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ชื่ อบริษัท
ที่ทำกำร

ทุนจดทะเบียน

บริ ษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2571/1 ซอฟท์แวร์ รีสอร์ ท ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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15,500,000 บำท

ผู ้ถือหุ้นหลัก

คณะผู้บริ หำรและพนักงำน บริ ษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 100%

จำนวนพนักงำน

250 คน

ธุรกิจ

พัฒนำและจำหน่ำยซอฟท์แวร์ ประเภท Enterprise Software

เว็บไซต์
อีเมล์
โทรศัพท์
แฟกซ์
วัน เวลำ ทำกำร
เลขที่ซอฟท์แวร์เฮ้ำส์
ก่อตัง้
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Prosoft WINSpeed โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริ หำรมืออำชีพ รองรั บกำรทำงำนอย่ำงเป็ นระบบแบบครบ
วงจร ตังแต่
้ กำรเปรี ยบเทียบรำคำ กำรวำงแผนและแนะนำกำรสัง่ ซื ้อเพื่อควบคุมกำรซื ้อสินค้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำงด้ ำน
กำรขำยสำมำรถพยำกรณ์ ยอดขำย ทำให้ ยอดขำยเพิ่มสูงขึน้ ด้ ำนคลังสินค้ ำ สำมำรถดูข้อมู ลได้ แบบ Real Time รวมถึง
ต้ นทุนขำยและกำไรขัน้ ต้ นจำกกำรขำยสินค้ ำ รวมทัง้ ระบบกำรเงินและบัญชี ซึ่งมีรำยงำนที่หลำกหลำยทัง้ ภำยในและ
ภำยนอกตรงตำมหลักสรรพำกรและหลักกำรบัญชี ฉะนันคุ
้ ณจะพลำดไม่ได้ กบั Software ที่เต็มเปี่ ยมด้ วยประสิทธิภำพและ
ทีมงำนบริ กำรมืออำชีพ
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General Specification
ระบบ Search Engine ที่ง่ำยและรวดเร็ วต่อกำรค้ นหำ
สำมำรถใช้ งำน Mouse และ Keyboard ได้ อย่ำงสมบูรณ์ทกุ หน้ ำจอ
รองรับกำรทำงำน 2 ภำษำ และดูรำยงำนได้ ทงภำษำไทยและอั
ั้
งกฤษ
รองรั บ กำรท ำงำนแยกตำมสำขำ แผนก โครงกำร (Job) สำมำรถเรี ย กดู
รำยงำนต่ำงๆ, งบกำรเงินได้ ทงแบบรวมหรื
ั้
อแยกสำขำ แผนก โครงกำร
กำรทำงำนเป็ นแบบ Online Processing, Online Update, Online Correct
ซึง่ โปรแกรมจะปรับปรุ งยอดให้ ทนั ทีเมื่อแก้ ไข และบันทึกรำยกำร
รองรับกำร Import/ Export ข้ อมูล เข้ ำระบบขำย เช่น ขำยเชื่อ,
ขำยสด, เพิ่มหนี ้, ลดหนี ้, ลดหนี ้(เงินสด)
รองรับกำร Import/ Export ข้ อมูล เข้ ำระบบซื ้อ เช่น ซื ้อเชื่อ , ซื ้อสด,
เพิ่มหนี ้, ส่งคืนเจ้ ำหนี ้
รองรับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Multicurrency)
ระบบ E-mail Alert สำมำรถส่ง E-mail ขออนุมตั ิจำกโปรแกรมให้ กบั ผู้มีอำนำจตัดสินใจ เช่น ใบขอซื ้อ, ใบสัง่ ซื ้อ,
ใบเสนอรำคำ, ใบเบิกสินค้ ำ
รองรั บกำรบันทึกบัญชีแบบ Auto Reverse ระบบกำรกลับรำยกำรบัญชีอตั โนมัติทงด้
ั ้ ำนลูกหนี ้และด้ ำนเจ้ ำหนี ้
เช่น บันทึกรำยได้ รับล่วงหน้ ำเป็ นจำนวนเงิน 120,000 บำท ในแต่ละเดือนต้ องกำรรั บรู้ เป็ นรำยได้ จริ งเดือนละ
10,000 บำท โปรแกรมจะบันทึกรับรู้ รำยได้ จริ งในแต่ละเดือนให้ อตั โนมัติ
ระบบกำรคิดค่อคอมมิชชัน่ รองรับกำรคำนวณได้ หลำยรู ปแบบ เช่น กำรคำนวณจำกยอดขำย,ยอดสินค้ ำ และยอด
ตำม Invoice พร้ อมทัง้ สำมำรถก ำหนดให้ คำนวณจำกเป้ำกำรขำย โดยให้ ค่ำ คอมมิชชั่นเฉพำะส่วนที่ เกิ นใน
ลักษณะของกำรสะสมได้ โดยจุดเด่นของระบบคอมมิชชัน่ ดังนี ้
 รองรับกำรคำนวณคอมมิชชัน
่ ตำมยอดขำยตำมสินค้ ำ
 รองรับกำรคำนวณค่ำคอมมิชชัน
่ จำกยอดขำยแยกตำม Invoice
 รองรับกำรคำนวณค่ำคอมมิชชัน
่ จำกกำไรขันต้
้ น
 รองรับเกณฑ์ กำรคิดอัตรำคอมมิชชัน
่ ตำมจำนวนสินค้ ำ, รำคำสินค้ ำ, จำนวนเงินสินค้ ำและเงินตำม
Invoice และสำมำรถคำนวณค่ำคอมมิชชั่นได้ ทัง้ ในกรณี ที่เหมือนหรื อแตกต่ำงจำกเกณฑ์ กำรคิด
เช่น ใช้ รำคำเป็ นเกณฑ์ และคำนวณจำกจำนวนสินค้ ำที่ขำยได้
สำมำรถกำหนดระดับรำคำขำยสินค้ ำได้ สงู สุด 10 ระดับ และกำหนดส่วนลดต่อรำยกำรสินค้ ำและต่อบิล ได้ หลำย
ระดับทังเป็
้ นอัตรำ, เปอร์ เซ็นต์ และจำนวนเงิน เช่น 2%,5%,100
สำมำรถกำหนด Price List และ Promotion เฉพำะลูกค้ ำรำยตัวและให้ สว่ นลดตำมสินค้ ำ หรื อกลุม่ สินค้ ำต่อลูกค้ ำ
รำยตัวหรื อกลุม่ ลูกค้ ำ
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สำมำรถตรวจสอบวงเงินเครดิตลูกหนี ้ตังแต่
้ จดั ทำใบเสนอรำคำ และทุกหน้ ำจอที่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้
สำมำรถเตือนเมื่อ เกินวงเงินเครดิตที่กำหนดไว้ ทงด้
ั ้ ำนซื ้อ และด้ ำนขำยได้
รองรับระบบสินค้ ำแบบ Barcode
รองรับระบบสินค้ ำแบบ Serial. No และสำมำรถ Generate ช่วง Serial ได้
รองรับสินค้ ำแบบ LOT No. และสินค้ ำที่มีอำยุ
มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทำกำรขำยสินค้ ำต่ำกว่ำรำคำทุน
มีระบบเตือน (Alert) เมื่อขำยสินค้ ำมำกกว่ำต่ำสุดของสินค้ ำ (Safety Stock)
มีระบบเตือน ( Alert) เมื่อสินค้ ำที่หมดอำยุ
สำมำรถตรวจสอบ Stock สินค้ ำติดลบได้ ทงั ้ ระบบ หรื อตรวจสอบ stock สินค้ ำติดลบบำงหน้ ำจอก็ได้ สำมำรถ
วิเครำะห์อำยุหนี ้ (Aging Analysis) และวิเครำะห์กำรจ่ำยชำระในอนำคต (Forecast)
สำมำรถพิมพ์เช็คจ่ำย, หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ำย, ภงด 3 ,ภงด 53 (ทังใบต่
้ อและใบปะหน้ ำ)
สำมำรถพิมพ์รำยงำน ภ.พ.30 แสดงแบบนำส่งภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
สำมำรถพิมพ์รำยงำน ภ.พ.36 แสดงแบบนำส่งภำษี มลู ค่ำเพิ่ม กรณีที่เป็ นกำรซื ้อและขำย ต่ำงประเทศ
สำมำรถวิเครำะห์ยอดขำยเปรี ยบเทียบ รำยเดือน รำยไตรมำส ครึ่งปี และสะสมทังปี
้
สำมำรถวิเครำะห์ ประวัติกำรขำยได้ มำกกว่ำ 10 ครั ง้ หลังสุด เพื่อแสดงรำคำ เครดิต กำรให้ ส่วนลดเงินสดและ
ข้ อตกลงอื่น ๆ ที่สำมำรถนำมำใช้ ช่วยในกำรพิจำรณำในกำรเพิ่มวงเงินอนุมตั ิเครดิตได้
สำมำรถปรับเปลี่ยน Report และ Form Standard หรื อสร้ ำงรำยงำนโดยใช้ Tool Program Infomarker ได้
ทุกแบบฟอร์ ม สำมำรถแสดงลำยเซ็นต์ของผู้มีอำนำจ (Authorize) ได้
รองรับกำร Post ข้ อมูลเข้ ำสูร่ ะบบ GL แบบ Batch Post และ Real Time Post
มีระบบสำรองข้ อมูลอัตโนมัติ (Auto Back Up) ตำมเวลำที่กำหนด และเรี ยกสำรองข้ อมูล (Restore) มำใช้ งำนได้
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Accounts Payable
สำมำรถบันทึกยอดยกมำของเจ้ ำหนี ้รำยตัวได้ ทังแบบมี
้
ภำษี และไม่มีภำษี โดยแยกตำมแต่ละแผนกได้
สำมำรถบันทึกยอดยกมำของเจ้ ำหนี ้รำยตัวได้ ทงประเภทสิ
ั้
นค้ ำและบริ กำร
รองรับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Multicurrency) ทังระบบ
้
คือ กำรบันทึกเจ้ ำหนี ้ยกมำ, ตังเจ้
้ ำหนี ้
อื่น ๆ Pre-payments และจ่ำยชำระหนี ้
สำมำรถผูกอัตรำสกุลเงินต่ำง ๆ ไว้ กบั เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำต่ำงประเทศ
เมื่อกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน ระบบจะคำนวณแปลงค่ำเป็ นเงินบำทให้ โดยอัตโนมัติ
สำมำรถจองอัตรำแลกเปลี่ยนในกำรซื ้อ-ขำยล่วงหน้ ำ โดยวันที่จ่ำยชำระหนี ้ ระบบจะดึงอัตรำแลกเปลี่ยนตำม
Invoice ที่จองไว้ ลว่ งหน้ ำมำทำกำรคำนวณ ส่วน Invoice ปกติ ระบบก็จะดึงอัตรำแลกเปลี่ยนปั จจุบนั มำ
คำนวณให้
สำมำรถดูกำไร-ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยโปรแกรมจะคำนวณเปรี ยบเทียบจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ตงเจ้
ั ้ ำหนี ้กับ ณ วันที่จ่ำยชำระหนี ้
สำมำรถประมำณกำรจ่ำยชำระหนี ้เจ้ ำหนี ้ต่ำงประเทศในอนำคตได้ (Forecast) โดยสรุ ปตำมแต่ละสกุลเงิน
ในกรณี ที่มียอดคงค้ ำงเป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ก็สำมำรถดูกำไร-ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
โดยจะคำนวณเปรี ยบเทียบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ตงเจ้
ั ้ ำหนี ้กับ ณ วันที่เรี ยกดูข้อมูล
สำมำรถทำ Pre-payment เพื่อเตรี ยมจ่ำยเจ้ ำหนี ้ได้ โดยบันทึกรำยกำรเช็คได้ ไม่จำกัด
สำมำรถบันทึก Pre-payment โดยอ้ ำงอิงเอกสำรจำกเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ, ใบรับวำงบิล, จ่ำยเงินมัดจำ (Many-to-one)
รำยกำร Pre-payment สำมำรถบันทึกรำยละเอียดกำรจ่ำยได้ ทงเงิ
ั ้ นสด, เช็ค, เงินโอน, ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย, ส่วนลด
รำยได้ อื่น ๆ
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ในกรณี Pre-payment ที่มีอตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ สำมำรถดูกำไร-ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้
สำมำรถบันทึกจ่ำยชำระหนี ้โดยอ้ ำงอิงเอกสำรจำกเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ ใบรับวำงบิล หรื อ Pre-payment (Many-to-one)
สำมำรถบันทึกจ่ำยชำระหนี ้โดยอ้ ำงอิงเอกสำรที่ยงั ไม่รับวำงบิล รั บชำระพร้ อมกับเอกสำรที่รับวำงบิลแล้ วได้
สำมำรถดูกำหนดวันรับวำงบิล , วันนัดจ่ำยชำระจำกใบรับวำงบิล , กำหนดวันจ่ำยเงินจำกปฏิทิน ซึง่ สำมำรถ Drill
Down ไปดูข้อมูลต้ นขัวได้
้
สำมำรถจ่ำยชำระหนี ้ได้ ทงเงิ
ั ้ นสด, เช็ค, เงินโอน, บัตรเครดิตและรำยละเอียดค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ เช่ น ส่วนลดเงินสด,
ดอกเบี ้ยจ่ำย, ค่ำธรรมเนียมธนำคำร, รำยได้ อื่น ๆ ได้ ในเอกสำรเดียวกัน
สำมำรถกำหนดวันที่นดั ชำระหนี ้จำกใบรับวำงบิลได้
เช็ค 1 ใบ สำมำรถจ่ำยชำระหนี ้เจ้ ำหนี ้ได้ หลำยรำย
สำมำรถคำนวณกำรได้ รับส่วนลดเงินสด ในกรณีที่มีกำรจ่ำยชำระหนี ้ตำมระยะเวลำเครดิตที่กำหนด
รองรับกำรจ่ำยชำระหนี ้แบบบำงส่วน (Partial) หรื อกำรจ่ำยชำระเกินได้
สำมำรถพิมพ์ เช็คจ่ำย,หนังสือรั บรองหัก ณ ที่จ่ำย, ภงด 3, ภงด 53 (ทัง้ ใบต่อและใบปะหน้ ำ ) ได้ จำกกำรบันทึก
จ่ำยชำระหนี ้
สำมำรถดูปฏิทินกำหนดวันจ่ำยชำระ, กำหนดวันรับวำงบิล, นัดชำระจำกใบรับวำงบิล และสำมำรถ Drill Down
เพื่อดูต้นขัวเอกสำรและรำยละเอี
้
ยดเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำแต่ละรำยได้
สำมำรถดูประวัติ (History) ย้ อนหลังและสำมำรถ Drill Down ดูตนขั
ั ้ วเอกสำรที
้
่อ้ำงอิงไปใช้ งำนได้
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Accounts Receivable
สำมำรถบันทึกลูกหนี ้อื่น ๆ ได้ (นอกจำกลูกหนี ้กำรค้ ำ) ได้
สำมำรถบันทึกใบวำงบิ ลพร้ อมทัง้ พิ มพ์ ฟอร์ มได้ ทันที และสำมำรถปรั บเปลี่ย นรู ปแบบ Form ใบวำงบิ ลและ
ใบเสร็ จรับเงินได้ เองตำมต้ องกำร
สำมำรถจัดทำใบวำงบิล โดยอ้ ำงอิงเอกสำรจำกรำยกำรขำย (Invoice), รำยกำรลดหนี ้ / เพิ่มหนี ้ (C/N,D/N),ตัง้
ลูกหนี ้อื่นๆ (อ้ ำงอิงแบบ Many-to-One หรื อ One-to-Many)
สำมำรถ Generate ใบวำงบิลได้ และรองรับกำรวำงบิลแบบบำงส่วน (Partial)
สำมำรถรับชำระหนี ้แบบบำงส่วนได้ (Partial)
รองรับกำรรับชำระหนี ้ และกำรรับเงินมัดจำด้ วยอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
สำมำรถดูวนั นัดชำระจำกใบวำงบิล, กำหนดวันวำงบิล ซึง่ สำมำรถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้ นขัวได้
้
สำมำรถดูรำยกำรรับชำระหนี ้, ลูกหนี ้ค้ ำงชำระจำกปฏิทิน ซึง่ สำมำรถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้ นขัวได้
้
สำมำรถดูปฎิทินรับชำระ ลูกหนี ้ค้ ำงชำระ นัดชำระจำกใบวำงบิล กำหนดวันวำงบิล กำหนดวันเก็บเงิน
สำมำรถออกใบเสร็ จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ในกรณีที่ลกู ค้ ำต้ องกำรได้ ใบเสร็ จรับเงินก่อนจ่ำยชำระโดยที่โปรแกรมยัง
ไม่ตดั ยอดลูกหนี ้
สำมำรถกำหนดลูกหนี ้ที่ต้องกำร BlackList และ Cancel BlackList ได้ พร้ อมทังกำรเรี
้
ยกดูรำยงำน
สำมำรถคำนวณกำไร-ขำดทุนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจำกรำยกำรรับชำระหนี ้และรับเงินมัดจำ
สำมำรถบันทึกรับชำระหนี ้อิงเอกสำรที่ยงั ไม่วำงบิล รวมกับเอกสำรที่วำงบิลแล้ วพร้ อมกันได้
สำมำรถรับชำระหนี ้โดยอ้ ำงอิงเอกสำรจำกรำยกำรลูกหนี ้กำรค้ ำ, ใบวำงบิล,ใบเสร็ จรับเงิ น (ก่อนรับเงิน) หรื อ
รำยกำรรับเงินมัดจำ (อ้ ำงอิงแบบ Many-to-oneหรื อ One-to-Many)
สำมำรถรับชำระหนี ้ได้ ทงเงิ
ั ้ นสด, เช็ค, เงินโอน, Packing Credit ,เงินมัดจำ และรำยละเอียดกำรรับชำระหนี ้ต่ำง ๆ
เช่น ค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ, ภำษี ถกู หัก ณ ที่จ่ำย ได้ ในเอกสำรใบเดียวกัน
สำมำรถระบุเลขที่เช็ค เลขที่เงินโอน เลขที่ Packing Credit เลขที่เงินมัดจำ ได้ หลำยใบในรำยกำรรับชำระหนี ้
ต่อรำยกำร
มีเมนูสำหรับกำรบันทึกติดตำมหนี ้ และกำหนดวันติดตำมครัง้ ต่อไป
สำมำรถเรี ยกดูรำยงำนใบเสร็ จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ที่รับชำระแล้ ว หรื อยังไม่ได้ รับชำระ
สำมำรถเรี ยกดูรำยงำนนัดหมำยกำรติดตำมหนี ้ได้
สำมำรถเรี ยกดูรำยงำนใบส่งของที่ยงั ค้ ำงชำระ
สำมำรถดูยอด Bank Statement ได้ ทนั ทีในกรณีที่รับชำระหนี ้ด้ วยเช็ค
สำมำรถเรี ยกดูรำยละเอียดหนี ้ค้ ำงชำระ, เช็ครอตัด, สินค้ ำค้ ำงส่ง ของรำยกำรลูกหนี ้รำยตัว
สำมำรถกำหนดช่วงวิเครำะห์อำยุลกู หนี ้ พร้ อมทังแสดงระยะเวลำช
้
ำระหนี ้เฉลี่ยเปรี ยบเทียบกับ Credit Term
ที่อนุมตั ิ
สำมำรถเรี ยกดูประวัติลกู ค้ ำรำยตัวได้ ตลอดเวลำ
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สำมำรถวิเครำะห์อำยุหนี ้ (Aging Analysis) และวิเครำะห์กำรจ่ำยชำระในอนำคต (Forecast)
สำมำรถพิมพ์ กำร์ ดลูกหนี ้, ใบแจ้ งยอดบัญชี, ซองจดหมำย , Label Statement of Account
สำมำรถเรี ยกดูรำยกำรย้ อนหลังของกำร์ ดลูกหนี ้ ใบแจ้ งยอดบัญชีได้

