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ระบบซือ้
โปรแกรมจัดการข้ อมูลผู้ขาย
โปรแกรมใบขอซื ้อ
โปรแกรมใบสัง่ ซื ้อ
โปรแกรมรับเข้ าคลังสินค้ า
โปรแกรมใบกากับภาษี ซื ้อ
รองรับอัตราแลกเปลีย่ นต่างประเทศ
วิเคราะห์ยอดซื ้อตามช่วงเวลา, สินค้ า, ผู้ขาย
สามารถระบุหน่วยซื ้อได้ แตกต่างจากหน่วยเก็บ

Standard











ระบบตรวจสอบและอนุมตั ิใบขอซื ้อ
ระบบอนุมตั ิใบสัง่ ซื ้อ
ระบบติดตามสถานะการสัง่ ซื ้อ การส่งสินค้ าแบบปฏิทิน
สามารถสัง่ ซื ้อ สินค้ า บริ การ หรื อ สินทรัพย์ที่เอกสารระบบซื ้อ
ระบบรายงานเมื่อเกินกาหนดวันรับสินค้ า
รายงานยอดการสัง่ ซื ้อ ตามช่วงเวลา
สามารถกาหนดค่าSafety Stock ของการสัง่ ซื ้อสินค้ า และรายงานสรุปสินค้ าที่ยอดต่ากว่า





Safety Stock

ใบสัง่ ซื ้อสามารถดึงข้ อมูลรายละเอียดการขนส่งจากข้ อมูลสินค้ า
สามารถดูราคาซื ้อล่าสุดและวันที่ซื ้อล่าสุดที่ข้อมูลสินค้ าได้
สามารถใส่ข้อมูลผู้ติดต่อของแต่ละผู้ขายได้ ไม่จากัด
สามารถเลือกปิ ดสถานะบางรายการของใบขอจัดซื ้อ
ระบบรองรับเมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้ าไม่ตรงกับรายการใบสัง่ ซื ้อหรื อส่งของเกิน โดยสามารถกาหนด %
ที่เกินได้
รายงานประวัติการสัง่ ซื ้อ ในผู้ขายแต่ละราย
รายงานเปรี ยบเทียบราคาซื ้อสินค้ าแต่ละผู้ขายเพื่อการตัดสินใจซื ้อที่มีประสิทธิภาพ
กราฟแท่ง แสดงสรุปยอดซื ้อราย เดือน ปี
ระบบการกาหนดงบประมาณวงเงินจัดซื ้อของแต่ละแผนก
คิดต้ นทุนสินค้ านาเข้ า โดยมีการคานวณจากค่าใช้ จ่ายและอากรจริ งต่างๆ
แนบไฟล์หรื อรูปไม่จากัดสาหรับผู้ขายแต่ละราย เช่น ใบcertificate
ระบบ Revise ใบสัง่ ซื ้อ
เปิ ดใบขอซื ้อโดยดึงข้ อมูลจากใบสัง่ ขาย กรณีซื ้อมาโดยอ้ างอิงใบสัง่ ขาย
เปิ ดใบสัง่ ซื ้อจัดจ้ างโดยดึงข้ อมูลจากใบสัง่ ผลิต
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ระบบแจ้ งตือนด้ วย E-mail
ระบบแจ้ งเตือนด้ วย SMS
ระบบพิมพ์ bar code ลงแบบฟอร์ ม
กราฟ 2D และ3D แสดงผลหลายรูปแบบ
รายงานเพื่อแสดงข้ อมูลเพื่อนาไปจัดเกรดผู้ขายเช่น จานวนครัง้ ส่งคืน, ยอดส่งล่าช้ า, เกรดล่าสุด
สามารถพิมพ์ลายเซ็นลงเอกสารจัดซื ้อได้
สามารถใส่สถานที่สง่ สินค้ า และวันที่กาหนดส่งสินค้ าได้ หลายค่าในใบสัง่ ซื ้อหนึง่ ใบ
ระบบกรองข้ อมูลสินค้ าเฉพาะแยกตามผู้ขายแต่ละราย
รองรับระบบหน่วยต้ นทุน (Cost Center)
ระบบรายงานแสดงผู้ขายจัดส่งสินค้ าไม่ตรงกับรายการใบสัง่ ซื ้อ
Work Flow ระบบซือ
้ Package

Standard

Features \Packages

Standard

ระบบขาย
บริ หารจัดการข้ อมูลลูกค้ า
บริ หารจัดการข้ อมูลพนักงานขาย
บริ หารจัดการข้ อมูลบริ ษัทขนส่ง
ใบเสนอราคา
ใบสัง่ ขาย







