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  Company Profile  

 

 

 
 

ช่ือบริษัท   บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกดั 

ที่ท ำกำร   2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

เว็บไซต์    www.prosoftwinspeed.com 

อีเมล์    sale@prosoft.co.th 

โทรศัพท์   0-2739-5900 

แฟกซ์    0-2739-5910 

วัน เวลำ ท ำกำร  วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลำ 08:30 น. - 17:45 น.  

เลขที่ซอฟท์แวร์เฮ้ำส์  0237 

ก่อตัง้    4 กนัยำยน พ.ศ. 2538 

ทุนจดทะเบียน   15,500,000 บำท 

ผู้ถือหุ้นหลัก   คณะผู้บริหำรและพนกังำน บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกดั 100% 

จ ำนวนพนักงำน  250 คน 

ธุรกิจ พฒันำและจ ำหนำ่ยซอฟท์แวร์ประเภท Enterprise  Software 
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Prosoft WINSpeed  โปรแกรมบัญชีส ำหรับนักบริหำรมืออำชีพ รองรับกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบแบบครบ
วงจร ตัง้แตก่ำรเปรียบเทียบรำคำ กำรวำงแผนและแนะน ำกำรสัง่ซือ้เพ่ือควบคมุกำรซือ้สินค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำงด้ำน
กำรขำยสำมำรถพยำกรณ์ยอดขำย ท ำให้ยอดขำยเพ่ิมสูงขึน้ ด้ำนคลงัสินค้ำ สำมำรถดูข้อมูลได้แบบ Real Time รวมถึง
ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยสินค้ำ รวมทัง้ระบบกำรเงินและบัญชี ซึ่งมีรำยงำนท่ีหลำกหลำยทัง้ภำยในและ
ภำยนอกตรงตำมหลกัสรรพำกรและหลกักำรบญัชี ฉะนัน้คณุจะพลำดไมไ่ด้กบั Software ท่ีเตม็เป่ียมด้วยประสิทธิภำพและ
ทีมงำนบริกำรมืออำชีพ    
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General Specification 
 ระบบ Search Engine ท่ีง่ำยและรวดเร็วตอ่กำรค้นหำ  
 สำมำรถใช้งำน Mouse และ Keyboard ได้อย่ำงสมบรูณ์ทกุหน้ำจอ  
 รองรับกำรท ำงำน 2  ภำษำ และดรูำยงำนได้ทัง้ภำษำไทยและองักฤษ  
 รองรับกำรท ำงำนแยกตำมสำขำ แผนก โครงกำร (Job) สำมำรถเรียกดู
รำยงำนตำ่งๆ, งบกำรเงินได้ทัง้แบบรวมหรือแยกสำขำ  แผนก โครงกำร  

 กำรท ำงำนเป็นแบบ Online Processing, Online Update, Online Correct  
ซึง่โปรแกรมจะปรับปรุงยอดให้ทนัทีเม่ือแก้ไข และบนัทกึรำยกำร  

 รองรับกำร Import/ Export  ข้อมลู เข้ำระบบขำย  เช่น ขำยเช่ือ,  
ขำยสด, เพ่ิมหนี,้ ลดหนี,้ ลดหนี(้เงินสด)  

 รองรับกำร Import/ Export  ข้อมลู  เข้ำระบบซือ้  เช่น   ซือ้เช่ือ, ซือ้สด, 
เพ่ิมหนี,้ สง่คืนเจ้ำหนี ้ 

 รองรับอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ (Multicurrency) 
 ระบบ E-mail Alert  สำมำรถสง่ E-mail ขออนมุตัิจำกโปรแกรมให้กบัผู้มีอ ำนำจตดัสินใจ  เช่น ใบขอซือ้, ใบสัง่ซือ้,             
ใบเสนอรำคำ, ใบเบิกสินค้ำ    

 รองรับกำรบันทึกบญัชีแบบ Auto Reverse  ระบบกำรกลบัรำยกำรบัญชีอตัโนมตัิทัง้ด้ำนลูกหนีแ้ละด้ำนเจ้ำหนี ้
เช่น บันทึกรำยได้รับล่วงหน้ำเป็นจ ำนวนเงิน 120,000 บำท ในแต่ละเดือนต้องกำรรับรู้เป็นรำยได้จริงเดือนละ 
10,000 บำท โปรแกรมจะบนัทกึรับรู้รำยได้จริงในแตล่ะเดือนให้อตัโนมตัิ 

 ระบบกำรคิดคอ่คอมมิชชัน่ รองรับกำรค ำนวณได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรค ำนวณจำกยอดขำย,ยอดสินค้ำ และยอด
ตำม Invoice พร้อมทัง้สำมำรถก ำหนดให้ค ำนวณจำกเป้ำกำรขำย โดยให้ค่ำคอมมิชชั่นเฉพำะส่วนท่ีเกินใน
ลกัษณะของกำรสะสมได้ โดยจดุเดน่ของระบบคอมมิชชัน่ดงันี ้

 รองรับกำรค ำนวณคอมมิชชัน่ตำมยอดขำยตำมสินค้ำ 
 รองรับกำรค ำนวณคำ่คอมมิชชัน่จำกยอดขำยแยกตำม Invoice 
 รองรับกำรค ำนวณคำ่คอมมิชชัน่จำกก ำไรขัน้ต้น 
 รองรับเกณฑ์ กำรคิดอตัรำคอมมิชชัน่ ตำมจ ำนวนสินค้ำ, รำคำสินค้ำ, จ ำนวนเงินสินค้ำและเงินตำม 

Invoice และสำมำรถค ำนวณค่ำคอมมิชชั่นได้ ทัง้ในกรณีท่ีเหมือนหรือแตกต่ำงจำกเกณฑ์กำรคิด 
เช่น ใช้รำคำเป็นเกณฑ์ และค ำนวณจำกจ ำนวนสินค้ำท่ีขำยได้ 

 สำมำรถก ำหนดระดบัรำคำขำยสินค้ำได้สงูสดุ 10 ระดบั  และก ำหนดสว่นลดตอ่รำยกำรสินค้ำและตอ่บิล ได้หลำย
ระดบัทัง้เป็นอตัรำ, เปอร์เซน็ต์ และจ ำนวนเงิน เช่น 2%,5%,100    

 สำมำรถก ำหนด Price List และ Promotion เฉพำะลกูค้ำรำยตวัและให้สว่นลดตำมสินค้ำ หรือกลุม่สินค้ำตอ่ลกูค้ำ 
รำยตวัหรือกลุม่ลกูค้ำ  
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 สำมำรถตรวจสอบวงเงินเครดิตลกูหนีต้ัง้แตจ่ดัท ำใบเสนอรำคำ  และทกุหน้ำจอท่ีเก่ียวข้องกบัลกูหนี ้  
 สำมำรถเตือนเมื่อ เกินวงเงินเครดิตท่ีก ำหนดไว้ทัง้ด้ำนซือ้ และด้ำนขำยได้  
 รองรับระบบสินค้ำแบบ Barcode  
 รองรับระบบสินค้ำแบบ Serial. No และสำมำรถ Generate ช่วง Serial ได้  
 รองรับสินค้ำแบบ LOT No. และสินค้ำท่ีมีอำย ุ 
 มีระบบเตือน (Alert) เม่ือท ำกำรขำยสินค้ำต ่ำกวำ่รำคำทนุ 
 มีระบบเตือน (Alert) เม่ือขำยสินค้ำมำกกวำ่ต ่ำสดุของสินค้ำ (Safety Stock) 
 มีระบบเตือน ( Alert) เม่ือสินค้ำท่ีหมดอำย ุ 
 สำมำรถตรวจสอบ Stock สินค้ำติดลบได้ทัง้ระบบ หรือตรวจสอบ stock สินค้ำติดลบบำงหน้ำจอก็ได้ สำมำรถ
วิเครำะห์อำยหุนี ้(Aging Analysis) และวิเครำะห์กำรจ่ำยช ำระในอนำคต (Forecast)  

 สำมำรถพิมพ์เช็คจ่ำย, หนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่ำย, ภงด 3 ,ภงด 53 (ทัง้ใบตอ่และใบปะหน้ำ) 
 สำมำรถพิมพ์รำยงำน ภ.พ.30 แสดงแบบน ำสง่ภำษีมลูคำ่เพ่ิม 
 สำมำรถพิมพ์รำยงำน ภ.พ.36 แสดงแบบน ำสง่ภำษีมลูคำ่เพ่ิม กรณีท่ีเป็นกำรซือ้และขำย ตำ่งประเทศ   
 สำมำรถวิเครำะห์ยอดขำยเปรียบเทียบ รำยเดือน รำยไตรมำส  คร่ึงปี และสะสมทัง้ปี   
 สำมำรถวิเครำะห์ประวัติกำรขำยได้มำกกว่ำ 10 ครัง้หลงัสุด เพ่ือแสดงรำคำ เครดิต กำรให้ส่วนลดเงินสดและ
ข้อตกลงอื่น ๆ ท่ีสำมำรถน ำมำใช้ช่วยในกำรพิจำรณำในกำรเพ่ิมวงเงินอนมุตัิเครดิตได้ 

 สำมำรถปรับเปลี่ยน Report และ Form Standard หรือสร้ำงรำยงำนโดยใช้ Tool Program Infomarker ได้  
 ทกุแบบฟอร์ม สำมำรถแสดงลำยเซน็ต์ของผู้มีอ ำนำจ  (Authorize)  ได้ 
 รองรับกำร Post ข้อมลูเข้ำสูร่ะบบ GL  แบบ Batch Post และ Real Time Post   
 มีระบบส ำรองข้อมลูอตัโนมตัิ (Auto Back Up) ตำมเวลำท่ีก ำหนด และเรียกส ำรองข้อมลู (Restore) มำใช้งำนได้ 
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Accounts Payable 

 สำมำรถบนัทกึยอดยกมำของเจ้ำหนีร้ำยตวัได้ ทัง้แบบมีภำษี และไมม่ีภำษี โดยแยกตำมแตล่ะแผนกได้ 
 สำมำรถบนัทกึยอดยกมำของเจ้ำหนีร้ำยตวัได้ทัง้ประเภทสินค้ำและบริกำร 
 รองรับอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ (Multicurrency) ทัง้ระบบ คือ กำรบนัทกึเจ้ำหนีย้กมำ, ตัง้เจ้ำหนี ้
อื่น ๆ Pre-payments และจ่ำยช ำระหนี ้

 สำมำรถผกูอตัรำสกลุเงินตำ่ง ๆ ไว้กบัเจ้ำหนีก้ำรค้ำตำ่งประเทศ 
 เม่ือก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนในแตล่ะวนั ระบบจะค ำนวณแปลงคำ่เป็นเงินบำทให้โดยอตัโนมตัิ 
 สำมำรถจองอตัรำแลกเปลี่ยนในกำรซือ้-ขำยล่วงหน้ำ โดยวนัท่ีจ่ำยช ำระหนี ้ระบบจะดึงอตัรำแลกเปลี่ยนตำม 

Invoice ท่ีจองไว้ลว่งหน้ำมำท ำกำรค ำนวณ สว่น Invoice ปกติ ระบบก็จะดงึอตัรำแลกเปลี่ยนปัจจบุนัมำ 
ค ำนวณให้  

 สำมำรถดกู ำไร-ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยโปรแกรมจะค ำนวณเปรียบเทียบจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีตัง้เจ้ำหนีก้บั ณ วนัท่ีจ่ำยช ำระหนี ้ 

 สำมำรถประมำณกำรจ่ำยช ำระหนีเ้จ้ำหนีต้ำ่งประเทศในอนำคตได้ (Forecast) โดยสรุปตำมแตล่ะสกลุเงิน 
 ในกรณีท่ีมียอดคงค้ำงเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ก็สำมำรถดูก ำไร-ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
โดยจะค ำนวณเปรียบเทียบจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีตัง้เจ้ำหนีก้บั ณ วนัท่ีเรียกดขู้อมลู   

 สำมำรถท ำ Pre-payment เพ่ือเตรียมจ่ำยเจ้ำหนีไ้ด้ โดยบนัทกึรำยกำรเช็คได้ไมจ่ ำกดั 
 สำมำรถบนัทกึ Pre-payment โดยอ้ำงอิงเอกสำรจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ, ใบรับวำงบิล, จ่ำยเงินมดัจ ำ  (Many-to-one) 
 รำยกำร Pre-payment  สำมำรถบนัทกึรำยละเอียดกำรจ่ำยได้ทัง้เงินสด, เช็ค, เงินโอน, ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย, สว่นลด
รำยได้อื่น  ๆ 
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 ในกรณี Pre-payment ท่ีมีอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ สำมำรถดกู ำไร-ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนได้ 
 สำมำรถบนัทกึจ่ำยช ำระหนีโ้ดยอ้ำงอิงเอกสำรจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ใบรับวำงบิล หรือ Pre-payment (Many-to-one) 
 สำมำรถบนัทกึจ่ำยช ำระหนีโ้ดยอ้ำงอิงเอกสำรท่ียงัไมรั่บวำงบิล รับช ำระพร้อมกบัเอกสำรท่ีรับวำงบิลแล้วได้ 
 สำมำรถดกู ำหนดวนัรับวำงบิล, วนันดัจ่ำยช ำระจำกใบรับวำงบิล, ก ำหนดวนัจ่ำยเงินจำกปฏิทิน ซึง่สำมำรถ Drill 

