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โปรแกรมสําเร็จรูป
ใช ้งานได ้ทันที
ช่วยวางแผน
การขนส่ง และ
จัดลําดับงาน

V 4.0

- ติดตังโปรแกรม และ เซ็ตฟอร์ม ใบสัง) งาน, ใบแจ ้งหนี, ใบเสร็จรับเงิน ภายใน 1 วัน ก็ใช ้งานได ้
- โปรแกรมถูกติดตังและใช ้งานจริงกว่า 100 บริษัท
) ลูกค ้า, ฯลฯ
- สามารถค ้นหาข ้อมูล ตามวันทีน
) ัดส่งตู ้, นัดคืนตู ้, Closing time, booking no, ชือ
- กําหนดความเร่งด่วนของงานขนส่ง ด ้วยสีตา่ งๆกัน
(สีแดง=นัดวันนี)

(สีเหลือง=นัดวันพรุง่ นี)

(สีเขียว=งานจบแล ้ว)

- พิมพ์ ใบสัง) งาน (job) ออกทาง printer ลงแบบฟอร์มของท่านได ้
ตรวจเช็ค

- ดูการปฏิบัตงิ านของ พขร., รถ ในแต่ละวันว่า มีการทํางานตาม Job ใดบ ้าง

การปฏิบัตงิ าน

- ค ้นหา/พิมพ์ การปฏิบัตงิ านของ พขร., รถ ตามช่วงวันที) ทีร) ะบุ

เงินทดรองจ่าย,

- บันทึกเงินทดรองจ่ายล่วงหน ้าทีจ
) า่ ยให ้ พขร.

ต ้นทุนการขนส่ง

- เคลียร์เงินทดรองจ่าย เมือ
) จบงาน

เบียเลียง,
ค่าเทีย
) ว
ควบคุมค่านํ ามัน

- รายงาน เบียเลียง/ค่าเทีย
) ว ของพขร.
- รายงาน ค่าใช ้จ่ายขนส่งต่อ Job
- สามารถกําหนดได ้ว่า จะบันทึกค่านํ ามัน เป็ น "ต ้นทุนเข ้า Job” หรือ "ไม่เข ้า Job”
- กําหนด "อัตราสินเปลืองมาตรฐาน (กม./ลิตร)" ของรถแต่ละคันว่าไม่ควรเกินเท่าใด
- รายงาน "อัตราสินเปลือง (กม./ลิตร)" ทีเ) กิดขึนจริง เทียบกับ มาตรฐานทีก
) ําหนดไว ้

กําไรขันต ้น ต่อตู ้

- รายงาน กําไรขันต ้นต่อตู ้ (รายได ้ - ต ้นทุนการขนส่ง - ค่านํ ามัน = กําไรขันต ้น)
- ป้ องกันการลืมทําใบแจ ้งหนี

กราฟ และ สถิต ิ

- กราฟ แยกขนาดตู ้ รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี ของลูกค ้าแต่ละราย
- กราฟ รวมจํานวนตู ้รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี ของลูกค ้าแต่ละราย

อัตราค่าบริการขนส่ง - บันทึก "อัตราค่าบริการ" ของลูกค ้าแต่ละราย แยกตาม ขนาดตู ้/สถานทีบ
) รรจุ/สถานทีค
) น
ื ตู ้
- สามารถใช ้ "อัตราค่าบริการ" นี ในการทํา "ใบแจ ้งหนี" ได ้อย่างถูกต ้องและรวดเร็ว
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ใบแจ ้งหนี,

- สามารถออก "ใบแจ ้งหนี" เป็ นรายตู ้ หรือ รวมหลายตู ้/หลายออร์เดอร์ ไว ้ในใบแจ ้งหนีใบเดียว

ใบวางบิล

- Link ข ้อมูลเบอร์ตู ้, สถานทีส
) ง่ ตู ้, สถานทีค
) น
ื ตู ้, อัตราค่าขนส่ง ให ้อัตโนมัตโิ ดยไม่ต ้องคียใ์ หม่
- ค ้นหา ตู ้ทีย
) ังไม่ทําใบแจ ้งหนี เพือ
) ป้ องกันการลืม
- รวม "ใบแจ ้งหนี" หลายใบ เป็ น "ใบวางบิล" ใบเดียวกันได ้
- พิมพ์ "ใบแจ ้งหนี" ออกทาง printer ลงแบบฟอร์มของท่านได ้
) ลูกค ้า, วันทีค
- ค ้นหา "ใบแจ ้งหนี" จาก วันที,) เลขที,) ชือ
) รบกําหนด, วันทีน
) ัดชําระ
- แจ ้งเตือนล่วงหน ้า : กําหนดการวางบิล ของลูกค ้าแต่ละราย

ใบเสร็จรับเงิน
ใบสําคัญรับ

- สามารถออกใบเสร็จฯ เฉพาะรายการทีเ) ป็ นค่าบริการ ไม่พม
ิ พ์รายการทีเ) ป็ นสํารองจ่ายค่าผ่านท่า
- จัดทํา "ใบสําคัญรับ" และ ตัดยอดค ้างชําระ ออกจาก "ใบแจ ้งหนี"
- พิมพ์ "ใบเสร็จรับเงิน" ออกทาง printer ลงแบบฟอร์มของท่านได ้
- แจ ้งเตือนล่วงหน ้า : กําหนดการรับเช็ค ของลูกค ้าแต่ละราย

