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 Business Plus POS ถูกพัฒนามามากกวา 25  ป จาก DOS 

สู WINDOWS เปนเคร่ืองมือชวยใหผูประกอบการหลายๆ ทานไดสามารถ

ตอสูกับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบชวยการควบคุม, ลดตนทุน

ชวยเพ่ิมยอดขาย สามารถตรวจสอบการทำงานของแคชเชียรไดอยางละเอียด

ตลอดจนการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักนั้นสำคัญ การสรางเอกลักษณของ

รานจึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหลูกคาจดจำราน 

 Business Plus POS เปนสวนหนึ่งที่ชวยไดตั้งแต รองรับการ

ออกแบบหนาจอการขาย, ใบกำกับภาษีอยางยอ และใบกำกับภาษีเต็มรูป

ไดโดยผูใช และชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและแคชเชียร

เชน แนะนำขอความท่ีแคชเชียรควรจะเชียรลูกคาหรือแนะนำลูกคาท่ีหนาจอ

ของแคชเชียรเอง พรอมจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานสรุปยอดขาย สรุป

พฤติกรรมแคชเชียร และวิเคราะหสำหรับผูบริหาร ต้ังแตยอดขายเฉล่ียตอ

วันตอลูกคาตอบิลตอรายการชวงเวลาขายดี รายงานสินคาขายดี รายงาน

สินคายอดขายต่ำ รายการสินคาที่ลูกคามักจะซื้อคูกัน เพื่อการตอบสนอง

ความตองการของลูกคาดานความสะดวกสบายและความครบถวนสินคา

เปนตน

 พรอมควบคุมสต็อคสินคาของสำนักงานใหญและสาขาได, ตอเช่ือมเคร่ืองนับสินคาเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจนับ

                                     พรอมเชื่อมโยงสูระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP โดยแบงเปน 2 รุน

                                     ตามความซับซอนของงานขาย  

 เปนที่ทราบกันดีอยูวา   สภาพปจจุบันของการคาปลีกในปจจุบันกำลังเขมขนและรุนแรงขึ้นทุกขณะ   ยิ่งผนวกเขากับ

พฤติกรรมการบริโภคของลูกคาเอง ที่ความตองการมีความสลับซับซอนมากขึ้น เชน ตองการสินคาที่มีคุณภาพสูงขึ้นในราคาที่ต่ำลง

ตองการความหลากหลายของสินคามากข้ึน และตองการคุณภาพของการบริการท่ีดีเย่ียม ตองแขงขันกับบริษัทขามชาติท่ีมาพรอมเงิน

ลงทุนมหาศาล ทำใหเกิดการแขงขันเพ่ือดึงดูดผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด ทำใหการบริหารงานยุคใหม ตองอาศัยเทคโนโลย่ีของคอมพิวเตอร

และสารสนเทศเขามาชวยงานตางๆ เพ่ือทราบขอมูลบริหารไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ในเร่ืองการควบคุม, ลดตนทุน ชวยเพ่ิมยอดขาย

และปรับปรุงการทำงานในองคกรใหเหนือคูแขง เชน การจัดรายการหรือโปรโมชั่นแบบตางๆ เชน  ลดราคา,ของแถมและใหคูปอง

หรือบัตรสงเสริมการขายตางๆ ใหกับลูกคาท่ีซ้ือสินคา เพ่ือชวยบริการลูกคาใหไดรับความประทับใจและสะดวกรวดเร็วในการซ้ือสินคา

การเปล่ียนแปลงแผนการตลาดใหมๆ  เพ่ือใหทันตอคูแขง และผลลัพธท่ีไดของการจัดรายการคุมคาหรือไม ตลอดจนการสะสมยอดซ้ือ

หรือสะสมแตม เพื่อรับสวนลดหรือแลกรับรางวัลเพื่อใหลูกคากลับมาซื้อของใหม

1. Advanced 
เหมาะสำหรับกิจการท่ีมีความซับซอนของงานขายในระดับปานกลาง โดยมีการตลาดแบบ Hot Price
หรือการใหสวนลดตามประเภท และยังเหมาะสำหรับรานอาหาร

เหมาะสำหรับรานคาที่มีความซับซอนงานขายมาก ตองการการจัดการราคาขายหลากหลายวิธี เชน
ซื้อสินคาครบตามจำนวนที่จัดรายการจะไดรับของแถม  หรือมีสิทธิแลกซื้อ  หรือรับสินคาสมนาคุณ
เปนตน

2. Professional
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 โปรแกรม BUSINESS PLUS POS มีการวิเคราะหตาง ๆ เพื่อผูบริหารมากมาย เชน วิเคราะหสินคาตามลำดับความสำคัญ
( A B C ), สินคาขายท่ีขาดทุน, อายุสินคาท่ีไมไดขาย, แนวโนมของสินคาเติบโตข้ึนหรือถดถอยลง, สินคายอดฮิต, สินคาท่ีลูกคามักซ้ือคูกัน,
ผลสำเร็จของแคมเปญ และผลสำเร็จของนาทีทอง

 ตลอดจนการประหยัดกระดาษมวนในโดยใช E-Journal และการสรางความผูกพันใหลูกคากลับมาใหบริการอีกในรูปแบบระบบ
สมาชิก สะสมแตม คูปองสวนลด แลกแตม สวนลดสมาชิก สวนลดทวีคูณในชวงจัดรายการหรือวันเกิด 

