“โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหำรมืออำชีพ”
รองรับการทางานอย่างเป็ นระบบแบบครบวงจร ตังแต่
้ การเปรียบเทียบราคา การวางแผน และแนะนา
การสัง่ ซื ้อ เพื่อควบคุมการซื ้อสินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้ านการขายสามารถพยากรณ์ยอดขาย ทาให้ ยอดขาย
เพิ่มสูงขึ ้น ด้ านคลังสินค้ าสามารถดูข้อมูลได้ แบบ Real Time รวมถึงต้ นทุนขายและกาไรขันต้
้ น จากการขายสินค้ า
รองรับระบบบัญชีการเงิน มีรายงานงบการเงิน หลากหลายรูปแบบ รายงานภายในและภายนอก ตรงตามหลัก

สรรพากรและหลักการบัญชี ฉะนันคุ
้ ณไม่ควรพลาด กับ Software ที่เต็มเปี่ ยมด้ วยประสิทธิภาพและทีมงาน
บริการมืออาชีพ

1

ระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้ นหา
สามารถใช้ งาน Mouse และ Keyboard ได้ อย่างสมบูรณ์ทกุ หน้ าจอ
รองรับการทางาน 2 ภาษา และดูรายงานได้ ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รองรับการทางานแยกตามสาขา แผนก โครงการ (Job)
สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ, งบการเงินได้ ทั ้งแบบรวมหรือแยกสาขาแผนก โครงการ
การทางานเป็ นแบบ Online Processing, Online Update, Online Correct
ซึง่ โปรแกรมจะปรับปรุงยอดให้ ทนั ทีเมื่อแก้ ไข และบันทึกรายการ
รองรับการ Import/ Export ข้ อมูล เข้ าระบบขาย เช่น ขายเชื่อ,
ขายสด, เพิ่มหนี ้, ลดหนี ้, ลดหนี ้(เงินสด)
รองรับการ Import/ Export ข้ อมูล เข้ าระบบซื ้อ เช่น ซื ้อเชื่อ, ซื ้อสด, เพิ่มหนี ้, ส่งคืนเจ้ าหนี ้
รองรับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency)
ระบบ E-mail Alert สามารถส่ง E-mail ขออนุมตั ิจากโปรแกรมให้ กบั ผู้มีอานาจตัดสินใจ
เช่น ใบขอซื ้อ, ใบสัง่ ซื ้อ, ใบเสนอราคา, ใบเบิกสินค้ า
รองรับการบัน ทึกบัญชีแบบ Auto Reverse ระบบการกลับ รายการบัญชีอัตโนมัติ ทั ้งด้ านลูกหนี ้และด้ า นเจ้ า หนี ้ เช่น
บันทึกรายได้ รับล่วงหน้ าเป็ นจานวนเงิน 120,000 บาท ในแต่ละเดือ นต้ องการรับรู้ เป็ นรายได้ จริ งเดือนละ 10,000 บาท
โปรแกรมจะบันทึกรับรู้รายได้ จริงในแต่ละเดือนให้ อตั โนมัติ
ระบบการคิดค่าคอมมิชชั่น รองรับการคานวณได้ หลายรู ปแบบ เช่น การคานวณจากยอดขาย,ยอดสินค้ า และยอดตาม
Invoice พร้ อมทั ้งสามารถกาหนดให้ คานวณจากเป้าการขาย โดยให้ ค่ าคอมมิชชั่นเฉพาะส่วนที่เกินในลัก ษณะของการ
สะสมได้ โดยจุดเด่นของระบบคอมมิชชัน่ ดังนี ้
 รองรับการคานวณคอมมิชชัน
่ ตามยอดขายตามสินค้ า
 รองรับการคานวณค่าคอมมิชชัน
่ จากยอดขายแยกตาม Invoice
 รองรับการคานวณค่าคอมมิชชัน
่ จากกาไรขั ้นต้ น
 รองรั บ เกณฑ์ การคิ ด อัต ราคอมมิ ช ชั่น ตามจ านวนสิน ค้ า , ราคาสิน ค้ า , จ านวนเงิ น สิน ค้ า และเงิ น ตาม
Invoice และสามารถคานวณค่าคอมมิชชั่นได้ ทั ้งในกรณีที่เหมือนหรื อแตกต่างจากเกณฑ์ การคิด เช่น ใช้
ราคาเป็ นเกณฑ์ และคานวณจากจานวนสินค้ าที่ขายได้
สามารถกาหนดระดับราคาขายสินค้ าได้ สงู สุด 10 ระดับ และกาหนดส่วนลดต่อรายการสินค้ าและต่อบิล ได้ หลายระดับ
ทั ้งเป็ นอัตรา, เปอร์ เซ็นต์ และจานวนเงิน เช่น 2%, 5%, 100
สามารถกาหนด Price List และ Promotion เฉพาะลูกค้ ารายตัวและให้ สว่ นลดตามสินค้ า หรือกลุม่ สินค้ าต่อลูกค้ ารายตัว
หรือกลุม่ ลูกค้ า
สามารถตรวจสอบวงเงินเครดิตลูกหนี ้ ตั ้งแต่จดั ทาใบเสนอราคา และทุกหน้ าจอที่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้
สามารถเตือนเมื่อเกินวงเงินเครดิตที่กาหนดไว้ ทั ้งด้ านซื ้อ และด้ านขายได้
รองรับระบบสินค้ าแบบ Barcode
รองรับระบบสินค้ าแบบ Serial No. และสามารถ Generate ช่วง Serial ได้
รองรับสินค้ าแบบ LOT No. และสินค้ าที่มีอายุ
มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทาการขายสินค้ าต่ากว่าราคาทุน
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มีระบบเตือน (Alert) เมื่อขายสินค้ ามากกว่าต่าสุดของสินค้ า (Safety Stock)
มีระบบเตือน ( Alert) เมื่อสินค้ าที่หมดอายุ
สามารถตรวจสอบ Stock สินค้ าติดลบได้ ทั ้งระบบ หรื อตรวจสอบ stock สินค้ าติดลบบางหน้ าจอก็ได้ สามารถวิเคราะห์
อายุหนี ้ (Aging Analysis) และวิเคราะห์การจ่ายชาระในอนาคต (Forecast)
สามารถพิมพ์เช็คจ่าย, หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ภงด 3 ,ภงด 53 (ทั ้งใบต่อและใบปะหน้ า)
สามารถพิมพ์รายงาน ภ.พ.30 แสดงแบบนาส่งภาษี มลู ค่าเพิ่ม
สามารถพิมพ์รายงาน ภ.พ.36 แสดงแบบนาส่งภาษี มลู ค่าเพิ่ม กรณีที่เป็ นการซื ้อและขาย ต่างประเทศ
สามารถวิเคราะห์ยอดขายเปรียบเทียบ รายเดือน รายไตรมาส ครึ่งปี และสะสมทั ้งปี
สามารถวิเคราะห์ประวัติการขายได้ มากกว่า 10 ครั ้งหลังสุด เพื่อแสดงราคา เครดิต ส่วนลดเงินสดและข้ อตกลงอื่น ๆ
ที่สามารถนามาใช้ ช่วยในการพิจารณาในการเพิ่มวงเงินอนุมตั ิเครดิตได้
สามารถปรับเปลีย่ น Report และ Form Standard หรือสร้ างรายงานโดยใช้ Tool Program Infomarker ได้
ทุกแบบฟอร์ ม สามารถแสดงลายเซ็นต์ของผู้มีอานาจ (Authorize) ได้
รองรับการ Post ข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบ GL แบบ Batch Post และ Real Time Post
มีระบบสารองข้ อมูลอัตโนมัติ (Auto Back Up) ตามเวลาที่กาหนด และเรียกสารองข้ อมูล (Restore) มาใช้ งานได้

Import/Export
สามารถ Import ข้ อมูลเข้ าโปรแกรมในรูปแบบ File Excel ,Text file และ Import ข้ อมูลจาก Database เข้ า Database
สามารถ Import ข้ อมูลขาย และข้ อมูลซื ้อที่ใช้ สกุลเงินต่างประเทศ
สามารถเรียกดูรายงานภาษี ซื ้อ และภาษี ขายได้ ทนั ทีหลังจากที่มีการ Import ข้ อมูล
สต็อคสินค้ า เพิ่มขึ ้นให้ ทนั ทีเมื่อมีการ Import รายการซื ้อสินค้ าเข้ าโปรแกรม
สต็อคสินค้ าลดลงให้ ทนั ที เมื่อมีการ Import รายการขายสินค้ าเข้ าโปรแกรม
รองรับการ Import รายการซื ้อและรายการขายจาก Software ที่ไม่ใช้ Software ของ prosoft
สามารถ Import /Export ข้ อมูลเข้ าระบบซื ้อ-ขายได้ ดังนี ้
 รายการขายเงินสด/ขายเชื่อ
 รายการรับคืนลดหนี ้/รับคืนลดหนี ้(เงินสด)
 รายการซื ้อเงินสด/เงินเชื่อ
 รายการส่งคืนลดหนี ้/เพิ่มหนี ้
 รายการใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ ขาย
 รายการตั ้งลูกหนี ้อื่นๆ/เจ้ าหนี ้อื่นๆ
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Sales Order
มีเมนูสอบถามสินค้ า (Inquiry) เพื่อเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้ าหรือรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้ า เมื่อลูกค้ าได้ เข้ ามาทาการ
ติดต่อซื ้อขาย หรือทาการ สอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้ า
มีเมนู Estimate เพื่อใช้ สาหรับบันทึกรายการ ประมาณราคาขาย ซึง่ สามารถที่บนั ทึกรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยตรง
และสามารถที่จะอ้ างอิงรายการมาจาก Inquiry ได้
รองรับระบบแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Multi Curency) และระบบฝากขาย (Consignment)
รองรับระบบการขาย มีระบบป้องกันเอกสารสูญหาย เมื่อเอกสารนั ้นถูกนาไปใช้ อ้างอิงรายการอื่น ๆ
เมื่อเอกสารมีการอ้ างอิงรายการ จะไม่ยอมให้ แก้ ไขรายการเอกสารที่ถกู อ้ างอิงรายการได้ เพราะว่าเพื่อปกป้องเอกสาร
มีการแก้ ไขรายการเดิม
สามารถ Clear เอกสารเสนอราคา, สัง่ จอง,สัง่ ขายได้ เมื่อไม่ต้องการได้
สามารถ Clear เอกสารสัง่ จอง,สัง่ ขายแบบบางส่วนได้ (Patial)
สามารถกาหนด On Hold เอกสาร Inquiry, Estimate,ใบเสนอราคา,ใบสัง่ จอง และใบสัง่ ขายได้

