
• แบงแยกสมาชิกไดหลากหลายประเภท ตามกลยุทธทางการตลาด เชน สมาชิกบัตรทอง สมาชิกบัตรเงิน โดยสามารถกำหนดสิทธิประโยชน ได แยกตามสมาชิก เชน  

 • สมาชิกประเภทนี้สามารถสะสมแตมได หรือ ไม

 • รองรับราคาขายที่แตกตางตามประเภทสมาชิก คือ สามารถกำหนดตารางราคาแยกได

 • สามารถใหสวนลดแยกตามประเภทสมาชิก 

 • รองรับการสรางความพิเศษใหสมาชิก ดวยสวนลดในเดือนเกิด หรือ วันเกิด ประเภทสมาชิกใดบางมีสิทธิไดรับ และ ไดรับใน % ที่ตางกันไดตามประเภทสมาชิก

• แบงแยกสมาชิกไดหลากหลายประเภท ตามกลยุทธทางการตลาด เชน สมาชิก

•• สมาชิกประเภทนี้สามารถสะสมแตมได หรือ ไมสมาชิกประเภทนี้สามารถสะสมแตมได หรือ ไม

รองรับราคาขายที่แตกตางตามประเภทสมาชิก คือ สามารถกำหนดตารางราคารองรับราคาขายที่แตกตางตามประเภทสมาชิก คือ สามารถกำหนดตารางราคา

คุณสมบัติเดน
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 การรักษา านลูกคาและการทำใหลูกคากลับมาซ้ือซ้ำ ซ่ึงเปนการนำพามา

ซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสรางกำไรไดอยางตอเนื่อง การสรางความสัมพันธอันดีกับ

ลูกคาดวยระบบสมาชิก เปนกลยุทธของการตลาดยุคปจจุบันที่หางรานตางๆ ตอง

การทำแตทำอยางไรใหเหนือคูแขง ทำอยางไรใหลูกคาสนใจและได ใจลูกคา ตั้งแต

การใหสวนลดสมาชิก การสะสมแตม การแลกแตม ตองใชทรัพยากรในองคกรเพื่อ

สนับสนุนอยางมาก หลายทานกำลังมองหาเครื่องมือชวยที่จะมาสนับสนุน

 Business Plus e e  โปรแกรมสมาชิก สะสมแตมและแลกแตม ออกแบบมา

ดวยความสามารถพื้น าน เพื่อรองรับงานสมาชิก ที่สมบูรณแบบ โดยสมาชิกสามารถไดรับสวนลดไดหลากหลาย

แบบ สะสมแตม พรอมการแลกแตม ตลอดจนการสงขาวสารใหสมาชิกในเงื่อนไขการตลาดที่ตองการประชาสัมพันธ ได

 • รองรับวันหมดอายุของบัตรสมาชิก เมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุสามารถตั้งคาให ไมสามารถใหสวนลดสมาชิกได

 • พรอมรายงานรายละเอียดสมาชิกในรูปแบบตางๆ เชน  

   1. รายงานตาม วันเกิด, วันสมัคร, วันหมดอายุของสมาชิก

   2. รายงานรายชื่อสมาชิก พรอมที่อยู

   3. รายงานรายชื่อสมาชิกตามประเภทสมาชิก

   . รายงานรหัสสมาชิกกับขอมูลอางอิง

 • นำขอมูลสมาชิกมาพิมพบัตรสมาชิกได

 • สามารถจาหนาซองเพื่อทำการประชาสัมพันธขาวสาร และโปรโมชั่นใหสมาชิกได

การันตีคุณภาพดวยรางวัล
โลพระอาทิตยทองคำ 2 ปซอน 2551-2552
สุดยอด SMEs แหงชาติ ประจำป 2552 (SMEs National Awards 2009)
ประเภทธุรกิจ Software & Application

• รายละเอียดสมาชิก 
 • เก็บประวัติรายละเอียดสวนบุคคลของสมาชิก เพื่อการวิเคราะหยอดซื้อไดอยางครบถวน

