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โปรแกรมสําเร็จรปู

ใชง้านไดทั้นที

ชว่ยวางแผน

การขนสง่ และ

จัดลําดับงาน

ตรวจเช็ค

การปฏบิัตงิาน

ตน้ทนุการขนสง่

คา่เที)ยว

ควบคมุคา่นํ�ามัน

กําไรขั �นตน้ ตอ่ตู ้

กราฟ และ สถติิ

อัตราคา่บรกิารขนสง่
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โปรแกรม "ContLink" สาํหรับธุรกิจขนส่งตูค้อนเทนเนอร์

- ตดิตั �งโปรแกรม และ เซ็ตฟอรม์ ใบสั)งงาน, ใบแจง้หนี�, ใบเสร็จรับเงนิ   ภายใน 1 วัน ก็ใชง้านได ้

- โปรแกรมถกูตดิตั �งและใชง้านจรงิกวา่ 100 บรษัิท

- สามารถคน้หาขอ้มลู ตามวันที)นัดสง่ตู,้ นัดคนืตู,้ Closing time, booking no, ชื)อลูกคา้, ฯลฯ

- กําหนดความเรง่ดว่นของงานขนสง่ ดว้ยสตีา่งๆกัน
(สแีดง=นัดวันนี�) (สเีหลอืง=นัดวันพรุง่นี�) (สเีขยีว=งานจบแลว้)

- พมิพ ์ใบสั)งงาน (job) ออกทาง printer ลงแบบฟอรม์ของทา่นได ้

- ดกูารปฏบิัตงิานของ พขร., รถ  ในแตล่ะวันวา่ มกีารทํางานตาม Job ใดบา้ง

- คน้หา/พมิพ ์การปฏบิัตงิานของ พขร., รถ  ตามชว่งวันที) ที)ระบุ

เงนิทดรองจา่ย, - บันทกึเงนิทดรองจา่ยลว่งหนา้ที)จา่ยให ้พขร.

- เคลยีรเ์งนิทดรองจา่ย เมื)อจบงาน

เบี�ยเลี�ยง, - รายงาน เบี�ยเลี�ยง/คา่เที)ยว ของพขร.

- รายงาน คา่ใชจ้า่ยขนสง่ตอ่ Job

- สามารถกําหนดไดว้า่ จะบันทกึคา่นํ�ามัน เป็น "ตน้ทนุเขา้ Job” หรอื "ไมเ่ขา้ Job”

- กําหนด "อัตราสิ�นเปลอืงมาตรฐาน (กม./ลติร)" ของรถแตล่ะคันวา่ไมค่วรเกนิเทา่ใด

- รายงาน "อัตราสิ�นเปลอืง (กม./ลติร)" ที)เกดิขึ�นจรงิ เทยีบกับ มาตรฐานที)กําหนดไว ้

- รายงาน กําไรขั �นตน้ตอ่ตู ้(รายได ้- ตน้ทนุการขนสง่ - คา่นํ�ามัน = กําไรขั �นตน้)

- ป้องกันการลมืทําใบแจง้หนี�

- กราฟ แยกขนาดตู ้รายเดอืน/รายไตรมาส/รายปี ของลกูคา้แตล่ะราย

- กราฟ รวมจํานวนตูร้ายเดอืน/รายไตรมาส/รายปี ของลกูคา้แตล่ะราย

- บันทกึ "อัตราคา่บรกิาร" ของลกูคา้แตล่ะราย แยกตาม ขนาดตู/้สถานที)บรรจ/ุสถานที)คนืตู ้

- สามารถใช ้"อัตราคา่บรกิาร" นี� ในการทํา "ใบแจง้หนี�" ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว
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ใบวางบลิ

ใบเสร็จรับเงนิ

ใบสําคัญรับ

ระบบบัญชลีกูหนี�

(A/R)

มั)นใจในความ

ปลอดภัยของขอ้มลู

ชว่ยลดตน้ทนุ

เพิ)มประสทิธภิาพงาน

ใบแจง้หนี�, - สามารถออก "ใบแจง้หนี�" เป็นรายตู ้หรอื รวมหลายตู/้หลายออรเ์ดอร ์ไวใ้นใบแจง้หนี�ใบเดยีว

- Link ขอ้มลูเบอรต์ู,้ สถานที)สง่ตู,้ สถานที)คนืตู,้ อัตราคา่ขนสง่ ใหอ้ัตโนมัตโิดยไมต่อ้งคยีใ์หม่

- คน้หา ตูท้ี)ยังไมทํ่าใบแจง้หนี� เพื)อป้องกันการลมื

- รวม "ใบแจง้หนี�" หลายใบ เป็น "ใบวางบลิ" ใบเดยีวกันได ้

- พมิพ ์"ใบแจง้หนี�" ออกทาง printer ลงแบบฟอรม์ของทา่นได ้

- คน้หา "ใบแจง้หนี�" จาก วันที), เลขที), ชื)อลกูคา้, วันที)ครบกําหนด, วันที)นัดชําระ

- แจง้เตอืนลว่งหนา้ : กําหนดการวางบลิ ของลกูคา้แตล่ะราย

- สามารถออกใบเสร็จฯ เฉพาะรายการที)เป็นคา่บรกิาร ไมพ่มิพร์ายการที)เป็นสํารองจา่ยคา่ผา่นทา่

- จัดทํา "ใบสําคัญรับ" และ ตัดยอดคา้งชําระ ออกจาก "ใบแจง้หนี�"

