POS
เบื้องหลังความสำเร็จ
ของธุรกิจคาปลีก-คาสง...
สภาพของธุรกิจในปจจุบันและการเขามาของบริษัทขามชาติพรอมเงินลงทุนมหาศาล ทำใหเกิดการแขงขันเพื่อดึงดูดผูบริโภคให ได
มากที่สุด ทำใหการบริหารงานยุคใหม ตองอาศัยเทคโนโลยี่ของคอมพิวเตอรเขามาชวยงานตางๆ เชน เปลี่ยนแปลงแผนการตลาดใหมๆ
สามารถเปลี่ยนราคาขายอยางรวดเร็ว ไมตองติดปายราคาขายใหม, การลดราคาใหกับลูกคาที่ซื้อสินคาจำนวนมาก, การรับชำระดวยเงินสกุล
อื่นๆ นอกเหนือจากเงินบาท, สามารถควบคุมสต็อกสินคาของสำนักงานใหญและสาขาได โดยแบงเปน 3 รุนตามความซับซอนของงานขาย

1 Starter เหมาะสำหรับรานคาเล็ก ๆ ที่ตองการใช POS ทำงานแทนเครื่องบันทึกเงินสด ECR ทั่วไป ทำงานไดรวดเร็ว
โดยอานปาย Barcode ไมจำกัดจำนวนสินคา รวบรวมยอดขายเพื่อนำไปตัดสต็อกได
2 Advanced เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนของงานขายในระดับปานกลาง มีในสวนของพนักงานขายและสมาชิก
มีการตลาดแบบนาทีทอง (Hot Price) หรือการใหสวนลดตามประเภท เปนรุนที่มีคุณสมบัติใหเลือกใชสำหรับรานอาหารได
3 Professional เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนของงานขายมาก ตองการการจัดการราคาขายหลากหลายวิธี
หลากหลายแคมเปญ เชน ซื้อจำนวนครบ / ซื้อมูลคาครบตามจำนวนที่จัดรายการจะไดรับของแถม หรือ มีสิทธิแลกซื้อ หรือรับสินคา
สมนาคุณ เปนตน

คุณสมบัติทั่วไป
เนนถึงความสะดวก ความถูกตอง ความรวดเร็ว ของการใหบริการลูกคา
ออกแบบมาตรฐาน แบบเครือ่ งเก็บเงินแคชเชียรทว่ั ไป สามารถสัมผัสแทน
การใชเมาส จึงใชงานไดงาย
ไมผูกติดกับอุปกรณคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมจะแยกสวนกับอุปกรณ
หากอุปกรณ ใดทีเ่ กิดปญหาระหวางขาย โปรแกรมไมสะดุด หรือ หากอุปกรณ
เกิดเสียเกิดตกรุนสามารถหาอุปกรณอื่นๆ ที่ ใหมกวา ถึงแมเปนคนละยี่หอ
มาทดแทนไดตลอดเวลา ไม ใชแบบ Keyboard Emulate
ไมผูกติดกับฐานขอมูล ถึงแมวาจะออกแบบให ใชกับฐานขอมูลที่เสถียรที่สุด
ในปจจุบัน และรองรับการทำ AutoSync เพื่อเก็บสำเนาลงเครื่องที่สองให
ระหวางขาย แตหากมีการเปลี่ยนเทคโนโลยี่ฐานขอมูลที่ดีกวาอีกและลูกคา
อยากใช ก็เพียงแตติดตั้งฐานขอมูลที่ซื้อใหมและเชื่อมโยงใหมเทานั้น โดย
โปรแกรมไมตองเปลี่ยน
สามารถทำงานแบบใชงานคนเดียว แบบเครือขายในอาคาร เครือขาย
นอกอาคาร (Lan, Van, VPN, Internet) ได
เพิม่ สารพัดเทคนิคเพือ่ ลดการทุจริตและลดขอผิดพลาด ทัง้ ระบบสิทธิการใชงาน
ระบบผูอนุมัติ การใชกุญแจ การใชรหัสลับ การตองรูดบัตรแทนการบันทึก
การกำหนดสิทธิเฉพาะคนเฉพาะเครื่อง การกำหนดยอดเงินที่พึงมี เปนตน
พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

มีรายงาน Exceptional Report เพือ่ ใหตรวจสอบพฤติกรรมทีแ่ ปลกๆ ไดงา ย
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 บริษทั ยังสามารถรองรับธุรกิจทีม่ หี ลายสาขา และรับสงขอมูล
ระหวางสำนักงานใหญและสาขาได (Online ผาน Internet, Modem
หรือ Diskette)
แตละสาขาสามารถมี POS ไมจำกัดจำนวนจุด (ตามลิขสิทธิก์ ารสัง่ ซือ้ )
แตละจุดขายสามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูลเปนแบบประมวลผล
เปนครั้งคราว (Batch) หรือประมวลผลทันที (Online) หรือ แบบผสมเมื่อ
Network Offline ยังสามารถทำงานได
สามารถปรับแตงหนาจอการขายได

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)
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2.2. การคืนสินคานอกบิล มีการควบคุมแยกตางหากจากการแก2.2.
ไขในบิการคื
ล นสินคานอกบิล
การคืนสินคาสามารถคืนในรูปเงินสด หรือ เอกสาร หรือ เปลี่ยนเป
การคืนนสินคาสาม
สินคาใหมแกลูกคาได
สินคาใหมแกลูกค
1. ลักษณะงานขายปกติ
1.
ลั
ก
ษณะงานขายปกติ
1. ลักษณะงานขายปกติ
ในการคืนเงินสดแกลูกคาที่คืนสินคา มีระบบ Password ใหสิทธิไในการคื
ด นเงินสดแ
1.1. รองรับงานขายทั้งแบบขาย 24 ชั่วโมง และแบบปกติ 1.1. รองรับงานขายทั้งแบบขาย 24 ชั่วโมง และแบบปกติ
1.1. รองรับงานขายทั้งแบบขาย
3.
การชำระและการจ
า
ยอื
น
่
ๆ
3. การชำระและการอ
1.2. สามารถทำการขายโดยใชอุปกรณบาร โคดหรือกดรหัสสิน1.2.
คา จากแป
น
สามารถทำการขายโดยใช
อุปกรณบาร โคดหรือกดรหัสสินคา จากแป1.2.
น สามารถทำการขายโดยใช
นคาไดทง้ั เงินสด, บัตรเครดิต, เช็ค, คูปอง, บัตรประชารั
ฐ, ฯลฯ
ชำระค
าสิานคTouch
าไดทง้ั เงS
พิมพการขายผาน Touch Screen
พิ3.1.
มพการขายผ
พิมพการขายผ3.1.านชำระค
TouchาสิScreen
3.2.ฮอตคี
รองรัยบ ประเภทการชำระเงิ
นใน 1 ใบเสร็จได ไมจำกัด1.3. สามารถกำหนด
3.2. รองรับประเภทการช
1.3. สามารถกำหนด ฮอตคีย สำหรับสินคาที่ ใชประจำได
ฮอตคีย สำ
1.3. สามารถกำหนด
สำหรับสินคาที่ ใชประจำได
1.4. ขายสินคาที่มีทศนิยมได 2 ตำแหนงหรือมากกวา โดยระบุ1.4.ไดวขายสิ
าจะใชนคาที่มีทศนิยมได 2 ตำแหนงหรือมากกวา โดยระบุไดวาจะใช1.4. ขายสินคาที่มีทศนิยมได 2
ทศนิยมกี่ตำแหนง เชน กิจการขายผา เปนตน
ทศนิยมกี่ตำแหนง เชน กิจ
ทศนิยมกี่ตำแหนง เชน กิจการขายผา เปนตน
1.5. รองรับการขายสินคาผานเครื่องชั่งได โดยสามารถอานป1.5.
ายบาร
โคดบการขายสินคาผานเครื่องชั่งได โดยสามารถอานปายบาร โคด1.5. รองรับการขายสินคาผานเ
รองรั
เครื่องชั่งรูปแบบ 13 หลัก ที่ประกอบดวย รหัสสินคาและราคา เครื่องชั่งรูปแบบ 13 หลัก ที่ประกอบดวย รหัสสินคาและราคา
เครื่องชั่งรูปแบบ 13 หลัก
หรือ 18 หลักที่ประกอบดวย รหัสสินคา ราคา และน้ำหนัก หรือ 18 หลักที่ประกอบดวย รหัสสินคา ราคา และน้ำหนัก
หรือ 18 หลักที่ประกอบดวย
1.6. รองรับการขายสินคาที่ตองระบุเลขที่ประจำตัวสินคา (Serial1.6.
Number)
รองรับการขายสินคาที่ตองระบุเลขที่ประจำตัวสินคา (Serial Number)1.6. รองรับการขายสินคาที่ตอง
เชน เครื่องใช ไฟฟา, โทรศัพทมือถือ เปนตน
เชน เครื่องใช ไฟฟา, โทรศ
เชน เครื่องใช ไฟฟา, โทรศัพทมือถือ เปนตน
1.7. รองรับการขายสินคาทีจ่ ดั ประกอบกันเปนชุดหรือ Set เชน กระเช
าปใหม
,
1.7. รองรั
บการขายสิ
นคาทีจ่ ดั ประกอบกันเปนชุดหรือ Set เชน กระเชาปใหม1.7., รองรับการขายสินคาทีจ่ ดั ปร
ชุดสังฆทาน เปนตน และสามารถบันทึกรายละเอียดสวนประกอบในชุ
ด เปนตน และสามารถบันทึกรายละเอียดสวนประกอบในชุด ชุดสังฆทาน เปนตน และส
ชุดสังฆทาน
เพื่อนำไปตัดสต็อกตอไป
เพื่อนำไปตัดสต็อกตอไป
เพื่อนำไปตัดสต็อกตอไป
สามารถกำหนดยอดเงิ
นขั้นต่ำที่สามารถชำระโดยบัต1.8.
รแตลสามารถบั
ะประเภท
3.3. สามารถกำหนดยอด
1.8. สามารถบันทึกการแถมสินคาได
นทึกการแถมสินค
1.8. สามารถบันทึ3.3.
กการแถมสิ
นคาได
3.4. สามารถกำหนดคิดคาธรรมเนียมการชำระโดยบัตร
3.4. สามารถกำหนดคิดค
3.5. สามารถอานรหัสบัตร โดยผานเครื่องอานแถบแมเหล็ก 3.5. สามารถอานรหัสบัต
3.6. กำหนดไดวา ถาชำระเกินยอดขายจะไมทอนเงิน เชน คูปอง, บั3.6.
ตรกำนั
ล ฯลฯ วา ถาชำระเก
กำหนดได

1.9. รองรับการขายหนารานของกิจการรานอาหาร
1.9. รองรับการขายหนารานของกิจการรานอาหาร
1.10. รองรับการขายที่มีคาบริการ (Service Charge)
1.10. รองรับการขายที่มีคาบริการ (Service Charge)
1.11. รองรับการขายไมผิดราคาตามกำหนด
1.11. รองรับการขายไมผิดราคาตามกำหนด
1.12. สอบถามราคาสินคา
1.12. สอบถามราคาสินคา
1.13. คนหาฟงกชั่นได เชน หาสินคา, สมาชิก, พนักงานขาย เป1.13.
นตนคนหาฟงกชั่นได เชน หาสินคา, สมาชิก, พนักงานขาย เปนตน

