
• แบงแยกสมาชิกไดหลากหลายประเภท ตามกลยุทธทางการตลาด เชน สมาชิกบัตรทอง สมาชิกบัตรเงิน โดยสามารถกำหนดสิทธิประโยชน ได แยกตามสมาชิก เชน  

 • สมาชิกประเภทนี้สามารถสะสมแตมได หรือ ไม

 • รองรับราคาขายที่แตกตางตามประเภทสมาชิก คือ สามารถกำหนดตารางราคาแยกได

 • สามารถใหสวนลดแยกตามประเภทสมาชิก 

 • รองรับการสรางความพิเศษใหสมาชิก ดวยสวนลดในเดือนเกิด หรือ วันเกิด ประเภทสมาชิกใดบางมีสิทธิไดรับ และ ไดรับใน % ที่ตางกันไดตามประเภทสมาชิก

คุณสมบัติเดน
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 การรักษาฐานลูกคาและการทำใหลูกคากลับมาซื้อซ้ำ ซึ่งเปนการนำพามาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืน และสรางกำไร

ไดอยางตอเนื่อง การสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาดวยระบบสมาชิกเปนกลยุทธของการตลาดยุคปจจุบัน

ที่หางรานตางๆ ตองการทำ แตทำอยางไรใหเหนือคูแขง ทำอยางไรใหลูกคาสนใจและได ใจลูกคา ตั้งแต

การใหสวนลดสมาชิก การสะสมแตม การแลกแตม ตองใชทรัพยากรในองคกรเพื่อสนับสนุน

อยางมาก หลายทานกำลังมองหาเครื่องมือชวยที่จะมาสนับสนุน

 Business Plus Member โปรแกรมสมาชิก สะสมแตมและแลกแตม

ออกแบบมาดวยความสามารถพื้นฐาน เพื่อรองรับงานสมาชิกที่สมบูรณแบบ

โดยสมาชิกสามารถไดรับสวนลดไดหลากหลายแบบ สะสมแตม พรอมการแลกแตม

ตลอดจนการสงขาวสารใหสมาชิกในเงื่อนไขการตลาดที่ตองการประชาสัมพันธ ได

 • รองรับวันหมดอายุของบัตรสมาชิก เมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุสามารถตั้งคาให ไมสามารถใหสวนลดสมาชิกได

 • พรอมรายงานรายละเอียดสมาชิกในรูปแบบตางๆ เชน  

   1. รายงานตาม วันเกิด, วันสมัคร, วันหมดอายุของสมาชิก

   2. รายงานรายชื่อสมาชิก พรอมที่อยู

   3. รายงานรายชื่อสมาชิกตามประเภทสมาชิก

   4. รายงานรหัสสมาชิกกับขอมูลอางอิง

 • นำขอมูลสมาชิกมาพิมพบัตรสมาชิกได

 • สามารถจาหนาซองเพื่อทำการประชาสัมพันธขาวสาร และโปรโมชั่นใหสมาชิกได

• รายละเอียดสมาชิก 
 • เก็บประวัติรายละเอียดสวนบุคคลของสมาชิก เพื่อการวิเคราะหยอดซื้อไดอยางครบถวน

 • สามารถเก็บความชอบหรือความสนใจพิเศษ เพื่อใช ในการวิเคราะหสมาชิกได  เชน สีที่ชอบ,  งานอดิเรก,  กิจกรรมที่ชอบ,  สิ่งที่สนใจพิเศษและขอมูลอื่นๆ

  สำหรับการวิเคราะหสมาชิก โดยขอมูลสวนนี้ใชรวมกับระบบวิเคราะหการตลาดขั้นสูง (BI) เทานั้น ในรายงานที่โปรแกรมจัดเตรียมไว ใหทานนั้น อาจไมตรง

  กับมุมมองของทาน ดังน้ันโปรแกรมจึงไดชวยอำนวยความสะดวกใหทานในการจัดทำรายงานตามความตองการได โดยโปรแกรมใหทำการกำหนดขอมูลหรือ

  เงื่อนไขที่ทานตองการได

Application

point

เสร�มดวย
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• เครื่องมือชวยในการจัดการอื่นๆ
 • เครื่องมือชวยในการจัดการเกี่ยวกับแฟมสมาชิกให ไดอยางรวดเร็วมีฟงกชั่นตางๆ ดังตอไปนี้