 การสรางความสะดวกในการชำระคาสินคาของลูกคาก็เปนอีกจุดที่จะสามารถสรางประทับใจใหกับลูกคา การบริการที่รวดเร็ว
การรับชำระไดท้ังเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองตางๆ (รองรับการจัดรายการโดยใหคูปองสวนลด), บัตรกำนัล, บัตรของขวัญและเงินสกุลอ่ืนๆ
นอกเหนือจากเงินบาทและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปไดทันทีที่ลูกคาแจงเรื่องที่จุดบริการลูกคา

 เช่ือมโยงสูระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP ซ่ึงรองรับการควบคุมและบริหารงานสินคาคงคลัง
รองรับตั้งแตการออกบารโคด, shelf card การควบคุมสินคาไดทั้งสำนักงานใหญ (Warehouse) คลังสาขา, คลังยอย หรือคลังหนาราน
แตละสาขา ไดอยางไมจำกัด และรองรับระบบเอกสารในการควบคุมงานประจำวันทั้งการรับสินคา การเบิกจาย  โยกยายสินคา  สินคา
ชำรุด/เสีย และการจัด SET หรือ ชุดสินคา เชน กระเชาปใหม, SET ของขวัญ ตลอดท้ังสามารถใช Handheld Terminal เปนเคร่ืองมือ
เพื่อความรวดเร็วและแมนยำในการตรวจนับและตรวจสอบรายการสินคาตามเอกสารไดอีกดวย
 

ÊØ´ÂÍ´ÃÐººâ»Ãá¡ÃÁºÃÔËÒÃ§Ò¹¤ŒÒ»ÅÕ¡ÊÓàÃ็¨ÃÙ»

: โปรแกรมขายหนาราน
: โปแกรมบริหารงานหลังราน
: โปรแกรมพิมพใบกำกับภาษีเต็มรูป
: โปรแกรมพิมพปายราคาบารโคด
: โปรแกรมผูจัดการราน
: โปรแกรมควบคุมงานพิมพพิเศษ
: โปรแกรมตรวจสอบราคา
: โปรแกรมสอบถามขอมูลขามสาขา
: โปรแกรมรับฝากขาย
: โปรแกรมสำเนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส
: โปรแกรมคำนวณแตมสมาชิก Online
: โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาชิก ชอปไดทุกเครือ
: โปรแกรมพิมพคูปองแบบอิเล็กทรอนิกส

พรอมสรรพดวยระบบที่สรางความสะดวกในการบริหารงานคาปลีกสำเร็จรูป ไดอยางมีประสิทธิภาพดังนี้
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เหมาะสำหรับคาปลีก - คาสงทุกกิจการ

 ซุปเปอรมารเก็ต, มินิมารท, หางสรรพสินคา, รานขายวัสดุกอสราง, รานขายของที่ระลึก, รานอะไหล, รานอาหาร,
รานขายเครื่องกีฬา, รานเฟอรนิเจอร, รานขายหนังสือ, รานขายยา, รานเครื่องเขียน, รานเครื่องสำอางค, รานขายเครื่องดนตรี,
รานขายเสื้อผา, รานขายเทป-ซีดี, Duty Free, ฯลฯ
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HUB
Server/°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ADSL
จุดบริการลูกคา

รูปแบบการทำงานที่โปรแกรมรองรับสำหรับกิจการคาปลีก - คาสง

รูปแบบการทำงานที่โปรแกรมรองรับสำหรับกิจการคาปลีก แบบสาขา

คลังสินคา

àÍ¡ÊÒÃãºàºÔ¡
áÅÐÊ‹§¢Í§ä»ÂÑ§ÊÒ¢Ò

- ÃÑºÊÔ¹¤ŒÒ
- ¨Ñ´Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒä»µÒÁÊÒ¢Ò

- áÊ´§ÂÍ´¢ÒÂÃÇÁ
   ¢Í§ÊÒ¢Ò
- áÊ´§ÂÍ´¢ÒÂ¤§àËÅ×Í
  ¢Í§ÊÒ¢Òà¾×่Íª‹ÇÂã¹¡ÒÃ
  ÊÑ่§«×้ÍÃÇÁ

ÂÍ´¢ÒÂ

ADSL Server/°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹

ãºÊÑ่§«×้Í

คลังสินคา 1

คลังสินคา
1

คลังสินคา 2

คลังสินคา
2

- ÊÔ¹¤ŒÒãËÁ‹
- ÃÒ¤Ò
- â»ÃâÁªÑ่¹

คาสง Van Sales สาขา 1

คาสง Van Sales สาขา 2

คาปลีก สาขา 1 คาปลีก สาขา 2 คาปลีก สาขา 3
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 BUSINESS PLUS POS เหมาะสำหรับรานสะดวกซื้อ Convenience Store ทั้งรานเดี่ยวและแบบซึ่งเนนจำนวนสาขา

Minimart และ ซูเปอรเซ็นเตอร (Supercenter) และรานขายของชำผสมผสานกับซูเปอรมารเก็ต รวมทั้งรานสะดวกซื้อในสถานที่

บริการน้ำมัน มีกลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาที่ตองการความสะดวก รวดเร็วในการบริการ BUSINESS PLUS ชวยทาน

ไดตั้งแต

BUSINESS PLUS POS สำหรับ ธุรกิจคาปลีก (Retailing) 

