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ITECStock (S) รำคำ 15,000 บำท (สำหรับสำขำเดียว)





1 คลัง 2 เครื่อง Clients
Customize Report 2 ครั้ง
ไม่มีอบรม และ Implement
Module ที่ได้รับ : 1 Module
- ระบบออกใบกำกับภำษีเต็มรูปแบบ



ITECStock (M) สำขำแรกรำคำ 99,000 บำท สำขำต่อไปสำขำละ 30,000 บำท





1 คลัง 4 เครื่อง Clients
Customize Report 2 ครั้ง
ฟรี! อบรม และ Implement 2 วัน
Module ที่ได้รับ : 4 Module
- ระบบออกใบกำกับภำษีเต็มรูปแบบ
- ระบบโอนสินค้ำ
- ระบบซ่อม
- ระบบลงเวลำเข้ำงำน



ITECStock (L) สำขำแรกรำคำ 1,000,000 บำท สำขำต่อไปสำขำละ 50,000 บำท





1 คลัง 100 เครื่อง Clients
Customize Report ตำมฟังก์ชั่นกำรใช้งำน
ฟรี! อบรม และ Implement 5 วัน
Module ที่ได้รับ : Full Module
- ระบบออกใบกำกับภำษีเต็มรูปแบบ
- ระบบโอนสินค้ำ
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- ระบบซ่อม
- ระบบฝำกขำย
- ระบบกระจำยของอัตโนมัติ
- ระบบโปรโมชั่น
- กำรตั้งรำคำแต่ละสำขำให้ต่ำงกัน
- ระบบขำยส่ง
- ระบบลงเวลำเข้ำงำน
- กำรให้รหัสขำย ต่ำกว่ำรำคำตั้งขำย

หมำยเหตุ
 กรณีต้องกำรซื้อเครื่อง Client เพิ่ม : เครื่องละ 5,000 บำท
 บริกำร Maintenance ฟรี 1 ปีแรก
* (ค่ำ Maintenance ปีต่อไป คิดค่ำบริกำรปีละ 10% จำกรำคำขำย) *
 รองรับกำรทำงำนบนระบบเครือข่ำย (LAN) และ Internet
 เก็บข้อมูล Database ไว้ที่เดียว
 มีระบบ Backup Database อัตโนมัติ เพื่อใช้สำรองข้อมูล
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ITECStock ITECStock ITECStock

เขต (Zone)
สำขำ (Branch)
แผนก (Department)
พนักงำน (Officer)
ประเภทสินค้ำ (Category)
สินค้ำ (Product)
รำคำขำยสินค้ำ (Sell Price)
ธนำคำร (Bank)
ชื่อธนำคำรทั่วไป (Bank Name)
ประเภทบัตรเครดิต (Credit Card Type)
กำหนดค่ำของสำขำ (Config Branch)
กำหนดกลุ่มสำขำ (Branch Group)
หลักสูตรกำรอบรมของพนักงำน (Course)
- เพิ่มหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำน (Officer Course
Management)
ลงเวลำทำงำนของพนักงำน (Officer Time)
- แสดงเวลำทำงำนของพนักงำน (Officer Time View)
กลุ่มของประเภทสินค้ำ (Group Category)
รำยได้ / ค่ำใช้จ่ำย (Account Group)




ระบบซื้อ (Buy)








กลุ่มผู้ขำย (Supplier Group)
ผู้ขำย (Supplier)
สั่งสินค้ำ (PO)
- แสดงรำยกำรสั่งสินค้ำแบบบิล (PO Bill View)
- แสดงรำยกำรสั่งสินค้ำแบบรำยกำร (PO item View)
ซื้อสินค้ำ (Buy)
- แสดงรำยกำรซื้อสินค้ำแบบบิล (Buy Bill View)
- แสดงรำยกำรซื้อสินค้ำแบบรำยกำร (Buy Item View)
จ่ำยเงินสำหรับใบซื้อสินค้ำ (Voucher Pay for Buy Bill)
- แสดงรำยกำรจ่ำยเงินสำหรับใบซื้อสินค้ำแบบบิล (Voucher Pay
View for Buy Bill View)
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ขำยสินค้ำ (Sell)
ประเภทลูกค้ำ (Customer type)
กลุ่มลูกค้ำ (Customer Group)
ลูกค้ำ (Customer)
แสดงรำยกำรขำยสินค้ำแบบบิล (Sell Bill View)
แสดงรำยกำรขำยสินค้ำแบบรำยกำร (Sell Item View)
บันทึกประวัติลูกค้ำ (Customer Registration)
- แสดงรำยกำรประวัติลูกค้ำ (Customer Registration View)
ออกใบวำงบิล (Billing Note)
กำรติดต่อลูกค้ำ (Customer Contact)
ประเภทกำรติดต่อ (Contact Type)
รำยกำรส่งเสริมกำรขำย (Sale Promotion)
ของแถมค้ำงรับ (Premium Receivable)
แสดงรำยกำรยอดบิลขำย (Show Due Date Of Sell)
ให้รหัสอนุญำต ให้ขำยต่ำกว่ำรำคำที่ตั้งขำยต่ำสุดเป็นครั้งๆไป (Allow
Sell Below Min Set Price with Unlock Code)










