Down ไปดขู้อมลูต้นขัว้ได้ 
 สำมำรถจ่ำยช ำระหนีไ้ด้ทัง้เงินสด, เช็ค, เงินโอน, บตัรเครดิตและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ส่วนลดเงินสด, 
ดอกเบีย้จ่ำย, คำ่ธรรมเนียมธนำคำร, รำยได้อื่น ๆ ได้ในเอกสำรเดียวกนั 

 สำมำรถก ำหนดวนัท่ีนดัช ำระหนีจ้ำกใบรับวำงบิลได้ 
 เช็ค 1 ใบ สำมำรถจ่ำยช ำระหนีเ้จ้ำหนีไ้ด้หลำยรำย 
 สำมำรถค ำนวณกำรได้รับสว่นลดเงินสด ในกรณีท่ีมีกำรจ่ำยช ำระหนีต้ำมระยะเวลำเครดิตท่ีก ำหนด 
 รองรับกำรจ่ำยช ำระหนีแ้บบบำงสว่น (Partial) หรือกำรจ่ำยช ำระเกินได้ 
 สำมำรถพิมพ์เช็คจ่ำย,หนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่ำย,  ภงด 3, ภงด 53 (ทัง้ใบต่อและใบปะหน้ำ) ได้จำกกำรบนัทึก
จ่ำยช ำระหนี ้

 สำมำรถดปูฏิทินก ำหนดวนัจ่ำยช ำระ, ก ำหนดวนัรับวำงบิล, นดัช ำระจำกใบรับวำงบิล และสำมำรถ Drill Down 
เพ่ือดตู้นขัว้เอกสำรและรำยละเอียดเจ้ำหนีก้ำรค้ำแตล่ะรำยได้ 

 สำมำรถดปูระวตัิ (History)  ย้อนหลงัและสำมำรถ Drill Down ดตูัน้ขัว้เอกสำรท่ีอ้ำงอิงไปใช้งำนได้ 
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Accounts Receivable  
 สำมำรถบนัทกึลกูหนีอ้ื่น ๆ ได้ (นอกจำกลกูหนีก้ำรค้ำ) ได้ 
 สำมำรถบันทึกใบวำงบิลพร้อมทัง้พิมพ์  ฟอร์มได้ทันที และสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบ Form ใบวำงบิลและ
ใบเสร็จรับเงินได้เองตำมต้องกำร 

 สำมำรถจัดท ำใบวำงบิล โดยอ้ำงอิงเอกสำรจำกรำยกำรขำย (Invoice), รำยกำรลดหนี ้/ เพ่ิมหนี ้(C/N,D/N),ตัง้
ลกูหนีอ้ื่นๆ (อ้ำงอิงแบบ Many-to-One หรือ One-to-Many) 

 สำมำรถ Generate ใบวำงบิลได้ และรองรับกำรวำงบิลแบบบำงสว่น (Partial) 
 สำมำรถรับช ำระหนีแ้บบบำงสว่นได้ (Partial) 
 รองรับกำรรับช ำระหนี ้และกำรรับเงินมดัจ ำด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ 
 สำมำรถดวูนันดัช ำระจำกใบวำงบิล, ก ำหนดวนัวำงบิล  ซึง่สำมำรถ Drill Down ไปดขู้อมลูต้นขัว้ได้  
 สำมำรถดรูำยกำรรับช ำระหนี,้ ลกูหนีค้้ำงช ำระจำกปฏิทิน ซึง่สำมำรถ Drill Down ไปดขู้อมลูต้นขัว้ได้ 
 สำมำรถดปูฎิทินรับช ำระ  ลกูหนีค้้ำงช ำระ  นดัช ำระจำกใบวำงบิล  ก ำหนดวนัวำงบิล  ก ำหนดวนัเก็บเงิน   
 สำมำรถออกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องกำรได้ใบเสร็จรับเงินก่อนจ่ำยช ำระโดยท่ีโปรแกรมยงั
ไมต่ดัยอดลกูหนี ้

 สำมำรถก ำหนดลกูหนีท่ี้ต้องกำร BlackList และ Cancel BlackList ได้  พร้อมทัง้กำรเรียกดรูำยงำน 
 สำมำรถค ำนวณก ำไร-ขำดทนุของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศจำกรำยกำรรับช ำระหนีแ้ละรับเงินมดัจ ำ 
 สำมำรถบนัทกึรับช ำระหนีอ้ิงเอกสำรท่ียงัไมว่ำงบิล รวมกบัเอกสำรท่ีวำงบิลแล้วพร้อมกนัได้ 
 สำมำรถรับช ำระหนีโ้ดยอ้ำงอิงเอกสำรจำกรำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำ, ใบวำงบิล,ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)     หรือ
รำยกำรรับเงินมดัจ ำ  (อ้ำงอิงแบบ Many-to-oneหรือ One-to-Many) 

 สำมำรถรับช ำระหนีไ้ด้ทัง้เงินสด, เช็ค, เงินโอน, Packing Credit ,เงินมดัจ ำ และรำยละเอียดกำรรับช ำระหนีต้ำ่ง ๆ  
เช่น คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ,  ภำษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ำย ได้ในเอกสำรใบเดียวกนั 

 สำมำรถระบเุลขท่ีเช็ค เลขที่เงินโอน  เลขท่ี Packing Credit เลขท่ีเงินมดัจ ำ ได้หลำยใบในรำยกำรรับช ำระหนี ้
ตอ่รำยกำร 

 มีเมนสู ำหรับกำรบนัทกึติดตำมหนี ้และก ำหนดวนัติดตำมครัง้ตอ่ไป 
 สำมำรถเรียกดรูำยงำนใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ท่ีรับช ำระแล้ว หรือยงัไมไ่ด้รับช ำระ  
 สำมำรถเรียกดรูำยงำนนดัหมำยกำรติดตำมหนีไ้ด้ 
 สำมำรถเรียกดรูำยงำนใบสง่ของท่ียงัค้ำงช ำระ 
 สำมำรถดยูอด  Bank Statement ได้ทนัทีในกรณีท่ีรับช ำระหนีด้้วยเช็ค 
 สำมำรถเรียกดรูำยละเอียดหนีค้้ำงช ำระ, เช็ครอตดั, สินค้ำค้ำงสง่ ของรำยกำรลกูหนีร้ำยตวั 
 สำมำรถก ำหนดช่วงวิเครำะห์อำยลุกูหนี ้พร้อมทัง้แสดงระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ยเปรียบเทียบกบั Credit Term  
ท่ีอนมุตัิ 

 สำมำรถเรียกดปูระวตัิลกูค้ำรำยตวัได้ตลอดเวลำ 
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 สำมำรถวิเครำะห์อำยหุนี ้(Aging Analysis) และวิเครำะห์กำรจ่ำยช ำระในอนำคต (Forecast)  
 สำมำรถพิมพ์ กำร์ดลกูหนี,้ ใบแจ้งยอดบญัชี, ซองจดหมำย , Label  Statement of Account  
 สำมำรถเรียกดรูำยกำรย้อนหลงัของกำร์ดลกูหนี ้ใบแจ้งยอดบญัชีได้ 

 

Budget Control 
 สำมำรถก ำหนดงบประมำณตำมรหสัผงับญัชี โดยแยกตำมแผนก สำขำ, โครงกำร (JOB) เพ่ือวำงแผนทำงกำรเงิน
ขององค์กร 

 สำมำรถก ำหนดงบประมำณในแตล่ะแผนกได้หลำยงบ เพ่ือประเมินวำ่งบประมำณงบไหนได้ผลดีท่ีสดุ 
 สำมำรถก ำหนดงบประมำณได้ไมจ่ ำกดัปีและหลำยล ำดบั 
 เลือกวิธีก ำหนด Budget ได้หลำยแบบ คือ เฉลี่ยทัง้ปี ,เฉลี่ยรำยเดือน, ปรับเป็นจ ำนวนเงิน,ปรับเป็นจ ำนวน
เปอร์เซน็ต์, ปรับทบยอดทกุเดือน (%) ,ก ำหนดเอง 
 

 

Cheque & Bank   
 ควบคุมรำยกำรเช็ครับได้ทุกขัน้ตอน ตัง้แต่กำรบันทึกเช็ครับ, ขำยลดเช็ค, ฝำกเช็ครับ, เช็คผ่ำน, เช็คคืน, เช็ค
ยกเลิก และเปลี่ยนเช็ครับ 

 ควบคมุรำยกำรเช็คจ่ำยได้ทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ำรบนัทกึเช็คจ่ำย, เช็คผ่ำน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็คจ่ำย 
 สำมำรถบนัทกึรำยกำรเคลื่อนไหวบญัชีเงินฝำก  และรำยกำรฝำก – ถอน 
 สำมำรถโอนเงินระหวำ่งสมดุเงินฝำก พร้อมหกัคำ่ธรรมเนียมธนำคำร 
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 สำมำรถบนัทกึรำยได้ธนำคำร (ดอกเบีย้รับ, ภำษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ำย) และบนัทกึจ่ำยคำ่ใช้จ่ำยธนำคำร (ดอกเบีย้จ่ำย
, คำ่ธรรมเนียมธนำคำร, ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย) 

 สำมำรถท ำ Bank Reconcile 
 สำมำรถพิมพ์ Bank Statement และรำยงำน Statement ลว่งหน้ำ (จ่ำย) ได้ 
 สำมำรถพิมพ์ยอดคงเหลือแยกตำมธนำคำร และแยกตำมประเภทเงินฝำกได้ 
 สำมำรถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับท่ีถงึก ำหนดน ำฝำก และทะเบียนเช็คจ่ำยท่ีถงึก ำหนดจ่ำยช ำระ 
 สำมำรถแสดงรำยกำรวนัท่ีก ำหนดเช็ครับ และวนัท่ีก ำหนดเช็คจ่ำย ได้จำกปฏิทิน และสำมำรถ Drill down จำก
ปฏิทิน เพ่ือดรูำยละเอียดรำยกำรเช็คได้ 

 สำมำรถดรูำยกำรแยกอำยเุช็ครับและเช็คจ่ำยได้ 
 สำมำรถก ำหนดรูปแบบเช็คได้เอง โดยกำร Scan รูปแบบของเช็คแตล่ะธนำคำรจดัเก็บไว้ในโปรแกรม 
 สำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรพิมพ์เช็คได้เอง และสำมำรถบนัทกึรูปแบบกำรพิมพ์ได้ตำมท่ีต้องกำร 
 สำมำรถน ำเช็ครับมำช ำระได้บำงสว่น จนกวำ่จะหมด หรือช ำระทัง้หมด 
 สำมำรถน ำเช็คจ่ำยมำช ำระได้บำงสว่น จนกวำ่จะหมด หรือช ำระทัง้หมด 
 สำมำรถพิมพ์ฟอร์ม Pay – In ได้ 
 สำมำรถด ูHistory เช็ครับ-เช็คจ่ำยได้ 

 

 

Financial Management 
 สำมำรถประมำณกำรรำยรับได้จำก  ใบสัง่ขำย ,บนัทกึขำย,ใบวำงบิล 
 สำมำรถประมำณกำรรำยจ่ำยได้จำก ใบสัง่ซือ้, บนัทกึซือ้ 
 สำมำรถดรูำยงำนเปรียบเทียบประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำยได้จำก 
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  ใบสัง่ขำยเปรียบเทียบกบัใบสัง่ซือ้ 
 บนัทกึขำยเปรียบเทียบกบับนัทกึซือ้ 

 สำมำรถดรูำยงำนเปรียบเทียบประมำณกำรเช็ครับ-เช็คจ่ำย 
 สำมำรถดกูรำฟเปรียบเทียบประมำณกำรเช็ครับ-เช็คจ่ำย 
 สำมำรถดปูระมำณกำร Statement ของเช็คได้ เพ่ือดยูอดเงินในอนำคต ณ วนัท่ีเรียกดรูำยงำน 
 สำมำรถสร้ำงงบกำรเงินได้ตำมต้องกำร เช่น งบดุล, งบก ำไรขำดทุน,งบกระแสเงินสด, หมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน 
 

 

General Ledger 
 สำมำรถบันทึกบัญชีแบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตก่ีรำยกำรก็ได้) และโปรแกรมจะท ำกำร Check 

Balance ให้ทกุ Voucher 
 ใน  1 Voucher สำมำรถบนัทกึใบก ำกบัภำษีได้หลำยใบ (Multi Invoice) และเรียกดรูำยงำนภำษีซือ้-ภำษีขำยแยก
ตำม Invoice 