เพ่ิมเวลาใหสามารถใหบริการไดมากข้ึนถือวาเปนส่ิงสำคัญ เพราะปจจุบันลูกคามีโอกาสเลือกมากข้ึน เชน จากการลดเวลาการจัด

รายการหรือการทำโปรโมช่ันลวงหนา ลดการใชปายบารโคด เพ่ือความรวดเร็วในการทำงานและลดข้ันตอนการทำงานโดยจัดทำ

ปายประกาศประชาสัมพันธที่ SHELF หรือที่หัวชั้นแทน  สุดทายมีเวลาเหลือมากขึ้นมาเพื่อไปใหบริการลูกคา

ลดชองทางทุจริตสินคาทุกตัวกำหนดราคาที่โปรแกรม แสดงราคาทันทีที่อานปายบารโคด  ปองกันการแกไขราคาขายสินคา

ผูจัดการรานสามารถทราบการทำงานของแคชเชียรไดที่หองผูจัดการพรอมสั่งงานมายังเครื่องแคชเชียรไดทันที (optional)

ขั้นตอนการทำงานสามารถควบคุมได มีระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ

รูความตองการลูกคาไดดีขึ้น ทราบสินคาขายดีแตละหมดวหมู, ทราบรายการสินคาไมเคลื่อนไหวหรือขายต่ำในแตละหมวดหมู

เพื่อดำเนินการทางการตลาดที่ถูกตองและเพิ่มยอดขาย

รองรับกลยุทธดานราคา การจัดโปรโมชั่นพิเศษที่เหมาะสม

สามารถสรางคุณคาของสินคาหรือบริการของเราใหไดใจลูกคา เชน ระบบสมาชิก ที่สะสมแตมแลกสวนลดหรือแลกของรางวัล

เจาของรานหรือผูบริหาร มีเวลาสำหรับการบริหารจัดการและพักผอนมากขึ้น

เจาของรานทราบกระแสเงินสดเขา และออกจากราน 

รองรับการมอบสิทธิพิเศษใหแกลูกคาประจำ เชนการมอบบัตรสวนลดหรือบัตรสะสมแตมเพ่ือแลกซ้ือสินคา ท้ังน้ีเปนแนวทางในการ

สรางจุดขายของราน และขยายฐานลูกคาใหกวางขวางยิ่งขึ้น

เม่ือเช่ือมโยงเขาสูระบบบริหารสินคาคงคลัง สามารถชวยลดการส่ังซ้ือสินคาในสินคาท่ีไมมียอดและส่ังซ้ือในเวลาท่ีเหมาะสมกับ

ความตองการและปริมาณไมมากเกินลดการลงทุนซื้อสินคามากเกินความจำเปน และไมสามารถขายไดลดปญหาการเก็บสินคา

นอยเกินไป อาจทำใหเกิดความเสี่ยงจากการไมสามารถหาซื้อสินคาไดตามที่ตองการเมื่อถึงเวลาขาย

จุดบริการลูกคา การออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

HUB

Database Server

POS 001

POS 002
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: สุดยอดระบบโปรแกรมบริหารงานคาปลีกสำเร็จรูป
 BUSINESS PLUS POS เหมาะสำหรับ Discount Store หรือ Hypermarket ซึ่งเนนขายสินคาราคาถูกปริมาณมาก

โดยเนนการจัดแคมเปญลดแลกแจกแถม จากสภาพการณปจจุบันที่มีผูบริโภคในตางจังหวัดมีปจจัยสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ  ทำใหผูบริโภคในตางจังหวัด เริ่มมีพฤติกรรมและความตองการที่ใกลเคียงกับคนกรุงเทพฯ

เพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผูประกอบการคาปลีกภูธรสวนใหญตอบสนองความตองการของคนในทองถ่ินไดเพียงระดับหน่ึงดวยสินคาท่ีจำเปน

ตอการดำเนินชีวิตหรือเปนสินคาประเภทจำเปนเทาน้ัน ไมใชสินคาประเภทความตองการซ่ึงเปนสินคาท่ีทำใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน ดังน้ัน

ผูประกอบการคาปลีกภูธรทองถิ่นควรมีการปรับแนวคิด  หรือแบบแผนการทำธุรกิจใหมดวยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ทุกขณะใหได โดยนำจุดเดนคือความสัมพันธสวนตัวท่ีใกลชิดลูกคามากกวาหางตางประเทศทำใหลูกคาเขามาใชบริการมากกวากิจการ

รายใหญ ท่ีสำคัญคือ ตองรูความตองการลูกคา โดยอาศัยประสบการณและอาศัยเคร่ืองมือชวยใหขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ตอบสนองความตองการของลูกคาได BUSINESS PLUS เปนสุดยอดเครื่องมือสำหรับกิจการคาสงโดยเฉพาะระบบสมาชิก, การจัด

