
Starter เหมาะสำหรับรานคาเล็ก ๆ ที่ตองการใช POS ทำงานแทนเครื่องบันทึกเงินสด ECR ทั่วไป ทำงานไดรวดเร็ว
โดยอานปาย Barcode ไมจำกัดจำนวนสินคา รวบรวมยอดขายเพื่อนำไปตัดสต็อกได

1

Advanced เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนของงานขายในระดับปานกลาง มีในสวนของพนักงานขายและสมาชิก
มีการตลาดแบบนาทีทอง (Hot Price) หรือการใหสวนลดตามประเภท เปนรุนที่มีคุณสมบัติใหเลือกใชสำหรับรานอาหารได

2

Professional เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนของงานขายมาก ตองการการจัดการราคาขายหลากหลายวิธี
หลากหลายแคมเปญ เชน ซื้อจำนวนครบ / ซื้อมูลคาครบตามจำนวนที่จัดรายการจะไดรับของแถม หรือ มีสิทธิแลกซื้อ หรือรับสินคา
สมนาคุณ เปนตน

3

คุณสมบัติทั่วไป

          สภาพของธุรกิจในปจจุบันและการเขามาของบริษัทขามชาติพรอมเงินลงทุนมหาศาล ทำใหเกิดการแขงขันเพื่อดึงดูดผูบริโภคให ได
มากที่สุด ทำใหการบริหารงานยุคใหม ตองอาศัยเทคโนโลยี่ของคอมพิวเตอรเขามาชวยงานตางๆ เชน เปลี่ยนแปลงแผนการตลาดใหมๆ
สามารถเปลี่ยนราคาขายอยางรวดเร็ว ไมตองติดปายราคาขายใหม, การลดราคาใหกับลูกคาที่ซื้อสินคาจำนวนมาก, การรับชำระดวยเงินสกุล
อื่นๆ นอกเหนือจากเงินบาท, สามารถควบคุมสต็อกสินคาของสำนักงานใหญและสาขาได โดยแบงเปน 3 รุนตามความซับซอนของงานขาย

 เนนถึงความสะดวก ความถูกตอง ความรวดเร็ว  ของการใหบริการลูกคา

 ออกแบบมาตรฐาน แบบเคร่ืองเก็บเงินแคชเชียรท่ัวไป สามารถสัมผัสแทน

 การใชเมาส จึงใชงานไดงาย

 ไมผูกติดกับอุปกรณคอมพิวเตอร  โดยโปรแกรมจะแยกสวนกับอุปกรณ

 หากอุปกรณ ใดท่ีเกิดปญหาระหวางขาย โปรแกรมไมสะดุด หรือ หากอุปกรณ

 เกิดเสียเกิดตกรุนสามารถหาอุปกรณอื่นๆ ที่ใหมกวา ถึงแมเปนคนละยี่หอ

 มาทดแทนไดตลอดเวลา ไมใชแบบ Keyboard Emulate

 ไมผูกติดกับฐานขอมูล ถึงแมวาจะออกแบบให ใชกับฐานขอมูลที่เสถียรที่สุด

 ในปจจุบัน และรองรับการทำ AutoSync เพื่อเก็บสำเนาลงเครื่องที่สองให

 ระหวางขาย แตหากมีการเปลี่ยนเทคโนโลยี่ฐานขอมูลที่ดีกวาอีกและลูกคา

 อยากใช ก็เพียงแตติดตั้งฐานขอมูลที่ซื้อใหมและเชื่อมโยงใหมเทานั้น  โดย

 โปรแกรมไมตองเปลี่ยน

 สามารถทำงานแบบใชงานคนเดียว แบบเครือขายในอาคาร เครือขาย

 นอกอาคาร (Lan, Van, VPN, Internet) ได

 เพ่ิมสารพัดเทคนิคเพ่ือลดการทุจริตและลดขอผิดพลาด ท้ังระบบสิทธิการใชงาน

 ระบบผูอนุมัติ การใชกุญแจ การใชรหัสลับ การตองรูดบัตรแทนการบันทึก

 การกำหนดสิทธิเฉพาะคนเฉพาะเครื่อง การกำหนดยอดเงินที่พึงมี เปนตน

 มีรายงาน Exceptional Report เพ่ือใหตรวจสอบพฤติกรรมท่ีแปลกๆ ไดงาย

 เชน พักบิลแลวไมปดบิล พักบิลแลวคืนสินคา พักบิลแลวยกเลิกบิล ฯลฯ

 รายงานตางๆ แสดงผลไดทั้งจอภาพและเครื่องพิมพธรรมดา หรือเลเซอร

 มีฟงกชั่นสงขอมูล (Export) เชื่อม-สงไปยังแฟกซ, e-Mail, Internet, หรือ

 Export ไปยังโปรแกรมอื่นๆ ได เชน Microsoft Excel, Microsoft Word,

 PDF file เปนตน

 ฐานขอมูล

  โครงสรางของโปรแกรมถูกออกแบบใหรองรับมากกวา 1 บริษัท

  พรอมๆ กัน โดยโปรแกรมเดียว (จำนวนบริษัทตามลิขสิทธิ์การสั่งซื้อ)

  โดย 1 บริษัทยังสามารถรองรับธุรกิจท่ีมีหลายสาขา และรับสงขอมูล

  ระหวางสำนักงานใหญและสาขาได (Online ผาน Internet, Modem

  หรือ Diskette)

  แตละสาขาสามารถมี POS ไมจำกัดจำนวนจุด (ตามลิขสิทธ์ิการส่ังซ้ือ)

 แตละจุดขายสามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูลเปนแบบประมวลผล

 เปนครั้งคราว (Batch) หรือประมวลผลทันที (Online) หรือ แบบผสมเมื่อ

 Network Offline ยังสามารถทำงานได

 สามารถปรับแตงหนาจอการขายได
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1.1. รองรับงานขายทั้งแบบขาย 24 ชั่วโมง และแบบปกติ

1.2. สามารถทำการขายโดยใชอุปกรณบาร โคดหรือกดรหัสสินคา จากแปน

     พิมพการขายผาน Touch Screen

1.3. สามารถกำหนด ฮอตคีย สำหรับสินคาที่ ใชประจำได

1.4. ขายสินคาที่มีทศนิยมได 2 ตำแหนงหรือมากกวา  โดยระบุไดวาจะใช

     ทศนิยมกี่ตำแหนง เชน กิจการขายผา เปนตน

1.5. รองรับการขายสินคาผานเครื่องชั่งได โดยสามารถอานปายบาร โคด

     เครื่องชั่งรูปแบบ 13 หลัก ที่ประกอบดวย รหัสสินคาและราคา 

     หรือ 18 หลักที่ประกอบดวย รหัสสินคา ราคา และน้ำหนัก

1.6. รองรับการขายสินคาที่ตองระบุเลขที่ประจำตัวสินคา (Serial Number)

     เชน เครื่องใช ไฟฟา, โทรศัพทมือถือ เปนตน

1.7. รองรับการขายสินคาท่ีจัดประกอบกันเปนชุดหรือ Set เชน กระเชาปใหม,

     ชุดสังฆทาน เปนตน และสามารถบันทึกรายละเอียดสวนประกอบในชุด

     เพื่อนำไปตัดสต็อกตอไป

1.8. สามารถบันทึกการแถมสินคาได

1. ลักษณะงานขายปกติ

3.1. ชำระคาสินคาไดท้ังเงินสด, บัตรเครดิต, เช็ค, คูปอง, บัตรประชารัฐ, ฯลฯ

3.2. รองรับประเภทการชำระเงินใน 1 ใบเสร็จได ไมจำกัด

3.3. สามารถกำหนดยอดเงินขั้นต่ำที่สามารถชำระโดยบัตรแตละประเภท

3.4. สามารถกำหนดคิดคาธรรมเนียมการชำระโดยบัตร

3.5. สามารถอานรหัสบัตร โดยผานเครื่องอานแถบแมเหล็ก

3.6. กำหนดไดวาถาชำระเกินยอดขายจะไมทอนเงิน เชน คูปอง, บัตรกำนัล ฯลฯ

3. การชำระและการจายอื่นๆ

1.9. รองรับการขายหนารานของกิจการรานอาหาร

1.10. รองรับการขายที่มีคาบริการ (Service Charge)

1.11. รองรับการขายไมผิดราคาตามกำหนด

1.12. สอบถามราคาสินคา

1.13. คนหาฟงกชั่นได เชน หาสินคา, สมาชิก, พนักงานขาย เปนตน

2.2. การคืนสินคานอกบิล มีการควบคุมแยกตางหากจากการแก ไขในบิล

 การคืนสินคาสามารถคืนในรูปเงินสด หรือ เอกสาร หรือ เปลี่ยนเปน

 สินคาใหมแกลูกคาได

 ในการคืนเงินสดแกลูกคาที่คืนสินคา มีระบบ Password ใหสิทธิได

ลักษณะงานขาย

2. การแกไขรายการขายและการคืนสินคา
2.1. การแก ไขรายการขาย ผู ใชสามารถกำหนดสิทธิการใชงานเองทั้งอนุญาต

 และไมอนุญาต ทั้งแบบตองมีกุญแจ หรือมีรหัสผาน หรือมีทั้งคู โดยการ

 กระทำการที่เกิดขึ้นมีการเก็บบันทึกอยางชัดเจน สามารถเรียกวันเวลา

 ที่เกิดขึ้นเหตุการณเพื่อตรวจสอบได

  การแก ไขรายการขายในบิล

  การยกเลิกบิลระหวางขาย

  การยกเลิกบิลยอนหลังในวัน

  การยกเลิกบิลยอนหลังขามวัน

  การยกเลิกบิลยอนหลังจากฝายบัญชีขามวัน

3.7. ชำระคาสินคาโดยการโอนยอดไปเปนลูกหนี้

3.8. ชำระคาสินคาดวยเช็คได ซึ่งเหมาะกับการขายสงในอนาคต

3.9. รับชำระดวยเงินสกุลตาง

 รับชำระดวยเงินสกุลตางๆ ไดพรอมท้ังสามารถกำหนดอัตราแลกเปล่ียน

 ในแตละวันได โดยไมจำกัดสกุลเงิน

 เมื่อรับชำระดวยเงินสกุลอื่นๆ เกินจากการขายแลวตองมีการทอนเงิน

 โปรแกรมจะทอนเงินเปนเงินบาท

 โปรแกรมจะทำการปดเศษเงินทอนที่เปนเศษสตางค ที่ไมสามารถ

 ทอนได ใหสามารถทอนได

 โดยอัตโนมัติตามการตั้งคาการ

 ปดเศษ

3.10. มีรายงานหลากหลายในการสรุป

 การชำระ

3.11. รองรับการชำระผาน EDC งาย

 สะดวก ไมตองรูด 2 ครั้ง และ

 กดยอดเงินเอง
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  การยกเลิกบิลยอนหลังในวัน

  การยกเลิกบิลยอนหลังขามวัน

  การยกเลิกบิลยอนหลังจากฝายบัญชีขามวัน

3.7. ชำระคาสินคาโดยการโอนยอดไปเปนลูกหนี้

3.8. ชำระคาสินคาดวยเช็คได ซึ่งเหมาะกับการขายสงในอนาคต

3.9. รับชำระดวยเงินสกุลตาง

 รับชำระดวยเงินสกุลตางๆ ไดพรอมท้ังสามารถกำหนดอัตราแลกเปล่ียน

 ในแตละวันได โดยไมจำกัดสกุลเงิน

 เมื่อรับชำระดวยเงินสกุลอื่นๆ เกินจากการขายแลวตองมีการทอนเงิน

 โปรแกรมจะทอนเงินเปนเงินบาท

 โปรแกรมจะทำการปดเศษเงินทอนที่เปนเศษสตางค ที่ไมสามารถ

 ทอนได ใหสามารถทอนได

 โดยอัตโนมัติตามการตั้งคาการ

 ปดเศษ

3.10. มีรายงานหลากหลายในการสรุป

 การชำระ

3.11. รองรับการชำระผาน EDC งาย

 สะดวก ไมตองรูด 2 ครั้ง และ

 กดยอดเงินเอง

1.1. รองรับงานขายทั้งแบบขาย 24 ชั่วโมง และแบบปกติ

1.2. สามารถทำการขายโดยใชอุปกรณบาร โคดหรือกดรหัสสินคา จากแปน

     พิมพการขายผาน Touch Screen

1.3. สามารถกำหนด ฮอตคีย สำหรับสินคาที่ ใชประจำได

1.4. ขายสินคาที่มีทศนิยมได 2 ตำแหนงหรือมากกวา  โดยระบุไดวาจะใช

     ทศนิยมกี่ตำแหนง เชน กิจการขายผา เปนตน

1.5. รองรับการขายสินคาผานเครื่องชั่งได โดยสามารถอานปายบาร โคด

     เครื่องชั่งรูปแบบ 13 หลัก ที่ประกอบดวย รหัสสินคาและราคา 

     หรือ 18 หลักที่ประกอบดวย รหัสสินคา ราคา และน้ำหนัก

1.6. รองรับการขายสินคาที่ตองระบุเลขที่ประจำตัวสินคา (Serial Number)

     เชน เครื่องใช ไฟฟา, โทรศัพทมือถือ เปนตน

1.7. รองรับการขายสินคาท่ีจัดประกอบกันเปนชุดหรือ Set เชน กระเชาปใหม,

     ชุดสังฆทาน เปนตน และสามารถบันทึกรายละเอียดสวนประกอบในชุด

     เพื่อนำไปตัดสต็อกตอไป

1.8. สามารถบันทึกการแถมสินคาได

1. ลักษณะงานขายปกติ

1.9. รองรับการขายหนารานของกิจการรานอาหาร

1.10. รองรับการขายที่มีคาบริการ (Service Charge)

1.11. รองรับการขายไมผิดราคาตามกำหนด

1.12. สอบถามราคาสินคา

1.13. คนหาฟงกชั่นได เชน หาสินคา, สมาชิก, พนักงานขาย เปนตน

ลักษณะงานขาย

2. การแกไขรายการขายและการคืนสินคา
2.1. การแก ไขรายการขาย ผู ใชสามารถกำหนดสิทธิการใชงานเองทั้งอนุญาต

 และไมอนุญาต ทั้งแบบตองมีกุญแจ หรือมีรหัสผาน หรือมีทั้งคู โดยการ

 กระทำการที่เกิดขึ้นมีการเก็บบันทึกอยางชัดเจน สามารถเรียกวันเวลา

 ที่เกิดขึ้นเหตุการณเพื่อตรวจสอบได

  การแก ไขรายการขายในบิล

  การยกเลิกบิลระหวางขาย

  การยกเลิกบิลยอนหลังในวัน

  การยกเลิกบิลยอนหลังขามวัน

  การยกเลิกบิลยอนหลังจากฝายบัญชีขามวัน



4. การตั้งราคาขายและการเปลี่ยนสินคา

5. สวนลด
การใหสวนลดทุกกรณี ผู ใชสามารถกำหนดสิทธิการใชงานเองทั้งอนุญาต

และไมอนุญาต ท้ังแบบตองมีกุญแจ หรือมีรหัสผาน หรือมีท้ังคู โดยการกระทำ

ที่เกิดขึ้นมีการเก็บบันทึกอยางชัดเจน สามารถเรียกวันเวลาที่เกิดเหตุการณ

เพื่อตรวจสอบได

 5.1. สวนลด % และลดบาท ตอรายการ

 5.2. สวนลด % และลดบาท รวมทั้งบิลได

 5.3. สวนลดเปนคูปองทั้งคูปองจากหางและคูปองจากผูจำหนาย

 5.4. ยอมรับการทำสวนลดหลายขั้น เชน ลด 10% แลว ลด 2% จากนั้น

     ลดอีก 1 บาท

 5.5. กำหนดระดับสวนลดสูงสุดของแตละประเภทสวนลดได

 5.6. สามารถกำหนด สวนลดตามประเภทสินคาได เชน สินคาแผนกซุปเปอร

     ลด 5 % สินคาแผนกดีพารท ลด 10% เปนตน

 5.7. มีการปดเศษทศนิยมสวนลด

 5.8. โปรแกรมแยกการลดโดยคูปองและการชำระโดยคูปองอยางชัดเจน

  ทั้งวิธีการสรุปยอดขาย และการลงบัญชี

 5.9. กำหนดสวนลดตามประเภทสมาชิก

6. ปายราคาสินคา
     ตลอดเวลาในการขายสินคาในหางนั้น มีโอกาสใหสวนลด ทั้งสวนลดตอ

รายการ สวนลดจากคูปอง สวนลดทายบิล สวนลดสมาชิก สวนลดตามประเภท

สินคา ฯลฯ  ดังนั้น การที่จะกำหนดวาสินคาใดสามารถรองรับการทำแผน

การตลาดแบบใดบางนั้น โปรแกรมใชปายราคาในการควบคุม โดยโปรแกรม

สามารถใหกำหนดปายราคาได ไมจำกัดชนิด และแตละชนิดปายราคา

โปรแกรมใหกำหนดคุณสมบัติวาจะทำแผนการตลาดอะไรบาง  เชน  ปายราคา

ปกติ,  ปายราคาลดพิเศษ,  ปายราคาสมาชิก  โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข

สวนลดตางๆ  แตละปายได เชน ปายราคาลดพิเศษ ไมสามารถลดไดแลว

ดังนั้นจึงไมตองกังวลเรื่องการลดซ้ำซอน ทำใหเกิดการขาดทุนได

 สามารถบันทึกการปรับราคาลวงหนาลงในตาราง จากน้ันจะมีโปรแกรม

 ทำการนำราคาที่บันทึกไว ไปปรับปรุงฐานขอมูลในวันเวลาที่กำหนด

 สามารถทำการเปลี่ยนราคาแลว POS ทุกจุดที่เกี่ยวของจะรับทราบ

 และจะมีการปรับราคาภายหลังจากจบบิลที่ขายนั้นแลว  ทั้งนี้เพื่อ

 ประโยชนที่ไมเกิดสินคา 2 ราคา ในบิลใบเดียวกัน

4.2. การเปลี่ยนราคาฉุกเฉิน (Price Override)

 สามารถเปลี่ยนราคาขายเปนตัวสินคา หรือเปลี่ยนตารางราคาขาย

 ใหมขณะทำการขายได โดยหัวหนาแคชเชียรหรือผู ไดรับสิทธิใหทำการ

 แก ไขทำการบันทึกชื่อพรอมรหัสลับ หรือบิดกุญแจที่ Pos

 โดยคุณสมบัติ Price Override สามารถ Lock การใชงานเฉพาะจุด

 Pos ซึ่งเปนประโยชนมากกวาการ Lock ระดับ Server

4.3. รายงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคา

 มีรายงานแสดงการแก ไขราคาอยางชัดเจน ทั้งการแก ไขราคาปกติ,

 การปรับราคาจากสำนักงาน หรือ การปรับราคาฉุกเฉินของแคชเชียร

 รายงานการเปล่ียนราคาสามารถเรียกพิมพ ไดท้ังท่ีคอมพิวเตอรหลังราน

 หรือพิมพที่เครื่อง Pos การพิมพรายงานเปลี่ยนราคาที่ Pos จะเปน

 ประโยชนอยางมากในการแจงใหสาขา หรือ Pos ที่ไกลใหทราบวามี

 ราคาอะไรบางที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นผูเกี่ยวของสามารถจัดการ