Budget Control
สำมำรถกำหนดงบประมำณตำมรหัสผังบัญชี โดยแยกตำมแผนก สำขำ, โครงกำร (JOB) เพื่อวำงแผนทำงกำรเงิน
ขององค์กร
สำมำรถกำหนดงบประมำณในแต่ละแผนกได้ หลำยงบ เพื่อประเมินว่ำงบประมำณงบไหนได้ ผลดีที่สดุ
สำมำรถกำหนดงบประมำณได้ ไม่จำกัดปี และหลำยลำดับ
เลื อกวิ ธี ก ำหนด Budget ได้ ห ลำยแบบ คือ เฉลี่ ย ทัง้ ปี ,เฉลี่ ย รำยเดือน, ปรั บ เป็ น จ ำนวนเงิ น ,ปรั บ เป็ น จ ำนวน
เปอร์ เซ็นต์, ปรับทบยอดทุกเดือน (%) ,กำหนดเอง

Cheque & Bank
ควบคุมรำยกำรเช็ครั บได้ ทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่กำรบันทึกเช็ครั บ, ขำยลดเช็ค, ฝำกเช็ครั บ, เช็คผ่ำน, เช็คคืน, เช็ค
ยกเลิก และเปลี่ยนเช็ครับ
ควบคุมรำยกำรเช็คจ่ำยได้ ทกุ ขันตอน
้
ตังแต่
้ กำรบันทึกเช็คจ่ำย, เช็คผ่ำน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็คจ่ำย
สำมำรถบันทึกรำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝำก และรำยกำรฝำก – ถอน
สำมำรถโอนเงินระหว่ำงสมุดเงินฝำก พร้ อมหักค่ำธรรมเนียมธนำคำร
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สำมำรถบันทึกรำยได้ ธนำคำร (ดอกเบี ้ยรับ, ภำษี ถกู หัก ณ ที่จ่ำย) และบันทึกจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยธนำคำร (ดอกเบี ้ยจ่ำย
, ค่ำธรรมเนียมธนำคำร, ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย)
สำมำรถทำ Bank Reconcile
สำมำรถพิมพ์ Bank Statement และรำยงำน Statement ล่วงหน้ ำ (จ่ำย) ได้
สำมำรถพิมพ์ยอดคงเหลือแยกตำมธนำคำร และแยกตำมประเภทเงินฝำกได้
สำมำรถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับที่ถงึ กำหนดนำฝำก และทะเบียนเช็คจ่ำยที่ถงึ กำหนดจ่ำยชำระ
สำมำรถแสดงรำยกำรวันที่กำหนดเช็ครับ และวันที่กำหนดเช็คจ่ำย ได้ จำกปฏิทิน และสำมำรถ Drill down จำก
ปฏิทิน เพื่อดูรำยละเอียดรำยกำรเช็คได้
สำมำรถดูรำยกำรแยกอำยุเช็ครับและเช็คจ่ำยได้
สำมำรถกำหนดรู ปแบบเช็คได้ เอง โดยกำร Scan รู ปแบบของเช็คแต่ละธนำคำรจัดเก็บไว้ ในโปรแกรม
สำมำรถกำหนดรู ปแบบกำรพิมพ์เช็คได้ เอง และสำมำรถบันทึกรู ปแบบกำรพิมพ์ได้ ตำมที่ต้องกำร
สำมำรถนำเช็ครับมำชำระได้ บำงส่วน จนกว่ำจะหมด หรื อชำระทังหมด
้
สำมำรถนำเช็คจ่ำยมำชำระได้ บำงส่วน จนกว่ำจะหมด หรื อชำระทังหมด
้
สำมำรถพิมพ์ฟอร์ ม Pay – In ได้
สำมำรถดู History เช็ครับ-เช็คจ่ำยได้

Financial Management
สำมำรถประมำณกำรรำยรับได้ จำก ใบสัง่ ขำย ,บันทึกขำย,ใบวำงบิล
สำมำรถประมำณกำรรำยจ่ำยได้ จำก ใบสัง่ ซื ้อ, บันทึกซื ้อ
สำมำรถดูรำยงำนเปรี ยบเทียบประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำยได้ จำก
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ใบสัง่ ขำยเปรี ยบเทียบกับใบสัง่ ซื ้อ
 บันทึกขำยเปรี ยบเทียบกับบันทึกซื ้อ
สำมำรถดูรำยงำนเปรี ยบเทียบประมำณกำรเช็ครับ-เช็คจ่ำย
สำมำรถดูกรำฟเปรี ยบเทียบประมำณกำรเช็ครับ-เช็คจ่ำย
สำมำรถดูประมำณกำร Statement ของเช็คได้ เพื่อดูยอดเงินในอนำคต ณ วันที่เรี ยกดูรำยงำน
สำมำรถสร้ ำงงบกำรเงินได้ ตำมต้ องกำร เช่น งบดุล , งบกำไรขำดทุน ,งบกระแสเงินสด, หมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน


General Ledger
สำมำรถบันทึกบัญชี แบบ Compound Entry (เดบิ ตและเครดิตกี่ รำยกำรก็ได้ ) และโปรแกรมจะทำกำร Check
Balance ให้ ทกุ Voucher
ใน 1 Voucher สำมำรถบันทึกใบกำกับภำษี ได้ หลำยใบ (Multi Invoice) และเรี ยกดูรำยงำนภำษี ซื ้อ-ภำษี ขำยแยก
ตำม Invoice
ใน 1 Voucher สำมำรถบันทึกเช็ครับ-เช็คจ่ำยได้ ไม่จำกัด
ใน 1 Voucher สำมำรถบันทึกเป็ นเงินโอนเข้ ำ - โอนเงินออกได้ ไม่จำกัด
มีเมนูสำหรับกำรบันทึกบัญชีแบบเร็ ว
สำมำรถสร้ ำงรู ปแบบกำรบันทึกบัญชีที่เรี ยกใช้ บ่อยได้ เองตำมต้ องกำร (สร้ ำง Template)
ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สำมำรถปรับแต่งให้ ตรงกับระบบงำนของผู้ใช้ หรื อจะสร้ ำงผังบัญชีได้ เองตำม
ต้ องกำร
สำมำรถกำหนดกำร Allocate ผังบัญชี ให้ ไปยังแผนกต่ำง ๆ ได้ เองอัตโนมัติ
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สำมำรถเริ่ มกำรใช้ งำนได้ ทนั ที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมำ
บันทึกย้ อนหลังข้ อมูลย้ อนหลังได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลำ
สำมำรถกำหนดกำร Running เลขที่เอกสำรอัตโนมัติโดยแยกตำมสมุดรำยวัน
สำมำรถแยกแผนก,สำขำ,โครงกำร (JOB)
สำมำรถเรี ยกดูงบแบบแยกหรื อรวม แผนก,สำขำ,โครงกำรก็ได้
สำมำรถกำหนดงบประมำณเพื่อใช้ ในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน
สำมำรถออกงบได้ ทงภำษำไทยและภำษำอั
ั้
งกฤษ
มีงบกำรเงิน Standard และสำมำรถสร้ ำงงบกำรเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขำดทุน งบเปรี ยบเทียบ ได้ เองได้ โดยไม่
จำกัด
สำมำรถสร้ ำงงบกำรเงินตำม Profit Center, งบกำรเงินตำม Job order ได้
มีงบกำไรขำดทุนแบบเปรี ยบเทียบรำยเดือน, รำยปี
สำมำรถพิมพ์เช็คจ่ำยและ Voucher ที่ Post มำจำกระบบอื่นได้
สำมำรถพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ำยได้ รวมทังจั
้ ดทำ ภงด 3, ภงด 53 (ทังใบต่
้ อและใบปะหน้ ำ)
สำมำรถจัดทำ Pre-payment เพื่อเสนอผู้บริ หำรในกำรเซ็นต์อนุมตั ิ ก่อนทำรำยกำร Post เข้ ำ GL
สำมำรถเรี ย กดูร ำยงำนทำงกำรเงิ น ได้ แ ม้ ยังไม่ไ ด้ ปิ ดงวดบัญ ชี เช่ น รำยงำนบัญ ชี แ ยกประเภท, งบทดลอง,
กระดำษทำกำร เป็ นต้ น
สำมำรถโอนข้ อมูลรำยกำรรำยวันหรื อยอดยกมำ ในกรณี ที่ต้องกำรรวมรำยกำร GL ของแต่ละสำขำเข้ ำมำยัง
สำนักงำนใหญ่
สำมำรถดู Income Statementได้
สำมำรถ Post รำยกำรรำยวันเข้ ำบัญชีแยกประเภทได้ ทงแบบ
ั้
Batch Post, Batch Post (Sum) และ
Realtime Post
สำมำรถสร้ ำง Cash Flow ได้
สำมำรถ Reconcile ผังบัญชีระหว่ำงเดบิตและเครดิตได้
มีรำยงำนเปรี ยบเทียบยอดคงเหลือและยอดกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของแต่ละผังบัญชีทงรำยเดื
ั้
อน ,รำยไตรมำส
มีเมนูสำหรับกำรปิ ดบัญชีสิ ้นปี เพื่อทำกำรประมวลผลข้ อมูลทำงบัญชีและโอนยอดยกมำไปงวดบัญชีถดั ไป
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Inventory Control
สำมำรถกำหนดรำคำขำยสินค้ ำได้ ดงั นี ้
 กำหนดรำคำซื ้อมำตรฐำน, รำคำขำย และต้ นทุนมำตรฐำน (Standard Cost, ต้ นทุนจัดเก็บ, ต้ นทุนโอนย้ ำย)
 กำหนด Price List , Promotion เฉพำะลูกค้ ำรำยตัวและ สำมำรถให้ ส่วนลดแต่ละรำยกำรสินค้ ำหรื อกลุ่ม
สินค้ ำต่อลูกค้ ำรำยตัวหรื อกลุม่ ลูกค้ ำ โดยมีเงื่อนไขตำมช่วงเวลำ
สำมำรถกำหนดส่วนลดสินค้ ำได้ หลำยระดับ และให้ ส่วนลดได้ ทงั ้ จำนวนเงินและเปอร์ เซ็นต์ (%) แต่ละรำยกำร
สินค้ ำใน Invoice ใบเดียวกัน
สำมำรถกำหนดรำคำและต้ นทุนมำตรฐำนที่เป็ น สินค้ ำทังหมด,บำงกลุ
้
ม่ สินค้ ำ หรื อ สินค้ ำรำยตัวได้
สำมำรถกำหนดรำยกำรรำคำตำมระยะเวลำวันเครดิต ตำมช่วงวันที่ที่กำหนดในสินค้ ำใดๆได้
สำมำรถกำหนด Price List และ Promotion เฉพำะลูกค้ ำรำยตัวและสำมำรถให้ ส่วนลดแต่ละรำยกำรสินค้ ำหรื อ
กลุม่ สินค้ ำต่อลูกค้ ำรำยตัวหรื อกลุม่ ลูกค้ ำ
กำรกำหนดเงื่อนไขเวลำของ Price List และ Promotion ได้
สำมำรถกำหนด Priority ในกำรแก้ ไขรำคำและส่วนลดของ Price List และ Promotion ได้ วำ่ สำมำรถให้ แก้ ไขได้ อีก
หรื อไม่
สำมำรถจัดประเภทสินค้ ำได้ เช่น สินค้ ำ, สินทรัพย์ หรื อวัตถุดิบ
สำมำรถจัดประเภทสินค้ ำได้ เช่น สินค้ ำบริ กำรหรื อสินค้ ำมี Stock
สำมำรถจัดเก็บสินค้ ำได้ หลำยประเภท เช่น สินค้ ำทัว่ ไป,สินค้ ำมี Lot,สินค้ ำมีทงั ้ Lot และ Serial รวมถึง
สินค้ ำมีอำยุด้วย
สำมำรถเลื อ กวิ ธี ก ำรคิ ด ต้ น ทุ น ได้ 4 แบบ คื อ วิ ธี ต้ น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย (Moving Average), วิ ธี เ ข้ ำก่ อ น-ออกก่ อ น
(FIFO)และ วิธี Standard Cost , Specific Lot
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สำมำรถกำหนดจุดทศนิยมของจำนวนสินค้ ำและต้ นทุน/หน่วยได้ ตงแต่
ั ้ 0 – 4 หลัก
สำมำรถกำหนดช่วงอำยุสินค้ ำและแสดงหน้ ำต่ำ งเตือนเมื่อสินค้ ำกำลังจะหมดอำยุ เพื่ อง่ำยต่อกำรบริ หำรและ
จัดกำรกับตัวสินค้ ำที่กำลังหมดอำยุ
สำมำรถกำหนดคลังและที่เก็บโดยอัตโนมัติ โดยที่เรำสำมำรถกำหนดได้ ทังสิ
้ นค้ ำทังหมด,
้
เฉพำะกลุม่ สินค้ ำ
หรื อจะเป็ นสินค้ ำรำยตัวก็ได้
สำมำรถกำหนดแผนกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำได้ และมีหน้ ำต่ำงเตือนสินค้ ำที่ต้องสัง่ ซื ้อเป็ นตัวช่วยในกำรตัดสินใจที่จะ
สัง่ ซื ้อสินค้ ำ
สำมำรถกำหนดยอดคงเหลือต่ำสุด,สูงสุดหรื อปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อที่เหมำะสม เพื่อช่วยในกำรบริ หำรคลังสินค้ ำ
สำมำรถบันทึกใบขอเบิกและอนุมตั ิใบขอเบิก
สำมำรถบันทึกใบขอโอนย้ ำยสินค้ ำและอนุมตั ิขอโอนย้ ำยสินค้ ำโอนย้ ำยสินค้ ำออกคลัง ,โอนย้ ำยสินค้ ำเข้ ำคลัง ,
โอนย้ ำยข้ อมูลเข้ ำคลังอัตโนมัติ
สำมำรถบันทึกกำรเบิกต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรเบิกใช้ , เบิกผลิต, เบิกตัวอย่ำง, เบิกชำรุ ด, เบิกยืมหรื อเบิกอื่น ๆ
สำมำรถบันทึกกำรรับคืนจำกกำรเบิกต่ำง ๆ ได้ เช่น รับคืนจำกกำรเบิกใช้ , เบิกผลิต, เบิกตัวอย่ำง, เบิกชำรุ ด, เบิก
ยืมหรื อเบิกอื่น ๆ
สำมำรถบันทึกส่งคืนสินค้ ำผลิตสำเร็ จ เช่น ในกรณีสินค้ ำไม่ได้ คณ
ุ ภำพ
สำมำรถบันทึกปรับเพิ่มต้ นทุนสินค้ ำในกำรโอนย้ ำย และ ปรับเพิ่มต้ นทุนในกำรรับสินค้ ำผลิตเสร็ จ
ภำยในหน้ ำจอเดียวกัน
สำมำรถบันทึกกำรตรวจนับสินค้ ำโดยมีกำรแยกระหว่ำงผู้ตรวจสอบกำรนับ และผู้ตรวจนับสินค้ ำ
สำมำรถปรับรำคำขำยสินค้ ำที่เคยขำยไปแล้ วได้ โดยหน้ ำจอปรับรำคำขำย
สำมำรถปรับปรุ งเพิ่ม/ลดสินค้ ำอัตโนมัติ โดยระบุได้ วำ่ จะให้ เพิ่ม, ลด หรื อไม่มีผลต่อ Stock
มีเมนูคำนวณสินค้ ำรวมเป็ นชุดและสินค้ ำแยกชุด เพื่อเป็ นกำรประมำณกำรจำนวนสินค้ ำที่เกิดขึ ้นหลังจำกที่มีกำร
รวมหรื อแยกสินค้ ำชุด และยังสำมำรถกำหนดสินค้ ำแบบชุดซ้ อนชุดได้
มีเมนูสำหรับกำร คำนวณต้ นทุน และมีเมนูสำหรับกำร Post IC แบบ Batch, Post IC แบบ Batch ขำยเชื่อ
และขำยสด
สำมำรถเรี ยกดูรำยงำนของระบบได้ เช่น รำยงำนกำหนดรำคำและต้ นทุนมำตรฐำน, รำยงำนกำหนด Price list &
Promotion และ รำยงำนกำหนดรำคำตำมระยะเวลำเครดิต

Inquiry
สำมำรถตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้ ำ พร้ อมทังแสดงควำมเคลื
้
่อนไหวของสินค้ ำที่เกิดขึ ้นทังจำกส่
้
วนของระบบ IC
และ WH ต้ องกำรดูรำยละเอียดยอดสินค้ ำ เพื่อนำไปทำกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำเพิ่มเติม
สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดกำรซื ้อของรหัสสินค้ ำที่ต้องกำร พร้ อมทัง้ แสดงประวัติกำรซื ้อที่ผ่ำนมำ,ประวัติ
เจ้ ำหนีร้ ำยตัว, รำยละเอียดและสถำนะของเช็คจ่ำย,ประวัติกำรสำรวจรำคำ พร้ อมทัง้ แสดงรำยละเอียดรำยกำร
สินค้ ำค้ ำงรับและรำคำมำตรฐำนต่ำงๆที่กำหนดไว้ ของสินค้ ำแต่ละรำยกำร
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สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดกำรขำยของรหัสสินค้ ำที่ต้องกำร พร้ อมทังแสดงประวั
้
ติกำรขำยที่ผ่ำนมำ,ประวัติ
ลูกหนี ้รำยตัว,รำยละเอียดและสถำนะของเช็ครับ, รำยกำรสินค้ ำส่ง พร้ อมทั ง้ แสดงรำยละเอียดกำรตังระดั
้ บรำคำ
ขำยในช่วงต่ำงๆ
สำมำรถวิเครำะห์และสรุ ปข้ อมูลระบบซื ้อ ระบบขำย ระบบสต๊ อกสินค้ ำ
สำมำรถวิเครำะห์โดยหน้ ำจอจะแสดงข้ อมูลตำมช่วงวันที่ ที่เรำทำกำรเลือกของระบบซื ้อระบบขำย
ระบบสต๊ อกสินค้ ำ
สำมำรถวิเครำะห์ประวัติเอกสำรกำรซื ้อ-ขำย ของเจ้ ำหนี ้ ลูกหนี ้ แต่ละรำย
สำมำรถวิเครำะห์ประวัติกำรเคลื่อนไหวเช็ครับ-จ่ำย
สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลยอดสินค้ ำคงเหลือ และควำมเคลื่อนไหวของสินค้ ำได้ อย่ำงง่ำยดำย

