
• ผู้ฝากขายไม่สามารถควบคุมสต็อกสินค้า ที�นําไปฝากขายกับทางห้างสรรพสินค้าได้
• ยุ่งยากต่อการจัดการเอกสารขาย/รับคืน ที�มีจํานวนมาก
• ห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากเป�นผู้ได้รับเงินจากลูกค้า และผู้ฝากขายจะได้รับเงิน เมื�อมีการยืนยันยอดระหว่างผู้ฝากขายและผู้รับฝาก โดยทําภายใต้กฏของ
 ผู้รับฝากในการจ่ายชําระ การรับวางบิลในระยะเวลาที�แต่ละห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากกําหนด ซึ�งมีใบกํากับภาษีจํานวนมาก ใบรับคืนเคลียร์สต็อกก็ไม่ใช่น้อย
 จึงเป�นภาระของผู้ฝากขายที�ยากที�จะตรวจสอบและใช้เวลามาก แต่ก็ต้องเร่งดําเนินการให้ทันต่อรอบการชําระของแต่ละห้างสรรพสินค้า ถ้าช้าไม่ทันรอบการรับ
 ชําระจะยาวนานทําให้สภาพคล่องของกิจการมีป�ญหาได้

• ช่วยให้การสร้างข้อมูลสินค้าใหม่ใช้เวลาในการสร้างรวดเร็วเพราะสินค้า
 รุ่นเดียวกัน มี สีไซส์  ต่างกัน ระบบช่วยสําเนาสร้างเลียนแบบให้ครั�งเดียว
 ครบทุกสีไซส์ได้อย่างง่ายๆ  รวดเร็ว  ลดเวลาทํางาน 
• ช่วยงานฝากขายได้หลายรูปแบบเด่น ๆ เช่น 
  • ฝากขายแบบรับผิดชอบสต็อกแยกรายละเอียดสินค้าตามบาร์โค้ด
  • ฝากขายแบบรับผิดชอบสต็อกแบบสินค้าบาร์กลุ่มของห้าง
• ปรับราคาขายปรับเกรดสินค้าที�ตกรุ่นได้ทั�งกลุ่มหรือทั�งหมดของสินค้า
 ใกล้เคียงกันในการบันทึกครั�งเดียว แทนการบันทึกทีละรายการที�จะใช้เวลามาก
• หมดป�ญหาในการบริหารคลังสินค้าเพื�อขายที�จะสามารถนําออกจําหน่าย
 ได้จริง พร้อมกับการบริหารสินค้าที�ฝากขายในแต่ละห้างด้วยคลัง และ
 ตําแหน่งเก็บสินค้าฝากขาย
• มีความยืดหยุ่นสูงไม่จํากัดสถานที�ฝากขายที�เปรียบเสมือนคลังและตําแหน่ง
 เก็บสินค้าของผู้ฝากขาย

  สําหรับธุรกิจที�นําสินค้าฝากขายกับห้างสรรพสินค้า Business Plus Consignment โปรแกรมฝากขาย ช่วยให้การออกใบส่งของ/ ใบรับคืน/

ใบกํากับภาษีสินค้าฝากขาย เพื�อทราบจํานวนสินค้าคงเหลือทั�งในคลังสินค้าเพื�อขายของกิจการ  และคลังสินค้าเสมือนของห้างสรรพสินค้า

สรุปยอดขายยันยอดกับห้าง คํานวณ GP ทั�งสินค้าปกติและสินค้าจัดรายการ ให้เป�นเรื�องง่าย ลดขั�นตอน ถูกต้อง รวดเร็ว เชื�อมโยงกับโปรแกรม

บัญชีบริหารสําเร็จรูป BUSINESS PLUS ERP แบบอัตโนมัติ
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• ลดขั�นตอนการทํางาน ที�ควบคุมสต็อกสินค้าได้อย่างถูกต้อง