 ทำการปรับ Shelf Tag หรือ Show Tag ได

4.1. การตั้งราคาขายและการเปลี่ยนราคาจากสำนักงาน (Price Change)

 เบ้ืองตนโปรแกรมสามารถเก็บราคาไดต้ังแตราคาควบคุมของกระทรวง

 พาณิชยหรือราคาปายจากผูผลิตที่ติดมากับสินคา

 อำนวยความสะดวกในการตั้งราคาขาย ดวยเครื่องมืือหลายๆ รูปแบบ

 เชน ตั้งราคาขายตามประเภทสินคา,  หมวดสินคา,  ยี่หอ/รุนสินคา,

 สี, ขนาด, ตั้งราคาตามทุน เชน ตั้งราคาใหมีกำไรขั้นตน 25%

 จากทุน เปนตน

 สินคาแตละตัวสามารถมีราคาขายไดมากกวา 1 ราคา เชน ราคาทั่วไป

 ราคาสมาชิก ราคาขายสง เปนตน

 การตั้งราคาขายสามารถกำหนดราคาชนิดพวงสวนลดได เชน สมาชิก

 ที่ซื้อสินคา จะไดรับสวนลดสินคาแตละชนิดไมเทากัน ตัวอยาง สินคา

 A  ราคาขายปลีก  100  บาท  ลด  5%  ในสวนการบันทึกราคาขาย

 สามารถรองรับการบันทึกราคา  100  บาท  ลด  5% เพื่อแสดงราย

 ละเอียดสวนลดในใบกำกับภาษีอยางยอได

 ตั้ง Promotion ลวงหนา แลวโปรแกรมจะทำตามวัน/เวลาที่กำหนด

 สามารถสั่งปรับ เพิ่ม/ลด ราคาเปน % หรือ บาท ไดทั้งประเภทสินคา,

 หมวดสินคา, ยี่หอ/รุนสินคา, สี, ขนาด หรือ เฉพาะตัวสินคาได

 สามารถเลือกปรับราคาเฉพาะสินคาที่มีขนาดบรรจุเหมือนๆ กัน ใน

 กลุมได เชน ประเภทนม จะปรับเฉพาะสินคาในกลุมที่มีขนาดบรรจุ

 6 กลอง เปนตน

7.  โปร โมชั่น / แคมเปญ
โปรโมชั่น / แคมเปญ โปรแกรมสามารถทำไดหลายวิธี เชน

7.1. นาทีทอง

 นอกจากการทำ Promotion ขางตนแลว โปรแกรมยังรองรับเรื่อง

 ของการทำนาทีทองโดย

 กำหนดนาทีทอง หรือ Hot Price ได และสามารถระบุชวงวันที่

 ชวงเวลา และสาขาที่จะจัดนาทีทองได

 การกำหนดนาทีทอง สามารถกำหนดลวงหนาได และไมจำกัด

 จำนวนแคมเปญ

 สามารถกำหนดลำดับการคิดแคมเปญวา ใหคิดแคมเปญใดกอน

 หลัง สินคาเดียวกันสามารถทำไดหลายแคมเปญพรอมกัน

 เมื่อแคมเปญแรกหมดชวงเวลา แคมเปญถัดไปสามารถทำงานได

 อัตโนมัติ เชน หางมีแคมเปญฉลองเปดรานใหม

   ลดทุกสินคา 15 ธ.ค. - 15 ม.ค. 10%

   เสื้อ A มีแคมเปญลดฉลองปใหม 25 ธ.ค. - 5 ม.ค. 20%

   ดังนั้น วันที่ 4 ธ.ค. เสื้อ A ขายไมลดราคา,

   15 ธ.ค. - 24 ธ.ค. ขายลด 10%,

   25 ธ.ค. -  5 ม.ค. ขายลด 20%,

    6 ม.ค. - 15 ม.ค. ขายลด 10%,

   16 ธ.ค. - ขายไมลดราคา

     สามารถกำหนด การใหแตม เพียงแคกำหนดวา แตละปายกี่บาท

ไดกี่แตม และนำปายราคาผูกกับแฟมสินคา ก็จะสามารถคิดแตมไดทันที

พรอมแสดงในบิล

 สามารถปรับราคาอัตโนมัติเมื่อตนทุนสินคาเปลี่ยนไปตาม GP

 มาตฐาน ที่กำหนดไวสำหรับสินคาแตละตัว

 ภายหลังการปรับราคาอัตโนมัติสามารถกำหนดวิธีการปดเศษภายหลัง

 การปรับได
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4. การตั้งราคาขายและการเปลี่ยนสินคา

5. สวนลด
การใหสวนลดทุกกรณี ผู ใชสามารถกำหนดสิทธิการใชงานเองทั้งอนุญาต

และไมอนุญาต ท้ังแบบตองมีกุญแจ หรือมีรหัสผาน หรือมีท้ังคู โดยการกระทำ

ที่เกิดขึ้นมีการเก็บบันทึกอยางชัดเจน สามารถเรียกวันเวลาที่เกิดเหตุการณ

เพื่อตรวจสอบได

 5.1. สวนลด % และลดบาท ตอรายการ

 5.2. สวนลด % และลดบาท รวมทั้งบิลได

 5.3. สวนลดเปนคูปองทั้งคูปองจากหางและคูปองจากผูจำหนาย

 5.4. ยอมรับการทำสวนลดหลายขั้น เชน ลด 10% แลว ลด 2% จากนั้น

     ลดอีก 1 บาท

 5.5. กำหนดระดับสวนลดสูงสุดของแตละประเภทสวนลดได

 5.6. สามารถกำหนด สวนลดตามประเภทสินคาได เชน สินคาแผนกซุปเปอร

     ลด 5 % สินคาแผนกดีพารท ลด 10% เปนตน

 5.7. มีการปดเศษทศนิยมสวนลด

 5.8. โปรแกรมแยกการลดโดยคูปองและการชำระโดยคูปองอยางชัดเจน

  ทั้งวิธีการสรุปยอดขาย และการลงบัญชี

 5.9. กำหนดสวนลดตามประเภทสมาชิก

6. ปายราคาสินคา
     ตลอดเวลาในการขายสินคาในหางนั้น มีโอกาสใหสวนลด ทั้งสวนลดตอ

รายการ สวนลดจากคูปอง สวนลดทายบิล สวนลดสมาชิก สวนลดตามประเภท

สินคา ฯลฯ  ดังนั้น การที่จะกำหนดวาสินคาใดสามารถรองรับการทำแผน

การตลาดแบบใดบางนั้น โปรแกรมใชปายราคาในการควบคุม โดยโปรแกรม

สามารถใหกำหนดปายราคาได ไมจำกัดชนิด และแตละชนิดปายราคา

โปรแกรมใหกำหนดคุณสมบัติวาจะทำแผนการตลาดอะไรบาง  เชน  ปายราคา

ปกติ,  ปายราคาลดพิเศษ,  ปายราคาสมาชิก  โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข

สวนลดตางๆ  แตละปายได เชน ปายราคาลดพิเศษ ไมสามารถลดไดแลว

ดังนั้นจึงไมตองกังวลเรื่องการลดซ้ำซอน ทำใหเกิดการขาดทุนได

 สามารถบันทึกการปรับราคาลวงหนาลงในตาราง จากน้ันจะมีโปรแกรม

 ทำการนำราคาที่บันทึกไว ไปปรับปรุงฐานขอมูลในวันเวลาที่กำหนด

 สามารถทำการเปลี่ยนราคาแลว POS ทุกจุดที่เกี่ยวของจะรับทราบ

 และจะมีการปรับราคาภายหลังจากจบบิลที่ขายนั้นแลว  ทั้งนี้เพื่อ

 ประโยชนที่ไมเกิดสินคา 2 ราคา ในบิลใบเดียวกัน

4.2. การเปลี่ยนราคาฉุกเฉิน (Price Override)

 สามารถเปลี่ยนราคาขายเปนตัวสินคา หรือเปลี่ยนตารางราคาขาย

 ใหมขณะทำการขายได โดยหัวหนาแคชเชียรหรือผู ไดรับสิทธิใหทำการ

 แก ไขทำการบันทึกชื่อพรอมรหัสลับ หรือบิดกุญแจที่ Pos

 โดยคุณสมบัติ Price Override สามารถ Lock การใชงานเฉพาะจุด

 Pos ซึ่งเปนประโยชนมากกวาการ Lock ระดับ Server

4.3. รายงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคา

 มีรายงานแสดงการแก ไขราคาอยางชัดเจน ทั้งการแก ไขราคาปกติ,

 การปรับราคาจากสำนักงาน หรือ การปรับราคาฉุกเฉินของแคชเชียร

 รายงานการเปล่ียนราคาสามารถเรียกพิมพ ไดท้ังท่ีคอมพิวเตอรหลังราน

 หรือพิมพที่เครื่อง Pos การพิมพรายงานเปลี่ยนราคาที่ Pos จะเปน

 ประโยชนอยางมากในการแจงใหสาขา หรือ Pos ที่ไกลใหทราบวามี

 ราคาอะไรบางที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นผูเกี่ยวของสามารถจัดการ

 ทำการปรับ Shelf Tag หรือ Show Tag ได

4.1. การตั้งราคาขายและการเปลี่ยนราคาจากสำนักงาน (Price Change)

 เบ้ืองตนโปรแกรมสามารถเก็บราคาไดต้ังแตราคาควบคุมของกระทรวง

 พาณิชยหรือราคาปายจากผูผลิตที่ติดมากับสินคา

 อำนวยความสะดวกในการตั้งราคาขาย ดวยเครื่องมืือหลายๆ รูปแบบ

 เชน ตั้งราคาขายตามประเภทสินคา,  หมวดสินคา,  ยี่หอ/รุนสินคา,

 สี, ขนาด, ตั้งราคาตามทุน เชน ตั้งราคาใหมีกำไรขั้นตน 25%

 จากทุน เปนตน

 สินคาแตละตัวสามารถมีราคาขายไดมากกวา 1 ราคา เชน ราคาทั่วไป

 ราคาสมาชิก ราคาขายสง เปนตน

 การตั้งราคาขายสามารถกำหนดราคาชนิดพวงสวนลดได เชน สมาชิก

 ที่ซื้อสินคา จะไดรับสวนลดสินคาแตละชนิดไมเทากัน ตัวอยาง สินคา

 A  ราคาขายปลีก  100  บาท  ลด  5%  ในสวนการบันทึกราคาขาย

 สามารถรองรับการบันทึกราคา  100  บาท  ลด  5% เพื่อแสดงราย

 ละเอียดสวนลดในใบกำกับภาษีอยางยอได

 ตั้ง Promotion ลวงหนา แลวโปรแกรมจะทำตามวัน/เวลาที่กำหนด

 สามารถสั่งปรับ เพิ่ม/ลด ราคาเปน % หรือ บาท ไดทั้งประเภทสินคา,

 หมวดสินคา, ยี่หอ/รุนสินคา, สี, ขนาด หรือ เฉพาะตัวสินคาได

 สามารถเลือกปรับราคาเฉพาะสินคาที่มีขนาดบรรจุเหมือนๆ กัน ใน

 กลุมได เชน ประเภทนม จะปรับเฉพาะสินคาในกลุมที่มีขนาดบรรจุ

 6 กลอง เปนตน

 สามารถปรับราคาอัตโนมัติเมื่อตนทุนสินคาเปลี่ยนไปตาม GP

 มาตฐาน ที่กำหนดไวสำหรับสินคาแตละตัว

 ภายหลังการปรับราคาอัตโนมัติสามารถกำหนดวิธีการปดเศษภายหลัง

 การปรับได
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3.1. ชำระคาสินคาไดท้ังเงินสด, บัตรเครดิต, เช็ค, คูปอง, บัตรประชารัฐ, ฯลฯ

3.2. รองรับประเภทการชำระเงินใน 1 ใบเสร็จได ไมจำกัด

3.3. สามารถกำหนดยอดเงินขั้นต่ำที่สามารถชำระโดยบัตรแตละประเภท

3.4. สามารถกำหนดคิดคาธรรมเนียมการชำระโดยบัตร

3.5. สามารถอานรหัสบัตร โดยผานเครื่องอานแถบแมเหล็ก

3.6. กำหนดไดวาถาชำระเกินยอดขายจะไมทอนเงิน เชน คูปอง, บัตรกำนัล ฯลฯ

3. การชำระและการจายอื่นๆ

2.2. การคืนสินคานอกบิล มีการควบคุมแยกตางหากจากการแก ไขในบิล

 การคืนสินคาสามารถคืนในรูปเงินสด หรือ เอกสาร หรือ เปลี่ยนเปน

 สินคาใหมแกลูกคาได

 ในการคืนเงินสดแกลูกคาที่คืนสินคา มีระบบ Password ใหสิทธิได

4. การตั้งราคาขายและการเปลี่ยนสินคา

5. สวนลด
การใหสวนลดทุกกรณี ผู ใชสามารถกำหนดสิทธิการใชงานเองทั้งอนุญาต

และไมอนุญาต ท้ังแบบตองมีกุญแจ หรือมีรหัสผาน หรือมีท้ังคู โดยการกระทำ

ที่เกิดขึ้นมีการเก็บบันทึกอยางชัดเจน สามารถเรียกวันเวลาที่เกิดเหตุการณ

เพื่อตรวจสอบได

 5.1. สวนลด % และลดบาท ตอรายการ

 5.2. สวนลด % และลดบาท รวมทั้งบิลได

 5.3. สวนลดเปนคูปองทั้งคูปองจากหางและคูปองจากผูจำหนาย

 5.4. ยอมรับการทำสวนลดหลายขั้น เชน ลด 10% แลว ลด 2% จากนั้น

     ลดอีก 1 บาท

 5.5. กำหนดระดับสวนลดสูงสุดของแตละประเภทสวนลดได

 5.6. สามารถกำหนด สวนลดตามประเภทสินคาได เชน สินคาแผนกซุปเปอร

     ลด 5 % สินคาแผนกดีพารท ลด 10% เปนตน

 5.7. มีการปดเศษทศนิยมสวนลด

 5.8. โปรแกรมแยกการลดโดยคูปองและการชำระโดยคูปองอยางชัดเจน

  ทั้งวิธีการสรุปยอดขาย และการลงบัญชี

 5.9. กำหนดสวนลดตามประเภทสมาชิก

6. ปายราคาสินคา
     ตลอดเวลาในการขายสินคาในหางนั้น มีโอกาสใหสวนลด ทั้งสวนลดตอ

รายการ สวนลดจากคูปอง สวนลดทายบิล สวนลดสมาชิก สวนลดตามประเภท

สินคา ฯลฯ  ดังนั้น การที่จะกำหนดวาสินคาใดสามารถรองรับการทำแผน

การตลาดแบบใดบางนั้น โปรแกรมใชปายราคาในการควบคุม โดยโปรแกรม

สามารถใหกำหนดปายราคาได ไมจำกัดชนิด และแตละชนิดปายราคา

โปรแกรมใหกำหนดคุณสมบัติวาจะทำแผนการตลาดอะไรบาง  เชน  ปายราคา

ปกติ,  ปายราคาลดพิเศษ,  ปายราคาสมาชิก  โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข

สวนลดตางๆ  แตละปายได เชน ปายราคาลดพิเศษ ไมสามารถลดไดแลว

ดังนั้นจึงไมตองกังวลเรื่องการลดซ้ำซอน ทำใหเกิดการขาดทุนได

 สามารถบันทึกการปรับราคาลวงหนาลงในตาราง จากน้ันจะมีโปรแกรม

 ทำการนำราคาที่บันทึกไว ไปปรับปรุงฐานขอมูลในวันเวลาที่กำหนด

 สามารถทำการเปลี่ยนราคาแลว POS ทุกจุดที่เกี่ยวของจะรับทราบ

 และจะมีการปรับราคาภายหลังจากจบบิลที่ขายนั้นแลว  ทั้งนี้เพื่อ

 ประโยชนที่ไมเกิดสินคา 2 ราคา ในบิลใบเดียวกัน

4.2. การเปลี่ยนราคาฉุกเฉิน (Price Override)

 สามารถเปลี่ยนราคาขายเปนตัวสินคา หรือเปลี่ยนตารางราคาขาย

 ใหมขณะทำการขายได โดยหัวหนาแคชเชียรหรือผู ไดรับสิทธิใหทำการ

 แก ไขทำการบันทึกชื่อพรอมรหัสลับ หรือบิดกุญแจที่ Pos

 โดยคุณสมบัติ Price Override สามารถ Lock การใชงานเฉพาะจุด

 Pos ซึ่งเปนประโยชนมากกวาการ Lock ระดับ Server

4.3. รายงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคา

 มีรายงานแสดงการแก ไขราคาอยางชัดเจน ทั้งการแก ไขราคาปกติ,

 การปรับราคาจากสำนักงาน หรือ การปรับราคาฉุกเฉินของแคชเชียร

 รายงานการเปล่ียนราคาสามารถเรียกพิมพ ไดท้ังท่ีคอมพิวเตอรหลังราน

 หรือพิมพที่เครื่อง Pos การพิมพรายงานเปลี่ยนราคาที่ Pos จะเปน

 ประโยชนอยางมากในการแจงใหสาขา หรือ Pos ที่ไกลใหทราบวามี

 ราคาอะไรบางที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นผูเกี่ยวของสามารถจัดการ

 ทำการปรับ Shelf Tag หรือ Show Tag ได

4.1. การตั้งราคาขายและการเปลี่ยนราคาจากสำนักงาน (Price Change)