สามารถ Copy ใบเสนอราคา,ใบสัง่ จอง, ใบสัง่ ขาย เพื่อให้ ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ า และเร็วกว่าคู่แข่ง
เป็ นระบบการอ้ างอิงเอกสาร เพื่อลดขั ้นตอนในการบันทึกรายการใหม่ เช่น ใบเสนอราคาอ้ างมาทาสัง่ จอง และใบสัง่ ขาย
มี Option ตรวจสอบ Credit Limit ตั ้งแต่จดั ทาใบสัง่ ขาย
มี Option ตรวจสอบ เสนอราคาได้ เกินวงเงินอนุมตั ิลกู หนี ้,
สามารถทาใบสัง่ ขายได้ เกินวงเงินอนุมตั ิลกู หนี ้,ขายได้ เกินวงเงินอนุมตั ิลกู หนี ้,
สามารถทาใบสัง่ ขายได้ เกินจานวนสั่งจอง,ขายได้ เกินจานวนสัง่ ขาย,เตือนเมื่อมีเงินมัดจาลูกหนี ,้ ขายต่ากว่าราคาทุน ,
สัง่ จองได้ เกินใบเสนอราคา ซึง่ จะต้ องมีการกาหนดที่ Option ของ ระบบ SO
สามารถตรวจสอบวงเงินเครดิตที่ให้ กบั ลูกค้ าได้
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สามารถบันทึกรับเงินมัดจาทั ้งแบบมีภาษี และไม่มีภาษี
สามารถเปิ ดบิลขายได้ โดยไม่ต้องบันทึกสินค้ ายกมา
สามารถเปิ ดบิลได้ ทนั ที โดยไม่ผ่านระบบใบเสนอราคา, ใบสัง่ จอง และใบสัง่ ขาย
สามารถ Copy Bill ได้ เพื่อความรวดเร็วในการออกบิล
สามารถอ้ างอิงรายการจากสัง่ ขายมาเปิ ดบิลได้ ทนั ที
สามารถแสดงราคาขายอัตโนมัติตาม Campaign ที่กาหนดไว้ เช่น ราคาขายหลัง สุด, ราคาขายหลัง สุดตามลูก ค้ า,
Promotion, Pricelist ฯลฯ
สามารถกาหนดอัตราภาษี อตั โนมัติตามลูกหนี ้รายตัวได้
สามารถเลือกประเภทภาษี (แบบแยกนอก / รวมใน / ไม่คิดภาษี ) และกาหนดประเภทการขาย (สินค้ าหรือบริการ)
ได้ ในหน้ าจอการบันทึก
เมื่อบันทึกการขายเงินเชื่อ โปรแกรมจะส่งข้ อมูลไปยังระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนเพียงแค่การทางาน ในหน้ าจอ
เดียว ไม่ว่าจะเป็ นการปรับลดยอดสินค้ าให้ ในระบบ Stock, รายงานภาษี ขายในระบบ VAT, บัญชีแยกประเภทระบบ GL
สามารถดูรายการรายวันใบเสนอราคา, ขายเงินเชื่อและกาหนดส่งของจากปฏิทินได้ โดยสามารถเลือกช่วงเดือน,
เลขที่เอกสารหรือรหัสลูกค้ า
สามารถบันทึกยกเลิกใบกากับภาษี , ออกแทนใบกากับภาษี ได้
รองรับการขายสินค้ าเป็ นชุด, LOT, Serial
เมื่อลูกหนี ้เกินวงเงินเครดิต (Credit Limit) สามารถเปิ ดวงเงินอนุมตั ิชวั่ คราวได้ โดยกาหนดผู้มีอานาจการอนุมตั ิได้
มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทาการขายสินค้ ามากกว่ายอดคงเหลือต่าสุดของสินค้ า (Safety Stock)
มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทาการขายสินค้ าต่ากว่าราคาทุน
สามารถ Set Default สถานที่สง่ ของ (Ship to) ของลูกค้ าแต่ละรายได้ และระบุสถานที่สง่ ของ (Ship to) ได้ หลายสถานที่
สามารถแยกสมุดรายวัน (Book) คุมรายการขาย เช่น สมุดรายวันขายเชื่อ, สมุดรายวันขายสด เป็ นต้ น
วิเคราะห์ประวัติการขายได้ มากกว่า 10 ครั ้งหลังสุด เพื่อแสดงราคา, เครดิต, การให้ สว่ นลดเงินสดและข้ อตกลงอื่น ๆ
ที่สามารถนามาใช้ ช่วยในการพิจารณาในการเพิ่มวงเงินอนุมตั ิเครดิตได้
สามารถดูรายงาน Sale Stock ที่ตดั จานวนสินค้ าที่สงั่ จองออกแต่ยงั ไม่เป็ นการตัด Stock จริง (รวมถึงสินค้ าที่มี
Serial No.)
สามารถสอบถามต้ นทุนและจานวนสินค้ าคงเหลือ , สอบถามประวัติการขาย โดยเลือกช่วงข้ อมูล,สินค้ า, ลูกหนี ้ได้ ตาม
ต้ องการ
สามารถสอบถามรายการสินค้ าค้ างส่ง, สินค้ าที่ต้องส่ง หรือสินค้ าที่รอนาส่ง ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
มีเมนู Sale Statistics เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลของระบบขายและการตลาด
มีเมนู Sale History เก็บประวัติการขายสินค้ าและราคาขายสินค้ าครั ้งหลังสุด
สามารถวิเคราะห์การขายเป็ นรายเดือน, รายไตรมาส, รายครึ่งปี และสะสมทั ้งปี ,เก็บข้ อมูลสถิติการขาย
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Purchase Order
สามารถบันทึกการซื ้อแบบ Lot , Serial และระบุวนั ที่ผลิต/วันที่หมดอายุ (Expire date) ของอายุสนิ ค้ าได้ โดยการเพิ่ม Lot
No. , Serial ผ่านหน้ าจอการบันทึกได้ เลย
กรณีที่เป็ นสินค้ า Lot สามารถเพิ่มหมายเลข Lot No. , Serial No. ผ่านหน้ าจอใบรับของ ,ซื ้อสด,ซื ้อเชื่อ ได้ ทนั ที
รองรั บ อัตราแลกเปลี่ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ (Multicurrency) ทัง้ ระบบ ตัง้ แต่ การท าใบขอซื อ้ , ใบสั่ง ซื อ้ , ซื อ้ เงิ นเชื่อ,
ซื ้อเงินสด, จ่ายเงินมัดจา, ลดหนี ้/เพิ่มหนี ้
สามารถบันทึกขอซื ้อ, สัง่ ซื ้อ และซื ้อสินค้ าทั ้งที่มีภาษี และยกเว้ นภาษี ในใบกากับภาษี เดียวกันได้
สามารถทาใบขอซื ้อโดยไม่ระบุผ้ ขู ายได้
สามารถจัดสารวจราคา เปรียบเทียบราคาซื ้อ ก่อนการตัดสินใจสัง่ ซื ้อ
สามารถบันทึกใบขอซื ้อ, ใบสัง่ ซื ้อ แยกตามสาขา แผนกและ JOB
สามารถบันทึกใบขอซื ้อสินค้ า ตามเอกสารการสัง่ จองสินค้ าได้
สามารถตรวจสอบสินค้ าค้ างรับ หลังจากที่สง่ ใบสัง่ ซื ้อไปให้ Supplier แล้ วได้ ว่าสินค้ าใดบ้ างที่ Supplier ยังไม่ได้
จัดส่งมาให้
สามารถกาหนด Option ให้ แสดงราคาซื ้อสินค้ าอัตโนมัติได้ เช่น แสดงราคาซื ้อล่าสุด, ราคาซื ้อล่าสุดตามผู้ขาย, ราคาซื ้อ
มาตรฐาน เป็ นต้ น

