บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
Prosoft myAccount

รู ปที่2.1 ICON โปรแกรม My Account

2.1 โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount สาหรับธุ รกิจ SMEs ง่ายต่อการใช้งานและการบริ หาร
จัดการงานด้านบัญชีที่เปี่ ยมด้วยประสิ ทธิภาพ ลดขั้นตอนการทางานที่ยงุ่ ยากซับซ้อนสามารถ
รองรับงานที่หลากหลายของฝ่ ายบัญชี รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2 ระบบการทางานในโปรแกรมบัญชี myAccount
2.2.1 ระบบซื้อ (Purchase Order)
ระบบการซื้ อสิ นค้า เริ่ มจากการจัดทาใบสัง่ ซื้ อ และอ้างอิงข้อมูลไปจัดทารายการซื้ อสด,ซื้ อเชื่อ
ต่อไป หากมีการจ่ายเงินมัดจาบางส่ วนสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ เพื่อนาไปหักลดยอดเมื่อทา
การซื้ อหรื อจ่ายชาระต่อไป นอกจากนี้ระบบยังรองรับในกรณี ที่ซ้ื อแล้วเกิดปั ญหาต้องการส่ งคืนลด
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หนี้หรื อมีการเพิ่มหนี้
- สามารถ Copy และ Clear ใบสั่งซื้ อได้
- เมื่อบันทึกการซื้ อเงินเชื่อ โปรแกรมจะส่ งข้อมูลไปยังระบบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วนเพียงแค่การทางานในหน้าจอเดียว ไม่วา่ จะเป็ นการเพิม่ ยอดสิ นค้าให้ในระบบสิ นค้า
คงเหลือ(Stock),รายงานภาษีซ้ื อในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) , บัญชีแยกประเภทในระบบ GL
- สามารถซื้ อสิ นค้าทั้งที่มีภาษี และยกเว้นภาษีในใบกากับภาษีเดียวกันได้
- รองรับการบันทึกซื้ อสิ นค้าและบริ การได้ในเอกสารชุดเดียวกัน
- สามารถบันทึกปรับยอดจานวนเงินฐานภาษี ,มูลค่าภาษีให้ตรงกับ Invoice ได้ของเจ้าหนี้ได้
ในกรณี ที่เจ้าหนี้คานวณผิดพลาด
- บันทึกซื้ อสามารถแยกเป็ นประเภทสิ นค้าและบริ การได้
- สามารถบันทึกปรับยอดจานวนเงินฐานภาษี ,มูลค่าภาษีให้ตรงกับ Invoice ได้ของเจ้าหนี้ได้
ในกรณี ที่เจ้าหนี้คานวณผิดพลาด
- สามารถบันทึกลดหนี้ , เพิ่มหนี้ได้ โดยจะอ้างจากใบกากับภาษีใบเดิมหรื อไม่ก็ได้ และยัง
กาหนดได้วา่ มีผลต่อ Stock หรื อไม่
- สามารถซื้ อได้เกินวงเงินอนุมตั ิที่เจ้าหนี้กาหนด
2.2.2 ระบบขาย (Sale Order)
ระบบการขายสิ นค้า เริ่ มจากการจัดทาใบเสนอราคา จัดส่ งให้ลูกค้า เมื่อลูกค้ายืนยันคาสั่งซื้ อกลับมา
ให้บนั ทึกการสั่งจอง สั่งขาย และอ้างอิงไปทาการขายสดหรื อขายเชื่อ หากมีการรับเงินมัดจา
บางส่ วนสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ เพื่อนาไปหักลดยอดเมื่อทาการขายหรื อรับชาระ
นอกจากนี้ ระบบยังรองรับในกรณี ที่ขายแล้วเกิดปั ญหามีการรับคืนลดหนี้หรื อเพิม่ หนี้
- สามารถบันทึกวันที่กาหนดส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าได้
- สามารถกาหนดจานวนวันเครดิตและวงเงินเครดิตของลูกค้าได้
- สามารถดูรายการรายวันใบเสนอราคา, ขายเงินเชื่อและกาหนดส่ งของจากปฏิทินได้โดย
สามารถเลือกช่วงเดือน,เลขเอกสารหรื อรหัสลูกค้า
- สามารถ Copy ใบเสนอราคา เพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า และเร็ วกว่าคู่แข่ง
- สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบ Form ใบเสนอราคา,ใบสั่งจอง
- ใบสั่งขาย, ใบกากับภาษีหรื อใบส่ งของ และบิลเงินสดได้เองตามต้องการ
2.2.3 ระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable)
หลังจากบันทึกรายการซื้ อเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อทางเจ้าหนี้มีการจัดส่ งใบวางบิลมายังบริ ษทั สามารถ
บันทึกข้อมูลการรับวางบิลเข้าในระบบ จากนั้นนาเอกสารการรับวางบิลอ้างอิงไปทาการบันทึก
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เตรี ยมเอกสารจ่ายชาระ กรณี ที่ตอ้ งการจัดทาเอกสารและเช็คเพื่อให้ผบู ้ ริ หารอนุมตั ิ และถึงกาหนด
วันจ่ายชาระก็ทาการบันทึกรายการจ่ายชาระต่อไป ในกรณี ที่เริ่ มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูล
เจ้าหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ ดเจ้าหนี้ และหากมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการแต่
ต้องการตั้งเจ้าหนี้
- สามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้รายตัวได้ ทั้งแบบมีภาษีและไม่มีภาษีโดยแยกตามแต่
ละแผนกได้
- สามารถบันทึกตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ โดยอ้างอิงรายการเอกสารมาจากใบสั่งซื้ อหรื อจ่ายเงินมัดจา
- สามารถตรวจสอบสิ นค้าค้างรับของ Supplier แต่ละรายได้
- สามารถทา Prepayment เพื่อเตรี ยมจ่ายเจ้าหนี้ได้ โดยบันทึกรายการเช็คได้ไม่จากัด
- สามารถดูกาหนดวันรับวางบิล, วันนัดจ่ายชาระจากใบรับ-วางบิล, กาหนดวันจ่ายเงินจาก
ปฏิทินซึ่งสามารถ Drill Down ไปดูขอ้ มูลต้นขั้วได้
- เช็ค 1 ใบ สามารถจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้ได้หลายครั้ง
- รองรับการจ่ายชาระหนี้แบบบางส่ วน (Partial) หรื อการจ่ายชาระเกินได้
2.2.4 ระบบลูกหนี้ (Accounts Receivable)
เมื่อขายสิ นค้าให้ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว สามารถจัดทาใบวางบิลจากระบบเพื่อส่ งให้ลูกค้า และเมื่อถึง
กาหนดวันรับชาระหากต้องการจัดทาใบเสร็ จเพื่อไปเก็บเงินลูกค้าแต่ยงั ไม่ทราบรายละเอียดการรับ
ชาระสามารถจัดทาใบเสร็ จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ ซึ่ งระบบจะยังไม่ตดั ยอดหนี้ จนกว่า
จะบันทึกการรับชาระเรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่เริ่ มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมา
เพื่อให้มีผลต่อการ์ ดลูกหนี้ และหากมีรายได้ที่มิใช่รายได้หลักของกิจการแต่ตอ้ งการให้มีผลต่อ
ลูกหนี้น้ นั โปรแกรมก็สามารถรองรับส่ วนนี้ได้ดว้ ย
- สามารถบันทึกลูกหนี้อื่น ๆ ได้ (นอกจากลูกหนี้ การค้า) ได้
- รองรับการวางบิลแบบบางส่ วน (Partial)
- สามารถเรี ยกดูรายงานใบกากับภาษี / ใบส่ งของที่ถึงกาหนดชาระได้ และตรวจสอบได้วา่
เอกสารใดบ้างที่วางบิลแล้วหรื อยังไม่ได้วางบิลลูกค้า
- สามารถเรี ยกดูรายงานใบวางบิลที่ถึงกาหนดชาระเงินได้
