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รุนธงฟาประชารัฐ

เปดแลวจรา

รานธงฟาประชารัฐ

ประโยชนของโปรแกรม Business Plus POS+ICPOS
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Business Plus POS

การนำเทคโนโลยีเขามาชวยงานจะทำใหทานทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังมีเวลาใหกับตัวเองมากขึ้นอีกดวย
ถึงเวลาแลว ที่ตองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง

Business Plus POS รุนธงฟาประชารัฐ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทยเหลานี้ ดวยประสบการณของ Business Plus

กับธุรกิจคาปลีก ที่มีมายาวนานมากกวา 30 ป เปนหนึ่งในผูพัฒนา จัดจำหนายและใหบริการ POS

เปนลำดับตน ๆ ของประเทศไทย Business Plus ไดเล็งเห็นปญหาของรานคาขนาดเล็ก จึงพัฒนาโปรแกรม

มาให ใชงานไดงายสามารถเรียนรู ไดอยางรวดเร็ว 

• ใชงานงาย

• ชวยใหการทำงานเปนระบบ

• ชวยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงาน

• ขายสินคาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง

• ออกใบกำกับภาษีไดอยางรวดเร็ว

• รับรูยอดขายรายวัน

• รับรูสตอกสินคาคงเหลือในราน

• ชวยใหมีสินคาเพียงพอตอการขาย

• ชวยลดตนทุนในการสตอกสินคามากเกินไป
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Call Center

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

Mobile

08-0915-5660
06-5629-0509
09-4997-3559
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Business Plus POS รุนธงฟาประชารัฐ

Certificate No.11887

การันตีคุณภาพดวยรางวัล
สุดยอด SMEs แหงชาติ ป 2552 (SMEs National
Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
โลพระอาทิตยทองคำ 2 ปซอน 2551-2552
รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2560 (ATSI Digital Enterpreneur Award 2017)

คุณสมบัติของโปรแกรม

กระบวนการขาย
• สามารถใชกับเครื่องคอมพิวเตอร PC ทั่วไป

• ใช ไดกับระบบปฏิบัติการตั้งแต Windows 2000

• สามารถใชกับเครื่องพิมพ ใบกำกับภาษีอยางยอ POS และเครื่องพิมพ Dot Matrix หรือเครื่องพิมพ Thermal

• รองรับขอมูลได ไมจำกัด ขึ้นอยูกับความจุของ Harddisk

• สามารถบันทึกรับเงิน ทอนเงิน และนำสงเงินของแคชเชียร ได

• สามารถกำหนด ฮอตคีย หรือสินคาที่ ใชประจำได

• ขายสินคาหนึ่งชิ้น หรือ หลายชิ้นพรอมกันได 

• ขายสินคาที่มีภาษีมูลคาเพิ่มและยกเวนภาษีในบิลเดียวกันได

• สามารถแก ไขรายการสินคาขณะทำการขาย

• สามารถสอบถามราคาสินคาได

• สามารถชำระคาสินคาไดทั้งเงินสด, บัตรเครดิต,

 บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ

• รองรับประเภทการชำระเงินใน 1 ใบเสร็จได ไมจำกัด

• พิมพสรุปยอดขายประจำวัน

• สามารถพิมพ ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามรูปแบบมาตรฐานได

นอกจากน้ียงัมรีายงานหลากหลายรปูแบบ ใชงานไดทัง้การควบคมุภายในรานและชวยวิเคราะหการขาย
• รายงานยอดขายและยอดรับชำระ

• รายงานสรุปจำนวนสินคาขายรายวัน

• รายงานภาษีขาย

• รายงานรายละเอียดการรับชำระดวยบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

• รายงานจัดอันดับยอดขายที่ชำระดวยบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

• รายงานสรุปสินคาคงเหลือ

• รองรับเอกสารซื้อสด และสงคืนสด

• สามารถแบงสินคาไดตามประเภท/หมวด/ยี่หอ

• สามารถเพิ่มคลังและตำแหนงเก็บได ไมจำกัด

• สามารถเพิ่มสินคาแตละชนิดไมจำกัดหนวยนับและบาร โคด

• สามารถสอบถามสินคาคงเหลือได

• สามารถบันทึกผลการตรวจนับได โดยโปรแกรม จะชวยเตรียมเอกสารตรวจนับสินคาใหเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

กระบวนการซือ้และควบคมุสินคาคงคลัง
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