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• หางสรรพสินคา

• ซุปเปอรมารเก็ต

• มินิมารท/รานธงฟา

• รานขายของที่ระลึก

• รานขายวัสดุกอสราง

• รานอะไหล

• รานขายเครื่องมือชาง

• ราน Pet Shop

• ศูนยอาหาร

• รานกาแฟ

• รานอาหาร

• รานสินคาแมและเด็ก

• รานขายเครื่องกีฬา

• รานเฟอรนิเจอร

• รานขายยา

• รานขายหนังสือ

• รานเครื่องเขียน

• รานขายเครื่องดนตรี

• รานเครื่องสำอาง

• รานขายเสื้อผา

• Duty Free

• ฯลฯ

พรอมสรรพดวยระบบโปรแกรมการใชงานครบวงจร

ERP : โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป
POS : โปรแกรมขายหนาราน (รองรับ POS Online)
Binvoice : โปรแกรมพิมพใบกำกับภาษีเต็มรูป
E-Journal : โปรแกรมสำเนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส
Bbarcode : โปรแกรมพิมพปายราคา
Show Price : โปรแกรมสอบถามราคา
Check Price  : โปรแกรมตรวจสอบราคา
Queue Buster  : โปรแกรมชวยลดคิวรอชำระที่แคชเชียร
Member Rewards Online : โปรแกรมคำนวณแตมสมาชิก Online
Redeem : โปรแกรมแจกคูปองเงินสดและสวนลดสินคา
e-Coupon : โปรแกรมพิมพคูปองแบบอิเล็กทรอนิกส
The One Card : โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาชิก ชอปไดทุกเครือ
Consignee : รับฝากขาย 
Replenishment : โปรแกรมเติมเต็มอัตโนมัติ
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GL
General Ledger

IC
Inventory Control

PO
Purchase Order

OE
Order Entry

AR
Account Receivable

AP
Account Payable

CQ
Cheque & Banking

SL
Sales & Commission

FA
Fixed Asset Control

EP
Revenue & Expenditure

BI
Business Intelligence

FI
Financial Intelligence

CF
Cash Flow

Business Plus POS โปรแกรมขายหนาราน
ซอฟตแวรระบบบริหารงานคาปลีก-คาสง (Retail & Wholesale) เหมาะสำหรับธุรกิจประเภท ขายปลีก-ขายสง ท่ัวไป และธุรกิจเฉพาะ
กลุมรานอาหาร รานกาแฟ Business Plus POS ชวยงานขายหนาราน ไดถูกตอง รวดเร็ว ใชงานงาย ครอบคลุมการขาย
ในยุคปจจุบันที่ตองมีแผนการตลาดเรื่องโปรโมชั่น ลดแลก แจกแถมตางๆ สมาชิกออนไลนสะสมแตม, e-coupon และ
redeem พรอมคุณสมบัติเดนเปนเครื่องมือชวยแคชเชียร สรางความสัมพันธกับลูกคา นอกจากนั้นยังสามารถปดงานประจำวัน
สรุปรายงานประจำวันตางๆ  รายงานภาษีขายสรุปพฤติกรรมการขาย ของแคชเชียร และรายงานวิเคราะหสำหรับผูบริหารอีกมากมาย

ระบบท่ีใชเตรียมขอมูลใหกับหนารานเพ่ือทำการขาย เชน สินคา, ราคาขาย, การจัดการสงเสริมการขายพรอมรับขอมูลการขาย เพ่ือจัดทำรายงานตรวจสอบ
และรายงานการวิเคราะห ตลอดจนการบริหารสินคาคงคลัง การเงิน และบัญชีเพื่อผูบริหาร

Business Plus ERP โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

MK01-01 15/11/62     2/4

โปร โมชั่น/แคมเปญ สามารถทำไดหลายวิธี เชน
• คละสี สามารถขายสินคาชนิดเดียวโดยคละสี กลิ่น รส ได
• ซื้อครบตามจำนวนหรือมูลคาที่ระบุ
  - ไดแถมสินคาชนิดเดียวกันหรือตางชนิด หรือแลกซื้อสินคาชนิดใหม
  - ไดสวนลดเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
  - ไดราคาตอหนวยลดลงตามลำดับ ฯลฯ
• Hot Price (นาทีทอง) แยกตามสาขา กำหนดลวงหนากอนการจัดรายการได
• รองรับสมาชิก, ยอดซ้ือสมาชิก, ยอดสะสมแตม, แลกแตม, และการวิเคราะหยอดซ้ือสมาชิก