สามารถกาหนด เงื่อนไขให้ โปรแกรมอนุมตั ิใบขอซื ้อ และใบสัง่ ซื ้อแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกข้ อมูล (Save) ขอซื ้อและ
สัง่ ซื ้อ
รองรับธุรกิจที่มีการนาเข้ าจากต่างประเทศ โดยสามารถบันทึกต้ นทุนส่วนเพิ่มเติมได้ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบ SO
เพื่อจองสินค้ าสาหรับใบสัง่ ซื ้อของลูกค้ าที่มีรายการสินค้ าค้ างส่งได้
รองรับการจ่ายชาระหนี ้เป็ นงวดๆ เหมือนระบบเช่าซื ้อ
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สามารถกาหนดเงื่อนไขเตือนเมื่อมีเงินมัดจา ที่เมนูบนั ทึกซื ้อสด ซื ้อเชื่อ และสามารถตัดเงินมัดจาได้ มากกว่า 1 ใบ
รายการบันทึกซื ้อทั ้งหมด เพิ่มหนี ้ ลดหนี ้ ให้ สามารถกาหนดได้ ว่าเป็ นการซื ้อสินค้ าหรื อ การซื ้อทรัพ ย์ สิน เป็ นค่าใช้ จ่าย
(ต้ องกาหนดการเชื่อมเอกสารเข้ าสู่ GL ให้ ถกู ต้ อง)
สามารถบันทึกต้ นทุนสินค้ า ( Landed Cost) เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ศลุ กากร โดยจะมีการกระจายค่าใช้ จ่ายรวม โดยคิด
ตามมูลค่าของสิน ค้ าแต่ ละหน่ วยแต่ ละชนิ ด สามารถกาหนดวิธี การกระจายค่ าใช้ จ่ าย โดยคิดตามมูลค่า สิน ค้ า ตาม
จานวนกล่อง หรือตามปริมาณของสินค้ าได้
สามารถตรวจสอบประวัติ (History)เอกสารได้ ว่าถูกอ้ างอิงไปใช้ ที่ใดบ้ าง และ Drill Down เพื่อดูต้นขั ้วเอกสารที่อ้างอิง ไป
ใช้ งานได้
เมื่อบันทึกการซื ้อเงินเชื่อ โปรแกรมจะส่งข้ อมูลไปยังระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนเพียงแค่การทางานในหน้ า จอ
เดียว ไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่มยอดสินค้ าให้ ในระบบ Stock, รายงานภาษี ซื ้อในระบบ VAT, บัญชีแยกประเภทในระบบ GL
สามารถบันทึกส่วนลดต่อรายสินค้ าหรือส่วนลดทั ้งบิลได้ ทั ้งจานวนเงินและ อัตรา % ได้ หลายระดับ
ใบสัง่ ซื ้อ 1 ใบสามารถทาการสัง่ ซื ้อจากผู้ขายได้ หลายราย
มีรายงานวิเคราะห์ประวัติการซื ้อ N ครั ้งหลังสุด,แสดงราคาจานวนวันเครดิต เพื่อช่วยในการพิจารณาสัง่ ซื ้อ
สามารถสอบถามประวัติการซื ้อสินค้ าได้ ตามผู้ขาย, สินค้ า, ประเภทรายการซื ้อ, ช่วงเวลาได้ ตามต้ องการ
สามารถตรวจสอบยอดสัง่ ซื ้อ ซื ้อ เชื่อ ซื ้อสด แบบประจาวัน, เดือน, ไตรมาส, ปี

Accounts Receivable
สามารถบันทึกลูกหนี ้อื่น ๆ ได้ (นอกจากลูกหนี ้การค้ า) ได้
สามารถบันทึกใบวางบิลพร้ อมทั ้งพิมพ์ ฟอร์ มได้ ทนั ที และสามารถปรับเปลีย่ นรู ปแบบ Form ใบวางบิลและใบเสร็ จรับเงิน
ได้ เองตามต้ องการ
สามารถจัดทาใบวางบิล โดยอ้ างอิงเอกสารจากรายการขาย (Invoice), รายการลดหนี ้ / เพิ่มหนี ้ (C/N,D/N),ตั ้งลูกหนี ้อื่นๆ
(อ้ างอิงแบบ Many-to-One หรือ One-to-Many)
สามารถ Generate ใบวางบิลได้ และรองรับการวางบิลแบบบางส่วน (Partial)
สามารถรับชาระหนี ้แบบบางส่วนได้ (Partial)
รองรับการรับชาระหนี ้ และการรับเงินมัดจาด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สามารถดูวนั นัดชาระจากใบวางบิล, กาหนดวันวางบิล ซึง่ สามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้ นขั ้วได้
สามารถดูรายการรับชาระหนี ้, ลูกหนี ้ค้ างชาระจากปฏิทิน ซึง่ สามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้ นขั ้วได้
สามารถดูปฎิทินรับชาระ ลูกหนี ้ค้ างชาระ นัดชาระจากใบวางบิล กาหนดวันวางบิล กาหนดวันเก็บเงิน
สามารถออกใบเสร็ จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการได้ ใบเสร็ จรับเงินก่อนจ่ายชาระโดยที่โปรแกรมยังไม่ตดั
ยอดลูกหนี ้
สามารถกาหนดลูกหนี ้ที่ต้องการ BlackList และ Cancel BlackList ได้ พร้ อมทั ้งการเรียกดูรายงาน
สามารถคานวณกาไร-ขาดทุนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากรายการรับชาระหนี ้และรับเงินมัดจา
สามารถบันทึกรับชาระหนี ้อิงเอกสารที่ยังไม่วางบิล รวมกับเอกสารที่วางบิลแล้ วพร้ อมกันได้
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สามารถรับชาระหนี ้โดยอ้ างอิงเอกสารจากรายการลูกหนี ้การค้ า, ใบวางบิล,ใบเสร็ จรับเงิน (ก่ อนรับเงิน) หรือรายการรับ
เงินมัดจา (อ้ างอิงแบบ Many-to-oneหรือ One-to-Many)
สามารถรับชาระหนี ้ได้ ทั ้งเงินสด, เช็ค, เงินโอน, Packing Credit ,เงินมัดจา และรายละเอียดการรับชาระหนี ้ต่าง ๆ
เช่น ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ, ภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย ได้ ในเอกสารใบเดียวกัน
สามารถระบุเลขที่เช็ค เลขที่เงินโอน เลขที่ Packing Credit เลขที่เงินมัดจา ได้ หลายใบในรายการรับชาระหนี ้ต่อรายการ
มีเมนูสาหรับการบันทึกติดตามหนี ้ และกาหนดวันติดตามครั ้งต่อไป
สามารถเรียกดูรายงานใบเสร็ จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ที่รับชาระแล้ ว หรือยังไม่ได้ รับชาระ
สามารถเรียกดูรายงานนัดหมายการติดตามหนี ้ได้
สามารถเรียกดูรายงานใบส่งของที่ยงั ค้ างชาระ
สามารถดูยอด Bank Statement ได้ ทนั ทีในกรณีที่รับชาระหนี ้ด้ วยเช็ค
สามารถเรียกดูรายละเอียดหนี ้ค้ างชาระ, เช็ครอตัด, สินค้ าค้ างส่ง ของรายการลูกหนี ้รายตัว
สามารถกาหนดช่วงวิเคราะห์อายุลกู หนี ้ พร้ อมทั ้งแสดงระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ยเปรียบเทียบกับ Credit Term ที่อนุมตั ิ
สามารถเรียกดูประวัติลกู ค้ ารายตัวได้ ตลอดเวลา
สามารถวิเคราะห์อายุหนี ้ (Aging Analysis) และวิเคราะห์การจ่ายชาระในอนาคต (Forecast)
สามารถพิมพ์ การ์ ดลูกหนี ้, ใบแจ้ งยอดบัญชี, ซองจดหมาย , Label Statement of Account
สามารถเรียกดูรายการย้ อนหลังของการ์ ดลูกหนี ้ ใบแจ้ งยอดบัญชีได้