1.9. รองรับการขายหนารานของ
1.10. รองรับการขายที่มีคาบริกา
1.11. รองรับการขายไมผิดราคา
1.12. สอบถามราคาสินคา
1.13. คนหาฟงกชั่นได เชน หาส

2. การแกไขรายการขายและการคืนสินคา

2. การแกไขรายการขายแ

2. การแกไขรายการขายและการคืนสินคา

2.1. การแก ไขรายการขาย ผู ใชสามารถกำหนดสิทธิการใชงานเองทั
อนุญาตไขรายการขาย
2.1. การแก
ไขรายการขาย
ผู ใช
2.1.้งการแก
ทธิการใชนงานเองทั
3.7. ชำระคผู าใชสิสนามารถกำหนดสิ
คาโดยการโอนยอดไปเป
ลูกหนี้ ้งอนุญาต
3.7. ชำระค
าสินคาโดยกา
และไมอนุญาต ทั้งแบบตองมีกุญแจ หรือมีรหัสผาน หรือมีทั้งคู และไม
โดยการอนุญาต3.8.ทั้งชำระค
นุญาตาสิทัน้งคแบบต
อง
แบบตาอสิงมี
อมีรซึหั่งสเหมาะกั
ผาน หรืบการขายส
อมีทั้งคู โดยการ
นคกาุญดแจ
วยเช็หรืคได
งในอนาคตและไม
3.8. อชำระค
าดวยเช
กระทำการที่เกิดขึ้นมีการเก็บบันทึกอยางชัดเจน สามารถเรียกวักระทำการที
นเวลา 3.9.
่เกิดวขึยเงิ
้นมีนกสกุ
ารเล
่เกิดขึรั้นบมีชำระด
การเก็วบยเงิ
บันนทึสกุกอย
ลตางชั
ง ดเจน สามารถเรียกวันเวลา กระทำการที
3.9. รับชำระด
ที่เกิดขึ้นเหตุการณเพื่อตรวจสอบได
่เกิดขึ้นเหตุ
พื่อนตรว
ที่เกิดขึ้นเหตุการณเพืรับ่อชำระด
ตรวจสอบได
วยเงินสกุลตางๆ ไดพรอมทัง้ สามารถกำหนดอัตทีราแลกเปลี
ย่ กนารณวเยเงิ
รับชำระด
สก
การแก ไขรายการขายในบิล
การแก
ไขรายการขายใน
การแก ไขรายการขายในบิ
ล
ในแตละวันได โดยไมจำกัดสกุลเงิน
ในแตละวันได โดย
การยกเลิกบิลระหวางขาย
ระหววายเง
งข
การยกเลิกบิลระหว
เมื่อารังขาย
บชำระดวยเงินสกุลอื่นๆ เกินจากการขายแลวตองมีกการยกเลิ
ารทอนเงิ
เมื่อกรันบิบลชำระด
การยกเลิกบิลยอนหลังในวัน
การยกเลิ
กบิลยอนหลัง
การยกเลิกบิลยอโปรแกรมจะทอนเงิ
นหลังในวัน
นเปนเงินบาท
โปรแกรมจะทอนเ
การยกเลิกบิลยอนหลังขามวัน
กบิลยอนหลัง
การยกเลิกบิลยอโปรแกรมจะทำการป
นหลังขามวัน ดเศษเงินทอนที่เปนเศษสตางค ที่ไมสการยกเลิ
ามารถโปรแกรมจะทำกา
การยกเลิกบิลยอนหลังจากฝายบัญชีขามวัน
การยกเลิ
กบิลยใหอสนหลั
ง
การยกเลิกบิลยอทอนได
นหลังจากฝ
า
ยบั
ญ
ชี
ข