• รองรับตามราคาประเภทลูกคา เชน ราคาขายปลีก,
 ราคาขายสง เปนตน
• รองรับการชำระเงินหลากหลาย เชน เงินสด,
 บัตรเครดิต, คูปองสวนลด, บัตรของขวัญ เปนตน
• เปล่ียนใบกำกับภาษีอยางยอเปนใบกำกับภาษีเต็มรูป
 เม่ือลูกคารองขอไดงายๆ เพียงแจงหมายเลขโทรศัพท
• เช่ือมโยงกับระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP

เพื่อทันตอยุคดิจิทัลเสริมความสามารถดวย โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android

• ระบบโปรแกรมวิเคราะหการตลาดขั้นสูง (BI : Business Intelligence) • ระบบโปรแกรมเชื่อมโยงขอมูลกับเครื่องนับสินคา (PDA)

เสริมความสามารถดวย

Bbarcode โปรแกรมพิมพปายราคา
เพิ่มความสะดวกสำหรับงานที่ตองการความรวดเร็วในการบันทึกรหัสสินคา โปรแกรมสามารถชวยพิมพรหัสแทง
กำกับบนปายราคาติดที่ตัวสินคา, Shelf Tag ติดที่ชั้นวางสินคา, ใบปะกลอง ติดที่กลองบรรจุสินคา โดยสามารถ
เลือกรหัสแทงไดทั้งแบบ EAN 8, EAN 13 และ CODE 93 เปนตน

•  Bplus Collector บน Android ชวยรับจองสินคา, ขายสินคา, รับสินคา, ตรวจสอบสินคาคงเหลือ, ตรวจสอบราคาขาย และ
 แสดงรูปภาพสินคาไดทันที ดวยระบบ Online โดยทำไดทุกสถานที่ เพียงทำผานสมารทโฟนหรือ แท็บเล็ต ในระบบ Android
 พรอมเสริมดวยกำหนดจุดต่ำสุดและสูงสุดของแตละตำแหนงเก็บไดเพื่อการวางแผนในการเติมเต็มไดอยางมีประสิทธิภาพ

• BPlus Performance Dashboard ระบบอัจฉริยะของผูบริหาร อยูไหน เมื่อไหร ก็ทราบผลการดำเนินงานในมุมสำคัญครบ

 ชวยประเมินสถานการณ ไดถูกตอง ตัดสินใจไมพลาด โดยแสดงในรูปแบบกราฟ แตละรูปที่แสดงเลือก

 ประเภทกราฟที่จะสื่อความหมายในแตละมุมมองไดชัดเจน

BPlus Executive โปรแกรมแสดงผลการดำเนินธุรกิจบนมือถือเพ่ือชวยตอบคำถามในมุมตางๆ ของผูบริหาร
เพ่ือการบริหารและตัดสินใจ เชน ยอดลูกหน้ี, ยอดเช็ค, สินคาคงเหลือ, ยอดขายมุมสำคัญ, ยอดจองและยอด
คางสง เปนตน ทำใหสามารถทราบผลการดำเนินงานของทุกๆ หนวยงานที่สำคัญไดบนมือถือตลอดเวลา



โปรแกรมบริหารงานคาปลีก-คาสงสำเร็จรูป

โปรแกรมสมาชิก สะสมแตมและแลกแตม
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รักษาฐานลูกคาและเกิดการซื้อซ้ำ นำมาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสรางกำไรอยางตอเนื่อง
Maintain customer base and Repeat purchases, To bring sustainable sales and profits continuously.