• ติดตามสินค้าทุกจุดขายได้ที�สํานักงานหรือผ่านระบบเสริมใช้งานผ่าน
 Smartphone 
• รองรับเอกสารฝากขาย 
  • จํานวนสินค้าในตําแหน่งเก็บฝากขายถูกต้องตามยอดที�บันทึก ทั�งแบบ
   รวมกลุ่ม หรือ แยกรายการตามสี ไซส์
  • ยอดเงิน แสดงได้ทั�งในรูปแบบของยอดขายตามป�ายก่อนหัก GP
   ยอดขาย ตามป�ายหลังหัก GP
  • รูปแบบบิล สามารถแสดงในรูปแบบ Cross Tab ตามรุ่น สี ไซส์ ได้
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Consignment 
โปรแกรมฝากขาย

ลด/เพิ�มสินค้าในคลัง
และคลังฝากขายอัตโนมัติ

ลงบัญชีขาย
ฝากขาย

เจรจาฝากขาย
เป�ดหน้าบัญชีลูกหนี�
ฝากขาย

ส่งสินค้า
และใบกํากับภาษี

ลงบัญชีขาย
ฝากขาย

ตัดสต็อก
คลังสินค้าเพื�อขาย

เพิ�มสต็อกคลัง
ฝากขายแต่ละที�
(คลังห้าง)

เพิ�มลูกหนี�ฝากขาย

ภาษีขาย

Business Plus Consignment  ช่วยท่านได้ 

ป�ญหาการจัดการเหล่านี�มักจะเกิดกับธุรกิจฝากขายสินค้า



• รองรับเอกสารบันทึกยอดฝากขายรายวันหรือเสริมด้วยการใช้
 Business Plus Collector บน Android ให้พนักงานประจําพื�นที�ขาย
 บันทึกการขายคู่กับที�ห้างเป�ดบิลให้ลูกค้า ช่วยให้ลดการทํางานของฝ�าย
 บัญชีในการที�ต้องบันทึกรายการขายตามใบสรุปยอดขาย

• รองรับเอกสารรับคืนสินค้าและใบลดหนี�ให้ผู้รับฝาก (ห้างสรรพสินค้า)
 เสริมด้วย
• ทําการลดสินค้าในตําแหน่งเก็บฝากขาย ไปเพิ�มเข้าสินค้าเพื�อจําหน่ายรอ
 การเป�ดใบกํากับภาษีรอบถัดไป
• ยอดจํานวนสินค้าในตําแหน่งเก็บฝากขายจะตามยอดที�บันทึก ขาย - ยอด
 การรับคืน และ ยอดเงินที�แสดงในตําแหน่งเก็บฝากขาย
• หมดป�ญหาในการสรุปยอดฝากขายเพื�อวางบิลรับชําระทั�งการขาย GP ปกติ
 และ GP ส่งเสริมการขาย โดยการเปลี�ยน %GP ส่งเสริมการขาย สามารถ
 เลือกการทํางานได้  2 แบบ
  • การส่งเสริมสินค้าชนิดเดียวกับที�ฝากขายอยู่แล้ว จะทําการบันทึก
   รับคืน ฝากขายตาม GP เดิม จากนั�นออกเอกสารส่งของตาม GP
   ส่งเสริมการขายใหม่ ตามจํานวนสินค้าที�ตกลงส่งเสริมการขายกับห้าง
  • ทําการส่งเสริมสินค้าต่างชนิดกับที�ฝากขายอยู่แล้ว เพียงทําการออก
   เอกสารขายที�ใช้สําหรับการขายทั�วไปให้ผู้รับฝาก โดยจํานวน
   และ GP ตามที�ตกลงเพื�อส่งเสริมการขาย

Collector
on Android

ยอดขายรายวันของ PC

ตัดสต็อกคลัง
ฝากขาย (คลังห้าง)