า
มวั
น
ใหสามารถทอนได
ทอนได
ามารถ
โดยอัตโนมัติตามการตั้งคาการ
โดยอัตโนมัติตามก
ปดเศษ
ปดเศษ
3.10. มีรายงานหลากหลายในการสรุป
3.10. มีรายงานหลากหล
การชำระ
การชำระ
3.11. รองรับการชำระผาน EDC งาย
3.11. รองรับการชำระผา
สะดวก ไมตองรูด 2 ครั้ง และ
สะดวก ไมตองรูด
กดยอดเงินเอง
กดยอดเงินเอง
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4.จากนัการตั
ราคาขายและการเปลี
นคาาลงในตาราง
4.น้ จะมี
การตั
่ยการปรั
นสิลนบการคื
คราคาล
า นสิวนงหน
สามารถกำหนด
การให
แ้งตราคาขายแล
ม เพียงแค
กำห
2.2.
คานอกบิ
ล มีการควบคุ
างหากจากการแก
ไขในบิบราคาล
ล ่ยนสิวงหน
นคานอกบิล4.มีกการตั
ารควบคุ้งมราคาขายและการเปลี
แยกตางหากจากการแก
สามารถบันทึไกขในบิ
าลงในตาราง
นม้ แยกต
จะมี้งโปรแกรม
สามาร
สามารถบันทึกการปรั
จากนั
โปรแกรม
กงาน
ราคาขายและการเปลี
่ยทึนราคาจากสำนั
กี่แงาน
(Price
4.1.Change)
การตั
นราคาจากสำนั
งาน
(Price
Change)
การตั
ตม อและนำป
า4.1.
ยราคาผู
กกั้งบราคาขายและกา
แฟมสินคทำการ
า ก็จ
นบสิปรุ
นคงาฐานข
สามารถคื
น4.1.
ในรูนเวลาที
ปการตั
เงินสด
หรืทำการนำราคาที
อ เอกสาร หรือ่บันเปลี
น บปรุไดงกฐานข
นสิ
นคา(Price
สามารถคื
นในรู้งปราคาขายและการเปลี
เงินสด หรือ ทำการนำราคาที
เอกสาร ่ยหรื
อ เปลี่บัน่ยทึนเป
นไกปปรั
กไวการคื
อมูลในวั
่ก้งำหนด
ก่ยไวนเป
ไปปรั
มูลในวันChange)
เวลาที
่กำหนด
ราคาควบคุ
เบือ้ งตบนทราบ
โปรแกรมสามารถเก็่ยนราคาแล
บราคาไดตวง้ั พร
แต
บราคาไดต่ยง้ั นราคาแล
แตสินราคาควบคุ
งตนโปรแกรมสา
อราคาควบคุ
มแสดงในบิ
ล่ยวของจะรัเบืบอ้ ทราบ
คาใหมว แPOS
กมลของกระทรวง
ูกคทุากไดจุดที่เกี่ยวของจะรั
ใหมแกลูกคมาของกระทรวง
ได เบือ้ งตนโปรแกรมสามารถเก็
สามารถทำการเปลี
สามาร
สามารถทำการเปลี
POS
ทุกจุดทีม่เกีของกระทรวง
สิตินนคเงิานสดแกลูกคาทีพาณิ
ห้เพืรื่อPassword
ราคาป
ายจากผู
บสินคลาที่ขายนั้นแลว ทัพาณิ
ายจากผูการปรั
ผลิให
ตทีสบ่ติทราคาภายหลั
ิดธิมากั
บสินคางนจากจบบิ
เงินสดแกลทีล่ขูกายนั
คาที่ค้นืนแล
สินวพาณิ
คาทัมี้งชรนียและจะมี
ะบบ
สิทผธิลิไตดที่ติดมากั
รคื
่คืนสิชนยคหารือมีราคาป
ระบบและจะมี
Password
ได ในการคื
และจะา
การปรั
บใหราคาภายหลั
งจากจบบิ
้งนี้เชพืย่อหรือราคาป
ครื่องมื
รูปอำนวยความสะดวกในการตั
แบบ
ยเครืล่อใบเดี
งมืือยหลายๆ
่องมืือในบิ
หลายๆ
ประโยชน้งทราคาขาย
ี่ ไมเกิดสินดควายเครื
2 ราคา
ลใบเดีรูปยแบบ
วกัน อำนวยความสะดวกในการตั
ประโย
ประโยชนที่ ไมเกิดสิน้งคราคาขาย
า 2 ราคาดวในบิ
วกัน รูปแบบอำนวยความสะดวกใน
ขาย
24ือชัหลายๆ
่วโมง และแบบปกติ
ระและการจ
า
ยอื
น
่
ๆ
3.
การชำระและการจ
า
ยอื
น
่
ๆ
ดสินอคุปากรณ
, ยี่หบอาร/รุโนคสิดเชนหรืนคาอตั,กดรหั
เชนการเปลี
ตั้งราคาขายตามประเภทสิ
นคา,Override)
หมวดสินคา, ยี่หอ/รุนสินคเชา,น ตั4.2.
้งราคาขายตามประเภทสิ
คา, ยี่หอ/รุนสินคา, 4.2.
้งราคาขายตาม
4.2.
่ยนราคาฉุ
(PriceนOverride)
การเปลี่ย
่ยนราคาฉุกเฉิน (Price
ยใช
สสินการเปลี
คา จากแป
น นคกาเฉิ, นหมวดสิ
25%บัสีต,รเครดิ
ราคาตามทุ
น เชฐน, ฯลฯ
ตั้งนราคาให
ำไรขั
้นต่นยนตารางราคาขาย
25% สี, ขนาด, ตั้งราคาต
ขนาด,ต, ตัเช็้งคราคาตามทุ
เช่ยนนราคาขายเป
ตั3.1.
้งราคาให
25%
สิหchนมคีกScreen
าำไรขั
ไดทง้ั นเงิตนสด,
, คูสามารถเปลี
ปอง, บันตรประชารั
ฐ,ชำระค
ฯลฯ มาีนกสิำไรขั
นตัควสิาได
นสด,
รเครดิสีต, ,ขนาด,
เช็คสามารถเปลี
, คูตัป้งอง,
บัต่ยรประชารั
น้ คตทานง้ั เงิหรื
อเปลีบั่ยตนตารางราคาขาย
สามาร
นราคาขายเป
ตัวสินคมาีกหรื
อเปลี
เป
ตนด
จากทุ
เปนจตไดนไมใหม
น เปนตใหม
น ขณ
ระเภทการชำระเงิ
1 นใบเสร็
จำกัขดณะทำการขายได
3.2. รองรั
บประเภทการชำระเงิ
ไมขจนณะทำการขายได
ำกั
โดยหั
วหนาแคชเชียรหรือนผูใน ไดร1ับใบเสร็
สิจากทุ
ทธิ ใหจนได
ทใหม
ำการ
โดยหัวหนาแคชเชียรหรือผู ไดรับสิทธิ ใจากทุ
หทำการ
ย สำหรับสินคาที่ ในชใน
ประจำได
เชนงหรื
ราคาทั
วสามารถมี
มากกว
1 ราคา
น ราคาทั
สิน่วคไปาแต
ะตัวสามารถมี
ราคาขายได
ราคา
น อราคาทั
ไป ่ Posสินคาแตแกละตั
แก
นทึกมชืากกว
่อพราอ1มรหั
สลับเชหรื
บิดกุญ่วแจที
แก ไขท
ไขทำการบั
นทึรกาคาขายได
ชื่อพรอมรหั
สลับา หรื
อบิดกุเช
ญแจที
่ Pos ่วไปสินคาแตละตัวสามาร
ด1 2ราคา
ตำแหน
อมากกว
า ลโดยระบุ
ไดวไาขทำการบั
จะใช
ราคาสมาชิ
ง เปOverride
นตน สามารถ Lock การใชงานเฉพาะจุ
ก ราคาขายส
เปนตติ Price
น Override สามารถ Lock การใชงานเฉพาะจุ
ราคาสมาชิ
โดยคุณงสมบั
โดยคุณ
โดยคุดกณราคาขายส
สมบัติ Price
ด ก ราคาข
น กิจการขายผา เปนราคาสมาชิ
ตน
Pos ซึโ่งคเปด นประโยชนมากกวาการ Lock ระดับ Server
Pos ซ
Pos ซึ่งเปนประโยชนมากกวาการ Lock ระดับ Server
ผานเครื่องชั่งได โดยสามารถอานปายบาร
รายงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคา
4.3. รายงานต
4.3. รายงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคา
ลัก ที่ประกอบดวย รหัสสินคา4.3.
และราคา
,
มีรายงานแสดงการแก
ไขราคาอยางชัดเจน ทั้งการแก ไขราคาปกติ, มีรายง
บดวย รหัสสินคา ราคา และน้ำหนัก มีรายงานแสดงการแก ไขราคาอยางชัดเจน ทั้งการแก ไขราคาปกติ
การปรับราคาจากสำนักงาน หรือ การปรับราคาฉุกเฉินของแคชเชี
ยร บราคาจากสำนักงาน หรือ การปรับราคาฉุกเฉินของแคชเชียร การปร
การปรั
ตองระบุเลขที่ประจำตัวสินคา (Serial Number)
รายงานการเปลีย่ นราคาสามารถเรียกพิมพ ไดทง้ั ทีค่ อมพิวเตอรหลัรายงานการเปลี
งราน
ย่ นราคาสามารถเรียกพิมพ ไดทง้ั ทีค่ อมพิวเตอรหลังราน รายงา
ทรศัพทมือถือ เปนตน
หรือาพิปมใหม
พท,ี่เครื่อง Pos การพิมพรายงานเปลี่ยนราคาที่ Pos จะเป
หรือนพิมพที่เครื่อง Pos การพิมพรายงานเปลี่ยนราคาที่ Pos จะเปน หรือพ
จัดประกอบกันเปนชุดหรือ Set เชน กระเช
ประโยชนอดยางมากในการแจงใหสาขา หรือ Pos ที่ ไกลใหทราบว
ามี อยางมากในการแจงใหสาขา หรือ Pos ที่ ไกลใหทราบวามี ประโย
ประโยชน
และสามารถบันทึกรายละเอียดสวนประกอบในชุ
ราคาอะไรบางที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นผูเกี่ยวของสามารถจัราคาอะไรบ
ดการ างที่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นผูเกี่ยวของสามารถจัดการ ราคาอ
ป
ทำการปรั
Shelf3.3.Tagสามารถกำหนดยอดเงิ
หรือ Show Tag ไดนขั้นต่ำที่สามารถชำระโดยบั
ทำการ
ทำการปรั
บ Shelf
Tag หรือ Show Tag ได
กำหนดยอดเงิ
ตรแตลบะประเภท
ตรแต
ละประเภท
มสิ
นคาได นขั้นต่ำที่สามารถชำระโดยบั
7.
โปร
โมชั
่
น
/
แคมเปญ
กำหนดคิดคาธรรมเนียมการชำระโดยบัตร
3.4. สามารถกำหนดคิดคาธรรมเนียมการชำระโดยบัตร
5.
ส
ว
นลด
5. สวนลด ห
วนลด เหล็ก
โปรโมชั่น / แคมเปญ โปรแกรมสามารถทำได
อานรหัสบัตร โดยผานเครื่องอานแถบแมเหล็ก
3.5. สามารถอานรหัสบัตร โดยผานเครื5.
่องอสานแถบแม
อง งานเองทั้งอนุญการให
การให
ผู ใชลกำหนดได
สฯลฯ
ามารถกำหนดสิ
ทธินกยอดขายจะไม
ารใชงานเองทั
้งอนุสนวญนลดทุ
การให
 ใชสามารถกำหนดสิ
ทธิกทารใช
าต สวนลด
3.6.
ดวา ถาชำระเกินยอดขายจะไมทอนเงิ
น สเชวนนลดทุ
คูปอง,กกรณี
บัตรกำนั
วา ถาชำระเกิ
ทอนเงิ
เชาตน คูกปกรณี
อง, บัตผูรกำนั
ล ฯลฯ 7.1. นาที
Promotion
ขางตอนนุแลญวาตโ
และไมอนุญาต ทัง้ แบบตองมีกญุ ดพแจวงสหรืวอนลดได
มีรหัสผเชานน หรื
อมีทกง้ั คู โดยการกระทำ
และไม
นุญาต ทัง้ แบบตองมีกญุ แจ หรือมีดรพหัวสงส
ผนอกจากการทำ
าวนนลดได
หรือมีทเชง้ั นคู โดยการกระทำ
การตั้งอราคาขายสามารถกำหนดราคาชนิ
สมาชิ
การตั
ก ้งและไม
ราคาขายสาม
วงสวนลดได เชน สมาชิ
การตัก้งราคาขายสามารถกำหนดราคาชนิ
สมาชิ
เกิดขึร้นับมีสกวารเก็
างชัดดไมเจน
ขึ้นมีรกับารส
มีาการเก็
กอยานงชัคดาแต
เจนละชนิ
สามารถเรี
ดนเหตุ
ื้อดสิขึน้ กคารณ
จะไดบรับับสนวทึนลดสิ
ดไมของการทำนาที
เทายกักวั
น นตัเวลาที
วอยางท่เกิสิองโดย
คทีา่ซกื้อารณ
สินทีค่เกิาดจะได
มเทากัน ตัวอยาง สิทีน่ซคื้อสิา นคาที่จะได
นลดสิบนบัคนาทึแตกอย
ละชนิ
เทาสามารถเรี
กัน ตัวอยายงกวัสินนเวลาที
คา ่เทีกิที่เด่กิซเหตุ
กำหนดนาที
ทอง หรืA อ ราคาขายปลี
Hotเพื่อPrice
ไดก แ1
เพื่อตรวจสอบได
ตรวจสอบ
ราคาขายปลีก 100 บาท ลด 5% ในสวนการบั
นทึกราคาขาย
นสวนการบันทึกราคาขาย
A ราคาขายปลี
ก 100 บาท ลด 5% ในสวนการบันทึกราคาขาย เพืA่อตรวจสอบได
งเวลาเพื่อและสาขาที
่จะจัดนาที
% และลดบาท
รายการ
5.1.ทบองได
สวนล
5.1. สวนลดบการบั
% และลดบาท
อรายการ
นทึกราคา ต100
บาท ลดชว5%
แสดงรายสามารถรองรั
การบ
ลด 5% เพื่อแสดงราย
สามารถรองรับ5.1.
การบัสวนนลด
ทึกราคา
100 บาทตอลด
5% เพื่อแสดงราย สามารถรองรั
นของกิจการรานอาหาร
สามารถกำหนดล
5.2. สวนลดบภาษี
% และลดบาท
สวนลว
% และลดบาท
ละเอี5.2.ยดสสวนลด
นลดในใบกำกั
บภาษีอรวมทั
ยางย้งอบิไดลได การกำหนดนาทีทองละเอี
ยดสว5.2.
นลดในใบ
ละเอียดสวนลดในใบกำกั
อยางยอได รวมทั้งบิลได
บริการ (Service
วนลดเป
ปองทั้งคูปองจากหางและคู
ปองจากผู
5.3. สลววนลง
สวนลดเปลวนงหน
คูปองทั
้งคูวปโปรแกรมจะทำตามวั
องจากหางและคูปจำนวนแคมเปญ
องจากผู
จำหน่กำหนด
าย ตั้ง Promotion
Promotion
า แล
น/เวลาที
ทำตามวั
น/เวลาทีCharge)
่กำหนด
ตั้ง Promotion5.3.ลวสงหน
า แลนวคูโปรแกรมจะทำตามวั
น/เวลาที
่กำหนดจำหนตัาย้ง5.3.
าคาตามกำหนด
การทำสน ว%นลดหลายขั
ลด 10%นแล
2%5.4.จากนั
้น บ การทำส
5.4.
ยอมรั
ลดสามารถกำหนดลำดั
10%
แลว ลด 2%
่งปรั
เพิ่ม/ลดวนลดหลายขั
ราคาเปน %้นหรืเชอนบาท
ไดทั้งประเภทสิ
นคสามารถสั
าบจากนั
, การคิ้นด่งแคมเปญว
ปรับยอมร
เพิ่ม
บาท
ไดทั้งประเภทสิสามารถสั
นคา, ่งปรับ5.4.เพิ่มยอมรั
/ลด บราคาเป
หรือ บาท้นไดเชทนั้งประเภทสิ
คา,ว ลด สามารถสั
หลัง สินวสิคนาเดีคายไดวกันหมวดสิ
สามารถทำได
หมวดสินลดอี
คา,กยี1่หอบาท
/รุนสินคา, สี, ขนาด หรือ เฉพาะตั
นคา, หยีลายแ
่หลดอี
อ/รก
อ เฉพาะตัวสินคาไดหมวดสินคา, ยี่หอ/รุลดอี
นสิกน1คาบาท
, สี, ขนาด หรือ เฉพาะตัวสินคาได
หาสินคเาหมื
, สมาชิ
เปบนราคาเฉพาะสิ
ตน
เมื่อเแคมเปญแรกหมดช
วงเวลา5.5.
แคมเปญ
5.5.
กำหนดระดั
บนสวคนลดสู
สุดของแตเลหมื
ะประเภทส
กำหน
5.5. กำหนดระดั
บสวนลดสูงสุนดคของแต
ะประเภทส
วนลดได
อกปรับราคาเฉพาะสิ
าที่มีขลนาดบรรจุ
หมื
อนๆ กัน ใน
สามารถเลื
อกปรั
บรา
ดบรรจุ
อนๆกกั, สามารถเลื
นพนัในกงานขาย
อกปรั
าที่มีขงนาดบรรจุ
อนๆ กันวนลดได
ใน สามารถเลื
หางมี
5.6. สามารถกำหนด
สวนลดตามประเภทสิ
ได เชน สินคาแผนกซุ
สามา
สามารถกำหนด
นลดตามประเภทสิ
าอัไดตโนมั
เชุมทีนต่มสิิ ีขนเชนาดบรรจุ
คนาแผนกซุ
เปอร
กลุม5.6.
ไดปเปอร
เชน ประเภทนมสวจะปรั
บเฉพาะสินคนาคในกล
กลุแปมคมเปญฉลองเป
ได เช5.6.
น ประเภท
คาในกลุมที่มีขนาดบรรจุ
กลุมได เชน ประเภทนม
จะปรับเฉพาะสิ
นคาในกลุมทีน่มคีขานาดบรรจุ
ายและการคืนสิ6นคกลาอง เปนตน ลด 5 % สินคาแผนกดีพารท ลด 10% เปนตน
ลด 5
6 กลอง ลดเปน5 ต%น สินคาแผนกดีพารท ลด 10% เปนตน ลดทุกสินคา6 15กลธ.ค.
อง เป- 15
นตนม.ค.
ผู

