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งานหนวยรถของทานยังพบปญหานี้หรือไม
พนักงานขายหนวยรถออกนอกเสนทาง (Route plan) โดยหัวหนาไมทราบ

ไมทราบวาพนักงานหนวยรถเดินทางครบตามสายที่จัดหรือไม (Route plan)

พนักงานขายหนวยรถถาลูกคาไมมี Order จะทราบไดอยางไรวาพนักงานขายไดเขาแวะเยี่ยมเพื่อสรางความสัมพันธ

พนักงานขายหนวยรถดำเนินรายการขายในราคา และ จำนวนสินคาไมตรงกับแคมเปญที่จัด

พนักงานขายหนวยรถไมสามารถเช็ควงเงินเครดิตลูกคาไดตองโทรติดตอสำนักงานทำใหเสียเวลาและผิดพลาดไดงาย

พลาดโอกาสขายเพราะไมทราบวาหนวยรถสินคาไมพอตองการเติมสินคา

หาตัวเลขที่เหมาะสมในการจัดสินคาใหลูกคาไมไดทำใหลูกคาไมพึงพอใจเพราะจัดใหสตอกลูกคาลน

ไมสามารถบริหารสินคาคงเหลือของหนวยรถและโกดังไดทันเวลาเพราะธุรการขายรอบิลจากฝายขายและบันทึกยอนหลังไมทัน

สำหรับศูนยกระจายสินคา, หนวยขายแบบ Cash Van,
  หนวยรถเง�นสด (Cash Van), รถเร และ สายสงสินคา  เปนตน

VAN SALESVAN SALESVAN SALES
on Mobile-Androidon Mobile-Androidon Mobile-Android

โปรแกรมบร�หารงานหนวยรถ

 ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอรเน็ตพัฒนาไมหยุดยั้งทุกวงการทุกวินาทีมีการแขงขันอยางดุเดือด ขอมูลสำหรับ

การตัดสินใจและความรวดเร็วการขายคือปจจัยสำคัญไปสูความสำเร็จ     ไดตระหนักถึงความสำคัญนี้

จึงไดออกแบบโปรแกรม    Van Sales on Mobile-Android สำหรับโทรศัพทมือถือ เพื่อใหฝายขายไดรับขอมูลที่ทันสมัย

บันทึกขอมูลขายไดทุกที่ทุกเวลา โดยหากเปรียบเทียบระหวางฝายขายเดิมที่ตองคอยโทรถามสำนักงานใหญ จดยอดสั่งซื้อของลูกคา

แฟกซใบสั่งซื้อเขาสำนักงานใหญ รอพนักงานในสำนักงานใหญตรวจสอบและบันทึกลงคอมพิวเตอร และออกบิล 
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และเริ่มสงของ เปรียบเทียบกับฝายขายใหมซึ่งสามารถทราบขอมูลและบันทึกยอดขาย ออกบิลขายทันทีตอหนาลูกคา

ระหวางเจรจา ประสิทธิผลตางกันอยางเทียบไมได ซึ่งขอเท็จจริงนี้ ไดมีการวิจัยจากตางประเทศพบวาบริษัทที่หันมาใช

เทคโนโลยีโปรแกรมบันทึกขายผานมือถือสามารถ

เพิ่มประสิทธิผลถึง

ลดงานที่ซ้ำซอนได 40%

ลดเวลาการออกบิลไดเฉลี่ย 2 วัน

ลดตนทุนลง 44%

เพิ่มยอดขาย 14%

เพิ่มความพึงพอใจสำหรับลูกคาไดถึง 51%

74%

พนักงานขายบันทึก
คำสั่งซื้อและความตองการสินคา
เขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยตรง
ผานโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ

ถูกตอง 100%
สตอกหนวยรถ

ถูกตัดทันที

ยืนยันยอดสินคา
ในรถไดทันที

เมื่อถึงสำนักงาน

   พนักงานขายบันทึก
จองสินคา (รับออเดอร)
เขาสูระบบคอมพิวเตอร
โดยตรงผานโปรแกรม

บนโทรศัพทมือถือ

ยนระยะเวลา
การสงสินคาใหลูกคา

จาก 7-10 วัน 
เหลือเพียงครึ่งวัน

และมีความถูกตอง100%

การเบิกจายสินคา
สามารถกระทำการทันที
เมื่อสิ้นสุดการบันทึก

หลังใช         Van Sales

พนักงานกรอกขอมูล เมื่อไดรับ
เอกสารจากพนักงานขาย
ใชเวลาอยางนอย 2 วัน ตอ
พนักงานขาย 1 คน