- สามารถดูวนั นัดชาระจากใบวางบิล, กาหนดวันวางบิล ซึ่ งสามารถ Drill Down ไปดู
ข้อมูลต้นขั้วได้
- สามารถดูรายการรับชาระหนี้ , ลูกหนี้คา้ งชาระจากปฏิทิน ซึ่ งสามารถ Drill Down ไปดู
ข้อมูลต้นขั้วได้
- สามารถดูปฎิทินรับชาระ ลูกหนี้คา้ งชาระ นัดชาระจากใบวางบิล กาหนดวันวางบิล
กาหนดวันเก็บเงิน
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- สามารถพิมพ์ การ์ ดลูกหนี้, ใบแจ้งยอดบัญชี , Label
- สามารถเรี ยกดูรายการย้อนหลังของการ์ ดลูกหนี้ ใบแจ้ง ยอดบัญชี และประวัติลูกค้ารายตัว
ได้ตลอดเวลา
2.2.5 ระบบสิ นค้ าคงคลัง (Inventory Control)
ระบบควบคุมสิ นค้าคงคลัง ทั้งในเรื่ องของการขอเบิก, การเบิก-รับคืนจากการเบิกสิ นค้า, การรับส่ งคืนสิ นค้าผลิตเสร็ จ,การโอนย้ายสิ นค้าระหว่างคลังหรื อระว่างสาขา, การบันทึกสิ นค้าคงเหลือยก
มา, การตรวจสอบสิ นค้าคงเหลือและการปรับปรุ งสิ นค้าคงเหลือ
- สามารถบันทึกปรับเพิ่มต้นทุนสิ นค้าในการโอนย้าย และ ปรับเพิ่มต้นทุนในการรับสิ นค้า
ผลิตเสร็ จภายในหน้าจอเดียวกัน
- สามารถบันทึกการตรวจนับสิ นค้าโดยมีการแยกระบุผใู ้ ช้ระหว่างผูต้ รวจสอบการนับและ
ผูต้ รวจนับสิ นค้า
- สามารถปรับราคาขายสิ นค้าที่เคยขายไปแล้วได้โดยหน้าจอปรับราคาขาย
- สามารถปรับปรุ งเพิ่ม/ลดสิ นค้าอัตโนมัติ โดยระบุได้วา่ จะให้เพิ่ม, ลด หรื อไม่มีผลต่อ
Stock
- รายงานรายวันมีรายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกข้อมูล ได้แก่ รายงานวิเคราะห์ต่างๆ,
รายงานต้นทุนสิ นค้า เป็ นต้น
2.2.6 ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
รายการรายวันที่มาจากระบบต่างๆ เช่น ระบบซื้ อ-ขาย,รับ-จ่าย นั้น จะเข้าสู่ ระบบ General Ledger
ทั้งหมด ดังนั้นที่เมนูรายการรายวันจึงเสมือนสมุดคุมรายการรายวันด้วย นอกเหนื อจากใช้สาหรับ
บันทึกรายการต่างๆที่ไม่สามารถบันทึกผ่านระบบที่โปรแกรมมีให้ เช่น รายการปรับปรุ งต่างๆ เป็ น
ต้น แต่หากต้องการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อส่ งให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิก่อน ก็สามารถเข้ามาบันทึกได้ที่
Pre-Payment แล้วจึงอ้างอิงไปยังการบันทึกรายการรายวันต่อไป ในกรณี ที่เริ่ มใช้โปรแกรมสามารถ
บันทึกยอดยกมาจากระบบเพื่อให้มีผลต่อรายการแยกประเภท นอกจากนี้ โปรแกรมยังรองรับการ
Post GL ได้ท้ งั แบบ Real Time Post และ Batch Post ซึ่งการ Post แบบ Batch นี้ก็ยงั สามารถเลือก
ได้วา่ ต้องการให้บนั ทึกรวมยอดหรื อบันทึกตามแต่ละรายการ
- สามารถสร้างรู ปแบบการบันทึกบัญชีที่เรี ยกใช้บ่อยได้เองตามต้องการ (สร้าง Template)
- มีเมนูสาหรับการบันทึกบัญชีแบบเร็ วเพื่อช่วยให้การบันทึกบัญชีซ้ื อ-ขายได้อย่างรวดเร็ ว
- สามารถสร้างงบการเงิน เช่น งบดุล, งบกาไรขาดทุน, Cash Flow ,งบเปรี ยบเทียบรายเดือน,
รายปี หรื อเปรี ยบเทียบตามแผนก,ตาม JOB ได้
- สามารถจัดทา Prepayment เพื่อเสนอผูบ้ ริ หารในการเซ็นต์อนุมตั ิ ก่อนทารายการ Post เข้า
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GL สมุดรายวันทัว่ ไป
