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รายละเอียด

Size S

Size M

Size L

Size XL



ราคาโปรแกรม

15,000 บาท

30,000 บาท

100,000 บาท

300,000 บาท



ราคาสาขา

15,000 บาท/สาขา



จํานวนโตะ

1-20 โตะ

1-30 โตะ

1-50 โตะ

ไมจํากัดจํานวน



เครื่อง Client

2 เครื่อง

4 เครื่อง

8 เครื่อง

10 เครื่อง



อบรมและ Implement

ไมมี

ไมมี

2 วัน

3 วัน

15,000 บาท/สาขา 15,000 บาท/สาขา

15,000 บาท/สาขา

หมายเหตุ
**กรณีทมี่ ีการเพิม่ จํานวนโตะในภายหลัง ใหชาํ ระเฉพาะคาสวนตางตาม Size **
ตัวอยาง ลูกคาซื้อโปรแกรม ITECFood (Size S) สําหรับสาขาแรก จํานวนการใชงาน 20 โตะ ราคา
15,000 บาทไปแลว ตอมา ที่รานมีการเพิ่มจํานวนโตะเปน 30 โตะ เพราะฉะนั้น ราคาที่ลูกคาตองชําระ คือ
สวนตางของ Size M – Size S = 15,000 บาท (30,000-15,000)
 กรณีตองการซื้อเครื่อง Client เพิ่ม : เครื่องละ 5,000 บาท
 Customize Report 2 ครั้ง
 บริการ Maintenance ฟรี 1 ปแรก
* (คา Maintenance ปตอไป คิดคาบริการปละ 10% จากราคาขาย) *
 รองรับการทํางานบนระบบเครือขาย (LAN) และ Internet
 เก็บขอมูล Database ไวที่เดียว
 มีระบบ Backup Database อัตโนมัติ เพื่อใชสํารองขอมูล
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No.
1

ฟงกชนั่ การใชงาน
กําหนดคาโครงสราง (Configuration)
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เขต (Zone)
สาขา (Branch)
ตั้งคาสาขาใหกับ iPhone (Set Branch ID for iPhone)
กําหนดกลุมสาขา สําหรับตั้งราคาขาย (Branch Group For Set Sale Price)
แผนก (Department)
บริษัท (Company)
พนักงาน (Officer)
ลงเวลาทํางานของพนักงาน (Officer Time)
- แสดงเวลาทํางานของพนักงาน (Officer Time View)
ธนาคาร (Bank)
ประเภทบัตรเครดิต (Credit Card Type)
กําหนดคาของสาขา (Config Branch)
กําหนดหมายเลขใบกํากับภาษี (Manage Bill VAT Run)
รายได / คาใชจาย (Account Group)
ประเภทสินคา (Category)
กลุมลูกคา (Product Group)
สินคา (Product)
ผลิตสินคา (Produce)
รานงานการผลิตสินคา (Produce View)
ราคาขายสินคาของแตละกลุมสาขา (Sell Price for Branch Group)
โตะอาหาร (Table Food)
หมายเหตุของลูกคา ในการสั่งอาหาร (Customer Requirement)
ตั้งเวลาบุฟเฟต (Set Buffet Time)
กําหนดชื่อเครื่องพิมพ (Set Printer’s Name)

ระบบซื้อ (Buy)
 กลุมผูขาย (Supplier Group)
 ผูขาย (Supplier)
 กําหนดหนวยการซือ้ สินคาเขา (Product Buy)
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 สั่งสินคา (PO)
- แสดงรายการสั่งสินคาแบบบิล (PO Bill View)
- แสดงรายการสั่งสินคาแบบรายการ (PO Item View)
 ซื้อสินคา (Buy)
- แสดงรายการซื้อสินคาแบบบิล (Buy Bill View)
 จายเงินสําหรับใบซื้อสินคา (Voucher Pay for Buy Bill)
- แสดงรายการจายเงินสําหรับใบซื้อสินคาแบบบิล (Voucher Pay View for Buy Bill View)
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ระบบขาย (Sell)
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ประเภทลูกคา (Customer type)
กลุมลูกคา (Customer Group)
ลูกคา (Customer)
ประเภทการติดตอ (Contact Type)
การติดตอลูกคา (Customer Contact)
กําหนดประเภทสินคาตามสาขา (Branch Category)
กําหนดเครื่องพิมพ ตามสาขาและสินคา (Branch Product Printer)
ขายอาหาร (Sell)
ขายสินคาแบบใชโตะอาหาร (Sell By Table)
- แสดงรายการขายสินคาแบบบิล (Sell Bill View)
- แสดงรายการขายสินคาแบบรายการ (Sell Item View)
พิมพใบจัดอาหาร (Printer Cooking Order)
ออกใบกํากับภาษีขายอยางเต็มจากใบกํากับภาษีขายอยางยอ (Full Sale invoice From Short
Sale invoice)
- แสดงรายการใบกํากับภาษีขายอยางเต็ม (Full Tax Invoice View)
ควบคุมการเปดลิ้นชักเก็บเงิน (Drawer Management)
เปดกะ (Working Time Open)
ปดกะ (Working Time Close)
- ดูรายการเปด - ปด กะ (Working Time View)

ระบบการเงิน (Finance)
 คาใชจาย (Expense)
- แสดงรายการคาใชจาย (Expense View)
- แสดงรายการคาใชจายแบบละเอียด (Expense Item View)
 รายได (Income)
- แสดงรายการรายได (Income View)
- แสดงรายการรายไดแบบละเอียด (Income Item View)
 แสดงรายการเช็ครับ (Cheque Receipt View)
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 แสดงรายการเช็คจาย (Cheque Pay View)

5

ระบบสต็อก (Stock)
 สินคาออก (Stock Out)
 สินคาเขา (Stock in)
- แสดงรายการสินคาออก (View Stock Out)
- แสดงรายการสินคาเขา (View Stock In)
- แสดงรายการสินคาออก แบบรายการ (View Stock Out Item)
 รับคืนสินคาจากลูกคา (Return Goods From Customer)
- แสดงรายการรับคืนสินคาจากลูกคาแบบรายการ (Return Customer View)
- แสดงรายการรับคืนสินคาจากลูกคาแบบบิล (Return Goods From Customer Bill View)
 แสดงรายการสินคาคงคลัง (Stock View)
 ตั้งคาเมนูอาหารที่หมด (Set Out of Stock Menu)
 เพิ่มรายการสั่งสินคาจากสาขา (Add Branch Request Product)
- แสดงรายการสั่งสินคาของสาขา (Branch Request Product View)
- แสดงรายการสั่งสินคาของสาขา ที่อนุมัติแลว (Branch Request Approved Order)
 สินคาออก ตามรายการสั่งสินคาจากสาขา (Branch Request Auto Stock Out)
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กําหนดสิทธิ์การใชงานโปรแกรม (Privilege)
 กําหนดกลุมของสิทธิ์ (Privilege Group Management)
 กําหนดสิทธิ์ใหพนักงานแบบละเอียด (Give Privilege Item)
 กําหนดสิทธิ์ใหพนักงานแบบกลุม (Give Privilege Group)
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สรุปยอดขายประจําวัน (Report)
 สรุปยอดเงินประจําวัน (Daily Report)
 รายงานยอดขายตามสาขา (Sell Branch Report)
 สรุปจํานวนขายสินคาแบบรายการ (Summary Number Sell of Product)