รายงานสรุปยอดขาย
ฝากขาย และสินค้าคงเหลือ
ในคลังฝากขาย

Cloud

แจ้งยืนยันกับบริษัท

PC ประจําห้าง
รับเอกสารเพื�อดําเนินการ
ยืนยันยอดกับห้าง

ทําใบรับคืน และเป�ดบิล
ส่งของรอบใหม่ จัดทํา
ใบวางบิล ตามยอดหัก GP

Consignment 
โปรแกรมฝากขาย

• การจัดการกรณีของหาย  Business Plus Consignment ช่วยงานได้ทั�ง
 การรับผิดชอบสต็อกโดยห้าง และ รับผิดชอบสต็อกโดยกิจการเอง 
  • กรณีผู้รับฝาก รับผิดชอบสินค้าหาย ให้ทําการบันทึกใน ยอดฝากขาย
   รายวัน จากนั�น จะเสมือนผู้รับฝากขายสินค้านั�น
  • กรณีผู้รับฝาก ไม่ต้องรับผิดชอบสินค้าหาย ให้ทําการบันทึก เป�นการ
   รับคืนฝากขาย และผู้ฝากทําการตัดสูญหายต่อไป
• งานการเงิน ภาษี และเครื�องมือสนับสนุนการชําระหนี�
  • ช่วยงานธุรกรรมที�ต้องทําทุกสิ�นเดือนหรือรอบการชําระหนี�ส่งห้างร้าน
   ที�รับฝากขายได้ทันที
  • จัดทํารายงานสรุปยอดขายที�เกิดขึ�นจริงจากรายงานการขายแต่ละวัน
   ของ PC จัดส่งรายงาน เทียบกับรายงานยอดขายจากทางห้าง
  • ออกใบรับคืนสินค้า ในช่วงสิ�นเดือน เพื�อบริหารเกี�ยวกับเรื�องของภาษี
   ตามการตรวจนับ
  • ออกใบลดหนี� ซึ�งเกิดจาก GP ในการจัดรายการสินค้าร่วมกับทางห้าง
  • จัดทําใบวางบิลเพื�อไปแจ้งยอดที�ต้องชําระของแต่ละห้าง ทั�ง 2 แบบ
    • ใบวางบิล สําหรับสินค้าฝากขายปกติ
    • ใบวางบิล สําหรับสินค้าจัดรายการ
  • เป�นเลขาช่วยงานฝ�ายบัญชีการเงิน เช่น มีปฎิทินการทํางาน และรายงาน
   ใบวางบิลที�ครบกําหนด เพื�อติดตามการชําระ
• แบบฟอร์มและรายงานเด่น
  1. ฟอร์มใบฝากขายสินค้า
  2. ใบส่งของ PC 
  3. ใบส่งของ/ใบกํากับภาษี  รองรับการจัดทํารายการสินค้าแบบกรุ๊ปรวมได้
  4. รายงานรายละเอียดใบฝากขายตามเอกสาร 
  5. รายงานสรุปเอกสาร-ฝากขาย 
  6. รายงานรายละเอียดใบรับคืนฝากขายตามเอกสาร 
  7. รายงานสรุปเอกสาร-ฝากขาย 
  8. รายงานใบบันทึกยอดฝากขายรายวัน ตามเอกสาร
   (ข้อมูลการขายประจําวันของ PC, BA) 
  9. รายงานสรุปเอกสาร ใบบันทึกยอดฝากขายรายวัน 
  10. รายงานสต็อกการ์ดสินค้าฝากขาย เพื�อให้เห็นการเคลื�อนไหวของ
    สินค้าตามช่วงวันที�ทําการเลือก
  11. รายงานสรุปการเคลื�อนไหวสินค้าตามคลังไม่แสดงทุน 

• ควบคุมยอดสต็อกสินค้าที�ส่งไปฝากขายในแต่ละห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า
 แยกจากสินค้าเพื�อขายในกิจการได้ถูกต้อง
• ลดขั�นตอนความซํ�าซ้อนในการทํางานของฝ�ายบัญชี
• การสรุปยอดขายในช่วงสินค้างวดหรือตามรอบการวางบิลให้ทันกําหนด
 การวางบิลเพื�อนําไปตรวจเทียบกับยอดขายที�ทางห้างสรุปมาให้

Business Plus Consignment ช่วย

• ลดขั�นตอนการทํารับคืนเพื�อการส่งของรอบใหม่ด้วย ระบบรับคืนฝากขาย
 อัตโนมัติ
• เสริมความสามารถในการทํางานที�รวดเร็ว การนําเข้าสินค้าฝากขาย ในกลุ่ม
 กิจการเซ็นทรัล, โรบินสัน และ บิ�กซีด้วยระบบ EDI2 Central-Robinson
• เครื�องมือเพื�อเก็บยอดขายฝากขายจาก PC,BA ด้วย Bplus Collector
 on Android