แคมเปญโปรโมชั่นตาง ๆ

เพิ่มยอดขายโดยการจัดรายการในรูปแบบตางๆ เชน

   ซื้อสินคาครบแพ็ค ไดราคาพิเศษ หรือ แถม ไดหลากหลายวิธี เชน

   สินคาแตละสีราคา 15 บาท ซื้อครบ 3 ชิ้นคละสีได ราคาพิเศษเหลือ 40 บาท หรือ

   ซื้อครบ 2 ชิ้นแถม 1 ชิ้น  เปนตน

   สินคาชนิดเดียวกัน  ตามจำนวนเปนขั้น

      ยิ่งซื้อมากไดแถมมาก ซื้อครบตามจำนวน จะไดแถมสินคานั้น

      ตัวอยาง ซื้อสินคา A 1 ชิ้น ไมแถม ซื้อสินคา A 2 ชิ้น แถมสินคา A 1 ชิ้น

      ย่ิงซ้ือมากไดสวนลดเพ่ิม ซ้ือครบตามจำนวน จะไดสวนลดเพ่ิมมากข้ึนตามระดับ เชน

      ซื้อ 2 ชิ้นขึ้นไปลด 50%

      ย่ิงซ้ือมากราคาตอหนวยย่ิงลด ซ้ือครบตามจำนวนราคาตอหนวยจะลดลงตามระดับ

การทำโปรโมชั่นและแคมเปญ สินคาหลายชนิดรวมกัน (ครบตามจำนวน)

   ซื้อสินคาครบชนิดและจำนวนตามที่กำหนดจะไดของแถม เชน

   ซื้อ A 1 ชิ้น +B 1 ชิ้น + C 1 ชิ้น ไดแถม Z 1 ชิ้น อยางซื้อแชมพูและครีมนวดผม

   อยางละ 1 ขวดพรอมกันจะได สิทธิเลือกของแถม เปนครีมอาบน้ำ หรือ ครีมกันแดด

   ซื้อสินคาครบชนิดและจำนวนตามที่กำหนด จะได สิทธิเลือกแลกซื้อ สินคา

   ซื้อ A 1 ชิ้น +B 1 ชิ้น + C 1 ชิ้น ไดสิทธิแลกซื้อ Y หรือ Z 1 ชิ้น ในราคา 1 บาท

   รองรับการมอบสิทธิพิเศษใหแกลูกคาประจำ เชน

 การมอบบัตรสวนลดหรือบัตรสะสมแตมเพื่อแลกซื้อสินคา เปนแนวทางในการ

 สรางจุดขายของราน และขยายฐานลูกคาใหกวางขวางยิ่งขึ้น

 สามารถแบงแยกกลุมสินคาไดอยางชัดเจน เพื่องายตอการรายงานวิเคราะห

 ยอดขายและเจาะลึกลงไปวาตัวไหนมีแนวโนวเติบโต ตัวไหนของกลุมมีแนวโนม

 ถดถอย เปนตน  

 มีรายงานเพื่อการบริหารใหผูบริหารทั้ง วิเคราะหสินคาตามลำดับความสำคัญ,

 สินคาขายที่ขาดทุน,อายุสินคาที่ไมไดขาย, แนวโนมของสินคา
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BUSINESS PLUS POS สำหรับ หางสรรพสินคา 

BUSINESS PLUS POS สำหรับ รานคาเฉพาะอยาง (Specialty Store) และสินคาแฟชั่น 
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: สุดยอดระบบโปรแกรมบริหารงานคาปลีกสำเร็จรูป การนำเสนอสินคา ควรนำเสนอสินคาที่ทันสมัยและหาจุด
แตกตางใหได ไมวาจะเปนชนิดของสินคา ดีไซนของสินคา นอกจากน้ี
นาจะมีการแบงแยกกลุมเปาหมายอยางชัดเจน เพราะความตองการ
สินคาของแตละกลุมยอมมีความแตกตางกัน

 สำหรับกิจการที่จำหนายสินคาเฉพาะอยาง เนนสินคาอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเวชภัณฑ เครื่องสำอาง รานขายสินคาเฉพาะ
อยาง เชน เส้ือผา, รองเทา, กระเปา, เปนตน เปนสินคาหลากหลาย ตามลักษณะแฟช่ันและยุคสมัย สินคาคุณภาพสูง บริการสะดวก
และทันสมัย BUSINESS PLUS ชวยทานเพิ่มยอดขายใหกับทานได โดยการมีเครื่องมือการจัดรายการที่หลากหลาย เชน 

ซื้อมูลคาครบ 2,500 จาย 2,000 บาท
ซื้อมูลคาครบ 3,000 บาท ลด 20%
ซื้อสินคาราคาปกติ 245 บาท เหลือ 215 บาท
ซื้อสินคายี่หอ a จำนวนครบ 2 ชิ้นลด 20%
ซื้อสินคายี่หอ a (เฉพาะรุน)จำนวนครบ 2 ชิ้นลด 50%
ซื้อเสื้อจำนวนครบ 2 ตัว ตัวที่ 3 ลด 50% (ลดตัวที่ราคาต่ำสุด)
สินคาชิ้นละ 35 บาท ถาซื้อครบ 3 ชิ้น เหลือราคา 100 บาท
สามารถระบุพนักงานขายที่ขายแตละบิลเพื่อเก็บยอดขาย และประเมินผลงาน
รองรับการขายแบบ MATRIX หรือ แสดงสินคาคงเหลือตามแบบ รุน สี ไซด