ระบบอนุมตั ิใบสัง่ ขาย
ปฎิทินระบบติดตามเอกสารใบสัง่ ขายที่ค้างเปิ ด
ระบบปิ ดใบสัง่ ขายค้ างส่ง
ใบส่งสินค้ าชัว่ คราว
ใบกากับภาษี ขาย





ระบบ PACKING LIST
เอกสาร Proforma Invoice
สามารถพิมพ์ฟอร์ มเอกสารด้ วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รองรับระบบใบกากับภาษี ขายต่างประเทศ ซึง่ จาเป็ นต้ องมีข้อมูลการขนส่ง ธนาคาร การ
บรรจุ และอื่นๆ
คานวณอัตราและเปลีย่ นสกุลต่างประเทศ
ระบบเงื่อนไขการขายต่างประเทศ แบบ FOB, CIF, CFR, อื่นๆ และ ระบบกระจาย
ค่าใช้ จ่ายต่างประเทศแบบอัตโนมัติ
สามารถขาย สินค้ า บริ การ หรื อ สินทรัพย์ที่เอกสารระบบขาย
ระบบสามารถแจ้ งเหตุผลที่เสนอราคาแล้ วปิ ดการขายไม่ได้
ระบบวิเคราะห์ใบเสนอราคา
ระบบวิเคราะห์ใบสัง่ ขาย
ระบบสามารถดึงข้ อมูลชื่อผู้ติดต่อของลูกค้ าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ
ระบบบันทึกหรื อ วางแผนการติดต่อลูกค้ าของพนักงานขายไม่วา่ ทางโทรศัพท์ อีเมลล์
หรื อ แฟกซ์
ระบบบันทึกลักษณะการซื ้อสินค้ าหรื อกลุม่ สินค้ าที่ลกู ค้ าให้ ความสนใจ
ระบบคานวณเสนอ ราคา VATนอกและ VAT ใน
สามารถกาหนดระยะเวลายืนราคาที่เสนอลูกค้ าได้
สามารถระบุสถานที่สง่ สินค้ าโดยแยกตามลูกค้ าแต่ละราย
และเชื่อมโยงข้ อมูลไปยังเอกสารระบบขายโดยอัตโนมัติ
ระบบส่วนลดเป็ น % เป็ นบาท ส่วนลดตาม ในรายการและนอกรายการ
ระบบพิมพ์คาอธิบายเพิ่มเติมแต่ละรายการสินค้ า
ระบบราคาแนะนาของแต่ละสินค้ า
ระบบติดตามสถานะการจัดส่งสินค้ า
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รายงานเกินกาหนดส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ า
รายงานประวัติการซื ้อสินค้ าของลูกค้ าแต่ละราย
รายงานความเคลือ่ นไหวของสินค้ าแต่ละรายการ
รายงานยอดขาย ตามช่วงเวลา
รายงานเปรี ยบเทียบยอดขายรายเดือน
กราฟแท่ง แสดงสรุปยอดขายรายเดือน ปี
วิเคราะห์ยอดขายตาม เขตขาย ทีมขาย จังหวัด อาเภอ ตาบล รหัสไปรษณีย์

Standard









สามารถระบุกระบวนการผลิตที่ลกู ค้ าต้ องการที่เอกสารระบบขาย
สามารถพิมพ์เอกสารขายลูกค้ าในประเทศเป็ นภาษาอังกฤษได้



สามารถพิมพ์ลายเซ็นลงเอกสารระบบขายได้
แนบไฟล์หรื อรูปไม่จากัดสาหรับลูกค้ าแต่ละราย
รายงานกาไร-ขาดทุนเฉลีย่ จากยอดขาย Real Time
วิเคราะห์ยอดพนักงานขาย % เทียบ Target
ระบบแจ้ งตือนด้ วย E-mail
ระบบแจ้ งเตือนด้ วย SMS
กราฟ 2D และ3D แสดงผลหลายรูปแบบ
ระบบพิมพ์ bar code
ระบบ Revise ใบเสนอราคา
ระบบแนบไฟล์รูปที่ใบเสนอราคาเพื่อให้ ลกู ค้ าเห็นรูปภาพสินค้ าอย่างชัดเจน
ระบบบันทึกการให้ บริ การลูกค้ ากรณีบริ การหลังการขาย
ระบบใบเบิกสินค้ าฝ่ ายจัดส่งโดยเชื่อมโยงเอกสารใบสัง่ ขายและใบกากับภาษี ขาย
ระบบเอกสารใบจัดรถส่งสินค้ าโดยเชื่อมโยงข้ อมูลกับเอกสารระบบขายเพื่อติดตามข้ อมูล
การขนส่งของรถแต่ละทะเบียน
วิเคราะห์การจัดรถส่งสินค้ าของรถแต่ละทะเบียน ระยะทางที่วิ่ง ค่าใช้ จ่ายและเชื ้อเพลิง
ระบบกรองข้ อมูลสินค้ าเฉพาะลูกค้ าแต่ละราย