OPTION

ตัวอย่างบิล สามารถแสดงในรูปแบบ Cross Tab ตามรุ่น สี ไซส์
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ประโยชน์ที�ได้จากการนําระบบรับคืนฝากขายอัตโนมัติ  (AUTO CN) 

AUTO CN
ระบบรับคืนฝากขายอัตโนมัติ

1. ทําการบันทึกเอกสารรับคืนฝากขาย
 ที�ได้รับจากห้างสรรพสินค้า โดยระบุเพียงแค่
 รหัสสินค้า และจํานวนที�รับคืน

1. ทําให้งานรับสินค้าฝากขายกับห้างสรรพสินค้า สะดวก รวดเร็ว ระบบหาราคาต่อหน่วยสินค้าแต่ละชนิดในการรับคืนของแต่ละเอกสารส่งของ/
 ใบกํากับภาษีขาย ได้อย่างอัตโนมัติ โดยรองรับเอกสารรับคืน 1 ใบกับเอกสารขายหลายใบได้
2. ระบบหามูลค่ารับคืนให้อัตโนมัติ ถูกต้องตามหลักสรรพากร (สําหรับกิจการฝากขาย)

3. ผลลัพธ์จากการดําเนินการโปรแกรม
 เมื�อโปรแกรมทําการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จะได้สิ�งที�ต้องการ
 นั�นก็คือ โปรแกรมจะทําการหาราคาขายต่อหน่วย มูลค่าบิลเดิม
 รวมถึงเลขที�ใบกํากับภาษีขายให้อัตโมมัติ โดยใช้หลักเข้าก่อนออก
 ก่อน (FIFO) ในการประมวลผล

2. ใช้ระบบรับคืนฝากขายอัตโนมัติ (AUTO  CN)
 การใช้โปรแกรมรับคืนฝากขายอัตโนมัติ เพื�อช่วยให้โปรแกรม
 ทําการหาราคาต่อหน่วยของสินค้า มูลค่าบิลขาย และเลขที�เอกสาร
 ใบกํากับเดิมให้อัตโนมัติ ทั�งนี� ขึ�นกับการเลือกว่าในแต่ครั�ง
 ที�ต้องการประมวลผลต้องการจัดทําใบรับคืนกี�บิล