Accounts Payable
สามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้ าหนี ้รายตัวได้ ทั ้งแบบมีภาษี และไม่มีภาษี โดยแยกตามแต่ละแผนกได้
สามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้ าหนี ้รายตัวได้ ทั ้งประเภทสินค้ าและบริการ
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รองรับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) ทั ้งระบบ คือ การบันทึกเจ้ าหนี ้ยกมา, ตั ้งเจ้ าหนี ้
อื่น ๆ Pre-payments และจ่ายชาระหนี ้
สามารถผูกอัตราสกุลเงินต่าง ๆ ไว้ กบั เจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศ
เมื่อกาหนดอัตราแลกเปลีย่ นในแต่ละวัน ระบบจะคานวณแปลงค่าเป็ นเงินบาทให้ โดยอัตโนมัติ
สามารถจองอัตราแลกเปลี่ยนในการซื ้อ-ขายล่วงหน้ า โดยวันที่จ่ายชาระหนี ้ ระบบจะดึงอัตราแลกเปลี่ยนตาม Invoice ที่
จองไว้ ลว่ งหน้ ามาทาการคานวณ ส่วน Invoice ปกติ ระบบก็จะดึงอัตราแลกเปลีย่ นปั จจุบนั มาคานวณ
สามารถดูกาไร-ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ โดยโปรแกรมจะคานวณเปรี ยบเที ยบจากอั ต รา
แลกเปลีย่ น ณ วันที่ตั ้งเจ้ าหนี ้กับ ณ วันที่จ่ายชาระหนี ้
สามารถประมาณการจ่ายชาระหนี ้เจ้ าหนี ้ต่างประเทศในอนาคตได้ (Forecast) โดยสรุปตามแต่ละสกุลเงิน
ในกรณีที่มียอดคงค้ างเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก็สามารถดูกาไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะ
คานวณเปรียบเทียบจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ตั ้งเจ้ าหนี ้กับ ณ วันที่เรียกดูข้อมูล
สามารถทา Pre-payment เพื่อเตรียมจ่ายเจ้ าหนี ้ได้ โดยบันทึกรายการเช็คได้ ไม่จากัด
สามารถบันทึก Pre-payment โดยอ้ างอิงเอกสารจากเจ้ าหนี ้การค้ า, ใบรับวางบิล, จ่ายเงินมัดจา (Many-to-one)
รายการ Pre-payment สามารถบันทึกรายละเอียดการจ่ายได้ ทั ้งเงินสด, เช็ค, เงินโอน, ภาษี หัก ณ ที่จ่าย, ส่วนลดรายได้
ในกรณี Pre-payment ที่มีอตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ สามารถดูกาไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
สามารถบันทึกจ่ายชาระหนี ้โดยอ้ างอิงเอกสารจากเจ้ าหนี ้การค้ า ใบรับวางบิล หรือ Pre-payment (Many-to-one)
สามารถบันทึกจ่ายชาระหนี ้โดยอ้ างอิงเอกสารที่ยงั ไม่รับวางบิล รับชาระพร้ อมกับเอกสารที่รับวางบิลแล้ วได้
สามารถดูกาหนดวันรับวางบิ ล, วันนัดจ่ายชาระจากใบรับวางบิล , กาหนดวันจ่ายเงินจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill Down
ไปดูข้อมูลต้ นขั ้วได้
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สามารถจ่ า ยช าระหนี ไ้ ด้ ทัง้ เงิ น สด, เช็ ค , เงิ น โอน, บัตรเครดิ ตและรายละเอี ยดค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ เช่ น ส่ว นลดเงิ น สด,
ดอกเบี ้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, รายได้ อื่น ๆ ได้ ในเอกสารเดียวกัน
สามารถกาหนดวันที่นดั ชาระหนี ้จากใบรับวางบิลได้
เช็ค 1 ใบ สามารถจ่ายชาระหนี ้เจ้ าหนี ้ได้ หลายราย
สามารถคานวณการได้ รับส่วนลดเงินสด ในกรณีที่มีการจ่ายชาระหนี ้ตามระยะเวลาเครดิตที่กาหนด
รองรับการจ่ายชาระหนี ้แบบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายชาระเกินได้
สามารถพิมพ์เช็คจ่าย,หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย,ภงด 3, ภงด 53 (ทั ้งใบต่อและใบปะหน้ า) ได้ จากการบันทึกจ่ายชาระหนี ้
สามารถดูปฏิทินกาหนดวันจ่ายชาระ, กาหนดวันรับวางบิล, นัดชาระจากใบรับวางบิล และสามารถ Drill Down เพื่อดูต้น
ขั ้วเอกสารและรายละเอียดเจ้ าหนี ้การค้ าแต่ละรายได้
สามารถดูประวัติ (History) ย้ อนหลังและสามารถ Drill Down ดูตั ้นขั ้วเอกสารที่อ้างอิงไปใช้ งานได้

Inventory Control
สามารถกาหนดราคาขายสินค้ าได้ ดงั นี ้
 กาหนดราคาซื ้อมาตรฐาน, ราคาขาย และต้ นทุนมาตรฐาน (Standard Cost, ต้ นทุนจัดเก็บ, ต้ นทุนโอนย้ าย)
 กาหนด Price List , Promotion เฉพาะลูกค้ ารายตัวและ สามารถให้ ส่วนลดแต่ละรายการสินค้ าหรื อกลุ่มสินค้ าต่อ
ลูกค้ ารายตัวหรือกลุม่ ลูกค้ า โดยมีเงื่อนไขตามช่วงเวลา
สามารถกาหนดส่วนลดสินค้ า ได้ หลายระดับ และให้ ส่วนลดได้ ทั ้งจานวนเงินและเปอร์ เซ็นต์ (%) แต่ละรายการสินค้ า ใน
Invoice ใบเดียวกัน
สามารถกาหนดราคาและต้ นทุนมาตรฐานที่เป็ น สินค้ าทั ้งหมด,บางกลุม่ สินค้ า หรือ สินค้ ารายตัวได้
สามารถกาหนดรายการราคาตามระยะเวลาวันเครดิต ตามช่วงวันที่ที่กาหนดในสินค้ าใดๆได้
สามารถกาหนด Price List และ Promotion เฉพาะลูกค้ ารายตัวและสามารถให้ สว่ นลดแต่ละรายการสินค้ าหรือกลุม่ สิน ค้ า
ต่อลูกค้ ารายตัวหรือกลุม่ ลูกค้ า
การกาหนดเงื่อนไขเวลาของ Price List และ Promotion ได้
สามารถกาหนด Priority ในการแก้ ไขราคาและส่วนลดของ Price List และ Promotion ได้ ว่าสามารถให้ แก้ ไขได้ อีกหรือไม่
สามารถจัดประเภทสินค้ าได้ เช่น สินค้ า, สินทรัพย์ หรือวัตถุดิบ
สามารถจัดประเภทสินค้ าได้ เช่น สินค้ าบริการหรือสินค้ ามี Stock
สามารถจัดเก็บสินค้ าได้ หลายประเภท เช่น สินค้ าทัว่ ไป,สินค้ ามี Lot,สินค้ ามีทั ้ง Lot และ Serial รวมถึงสินค้ ามีอายุด้วย
สามารถเลือกวิธีการคิดต้ นทุนได้ 4 แบบ คือ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Average), วิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน (FIFO)และ วิธี
Standard Cost , Specific Lot
สามารถกาหนดจุดทศนิยมของจานวนสินค้ าและต้ นทุน/หน่วยได้ ตั ้งแต่ 0 – 4 หลัก
สามารถกาหนดช่วงอายุสินค้ าและแสดงหน้ าต่างเตือนเมื่อสินค้ ากาลังจะหมดอายุ เพื่อง่ายต่อการบริหารและจัดการกับตัว
สินค้ าที่กาลังหมดอายุ
สามารถกาหนดคลังและที่เก็บโดยอัตโนมัติ โดยที่เราสามารถกาหนดได้ ทั ้งสินค้ าทั ้งหมด, เฉพาะกลุม่ สินค้ า
หรือจะเป็ นสินค้ ารายตัวก็ได้
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สามารถกาหนดแผนการสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ และมีหน้ าต่างเตือนสินค้ าที่ต้องสัง่ ซื ้อเป็ นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะสัง่ ซื ้อสินค้ า
สามารถกาหนดยอดคงเหลือต่าสุด,สูงสุดหรือปริมาณการสัง่ ซื ้อที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้ า
สามารถบันทึกใบขอเบิกและอนุมตั ิใบขอเบิก
สามารถบันทึกใบขอโอนย้ ายสินค้ าและอนุมัติขอโอนย้ ายสินค้ าโอนย้ า ยสินค้ าออกคลัง,โอนย้ ายสินค้ าเข้ าคลัง , โอนย้ าย
ข้ อมูลเข้ าคลังอัตโนมัติ
สามารถบันทึกการเบิกต่าง ๆ ได้ เช่น การเบิกใช้ , เบิกผลิต, เบิกตัวอย่าง, เบิกชารุด, เบิกยืมหรือเบิกอื่น ๆ
สามารถบันทึกการรับคืนจากการเบิกต่าง ๆ ได้ เช่น รับคืนจากการเบิกใช้ , เบิกผลิต, เบิกตัวอย่าง, เบิกชารุ ด, เบิกยืมหรื อ
เบิกอื่น ๆ
สามารถบันทึกส่งคืนสินค้ าผลิตสาเร็จ เช่น ในกรณีสนิ ค้ าไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
สามารถบันทึกปรับเพิ่มต้ นทุนสินค้ าในการโอนย้ าย และ ปรับเพิ่มต้ นทุนในการรับสินค้ าผลิตเสร็จภายในหน้ าจอเดียวกัน
สามารถบันทึกการตรวจนับสินค้ าโดยมีการแยกระหว่างผู้ตรวจสอบการนับ และผู้ตรวจนับสินค้ า
สามารถปรับราคาขายสินค้ าที่เคยขายไปแล้ วได้ โดยหน้ าจอปรับราคาขาย
สามารถปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้ าอัตโนมัติ โดยระบุได้ ว่าจะให้ เพิ่ม, ลด หรือไม่มีผลต่อ Stock
มีเมนูคานวณสินค้ ารวมเป็ นชุดและสินค้ าแยกชุด เพื่อเป็ นการประมาณการจานวนสินค้ าที่เกิดขึ ้นหลังจากที่มีการรวมหรื อ
แยกสินค้ าชุด และยังสามารถกาหนดสินค้ าแบบชุดซ้ อนชุดได้
มีเมนูสาหรับการ คานวณต้ นทุน และมีเมนูสาหรับการ Post IC แบบ Batch, Post IC แบบ Batch ขายเชื่อและขายสด
สามารถเรี ย กดู ร ายงานของระบบได้ เช่ น รายงานกาหนดราคาและต้ นทุ น มาตรฐาน, รายงานกาหนด Price list &
Promotion และ รายงานกาหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต
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Warehouse Management
สามารถกาหนดประเภทเอกสารการรับสินค้ าเข้ าคลัง และการจ่ายสินค้ าออกคลังได้ ไม่จากัด
สามารถบันทึกการจ่ายสินค้ าออกโดยการอ้ างอิงเอกสารใบสัง่ ขายจากระบบ Sale Order มาบันทึกข้ อมูลได้
สามารถบันทึกการรับสินค้ าเข้ าคลังโดยการอ้ างอิงเอกสารใบสัง่ ซื ้อจากระบบ Purchase Order มาบันทึกข้ อมูลได้