  • การตออายุสมาชิก 

  • การเลิกใชสมาชิกที่ขาดการติดตอ

  • การลบสมาชิกที่ขาดการติดตอ

    • การตออายุโดยอัตโนมัติสามารถกำหนดเงื่อนไขการตออายุได เชน เลือกประเภทสมาชิก,  เลือกจากวันที่สมัครสมาชิก,  เลือกวันที่หมดอายุสมาชิก  เฉพาะที่มี

     ยอดซื้อ  ระบุชวงวันที่ที่ตองการใหโปรแกรมตรวจสอบยอดซื้อของสมาชิกพรอมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองการใหโปรแกรมตรวจสอบ เปนตน  ถารายการตรงตาม

     เงื่อนไขที่เลือกโปรแกรมจะทำการตออายุใหโดยอัตโนมัติ 

    • ขยายจำนวนวันหมดอายุเพิ่มได กำหนดจำนวนวันที่ตองการใหโปรแกรมคำนวณวันที่หมดอายุเพิ่มโดยโปรแกรมจะเปลี่ยนวันที่ตามวันหมดอายุ ที่คำนวณได ใน

     แฟมประวัติสมาชิกที่ระบุตามเงื่อนไข เชน ขยายวันที่หมดอายุออกไป 30 วัน

    • กำหนดวันหมดอายุเปนวันที่ตองการ ใหกับสมาชิกที่ตรงตามเงื่อนไขที่ตองการ โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนวันที่หมดอายุในแฟมประวัติสมาชิก ในชองวันที่หมดอายุ

     ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

    • การลบแฟมสมาชิก สามารถกำหนดเงื่อนไขของการขาดการติดตอได เชน เลือกประเภทสมาชิก, เลือกจากวันที่สมัครสมาชิก, เลือกวันที่หมดอายุสมาชิก เฉพาะ

     ท่ีมียอดซ้ือระบุชวงวันท่ีท่ีตองการใหโปรแกรมตรวจสอบ ยอดซ้ือของสมาชิกพรอมจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีตองการใหโปรแกรมตรวจสอบ เปนตน  ถารายการตรงตาม

     เงื่อนไขที่เลือกโปรแกรมจะทำลบแฟมสมาชิกใหโดยอัตโนมัติ 

• รายงานตางๆ เกี่ยวกับสมาชิก
      รายงานเก่ียวกับสมาชิกเพ่ือวิเคราะหขอมูลตางๆ เชน วิเคราะหแตมสมาชิก แตมคงเหลือ หรือการวิเคราะหประวัติการขายสมาชิกตาม เพศ อายุ วิเคราะหยอดขายสมาชิก

ตามชวงวันที่ที่ตองการวิเคราะห  ที่เปนประโยชน ในการนำไปจัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับสมาชิกตอไป เชน 

  1. รายงานประวัติการขายตามสมาชิกกอนเดือนเกิด แสดงที่อยู

  2. รายงานประวัติการขายตามสมาชิกกอนเดือนเกิด ยอนหลัง 6 เดือน

  3. รายงานรายชื่อและที่อยูสมาชิกที่ยอดซื้อสูงสุด

  4. รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง 6 เดือน

  5. รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง 6 เดือน ตามประเภทสมาชิก

  6. รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง 6 เดือน ตามอาชีพ

  7. รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง 6 เดือน ตามอายุ

  8. รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง 6 เดือน ตามเพศ

  9. รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง 6 เดือน ตามสถานภาพ

• การสะสมแตม
 • สามารถกำหนดยอดซื้อและยอดแตมที่ได เชน มูลคายอดซื้อ เชน 25 บาท จำนวนวนแตมที่ได เชน 1 แตม เปนตน