  จากธุรกิจฝากขายกับห้างสรรพสินค้านั�น ทั�งรูปแบบเคาน์เตอร์ปกติ หรือการจัดรายการ สิ�งที�ต้องบริหารจัดการและเป�นหัวใจของการทํางาน
ฝากขาย คือการควบคุมปริมาณสินค้า และการรับรู้รายได้ ซึ�ง Business Plus Consignment นั�นช่วยบริหารจัดการให้อย่างดี แต่การทํางาน
ที�เป�นอุปสรรคมีความล่าช้า และทําให้เกิดความผิดพลาดมากมักจะเกิดจากการเคลียร์สินค้าในแต่ละรอบกับห้างที�มักจะมีเอกสารการรับคืน เนื�อง
ด้วยต้องตรวจสอบจับคู่ว่าการรับคืนนี� เป�นการคืนของเอกสาร ใบส่งของ/ใบกํากับภาษีใบใด เนื�องจากปริมาณสินค้าที�ส่งเข้าห้างสรรพสินค้านั�น
หมุนเวียนเป�นจํานวนมาก และต้องทําให้ตรงกับหลักภาษีที�สรรพากรกําหนด ดังนั�น Business Plus จึงพัฒนาระบบเสริม Business Plus
AUTO CN ขึ�นมาเพื�อช่วยการทํางานให้ Business Plus Consignment มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ�งขึ�น โดยมีขั�นตอนการทํางานดังต่อไปนี�
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          สําหรับผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ สินค้า ที�สามารถนําสินค้าเข้าไปจําหน่ายในกลุ่มกิจการเซ็นทรัล-โรบินสันได้ หรือ
เป�น Supplier ของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน คงทราบว่าป�จจุบันกลุ่มกิจการเซ็นทรัล-โรบินสันได้นําระบบ ASN Upload To Web EDI
มาพัฒนาระบบงานซัพพลายเชน ค้าปลีก โดยมีการกําหนดมาตรฐานการโอนข้อมูลเอกสารให้กับ Supplier ทุกบริษัทในรูปแบบ EDI (Electronics
Data Interchange) ซึ�ง Supplier ทั�งหมด จะต้องส่งข้อมูลมาให้กลุ่มเซ็นทรัล และโรบินสัน เพื�อกลุ่มเซ็นทรัลและโรบินสันจะสามารถนําข้อมูลไป
ใช้งานต่อได้อย่าง รวดเร็ว ลดการบันทึกรับเอกสาร ลดขั�นตอนการทํางาน เพิ�มความถูกต้องและรวดเร็ว  
          BUSINESS PLUS ได้มีการพัฒนา  BUSINESS PLUS EDI2Central-Robinson  โปรแกรมอีดีไอโอนข้อมูลให้เซ็นทรัล-โรบินสัน  เพิ�มเติม
ประสิทธิภาพให้สําหรับผู้ประกอบการ ที�ใช้ระบบ Business Plus ERP สามารถนําไปใช้เป�นเครื�องมือในการส่งข้อมูลผ่านระบบ ASN Upload To
Web EDI  ผ่าน Website ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล http://webedi.central.co.th และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน http://webedi.robinson.co.th
ซึ�งจะได้ประโยชน์อย่างมากในการลดขั�นตอนการทํางานที�ซํ�าซ้อนยุ่งยาก มั�นใจ ความถูกต้องของข้อมูล และช่วยให้ส่งข้อมูลได้ทันเวลา

1. ผู้ประกอบการที�เป�น Supplier ของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน
 สามารถส่งข้อมูลใบส่งของ / ใบกํากับภาษีในรูปแบบ CSV FILE หรือ รูปแบบ
 TextFile ตาม Template ที�ทางบริษัทในเครือ เซ็นทรัลเป�นผู้กําหนด ผ่าน
 ระบบ ASN Upload To Web EDI ได้ 
2. ผู้ประกอบการที�เป�น Supplier ของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน
 สามารถมีระบบงานที�ช่วยการทํางานของตนเองได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
 ลดการทํางานซํ�าซ้อน ลดปริมาณงานให้น้อยลง และประหยัดค่าใช้จ่าย
3. ผู้ประกอบการที�เป�น Supplier ของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน
 สามารถจัดการเรื�องการสั�งซื�อ, ส่งสินค้าและวางบิลเพื�อให้สามารถเก็บเงิน
 ได้ทันรอบบิล 
4. ผู้ประกอบการที�เป�น Supplier ของกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน
 สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ระบบซัพพลายเชนค้าปลีกสมัยใหม่ได้
 ต่อไปในอนาคต ... คุ้มค่าการลงทุน ...

Text2Centralประโยชน์ที�ได้รับจาก EDI2Central-Robinson  

Text2Central CENTRAL Group.

ASN upload to
Web EDI

DOC CSV

Data Base

เอกสาร
ขาย

Central

Robinson

Central-Robinson
อีดีไอโอนข้อมูลให้เซ็นทรัล-โรบินสัน
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คุณสมบัติทั�วไป

ช่วยงานการตรวจนับสินค้า

• รองรับการเก็บภาพ, VDO หรือ Brochure ของสินค้าเพื�อแสดงให้ลูกค้าหรือพนักงานขายทราบรายละเอียดในตัวสินค้าได้ดียิ�งขึ�น

• รองรับการบันทึกเอกสาร ตรวจนับสินค้า, ขายสินค้า, ซื�อสินค้า, โอนย้ายสินค้า, ตรวจสอบราคาและตั�งค่าจุดสูงสุดตํ�าสุดของแต่ละที�เก็บ 

• บันทึกเอกสารได้ทุกสถานที�เพียงมี สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ระบบ Android ที�ติดตั�งระบบ Business Plus Collector 