สามารถบันทึกการโอนย้ ายสินค้ าระหว่างคลังหรือระหว่างสาขาได้
สามารถบันทึกการตรวจสอบ และการตรวจนับสต็อ คสินค้ า เพื่อเปรี ยบเทียบยอดการตรวจนับสิน ค้ าทางด้ านบั ญชี ใ น
ระบบ Inventory Control ได้
สามารถควบคุมการเคลือ่ นไหวสินค้ าได้ เช่น การรับสินค้ าเข้ า การจ่ายสินค้ าออก การโอนย้ ายสินค้ าระหว่างคลัง
การตรวจนับสต็อค การปรับปรุงเพิ่มลดสินค้ าโดยไม่มีต้นทุนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
สามารถบันทึกปรับปรุ งเพิ่มลดสินค้ าอัติโนมัติได้ กรณีที่มีการตรวจนับสินค้ าแล้ วไม่ตรงตามยอดคงเหลือ และสามารถ
ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้ าได้ เอง
สามารถบันทึกการจัดของก่อนส่งให้ ลกู ค้ าได้ เมื่อลูกค้ าสัง่ ซื ้อสินค้ าเข้ ามา

General Ledger
สามารถบันทึกบัญชีแบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้ ) และโปรแกรมจะทาการ Check Balance
ให้ ทกุ Voucher
ใน 1 Voucher สามารถบันทึกใบกากับภาษี ได้ หลายใบ (Multi Invoice) และเรียกดูรายงานภาษี ซื ้อ-ภาษี ขายแยก Invoice
ใน 1 Voucher สามารถบันทึกเช็ครับ-เช็คจ่ายได้ ไม่จากัด
ใน 1 Voucher สามารถบันทึกเป็ นเงินโอนเข้ า - โอนเงินออกได้ ไม่จากัด
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มีเมนูสาหรับการบันทึกบัญชีแบบเร็ว
สามารถสร้ างรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เรียกใช้ บ่อยได้ เองตามต้ องการ (สร้ าง Template)

ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้ ตรงกับระบบงานของผู้ใช้ หรือจะสร้ างผังบัญชีได้ เองตามต้ องการ
สามารถกาหนดการ Allocate ผังบัญชี ให้ ไปยังแผนกต่าง ๆ ได้ เองอัตโนมัติ
สามารถเริ่มการใช้ งานได้ ทนั ที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมา
บันทึกย้ อนหลังข้ อมูลย้ อนหลังได้ โดยไม่จากัดช่วงเวลา
สามารถกาหนดการ Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติโดยแยกตามสมุดรายวัน
สามารถแยกแผนก,สาขา,โครงการ (JOB)
สามารถเรียกดูงบแบบแยกหรือรวม แผนก,สาขา,โครงการก็ได้
สามารถกาหนดงบประมาณเพื่อใช้ ในการวางแผนทางการเงิน
สามารถออกงบได้ ทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีงบการเงิน Standard และสามารถสร้ างงบการเงิน เช่น งบดุล งบกาไรขาดทุน งบเปรียบเทียบ ได้ เองได้ โดยไม่จากัด
สามารถสร้ างงบการเงินตาม Profit Center, งบการเงินตาม Job order ได้
มีงบกาไรขาดทุนแบบเปรียบเทียบรายเดือน, รายปี
สามารถพิมพ์เช็คจ่ายและ Voucher ที่ Post มาจากระบบอื่นได้
สามารถพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้ รวมทั ้งจัดทา ภงด 3, ภงด 53 (ทั ้งใบต่อและใบปะหน้ า)
สามารถจัดทา Pre-payment เพื่อเสนอผู้บริหารในการเซ็นต์อนุมตั ิ ก่อนทารายการ Post เข้ า GL
สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินได้ แม้ ยงั ไม่ได้ ปิดงวดบัญชี เช่น รายงานบัญชีแยกประเภท, งบทดลอง, กระดาษทาการ
สามารถโอนข้ อมูลรายการรายวันหรือยอดยกมา ในกรณีที่ต้องการรวมรายการ GL ของแต่ละสาขาเข้ ามาสานักงานใหญ่
สามารถดู Income Statementได้

13

สามารถ Post รายการรายวันเข้ าบัญชีแยกประเภทได้ ทั ้งแบบ Batch Post, Batch Post (Sum) และ Realtime Post
สามารถสร้ าง Cash Flow ได้
สามารถ Reconcile ผังบัญชีระหว่างเดบิตและเครดิตได้
มีรายงานเปรียบเทียบยอดคงเหลือและยอดการเปลีย่ นแปลงสุทธิของแต่ละผังบัญชีทั ้งรายเดือน ,รายไตรมาส
มีเมนูสาหรับการปิ ดบัญชีสิ ้นปี เพื่อทาการประมวลผลข้ อมูลทางบัญชีและโอนยอดยกมาไปงวดบัญชีถัดไป

Petty Cash
สามารถบันทึกการรับ-จ่ายเงินสดย่อยได้
สามารถบันทึกตั ้งวงเงินสดย่อย เพื่อไว้ สาหรับตรวจสอบจานวนเงินที่รับกับจานวนเงินที่จ่ายได้ อย่างถูกต้ อง
สามารถบันทึกเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย ก่อนที่จะนาเอกสารไปทารายการที่จ่ายเงินสดย่อยได้
สามารถบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้ เกินกว่าจานวนเงินที่มีอยู่ได้

สามารถอ้ างอิงเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย เพื่อที่จะนามาทารายการจ่ายเงินสดย่อยได้
มีรายงานการรับ-จ่ายเงินสดย่อยและแยกประเภทเงินสดย่อย
สามารถพิมพ์ ฟอร์ มใบจ่ายเงินสดย่อยได้
มีรายงานสรุปการจ่ายเงินสดย่อย
มีรายงานสรุปยอดคงเหลือของวงเงินสดย่อยนั ้นๆ
มีรายงานจ่ายเงินสดย่อยแยกตาม Job
มีรายงานบัญชีเงินสดย่อย
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Advance System
สามารถบันทึกจ่ายเงินทดรองเป็ นเงินสด เช็ค โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากได้
สามารถระบุค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ทั ้งมีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จรับเงิน
สามารถยกเลิกเอกสารขอเคลียร์ เงินทดรองได้
การเบิกและการเคลียร์ เงินทดรองสามารถ Post การบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติได้
สามารถบันทึกเคลียร์ เงินทดรองได้ ทั ้งกรณีเงินขาด หรือเงินเกิน
สามารถบันทึกขอเบิกเงินทดรองแยกตามพนักงานได้
สามารถบันทึกเบิกเงินทดรองโดยอ้ างอิงจากเอกสารใบขอเบิกเงินทดรองได้
สามารถบันทึกขอเคลียร์ เงินทดรองก่อนที่จะนาเอกสารไปเคลียร์ เงินทดรองได้
สามารถบันทึกภาษี หกั ณ ที่จ่ายและภาษี ซื ้อได้

Budget Control
สามารถกาหนดงบประมาณตามรหัสผังบัญชี โดยแยกตามแผนก สาขา, โครงการ (JOB) เพื่อวางแผนทางการเงินของ
องค์กร
สามารถกาหนดงบประมาณในแต่ละแผนกได้ หลายงบ เพื่อประเมินว่างบประมาณงบไหนได้ ผลดีที่สดุ
สามารถกาหนดงบประมาณได้ ไม่จากัดปี และหลายลาดับ
เลือกวิธีกาหนด Budget ได้ หลายแบบ คือ เฉลี่ยทั ้งปี ,เฉลี่ยรายเดือน, ปรับเป็ นจานวนเงิน ,ปรับเป็ นจานวนเปอร์ เซ็นต์ ,
ปรับทบยอดทุกเดือน (%) ,กาหนดเอง