พนักงานขาย
จัดคำสั่งซื้อและ
สงเอกสาร
เขาบริษัท

35% ของใบสั่งซื้อ
มีขอผิดพลาดที่
ตองแกไข

กอนใช         Van Sales

จัดเก็บขอมูล
ในตูเอกสาร
ตองจัดเรียง
ใหเปนระบบ

ErrorError

1.  แผนการเดินทาง (Route plan) และตารางการเดินทาง       3.  จุดรับ/เติมสินคา(Drop Point)

2.  การขายสินคา,การชำระ ,การขายซ้ำ(REPEAT ORDER) และกิจกรรมการขายอื่นๆ  4.  Questionnaire/Market Survey

คุณสมบัติเดนประกอบดวย

1. แผนการเดินทาง (Route plan) และตารางการเดินทาง

รองรับการแบงสายลูกคาเพื่อแบงพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานขายหนวยรถไดชัดเจนและควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ

เตรียมขอมูลแผนการเดินทาง (Route plan) ไดอยางงายและรวดเร็ว พรอมพิกัดที่ตองเดินทาง

ระยะเวลาการเดินทางใชเวลาหลายวันก็สามารถกำหนดลวงหนาได ทำใหพนักงานขายหนวยรถ

ทราบแผนการเดินทางทั้งหมดและเตรียมการขายไดลวงหนา
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การขายสินคาและการชำระ
- บันทึกการขาย การชำระ และพิมพเอกสารใบสงของไดทันที

- รองรับทั้งการขายเงินสด และการขายเครดิต

- รองรับการจองสินคา เพื่อสงกลับสำนักงานจัดสินคาและสงของไดทันที

- ควบคุมพนักงานขายใหขายไดตามราคาที่บริษัทประกาศ

- รองรับการรับคืนสินคา ทั้งการรับคืนเงินเชื่อ และรับคืนเงินสด

- โอนรายการขายและยอดชำระจากโทรศัพทไดทันทีทุกเวลา

  โดยไมตองรอกลับบริษัทจึงจะโอนยอดขายได

- รองรับการตรวจสอบยอดหนี้คางชำระของลูกคาแตละราย เพื่อพิจารณาวงเงินเครดิต

- รองรับการบันทึกขอมูลเยี่ยมลูกคาไดเพื่อทราบการปฏิบัติงาน และจุดการพบลูกคาทั้งหมด

  ตลอดจนเพื่อสรางสัมพันธอันดี เพื่อกอเกิดยอดขายตอไปในครั้งหนา

- เมื่อพนักงานขายหนวยรถ สามารถเปดหนาบัญชีลูกคารายใหมที่ยังไมเคยมีประวัติ

  พนักงานขายสามารถเชื่อมตอสำนักงานใหญ  เพื่อเพิ่มขอมูลบันทึกขายไดทันที

  โดยไมสูญเสียโอกาสในการขาย

2. การขายสินคา,การชำระ ,การขายซ้ำ (REPEAT ORDER) และกิจกรรมการขายอื่นๆ

ระบบรองรับการตั้งเปาขายพรอมเทียบกับยอดขายที่ทำไดทันทีตลอดการเดินทางใน Route plan

รายการสินคาที่จะขึ้นหนวยรถสามารถเลือกในหมวดสินคาหรือเฉพาะยี่หอ หรือสินคาที่ตองการได เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

สินคาที่ลูกคาใน plan ที่ตองการ

รองรับขอมูลโอนสินคาขึ้นหนวยรถตามจำนวนที่บันทึกเตรียมสินคาขึ้นรถเพื่อเปนยอดตั้งตนใหหนวยรถแตละคัน เมื่อมีการขายออกจาก

หนวยรถระบบจะสรุปใหทราบทันทีวาหนวยรถแตละคันจะมียอดคงเหลือกลับสำนักงานเทาไหร เพื่อทำการตรวจยันยอดกับฝายบัญชี