   • ถาซื้อสินคา 5,000 บาท แตมที่ไดรับ 10 แตม

   • ถาคืนสินคา 500 บาท แตมจะถูกหัก 1 แตม เปนตน

คุณสมบัติเดน

• การแลกแตม
 • โปรแกรมจะคำนวณแตมจากยอดซื้อใหตามขอกำหนดของหางราน โดยอัตโนมัติ 

 • โปรแกรมประมวลผลจากเอกสารขายนำมาคำนวณแตมใหกับสมาชิก ตามที่ไดมีการ

  กำหนดเงื่อนไขวิธีการคำนวณแตมเอาไว

 • รายงานรายละเอียดใหสมาชิกทราบแตมที่ไดรับ และ แตมที่ใช ไป เชน  

   • ใบแจงยอดสมาชิก

   • รายงานรายละเอียดยอดสมาชิก  

   • รายงานสรุปแตมสมาชิก 

   • รายงานสรุปแลกแตม 

   • รายงานรายละเอียดแลกแตม

   • รายงานการเคลื่อนไหวแตมสมาชิก

   • รายงานสรุปการแลกแตมสินคา สมาชิก

MEMBER
CARD
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โปรแกรมคํานวณแตมสมาชิก Online
 เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา ในปจจุบันการแขงขันของธุรกิจคาปลีก-คาสง โดยเฉพาะในซุปเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา และ ดีพารทเมนทสโตร มีการแขงขัน

กันสูงมาก มีเทคนิคโปรโมชั่น แคมเปญตางๆ เพื่อดึงดูดลูกคาหลากหลายแบบ และที่สำคัญที่สุดที่ทุกที่ตองการ คือ วิธีการดึงลูกคากลับมาซื้อสินคาซ้ำบอยๆ จะทำ

อยางไร ซึ่ง Business Plus ไดสรางเครื่องมือขึ้น คือ โปรแกรมคำนวณแตมสมาชิก Online เพื่อใหลูกคาที่เปนสมาชิกไดรับประโยชน สะดวกและรวดเร็ว ในการทราบ

ผลตอบแทน จากการซื้อทันที

Business Plus Member Rewards Online

คุณสมบัติเดนโปรแกรมคำนวณแตมสมาช�ก Online

          เหมาะสำหรับการดึงดูดลูกคากลับมาที่หาง/ราน ในรูปของสมาชิกที่ ใหรางวัลพิเศษในรูปแบบตางๆ ที่แสดงวาลูกคาเปนบุคคลพิเศษ เหนือกวาลูกคาทั่วไป

โดยมีคุณสมบัติเดนดังนี้

 1.  รองรับการใหแตมสมาชิกเมื่อมาซื้อสินคาครบตามมูลคา หรือสินคาพิเศษที่กำหนดไว ไดทันที

 2. รองรับการคำนวณแตมสมาชิกที่จะไดรับตามตองการ เชน สำหรับปายทั่วไป ยอดซื้อทุกๆ 100 บาท ลูกคาไดรับ 1 แตม และปายสมาชิก ทุกๆ 25 บาท ได 1 แตม เปนตน

 3. รองรับวิธีการคำนวณแตมสมาชิกไดตามสินคา เชน สินคาความงาม จะไดคะแนนเพิ่ม 3 เทา หรือทำโปรโมชั่นเฉพาะชวงเวลา ถาซื้อ TV ทุกวันที่ 1 จะไดคะแนนเพิ่ม 5 เทา

 เปนตน

 4. รองรับการจัดการโปรโมชั่นแตมสมาชิก โดยกำหนดใหบวกเปนคาคงที่่หรือคูณเพิ่มเปนเทาได เชน ซื้อสินคาครบ 500 บาท รับแตมทวีคูณเพิ่ม 10 แตม

 หรือ ซื้อสินคาครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับแตมทวีคูณเพิ่ม 2 เทา เปนตน

 5. รองรับการจัดโปรโมชั่นแตมสมาชิกแบบขั้นบันไดไดโดยไมจำกัด เชน ซื้อสินคาครบ 2,000 บาท รับแตมทวีคูณ 2 เทา, ซื้อครบ 3,000 บาท รับแตมทวีคูณ 3 เทา

 6. รองรับการจัดโปรโมชั่นนาทีทองแตมสะสมตามชวง วัน และเวลาที่กำหนด เชน วันเกิดหาง เวลา 12.00-13.00 น. สมาชิกมาซื้อครบ 300 บาท จะไดแตมเปน 10 เทา

 ของปกติ เปนตน

 7. รองรับการใหแตมเพิ่มพิเศษสำหรับวันเกิด / เดือนเกิดของสมาชิกได

 8. สามารถระบุการจัดโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก และเฉพาะเครื่องบันทึกเงินสดได เชน เฉพาะสมาชิกบัตรทองจะไดแตมทวีคูณเพิ่มเปน 2 เทา เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท

 หรือสมาชิกทุกคนที่มาซื้อที่ซุมจัดรายการจะไดแตมทวีคูณเพิ่มเปน 3 เทาเมื่อซื้อครบ 500 บาท เปนตน