Cheque & Bank
ควบคุมรายการเช็ครับได้ ทุกขั ้นตอน ตั ้งแต่การบันทึกเช็ ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และ
เปลีย่ นเช็ครับ
ควบคุมรายการเช็คจ่ายได้ ทกุ ขั ้นตอน ตั ้งแต่การบันทึกเช็คจ่าย, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลีย่ นเช็คจ่าย
สามารถบันทึกรายการเคลือ่ นไหวบัญชีเงินฝาก และรายการฝาก – ถอน
สามารถโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก พร้ อมหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
สามารถบัน ทึกรายได้ ธนาคาร (ดอกเบี ้ยรั บ, ภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย) และบันทึกจ่ ายค่ า ใช้ จ่ า ยธนาคาร (ดอกเบี ้ยจ่ า ย,
ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ภาษี หกั ณ ที่จ่าย)
สามารถทา Bank Reconcile
สามารถพิมพ์ Bank Statement และรายงาน Statement ล่วงหน้ า (จ่าย) ได้
สามารถพิมพ์ยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงินฝากได้
สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับที่ถงึ กาหนดนาฝาก และทะเบียนเช็คจ่ายที่ถงึ กาหนดจ่ายชาระ
สามารถแสดงรายการวันที่กาหนดเช็ครับ และวันที่กาหนดเช็คจ่าย ได้ จากปฏิทิน และสามารถ Drill down จากปฏิทิน
เพื่อดูรายละเอียดรายการเช็คได้
สามารถดูรายการแยกอายุเช็ครับและเช็คจ่ายได้
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สามารถกาหนดรูปแบบเช็คได้ เอง โดยการ Scan รูปแบบของเช็คแต่ละธนาคารจัดเก็บไว้ ในโปรแกรม
สามารถกาหนดรูปแบบการพิมพ์เช็คได้ เอง และสามารถบันทึกรูปแบบการพิมพ์ได้ ตามที่ต้องการ
สามารถนาเช็ครับมาชาระได้ บางส่วน จนกว่าจะหมด หรือชาระทั ้งหมด
สามารถนาเช็คจ่ายมาชาระได้ บางส่วน จนกว่าจะหมด หรือชาระทั ้งหมด
สามารถพิมพ์ฟอร์ ม Pay – In ได้
สามารถดู History เช็ครับ-เช็คจ่ายได้

Value Added Tax
ระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม (VAT)จะถูกส่งข้ อมูลมาจากการบันทึกขาย, บันทึกซื ้อ, และบันทึกรายการรายวันใน GL
สามารถกาหนดคาอธิบายรายการภาษี ให้ Default ขึ ้นตามเมนูการบันทึกในแต่ละระบบ เพื่อรองรับสาหรับคาอธิ บายภาษี
ที่แตกต่างกัน
รายงานภาษี ซื ้อ-ภาษี ขายเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสรรพากร และแยกตามสาขาได้
สามารถออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้
สามารถพิมพ์รายงานภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่ายได้
สามารถพิมพ์รายงานภาษี หกั ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53,1) และรายงานพิเศษภาษี หกั ณ ที่จ่าย
รายงานภาษี ซื ้อ-ภาษี ขายเรียงตามเลขที่เอกสาร,เลขที่ใบกากับ หรือวันที่
รองรับการคานวณอัตราภาษี ซื ้อเฉลีย่ ได้
สามารถพิมพ์แบบฟอร์ ม ภพ.30
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Financial Management
สามารถประมาณการรายรับได้ จาก ใบสัง่ ขาย ,บันทึกขาย,ใบวางบิล
สามารถประมาณการรายจ่ายได้ จาก ใบสัง่ ซื ้อ, บันทึกซื ้อ
สามารถดูรายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายจ่ายได้ จาก
 ใบสัง่ ขายเปรียบเทียบกับใบสัง่ ซื ้อ
 บันทึกขายเปรียบเทียบกับบันทึกซื ้อ

Inquiry
สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้ า พร้ อมทั ้งแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้ าที่เกิดขึ ้นทั ้งจากส่วนของระบบ IC และ
WH ต้ องการดูรายละเอียดยอดสินค้ า เพื่อนาไปทาการสัง่ ซื ้อสินค้ าเพิ่มเติม
สามารถตรวจสอบรายละเอียดการซื ้อของรหัสสินค้ าที่ต้องการ พร้ อมทั ้งแสดงประวัติการซื ้อที่ผ่านมา,ประวัติเจ้ าหนี ้รายตัว
, รายละเอียดและสถานะของเช็คจ่าย,ประวัติการสารวจราคา พร้ อมทั ้งแสดงรายละเอียดรายการสินค้ าค้ างรับและราคา
มาตรฐานต่างๆที่กาหนดไว้ ของสินค้ าแต่ละรายการ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดการขายของรหัสสินค้ าที่ต้องการ พร้ อมทั ้งแสดงประวัติการขายที่ผ่านมา,ประวัติลกู หนี ร้ าย
ตัว, รายละเอียดและสถานะของเช็ครับ, รายการสินค้ าส่ง พร้ อมทั ้งแสดงรายละเอียดการตั ้งระดับราคาขายในช่วงต่างๆ
สามารถวิเคราะห์และสรุปข้ อมูลระบบซื ้อ ระบบขาย ระบบสต๊ อกสินค้ า
สามารถวิเคราะห์โดยหน้ าจอจะแสดงข้ อมูลตามช่วงวันที่ ที่เราทาการเลือกของระบบซื ้อระบบขาย
ระบบสต๊ อกสินค้ า
สามารถวิเคราะห์ประวัติเอกสารการซื ้อ-ขาย ของเจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ แต่ละราย
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สามารถวิเคราะห์ประวัติการเคลือ่ นไหวเช็ครับ-จ่าย
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลยอดสินค้ าคงเหลือ และความเคลือ่ นไหวของสินค้ าได้ อย่างง่ายดาย

Multicurrency
สามารถกาหนดสกุลเงินที่รหัสลูหนี ้และเจ้ าหนี ้ได้ และเปลีย่ นแปลงได้ ที่หน้ าจอบันทึก
สามารถบันทึกอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ เป็ นอัตราซื ้อ และอัตราขายในแต่ละวันได้ ทกุ วัน สาหรับทุกสกุลเงิน
สกุลเงินและอัตราแลกเปลีย่ น ณ ปั จจุบนั จะแสดงให้ อตั โนมัติที่หน้ าจอบันทึกตามที่กาหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้
บันทึกเป็ นเงินตราต่างประเทศ โปรแกรมจะคานวณเป็ นเงินบาทให้ อตั โนมัติ
สามารถ Post ข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบบัญชีแยกประเภทและระบบภาษี ให้ อตั โนมัติ
สามารถดูกาไรขาดทุนจากการแลกเปลีย่ นได้ ณ วันที่รับชาระหรือจ่ายชาระ
สามารถวิเคราะห์ หนี ้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ ว่าในอนาคตจะต้ องจ่ายชาระเท่าไร โดยสรุ ปเป็ นเงินแต่ละสกุล แสดงยอด
กาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในกรณีมียอดคงค้ างเป็ นเงินตราต่างประเทศ)โดยเปรี ยบเทียบระหว่างอัตราวันที่
ซื ้อกับอัตราแลกเปลีย่ นในวันที่เรียกดูข้อมูล