ระบบออกใบกำกับภำษีเต็มรูปแบบ (Vat)
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ระบบขำย (Sell)
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สั่งสินค้ำสำหรับฝำกขำย (PO Consign)
- แสดงรำยกำรสั่งสินค้ำแบบรำยกำร (PO item View)

ออกใบกำกับภำษีขำยอย่ำงเต็ม (Full Tax Invoice)
- แสดงรำยกำรใบกำกับภำษีขำยอย่ำงเต็ม (Full Tax Invoice View)
ออกใบกำกับภำษีขำยอย่ำงเต็มจำกใบกำกับภำษีขำยอย่ำงย่อ (Full
Sale invoice From Short Sale invoice)











































ระบบกำรเงิน (Finance)









รับเงินมัดจำจำกลูกค้ำ (Earnest Customer)
- แสดงรำยกำรรับเงินมัดจำจำกลูกค้ำ (Earnest Customer View)
รับเงินสำหรับใบขำยสินค้ำ (Voucher Receipt for Sell Bill)
- แสดงรำยกำรรับเงินสำหรับใบขำยสินค้ำ (Voucher Receipt View
for Sell Bill View)
ลดหนี้ให้ลูกค้ำ (Credit Note Customer)
- แสดงรำยกำรลดหนี้ให้ลูกค้ำ (Credit Note Customer View)
- แสดงรำยกำรหักหนี้ให้ลูกค้ำ (DecDebt Customer Bill View)
ลดหนี้ให้ผู้ขำย (Credit Note Supplier)
- แสดงรำยกำรลดหนี้ให้ผู้ขำย (Credit Note Supplier Bill View)
- แสดงรำยกำรหักหนี้ให้ผู้ขำย (Decrease Debt Supplier Bill View)
คืนสินค้ำ -> ลดหนี้ -> ขำยสินค้ำให้ลูกค้ำ (Return Goods -> Credit
Note -> Sell to Customer)
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ระบบรำยงำนภำษี (Account)
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จ่ำยเงินสำหรับใบซื้อสินค้ำ (Voucher Pay)
- แสดงรำยกำรจ่ำยเงินสำหรับใบซื้อสินค้ำ (Voucher Pay View)
แสดงรำยกำรเช็ครับ (Cheque Receipt View)
แสดงรำยกำรเช็คจ่ำย (Cheque Pay View)
ค่ำใช้จ่ำย (Expense)
- แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำย (Expense View)
- แสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบบละเอียด (Expense Item view)
รำยได้ (Income)
- แสดงรำยกำรรำยได้ (Income View)
- แสดงรำยกำรรำยได้แบบละเอียด (Income Item View)
จ่ำยเงินสำหรับค่ำใช้จ่ำย (Voucher Pay for Expense Bill)
- แสดงรำยกำรจ่ำยเงินสำหรับค่ำใช้จ่ำย (Voucher Receipt for
Income Bill View)
นำส่งเงินจำกหน้ำร้ำนเข้ำธนำคำร (Remittance)
- แสดงรำยกำรฝำกเงินจำกหน้ำร้ำน (Bank Deposit from Branch
View)
รำยงำนภำษีซื้อ (Buy VAT Report)
รำยงำนภำษีขำยอย่ำงย่อ (Sale VAT Report - Short)
รำยงำนภำษีขำยอย่ำงเต็ม (Sale VAT Report - Full)
รำยงำนกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำ (Stock Card)
รำยงำนกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำทุกรำยกำรในสำขำนั้น (Stock Card
All Products)
รำยงำนกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำเฉพำะจำนวน (Stock Card - Show
Number Only)



















