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COMPANY PROFILE

คูมอืการเลอืกซอฟทแวร

ขอผดิพลาด 16 ประการในการเลอืกซือ้ซอฟทแวร

คณุสมบตัขิองโปรแกรม
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COMPANY PROFILE

ชือ่บรษิทั : บรษิทั โปรซอฟท คอมเทค จาํกดั
ที่ทําการ : 2571/1 ซอฟทแวรรสีอรท  ถนนรามคาํแหง

แขวงหวัหมาก  เขตบางกะป  กรงุเทพฯ 10240
โทรศัพท : 0-2739-5900 Auto
โทรสาร : 0-2739-5910, 0-2739-5940
Website : http://www.prosoft.co.th
E-mail : sale@prosoft.co.th,  support@prosoft.co.th
เลขทีซ่อฟทแวรเฮาส   : 0237
กอตั้ง : 4 กนัยายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 15,500,000 บาท
ธุรกิจ : พฒันาและจาํหนายซอฟทแวรระบบบญัชี
ผูถือหุนหลัก : - กองทนุรวมเพือ่รวมลงทนุในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs VENTURE  CAPITAL  FUND)  41% บรหิารโดย บรษิทั
หลกัทรพัยจดัการกองทนุรวมวรรณ จาํกดั
- คณะผูบรหิารและพนกังานบรษิทั โปรซอฟท คอมเทค จาํกดั 59%
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Vision...
เปนผูนําทางดาน Business Software
Solution เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของธุรกิจไทย ภายใตนวัตกรรม
และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

Mission...
♦ จะมุงมัน่วจิยัและพฒันา เพือ่ใหไดมาซึง่นวตักรรมและเทคโนโลยี

อันที่จะเปนศักยภาพและการแขงขันใหกับลูกคาของเรา
♦ เสนอซอฟทแวรทีม่คีณุภาพสงูสดุ เพือ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของลกูคา
♦ เสนอบรกิารทีด่ทีีส่ดุ เพราะลกูคาคอืบคุคลทีใ่หโอกาสกบัเราสาํหรบัการบรกิาร
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กวาจะถงึวันนี.้..ของโปรซอฟท …ความภมูใิจในซอฟทแวรไทยทีเ่ชือ่มัน่ได

         9 ปบนเสนทางเทคโนโลยีสารสนเทศบนนวัตกรรมที่ทันสมัย..ซอฟทแวร
ของคนไทยเพือ่ธรุกจิไทย...

ชวงแหงการฟนฝาอุปสรรคในยุคเศรษฐกิจตกต่ํา...
หลังจากบริษัทฯไดดําเนินธุรกิจไดไมนานมากนัก รัฐบาลไดประกาศลดคา

เงินบาทเมื่อเดือน 2 กรกฎาคม 2540 ไดสงผลกระทบตอการลงทุนในภาคธุรกิจตางๆ
เปนอยางมาก  กอใหเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจตามมา  ในชวงดังกลาว บริษัทฯ
กาํลงัอยูในชวงการลงทนุวจิยัและพฒันาซอฟทแวรระบบบญัช ีบน Window ทาํใหบรษิทัฯ
อยูในสถานะการณที่ลําบากมาก  ดวยขอจํากัดเรื่องเงินลงทุนที่นอยมากสําหรับการ
ทาํธรุกจิตอนนัน้ เพยีง 4 ลานบาท ทีต่องทาํการวจิยัและพฒันาซอฟทแวรทีต่อง ใชระยะ
เวลาเปนป  กวาจะไดซอฟทแวรออกมาจาํหนาย  วกิฤต ิครัง้นัน้ทาํใหเราแขง็แกรงยิง่ขึน้ใน
วันนี้ โปรซอฟทอยูไดดวยจิตใจของพนักงานที่ไมเคยทอถอยกับปญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ไดหลอหลอมจิตใจใหพนักงานตอสูอยูตลอด ซึ่งในชวงดังกลาวบริษัทฯได
ดาํเนนิการเพิม่พนูประสทิธภิาพการทาํงานเพือ่ใหสามารถแขงขนักบัธรุกจิอืน่ได  บรษิทัฯ
ไดผลกัดนั แนวทางการพฒันาและดาํเนนิการในสภาวะการณดงักลาวไดแก
1. พฒันาใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู
2. พฒันาบคุลากรใหเปนมอือาชพี
3. พฒันาซอฟทแวรใหมนีวตักรรมทีท่นัสมยั

จากการดําเนินการอยางเปนระบบสอดคลองกับสภาวะการณและการ
ไดรบัความรวมมอืรวมใจจากพนกังานทกุระดบั  ทาํใหบรษิทัฯสามารถฟนฝาภาวะวกิฤติ
ทางเศรษฐกจิมาได  และดาํรงศกัยภาพในการแขงขนัพรอมทีจ่ะกาวตอไปไดอยางมัน่คง
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ชวงแหงการเรียนรูและพัฒนา...

จะกลาวไดวาทีมงานของ โปรซอฟท
เปนทีมงานแหงการเรียนรูตลอดเวลา
เพราะบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี จําเปนอยางมากที่จะตอง
เปนองคกรที่มีพลังการทํางานที่เปน
Dynamic พนักงานทุกคนตองคิดอยู
ตลอดเวลา  เพราะบริษัทฯตองวิจัย
และพัฒนาซอฟทแวรใหมๆ อยูเสมอ
เพื่อใหเปนที่ยอมรับของลูกคาอยาง
กวางขวางและเปนที่ เชื่อถือยอมรับ
มากยิ่งขึ้น