ใช
ส
ามารถกำหนดสิ
ท
ธิ
ก
ารใช
ง
านเองทั
ง
้
อนุ
ญ
าต
เสื้อ A มีแคมเปญลดฉลองป
วนลดาสินคาโดยการโอนยอดไปเปนลู5.7.
5.7. มีกใหม
าร
3.7.ยมสชำระค
กหนี้มีการปดเศษทศนิยมสวนลด
สินคาโดยการโอนยอดไปเปนลูกหนี5.7.
้ มีการปดเศษทศนิ
บต
ุญแจคไดหรืซึอ่งมีเหมาะกั
รหัสผานบการขายส
หรือ5.8.
มีทั้งโปรแกรมแยกการลดโดยคู
 โดยการ 3.8. ชำระคปาองและการชำระโดยคู
นั้น วัานงชัที่ ด4เจน
ธ.ค. เสื5.8.
้อ Aโปรแ
ขาย
ปองอยบางชั
ดเจน
5.8.
โปรแกรมแยกการลดโดยคู
ปองและการชำระโดยคูดัปงองอย
สินคาดวยเช็คได ซึ่งเหมาะกั
การขายส
งในอนาคต
สินอคงมี
าดกวยเช็
งคูในอนาคต
การเก็
15 ธ.ค. - 24 ธ.ค. ขายลด ทั10%
้งวินธีกเวลา
ารสรุปยอดขาย
และการลงบั
้งวิธ
ทั้งวิธีการสรุปยอดขาย และการลงบัญชี
3.9. รับชำระด
วยเงินญสกุชีลตาง
ดวยเงิบนบัสกุนลทึตกาอยง างชัดเจน สามารถเรียทักวั
อตรวจสอบได
25 ธ.ค. - 5 ม.ค. ขายลด
20%
5.9. กำหนดสวตนลดตามประเภทสมาชิ
ก นสกุลตางๆ ไดพรอมทั5.9.
5.9. กำหน
กำหนดสวนลดตามประเภทสมาชิ
ระดวยเงินสกุลตางๆ ไดพรอมทัง้ สามารถกำหนดอั
ราแลกเปลีย่ รันบชำระดวยเงิ
ง้ สามารถกำหนดอั
ตราแลกเปลีย่ น ก
ายในบิ
ล
6 ม.ค. - 15 ม.ค. ขายลด 10%
ละวันได โดยไมจำกัดสกุลเงิน
ในแตละวันได โดยไมจำกัดสกุลเงิน
6. ปายราคาสิ
ปายราค
ปายราคาสิวนตคอางมีการทอนเงิน
างขาย วยเงินสกุลอื่นๆ เกินจากการขายแล
16 ธ.ค. - ขายไมล6.ดราคา
บชำระด
วตอนงมีคกาารทอนเงิเมืน ่อรับชำระดวยเงินสกุลอื่นๆ เกิ6.นจากการขายแล
หลังในวัน นเปนเงินบาท
ตลอดเวลาในการขายสินคโปรแกรมจะทอนเงิ
าในหางนั้น มีโอกาสให
นลดตอ
นคาในหางนั้น มีโอกาสใหสวนลด ทั้งสวนลดตอ ตลอดเวล
กรมจะทอนเงิ
นเปนสเงิวนลด
นบาททั้งสวตลอดเวลาในการขายสิ
หลังขามวัน ดเศษเงินทอนทีรายการ
สวนลดจากคู
อง สวนลดท
ายบิล สวนลดสมาชิ
ก สวนนลดตามประเภท
รายการ สวนล
รายการ
สวนลดจากคูทีป่ไมองสามารถ
สวนลดทายบิล สวนลดสมาชิก สวนลดตามประเภท
กรมจะทำการป
่เปนเศษสตางค
ที่ไมสปามารถ
โปรแกรมจะทำการป
ดเศษเงิ
ทอนที
่เปนเศษสตางค
หลั
ง
จากฝ
า
ยบั
ญ
ชี
ข