ตองมีเคร่ืองมีอ การจัดรายการการขายและสงเสริมการขายแบบ
ตางๆ เพื่อกระตุนอารมณในการจับจายและสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคาและพันธมิตร
รองรับการทำกลยุทธดานราคา  การจัดโปรโมชั่นพิเศษของหาง
สรรพสินคา
รองรับการแยกประเภท, หมวด, ย่ีหอ, สินคาไดอยางไมจำกัดเพ่ือ
การเพิ่มความหลากหลายของสินคา และรองรับการนำขอมูลมา
วิเคราะห
รองรับการชำระเงินมากกวา 1 สกุลเงิน และ รองรับ VAT  REFUND (OPTIONAL)

รองรับการชำระไดท้ัง เงินสด, บัตรเครดิต, บัตรของขวัญ, คูปอง, สวนลด, สวนลดสมาชิก, คูปองสวนลดรวมรายการตางๆ เปนตน
สามารถระบุพนักงานขายท่ีขายแตละบิลเพ่ือเก็บยอดขาย และ ประเมินผลงานรองรับการจำหนายสินคาท่ีรับฝากขาย ตลอดจน
สามารถทำแคมเปญหรือจัดรายการรวมกับผูฝากขายไดพรอมรายงานตรวจสอบยอดขายแสดง %GP และ มูลคา GP ทั้งปกติ
และ %GP และ มูลคา GP จัดรายการ ไดอยางถูกตองรวดเร็ว

เสริมดวย (Option) โปรแกรม e-Coupon เปนการพิมพคูปองอัตโนมัติที่แคชเชียรตามเงื่อนไขการขาย เพื่อใหลูกคากลับมาซื้อใหม
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สามารถจัดกลุมเพื่อวิเคราะหยอดขายตลอดจนทราบวาลูกคามักซื้อสินคาใดคูกันที่ราน เชน ซื้อกระเบื้องเบอรนี้มักซื้อกระเบื้อง

ขอบแบบนี้ เพื่อสามารถจัดการวางสินคาหรือจัดโชวเพื่อเพิ่มยอดขายหรือจัดโปรโมชั่นไดดีขึ้น  

รองรับการขายโดยราคาขายสำหรับลูกคาท่ัวไปและลูกคาผูรับเหมาได หรือการใชบัตรสมาชิกแยกประเภทโดยมีสวนลดท่ีแตกตาง

กันระหวางลูกคาทั่วไปและผูรับเหมา

รองรับการจัดโปรโมชั่นเรื่องการซื้อครบมูลคาไดของแถม หรือ แลกซื้อสินคาจัดรายการในราคาพิเศษ

สินคาแตละประเภทสามารถวิเคราะหใหผูบริหารทราบไดวาสินคายี่หอใดของแตละประเภทที่ขายดี  หรือไมมีการเคลื่อนไหว

ขายไมออกเปนระยะเวลานาน เปนตน

เพื่อความสะดวกในการรับ ORDER สินคาหนักตางๆ เชน ปูน กระเบื้อง ใหสามารถรับ ORDER ที่จุดบริการ และสั่งพิมพ

การจัดของไปยังคลังเพื่อใหพนักงานจัดสินคามาสงที่หนาราน หรือการสงไปยังรถลูกคา เปนตน

BUSINESS PLUS POS สำหรับรานคาวัสดุกอสราง เครื่องมือ และตกแตง 

HUB

Printer Controller
บันทึกการขายสินคา
ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
ภายในบิลเดียวกัน
เชน ปูน และ กระเบื้อง

พิมพเฉพาะสินคาประเภท ปูน

แหลงเก็บสินคาจุดที่ 1 (คลัง 1)

พิมพเฉพาะสินคาประเภท กระเบื้อง

แหลงเก็บสินคาจุดที่ 2 (คลัง 2)

 รานคาที่รวบรวมสินคาเกี่ยวของกับการกอสราง ตอเติม ตกแตงและซอมแซมอาคาร อยางครบวงจร ตอบสนองการขาย

สินคาใหกับลูกคาทั่วไป, ลูกคาผูรับเหมา หรือลูกคาเครดิตที่มาซื้อสินคาหนาราน เปนตน

 อำนวยความสะดวกใหกับพนักงานในการรับรายการซ้ือของลูกคาและพนักงานจัดสินคา ตลอดจนรองรับการจัดรายการตางๆ

เชน สะสมยอดซื้อผูรับเหมาเพื่อแลกซื้อของรางวัล หรือใหรางวัลพิเศษ เปนตน 

 สรางความสัมพันธระหวางแคชเชียรกับลูกคาโดยขอความแนะนำพิเศษเก่ียวกับตัวสินคา เชน ถาลูกคาซ้ือกระเบ้ือง ขอความ

แนะนำเพิ่มเติมวากระเบื้องสีนี้เราแนะนำปูนสีอะไร คิ้วสีอะไรใหลูกคา เพื่อเพิ่มมูลคาขาย เปนตน
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BUSINESS PLUS POS สำหรับรานหนังสือ

โปรแกรมเสริม BUSINESS PLUS POS
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 รานหนังสือ คือแหลงศูนยรวมหนังสือหลากหลายไวดวยกัน

โดยมีจุดประสงคเพื่อการจำหนายใหแกกลุมลูกคาที่ตองการซื้อหรือกลุม

ผูอาน ซึ่งการที่รานหนังสือจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจการคา

ไดนั้น  ตองอาศัยปจจัยหลายอยางดวยกัน  ประกอบไปดวยภาพลักษณ

ของราน พนักงานขาย หนังสือที่วางขายในราน บริการจากราน ฯลฯ 

 แตปจจัยที่มีความสำคัญมากในการที่ทำใหรานหนังสือเปนที่นา

สนใจสำหรับลูกคาคือ "การบริการ" ซ่ึงเปนการสงเสริมการขายอยางหน่ึง 

เปนสิ่งที่สามารถทำใหลูกคาประทับใจและอยากใชบริการอีกครั้ง

การแขงขันของตลาดโดยเฉพาะการขยายตัวของรานหนังสือเชนสโตรตางๆ ท่ีออกไปตางจังหวัดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงผูประกอบการ

รายเดิมในทองถิ่นตองเปลี่ยนวิธีการคิดและการบริหารจัดการใหม โดย BUSINESS PLUS สามารถเขาชวยไดในหลายๆ ดานเชน

สามารถวิเคราะหไดวาลูกคาในพ้ืนท่ีนิยมอานหนังสือประเภทใด หนังสือประเภทใดท่ีไมมียอดขายเพ่ือสามารถปรับสินคาใหตรงกับ

ผูซื้อในชุมชน และจัดการกับหนังสือที่ไมมียอดเพื่อเพิ่มพื้นที่ใหกับหนังสือที่ผูอานในชุมชนนิยมซื้อเพื่อเพิ่มยอดขาย

การบริการ ตองทำใหลูกคาทุกรายประทับใจ BUSINESS PLUS รองรับระบบสมาชิกสวนลดสมาชิก หรือชวงสงเสริมการขาย 

เชน เปดเทอม หรือปใหม โดยสามารถนำขอมูลยอดขายจากโปรแกรม เพื่อนำมาจัดการสงเสริมการขายที่เหมาะสม

รองรับการสั่งหนังสือเขารานตามกำหนด เชนสั่งทุก 15 วัน หรือ 30 วัน โดยมีรายงานตรวจเช็คหนังสือที่ขายไดในรอบเวลาที่

ผานมา  โดยสั่งเทากับที่ขายได  ถาเปนหนังสือขายดีสามารถสั่งซื้อใหมากกวาปกติไดในอัตราสวนที่ผูบริหารพยายกรณ  ดวย

เครื่องมือที่โปรแกรกมชวยอำนวยความสะดวก

สามารถทราบรายการหนังสือที่ไมเคลื่อนไหวเลยใน 6 เดือน เพื่อดำเนินการเรื่องคืนหนังสือ

โปรแกรมสามารถชวยใหผูขายหนังสือทราบชวงเวลาขาย หนังสือบางประเภท เชน หนังสือแบบเรียนของแตละเทอม เปนตน 

การสงเสริมการขาย นับเปนสิ่งจำเปนของการขายหนังสือ ถือเปนการคืนกำไรใหแกลูกคา รานหนังสืออาจจะมีการลดราคา

ชวงเปดเทอมหรือปใหม ลูกคาที่ซื้อมากเกิน 1,000 หรือ 2,000 บาท มีการใหสวนลดพิเศษหรือของแถม โปรแกรมก็สามารถ

รองรับในเรื่องนี้ได

 เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาในปจจุบันการแขงขันของธุรกิจคาปลีก-คาสงโดยเฉพาะใน ซุปเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา และ

ดีพารทเมนทสโตร มีการแขงขันกันสูงมาก มีเทคนิคโปรโมชั่น แคมเปญตาง ๆ เพื่อดึงดูดลูกคากันมาก และสำคัญที่สุดที่ทุกที่ตองการคือวิธี

การดึงลูกคากลับมาซื้อสินคาบอยๆ จะทำอยางไรซึ่ง BUSINESS PLUS ไดสรางเครื่องมือขึ้นมา คือ โปรแกรมคำนวณแตมสมาชิก Online

เพื่อใหลูกคาที่เปนสมาชิกไดรับประโยชน สะดวกและรวดเร็วในการทราบผลตอบแทนจากการซื้อทันที

1. โปรแกรมคำนวณแตมสมาชิก Online (Member Rewards Online)

 เปนการพิมพคูปองอัตโนมัติที่แคชเชียรตามเงื่อนไขการขายที่กำหนดไว เพื่อใหลูกคาหรือสมาชิกที่มาซื้อสินคาไดรับคูปองสวนลด

กลับไปไดทันทีและสามารถนำมาใชในการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งลูกคาจะเห็นไดทันทีวาลูกคาซื้อสินคาที่หาง / รานจะมีเงินกลับบานไป โดยไมตอง

รอสะสมแตมครบซึ่งจะทำใหลูกคากลับมาซื้อซ้ำเปนกลยุทธทางการตลาดที่ปจจุบันนิยมกันมากเชน ซื้อครบ 500 บาทไดรับคูปอง 50 บาท,

ซื้อสะสมภายใน 3 เดือนครบ 2,000 บาท ไดคูปอง 100 บาท เปนตน

2. โปรแกรม e-Coupon
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โปรแกรมบริหารงานรานอาหาร

- Food & Restaurant

ฝายจัดซื้อ จายกับขาวเขาครัวเทาเดิมทุกวันแตของไมเหลือ ทั้งๆ ที่ยอดขายแตละวันไมเทากัน