ชวงกระจายความเปนผูถือหุน...
ผูบริหารของโปรซอฟทคิดและคํานึงถึงอยูเสมอ
วาถาจะนําพาบริษัทฯใหเจริญรุดหนาและ
แข็งแกร่งได้จะต้องมีการแบ่งปันความเป็นเจ้าของ
ใหพนกังานทกุคน เพราะซอฟทแวรเปนทรพัยสนิ
ทางปญญา ทุกคนในทีมงานเชื่อวาไมมีความ
มั่งคั่งใดเทา Intellectual Wealth  ดังนั้นในป
2544 บรษิทัฯ ไดกระจายหุนสามญัเพิม่ทนุใหกบั
พนกังานทีท่าํงานครบหนึง่ปเปนครัง้แรก  และจะ
ดําเนินนโยบายนี้ตอไปในอนาคตขางหนา
ดวย เราจะเปนองคกรทีม่ผีูถอืหุนชวยกนัทาํงาน
ในตําแหนงหนาที่การทํางานตางๆ มากอีก
องคกรหนึง่
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ชวงแหงการเปน The Best Products  On Excellent Services...
ป 2548 บรษิทัฯไดกาํหนดเปาหมายอนัยิง่ใหญไววาผลติภณัฑของโปรซอฟทตอง  “The
Best Products On Excellent Services”  บรษิทัฯไดมุงเนนการบรหิารการจดัการทีม่คีวาม
เปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  เราจะมุงมั่นในเรื่องคุณภาพของสินคา และบริการอยางยิ่ง
ระบบการบรหิารการจดัการตองดเียีย่มเพือ่สรางความเชือ่มัน่ใหลกูคา  ตองเปนองคกรที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ถูกตองแมนยําและตรงเวลา
บริษัทฯไดดําเนินการจัดอบรมใหพนักงานทุก  ระดับมีความรูเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารสมัยใหม  รวมทั้งไดนําบริษัทฯเขาสูการบริหารงานในระบบคุณภาพ TQS (Thai
Quality Software) เพื่อใหมีระบบควบคุมคุณภาพที่เดนชัด  สามารถปองกันและแกไข
ปญหาไดอยางเปนระบบ จากการดําเนินการดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีศักยภาพใน
อตุสาหกรรมซอฟทแวรไทยอยางมาก
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หลงัจากทีบ่รษิทัฯประสบความสาํเรจ็ในการประกอบธรุกจิอยางดยีิง่ ลกูคามคีวามตองการ
ซอฟทแวรเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ทําใหบริษัทฯ มีความจําเปนที่ตองขยายผลิตภัณฑ
มากขึ้น ทําการพัฒนาโปรแกรมใหมๆ ออกมาเพื่อใหรองรับกับความตองการของลูกคา
ตามนโยบายทีบ่รษิทัฯไดกาํหนดไววา “One Stop Business Software Center”  บรษิทัฯ
จะเปนศนูยรวมซอฟทแวรทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิทัง้หมด  สามารถตอบสนองความตองการ
ของลกูคาไดตลอดเวลา

ชวงแหงการขยายธุรกิจ...

และในป 2548 นี ้บรษิทัฯ จะกาวเขาสูความเปนมาตรฐานสากลดวยระบบ ISO
9001 : 2000 ภายใตการดาํเนนิงานตามกรอบของนโยบายคณุภาพบรษิทัฯ วา

“เรามุงมัน่พฒันาอยางตอเนือ่ง เพือ่ทีจ่ะสรางซอฟทแวร
และบรกิารทีม่คีณุภาพ ทนัสมยั ตรงตามความตองการ

โดยทมีงานมอือาชพี”
ทัง้นี ้เพือ่เปนการมอบสนิคาและบรกิารทีม่คีณุภาพ และดทีีส่ดุใหกบัลกูคาของเรา
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คูมอืการเลอืกซือ้ซอฟทแวร

ระบบบญัชบีน Windows ดกีวาระบบบญัชบีน Dos อยางไร

♦ โปรแกรมบน Windows มกีารพฒันาอยางตอเนือ่งสวนโปรแกรมบน Dos
หยดุการพฒันา

♦ คนรุนใหมไมรูจกั Dos สวนใหญจะรูจกั Windows
♦ สามารถ Export ขอมลูเขาสูโปรแกรม Windows ไดทัง้หมด สวนโปรแกรมบน

Dos ทาํไดยากมาก
♦ ระบบบญัชบีน Windows ใชงานงายกวาเพราะเปนระบบ Graphic User Inter

face (GUI) สวนระบบบน Dos การทาํงานจะเปน Text Mode
♦ ระบบบน Windows สวยงามนาใช
♦ Windows มกีารทาํงานแบบ Mutitasking คอืการทาํงานไดหลายๆ งานพรอม

กบับนเครือ่งคอมพวิเตอรเดยีวกนั สวนบน Dos จะตองทาํงานใหเสรจ็กอน
ถึงจะทํางานตอไปได

♦ Windows มกีารทาํงานแบบ 32 Bits สวน Dos มกีารทาํงานแบบ 16 Bits การสง
ผานขอมลูจะรวดเรว็กวาเดมิ

♦ Windows มโีปรแกรมตางๆ สนบัสนนุมากมาย โดยผูผลติซอฟทแวรชัน้นาํตาง
กผ็ลติออกมาตามความตองการของผูใชแตกตางจากบน Dos ทีท่กุๆ บรษิทั
เลิกพัฒนาและเลิกใช

♦ Windows เขาสูระบบเครอืขายไดงายกวา Dos เพราะปจจบุนั E-commerce
ไดเขามามบีทบาทในเชงิพาณชิยมากขึน้

♦ Windows เหมาะกบัผูบรหิารเพราะ Report ทีไ่ดสามารถนาํเสนอในรปูแบบของ
กราฟตางๆ ไดการโอนขอมลูเขาสู Excel ทาํไดโดยงาย ผูบรหิารสามารถ
เขาใจไดงายในระยะเวลาอนัสัน้
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การพจิารณาเลอืกซอฟทแวรรวมกนัวาจะเลอืกซอฟทแวรจากบรษิทัไหนดี

1. เลือกบริษัทที่มีชุด Demo ไวใหทดลองใช ถาคุณไมไดทดลองใชแลว
จะทราบไดอยางไรวาใชไดจริงตามที่โฆษณา บางบริษัทบอกคุณวาไมมีนโยบายใหชุด
Demo กบัลกูคา กลวัวาลกูคานาํไปแลวดไูมเปน ใชงานไมเขาใจ  บรษิทันัน้พยายามเบีย่ง
ประเด็นของลูกคามากกวา ถาซอฟทแวรดีจริง ใชงานงายจริงก็ไมนาจะมีปญหาสําหรับ
การที่ลูกคาจะทดลองใชงาน โดยสวนมากที่พบบอยๆ สําหรับผูขายประเภทนี้ก็คือ
โปรแกรมยงัไมสมบรูณ ม ีBUG หรอืไมกจ็ะใชงานคอนขางยาก