 9. รองรับการทำงานแตมสะสมสมาชิกแบบ Online สามารถทราบแตมคงเหลือทันทีในบิลที่ซื้อ

10. เมื่อสมาชิกมาซื้อสินคาแตมสะสมที่จะไดรับ จะแสดงทันทีที่ใบกำกับภาษีอยางยอ

11. รองรับการแลกแตมเพื่อรับรางวัลพิเศษ

12. สามารถแลกแตมไดทั้งที่จุดบริการลูกคาและ กับแคชเชียรที่เครื่องบันทึกเงินสด

13. สามารถนำแตมสะสม มาแลกเปนสวนลดในการซื้อสินคาได

14. สามารถกำหนดสิทธิการใชแตมสะสมแลกเปนสวนลดไดตาม % ที่ตั้งไว เชน สามารถใชแตมที่สะสม

 เปนสวนลดได ไมเกิน 30 % ของยอดซื้อในบิลนั้น หรือสามารถใชแตมที่สะสมเปนสวนลดได 50% ของแตมคงเหลือ

15. รองรับใหสมาชิกสามารถซื้อแตมที่ขาดเพื่อแลกรับรางวัลพิเศษได
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โปรแกรมแจกคูปองเงินสดและสวนลดสินคา

1. สามารถเลือกสมาชิกและรหัสสมาชิก โดยกำหนดวันที่ของแตมที่สะสมและกำหนด

 วิธีคำนวณได เชน คูปองเงินสด มูลคา 1 บาท ใชแตมแลกกี่แตม เปนตน

2. สามารถกำหนดอายุคูปองพรอมท้ังขอความอายุคูปอง และกำหนดคูปองตอสมาชิกได

3. สามารถกำหนดขอความบนคูปองสวนลด  กำหนดคูปองตอสมาชิก  และกำหนด

 รายละเอียดเกี่ยวกับคูปองสวนลด เชน มูลคา / รูปสินคา / ยอดซื้อ

4. โปรแกรมจะทำการลดแตมใหอัตโนมัติ เมื่อมีการแลกคูปองเงินสดเรียบรอยแลว

5. คูปองเงินสด สามารถนำมาใชกับเคร่ืองบันทึกเงินสด เพ่ือเปนการชำระสินคาแทน

 เงินสดไดทันที

เปนหนวย หรือ สมาชิกรับเพ่ิมเปนเทา เชน กำหนดแตมจากปกติ 100 บาท ได 1 แตม

กำหนดแตม ทวีคูณ เม่ือซ้ือสินคาครบ 2,000 บาท ลูกคารับเพ่ิม 5 เทา เม่ือทำการขาย

สินคาจะคิดแตมปกติใหกอน แลวจะทำการคำนวณแตมทวีคูณเพิ่ม

  ตัวอยาง เชน ยอดซื้อครบ 4,000 บาท จะไดแตมปกติ 40 แตม

   และจะไดแตมทวีคูณเพิ่ม 5 เทา 40* 5 = 200 แตม เปนตน

เพื่อกระตุนการอยากสะสมแตม ก็คือการกระตุนยอดขายนั่นเอง

          ซ่ึงทุกกิจการท่ีจัดทำเร่ืองสมาชิกท่ีมีการสะสมแตม ตองไมลืมถึงผลประโยชน

ตอบแทนที่สมาชิกจะเอาแตมไปแลก วาตองสรางความนาสนใจใหสมาชิก    อยากจะ

สะสมแตม ใหครบตามเงื่อนไขใหเร็วที่สุด ถาของรางวัลของแลกเปลี่ยนตรงใจสมาชิก

โปรแกรมสมาชิกและสะสมแตม Business Plus Member ชวยทานเพิ่มยอดขายจาก

สมาชิก ไดอยางแนนอน

คุณสมบัติของโปรแกรม Redeem

1. สรางความประทับใจพิเศษในโอกาสสำคัญของลูกคา เชน วันเกิดหรือเดือนเกิด หรือ

 นำ วัน-เดือนเกิดสมาชิก สามารถมาจัดรายการพิเศษ ในเร่ืองการสะสมแตมได เชน

 เดือนเกิดทั้งเดือน ใหสามารถไดแตมสะสมจากยอดซื้อมากกวาเดือนอื่นๆ เปนตน

2. แตมนาทีทอง รองรับเร่ืองการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขายเก่ียวกับสมาชิกการสะสม