 • สามารถเก็บความชอบหรือความสนใจพิเศษ เพื่อใช ในการวิเคราะหสมาชิกได  เชน สีที่ชอบ,  งานอดิเรก,  กิจกรรมที่ชอบ,  สิ่งที่สนใจพิเศษและขอมูลอื่นๆ

  สำหรับการวิเคราะหสมาชิก โดยขอมูลสวนนี้ใชรวมกับระบบวิเคราะหการตลาดขั้นสูง B  เทานั้น ในรายงานที่โปรแกรมจัดเตรียมไว ใหทานนั้น อาจไมตรง

  กับมุมมองของทาน ดังน้ันโปรแกรมจึงไดชวยอำนวยความสะดวกใหทานในการจัดทำรายงานตามความตองการได โดยโปรแกรมใหทำการกำหนดขอมูลหรือ

  เงื่อนไขที่ทานตองการได



• เครื่องมือชวยในการจัดการอื่น
 • เครื่องมือชวยในการจัดการเกี่ยวกับแ มสมาชิกให ไดอยางรวดเร็วมี งกชั่นตางๆ ดังตอไปนี้

  • การตออายุสมาชิก 

  • การเลิกใชสมาชิกที่ขาดการติดตอ

  • การลบสมาชิกที่ขาดการติดตอ

    • การตออายุโดยอัตโนมัติสามารถกำหนดเงื่อนไขการตออายุได เชน เลือกประเภทสมาชิก,  เลือกจากวันที่สมัครสมาชิก,  เลือกวันที่หมดอายุสมาชิก  เฉพาะที่มี

     ยอดซื้อ  ระบุชวงวันที่ที่ตองการใหโปรแกรมตรวจสอบยอดซื้อของสมาชิกพรอมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองการใหโปรแกรมตรวจสอบ เปนตน  ถารายการตรงตาม

     เงื่อนไขที่เลือกโปรแกรมจะทำการตออายุใหโดยอัตโนมัติ 

    • ขยายจำนวนวันหมดอายุเพิ่มได กำหนดจำนวนวันที่ตองการใหโปรแกรมคำนวณวันที่หมดอายุเพิ่มโดยโปรแกรมจะเปลี่ยนวันที่ตามวันหมดอายุ ที่คำนวณได ใน

     แ มประวัติสมาชิกที่ระบุตามเงื่อนไข เชน ขยายวันที่หมดอายุออกไป 30 วัน

    • กำหนดวันหมดอายุเปนวันที่ตองการ ใหกับสมาชิกที่ตรงตามเงื่อนไขที่ตองการ โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนวันที่หมดอายุในแ มประวัติสมาชิก ในชองวันที่หมดอายุ

     ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

    • การลบแ มสมาชิก สามารถกำหนดเงื่อนไขของการขาดการติดตอได เชน เลือกประเภทสมาชิก, เลือกจากวันที่สมัครสมาชิก, เลือกวันที่หมดอายุสมาชิก เฉพาะ

     ท่ีมียอดซ้ือระบุชวงวันท่ีท่ีตองการใหโปรแกรมตรวจสอบ ยอดซ้ือของสมาชิกพรอมจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีตองการใหโปรแกรมตรวจสอบ เปนตน  ถารายการตรงตาม

     เงื่อนไขที่เลือกโปรแกรมจะทำลบแ มสมาชิกใหโดยอัตโนมัติ 

• รายงานตาง  เกี่ยวกับสมาชิก
      รายงานเก่ียวกับสมาชิกเพ่ือวิเคราะหขอมูลตางๆ เชน วิเคราะหแตมสมาชิก แตมคงเหลือ หรือการวิเคราะหประวัติการขายสมาชิกตาม เพศ อายุ วิเคราะหยอดขายสมาชิก

ตามชวงวันที่ที่ตองการวิเคราะห  ที่เปนประโยชน ในการนำไปจัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับสมาชิกตอไป เชน 

  1. รายงานประวัติการขายตามสมาชิกกอนเดือนเกิด แสดงที่อยู

  2. รายงานประวัติการขายตามสมาชิกกอนเดือนเกิด ยอนหลัง  เดือน

  3. รายงานรายชื่อและที่อยูสมาชิกที่ยอดซื้อสูงสุด

  . รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง  เดือน

  5. รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง  เดือน ตามประเภทสมาชิก

  . รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง  เดือน ตามอาชีพ

  . รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง  เดือน ตามอายุ

  . รายงานประวัติการขายสมาชิกยอนหลัง  เดือน ตามเพศ

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

• การสะสมแตม
 • สามารถกำหนดยอดซื้อและยอดแตมที่ได เชน มูลคายอดซื้อ เชน 25 บาท จำนวนวนแตมที่ได เชน 1 แตม เปนตน

   • ถาซื้อสินคา 5,000 บาท แตมที่ไดรับ 10 แตม

   • ถาคืนสินคา 500 บาท แตมจะถูกหัก 1 แตม เปนตน

คุณสมบัติเดน

• การแลกแตม
 • โปรแกรมจะคำนวณแตมจากยอดซื้อใหตามขอกำหนดของหางราน โดยอัตโนมัติ 

 • โปรแกรมประมวลผลจากเอกสารขายนำมาคำนวณแตมใหกับสมาชิก ตามที่ไดมีการ

  กำหนดเงื่อนไขวิธีการคำนวณแตมเอาไว

 • รายงานรายละเอียดใหสมาชิกทราบแตมที่ไดรับ และ แตมที่ใช ไป เชน  

   • ใบแจงยอดสมาชิก

   • รายงานรายละเอียดยอดสมาชิก  

   • รายงานสรุปแตมสมาชิก 

   • รายงานสรุปแลกแตม 

   • รายงานรายละเอียดแลกแตม

   • รายงานการเคลื่อนไหวแตมสมาชิก

   • รายงานสรุปการแลกแตมสินคา สมาชิก
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 เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา ในปจจุบันการแขงขันของธุรกิจคาปลีก-คาสง โดยเฉพาะในซุปเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา และ ดีพารทเมนทสโตร มีการแขงขัน

กันสูงมาก มีเทคนิคโปรโมชั่น แคมเปญตางๆ เพื่อดึงดูดลูกคาหลากหลายแบบ และที่สำคัญที่สุดที่ทุกที่ตองการ คือ วิธีการดึงลูกคากลับมาซื้อสินคาซ้ำบอยๆ จะทำ

อยางไร ซึ่ง Business Plus ไดสรางเครื่องมือขึ้น คือ โปรแกรมคำนวณแตมสมาชิก Online เพื่อใหลูกคาที่เปนสมาชิกไดรับประโยชน สะดวกและรวดเร็ว ในการทราบ

ผลตอบแทน จากการซื้อทันที

Business Plus Member Rewards Online

คุณสมบัติเดนโปรแกรมค น ณแตมสมาช�ก On ine
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บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)

          เหมาะสำหรับการดึงดูดลูกคากลับมาที่หาง/ราน ในรูปของสมาชิกที่ ใหรางวัลพิเศษในรูปแบบตางๆ ที่แสดงวาลูกคาเปนบุคคลพิเศษ เหนือกวาลูกคาทั่วไป

โดยมีคุณสมบัติเดนดังนี้

 1.  รองรับการใหแตมสมาชิกเมื่อมาซื้อสินคาครบตามมูลคา หรือสินคาพิเศษที่กำหนดไว ไดทันที

 2. รองรับการคำนวณแตมสมาชิกที่จะไดรับตามตองการ เชน สำหรับปายทั่วไป ยอดซื้อทุกๆ 100 บาท ลูกคาไดรับ 1 แตม และปายสมาชิก ทุกๆ 25 บาท ได 1 แตม เปนตน

 3. รองรับวิธีการคำนวณแตมสมาชิกไดตามสินคา เชน สินคาความงาม จะไดคะแนนเพิ่ม 3 เทา หรือทำโปรโมชั่นเฉพาะชวงเวลา ถาซื้อ TV ทุกวันที่ 1 จะไดคะแนนเพิ่ม 5 เทา