ระบบบัญชีลก
ู หนี
(A/R)

- การ์ดลูกหนีรายตัว
- ใบแจ ้งยอดคงค ้าง (statement)
- รายงาน สรุปยอดค ้างชําระของลูกหนี
- รายงาน ระยะเวลาค ้างชําระ (Ageing)
- รายงาน ลูกหนีทีเ) กินวงเงินเครดิต
- รายงาน "สมุดรายวันขาย"
- รายงาน "สมุดรายวันรับเงิน"
) มต่อกับ โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปต่างๆ
- สรุปการลงบัญชี เพือ
) เชือ

มั)นใจในความ
ปลอดภัยของข ้อมูล

- Login ด ้วย UserName + Password ก่อนเข ้าโปรแกรมทุกครัง
- กําหนด สิทธิใh นการใช ้งานแต่ละเอกสาร สําหรับพนักงานแต่ละคน (Insert, Update, Delete, Print)
) ผู ้ทํารายการ, วันเวลาที) เพิม
- บันทึก ประวัตก
ิ ารแก ้ไขเอกสารต่างๆ (ชือ
) /แก ้ไข/ยกเลิก)

ช่วยลดต ้นทุน

) มโยงกันตังแต่ SALE, ขนส่ง/Operation, บัญชี
- ลดการทํางานซําซ ้อนกัน เพราะข ้อมูลจะเชือ

เพิม
) ประสิทธิภาพงาน - ลดเวลาทีใ) ช ้ในการทํารายงานต่างๆ เพราะ โปรแกรมจะทําให ้อัตโนมัต ิ
- ช่วยให ้วางบิล และ เก็บเงินจากลูกค ้า ด ้วยความรวดเร็วและถูกต ้อง
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ออร์
ออร์เดอร์
เดอร์ลูกลคู้กาค้า

Customer Order
Customer Order

จัดจัคิดวคิขนส่
วขนส่ง/แปลนงาน
ง/แปลนงาน
Dispatch Control
Dispatch Control

ใบสั
ใบสังงาน
งงาน

Job Order
Job Order

เคลี
่าใช้จ่าจย่าย
เคลียร์ยคร์่าคใช้
ในการขนส่
ในการขนส่ง ง
Costing
Costing

อินอินวอยซ์
วอยซ์/ ใบแจ้
/ ใบแจ้งหนี
งหนี
Invoice / Billing
Invoice / Billing

ใบเสร็
ใบเสร็จรัจบรับเงิเงินน, ,
ระบบลู
ระบบลูกหนี
กหนี

Receipt, A/R
Receipt, A/R
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ราคา และ บริการหลังการขาย
ั) LAN 5 เครือ
- ราคาซอฟท์แวร์ เวอร์ชน
) ง

120,000 บาท (ยังไม่รวม vat)

- ฝึ กอบรม + support การใช ้งาน 1 ปี

15,000 บาท (ยังไม่รวม vat)

เงือ
) นไขการบริการ
1. ติดตังโปรแกรม ฟรี 1 ครัง
2. เซ็ตฟอร์ม ใบสัง) งาน, ใบแจ ้งหนี, ใบเสร็จรับเงิน ฟรี 1 ครัง
3. บริการ ตอบปั ญหาการใช ้งาน ผ่านทางโทรศัพท์

1 ปี

4. บริการ แก ้ปั ญหา ผ่านทาง online ด ้วย TeamViewer

1 ปี

5. การช่วยแก ้ปั ญหาการใช ้งาน, การฝึ กอบรม (on-site)
5.1 กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุร ี

2 ครัง

5.2 ต่างจังหวัด มีค่าเดินทางตามระยะทางไป+กลับ

ค่าเดินทาง 1,000 บาท/100 กม.

6. ฟรี ค่า Maintenance ปี แรก
* อัตราค่า Maintenance ปี ต่อไป (โทรศัพท์+TeamViewer)

=12,000 บาท/ปี

เงือ
) นไขการ maintenance รายปี :
- บริการ ตอบปั ญหาการใช ้งาน ผ่านทางโทรศัพท์
- บริการ แก ้ปั ญหา ผ่านทาง online ด ้วย TeamViewer
- บริการ ฝึ กอบรมซํา ให ้กับพนักงานใหม่ ทาง online
- บริการ backup/restore สําหรับเครือ
) ง server (ด ้วย TeamViewer)

การบริการอืน
) ๆ
1. on-site service (แก ้ปั ญหาคอมพิวเตอร์, การฝึ กอบรม)
1.1 กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุร ี

4,000 บาท/ครัง

1.2 ต่างจังหวัด

ค่าเดินทาง 1,000 บาท/100 กม.

2. การเพิม
) หรือ เปลีย
) น แบบฟอร์ม

2,000 บาท/ฟอร์ม

3. บริการแก ้ไข, เพิม
) เติม ความสามารถของโปรแกรมตามทีท
) า่ นต ้องการ
โดยคิดค่าบริการตามจํานวนวันทีต
) ้องใช ้ทําโปรแกรม

บริษัทฯ ยินดีสาธิตซอฟท์แวร์นี ให ้ท่านชม ณ สํานักงานของท่าน กรุณาติดต่อที) 086 7800 540, 081 400 6680, 081 555 0075

