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     ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา ตลอดจนสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะจึงเปน

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดวาการที่องคกรจะอยูรอดไดนั้น จะตองมีการใชขอมูลที่ทันสมัยและทันการณใหกับผูบริหาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ความสำเร็จ

ขององคกรโดยสวนใหญมักขึ้นอยูกับความสามารถในการวิเคราะหขอมูล การประเมินสถานการณ และการตัดสินใจของผูบริหาร ดวยเหตุนี้ผูบริหาร

จึงจำเปนตองไดรับขอมูลที่รวดเร็วในมุมมองที่งายตอการประเมินสถานการณและการพยากรณ เพื่อชวยใหผูบริหารสามารถพลิกสถานการณใหได

เปรียบในการแขงขันได ทั้งในแงความพึงพอใจของลูกคา ความเขมแข็งดานการขาย ความเขมแข็งดานสินคาหมุนเวียน และดานการเงิน

BUSINESS PLUS PERFORMANCE DASHBOARD สามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารไดดวยวิธีงายๆ เพียงแคกดคลิกเดียว

BUSINESS PLUS PERFORMANCE DASHBOARD คือหนาปดหองควบคุมองคกรที่แสดงประสิทธิภาพรวมขององคกรในรูปแบบกราฟสำหรับ

ผูบริหาร เพื่อวิเคราะหสถานการณ วัดสภาพกิจการ โดยแสดงทิศทางของแตละมุมมองหลักขององคกรในรูปแบบกราฟที่ชัดเจน ผูบริหารสามารถ

วิเคราะหขอมูลอยางงายดายและตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น โดยแสดงไดหลากหลายรูปแบบกราฟ พรอมสงเปน Email และ แจงเตือนไปยังมือถือผูบริหาร

หรือหัวหนางานแตละหนวย เพื่อทราบผลการดำเนินงานและสามารถกระตุนทีมงานหรือหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว

ความสามารถเด่น

    BUSINESS PLUS PERFORMANCE DASHBOARD สามารถวิเคราะหไดทั้งเรื่องสินคา, พนักงานขาย, ลูกหนี้, เจาหนี้ และสถานภาพการเงิน 

กราฟที่ใหประสิทธิภาพสูงสำหรับมุมมองการบริหารงานจริง กราฟแตละรูปที่แสดงเลือกประเภทกราฟที่จะสื่อความหมายในแตละมุมมองไดชัดเจน

        • มุมมองของ BUSINESS PLUS PERFORMANCE DASH BOARD

 สำหรับการวิเคราะห มีถึง 6 มุมมอง ดังนี้

      - งานประจำวัน       - ภาพรวมกิจการ

      - พนักงานขาย        - ลูกหนี้

      - เจาหนี้        - สินคา

        • 6 มุมมองแสดงกราฟยอยมากกวา 120 กราฟ

        • กำหนดมุมมองของแตละผูบริหารระดับตาง ๆ ได หรือเฉพาะมุมที่สนใจ

        • สามารถนำภาพกราฟสงเปน Email ไดทันทีตามหนวยงานและบุคคลที่

 รับผิดชอบแตละสวน

        • สามารถนำภาพกราฟสงเปน Notifications ไปยัง SMARTPHONE

 แบบอัตโนมัติ  ดวยระบบ Bplus Dashboard Notify ไดทันที

 ตามหนวยงานและบุคคลที่รับผิดชอบแตละสวน ตามวันเวลาที่ตองการ

 ไดแบบอัตโนมัติ เชน สงมุมมองพนักงานขายใหกับ ฝายขายทุกวันที่ 20 ของเดือน เปนตน

        • เพื่อดูภาพรวมของการวัดผลไดอยางรวดเร็ว 

        • วิเคราะหขอมูลการขายทั้งหมดไดอยางรวดเร็วไมพลาดโอกาส



        • เปนเครื่องมือที่ชวยใหการวิเคราะหขอมูลไดรวดเร็วเหนือคูแขง และปรับเปลี่ยนกลยุทธตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