- เรี ยกดูรายงานทางการเงินได้แม้ยงั ไม่ได้ปิดงวดบัญชี
- สามารถ Reconcile ผังบัญชีระหว่างเดบิตและเครดิตได้
- สามารถดูรายงานบัญชีแยกประเภท, รายงานข้อมูลรายวัน , งบทดลอง ,กระดาษทาการ
แยก/รวมสาขา ,JOB,แผนกได้
2.2.7 ระบบภาษีมูลค่ าเพิม่ และ ภ.ง.ด. (Value Add Tax)
เป็ นระบบสาหรับเรี ยกดูรายงานภาษีซ้ื อ,ภาษีขาย,ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรื อ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เพื่อ
ตรวจสอบและปริ้ นส่ งให้สรรพากร หรื อผูท้ ี่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ทาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วใน
การทางานมากยิง่ ขึ้น
- รายงานภาษีซ้ื อ-ภาษีขายเป็ นไปตามข้อกาหนดของสรรพากร และแยกตามสาขา
- ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)จะถูกส่ งข้อมูลมาจากระบบซื้ อ,ระบบขาย,ระบบลูกหนี้ระบบ
เจ้าหนี้ให้อตั โนมัติและเมนูบนั ทึกข้อมูลรายวันในระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
- สามารถกาหนดคาอธิ บายรายการภาษีให้ Default ขึ้นตามเมนูการบันทึกในแต่ละระบบ
เพื่อรองรับสาหรับคาอธิ บายภาษีที่แตกต่างกันได้
- สามารถออกหนังสื อรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้
- สามารถพิมพ์รายงานสรุ ปภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
- สามารถพิมพ์รายงานภาษีหกั ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหกั ณ ที่จ่าย
- สาหรับภาษีซ้ื อสามารถบันทึกเลขที่เอกสารออกใหม่ได้
- รายงานภาษีซ้ื อ-ภาษีขายเรี ยงตามเลขที่เอกสาร,เลขที่ใบกากับ
- รองรับการคานวณอัตราภาษีซ้ื อเฉลี่ยได้และมีรายงาน
2.2.8 ระบบเช็ค (Cheque & Bank)
เป็ นระบบสาหรับปรับปรุ งข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร กรณี มีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคาร และ
ปรับปรุ งสถานะเช็คทั้งด้านรับ-จ่าย เช่น เช็ครับ เมื่อนาฝากก็เปลี่ยนเป็ นสถานะเช็ครับฝากและเมื่อ
เช็คผ่าน ก็จะปรับปรุ งสถานะ จากเช็ครับฝากเป็ นเช็คผ่าน พร้อมทั้งบันทึกรายการทางบัญชีให้ ซึ่ ง
ทาให้สามารถรู ้สถานะของเช็คต่างๆได้ และสะดวกในเรื่ องของการจัดทา Bank Reconcile ต่อไป
- สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับที่ถึงกาหนดนาฝาก และทะเบียนเช็คจ่ายที่ถึงกาหนดจ่ายชาระ
- สามารถแสดงรายการวันที่กาหนดเช็ครับ และวันที่กาหนดเช็คจ่าย ได้จากปฏิทินและสามารถ
Drill down จากปฏิทิน เพื่อดูรายละเอียดรายการเช็คได้
- สามารถกาหนดรู ปแบบเช็คได้เอง โดยการ Scan รู ปแบบของเช็คแต่ละธนาคารจัดเก็บไว้ใน
โปรแกรมเพื่อใช้ในการพิมพ์เช็คจ่าย
- สามารถพิมพ์ยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงินฝากได้
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2.2.9 ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)
เป็ นระบบสาหรับควบคุมเงินสดย่อย โดยเริ่ มจากการตั้งวงเงินสดย่อย จากนั้นทาการรับวงเงินสด
