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1. สำหรับธุรกิจคาปลีก-คาสง 2. สำหรับธุรกิจแฟชั่น และ เครื่องสำอาง

• รถเข็นมีสินคากลองเดียวในรถ คือ สินคานั้นมีชิ้นเดียว  

• รถเข็นมีหลายกลองในรถ คือ สินคามีหลายชิ้น 

• ถาเปน ภาพรถเข็นหมด คือสินคาที่สาขานั้นหมด สามารถกดลงไปที่รถเข็น จะแสดงวา

 สินคานั้นมีที่สาขาใดบาง

สำหรับธุรกิจแฟชั่น และ เครื่องสำอาง Application รองรับการสอบถามและการ
แสดงผลเพิ่มเติม จากรูปแบบของธุรกิจคาปลีก-คาสง คือ หนาจอแสดงสินคานั้น มีแบบ
ขนาด ไซต สี ใดที่พรอมจำหนายพรอมสื่อความหมายที่ชัดเจน 

สำหรับธุรกิจแฟชั่น และ เครื่องสำอาง Application Bplus Show Price ยังมีรูปแบบเพิ่มเติมสำหรับ

พนักงานในรานเองดวย คือนอกจากจะแสดงวามีแบบ ขนาด ไซต สี ใดบาง ราคาขายเทาไหร

มีราคาสมาชิกไหม มีราคา Hot Price ไหม มีแคมเปญไหม ยังแสดงจำนวนคงเหลือของสินคาที่สอบถาม

• แสดงราคาสินคาที่สแกนสอบถาม ทั้งราคาปกติ ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก หรือ ราคานาทีทอง (Hot Price)

• เพิ่มโอกาสการขายที่มากขึ้นดวย แสดงขนาดบรรจุอื่นใหทราบเพิ่ม พรอมราคา และราคาที่ประหยัดลงของลูกคาถาซื้อมากขึ้น

• เพิ่มโอกาสการขายที่มากขึ้นดวย แสดงแคมเปญและโปรโมชั่นของสินคาที่สอบถาม เชน ซื้อ 2 แถม 1 ในชวงวันนี้ถึงวันใด เปนตน

• สามารถบอกราคาดวยเสียงได

• สามารถแสดงวีดีโอ ขอความ ภาพสไลด แนะนำสินคา ในชวงเวลาพักจอรอการบริการลูกคาที่จะเขามาสอบถามได

• ผูดูแลระบบสามารถใสวีดีโอ ขอความ ภาพสไลด ในการพักจอไดเอง ดวยวิธีการงายๆ

สำหรับธุรกิจคาปลีก-คาสง Application รองรับการสอบถาม และการแสดงผลดังนี้

          เพื่อการบริการลูกคาในแบบ SELF SERVICE และ สรางความพึงพอใจใหลูกคาไดหยิบและสอบถามราคาสินคาไดเอง ในรายการที่สงสัยและได

คำตอบทันที โดยไมตองมองหาพนักงาน หรือเดินตามหาพนักงาน พรอมขอมูลที่มากกวา Shelf Tag สงผลใหสินคาเขาถึงลูกคาไดงายและเพิ่มโอกาสขาย

ที่มากขึ้น โดยแยกรูปแบบการแสดงผลเพื่อความสะดวกของแตละธุรกิจใหเลือกใชดังนี้

SHOW PRICE
ระบบสอบถามราคาขายและแคมเปญ 
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Smart Box Tablet Mini PC 10.8"
Show Price 
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SHOW PRICE
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          สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยมาตรฐานการตรวจสอบ แก ไข และ ตรวจทานราคา

อยางมีประสิทธิภาพ ทำใหสินคาที่วางและราคาที่แสดงที่แคชเชียรถูกตองตรงกันอยางมั่นใจ     

 • ชวยตรวจสอบราคาขายและแคมเปญหนาราน ดวยสมารทโฟน

 • งาย สะดวก โดยไมตองใชอุปกรณพิเศษ  

 • แจงรายการผิดพลาดใหสำนักงานไดทันที  

 • รับทราบการแก ไขและตรวจทานความถูกตองไดอยางรวดเร็ว 

 • พนักงานในพื้นที่ขายสามารถใหบริการไดอยางเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาขายที่เพิ่มขึ้น เชน สามารถแจงเพิ่มนอกจากราคา และยังมีแคมเปญอะไรหรือไมแกลูกคา

  เฉพาะหนาที่เขามาสอบถาม

 • ชวยแจงสถานะสินคาใน Shelf วาพรอมขายหรือไมไปยังสำนักงาน เชน ตั้งขาครบไหม หรือ สินคาขาดขา เปนตน  