2. เลือกบริษัทที่มีการพัฒนาซอฟทแวรอยางตอเนื่อง ขอนี้สําคัญมาก
เพราะลูกคาใชซอฟทแวรเขา ถาเขาไมพัฒนาความสามารถของซอฟทแวรตอหรือ
เทคโนโลยขีองเขาลาหลงั ธรุกจิของคณุกจ็ะลาหลงัตามไปดวย คณุไมมโีอกาส Upgrade
โปรแกรมที่มีความสามารถใหมๆ เลย ทุกวันนี้ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
ซอฟทแวรที่ไมมีการพัฒนาเลยเชนเมื่อ 5 ป 10 ป อนาคตอีกไมนานคุณก็ตองหาซื้อ
ซอฟทแวรตัวใหมแนนอน เพราะทุกวันนี้โปรแกรมอยูบน Windows เกือบหมดแลว
ปจจบุนัซอฟทแวรบางตวัสามารถทาํงานบน Internet ไดแลว

3. เปนโปรแกรมบน Windows 100% บางทานเคยถกูผูขายซอฟทแวรหลอกมา
แลววาเปนโปรแกรมทีส่ามารถใชไดบน Windows 95,98,NT,2000 แตความจรงิแลวเปน
โปรแกรมบน DOS คณุตองถามใหชดัเจนวาเปนโปรแกรม DOS หรอื Windows

4. เลือกบริษัทที่มีทีมบริการหลังการขายอยางดีเยี่ยม บางบริษัทไมมี
บคุลากรทีช่าํนาญทางดานบญัชเีพือ่ใหคาํแนะนาํแกลกูคาเลย บางบรษิทัไมไดคาํนงึถงึการ
บริการหลังการขายเลย สนใจเฉพาะตอนที่คุณจะมาเปนลูกคาเทานั้น หลังจากนั้นไมได
ใสใจในการทีจ่ะบรกิารคณุเลย    คณุตองหาโอกาสเขาไปทีใ่นสถานทีท่าํงานของผูขาย
ซอฟทแวรใหคุณบางหรืออาจจะโทรเขาไปคุยกับเขาตอนที่คุณกําลังทดลองใชโปรแกรม
DEMO กไ็ด

5. อยาคํานึงแตสีสรรสวยงามอยางเดียว อยาลืมวาคุณกําลังมองหา
ซอฟทแวรที่มีคุณภาพเขาชวยงาน สีของโปรแกรมที่หลากหลายคงสวยงามเฉพาะ
ทีเ่หน็ครัง้แรก ๆ  เทานัน้ หากทานใชงานไปนาน ๆ  คงลาํบากสายตา จะเหน็ไดวาโปรแกรม
วินโดวสของไมโครซอฟทถาสังเกตใหดีๆ แทบจะไมเห็นสีสรรตางๆ โปรแกรมที่สี
หลากหลาย จะเปนปญหาสาํหรบัสายตาในระยะยาว
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6. เลือกบริษัทที่รับแกไข ดัดแปลง (Modify) ใหเขากับงานของทาน
จากประสบการณที่ เคยใชซอฟทแวรระบบบัญชีมานาน  มีขอสังเกตอยูวา
ซอฟทแวรระบบบัญชีที่มีจําหนายอยูทั่วไปไมสามารถจะรองรับงานของคุณไดทั้งหมด
เวลาฝายขายซอฟทแวรนาํเสนอคณุสมบตัแิละความสามารถของโปรแกรม เปนไปไดยาก
มากที่จะเขาใจตรงกันในทุก ๆ เรื่อง มีรายละเอียดตาง ๆ อีกมากมายที่คุณอาจไมได
สอบถามหรือถามแลวอาจจะไดรับคําตอบไมชัดเจน เวลานําซอฟทแวรเขาไปปฏิบัติงาน
จริงอาจมีบางจุดที่ทานอยากจะใหผูขาย Modify โปรแกรมใหสะดวกตอการใชงาน
ของทานซึ่งถาหากไดรับการ Modify แลวระบบการทํางานของทานจะสะดวกรวดเร็ว
และประหยัดเวลาและคาใชจายไดเปนอยางมาก แลวผูขายรายนั้นรับ Modify
โปรแกรมใหกบัทานหรอืไม ?

7. เลือกบริษัทที่มี Commitment ตอลูกคา การที่เราจะหาบริษัทที่มีความ
รับผิดชอบสูงตอลูกคาไมใชเปนเรื่องที่หาไดงาย ๆ ในธุรกิจซอฟทแวรของไทยเรา
โปรแกรมเมอรคนไทยโดยสวนใหญมีความสามารถไมไดนอยกวาชาวตางชาติ แตสิ่งที่
โปรแกรมเมอรคนไทยขาดคือความเปนมืออาชีพ (Professional) ขาดการทํางานรวมกัน
เปนทมี มองไมเหน็ความสาํคญัของธรุกจิลกูคา บางบรษิทัลมืไปวาลกูคาเปนผูมพีระคณุ
ตอพวกเขา จากประสบการณที่ไดรับทราบจากลูกคาบางรายที่เลาใหฟงวา เคยซื้อ
ซอฟทแวรมาหลายครั้ง เปลี่ยนแลวเปลี่ยนอีก มีปญหาในการใชงานมาตลอด เชน
ใชงานยาก ไมรับ Modify บาง ไมบริการลูกคาหรือบริการไมดี มีพฤติกรรม ไลลูกคา
คดิเพยีงแตวาเกบ็เงนิกบัลกูคาหมดแลวลกูคารายนีค้งไมไดซือ้อกี  ปญหาเหลานีเ้กดิขึน้อาจ
เปนเพราะบางบริษัทมีนโยบายเพียงแควาจะทําอยางไรจะทําใหขายไดอยางเดียว
มองหาลกูคารายใหม ๆ ไปเรือ่ย ๆ สาเหตอุาจเกดิจากการทีไ่มมคีา Maintenance รายป
กเ็ลยไมสนใจลกูคาทีไ่ดเคยจายเงนิใหแลว หาเงนิกบัลกูคารายใหม ๆ ทีไ่มรูจกัพฤตกิรรม
ของตัวเอง เราเขาใจวาคนที่ทําธุรกิจแบบนี้คงอยูไดสักระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดลูกคา
รายใหมกต็องปดกจิการลง