 ใน  1 Voucher สำมำรถบนัทกึเช็ครับ-เช็คจ่ำยได้ไมจ่ ำกดั 
 ใน 1 Voucher สำมำรถบนัทกึเป็นเงินโอนเข้ำ - โอนเงินออกได้ไมจ่ ำกดั 
 มีเมนสู ำหรับกำรบนัทกึบญัชีแบบเร็ว 
 สำมำรถสร้ำงรูปแบบกำรบนัทกึบญัชีท่ีเรียกใช้บ่อยได้เองตำมต้องกำร (สร้ำง Template) 
 ผงับญัชี Standard ของโปรแกรมท่ีสำมำรถปรับแต่งให้ตรงกบัระบบงำนของผู้ ใช้  หรือจะสร้ำงผงับญัชีได้เองตำม
ต้องกำร 

 สำมำรถก ำหนดกำร Allocate ผงับญัชี ให้ไปยงัแผนกตำ่ง ๆ ได้เองอตัโนมตัิ 

Accounts Receivable 

System 
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 สำมำรถเร่ิมกำรใช้งำนได้ทนัที โดยไมต้่องบนัทกึยอดยกมำ  
 บนัทกึย้อนหลงัข้อมลูย้อนหลงัได้ โดยไมจ่ ำกดัช่วงเวลำ 
 สำมำรถก ำหนดกำร Running เลขท่ีเอกสำรอตัโนมตัิโดยแยกตำมสมดุรำยวนั 
 สำมำรถแยกแผนก,สำขำ,โครงกำร (JOB)  
 สำมำรถเรียกดงูบแบบแยกหรือรวม แผนก,สำขำ,โครงกำรก็ได้ 
 สำมำรถก ำหนดงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 
 สำมำรถออกงบได้ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
 มีงบกำรเงิน Standard และสำมำรถสร้ำงงบกำรเงิน เช่น งบดลุ งบก ำไรขำดทุน งบเปรียบเทียบ ได้เองได้โดยไม่
จ ำกดั 

 สำมำรถสร้ำงงบกำรเงินตำม Profit Center, งบกำรเงินตำม Job order ได้ 
 มีงบก ำไรขำดทนุแบบเปรียบเทียบรำยเดือน, รำยปี 
 สำมำรถพิมพ์เช็คจ่ำยและ Voucher ท่ี Post มำจำกระบบอื่นได้ 
 สำมำรถพิมพ์หนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่ำยได้ รวมทัง้จดัท ำ ภงด 3, ภงด 53 (ทัง้ใบตอ่และใบปะหน้ำ) 
 สำมำรถจดัท ำ Pre-payment เพ่ือเสนอผู้บริหำรในกำรเซน็ต์อนมุตัิ ก่อนท ำรำยกำร Post เข้ำ GL 
 สำมำรถเรียกดูรำยงำนทำงกำรเงินได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี เช่น รำยงำนบัญชีแยกประเภท, งบทดลอง, 
กระดำษท ำกำร เป็นต้น 

 สำมำรถโอนข้อมูลรำยกำรรำยวันหรือยอดยกมำ ในกรณีท่ีต้องกำรรวมรำยกำร GL ของแต่ละสำขำเข้ำมำยัง
ส ำนกังำนใหญ่ 

 สำมำรถด ูIncome Statementได้ 
 สำมำรถ Post รำยกำรรำยวนัเข้ำบญัชีแยกประเภทได้ทัง้แบบ Batch Post, Batch Post (Sum) และ  

Realtime Post 
 สำมำรถสร้ำง  Cash Flow ได้ 
 สำมำรถ Reconcile ผงับญัชีระหวำ่งเดบิตและเครดิตได้  
 มีรำยงำนเปรียบเทียบยอดคงเหลือและยอดกำรเปลี่ยนแปลงสทุธิของแตล่ะผงับญัชีทัง้รำยเดือน ,รำยไตรมำส 
 มีเมนสู ำหรับกำรปิดบญัชีสิน้ปี เพ่ือท ำกำรประมวลผลข้อมลูทำงบญัชีและโอนยอดยกมำไปงวดบญัชีถดัไป 
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Inventory Control 
 สำมำรถก ำหนดรำคำขำยสินค้ำได้ดงันี ้
 ก ำหนดรำคำซือ้มำตรฐำน, รำคำขำย และต้นทนุมำตรฐำน (Standard Cost, ต้นทนุจดัเก็บ, ต้นทนุโอนย้ำย) 
 ก ำหนด Price List , Promotion เฉพำะลูกค้ำรำยตวัและ    สำมำรถให้ส่วนลดแต่ละรำยกำรสินค้ำหรือกลุ่ม

สินค้ำตอ่ลกูค้ำรำยตวัหรือกลุม่ลกูค้ำ โดยมีเง่ือนไขตำมช่วงเวลำ 
 สำมำรถก ำหนดส่วนลดสินค้ำได้หลำยระดบั และให้ส่วนลดได้ทัง้จ ำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์ (%) แต่ละรำยกำร
สินค้ำใน Invoice ใบเดียวกนั  

 สำมำรถก ำหนดรำคำและต้นทนุมำตรฐำนท่ีเป็น สินค้ำทัง้หมด,บำงกลุม่สินค้ำ หรือ สินค้ำรำยตวัได้ 
 สำมำรถก ำหนดรำยกำรรำคำตำมระยะเวลำวนัเครดิต ตำมช่วงวนัท่ีท่ีก ำหนดในสินค้ำใดๆได้ 
 สำมำรถก ำหนด Price List และ Promotion เฉพำะลูกค้ำรำยตวัและสำมำรถให้ส่วนลดแต่ละรำยกำรสินค้ำหรือ
กลุม่สินค้ำตอ่ลกูค้ำรำยตวัหรือกลุม่ลกูค้ำ  

 กำรก ำหนดเง่ือนไขเวลำของ Price List และ Promotion ได้ 
 สำมำรถก ำหนด Priority ในกำรแก้ไขรำคำและสว่นลดของ Price List และ Promotion ได้วำ่สำมำรถให้แก้ไขได้อีก
หรือไม ่

 สำมำรถจดัประเภทสินค้ำได้ เช่น สินค้ำ, สินทรัพย์ หรือวตัถดุิบ 
 สำมำรถจดัประเภทสินค้ำได้ เช่น สินค้ำบริกำรหรือสินค้ำมี Stock 
 สำมำรถจดัเก็บสินค้ำได้หลำยประเภท เช่น สินค้ำทัว่ไป,สินค้ำมี Lot,สินค้ำมีทัง้ Lot และ Serial รวมถงึ  
สินค้ำมีอำยดุ้วย 

 สำมำรถเลือกวิธีกำรคิดต้นทุนได้  4 แบบ คือ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย  (Moving Average), วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน 
(FIFO)และ วิธี Standard Cost , Specific Lot  
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 สำมำรถก ำหนดจดุทศนิยมของจ ำนวนสินค้ำและต้นทนุ/หน่วยได้ตัง้แต ่0 – 4 หลกั  
 สำมำรถก ำหนดช่วงอำยุสินค้ำและแสดงหน้ำต่ำงเตือนเมื่อสินค้ำก ำลงัจะหมดอำยุ เพ่ือง่ำยต่อกำรบริหำรและ
จดักำรกบัตวัสินค้ำท่ีก ำลงัหมดอำยุ 

 สำมำรถก ำหนดคลงัและท่ีเก็บโดยอตัโนมตัิ โดยท่ีเรำสำมำรถก ำหนดได้ ทัง้สินค้ำทัง้หมด, เฉพำะกลุม่สินค้ำ  
หรือจะเป็นสินค้ำรำยตวัก็ได้ 

 สำมำรถก ำหนดแผนกำรสัง่ซือ้สินค้ำได้  และมีหน้ำตำ่งเตือนสินค้ำท่ีต้องสัง่ซือ้เป็นตวัช่วยในกำรตดัสินใจท่ีจะ 
สัง่ซือ้สินค้ำ 

 สำมำรถก ำหนดยอดคงเหลือต ่ำสดุ,สงูสดุหรือปริมำณกำรสัง่ซือ้ท่ีเหมำะสม เพ่ือช่วยในกำรบริหำรคลงัสินค้ำ 
 สำมำรถบนัทกึใบขอเบิกและอนมุตัิใบขอเบิก 
 สำมำรถบันทึกใบขอโอนย้ำยสินค้ำและอนุมตัิขอโอนย้ำยสินค้ำโอนย้ำยสินค้ำออกคลัง ,โอนย้ำยสินค้ำเข้ำคลัง, 
โอนย้ำยข้อมลูเข้ำคลงัอตัโนมตัิ 

 สำมำรถบนัทกึกำรเบิกตำ่ง ๆ ได้ เช่น กำรเบิกใช้, เบิกผลิต, เบิกตวัอย่ำง, เบิกช ำรุด, เบิกยืมหรือเบิกอื่น ๆ 
 สำมำรถบนัทึกกำรรับคืนจำกกำรเบิกต่ำง ๆ ได้ เช่น รับคืนจำกกำรเบิกใช้, เบิกผลิต, เบิกตวัอย่ำง, เบิกช ำรุด, เบิก
ยืมหรือเบิกอื่น ๆ 

 สำมำรถบนัทกึสง่คืนสินค้ำผลิตส ำเร็จ เช่น ในกรณีสินค้ำไมไ่ด้คณุภำพ  
 สำมำรถบนัทกึปรับเพ่ิมต้นทนุสินค้ำในกำรโอนย้ำย และ ปรับเพ่ิมต้นทนุในกำรรับสินค้ำผลิตเสร็จ  
ภำยในหน้ำจอเดียวกนั 

 สำมำรถบนัทกึกำรตรวจนบัสินค้ำโดยมีกำรแยกระหวำ่งผู้ตรวจสอบกำรนบั และผู้ตรวจนบัสินค้ำ  
 สำมำรถปรับรำคำขำยสินค้ำท่ีเคยขำยไปแล้วได้โดยหน้ำจอปรับรำคำขำย 
 สำมำรถปรับปรุงเพ่ิม/ลดสินค้ำอตัโนมตัิ โดยระบไุด้วำ่จะให้เพ่ิม, ลด หรือไมม่ีผลตอ่ Stock 
 มีเมนูค ำนวณสินค้ำรวมเป็นชุดและสินค้ำแยกชุด เพ่ือเป็นกำรประมำณกำรจ ำนวนสินค้ำท่ีเกิดขึน้หลงัจำกท่ีมีกำร
รวมหรือแยกสินค้ำชดุ และยงัสำมำรถก ำหนดสินค้ำแบบชดุซ้อนชดุได้ 

 มีเมนสู ำหรับกำร ค ำนวณต้นทนุ และมีเมนสู ำหรับกำร Post IC แบบ Batch, Post IC แบบ Batch ขำยเช่ือ 
และขำยสด 

 สำมำรถเรียกดรูำยงำนของระบบได้ เช่น รำยงำนก ำหนดรำคำและต้นทุนมำตรฐำน, รำยงำนก ำหนด Price list & 
Promotion และ รำยงำนก ำหนดรำคำตำมระยะเวลำเครดิต  

 

Inquiry  
 สำมำรถตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้ำ พร้อมทัง้แสดงควำมเคลื่อนไหวของสินค้ำท่ีเกิดขึน้ทัง้จำกส่วนของระบบ IC 
และ WH  ต้องกำรดรูำยละเอียดยอดสินค้ำ เพ่ือน ำไปท ำกำรสัง่ซือ้สินค้ำเพ่ิมเติม 

 สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดกำรซือ้ของรหัสสินค้ำท่ีต้องกำร พร้อมทัง้แสดงประวัติกำรซือ้ท่ีผ่ำนมำ,ประวตัิ
เจ้ำหนีร้ำยตวั, รำยละเอียดและสถำนะของเช็คจ่ำย,ประวตัิกำรส ำรวจรำคำ พร้อมทัง้แสดงรำยละเอียดรำยกำร
สินค้ำค้ำงรับและรำคำมำตรฐำนตำ่งๆท่ีก ำหนดไว้ของสินค้ำแตล่ะรำยกำร 
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 สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดกำรขำยของรหสัสินค้ำท่ีต้องกำร พร้อมทัง้แสดงประวตัิกำรขำยท่ีผ่ำนมำ,ประวตัิ
ลกูหนีร้ำยตวั,รำยละเอียดและสถำนะของเช็ครับ, รำยกำรสินค้ำส่ง พร้อมทัง้แสดงรำยละเอียดกำรตัง้ระดบัรำคำ
ขำยในช่วงตำ่งๆ  

 สำมำรถวิเครำะห์และสรุปข้อมลูระบบซือ้ ระบบขำย ระบบสต๊อกสินค้ำ  
 สำมำรถวิเครำะห์โดยหน้ำจอจะแสดงข้อมลูตำมช่วงวนัท่ี ท่ีเรำท ำกำรเลือกของระบบซือ้ระบบขำย  
ระบบสต๊อกสินค้ำ  

 สำมำรถวิเครำะห์ประวตัิเอกสำรกำรซือ้-ขำย ของเจ้ำหนี ้ลกูหนี ้แตล่ะรำย  
 สำมำรถวิเครำะห์ประวตัิกำรเคลื่อนไหวเช็ครับ-จ่ำย  
 สำมำรถวิเครำะห์ข้อมลูยอดสินค้ำคงเหลือ และควำมเคลื่อนไหวของสินค้ำได้อย่ำงง่ำยดำย 