• ข้อมูลรหัสสินค้า ราคาขาย จุดตํ�าสุดสูงสุดของแต่ละตําแหน่งเก็บ เป�นข้อมูลป�จจุบันเพราะติดต่อฐานข้อมูลแบบ Online  

• นําเอกสารที�บันทึกผ่าน สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ส่งไปยังสํานักงานในรูปแบบของไฟล์ประจําเครื�องที�ง่ายต่อการตรวจสอบและนําเข้าระบบ
 Business Plus ERP

        กิจการทั�วไปสามารถมีเครื�องมือช่วยในการทําเอกสารตรวจนับสต็อกและการตรวจนับสต็อกแทนระบบเดิม คือการจดรายการสินค้าลงใบ
ตรวจนับ และนําเอกสารมาบันทึกเข้าระบบที�เสียเวลา และมีโอกาสผิดพลาดในรายการสินค้าได้ โปรแกรม Business Plus Collector ที�ติดตั�งบน
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในระบบ Android เป�นเครื�องมือเพื�อการบันทึกผลการตรวจนับสินค้า โดยจะได้ไฟล์ของแต่ละเครื�องส่งมายังฐานข้อมูล
ให้ระบบเลือกนําเข้า เพื�อยืนยันยอดในระบบ Business Plus ERP ได้ทันทีรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดโดยมีคุณสมบัติที�เพิ�มความสะดวกมากยิ�งขึ�นคือ

• สามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตถ่ายภาพบนบาร์โค้ด เพื�ออ่านเป�นเลขรหัสสินค้าได้อย่าง
 ง่ายๆ ถูกต้องและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

• กรณีมีการนับบางส่วน ระบบสามารถเลือกรายการที�ยังไม่โอนเข้าระบบได้ ถึงแม้มีรายการไฟล์ที�โอนเข้า
 เอกสารตรวจนับแล้ว ปนกับการนําเข้าครั�งใหม่ได้ ป�องกันการโอนซํ�า

• ในการตรวจนับสินค้าชนิดเดียวกันแต่หลายๆ ที�ตั�ง สามารถยุบรวมให้เหลือรายการเดียวโดยโปรแกรม
 จะรวมจํานวนสินค้าเข้าด้วยกัน เพื�อง่ายต่อการตรวจสอบ

Collector
on Android

  Business Plus Collector บน Android คือโปรแกรมที�ช่วยให้งานการบันทึกเอกสารเกี�ยวกับสินค้า เช่น การซื�อ การขาย

การโอนย้ายสินค้า และการตรวจนับสินค้า นําเข้าโปรแกรม Business Plus ERP ให้เป�นเรื�องที�ง่ายยิ�งขึ�น โดยทําได้ทุกสถานที�
เพียงทําผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ในระบบ Android พร้อมเสริมด้วยความสามารถในการเช็คราคา และกําหนดจุดตํ�าสุด
และสูงสุดของแต่ละตําแหน่งเก็บได้ เพื�อการวางแผนในการเติมเต็ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนําไปช่วยงานในรูปแบบหลายๆ
แบบ อาทิเช่น

เกี�ยวกับสินค้า บน Android
ช่วยบันทึกเอกสาร
โปรแกรม
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ช่วยงานการรับสินค้า  

  เป�นเครื�องมือในการรับสินค้าในขณะการส่งของตรวจรับได้ทันที  ลดการรับสินค้าที�ผิดพลาด ลดค่าใช้จ่ายการติดตามรายการสินค้าที�ผิดพลาด
และช่วยลดงานการบันทึกเอกสารต่อเนื�องในการรับสินค้า เช่น การบันทึกเอกสารซื�อสินค้าโดยอ่านจากโปรแกรม Business Plus Collector รับโดย
ไม่ได้บันทึกสั�งซื�อ, รับสินค้าโดยเปรียบเทียบกับใบสั�งซื�อโปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที�ทําการรับสินค้าจากโปรแกรม Business Plus Collector
ซึ�งกรณีที�รับสินค้าบางส่วน ส่วนที�เหลือจะคงค้างอยู่ในระบบสามารถนํามารับสินค้าเพิ�มภายหลังได้ และรายงานค้างรับที�สามารถนําไปพิจารณา
ประกอบการสั�งซื�อครั�งต่อไปได้