Letter of Credit
สำมำรถทำรำยกำรได้ หลำยสินค้ ำต่อ Letter of Credit 1 ใบ
สำมำรถทำ Packing Credit โดยต้ องมีอ้ำงอิงรำยกำรมำจำก Letter of Credit
รองรับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เมื่อบันทึก Packing Credit แล้ วสำมำรถ Post รำยกำรเข้ ำระบบบัญชีแยกประเภทได้
สำมำรถอ้ ำงอิงรำยกำร Packing Credit ไปตัดยอดรับชำระหนี ้ในระบบลูกหนี ้ได้
รำยงำน Packing Credit ที่ค้ำงชำระ
รำยงำนและกำร์ ด Packing Credit
รำยงำน Letter of Credit

Multicurrency
สำมำรถกำหนดสกุลเงินที่รหัสลูหนี ้และเจ้ ำหนี ้ได้ และเปลี่ยนแปลงได้ ที่หน้ ำจอบันทึก
สำมำรถบันทึกอัตรำแลกเปลี่ยน ซึง่ เป็ นอัตรำซื ้อ และอัตรำขำยในแต่ละวันได้ ทกุ วัน สำหรับทุกสกุลเงิน
สกุลเงินและอัตรำแลกเปลี่ยน ณ ปั จจุบนั จะแสดงให้ อตั โนมัติที่หน้ ำจอบันทึกตำมที่กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนไว้
บันทึกเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ โปรแกรมจะคำนวณเป็ นเงินบำทให้ อตั โนมัติ
สำมำรถ Post ข้ อมูลเข้ ำสูร่ ะบบบัญชีแยกประเภทและระบบภำษี ให้ อตั โนมัติ
สำมำรถดูกำไรขำดทุนจำกกำรแลกเปลี่ยนได้ ณ วันที่รับชำระหรื อจ่ำยชำระ
สำมำรถวิเครำะห์หนี ้ที่ยงั ไม่ถงึ กำหนดชำระ ว่ำในอนำคตจะต้ องจ่ำยชำระเท่ำไร โดยสรุ ปเป็ นเงินแต่ละสกุล แสดง
ยอดก ำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยน (ในกรณี มียอดคงค้ ำงเป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศ)โดยเปรี ยบเที ย บ
ระหว่ำงอัตรำวันที่ซื ้อกับอัตรำแลกเปลี่ยนในวันที่เรี ยกดูข้อมูล
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กำรคำนวณกำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่จำกอัตรำแลกเปลี่ยนในวันสิ ้นงวด (Unrealized Gain/loss on
Foreign Exchange)และกำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้ จริ งเมื่อได้ รับชำระหนี ้ (Realized Gain/loss
on Foreign Exchange)
ทำกำร Revalue ได้ ไม่จำกัดครัง้ และ Post เข้ ำระบบบัญชีแยกประเภทให้ อตั โนมัติ
สำหรับเจ้ ำหนี ้ต่ำงประเทศสำมำรถบันทึกจำนวนเงินเป็ นสกุลเงินต่ำงๆได้ สำมำรถกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนเงินได้
ทุกวัน ในกำรบันทึกรำยกำร ระบบจะคำนวณแปลงค่ำเป็ นเงินบำทให้ โดยอัตโนมัติ โดยวันที่ตดั ชำระ ระบบจะ
แสดง จำนวนเงินใน Invoice ด้ วยอัตรำที่จองไว้ ส่วน Invoice ที่ไม่มีกำรจองอัตรำแลกเปลี่ยนฯ เมื่อมีกำรตัดชำระ
รำยกำรดังกล่ำว ระบบจะแสดงจำนวนเงินใน Invoice ด้ วยอัตรำแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั และทำกำรคำนวณว่ำมีผล
กำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเท่ำไร โดยเปรี ยบเทียบระหว่ำงวันที่ตงหนี
ั ้ ้กับวันที่ตดั ชำระพร้ อมทังบั
้ นทึก
ให้ ทนั ที
สำมำรถดูรำยงำนสำหรับรำยกำรซื ้อ-ขำย, รับชำระหนี ้-จ่ำยชำระหนี ้ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศได้

Petty Cash
สำมำรถบันทึกกำรรับ-จ่ำยเงินสดย่อยได้
สำมำรถบันทึกตังวงเงิ
้ นสดย่อย เพื่อไว้ สำหรับตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับจำนวนเงินที่จ่ำยได้ อย่ำงถูกต้ อง
สำมำรถบันทึกเอกสำรขอจ่ำยเงินสดย่อย ก่อนที่จะนำเอกสำรไปทำรำยกำรที่จ่ำยเงินสดย่อยได้
สำมำรถบันทึกกำรจ่ำยเงินสดย่อยได้ เกินกว่ำจำนวนเงินที่มีอยู่ได้
สำมำรถอ้ ำงอิงเอกสำรขอจ่ำยเงินสดย่อย เพื่อที่จะนำมำทำรำยกำรจ่ำยเงินสดย่อยได้
มีรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินสดย่อยและแยกประเภทเงินสดย่อย
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สำมำรถพิมพ์ ฟอร์ มใบจ่ำยเงินสดย่อยได้
มีรำยงำนสรุ ปกำรจ่ำยเงินสดย่อย
มีรำยงำนสรุ ปยอดคงเหลือของวงเงินสดย่อยนันๆ
้
มีรำยงำนจ่ำยเงินสดย่อยแยกตำม Job
มีรำยงำนบัญชีเงินสดย่อย

Purchase Order
สำมำรถบันทึกกำรซื ้อแบบ Lot , Serial และระบุวนั ที่ผลิต/วันที่หมดอำยุ (Expire date) ของอำยุสินค้ ำได้ โดยกำร
เพิ่ม Lot No. , Serial ผ่ำนหน้ ำจอกำรบันทึกได้ เลย
กรณีที่เป็ นสินค้ ำ Lot สำมำรถเพิ่มหมำยเลข Lot No. , Serial No. ผ่ำนหน้ ำจอใบรับของ ,ซื ้อสด,ซื ้อเชื่อ ได้ ทนั ที
รองรับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Multicurrency) ทังระบบ
้
ตังแต่
้ กำรทำใบขอซื ้อ, ใบสัง่ ซื ้อ, ซื ้อเงินเชื่อ,
ซื ้อเงินสด, จ่ำยเงินมัดจำ, ลดหนี ้/เพิ่มหนี ้
สำมำรถบันทึกขอซื ้อ, สัง่ ซื ้อ และซื ้อสินค้ ำทังที
้ ่มีภำษี และยกเว้ นภำษี ในใบกำกับภำษี เดียวกันได้
สำมำรถทำใบขอซื ้อโดยไม่ระบุผ้ ขู ำยได้
สำมำรถจัดสำรวจรำคำ เปรี ยบเทียบรำคำซื ้อ ก่อนกำรตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
สำมำรถบันทึกใบขอซื ้อ, ใบสัง่ ซื ้อ แยกตำมสำขำ แผนกและ JOB
สำมำรถบันทึกใบขอซื ้อสินค้ ำ ตำมเอกสำรกำรสัง่ จองสินค้ ำได้
สำมำรถตรวจสอบสินค้ ำค้ ำงรั บ หลังจำกที่ส่งใบสัง่ ซื ้อไปให้ Supplier แล้ วได้ ว่ำสินค้ ำใดบ้ ำงที่ Supplier ยังไม่ได้
จัดส่งมำให้
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สำมำรถกำหนด Option ให้ แสดงรำคำซื ้อสินค้ ำอัตโนมัติได้ เช่น แสดงรำคำซื ้อล่ำสุด , รำคำซื ้อล่ำสุดตำมผู้ขำย,
รำคำซื ้อมำตรฐำน เป็ นต้ น
สำมำรถกำหนด เงื่อนไขให้ โปรแกรมอนุมตั ิใบขอซื ้อ และใบสัง่ ซื ้อแบบอัตโนมัติ เมื่อมีกำรบันทึกข้ อมูล (Save) ขอซื ้อ
และสัง่ ซื ้อ
รองรั บธุรกิจที่มีกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ โดยสำมำรถบันทึกต้ นทุนส่วนเพิ่มเติมได้ และสำมำรถเชื่อมโยงกับ
ระบบ SO เพื่อจองสินค้ ำสำหรับใบสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำที่มีรำยกำรสินค้ ำค้ ำงส่งได้
รองรับกำรจ่ำยชำระหนี ้เป็ นงวดๆ เหมือนระบบเช่ำซื ้อ
สำมำรถกำหนดเงื่อนไขเตือนเมื่อมีเงินมัดจำ ที่เมนูบนั ทึกซื ้อสด ซื ้อเชื่อ และสำมำรถตัดเงินมัดจำได้ มำกกว่ำ 1 ใบ
รำยกำรบัน ทึก ซื อ้ ทัง้ หมด เพิ่ มหนี ้ ลดหนี ้ ให้ ส ำมำรถก ำหนดได้ ว่ำเป็ น กำรซื อ้ สิ นค้ ำหรื อกำรซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น เป็ น
ค่ำใช้ จ่ำย (ต้ องกำหนดกำรเชื่อมเอกสำรเข้ ำสู่ GL ให้ ถกู ต้ อง)
สำมำรถบันทึกต้ นทุนสินค้ ำ ( Landed Cost) เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ศุลกำกร โดยจะมีกำรกระจำยค่ำใช้ จ่ำยรวม
โดยคิดตำมมูลค่ำของสินค้ ำแต่ละหน่วยแต่ละชนิด สำมำรถกำหนดวิธีกำรกระจำยค่ำใช้ จ่ำย โดยคิดตำมมูลค่ำ
สินค้ ำ ตำมจำนวนกล่อง หรื อตำมปริ มำณของสินค้ ำได้
สำมำรถตรวจสอบประวัติ (History)เอกสำรได้ ว่ำถูกอ้ ำงอิงไปใช้ ที่ใดบ้ ำง และ Drill Down เพื่ อดูต้นขัว้ เอกสำรที่
อ้ ำงอิงไปใช้ งำนได้
เมื่อบันทึกกำรซื ้อเงินเชื่อ โปรแกรมจะส่งข้ อมูลไปยังระบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วนเพียงแค่กำรทำงำนใน
หน้ ำจอเดียว ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเพิ่มยอดสินค้ ำให้ ในระบบ Stock, รำยงำนภำษี ซื ้อในระบบ VAT, บัญชีแยกประเภทใน
ระบบ GL
สำมำรถบันทึกส่วนลดต่อรำยสินค้ ำหรื อส่วนลดทังบิ
้ ลได้ ทงจ
ั ้ ำนวนเงินและ อัตรำ % ได้ หลำยระดับ
ใบสัง่ ซื ้อ 1 ใบสำมำรถทำกำรสัง่ ซื ้อจำกผู้ขำยได้ หลำยรำย
มีรำยงำนวิเครำะห์ประวัติกำรซื ้อ N ครัง้ หลังสุด,แสดงรำคำจำนวนวันเครดิต เพื่อช่วยในกำรพิจำรณำสัง่ ซื ้อ
สำมำรถสอบถำมประวัติกำรซื ้อสินค้ ำได้ ตำมผู้ขำย, สินค้ ำ, ประเภทรำยกำรซื ้อ, ช่วงเวลำได้ ตำมต้ องกำร
สำมำรถตรวจสอบยอดสัง่ ซื ้อ ซื ้อ เชื่อ ซื ้อสด แบบประจำวัน, เดือน, ไตรมำส, ปี
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Sale Order
มีเมนูสอบถำมสินค้ ำ (Inquiry) เพื่อเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้ ำหรื อรำยละเอียดต่ำงๆ ของลูกค้ ำ เมื่อลูกค้ ำได้ เข้ ำ
มำทำกำรติดต่อซื ้อขำย หรื อทำกำร สอบถำมเกี่ยวกับตัวสินค้ ำ
มีเมนู Estimate เพื่อใช้ สำหรับบันทึกรำยกำร ประมำณรำคำขำย ซึง่ สำมำรถที่บนั ทึกรำยละเอียดต่ำงๆ ได้ โดยตรง
และสำมำรถที่จะอ้ ำงอิงรำยกำรมำจำก Inquiry ได้
รองรับระบบแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Multi Curency) และระบบฝำกขำย (Consignment)
รองรับระบบกำรขำย มีระบบป้องกันเอกสำรสูญหำย เมื่อเอกสำรนันถู
้ กนำไปใช้ อ้ำงอิงรำยกำรอื่น ๆ
เมื่อเอกสำรมีกำรอ้ ำงอิงรำยกำร จะไม่ยอมให้ แก้ ไขรำยกำรเอกสำรที่ถูกอ้ ำงอิงรำยกำรได้ เพรำะว่ำเพื่อปกป้ อง
เอกสำรมีกำรแก้ ไขรำยกำรเดิม
สำมำรถ Clear เอกสำรเสนอรำคำ, สัง่ จอง,สัง่ ขำยได้ เมื่อไม่ต้องกำรได้
สำมำรถ Clear เอกสำรสัง่ จอง,สัง่ ขำยแบบบำงส่วนได้ (Patial)
สำมำรถกำหนด On Hold เอกสำร Inquiry, Estimate,ใบเสนอรำคำ,ใบสัง่ จอง และใบสัง่ ขำยได้
สำมำรถ Copy ใบเสนอรำคำ,ใบสัง่ จอง, ใบสัง่ ขำย เพื่อให้ ทนั ต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และเร็ วกว่ำคูแ่ ข่ง
เป็ นระบบกำรอ้ ำงอิงเอกสำร เพื่อลดขันตอนในกำรบั
้
นทึกรำยกำรใหม่ เช่น ใบเสนอรำคำอ้ ำงมำทำสัง่ จอง
และใบสัง่ ขำย
มี Option ตรวจสอบ Credit Limit ตังแต่
้ จดั ทำใบสัง่ ขำย
มี Option ตรวจสอบ เสนอรำคำได้ เกินวงเงินอนุมตั ิลกู หนี ้,
สำมำรถทำใบสัง่ ขำยได้ เกินวงเงินอนุมตั ิลกู หนี,้ ขำยได้ เกินวงเงินอนุมตั ิลกู หนี,้
สำมำรถทำใบสัง่ ขำยได้ เกินจำนวนสัง่ จอง,ขำยได้ เกินจำนวนสัง่ ขำย,เตือนเมื่อมีเงินมัดจำลูกหนี ้, ขำยต่ำกว่ำรำคำ
ทุน, สัง่ จองได้ เกินใบเสนอรำคำ ซึง่ จะต้ องมีกำรกำหนดที่ Option ของ ระบบ SO
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สำมำรถตรวจสอบวงเงินเครดิตที่ให้ กบั ลูกค้ ำได้
สำมำรถบันทึกรับเงินมัดจำทังแบบมี
้
ภำษี และไม่มีภำษี
สำมำรถเปิ ดบิลขำยได้ โดยไม่ต้องบันทึกสินค้ ำยกมำ
สำมำรถเปิ ดบิลได้ ทนั ที โดยไม่ผ่ำนระบบใบเสนอรำคำ, ใบสัง่ จอง และใบสัง่ ขำย
สำมำรถ Copy Bill ได้ เพื่อควำมรวดเร็ วในกำรออกบิล
สำมำรถอ้ ำงอิงรำยกำรจำกสัง่ ขำยมำเปิ ดบิลได้ ทนั ที
สำมำรถแสดงรำคำขำยอัตโนมัติตำม Campaign ที่ กำหนดไว้ เช่น รำคำขำยหลังสุด, รำคำขำยหลังสุดตำม
ลูกค้ ำ, Promotion, Pricelist ฯลฯ
สำมำรถกำหนดอัตรำภำษี อตั โนมัติตำมลูกหนี ้รำยตัวได้
สำมำรถเลือกประเภทภำษี (แบบแยกนอก / รวมใน / ไม่คิดภำษี ) และกำหนดประเภทกำรขำย (สินค้ ำหรื อบริ กำร)
ได้ ในหน้ ำจอกำรบันทึก
เมื่อบันทึกกำรขำยเงินเชื่อ โปรแกรมจะส่งข้ อมูลไปยังระบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วนเพียงแค่กำรทำงำนใน
หน้ ำจอเดียว ไม่ว่ำจะเป็ นกำรปรั บลดยอดสินค้ ำให้ ในระบบ Stock, รำยงำนภำษี ขำยในระบบ VAT, บัญชีแยก
ประเภทในระบบ GL
สำมำรถดูรำยกำรรำยวันใบเสนอรำคำ, ขำยเงินเชื่อและกำหนดส่งของจำกปฏิทินได้ โดยสำมำรถเลือกช่วงเดือน,
เลขที่เอกสำรหรื อรหัสลูกค้ ำ
สำมำรถบันทึกยกเลิกใบกำกับภำษี , ออกแทนใบกำกับภำษี ได้
รองรับกำรขำยสินค้ ำเป็ นชุด, LOT, Serial
เมื่อลูกหนี ้เกินวงเงินเครดิต (Credit Limit) สำมำรถเปิ ดวงเงินอนุมตั ิชวั่ ครำวได้ โดยกำหนดผู้มีอำนำจ
กำรอนุมตั ิได้ (Autorize)
มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทำกำรขำยสินค้ ำมำกกว่ำยอดคงเหลือต่ำสุดของสินค้ ำ (Safety Stock)
มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทำกำรขำยสินค้ ำต่ำกว่ำรำคำทุน
สำมำรถ Set Default สถำนที่สง่ ของ (Ship to) ของลูกค้ ำแต่ละรำยได้ และระบุสถำนที่สง่ ของ (Ship to)
ได้ หลำยสถำนที่
สำมำรถแยกสมุดรำยวัน (Book) คุมรำยกำรขำย เช่น สมุดรำยวันขำยเชื่อ, สมุดรำยวันขำยสด เป็ นต้ น
วิเครำะห์ประวัติกำรขำยได้ มำกกว่ำ 10 ครัง้ หลังสุด เพื่อแสดงรำคำ, เครดิต, กำรให้ สว่ นลดเงินสดและข้ อตกลง
อื่น ๆ ที่สำมำรถนำมำใช้ ช่วยในกำรพิจำรณำในกำรเพิ่มวงเงินอนุมตั ิเครดิตได้
สำมำรถดูรำยงำน Sale Stock ที่ตดั จำนวนสินค้ ำที่สงั่ จองออกแต่ยงั ไม่เป็ นกำรตัด Stock จริ ง (รวมถึงสินค้ ำที่มี
Serial No.)
สำมำรถสอบถำมต้ นทุนและจำนวนสินค้ ำคงเหลือ, สอบถำมประวัติกำรขำย โดยเลือกช่วงข้ อมูล,สินค้ ำ, ลูกหนี ้ได้
ตำมต้ องกำร
สำมำรถสอบถำมรำยกำรสินค้ ำค้ ำงส่ง, สินค้ ำที่ต้องส่ง หรื อสินค้ ำที่รอนำส่ง ตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร
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มีเมนู Sale Statistics เพื่อนำไปวิเครำะห์ข้อมูลของระบบขำยและกำรตลำด
มีเมนู Sale History เก็บประวัติกำรขำยสินค้ ำและรำคำขำยสินค้ ำครัง้ หลังสุด
สำมำรถวิเครำะห์กำรขำยเป็ นรำยเดือน, รำยไตรมำส, รำยครึ่งปี และสะสมทังปี
้ ,เก็บข้ อมูลสถิติกำรขำย