Letter of Credit
สามารถทารายการได้ หลายสินค้ าต่อ Letter of Credit 1 ใบ
สามารถทา Packing Credit โดยต้ องมีอ้างอิงรายการมาจาก Letter of Credit
รองรับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
เมื่อบันทึก Packing Credit แล้ วสามารถ Post รายการเข้ าระบบบัญชีแยกประเภทได้
สามารถอ้ างอิงรายการ Packing Credit ไปตัดยอดรับชาระหนี ้ในระบบลูกหนี ้ได้
รายงาน Packing Credit ที่ค้างชาระ
รายงานและการ์ ด Packing Credit
รายงาน Letter of Credit
การคานวณกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จากอัตราแลกเปลี่ยนในวันสิ ้นงวด (Unrealized Gain/loss on Foreign
Exchange)และกาไรขาดทุน จากอั ตราแลกเปลี่ ยนที่ เ กิ ดขึน้ จริ ง เมื่ อ ได้ รั บ ช าระหนี ้ (Realized Gain/loss on Foreign
Exchange)
ทาการ Revalue ได้ ไม่จากัดครั ้งและ Post เข้ าระบบบัญชีแยกประเภทให้ อตั โนมัติ
สาหรับเจ้ าหนี ้ต่างประเทศสามารถบันทึกจานวนเงินเป็ นสกุลเงินต่างๆได้ สามารถกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินได้ ทกุ วัน
ในการบันทึกรายการ ระบบจะคานวณแปลงค่าเป็ นเงินบาทให้ โดยอัตโนมัติ โดยวันที่ตดั ชาระ ระบบจะแสดง จานวนเงิน
ใน Invoice ด้ วยอัตราที่จองไว้ ส่วน Invoice ที่ไม่มีการจองอัตราแลกเปลีย่ นฯ เมื่อมีการตัดชาระรายการดังกล่าว ระบบจะ
แสดงจ านวนเงิ น ใน Invoice ด้ ว ยอัตราแลกเปลี่ยนในปั จ จุบัน และท าการคานวณว่ า มี ผลกาไรหรื อ ขาดทุน จากอัตรา
แลกเปลีย่ นเท่าไร โดยเปรียบเทียบระหว่างวันที่ตั ้งหนี ้กับวันที่ตดั ชาระพร้ อมทั ้งบันทึกให้ ทนั ที
สามารถดูรายงานสาหรับรายการซื ้อ-ขาย, รับชาระหนี ้-จ่ายชาระหนี ้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศได้
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Company Manager
มีระบบ Audit Trail Report ในการตรวจเช็ค Activity ของแต่ละUser ในการทาแต่ละ Transaction เช่น Insert, Update,
Delete, Edit
มีระบบ Event ในการตรวจเช็คเหตุการณ์ ในแต่ละวันว่ามีการทารายการอะไรบ้ างในระบบในหน้ าจอเดียว สะดวกสาหรับ
ผู้บริหารในการตรวจสอบ Transaction นอกจากนี ้ยังสามารถ Drill Down ไปดูรายละเอียดที่หน้ าจอบันทึกได้
มี ระบบ To Do List เพื่ อ บัน ทึกแผนการที่ จ ะต้ อ งท าในแต่ ละวัน และเพื่ อ วางแผนในอนาคตด้ ว ย เมื่ อ ถึง กาหนดเวลา
โปรแกรมจะทาการ Alert User เมื่อ Log in เข้ ามาใช้ งานโปรแกรม
สามารถกาหนดรูปแบบฟอร์ มที่จะใช้ ในแต่ละเอกสารได้ เองโดยไม่จากัด เช่น ฟอร์ มใบเสนอของแต่ละแผนก
สามารถกาหนดสิทธิ์การใช้ งาน (Autorize) เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล (Password)
สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้ งานและการเข้ าถึงเมนู,หน้ าต่าง,Permission ในการทางาน เช่น เพิ่ม, ลบ, แก้ ไข, ซ่อน Column ของ
เอกสาร โดยการกาหนดเป็ นกลุม่ หรือรายบุคคลก็ได้
มี Option Not Set เพื่อการกาหนด Permission เริ่มแรกทาได้ ง่ายขึ ้น
เมื่อกาหนด Password เรียบร้ อยแล้ ว User จะเห็นเฉพาะระบบที่ตวั เองทางานเท่านั ้น
สามารถกาหนดสิทธิ์การเข้ าถึงการทางานในแต่ละสาขาได้ โดยกาหนดเป็ นกลุม่ หรือรายบุคคลก็ได้
กาหนดการ Approve เอกสารว่า User คนใดสามารถเห็นรายการเอกสารที่อนุมตั ิแล้ วหรือยังไม่อนุมตั ิ
สามารถเปลีย่ น Password เพื่อสลับ User การทางานได้ โดยที่ไม่ต้องปิ ดโปรแกรม

Campaign
สามารถกาหนดราคาขายสินค้ าได้ ดังนี ้ กาหนดราคาและต้ นทุนมาตรฐาน, กาหนด Price List เฉพาะลูกค้ ารายตัวและ
สามารถให้ ส่ว นลด แต่ ละรายการสิน ค้ า หรื อ กลุ่ม สินค้ า ต่ อลูกค้ า รายตัว หรื อกลุ่ม ลูกค้ า โดยมี เ งื่ อ นไขตามช่ ว งเวลา,
กาหนด Promotion, กาหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต
สามารถกาหนดส่วนลดสินค้ าได้ หลายระดับ และให้ ส่วนลดได้ ทั ้งจานวนเงินและเปอร์ เซ็นต์ ( %) แต่ละรายการสินค้ าใน
Invoice ใบเดียวกัน
สามารถกาหนด Price List และ Promotion เฉพาะลูกค้ ารายตัวและสามารถให้ ส่ว นลดแต่ ละรายการสินค้ าหรื อ กลุ่ม
สินค้ าต่อลูกค้ ารายตัวหรือกลุม่ ลูกค้ า
การกาหนดเงื่อนไขเวลาของ Price List และ Promotion ได้
สามารถกาหนด Piority ในการแก้ ไขราคาและส่วนลดของ Price List และ Promotion ได้ ว่าสามารถให้ แก้ ไขได้ อีกหรือไม่

Commission Management
รองรับการคานวณได้ หลายรู ปแบบ เช่น การคานวณจากยอดขาย , ยอดสินค้ า และยอดตาม Invoice พร้ อมทั ้งสามารถ
กาหนดให้ คานวณจากเป้าการขาย โดยให้ ค่าคอมมิชชัน่ เฉพาะส่วนที่เกินในลักษณะของการสะสมได้
รองรับการคานวณคอมมิชชัน่ ตามยอดขาย และ ตามสินค้ า
รองรับการคานวณค่าคอมจากยอดขายแยก ตาม Invoice
รองรับการคานวณค่าคอมคอมมิชชัน่ จากกาไรขั ้นต้ น
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รองรับเกณฑ์ การคิดอัตราคอมมิชชัน่ ตามจานวนสินค้ า, ราคาสินค้ า,จานวนเงินสินค้ าและเงินตาม Invoice และสามารถ
คานวณค่าคอมมิชชั่นได้ ทั ้งในกรณีที่เหมือนหรื อแตกต่างจากเกณฑ์ การคิด เช่น ใช้ ราคา เป็ น เกณฑ์ และคานวณจาก
จานวนสินค้ าที่ขายได้
ทุกการคานวณคอมมิชชัน่ สามารถ แยกแต่ละ Inv. (คิดปกติ) และรวมคานวณครั ้งเดียวได้ (คิด สะสม)
รองรับการคิดค่าคอมมิชชัน่ จากเป้าการขาย และให้ คอมมิชชัน่ จากส่วนที่เกิน (ในลักษณะการสะสม)
รองรับการจ่ายคอมมิชชัน่ ให้ กบั พนักงานขาย และ ลูกค้ า
รองรับสินค้ า 1 รายการ ที่นามาคิดคอมมิชชัน่ หลายแบบ เหมาะกับคนละกลุม่ พนักงานขาย
รองรับพนักงานขาย 1 คน ที่มีการขายหลายแบบและคิดคอมมิชชัน่ แต่ละแบบไม่เหมือนกัน
จานวนเงิน ที่นามาคิดคอมมิชชัน่ ทาได้ ทั ้งกรณีที่คิดหรือไม่คิดภาษี และ รวมหรือไม่รวมส่วนลด
การบันทึกรายการขายเชื่อสามารถระบุได้ ว่าสินค้ านั ้นจะนามาคิดคอมมิชชัน่ หรือไม่
การบันทึกรายการขายเชื่อสามารถระบุได้ ว่า Invoice นั ้น จะนามาคิดคอมมิชชัน่ หรือไม่
สามารถกาหนดอัตราคอมมิชชั่นได้ ไ ม่จากัด ได้ ทั ้ง %, จานวนเงิน และระยะเวลาจ่ายเงิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อ
ยกเลิกได้

Messenger Management
สามารถตรวจสอบตารางเวลาการใช้ รถว่า มีรถคันใดที่ไม่สามารถใช้ งานได้ บ้าง
สามารถบันทึกรายละเอียดการมอบหมายงาน เพื่อใช้ ควบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
สามารถระบุวนั ที่ และเวลา ที่ออก – เข้ า บริษัท ได้
สามารถตรวจสอบเลขไมล์เริ่มต้ นของพาหนะที่ใช้ ครัง้ นี ้ได้ โดยจะแสดงจากเลขไมล์สิ ้นสุดของการจัดส่งครัง้ ที่แล้ ว
สามารถพิมพ์แผนที่ให้ กบั พนักงานเพื่อนาไปปฏิบตั ิงานได้
สามารถกาหนดให้ พนักงาน 1 คนไปรับ - ส่งเอกสารได้ หลายบริษัท
สามารถกาหนดเอกสารที่รับ – ส่ง และประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในแต่ละบริษัทได้
สามารถกาหนดค่าใช้ จ่าย และค่าน ้ามันที่เกิดขึ ้นต่อการจ่ายงาน 1 ครั ้งได้
สามารถตรวจสอบประวัติของเอกสารได้ ว่ามีการอ้ างอิงไปบันทึกผลการจัดส่ง และสรุปค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
สามารถพัก หรือยกเลิก เอกสารการจ่ายงานให้ พนักงานได้
สามารถตรวจสอบการจ่ายงานให้ พนักงานแต่ละคนได้ จากปฏิทินจ่ายงานให้ พนักงาน
สามารถสรุปผลการจัดส่งเอกสารของพนักงานแต่ละคนว่าครบถ้ วน และถูกต้ องหรือไม่
สามารถบันทึกรายละเอียดของเงินสด และเช็ค ที่พนักงานได้ รับมาจากลูกค้ าได้
สามารถอ้ างอิงเงินสด และเช็คที่ได้ รับมา ไปตัดหนี ้ที่หน้ าจอรับชาระหนี ้ได้
สามารถอ้ างอิงการจ่ายงานหลายครั ้งมาบันทึกสรุปผลการจัดส่งครั ้งเดียวได้
สามารถกาหนดได้ ว่าการจ่ายงานแต่ละครัง้ พาหนะที่ใช้ มีเลขไมล์สิ ้นสุดเท่าใด
สามารถระบุรายละเอียดของค่าใช้ จ่าย และค่าน ้ามันที่เกิดขึ ้นจริงได้
สามารถบันทึกค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเป็ นเงินสด , เช็ค , เงินโอนได้
สามารถอ้ างอิงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นไปบันทึกที่ระบบเงินสดย่อยได้
สามารถบันทึกรายละเอียดของคูปองน ้ามันได้
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กรณีที่มีการบันทึกค่าใช้ จ่ายโดยจ่ายเป็ นเช็คจะ Link ไปที่ระบบเช็คให้ อตั โนมัติ
กรณีที่ค่าใช้ จ่าย และค่าน ้ามันมีภาษี สามารถใส่รายละเอียดของเลขที่ใบกากับภาษี วันที่ใบกากับภาษี , จานวนเงิน เพื่อ
แสดงในรายงานภาษี ให้ อตั โนมัติ
กรณีค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจะ Link ไปที่ระบบ General Ledger ให้ อตั โนมัติ
สามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงได้ ที่หน้ าเมนูบนั ทึก และรายงาน