Work Flow ระบบขาย Package
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Standard

ระบบคลังสินค้ า
บริ หารจัดการข้ อมูลสินค้ า
บริ หารจัดการข้ อมูลหน่วยสินค้ า
รับจ่ายสินค้ าคงคลัง
ใบเบิกสินค้ า
ใบยืมสินค้ า
ใบคืนสินค้ า
ใบเคลมสินค้ าจากลูกค้ าหรื อเคลมผู้ขาย









ระบบปั ญหาและสาเหตุของการเคลมสินค้ า
ใบโอนสินค้ าระหว่างสาขา
ระบบเชื่อมโยงออเดอร์ ลกู ค้ าที่เข้ ามาแบบ real timeจากใบสัง่ ขาย,ใบส่งสินค้ าชัว่ คราว,
ใบกากับภาษี ขาย
ระบบเชื่อมโยงใบสัง่ ซื ้อเมื่อผู้ขายมาส่งสินค้ าและสามารถรับเข้ าคลังตามจานวนจริ งที่กาหนด
ใบเคลือ่ นย้ ายสินค้ าระหว่างคลังสินค้ าและที่เก็บ
ระบบล็อคหรื อไม่ลอ็ คกรณีที่ต้องการจ่ายสินค้ าเกินจานวน
ระบบการแจ้ งจัดเก็บของสินค้ าที่ต้องการจ่ายหรื อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปหยิบหรื อจัดเก็บ
ใบบันทึกการผลิต
ใบปรับปรุงสินค้ าคงคลัง
รองรับมีหลายคลังสินค้ า หลายที่จดั เก็บ
รองรับการบันทึกหน่วยแยกเป็ น หน่วยซื ้อ, หน่วยขาย, หน่วยเก็บ, หน่วยผลิต
ระบบแปลงหน่วยและอัตราการแปลงหน่วยสินค้ า












ระบบคานวณน ้าหนักรวมสินค้ า





รายงานการโอนสินค้ าระหว่างคลัง
รายงานการจ่ายออกจากคลัง
รายกงานการรับเข้ าคลัง
รายงานสินค้ าที่ไม่มีการเคลือ่ นไหว ตามช่วงเวลา
ระบบแจ้ งยอด ยอดจองจากลูกค้ า ยอดระหว่างส่ง ยอดสัง่ ซื ้อเข้ า ยอดเปิ ดใบสัง่ ขาย ยอด
คงเหลือสุทธิ
ระบบวิเคราะห์รับจ่ายสินค้ าคงคลัง




ระบบวิเคราะห์สนิ ค้ าไม่เคลือ่ นไหวแบบ Aging
ระบบวิเคราะห์ใบเคลมสินค้ า ปั ญหาและสาเหตุ
ระบบวิเคราะห์ใบเคลือ่ นย้ ายสินค้ าชัว่ คราว
รายงานแสดงสินค้ าที่ต่ากว่า Safety

Stock

กราฟแท่ง แสดงสรุปยอดขายรายเดือน ปี
ระบบการนับสินค้ า Cycle Count
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Standard

ระบบปรับปรุงยอดสินค้ าเชื่อมโยงกับ Cycle Count
ระบบล็อคการจ่ายสินค้ าแบบ FIFO , LIFO, FEFO
ระบบเชื่อมโยง bar code
ระบบคลังสินค้ าแบบ QC เพื่อควบคุมสินค้ าที่ไม่สามารถเบิกใช้
ระบบรายงานสินค้ าใกล้ หมดอายุ
ระบบแนบไฟล์รูปภาพสินค้ าและไฟล์เอกสารที่สาคัญของสินค้ าเช่น Drawing, Certificate
ระบบควบคุมคลังสินค้ าและพื ้นที่จดั เก็บโดยเก็บแยกตามสินค้ า
ระบบการบันทึกการผลิตโดยอ้ างอิงจาก ใบสัง่ ผลิตสามารถบันทึกคืน วัตถุดิบ สินค้ าระหว่างผลิต
ของสีย สินค้ าสาเร็ จรูป โดยอ้ างอิงจากสูตรการผลิต
รายงานสินค้ าและวัตถุดิบคงเหลือเปรี ยบเทียบกับยอดคาสัง่ ซื ้อลูกค้ า
กราฟ 2D และ3D แสดงผลหลายรูปแบบ