ควบคุมราคาขายแยกไดตามหนวยรถ หนวยรถแตละคันสามารถกำหนดตารางราคาขายเฉพาะหนวยรถได เชน หนวยรถหนึ่งคัน

ที่รับผิดชอบรานคาสงจะไดตารางราคาขายสง สวนคันที่รับผิดชอบรานคาปลีกจะไดตารางราคาขายปลีกตางจากรถคันแรกได

โดยควบคุมการกำหนดราคาจากสำนักงาน

          ราคาขายที่ใชที่หนวยรถรองรับทั้งราคาขายที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

          หรือราคาที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มได

          ระบบสามารถแนะนำการสั่งซื้อโดยตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของลูกคาได 

          รองรับโปรโมชั่น/แคมเปญ กำหนดใหสวนลดและของแถม เพื่อสงเสริมการขาย

          เชน    - ซื้อสินคาชนิดเดียวกันจำนวนครบไดแถม

             - ซื้อสินคาในกลุมที่ทดแทนกันไดจำนวนครบไดแถม

             - ลดบาท  ตอรายการ

             - ลด%  ทายบิล

พนักงานขายหนวยรถจะสามารถขายสินคาใหกับลูกคาที่มีชื่ออยูในสายที่เลือกหรือรายชื่อ

ตาม Route plan ที่กำหนดไดเทานั้น  เพื่อควบคุมการเดินทางและประหยัดคาใชจาย

ในการขายขามเขต หรือเลือกขายเฉพาะรายใหญทำใหขาดการติดตอกับลูกคาหลายๆราย

รองรับการกำหนดเลขไมล พิกัด GPS ของสำนักงานและรานคา เพื่อตรวจสอบระยะทางและการเดินทาง

สงแผนการเดินทางหรือคำส่ังพิเศษเพ่ิมเติมใหกับพนักงานขายหนวยรถ รับขอมูลเพ่ิมเติม

ระหวางการเดินทางได
หัวหนางานสามารถตรวจติดตามการทำงานของพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพแบบทันทวงที
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สรุปรายงานที่ใหไดประโยชนเพื่อเนนประสิทธิผล เพื่อเพิ่มยอดขาย และประหยัดคาใชจาย เชน
- สรุปยอดขายแยกตามประเภทสินคา

- สรุปยอดขายแยกตามรายละเอียดสินคา

- รายละเอียดการขายในแตละเอกสาร

- สรุปแถมตามสินคา, การรับคืนสินคา

- สรุปยอดขายตามประเภทลูกคา

- สรุปยอดการชำระตามแตละประเภทเอกสาร

- สรุปสายการเดินทางเทียบจำนวนลูกคาทั้งสายกับจำนวนลูกคา

  ที่มียอดขายในสายหรือการเขาเยี่ยมเพื่อผูจัดการฝายขาย 

  และฝายการตลาด สามารถประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน

  และการปรับปรุงที่ดีขึ้น

เมื่อพนักงานหนวยรถเดินทางจบ Route กลับสำนักงาน
- ชวยใหสรุปยอดสินคาคงเหลือไดรวดเร็วแทนการตองรอธุรการขายคียบิลยอนหลัง

- การตรวจนับสินคาคืนของหนวยรถ ระบบสามารถแสดงผลตางรายการสินคาจากการรับเขาหนวยรถกับรายการขายใหลูกคา

  และรายการคืนสินคาของหนวยรถ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจนับสินคาจริงบนรถซึ่งถาเกิดผลตาง จะทราบยอด

  ความรับผิดชอบของพนักงานหนวยไดทันที

- เก็บประวัติการซื้อสินคาของลูกคาแตละราย เพื่อประโยชนในการขายซ้ำเพื่อทราบวาซื้ออะไรไปบาง วันที่ซื้อครั้งสุดทาย

  เพื่อประโยชนในการขายซ้ำ(REPEAT ORDER)

- สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีหลังราน Business Plus ERP ไดโดยลงรายการในสมุดเงินสด และลงรายวันในระบบบัญชีพรอม

  รายงานภาษีมูลคาเพิ่ม

3. จุดรับ/เติมสินคาของหนวยรถ(Drop Point)