จำนวนรายการอาหารที่ขายไดจริง รายการอาหารอะไรเปนที่นิยมของลูกคา

จะหาตัวเลขบางอยางในการวิเคราะห เสียเวลาคนหาและคำนวณ Order ที่ตองสงให

ครัวลาชาทำใหอาหารออกชา

จะควบคุมยอดของพนักงานหนารานใหเชียรอาหารที่ตั้งเปาไวอยางไร

คำนวณสวนลดภาษีมูลคาเพิ่ม หรือจัดทำใบกำกับภาษีเต็มรูปใหลูกคาไมถูกตอง และลาชา

เมื่อถึงวันเกิดสมาชิกอยากจะสงการดอวยพรใหสมาชิกหรือคูปองสวนลดพิเศษ ตองเสียเวลาคนหา

ในเวลาเรงดวนที่ตองเช็คบิลมากๆ ไมสามารถขามเครื่องเก็บเงินไปเช็คบิลเครื่องที่วางได

ทานพบปญหาเหลานี้หรือไม

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคาหนารานและ

การทำงานในสวนหลังรานสามารถเช่ือมโยงขอมูลระหวาง

สาขา ผานระบบเครือขายที่ทันสมัยไดรวดเร็วถูกตอง

แมนยำ

ดานการควบคุมการปฏิบัติงานประจำวันชวยลดปริมาณ

งานซ้ำซอน

ดานวิเคราะหขอมูล และการบริหารทำใหไดขอมูลที่

ถูกตอง, รวดเร็วและแมนยำ

สรางภาพพจนในการใหบริการของบริษัท

ประโยชนที่ไดรับจากการใช BUSINESS PLUS POS

เช็คบิล
เก็บเงิน
ใบกำกับภาษี
อยางยอ

พิมพออกครัว

รับ Order
เช็คสภาพโตะ

Tablet

รับ Order
เช็คสภาพโตะ

Tablet

รับ Order
เช็คสภาพโตะ

Tablet

แคชเชียร

เช็คบิล
เก็บเงิน
ใบกำกับภาษีอยางยอ

แคชเชียร

เช็คบิล
เก็บเงิน
ใบกำกับภาษีอยางยอ

แคชเชียร

HUB

ครัวจีน

ครัวยุโรป

รับ Order
เช็คสภาพโตะ

Tablet

HUB

พิมพออกครัว

บารน้ำ

ครัวไทย

BUSINESS PLUS POS ชวยทานไดอยางไร

เสริมดวยจอ
Touch Screen
สำหรับรานกาแฟ

และเบเกอรี่
งายตอการใชงาน
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BUSINESS PLUS POS โปรแกรมบริหารงานรานอาหาร

             • เหมาะสำหรับงานขายปลีกทั่วๆ ไป 
          • เครื่องอานบารโคดแบบมือถือเลเซอร 1 เสน
     อานบารโคดทั่วไปไดทุกมาตรฐาน

เครื่องอานบารโคด
Metrologic MS 9590

• ความเร็วในการอาน 100 เสน/วินาที ระยะในการอาน
 0 - 305 มม ( 0 - 12") 
• ตอเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช USB
• น้ำหนักตัวเครื่อง (ประมาณ) 150 กรัม    
• ความทนทานตอการตก ไดรับการออกแบบใหทนตอการ
 ตกจากที่สูง 1.5 เมตร

• น้ำหนัก 1.7 กก.
• ความเร็วในการพิมพ 4 น้ิวตอวินาที   
• สามารถพิมพไดท้ังแบบใชและไมใชผาหมึก

• น้ำหนักเบาเพียง 1.4 กก.
• อายุการใชงานพิมพกระดาษยาวประมาณ
 150 กม. หรือประมาณ 1.5 ลานครั้งการพิมพ
• อายุการใชงานใบมีดเครื่องพิมพ 1.5 ลานครั้ง

เครื่องพิมพบารโคด
Zebra TLP2844-Z

เครื่องพิมพใบกำกับภาษีอยางยอ
IBM Thermal 1NR

             • Memory : 8 MB
           SDRAM, 4 MB Flash
    • ขนาดเคร่ือง
 TLP 2844-Z, L 9.4, *H 6.8 in, *W 7.8 in 
 

              • เคร่ืองพิมพแบบ Thermal 
           (ความรอน) ตัดกระดาษไดอัตโนมัติ
       • ความเร็วในการพิมพ 10 นิ้ว ตอ 1 วินาที