 • กรณีกิจการท่ีมีหลายสาขา สามารถนำไปทำการตรวจสอบสาขา AUDIT สาขา วาจัดสินคาพรอมขายหรือไม สินคาราคาพิเศษมีปายโฆษณาสมบูรณ ตรงตามราคาประกาศไหม

  เปนตน 

           BPLUS CHECK PRICE ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นขาย ทำใหทราบปญหาและทำการปรับปรุงคุณภาพหนาราน และสาขา ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหลูกคา และ เพิ่มโอกาสขาย

เม่ือพบรายการผิดพลาด มีข้ันตอนการแจงขอผิดพลาดดวยวิธีงายๆ ลดข้ันตอนการทำงาน เชนหนาหลักของ Application Bplus Check Price

เมื่อพบรายการที่ผิดพลาด
ระบุชนิดของการผิดพลาด เชน
หนวยผิด ราคาผิด Hotprice ผิด
เปนตน

แสดงราคาขายปกติ,
ราคานาทีทอง (Hot Price)

แสดงแคมเปญหนาราน เลือกแจงรายการผิดพลาดได
เชนแจงดวย E-mail เปนตน  

contact@businessplus.co.th

น้ำยาทาเล็บสีแดง(โซนA)

น้ำยาทาเล็บสีแดง(โซนA)

สรุปรายการที่ผิดพลาด
ไปยังสำนักงานเพื่อทำการแก ไข

11:25

11:25

CHECK PRICE
ระบบตรวจสอบราคาขายและแคมเปญ
 



MK01-122 15/10/62  4/4

Scan  barcode

เบเกอรี่
เครื่องดื่มเครื่องดื่ม

11:09

1

390.00

345.00

ตัว

เสื้อยืดผาคอตตอน คอกลมแขนสั้น

สีแดง Size S

ราคา

HOT
PRICE

>>>

จำนวน

Q-No.   B04-M004-Q001 19/09/2019
11:09

StepPrice Campaign

11:09

รหัส หนวย ราคา

8850851511093
8850557000037

42
504

ขวด
หีบ*12

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel : 0-2880-9700, 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.)

www.businessplus.co.thBusinessPlusPos
Software

@saleBPLUS

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

02-880-9700, 02-409-5409

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

เลขาชวยงานแคชเชียร
ลดเวลา คอยคิวจายชำระของลูกคา

          Bplus Queue Buster App on Android ชวยลดระยะเวลารอคิวในการ

คิดเงินที่จุดแคชเชียร โดยใชคิวอาร โคด โดยขั้นตอนงายๆ เพียงใช Smartphone

ที่เชื่อมตอกับเครื่องพิมพพกพา สแกนบาร โคดสินคาในตะกราหรือรถเข็นของลูกคา

เมื่อสแกนเสร็จ  เครื่องพิมพแบบพกพาจะสรางสลิปคิวอาร โคดที่มีขอมูลทั้งหมด

จากรายการสแกนและบาร โคดสำหรับรายการท่ีตองการดูแลพิเศษ เชน สินคาท่ีแกว

จานกระเบื้องเปนชิ้น เปนตน

          เมื่อลูกคาตองการชำระเงิน เพียงนำสลิปที่ไดรับมาใหแคชเชียร แคชเชียร

เพียงสแกนคิวอาร โคดและบาร โคดสินคาดูแลพิเศษ เพียงคร้ังเดียว รายการท้ังหมด

จะแสดงทันทีที่ POS และเขาสูการรับชำระและพิมพ ใบเสร็จรับเงินใหกับลูกคาได

ภายในไมกี่วินาที ทำใหที่แคชเชียร ใชเวลาสั้นมากๆ นอกจากทำใหระยะเวลาที่จุด

แคชเชียรสั้นลงแลวยังสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเปนอยางมาก

8850851511093

8850251211009

8850251445580

8850559123589

8850251212222

8850251448562

8850587865464

5580879808522

ทอดดี้ จุกนมซิลิโคน

ปลาสวรรคทอดกรอบ

เวเฟอร

กาแฟหอมหวาน

เม็ดมะมวงหิมพานต

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

น้ำยาปรับผานุม

ผงซักฟอก

1

1

1

1

1

1

1

1

รหัสสินคา ชื่ื่อ จำนวน

Q-No.   B04-M004-Q001 19/09/2019
11:09

GROUPPOS

8

11:09

STAFF

1

75.00

65.00

ขวด

น้ำแดงผสมน้ำผึ้ง 500 มล.

ราคา

HOT
PRICE

>>>

จำนวน

Q-No.   B04-M004-Q001 19/09/2019
11:09

StepPrice Campaign

11:09

รหัส หนวย ราคา

8850851511093
8850557000037

42
504

ขวด
หีบ*12