- พมิพ ์"ใบเสร็จรับเงนิ" ออกทาง printer ลงแบบฟอรม์ของทา่นได ้

- แจง้เตอืนลว่งหนา้ : กําหนดการรับเช็ค ของลกูคา้แตล่ะราย

- การด์ลกูหนี�รายตัว

- ใบแจง้ยอดคงคา้ง (statement)

- รายงาน สรปุยอดคา้งชําระของลกูหนี�

- รายงาน ระยะเวลาคา้งชําระ (Ageing)

- รายงาน ลกูหนี�ที)เกนิวงเงนิเครดติ

- รายงาน "สมดุรายวันขาย"

- รายงาน "สมดุรายวันรับเงนิ"

- สรปุการลงบัญช ีเพื)อเชื)อมตอ่กับ โปรแกรมบัญชสีําเร็จรปูตา่งๆ

- Login ดว้ย UserName + Password กอ่นเขา้โปรแกรมทกุครั �ง

- กําหนด สทิธิhในการใชง้านแตล่ะเอกสาร สําหรับพนักงานแตล่ะคน (Insert, Update, Delete, Print)

- บันทกึ ประวัตกิารแกไ้ขเอกสารตา่งๆ (ชื)อผูทํ้ารายการ, วันเวลาที) เพิ)ม/แกไ้ข/ยกเลกิ)

- ลดการทํางานซํ�าซอ้นกัน เพราะขอ้มลูจะเชื)อมโยงกันตั �งแต ่SALE, ขนสง่/Operation, บัญชี

- ลดเวลาที)ใชใ้นการทํารายงานตา่งๆ  เพราะ โปรแกรมจะทําใหอ้ัตโนมัติ

- ชว่ยใหว้างบลิ และ เก็บเงนิจากลกูคา้ ดว้ยความรวดเร็วและถกูตอ้ง
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ออร์เดอร์ลูกคา้
Customer Order

ออร์เดอร์ลูกคา้
Customer Order

จดัคิวขนส่ง/แปลนงาน
Dispatch Control

จดัคิวขนส่ง/แปลนงาน
Dispatch Control

ใบสั�งงาน
Job Order

ใบสั�งงาน
Job Order

เคลียร์ค่าใชจ่้าย
ในการขนส่ง

Costing

เคลียร์ค่าใชจ่้าย
ในการขนส่ง

Costing

อินวอยซ์ / ใบแจง้หนี 
Invoice / Billing

อินวอยซ์ / ใบแจง้หนี 
Invoice / Billing

ใบเสร็จรับเงิน,

ระบบลูกหนี 
Receipt, A/R

ใบเสร็จรับเงิน,

ระบบลูกหนี 
Receipt, A/R
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ราคา และ บรกิารหลังการขาย

เงื)อนไขการบรกิาร

การบรกิารอื)นๆ

    โดยคดิคา่บรกิารตามจํานวนวันที)ตอ้งใชทํ้าโปรแกรม

   - ราคาซอฟทแ์วร ์เวอรช์ั)น LAN 5 เครื)อง 120,000 บาท (ยังไมร่วม vat)

   - ฝึกอบรม + support การใชง้าน 1 ปี   15,000 บาท (ยังไมร่วม vat)

1. ตดิตั �งโปรแกรม ฟร ี1 ครั �ง

2. เซ็ตฟอรม์ ใบสั)งงาน, ใบแจง้หนี�, ใบเสร็จรับเงนิ ฟร ี1 ครั �ง

3. บรกิาร ตอบปัญหาการใชง้าน ผา่นทางโทรศัพท์ 1 ปี

4. บรกิาร แกปั้ญหา ผา่นทาง online ดว้ย TeamViewer 1 ปี

5. การชว่ยแกปั้ญหาการใชง้าน, การฝึกอบรม (on-site)

    5.1 กรงุเทพฯ, สมทุรปราการ, ปทมุธาน,ี นนทบรุี 2 ครั �ง

    5.2 ต่างจังหวัด มคี่าเดนิทางตามระยะทางไป+กลับ คา่เดนิทาง 1,000 บาท/100 กม.

6. ฟร ีค่า Maintenance ปีแรก

    * อัตราคา่ Maintenance ปีตอ่ไป (โทรศัพท+์TeamViewer) =12,000 บาท/ปี

เงื)อนไขการ maintenance รายปี :
   - บรกิาร ตอบปัญหาการใชง้าน ผา่นทางโทรศัพท์

   - บรกิาร แกปั้ญหา ผา่นทาง online ดว้ย TeamViewer

   - บรกิาร ฝึกอบรมซํ�า ใหก้ับพนักงานใหม ่ทาง online

   - บรกิาร backup/restore สําหรับเครื)อง server (ดว้ย TeamViewer)

1. on-site service (แกปั้ญหาคอมพวิเตอร,์ การฝึกอบรม)

    1.1 กรงุเทพฯ, สมทุรปราการ, ปทมุธาน,ี นนทบรุี 4,000 บาท/ครั �ง

    1.2 ต่างจังหวัด คา่เดนิทาง 1,000 บาท/100 กม.

2. การเพิ)ม หรอื เปลี)ยน แบบฟอรม์ 2,000 บาท/ฟอรม์

3. บรกิารแกไ้ข, เพิ)มเตมิ ความสามารถของโปรแกรมตามที)ทา่นตอ้งการ
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