใหมเพื่อทำเปน Packing List ไปกับหีบหอใหมเพื่อสงไปยังหนารานอยางเปนระบบ

 • รวบรวมรายการสินคาที่คลังมีไมเพียงพอเปนเอกสารขอซื้อ

โปรแกรมเติมเต็มอัตโนมัติออกแบบมาเพื่อรองรับการเติมสินคาตามความสำคัญของสินคา สรางความสะดวกรวดเร็ว เพิ่มยอดขาย ลดตนทุน โดยคำนวณ

ตัวเลขที่ตองการเบิกแบบอัตโนมัติใหตามขอกำหนดของกิจการ ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขในการเติมเต็มไดหลากหลายแบบ เชน

 • เมื่อพื้นที่หนารานวางพอเบิกตามขนาดบรรจุ

 • เมื่อถึงวันที่กำหนด เชน ทุก 7 วัน ทุกวันพุธ เปนตน

 • เมื่อจำนวนสินคามีต่ำกวาจุดที่กำหนด

 • เติมใหเทากับการเติมครั้งสุดทาย - ยอดขายหลังเติมครั้งสุดทาย

• Bplus Show Price แอปพลิเคชั่นแสดงราคา พรอม VDO โฆษณา บนอุปกรณ Android ณ จุดบริการลูกคา เพื่อใหลูกคาไดเลือกตรวจสอบ
 แบบ Self-Service
• Bplus Check Price on Android ระบบการตรวจสอบราคาบนสมารทโฟนของพนักงาน เพ่ือสุมตรวจสอบราคาใน Shelf ชวยบริการลูกคาหากเขามา
 สอบถามพนักงานและสามารถเชียรเพ่ิมจำนวนขายไดตามแคมเปญท่ีแสดง ตรวจความพรอมสินคาวางครบเปนระเบียบไหม แจงกลับผูดูแลเพ่ือทำการแก ไข
 ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีขายทำใหทราบปญหาและทำการปรับปรุงคุณภาพหนาราน และสาขาม่ันใจไดวาสินคาท่ีวางตรงตามแคมเปญ
 และราคาท่ีจะแสดงท่ีแคชเชียรถูกตองตรงกัน 
• Bplus Queue Buster App on Android เลขาชวยงานแคชเชียร ลดเวลา คอยคิวจายชำระของลูกคาใชงานรวมกับ Business Plus POS 
 โดยถาพบคิวแถวยาว พนักงานสามารถดึงลูกคามาทำการสแกนลวงหนา กอนสงแคชเชียร Quick Checkout Scan And Go ดวย QR Code ท่ีจุดแคชเชียร

Business Plus POS เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกคา อำนวยความสะดวกลูกคาแบบ Self-Service บริหารจัดการพื้นที่
และเลขาชวยงานแคชเชียร ดวยแอปพลิเคชั่น

Bplus Foods & Restaurant โปรแกรมบริหารงานกิจการรานอาหาร
ระบบที่ครอบคลุมการบริหารงานรานอาหาร ทั้งราน Restaurants, Bars, Night clubs, Quick service restaurant และ Kiosk

 • ชวยในการเปดโตะ ปดโตะ เช็คบิล เก็บเงินลูกคาไดทั้งเงินสด, • ใหสวนลดอาหารและเครื่องดื่มแยกอัตราได
   บัตรเครดิต, บัตรสวนลด, คูปอง เปนตน  • แจงรายการอาหารขายดีประจำสัปดาห
 • รับออเดอรพรอมคำสั่งปรุงอาหารพิเศษสงไปยังครัว • ทราบวัน-เวลาขายดี ยอดขายเฉลี่ยตอวัน ตอโตะ
 • รองรับการยายโตะ รวมโตะ และการเปลี่ยนโตะ • เชื่อมโยงระบบ Business Plus ERP ชวยคำนวณตนทุน และกำไรขั้นตน
 • คิด Service Charge ไดโดยอัตโนมัติ หรือยกเวน

Bplus Food Court โปรแกรมบริหารงานศูนยอาหาร
ใชงานงาย รองรับเทคโนโลยี ทันสมัย เพิ่มยอดขาย เหมาะทั้งศูนยอาหารในหางสรรพสินคา โรงงาน
โรงพยาบาล โรงเรียน

Food Court
โปรแกรมบริหารงานศูนย์อาหาร

System
ระบบบริหารงานกิจการร้านกาแฟ

C    ffee & Bakery • Bplus Coffee Executive โปรแกรมดูรายงานยอดขายบนมือถือ
 สะดวกสุดๆ !!! สำหรับผูบริหารไมเขาราน ก็รูยอดขายได เพียงแคปลายนิ้ว

• Bplus Coffee & Bakery โปรแกรมบริหารงานกิจการรานกาแฟ