        • การตัดสินใจตางๆ จะมีความแมนยำสูงมากยิ่งขึ้น ดวยความสามารถในการรับรูขอมูลที่ลาสุดตลอดเวลา

        • ผูบริหารสามารถติดตามเหตุการณตางๆ อยางใกลชิด และโตตอบเหตุการณตางๆ เหลานั้น ไดอยางทันทวงที

ประโยชน์ BUSINESS PLUS PERFORMANCE DASHBOARD

        • สามารถสงภาพกราฟไปยัง SMARTPHONE ทั้งระบบปฎิบัติการ Android และ IOS ได

        • สามารถกำหนดเฉพาะกลุมผูรับภาพกราฟไดตามหนาที่รับผิดชอบที่กำหนด เชน ฝายขายไดรับยอดขาย

 ในแตละเดือน เปนตน

        • กำหนดเวลาจัดสง สามารถสงทีละครั้งหรือสงรูปแบบอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดได 

        • จำนวนภาพกราฟสามารถสงไดครั้งละภาพ หรือหลาย ๆ ภาพพรอมกันทั้งหมดตามที่เลือกได

        • ผูรับขอมูล ที่ SMARTPHONE สามารถขยายภาพเพื่อดูรายละเอียดได สามารถดาวนโหลด

 ภาพกราฟที่ไดรับเพื่อนำไปใชในการนำเสนอตาง ๆ ได

        • สามารถกำหนดการแจงเตือนที่สำคัญไมใหถูกลบได

        • สามารถเรียงลำดับวัน เวลาในการแจงเตือนได ตามลำดับกอน-หลัง

คุณสมบัติ Bplus Dashboard Notify

4G

การันตีคุณภาพดวยรางวัล
•  สุดยอด SME แหงชาติ ป 2552 (SME National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
•  SME ดีเดน ประจำป 2561 (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสรางสรรคและออกแบบ
•  โลพระอาทิตยทองคำ ป 2551-2552
•  รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2560 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2017)
•  รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2561 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2018)
•  รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทอุตสาหกรรมโลจิสติกส ประจำป 2561 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2018)

Call Center Mobile

08-0915-5660
06-5629-0509
09-4997-3559

0-2880-8800
0-2880-9700
0-2409-5409  

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 112-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. : 0-2880-8800, 0-2880-9700, 0-2409-5409 (Auto 30 lines)  Fax : 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th  E-mail : contact@businessplus.co.th
   

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)
พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

www.businessplus.co.th @salebplus

MK01-21  01/02/62   P.2/2

        • ทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอเท็จจริงเพื่อติดตามผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอโอกาสไดอยางรวดเร็ว

        • ผูบริหารทราบยอดขายสินคาใดที่นิยม เปรียบเทียบวัน, สัปดาห, ป หรือกำหนดวันที่ และดูยอดขายเติบโตหรือไม รวมแสดงเตือนบน

           SMARTPHONE

    มุมมองทั้งหมดในกราฟที่จัดทำทั้งหมดรวมกันชวยใหไปที่วัตถุประสงคของกิจการ และตอบสนองตอโอกาส

    ไดอยางรวดเร็ว ไมจำเปนตองมีความเขาใจทางเทคนิคเพื่อชวยใหเขาถึงขอมูลทั้งหมดได ระบบออกแบบมา

    ใหใชงานไดอยางงายดาย เชน

            • มุมมองประจำวัน ทำใหทานทราบไดทันทีวาชวงเดือนนี้ในปนี้และเดือนนี้ในปที่แลว องคกรดีขึ้น หรือ

      ดอยลงในมุมใดบาง ทั้งดานการจองสินคา, การซื้อ, การขาย, ลูกหนี้คงคาง, สินคาคงเหลือ ตลอดจน

      แนวโนมรายได และกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้น 

    • มุมมองภาพรวมกิจการ เปรียบเทียบสภาพรวมขององคกรในชวงเวลาตางๆ เชน รายได 4 ป ยอนหลัง,

      คาใชจายหลัก, อัตราสวนงบการเงิน 5 ป ยอนหลัง เปนตน

    • มุมมองพนักงานขายทำใหผูบริหารทราบวาพนักงานขายแตละรายในกลุม ที่ตองติดตามรายละเอียด