Letter of Credit 
 สำมำรถท ำรำยกำรได้หลำยสินค้ำตอ่ Letter of  Credit 1 ใบ 
 สำมำรถท ำ Packing  Credit โดยต้องมีอ้ำงอิงรำยกำรมำจำก Letter of  Credit  
 รองรับอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ 
 เม่ือบนัทกึ Packing  Credit แล้วสำมำรถ Post รำยกำรเข้ำระบบบญัชีแยกประเภทได้ 
 สำมำรถอ้ำงอิงรำยกำร Packing Credit ไปตดัยอดรับช ำระหนีใ้นระบบลกูหนีไ้ด้ 
 รำยงำน Packing Credit ท่ีค้ำงช ำระ 
 รำยงำนและกำร์ด Packing Credit 
 รำยงำน Letter of  Credit 

 

Multicurrency 
 สำมำรถก ำหนดสกลุเงินท่ีรหสัลหูนีแ้ละเจ้ำหนีไ้ด้และเปลี่ยนแปลงได้ท่ีหน้ำจอบนัทกึ 
 สำมำรถบนัทกึอตัรำแลกเปลี่ยน ซึง่เป็นอตัรำซือ้ และอตัรำขำยในแตล่ะวนัได้ทกุวนั ส ำหรับทกุสกลุเงิน 
 สกลุเงินและอตัรำแลกเปลี่ยน ณ ปัจจบุนัจะแสดงให้อตัโนมตัิท่ีหน้ำจอบนัทกึตำมท่ีก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนไว้ 
 บนัทกึเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ โปรแกรมจะค ำนวณเป็นเงินบำทให้อตัโนมตัิ 
 สำมำรถ Post ข้อมลูเข้ำสูร่ะบบบญัชีแยกประเภทและระบบภำษีให้อตัโนมตัิ 
 สำมำรถดกู ำไรขำดทนุจำกกำรแลกเปลี่ยนได้ ณ วนัท่ีรับช ำระหรือจ่ำยช ำระ 
 สำมำรถวิเครำะห์หนีท่ี้ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ วำ่ในอนำคตจะต้องจ่ำยช ำระเท่ำไร โดยสรุปเป็นเงินแตล่ะสกลุ แสดง
ยอดก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  (ในกรณีมียอดคงค้ำงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ)โดยเปรียบเทียบ
ระหวำ่งอตัรำวนัท่ีซือ้กบัอตัรำแลกเปลี่ยนในวนัท่ีเรียกดขู้อมลู 
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 กำรค ำนวณก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีจำกอตัรำแลกเปลี่ยนในวนัสิน้งวด  (Unrealized Gain/loss on 
Foreign Exchange)และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จริงเมื่อได้รับช ำระหนี  ้(Realized Gain/loss 
on Foreign Exchange) 

 ท ำกำร Revalue ได้ไมจ่ ำกดัครัง้และ Post เข้ำระบบบญัชีแยกประเภทให้อตัโนมตัิ 
 ส ำหรับเจ้ำหนีต้ำ่งประเทศสำมำรถบนัทึกจ ำนวนเงินเป็นสกุลเงินต่ำงๆได้ สำมำรถก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนเงินได้
ทุกวนั  ในกำรบนัทึกรำยกำร ระบบจะค ำนวณแปลงค่ำเป็นเงินบำทให้โดยอตัโนมตัิ   โดยวนัท่ีตดัช ำระ ระบบจะ
แสดง จ ำนวนเงินใน Invoice ด้วยอตัรำท่ีจองไว้  สว่น Invoice ท่ีไมม่ีกำรจองอตัรำแลกเปลี่ยนฯ เม่ือมีกำรตดัช ำระ
รำยกำรดงักลำ่ว ระบบจะแสดงจ ำนวนเงินใน Invoice ด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนในปัจจบุนั และท ำกำรค ำนวณวำ่มีผล
ก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเท่ำไร  โดยเปรียบเทียบระหว่ำงวนัท่ีตัง้หนีก้บัวนัท่ีตดัช ำระพร้อมทัง้บนัทกึ
ให้ทนัที 

 สำมำรถดรูำยงำนส ำหรับรำยกำรซือ้-ขำย, รับช ำระหนี-้จ่ำยช ำระหนีท่ี้เป็นเงินตรำตำ่งประเทศได้ 
 

 
Petty Cash 

 สำมำรถบนัทกึกำรรับ-จ่ำยเงินสดย่อยได้ 
 สำมำรถบนัทกึตัง้วงเงินสดย่อย เพ่ือไว้ส ำหรับตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีรับกบัจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยได้อย่ำงถกูต้อง 
 สำมำรถบนัทกึเอกสำรขอจ่ำยเงินสดย่อย  ก่อนท่ีจะน ำเอกสำรไปท ำรำยกำรที่จ่ำยเงินสดย่อยได้ 
 สำมำรถบนัทกึกำรจ่ำยเงินสดย่อยได้เกินกวำ่จ ำนวนเงินท่ีมีอยู่ได้  
 สำมำรถอ้ำงอิงเอกสำรขอจ่ำยเงินสดย่อย  เพ่ือท่ีจะน ำมำท ำรำยกำรจ่ำยเงินสดย่อยได้ 
 มีรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินสดย่อยและแยกประเภทเงินสดย่อย 
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 สำมำรถพิมพ์ ฟอร์มใบจ่ำยเงินสดย่อยได้ 
 มีรำยงำนสรุปกำรจ่ำยเงินสดย่อย 
 มีรำยงำนสรุปยอดคงเหลือของวงเงินสดย่อยนัน้ๆ 
 มีรำยงำนจ่ำยเงินสดย่อยแยกตำม Job  
 มีรำยงำนบญัชีเงินสดย่อย 

 

 

Purchase Order 
 สำมำรถบันทึกกำรซือ้แบบ Lot , Serial และระบุวนัท่ีผลิต/วนัท่ีหมดอำยุ (Expire date) ของอำยุสินค้ำได้โดยกำร
เพ่ิม Lot No. , Serial ผ่ำนหน้ำจอกำรบนัทกึได้เลย 

 กรณีท่ีเป็นสินค้ำ Lot  สำมำรถเพ่ิมหมำยเลข Lot No. , Serial No. ผ่ำนหน้ำจอใบรับของ ,ซือ้สด,ซือ้เช่ือ ได้ทนัที 
 รองรับอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ (Multicurrency) ทัง้ระบบ ตัง้แต่กำรท ำใบขอซือ้, ใบสัง่ซือ้, ซือ้เงินเช่ือ, 
ซือ้เงินสด, จ่ำยเงินมดัจ ำ, ลดหนี/้เพ่ิมหนี ้ 

 สำมำรถบนัทกึขอซือ้, สัง่ซือ้  และซือ้สินค้ำทัง้ท่ีมีภำษี และยกเว้นภำษี ในใบก ำกบัภำษีเดียวกนัได้ 
 สำมำรถท ำใบขอซือ้โดยไมร่ะบผุู้ขำยได้ 
 สำมำรถจดัส ำรวจรำคำ เปรียบเทียบรำคำซือ้ ก่อนกำรตดัสินใจสัง่ซือ้  
 สำมำรถบนัทกึใบขอซือ้, ใบสัง่ซือ้ แยกตำมสำขำ แผนกและ JOB  
 สำมำรถบนัทกึใบขอซือ้สินค้ำ ตำมเอกสำรกำรสัง่จองสินค้ำได้ 
 สำมำรถตรวจสอบสินค้ำค้ำงรับ หลงัจำกท่ีส่งใบสัง่ซือ้ไปให้ Supplier แล้วได้ว่ำสินค้ำใดบ้ำงท่ี Supplier ยังไม่ได้
จดัสง่มำให้ 
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 สำมำรถก ำหนด Option ให้แสดงรำคำซือ้สินค้ำอตัโนมัติได้ เช่น แสดงรำคำซือ้ล่ำสุด, รำคำซือ้ล่ำสุดตำมผู้ ขำย, 
รำคำซือ้มำตรฐำน เป็นต้น 

 สำมำรถก ำหนด เง่ือนไขให้โปรแกรมอนมุตัิใบขอซือ้ และใบสัง่ซือ้แบบอตัโนมตัิ เม่ือมีกำรบนัทกึข้อมลู (Save) ขอซือ้
และสัง่ซือ้  

 รองรับธุรกิจท่ีมีกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  โดยสำมำรถบันทึกต้นทุนส่วนเพ่ิมเติมได้  และสำมำรถเช่ือมโยงกับ
ระบบ SO    เพ่ือจองสินค้ำส ำหรับใบสัง่ซือ้ของลกูค้ำท่ีมีรำยกำรสินค้ำค้ำงสง่ได้ 

 รองรับกำรจ่ำยช ำระหนีเ้ป็นงวดๆ เหมือนระบบเช่ำซือ้ 
 สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขเตือนเมื่อมีเงินมดัจ ำ ท่ีเมนบูนัทกึซือ้สด ซือ้เช่ือ และสำมำรถตดัเงินมดัจ ำได้มำกกวำ่ 1 ใบ 
 รำยกำรบันทึกซือ้ทัง้หมด เพ่ิมหนี ้ลดหนี ้ให้สำมำรถก ำหนดได้ว่ำเป็นกำรซือ้สินค้ำหรือกำรซือ้ทรัพย์สิน เป็น
คำ่ใช้จ่ำย  (ต้องก ำหนดกำรเช่ือมเอกสำรเข้ำสู ่GL ให้ถกูต้อง)  

 สำมำรถบันทึกต้นทุนสินค้ำ ( Landed Cost)  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษีศุลกำกร โดยจะมีกำรกระจำยค่ำใช้จ่ำยรวม  
โดยคิดตำมมูลค่ำของสินค้ำแต่ละหน่วยแต่ละชนิด  สำมำรถก ำหนดวิธีกำรกระจำยค่ำใช้จ่ำย โดยคิดตำมมูลค่ำ
สินค้ำ  ตำมจ ำนวนกลอ่ง  หรือตำมปริมำณของสินค้ำได้ 

 สำมำรถตรวจสอบประวัติ (History)เอกสำรได้ว่ำถูกอ้ำงอิงไปใช้ท่ีใดบ้ำง และ Drill Down เพ่ือดูต้นขัว้เอกสำรท่ี
อ้ำงอิงไปใช้งำนได้ 

 เมื่อบนัทึกกำรซือ้เงินเช่ือ  โปรแกรมจะส่งข้อมลูไปยังระบบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วนเพียงแค่กำรท ำงำนใน
หน้ำจอเดียว ไมว่ำ่จะเป็นกำรเพ่ิมยอดสินค้ำให้ในระบบ Stock, รำยงำนภำษีซือ้ในระบบ VAT, บญัชีแยกประเภทใน
ระบบ GL  

 สำมำรถบนัทกึสว่นลดตอ่รำยสินค้ำหรือสว่นลดทัง้บิลได้ทัง้จ ำนวนเงินและ อตัรำ % ได้หลำยระดบั 
 ใบสัง่ซือ้ 1 ใบสำมำรถท ำกำรสัง่ซือ้จำกผู้ขำยได้หลำยรำย 
 มีรำยงำนวิเครำะห์ประวตัิกำรซือ้ N ครัง้หลงัสดุ,แสดงรำคำจ ำนวนวนัเครดิต เพ่ือช่วยในกำรพิจำรณำสัง่ซือ้ 
 สำมำรถสอบถำมประวตัิกำรซือ้สินค้ำได้ ตำมผู้ขำย, สินค้ำ, ประเภทรำยกำรซือ้, ช่วงเวลำได้ตำมต้องกำร 
 สำมำรถตรวจสอบยอดสัง่ซือ้ ซือ้ เช่ือ ซือ้สด แบบประจ ำวนั, เดือน, ไตรมำส, ปี  
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Sale Order 
 มีเมนูสอบถำมสินค้ำ (Inquiry) เพ่ือเก็บข้อมลูเก่ียวกบัตวัสินค้ำหรือรำยละเอียดต่ำงๆ ของลกูค้ำ เมื่อลกูค้ำได้เข้ำ
มำท ำกำรติดตอ่ซือ้ขำย หรือท ำกำร สอบถำมเก่ียวกบัตวัสินค้ำ 

 มีเมน ูEstimate เพ่ือใช้ส ำหรับบนัทกึรำยกำร ประมำณรำคำขำย ซึง่สำมำรถท่ีบนัทกึรำยละเอียดตำ่งๆ ได้โดยตรง 
และสำมำรถท่ีจะอ้ำงอิงรำยกำรมำจำก  Inquiry ได้ 

 รองรับระบบแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ  (Multi Curency) และระบบฝำกขำย  (Consignment) 
 รองรับระบบกำรขำย มีระบบป้องกนัเอกสำรสญูหำย เมื่อเอกสำรนัน้ถกูน ำไปใช้อ้ำงอิงรำยกำรอื่น ๆ  
 เมื่อเอกสำรมีกำรอ้ำงอิงรำยกำร จะไม่ยอมให้แก้ไขรำยกำรเอกสำรท่ีถูกอ้ำงอิงรำยกำรได้เพรำะว่ำเพ่ือปกป้อง
เอกสำรมีกำรแก้ไขรำยกำรเดิม 