8. เลอืกซอฟทแวรทีใ่ชงานไดจรงิ บางทานอาจจะถามกลบัมาวาซอฟทแวร
ที่มีอยู ณ ปจจุบันใชงานไดจริงหรือไมปญหาโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นจากซอฟทแวรที่ไมมี
คณุภาพแลวทาํใหเกดิการใชงานไดบางไมไดบาง เชน

♦ ขอมลูไมถกูตอง เกดิ ERROR อยูตลอดเวลาในขณะทีท่าํงาน
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♦ ไมมรีายงานตามทีต่องการ มหีลายบรษิทัทีเ่ลอืกซือ้ซอฟทแวรโดยทีไ่มไดให

ความสาํคญักบัรายงาน ยิง่ถาเปนโปรแกรมทีเ่ปน Package ตองดใูห
ละเอยีดวาเพยีงพอตอความตองการหรอืไม หากคณุขออะไรทีเ่พิม่เตมิภาย
หลงัผูขายสวนใหญจะไมยอมทาํใหคณุตองเปรยีบเทยีบในเรือ่งของ รายงาน
อยางละเอยีด ซึง่ถอืไดวาเปนสวนทีส่าํคญัทีส่ดุ ซอฟทแวรทีด่จีะตองมทีัง้
รายงานขอมลูรายวนัและรายงานเพือ่การวเิคราะหสาํหรบัผูบรหิาร

♦ รายงานทีไ่ดไมถกูตอง และไมสามารถออกรายงานทีย่าก ๆ  ไดซึง่สวนใหญ
เปนรายงานเพือ่การวเิคราะหสาํหรบัผูบรหิาร

♦ โปรแกรมทาํงานชา ออกรายงานชา ทาํใหเสยีเวลาในการทาํงาน
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ขอผดิพลาด 16 ประการในการเลอืกซือ้ซอฟทแวร

1 เลอืกบรษิทัทีไ่มมัน่คง เลกิกจิการแลวไมมใีครบรกิารหลงัการขาย
2 สถานทีต่ดิตอไมสะดวก กอนซือ้ไมเคยเขาไปบรษิทัทีจ่าํหนายซอฟทแวร
3 เลอืกบรษิทัทีไ่มมคีวามรูทางดานบญัชทีีจ่ะคอยใหคาํแนะนาํในการ

ประยุกตใชซอฟทแวร
4 เลอืกโปรแกรมทีใ่ช Database ไมดพีอ (เปรยีบเสมอืนฐานราคาของอาคาร)
5 เลอืกโปรแกรมทีไ่มสามารถ Modification ใหทานได ทานทราบไดอยางไรวา

ความตองการของทานมเีพยีงเทานี้
6 ผูจาํหนายซอฟทแวรขาดวสิยัทศันในการพฒันาซอฟทแวร

เพือ่เชือ่มตอกบังานอืน่ ๆ ในอนาคต
7 ไมมคีาํแนะนาํในการเลอืกซือ้ Software ใหเหมาะสมกบั Hardware
8 ผูพฒันาและจาํหนายไมมคีวามรูความเขาใจทางดานบญัชี
9 คาํนงึถงึโปรแกรมราคาถกูอยางเดยีว ลมืคาํนงึคณุภาพ Software และการบรกิาร

หลงัการขาย “ซอฟทแวรทีด่ตีองมุงเนนทางดานการบรกิารเปนหลกั”
10 เลอืกบรษิทัทีไ่มมกีารพฒันาอยางตอเนือ่ง Software ลาสมยั ระบบบญัชขีองเรา

ไมสามารถนาํเสนอขอมลูเพือ่การตดัสนิใจไดรวดเรว็เทากบัคูแขงขนั
11 Report ทีไ่ดไมตอบสนองความตองการของผูบรหิาร โดยเฉพาะ Software ทีเ่ปน

Package เพราะบางครัง้ผูบรหิารลมืใหความสาํคญักบัขอมลูบางสวน
ดรูายละเอยีดไมคลอบคลมุทัง้หมด

12 ไมมโีอกาสไดทดลองใชงานจรงิ กอนตดัสนิใจซือ้ทานควรทดลองใชงานจรงิกอน
13 เลอืกซอฟทแวรทีใ่ชงานยาก ซอฟทแวรบางตวัคณุสมบตัอิาจครบถวน แตสิง่

ทีจ่ะลมืไมไดคอื ตองงายในการใชงาน สะดวก รวดเรว็ ครบถวน ถกูตอง อยาลมืวา
เรานาํซอฟทแวรเขามาใชเพือ่ประหยดัเวลาและคาใชจายขอมลูตองตอบ
สนองตอธรุกจิ

14 หลงเชือ่ในโฆษณา เราถามอะไร เขาจะตอบวาไดหมด ฝายขายไมมจีรรยาบรรณ
ฝายขายควรนาํเสนอสิง่ทีด่ทีีม่อียูในซอฟทแวรนัน้ ๆ เปนหลกั ไมควรทีจ่ะเนน
การขายใหไดอยางเดยีว
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15 เลอืกบรษิทัทีไ่มมทีมีบรกิารหลงัการขาย สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื การบรกิาร

หลงัการขาย เพราะธรุกจิของคณุจะตองใช Software ไปอกีนานตราบทีธ่รุกจิ
ของคณุตองดาํเนนิตอไป บรษิทัทีข่ายซอฟทแวรอาจบอกทานวาไมรูเรือ่ง
บญัชกีย็งัใชงานได ทานเคยคดิไหมวาทาํไมบรษิทัใหญ ๆ ถงึเลอืกซือ้ Software
ทีม่คีณุภาพพรอมบรกิาร แมเขาจะมฝีายบญัชทีีม่คีวามสามารถ ฝาย  IT
ประจาํบรษิทั เพราะงาน Software คอืงานบรกิารหลงัการขาย

16 ไมสามารถรองรบัธรุกจิในอนาคต เชน E-Commerce โปรแกรม DOS
ไมสามารถรองรบัไดแนนอน สวนระบบอืน่ ๆ ตองพจิารณาอยางรอบคอบดวย
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โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource = HR-Pro)

บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด ไดพัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource) โดยใชชื่อวา  HR-Pro เพื่อชวยในการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคล
ในองคกร  โดยใหมีการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหบรรลุ
วตัถปุระสงคขององคกรโดยนาํเทคโนโลยขีองระบบคอมพวิเตอรเขามาชวยในการบรหิารงาน
ทาํใหเกดิขอมลูขาวสารหรอืสารสนเทศสาํหรบัใหผูบรหิารใชในการตดัสนิใจเกีย่วกบับคุลากร
ขาวสารทีไ่ดมคีวามถกูตองแมนยาํ  และมคีวามรวดเรว็

คณุสมบตัขิองโปรแกรม
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HR-Pro ประกอบไปดวยระบบตางๆ ดงัตอไปนี้

1. ระบบโครงสรางบรษิทั (Organization Chart)

♦ สามารถจดัโครงสรางและแสดงแผนผงัของบรษิทัได
♦ สามารถกาํหนดรหสัสาขา  รหสัฝาย  รหสัแผนก  รหสัตาํแหนงของพนกังาน

ไดไมจาํกดั
♦ สามารถบนัทกึ Job Description ของแตตาํแหนงอยางละเอยีด
♦ สามารถกาํหนดคณุสมบตัพินกังานทีจ่ะเลือ่นตาํแหนงโดยละเอยีด
♦ สามารถกาํหนดคณุสมบตัติาํแหนงงานไดอยางละเอยีด
♦ สามารถกาํหนดรายการรายได รายการหกัไดไมจาํกดั
♦ สามารถกาํหนดประเภท OT ไดไมจาํกดัรปูแบบ
♦ สามารถกาํหนดประเภทการลาไดไมจาํกดั

2. ระบบทะเบยีนประวตั ิ (Personnel)

♦ สามารถเกบ็ประวตัขิองพนกังานไดโดยละเอยีด เชน ประวตักิารศกึษา ,
ประสบการณการทาํงาน , โรคประจาํตวั  ขอมลูทางครอบครวั, บคุคลค้าํประกนั,
ขอมลูรายได/รายหกั, ความสามารถ, สถานะภาพสวนตวั,คาลดหยอน,
ประกนัสงัคม/สะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี,  ทีอ่ยูอาศยั, รายได  ประวตักิาร
รกัษาพยาบาล และขอมลูอืน่ๆ

♦ สามารถบนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัสญัญาจาง , สญัญาการค้าํประกนั
♦ สามารถบนัทกึการปรบัตาํแหนง และเงนิเดอืน เปนกลุมได
♦ สามารถกาํหนดประเภทพนกังานเปนพนกังานประเภทเงนิเดอืน, คาแรงรายวนั,

คาแรงรายชัว่โมง
♦ สามารถบนัทกึผลงานดเีดน หรอืการทาํผดิทางวนิยั / ลงโทษของพนกังาน
♦ สามารถบนัทกึการพกังานพนกังาน และการยกเลกิการพกังาน
♦ สามารถเกบ็แฟมประวตัพินกังานรายวนั , ประจาํหรอืทดลองงาน
♦ สามารถพมิพรายงานทะเบยีนลกูจางตามกฎกระทรวงมหาดไทยได
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♦ สามารถกาํหนดกองทนุสาํรองเลีย้งชพีของพนกังานได
♦ สามารถพมิพรายงานประวตัพินกังาน ทีม่รีปูภาพของพนกังานได
♦ สามารถบนัทกึการลาออก / เกษยีณ ของพนกังาน

3. ระบบเงนิเดอืน (Payroll)

♦ สามารถคาํนวณภาษแีบบหกั  ณ ทีจ่าย หรอืแบบไมคดิภาษี
♦ สามารถกาํหนดอตัราคาลดหยอน อตัราภาษ ี ประกนัสงัคมไดเองเมือ่มกีาร

เปลีย่นแปลง
♦ สามารถลงเวลาการทาํงานลวงเวลา  เพือ่คาํนวณคาลวงเวลา OT ได
♦ สามารถกาํหนดงวดการจายเงนิไดทัง้งวดประจาํอาท ิเชน งวดรายเดอืน,

รายสปัดาหและเปนการจายงวดพเิศษ เชน ออกโบนสัครึง่ป เปนตน
♦ สามารถกาํหนดรายรบัประจาํอืน่ๆทีม่ ีเชน คาครองชพี  เงนิเพิม่พเิศษ คาตาํแหนง
♦ สามารถกาํหนดรายได  รายการหกัไดไมจาํกดั
♦ สามารถบนัทกึรายได รายการหกั และ OT เปนกลุมได
♦ สามารถกาํหนดรายได รายการใดคดิภาษหีรอืไมคดิภาษี
♦ สามารถกาํหนดกฎเกณฑการจายโบนสั
♦ สามารถกาํหนดเกณฑการหกัภาษ ีณ ทีจ่าย  ประกนัสงัคม
♦ สามารถกาํหนดรายการหกัเงนิเปนครัง้คราว เชน การลงโทษโดยการหกัเงนิ
♦ สามารถกาํหนดนโยบายการปดเศษสตางค  การปดเศษเวลาได
♦ สามารถจะกาํหนดงวดทีจ่ะหกัเงนิประกนัสงัคมไดเอง
♦ สามารถจะกาํหนดงวดทีจ่ะหกัเงนิคาประกนัตวัพนกังานไดเอง
♦ สามารถจะกาํหนดงวดทีจ่ะหกัเงนิกูยมืไดเอง
♦ สามารถกาํหนดงวดคาํนวณเงนิได  เงนิหกัพเิศษ แยกจากงวดคาํนวณเงนิเดอืนได
♦ สามารถทาํการตรวจสอบผลการคาํนวณในแตละงวดไดโดยทนัท ี โดยจะมี

รายละเอยีดแจกแจงใหทราบทัง้หมด
♦ สามารถแกไขขอมลูทีค่าํนวณแลว และทาํการคาํนวณใหใหมไดทนัที
♦ สามารถคาํนวณภาษไีด 2 แบบ คอื แบบ 12 คณูตลอด และแบบสะสม  หรอืจะ

เปนการคาํนวณภาษทีีจ่ายใหครัง้เดยีว
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♦ สามารถกาํหนดการจายเงนิเปนเงนิสดและการจายเงนิผานธนาคารของ

พนักงาน
♦ สามารถกาํหนดการปรบัอตัราเงนิเดอืนและคาจางแรงงานได
♦ สามารถกาํหนดงวดการจายเงนิเดอืนและคาแรงไดสงูสดุ 60 งวด ตอป
♦ สามารถกาํหนดอตัราคาลวงเวลาไดถงึ 5 อตัราหรอืจะเลอืกจายคาลวงเวลา