      ในเรื่องขายต่ำสุดเทียบสัดสวนเปาป, ขายสูงสุด, เทียบยอดขาย, สัดสวนรายไดของพนักงานขาย, 

      พนักงานขายผลงานดีกวาปที่แลว, พนักงานขายผลงานลดกวาปที่แลวในชวงเวลาเดียวกัน

      รวมถึงการมองลึกไปถึงสัดสวนขายตามเขตและตามหนวยงาน เปนตน

        • มุมมองลูกคา แสดงใหทราบพฤติกรรม, แหลงที่มาของลูกคา, ประสิทธิภาพการทวงหนี้  และสัดสวนลูกคาตามมุมมองตางๆ

        • มุมมองเจาหนี้ แสดงใหเห็นเกี่ยวกับยอดสั่งซื้อ และยอดคางสงตางๆ ตามเจาหนี้

        • มุมมองสินคา แสดงใหทราบการเคลื่อนไหวของสินคาในมุมตางๆ เชน อัตราหมุนของสินคาคงเหลือ, สินคาควรเรงซื้อ, สินคาควร

 เรงขาย, มูลคาสินคาคงเหลือไมมียอดขาย, สินคาไมมียอดขายเกิน 90 วัน, สินคาขายขาดทุนในชวง 90 วัน, สินคาที่มีการขยายตัว

 กวาปที่แลว และหมวดที่ขายดี เปนตน

มุมมองที่น่าสนใจ

      คาใชจายหลัก, อัตราสวนงบการเงิน 5 ป ยอนหลัง เปนตน

    • มุมมองพนักงานขายทำใหผูบริหารทราบวาพนักงานขายแตละรายในกลุม ที่ตองติดตามรายละเอียด

      ในเรื่องขายต่ำสุดเทียบสัดสวนเปาป, ขายสูงสุด, เทียบยอดขาย, สัดสวนรายไดของพนักงานขาย, 

      พนักงานขายผลงานดีกวาปที่แลว, พนักงานขายผลงานลดกวาปที่แลวในชวงเวลาเดียวกัน

      รวมถึงการมองลึกไปถึงสัดสวนขายตามเขตและตามหนวยงาน เปนตน

        • มุมมองลูกคา แสดงใหทราบพฤติกรรม, แหลงที่มาของลูกคา, ประสิทธิภาพการทวงหนี้  และสัดสวนลูกคาตามมุมมองตางๆ

 มุมมองเจาหนี้ แสดงใหเห็นเกี่ยวกับยอดสั่งซื้อ และยอดคางสงตางๆ ตามเจาหนี้

    มุมมองทั้งหมดในกราฟที่จัดทำทั้งหมดรวมกันชวยใหไปที่วัตถุประสงคของกิจการ และตอบสนองตอโอกาส

    ไดอยางรวดเร็ว ไมจำเปนตองมีความเขาใจทางเทคนิคเพื่อชวยใหเขาถึงขอมูลทั้งหมดได ระบบออกแบบมา

    ใหใชงานไดอยางงายดาย เชน

            • มุมมองประจำวัน ทำใหทานทราบไดทันทีวาชวงเดือนนี้ในปนี้และเดือนนี้ในปที่แลว องคกรดีขึ้น 

      ดอยลงในมุมใดบาง ทั้งดานการจองสินคา, การซื้อ, การขาย, ลูกหนี้คงคาง, สินคาคงเหลือ ตลอดจน

มุมมองที่นาสนใจ

      ดอยลงในมุมใดบาง ทั้งดานการจองสินคา, การซื้อ, การขาย, ลูกหนี้คงคาง, สินคาคงเหลือ ตลอดจน

      แนวโนมรายได และกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้น 

    • มุมมองภาพรวมกิจการ เปรียบเทียบสภาพรวมขององคกรในชวงเวลาตางๆ เชน รายได 4 ป ยอนหลัง,

      คาใชจายหลัก, อัตราสวนงบการเงิน 5 ป ยอนหลัง เปนตน