ระบบฝำกขำย (Consign)







ฝำกขำยสินค้ำให้ลูกค้ำ (Consign Customer)
- แสดงรำยกำรฝำกขำยสินค้ำให้ลูกค้ำแบบบิล (Consign Customer
Bill View)
- แสดงรำยกำรฝำกขำยสินค้ำให้ลูกค้ำแบบรำยกำร (Consign
Customer Item View)
ใบขำยสินค้ำบำงส่วนจำกใบฝำกขำย (Consign Customer Sell
Some Item)
ใบขำยสินค้ำที่เหลือทั้งหมดจำกใบฝำกขำย (Consign Customer Sell
All Item)
- แสดงรำยกำรขำยสินค้ำแบบบิล (Sell Bill View)
- แสดงรำยกำรขำยสินค้ำแบบรำยกำร (Sell Item View)
ใบคืนสินค้ำบำงส่วนจำกใบฝำกขำยลูกค้ำ (Consign Customer
Return Some Item)
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ใบคืนสินค้ำที่เหลือทั้งหมดจำกใบฝำกขำยลูกค้ำ (Consign Customer
Return All Item)
- แสดงรำยกำรคืนสินค้ำจำกใบฝำกขำยลูกค้ำ (Consign Customer
Return View)
ใบคืนสินค้ำบำงส่วน จำกใบฝำกขำยของผู้ขำย (Consign Supplier
Return Some Item)
ใบคืนสินค้ำที่เหลือทั้งหมด จำกใบฝำกขำยของผู้ขำย (Consign
Supplier Return All Item)
- แสดงรำยกำรคืนสินค้ำจำกใบฝำกขำยของผู้ขำย (Consign
Supplier Return View)
ฝำกขำยสินค้ำจำกผู้ขำย (Consign Supplier)
- แสดงรำยกำรฝำกขำยสินค้ำจำกผู้ขำยแบบบิล (Consign Supplier
Bill View)
- แสดงรำยกำรฝำกขำยสินค้ำจำกผู้ขำยแบบรำยกำร (Consign
Supplier Item View)
- แสดงรำยกำรฝำกขำยสินค้ำจำกผู้ขำยรวม VAT แบบ Serial (Sell
item View for Consign Supplier by Serial)
ใบซื้อสินค้ำบำงส่วน จำกใบฝำกขำยของผู้ขำย (Consign Supplier
Buy Some Item)
ใบซื้อสินค้ำเหลือทั้งหมด จำกใบฝำกขำยของผู้ขำย (Consign
Supplier Buy All Item)
ใบซื้อสินค้ำที่ได้ขำยไปแล้ว จำกใบฝำกขำยของผู้ขำย (Consign
Supplier Buy Sold Item)
- แสดงรำยกำรซื้อสินค้ำแบบบิล (Buy Bill View)
- แสดงรำยกำรซื้อสินค้ำแบบรำยกำร (Buy Item View)












ระบบซ่อม (Repair)