เปนจาํนวนเงนิตามทีต่องการ
♦ สามารถบนัทกึขอมลูลงแผนดสิกสงธนาคาร  หากมกีารจายเงนิเดอืนผานธนาคาร
♦ สามารถบนัทกึขอมลูลงแผนดสิกสงสาํนกังานประกนัสงัคม
♦ สามารถบนัทกึขอมลู ภงด 1 , ภงด 1ก ลงแผนดสิกสงสรรพากรได
♦ สามารถพมิพหนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน หรอืหนงัสอืรบัรองการผานงานได
♦ สามารถเกบ็ยอดสะสม  รายได  รายหกั รวมทัง้วนัลา ขาด สาย   ของพนกังาน

ทุกงวดไวทั้งป
♦ สามารถพมิพรายงานสรปุเงนิเดอืน  คาจาง  คาลวงเวลา และคาใชจายอืน่ๆ

เพือ่ลงบญัชไีด
♦ สามารถเลอืกประมวลผลหรอืคาํนวณรายได  รายการหกัของเงนิเดอืนของ

พนกังานทัง้หมด  พนกังานบาง         สวนหรอืเฉพาะกลุมบคุคลไดไมจาํกดัจาํนวน
ครัง้จนกวาจะมกีารปดงวดการจายเงนิ  ระบบจะทาํการเปลีย่นงวดการจายเงนิ
โดยอตัโนมตัิ

4. ระบบสวสัดกิารพนกังาน (Welfare)

♦ สามารถบนัทกึการขอเงนิกูพนกังาน แจงผลการอนมุตั ิและบนัทกึการจายเงนิกู
พนักงาน

♦ สามารถบนัทกึรบัคนืเงนิกูพนกังาน ไดทัง้แแบบเงนิสดและเงนิเดอืน
♦ สามารถบนัทกึเบกิเงนิลวงหนา และรบัคนืจากเบกิเงนิลวงหนา
♦ สามารถบนัทกึเบกิจายสวสัดกิารคาเลาเรยีนบตุร
♦ สามารถบนัทกึเบกิจายสวสัดกิารคารกัษาพยาบาล
♦ สามารถบนัทกึการถอืครองสนิทรพัยของพนกังาน
♦ สามารถสรปุการสัง่จายเงนิกูพนกังาน
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♦ สามารถสรปุยอดคางชาํระเงนิกู
♦ สามารถสรปุพนกังานทีช่าํระคนืเงนิกูครบ
♦ สามารถสรปุการกูเงนิของพนกังาน

5. ระบบควบคมุเวลาการทาํงาน (Time Attendance)

♦ สามารถใชกบัเครือ่งรดูบตัรได ทกุรุน ทกุยีห่อ
♦ บนัทกึพนกังานยกเวนการรดูบตัร และ บนัทกึการออกบตัรแทน  และสามารถ

บนัทกึเหตผุลการไมรดูบตัร
♦ สามารถกาํหนดกะทาํงานของพนกังานแตละคนได
♦ สามารถกาํหนดการคาํนวณคากะไดไมจาํกดั
♦ สามารถปรบัปรงุเวลาการทาํงานของพนกังานแตละคนได เชน ใบแลกกะ

ใบแลกวนัหยดุ ใบเปลีย่นกะ ใบเปลีย่นวนัหยดุ ใบโอนกะ ใบปรบัเวลาการเขา
ทาํงาน ใบบนัทกึเวลาทีล่มืรดู

♦ สามารถตรวจสอบเวลาการทาํงานของพนกังานไดอยางมปีระสทิธภิาพ
♦ สามารถนาํขอมลูเวลาทีผ่านการทาํงานในระบบนี ้โอนเขาสูระบบเงนิเดอืน

เพือ่คาํนวณเงนิเดอืนได
♦ สามารถวางแผนการทาํงานของพนกังานลวงหนา สาํหรบัพนกังานทีเ่ขางานเปน

กะทั้งที่มีแผนงานแนนอนและพนักงานที่มีแผนงานไมแนนอนได
♦ สามารถตรวจสอบเวลาการทาํงานขามวนัได
♦ รายงานแจงขอผดิพลาดสาํหรบัพนกังานทีม่ปีญหากรณทีีไ่มไดทาํการรดูบตัร เชน

ไมไดรดูบตัรเขา ไมไดรดูบตัรออก มาสาย เขาชา กลบักอนกาํหนด บรษิทั
เวลโกรวกลาส อนิดสัทรสี  จาํกดั

♦ รายงานสถติกิารลาแตละประเภทของพนกังานแตละคน
♦ กาํหนดวนัหยดุประจาํป หรอืวนัหยดุเฉพาะของบรษิทัได
♦ บนัทกึการขออนมุตัลิา และการอนมุตักิารลา
♦ บนัทกึขาด/ลา/มาสาย  และ บนัทกึขอทาํงานลวงเวลา
♦ สามารถบนัทกึประวตักิารลา (ลากจิ , ลาปวย , ลาพกัรอน) ขาดงาน มาสาย
♦ รายงานการทาํงานแตละกะเรยีงตามรหสักะ/เรยีงตามรหสัพนกังาน
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6. ระบบฝกอบรมพนกังาน (Trainning)

ปจจุบันองคกรตางๆ ไดหันมาใหความสนใจกับการการพัฒนาบุคลากรของ
ตนเองมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ชวยการดําเนินธุรกิจขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพจึงจําเปน
อยางยิง่สาํหรบัองคกรในปจจบุนั ซึง่เตม็ไปดวยการแขงขนัทางธรุกจิคอนขางสงู โดยวตัถุ
ประสงคกเ็พือ่

1. เพิม่ศกัยภาพและระดบัความสามารถในการทาํงานของพนกังาน
2. เพิม่คณุภาพของผลผลติ   ผลผลติทีม่คีณุภาพยอมมาจากพนกังานทีม่คีณุภาพ
3. เพิม่ความสามคัครีะหวางพนกังาน ขจดัปญหาการประสานงานระหวางบคุคล

หรอืทมีงาน
4. ลดตนทนุการผลติทีเ่กดิจากความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากพนกังานขาดความรู

ความสามารถในเรือ่งนัน้ๆ อยางถองแท
5. ชวยใหองคกรสามารถสรางบคุลากรไดตรงกบัความตองขององคกร
6. ลดอตัราการลาออกจากงานอนัเนือ่งมาจากพนกังานมคีวามรูความสามารถ

ในเรือ่งนัน้ๆ ไมเพยีงพอ
7. เสรมิสรางภาพลกัษณขององคกรชวยใหพนกังานมคีวามรกัในตวัองคกรมาก

ยิง่ขึน้

คณุสมบตัขิองระบบ Training

♦ แยกออกเปนหลกัสตูรชดัเจน ไดแก การดงูาน ,การประชมุ/สมัมนา ,การอบรม
♦ สามารถบนัทกึผูเขารวมการดงูาน ,การประชมุ/สมัมนา ,การอบรม ไดเหมาะสม

กับหัวขอนั้นๆ
♦ สามารถบนัทกึรายละเอยีดคาใชจายในการจดัการดาํเนนิการหลกัสตูรนัน้ๆ

เพือ่บนัทกึไวสาํหรบัการตดัสนิใจในการจดัหลกัสตูรตอๆไปในอนาคต
♦ สามารถบนัทกึรายละเอยีดตารางการดาํเนนิงานของหวัขอการดงูาน ,

การประชมุ/สมัมนา ,การอบรม
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♦ สามารถกาํหนดหวัขอทีต่องการประเมนิ
♦ สามารถบนัทกึการประเมนิผลหวัขอเรือ่งทีไ่ดดงูาน ,ประชมุ/สมัมนา หรอื อบรม

ภายหลงัเสรจ็สิน้การดาํเนนิการหลกัสตูรนัน้ๆ เพือ่ใหไดประสทิธภิาพ  และ
ประสทิธผิลสงูสดุสาํหรบัการจดัหลกัสตูรนัน้ๆ

♦ แยกการประเมนิผลหลกัสตูรแตละหลกัสตูรออกจากกนัเปน การประเมนิผลการ
ดงูาน , การประเมนิผลการประชมุ / สมัมนา และ การประเมนิผลการดงูาน
ทาํใหการประเมนิผลแตละหลกัสตูรมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

♦ การแสดงรายงานทีช่วยในการในการตดิตามความคบืหนาไดวาพนกังานคนใด
ไดเขารวมหลกัสตูรใดบางแลวและยงัไมไดเขารวมหลกัสตูรใดอกีบาง
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รายงานระบบบรหิารทรพัยากรมนษุย  ( HR-Pro )

1. ระบบโครงสรางบรษิทั  (Organization Chart)

♦ รายงานขอมลูฝาย
♦ รายงานขอมูลแผนก
♦ รายงานขอมูลแผนกของแตละฝาย
♦ รายงานขอมลูตาํแหนง
♦ รายงานขอมลูรายได
♦ รายงานขอมลูรายการหกั
♦ รายงานขอมลูกลุมพนกังาน
♦ รายงานขอมลูธนาคาร
♦ รายงานขอมลูการลา
♦ รายงานขอมูลทั่วไป
♦ รายงานความสามารถทัว่ไป
♦ รายงาน Job Description ของแตละตาํแหนง
♦ รายงานภาษแีละคาลดหยอน

2. ระบบทะเบยีนประวตัพินกังาน  (Personnel)

♦ รายงานพนักงานเขาใหม
♦ รายงานประวัติพนักงาน
♦ หนงัสอืสญัญาจางงาน
♦ รายงานสญัญาจาง
♦ รายงานพนกังานทีเ่ริม่ตนสญัญาจาง
♦ รายงานพนกังานทีห่มดสญัญาจาง
♦ รายงานสญัญาค้าํประกนั
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♦ รายงานอตัราจาง
♦ รายงานพนกังานครบทดลองงาน
♦ รายงานพนกังานอยูระหวางทดลองงาน
♦ รายงานครบรอบวนัเกดิของพนกังาน
♦ รายงานจํานวนพนักงานของแตละหนวยงาน
♦ รายงานทีอ่ยูของพนกังานตามทีอ่ยูปจจบุนั/ตามบตัรประชาชน
♦ รายงานประวตักิารศกึษาตามระดบัการศกึษา/ตามรหสัพนกังาน
♦ รายงานอายุการทํางานของพนักงานแบบแจกแจง/แบบสรุป
♦ รายงานขอมลูความสามารถของพนกังาน
♦ รายงานพนกังานทีม่โีรคประจาํตวั
♦ รายงานพนกังานทีม่ผีลงานดเีดน
♦ รายงานพนกังานทีถ่กูโทษทางวนิยั
♦ รายงานพักงานพนักงาน
♦ รายงานยกเลกิพกังานพนกังาน
♦ รายงานพนกังานลาออก/เกษยีณ
♦ รายงานการปรบัตาํแหนงและเงนิเดอืน
♦ รายงานการปรบัเงนิเดอืนของพนกังาน
♦ รายงานประวตักิารทาํงานของพนกังาน
♦ รายงานทะเบยีนลกูจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
♦ รายงานรายละเอยีดทัว่ไปของพนกังาน
♦ รายงานรายชื่อพนักงาน
♦ รายงานประเมนิผลงานพนกังาน

3. ระบบเงนิเดอืน (Payroll)
รายงานภายใน
♦ รายงานขอมูลภาษีของพนักงาน
♦ รายงานรายได-รายหกั และภาษขีองพนกังาน
♦ รายงานสรปุเงนิเดอืนและคาจาง (รายได-รายหกั)
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♦ รายงานการจายเงนิเดอืนและคาจางผานธนาคาร
♦ รายงานทะเบยีนรายไดพนกังานตามรหสัพนกังาน/ตามวนัทีจ่าย
♦ รายงานบญัชเีงนิเดอืนพนกังาน
♦ รายงานการจายเงนิเดอืนและคาจางเงนิสด (คาํนวณธนบตัรและเหรยีญ)