ช่วยงานการตรวจสอบราคา

   เพิ�มความสะดวกของกิจการต่างๆ ในการตรวจสอบราคาขายสินค้าที�วางจําหน่ายอยู่ โดยแสดงที�หน้าจอสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต รองรับการ
ตรวจสอบตารางราคาเดียว หรือหลายๆ ตารางราคาพร้อมๆ กัน เช่น ตรวจสอบราคาขายปลีก, ราคาสมาชิก ราคาขายส่ง พร้อมๆ กัน หรือการ
ตรวจสอบหลายขนาดบรรจุ เป�นต้น 

          ซึ�งจะเห็นว่าโปรแกรม Business Plus Collector บน Android ช่วยการทํางานให้สะดวกคล่องตัวโดยใช้ สมาร์ทโฟน  หรือแท็บเล็ต แทน
เครื�องคอมพิวเตอร์ ทําให้งานที�ต้องบันทึกลดการบันทึกได้อย่างมาก ลดการผิดพลาด ได้งานทันเวลาที�ต้องใช้ พร้อมเพิ�มโอกาสสร้างยอดขายได้
เพิ�มขึ�น

        กิจการขายสินค้าที�มีแบบและชนิดที�หลากหลายรุ่น เช่น โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์, ร้านขายวัสดุก่อสร้างพวกกระเบื�องเซรามิค, กระเบื�องโมเสค เป�นต้น
ที�ฝ�ายขายสามารถนําสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ของพนักงานขายที�ติตตั�งระบบในการแสดงภาพสินค้าให้ลูกค้าได้ชมได้ หรือแสดงภาพห้องตัวอย่าง
ต่างๆ ที�จัดไว้ให้ลูกค้าได้ชมระหว่างการเลือกซื�อสินค้า และฝ�ายขายก็สามารถรับ Order ได้ทันทีที�จุดเจรจาการขาย ซึ�งทําให้การขายรวดเร็ว
เพิ�มโอกาสการขาย และเพิ�มมูลค่าการขายได้อย่างง่ายๆ

        กิจการฝากขายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า โปรแกรม Business Plus Collector ช่วยสร้างเอกสารการขายให้สํานักงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ต่างจากการทํางานเดิมที�พบป�ญหาเรื�องการรายงานการขายของพนักงาน PC ที�ล่าช้าและเป�นกระดาษ หรือ
เมื�อนําใบรายงานการขายของพนักงาน PC ไปบันทึกเข้าระบบบัญชีที�สํานักงานพบว่ามีการบันทึกผิดพลาด ใช้เวลาบันทึกนาน
ไม่ทันกับการป�ดยอดวางบิลของห้างสรรพสินค้า โปรแกรม Business Plus Collector บน Android สามารถช่วยงานส่วนนี�
ได้อย่างดี

Collector
on Android

• เพียงพนักงาน PC ใช้ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตในระบบ Android ของพนักงาน
 บันทึกการขายเข้าเครื�องโดยไม่ต้องบันทึกเลขรหัสสินค้า สามารถใช้กล้องอ่าน
 บาร์โค้ดเลขรหัสสินค้าได้อย่างง่ายๆ ถูกต้องและรวดเร็ว
• ส่งยอดกลับมาที�สํานักงาน ได้ทุกวัน 
• สํานักงานดึงไฟล์นั�นเข้าเอกสารขายของแต่ละห้างได้อย่างรวดเร็วโดย ไม่ต้อง
 บันทึกทีละรายการ ลดเวลาการทํางานเป�นอย่างมาก
 (ทํางานร่วมกับโปรแกรมฝากขาย Business Plus Consignment)
• ได้ผลในการบริการจัดการยันยอด และวางบิลกับห้างอย่างรวดเร็วทันรอบการ
 วางบิลได้ผลวิเคราะห์การขายการจัดรายการกับห้างอย่างรวดเร็ว
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