ย่อย และเมื่อพนักงานต้องการเบิกเงินสดย่อย ให้มาทาการบันทึกรายการขอเบิก เพื่อให้ผดู้ ูแลเงิน
สดย่อยพิจารณาว่าสมควรได้รับการเบิกหรื อไม่ หากสมควรก็ทาการบันทึกเบิกเงินสดย่อยต่อไป
หลังจากเบิกเงินสดย่อยไประยะหนึ่งสามารถทาเรื่ องเบิกคืนเงินสดย่อยได้อีกด้วย
- สามารถบันทึกเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย ก่อนที่จะนาเอกสารไปทารายการที่จ่ายเงินสด
ย่อยได้
- สามารถบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้เกินกว่าจานวนเงินที่มีอยูไ่ ด้ ซึ่ งโปรแกรมจะมี Alert
เตือนให้เมื่อเกินเงินสดย่อยที่ต้ งั ไว้
- มีรายงานการรับ-จ่ายเงิน และแยกประเภทเงินสดย่อย
- สามารถพิมพ์ Form ใบจ่ายเงินสดย่อยได้
- มีรายงานสรุ ปการจ่ายเงินสดย่อย
- มีรายงานสรุ ปยอดคงเหลือของวงเงินสดย่อยนั้นๆ
- สามารถบันทึกภาษีซ้ื อ หรื อภาษีหกั ณ ที่จ่ายได้
2.2.10 ระบบสิ นทรัพย์ (Fixed Assets
- สามารถกาหนดประเภทสิ นทรัพย์ได้ตามต้องการ
- สามารถกาหนดรายละเอียดผูข้ าย ที่อยู่ และโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อภายหลัง
- สามารถกาหนดแผนกและสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ได้
- สามารถกาหนดรุ่ นและยีห่ อ้ สิ นทรัพย์ได้
- สามารถกาหนดพนักงานผูร้ ับผิดชอบต่อสิ นทรัพย์ได้
สามารถบันทึกประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ได้โดยละเอียด เช่น ชื่ อสิ นทรัพย์อะไร?
ประเภทสิ นทรัพย์? เป็ นของแผนกอะไร? ตั้งอยูท่ ี่ไหน? ซื้อมาเมื่อ ไหร่ ? ซื้ อจากใคร? วันเดือนปี ที่
- ซื้ อ หรื อได้มา? ราคาเท่าไหร่ ? บริ ษทั ที่รับประกัน อายุประกัน เบี้ยประกัน วันสิ้ นสุ ดประกัน
ฯลฯ
- สามารถบันทึกการขายสิ นทรัพย์ได้ เพื่อทาให้ทราบว่ามีกาไรและขาดทุนเท่าใดจากการขาย
สิ นทรัพย์
- สามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อมแซมและบารุ งรักษาสิ นทรัพย์ได้ เพื่อเป็ นการเก็บประวัติ
สิ นทรัพย์
- สามารถบันทึกรายละเอียดสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างได้
- สามารถบันทึกการโอนย้ายสิ นทรัพย์ระหว่างแผนก
- สามารถบันทึกรายการตรวจนับสิ นทรัพย์
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- สามารถบันทึกรู ปภาพของสิ นทรัพย์แต่ละตัวได้
- สามารถบันทึกการยกเลิกการใช้สินทรัพย์ได้
- สามารถ Post การบันทึกบัญชีค่าเสื่ อมราคาเข้าโปรแกรมบัญชี myAccount ได้อตั โนมัติ
AD – Advance System (ระบบเงินทดลองจ่าย ) ระบบที่สามารถบันทึกการขอเบิกและ
การอนุมตั ิ เงินทดรองจ่าย สามารถทาการบันทึกโดยนาเอกสารการจ่ายต่าง ๆมาขอเคลียร์
เงินทดลองได้ ทั้งเอกสารที่มี ใบเสร็ จและไม่มีใบเสร็ จ สามารถบันทึกเคลียร์ เงินทดลองโดยรองรับ
การรับและจ่ายคืนเป็ นเงินสด เช็ค เงินโอน รวมถึงสามารถบันทึกหัก ณ ที่จ่ายได้และมีรายงานการ
เบิกและการเคลียร์ เงินทดลอง และรายงานค่าใช่จ่ายแยกตาม job งาน
BG – Budget Control System (ระบบงบประมาณ) ระบบที่สามารถควบคุม และ
วางแผนทางการเงินขององค์กร งบประมาณภายในองค์กร ตามรหัสผังบัญชี โดยแยกตามแผนก