การรักษาฐานลูกคาและการทำใหลูกคากลับมาซื้อซ้ำ เปนการนำพาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสรางกำไรไดอยางตอเนื่อง การสรางความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคาดวยระบบสมาชิกเปนกลยุทธของการตลาดยุคปจจุบันที่หางรานตางๆ ตองการทำแตทำอยางไรใหเหนือคูแขง ทำอยางไรใหลูกคาสนใจและได ใจ
ลูกคาตั้งแตการใหสวนลดสมาชิก การสะสมแตม การแลกแตม ตองใชทรัพยากรในองคกรเพื่อสนับสนุนอยางมาก BUSINESS  PLUS จึงออกแบบ
เครื่องมือชวยที่จะมาสนับสนุน ดวย  

    BUSINESS PLUS MEMBER REWARD ONLINE โปรแกรมคำนวณแตมสมาชิก Online
    BUSINESS PLUS REDEEM โปรแกรมแจกคูปองเงินสดและสวนลดสินคา

พรอม เสริมการทำงานดวย

Bplus Show Price โปรแกรมสอบถามราคา
สามารถตรวจสอบราคาสินคา โดยไมตองใชหนาจอขายของแคชเชียร เปนการแสดงที่จอภาพพรอมเสียงบอกราคาเพื่อใหลูกคา
ตรวจสอบราคาสินคาไดเอง สามารถแสดงราคาขายของสินคาทุกขนาดบรรจุได พรอมแนะนำแคมเปญท่ีจัด เพื่อเพ่ิมโอกาสขาย

Bplus Check Price โปรแกรมตรวจสอบราคา
เหมาะสำหรับพนักงานขายหนาราน, พนักงานขาย, พนักงานดูแลพื้นที่ขาย, PC, พนักงานดูแล Shelf หรือ
ผูจัดการราน เปนตน เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยมาตรฐานการตรวจสอบ และตรวจทานราคา
อยางมีประสิทธิภาพทำใหมั่นใจไดวาสินคาที่วาง และราคาที่จะแสดงที่แคชเชียรถูกตองตรงกัน

The One Card โปรแกรมบัตรสะสมแตมสมาชิก ชอปไดทุกเครือ
เปนระบบสมาชิกที่เหมาะกับกิจการที่มีหลายๆ สาขา หรือหลายกิจการ สามารถใชบัตรสมาชิกบัตรเดียว ไดกับทุกสาขาในเครือขาย เพิ่มโอกาสการขาย
ใหกับกิจการสรางความสะดวกใหสมาชิก สอบถามคะแนนไดที่สาขาใดก็ได สรางความพึงพอใจลูกคาใหกลับมาซื้อซ้ำ 

11:25

Bplus Queue Buster โปรแกรมชวยลดคิวรอชำระที่แคชเชียร
ชวยลดระยะเวลารอคิวในการคิดเงินที่จุดแคชเชียร โดยใชคิวอาร โคด ดวยขั้นตอนงายๆ เพียงใช Smartphone ที่เชื่อมตอกับ
เครื่องพิมพพกพา สแกนบาร โคดสินคาในตะกราหรือรถเข็นของลูกคา เมื่อสแกนเสร็จ เครื่องพิมพแบบพกพาจะสรางสลิป
คิวอาร โคดที่มีขอมูลทั้งหมดจากรายการที่สแกนทั้งหมดและบาร โคดสำหรับรายการที่ตองการดูแลพิเศษ เชน สินคาที่เปนแกว
จานกระเบื้องเปนชิ้น เปนตน

Bplus Member Application
แสดงยอดซื้อสะสมและแตม พรอมแจงแคมเปญและกิจกรรมผาน Smartphone ของสมาชิก
Customer Loyalty, Sustainable sales and profits.
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Business Plus e-Coupon
เปนการพิมพคูปองอัตโนมัติที่แคชเชียร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว เพื่อใหลูกคาหรือสมาชิกที่มาซื้อสินคาไดรับคูปองสวนลดกลับไป และ
สามารถนำมาใช ในการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งลูกคาจะเห็นไดทันทีที่มาใชบริการในหางหรือราน จะมีคูปองเงินสดกลับบานไปโดยไมตองรอ
สะสมแตมครบซึ่งจะทำใหลูกคากลับมาซื้อซ้ำ
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12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel : 0-2880-8800  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.)
080-915-5660, 065-629-0509,
094-997-3559

0-2880-8800

โปรแกรมบริหารงานคาปลีก-คาสงสำเร็จรูป

Business Plus POS Online
เหมาะสำหรับกิจการที่ใช Business Plus POS และตองการทราบยอดสินคาคงคลังตลอดเวลา จุดเดน Business Plus POS Online : เมื่อระบบ Network
หรือระบบ Lan มีปญหา ไมสามารถเชื่อมตอระหวางเครื่องที่สำนักงานและเครื่อง POS การขายยังคงสามารถขายตอไปได โดยไมมีการหยุดชะงัก เพียงแต
การ Online เพ่ือทราบยอดสินคาคงคลังหยุดชะงักเทาน้ัน เม่ือระบบ Network หรือระบบ LAN เร่ิมใชงานไดอีกคร้ัง โปรแกรมจะชวยจัดการระบบท่ีเกิดข้ึน
ในชวงที่มีการหยุด Online ใหอัตโนมัติ โดยผู ใชงานจะสามารถกลับมาทราบยอดสินคาคงคลังที่เปนปจจุบันและถูกตองไดทันที

โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน Smart Card Reader
โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน จะใชงานรวมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรเพื่อสงขอมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน ใชรวมกับโปรแกรมออกใบกำกับภาษีเต็มรูป (BInvoice) การสมัคร
สมาชิก (Member) การเพิ่มขอมูลแฟมที่อยูของลูกหนี้/เจาหนี้ เพื่อเปนการประหยัดเวลาในการทำงาน เนนความสะดวก
รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการคียขอมูล

Consignee โปรแกรมรับฝากขาย
เปนเครื่องมือสำหรับกิจการที่รับฝากขายสินคาชวยในการ
บริหารยอดขายและพื้นที่ให ไดผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจน
คำนวณยอดท่ีตองชำระใหกับผูฝากขายสินคาไดอยางถูกตอง
สรุปยอดขายตามเจาหนี้ที่มาฝากขายที่แสดงการหัก % GP
ที่ไดรับอยางชัดเจนทั้ง GP ปกติและ GP จัดรายการ

Bplus Food Court โปรแกรมบริหารงานศูนยอาหาร (Windows & Android)

ใชงานงาย รองรับเทคโนโลยี ทันสมัย เพิ่มยอดขาย เหมาะทั้งศูนยอาหารในหางสรรพสินคา โรงงาน โรงพยาบาล
โรงเรียน พรอมมี DATA เพื่อนำมาใชประโยชน ในการบริหารพื้นที่และลดตนทุนการจัดการแบบมีประสิทธิภาพ

Bplus Foods & Restaurant โปรแกรมบริหารงานกิจการรานอาหาร

โปรแกรม Business Plus MINI EDC
Business Plus POS ใชกับเครื่อง SCB EASY CASHIER 
และเครื่อง KBANK CASTLES

. Credit Card. QR Payment

รองรับการชำระด้วย. Alipay. Wechat Pay

• Bplus Coffee Executive โปรแกรมดูรายงานยอดขายบนมือถือ
 สะดวกสุดๆ !!! สำหรับผูบริหารไมเขาราน ก็รูยอดขายได เพียงแคปลายน้ิว

• Bplus Coffee & Bakery โปรแกรมบริหารงานกิจการรานกาแฟ
 Gettind start is very easy ลดตนทุน เพิ่มยอดขาย เพิ่มผลกำไร

ระบบที่ครอบคลุมการบริหารงานรานอาหาร ทั้งราน Restaurants, Bars, Night clubs, Quick service restaurant และ Kiosk
รองรับระบบหนาจอแบบ Touch Screen ทำใหการสั่งอาหาร ทันสมัย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ชวยในการเปดโตะ ปดโตะ เช็คบิล เก็บเงินลูกคาไดทั้งเงินสด, • คิด Service Charge การบริการ ไดโดยอัตโนมัติ
  บัตรเครดิต, บัตรสวนลด, คูปอง เปนตน  • ใหสวนลดอาหารและเครื่องดื่มแยกอัตรากันได
 • พรอมคำสั่งปรุงอาหารพิเศษสงไปยังครัว • แจงรายการอาหารขายดีประจำสัปดาห
 • รองรับการยายโตะ รวมโตะ และการเปลี่ยนโตะ • ทราบวัน-เวลาขายดี ยอดขายเฉลี่ยตอวัน ตอโตะ
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Replenishment
โปรแกรมเติมเต็มอัตโนมัติ
โปรแกรมเติมเต็มอัตโนมัติ ทำใหงานเติมเต็มเปนงานท่ีงายถูกตอง รวดเร็ว
ลดการผิดพลาด ลดการสูญเสียโอกาสในการขาย ลดปญหาเงินทุนจมในการ
สต็อกสินคามากเกินจำเปน สรางโอกาสใหเหนือกวาคูแขง คุมคาการลงทุน