 เบ้ืองตนโปรแกรมสามารถเก็บราคาไดต้ังแตราคาควบคุมของกระทรวง

 พาณิชยหรือราคาปายจากผูผลิตที่ติดมากับสินคา

 อำนวยความสะดวกในการตั้งราคาขาย ดวยเครื่องมืือหลายๆ รูปแบบ

 เชน ตั้งราคาขายตามประเภทสินคา,  หมวดสินคา,  ยี่หอ/รุนสินคา,

 สี, ขนาด, ตั้งราคาตามทุน เชน ตั้งราคาใหมีกำไรขั้นตน 25%

 จากทุน เปนตน

 สินคาแตละตัวสามารถมีราคาขายไดมากกวา 1 ราคา เชน ราคาทั่วไป

 ราคาสมาชิก ราคาขายสง เปนตน

3.7. ชำระคาสินคาโดยการโอนยอดไปเปนลูกหนี้

3.8. ชำระคาสินคาดวยเช็คได ซึ่งเหมาะกับการขายสงในอนาคต

3.9. รับชำระดวยเงินสกุลตาง

 รับชำระดวยเงินสกุลตางๆ ไดพรอมท้ังสามารถกำหนดอัตราแลกเปล่ียน

 ในแตละวันได โดยไมจำกัดสกุลเงิน

 เมื่อรับชำระดวยเงินสกุลอื่นๆ เกินจากการขายแลวตองมีการทอนเงิน

 โปรแกรมจะทอนเงินเปนเงินบาท

 โปรแกรมจะทำการปดเศษเงินทอนที่เปนเศษสตางค ที่ไมสามารถ

 ทอนได ใหสามารถทอนได

 โดยอัตโนมัติตามการตั้งคาการ

 ปดเศษ

3.10. มีรายงานหลากหลายในการสรุป

 การชำระ

3.11. รองรับการชำระผาน EDC งาย

 สะดวก ไมตองรูด 2 ครั้ง และ

 กดยอดเงินเอง

 การตั้งราคาขายสามารถกำหนดราคาชนิดพวงสวนลดได เชน สมาชิก

 ที่ซื้อสินคา จะไดรับสวนลดสินคาแตละชนิดไมเทากัน ตัวอยาง สินคา

 A  ราคาขายปลีก  100  บาท  ลด  5%  ในสวนการบันทึกราคาขาย

 สามารถรองรับการบันทึกราคา  100  บาท  ลด  5% เพื่อแสดงราย

 ละเอียดสวนลดในใบกำกับภาษีอยางยอได

 ตั้ง Promotion ลวงหนา แลวโปรแกรมจะทำตามวัน/เวลาที่กำหนด

 สามารถสั่งปรับ เพิ่ม/ลด ราคาเปน % หรือ บาท ไดทั้งประเภทสินคา,

 หมวดสินคา, ยี่หอ/รุนสินคา, สี, ขนาด หรือ เฉพาะตัวสินคาได

 สามารถเลือกปรับราคาเฉพาะสินคาที่มีขนาดบรรจุเหมือนๆ กัน ใน

 กลุมได เชน ประเภทนม จะปรับเฉพาะสินคาในกลุมที่มีขนาดบรรจุ

 6 กลอง เปนตน

 สามารถปรับราคาอัตโนมัติเมื่อตนทุนสินคาเปลี่ยนไปตาม GP

 มาตฐาน ที่กำหนดไวสำหรับสินคาแตละตัว

 ภายหลังการปรับราคาอัตโนมัติสามารถกำหนดวิธีการปดเศษภายหลัง

 การปรับได
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1.1. รองรับงานขายทั้งแบบขาย 24 ชั่วโมง และแบบปกติ

1.2. สามารถทำการขายโดยใชอุปกรณบาร โคดหรือกดรหัสสินคา จากแปน

     พิมพการขายผาน Touch Screen

1.3. สามารถกำหนด ฮอตคีย สำหรับสินคาที่ ใชประจำได

1.4. ขายสินคาที่มีทศนิยมได 2 ตำแหนงหรือมากกวา  โดยระบุไดวาจะใช

     ทศนิยมกี่ตำแหนง เชน กิจการขายผา เปนตน

1.5. รองรับการขายสินคาผานเครื่องชั่งได โดยสามารถอานปายบาร โคด

     เครื่องชั่งรูปแบบ 13 หลัก ที่ประกอบดวย รหัสสินคาและราคา 

     หรือ 18 หลักที่ประกอบดวย รหัสสินคา ราคา และน้ำหนัก

1.6. รองรับการขายสินคาที่ตองระบุเลขที่ประจำตัวสินคา (Serial Number)

     เชน เครื่องใช ไฟฟา, โทรศัพทมือถือ เปนตน

1.7. รองรับการขายสินคาท่ีจัดประกอบกันเปนชุดหรือ Set เชน กระเชาปใหม,

     ชุดสังฆทาน เปนตน และสามารถบันทึกรายละเอียดสวนประกอบในชุด

     เพื่อนำไปตัดสต็อกตอไป

1.8. สามารถบันทึกการแถมสินคาได

1. ลักษณะงานขายปกติ

3.1. ชำระคาสินคาไดท้ังเงินสด, บัตรเครดิต, เช็ค, คูปอง, บัตรประชารัฐ, ฯลฯ

3.2. รองรับประเภทการชำระเงินใน 1 ใบเสร็จได ไมจำกัด

3.3. สามารถกำหนดยอดเงินขั้นต่ำที่สามารถชำระโดยบัตรแตละประเภท

3.4. สามารถกำหนดคิดคาธรรมเนียมการชำระโดยบัตร

3.5. สามารถอานรหัสบัตร โดยผานเครื่องอานแถบแมเหล็ก

3.6. กำหนดไดวาถาชำระเกินยอดขายจะไมทอนเงิน เชน คูปอง, บัตรกำนัล ฯลฯ

3. การชำระและการจายอื่นๆ

1.9. รองรับการขายหนารานของกิจการรานอาหาร

1.10. รองรับการขายที่มีคาบริการ (Service Charge)

1.11. รองรับการขายไมผิดราคาตามกำหนด

1.12. สอบถามราคาสินคา

1.13. คนหาฟงกชั่นได เชน หาสินคา, สมาชิก, พนักงานขาย เปนตน

2.2. การคืนสินคานอกบิล มีการควบคุมแยกตางหากจากการแก ไขในบิล

 การคืนสินคาสามารถคืนในรูปเงินสด หรือ เอกสาร หรือ เปลี่ยนเปน

 สินคาใหมแกลูกคาได

 ในการคืนเงินสดแกลูกคาที่คืนสินคา มีระบบ Password ใหสิทธิได

ลักษณะงานขาย
4. การตั้งราคาขายและการเปลี่ยนสินคา
4.1. การตั้งราคาขายและการเปลี่ยนราคาจากสำนักงาน (Price Change)

 เบ้ืองตนโปรแกรมสามารถเก็บราคาไดต้ังแตราคาควบคุมของกระทรวง

 พาณิชยหรือราคาปายจากผูผลิตที่ติดมากับสินคา

 อำนวยความสะดวกในการตั้งราคาขาย ดวยเครื่องมืือหลายๆ รูปแบบ

 เชน ตั้งราคาขายตามประเภทสินคา,  หมวดสินคา,  ยี่หอ/รุนสินคา,

 สี, ขนาด, ตั้งราคาตามทุน เชน ตั้งราคาใหมีกำไรขั้นตน 25%

 จากทุน เปนตน

 สินคาแตละตัวสามารถมีราคาขายไดมากกวา 1 ราคา เชน ราคาทั่วไป

 ราคาสมาชิก ราคาขายสง เปนตน

2. การแกไขรายการขายและการคืนสินคา
2.1. การแก ไขรายการขาย ผู ใชสามารถกำหนดสิทธิการใชงานเองทั้งอนุญาต

 และไมอนุญาต ทั้งแบบตองมีกุญแจ หรือมีรหัสผาน หรือมีทั้งคู โดยการ

 กระทำการที่เกิดขึ้นมีการเก็บบันทึกอยางชัดเจน สามารถเรียกวันเวลา

 ที่เกิดขึ้นเหตุการณเพื่อตรวจสอบได

  การแก ไขรายการขายในบิล

  การยกเลิกบิลระหวางขาย

  การยกเลิกบิลยอนหลังในวัน

  การยกเลิกบิลยอนหลังขามวัน

  การยกเลิกบิลยอนหลังจากฝายบัญชีขามวัน

3.7. ชำระคาสินคาโดยการโอนยอดไปเปนลูกหนี้

3.8. ชำระคาสินคาดวยเช็คได ซึ่งเหมาะกับการขายสงในอนาคต

3.9. รับชำระดวยเงินสกุลตาง

 รับชำระดวยเงินสกุลตางๆ ไดพรอมท้ังสามารถกำหนดอัตราแลกเปล่ียน

 ในแตละวันได โดยไมจำกัดสกุลเงิน

 เมื่อรับชำระดวยเงินสกุลอื่นๆ เกินจากการขายแลวตองมีการทอนเงิน

 โปรแกรมจะทอนเงินเปนเงินบาท

 โปรแกรมจะทำการปดเศษเงินทอนที่เปนเศษสตางค ที่ไมสามารถ

 ทอนได ใหสามารถทอนได

 โดยอัตโนมัติตามการตั้งคาการ

 ปดเศษ

3.10. มีรายงานหลากหลายในการสรุป

 การชำระ

3.11. รองรับการชำระผาน EDC งาย

 สะดวก ไมตองรูด 2 ครั้ง และ

 กดยอดเงินเอง

 การตั้งราคาขายสามารถกำหนดราคาชนิดพวงสวนลดได เชน สมาชิก

 ที่ซื้อสินคา จะไดรับสวนลดสินคาแตละชนิดไมเทากัน ตัวอยาง สินคา

 A  ราคาขายปลีก  100  บาท  ลด  5%  ในสวนการบันทึกราคาขาย

 สามารถรองรับการบันทึกราคา  100  บาท  ลด  5% เพื่อแสดงราย

 ละเอียดสวนลดในใบกำกับภาษีอยางยอได

 ตั้ง Promotion ลวงหนา แลวโปรแกรมจะทำตามวัน/เวลาที่กำหนด

 สามารถสั่งปรับ เพิ่ม/ลด ราคาเปน % หรือ บาท ไดทั้งประเภทสินคา,

 หมวดสินคา, ยี่หอ/รุนสินคา, สี, ขนาด หรือ เฉพาะตัวสินคาได

 สามารถเลือกปรับราคาเฉพาะสินคาที่มีขนาดบรรจุเหมือนๆ กัน ใน

 กลุมได เชน ประเภทนม จะปรับเฉพาะสินคาในกลุมที่มีขนาดบรรจุ

 6 กลอง เปนตน

 สามารถปรับราคาอัตโนมัติเมื่อตนทุนสินคาเปลี่ยนไปตาม GP

 มาตฐาน ที่กำหนดไวสำหรับสินคาแตละตัว

 ภายหลังการปรับราคาอัตโนมัติสามารถกำหนดวิธีการปดเศษภายหลัง

 การปรับได
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7.2. กรณี Promotion สินคาชนิดเดียวกัน

 7.2.1. Repack ใช ในกรณีสินคานั้นเปนสินคาชนิดเดีียวกัน แตมีหลาย

 ขนาดบรรจุ ดังนั้นเมื่อซื้อครบขนาดบรรจุที่ ใหญขึ้น โปรแกรมสามารถ

 นำราคาของขนาดบรรจุที่ ใหญขึ้นมาขายแทน  เชน  นมจืด 6 กลอง

 *@10 = 60 บาท แตนมกลองชนิดเดียวกันนี้ 1 แพ็คมี 6 กลองขายใน

 ราคา 55 บาท ดังนั้น โปรแกรมจะคิดราคาที่ 55 บาท เปนตน โดยการ

 Repack นี้สามารถทำได ไมจำกัดระดับ เชนอาจมีราคาโหล ราคาหีบ

 โปรแกรมจะสามารถจัดการจัดหาราคาที่ตองการไดเอง ในการหาราคาที่

 เกิดจากการ Repack นั้น โปรแกรมยังแยกยอยอีก 2 วิธี คือ

  แบบราคากาวหนา คือ คิดราคาตามแพ็คที่ซื้อ เชน ซื้อ 31 กลอง

  จะคิดราคา เทากับ 2 โหล + 1 แพ็ค 6 + 1 กลอง

  แบบราคาต่ำสุด คือ คิดราคา 31 *ราคาตอหนวยของโหล

 7.2.2. UPrc (ราคาตอหนวยลดลงเมื่อจำนวนสินคามากขึ้น) ใชกรณี

 สินคานั้นเปนสินคาชนิดเดียวกัน  หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุเวลา

 ราคาตอหนวยจะลดลงเปนระดับ  เชน  สินคาราคาชิ้นละ 10 บาท  ซื้อ

 1-2 ชิ้น จะราคา 10 บาท ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดราคา 9 บาท ถา

 ซื้อตั้งแต 7-10 ชิ้น จะไดราคา 8 บาท เปนตน

 7.2.3. Udsc (สวนลดมากขึ้นตามจำนวนสินคาที่มากขึ้น) ใชกรณีสินคา

 นั้นเปนสินคาชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะไดสวนลด

 เพิ่มมากขึ้นเปนระดับ  เชน  สินคาราคาชิ้นละ 10 บาท  ซื้อ 1-2 ชิ้น

 ไมมีสวนลด ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดสวนลด 2% ถาซื้อตั้งแต 7-10

 ชิ้น จะไดสวนลด 3% เปนตน

 7.2.4. UFree (แถมสินคาเม่ือซ้ือครบจำนวน) ใชกรณีสินคาน้ันเปนสินคา

 ชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะไดแถมสินคาชนิดเดียวกัน

 โดยของแถมจะไดเพิ่มเปนระดับ เชน ซื้อครบ 2 แถม 1 และ ซื้อครบ

 20 แถม 6 เปนตน

 7.2.5. การทำโปรโมชั่นสินคาชนิดเดียวกันนี้  โปรแกรมสามารถแสดง

 ขอความบนจอ  เพื่อแคชเชียรทราบขณะบันทึกขาย  เพื่อใหแคชเชียร

 ชวยเชียรสินคาระหวางคิดเงินได

8.1. รองรับการขายสินคาของกิจการแบบปลอดภาษี (Duty Free) ได

 โดยสามารถบันทึกเลขที่หนังสือเดินทาง, ชื่อผู โดยสาร, พาสปอรต

 และเที่ยวบินได

8.2. รองรับเงื่อนไขสรรพากรในการทำ Tex Refund

8. ชาวตางชาติ

9.1. แบงประเภทสมาชิกได ไมจำกัด

9.2. บันทึกไดทั้งเลขที่สมาชิกและเลขที่บัตรสมาชิก

9.3. เก็บรายละเอียดวันที่และวันหมดอายุพรอมแจงที่หนาจอแคชเชียรเมื่อมี

     การขาย

9.4. เก็บรายละเอียดสวนตัวสมาชิกเพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหการซื้อได

9.5. ระบุตารางราคาที่สมาชิกจะใชหรือสวนลดที่สมาชิกจะไดรับแตละบุคคลได

9. สมาชิก

10.1. ในการขายแคชเชียรสามารถระบุพนักงานขายที่ขายสินคาในแตละบิลได

10.2. สามารถแสดงยอดขายของแตละพนักงานขายได ทั้งที่เครื่อง POS

      และสำนักงาน

10.3. สามารถสรุปยอดขายตามพนักงานขายพิมพที ่เครื ่อง POS นั้น ซึ ่ง

      จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับไกด ในการเก็บหลักฐานเพื่อรับคำ

      แนะนำหรือชวยใหผูจัดการตรวจสอบเบื้องตนและกระตุนการทำงาน

      ของพนักงานขายได

10.4. สามารถกำหนดคอมมิชชั่นของสินคาแตละประเภทตางกันได

10. พนักงานขาย

11.1. สามารถเก็บรายการขายไดช่ัวคราว เพ่ือเปล่ียนไปขายใหกับลูกคารายอ่ืน

      ไดกอน (พักบิลขณะขายได)

11.2. จำนวนบิลที่พักสามารถพักได ไมจำกัด

11.3. สามารถแสดงจำนวนบิลที่พักไว ได

11.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการพักบิล เชน พักซ้ำ พักแลวแก ไขรายการ

      พักแลวยกเลิกบางรายการ หรือ พักแลวยกเลิกบิล

11. การพักบิล

สามารถสอบถามราคาขายหรือแคมเปญขณะขายไดที่แคชเชียร

12. การสอบถามราคา

7.3. ทำการ Promotion สินคาหลายชนิดรวมกัน

 7.3.1. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม

 โดยสินคาที่เปนของแถมนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง  และอานไป

 พรอมส้ินคาอ่ืนในบิล เม่ือซ้ือเง่ือนไขครบโปรแกรมจะไมคิดราคาของแถม

 โดยแสดงใหลูกคาทราบอยางชัดเจน และ รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัด

 สตอกอยางถูกตอง เชน ซื้อ A 3 ชิ้น ซื้อ B 2 ชิ้น ซื้อ… จะได Z 2 ชิ้น

 เปนตน

 

 7.3.2. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อไดสินคา

 อะไรโดยสินคาที่แลกซื้อนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง  และอานไป

 พรอมสินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินคา

 แลกซื้อตามที่กำหนด หากซื้อไมครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงใหลูกคา

 ทราบอยางชัดเจนและรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสตอกอยางถูกตอง

 7.3.3. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถไดอะไรเปนของ

 สมนาคุณ ของสมนาคุณไมใชสิ่งที่ขายปกติในหาง ดังนั้นไมตองอาน

 พรอมสินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะแสดงขอความ

 บนจอภาพ เพื่อใหแคชเชียรแจงลูกคา หรือพิมพลงทายบิลเพื่อใหลูกคา

 ไปแลกของสมนาคุณที่เคานเตอร

 7.3.4. ซื ้อสินคามูลคาครบตามที ่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม

 โดยสินคาที่เปนของแถมนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง และอานไป

 โดยแสดงใหลูกคาทราบอยางชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัด

 สตอกอยางถูกตอง เชน ซื้อ A ซื้อ B ซื้อ… รวมมูลคาครบ 1,000 บาท

 จะได Z 2 ชิ้น เปนตน

 7.3.5. ซื้อสินคามูลคาครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อไดสินคาอะไร

 โดยสินคาที่แลกซื้อนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง และอานไปพรอม

 สินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินคาแลกซื้อ

 ตามที่กำหนด หากซื้อไมครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงใหลูกคาทราบ

 อยางชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสตอกอยางถูกตอง

 7.3.6. ซื้อสินคามูลคาครบตามที่ระบุ จะสามารถไดอะไรเปนของ

 สมนาคุณ ของสมนาคุณนั้นไม ใชสิ ่งที่ขายปกติในหาง ดังนั้นไมตอง

 อานพรอมสินคาอ่ืนในบิล เม่ือซ้ือเง่ือนไขครบ โปรแกรมจะแสดงขอความ

 บนจอภาพ เพื่อใหแคชเชียรแจงลูกคา หรือพิมพลงทายบิลเพื่อใหลูกคา

 ไปแลกของสมนาคุณที่เคานเตอร

 7.3.7. สามารถกำหนดชวงเวลา การทำโปรโมชั่นสินคาหลายชนิด

 รวมกันได

 7.3.8. สามารถกำหนด Promotion สวงหนาได
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7.2. กรณี Promotion สินคาชนิดเดียวกัน

 7.2.1. Repack ใช ในกรณีสินคานั้นเปนสินคาชนิดเดีียวกัน แตมีหลาย

 ขนาดบรรจุ ดังนั้นเมื่อซื้อครบขนาดบรรจุที่ ใหญขึ้น โปรแกรมสามารถ

 นำราคาของขนาดบรรจุที่ ใหญขึ้นมาขายแทน  เชน  นมจืด 6 กลอง

 *@10 = 60 บาท แตนมกลองชนิดเดียวกันนี้ 1 แพ็คมี 6 กลองขายใน

 ราคา 55 บาท ดังนั้น โปรแกรมจะคิดราคาที่ 55 บาท เปนตน โดยการ

 Repack นี้สามารถทำได ไมจำกัดระดับ เชนอาจมีราคาโหล ราคาหีบ

 โปรแกรมจะสามารถจัดการจัดหาราคาที่ตองการไดเอง ในการหาราคาที่

 เกิดจากการ Repack นั้น โปรแกรมยังแยกยอยอีก 2 วิธี คือ

  แบบราคากาวหนา คือ คิดราคาตามแพ็คที่ซื้อ เชน ซื้อ 31 กลอง

  จะคิดราคา เทากับ 2 โหล + 1 แพ็ค 6 + 1 กลอง

  แบบราคาต่ำสุด คือ คิดราคา 31 *ราคาตอหนวยของโหล

 7.2.2. UPrc (ราคาตอหนวยลดลงเมื่อจำนวนสินคามากขึ้น) ใชกรณี

 สินคานั้นเปนสินคาชนิดเดียวกัน  หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุเวลา

 ราคาตอหนวยจะลดลงเปนระดับ  เชน  สินคาราคาชิ้นละ 10 บาท  ซื้อ

 1-2 ชิ้น จะราคา 10 บาท ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดราคา 9 บาท ถา

 ซื้อตั้งแต 7-10 ชิ้น จะไดราคา 8 บาท เปนตน

 7.2.3. Udsc (สวนลดมากขึ้นตามจำนวนสินคาที่มากขึ้น) ใชกรณีสินคา

 นั้นเปนสินคาชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะไดสวนลด

 เพิ่มมากขึ้นเปนระดับ  เชน  สินคาราคาชิ้นละ 10 บาท  ซื้อ 1-2 ชิ้น

 ไมมีสวนลด ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดสวนลด 2% ถาซื้อตั้งแต 7-10

 ชิ้น จะไดสวนลด 3% เปนตน

 7.2.4. UFree (แถมสินคาเม่ือซ้ือครบจำนวน) ใชกรณีสินคาน้ันเปนสินคา

 ชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะไดแถมสินคาชนิดเดียวกัน

 โดยของแถมจะไดเพิ่มเปนระดับ เชน ซื้อครบ 2 แถม 1 และ ซื้อครบ

 20 แถม 6 เปนตน

 7.2.5. การทำโปรโมชั่นสินคาชนิดเดียวกันนี้  โปรแกรมสามารถแสดง

 ขอความบนจอ  เพื่อแคชเชียรทราบขณะบันทึกขาย  เพื่อใหแคชเชียร

 ชวยเชียรสินคาระหวางคิดเงินได

8.1. รองรับการขายสินคาของกิจการแบบปลอดภาษี (Duty Free) ได

 โดยสามารถบันทึกเลขที่หนังสือเดินทาง, ชื่อผู โดยสาร, พาสปอรต

 และเที่ยวบินได

8.2. รองรับเงื่อนไขสรรพากรในการทำ Tex Refund

8. ชาวตางชาติ

โปรโมชั่น / แคมเปญ โปรแกรมสามารถทำไดหลายวิธี เชน

7.1. นาทีทอง

 นอกจากการทำ Promotion ขางตนแลว โปรแกรมยังรองรับเรื่อง

 ของการทำนาทีทองโดย

 กำหนดนาทีทอง หรือ Hot Price ได และสามารถระบุชวงวันที่

 ชวงเวลา และสาขาที่จะจัดนาทีทองได

 การกำหนดนาทีทอง สามารถกำหนดลวงหนาได และไมจำกัด

 จำนวนแคมเปญ

 สามารถกำหนดลำดับการคิดแคมเปญวา ใหคิดแคมเปญใดกอน

 หลัง สินคาเดียวกันสามารถทำไดหลายแคมเปญพรอมกัน

 เมื่อแคมเปญแรกหมดชวงเวลา แคมเปญถัดไปสามารถทำงานได

 อัตโนมัติ เชน หางมีแคมเปญฉลองเปดรานใหม

   ลดทุกสินคา 15 ธ.ค. - 15 ม.ค. 10%

   เสื้อ A มีแคมเปญลดฉลองปใหม 25 ธ.ค. - 5 ม.ค. 20%

   ดังนั้น วันที่ 4 ธ.ค. เสื้อ A ขายไมลดราคา,

   15 ธ.ค. - 24 ธ.ค. ขายลด 10%,

   25 ธ.ค. -  5 ม.ค. ขายลด 20%,

    6 ม.ค. - 15 ม.ค. ขายลด 10%,

   16 ธ.ค. - ขายไมลดราคา

     สามารถกำหนด การใหแตม เพียงแคกำหนดวา แตละปายกี่บาท

ไดกี่แตม และนำปายราคาผูกกับแฟมสินคา ก็จะสามารถคิดแตมไดทันที

พรอมแสดงในบิล

7.3. ทำการ Promotion สินคาหลายชนิดรวมกัน

 7.3.1. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม

 โดยสินคาที่เปนของแถมนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง  และอานไป

 พรอมส้ินคาอ่ืนในบิล เม่ือซ้ือเง่ือนไขครบโปรแกรมจะไมคิดราคาของแถม

 โดยแสดงใหลูกคาทราบอยางชัดเจน และ รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัด

 สตอกอยางถูกตอง เชน ซื้อ A 3 ชิ้น ซื้อ B 2 ชิ้น ซื้อ… จะได Z 2 ชิ้น

 เปนตน

 

 7.3.2. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อไดสินคา

 อะไรโดยสินคาที่แลกซื้อนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง  และอานไป

 พรอมสินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินคา

 แลกซื้อตามที่กำหนด หากซื้อไมครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงใหลูกคา

 ทราบอยางชัดเจนและรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสตอกอยางถูกตอง

 7.3.3. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถไดอะไรเปนของ

 สมนาคุณ ของสมนาคุณไมใชสิ่งที่ขายปกติในหาง ดังนั้นไมตองอาน

 พรอมสินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะแสดงขอความ

 บนจอภาพ เพื่อใหแคชเชียรแจงลูกคา หรือพิมพลงทายบิลเพื่อใหลูกคา

 ไปแลกของสมนาคุณที่เคานเตอร

 7.3.4. ซื ้อสินคามูลคาครบตามที ่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม

 โดยสินคาที่เปนของแถมนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง และอานไป

 โดยแสดงใหลูกคาทราบอยางชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัด

 สตอกอยางถูกตอง เชน ซื้อ A ซื้อ B ซื้อ… รวมมูลคาครบ 1,000 บาท

 จะได Z 2 ชิ้น เปนตน

 7.3.5. ซื้อสินคามูลคาครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อไดสินคาอะไร

 โดยสินคาที่แลกซื้อนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง และอานไปพรอม

 สินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินคาแลกซื้อ

 ตามที่กำหนด หากซื้อไมครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงใหลูกคาทราบ

 อยางชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสตอกอยางถูกตอง

 7.3.6. ซื้อสินคามูลคาครบตามที่ระบุ จะสามารถไดอะไรเปนของ

 สมนาคุณ ของสมนาคุณนั้นไม ใชสิ ่งที่ขายปกติในหาง ดังนั้นไมตอง

 อานพรอมสินคาอ่ืนในบิล เม่ือซ้ือเง่ือนไขครบ โปรแกรมจะแสดงขอความ

 บนจอภาพ เพื่อใหแคชเชียรแจงลูกคา หรือพิมพลงทายบิลเพื่อใหลูกคา

 ไปแลกของสมนาคุณที่เคานเตอร

 7.3.7. สามารถกำหนดชวงเวลา การทำโปรโมชั่นสินคาหลายชนิด

 รวมกันได

 7.3.8. สามารถกำหนด Promotion สวงหนาได

MK01-02 3/12/61  4/8

7.2. กรณี Promotion สินคาชนิดเดียวกัน

 7.2.1. Repack ใช ในกรณีสินคานั้นเปนสินคาชนิดเดีียวกัน แตมีหลาย

 ขนาดบรรจุ ดังนั้นเมื่อซื้อครบขนาดบรรจุที่ ใหญขึ้น โปรแกรมสามารถ

 นำราคาของขนาดบรรจุที่ ใหญขึ้นมาขายแทน  เชน  นมจืด 6 กลอง

 *@10 = 60 บาท แตนมกลองชนิดเดียวกันนี้ 1 แพ็คมี 6 กลองขายใน

 ราคา 55 บาท ดังนั้น โปรแกรมจะคิดราคาที่ 55 บาท เปนตน โดยการ

 Repack นี้สามารถทำได ไมจำกัดระดับ เชนอาจมีราคาโหล ราคาหีบ

 โปรแกรมจะสามารถจัดการจัดหาราคาที่ตองการไดเอง ในการหาราคาที่

 เกิดจากการ Repack นั้น โปรแกรมยังแยกยอยอีก 2 วิธี คือ

  แบบราคากาวหนา คือ คิดราคาตามแพ็คที่ซื้อ เชน ซื้อ 31 กลอง

  จะคิดราคา เทากับ 2 โหล + 1 แพ็ค 6 + 1 กลอง

  แบบราคาต่ำสุด คือ คิดราคา 31 *ราคาตอหนวยของโหล

 7.2.2. UPrc (ราคาตอหนวยลดลงเมื่อจำนวนสินคามากขึ้น) ใชกรณี

 สินคานั้นเปนสินคาชนิดเดียวกัน  หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุเวลา

 ราคาตอหนวยจะลดลงเปนระดับ  เชน  สินคาราคาชิ้นละ 10 บาท  ซื้อ

 1-2 ชิ้น จะราคา 10 บาท ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดราคา 9 บาท ถา

 ซื้อตั้งแต 7-10 ชิ้น จะไดราคา 8 บาท เปนตน

 7.2.3. Udsc (สวนลดมากขึ้นตามจำนวนสินคาที่มากขึ้น) ใชกรณีสินคา

 นั้นเปนสินคาชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะไดสวนลด

 เพิ่มมากขึ้นเปนระดับ  เชน  สินคาราคาชิ้นละ 10 บาท  ซื้อ 1-2 ชิ้น

 ไมมีสวนลด ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดสวนลด 2% ถาซื้อตั้งแต 7-10

 ชิ้น จะไดสวนลด 3% เปนตน

 7.2.4. UFree (แถมสินคาเม่ือซ้ือครบจำนวน) ใชกรณีสินคาน้ันเปนสินคา

 ชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะไดแถมสินคาชนิดเดียวกัน

 โดยของแถมจะไดเพิ่มเปนระดับ เชน ซื้อครบ 2 แถม 1 และ ซื้อครบ

 20 แถม 6 เปนตน

 7.2.5. การทำโปรโมชั่นสินคาชนิดเดียวกันนี้  โปรแกรมสามารถแสดง

 ขอความบนจอ  เพื่อแคชเชียรทราบขณะบันทึกขาย  เพื่อใหแคชเชียร

 ชวยเชียรสินคาระหวางคิดเงินได

7.  โปร โมชั่น / แคมเปญ
โปรโมชั่น / แคมเปญ โปรแกรมสามารถทำไดหลายวิธี เชน

7.1. นาทีทอง

 นอกจากการทำ Promotion ขางตนแลว โปรแกรมยังรองรับเรื่อง

 ของการทำนาทีทองโดย

 กำหนดนาทีทอง หรือ Hot Price ได และสามารถระบุชวงวันที่

 ชวงเวลา และสาขาที่จะจัดนาทีทองได

 การกำหนดนาทีทอง สามารถกำหนดลวงหนาได และไมจำกัด

 จำนวนแคมเปญ

 สามารถกำหนดลำดับการคิดแคมเปญวา ใหคิดแคมเปญใดกอน

 หลัง สินคาเดียวกันสามารถทำไดหลายแคมเปญพรอมกัน

 เมื่อแคมเปญแรกหมดชวงเวลา แคมเปญถัดไปสามารถทำงานได

 อัตโนมัติ เชน หางมีแคมเปญฉลองเปดรานใหม

   ลดทุกสินคา 15 ธ.ค. - 15 ม.ค. 10%

   เสื้อ A มีแคมเปญลดฉลองปใหม 25 ธ.ค. - 5 ม.ค. 20%

   ดังนั้น วันที่ 4 ธ.ค. เสื้อ A ขายไมลดราคา,

   15 ธ.ค. - 24 ธ.ค. ขายลด 10%,

   25 ธ.ค. -  5 ม.ค. ขายลด 20%,

    6 ม.ค. - 15 ม.ค. ขายลด 10%,

   16 ธ.ค. - ขายไมลดราคา

     สามารถกำหนด การใหแตม เพียงแคกำหนดวา แตละปายกี่บาท

ไดกี่แตม และนำปายราคาผูกกับแฟมสินคา ก็จะสามารถคิดแตมไดทันที

พรอมแสดงในบิล

7.3. ทำการ Promotion สินคาหลายชนิดรวมกัน

 7.3.1. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม

 โดยสินคาที่เปนของแถมนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง  และอานไป

 พรอมส้ินคาอ่ืนในบิล เม่ือซ้ือเง่ือนไขครบโปรแกรมจะไมคิดราคาของแถม

 โดยแสดงใหลูกคาทราบอยางชัดเจน และ รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัด

 สตอกอยางถูกตอง เชน ซื้อ A 3 ชิ้น ซื้อ B 2 ชิ้น ซื้อ… จะได Z 2 ชิ้น

 เปนตน
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การใหสวนลดทุกกรณี ผู ใชสามารถกำหนดสิทธิการใชงานเองทั้งอนุญาต

และไมอนุญาต ท้ังแบบตองมีกุญแจ หรือมีรหัสผาน หรือมีท้ังคู โดยการกระทำ

ที่เกิดขึ้นมีการเก็บบันทึกอยางชัดเจน สามารถเรียกวันเวลาที่เกิดเหตุการณ

เพื่อตรวจสอบได

 5.1. สวนลด % และลดบาท ตอรายการ

 5.2. สวนลด % และลดบาท รวมทั้งบิลได

 5.3. สวนลดเปนคูปองทั้งคูปองจากหางและคูปองจากผูจำหนาย

 5.4. ยอมรับการทำสวนลดหลายขั้น เชน ลด 10% แลว ลด 2% จากนั้น

     ลดอีก 1 บาท

 5.5. กำหนดระดับสวนลดสูงสุดของแตละประเภทสวนลดได

 5.6. สามารถกำหนด สวนลดตามประเภทสินคาได เชน สินคาแผนกซุปเปอร

     ลด 5 % สินคาแผนกดีพารท ลด 10% เปนตน

 5.7. มีการปดเศษทศนิยมสวนลด

 5.8. โปรแกรมแยกการลดโดยคูปองและการชำระโดยคูปองอยางชัดเจน

  ทั้งวิธีการสรุปยอดขาย และการลงบัญชี

 5.9. กำหนดสวนลดตามประเภทสมาชิก

6. ปายราคาสินคา
     ตลอดเวลาในการขายสินคาในหางนั้น มีโอกาสใหสวนลด ทั้งสวนลดตอ

รายการ สวนลดจากคูปอง สวนลดทายบิล สวนลดสมาชิก สวนลดตามประเภท

สินคา ฯลฯ  ดังนั้น การที่จะกำหนดวาสินคาใดสามารถรองรับการทำแผน

การตลาดแบบใดบางนั้น โปรแกรมใชปายราคาในการควบคุม โดยโปรแกรม

สามารถใหกำหนดปายราคาได ไมจำกัดชนิด และแตละชนิดปายราคา

โปรแกรมใหกำหนดคุณสมบัติวาจะทำแผนการตลาดอะไรบาง  เชน  ปายราคา

ปกติ,  ปายราคาลดพิเศษ,  ปายราคาสมาชิก  โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข

สวนลดตางๆ  แตละปายได เชน ปายราคาลดพิเศษ ไมสามารถลดไดแลว

ดังนั้นจึงไมตองกังวลเรื่องการลดซ้ำซอน ทำใหเกิดการขาดทุนได

 สามารถบันทึกการปรับราคาลวงหนาลงในตาราง จากน้ันจะมีโปรแกรม

 ทำการนำราคาที่บันทึกไว ไปปรับปรุงฐานขอมูลในวันเวลาที่กำหนด

 สามารถทำการเปลี่ยนราคาแลว POS ทุกจุดที่เกี่ยวของจะรับทราบ

 และจะมีการปรับราคาภายหลังจากจบบิลที่ขายนั้นแลว  ทั้งนี้เพื่อ

 ประโยชนที่ไมเกิดสินคา 2 ราคา ในบิลใบเดียวกัน

4.2. การเปลี่ยนราคาฉุกเฉิน (Price Override)

 สามารถเปลี่ยนราคาขายเปนตัวสินคา หรือเปลี่ยนตารางราคาขาย

 ใหมขณะทำการขายได โดยหัวหนาแคชเชียรหรือผู ไดรับสิทธิใหทำการ

 แก ไขทำการบันทึกชื่อพรอมรหัสลับ หรือบิดกุญแจที่ Pos

 โดยคุณสมบัติ Price Override สามารถ Lock การใชงานเฉพาะจุด

 Pos ซึ่งเปนประโยชนมากกวาการ Lock ระดับ Server

4.3. รายงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคา

 มีรายงานแสดงการแก ไขราคาอยางชัดเจน ทั้งการแก ไขราคาปกติ,

 การปรับราคาจากสำนักงาน หรือ การปรับราคาฉุกเฉินของแคชเชียร

 รายงานการเปล่ียนราคาสามารถเรียกพิมพ ไดท้ังท่ีคอมพิวเตอรหลังราน

 หรือพิมพที่เครื่อง Pos การพิมพรายงานเปลี่ยนราคาที่ Pos จะเปน

 ประโยชนอยางมากในการแจงใหสาขา หรือ Pos ที่ไกลใหทราบวามี

 ราคาอะไรบางที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นผูเกี่ยวของสามารถจัดการ

 ทำการปรับ Shelf Tag หรือ Show Tag ได

7.2. กรณี Promotion สินคาชนิดเดียวกัน

 7.2.1. Repack ใช ในกรณีสินคานั้นเปนสินคาชนิดเดีียวกัน แตมีหลาย

 ขนาดบรรจุ ดังนั้นเมื่อซื้อครบขนาดบรรจุที่ ใหญขึ้น โปรแกรมสามารถ

 นำราคาของขนาดบรรจุที่ ใหญขึ้นมาขายแทน  เชน  นมจืด 6 กลอง

 *@10 = 60 บาท แตนมกลองชนิดเดียวกันนี้ 1 แพ็คมี 6 กลองขายใน

 ราคา 55 บาท ดังนั้น โปรแกรมจะคิดราคาที่ 55 บาท เปนตน โดยการ

 Repack นี้สามารถทำได ไมจำกัดระดับ เชนอาจมีราคาโหล ราคาหีบ

 โปรแกรมจะสามารถจัดการจัดหาราคาที่ตองการไดเอง ในการหาราคาที่

 เกิดจากการ Repack นั้น โปรแกรมยังแยกยอยอีก 2 วิธี คือ

  แบบราคากาวหนา คือ คิดราคาตามแพ็คที่ซื้อ เชน ซื้อ 31 กลอง

  จะคิดราคา เทากับ 2 โหล + 1 แพ็ค 6 + 1 กลอง

  แบบราคาต่ำสุด คือ คิดราคา 31 *ราคาตอหนวยของโหล

 7.2.2. UPrc (ราคาตอหนวยลดลงเมื่อจำนวนสินคามากขึ้น) ใชกรณี

 สินคานั้นเปนสินคาชนิดเดียวกัน  หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุเวลา

 ราคาตอหนวยจะลดลงเปนระดับ  เชน  สินคาราคาชิ้นละ 10 บาท  ซื้อ

 1-2 ชิ้น จะราคา 10 บาท ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดราคา 9 บาท ถา

 ซื้อตั้งแต 7-10 ชิ้น จะไดราคา 8 บาท เปนตน

 7.2.3. Udsc (สวนลดมากขึ้นตามจำนวนสินคาที่มากขึ้น) ใชกรณีสินคา

 นั้นเปนสินคาชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะไดสวนลด

 เพิ่มมากขึ้นเปนระดับ  เชน  สินคาราคาชิ้นละ 10 บาท  ซื้อ 1-2 ชิ้น

 ไมมีสวนลด ถาซื้อตั้งแต 3-6 ชิ้น จะไดสวนลด 2% ถาซื้อตั้งแต 7-10

 ชิ้น จะไดสวนลด 3% เปนตน

 7.2.4. UFree (แถมสินคาเม่ือซ้ือครบจำนวน) ใชกรณีสินคาน้ันเปนสินคา

 ชนิดเดียวกัน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุ จะไดแถมสินคาชนิดเดียวกัน

 โดยของแถมจะไดเพิ่มเปนระดับ เชน ซื้อครบ 2 แถม 1 และ ซื้อครบ

 20 แถม 6 เปนตน

 7.2.5. การทำโปรโมชั่นสินคาชนิดเดียวกันนี้  โปรแกรมสามารถแสดง

 ขอความบนจอ  เพื่อแคชเชียรทราบขณะบันทึกขาย  เพื่อใหแคชเชียร

 ชวยเชียรสินคาระหวางคิดเงินได

7.  โปร โมชั่น / แคมเปญ
โปรโมชั่น / แคมเปญ โปรแกรมสามารถทำไดหลายวิธี เชน

7.1. นาทีทอง

 นอกจากการทำ Promotion ขางตนแลว โปรแกรมยังรองรับเรื่อง

 ของการทำนาทีทองโดย

 กำหนดนาทีทอง หรือ Hot Price ได และสามารถระบุชวงวันที่

 ชวงเวลา และสาขาที่จะจัดนาทีทองได

 การกำหนดนาทีทอง สามารถกำหนดลวงหนาได และไมจำกัด

 จำนวนแคมเปญ

 สามารถกำหนดลำดับการคิดแคมเปญวา ใหคิดแคมเปญใดกอน

 หลัง สินคาเดียวกันสามารถทำไดหลายแคมเปญพรอมกัน

 เมื่อแคมเปญแรกหมดชวงเวลา แคมเปญถัดไปสามารถทำงานได

 อัตโนมัติ เชน หางมีแคมเปญฉลองเปดรานใหม

   ลดทุกสินคา 15 ธ.ค. - 15 ม.ค. 10%

   เสื้อ A มีแคมเปญลดฉลองปใหม 25 ธ.ค. - 5 ม.ค. 20%

   ดังนั้น วันที่ 4 ธ.ค. เสื้อ A ขายไมลดราคา,

   15 ธ.ค. - 24 ธ.ค. ขายลด 10%,

   25 ธ.ค. -  5 ม.ค. ขายลด 20%,

    6 ม.ค. - 15 ม.ค. ขายลด 10%,

   16 ธ.ค. - ขายไมลดราคา

     สามารถกำหนด การใหแตม เพียงแคกำหนดวา แตละปายกี่บาท

ไดกี่แตม และนำปายราคาผูกกับแฟมสินคา ก็จะสามารถคิดแตมไดทันที

พรอมแสดงในบิล

7.3. ทำการ Promotion สินคาหลายชนิดรวมกัน

 7.3.1. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม

 โดยสินคาที่เปนของแถมนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง  และอานไป

 พรอมส้ินคาอ่ืนในบิล เม่ือซ้ือเง่ือนไขครบโปรแกรมจะไมคิดราคาของแถม

 โดยแสดงใหลูกคาทราบอยางชัดเจน และ รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัด

 สตอกอยางถูกตอง เชน ซื้อ A 3 ชิ้น ซื้อ B 2 ชิ้น ซื้อ… จะได Z 2 ชิ้น

 เปนตน
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9.1. แบงประเภทสมาชิกได ไมจำกัด

9.2. บันทึกไดทั้งเลขที่สมาชิกและเลขที่บัตรสมาชิก

9.3. เก็บรายละเอียดวันที่และวันหมดอายุพรอมแจงที่หนาจอแคชเชียรเมื่อมี

     การขาย

9.4. เก็บรายละเอียดสวนตัวสมาชิกเพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหการซื้อได

9.5. ระบุตารางราคาที่สมาชิกจะใชหรือสวนลดที่สมาชิกจะไดรับแตละบุคคลได

10.1. ในการขายแคชเชียรสามารถระบุพนักงานขายที่ขายสินคาในแตละบิลได

10.2. สามารถแสดงยอดขายของแตละพนักงานขายได ทั้งที่เครื่อง POS

      และสำนักงาน

10.3. สามารถสรุปยอดขายตามพนักงานขายพิมพที ่เครื ่อง POS นั้น ซึ ่ง

      จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับไกด ในการเก็บหลักฐานเพื่อรับคำ

      แนะนำหรือชวยใหผูจัดการตรวจสอบเบื้องตนและกระตุนการทำงาน

      ของพนักงานขายได

10.4. สามารถกำหนดคอมมิชชั่นของสินคาแตละประเภทตางกันได

11.1. สามารถเก็บรายการขายไดช่ัวคราว เพ่ือเปล่ียนไปขายใหกับลูกคารายอ่ืน

      ไดกอน (พักบิลขณะขายได)

11.2. จำนวนบิลที่พักสามารถพักได ไมจำกัด

11.3. สามารถแสดงจำนวนบิลที่พักไว ได

11.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการพักบิล เชน พักซ้ำ พักแลวแก ไขรายการ

      พักแลวยกเลิกบางรายการ หรือ พักแลวยกเลิกบิล

สามารถสอบถามราคาขายหรือแคมเปญขณะขายไดที่แคชเชียร
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8.1. รองรับการขายสินคาของกิจการแบบปลอดภาษี (Duty Free) ได

 โดยสามารถบันทึกเลขที่หนังสือเดินทาง, ชื่อผู โดยสาร, พาสปอรต

 และเที่ยวบินได

8.2. รองรับเงื่อนไขสรรพากรในการทำ Tex Refund

9.1. แบงประเภทสมาชิกได ไมจำกัด

9.2. บันทึกไดทั้งเลขที่สมาชิกและเลขที่บัตรสมาชิก

9.3. เก็บรายละเอียดวันที่และวันหมดอายุพรอมแจงที่หนาจอแคชเชียรเมื่อมี

     การขาย

9.4. เก็บรายละเอียดสวนตัวสมาชิกเพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหการซื้อได

9.5. ระบุตารางราคาที่สมาชิกจะใชหรือสวนลดที่สมาชิกจะไดรับแตละบุคคลได

9. สมาชิก

10.1. ในการขายแคชเชียรสามารถระบุพนักงานขายที่ขายสินคาในแตละบิลได

10.2. สามารถแสดงยอดขายของแตละพนักงานขายได ทั้งที่เครื่อง POS

      และสำนักงาน

10.3. สามารถสรุปยอดขายตามพนักงานขายพิมพที ่เครื ่อง POS นั้น ซึ ่ง

      จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับไกด ในการเก็บหลักฐานเพื่อรับคำ

      แนะนำหรือชวยใหผูจัดการตรวจสอบเบื้องตนและกระตุนการทำงาน

      ของพนักงานขายได

10.4. สามารถกำหนดคอมมิชชั่นของสินคาแตละประเภทตางกันได

10. พนักงานขาย

11.1. สามารถเก็บรายการขายไดช่ัวคราว เพ่ือเปล่ียนไปขายใหกับลูกคารายอ่ืน

      ไดกอน (พักบิลขณะขายได)

11.2. จำนวนบิลที่พักสามารถพักได ไมจำกัด

11.3. สามารถแสดงจำนวนบิลที่พักไว ได

11.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการพักบิล เชน พักซ้ำ พักแลวแก ไขรายการ

      พักแลวยกเลิกบางรายการ หรือ พักแลวยกเลิกบิล

11. การพักบิล

สามารถสอบถามราคาขายหรือแคมเปญขณะขายไดที่แคชเชียร

12. การสอบถามราคา

 7.3.2. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อไดสินคา

 อะไรโดยสินคาที่แลกซื้อนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง  และอานไป

 พรอมสินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินคา

 แลกซื้อตามที่กำหนด หากซื้อไมครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงใหลูกคา

 ทราบอยางชัดเจนและรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสตอกอยางถูกตอง

 7.3.3. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถไดอะไรเปนของ

 สมนาคุณ ของสมนาคุณไมใชสิ่งที่ขายปกติในหาง ดังนั้นไมตองอาน

 พรอมสินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะแสดงขอความ

 บนจอภาพ เพื่อใหแคชเชียรแจงลูกคา หรือพิมพลงทายบิลเพื่อใหลูกคา

 ไปแลกของสมนาคุณที่เคานเตอร

 7.3.4. ซื ้อสินคามูลคาครบตามที ่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม

 โดยสินคาที่เปนของแถมนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง และอานไป

 โดยแสดงใหลูกคาทราบอยางชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัด

 สตอกอยางถูกตอง เชน ซื้อ A ซื้อ B ซื้อ… รวมมูลคาครบ 1,000 บาท

 จะได Z 2 ชิ้น เปนตน

 7.3.5. ซื้อสินคามูลคาครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อไดสินคาอะไร

 โดยสินคาที่แลกซื้อนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง และอานไปพรอม

 สินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินคาแลกซื้อ

 ตามที่กำหนด หากซื้อไมครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงใหลูกคาทราบ

 อยางชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสตอกอยางถูกตอง

 7.3.6. ซื้อสินคามูลคาครบตามที่ระบุ จะสามารถไดอะไรเปนของ

 สมนาคุณ ของสมนาคุณนั้นไม ใชสิ ่งที่ขายปกติในหาง ดังนั้นไมตอง

 อานพรอมสินคาอ่ืนในบิล เม่ือซ้ือเง่ือนไขครบ โปรแกรมจะแสดงขอความ

 บนจอภาพ เพื่อใหแคชเชียรแจงลูกคา หรือพิมพลงทายบิลเพื่อใหลูกคา

 ไปแลกของสมนาคุณที่เคานเตอร

 7.3.7. สามารถกำหนดชวงเวลา การทำโปรโมชั่นสินคาหลายชนิด

 รวมกันได

 7.3.8. สามารถกำหนด Promotion สวงหนาได
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8.1. รองรับการขายสินคาของกิจการแบบปลอดภาษี (Duty Free) ได

 โดยสามารถบันทึกเลขที่หนังสือเดินทาง, ชื่อผู โดยสาร, พาสปอรต

 และเที่ยวบินได

8.2. รองรับเงื่อนไขสรรพากรในการทำ Tex Refund

8. ชาวตางชาติ

9.1. แบงประเภทสมาชิกได ไมจำกัด

9.2. บันทึกไดทั้งเลขที่สมาชิกและเลขที่บัตรสมาชิก

9.3. เก็บรายละเอียดวันที่และวันหมดอายุพรอมแจงที่หนาจอแคชเชียรเมื่อมี

     การขาย

9.4. เก็บรายละเอียดสวนตัวสมาชิกเพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหการซื้อได

9.5. ระบุตารางราคาที่สมาชิกจะใชหรือสวนลดที่สมาชิกจะไดรับแตละบุคคลได

9. สมาชิก

10.1. ในการขายแคชเชียรสามารถระบุพนักงานขายที่ขายสินคาในแตละบิลได

10.2. สามารถแสดงยอดขายของแตละพนักงานขายได ทั้งที่เครื่อง POS

      และสำนักงาน

10.3. สามารถสรุปยอดขายตามพนักงานขายพิมพที ่เครื ่อง POS นั้น ซึ ่ง

      จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับไกด ในการเก็บหลักฐานเพื่อรับคำ

      แนะนำหรือชวยใหผูจัดการตรวจสอบเบื้องตนและกระตุนการทำงาน

      ของพนักงานขายได

10.4. สามารถกำหนดคอมมิชชั่นของสินคาแตละประเภทตางกันได

10. พนักงานขาย

11.1. สามารถเก็บรายการขายไดช่ัวคราว เพ่ือเปล่ียนไปขายใหกับลูกคารายอ่ืน

      ไดกอน (พักบิลขณะขายได)

11.2. จำนวนบิลที่พักสามารถพักได ไมจำกัด

11.3. สามารถแสดงจำนวนบิลที่พักไว ได

11.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการพักบิล เชน พักซ้ำ พักแลวแก ไขรายการ

      พักแลวยกเลิกบางรายการ หรือ พักแลวยกเลิกบิล

11. การพักบิล

สามารถสอบถามราคาขายหรือแคมเปญขณะขายไดที่แคชเชียร

12. การสอบถามราคา

 7.3.2. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อไดสินคา

 อะไรโดยสินคาที่แลกซื้อนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง  และอานไป

 พรอมสินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินคา

 แลกซื้อตามที่กำหนด หากซื้อไมครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงใหลูกคา

 ทราบอยางชัดเจนและรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสตอกอยางถูกตอง

 7.3.3. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถไดอะไรเปนของ

 สมนาคุณ ของสมนาคุณไมใชสิ่งที่ขายปกติในหาง ดังนั้นไมตองอาน

 พรอมสินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะแสดงขอความ

 บนจอภาพ เพื่อใหแคชเชียรแจงลูกคา หรือพิมพลงทายบิลเพื่อใหลูกคา

 ไปแลกของสมนาคุณที่เคานเตอร

 7.3.4. ซื ้อสินคามูลคาครบตามที ่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม

 โดยสินคาที่เปนของแถมนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง และอานไป

 โดยแสดงใหลูกคาทราบอยางชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัด

 สตอกอยางถูกตอง เชน ซื้อ A ซื้อ B ซื้อ… รวมมูลคาครบ 1,000 บาท

 จะได Z 2 ชิ้น เปนตน

 7.3.5. ซื้อสินคามูลคาครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อไดสินคาอะไร

 โดยสินคาที่แลกซื้อนั้นเปนสินคาที่ขายปกติในหาง และอานไปพรอม

 สินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินคาแลกซื้อ

 ตามที่กำหนด หากซื้อไมครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงใหลูกคาทราบ

 อยางชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสตอกอยางถูกตอง

 7.3.6. ซื้อสินคามูลคาครบตามที่ระบุ จะสามารถไดอะไรเปนของ

 สมนาคุณ ของสมนาคุณนั้นไม ใชสิ ่งที่ขายปกติในหาง ดังนั้นไมตอง

 อานพรอมสินคาอ่ืนในบิล เม่ือซ้ือเง่ือนไขครบ โปรแกรมจะแสดงขอความ

 บนจอภาพ เพื่อใหแคชเชียรแจงลูกคา หรือพิมพลงทายบิลเพื่อใหลูกคา

 ไปแลกของสมนาคุณที่เคานเตอร

 7.3.7. สามารถกำหนดชวงเวลา การทำโปรโมชั่นสินคาหลายชนิด

 รวมกันได

 7.3.8. สามารถกำหนด Promotion สวงหนาได
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1.1. พิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามรูปแบบมาตรฐานได หรือ ตามรูปแบบที่ตองการ (Option)

1.2. พิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปยอนหลังไดหรือพิมพ ไดครั้งเดียว ณ วันที่ซื้อสินคา

1.3. ขอมูลแบบ ONLINE สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปทันทีหลังจบการขาย

1.4. สามารถคนหาไดอยางรวดเร็วโดยใชหมายเลขโทรศัพท

1.5. สามารถคนหาอยางละเอียดจาก ช่ือบริษัท, เบอรแฟกซ, สาขา, เลขประจำตัวผูเสียภาษี หรือ อ่ืนๆ

1.6. คุณสมบัติพิเศษการคนหาใบกำกับภาษีอยางยอ และเก็บชื่อที่อยูผูขอใบกำกับภาษีเต็มรูป สามารถใช ไดกับหลายบริษัทฯ ในเครือขายเดียวกัน

 เน่ืองจากโปรแกรมพิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูป ถูกออกแบบให ใชงานกับ POS หลายบริษัทท่ีติดต้ังในเครือขายเดียวกันอยูแลว ดังน้ัน ภายหลังจากบันทึก

 หลายเลขเครื่องของ POS ในเครือขายถูกตอง โปรแกรมจะสามารถพิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปของบริษัทนั้นไดถูกตองทันที โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร

 เพียงเครื่องเดียว โปรแกรมตัวเดียว เครื่องพิมพตัวเดียว

 สำหรับช่ือลูกคาท่ีขอใบกำกับภาษีเต็มรูปน้ันถูกบันทึกใน ADDRESS BOOK ในฐานขอมูลเพ่ือออกใบกำกับภาษีเต็มรูปสำหรับ POS ท่ีติดต้ังในเครือขาย

 ดังนั้น เปนประโยชนอยางมากในการที่ลูกคาบอกชื่อเพียงครั้งเดียวเมื่อซื้อสินคาจาก POS บริษัทใดก็ได สามารถใชชื่อที่อยูผูขอนั้น ออกใบกำกับภาษี

 เต็มรูปไดทันที ไมตองบันทึกซ้ำทีละบริษัท

ในโปรแกรมมีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

แคชเชียรและลูกคา โดย

14.1. เมื่อลูกคาซื้อสินคาบางประเภท โปรแกรมสามารถแสดงขอความความ

      ปราถนาดี ความหวังดี เพื่อใหแคชเชียร ไดอานและบอก เชน ใหเชียร

      สินคา เมื่อซื้อกาแฟ ก็บอกวาไมซื้อคอฟฟเมทดวยหรือคะ/ครับ

14.2. ชวยแจงโปรโมชั่นที่เกี่ยวของ  เชน  ซื้อนม 4 กลองกลองละ 10 บาท

      หากชวงนี้นมมีโปรโมชั่น  โปรแกรมสามารถแจง  ขอความบนจอ เชน

      แนะนำลูกคาซ้ือเพ่ิมเปน 6 กลอง จะเหลือกลองละ 9 บาท เปนตน โดย

      สวนนี้ผู ใชงานไมตองบันทึกขอความที่แจงนี้ โปรแกรมจะทำการแจงให

      อัตโนมัติ

14.3. แสดงความยินดีกรณีวันเกิดสมาชิก

14.4. แสดงแตมใหลูกคาทราบไดที่บิล

14. การสรางความสัมพันธอันดีระหวางแคชเชียรและลูกคา

15.1. สามารถบันทึกยอดเงินทั้งรูปแบบจำนวนเงิน หรือ จำนวนธนบัตร

15.2. สามารถบังคับใหปดลิ้นชักกอนขาย

15. คุณสมบัติรับเงินทอน นำสงเงิน การทอนเงิน การเปดล้ินชัก

13.1. รูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอเปนตามมาตรฐานกรมสรรพากร

