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รำยละเอียด

Size S

Size M

Size L

Size XL



รำคำโปรแกรม

15,000 บำท

30,000 บำท

100,000 บำท

300,000 บำท



รำคำสำขำ

15,000 บำท/สำขำ



จำนวนโต๊ะ

1-20 โต๊ะ

1-30 โต๊ะ

1-50 โต๊ะ

ไม่จำกัดจำนวน



เครื่อง Client

2 เครื่อง

4 เครื่อง

8 เครื่อง

10 เครื่อง



อบรมและ Implement

ไม่มี

ไม่มี

2 วัน

3 วัน

15,000 บำท/สำขำ 15,000 บำท/สำขำ

15,000 บำท/สำขำ

หมำยเหตุ
**กรณีทมี่ กี ำรเพิม่ จำนวนโต๊ะในภำยหลัง ให้ชำระเฉพำะค่ำส่วนต่ำงตำม Size **
ตัวอย่ำง ลูกค้ำซื้อโปรแกรม ITECFood (Size S) สำหรับสำขำแรก จำนวนกำรใช้งำน 20 โต๊ะ รำคำ
15,000 บำทไปแล้ว ต่อมำ ทีร่ ้ำนมีกำรเพิ่มจำนวนโต๊ะเป็น 30 โต๊ะ เพรำะฉะนัน้ รำคำที่ลูกค้ำต้องชำระ คือ
ส่วนต่ำงของ Size M – Size S = 15,000 บำท (30,000-15,000)
 กรณีต้องกำรซื้อเครื่อง Client เพิ่ม : เครื่องละ 5,000 บำท
 Customize Report 2 ครั้ง
 บริกำร Maintenance ฟรี 1 ปีแรก (ปีต่อไป คิดค่ำบริกำรปีละ 10% จำกรำคำขำย)
 รองรับกำรทำงำนบนระบบเครือข่ำย (LAN) และ Internet
 เก็บข้อมูล Database ไว้ที่เดียว และมีระบบ Backup Database อัตโนมัติ เพื่อใช้สำรองข้อมูล
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No.
1

ฟังก์ชนั่ กำรใช้งำน
กำหนดค่ำโครงสร้ำง (Configuration)
























2

เขต (Zone)
สำขำ (Branch)
ตั้งค่ำสำขำให้กบั iPhone (Set Branch ID for iPhone)
กำหนดกลุม่ สำขำ สำหรับตั้งรำคำขำย (Branch Group For Set Sale Price)
แผนก (Department)
บริษัท (Company)
พนักงำน (Officer)
ลงเวลำทำงำนของพนักงำน (Officer Time)
- แสดงเวลำทำงำนของพนักงำน (Officer Time View)
ธนำคำร (Bank)
ประเภทบัตรเครดิต (Credit Card Type)
กำหนดค่ำของสำขำ (Config Branch)
กำหนดหมำยเลขใบกำกับภำษี (Manage Bill VAT Run)
รำยได้ / ค่ำใช้จ่ำย (Account Group)
ประเภทสินค้ำ (Category)
กลุ่มลูกค้ำ (Product Group)
สินค้ำ (Product)
ผลิตสินค้ำ (Produce)
รำนงำนกำรผลิตสินค้ำ (Produce View)
รำคำขำยสินค้ำของแต่ละกลุ่มสำขำ (Sell Price for Branch Group)
โต๊ะอำหำร (Table Food)
หมำยเหตุของลูกค้ำ ในกำรสั่งอำหำร (Customer Requirement)
ตั้งเวลำบุฟเฟ่ต์ (Set Buffet Time)
กำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ (Set Printer’s Name)

ระบบซื้อ (Buy)
 กลุ่มผู้ขำย (Supplier Group)
 ผู้ขำย (Supplier)
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 กำหนดหน่วยกำรซือ้ สินค้ำเข้ำ (Product Buy)
 สั่งสินค้ำ (PO)
- แสดงรำยกำรสั่งสินค้ำแบบบิล (PO Bill View)
- แสดงรำยกำรสั่งสินค้ำแบบรำยกำร (PO Item View)
 ซื้อสินค้ำ (Buy)
- แสดงรำยกำรซื้อสินค้ำแบบบิล (Buy Bill View)
 จ่ำยเงินสำหรับใบซื้อสินค้ำ (Voucher Pay for Buy Bill)
- แสดงรำยกำรจ่ำยเงินสำหรับใบซื้อสินค้ำแบบบิล (Voucher Pay View for Buy Bill View)