 เปนตน

 4. รองรับการจัดการโปรโมชั่นแตมสมาชิก โดยกำหนดใหบวกเปนคาคงที่่หรือคูณเพิ่มเปนเทาได เชน ซื้อสินคาครบ 500 บาท รับแตมทวีคูณเพิ่ม 10 แตม

 หรือ ซื้อสินคาครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับแตมทวีคูณเพิ่ม 2 เทา เปนตน

 5. รองรับการจัดโปรโมชั่นแตมสมาชิกแบบขั้นบันไดไดโดยไมจำกัด เชน ซื้อสินคาครบ 2,000 บาท รับแตมทวีคูณ 2 เทา, ซื้อครบ 3,000 บาท รับแตมทวีคูณ 3 เทา

 6. รองรับการจัดโปรโมชั่นนาทีทองแตมสะสมตามชวง วัน และเวลาที่กำหนด เชน วันเกิดหาง เวลา 12.00-13.00 น. สมาชิกมาซื้อครบ 300 บาท จะไดแตมเปน 10 เทา

 ของปกติ เปนตน

 7. รองรับการใหแตมเพิ่มพิเศษสำหรับวันเกิด / เดือนเกิดของสมาชิกได

 8. สามารถระบุการจัดโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก และเฉพาะเครื่องบันทึกเงินสดได เชน เฉพาะสมาชิกบัตรทองจะไดแตมทวีคูณเพิ่มเปน 2 เทา เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท

 หรือสมาชิกทุกคนที่มาซื้อที่ซุมจัดรายการจะไดแตมทวีคูณเพิ่มเปน 3 เทาเมื่อซื้อครบ 500 บาท เปนตน

 9. รองรับการทำงานแตมสะสมสมาชิกแบบ Online สามารถทราบแตมคงเหลือทันทีในบิลที่ซื้อ

10. เมื่อสมาชิกมาซื้อสินคาแตมสะสมที่จะไดรับ จะแสดงทันทีที่ใบกำกับภาษีอยางยอ

11. รองรับการแลกแตมเพื่อรับรางวัลพิเศษ

12. สามารถแลกแตมไดทั้งที่จุดบริการลูกคาและ กับแคชเชียรที่เครื่องบันทึกเงินสด

13. สามารถนำแตมสะสม มาแลกเปนสวนลดในการซื้อสินคาได

14. สามารถกำหนดสิทธิการใชแตมสะสมแลกเปนสวนลดไดตาม % ที่ตั้งไว เชน สามารถใชแตมที่สะสม

 เปนสวนลดได ไมเกิน 30 % ของยอดซื้อในบิลนั้น หรือสามารถใชแตมที่สะสมเปนสวนลดได 50% ของแตมคงเหลือ

15. รองรับใหสมาชิกสามารถซื้อแตมที่ขาดเพื่อแลกรับรางวัลพิเศษได

MK01-71 15/8/59  3/4



 โปรแกรมแลกแตมสมาชิกเปนคูปองเงินสด หรือ คูปองสวนลด เปนการนำแตมสมาชิกจากโปรแกรมสะสมแตมสมาชิกมาตอยอดในการทำสงเสริม

การขายในรูปแบบ แลกแตมเปนคูปองเงินสด หรือ คูปองสวนลดสินคา พรอมท้ังสามารถระบุเง่ือนไขการแลกแตมสมาชิกรองรับการแสดงรูปภาพในคูปอง

โดยกำหนดไดเอง โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะแบงเปน 2 สวน คือ

 1. จัดทำคูปองเงินสด จัดสงใหกับสมาชิก

 2. จัดทำคูปองสวนลด เพื่อใชเปนสวนลดในการแลกซื้อสินคาใหกับสมาชิก

เปนระบบสมาชิกที่เหมาะกับกิจการที่มีหลายๆ สาขา หรือหลายกิจการ สามารถใชบัตรสมาชิกบัตรเดียว ไดกับ

ทุกสาขาในเครือขาย เพิ่มโอกาสการขาย ใหกับกิจการสรางความสะดวกใหสมาชิก สอบถามคะแนนไดที่สาขาใด