13.2. สามารถกำหนดรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอไดเอง

13.3. กำหนดรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอไดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

13.4. เครื่องบันทึกเงินสด 1 เครื่องสามารถพิมพรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอ

      ไดมากกวา 1 รูปแบบ

13.5. สามารถพิมพบิลซ้ำเปนสำเนาได

13.6. แก ไขขอความทายบิลได

13.7. สามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ ได โดยไมกระทบกับรูปแบบและการตัด

      กระดาษ

13.8. การพิมพ ใบกำกับภาษีอยางยอจะพิมพทันทีที่ Scan สินคาหรือพิมพ

      เปนหนาที่เดียว หลังจบการขาย

13.9. รองรับการทำ Electronic Journal (EJ)

13. รูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอ

1. โปรแกรมพิมพใบกำกับภาษีเต็มรูป (Binvoice)

โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ

1.1. พิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามรูปแบบมาตรฐานได หรือ ตามรูปแบบที่ตองการ (Option)

1.2. พิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปยอนหลังไดหรือพิมพ ไดครั้งเดียว ณ วันที่ซื้อสินคา

1.3. ขอมูลแบบ ONLINE สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปทันทีหลังจบการขาย

1.4. สามารถคนหาไดอยางรวดเร็วโดยใชหมายเลขโทรศัพท

1.5. สามารถคนหาอยางละเอียดจาก ช่ือบริษัท, เบอรแฟกซ, สาขา, เลขประจำตัวผูเสียภาษี หรือ อ่ืนๆ

1.6. คุณสมบัติพิเศษการคนหาใบกำกับภาษีอยางยอ และเก็บชื่อที่อยูผูขอใบกำกับภาษีเต็มรูป สามารถใช ไดกับหลายบริษัทฯ ในเครือขายเดียวกัน

 เน่ืองจากโปรแกรมพิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูป ถูกออกแบบให ใชงานกับ POS หลายบริษัทท่ีติดต้ังในเครือขายเดียวกันอยูแลว ดังน้ัน ภายหลังจากบันทึก

 หลายเลขเครื่องของ POS ในเครือขายถูกตอง โปรแกรมจะสามารถพิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปของบริษัทนั้นไดถูกตองทันที โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร

 เพียงเครื่องเดียว โปรแกรมตัวเดียว เครื่องพิมพตัวเดียว

 สำหรับช่ือลูกคาท่ีขอใบกำกับภาษีเต็มรูปน้ันถูกบันทึกใน ADDRESS BOOK ในฐานขอมูลเพ่ือออกใบกำกับภาษีเต็มรูปสำหรับ POS ท่ีติดต้ังในเครือขาย

 ดังนั้น เปนประโยชนอยางมากในการที่ลูกคาบอกชื่อเพียงครั้งเดียวเมื่อซื้อสินคาจาก POS บริษัทใดก็ได สามารถใชชื่อที่อยูผูขอนั้น ออกใบกำกับภาษี

 เต็มรูปไดทันที ไมตองบันทึกซ้ำทีละบริษัท

ในโปรแกรมมีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

แคชเชียรและลูกคา โดย

14.1. เมื่อลูกคาซื้อสินคาบางประเภท โปรแกรมสามารถแสดงขอความความ

      ปราถนาดี ความหวังดี เพื่อใหแคชเชียร ไดอานและบอก เชน ใหเชียร

      สินคา เมื่อซื้อกาแฟ ก็บอกวาไมซื้อคอฟฟเมทดวยหรือคะ/ครับ

14.2. ชวยแจงโปรโมชั่นที่เกี่ยวของ  เชน  ซื้อนม 4 กลองกลองละ 10 บาท

      หากชวงนี้นมมีโปรโมชั่น  โปรแกรมสามารถแจง  ขอความบนจอ เชน

      แนะนำลูกคาซ้ือเพ่ิมเปน 6 กลอง จะเหลือกลองละ 9 บาท เปนตน โดย

      สวนนี้ผู ใชงานไมตองบันทึกขอความที่แจงนี้ โปรแกรมจะทำการแจงให

      อัตโนมัติ

14.3. แสดงความยินดีกรณีวันเกิดสมาชิก

14.4. แสดงแตมใหลูกคาทราบไดที่บิล

14. การสรางความสัมพันธอันดีระหวางแคชเชียรและลูกคา

15.3. สามารถไมอนุญาตใหเปดลิ้นชักหากไมมีการขาย

15.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการเปดลิ้นชัก

15.1. สามารถบันทึกยอดเงินทั้งรูปแบบจำนวนเงิน หรือ จำนวนธนบัตร

15.2. สามารถบังคับใหปดลิ้นชักกอนขาย

15. คุณสมบัติรับเงินทอน นำสงเงิน การทอนเงิน การเปดล้ินชัก

16.1. มีรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขายมากมาย ท้ังสรุปยอดขายตามวัน

 ตามเครื่อง ตามแคชเชียร ฯลฯ

16.2. มีรายงานสรุปตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเงินท่ีรับชำระมากมาย เชน สรุปยอด

      เงินตามประเภท ตามแคชเชียร ฯลฯ

16.3. มีรายงานแสดงสรุปสินคามากมาย เชน สรุปสินคารหัสซ้ือขายตาม SKU

 ตามหมวด ตามยี่หอ

16.4. มีรายงานวิเคราะหการขายตามวัน เวลา ตามเคร่ือง หรือตามแคชเชียร

16.5. รายงานแสดงเปรียบเทียบยอดเงินที่รับ กับยอดเงินที่นำสง

16.6. รายงานพฤติกรรมแปลกๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน

16.7. รายงานที่จำเปนบางสวนสามารถพิมพ ไดทั้งที่เครื่อง POS และไดทั้ง

 ที่เครื่องพิมพหลังราน

16. การตรวจสอบและการปดงานประจำวัน

17.1. สามารถพิมพรายงานภาษีขายรูปแบบที่ถูกตองตามสรรพากรทั้งที่ออก

      ใบกำกับภาษีเต็มรูปและ ไมไดออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

17.2. สามารถพิมพรายงาน ภคท.9 ได สำหรับกรณี Vat Refund

17. รายงานภาษีขาย และ Vat Refund

13.1. รูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอเปนตามมาตรฐานกรมสรรพากร

13.2. สามารถกำหนดรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอไดเอง

13.3. กำหนดรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอไดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

13.4. เครื่องบันทึกเงินสด 1 เครื่องสามารถพิมพรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอ

      ไดมากกวา 1 รูปแบบ

13.5. สามารถพิมพบิลซ้ำเปนสำเนาได

13.6. แก ไขขอความทายบิลได

13.7. สามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ ได โดยไมกระทบกับรูปแบบและการตัด

      กระดาษ

13.8. การพิมพ ใบกำกับภาษีอยางยอจะพิมพทันทีที่ Scan สินคาหรือพิมพ

      เปนหนาที่เดียว หลังจบการขาย

13.9. รองรับการทำ Electronic Journal (EJ)

13. รูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอ

1. โปรแกรมพิมพใบกำกับภาษีเต็มรูป (Binvoice)

โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ

1.1. พิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามรูปแบบมาตรฐานได หรือ ตามรูปแบบที่ตองการ (Option)

1.2. พิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปยอนหลังไดหรือพิมพ ไดครั้งเดียว ณ วันที่ซื้อสินคา

1.3. ขอมูลแบบ ONLINE สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปทันทีหลังจบการขาย

1.4. สามารถคนหาไดอยางรวดเร็วโดยใชหมายเลขโทรศัพท

1.5. สามารถคนหาอยางละเอียดจาก ช่ือบริษัท, เบอรแฟกซ, สาขา, เลขประจำตัวผูเสียภาษี หรือ อ่ืนๆ

1.6. คุณสมบัติพิเศษการคนหาใบกำกับภาษีอยางยอ และเก็บชื่อที่อยูผูขอใบกำกับภาษีเต็มรูป สามารถใช ไดกับหลายบริษัทฯ ในเครือขายเดียวกัน

 เน่ืองจากโปรแกรมพิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูป ถูกออกแบบให ใชงานกับ POS หลายบริษัทท่ีติดต้ังในเครือขายเดียวกันอยูแลว ดังน้ัน ภายหลังจากบันทึก

 หลายเลขเครื่องของ POS ในเครือขายถูกตอง โปรแกรมจะสามารถพิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปของบริษัทนั้นไดถูกตองทันที โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร

 เพียงเครื่องเดียว โปรแกรมตัวเดียว เครื่องพิมพตัวเดียว

 สำหรับช่ือลูกคาท่ีขอใบกำกับภาษีเต็มรูปน้ันถูกบันทึกใน ADDRESS BOOK ในฐานขอมูลเพ่ือออกใบกำกับภาษีเต็มรูปสำหรับ POS ท่ีติดต้ังในเครือขาย

 ดังนั้น เปนประโยชนอยางมากในการที่ลูกคาบอกชื่อเพียงครั้งเดียวเมื่อซื้อสินคาจาก POS บริษัทใดก็ได สามารถใชชื่อที่อยูผูขอนั้น ออกใบกำกับภาษี

 เต็มรูปไดทันที ไมตองบันทึกซ้ำทีละบริษัท

ในโปรแกรมมีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

แคชเชียรและลูกคา โดย

14.1. เมื่อลูกคาซื้อสินคาบางประเภท โปรแกรมสามารถแสดงขอความความ

      ปราถนาดี ความหวังดี เพื่อใหแคชเชียร ไดอานและบอก เชน ใหเชียร

      สินคา เมื่อซื้อกาแฟ ก็บอกวาไมซื้อคอฟฟเมทดวยหรือคะ/ครับ

14.2. ชวยแจงโปรโมชั่นที่เกี่ยวของ  เชน  ซื้อนม 4 กลองกลองละ 10 บาท

      หากชวงนี้นมมีโปรโมชั่น  โปรแกรมสามารถแจง  ขอความบนจอ เชน

      แนะนำลูกคาซ้ือเพ่ิมเปน 6 กลอง จะเหลือกลองละ 9 บาท เปนตน โดย

      สวนนี้ผู ใชงานไมตองบันทึกขอความที่แจงนี้ โปรแกรมจะทำการแจงให

      อัตโนมัติ

14.3. แสดงความยินดีกรณีวันเกิดสมาชิก

14.4. แสดงแตมใหลูกคาทราบไดที่บิล

14. การสรางความสัมพันธอันดีระหวางแคชเชียรและลูกคา

15.3. สามารถไมอนุญาตใหเปดลิ้นชักหากไมมีการขาย

15.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการเปดลิ้นชัก

15.1. สามารถบันทึกยอดเงินทั้งรูปแบบจำนวนเงิน หรือ จำนวนธนบัตร

15.2. สามารถบังคับใหปดลิ้นชักกอนขาย

15. คุณสมบัติรับเงินทอน นำสงเงิน การทอนเงิน การเปดล้ินชัก

16.1. มีรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขายมากมาย ท้ังสรุปยอดขายตามวัน

 ตามเครื่อง ตามแคชเชียร ฯลฯ

16.2. มีรายงานสรุปตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเงินท่ีรับชำระมากมาย เชน สรุปยอด

      เงินตามประเภท ตามแคชเชียร ฯลฯ

16.3. มีรายงานแสดงสรุปสินคามากมาย เชน สรุปสินคารหัสซ้ือขายตาม SKU

 ตามหมวด ตามยี่หอ

16.4. มีรายงานวิเคราะหการขายตามวัน เวลา ตามเคร่ือง หรือตามแคชเชียร

16.5. รายงานแสดงเปรียบเทียบยอดเงินที่รับ กับยอดเงินที่นำสง

16.6. รายงานพฤติกรรมแปลกๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน

16.7. รายงานที่จำเปนบางสวนสามารถพิมพ ไดทั้งที่เครื่อง POS และไดทั้ง

 ที่เครื่องพิมพหลังราน

16. การตรวจสอบและการปดงานประจำวัน

17.1. สามารถพิมพรายงานภาษีขายรูปแบบที่ถูกตองตามสรรพากรทั้งที่ออก

      ใบกำกับภาษีเต็มรูปและ ไมไดออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

17.2. สามารถพิมพรายงาน ภคท.9 ได สำหรับกรณี Vat Refund

17. รายงานภาษีขาย และ Vat Refund

13.1. รูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอเปนตามมาตรฐานกรมสรรพากร

13.2. สามารถกำหนดรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอไดเอง

13.3. กำหนดรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอไดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

13.4. เครื่องบันทึกเงินสด 1 เครื่องสามารถพิมพรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอ

      ไดมากกวา 1 รูปแบบ

13.5. สามารถพิมพบิลซ้ำเปนสำเนาได

13.6. แก ไขขอความทายบิลได

13.7. สามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ ได โดยไมกระทบกับรูปแบบและการตัด

      กระดาษ

13.8. การพิมพ ใบกำกับภาษีอยางยอจะพิมพทันทีที่ Scan สินคาหรือพิมพ

      เปนหนาที่เดียว หลังจบการขาย

13.9. รองรับการทำ Electronic Journal (EJ)

13. รูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอ

1. โปรแกรมพิมพใบกำกับภาษีเต็มรูป (Binvoice)

โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ
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1.1. พิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามรูปแบบมาตรฐานได หรือ ตามรูปแบบที่ตองการ (Option)

1.2. พิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปยอนหลังไดหรือพิมพ ไดครั้งเดียว ณ วันที่ซื้อสินคา

1.3. ขอมูลแบบ ONLINE สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปทันทีหลังจบการขาย

1.4. สามารถคนหาไดอยางรวดเร็วโดยใชหมายเลขโทรศัพท

1.5. สามารถคนหาอยางละเอียดจาก ช่ือบริษัท, เบอรแฟกซ, สาขา, เลขประจำตัวผูเสียภาษี หรือ อ่ืนๆ

1.6. คุณสมบัติพิเศษการคนหาใบกำกับภาษีอยางยอ และเก็บชื่อที่อยูผูขอใบกำกับภาษีเต็มรูป สามารถใช ไดกับหลายบริษัทฯ ในเครือขายเดียวกัน

 เน่ืองจากโปรแกรมพิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูป ถูกออกแบบให ใชงานกับ POS หลายบริษัทท่ีติดต้ังในเครือขายเดียวกันอยูแลว ดังน้ัน ภายหลังจากบันทึก

 หลายเลขเครื่องของ POS ในเครือขายถูกตอง โปรแกรมจะสามารถพิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปของบริษัทนั้นไดถูกตองทันที โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร

 เพียงเครื่องเดียว โปรแกรมตัวเดียว เครื่องพิมพตัวเดียว

 สำหรับช่ือลูกคาท่ีขอใบกำกับภาษีเต็มรูปน้ันถูกบันทึกใน ADDRESS BOOK ในฐานขอมูลเพ่ือออกใบกำกับภาษีเต็มรูปสำหรับ POS ท่ีติดต้ังในเครือขาย

 ดังนั้น เปนประโยชนอยางมากในการที่ลูกคาบอกชื่อเพียงครั้งเดียวเมื่อซื้อสินคาจาก POS บริษัทใดก็ได สามารถใชชื่อที่อยูผูขอนั้น ออกใบกำกับภาษี

 เต็มรูปไดทันที ไมตองบันทึกซ้ำทีละบริษัท

15.3. สามารถไมอนุญาตใหเปดลิ้นชักหากไมมีการขาย

15.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการเปดลิ้นชัก

16.1. มีรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขายมากมาย ท้ังสรุปยอดขายตามวัน

 ตามเครื่อง ตามแคชเชียร ฯลฯ

16.2. มีรายงานสรุปตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเงินท่ีรับชำระมากมาย เชน สรุปยอด

      เงินตามประเภท ตามแคชเชียร ฯลฯ

16.3. มีรายงานแสดงสรุปสินคามากมาย เชน สรุปสินคารหัสซ้ือขายตาม SKU

 ตามหมวด ตามยี่หอ

16.4. มีรายงานวิเคราะหการขายตามวัน เวลา ตามเคร่ือง หรือตามแคชเชียร

16.5. รายงานแสดงเปรียบเทียบยอดเงินที่รับ กับยอดเงินที่นำสง

16.6. รายงานพฤติกรรมแปลกๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน

16.7. รายงานที่จำเปนบางสวนสามารถพิมพ ไดทั้งที่เครื่อง POS และไดทั้ง

 ที่เครื่องพิมพหลังราน

16. การตรวจสอบและการปดงานประจำวัน

17.1. สามารถพิมพรายงานภาษีขายรูปแบบที่ถูกตองตามสรรพากรทั้งที่ออก

      ใบกำกับภาษีเต็มรูปและ ไมไดออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

17.2. สามารถพิมพรายงาน ภคท.9 ได สำหรับกรณี Vat Refund

17. รายงานภาษีขาย และ Vat Refund

โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ

2. โปรแกรมสอบถามราคาสินคา (Show Price)
ใหลูกคาเช็คราคาขายสินคาเองได โดยไมตองใชหนาจอขายของแคชเชียร  เปน

การแสดงท่ีจอภาพพรอมเสียงพูดประกอบได (Option) เพ่ือใหลูกคาตรวจสอบราคา

สินคาไดเอง สามารถแสดงราคาขายของสินคาทุกขนาดบรรจุได หรือใชบริหารงาน

ภายในสำหรับตรวจสอบราคาพรอมทุน โดยผานรหัสลับที่กำหนด

3. โปรแกรมพิมพปายราคา (Bbarcode)
เพื่อความสะดวกในการที่จะพิมพปายราคา, Shelf Tag และใบปะกลอง โดยโปรแกรมมีรูปแบบ

มาตรฐาน ใหเลือกทั้ง EAN8 และ EAN13 โดยนำขอมูลมาจากโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

(ฺBusiness Plus ERP) นอกจากนั้นยังสามารถพิมพบาร โคด ไดทั้งจากเครื่องพิมพบาร โคด และ

เครื่องพิมพ LASER ทั่วไป, ทั้งสามารถออกแบบรูปแบบการพิมพ ได, ราคาพิมพบนปายราคา

ไดหลายตารางราคา,  ตลอดจนพิมพปายราคา  ไดตามเอกสารแทนการพิมพทีละตัวสินคา

เชน พิมพตามเอกสารรับและไมพิมพรายการสินคาที่มีบาร โคดที่ตัวสินคาแลว ได โดยอัตโนมัติ

เพื่อชวยประหยัดเวลาและตนทุนในการพิมพจำนวนขาดหรือเกินความตองการไดดวย

7. The One Card โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาชิก ชอปไดทุกเครือ
เปนระบบสมาชิกที่เหมาะกับกิจการที่มีหลายๆ สาขา หรือหลายกิจการ สามารถใชบัตรสมาชิกบัตรเดียว