3

ระบบขำย (Sell)
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ประเภทลูกค้ำ (Customer type)
กลุ่มลูกค้ำ (Customer Group)
ลูกค้ำ (Customer)
ประเภทกำรติดต่อ (Contact Type)
กำรติดต่อลูกค้ำ (Customer Contact)
กำหนดประเภทสินค้ำตำมสำขำ (Branch Category)
กำหนดเครื่องพิมพ์ ตำมสำขำและสินค้ำ (Branch Product Printer)
ขำยอำหำร (Sell)
ขำยสินค้ำแบบใช้โต๊ะอำหำร (Sell By Table)
- แสดงรำยกำรขำยสินค้ำแบบบิล (Sell Bill View)
- แสดงรำยกำรขำยสินค้ำแบบรำยกำร (Sell Item View)
พิมพ์ใบจัดอำหำร (Printer Cooking Order)
ออกใบกำกับภำษีขำยอย่ำงเต็มจำกใบกำกับภำษีขำยอย่ำงย่อ (Full Sale invoice From Short
Sale invoice)
- แสดงรำยกำรใบกำกับภำษีขำยอย่ำงเต็ม (Full Tax Invoice View)
ควบคุมกำรเปิดลิน้ ชักเก็บเงิน (Drawer Management)
เปิดกะ (Working Time Open)
ปิดกะ (Working Time Close)
- ดูรำยกำรเปิด - ปิด กะ (Working Time View)

ระบบกำรเงิน (Finance)
 ค่ำใช้จ่ำย (Expense)
- แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำย (Expense View)
- แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบบละเอียด (Expense Item View)
 รำยได้ (Income)
- แสดงรำยกำรรำยได้ (Income View)
- แสดงรำยกำรรำยได้แบบละเอียด (Income Item View)
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 แสดงรำยกำรเช็ครับ (Cheque Receipt View)
 แสดงรำยกำรเช็คจ่ำย (Cheque Pay View)

5

ระบบสต็อก (Stock)
 สินค้ำออก (Stock Out)
 สินค้ำเข้ำ (Stock in)
- แสดงรำยกำรสินค้ำออก (View Stock Out)
- แสดงรำยกำรสินค้ำเข้ำ (View Stock In)
- แสดงรำยกำรสินค้ำออก แบบรำยกำร (View Stock Out Item)
 รับคืนสินค้ำจำกลูกค้ำ (Return Goods From Customer)
- แสดงรำยกำรรับคืนสินค้ำจำกลูกค้ำแบบรำยกำร (Return Customer View)
- แสดงรำยกำรรับคืนสินค้ำจำกลูกค้ำแบบบิล (Return Goods From Customer Bill View)
 แสดงรำยกำรสินค้ำคงคลัง (Stock View)
 ตั้งค่ำเมนูอำหำรที่หมด (Set Out of Stock Menu)
 เพิ่มรำยกำรสั่งสินค้ำจำกสำขำ (Add Branch Request Product)
- แสดงรำยกำรสั่งสินค้ำของสำขำ (Branch Request Product View)
- แสดงรำยกำรสั่งสินค้ำของสำขำ ทีอ่ นุมตั ิแล้ว (Branch Request Approved Order)
 สินค้ำออก ตำมรำยกำรสั่งสินค้ำจำกสำขำ (Branch Request Auto Stock Out)

6

กำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนโปรแกรม (Privilege)
 กำหนดกลุม่ ของสิทธิ์ (Privilege Group Management)
 กำหนดสิทธิ์ให้พนักงำนแบบละเอียด (Give Privilege Item)
 กำหนดสิทธิ์ให้พนักงำนแบบกลุ่ม (Give Privilege Group)

7

สรุปยอดขำยประจำวัน (Report)
 สรุปยอดเงินประจำวัน (Daily Report)
 รำยงำนยอดขำยตำมสำขำ (Sell Branch Report)
 สรุปจำนวนขำยสินค้ำแบบรำยกำร (Summary Number Sell of Product)