Customer Relationship Management
สามารถบันทึกงานประจาวัน, การติดต่อประจาวันลูกค้ า, การนัดหมายลูกค้ า, การวางแผนต่างๆได้
มีปฏิทิน นัดหมาย, ติดต่อครั ้งต่อไป, แผนงาน, สิง่ ของที่นาไปด้ วย
เมื่อพนักงานขายบันทึกนัดหมาย โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึ ้นมาทันทีเมื่อ Log in มาใช้ งาน ตามวันที่นดั หมาย
เมื่อพนักงานขายบันทึกติดต่อ โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึ ้นมาทันทีเมื่อ Log in มาใช้ งาน ตามวันที่ติดต่อ
สามารถกาหนดสถานะของการนัดหมายได้ (ปกติ, ยกเลิก, เลือ่ น) และกาหนดวันที่นดั หมายครั ้งต่อไปกรณีเป็ นการเลื่อน
นัดและแสดงในปฏิทินนัดหมาย
สามารถระบุค่แู ข่งในกรณีที่ลกู ค้ าไม่เลือกผลิตภัณฑ์ และออกรายงานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ของฝ่ ายขายได้
สามารถระบุเ ปอร์ เ ซ็น ต์ ความคาดหวัง ในกรณี ที่ ลูกค้ าทดสอบหรื อ ศึกษาผลิตภั ณฑ์ และออกรายงานเพื่ อช่ ว ยในการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายขายได้
สามารถระบุผลการติดต่อนัดหมายเพื่อนาไปใช้ วิเคราะห์ ประสิทธิภาพของพนักงานขายแต่ละคนได้
สามารถกาหนด Password เพื่อเข้ ามาดูข้อมูลเฉพาะของแต่ละพนักงานขาย
สามารถบันทึกลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบถึงการบริการของพนักงานได้
สามารถเชื่อมโยงไปทารายการที่ระบบ SO (เสนอราคา, สัง่ จอง, สัง่ ขาย, ขายเงินเชื่อ, ขายเงินสด)
สามารถดึงข้ อมูลจากระบบ SO มาออกรายงานเพื่อทาการเปรียบเทียบและวิเคราะห์
มีเมนู Salesperson Statistic เพื่อเก็บสถิติข้อมูลทางด้ านขายและการรับชาระหนี ้ของลูกหนี ้ในแต่ละพนักงานขาย
มีเมนู Salesperson Inquiry เพื่อแสดงข้ อมูลทางด้ านขายและการรับชาระหนี ้ของลูกหนี ้ในแต่ละพนักงานขาย โดยแสดง
ยอดค้ างชาระ และสามารถเลือกช่วงข้ อมูลเพื่อเรี ยกดูตามช่ วงวันที่เอกสาร,รหัสพนักงานขาย,รหัสลูกค้ า และประเภท
เอกสารได้
สามารถเปรี ยบเทียบเป้าการขาย / ยอดขาย โดยแยกตามพนักงานและตามงวด และคานวณผลต่าง (%) ทั ้งต่อเป้าการ
ขายของพนักงานขายแต่ละคน และของพนักงานขายรวมทั ้งหมดได้
มีรายงานลูกค้ าที่ไม่มีการเคลือ่ นไหว, รายงานความถี่ในการติดต่อลูกค้ า เพื่อนามาวิเคราะห์ลกู ค้ า
มีรายงานสรุปแหล่งข้ อมูล เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์สอื่ หรืองบโฆษณา
กาหนด Password ที่จะใช้ เฉพาะในแต่ละกลุม่ พนักงานขายได้
สามารถพิมพ์ซองจดหมาย , Label โดยสามารถกาหนดคาขึ ้นต้ นเอง หรือดึงผู้ติดต่อของลูกค้ าแต่ละรายมาแสดงได้
สามารถพิมพ์ฟอร์ มใบปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย โดยดึงข้ อมูลจากเมนูติดต่อประจาวันได้
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Audit & Internal Control
รายงานตรวจสอบยอดลูกหนี ้กับการรับชาระหนี ้และเจ้ าหนี ้กับการจ่ายชาระหนี ้
รายงานตรวจสอบการจ่ายชาระหนี ้ที่ไม่ทาใบรับวางบิลและเตรียมจ่ายเจ้ าหนี ้
รายงานการรับชาระหนี ้และการจ่ายชาระหนี ้ตามกาหนด
รายงานลูกหนี ้และเจ้ าหนี ้ที่ไม่มีการเคลือ่ นไหว
รายงานตรวจสอบยอดจ่ายชาระหนี ้สูงกว่าวงเงินเครดิต
รายงานตรวจสอบยอดเจ้ าหนี ้เกินวงเงินเครดิต
รายงานการรับชาระหนี ้ที่เช็คยังไม่ผ่าน
รายงานตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินสดประจาวัน
รายงานตรวจสอบยอดลูกหนี ้เกินวงเงินเครดิต
รายงานตรวจสอบการ Run ข้ ามเลขที่เช็คจ่าย
Audit สินค้ าที่ซื ้อมาราคาสูงกว่าราคาซื ้อมาตรฐาน
รายงานตรวจสอบรายการซื ้อที่ไม่มีการทาใบขอซื ้อและใบสัง่ ซื ้อ
Audit รายการที่ยงั ไม่ Post GL
รายงาน Audit การบันทึกข้ ามเลขที่เอกสาร
ยอดรับสินค้ าเข้ าเปรียบเทียบกับยอดซื ้อ
รายงานยอดจ่ายสินค้ าออกเปรียบเทียบกับยอดขาย
รายงานใบโอนย้ ายระหว่างคลังอ้ างอิงจากใบขอโอนย้ ายระหว่างคลัง
รายงานรับสินค้ าเปรียบเทียบกับใบสัง่ ซื ้อ
Audit สินค้ าที่มียอดติดลบ
ยอดคงเหลือสินค้ ายกมา IC เปรียบเทียบกับ WH
เปรียบเทียบต้ นทุนสินค้ ามาตรฐานกับต้ นทุนจริง
Audit Invoice ที่ขายต่ากว่าราคาทุน
รายงาน Audit วิเคราะห์ผลต่างต้ นทุนมาตรฐานกับต้ นทุนจริง
Audit สินค้ าที่ซื ้อมาราคาสูงกว่า Standard Cost

Fixed Asset
สามารถกาหนดประเภทสินทรัพย์ได้ ตามต้ องการ
สามารถกาหนดรายละเอียดผู้ขาย ที่อยู่ และโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อภายหลังสามารถกาหนดแผนก
ที่ใช้ สนิ ทรัพย์ได้ ทาให้ ทราบว่าสินทรัพย์เป็ นของแผนกใด
สามารถกาหนดสถานที่ตั ้งสินทรัพย์ได้ ทาให้ ทราบว่าสินทรัพย์ตั ้งอยู่ที่ใด
สามารถกาหนดรุ่น, ยี่ห้อสินทรัพย์ได้
สามารถกาหนดพนักงานผู้รับผิดชอบต่อสินทรัพย์ได้
สามารถบันทึกประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้ โดยละเอียด เช่น ชื่อสินทรัพย์อะไร? ประเภทสินทรัพย์?
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เป็ นของแผนกอะไร? ตั ้งอยู่ที่ไหน? ซื ้อมาเมื่อ ไหร่ ? ซื ้อจากใคร? วันเดือนปี ที่ซื ้อ หรื อได้ มา? ราคาเท่าไหร่ ? บริ ษัทที่
รับประกัน อายุประกัน เบี ้ยประกัน วันสิ ้นสุดประกัน ฯลฯ
สามารถบันทึกการขายสินทรัพย์ได้ เพื่อทาให้ ทราบว่ามีกาไรและขาดทุนเท่าใดจากการขายสินทรัพย์
สามารถบันทึกการยกเลิกการใช้ สนิ ทรัพย์ได้ กรณีสนิ ทรัพย์ชารุดเสียหายไม่สามารถนามาใช้ งานได้
สามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อมแซมและบารุ งรักษาสินทรัพย์ได้ เพื่อเป็ นการเก็บประวัติสนิ ทรัพย์
สามารถบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้ างได้ ทาให้ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายจ่ายที่ก่อให้ เกิดทรัพย์ สิน
นั ้นๆ โดยละเอียด
สามารถบันทึกการโอนย้ ายสินทรัพย์ ระหว่างแผนก
สามารถบันทึกรายการตรวจนับสินทรัพย์
สามารถบันทึกรูปภาพของสินทรัพย์แต่ละตัวได้
การบันทึกบัญชีค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ สามารถ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ
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