เมื่อเช็คบิลแลว ถามีการสั่งอาหารเเพิ่มยังสามารถทำการบันทึกเพิ่มรายการตอได (ไมจำกัดครั้งการเช็คบิล)
สามารถระบุพนักงานที่ดูแลแตละโตะได พรอมรายงานสรุปสิ้นวัน เพื่อประเมินผลพนักงาน หรือรายงานสรุปสิ้นเดือน
สามารถคิดคาบริการตอบิลที่ขายไดโดยอัตโนมัติ
รับชำระไดทุกประเภทการชำระ เชน เงินสด, บัตรเครดิตทุกประเภท, บัตรของขวัญ เปนตน
มีการเตือนยอดเงินเกินใหนำออกจากลิ้นชักเพื่อปองกันอันตรายได
รองรับระบบสมาชิก (Member) ทั้งสวนประวัติสมาชิก เชน ที่อยู, เพศ, อาชีพ, วันเกิด เปนตน และเก็บสะสมยอดสมาชิกพรอม
รายงานเพื่อใชในการวิเคราะห
แบงสวนลดสมาชิกไดตามประเภทบัตร เชน VIP ลด 15% บัตรทั่วไป ลด 5% เปนตน
มีรายงานสำหรับการวิเคราะห็และการบริหาร เชน สรุปยอดขายเฉลี่ยตอโตะ ยอดขายตอเดือน
รายการอาหารที่นิยมของลูกคา เปนตน
กรณีมีหลายๆ สาขาสามารถโอนขอมูลมายังสำนักงานไดทั้งทางแผนดิสกหรือสายโทรศัพท
สามารถรองรับการขายแบบอาหารสำเร็จรูป, อาหารสั่งพิเศษหรือนำกลับบาน
สามารถควบคุมการเปดโตะและปดโตะสำหรับลูกคา
สามารถบันทึกจำนวนลูกคาแตละโตะอาหารได
รองรับการทำงานจริงดวยวิธีที่งาย เชน การยายโตะ, เปลี่ยนโตะ, รวมโตะ เปนตน
มีเครื่องมือชวยโอนรายการอาหารตอหนึ่ง Order
เรียกโตะอาหารเดิมที่ยังไมจบบิล มารับ Order เพิ่มไดไมจำกัดครั้ง
ทำโปรโมชั่นไดอัตโนมัติตามวันเวลาที่ตองการ
เชน สั่งเบียร 3 ขวด แถม 1 ขวด ทุกวันพุธ เปนตน

โปรแกรมเสริม BUSINESS PLUS POS

โปรแกรม Touch Screen
สามารถกำหนดจำนวนรูปแบบของ Keyboard Touch Screen ไดเอง
ทั้งขนาด จำนวน พรอมแทรกรูปภาพประกอบ Keyboard ได
สามารถเชื่อมโยงระหวาง Keyboard Touch ไดไมจำกัดระดับ
สามารถทำงานแทนการกดบนแปน การเรียก Shoutcut ตางๆ ได ฯลฯ



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

Auto 30 lines
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.

TCxWave

TCxWave

SurePOS 500

SurePOS 700

Processor : Intel Celeron Quad Core J1900 (2 GHz, 2M)
Chipset : Intel J1900
Memory : 4 GB DDR3 (8 GB Max)
Hard Disk Drive : 128 GB SSD
Touch : Projected Capacitive Touch Technology 5 point multi-touch
Display : LCD 15" (4:3)
Network Ethernet : 10/100/1000
Port : 3 x USB 2.0,1 x USB 3.0,2 x RJ45-RS232
OS : PosReady 7 for Kiosk operating system "Preload"
Printer : TOSHIBA Thernal Printer 1 NR (Black)
Cash Drawer : Cash Drawer TOSHIBA Large 44 CM.
Waranty Service : Onsite by Toshiba global commerce solutions (thailand) Co.,LTD. 1 Year

Processor : Intel Celeron Quad Core J1900 (2 GHz, 2M)
Chipset : Intel J1900
Memory : 4 GB DDR3 (8 GB Max)
Hard Disk Drive : 128 GB SSD
Touch : Projected Capacitive Touch Technology 5 point multi-touch
Display : LCD 15" (4:3)
Network Ethernet : 10/100/1000
Port : 3 x USB 2.0,1 x USB 3.0,2 x RJ45-RS232
OS : PosReady 7 for Kiosk operating system "Preload"
Printer : TOSHIBA Thernal Printer 1 NR (Black)
Cash Drawer : Cash Drawer TOSHIBA Large 44 CM.
Waranty Service : Onsite by Toshiba global commerce solutions (thailand) Co.,LTD. 1 Year

Processor : Intel Celeron Dual Core (2.5 GHz)
Memory : 4 GB DDR3 (8 GB Max)
Hard Disk Drive : 500 GB (7200 rpm)
Display : Touch Screen Color LCD 15" (Advanced Infrared)
Network Ethernet : 10/100/1000
Port : 7× USB 2.0, 3 Serial, Head Phone, VGA Video out
OS : PosReady for Kiosk operating system "preload"
Printer : TOSHIBA Thernal Printer 1 NR (Black)
Cash Drawer : Cash Drawer TOSHIBA Large 44 CM.
Waranty Service : Onsite by Toshiba global commerce solutions (thailand) Co.,LTD.

1 Year

Processor : Intel Celeron T3100
Memory : 2 GB DDR3 (8 GB Max)
Hard Disk Drive : 500 GB (7200 rpm) or 64 GB SSD
Display : LCD 12" Monitor (None Touch)
Network Ethernet : 10/100/1000
Port : 7 USB, 4 Serial, Head Phone, Mic in, VGA Video out
OS : PosReady for Kiosk operating system "preload"
Printer : TOSHIBA Thernal Printer 1 NR (Black)
Cash Drawer : Cash Drawer TOSHIBA Large 44 CM.
Optional : Modular 67 Key Keyboard / MSR
Waranty Service : Onsite by Toshiba global commerce solutions (thailand) Co.,LTD.

1 Year

TCxWave Table Top Mount (6140-E3R)

TCxWave Dockable (6140-E3R)

SurePOS 500 (4852-E70)

SurePOS 700 (4900-E45)

MK01-39 04-01-59

สุดยอดระบบโปรแกรมบริหารงานคาปลีกสำเร็จรูป ที่ใหมากกวาเครื่องเก็บเงินทั่วไป
พรอมสรรพดวยเครื่อง POS และอุปกรณบารโคด ใหเลือกไดหลากหลาย