Value Add Tax
ระบบภำษี มลู ค่ำเพิ่ม (VAT)จะถูกส่งข้ อมูลมำจำกกำรบันทึกขำย, บันทึกซื ้อ, และบันทึกรำยกำรรำยวันใน GL
สำมำรถก ำหนดคำอธิ บ ำยรำยกำรภำษี ให้ Default ขึน้ ตำมเมนูก ำรบัน ทึก ในแต่ละระบบ เพื่ อรองรั บ ส ำหรั บ
คำอธิบำยภำษี ที่แตกต่ำงกัน
รำยงำนภำษี ซื ้อ-ภำษี ขำยเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของสรรพำกร และแยกตำมสำขำได้
สำมำรถออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ำยได้
สำมำรถพิมพ์รำยงำนภำษี ถกู หัก ณ ที่จ่ำยได้
สำมำรถพิมพ์รำยงำนภำษี หกั ณ ที่จ่ำยได้ (ภงด.3,53,1) และรำยงำนพิเศษภำษี หกั ณ ที่จ่ำย
รำยงำนภำษี ซื ้อ-ภำษี ขำยเรี ยงตำมเลขที่เอกสำร,เลขที่ใบกำกับ หรื อวันที่
รองรับกำรคำนวณอัตรำภำษี ซื ้อเฉลี่ยได้
สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์ ม ภพ.30
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Transportation Management
สำมำรถเก็บประวัติรถแต่ละคันได้ อย่ำงละเอียด เช่น ประเภทรถ, ยี่ห้อ, รุ่ น, สี, คนขับ, รุ่ นเครื่ องยนต์, หมำยเลข
เครื่ องยนต์,หมำยเลขแคชซี, อัตรำกำรใช้ น ้ำมัน ฯลฯ
สำมำรถดูประวัติกำรใช้ รถได้ 4 สถำนะ คือ ว่ำง, ซ่อมบำรุ ง, ซ่อมแซม, ถูกขำย และหมดสภำพ
สำมำรถบันทึกรำยละเอียดกำรต่อทะเบียนได้ เช่น วันที่ใบเสร็ จ, ที่ทำกำร, วันที่ต่อทะเบียน, วันที่สิ ้นสุด, ทะเบียน
รถ และค่ำธรรมเนียมได้
สำมำรถระบุ ช นิ ด ประกัน ภัย ได้ ว่ ำ เป็ น ประกัน ภัย แบบใด เช่ น ประกัน ภัย ตัว รถ, ประกัน ภัย บุ ค คลที่ 3 และ
ประกันสินค้ ำ
สำมำรถกำหนดรู ปแบบอัตรำขนส่งได้ วำ่ จะใช้ รำคำหรื อตำมจำนวนสินค้ ำ
สำมำรถตรวจสอบเลขไมล์ลำ่ สุดได้ ในกรณีที่นำรถที่ได้ บนั ทึกเลขไมล์ไว้ แล้ วไปเปิ ด Job Transport ต่อไป
สำมำรถเรี ยกรำยงำนรำคำเบิกค่ำนำ้ มันได้ เพื่อตรวจสอบว่ำในแต่ละวันมีกำรเบิกค่ำนำ้ มันเท่ำใด โดยเลือกให้
ข้ อมูลแสดงตำมวันที่เอกสำร, วันที่เติมน ้ำมัน, ทะเบียนรถ หรื อรหัส Job
สำมำรถเรี ยกรำยงำนสรุ ปกำรใช้ รถและค่ำน ้ำมัน เพื่อวิเครำะห์รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้ รถและค่ำน ้ำมันได้
สำมำรถนำบิลค่ำน ้ำมันหลำยใบมำเบิกค่ำน ้ำมันพร้ อมกันได้ โดยแยกเป็ นเลขที่บิลแต่ละใบ
สำมำรถเบิกค่ำน ้ำมันพร้ อมกันได้ มำกกว่ำ 1 งำน (Job)
สำมำรถกำหนดรำคำน ้ำมันได้ ทกุ วัน ตำมรำคำน ้ำมันจริ งในแต่ละวัน
สำมำรถเรี ยกรำยงำนรำคำน ้ำมันประจำวันได้ เพื่อตรวจสอบว่ำในแต่ละวันมีกำรกำหนดรำคำน ้ำมันเท่ำใด โดย
เลือกให้ ข้อมูลแสดงตำมวันที่เอกสำร หรื อรหัสประเภทรถ ซึง่ รำยงำนจะแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับ วันที่เอกสำร,
ประเภทรถ, ชนิดน ้ำมัน และรำคำน ้ำมัน/ลิตร
กำรขนส่งสำมำรถกำหนดเส้ นทำงเป็ นแบบขนส่งตำมเส้ นทำงขนส่งและแบบขนส่งตำมจุด
สำมำรถวำงแผนกำรจัดของ โดยกำรคำนวณ ตำม Dimension ของหีบห่อสินค้ ำ
สำมำรถวำงแผนเที่ยวกำรขนส่งล่วงหน้ ำ เช่น ในแต่ละวันจะมีกำรขนส่งสินค้ ำไปที่ใดบ้ ำง? และขนส่งเป็ นจำนวน
เท่ำไร? และกำหนดระยะเวลำกำรขนส่งล่วงหน้ ำ เพื่อใช้ กำหนดเที่ยวกำรขนส่งล่วงหน้ ำได้
สำมำรถ Link ข้ อมูล กำรส่งรถซ่อมบำรุ ง หรื อส่งซ่อม เข้ ำสู่ ระบบ Service Center เพื่อลดกำรทำงำนที่ซ ้ำซ้ อน
สำมำรถคำนวณต้ นทุนของรถแต่ละคัน ตำมระยะกำรเดินทำง, อัตรำกำรใช้ นำ้ มัน กิโลเมตร/ระยะกำรเดินทำง,
อัตรำกำรใช้ น ้ำมัน กิโลเมตร/ลิตร

Company Manager
มีระบบ Audit Trail Report ในกำรตรวจเช็ค Activity ของแต่ละUser ในกำรทำแต่ละ Transaction เช่น Insert,
Update, Delete, Edit