ระบบสามารถแนะนำการเบิกสินคาขึ้นรถปกติ และเบิกสินคาระหวางทาง

รองรับการสอบถามขอมูลสินคาคงเหลือระหวางการเดินทางตามตำแหนงเก็บของหนวยรถ

ชวยใหพนักงานหนวยรถทราบสินคาคงเหลือในรถทันทีที่เปดบิลขายใหลูกคาและวางแผนเพิ่มสินคา เพื่อไมใหพลาดโอกาสขาย

กอนจบแผนการเดินทาง (Route plan) ได

กรณีที่พนักงานขายทำการขายสินคาและพบวาขอมูลของสินคาที่แสดงบน

Smartphone วาสินคาที่ตองการขายหมดหรือใกลจะหมด สามารถ

แจงไปยังสำนักงานเพื่อจัดสินคาเติมใหหนวยรถอยางอัตโนมัติ

จัดสินคาเติมใหหนวยรถอยางอัตโนมัติ โดยพนักงานสามารถรับสินคา

ไดที่จุดพักสินคา (Drop Point) ตามสายการเดินทางที่หนวยรถวิ่ง

ในแตละวัน หนวยรถสามารถทำการรับสินคาเพิ่มจากจุดพักสินคาได 

โดยสำนักงานที่เตรียมแผนการเดินทางจะกำหนดจุดรับสินคา

ใหหนวยรถ เพื่อสามารถเขาไปรับสินคาได ตามสายการเดินทาง

ของแตละคัน เพื่อไมพลาดโอกาสขาย
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4. Questionnaire

ระบบรองรับแบบสอบถาม(Questionnaire) Market Survey กรณีมีผลิตภัณฑใหม หรือความตองการของลูกคา เพื่อสำนักงานใหญ

นำมาใชในการวิเคราะหตอไป

หนวยรถสามารถทำการเก็บขอมูลเกี่ยวกับรานคาได โดยสามารถสรางเปนเอกสารชุดสำรวจโดย สามารถตั้งคำถามตามที่ตองการ

ใหหนวยรถทำการเก็บขอมูลรานคาใหสำนักงานได

สะดวกสบายใชงานงายลดคาใชจายโดยใชงานผาน SMARTPHONE

สามารถบันทึกการขายและแสดงรายงานยอดขายตางๆ อัตโนมัติ ผาน SMARTPHONE

ลดตนทุนสินคาคงคลัง เพราะบริหารสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพทันเวลา ทำใหมีสินคาเพียงพอในการจำหนาย เงินทุนไมจมในสินคา

พนักงานหนวยรถสามารถประมวลยอดขายเทียบเปาไดตลอดการทำงานทำใหมีโอกาสเพิ่มยอดขายสูง 

ลดความผิดพลาดในการทำงาน เชน  

    - ขายราคาไมผิด เพราะระบบรองรับการขายสินคาในหนวยรถแบงราคาตางๆตามประเภทลูกคา

    - ขายไมผิดแคมเปญ เพราะระบบจะดำเนินการใหสวนลด หรือ ของแถมโดยอัตโนมัติ เมื่อลูกคาสั่งซื้อครบตรงแคมเปญ

ชวยวางแผนการจัดการสินคาในหนวยรถไดแมนยำ และ ไมพลาดโอกาสขาย

ผูบริหารสามารถทราบความตองการของลูกคาเพื่อการพัฒนาและสรางความผูกพันกับลูกคาไดอยางดี 

ลดการทำงานซ้ำซอน

รองรับการเชื่อมตอระบบบัญชีบริหาร BUSINESS PLUS ERP เพื่อการบริหารที่เพิ่มประสิทธิภาพ

ประโยชนจาก
VAN SALES
on Mobile-Android

Sales Force Automation
Route Sales
Market Survey

A
B

080-915-5660, 065-629-0509,
094-997-3559

02-409-5409, 02-880-8800

www.businessplus.co.th @saleBPLUS

พัฒนาซอฟตแวรโดย

11 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel : 02-409-5409, 02-880-8800 (Auto 30 lines)  Fax : 02-424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th

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

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 หมวดธุรกิจอื�นๆ (Real Estate ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ฯลฯ) ประจำป� 2565
(ATSI Digital Entrepreneur Award 2022)

Certificate No.THAI/QMS/00182/9660
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