ตามแผนก/ตามพนกังาน
♦ แบบฟอรมลายเซน็รบัเงนิเดอืนและคาจาง
♦ รายงานสรปุคาลวงเวลา
♦ รายงานยอดสะสมเงนิเดอืนและคาจางประจาํเดอืน
♦ ใบรบัเงนิเดอืน ( Pay Slip )
♦ รายงานตรวจสอบการคาํนวณ
♦ รายงานคาจางเปรยีบเทยีบ  12 เดอืน
♦ รายงานสรปุการจายเงนิเดอืนพนกังาน
♦ รายงานสรปุกองทนุสาํรองเลีย้งชพี
♦ รายงานการแจงการขอเบิกเงินเดือนและคาจางแบบแจกแจง/แบบสรุป
♦ รายงานการจายเงินไดอื่นและเงินหักแบบแจกแจง/แบบสรุป
♦ รายงานการจายคาลวงเวลาแบบแจกแจง/แบบสรุป
♦ หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืน
♦ หนงัสอืรบัรองการผานงาน

รายงานทางราชการ

♦ ภงด 1 ใบปะหนา/ใบตอ
♦ ภงด 1ก ใบปะหนา/ใบตอ
♦ สปส. 1-10 (สวนที ่1)
♦ สปส. 1-10 (สวนที ่2)
♦ แบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา  ภ.ง.ด. 91
♦ ภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91
♦ หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่าย
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♦ ทะเบยีนผูประกนัตน
♦ แบบแจงการรับประกันตนเขาทํางาน
♦ แบบแจงการลาออกผูประกันตน

4. ระบบสวสัดกิารพนกังาน  (Welfare)

♦ รายงานการขอกู
♦ รายงานการอนมุตัเิงนิกูเรยีงตามเลขทีเ่อกสาร-ตามรหสัพนกังาน
♦ รายงานการสัง่จายเงนิกูพนกังาน
♦ รายงานการรบัคนืเงนิกู
♦ รายงานยอดคางชาํระเงนิกู
♦ รายงานสรปุพนกังานทีช่าํระคนืเงนิกูครบ
♦ รายงานสรุปการกูเงินของพนักงาน
♦ รายงานการเบกิเงนิลวงหนา
♦ รายงานการรบัคนืเบกิเงนิลวงหนา
♦ รายงานการเบกิคาเลาเรยีนบตุร
♦ รายงานจายเงนิคาเลาเรยีนบตุร
♦ รายงานการเบกิคารกัษาพยาบาลรายงานการจายเงนิคารกัษาพยาบาล
♦ รายงานการถอืครองสนิทรพัยเรยีงตามเลขทีเ่อกสาร/ตามรหสัพนกังาน
♦ รายงานสรปุคาใชจายสวสัดกิาร

5. ระบบควบคมุเวลาการทาํงาน  (Time Attendance)

♦ รายงานการทาํงานแตละกะเรยีงตามรหสักะ/ตามรหสัพนกังาน
♦ รายงานขอทาํงานลวงเวลาเรยีงตามวนัทีเ่อกสาร/ตามรหสัพนกังาน
♦ รายงานสรปุการทาํงานลวงเวลาเรยีงตามวนัที/่ตามรหสัพนกังาน
♦ รายงานวนัหยดุประจาํป
♦ รายงานจาํนวนวนัอนญุาตลาของพนกังาน
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♦ รายงานขออนมุตัลิา
♦ รายงานอนมุตัลิา
♦ รายงานการออกบตัรแทน
♦ รายงานการลา ขาด สาย แบบแจกแจง/แบบสรปุ/แบบปฏทินิ
♦ รายงาน เขา - ออก การทาํงานพนกังาน
♦ รายงานการรูดบัตรของพนักงาน
♦ รายงานเหตผุลการไมรดูบตัร

6. ระบบฝกอบรมพนกังาน  (Training)

♦ รายงานการฝกอบรมของพนกังาน
♦ รายงานรายละเอยีดหวัขอการฝกอบรม
♦ รายงานประเมนิผลการฝกอบรม
♦ รายงานการประชมุ/สมัมนาของพนกังาน
♦ รายงานรายละเอยีดหวัขอการประชมุ/สมัมนา
♦ รายงานประเมนิผลการประชมุ/สมัมนา
♦ รายงานการดงูานของพนกังาน
♦ รายงานรายละเอยีดหวัขอการดงูาน
♦ รายงานประเมนิผลการดงูาน
♦ รายงานหวัขอการประเมนิผล
♦ รายงานคาใชจาย
♦ รายงานสรปุคาใชจาย
♦ รายงานแสดงการผานหลกัสตูรของพนกังาน
♦ รายงานแสดงพนกังานยงัไมผานหลกัสตูร
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Software Solution

ERP Enterprise
นวตักรรมใหมสาํหรบัวางแผนภายในองคกร ครอบคลมุทัง้ Accounting Management

และ Financial Management

WINSpeed
โปรแกรมบรหิารระบบบญัช ีคณุภาพและมาตรฐานสากล เปนทีย่อมรบัของนกับรหิาร

อยางมอือาชพี แมนยาํและรวดเรว็

STAR - ACC
โปรแกรมระบบบญัช ีสาํหรบัผูบรหิารและคนทาํงาน ทีเ่นนการใชงานงาย

Customer Relationship Management
โปรแกรมบริหารขอมูลการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายใหมียอดขาย

เพิม่ขึน้ ตดิตอลกูคาไดสะดวก รวดเรว็ ถกูตอง ลกูคาเกดิความประทบัใจในบรกิารทีไ่ดรบั

Service Center Management
โปรแกรมบริหารศูนยบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการงาน

ดานการบรกิาร

Job Cost
โปรแกรมบรหิารตนทนุการผลติเพือ่ใชในการตดัสนิใจวางแผนและควบคมุ ชวยเพิม่

ประสทิธภิาพในการคดิตนทนุของสนิคา
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Consignment

โปรแกรมบริหารการฝากขายระหวางผูฝากขายและผูรับฝากขาย

Transportation Management
โปรแกรมบรหิารและควมคมุการขนสงขององคกร ทีส่ามารถกาํหนดเสนทางและ

ตนทุนในการขนสงในแตละครั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มอัตราการขนสง
ไดมากยิ่งขึ้น

Point of Sale
โปรแกรมบรหิารการขายสนิคาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการขายสนิคาหนาราน

Payroll & Human Resource
โปรแกรมบรหิารทรพัยากรมนษุย เพือ่ชวยในการจดัการบรหิารงานบคุคลในองคกร

Knowledge Management
 โปรแกรมที่ชวยในการกระจายความรูและทัศนคติเพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวบุคคล

ขององคกร ทาํใหมปีระสทิธภิาพ

*************************
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