Work Flow ระบบคลังสินค้ า All Packages




Features \Packages

ระบบบัญชีและการเงิน
โปรแกรมผังบัญชี
บริ หารจัดการข้ อมูลลูกหนี ้
บริ หารจัดการข้ อมูลเจ้ าหนี ้
บริ หารจัดการข้ อมูลธนาคาร
บริ หารจัดการข้ อมูลสินทรัพย์
บริ หารจัดการข้ อมูลพนักงาน
รองรับอัตราและเปลีย่ นสกุลเงินต่างประเทศ
ใบลดหนี ้/เพิ่มหนี ้ซื ้อ
ใบลดหนี ้/เพิ่มหนี ้ขาย
เอกสารเงินสด/ธนาคาร (ใบขออนุมตั ิรับ/จ่าย, ใบสาคัญรับ/จ่าย)
ชาระเจ้ าหนี ้และค้ างจ่าย
รับชาระลูกหนี ้และค้ างรับ
จ่ายเงินสดย่อย
รับเงินมัดจา จ่ายเงินมัดจา
ระบบหักเงินมัดจา
รองรับการเปลีย่ นเช็ค, เช็คคืน
เอกสารรายวันทัว่ ไป
ใบวางบิล
ใบรับวางบิล
ใบเสร็ จรับเงิน
ระบบคานวณค่าเสือ่ มสินทรัพย์
ระบบกระทบยอดธนาคาร Reconcile
ยกยอด Posting
สมุดบัญชีสนิ ค้ าคงคลัง
สมุดบัญชีเจ้ าหนี ้และค้ างจ่าย
สมุดบัญชีลกู หนี ้และค้ างรับ
สมุดบัญชีสนิ ทรัพย์และค่าเสือ่ ม
รายวันปรับปรุงยอดในสมุดบัญชี
รายงานบัญชีสนิ ค้ าคงคลังสิ ้นงวด
รายงาน ภาษี มลู ค่าเพิ่มซื ้อขาย
รายงานเช็ครับ เช็คจ่ายคงเหลือ
รายงานการเคลือ่ นไหวยอดเงินสดและธนาคาร
ระบบจัดการการ หักภ.ง.ด ต่างๆ
สมุดบัญชีแยกประเภท

Standard
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งบทดลอง (เดือน,สะสม)
งบดุล/งบกาไรขาดทุน (เดือน,สะสม)
วิเคราะห์ลกู หนี ้และค้ างรับแบบ Aging
วิเคราะห์เจ้ าหนี ้และค้ างจ่ายแบบ Aging
วิเคราะห์เงินสดและธนาคาร
ระบบแยกแฟ้ มเอกสารเพื่อการจัดเก็บอย่างมีระบบ
กราฟแท่ง แสดงสรุปยอดขายรายเดือน ปี
ปิ ดงบแยกสาขาและรวมสาขา
วิเคราะห์งบการเงิน
ปฎิทินแจ้ งกาหนดใบวางบิล
รายงานเช็คถึงกาหนด
รายงานเงินที่คาดจะได้ รับหรื อจ่ายออก Cash Flow In/Out
ฟอร์ มรายงานต่างๆเพื่อยื่นแบบกรมสรรพากร
รายงานลูกหนี ้และยอดเช็คที่ยงั ไม่เคลียร์
รายงานสรุปยอดขายและยอดเงินที่เก็บได้ แยกตามลูกค้ าและพนักงานขาย
กราฟ 2D และ3D แสดงผลหลายรูปแบบ
ระบบพิมพ์ bar code
ระบบใบลดหนี ้เพิ่มหนี ้ขายโดย 1 ใบลดบิลขาย
หลายใบ
ระบบลงบัญชีภาษี ซื ้อยังไม่ถึงกาหนด





ระบบปรับปรุงลูกหนี ้เจ้ าหนี ้รายตัว
ระบบการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร



ระบบ Template สาหรับแม่แบบลงเอกสารบัญชี
















Work Flow ระบบบัญชีและการเงิน Package