23

มีระบบ Event ในกำรตรวจเช็คเหตุกำรณ์ในแต่ละวันว่ำมีกำรทำรำยกำรอะไรบ้ ำงในระบบในหน้ ำจอเดียว สะดวก
สำหรับผู้บริ หำรในกำรตรวจสอบ Transaction นอกจำกนี ้ยังสำมำรถ Drill Down ไปดูรำยละเอียดที่หน้ ำจอ
บันทึกได้
มีระบบ To Do List เพื่อบันทึกแผนกำรที่จะต้ องทำในแต่ละวัน และเพื่อวำงแผนในอนำคตด้ วย เมื่อถึงกำหนดเวลำ
โปรแกรมจะทำกำร Alert User เมื่อ Log in เข้ ำมำใช้ งำนโปรแกรม
สำมำรถกำหนดรู ปแบบฟอร์ มที่จะใช้ ในแต่ละเอกสำรได้ เองโดยไม่จำกัด เช่น ฟอร์ มใบเสนอของแต่ละแผนก
สำมำรถกำหนดสิทธิ์กำรใช้ งำน (Autorize) เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูล (Password)
สำมำรถจัดกลุ่มผู้ใช้ งำนและกำรเข้ ำถึงเมนู,หน้ ำต่ำง,Permission ในกำรท ำงำน เช่ น เพิ่ ม, ลบ, แก้ ไ ข, ซ่อน
Column ของเอกสำร โดยกำรกำหนดเป็ นกลุม่ หรื อรำยบุคคลก็ได้
มี Option Not Set เพื่อกำรกำหนด Permission เริ่ มแรกทำได้ ง่ำยขึ ้น
เมื่อกำหนด Password เรี ยบร้ อยแล้ ว User จะเห็นเฉพำะระบบที่ตวั เองทำงำนเท่ำนัน้
สำมำรถกำหนดสิทธิ์กำรเข้ ำถึงกำรทำงำนในแต่ละสำขำได้ โดยกำหนดเป็ นกลุม่ หรื อรำยบุคคลก็ได้
กำหนดกำร Approve เอกสำรว่ำ User คนใดสำมำรถเห็นรำยกำรเอกสำรที่อนุมตั ิแล้ วหรื อยังไม่อนุมตั ิ
สำมำรถเปลี่ยน Password เพื่อสลับ User กำรทำงำนได้ โดยที่ไม่ต้องปิ ดโปรแกรม

Campaign
สำมำรถกำหนดรำคำขำยสินค้ ำได้ ดงั นี ้ กำหนดรำคำและต้ นทุนมำตรฐำน, กำหนด Price List เฉพำะลูกค้ ำรำยตัว
และสำมำรถให้ ส่วนลด แต่ละรำยกำรสินค้ ำหรื อกลุ่มสินค้ ำต่อลูกค้ ำรำยตัวหรื อกลุ่มลูกค้ ำ โดยมีเงื่อนไขตำม
ช่วงเวลำ, กำหนด Promotion, กำหนดรำคำตำมระยะเวลำเครดิต
สำมำรถกำหนดส่วนลดสินค้ ำได้ หลำยระดับ และให้ ส่วนลดได้ ทงั ้ จำนวนเงินและเปอร์ เซ็นต์ ( %) แต่ละรำยกำร
สินค้ ำใน Invoice ใบเดียวกัน
สำมำรถกำหนด Price List และ Promotion เฉพำะลูกค้ ำรำยตัวและสำมำรถให้ ส่วนลดแต่ละรำยกำรสินค้ ำหรื อ
กลุม่ สินค้ ำต่อลูกค้ ำรำยตัวหรื อกลุม่ ลูกค้ ำ
กำรกำหนดเงื่อนไขเวลำของ Price List และ Promotion ได้
สำมำรถกำหนด Piority ในกำรแก้ ไขรำคำและส่วนลดของ Price List และ Promotion ได้ วำ่ สำมำรถให้ แก้ ไขได้ อีก
หรื อไม่

Commission Management
รองรั บกำรคำนวณได้ หลำยรู ปแบบ เช่น กำรคำนวณจำกยอดขำย , ยอดสินค้ ำ และยอดตำม Invoice พร้ อมทัง้
สำมำรถกำหนดให้ คำนวณจำกเป้ำกำรขำย โดยให้ ค่ำคอมมิชชัน่ เฉพำะส่วนที่เกินในลักษณะของกำรสะสมได้
รองรับกำรคำนวณคอมมิชชัน่ ตำมยอดขำย และ ตำมสินค้ ำ
รองรับกำรคำนวณค่ำคอมจำกยอดขำยแยก ตำม Invoice
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รองรับกำรคำนวณค่ำคอมคอมมิชชัน่ จำกกำไรขันต้
้ น
รองรับเกณฑ์ กำรคิดอัตรำคอมมิชชัน่ ตำมจำนวนสินค้ ำ , รำคำสินค้ ำ,จำนวนเงินสินค้ ำและเงินตำม Invoice และ
สำมำรถคำนวณค่ำคอมมิชชัน่ ได้ ทังในกรณี
้
ที่เหมือนหรื อแตกต่ำงจำกเกณฑ์กำรคิด เช่น ใช้ รำคำ เป็ น เกณฑ์ และ
คำนวณจำกจำนวนสินค้ ำที่ขำยได้
ทุกกำรคำนวณคอมมิชชัน่ สำมำรถ แยกแต่ละ Inv. (คิดปกติ) และรวมคำนวณครัง้ เดียวได้ (คิด สะสม)
รองรับกำรคิดค่ำคอมมิชชัน่ จำกเป้ำกำรขำย และให้ คอมมิชชัน่ จำกส่วนที่เกิน (ในลักษณะกำรสะสม)
รองรับกำรจ่ำยคอมมิชชัน่ ให้ กบั พนักงำนขำย และ ลูกค้ ำ
รองรับสินค้ ำ 1 รำยกำร ที่นำมำคิดคอมมิชชัน่ หลำยแบบ เหมำะกับคนละกลุม่ พนักงำนขำย
รองรับพนักงำนขำย 1 คน ที่มีกำรขำยหลำยแบบและคิดคอมมิชชัน่ แต่ละแบบไม่เหมือนกัน
จำนวนเงิน ที่นำมำคิดคอมมิชชัน่ ทำได้ ทงกรณี
ั้
ที่คิดหรื อไม่คิดภำษี และ รวมหรื อไม่รวมส่วนลด
กำรบันทึกรำยกำรขำยเชื่อสำมำรถระบุได้ วำ่ สินค้ ำนันจะน
้ ำมำคิดคอมมิชชัน่ หรื อไม่
กำรบันทึกรำยกำรขำยเชื่อสำมำรถระบุได้ วำ่ Invoice นัน้ จะนำมำคิดคอมมิชชัน่ หรื อไม่
สำมำรถก ำหนดอัต รำคอมมิ ช ชั่ น ได้ ไ ม่ จ ำกั ด ได้ ทั ง้ %, จ ำนวนเงิ น และระยะเวลำจ่ ำ ยเงิ น ซึ่ ง สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกได้

Messenger Management
สำมำรถตรวจสอบตำรำงเวลำกำรใช้ รถว่ำ มีรถคันใดที่ไม่สำมำรถใช้ งำนได้ บ้ำง
สำมำรถบันทึกรำยละเอียดกำรมอบหมำยงำน เพื่อใช้ ควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนแต่ละคน
สำมำรถระบุวนั ที่ และเวลำ ที่ออก – เข้ ำ บริ ษัท ได้
สำมำรถตรวจสอบเลขไมล์เริ่ มต้ นของพำหนะที่ใช้ ครัง้ นี ้ได้ โดยจะแสดงจำกเลขไมล์สิ ้นสุดของกำรจัดส่งครัง้ ที่แล้ ว
สำมำรถพิมพ์แผนที่ให้ กบั พนักงำนเพื่อนำไปปฏิบตั ิงำนได้
สำมำรถกำหนดให้ พนักงำน 1 คนไปรับ - ส่งเอกสำรได้ หลำยบริ ษัท
สำมำรถกำหนดเอกสำรที่รับ – ส่ง และประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นในแต่ละบริ ษัทได้
สำมำรถกำหนดค่ำใช้ จ่ำย และค่ำน ้ำมันที่เกิดขึ ้นต่อกำรจ่ำยงำน 1 ครัง้ ได้
สำมำรถตรวจสอบประวัติของเอกสำรได้ วำ่ มีกำรอ้ ำงอิงไปบันทึกผลกำรจัดส่ง และสรุ ปค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำง
สำมำรถพัก หรื อยกเลิก เอกสำรกำรจ่ำยงำนให้ พนักงำนได้
สำมำรถตรวจสอบกำรจ่ำยงำนให้ พนักงำนแต่ละคนได้ จำกปฏิทินจ่ำยงำนให้ พนักงำน
สำมำรถสรุ ปผลกำรจัดส่งเอกสำรของพนักงำนแต่ละคนว่ำครบถ้ วน และถูกต้ องหรื อไม่
สำมำรถบันทึกรำยละเอียดของเงินสด และเช็ค ที่พนักงำนได้ รับมำจำกลูกค้ ำได้
สำมำรถอ้ ำงอิงเงินสด และเช็คที่ได้ รับมำ ไปตัดหนี ้ที่หน้ ำจอรับชำระหนี ้ได้
สำมำรถอ้ ำงอิงกำรจ่ำยงำนหลำยครัง้ มำบันทึกสรุ ปผลกำรจัดส่งครัง้ เดียวได้
สำมำรถกำหนดได้ วำ่ กำรจ่ำยงำนแต่ละครัง้ พำหนะที่ใช้ มีเลขไมล์สิ ้นสุดเท่ำใด
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สำมำรถระบุรำยละเอียดของค่ำใช้ จ่ำย และค่ำน ้ำมันที่เกิดขึ ้นจริ งได้
สำมำรถบันทึกค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นเป็ นเงินสด , เช็ค , เงินโอนได้
สำมำรถอ้ ำงอิงค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นไปบันทึกที่ระบบเงินสดย่อยได้
สำมำรถบันทึกรำยละเอียดของคูปองน ้ำมันได้
กรณีที่มีกำรบันทึกค่ำใช้ จ่ำยโดยจ่ำยเป็ นเช็คจะ Link ไปที่ระบบเช็คให้ อตั โนมัติ
กรณีที่ค่ำใช้ จ่ำย และค่ำน ้ำมันมีภำษี สำมำรถใส่รำยละเอียดของเลขที่ใบกำกับภำษี วันที่ใบกำกับภำษี , จำนวน
เงิน เพื่อแสดงในรำยงำนภำษี ให้ อตั โนมัติ
กรณีคำ่ ใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นจะ Link ไปที่ระบบ General Ledger ให้ อตั โนมัติ
สำมำรถตรวจสอบค่ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำร และค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจริ งได้ ที่หน้ ำเมนูบนั ทึก และรำยงำน