 สำมำรถ Clear เอกสำรเสนอรำคำ, สัง่จอง,สัง่ขำยได้เม่ือไมต้่องกำรได้ 
 สำมำรถ Clear เอกสำรสัง่จอง,สัง่ขำยแบบบำงสว่นได้ (Patial) 
 สำมำรถก ำหนด On Hold เอกสำร Inquiry, Estimate,ใบเสนอรำคำ,ใบสัง่จอง และใบสัง่ขำยได้ 
 สำมำรถ Copy ใบเสนอรำคำ,ใบสัง่จอง, ใบสัง่ขำย เพ่ือให้ทนัตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำ และเร็วกวำ่คูแ่ข่ง 
 เป็นระบบกำรอ้ำงอิงเอกสำร เพ่ือลดขัน้ตอนในกำรบนัทกึรำยกำรใหม ่เช่น ใบเสนอรำคำอ้ำงมำท ำสัง่จอง  
และใบสัง่ขำย  

 มี Option ตรวจสอบ Credit Limit ตัง้แตจ่ดัท ำใบสัง่ขำย 
 มี Option ตรวจสอบ เสนอรำคำได้เกินวงเงินอนมุตัิลกูหนี,้ 
 สำมำรถท ำใบสัง่ขำยได้เกินวงเงินอนมุตัิลกูหนี,้ขำยได้เกินวงเงินอนมุตัิลกูหนี,้ 
 สำมำรถท ำใบสัง่ขำยได้เกินจ ำนวนสัง่จอง,ขำยได้เกินจ ำนวนสัง่ขำย,เตือนเมื่อมีเงินมดัจ ำลกูหนี,้ ขำยต ่ำกวำ่รำคำ
ทนุ, สัง่จองได้เกินใบเสนอรำคำ ซึง่จะต้องมีกำรก ำหนดท่ี Option ของ ระบบ SO 
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 สำมำรถตรวจสอบวงเงินเครดิตท่ีให้กบัลกูค้ำได้ 
 สำมำรถบนัทกึรับเงินมดัจ ำทัง้แบบมีภำษีและไมม่ีภำษี 
 สำมำรถเปิดบิลขำยได้โดยไมต้่องบนัทกึสินค้ำยกมำ 
 สำมำรถเปิดบิลได้ทนัที โดยไมผ่่ำนระบบใบเสนอรำคำ, ใบสัง่จอง และใบสัง่ขำย 
 สำมำรถ Copy Bill ได้ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรออกบิล 
 สำมำรถอ้ำงอิงรำยกำรจำกสัง่ขำยมำเปิดบิลได้ทนัที 
 สำมำรถแสดงรำคำขำยอัตโนมัติตำม  Campaign ท่ีก ำหนดไว้ เช่น  รำคำขำยหลงัสุด, รำคำขำยหลังสุดตำม
ลกูค้ำ, Promotion, Pricelist  ฯลฯ  

 สำมำรถก ำหนดอตัรำภำษีอตัโนมตัิตำมลกูหนีร้ำยตวัได้   
 สำมำรถเลือกประเภทภำษี (แบบแยกนอก / รวมใน / ไมค่ิดภำษี) และก ำหนดประเภทกำรขำย (สินค้ำหรือบริกำร) 
ได้ในหน้ำจอกำรบนัทกึ 

 เม่ือบนัทกึกำรขำยเงินเช่ือ  โปรแกรมจะสง่ข้อมลูไปยงัระบบตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วนเพียงแคก่ำรท ำงำนใน
หน้ำจอเดียว ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับลดยอดสินค้ำให้ในระบบ Stock, รำยงำนภำษีขำยในระบบ VAT, บัญชีแยก
ประเภทในระบบ GL  

 สำมำรถดรูำยกำรรำยวนัใบเสนอรำคำ, ขำยเงินเช่ือและก ำหนดสง่ของจำกปฏิทินได้ โดยสำมำรถเลือกช่วงเดือน,  
เลขท่ีเอกสำรหรือรหสัลกูค้ำ 

 สำมำรถบนัทกึยกเลิกใบก ำกบัภำษี, ออกแทนใบก ำกบัภำษีได้ 
 รองรับกำรขำยสินค้ำเป็นชดุ, LOT, Serial 
 เม่ือลกูหนีเ้กินวงเงินเครดิต (Credit Limit) สำมำรถเปิดวงเงินอนมุตัิชัว่ครำวได้ โดยก ำหนดผู้มีอ ำนำจ 
กำรอนมุตัิได้(Autorize) 

 มีระบบเตือน (Alert)  เมื่อท ำกำรขำยสินค้ำมำกกวำ่ยอดคงเหลือต ่ำสดุของสินค้ำ (Safety Stock) 
 มีระบบเตือน (Alert) เม่ือท ำกำรขำยสินค้ำต ่ำกวำ่รำคำทนุ 
 สำมำรถ Set Default  สถำนท่ีสง่ของ (Ship to) ของลกูค้ำแตล่ะรำยได้และระบสุถำนท่ีสง่ของ (Ship to)  
ได้หลำยสถำนท่ี  

 สำมำรถแยกสมดุรำยวนั (Book) คมุรำยกำรขำย  เช่น สมดุรำยวนัขำยเช่ือ, สมดุรำยวนัขำยสด  เป็นต้น 
 วิเครำะห์ประวตัิกำรขำยได้มำกกวำ่ 10 ครัง้หลงัสดุ เพ่ือแสดงรำคำ, เครดิต, กำรให้สว่นลดเงินสดและข้อตกลง 
อื่น ๆ ท่ีสำมำรถน ำมำใช้ช่วยในกำรพิจำรณำในกำรเพ่ิมวงเงินอนมุตัิเครดิตได้ 

 สำมำรถดรูำยงำน  Sale Stock  ท่ีตดัจ ำนวนสินค้ำท่ีสัง่จองออกแตย่งัไมเ่ป็นกำรตดั Stock จริง (รวมถงึสินค้ำท่ีมี  
Serial No.) 

 สำมำรถสอบถำมต้นทนุและจ ำนวนสินค้ำคงเหลือ, สอบถำมประวตัิกำรขำย โดยเลือกช่วงข้อมลู,สินค้ำ, ลกูหนีไ้ด้
ตำมต้องกำร 

 สำมำรถสอบถำมรำยกำรสินค้ำค้ำงสง่, สินค้ำท่ีต้องสง่ หรือสินค้ำท่ีรอน ำสง่ ตำมช่วงเวลำท่ีต้องกำร 
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 มีเมน ูSale Statistics เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ข้อมลูของระบบขำยและกำรตลำด 
 มีเมน ูSale History เก็บประวตัิกำรขำยสินค้ำและรำคำขำยสินค้ำครัง้หลงัสดุ 
 สำมำรถวิเครำะห์กำรขำยเป็นรำยเดือน, รำยไตรมำส, รำยคร่ึงปี และสะสมทัง้ปี,เก็บข้อมลูสถิติกำรขำย 

 

 

Value Add Tax 
 ระบบภำษีมลูคำ่เพ่ิม (VAT)จะถกูสง่ข้อมลูมำจำกกำรบนัทกึขำย, บนัทกึซือ้, และบนัทกึรำยกำรรำยวนัใน GL 
 สำมำรถก ำหนดค ำอธิบำยรำยกำรภำษีให้ Default ขึน้ตำมเมนูกำรบันทึกในแต่ละระบบ เพ่ือรองรับส ำหรับ
ค ำอธิบำยภำษีท่ีแตกตำ่งกนั 

 รำยงำนภำษีซือ้-ภำษีขำยเป็นไปตำมข้อก ำหนดของสรรพำกร และแยกตำมสำขำได้ 
 สำมำรถออกหนงัสือรับรองหกั ณ ท่ีจ่ำยได้ 
 สำมำรถพิมพ์รำยงำนภำษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ำยได้ 
 สำมำรถพิมพ์รำยงำนภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยได้ (ภงด.3,53,1) และรำยงำนพิเศษภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 
 รำยงำนภำษีซือ้-ภำษีขำยเรียงตำมเลขที่เอกสำร,เลขท่ีใบก ำกบั หรือวนัท่ี 
 รองรับกำรค ำนวณอตัรำภำษีซือ้เฉลี่ยได้ 
 สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์ม ภพ.30 
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Transportation Management    
 สำมำรถเก็บประวตัิรถแต่ละคนัได้อย่ำงละเอียด  เช่น ประเภทรถ, ย่ีห้อ, รุ่น, สี, คนขบั, รุ่นเคร่ืองยนต์, หมำยเลข
เคร่ืองยนต์,หมำยเลขแคชซี, อตัรำกำรใช้น ำ้มนั ฯลฯ  

 สำมำรถดปูระวตัิกำรใช้รถได้ 4 สถำนะ คือ วำ่ง, ซอ่มบ ำรุง, ซอ่มแซม, ถกูขำย และหมดสภำพ  
 สำมำรถบนัทกึรำยละเอียดกำรต่อทะเบียนได้ เช่น วนัท่ีใบเสร็จ, ท่ีท ำกำร, วนัท่ีต่อทะเบียน, วนัท่ีสิน้สดุ, ทะเบียน
รถ และคำ่ธรรมเนียมได้ 

 สำมำรถระบุชนิดประกันภัยได้ว่ำเป็นประกันภัยแบบใด เช่น ประกันภัยตัวรถ , ประกันภัยบุคคลท่ี 3 และ  
ประกนัสินค้ำ 

 สำมำรถก ำหนดรูปแบบอตัรำขนสง่ได้วำ่จะใช้รำคำหรือตำมจ ำนวนสินค้ำ 
 สำมำรถตรวจสอบเลขไมล์ลำ่สดุได้ในกรณีท่ีน ำรถท่ีได้บนัทกึเลขไมล์ไว้ แล้วไปเปิด Job Transport ตอ่ไป 
 สำมำรถเรียกรำยงำนรำคำเบิกค่ำน ำ้มนัได้ เพ่ือตรวจสอบว่ำในแต่ละวนัมีกำรเบิกค่ำน ำ้มนัเท่ำใด  โดยเลือกให้
ข้อมลูแสดงตำมวนัท่ีเอกสำร, วนัท่ีเติมน ำ้มนั, ทะเบียนรถ หรือรหสั Job 

 สำมำรถเรียกรำยงำนสรุปกำรใช้รถและคำ่น ำ้มนั เพ่ือวิเครำะห์รำยละเอียดเก่ียวกบักำรใช้รถและคำ่น ำ้มนัได้ 
 สำมำรถน ำบิลคำ่น ำ้มนัหลำยใบมำเบิกคำ่น ำ้มนัพร้อมกนัได้ โดยแยกเป็นเลขท่ีบิลแตล่ะใบ 
 สำมำรถเบิกคำ่น ำ้มนัพร้อมกนัได้มำกกวำ่ 1 งำน (Job) 
 สำมำรถก ำหนดรำคำน ำ้มนัได้ทกุวนั ตำมรำคำน ำ้มนัจริงในแตล่ะวนั  
 สำมำรถเรียกรำยงำนรำคำน ำ้มนัประจ ำวนัได้ เพ่ือตรวจสอบว่ำในแต่ละวนัมีกำรก ำหนดรำคำน ำ้มนัเท่ำใด  โดย
เลือกให้ข้อมลูแสดงตำมวนัท่ีเอกสำร หรือรหสัประเภทรถ ซึง่รำยงำนจะแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบั วนัท่ีเอกสำร, 
ประเภทรถ, ชนิดน ำ้มนั และรำคำน ำ้มนั/ลิตร 

 กำรขนสง่สำมำรถก ำหนดเส้นทำงเป็นแบบขนสง่ตำมเส้นทำงขนสง่และแบบขนสง่ตำมจดุ 
 สำมำรถวำงแผนกำรจดัของ โดยกำรค ำนวณ ตำม Dimension ของหีบห่อสินค้ำ 
 สำมำรถวำงแผนเท่ียวกำรขนสง่ลว่งหน้ำ  เช่น  ในแตล่ะวนัจะมีกำรขนสง่สินค้ำไปท่ีใดบ้ำง?  และขนสง่เป็นจ ำนวน
เท่ำไร? และก ำหนดระยะเวลำกำรขนสง่ลว่งหน้ำ เพ่ือใช้ก ำหนดเท่ียวกำรขนสง่ลว่งหน้ำได้ 

 สำมำรถ Link  ข้อมลู กำรสง่รถซอ่มบ ำรุง หรือสง่ซอ่ม เข้ำสู ่ระบบ Service Center เพ่ือลดกำรท ำงำนท่ีซ ำ้ซ้อน  
 สำมำรถค ำนวณต้นทุนของรถแต่ละคนั ตำมระยะกำรเดินทำง, อตัรำกำรใช้น ำ้มนั กิโลเมตร/ระยะกำรเดินทำง, 
อตัรำกำรใช้น ำ้มนั กิโลเมตร/ลิตร 

 

Company Manager 
 มีระบบ Audit Trail Report ในกำรตรวจเช็ค Activity ของแต่ละUser ในกำรท ำแต่ละ Transaction  เช่น Insert, 