สาขา,โครงการ (JOB)สามารถกาหนดงบประมาณในแต่ละแผนกได้หลายงบ เพื่อประเมินว่า
งบประมาณงบไหนได้ผลดีที่สุด กาหนดงบประมาณได้ไม่จากัดปี และหลายลาดับ
CM – Company Manager System (ระบบการจัดการ)
ระบบที่สามารถตรวจสอบ การทางานทั้งหมดของโปรแกรม (Audit Trail Report) ในการตรวจเช็ค
Activity ของแต่ละ User ในการทางาน แต่ละ Transaction เช่น Insert,Update, Delete, Editมีระบบ
Eventในการตรวจเช็คเหตุการณ์ในแต่ละวันว่ามีการทารายการอะไรบ้าง ในระบบในหน้าจอเดียว
สะดวกสาหรับ ผูบ้ ริ หารในการตรวจสอบ Transaction
CRM – Customer Relationship Management (ระบบบริ หารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ )
สามารถบันทึกงานประจาวัน, การติดต่อประจาวันลูกค้า, การนัดหมายลูกค้า, การวางแผนต่างๆได้
สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ความคาดหวังในกรณี ที่ลูกค้าทดสอบหรื อศึกษาผลิตภัณฑ์ และออกรายงาน
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ของฝ่ ายขายมีเมนู Salesperson Statistic เพื่อเก็บสถิติขอ้ มูลทางด้านขายและ
การรับชาระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละพนักงานขายมีเมนู Salesperson Inquiry เพื่อแสดงข้อมูล
ทางด้านขายและการรับชาระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละพนักงานขายโดยแสดงยอดค้างชาระและ
สามารถเลือกช่วงข้อมูลเพื่อเรี ยกดูตามช่วงวันที่ได้
TM -Transport Management(ระบบการขนส่ ง) ระบบเกี่ยวกับการขนส่ ง เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยโปรแกรม จะมี ระบบ รับจ้างขนส่ ง
เพื่อบันทึกข้อมูลการรับงานจากลูกค้า และบันทึกรายละเอียดการรับจ้างขนส่ งระยะทางในการ
ขนส่ ง เพื่อทาการประเมินราคา หากบริ ษทั ไม่สามารถรับขนส่ งได้เองก็จะมีระบบว่าจ้างขนส่ งเพื่อ
จ้างบริ ษทั อื่นขนส่ งแทน เมื่อตกลงที่จะทาการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า ก็จะมีระบบการเปิ ด Job การขนส่ ง
เพื่อมอบหมายราย ละเอียดงานให้พนักงาน ขนส่ ง หลังจากส่ งของให้ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้วก็จะมี
ระบบ ปิ ด Job การขนส่ งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับรายได้ที่ได้รับ รวม
ไปถึงการบันทึกเกี่ยวกับการเบิกค่าน้ ามันการเก็บประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
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ระบบการทางาน และนามาปรับปรุ งวิธีการขนส่ งในครั้งต่อไปเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
IN Inquiry เป็ นระบบตรวจประวัติการทางานใช้งานง่ายยิง่ ขึ้นคือไม่จาเป็ นต้องสลับหน้าจอไปมา
เพื่อเรี ยกดูประวัติการทางานในระบบต่างๆ สามารถเรี ยกดูที่ระบบนี้ ระบบเดียวได้เลย
AI - Audit And Internal Control เป็ นระบบที่แสดงรายงานวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆในธุ รกิจ

รู ปที่2.2 รู ปหน้าจอหลักโปรแกรม My Accoun