า
มวั
น
สินคา ฯลฯ ดังนั้น การที่จะกำหนดว
คาใดสามารถรองรัสิบนการทำแผน
สินคา ฯลฯ ด
คา ฯลฯ ดังนั้น การที่จะกำหนดวาสินคาใดสามารถรองรับการทำแผน
ด ใหสามารถทอนได
ทอนได าใหสิสนามารถทอนได
ายราคาในการควบคุ
โดยโปรแกรม างนั้น โปรแกรมใชปายราคาในการควบคุม โดยโปรแกรม
การตลาดแบบ
ตโนมัติตามการตั้งคาการ การตลาดแบบใดบางนั้น โปรแกรมใช
โดยอัตปโนมั
ติตามการตั้งคาการม การตลาดแบบใดบ
สามารถใหกำหนดปายราคาได ไปมดจเศษ
ำกัดชนิด และแตละชนิดปาสามารถให
ยราคา กำหนดปายราคาได ไมจำกัดชนิด และแตละชนิดปายราคา สามารถใหกำห
ษ
าง ปเชโปรแกรมให
น ปายราคากำหนดคุณสมบัตวิ า จะทำแผนการตลาดอะไรบาง เชน ปายราคา
โปรแกรมใหกำ
งานหลากหลายในการสรุป โปรแกรมใหกำหนดคุณสมบั
3.10.ตวิ า มีจะทำแผนการตลาดอะไรบ
รายงานหลากหลายในการสรุ
, ปาตยราคาลดพิ
ก โดยสามารถกำหนดเงื
ปกติ,บราคาอั
ปายราต
ปกติ
, ป่อานไข
ยราคาลดพิ
ศษ,ติเมืป่อายราคาสมาชิ
่อนไข
าเปลี
สามารถปรั
บราคาอัตเโนมั
ตนทุนสินคากเปลีโดยสามารถกำหนดเงื
่ยนไปตาม GP สามารถปรั
บราคาอั
โนมัติเมื่อตเนศษ,ทุนสิปนาการชำระ
คยราคาสมาชิ
าเปลี่ยนไปตาม
GP
ระ ่ยนไปตาม GPสามารถปรัปกติ
างๆ
ยไดละตัเชรองรั
ยราคาลดพิานเศษ
างๆ
วนลดตาแงๆ
แตละปสาำหรั
ยไดบสิเชนนคาปแตายราคาลดพิ
แสลวนลดต
ทีล่วกำหนดไว
ละตัว เศษ ไมสามารถลดได
มาตฐาน
ที่กำหนดไว
ำหนดไว
สำหรัแตบสิลนะปคา3.11.
แต
วน ปบาการชำระผ
บการชำระผาน EDCมาตฐาน
งาย ทีสว่กนลดต
EDCไมงสาามารถลดได
ย สมาตฐาน
ดังนั้นบจึราคาอั
งไมตอตงกั
่องการลดซ้
ำซธอไม
การขาดทุ
นั้นจึงบไมราค
ตอ
งนั้นจึงไม
ตองกับงราคาอั
วลเรื่อตงการลดซ้
ำซอน ทำใหเธกิีกดารป
การขาดทุ
นได ภายหลั
การปรั
โนมัติสามารถกำหนดวิ
ดเศษภายหลั
ง ดังงการปรั
โนมังวลเรื
ติสามารถกำหนดวิ
ีกนารป
ดเศษภายหลั
ง นดัไดภายหลั
กนดวิ
ไมธตีกอารป
งรูดด2เศษภายหลั
ครั้ง ภายหลั
และ ง งการปรั
สะดวก
ตทำให
องรู
ดเกิ2ดครั
้ง และ
การปรับได
การปรับได
การปรับได
ดเงินเอง
กดยอดเงินเอง
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กำหนดว
ะปายกี่บาท
สามารถกำหนด
การใหแตสิมนเพี
ละปากยกี้น่บครบตามที
าท 7.2.่ระบุกรณี
ตกการปรั
ละปายกีบราคาล
่บาท วงหน
ซื้อาสินแตคลาจำนวนชิ
้นครบตามที
่ระบุ Promotion
จะสามารถแลกซื
ไดงแค
สดิเดี
นกคำหนดว
7.3.2.
จำนวนชิ
จะสามารถแล
สมาชิ
ลงในตาราง
จากนัการให
น้ สิจะมี
7.2. กรณี
คา้อยชนิ
ยาซืวกั้อนสิน9.าคาแต
Promotion
7.2.าสามารถกำหนด
กรณี Promotion
นคแาโตปรแกรม
ชนิม ดเพีเดียงแค
วกัน7.3.2.
ประเภทสมาชิ
กคไดามทีีไห่ขม7.2.1.
จำกัด Repack
ไดบนกปรุี่แแต
ตงฐานข
ม7.2.1.
ายราคาผู
ก่กกัำหนด
บแฟสินมสิคนานัค้นาอะไรโดยสิ
มไดน้อทไดนัแต
ันก้นทีี่แมเป
ตีหมลาย
ยราคาผู
กกับใชาแฟ
มและอ
สินอะไรโดยสิ
คสาินนไป
ก็คจาะสามารถคิ
ดลกซื
ม้อได
ันียวกั
ทีนนสินแต
คิคาที
ดแต
ทีแต
่แียลกซื
นสิและนำป
นค7.2.1.
าที่ขาายปกติ
ในห
งในกรณี
คนาทีสิน่แแบ
ายปกติ
ในหาง
ทึชนิกทไวดันเดีไทีปปรั
อมูRepack
ลในวั
นเวลาที
นสิ
น่บคันมาได
ียวกั
มและนำป
ีหลาย
Repack
นั้นนเป9.1.
คแต
างชนิ
ดนัเดี้นทเป
ลาย
ใช ในกรณี
เปก็จนะสามารถคิ
สินคานชนิคดาดเดี
วกั
ั้งอเลขที
่สมาชิกขนาดบรรจุ
และเลขที
่บัตดัรสงน
พรวอPOS
มแสดงในบิ
ล โปรแกรมจะคิ
พรอมสิทนี่ ใหญ
คาอืข่นึ้ ในบิ
ล เมืพร่ออซืมแสดงในบิ
้อเงื่อนไขครบ
คานคา9.2.
อนมสิ
อื่นในบิ
ลทึกเมืขไดึ้น่อทซืโปรแกรมสามารถ
เงื่อนไขครบ
โปรแกรมจะค
ารเปลี
่ยนราคาแล
ทุกจุดลที่เกีดั่ยงวขนั้นอเมื
งจะรั
รจุที่ ใหญ
ขึ้น โปรแกรมสามารถ
ขนาดบรรจุ
ดังนั้นเมืดราคาสิ
่อซื้อพรครบขนาดบรรจุ
ทบัี่ ในหญ
ขนาดบรรจุ
่อซืบ้อทราบ
ครบขนาดบรรจุ
โปรแกรมสามารถ
9.3.
เก็บรายละเอี
ยคดวัรบจะขายราคาปกติ
นดที6่และวั
พร
แลกซื้อตามทีเช
่กำหนด
หากซื
โดยแสดงให
ลูกค้อขาตามที
่กำหนด
หากซื
ปรับราคาภายหลั
งจากจบบิ
้เพื่อขึ้นมาขายแทน
ายแทน
เชน นมจื
ด 6นำราคาของขนาดบรรจุ
กลลอทีง่ขายนั้นแลว ทั้งทนีี่ ใหญ
ทแลกซื
ี่ ใหญ
ึ้นมาขายแทน
เชน้อไมนมจื
กลนำราคาของขน
อนงหมดอายุโดย
น นมจื
ด 6้อไม
กลคอรบจะขายราคาปกติ
ง นำราคาของขนาดบรรจุ
่งที่เกิด*@10
ขึ้นเพื=่อ60
ไปตับาท
ดสตอแต
กอย
างถู
กอตงชนิ
อง ดางชั
ทราบอย
เจนและรวบรวมสิ
ที่เกิองขายใน
ดขึ้น*@10
เพื่อไปตั
อก
มวกัเกินดนีสิ้ น1คแพ็
า 2คมีราคา
ลใบเดี= ย60วกันบาท แตนมกลองชนิดเดีทราบอย
6 กลในบิ
องขายใน
นมกล
เดียดวกั
นการขาย
นี้ 1 แพ็คมี 6่งกล
= 60ดสตบาท
*@10
ยวกันนีา้ งชั
1 ดแพ็เจนและรวบรวมสิ
คมี 6 กลองขายใน
เก็่ บ55รายละเอี
ก55เพื่อบาท
นำขอด
คาจำนวนชิ
ครบตามทีราคา
่ระบุ จะสามารถได
นของซื้อสิดน9.4.
7.3.3.
คาจำนวนชิ
้นครบตามที
่รวะบุสมาชิ
จะสามารถได
าฉุ
กเฉิ่ 55น (Price
าคาที
บาท เปOverride)
นตน ราคา
โดยการ
55 บาท ดังนัอ้นะไรเป
โปรแกรมจะคิ
ราคาที
บาท
เปยดส
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อความบนจอ
ร้นทราบขณะบั
ขาย เพื่อใหอแนคชเชีสามารถกำหนดลำดั
ยร ขอความบนจอบการคิ
ง สิยนรคสาินเดีคยาวกั
นสามารถทำได
หลัง สินชวคยเชี
าเดียรวกัสนิ สามารถทำได
อมกัน
รทอมกัน
คาระหวางคิดหเงิลายแคมเปญพร
นได
ชวยเชียรสินคาร
ชหลัวยเชี
ระหว
างคิดเงินไดหลายแคมเปญพรอมกัน
11. การพักบิล
เมื่อแคมเปญแรกหมดช
มารถทำงานได
บสวนลดสูงสุดของแตละประเภทส
วนลดได วงเวลา แคมเปญถัดไปสามารถทำงานได เมื่อแคมเปญแรกหมดชวงเวลา แคมเปญถัดไปสามารถทำงานได
งมีแคมเปญฉลองเป
ดรานใหม
อัตโนมัติ เชน หางมีแคมเปญฉลองเปดรานใหม
11.1. สามารถเก็บรายการขายไดชว่ั คราว เพือ่
นด สวนลดตามประเภทสินอัตคาโนมั
ได ตเชิ นเชสินนคหาแผนกซุ
ปเปอร
ลดทุกสินคา 15 ธ.ค. - 15 ม.ค. 10%
ไดกอน (พักบิลขณะขายได)
นคาแผนกดีพารท ลด 10% เปนตลดทุ
น กสินคา 15 ธ.ค. - 15 ม.ค. 10%
เสื้อ A มีแคมเปญลดฉลองปใหม 25 ธ.ค. - 5 ม.ค. 20%
เสื้อ A มีแคมเปญลดฉลองป ใหม 25 11.2.
ธ.ค. - จำนวนบิ
5 ม.ค. 20%
- 5 ม.ค.
ลที่พักสามารถพักได ไมจำกัด
ษทศนิ
ยมส20%
วนลด
ดังนั้นปองอย
วันที่ า4งชัธ.ค.
ดังนั้น วันที่ 4 ธ.ค. เสื้อ A ขายไมลดราคา,
,
11.3. สามารถแสดงจำนวนบิลที่พักไว ได
ยกการลดโดยคู
ปองและการชำระโดยคู
ดเจนเสื้อ A ขายไมลดราคา,
15 ธ.ค. - 24 ธ.ค. ขายลด 10%, 11.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการพักบิล เช
รุปยอดขาย และการลงบัญชี 15 ธ.ค. - 24 ธ.ค. ขายลด 10%,
25 ธ.ค. - 5 ม.ค. ขายลด 20%,
25 ธ.ค. - 5 ม.ค. ขายลด 20%,
พักแลวยกเลิกบางรายการ หรือ พักแลว
ลดตามประเภทสมาชิก
6 ม.ค. - 15 ม.ค. ขายลด 10%,
6 ม.ค. - 15 ม.ค. ขายลด 10%,
12. การสอบถามราคา
คา
16 ธ.ค. - ขายไมลดราคา
16 ธ.ค. - ขายไมลดราคา
สามารถสอบถามราคาขายหรือแคมเปญขณะข
ารขายสินคาในหางนั้น มีโอกาสใหสวนลด ทั้งสวนลดตอ
คูปอง สวนลดทายบิล สวนลดสมาชิก สวนลดตามประเภท
การที่จะกำหนดวาสินคาใดสามารถรองรับการทำแผน
นั้น โปรแกรมใชปายราคาในการควบคุม โดยโปรแกรม
มกั
น ไมจำกัด7.3.
7.3. ทำการ Promotion สินคาหลายชนิดรวมกัน
7.3. ทำการ Promotio
สินคาหลายชนิดรวมกัน
ายราคาได
ชนิด ทำการ
และแตPromotion
ละชนิดปายราคา
8.
ชาวต
า
งชาติ
8.
ชาวต
า
งชาติ
ะบุ
จะไดตวิสา ินจะทำแผนการตลาดอะไรบ
คาอะไรเปนของแถม
7.3.1. ซื้อสินคา
7.3.1. ซื้อสินางคาจำนวนชิ
ครบตามที่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม 7.3.1. ซื้อสินคาจำนวนชิ้นครบตามที่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม
ณสมบั
เชน ปา้นยราคา
นคาของกิ
จการแบบปลอดภาษี
8.1.ได รองรั
าของกิใจนห
การแบบปลอดภาษี
าที
ายปกติ
นหาง และอ
าที่เปนFree)
ของแถมนั
้นเปบการขายสิ
นสินคาทีน่ขคายปกติ
าง และอาโดยสิ
นไป (Duty
นคาทีFree
่เปน
โดยสิ
นคาที่เปนของแถมนั่อ้นนไข
เป8.1.
นสินรองรั
คาทีบ่ขการขายสิ
ายปกติ ในห
ง และอ
านไป โดยสินค(Duty
พิเ่ขศษ,
ปาใยราคาสมาชิ
ก านไป
โดยสามารถกำหนดเงื
โดยสามารถบันทึกเลขที
่หนังสือเดินทาง,พรชือ่อมสิ
ผู โน้ ดยสาร,
พาสปอร
ตซือ้ เงือ่ นไขครบโปรแกรมจะไม
นทึกเลขที่หนังสือคเดิดิ ราคาของแถม
นทาง, ชื่อพรผูอโดยสาร,
บโปรแกรมจะไม
ราคาของแถม
คาอืน่ ในบิ
ล เมือ่ โดยสามารถบั
มสิน้ คาอืพาส
น่ ใ
พรอมสิเศษ
น้ คาไมอืน่ สในบิ
ล เมือ่ ซือ้ แเงืลอ่ วนไขครบโปรแกรมจะไม
คดิ ราคาของแถม
ะปายได เชน ปคาดิ ยราคาลดพิ
ามารถลดได
วบินได ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัด โดยแสดงใหลูกคาทราบอยและเที
วบินและ
ได รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตั
ละ
เพืโดยแสดงให
่อไปตั
างชัด่ยเจน
ด
โดยแสดงให
ลูกค
ลูกคานทราบอย
และ ่ยรวบรวมสิ
ลเรืรวบรวมสิ
่องการลดซ้่งทีำ่เซกิอดนขึ้นทำให
เกิดดการขาดทุ
ได างชัดเจนและเที
Refund
Tex ZRefund
อ B 2 ชิ้น ซื้อ… จะได Zสต2อกอย
ชิ้น างถูกตอง เชน ซื้อ A8.2.
อกอยางถูกตอง 8.2.
เชน รองรั
ซื้อ Aบ3เงื่อชินไขสรรพากรในการทำ
้น ซื้อ B 2 ชิ้น ซื้อ… จะได
2สตชิ้นอกอยางถูกต
3 ชิ้นรองรั
ซื้อบBเงื2่อนไขสรรพากรในการทำ
ชิ้น ซื้อ… จะได Z 2 ชิ้นTex สต
เปนตน
เปนตน
เปนตน
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มารถแลกซื้อไดสิน7.3.2.
คา ซื้9.
อสินสมาชิ
คาจำนวนชิ
ก ้นครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อไดสินคา 9. สมาชิก
ด ในหาง และอานไป 9.1. แบงประเภทสมาชิกได ไมจำกัด
ในหาง และอาอะไรโดยสิ
นไป 9.1.
นคแบ
าที่แงประเภทสมาชิ
ลกซื้อนั้นเปนกสิไดนคไมาทีจำกั
่ขายปกติ
ทึกลไดเมื
ทั้ง่อเลขที
กและเลขที
่บัตรสมาชิดกราคาสินคา 9.2. บันทึกไดทั้งเลขที่สมาชิกและเลขที่บัตรสมาชิก
ชิก ดราคาสินพรคอา มสิน9.2.
กรมจะคิ
คาอืบั่นนในบิ
ซื้อเงื่ส่อมาชิ
นไขครบ
โปรแกรมจะคิ
บรายละเอี
่และวันหมดอายุพรโดยแสดงให
อมแจงที่หนลาูกจอแคชเชี
ยรเเก็
มื่อบมีรายละเอียดวันที่และวันหมดอายุพรอมแจงที่หนาจอแคชเชียรเมื่อมี
แจงโดยแสดงให
ที่หนาจอแคชเชี
่อ9.3.
มี ่กเก็ำหนด
กติ
ลแลกซื
ูกคยาร้อเมืตามที
หากซืย้อดวั
ไมนคทีรบจะขายราคาปกติ
คา 9.3.
การขาย
ตัดสตอกอยางถูกทราบอย
ตอง างชัดการขาย
เจนและรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสตอกอยางถูกตอง
รายละเอี้นยครบตามที
ดสวนตัวสมาชิ
เพื่อนำขอมูลอมาวิ
เคราะห
ได เก็บรายละเอียดสวนตัวสมาชิกเพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหการซื้อได
ลมาวิ
เคราะห
การซื
้อได ซื้9.4.
มารถได
อะไรเป
น7.3.3.
ของ
อสินคเก็าบจำนวนชิ
่ระบุ กจะสามารถได
ะไรเป
นของการซื้อ9.4.
ระบุตารางราคาที
กจะใชหใรืนห
อสวานลดที
ะบุคคลได
ระบุตารางราคาที่สมาชิกจะใชหรือสวนลดที่สมาชิกจะไดรับแตละบุคคลได
สมาชิดังกนัจะได
ลาะบุนคคลได
าง
้นไมรตับอแตงอสมนาคุ
ณ9.5.ของสมนาคุ
ณไม ใชส่สิ่งมาชิ
ที่ขายปกติ
ง ดังนั่ส้นมาชิ
ไมกตจะได
องอารนับแตล9.5.
กรมจะแสดงขอความ
พรอมสินคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะแสดงขอความ
งทายบิลเพื่อใหลบนจอภาพ
ูกคา
เพื่อใหแคชเชียรแจงลูกคา หรือพิมพลงทายบิลเพื่อใหลูกคา
ไปแลกของสมนาคุณที่เคานเตอร
คาอะไรเปนของแถม
7.3.4. ซื้อสินคามูลคาครบตามที่ระบุ จะไดสินคาอะไรเปนของแถม
ติ ในหาง และอาโดยสิ
นไป นคาที่เปนของแถมนั้นเปนสินคาที่ขายปกติ ในหาง และอานไป
สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตั
โดยแสดงให
ด
ลูกคาทราบอยางชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัด
มูลคาครบ 1,000 สต
บาทอกอยางถูกตอง เชน ซื้อ A ซื้อ B ซื้อ… รวมมูลคาครบ 1,000 บาท
จะได Z 2 ชิ้น เปนตน
แลกซื้อไดสินคาอะไร
7.3.5. ซื้อสินคามูลคาครบตามที่ระบุ จะสามารถแลกซื้อไดสินคาอะไร
าง และอานไปพรโดยสิ
อม นคาที่แลกซื้อนั้นเปนสินคาที่ขายปกติ ในหาง และอานไปพรอม
คิดราคาสินคาแลกซื
สิน้อคาอื่นในบิล เมื่อซื้อเงื่อนไขครบ โปรแกรมจะคิดราคาสินคาแลกซื้อ
ยแสดงใหลูกคาทราบ
ตามที่กำหนด หากซื้อไมครบจะขายราคาปกติ โดยแสดงใหลูกคาทราบ
ตอกอยางถูกตองอยางชัดเจน และรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไปตัดสตอกอยางถูกตอง
10. พนักงานขาย
ดอะไรเปนของ 7.3.6. ซื้อ10.
สินคพนั
ามูลกคงานขาย
าครบตามที่ระบุ จะสามารถไดอะไรเปนของ
นหา่ขงายสิ
ดังนนัค้นาไมในแต
สมนาคุ
ตองละบิลณ10.1.
ณนั้นไมยใชรสิามารถระบุ
่งที่ขายปกติพนัในห
าง ดังนั่ข้นายสิ
ไมตนอคงาในแต10.1.
ขายที
ไดของสมนาคุ
ในการขายแคชเชี
กงานขายที
ละบิลในการขายแคชเชี
ได
ยรสามารถระบุพนักงานขายที่ขายสินคาในแตละบิลได
แกรมจะแสดงข
นพรอมสิ
นคาสามารถแสดงยอดขายของแต
อืน่ ในบิล เมือ่ ซือ้ เงือ่ นไขครบ ลโปรแกรมจะแสดงข
ขายได ทั้งที่เครือ่อความ
งอาPOS
10.2.
ะพนักงานขายได ทัอ้งความ
ที่เครื่อง 10.2.
POS สามารถแสดงยอดขายของแตละพนักงานขายได ทั้งที่เครื่อง POS
งทายบิลเพื่อใหลบนจอภาพ
ูกคา
เพื่อและสำนั
ใหแคชเชีกงาน
ยรแจงลูกคา หรือพิมพลงทายบิลเพื่อใหลูกคา
และสำนักงาน
ไปแลกของสมนาคุ
ณที่เคานปเยอดขายตามพนั
ตอร
พิมพที่เครื่อง POS
นั้น ซึ10.3.
่ง สามารถสรุ
กงานขายพิมพที่เครื่อง POS10.3.
นั้น สามารถสรุ
ซึ่ง
ปยอดขายตามพนักงานขายพิมพที่เครื่อง POS นั้น ซึ่ง
สินคาหลายชนิ
ด7.3.7.่อรัสามารถกำหนดช
วงเวลา อการทำโปรโมชั
นคาในการเก็
หลายชนิบดหลักฐานเพื่อรับจะเป
ยางมากสำหรั่นบสิไกด
คำ นประโยชนอยางมากสำหรับไกด ในการเก็บหลักฐานเพื่อรับคำ
นการเก็
บหลักฐานเพื
บคำ จะเปนประโยชน
วมกันได แนะนำหรือชวยใหผูจัดการตรวจสอบเบื้องตนและกระตุนการทำงาน
แนะนำหรือชวยใหผูจัดการตรวจสอบเบื้องตนและกระตุนการทำงาน
องตนและกระตุนรการทำงาน
7.3.8. สามารถกำหนด
ของพนักPromotion
งานขายได สวงหนาได
ของพนักงานขายได
10.4. สามารถกำหนดคอมมิชชั่นของสินคาแตละประเภทตางกันได 10.4. สามารถกำหนดคอมมิชชั่นของสินคาแตละประเภทตางกันได
ประเภทตางกันได
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ลีย่ นไปขายใหกบั ลูกคารายอื11.1.
น่ สามารถเก็บรายการขายไดชว่ั คราว เพือ่ เปลีย่ นไปขายใหกบั ลูก11.1.
คารายอืสามารถเก็
น่
บรายการขายไดชว่ั คราว เพือ่ เปลีย่ นไปขายใหกบั ลูกคารายอืน่
ไดกอน (พักบิลขณะขายได)
ไดกอน (พักบิลขณะขายได)
11.2. จำนวนบิลที่พักสามารถพักได ไมจำกัด
11.2. จำนวนบิลที่พักสามารถพักได ไมจำกัด
11.3. สามารถแสดงจำนวนบิลที่พักไว ได
11.3. สามารถแสดงจำนวนบิลที่พักไว ได
พักซ้ำ พักแลวแก ไขรายการ
11.4. มีรายงานแสดงพฤติกรรมการพักบิล เชน พักซ้ำ พักแลวแก ไ11.4.
ขรายการ
มีรายงานแสดงพฤติกรรมการพักบิล เชน พักซ้ำ พักแลวแก ไขรายการ
กเลิกบิล
พักแลวยกเลิกบางรายการ หรือ พักแลวยกเลิกบิล
พักแลวยกเลิกบางรายการ หรือ พักแลวยกเลิกบิล
ไดที่แคชเชียร