Update, Delete, Edit 
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 มีระบบ Event ในกำรตรวจเช็คเหตกุำรณ์ในแตล่ะวนัว่ำมีกำรท ำรำยกำรอะไรบ้ำงในระบบในหน้ำจอเดียว สะดวก
ส ำหรับผู้บริหำรในกำรตรวจสอบ Transaction นอกจำกนีย้งัสำมำรถ Drill Down ไปดรูำยละเอียดท่ีหน้ำจอ 

บนัทกึได้ 

 มีระบบ To Do List เพ่ือบนัทกึแผนกำรที่จะต้องท ำในแตล่ะวนั และเพ่ือวำงแผนในอนำคตด้วย เม่ือถงึก ำหนดเวลำ
โปรแกรมจะท ำกำร  Alert User เม่ือ Log in เข้ำมำใช้งำนโปรแกรม 

 สำมำรถก ำหนดรูปแบบฟอร์มท่ีจะใช้ในแตล่ะเอกสำรได้เองโดยไมจ่ ำกดั เช่น ฟอร์มใบเสนอของแตล่ะแผนก  
 สำมำรถก ำหนดสิทธ์ิกำรใช้งำน  (Autorize) เพ่ือกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลู (Password) 
 สำมำรถจัดกลุ่มผู้ ใช้งำนและกำรเข้ำถึงเมนู,หน้ำต่ำง,Permission ในกำรท ำงำน เช่น เพ่ิม, ลบ, แก้ไข, ซ่อน 

Column ของเอกสำร โดยกำรก ำหนดเป็นกลุม่หรือรำยบคุคลก็ได้ 
 มี Option Not Set เพ่ือกำรก ำหนด Permission เร่ิมแรกท ำได้ง่ำยขึน้ 
 เม่ือก ำหนด Password เรียบร้อยแล้ว User จะเห็นเฉพำะระบบท่ีตวัเองท ำงำนเท่ำนัน้ 
 สำมำรถก ำหนดสิทธ์ิกำรเข้ำถงึกำรท ำงำนในแตล่ะสำขำได้ โดยก ำหนดเป็นกลุม่หรือรำยบคุคลก็ได้ 
 ก ำหนดกำร Approve เอกสำรวำ่ User คนใดสำมำรถเห็นรำยกำรเอกสำรท่ีอนมุตัิแล้วหรือยงัไมอ่นมุตัิ 
 สำมำรถเปลี่ยน Password เพ่ือสลบั User กำรท ำงำนได้โดยท่ีไมต้่องปิดโปรแกรม 

 

Campaign 
 สำมำรถก ำหนดรำคำขำยสินค้ำได้ดงันี ้ก ำหนดรำคำและต้นทนุมำตรฐำน, ก ำหนด Price List เฉพำะลกูค้ำรำยตวั
และสำมำรถให้ส่วนลด   แต่ละรำยกำรสินค้ำหรือกลุ่มสินค้ำต่อลูกค้ำรำยตวัหรือกลุ่มลูกค้ำ  โดยมีเง่ือนไขตำม
ช่วงเวลำ, ก ำหนด Promotion, ก ำหนดรำคำตำมระยะเวลำเครดิต 

 สำมำรถก ำหนดส่วนลดสินค้ำได้หลำยระดบั และให้ส่วนลดได้ทัง้จ ำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์ ( %) แต่ละรำยกำร
สินค้ำใน Invoice ใบเดียวกนั 

 สำมำรถก ำหนด Price List และ Promotion  เฉพำะลกูค้ำรำยตวัและสำมำรถให้ส่วนลดแต่ละรำยกำรสินค้ำหรือ
กลุม่สินค้ำตอ่ลกูค้ำรำยตวัหรือกลุม่ลกูค้ำ  

 กำรก ำหนดเง่ือนไขเวลำของ Price List และ Promotion ได้ 
 สำมำรถก ำหนด Piority ในกำรแก้ไขรำคำและสว่นลดของ Price List และ Promotion ได้วำ่สำมำรถให้แก้ไขได้อีก
หรือไม ่

 

Commission Management 
 รองรับกำรค ำนวณได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรค ำนวณจำกยอดขำย , ยอดสินค้ำ และยอดตำม Invoice พร้อมทัง้

สำมำรถก ำหนดให้ค ำนวณจำกเป้ำกำรขำย โดยให้ คำ่คอมมิชชัน่เฉพำะสว่นท่ีเกินในลกัษณะของกำรสะสมได้ 

 รองรับกำรค ำนวณคอมมิชชัน่ตำมยอดขำย และ ตำมสินค้ำ 
 รองรับกำรค ำนวณคำ่คอมจำกยอดขำยแยก ตำม Invoice 
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 รองรับกำรค ำนวณคำ่คอมคอมมิชชัน่จำกก ำไรขัน้ต้น 
 รองรับเกณฑ์ กำรคิดอตัรำคอมมิชชัน่ ตำมจ ำนวนสินค้ำ, รำคำสินค้ำ,จ ำนวนเงินสินค้ำและเงินตำม Invoice และ
สำมำรถค ำนวณคำ่คอมมิชชัน่ได้ ทัง้ในกรณีท่ีเหมือนหรือแตกตำ่งจำกเกณฑ์กำรคิด เช่น ใช้รำคำ เป็น เกณฑ์ และ
ค ำนวณจำกจ ำนวนสินค้ำท่ีขำยได้ 

 ทกุกำรค ำนวณคอมมิชชัน่ สำมำรถ แยกแตล่ะ Inv. (คิดปกติ) และรวมค ำนวณครัง้เดียวได้ (คิด สะสม) 
 รองรับกำรคิดคำ่คอมมิชชัน่จำกเป้ำกำรขำย และให้คอมมิชชัน่จำกสว่นท่ีเกิน (ในลกัษณะกำรสะสม) 
 รองรับกำรจ่ำยคอมมิชชัน่ ให้กบั พนกังำนขำย และ ลกูค้ำ 
 รองรับสินค้ำ 1 รำยกำร ท่ีน ำมำคิดคอมมิชชัน่ หลำยแบบ เหมำะกบัคนละกลุม่พนกังำนขำย 
 รองรับพนกังำนขำย 1 คน ท่ีมีกำรขำยหลำยแบบและคิดคอมมิชชัน่แตล่ะแบบไมเ่หมือนกนั 
 จ ำนวนเงิน ท่ีน ำมำคิดคอมมิชชัน่ ท ำได้ทัง้กรณีท่ีคิดหรือไมค่ิดภำษี และ รวมหรือไมร่วมสว่นลด 
 กำรบนัทกึรำยกำรขำยเช่ือสำมำรถระบไุด้วำ่สินค้ำนัน้จะน ำมำคิดคอมมิชชัน่หรือไม่ 
 กำรบนัทกึรำยกำรขำยเช่ือสำมำรถระบไุด้วำ่ Invoice นัน้ จะน ำมำคิดคอมมิชชัน่หรือไม่ 
 สำมำรถก ำหนดอัตรำคอมมิชชั่นได้ไม่จ ำกัด ได้ทัง้  % , จ ำนวนเงิน และระยะเวลำจ่ำยเงิน ซึ่งสำมำรถ 
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ 

Messenger Management 
 สำมำรถตรวจสอบตำรำงเวลำกำรใช้รถวำ่ มีรถคนัใดท่ีไมส่ำมำรถใช้งำนได้บ้ำง 
 สำมำรถบนัทกึรำยละเอียดกำรมอบหมำยงำน  เพ่ือใช้ควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนแตล่ะคน 
 สำมำรถระบวุนัท่ี และเวลำ ท่ีออก – เข้ำ บริษัท ได้ 
 สำมำรถตรวจสอบเลขไมล์เร่ิมต้นของพำหนะท่ีใช้ครัง้นีไ้ด้  โดยจะแสดงจำกเลขไมล์สิน้สดุของกำรจดัสง่ครัง้ท่ีแล้ว 
 สำมำรถพิมพ์แผนท่ีให้กบัพนกังำนเพ่ือน ำไปปฏิบตัิงำนได้ 
 สำมำรถก ำหนดให้พนกังำน 1 คนไปรับ - สง่เอกสำรได้หลำยบริษัท 
 สำมำรถก ำหนดเอกสำรท่ีรับ – สง่ และประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะบริษัทได้ 
 สำมำรถก ำหนดคำ่ใช้จ่ำย และคำ่น ำ้มนัท่ีเกิดขึน้ตอ่กำรจ่ำยงำน 1 ครัง้ได้ 
 สำมำรถตรวจสอบประวตัิของเอกสำรได้วำ่มีกำรอ้ำงอิงไปบนัทกึผลกำรจดัสง่  และสรุปคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
 สำมำรถพกั หรือยกเลิก เอกสำรกำรจ่ำยงำนให้พนกังำนได้ 
 สำมำรถตรวจสอบกำรจ่ำยงำนให้พนกังำนแตล่ะคนได้จำกปฏิทินจ่ำยงำนให้พนกังำน 
 สำมำรถสรุปผลกำรจดัสง่เอกสำรของพนกังำนแตล่ะคนวำ่ครบถ้วน และถกูต้องหรือไม่ 
 สำมำรถบนัทกึรำยละเอียดของเงินสด และเช็ค ท่ีพนกังำนได้รับมำจำกลกูค้ำได้ 
 สำมำรถอ้ำงอิงเงินสด และเช็คท่ีได้รับมำ ไปตดัหนีท่ี้หน้ำจอรับช ำระหนีไ้ด้ 
 สำมำรถอ้ำงอิงกำรจ่ำยงำนหลำยครัง้มำบนัทกึสรุปผลกำรจดัสง่ครัง้เดียวได้ 
 สำมำรถก ำหนดได้วำ่กำรจ่ำยงำนแตล่ะครัง้พำหนะท่ีใช้มีเลขไมล์สิน้สดุเท่ำใด 
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 สำมำรถระบรุำยละเอียดของคำ่ใช้จ่ำย และคำ่น ำ้มนัท่ีเกิดขึน้จริงได้ 
 สำมำรถบนัทกึคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้เป็นเงินสด , เช็ค , เงินโอนได้ 
 สำมำรถอ้ำงอิงคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ไปบนัทกึท่ีระบบเงินสดย่อยได้ 
 สำมำรถบนัทกึรำยละเอียดของคปูองน ำ้มนัได้ 
 กรณีท่ีมีกำรบนัทกึคำ่ใช้จ่ำยโดยจ่ำยเป็นเช็คจะ Link ไปท่ีระบบเช็คให้อตัโนมตัิ 
 กรณีท่ีค่ำใช้จ่ำย และค่ำน ำ้มนัมีภำษี สำมำรถใส่รำยละเอียดของเลขท่ีใบก ำกบัภำษี วนัท่ีใบก ำกบัภำษี , จ ำนวน
เงิน เพ่ือแสดงในรำยงำนภำษีให้อตัโนมตัิ 

 กรณีคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้จะ Link ไปท่ีระบบ General Ledger ให้อตัโนมตัิ 
 สำมำรถตรวจสอบคำ่ใช้จ่ำยท่ีประมำณกำร และคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จริงได้ ท่ีหน้ำเมนบูนัทกึ และรำยงำน 

 

Customer Relationship Management 
 สำมำรถบนัทกึงำนประจ ำวนั, กำรติดตอ่ประจ ำวนัลกูค้ำ, กำรนดัหมำยลกูค้ำ, กำรวำงแผนตำ่งๆได้ 
 มีปฏิทิน นดัหมำย, ติดตอ่ครัง้ตอ่ไป, แผนงำน, สิ่งของท่ีน ำไปด้วย 
 เมื่อพนักงำนขำยบันทึกนัดหมำย โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึน้มำทันทีเมื่อ Log in มำใช้งำน ตำมวนัท่ีนัด
หมำย 

 เม่ือพนกังำนขำยบนัทกึติดตอ่ โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึน้มำทนัทีเม่ือ Log in มำใช้งำน ตำมวนัท่ีติดตอ่ 
 สำมำรถก ำหนดสถำนะของกำรนดัหมำยได้ (ปกติ, ยกเลิก, เลื่อน)  และก ำหนดวนัท่ีนดัหมำยครัง้ต่อไปกรณีเป็น
กำรเลื่อนนดัและแสดงในปฏิทินนดัหมำย 

 สำมำรถระบคุูแ่ข่งในกรณีท่ีลกูค้ำไมเ่ลือกผลิตภณัฑ์ และออกรำยงำนเพ่ือช่วยในกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยขำยได้ 
 สำมำรถระบุเปอร์เซ็นต์ควำมคำดหวงัในกรณีท่ีลกูค้ำทดสอบหรือศึกษำผลิตภัณฑ์ และออกรำยงำนเพ่ือช่วยใน
กำรวิเครำะห์ของฝ่ำยขำยได้ 