ก็ได สรางความพึงพอใจลูกคาใหกลับมาซื้อซ้ำ 

1. สามารถเลือกสมาชิกและรหัสสมาชิก โดยกำหนดวันที่ของแตมที่สะสมและกำหนดวิธีคำนวณได เชน

 คูปองเงินสด มูลคา 1 บาท ใชแตมแลกกี่แตม เปนตน

2. สามารถกำหนดอายุคูปอง พรอมทั้งขอความอายุคูปอง และกำหนดคูปองตอสมาชิกได

3. สามารถกำหนดขอความบนคูปองสวนลด กำหนดคูปองตอสมาชิก และกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคูปองสวนลด เชน มูลคา / รูปสินคา / ยอดซื้อ

. โปรแกรมจะทำการลดแตมใหอัตโนมัติ เมื่อมีการแลกคูปองเงินสดเรียบรอยแลว

5. คูปองเงินสด สามารถนำมาใชกับเครื่องบันทึกเงินสด เพื่อเปนการชำระสินคาแทนเงินสดไดทันที

1. สรางความประทับใจพิเศษในโอกาสสำคัญของลูกคา เชน วันเกิดหรือเดือนเกิด หรือนำ วัน-เดือนเกิดสมาชิก สามารถมาจัดรายการ

 พิเศษ ในเรื่องการสะสมแตมได เชน เดือนเกิดทั้งเดือน ใหสามารถไดแตมสะสมจากยอดซื้อมากกวาเดือนอื่นๆ เปนตน

2. แตมนาทีทอง รองรับเรื่องการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขายเกี่ยวกับสมาชิกการสะสมแตม เหมือนการขายสินคานาทีทองที่กำหนด

 ชวงวัน ชวงเวลา ที่จะไดราคาพิเศษ แตมนาทีทอง ก็เชนเดียวกัน สามารถใหแตมเพิ่มขึ้นตามชวงเวลาที่กำหนด เพื่อสงเสริม

 การขายให ในกลุมสมาชิก มาซื้อในชวงเวลาตามเปาหมายของนโยบายการขายการตลาด

3. แตมทวีคูณเปนการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขายสมาชิกกับการสะสมแตม ใหแตมเพิ่มขึ้นตามชวงเวลาที่กำหนด โดยสามารถกำหนด

 เงื่อนไขใหสมาชิกรับเพิ่มแตมเปนหนวย หรือ สมาชิกรับเพิ่มเปนเทา เชน กำหนดแตมจากปกติ 100 บาท ได 1 แตม กำหนดแตม

 ทวีคูณ เมื่อซื้อสินคาครบ 2,000 บาท ลูกคารับเพิ่ม 5 เทา เมื่อทำการขายสินคาจะคิดแตมปกติใหกอน แลวจะทำการคำนวณแตม

 ทวีคูณเพิ่ม

  ตัวอยาง เชน ยอดซื้อครบ ,000 บาท จะไดแตมปกติ 0 แตม

               และจะไดแตมทวีคูณเพิ่ม 5 เทา 0  5  200 แตม เปนตน

 เพื่อกระตุนการอยากสะสมแตม ก็คือการกระตุนยอดขายนั่นเอง

Business Plus Redeem

คุณสมบัติของโปรแกรม Redeem

Option โปรโมชั่นแตม Redeem

The One Card โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาช�ก ชอปไดทุกเคร�อ

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel : 0-2880-8800 (Auto 30 lines) 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

www.businessplus.co.th

0-2880-8800
Call Center

Auto 30 lines
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.15 น.

             ซึ่งทุกกิจการที่จัดทำเรื่องสมาชิกที่มีการสะสมแตม ตองไมลืมถึงผลประโยชนตอบแทนที่สมาชิกจะเอาแตมไปแลกวา ตองสรางความนาสนใจให

สมาชิก อยากจะสะสมแตมใหครบตามเง่ือนไขใหเร็วท่ีสุด ถาของรางวัลของแลกเปล่ียนตรงใจสมาชิก โปรแกรมสมาชิกและสะสมแตม Business Plus Member

ชวยทานเพิ่มยอดขายจากสมาชิกไดอยางแนนอน
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