ไดกับทุกสาขาในเครือขาย เพิ่มโอกาสการขาย ใหกับกิจการสรางความสะดวกใหสมาชิก สอบถามคะแนน

ไดที่สาขาใดก็ได สรางความพึงพอใจลูกคาใหกลับมาซื้อซ้ำ 

6. Business Plus POS Online
Business Plus POS Online เหมาะสำหรับกิจการที่ใช

Business Plus POS และตองการทราบยอดสินคาคงคลัง ไดตลอดเวลา

จุดเดนของ Business Plus POS Online : เมื่อระบบ Network หรือ

ระบบ LAN มีปญหา ไมสามารถเชื่อมตอระหวางเครื่องที่สำนักงาน

และเคร่ือง POS การขายยังคงสามารถขายตอไปได โดยไมมีการหยุด

ชะงัก เพียงแตการ Online เพื่อทราบยอดสินคาคงคลังหยุดชะงัก

เทานั้น เมื่อระบบ Network หรือ ระบบ LAN เริ่มใชงานไดอีกครั้ง

โปรแกรมจะชวยจัดการระบบที่เกิดขึ้น ในชวงที่มีการหยุด Online

ไปใหอัตโนมัติ โดยผู ใชงานจะสามารถกลับมาทราบยอดสินคงคลัง

ที่เปนปจจุบันและถูกตองไดทันที

4. โปรแกรม Print Controller

5. โปรแกรม Touch Screen

โปรแกรมน้ีจะติดต้ังท่ีเคร่ืองใดก็ได ทำหนาท่ีรับคำส่ังจากเคร่ือง POS ทุกเคร่ือง

เพื่อทำหนาที่พิมพ ใบจัดเตรียมตางๆ ใบจัดของขึ้นรถ โดยโปรแกรมนี้จะใชมาก

ในกิจการที่มีคลังจำนวนมาก เชน รานคาวัสดุกอสราง กิจการขายสง เปนตน

หรือบางกิจการตองการออกใบกำกับภาษีใหมตลอดเวลา สามารถใชโปรแกรมน้ีได

โปรแกรมนี้จะใช ในการทำ Touch Screen โดยมีคุณสมบัติตางๆ

 5.1. สามารถกำหนดจำนวนรูปแบบ ของ Keyboard Touch Screen ไดเอง

  ทั้งขนาด และจำนวน

 5.2 สามารถเชื่อมโยงระหวาง Keyboard Touch ได ไมจำกัดระดับ

 5.3 สามารถทำงานแทนการกดบนแปนกด การเรียก Short Cut ตางๆ ได ฯลฯ

เหมาะสำหรับการดึงลูกคากลับมาที่หาง /ราน ในรูปแบบของสมาชิกที่ ใหรางวัลพิเศษ ในรูปแบบตางๆ ที่แสดงวาลูกคาเปนบุคคลพิเศษเหนือกวาลูกคาทั่วไป
สมาชิกไดรับประโยชน สะดวกและรวดเร็วในการทราบผลตอบแทนจากการซ้ือทันที เชน ยอดซ้ือทุกๆ 100 บาท ลูกคาไดรับ 1 แตม ถาซ้ือสินคาบิวต้ี จะไดคะแนน
เพิ่ม 3 เทา, ชวงนาทีทอง ถาสมาชิกซื้อครบ 300 บาท จะไดแตมเปน 10 เทาของปกติ เปนตน และลูกคาสามารถเห็นแตมไดทันทีที่สลิปเมื่อจบบิลขาย
แสดงไดทั้งแตมเมื่อวาน, แตมวันนี้ และยอดแตมทั้งหมด รวมทั้งยังสามารถนำแตมมาใชที่เครื่องบันทึกเงินสดไดทันที

8. โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาชิก (Member Online)NEW

เปนการพิมพคูปองอัตโนมัติที่แคชเชียรตามเงื่อนไขการขายที่กำหนดไว เพื่อใหลูกคาหรือสมาชิกที่มาซื้อสินคาไดรับคูปองสวนลดกลับไปไดทันทีและสามารถนำ
มาใช ในการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งลูกคาจะเห็นไดทันทีวาลูกคาซื้อสินคาที่หาง / รานจะมีเงินกลับบานไป โดยไมตองรอสะสมแตมครบซึ่งจะทำใหลูกคากลับมาซื้อซ้ำ
เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีปจจุบันนิยมกันมากเชน ซ้ือครบ 500 บาท ไดรับคูปอง 50 บาท, ซ้ือสะสมภายใน 3 เดือนครบ 2,000 บาท ไดคูปอง 100 บาท เปนตน

9. โปรแกรม e-CouponNEW
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โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ

2. โปรแกรมสอบถามราคาสินคา (Show Price)
ใหลูกคาเช็คราคาขายสินคาเองได โดยไมตองใชหนาจอขายของแคชเชียร  เปน

การแสดงท่ีจอภาพพรอมเสียงพูดประกอบได (Option) เพ่ือใหลูกคาตรวจสอบราคา

สินคาไดเอง สามารถแสดงราคาขายของสินคาทุกขนาดบรรจุได หรือใชบริหารงาน

ภายในสำหรับตรวจสอบราคาพรอมทุน โดยผานรหัสลับที่กำหนด

3. โปรแกรมพิมพปายราคา (Bbarcode)
เพื่อความสะดวกในการที่จะพิมพปายราคา, Shelf Tag และใบปะกลอง โดยโปรแกรมมีรูปแบบ

มาตรฐาน ใหเลือกทั้ง EAN8 และ EAN13 โดยนำขอมูลมาจากโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

(ฺBusiness Plus ERP) นอกจากนั้นยังสามารถพิมพบาร โคด ไดทั้งจากเครื่องพิมพบาร โคด และ

เครื่องพิมพ LASER ทั่วไป, ทั้งสามารถออกแบบรูปแบบการพิมพ ได, ราคาพิมพบนปายราคา

ไดหลายตารางราคา,  ตลอดจนพิมพปายราคา  ไดตามเอกสารแทนการพิมพทีละตัวสินคา

เชน พิมพตามเอกสารรับและไมพิมพรายการสินคาที่มีบาร โคดที่ตัวสินคาแลว ได โดยอัตโนมัติ

เพื่อชวยประหยัดเวลาและตนทุนในการพิมพจำนวนขาดหรือเกินความตองการไดดวย

7. The One Card โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาชิก ชอปไดทุกเครือ
เปนระบบสมาชิกที่เหมาะกับกิจการที่มีหลายๆ สาขา หรือหลายกิจการ สามารถใชบัตรสมาชิกบัตรเดียว

ไดกับทุกสาขาในเครือขาย เพิ่มโอกาสการขาย ใหกับกิจการสรางความสะดวกใหสมาชิก สอบถามคะแนน

ไดที่สาขาใดก็ได สรางความพึงพอใจลูกคาใหกลับมาซื้อซ้ำ 

6. Business Plus POS Online
Business Plus POS Online เหมาะสำหรับกิจการที่ใช

Business Plus POS และตองการทราบยอดสินคาคงคลัง ไดตลอดเวลา

จุดเดนของ Business Plus POS Online : เมื่อระบบ Network หรือ

ระบบ LAN มีปญหา ไมสามารถเชื่อมตอระหวางเครื่องที่สำนักงาน

และเคร่ือง POS การขายยังคงสามารถขายตอไปได โดยไมมีการหยุด

ชะงัก เพียงแตการ Online เพื่อทราบยอดสินคาคงคลังหยุดชะงัก

เทานั้น เมื่อระบบ Network หรือ ระบบ LAN เริ่มใชงานไดอีกครั้ง

โปรแกรมจะชวยจัดการระบบที่เกิดขึ้น ในชวงที่มีการหยุด Online

ไปใหอัตโนมัติ โดยผู ใชงานจะสามารถกลับมาทราบยอดสินคงคลัง

ที่เปนปจจุบันและถูกตองไดทันที

4. โปรแกรม Print Controller

5. โปรแกรม Touch Screen

โปรแกรมน้ีจะติดต้ังท่ีเคร่ืองใดก็ได ทำหนาท่ีรับคำส่ังจากเคร่ือง POS ทุกเคร่ือง

เพื่อทำหนาที่พิมพ ใบจัดเตรียมตางๆ ใบจัดของขึ้นรถ โดยโปรแกรมนี้จะใชมาก

ในกิจการที่มีคลังจำนวนมาก เชน รานคาวัสดุกอสราง กิจการขายสง เปนตน

หรือบางกิจการตองการออกใบกำกับภาษีใหมตลอดเวลา สามารถใชโปรแกรมน้ีได

โปรแกรมนี้จะใช ในการทำ Touch Screen โดยมีคุณสมบัติตางๆ

 5.1. สามารถกำหนดจำนวนรูปแบบ ของ Keyboard Touch Screen ไดเอง

  ทั้งขนาด และจำนวน

 5.2 สามารถเชื่อมโยงระหวาง Keyboard Touch ได ไมจำกัดระดับ

 5.3 สามารถทำงานแทนการกดบนแปนกด การเรียก Short Cut ตางๆ ได ฯลฯ

เหมาะสำหรับการดึงลูกคากลับมาที่หาง /ราน ในรูปแบบของสมาชิกที่ ใหรางวัลพิเศษ ในรูปแบบตางๆ ที่แสดงวาลูกคาเปนบุคคลพิเศษเหนือกวาลูกคาทั่วไป
สมาชิกไดรับประโยชน สะดวกและรวดเร็วในการทราบผลตอบแทนจากการซ้ือทันที เชน ยอดซ้ือทุกๆ 100 บาท ลูกคาไดรับ 1 แตม ถาซ้ือสินคาบิวต้ี จะไดคะแนน
เพิ่ม 3 เทา, ชวงนาทีทอง ถาสมาชิกซื้อครบ 300 บาท จะไดแตมเปน 10 เทาของปกติ เปนตน และลูกคาสามารถเห็นแตมไดทันทีที่สลิปเมื่อจบบิลขาย
แสดงไดทั้งแตมเมื่อวาน, แตมวันนี้ และยอดแตมทั้งหมด รวมทั้งยังสามารถนำแตมมาใชที่เครื่องบันทึกเงินสดไดทันที

8. โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาชิก (Member Online)NEW

เปนการพิมพคูปองอัตโนมัติที่แคชเชียรตามเงื่อนไขการขายที่กำหนดไว เพื่อใหลูกคาหรือสมาชิกที่มาซื้อสินคาไดรับคูปองสวนลดกลับไปไดทันทีและสามารถนำ
มาใช ในการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งลูกคาจะเห็นไดทันทีวาลูกคาซื้อสินคาที่หาง / รานจะมีเงินกลับบานไป โดยไมตองรอสะสมแตมครบซึ่งจะทำใหลูกคากลับมาซื้อซ้ำ
เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีปจจุบันนิยมกันมากเชน ซ้ือครบ 500 บาท ไดรับคูปอง 50 บาท, ซ้ือสะสมภายใน 3 เดือนครบ 2,000 บาท ไดคูปอง 100 บาท เปนตน

9. โปรแกรม e-CouponNEW
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โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ

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 Enterpreneur Awards 2017)

การันตีคุณภาพดวยรางวัล

2. โปรแกรมสอบถามราคาสินคา (Show Price)
ใหลูกคาเช็คราคาขายสินคาเองได โดยไมตองใชหนาจอขายของแคชเชียร  เปน

การแสดงท่ีจอภาพพรอมเสียงพูดประกอบได (Option) เพ่ือใหลูกคาตรวจสอบราคา

สินคาไดเอง สามารถแสดงราคาขายของสินคาทุกขนาดบรรจุได หรือใชบริหารงาน

ภายในสำหรับตรวจสอบราคาพรอมทุน โดยผานรหัสลับที่กำหนด

เพื่อความสะดวกในการที่จะพิมพปายราคา, Shelf Tag และใบปะกลอง โดยโปรแกรมมีรูปแบบ

มาตรฐาน ใหเลือกทั้ง EAN8 และ EAN13 โดยนำขอมูลมาจากโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

(ฺBusiness Plus ERP) นอกจากนั้นยังสามารถพิมพบาร โคด ไดทั้งจากเครื่องพิมพบาร โคด และ

เครื่องพิมพ LASER ทั่วไป, ทั้งสามารถออกแบบรูปแบบการพิมพ ได, ราคาพิมพบนปายราคา

ไดหลายตารางราคา,  ตลอดจนพิมพปายราคา  ไดตามเอกสารแทนการพิมพทีละตัวสินคา

เชน พิมพตามเอกสารรับและไมพิมพรายการสินคาที่มีบาร โคดที่ตัวสินคาแลว ได โดยอัตโนมัติ

เพื่อชวยประหยัดเวลาและตนทุนในการพิมพจำนวนขาดหรือเกินความตองการไดดวย

7. The One Card โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาชิก ชอปไดทุกเครือ
เปนระบบสมาชิกที่เหมาะกับกิจการที่มีหลายๆ สาขา หรือหลายกิจการ สามารถใชบัตรสมาชิกบัตรเดียว

ไดกับทุกสาขาในเครือขาย เพิ่มโอกาสการขาย ใหกับกิจการสรางความสะดวกใหสมาชิก สอบถามคะแนน

ไดที่สาขาใดก็ได สรางความพึงพอใจลูกคาใหกลับมาซื้อซ้ำ 

6. Business Plus POS Online
Business Plus POS Online เหมาะสำหรับกิจการที่ใช

Business Plus POS และตองการทราบยอดสินคาคงคลัง ไดตลอดเวลา

จุดเดนของ Business Plus POS Online : เมื่อระบบ Network หรือ

ระบบ LAN มีปญหา ไมสามารถเชื่อมตอระหวางเครื่องที่สำนักงาน

และเคร่ือง POS การขายยังคงสามารถขายตอไปได โดยไมมีการหยุด

ชะงัก เพียงแตการ Online เพื่อทราบยอดสินคาคงคลังหยุดชะงัก

เทานั้น เมื่อระบบ Network หรือ ระบบ LAN เริ่มใชงานไดอีกครั้ง

โปรแกรมจะชวยจัดการระบบที่เกิดขึ้น ในชวงที่มีการหยุด Online

ไปใหอัตโนมัติ โดยผู ใชงานจะสามารถกลับมาทราบยอดสินคงคลัง

ที่เปนปจจุบันและถูกตองไดทันที

โปรแกรมน้ีจะติดต้ังท่ีเคร่ืองใดก็ได ทำหนาท่ีรับคำส่ังจากเคร่ือง POS ทุกเคร่ือง

เพื่อทำหนาที่พิมพ ใบจัดเตรียมตางๆ ใบจัดของขึ้นรถ โดยโปรแกรมนี้จะใชมาก

ในกิจการที่มีคลังจำนวนมาก เชน รานคาวัสดุกอสราง กิจการขายสง เปนตน

หรือบางกิจการตองการออกใบกำกับภาษีใหมตลอดเวลา สามารถใชโปรแกรมน้ีได

โปรแกรมนี้จะใช ในการทำ Touch Screen โดยมีคุณสมบัติตางๆ

 5.1. สามารถกำหนดจำนวนรูปแบบ ของ Keyboard Touch Screen ไดเอง

  ทั้งขนาด และจำนวน

 5.2 สามารถเชื่อมโยงระหวาง Keyboard Touch ได ไมจำกัดระดับ

 5.3 สามารถทำงานแทนการกดบนแปนกด การเรียก Short Cut ตางๆ ได ฯลฯ

เหมาะสำหรับการดึงลูกคากลับมาที่หาง /ราน ในรูปแบบของสมาชิกที่ ใหรางวัลพิเศษ ในรูปแบบตางๆ ที่แสดงวาลูกคาเปนบุคคลพิเศษเหนือกวาลูกคาทั่วไป
สมาชิกไดรับประโยชน สะดวกและรวดเร็วในการทราบผลตอบแทนจากการซ้ือทันที เชน ยอดซ้ือทุกๆ 100 บาท ลูกคาไดรับ 1 แตม ถาซ้ือสินคาบิวต้ี จะไดคะแนน
เพิ่ม 3 เทา, ชวงนาทีทอง ถาสมาชิกซื้อครบ 300 บาท จะไดแตมเปน 10 เทาของปกติ เปนตน และลูกคาสามารถเห็นแตมไดทันทีที่สลิปเมื่อจบบิลขาย
แสดงไดทั้งแตมเมื่อวาน, แตมวันนี้ และยอดแตมทั้งหมด รวมทั้งยังสามารถนำแตมมาใชที่เครื่องบันทึกเงินสดไดทันที

8. โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาชิก (Member Online)

โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน จะใชงานรวมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเปน

อุปกรณที่ ใชเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเพื่อสงขอมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน  เพื่อใชรวมกับ

โปรแกรมออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (BInvoice) การสมัครสมาชิก (Member) การเพิ่มขอมูลแฟมที่อยู

ของลูกหน้ี/เจาหน้ี เพ่ือเปนการประหยัดเวลาในการทำงาน เนนความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด

ในการคียขอมูล โดยมีหลักการทำงานงายๆ เพียงแค นำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบเขากับอุปกรณ Smart Card Reader ขอมูลในบัตรจะแสดงรายละเอียด

ออกมาจากนั้นก็สามารถนำขอมูลเขาไปในโปรแกรม Business Plusและสามารถนำไปใชประโยชน ไดทันที

10. โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน Smart Card ReaderNEW

 ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป  ซึ่ง

หลายๆ คน  หันมาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น  จะเดินทางไปไหนมาไหนไมตองมีเงินสดติดตัวมากมาย

เพียงมีแคโทรศัพทมือถือหรือบัตรใบเดียว ก็สามารถอำนวยความสะดวกใหกับตนเองได

 ดังน้ัน สถาบันการเงินตางๆ จึงมีการนำเทคโนโลยีท่ีช่ือวา “Thai QR Payment” เพ่ือชวยอำนวย

ความสะดวกใหกับรานคา และลูกคาไดมากขึ้น ไมวาจะเปนการชำระผาน QR Code, Promptpay, AliPay แมกระทั่ง WeChatPay ที่ ในปจจุบัน ใชกันอยาง

แพรหลาย โดย โปรแกรม Business Plus MINI EDC จะเชื่อมการชำระเขากับ Business Plus POS อยางอัจฉริยะ

11. โปรแกรม Business Plus MINI EDCNEW

เปนการพิมพคูปองอัตโนมัติที่แคชเชียรตามเงื่อนไขการขายที่กำหนดไว เพื่อใหลูกคาหรือสมาชิกที่มาซื้อสินคาไดรับคูปองสวนลดกลับไปไดทันทีและสามารถนำ
มาใช ในการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งลูกคาจะเห็นไดทันทีวาลูกคาซื้อสินคาที่หาง / รานจะมีเงินกลับบานไป โดยไมตองรอสะสมแตมครบซึ่งจะทำใหลูกคากลับมาซื้อซ้ำ
เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีปจจุบันนิยมกันมากเชน ซ้ือครบ 500 บาท ไดรับคูปอง 50 บาท, ซ้ือสะสมภายใน 3 เดือนครบ 2,000 บาท ไดคูปอง 100 บาท เปนตน

ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
คุณภาพ และประสบการณของทีมงานบริการ
โปรแกรมใชงานงาย คุณภาพยอดเยี่ยม
ถูกตองตามสรรพากร แมนยำ 100%

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

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

สุดยอดเทคโนโลยี่
ดานจอ Touch Screen

สุดยอดเครื่องบันทึกเงินสด

TCxWave Dockable
(6140-E3R)

TCxWave Table Top Mount
(6140-E4C)

www.businessplus.co.thBusinessPlusPosSoftware @saleBPLUS
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โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ

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 Enterpreneur Awards 2017)

การันตีคุณภาพดวยรางวัล

Certificate No.11887

โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน จะใชงานรวมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเปน

อุปกรณที่ ใชเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเพื่อสงขอมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน  เพื่อใชรวมกับ

โปรแกรมออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (BInvoice) การสมัครสมาชิก (Member) การเพิ่มขอมูลแฟมที่อยู

ของลูกหน้ี/เจาหน้ี เพ่ือเปนการประหยัดเวลาในการทำงาน เนนความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด

ในการคียขอมูล โดยมีหลักการทำงานงายๆ เพียงแค นำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบเขากับอุปกรณ Smart Card Reader ขอมูลในบัตรจะแสดงรายละเอียด

ออกมาจากนั้นก็สามารถนำขอมูลเขาไปในโปรแกรม Business Plusและสามารถนำไปใชประโยชน ไดทันที

10. โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน Smart Card ReaderNEW

 ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป  ซึ่ง

หลายๆ คน  หันมาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น  จะเดินทางไปไหนมาไหนไมตองมีเงินสดติดตัวมากมาย

เพียงมีแคโทรศัพทมือถือหรือบัตรใบเดียว ก็สามารถอำนวยความสะดวกใหกับตนเองได

 ดังน้ัน สถาบันการเงินตางๆ จึงมีการนำเทคโนโลยีท่ีช่ือวา “Thai QR Payment” เพ่ือชวยอำนวย

ความสะดวกใหกับรานคา และลูกคาไดมากขึ้น ไมวาจะเปนการชำระผาน QR Code, Promptpay, AliPay แมกระทั่ง WeChatPay ที่ ในปจจุบัน ใชกันอยาง

แพรหลาย โดย โปรแกรม Business Plus MINI EDC จะเชื่อมการชำระเขากับ Business Plus POS อยางอัจฉริยะ

11. โปรแกรม Business Plus MINI EDCNEW

ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
คุณภาพ และประสบการณของทีมงานบริการ
โปรแกรมใชงานงาย คุณภาพยอดเยี่ยม
ถูกตองตามสรรพากร แมนยำ 100%

ไดรับการยกยองชมเชยจากผูใชงานและบริษัทชั้นนำตางๆ
แนะนำบอกตอๆ กันไป ทั่วประเทศ
มีลูกคามากกวา 10,000 บริษัท เปนเครื่องยืนยันความมั่นใจ
มีความยืดหยุนสูงกวาโปรแกรมอื่นๆ ในทองตลาด
ราคาไมแพง... ไดประโยชน คุมคาการลงทุน...คุมคาการลงทุน...

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

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

รองรับการรับชำระดวย QR Code

สุดยอดเครื่องพิมพ Thermal Printer
ทนทาน ความเร็วสูง

บริการ Onsite Service ทั่วประเทศ
โดยทีมงานคุณภาพของ

สุดยอดเทคโนโลยี่
ดานจอ Touch Screen

สุดยอดเครื่องบันทึกเงินสด

SurePOS 500
(4852-E70)

TCxWave Dockable
(6140-E3R)

TCxWave Table Top Mount
(6140-E4C)

SurePOS 700
(4900-E45)

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

08-0915-5660, 06-5629-0509, 09-4997-3559
www.businessplus.co.thBusinessPlusPosSoftware @saleBPLUS
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Starter เหมาะสำหรับรานคาเล็ก ๆ ที่ตองการใช POS ทำงานแทนเครื่องบันทึกเงินสด ECR ทั่วไป ทำงานไดรวดเร็ว
โดยอานปาย Barcode ไมจำกัดจำนวนสินคา รวบรวมยอดขายเพื่อนำไปตัดสต็อกได

1

Advanced เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนของงานขายในระดับปานกลาง มีในสวนของพนักงานขายและสมาชิก
มีการตลาดแบบนาทีทอง (Hot Price) หรือการใหสวนลดตามประเภท เปนรุนที่มีคุณสมบัติใหเลือกใชสำหรับรานอาหารได

2

Professional เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนของงานขายมาก ตองการการจัดการราคาขายหลากหลายวิธี
หลากหลายแคมเปญ เชน ซื้อจำนวนครบ / ซื้อมูลคาครบตามจำนวนที่จัดรายการจะไดรับของแถม หรือ มีสิทธิแลกซื้อ หรือรับสินคา
สมนาคุณ เปนตน

3

คุณสมบัติทั่วไป

          สภาพของธุรกิจในปจจุบันและการเขามาของบริษัทขามชาติพรอมเงินลงทุนมหาศาล ทำใหเกิดการแขงขันเพื่อดึงดูดผูบริโภคให ได
มากที่สุด ทำใหการบริหารงานยุคใหม ตองอาศัยเทคโนโลยี่ของคอมพิวเตอรเขามาชวยงานตางๆ เชน เปลี่ยนแปลงแผนการตลาดใหมๆ
สามารถเปลี่ยนราคาขายอยางรวดเร็ว ไมตองติดปายราคาขายใหม, การลดราคาใหกับลูกคาที่ซื้อสินคาจำนวนมาก, การรับชำระดวยเงินสกุล
อื่นๆ นอกเหนือจากเงินบาท, สามารถควบคุมสต็อกสินคาของสำนักงานใหญและสาขาได โดยแบงเปน 3 รุนตามความซับซอนของงานขาย

โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ

 เนนถึงความสะดวก ความถูกตอง ความรวดเร็ว  ของการใหบริการลูกคา

 ออกแบบมาตรฐาน แบบเคร่ืองเก็บเงินแคชเชียรท่ัวไป สามารถสัมผัสแทน

 การใชเมาส จึงใชงานไดงาย

 ไมผูกติดกับอุปกรณคอมพิวเตอร  โดยโปรแกรมจะแยกสวนกับอุปกรณ

 หากอุปกรณ ใดท่ีเกิดปญหาระหวางขาย โปรแกรมไมสะดุด หรือ หากอุปกรณ

 เกิดเสียเกิดตกรุนสามารถหาอุปกรณอื่นๆ ที่ใหมกวา ถึงแมเปนคนละยี่หอ

 มาทดแทนไดตลอดเวลา ไมใชแบบ Keyboard Emulate

 ไมผูกติดกับฐานขอมูล ถึงแมวาจะออกแบบให ใชกับฐานขอมูลที่เสถียรที่สุด

 ในปจจุบัน และรองรับการทำ AutoSync เพื่อเก็บสำเนาลงเครื่องที่สองให

 ระหวางขาย แตหากมีการเปลี่ยนเทคโนโลยี่ฐานขอมูลที่ดีกวาอีกและลูกคา

 อยากใช ก็เพียงแตติดตั้งฐานขอมูลที่ซื้อใหมและเชื่อมโยงใหมเทานั้น  โดย

 โปรแกรมไมตองเปลี่ยน

 สามารถทำงานแบบใชงานคนเดียว แบบเครือขายในอาคาร เครือขาย

 นอกอาคาร (Lan, Van, VPN, Internet) ได

 เพ่ิมสารพัดเทคนิคเพ่ือลดการทุจริตและลดขอผิดพลาด ท้ังระบบสิทธิการใชงาน

 ระบบผูอนุมัติ การใชกุญแจ การใชรหัสลับ การตองรูดบัตรแทนการบันทึก

 การกำหนดสิทธิเฉพาะคนเฉพาะเครื่อง การกำหนดยอดเงินที่พึงมี เปนตน

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 Enterpreneur Awards 2017)

การันตีคุณภาพดวยรางวัล

Certificate No.11887

โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน จะใชงานรวมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเปน

อุปกรณที่ ใชเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเพื่อสงขอมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน  เพื่อใชรวมกับ

โปรแกรมออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (BInvoice) การสมัครสมาชิก (Member) การเพิ่มขอมูลแฟมที่อยู

ของลูกหน้ี/เจาหน้ี เพ่ือเปนการประหยัดเวลาในการทำงาน เนนความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด

ในการคียขอมูล โดยมีหลักการทำงานงายๆ เพียงแค นำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบเขากับอุปกรณ Smart Card Reader ขอมูลในบัตรจะแสดงรายละเอียด

ออกมาจากนั้นก็สามารถนำขอมูลเขาไปในโปรแกรม Business Plusและสามารถนำไปใชประโยชน ไดทันที

10. โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน Smart Card Reader

 ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป  ซึ่ง

หลายๆ คน  หันมาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น  จะเดินทางไปไหนมาไหนไมตองมีเงินสดติดตัวมากมาย

เพียงมีแคโทรศัพทมือถือหรือบัตรใบเดียว ก็สามารถอำนวยความสะดวกใหกับตนเองได

 ดังน้ัน สถาบันการเงินตางๆ จึงมีการนำเทคโนโลยีท่ีช่ือวา “Thai QR Payment” เพ่ือชวยอำนวย

ความสะดวกใหกับรานคา และลูกคาไดมากขึ้น ไมวาจะเปนการชำระผาน QR Code, Promptpay, AliPay แมกระทั่ง WeChatPay ที่ ในปจจุบัน ใชกันอยาง

แพรหลาย โดย โปรแกรม Business Plus MINI EDC จะเชื่อมการชำระเขากับ Business Plus POS อยางอัจฉริยะ

11. โปรแกรม Business Plus MINI EDC

ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
คุณภาพ และประสบการณของทีมงานบริการ
โปรแกรมใชงานงาย คุณภาพยอดเยี่ยม
ถูกตองตามสรรพากร แมนยำ 100%

ไดรับการยกยองชมเชยจากผูใชงานและบริษัทชั้นนำตางๆ
แนะนำบอกตอๆ กันไป ทั่วประเทศ
มีลูกคามากกวา 10,000 บริษัท เปนเครื่องยืนยันความมั่นใจ
มีความยืดหยุนสูงกวาโปรแกรมอื่นๆ ในทองตลาด
ราคาไมแพง... ไดประโยชน คุมคาการลงทุน...คุมคาการลงทุน...

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

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

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

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

POS
รองรับการรับชำระดวย QR Code

สุดยอดเครื่องพิมพ Thermal Printer
ทนทาน ความเร็วสูง

บริการ Onsite Service ทั่วประเทศ
โดยทีมงานคุณภาพของ

สุดยอดเครื่องบันทึกเงินสด

SurePOS 500
(4852-E70)

TCxWave Dockable
(6140-E3R)

SurePOS 700
(4900-E45)

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

08-0915-5660, 06-5629-0509, 09-4997-3559
www.businessplus.co.th
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Starter เหมาะสำหรับรานคาเล็ก ๆ ที่ตองการใช POS ทำงานแทนเครื่องบันทึกเงินสด ECR ทั่วไป ทำงานไดรวดเร็ว
โดยอานปาย Barcode ไมจำกัดจำนวนสินคา รวบรวมยอดขายเพื่อนำไปตัดสต็อกได

1

Advanced เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนของงานขายในระดับปานกลาง มีในสวนของพนักงานขายและสมาชิก
มีการตลาดแบบนาทีทอง (Hot Price) หรือการใหสวนลดตามประเภท เปนรุนที่มีคุณสมบัติใหเลือกใชสำหรับรานอาหารได

2

Professional เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนของงานขายมาก ตองการการจัดการราคาขายหลากหลายวิธี
หลากหลายแคมเปญ เชน ซื้อจำนวนครบ / ซื้อมูลคาครบตามจำนวนที่จัดรายการจะไดรับของแถม หรือ มีสิทธิแลกซื้อ หรือรับสินคา
สมนาคุณ เปนตน

3

คุณสมบัติทั่วไป

          สภาพของธุรกิจในปจจุบันและการเขามาของบริษัทขามชาติพรอมเงินลงทุนมหาศาล ทำใหเกิดการแขงขันเพื่อดึงดูดผูบริโภคให ได
มากที่สุด ทำใหการบริหารงานยุคใหม ตองอาศัยเทคโนโลยี่ของคอมพิวเตอรเขามาชวยงานตางๆ เชน เปลี่ยนแปลงแผนการตลาดใหมๆ
สามารถเปลี่ยนราคาขายอยางรวดเร็ว ไมตองติดปายราคาขายใหม, การลดราคาใหกับลูกคาที่ซื้อสินคาจำนวนมาก, การรับชำระดวยเงินสกุล
อื่นๆ นอกเหนือจากเงินบาท, สามารถควบคุมสต็อกสินคาของสำนักงานใหญและสาขาได โดยแบงเปน 3 รุนตามความซับซอนของงานขาย

 เนนถึงความสะดวก ความถูกตอง ความรวดเร็ว  ของการใหบริการลูกคา

 ออกแบบมาตรฐาน แบบเคร่ืองเก็บเงินแคชเชียรท่ัวไป สามารถสัมผัสแทน

 การใชเมาส จึงใชงานไดงาย

 ไมผูกติดกับอุปกรณคอมพิวเตอร  โดยโปรแกรมจะแยกสวนกับอุปกรณ

 หากอุปกรณ ใดท่ีเกิดปญหาระหวางขาย โปรแกรมไมสะดุด หรือ หากอุปกรณ

 เกิดเสียเกิดตกรุนสามารถหาอุปกรณอื่นๆ ที่ใหมกวา ถึงแมเปนคนละยี่หอ

 มาทดแทนไดตลอดเวลา ไมใชแบบ Keyboard Emulate

 ไมผูกติดกับฐานขอมูล ถึงแมวาจะออกแบบให ใชกับฐานขอมูลที่เสถียรที่สุด

 ในปจจุบัน และรองรับการทำ AutoSync เพื่อเก็บสำเนาลงเครื่องที่สองให

 ระหวางขาย แตหากมีการเปลี่ยนเทคโนโลยี่ฐานขอมูลที่ดีกวาอีกและลูกคา

 อยากใช ก็เพียงแตติดตั้งฐานขอมูลที่ซื้อใหมและเชื่อมโยงใหมเทานั้น  โดย

 โปรแกรมไมตองเปลี่ยน

 สามารถทำงานแบบใชงานคนเดียว แบบเครือขายในอาคาร เครือขาย

 นอกอาคาร (Lan, Van, VPN, Internet) ได

 เพ่ิมสารพัดเทคนิคเพ่ือลดการทุจริตและลดขอผิดพลาด ท้ังระบบสิทธิการใชงาน

 ระบบผูอนุมัติ การใชกุญแจ การใชรหัสลับ การตองรูดบัตรแทนการบันทึก

 การกำหนดสิทธิเฉพาะคนเฉพาะเครื่อง การกำหนดยอดเงินที่พึงมี เปนตน

 มีรายงาน Exceptional Report เพ่ือใหตรวจสอบพฤติกรรมท่ีแปลกๆ ไดงาย

 เชน พักบิลแลวไมปดบิล พักบิลแลวคืนสินคา พักบิลแลวยกเลิกบิล ฯลฯ

 รายงานตางๆ แสดงผลไดทั้งจอภาพและเครื่องพิมพธรรมดา หรือเลเซอร

 มีฟงกชั่นสงขอมูล (Export) เชื่อม-สงไปยังแฟกซ, e-Mail, Internet, หรือ

 Export ไปยังโปรแกรมอื่นๆ ได เชน Microsoft Excel, Microsoft Word,

 PDF file เปนตน

 ฐานขอมูล

  โครงสรางของโปรแกรมถูกออกแบบใหรองรับมากกวา 1 บริษัท

  พรอมๆ กัน โดยโปรแกรมเดียว (จำนวนบริษัทตามลิขสิทธิ์การสั่งซื้อ)

  โดย 1 บริษัทยังสามารถรองรับธุรกิจท่ีมีหลายสาขา และรับสงขอมูล

  ระหวางสำนักงานใหญและสาขาได (Online ผาน Internet, Modem

  หรือ Diskette)

  แตละสาขาสามารถมี POS ไมจำกัดจำนวนจุด (ตามลิขสิทธ์ิการส่ังซ้ือ)

 แตละจุดขายสามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูลเปนแบบประมวลผล

 เปนครั้งคราว (Batch) หรือประมวลผลทันที (Online) หรือ แบบผสมเมื่อ

 Network Offline ยังสามารถทำงานได

 สามารถปรับแตงหนาจอการขายได

ของธุรกิจคาปลีก-คาสง...
เบื้องหลังความสำเร็จ

โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน จะใชงานรวมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเปน

อุปกรณที่ ใชเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเพื่อสงขอมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน  เพื่อใชรวมกับ

โปรแกรมออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (BInvoice) การสมัครสมาชิก (Member) การเพิ่มขอมูลแฟมที่อยู

ของลูกหน้ี/เจาหน้ี เพ่ือเปนการประหยัดเวลาในการทำงาน เนนความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด

ในการคียขอมูล โดยมีหลักการทำงานงายๆ เพียงแค นำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบเขากับอุปกรณ Smart Card Reader ขอมูลในบัตรจะแสดงรายละเอียด

ออกมาจากนั้นก็สามารถนำขอมูลเขาไปในโปรแกรม Business Plusและสามารถนำไปใชประโยชน ไดทันที

 ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป  ซึ่ง

หลายๆ คน  หันมาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น  จะเดินทางไปไหนมาไหนไมตองมีเงินสดติดตัวมากมาย

เพียงมีแคโทรศัพทมือถือหรือบัตรใบเดียว ก็สามารถอำนวยความสะดวกใหกับตนเองได

 ดังน้ัน สถาบันการเงินตางๆ จึงมีการนำเทคโนโลยีท่ีช่ือวา “Thai QR Payment” เพ่ือชวยอำนวย

ความสะดวกใหกับรานคา และลูกคาไดมากขึ้น ไมวาจะเปนการชำระผาน QR Code, Promptpay, AliPay แมกระทั่ง WeChatPay ที่ ในปจจุบัน ใชกันอยาง

แพรหลาย โดย โปรแกรม Business Plus MINI EDC จะเชื่อมการชำระเขากับ Business Plus POS อยางอัจฉริยะ

ไดรับการยกยองชมเชยจากผูใชงานและบริษัทชั้นนำตางๆ
แนะนำบอกตอๆ กันไป ทั่วประเทศ
มีลูกคามากกวา 10,000 บริษัท เปนเครื่องยืนยันความมั่นใจ
มีความยืดหยุนสูงกวาโปรแกรมอื่นๆ ในทองตลาด
ราคาไมแพง... ไดประโยชน คุมคาการลงทุน...คุมคาการลงทุน...
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POS

บริการ Onsite Service ทั่วประเทศ
โดยทีมงานคุณภาพของ

SurePOS 700
(4900-E45)

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

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