Customer Relationship Management
สำมำรถบันทึกงำนประจำวัน, กำรติดต่อประจำวันลูกค้ ำ, กำรนัดหมำยลูกค้ ำ, กำรวำงแผนต่ำงๆได้
มีปฏิทิน นัดหมำย, ติดต่อครัง้ ต่อไป, แผนงำน, สิ่งของที่นำไปด้ วย
เมื่อพนักงำนขำยบันทึกนัดหมำย โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึน้ มำทันทีเมื่อ Log in มำใช้ งำน ตำมวันที่นัด
หมำย
เมื่อพนักงำนขำยบันทึกติดต่อ โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึ ้นมำทันทีเมื่อ Log in มำใช้ งำน ตำมวันที่ติดต่อ
สำมำรถกำหนดสถำนะของกำรนัดหมำยได้ (ปกติ, ยกเลิก, เลื่อน) และกำหนดวันที่นดั หมำยครัง้ ต่อไปกรณีเป็ น
กำรเลื่อนนัดและแสดงในปฏิทินนัดหมำย
สำมำรถระบุคแู่ ข่งในกรณีที่ลกู ค้ ำไม่เลือกผลิตภัณฑ์ และออกรำยงำนเพื่อช่วยในกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยขำยได้
สำมำรถระบุเปอร์ เซ็นต์ควำมคำดหวังในกรณี ที่ลกู ค้ ำทดสอบหรื อศึกษำผลิตภัณฑ์ และออกรำยงำนเพื่อช่วยใน
กำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยขำยได้
สำมำรถระบุผลกำรติดต่อนัดหมำยเพื่อนำไปใช้ วิเครำะห์ ประสิทธิภำพของพนักงำนขำยแต่ละคนได้
สำมำรถกำหนด Password เพื่อเข้ ำมำดูข้อมูลเฉพำะของแต่ละพนักงำนขำย
สำมำรถบันทึกลูกค้ ำสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบถึงกำรบริ กำรของพนักงำนได้
สำมำรถเชื่อมโยงไปทำรำยกำรที่ระบบ SO (เสนอรำคำ, สัง่ จอง, สัง่ ขำย, ขำยเงินเชื่อ, ขำยเงินสด)
สำมำรถดึงข้ อมูลจำกระบบ SO มำออกรำยงำนเพื่อทำกำรเปรี ยบเทียบและวิเครำะห์
มีเมนู Salesperson Statistic เพื่อเก็บสถิติข้อมูลทำงด้ ำนขำยและกำรรับชำระหนี ้ของลูกหนี ้ในแต่ละพนักงำนขำย
มีเมนู Salesperson Inquiry เพื่อแสดงข้ อมูลทำงด้ ำนขำยและกำรรั บชำระหนีข้ องลูกหนีใ้ นแต่ละพนักงำนขำย
โดยแสดงยอดค้ ำงชำระ และสำมำรถเลือกช่วงข้ อมูลเพื่อเรี ยกดูตำมช่วงวันที่เอกสำร,รหัสพนักงำนขำย,รหัสลูกค้ ำ
และประเภทเอกสำรได้
สำมำรถเปรี ยบเทียบเป้ำกำรขำย / ยอดขำย โดยแยกตำมพนักงำนและตำมงวด และคำนวณผลต่ำง (%) ทังต่
้ อ
เป้ำกำรขำยของพนักงำนขำยแต่ละคน และของพนักงำนขำยรวมทังหมดได้
้
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มีรำยงำนลูกค้ ำที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว, รำยงำนควำมถี่ในกำรติดต่อลูกค้ ำ เพื่อนำมำวิเครำะห์ลกู ค้ ำ
มีรำยงำนสรุ ปแหล่งข้ อมูล เพื่อใช้ ในกำรวิเครำะห์สื่อหรื องบโฆษณำ
กำหนด Password ที่จะใช้ เฉพำะในแต่ละกลุม่ พนักงำนขำยได้
สำมำรถพิมพ์ซองจดหมำย , Label โดยสำมำรถกำหนดคำขึ ้นต้ นเอง หรื อดึงผู้ติดต่อของลูกค้ ำแต่ละรำยมำ
แสดงได้
สำมำรถพิมพ์ฟอร์ มใบปฏิบตั ิงำนของพนักงำนขำย โดยดึงข้ อมูลจำกเมนูติดต่อประจำวันได้

Job Cost
กำหนดสูตรกำรผลิต หรื อประมำณกำรผลิต เพื่อใช้ เป็ นต้ นทุนมำตรฐำนในกำรผลิตแต่ละครัง้
กำหนดเส้ นทำงกำรผลิตได้ หลำยขัน้ ตอนกำรผลิต(Sequence No) และกำหนดกำรทำงำนในแต่ละขันตอน(Work
้
Order)รวมถึงงำน (Process) ต่ำงๆของแต่ละขันตอน
้
สำมำรถเก็บรำยละเอียดกำรทำงำนของพนักงำน ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆของแต่ละ Process
สำมำรถกำหนดกำลังกำรผลิต ระยะเวลำกำรผลิต ในแต่ละขันตอนกำรผลิ
้
ตในใบสัง่ ผลิต
สำมำรถติดตำมดูต้นทุนกำรผลิตโดยละเอียดได้ ระบบจะ Update ต้ นทุนกำรผลิตทำให้ ทรำบข้ อมูลแบบ Real
Time
ใบสัง่ ผลิตสำมำรถเลื่อนกำหนดกำรผลิต เพื่อทำใบสัง่ ผลิตที่เร่ งด่วนกว่ำได้
สำมำรถลบ แก้ ไข เพิ่มเติม ในใบสัง่ ผลิตได้ ถ้ำยังไม่ทำกำรผลิต
ใบสัง่ ผลิตสำมำรถแบ่งได้ หลำยสถำนกำรณ์ผลิต เช่น WIP, Rework,Close, On Hold, Cancel
สำมำรถตรวจสอบ สิ น ค้ ำคงคลังของวัตถุดิบตอนทำใบสั่งผลิตและมีกำรจองสินค้ ำ โดยกำรเปิ ดใบขอซือ้ ให้
อัตโนมัติ
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สำมำรถทำใบขอเบิกอัตโนมัติจำกกำรสัง่ ผลิตได้
สำมำรถทำแผนกำรรับสินค้ ำผลิตเสร็ จ ณ จุดสัง่ ผลิตได้
กำรเบิกวัตถุดิบ โดยระบุงำนที่ต้องรับเข้ ำไปทำเพื่อคิดต้ นทุนเข้ ำงำนนันๆได้
้
สำมำรถอ้ ำงอิงข้ อมูลกำรเบิกใช้ มำส่งคืนวัตถุดิบได้
สำมำรถส่งสินค้ ำผลิตเสร็ จแยกกันระหว่ำงของดี ของเสีย ของมีตำหนิเข้ ำในแต่ละคลัง
สำมำรถรับคืนสินค้ ำผลิตเสร็ จ (Rework) เข้ ำมำผลิตใหม่
สำมำรถปั นส่วนค่ำใช้ จ่ำยเข้ ำแต่ละใบสัง่ ผลิต
สำมำรถตรวจสอบสินค้ ำ(QC) ก่อนกำรส่งสินค้ ำผลิตเสร็ จ
สำมำรถรับรู้ ต้นทุนแยกตำมใบสัง่ ผลิตหลังจำกที่ปิดใบสัง่ ผลิต
สำมำรถรับรู้ ต้นทุนแยกตำม Job ที่มีกำรสัง่ ผลิตหลังจำกที่ปิดใบสัง่ ผลิต
สำมำรถดูปฏิทินใบสัง่ ผลิตที่ถงึ กำหนดเสร็ จเพื่อตรวจสอบกำรทำงำน
สำมำรถดูปฏิทินสินค้ ำที่ทำกำรผลิตเพื่อตรวจสอบสินค้ ำผลิต

Advance
สำมำรถบันทึกจ่ำยเงินทดรองเป็ นเงินสด เช็ค โอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกได้
สำมำรถระบุคำ่ ใช้ จ่ำยต่ำงๆ ได้ ทงมี
ั ้ ใบเสร็ จและไม่มีใบเสร็ จรับเงิน
สำมำรถยกเลิกเอกสำรขอเคลียร์ เงินทดรองได้
กำรเบิกและกำรเคลียร์ เงินทดรองสำมำรถ Post กำรบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติได้
สำมำรถบันทึกเคลียร์ เงินทดรองได้ ทงกรณี
ั้
เงินขำด หรื อเงินเกิน
สำมำรถบันทึกขอเบิกเงินทดรองแยกตำมพนักงำนได้
สำมำรถบันทึกเบิกเงินทดรองโดยอ้ ำงอิงจำกเอกสำรใบขอเบิกเงินทดรองได้
สำมำรถบันทึกขอเคลียร์ เงินทดรองก่อนที่จะนำเอกสำรไปเคลียร์ เงินทดรองได้
สำมำรถบันทึกภำษี หกั ณ ที่จ่ำยและภำษี ซื ้อได้
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Service Center
สำมำรถจัดเก็บข้ อมูลกำรรับประกันสินค้ ำหลังกำรขำยได้ ทังกำรประกั
้
นตำมวันที่ ตำมเลขไมล์ หรื อ จำนวนชัว่ โมง
กำรใช้ งำนของสินค้ ำได้
สำมำรถจัดทำสัญญำกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำได้ โดยจะสำมำรถระบุ ส่วนลด จำนวนครัง้ ในกำรให้ บริ กำร ฟรี คำ่ อะไหล่
ฟรี คำ่ บริ กำรเงื่อนไขในกำรให้ บริ กำร และ ประเภทให้ บริ กำร ของกำรรับประกัน หรื อ สัญญำได้
สำมำรถคำนวณจำนวนครั ง้ และ จัดทำรำยกำรเอกสำรกำรตรวจเช็ค เพื่อกำรบริ กำรลูกค้ ำ ตำมกำรรั บประกัน
หรื อสัญญำ
สำมำรถคำนวณ และ แสดงจำนวน วัน เดือน ปี ของกำรรับประกัน หรื อ สัญญำ ให้ อัตโนมัติ
สำมำรถคัดลอกรำยกำรเอกสำรกำรรั บประกัน หรื อ สัญญำ ได้ เพื่ อควำมรวดเร็ วในกำรทำใบรั บประกัน หรื อ
สัญญำ ที่มีข้อมูลคล้ ำยกัน
สำมำรถกำหนดรู ปแบบรำยละเอียดกำรตรวจเช็คสินค้ ำแต่ละชนิดได้
สำมำรถจัดทำเอกสำรกำรตรวจเช็ค เพื่อกำรตรวจสภำพสินค้ ำให้ ลกู ค้ ำได้
สำมำรถเลือกรู ปแบบกำรตรวจเช็คที่กำหนดไว้ ลว่ งหน้ ำ ทำให้ ลดเวลำในกำร Key รำยละเอียดของกำรตรวจเช็คได้
สำมำรถบันทึกพนักงำนที่จะออกไปทำกำรตรวจเช็ค รวมถึง วัน เวลำ จำนวนชัว่ โมงในกำรตรวจเช็คของพนักงำน
ได้ และ คำนวณเวลำที่ใช้ ในกำรตรวจเช็คได้
สำมำรถดึงอัตรำค่ำแรงของพนักงำนแต่ละคนที่กำหนดไว้ มำคำนวณค่ำแรงที่ใช้ ไปในกำรตรวจเช็คแต่ละครัง้ ทำให้
ลดเวลำในกำรตรวจสอบและระบุคำ่ แรงพนักงำนได้
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สำมำรถระบุงำนกำรตรวจเช็คลงใน Job ต่ำงๆ ได้ ทำให้ ทรำบถึงต้ นทุน (ค่ำแรง) ของงำนกำรตรวจเช็ค
สำมำรถคัดลอกเอกสำรกำรตรวจเช็คได้ เพื่อควำมรวดเร็ วในกำรทำเอกสำรกำรตรวจเช็คที่มีข้อมูลคล้ ำยกัน
บันทึกรำยละเอียดข้ อมูลกำรรับแจ้ งจำกลูกค้ ำ รวมถึงระบุประเภทกำรรับแจ้ ง (ภำยนอก หรื อ ภำยใน) สถำนที่ซอ่ ม
ผู้รับแจ้ ง เวลำที่รับแจ้ ง อำกำรเสีย
สำมำรถดึงข้ อมูลของลูกค้ ำ สินค้ ำ Serial ได้ อัตโนมัติ ในกรณี ที่ ลูกค้ ำนัน้ ๆ มีสินค้ ำเดียว หรื อ Serial นัน้ มีอยู่
Serial เดียว
สำมำรถทำรำยกำรตรวจซ่อมโดยกำรอ้ ำงอิงข้ อมูลจำกกำรรับแจ้ งได้ โดยไม่ต้อง Key ข้ อมูลเดิมจำกำรรับแจ้ งใหม่
โปรแกรมจะแสดงให้ ทรำบได้ ทันทีเมื่อมีกำรทำรำยกำรตรวจซ่อมว่ำสินค้ ำที่ ทำกำรตรวจซ่อมอยู่ในระยะ ก ำร
ประกัน หรื อ อยู่ในช่วงของสัญญำ
สำมำรถระบุรำยกำรอะไหล่ รำยกำรกำรบริ กำร จำนวนอะไหล่ พนักงำนที่เข้ ำไปตรวจซ่อม พร้ อมทังวั
้ นเวลำ และ
จำนวนเวลำที่เข้ ำไปทำกำรกำรตรวจซ่อมได้ เพื่อใช้ สำหรับกำรวำงแผนดำเนินกำรซ่อมต่อไปได้
สำมำรถจัดทำเอกสำรประเมินรำคำค่ำใช้ จ่ำยสำหรับกำรซ่อมให้ ลกู ค้ ำได้
โปรแกรมจะทำกำรตรวจสอบและระบุ ฟรี คำ่ อะไหล่ หรื อ ฟรี คำ่ บริ กำรให้ ถ้ำสินค้ ำอยู่ในช่วงของกำรรับประกัน หรื อ
สัญญำหรื อจะแก้ ไขเอง
บันทึกรำยกำรเปิ ด Job โดยอ้ ำงอิงข้ อมูลจำกใบประเมินรำคำได้ ทำให้ ลดเวลำในกำร key ข้ อมูลได้
บันทึกเปิ ด Job ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องมีกำรทำกำรประเมินรำคำก่อนได้
สำมำรถกำหนดขันตอนในกำรท
้
ำงำน และ พนักงำนสำหรับกำรดำเนินงำนได้ ลว่ งหน้ ำ
สำมำรถอ้ ำงอิงรำยกำรอะไหล่ แบบ บำงส่วน หรื อ ทังหมด
้
ได้
โปรแกรมสำมำรถจัดทำใบเบิกให้ เองเมื่อบันทึกรำยกำรสัง่ งำน (มี Option สำหรั บเลือกว่ำต้ องกำรสร้ ำงใบเบิ ก
อะไหล่อตั โนมัติหรื อไม่)
สำมำรถตรวจสอบกำรเบิกอะไหล่เกินจำนวนที่อนุมตั ิไว้ ได้
สำมำรถบันทึกรำยกำรสัง่ งำนได้ โดยไม่ต้องทำกำรเปิ ด Job อีก ถ้ ำเป็ นกำรสัง่ งำนใน Job เดือนที่มีกำรเปิ ดไว้ แล้ ว

