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ระบบ Enterprise Manager 
 

ระบบงาน ทุกหนา้ต่างท่ีมีการใชง้านขอ้มูลคา่เร่ิมตน้ 
วตัถุประสงค์ สามารถเพ่ิมขอ้มูค่าเร่ิมตน้ไดท้นัทีขณะบนัทึกขอ้มูลท่ีหนา้ต่าง Transaction เช่น เพ่ิมขอ้มูลลูกคา้ ,สินคา้ ขณะ
บนัทึกขาย 
รายละเอยีด 

1.  ทุกหนา้ต่างท่ีมีการใชง้านขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ ยกเวน้หนา้ต่าง History  และรายงาน สามารถเปิดหนา้ต่าง Master File เพ่ือเพ่ิม
ขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ 

2.  วธีิการเรียกเปิดหนา้ต่าง โดยกด Ctrl+F1 ท่ีคอลมัน์ท่ีตอ้งการเพ่ิมค่าเร่ิมตน้ เช่น ในขณะบนัทึกท่ีหนา้ต่างขายเช่ือ แลว้
ตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลสินคา้ กด Ctrl+F1 ท่ีคอลมัน์รหสัสินคา้ โปรแกรมจะเปิดหนา้ต่างก าหนดรหสัสินคา้ใหเ้พ่ือคียข์อ้มูล 
 

1. เพ่ิม การท างานในการเปิดหนา้ต่างค่าเร่ิมตน้โดยการดว้ยวธีิการกด Shortcut โดยคลิกท่ีคอลมัน์ >> กด Shortcut  > Ctrl+F1 

ทุกหนา้ต่างท่ีมีการใชง้านขอ้มูลคา่เร่ิมตน้ ดงัรูปท่ี 1 และรูปท่ี2 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงตวัอยา่งการใชง้าน Shortcut หรับเปิดหนา้ต่างค่าเร่ิมตน้ 
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รูปท่ี 2 แสดงตวัอยา่งการใชง้าน Shortcut ส าหรับเปิดหนา้ต่างค่าเร่ิมตน้ 

หมายเหต ุ
หนา้ต่าง History , Rang รายงาน , รวมไปถึง หนา้ต่างบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นการ retrieve ตามช่วงขอ้มูล 
ไม่สามารถกด Ctrl+F1 ท่ีคอลมันเ์พ่ือเปิดหนา้ต่างขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ได ้

 
รายละเอยีดการท างานของโปรแกรม 
 สามารถท าการเพ่ิม/แกไ้ข ขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ในขณะท าการบนัทึกขอ้มูล เช่น บนัทึกขายเช่ือโดยตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลลูกคา้ โดยมี
รายละเอียดการท างาน ดงัน้ี  

1. กรณีเพ่ิมขอ้มูลค่าเร่ิมตน้  
1.1 คลิกท่ีคอลมัน์ท่ีตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ เช่น คอลมัน์รหสัลูกคา้ >> กด Shortcut >> Ctrl+F1 โปรแกรมแสดง

หนา้ต่างส าหรับบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ใหม่มาให ้
1.2 เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้เรียบร้อยแลว้ สามารถเลือกขอ้มูลลูกคา้มาใชง้านได ้โดยจะตอ้งกด Refresh Cache ท่ี

เมนูของโปรแกรม หรือกด F2 ท่ี หนา้ต่าง Find ของคอลมัน์รหสัลกูคา้ส าหรับ Refresh ขอ้มูลรหสัลูกคา้ 
1.3 สามารถกด Shortcut >> Ctrl+F1 ไดก้บัทุกคอลมัน์ท่ีเป็นขอ้มูลค่าเร่ิมตน้  

2. กรณีแกไ้ขขอ้มูลค่าเร่ิมตน้  
2.1 คลิกท่ีคอลมัน์และเลือกหรือคียข์อ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข เช่น รหสัลูกคา้ >> กด Shortcut  Ctrl+F1 

โปรแกรมแสดงหนา้ต่างส าหรับแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ดงักล่าว ดงัรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 1 รูปแสดงขอ้มูลหนา้จอ ขายเช่ือ 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงขอ้มูลรหสัลูกคา้ เม่ือกด Ctrl+F1 ท่ีคอลมันร์หสัลูกคา้ 

3. กรณีท่ีไม่สามารถกด Shortcut  Ctrl+F1 ส าหรับเพ่ิม/แกไ้ขขอ้มูลคา่เร่ิมตน้ไดมี้ดงัน้ี 
3.1 หนา้ต่าง History , Rang รายงาน , รวมไปถึง หนา้ต่างบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นการ retrieve ตามช่วงขอ้มูล เช่น หนา้ต่าง 

ปฏิทินก าหนด ส่งของ ท่ีระบบ Enterprise Manager >> SO Calendar >> ปฏิทินก าหนดส่งของ เป็นตน้ ไม่
สามารถกด Ctrl+F1 ท่ีคอลมัน์เพ่ือเปิดหนา้ต่างขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ได ้



 
 

 
            ร้องเรียนบริการ โทรศัพท์ 0-2739-5900                                                                                   http://www.prosoft.co.th 
            FR-GN-019 Rev.02 

2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240                              
โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th     

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด 

3.2 กรณีมีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน เช่น ก าหนดสิทธ์ิการใชง้านหนา้จอก าหนดรหสัลูกหน้ีเป็น Disabled และ 
Invisible จะไม่สามารถกด Ctrl+F1 ท่ีคอลมัน์รหสัลูกหน้ีเพ่ือเปิดหนา้ต่างขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ได ้ดงัรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 แสดงการก าหนดสิทธ์ิการใชง้านหนา้จอก าหนดรหสัลูกหน้ี 

 
 