12. การสอบถามราคา

12. การสอบถามราคา

สามารถสอบถามราคาขายหรือแคมเปญขณะขายไดที่แคชเชียร

สามารถสอบถามราคาขายหรือแคมเปญขณะขายไดที่แคชเชียร

8. ชาวตางชาติ

uty Free) ได8.1. รองรับการขายสินคาของกิจการแบบปลอดภาษี (Duty Free) ได
าร, พาสปอรต โดยสามารถบันทึกเลขที่หนังสือเดินทาง, ชื่อผู โดยสาร, พาสปอรต
และเที่ยวบินได
8.2. รองรับเงื่อนไขสรรพากรในการทำ Tex Refund
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13. รูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอ

13. รูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอ

13. รูปแบบใบกำกับ

สามารถไม
อนุอญยาตให
ชักหากไมมีการขาย
15.3. สามารถ
13.1. รูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอเปนตามมาตรฐานกรมสรรพากร 13.1. รู15.3.
ปแบบใบกำกั
บภาษี
างยอเปเปดนลิ้นตามมาตรฐานกรมสรรพากร
13.1. รูปแบบใบกำกั
บภา
15.4. มีรายงานแสดงพฤติ
กรรมการเป
15.4. มีรายงาป
13.2. สามารถกำหนดรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอไดเอง
13.2. สามารถกำหนดรู
ปแบบใบกำกั
บภาษีอยดาลิงย้นชัอกไดเอง
13.2. สามารถกำหนดรู
13.3. กำหนดรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอไดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
13.3. กำหนดรูปแบบใบกำกับภาษีอยางยอไดทั้งภาษาไทย และภาษาอั13.3.
งกฤษกำหนดรูปแบบใบก
16.่องบัการตรวจสอบและการป
ดงานประจำวั
น บภาษีอย13.4.
13.4. เครื่องบันทึกเงินสด 1 เครื่องสามารถพิมพรูปแบบใบกำกับภาษีอยางย13.4.
อ เครื
นทึกเงินสด 1 เครื่องสามารถพิ
มพรูปแบบใบกำกั
างยอเครื่อ16.
งบันทึการตร
กเงินสด
ไดมากกวา 1 รูปแบบ
ได16.1.
มากกว
1 รูปแบบ
ไดมากกว
รูปแ
มีราายงานต
างๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการขายมากมาย ทัง้ สรุปยอดขายตามวั
น ามี1รายงา
16.1.
13.5. สามารถพิมพบิลซ้ำเปนสำเนาได
13.5. สามารถพิ
มพบิ่อลงซ้ำตามแคชเชี
เปนสำเนาได
13.5. สามารถพิมตามเคร
พบิลซ้ำ
ตามเครื
ยร ฯลฯ
13.6. แก ไขขอความทายบิลได
13.6. แก
ไขขมีอความท
ายบิปลตไดางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับเงินทีร่ บั ชำระมากมาย 13.6.
ไขข
อความท
าย
16.2.
รายงานสรุ
เชน สรุแกปยอด
16.2.
มีรายงา
13.7. สามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ ได โดยไมกระทบกับรูปแบบและการตั13.7.
13.7.ดสามารถเปลี
เงินตามประเภท
ยร กฯลฯ
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่ยนเครื่องพิตามแคชเชี
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นเค
16.3. มีรายงานแสดงสรุปสินคามากมาย เชน สรุปสินคารหัสซือ้ ขายตามกระดาษ
SKU
16.3. มีรายงา
กระดาษ
กระดาษ
ตามยีอ่หยอางยอจะพิมพทันทีที่ Scan สินคาหรือ13.8.
ตามหมบ
13.8. การพิมพ ใบกำกับภาษีอยางยอจะพิมพทันทีที่ Scan สินคาหรือพิม13.8.
พ การพิมตามหมวด
พ ใบกำกับภาษี
พิมพการพิมพ ใบกำกั
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งจบการขาย
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16.5.บรายงานแสดงเปรี
ยบยอดเงิ
ง รองรั16.5.
รายงาน
13.9. รองรับการทำ Electronic Journal (EJ)
13.9. รองรั
การทำ Electronicยบเที
Journal
(EJ) นที่รับ กับยอดเงินที่นำส13.9.
บการทำ
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16.6. รายงานพฤติกรรมแปลกๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน
16.6. รายงาน
14. การสรางความสัมพันธอันดีระหวางแคชเชียรและลูกคา14. การสร
า
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การสร
16.7. รายงานที่จำเปนบางสวนสามารถพิมพ ไดทั้งที่เครื่อง POS และไดท16.7.
ั้ง างความ
รายงาน
ในโปรแกรมมีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาในโปรแกรมมี
ง
ในโปรแกรมมี
าง
คุณทีสมบั
ทีค่เุณ
ครืสมบั
่องพิตมิพพิเหศษ
ลังรเพืาน่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหว
่เครื่อตงิ
แคชเชียรและลูกคา โดย
แคชเชียรและลูกคา โดย
แคชเชียรและลูกคา โดย
14.1. เมื่อลูกคาซื้อสินคาบางประเภท โปรแกรมสามารถแสดงขอความความ
14.1. เมื่อลูกคาซื้อสินคาบางประเภท โปรแกรมสามารถแสดงขอความความ
14.1. เมื่อลูกคาซื้อสินคา
ปราถนาดี ความหวังดี เพื่อใหแคชเชียร ไดอานและบอก เชน ใหเชียร ปราถนาดี ความหวังดี เพื่อใหแคชเชียร ไดอานและบอก เชน ใหเชียรปราถนาดี ความห
สินคา เมื่อซื้อกาแฟ ก็บอกวาไมซื้อคอฟฟเมทดวยหรือคะ/ครับ
สินคา เมื่อซื้อกาแฟ ก็บอกวาไมซื้อคอฟฟเมทดวยหรือคะ/ครับ
สินคา เมื่อซื้อกาแ
14.2. ชวยแจงโปรโมชั่นที่เกี่ยวของ เชน ซื้อนม 4 กลองกลองละ 10 บาท
14.2. ชวยแจงโปรโมชั่นที่เกี่ยวของ เชน ซื้อนม 4 กลองกลองละ 1014.2.
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หากชวงนี้นมมีโปรโมชั่น โปรแกรมสามารถแจง ขอความบนจอ เชน หากชวงนี้นมมีโปรโมชั่น โปรแกรมสามารถแจง ขอความบนจอ เชนหากชวงนี้นมมีโปร
แนะนำลูกคาซือ้ เพิม่ เปน 6 กลอง จะเหลือกลองละ 9 บาท เปนตน โดย แนะนำลูกคาซือ้ เพิม่ เปน 6 กลอง จะเหลือกลองละ 9 บาท เปนตน โดยแนะนำลูกคาซือ้ เพ
สวนนี้ผู ใชงานไมตองบันทึกขอความที่แจงนี้ โปรแกรมจะทำการแจงให สวนนี้ผู ใชงานไมตองบันทึกขอความที่แจงนี้ โปรแกรมจะทำการแจงให สวนนี้ผู ใชงานไมต
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ
14.3. แสดงความยินดีกรณีวันเกิดสมาชิก
14.3. แสดงความยินดีกรณีวันเกิดสมาชิก
14.3. แสดงความยินดีกร
17. รายงานภาษี
ขายที่บและ
17.มรายงา
14.4. แสดงแตมใหลูกคาทราบไดที่บิล
14.4. แสดงแต
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ิล Vat Refund
14.4. แสดงแต
ใหลูกคา
17.1. สามารถพิมพรายงานภาษีขายรูปแบบที่ถูกตองตามสรรพากรทั้งที่ออก
17.1. สามารถ
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เต็มรูปและ ไม ไดออกใบกำกับภาษีเต็มรูป
17.2. สามารถพิ
มพรนายงาน
ภคท.9 ได สำหรั
Vat Refund
17.2.นสามารถ
15.1. สามารถบันทึกยอดเงินทั้งรูปแบบจำนวนเงิน หรือ จำนวนธนบัตร 15.1. สามารถบั
นทึกยอดเงิ
ทั้งรูปแบบจำนวนเงิ
น หรืบอกรณี
จำนวนธนบั
ต15.1.
ร สามารถบั
ทึกยอด
15.2. สามารถบังคับใหปดลิ้นชักกอนขาย
15.2. สามารถบังคับใหปดลิ้นชักกอนขาย
15.2. สามารถบังคับใหปด

โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ
1. โปรแกรมพิมพใบกำกับภาษีเต็มรูป (Binvoice)

โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ
1. โปรแกรมพิมพใบกำกับภาษีเต็มรูป (Binvoice)

โปรแกรมเส

1. โปรแกรมพิมพใ

1.1. พิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามรูปแบบมาตรฐานได หรือ ตามรูปแบบที่ต1.1.
องการ
พิมพ(Option)
ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามรูปแบบมาตรฐานได หรือ ตามรูปแบบที
1.1.่ตอพิงการ
มพ ใบกำกั
(Option)
บภาษ
1.2. พิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปยอนหลังไดหรือพิมพ ไดครั้งเดียว ณ วันที่ซื้อสิ1.2.
นคาพิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปยอนหลังไดหรือพิมพ ไดครั้งเดียว ณ วันที1.2.
่ซื้อสินพิคมาพ ใบกำกับภาษ
1.3. ขอมูลแบบ ONLINE สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปทันทีหลังจบการขาย
1.3. ขอมูลแบบ ONLINE สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปทันทีหลังจบการขาย
1.3. ขอมูลแบบ ONLIN
1.4. สามารถคนหาไดอยางรวดเร็วโดยใชหมายเลขโทรศัพท
1.4. สามารถคนหาไดอยางรวดเร็วโดยใชหมายเลขโทรศัพท
1.4. สามารถคนหาไดอ
1.5. สามารถคนหาอยางละเอียดจาก ชือ่ บริษทั , เบอรแฟกซ, สาขา, เลขประจำตั
1.5.วผูสามารถค
1.5. สามารถค
เ สียภาษีนหรืหาอย
อ อืาน่ งละเอี
ๆ ยดจาก ชือ่ บริษทั , เบอรแฟกซ, สาขา, เลขประจำตั
วผูเ สียภาษี
นหาอย
หรืาอ
1.6. คุณสมบัติพิเศษการคนหาใบกำกับภาษีอยางยอ และเก็บชื่อที่อยูผูขอใบกำกั
เต็มตรูิพปิเศษการค
สามารถใช
ไดกับหลายบริ
อขาบยเดี
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เพียงเครื่องเดียว โปรแกรมตัวเดียว เครื่องพิมพตัวเดียว
เพียงเครื่องเดียว โปรแกรมตัวเดียว เครื่องพิมพตัวเดียว
เพียงเครื่องเดีย
สำหรับชือ่ ลูกคาทีข่ อใบกำกับภาษีเต็มรูปนัน้ ถูกบันทึกใน ADDRESS BOOK สำหรั
ในฐานข
ภาษีเต็เต็มมรูปรูปนัสำหรั
ต่ ดิ ตัง้ ในเครืBOOK
อขาสำหรั
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บชือ่ มูลูกลคเพืาอ่ทีออกใบกำกั
ข่ อใบกำกับบภาษี
น้ ถูกบับนPOS
ทึกในทีADDRESS
บชือ่ ลูกอคมา
ดังนั้น เปนประโยชนอยางมากในการที่ลูกคาบอกชื่อเพียงครั้งเดียวเมื่อซื้อสิดันงคนัา้นจากเปPOS
บริษัทอใดก็
ได สามารถใช่ลชูกื่อคทีา่อบอกชื
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นประโยชน
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งครั้งเดียวเมื
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สมาชิกที่ ใหรางวั
เหมาะสำหรั
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สมาชิ
อ้ ทันคทีะแนน
เชน ยอดซือ้ ทุกๆ
ดารถใช
แตมเปไดนกับ10หลายบริ
เพิเท่มา3ของปกติ
ชวเปงนาที
นอตขนทายเดี
อง
และลู
ากสมาชิ
กซื้อครบ น300
แตมบาท
ไดทันจะได
ทีที่สแลิตปมเมืเป่อนจบบิ
าของปกติ
เปนทตองน ถและลู
กคกาซืสามารถเห็
ทันทีแทตี่สมลิเปปนเมืการั
่อจบบิ
ล
ขาย
เพิ10่มลเท
3ขายเท
า, ชวงนาที
าสมาชิ
้อครบ 300นแต
บาทมไดจะได
10
เท
า
ของปกติ
เปนตลน
ษเทัทาฯ, ในเครื
ยถวกั
นคาสามารถเห็
นตีคุณภาพดวยรางวั
สุ
ด
ยอด
แห
ง
ชาติ
ป
มทัดตั้งง้ ยัในเครื
งสามารถนำแต
ี่เครื
กเงิมวันนสดได
นีงจากบั
้ และยอดแต
ทันนทีทึก มทั้งหมด รวมทั้งยังสามารถนำแต
มมาใช
ครื่องบัแตนมทึวักนเงินีน้ และยอดแต
สดไดทันที มทั้งหมด รวมทั้งยังสามารถนำแต
แสดงไดทั้งแต
มเมืท่อี่เวาน,
มมาใชที่เครื่องบ
อขแสดงได
ายเดียวกัมทมาใช
นั้งแต
อยูแมทลเมื
ว่อดั่อวาน,
งงบันัน้ ทึแต
ภายหลั
ดีเดน ประจำป
โล
พ
ระอาทิ
ต
ย
ท
องคำ ป
รูปของบริษัทนั้นไดถูกตองทันที โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทคาปลีก-คาสง
SME

SME

2552 (SME N

2561 (SME Natio
2551-2552

NEW 9. โปรแกรม e-Coupon

NEW 9. โปรแกรม e-Coupon

พือ่ ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปสำหรับ POS ทีต่ ดิ ตัง้ ในเครือขาย
กำหนดไว
นลการพิ
ูกคาหรืมอพชสมาชิ
โนมั
าซื้น้อตสิิทออกใบกำกั
นี่แคคชเชี
าไดรยับรคูตบปามเงื
องส่อวนไขการขายที
นลดกลับไปได่กทำหนดไว
ันทีและสามารถนำ
เป
เพืน่อให
การพิ
ลูกคมาพหรืคูปอองอั
สมาชิตโนมั
กที่มตาซืิที่แ้อคชเชี
สินคายไดรตรามเงื
ับคูปองส
่อนไขการขายที
วนลดกลับไปได
่กำหนดไว
ทันทีแเพื
ละสามารถนำ
่อใหลูกคาหรือสมาชิกที่ม
บริษัทใดก็เพืได่อเปใหสามารถใช
ื่อคทีูป่อองอั
ยูกผทีตูข่มอนั
ภาษี
นคาที่หาง / รมาใช
านจะมีในการซื
เงินกลั้อบครั
บา้งนไป
ถัดไปโดยไม
ซึ่งลูกตคอางรอสะสมแต
จะเห็นไดทันมทีครบซึ
วาลูก่งคจะทำให
าซื้อสินคลาูกทีค่หากลั
างมาใช
บ/ มาซื
รานจะมี
ในการซื
้อซ้ำ เงิน้อกลั
ครับ้งถับดาไป
นไปซึ่งโดยไม
ลูกคาตจะเห็
องรอสะสมแต
นไดทันทีวามลูครบซึ
กคาซื่ง้อจะทำให
สินคาทีล่หูกาคงา/กลัราบนจะมี
มาซื้อเซ้งิำนกลับบานไป
0 บาท ไดรบั คูปเปองนกลยุ
50 ทบาท,
ธทางการตลาดที
ซือ้ สะสมภายใน
ป่ จ จุบ3 นั เดืนิอยนครบ
มกันมากเช
2,000น บาท
ซือ้ ครบไดค500
ปู องบาท
100 ไดบาท
รเปบั คูนเปปกลยุ
อง
นตทน50ธทบาท,
างการตลาดที
ซือ้ สะสมภายใน
ป่ จ จุบนั นิ3ยเดืมกัอนนครบ
มากเช2,000
น ซือ้ ครบ
บาท 500
ไดคปู บาท
อง 100
ไดรบั บาท
คูปองเป50
นตนบาท, ซือ้ สะสมภ
BusinessPlusPosSoftware
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โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของ

NEWSmart10.Card
ประชาชน
โปรแกรม
ReaderBusiness Plus อานบัตรประชาชน Smart Card Reader

วมกับเครื่อง โปรแกรม
Smart Card
Business
ReaderPlus
ซึ่งเปอนานบัตรประชาชน จะใชงานรวมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเปน
ากบัตรประจำตั
อุปวกรณ
ประชาชน
ที่ ใชเชื่อเพื
มต่ออใชกับรวคอมพิ
มกับ วเตอรเพื่อสงขอมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใชรวมกับ
สมาชิก (Member)
โปรแกรมออกใบกำกั
การเพิ่มขอมูลแฟ
บภาษี
มที่อเต็ยูม รูป (BInvoice) การสมัครสมาชิก (Member) การเพิ่มขอมูลแฟมที่อยู
เนนความสะดวก
ของลูรวดเร็
กหนี/้ วเจาลดความผิ
หนี้ เพือ่ เปดพลาด
นการประหยัดเวลาในการทำงาน เนนความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด
บัตรประจำตั
รจะแสดงรายละเอี
วประชาชนเสี
ในการคียยดขอยมูบเข
ล โดยมี
ากับอุหปลักรณ
กการทำงานง
Smart Card
ายๆReader
เพียงแคขอนำบั
มูลในบั
ตรประจำตั
ตรจะแสดงรายละเอี
วประชาชนเสียยดบเขากับอุปกรณ Smart Card Reader ขอมูลในบัตรจะแสดงรายละเอียด
ness Plusและสามารถนำไปใช
ออกมาจากนั้นก็สปามารถนำข
ระโยชน ไดอทมูันลทีเขาไปในโปรแกรม Business Plusและสามารถนำไปใชประโยชน ไดทันที
รองรับการรับชำระดวย QR Code
NEW 11. โปรแกรม Business
Plus MINI EDC

รองรับการรับชำระดวย QR Code
POS
ว และพฤติกรรมผูในป
บริโภคที
จจุบัน่เปลี
เทคโนโลยี
่ยนไป ซึม่งีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่ง

C

POS

ปไหนมาไหนไม
หลายๆ
ตองมีเคน
งินสดติ
หันดมาสนใจเทคโนโลยี
ตัวมากมาย มากขึ้น จะเดินทางไปไหนมาไหนไมตองมีเงินสดติดตัวมากมาย
ยความสะดวกให
เพียกงมี
ับตนเองได
แคโทรศัพทมือถือหรือบัตรใบเดียว ก็สามารถอำนวยความสะดวกใหกับตนเองได
ทีช่ อ่ื วา “Thai QR Payment”
ดังนัน้ สถาบั
เพือ่ ชนวการเงิ
ยอำนวย
นตางๆ จึงมีการนำเทคโนโลยีทช่ี อ่ื วา “Thai QR Payment” เพือ่ ชวยอำนวย
ทีนการชำระผ
่ ในปจจุบัน าใชความสะดวกให
นกQR
ันอยCode,
าง Promptpay,
กับรานคา และลู
AliPay
กคาแม
ไดมกากขึ
ระทั้น่ง WeChatPay
ไมวาจะเปนการชำระผ
ที่ ในปจจุบาัน QR
ใชกันCode,
อยาง Promptpay, AliPay แมกระทั่ง WeChatPay ที่ ในปจจุบัน ใชกันอยาง
ชื่อมการชำระเข
แพร
ากัหบลาย
Business
โดย โปรแกรม
Plus POSBusiness
อยางอัจฉริ
PlusยะMINI EDC จะเชื่อมการชำระเขากับ Business Plus POS อยางอัจฉริยะ

เบื้องหลังความ
ของธุรกิจคาปลีก

านและบริ
ษัทชั้น่อนำต
งๆ ษัท
ามมั่นคงและชื
เสียางของบริ
ามชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
ปนเครื่อและประสบการณ
งยืนยันความมั่นขใจองทีมงานบริการ
ณภาพ
นๆ
ในทองตลาด
รแกรมใช
งานงาย คุณภาพยอดเยี่ยม
งตามสรรพากร
คตาอการลงทุ
น...แมนยำ 100%

ษัทขามชาติ
พรอมเงิษนัทลงทุ
นมหาศาล
ทำใหเกิดการแ
รกิจ
ไดรับการยกยองชมเชยจากผู
ความมั
ใชงานและบริ
่นคงและชืษ่อัทเสีชั้นยนำต
งของบริ
างๆสภาพของธุ
ษัท รกิจในปจจุบันไดและการเข
รับการยกยามาของบริ
องชมเชยจากผู
ใชงานและบริ
ชั้นนำต
างๆ สภาพของธุ
มากที
่
ส
ุ
ด
ทำให
ก
ารบริ
ห
ารงานยุ
ค
ใหม
ต
อ
งอาศั
ย
เทคโนโลยี
่
ข
องคอมพิ
ว
เตอร
เ
ข
า
มาช
มากที
ว
ยงานต
่
ส
ุ
ด
ทำให
า
งๆ
ก
เช
ารบริ
น
เปลี
หาร่ย
แนะนำบอกตอๆ กันไป ทั่วประเทศ
ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
แนะนำบอกตอๆ กันไป ทั่วประเทศ
สามารถเปลี่ยนราคาขายอยางรวดเร็ว ไมตองติดปายราคาขายใหม, การลดราคาใหกสามารถเปลี
ับลูกคาที่ซื้อ่ยสินราคาขายอ
นคาจำนวนม
มีลูกคามากกวา 10,000 บริ
คุณษัทภาพเปนและประสบการณ
เครื่องยือืน่นยัๆนความมั
ของที
่นใจอมจากเงิ
งานบรินกบาท,
าร สามารถควบคุ
มีลูกคามากกว
บริษัทกเปงานใหญ
นเครื่องยื
นยันอืความมั
่นใจ งเป
นอกเหนื
มสต็าอกสิ10,000
นคาของสำนั
และสาขาได
่นๆ นอกเหนื
โดยแบ
อจากเงิ
น 3 รุนนบต
มีความยืดหยุนสูงกวาโปรแกรมอื
โปรแกรมใช
่นๆ ในท
งานง
องตลาด
าย คุณภาพยอดเยี่ยม
มีความยืดหยุนสูงกวาโปรแกรมอื่นๆ ในทองตลาด
รานคาแพง...
เล็ก ๆไดปทีระโยชน
่ตองการใช
ทำงานแทนเครืน1่อ...งบัStarter
นทึกเงินสดเหมาะ
ECR
ยำ 100%เหมาะสำหรับราคาไม
าการลงทุ1 แมนน...Starter
คุมPOS
คาการลงทุ
ราคาไมแพง... ไดประโยชน ถูคุกตมอคงตามสรรพากร
โดยอานปาย Barcode ไมจำกัดจำนวนสินคา รวบรวมยอดขายเพื่อนำไปตัดสต็อกได
โดยอานปาย Ba

มีในสวเหม
นข
Advanced
2 Advanced เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนของงานขายในระดับ2ปานกลาง
มีการตลาดแบบนาทีทอง (Hot Price) หรือการใหสวนลดตามประเภท เปนรุนที่มีคมีุณการตลาดแบบน
สมบัติใหเลือก
งการการจัดกา
3 Professional เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนของงานขายมาก3 ตอProfessional
หลากหลายแคมเปญ เชน ซื้อจำนวนครบ / ซื้อมูลคาครบตามจำนวนที่จัดรายการจะไดรหลากหลายแคมเป
ับของแถม หรือ
สมนาคุณ เปนตน
สมนาคุณ เปนตน

สุดยอดเครื่องบันทึกเงินสด

สุดยอดเครื่องบันทึกเงินสด

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไป

เนนถึงความสะดวก ความถูกตอง ความรวดเร็ว ของการใหบริการลูกคา เนนถึงความสะดวก
ความถูกตReport
อง ความรวดเร็
ว ของกา
มีรายงาน Exceptional
เพือ่ ใหตรวจสอบพฤ
ออกแบบมาตรฐาน แบบเครือ่ งเก็บเงินแคชเชียรทว่ั ไป สามารถสัมผัสแทน
ออกแบบมาตรฐาน
แคชเชี
เชน พักบิลแลแบบเครื
วไมปดอ่บิงเก็
ล พับกเงิบินลแล
วคืนยสิรนทคว่ั าไปพัสา
กบ
การใชเมาส จึงใชงานไดงาย
การใชเมาส
จึงใชางงๆ
านไดแสดงผลได
งาย ทั้งจอภาพและเครื่องพิม
รายงานต
ไมผูกติดกับอุปกรณคอมพิวเตอร โดยโปรแกรมจะแยกสวนกับอุปกรณ ไมผูกติดมีกัฟบงกอุชปั่นกรณ
วเตอร เชืโดยโปรแกรมจะแยก
สงขคออมพิ
มูล (Export)
่อม-สงไปยังแฟกซ
หากอุปกรณ ใดทีเ่ กิดปญหาระหวางขาย โปรแกรมไมสะดุด หรือ หากอุปกรณ หากอุปกรณ
ใ
ดที
เ
่
กิ
ด
ป
ญ
หาระหว
า
งขาย
สะดุด E
Export ไปยังโปรแกรมอื่นๆ ไดโปรแกรมไม
เชน Microsoft
ตกรุSurePOS
นสามารถหาอุ
า ถึงแมเปน500
คนละยี่หอ เกิดเสียPDF
เกิSurePOS
ดตกรุ
POS
Wave700
Dockable TCxWaveSurePOS
Table Top
500MountเกิดเสียเกิดTCxWave
Dockable
700ปกรณอื่นๆ ที่ ใหมกวSurePOS
fileนเปสามารถหาอุ
นตน700 ปกรณอื่นๆ ที่ ใหมกวา ถึงแ
00-E45)
(6140-E3R)
(6140-E4C)
(4852-E70)
(4900-E45)
(6140-E3R)
(4852-E70)
มาทดแทนไดตลอดเวลา
ไม ใชแบบ Keyboard Emulate
มาทดแทนได(4900-E45)
ตลอดเวลา ไม ใชแบบ Keyboard Emulate
ฐานขอมูล
ไม่ ผูกService
ติดกับฐานข
อมูล ถึงแมวาจะออกแบบให ใชกับฐานขอมูลที่เสถียบริ
รทีก่สารุด OnsiteไมService
ผูกติดกัทั่วบประเทศ
ฐานข
อมูลาถึงของโปรแกรมถู
งแมวาจะออกแบบให
ใชกับฐานข
โครงสร
กออกแบบให
รอ
สุดยอดเทคโนโลยี
บริการ Onsite
ทั่วประเทศ สุดยอดเครื่องพิมพ Thermal Printer
สุดยอดเครื่องพิมพ Thermal Printer
จจุบัน และรองรับทนทาน
การทำความเร็
AutoSync
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