 แตม เหมือนการขายสินคานาทีทองที่กำหนด ชวงวัน ชวงเวลา ที่จะไดราคาพิเศษ

 แตมนาทีทอง ก็เชนเดียวกัน สามารถใหแตมเพิ่มขึ้นตามชวงเวลาที่กำหนด  เพื่อ

 สงเสริมการขายให ในกลุมสมาชิก  มาซื้อในชวงเวลาตามเปาหมายของนโยบาย

 การขายการตลาด

3. แตมทวีคูณเปนการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขายสมาชิกกับการสะสมแตม ใหแตม

 เพิ่มขึ้นตามชวงเวลาที่กำหนด โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขใหสมาชิกรับเพิ่มแตม

Option โปรโมชั่นแตม Redeem

เปนระบบสมาชิกท่ีเหมาะกับกิจการท่ีมีหลายๆ

สาขา หรือหลายกิจการ สามารถใชบัตรสมาชิก

บัตรเดียว ไดกับทุกสาขาในเครือขาย  เพิ่ม

โอกาสการขาย ใหกับกิจการสรางความสะดวก

ใหสมาชิก สอบถามคะแนนไดที่สาขาใดก็ได

สรางความพึงพอใจลูกคาใหกลับมาซื้อซ้ำ 

The One Card โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาช�กชอปไดทุกเคร�อ

 โปรแกรมแลกแตมสมาชิกเปนคูปองเงินสด หรือ คูปองสวนลด เปนการนำแตมสมาชิกจากโปรแกรมสะสมแตมสมาชิกมาตอยอดในการทำสงเสริมการขาย

ในรูปแบบ แลกแตมเปนคูปองเงินสด หรือ คูปองสวนลดสินคา พรอมทั้งสามารถระบุเงื่อนไขการแลกแตมสมาชิกรองรับการแสดงรูปภาพในคูปอง โดยกำหนดไดเอง

โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะแบงเปน 2 สวน คือ

 1.  จัดทำคูปองเงินสด จัดสงใหกับสมาชิก    2.  จัดทำคูปองสวนลด เพื่อใชเปนสวนลดในการแลกซื้อสินคาใหกับสมาชิก

point

Application
แสดงยอดซ้ือสะสมและแตม พรอมแจงแคมเปญและกิจกรรมผาน Smartphone ของสมาชิก
Customer Loyalty, Sustainable sales and profits

         เพ่ือรักษาฐานลูกคาและเกิดการซ้ือซ้ำ นำมาซ่ึงยอดขายท่ีย่ังยืนและสรางกำไรอยางตอเน่ือง Maintain customer base and

Repeat purchases, To bring sustainable sales and profits continuously. การรักษาฐานลูกคาเดิม จึงเปนเร่ืองสำคัญ Business Plus

POS จึงมุงม่ันพัฒนาระบบเสริมตางๆ ข้ึนมาเพ่ือใหลูกคาไดประโยชน ในการใชระบบย่ิงข้ึน โดยเร่ิมตนดวย Bplus Member Application

ระบบแสดงยอดซื้อสะสมและแตมพรอมแจงแคมเปญและกิจกรรมผาน Smartphone ของสมาชิก  

  ลูกคารับแตมสะสมงายเพียงบอกเบอร โทรเมื่อใชบริการที่ระบบ Business Plus POS

  ดึงดูดลูกคาใหม ชวยใหธุรกิจของคุณมีลูกคาประจำเพิ่มขึ้น

  โปรโมชั่น แคมเปญตางๆ และกิจกรรม สงถึงมือถือสมาชิก

  เพื่อเพิ่มโอกาสสรางยอดขาย

  จัดแตงภาพโฆษณาประชาสัมพันธ ไดเองอยางไมจำกัดดวยข้ันตอนงายๆ

  ใชงานรวมกับ Business Plus Memmer for Windows

  (โปรแกรมสมาชิกสะสมแตมและแลกแตม)

ความตองการพื้นฐาน
 1. SQL 2008 R2 หรือสูงกวา
 2. IS 6.5 หรือสูงกวา
 3. Windows 7 / Windows Server 2012 หรือสูงกวา
 4. .NET Core 2.2 หรือสูงกวา

Android App
 1. Android 7.0 หรือสูงกวา
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