 สำมำรถระบผุลกำรติดตอ่นดัหมำยเพ่ือน ำไปใช้วิเครำะห์ ประสิทธิภำพของพนกังำนขำยแตล่ะคนได้ 
 สำมำรถก ำหนด Password เพ่ือเข้ำมำดขู้อมลูเฉพำะของแตล่ะพนกังำนขำย 
 สำมำรถบนัทกึลกูค้ำสมัพนัธ์เพ่ือตรวจสอบถงึกำรบริกำรของพนกังำนได้ 
 สำมำรถเช่ือมโยงไปท ำรำยกำรที่ระบบ SO (เสนอรำคำ, สัง่จอง, สัง่ขำย, ขำยเงินเช่ือ, ขำยเงินสด) 
 สำมำรถดงึข้อมลูจำกระบบ SO มำออกรำยงำนเพ่ือท ำกำรเปรียบเทียบและวิเครำะห์ 
 มีเมน ูSalesperson Statistic เพ่ือเก็บสถิติข้อมลูทำงด้ำนขำยและกำรรับช ำระหนีข้องลกูหนีใ้นแตล่ะพนกังำนขำย 
 มีเมนู Salesperson Inquiry เพ่ือแสดงข้อมูลทำงด้ำนขำยและกำรรับช ำระหนีข้องลูกหนีใ้นแต่ละพนักงำนขำย 
โดยแสดงยอดค้ำงช ำระ และสำมำรถเลือกช่วงข้อมลูเพ่ือเรียกดตูำมช่วงวนัท่ีเอกสำร,รหสัพนกังำนขำย,รหสัลกูค้ำ 
และประเภทเอกสำรได้ 

 สำมำรถเปรียบเทียบเป้ำกำรขำย / ยอดขำย โดยแยกตำมพนักงำนและตำมงวด และค ำนวณผลต่ำง (%) ทัง้ต่อ
เป้ำกำรขำยของพนกังำนขำยแตล่ะคน และของพนกังำนขำยรวมทัง้หมดได้ 
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 มีรำยงำนลกูค้ำท่ีไมม่ีกำรเคลื่อนไหว, รำยงำนควำมถ่ีในกำรติดตอ่ลกูค้ำ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ลกูค้ำ 
 มีรำยงำนสรุปแหลง่ข้อมลู เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์สื่อหรืองบโฆษณำ 
 ก ำหนด Password ท่ีจะใช้เฉพำะในแตล่ะกลุม่พนกังำนขำยได้ 
 สำมำรถพิมพ์ซองจดหมำย , Label โดยสำมำรถก ำหนดค ำขึน้ต้นเอง หรือดงึผู้ติดตอ่ของลกูค้ำแตล่ะรำยมำ 
แสดงได้ 

 สำมำรถพิมพ์ฟอร์มใบปฏิบตัิงำนของพนกังำนขำย โดยดงึข้อมลูจำกเมนตูิดตอ่ประจ ำวนัได้ 
 

 

Job Cost  
 ก ำหนดสตูรกำรผลิต หรือประมำณกำรผลิต เพ่ือใช้เป็นต้นทนุมำตรฐำนในกำรผลิตแตล่ะครัง้ 
 ก ำหนดเส้นทำงกำรผลิตได้หลำยขัน้ ตอนกำรผลิต(Sequence No) และก ำหนดกำรท ำงำนในแตล่ะขัน้ตอน(Work 

Order)รวมถงึงำน (Process) ตำ่งๆของแตล่ะขัน้ตอน 
 สำมำรถเก็บรำยละเอียดกำรท ำงำนของพนกังำน คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆของแตล่ะ Process 
 สำมำรถก ำหนดก ำลงักำรผลิต ระยะเวลำกำรผลิต ในแตล่ะขัน้ตอนกำรผลิตในใบสัง่ผลิต 
 สำมำรถติดตำมดูต้นทุนกำรผลิตโดยละเอียดได้ ระบบจะ Update ต้นทุนกำรผลิตท ำให้ทรำบข้อมูลแบบ Real 

Time 
 ใบสัง่ผลิตสำมำรถเลื่อนก ำหนดกำรผลิต เพ่ือท ำใบสัง่ผลิตท่ีเร่งดว่นกวำ่ได้ 
 สำมำรถลบ แก้ไข เพ่ิมเติม ในใบสัง่ผลิตได้ถ้ำยงัไมท่ ำกำรผลิต 
 ใบสัง่ผลิตสำมำรถแบ่งได้หลำยสถำนกำรณ์ผลิต เช่น WIP, Rework,Close, On Hold, Cancel 
 สำมำรถตรวจสอบ สินค้ำคงคลังของวัตถุดิบตอนท ำใบสั่งผลิตและมีกำรจองสินค้ำ โดยกำรเปิดใบขอซือ้ให้
อตัโนมตัิ 
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 สำมำรถท ำใบขอเบิกอตัโนมตัิจำกกำรสัง่ผลิตได้  
 สำมำรถท ำแผนกำรรับสินค้ำผลิตเสร็จ ณ จดุสัง่ผลิตได้ 
 กำรเบิกวตัถดุิบ โดยระบงุำนท่ีต้องรับเข้ำไปท ำเพ่ือคิดต้นทนุเข้ำงำนนัน้ๆได้ 
 สำมำรถอ้ำงอิงข้อมลูกำรเบิกใช้มำสง่คืนวตัถดุิบได้ 
 สำมำรถสง่สินค้ำผลิตเสร็จแยกกนัระหวำ่งของดี ของเสีย ของมีต ำหนิเข้ำในแตล่ะคลงั 
 สำมำรถรับคืนสินค้ำผลิตเสร็จ (Rework)  เข้ำมำผลิตใหม ่
 สำมำรถปันสว่นคำ่ใช้จ่ำยเข้ำแตล่ะใบสัง่ผลิต 
 สำมำรถตรวจสอบสินค้ำ(QC) ก่อนกำรสง่สินค้ำผลิตเสร็จ 
 สำมำรถรับรู้ต้นทนุแยกตำมใบสัง่ผลิตหลงัจำกท่ีปิดใบสัง่ผลิต 
 สำมำรถรับรู้ต้นทนุแยกตำม  Job ท่ีมีกำรสัง่ผลิตหลงัจำกท่ีปิดใบสัง่ผลิต 
 สำมำรถดปูฏิทินใบสัง่ผลิตท่ีถงึก ำหนดเสร็จเพ่ือตรวจสอบกำรท ำงำน 
 สำมำรถดปูฏิทินสินค้ำท่ีท ำกำรผลิตเพ่ือตรวจสอบสินค้ำผลิต 

Advance  
 สำมำรถบนัทกึจ่ำยเงินทดรองเป็นเงินสด เช็ค โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกได้ 
 สำมำรถระบคุำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ได้ทัง้มีใบเสร็จและไมม่ีใบเสร็จรับเงิน 
 สำมำรถยกเลิกเอกสำรขอเคลียร์เงินทดรองได้ 
 กำรเบิกและกำรเคลียร์เงินทดรองสำมำรถ Post กำรบนัทกึบญัชีไปยงัระบบบญัชีแยกประเภทอตัโนมตัิได้ 
 สำมำรถบนัทกึเคลียร์เงินทดรองได้ทัง้กรณีเงินขำด หรือเงินเกิน 
 สำมำรถบนัทกึขอเบิกเงินทดรองแยกตำมพนกังำนได้ 
 สำมำรถบนัทกึเบิกเงินทดรองโดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรใบขอเบิกเงินทดรองได้ 
 สำมำรถบนัทกึขอเคลียร์เงินทดรองก่อนท่ีจะน ำเอกสำรไปเคลียร์เงินทดรองได้ 
 สำมำรถบนัทกึภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยและภำษีซือ้ได้ 
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Service Center    
 สำมำรถจดัเก็บข้อมลูกำรรับประกนัสินค้ำหลงักำรขำยได้ ทัง้กำรประกนัตำมวนัท่ี ตำมเลขไมล์ หรือ จ ำนวนชัว่โมง

กำรใช้งำนของสินค้ำได้   

 สำมำรถจดัท ำสญัญำกำรให้บริกำรลกูค้ำได้ โดยจะสำมำรถระบ ุสว่นลด จ ำนวนครัง้ในกำรให้บริกำร ฟรีคำ่อะไหล ่

ฟรีคำ่บริกำรเง่ือนไขในกำรให้บริกำร และ ประเภทให้บริกำร ของกำรรับประกนั หรือ สญัญำได้ 

 สำมำรถค ำนวณจ ำนวนครัง้ และ จัดท ำรำยกำรเอกสำรกำรตรวจเช็ค เพ่ือกำรบริกำรลูกค้ำ ตำมกำรรับประกนั 

หรือสญัญำ  

 สำมำรถค ำนวณ และ แสดงจ ำนวน วนั เดือน ปี ของกำรรับประกนั หรือ สญัญำ ให้ อตัโนมตัิ 

 สำมำรถคัดลอกรำยกำรเอกสำรกำรรับประกัน หรือ สัญญำ ได้ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรท ำใบรับประกัน หรือ 

สญัญำ ท่ีมีข้อมลูคล้ำยกนั 

 สำมำรถก ำหนดรูปแบบรำยละเอียดกำรตรวจเช็คสินค้ำแตล่ะชนิดได้ 

 สำมำรถจดัท ำเอกสำรกำรตรวจเช็ค เพ่ือกำรตรวจสภำพสินค้ำให้ลกูค้ำได้  

 สำมำรถเลือกรูปแบบกำรตรวจเช็คท่ีก ำหนดไว้ลว่งหน้ำ ท ำให้ลดเวลำในกำร Key รำยละเอียดของกำรตรวจเช็คได้ 

  สำมำรถบนัทึกพนกังำนท่ีจะออกไปท ำกำรตรวจเช็ค รวมถึง วนั เวลำ จ ำนวนชัว่โมงในกำรตรวจเช็คของพนกังำน

ได้ และ ค ำนวณเวลำท่ีใช้ในกำรตรวจเช็คได้ 

 สำมำรถดงึอตัรำคำ่แรงของพนกังำนแตล่ะคนที่ก ำหนดไว้มำค ำนวณคำ่แรงท่ีใช้ไปในกำรตรวจเช็คแตล่ะครัง้ ท ำให้

ลดเวลำในกำรตรวจสอบและระบคุำ่แรงพนกังำนได้ 
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 สำมำรถระบงุำนกำรตรวจเช็คลงใน Job ตำ่งๆ ได้ ท ำให้ทรำบถงึต้นทนุ (คำ่แรง) ของงำนกำรตรวจเช็ค  

 สำมำรถคดัลอกเอกสำรกำรตรวจเช็คได้ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรท ำเอกสำรกำรตรวจเช็คท่ีมีข้อมลูคล้ำยกนั 

 บนัทกึรำยละเอียดข้อมลูกำรรับแจ้งจำกลกูค้ำ รวมถงึระบปุระเภทกำรรับแจ้ง (ภำยนอก หรือ ภำยใน) สถำนท่ีซอ่ม 

ผู้ รับแจ้ง เวลำท่ีรับแจ้ง อำกำรเสีย 

 สำมำรถดึงข้อมูลของลูกค้ำ สินค้ำ Serial ได้อัตโนมัติ ในกรณีท่ีลูกค้ำนัน้ ๆ มีสินค้ำเดียว หรือ Serial นัน้มีอยู่ 

Serial เดียว 

 สำมำรถท ำรำยกำรตรวจซอ่มโดยกำรอ้ำงอิงข้อมลูจำกกำรรับแจ้งได้ โดยไมต้่อง Key ข้อมลูเดิมจำกำรรับแจ้งใหม ่

 โปรแกรมจะแสดงให้ทรำบได้ทันทีเมื่อมีกำรท ำรำยกำรตรวจซ่อมว่ำสินค้ำท่ีท ำกำรตรวจซ่อมอยู่ในระยะ ก ำร

ประกนั หรือ อยู่ในช่วงของสญัญำ 

 สำมำรถระบุรำยกำรอะไหล ่รำยกำรกำรบริกำร จ ำนวนอะไหล่ พนกังำนท่ีเข้ำไปตรวจซ่อม พร้อมทัง้วนัเวลำ และ 

จ ำนวนเวลำท่ีเข้ำไปท ำกำรกำรตรวจซอ่มได้ เพ่ือใช้ส ำหรับกำรวำงแผนด ำเนินกำรซอ่มตอ่ไปได้ 

 สำมำรถจดัท ำเอกสำรประเมินรำคำคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับกำรซอ่มให้ลกูค้ำได้ 

 โปรแกรมจะท ำกำรตรวจสอบและระบ ุฟรีคำ่อะไหล ่หรือ ฟรีคำ่บริกำรให้ถ้ำสินค้ำอยู่ในช่วงของกำรรับประกนั หรือ 

สญัญำหรือจะแก้ไขเอง 

 บนัทกึรำยกำรเปิด Job โดยอ้ำงอิงข้อมลูจำกใบประเมินรำคำได้ ท ำให้ลดเวลำในกำร key ข้อมลูได้ 

 บนัทกึเปิด Job ได้ โดยไมจ่ ำเป็นต้องมีกำรท ำกำรประเมินรำคำก่อนได้ 

 สำมำรถก ำหนดขัน้ตอนในกำรท ำงำน และ พนกังำนส ำหรับกำรด ำเนินงำนได้ลว่งหน้ำ 

 สำมำรถอ้ำงอิงรำยกำรอะไหล ่แบบ บำงสว่น หรือ ทัง้หมด ได้ 

 โปรแกรมสำมำรถจัดท ำใบเบิกให้เองเมื่อบันทึกรำยกำรสัง่งำน (มี Option ส ำหรับเลือกว่ำต้องกำรสร้ำงใบเบิก