30

Warehouse Management
สำมำรถกำหนดประเภทเอกสำรกำรรับสินค้ ำเข้ ำคลัง และกำรจ่ำยสินค้ ำออกคลังได้ ไม่จำกัด
สำมำรถบันทึกกำรจ่ำยสินค้ ำออกโดยกำรอ้ ำงอิงเอกสำรใบสัง่ ขำยจำกระบบ Sale Order มำบันทึกข้ อมูลได้
สำมำรถบันทึกกำรรับสินค้ ำเข้ ำคลังโดยกำรอ้ ำงอิงเอกสำรใบสัง่ ซื ้อจำกระบบ Purchase Order มำบันทึกข้ อมูลได้
สำมำรถบันทึกกำรโอนย้ ำยสินค้ ำระหว่ำงคลังหรื อระหว่ำงสำขำได้
สำมำรถบันทึกกำรตรวจสอบ และกำรตรวจนับสต็อกสินค้ ำ เพื่อเปรี ยบเทียบยอดกำรตรวจนับสินค้ ำทำงด้ ำนบัญชี
ในระบบ Inventory Control ได้
สำมำรถควบคุมกำรเคลื่อนไหวสินค้ ำได้ เช่น กำรรับสินค้ ำเข้ ำ กำรจ่ำยสินค้ ำออก กำรโอนย้ ำยสินค้ ำระหว่ำงคลัง
กำรตรวจนับสต็อก กำรปรับปรุ งเพิ่มลดสินค้ ำโดยไม่มีต้นทุนเข้ ำมำเกี่ยวข้ อง
สำมำรถบันทึกปรั บปรุ งเพิ่มลดสินค้ ำอัติโนมัติได้ กรณี ที่มีกำรตรวจนับสินค้ ำแล้ วไม่ตรงตำมยอดคงเหลือ และ
สำมำรถปรับปรุ งเพิ่มลดสินค้ ำได้ เอง
สำมำรถบันทึกกำรจัดของก่อนส่งให้ ลกู ค้ ำได้ เมื่อลูกค้ ำสัง่ ซื ้อสินค้ ำเข้ ำมำ

Audit & Internal Control
รำยงำนตรวจสอบยอดลูกหนี ้กับกำรรับชำระหนี ้และเจ้ ำหนี ้กับกำรจ่ำยชำระหนี ้
รำยงำนตรวจสอบกำรจ่ำยชำระหนี ้ที่ไม่ทำใบรับวำงบิลและเตรี ยมจ่ำยเจ้ ำหนี ้
รำยงำนกำรรับชำระหนี ้และกำรจ่ำยชำระหนี ้ตำมกำหนด
รำยงำนลูกหนี ้และเจ้ ำหนี ้ที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว
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รำยงำนตรวจสอบยอดจ่ำยชำระหนี ้สูงกว่ำวงเงินเครดิต
รำยงำนตรวจสอบยอดเจ้ ำหนี ้เกินวงเงินเครดิต
รำยงำนกำรรับชำระหนี ้ที่เช็คยังไม่ผ่ำน
รำยงำนตรวจสอบกำรรับ - จ่ำยเงินสดประจำวัน
รำยงำนตรวจสอบยอดลูกหนี ้เกินวงเงินเครดิต
รำยงำนตรวจสอบกำร Run ข้ ำมเลขที่เช็คจ่ำย
Audit สินค้ ำที่ซื ้อมำรำคำสูงกว่ำรำคำซื ้อมำตรฐำน
รำยงำนตรวจสอบรำยกำรซื ้อที่ไม่มีกำรทำใบขอซื ้อและใบสัง่ ซื ้อ
Audit รำยกำรที่ยงั ไม่ Post GL
รำยงำน Audit กำรบันทึกข้ ำมเลขที่เอกสำร
ยอดรับสินค้ ำเข้ ำเปรี ยบเทียบกับยอดซื ้อ
รำยงำนยอดจ่ำยสินค้ ำออกเปรี ยบเทียบกับยอดขำย
รำยงำนใบโอนย้ ำยระหว่ำงคลังอ้ ำงอิงจำกใบขอโอนย้ ำยระหว่ำงคลัง
รำยงำนรับสินค้ ำเปรี ยบเทียบกับใบสัง่ ซื ้อ
Audit สินค้ ำที่มียอดติดลบ
ยอดคงเหลือสินค้ ำยกมำ IC เปรี ยบเทียบกับ WH
เปรี ยบเทียบต้ นทุนสินค้ ำมำตรฐำนกับต้ นทุนจริ ง
Audit Invoice ที่ขำยต่ำกว่ำรำคำทุน
รำยงำน Audit วิเครำะห์ผลต่ำงต้ นทุนมำตรฐำนกับต้ นทุนจริ ง
Audit สินค้ ำที่ซื ้อมำรำคำสูงกว่ำ Standard Cost

Fixed Asset Management
สำมำรถกำหนดประเภทสินทรัพย์ได้ ตำมต้ องกำร
สำมำรถกำหนดรำยละเอียดผู้ขำย ที่อยู่ และโทรศัพท์ เพื่อ สะดวกในกำรติดต่อภำยหลังสำมำรถกำหนดแผนกที่
ใช้ สินทรัพย์ได้ ทำให้ ทรำบว่ำสินทรัพย์เป็ นของแผนกใด
สำมำรถกำหนดสถำนที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ได้ ทำให้ ทรำบว่ำสินทรัพย์ตงอยู
ั ้ ่ที่ใด
สำมำรถกำหนดรุ่ น, ยี่ห้อสินทรัพย์ได้
สำมำรถกำหนดพนักงำนผู้รับผิดชอบต่อสินทรัพย์ได้
สำมำรถบัน ทึกประวัติแ ละรำยละเอีย ดเกี่ ย วกับ สินทรั พ ย์ ไ ด้ โดยละเอียด เช่ น ชื่ อสิ น ทรั พ ย์ อะไร? ประเภท
สินทรัพย์?
เป็ นของแผนกอะไร? ตัง้ อยู่ที่ไหน? ซือ้ มำเมื่อ ไหร่ ? ซือ้ จำกใคร? วันเดือนปี ที่ซือ้ หรื อได้ มำ? รำคำเท่ำไหร่ ?
บริ ษัทที่รับประกัน อำยุประกัน เบี ้ยประกัน วันสิ ้นสุดประกัน ฯลฯ
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สำมำรถบันทึกกำรขำยสินทรัพย์ได้ เพื่อทำให้ ทรำบว่ำมีกำไรและขำดทุนเท่ำใดจำกกำรขำยสินทรัพย์
สำมำรถบันทึกกำรยกเลิกกำรใช้ สินทรัพย์ได้ กรณี สินทรัพย์ชำรุ ดเสียหำยไม่สำมำรถนำมำใช้ งำนได้
สำมำรถบันทึกรำยละเอียดกำรซ่อมแซมและบำรุ งรักษำสินทรัพย์ได้ เพื่อเป็ นกำรเก็บประวัติสินทรัพย์
สำมำรถบันทึกรำยละเอียดสินทรั พย์ ระหว่ำงก่อสร้ ำงได้ ทำให้ ทรำบรำยละเอียดเกี่ ยวกับรำยจ่ำยที่ ก่อให้ เกิ ด
ทรัพย์สินนันๆ
้ โดยละเอียด
สำมำรถบันทึกกำรโอนย้ ำยสินทรัพย์ระหว่ำงแผนก
สำมำรถบันทึกรำยกำรตรวจนับสินทรัพย์
สำมำรถบันทึกรู ปภำพของสินทรัพย์แต่ละตัวได้
กำรบันทึกบัญชีคำ่ เสื่อมรำคำสินทรัพย์ สำมำรถ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ

Import/Export
สำมำรถ Import ข้ อมูล เข้ ำโปรแกรมในรู ปแบบ File Excel ,Text file และ Import ข้ อมูล จำก Database เข้ ำ
Database
สำมำรถ Import ข้ อมูลขำย และข้ อมูลซื ้อที่ใช้ สกุลเงินต่ำงประเทศ
สำมำรถเรี ยกดูรำยงำนภำษี ซื ้อ และภำษี ขำยได้ ทนั ทีหลังจำกที่มีกำร Import รำยกำร
สต็อคสินค้ ำ เพิ่มขึ ้นให้ ทนั ทีเมื่อมีกำร Import รำยกำรซื ้อสินค้ ำเข้ ำโปรแกรม
สต็อคสินค้ ำลดลงให้ ทนั ที เมื่อมีกำร Import รำยกำรขำยสินค้ ำเข้ ำโปรแกรม
รองรับกำร Import รำยกำรซื ้อและรำยกำรขำยจำก Software ที่ไม่ใช้ Software ของ prosoft
สำมำรถ Import /Export ข้ อมูลเข้ ำระบบซื ้อ-ขำยได้ ดังนี ้
 รำยกำรขำยเงินสด
 รำยกำรขำยเชื่อ
 รำยกำรรับคืนลดหนี ้
 รำยกำรรับคืนลดหนี ้(เงินสด)
 รำยกำรซื ้อเงินสด
 รำยกำรซื ้อเงินเชื่อ
 รำยกำรส่งคืนลดหนี ้
 รำยกำรเพิ่มหนี ้
รองรับกำร Import/ Export ข้ อมูล เข้ ำระบบขำย เช่น ขำยเชื่อ, ขำยสด, เพิ่มหนี ้, ลดหนี ้, ลดหนี ้(เงินสด)
รองรับกำร Import/ Export ข้ อมูล เข้ ำระบบซื ้อ เช่น ซื ้อเชื่อ, ซื ้อสด, เพิ่มหนี ้,ส่งคืนเจ้ ำหนี ้
รองรับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Multicurrency)
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Prosoft Analysis
Purchase Order สำมำรถวิเครำะห์ประวัติกำรซื ้อสินค้ ำ ในรู ปแบบของรำยงำนและกรำฟ เช่น
 Dash Board กำรซื ้อสินค้ ำ
 Dash Board กำรสัง่ ซื ้อสิ ้นค้ ำ
 Dash Board กำรขอซื ้อสิ ้นค้ ำ
 Dash Board กำรส่งคืน ลดหนี ้
 Dash Board เจ้ ำหนี ้ค้ ำงชำระ
 Dash Board เจ้ ำหนี ้เกินวงเงินเครดิต
 Dash Board เจ้ ำหนี ้เช็คคืน
Sale Order สำมำรถวิเครำะห์ประวัติกำรขำยสินค้ ำในรู ปแบบของรำยงำนและกรำฟ เช่น
 Dash Board สินค้ ำค้ ำงส่ง
 Dash Board รับคืนลดหนี ้
 Dash Board เปรี ยบเทียบยอดขำยกับเป้ำกำรขำย
 Dash Board จำนวนกำรรับชำระหนี ้ไม่ตรงกำหนด
 Dash Board ลูกหนี ้ค้ ำงชำระ
 Dash Board ลูกหนี ้เกินวงเงินเครดิต
 Dash Board ลูกหนี ้เกินกำหนดชำระ
 Dash Board ลูกหนี ้เช็คคืน
Inventory Control สำมำรถดูวิเคำระห์ประวัติสินค้ ำในรู ปแบบของรำยงำนและกรำฟ เช่น
Dash Board ยอดสินค้ ำคงเหลือเปรี ยบเทียบ Safety Stock
 Dash Board เบิกสินค้ ำ
 Dash Board รับสินค้ ำเข้ ำ
 Dash Board สินค้ ำคงเหลือ IC
 Dash Board สินค้ ำคงเหลือ WH
 Dash Board สินค้ ำคงเหลือ IC เปรี ยบเทียบ WH
Cheque and Bank สำมำรถวิเครำะห์เช็ครับ-จ่ำยประจำวัน ในรู ปแบบของรำยงำนและกรำฟ เช่น
 Dash Board เช็คที่ยงั ไม่ถงึ กำหนดและยังไม่ผ่ำน
 Dash Board เช็ครับ-จ่ำยประจำวัน
General Control สำมำรถวิเครำะห์คำ่ ใช้ จ่ำยตำมงบประมำณ ในรู ปแบบของรำยงำนและกรำฟ เช่น




Dash Board กำรใช้ จ่ำยเกินงบประมำณ
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