อะไหลอ่ตัโนมตัิหรือไม)่ 

 สำมำรถตรวจสอบกำรเบิกอะไหลเ่กินจ ำนวนท่ีอนมุตัิไว้ได้ 

 สำมำรถบนัทกึรำยกำรสัง่งำนได้ โดยไมต้่องท ำกำรเปิด Job อีก ถ้ำเป็นกำรสัง่งำนใน Job เดือนท่ีมีกำรเปิดไว้แล้ว 
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Warehouse Management  

 สำมำรถก ำหนดประเภทเอกสำรกำรรับสินค้ำเข้ำคลงั และกำรจ่ำยสินค้ำออกคลงัได้ไมจ่ ำกดั 
 สำมำรถบนัทกึกำรจ่ำยสินค้ำออกโดยกำรอ้ำงอิงเอกสำรใบสัง่ขำยจำกระบบ Sale Order มำบนัทกึข้อมลูได้ 
 สำมำรถบนัทกึกำรรับสินค้ำเข้ำคลงัโดยกำรอ้ำงอิงเอกสำรใบสัง่ซือ้จำกระบบ Purchase Order มำบนัทกึข้อมลูได้ 
 สำมำรถบนัทกึกำรโอนย้ำยสินค้ำระหวำ่งคลงัหรือระหวำ่งสำขำได้ 
 สำมำรถบนัทกึกำรตรวจสอบ และกำรตรวจนบัสตอ็กสินค้ำ เพ่ือเปรียบเทียบยอดกำรตรวจนบัสินค้ำทำงด้ำนบญัชี
ในระบบ Inventory Control ได้ 

 สำมำรถควบคมุกำรเคลื่อนไหวสินค้ำได้ เช่น กำรรับสินค้ำเข้ำ กำรจ่ำยสินค้ำออก กำรโอนย้ำยสินค้ำระหว่ำงคลงั 
กำรตรวจนบัสตอ็ก กำรปรับปรุงเพ่ิมลดสินค้ำโดยไมม่ีต้นทนุเข้ำมำเก่ียวข้อง 

 สำมำรถบันทึกปรับปรุงเพ่ิมลดสินค้ำอตัิโนมตัิได้ กรณีท่ีมีกำรตรวจนับสินค้ำแล้วไม่ตรงตำมยอดคงเหลือ  และ
สำมำรถปรับปรุงเพ่ิมลดสินค้ำได้เอง 

 สำมำรถบนัทกึกำรจดัของก่อนสง่ให้ลกูค้ำได้เม่ือลกูค้ำสัง่ซือ้สินค้ำเข้ำมำ 
 

Audit & Internal Control 
 รำยงำนตรวจสอบยอดลกูหนีก้บักำรรับช ำระหนีแ้ละเจ้ำหนีก้บักำรจ่ำยช ำระหนี ้
 รำยงำนตรวจสอบกำรจ่ำยช ำระหนีท่ี้ไมท่ ำใบรับวำงบิลและเตรียมจ่ำยเจ้ำหนี ้
 รำยงำนกำรรับช ำระหนีแ้ละกำรจ่ำยช ำระหนีต้ำมก ำหนด 
 รำยงำนลกูหนีแ้ละเจ้ำหนีท่ี้ไมม่ีกำรเคลื่อนไหว 
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 รำยงำนตรวจสอบยอดจ่ำยช ำระหนีส้งูกวำ่วงเงินเครดิต 
 รำยงำนตรวจสอบยอดเจ้ำหนีเ้กินวงเงินเครดิต 
 รำยงำนกำรรับช ำระหนีท่ี้เช็คยงัไมผ่่ำน 
 รำยงำนตรวจสอบกำรรับ - จ่ำยเงินสดประจ ำวนั 
 รำยงำนตรวจสอบยอดลกูหนีเ้กินวงเงินเครดิต 
 รำยงำนตรวจสอบกำร Run ข้ำมเลขที่เช็คจ่ำย 
 Audit สินค้ำท่ีซือ้มำรำคำสงูกวำ่รำคำซือ้มำตรฐำน 
 รำยงำนตรวจสอบรำยกำรซือ้ท่ีไมม่ีกำรท ำใบขอซือ้และใบสัง่ซือ้ 
 Audit รำยกำรที่ยงัไม ่Post GL 
 รำยงำน Audit กำรบนัทกึข้ำมเลขที่เอกสำร 
 ยอดรับสินค้ำเข้ำเปรียบเทียบกบัยอดซือ้ 
 รำยงำนยอดจ่ำยสินค้ำออกเปรียบเทียบกบัยอดขำย 
 รำยงำนใบโอนย้ำยระหวำ่งคลงัอ้ำงอิงจำกใบขอโอนย้ำยระหวำ่งคลงั 
 รำยงำนรับสินค้ำเปรียบเทียบกบัใบสัง่ซือ้ 
 Audit สินค้ำท่ีมียอดติดลบ 
 ยอดคงเหลือสินค้ำยกมำ IC เปรียบเทียบกบั WH 
 เปรียบเทียบต้นทนุสินค้ำมำตรฐำนกบัต้นทนุจริง 
 Audit Invoice ท่ีขำยต ่ำกวำ่รำคำทนุ 
 รำยงำน Audit วิเครำะห์ผลตำ่งต้นทนุมำตรฐำนกบัต้นทนุจริง 
 Audit สินค้ำท่ีซือ้มำรำคำสงูกวำ่ Standard Cost 

 

Fixed Asset Management 
 สำมำรถก ำหนดประเภทสินทรัพย์ได้ตำมต้องกำร 
 สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดผู้ขำย ท่ีอยู่ และโทรศพัท์ เพ่ือ    สะดวกในกำรติดตอ่ภำยหลงัสำมำรถก ำหนดแผนกท่ี
ใช้สินทรัพย์ได้   ท ำให้ทรำบวำ่สินทรัพย์เป็นของแผนกใด 

 สำมำรถก ำหนดสถำนท่ีตัง้สินทรัพย์ได้  ท ำให้ทรำบวำ่สินทรัพย์ตัง้อยู่ท่ีใด 
 สำมำรถก ำหนดรุ่น, ย่ีห้อสินทรัพย์ได้   
 สำมำรถก ำหนดพนกังำนผู้ รับผิดชอบตอ่สินทรัพย์ได้ 
 สำมำรถบันทึกประวัติและรำยละเอียดเก่ียวกับสินทรัพย์ได้โดยละเอียด    เช่น   ช่ือสินทรัพย์อะไร? ประเภท
สินทรัพย์?   
เป็นของแผนกอะไร? ตัง้อยู่ท่ีไหน?  ซือ้มำเมื่อ ไหร่?  ซือ้จำกใคร?  วันเดือนปีท่ีซือ้ หรือได้มำ?  รำคำเท่ำไหร่?  
บริษัทท่ีรับประกนั อำยปุระกนั เบีย้ประกนั วนัสิน้สดุประกนั ฯลฯ 
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 สำมำรถบนัทกึกำรขำยสินทรัพย์ได้ เพ่ือท ำให้ทรำบวำ่มีก ำไรและขำดทนุเท่ำใดจำกกำรขำยสินทรัพย์ 
 สำมำรถบนัทกึกำรยกเลิกกำรใช้สินทรัพย์ได้ กรณีสินทรัพย์ช ำรุดเสียหำยไมส่ำมำรถน ำมำใช้งำนได้ 
 สำมำรถบนัทกึรำยละเอียดกำรซอ่มแซมและบ ำรุงรักษำสินทรัพย์ได้ เพ่ือเป็นกำรเก็บประวตัิสินทรัพย์ 
 สำมำรถบันทึกรำยละเอียดสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงได้    ท ำให้ทรำบรำยละเอียดเก่ียวกับรำยจ่ำยท่ีก่อให้เกิด
ทรัพย์สินนัน้ๆ โดยละเอียด 

 สำมำรถบนัทกึกำรโอนย้ำยสินทรัพย์ระหวำ่งแผนก 
 สำมำรถบนัทกึรำยกำรตรวจนบัสินทรัพย์ 
 สำมำรถบนัทกึรูปภำพของสินทรัพย์แตล่ะตวัได้ 
 กำรบนัทกึบญัชีคำ่เสื่อมรำคำสินทรัพย์ สำมำรถ Post ไปยงัระบบบญัชีแยกประเภทอตัโนมตัิ 

 

Import/Export  
 สำมำรถ Import ข้อมูลเข้ำโปรแกรมในรูปแบบ File Excel ,Text file  และ Import  ข้อมูลจำก Database  เข้ำ 

Database  
 สำมำรถ Import ข้อมลูขำย และข้อมลูซือ้ท่ีใช้สกลุเงินตำ่งประเทศ 
 สำมำรถเรียกดรูำยงำนภำษีซือ้ และภำษีขำยได้ทนัทีหลงัจำกท่ีมีกำร Import รำยกำร 
 สตอ็คสินค้ำ เพ่ิมขึน้ให้ทนัทีเม่ือมีกำร Import รำยกำรซือ้สินค้ำเข้ำโปรแกรม 
 สตอ็คสินค้ำลดลงให้ทนัที เมื่อมีกำร Import รำยกำรขำยสินค้ำเข้ำโปรแกรม 
 รองรับกำร Import รำยกำรซือ้และรำยกำรขำยจำก Software ท่ีไมใ่ช้ Software ของ prosoft 
 สำมำรถ Import /Export  ข้อมลูเข้ำระบบซือ้-ขำยได้  ดงันี ้ 

 รำยกำรขำยเงินสด  
 รำยกำรขำยเช่ือ 
 รำยกำรรับคืนลดหนี ้
 รำยกำรรับคืนลดหนี(้เงินสด) 
 รำยกำรซือ้เงินสด 
 รำยกำรซือ้เงินเช่ือ 
 รำยกำรสง่คืนลดหนี ้
 รำยกำรเพ่ิมหนี ้ 

 รองรับกำร Import/ Export  ข้อมลู เข้ำระบบขำย  เช่น ขำยเช่ือ, ขำยสด, เพ่ิมหนี,้ ลดหนี,้ ลดหนี(้เงินสด)  
 รองรับกำร Import/ Export  ข้อมลู  เข้ำระบบซือ้  เช่น   ซือ้เช่ือ, ซือ้สด, เพ่ิมหนี,้สง่คืนเจ้ำหนี ้ 
 รองรับอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ (Multicurrency) 
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Prosoft Analysis 
 Purchase Order   สำมำรถวิเครำะห์ประวตัิกำรซือ้สินค้ำ ในรูปแบบของรำยงำนและกรำฟ เช่น 

 Dash Board  กำรซือ้สินค้ำ 
 Dash Board กำรสัง่ซือ้สิน้ค้ำ 
 Dash Board  กำรขอซือ้สิน้ค้ำ 
 Dash Board กำรสง่คืน ลดหนี ้
 Dash Board  เจ้ำหนีค้้ำงช ำระ 
 Dash Board เจ้ำหนีเ้กินวงเงินเครดิต 
 Dash Board  เจ้ำหนีเ้ช็คคืน 

 Sale Order   สำมำรถวิเครำะห์ประวตัิกำรขำยสินค้ำในรูปแบบของรำยงำนและกรำฟ เช่น  
 Dash Board  สินค้ำค้ำงสง่ 
 Dash Board รับคืนลดหนี ้
 Dash Board  เปรียบเทียบยอดขำยกบัเป้ำกำรขำย 
 Dash Board จ ำนวนกำรรับช ำระหนีไ้มต่รงก ำหนด 
 Dash Board  ลกูหนีค้้ำงช ำระ 
 Dash Board ลกูหนีเ้กินวงเงินเครดิต 
 Dash Board ลกูหนีเ้กินก ำหนดช ำระ 
 Dash Board ลกูหนีเ้ช็คคืน 

 Inventory Control   สำมำรถดวิูเคำระห์ประวตัิสินค้ำในรูปแบบของรำยงำนและกรำฟ เช่น 

 Dash Board  ยอดสินค้ำคงเหลือเปรียบเทียบ  Safety Stock 
 Dash Board เบิกสินค้ำ 
 Dash Board  รับสินค้ำเข้ำ  
 Dash Board สินค้ำคงเหลือ IC 
 Dash Board  สินค้ำคงเหลือ WH 
 Dash Board สินค้ำคงเหลือ IC เปรียบเทียบ WH 

 Cheque and Bank สำมำรถวิเครำะห์เช็ครับ-จ่ำยประจ ำวนั ในรูปแบบของรำยงำนและกรำฟ เช่น 
 Dash Board  เช็คท่ียงัไมถ่งึก ำหนดและยงัไมผ่่ำน 
 Dash Board เช็ครับ-จ่ำยประจ ำวนั 

 General Control  สำมำรถวิเครำะห์คำ่ใช้จ่ำยตำมงบประมำณ ในรูปแบบของรำยงำนและกรำฟ เช่น 

 Dash Board  กำรใช้จ่ำยเกินงบประมำณ 
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Our Service 
 