รับของส่งซ่อมจำกลูกค้ำ (Reverse Product)
- แสดงรำยกำรรับของส่งซ่อมจำกลูกค้ำ (Reverse Product View)
ขั้นตอนช่ำงตรวจสอบ (Technician Check)
ส่งของซ่อมเสร็จให้ลูกค้ำ (Forward Fixed Product)
- แสดงรำยกำรส่งของซ่อมเสร็จให้กับลูกค้ำ (Forward Fixed
Product View)
ส่งสินค้ำที่ซ่อมเสร็จเตรียมคืนลูกค้ำให้กับลูกค้ำ (Send Forward
Fixed Product to Customer)
ส่งสินค้ำไปซ่อม (Reverse Product to Dealer)
- แสดงรำยกำรส่งสินค้ำไปซ่อม (Reverse Product to Dealer View)
ส่งสินค้ำทีเ่ ตรียมส่งซ่อมผู้ขำยให้กับผู้ขำย (Send Reverse Product
to Dealer)
รับคืนสินค้ำที่ซ่อมเสร็จ (Receive Product from Dealer)
- แสดงรำยกำรรับคืนสินค้ำที่ซ่อมเสร็จ (Receive Product from
Dealer View)
เปลี่ยน สินค้ำดี เป็น สินค้ำเสีย (Normal Goods to Bad Goods)
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ระบบสต็อก (Stock)
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เปลี่ยน สินค้ำเสีย เป็น สินค้ำดี (Bad Goods to Normal Goods)
- แสดงรำยกำรเปลี่ยนสถำนะของสินค้ำ : สินค้ำที่ไม่เสีย <-> สินค้ำที่
เสีย (Change Stock Status View)
รับคืนสินค้ำจำกลูกค้ำ (Return Goods From Customer)
- แสดงรำยกำรรับคืนสินค้ำจำกลูกค้ำแบบรำยกำร (Return
Customer View)
- แสดงรำยกำรรับคืนสินค้ำจำกลูกค้ำแบบบิล (Return Goods From
Customer Bill View)
แสดงรำยกำรสินค้ำคงคลัง (Stock View)
เปลี่ยนจำก Serial PENDING เป็น Serial ที่ใช้งำนจริง (PENDING
Serial Transform to real serial)
คืนสินค้ำให้ผู้ขำย (Return Good to Supplier)
- แสดงรำยกำรคืนสินค้ำให้ผู้ขำย (Return Good to Supplier View)
สินค้ำเข้ำ (Stock in)
- แสดงรำยกำรสินค้ำเข้ำ (View Stock In)
- แสดงรำยกำรสินค้ำออก (View Stock Out)
สินค้ำออก - เฉพำะสินค้ำดี (Stock Out - only normal items)
สินค้ำออก - เฉพำะสินค้ำเสีย (Stock Out - only bad items)
ให้รหัสอนุญำต ให้โอนสินค้ำมำที่สำขำนี้ได้เป็นครั้งๆ ไป (Allow Stock
Out with Unlock Code)
รำยงำนสินค้ำคงคลังตำมทุนล่ำสุด (View Stock by Last Cost)
รำยงำนสินค้ำคงคลัง เพื่อแสดงให้เห็นสินค้ำที่ไม่เหลืออยู่ในคลัง
(Stock Zero View)
สินค้ำประกอบชุด (Set Item in Stock)
กำหนดต้นแบบสินค้ำประกอบชุด (Set Item Prototype)




สรุปยอดขำยประจำวัน (Report)









สรุปยอดเงินประจำวัน (Daily Report)
ตรวจสอบ / ติดตำมสินค้ำ (Check Item)
แสดงรำยกำรค้ำงชำระของลูกค้ำ (Sale and Account View)
แสดงรำยกำรลูกค้ำแยกตำมกลุ่มลูกค้ำ (Installments View)
ให้รหัสอนุญำตให้ยกเลิกบิลขำยได้ (Unlock Cancel Bill)
แสดงรำยละเอียดกำรชำระเงินของลูกค้ำ (Customer Registration
Payment View)
แสดงรำยกำรขำยสินค้ำแบบตำมลูกค้ำ (Sell Bill View by Customer
Registration)
แสดงยอดบิลขำยที่เก็บสมำชิก เปรียบเทียบกับบิลที่ไม่เก็บสมำชิก
(Member VS Walk-in Sold)


































บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด
549/1 ถ.สรรพำวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
Tel. : (083) 224-5559 / 02-017-7777 กด 7767,7768
E-Mail : itecsoftware@outlook.com
ติดต่อได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 10:00 - 17:00 น.










แสดงรำยกำรสมำชิกที่ซื้อสินค้ำมำกทีส่ ุดแต่ละสำขำ (Members who
purchase the most each branch)
ให้รหัสอนุญำตพิมพ์ซ้ำได้ (Allow Reprint Full Tax invoice)
พิมพ์รำคำตั้งขำยของสินค้ำสำขำ Outlet (Print Sale Price Of Outlet
Branch)
สินค้ำค้ำง แถมจำกส่วนกลำง (Premium Receivable View)
สรุปยอดกำไรจำกกำรขำยประจำวัน (Daily Profit From Sell)
สรุปสถิติของสินค้ำแต่ละชนิด จำกกำรขำยประจำวัน (Analyze Items)
แสดงรำยกำรยอดขำยก่อน Promotion แบบรำยกำร (Sale Item
Before Promotion Item View)
ใบวำงบิลเงินผ่อน AEON (Billing for AEON)
แสดงรำยงำนกำรเข้ำงำนของพนักงำนเปรียบเทียบกับ Min/Max
Quota ของแต่ละสำขำ (Officer Work Time Quota Each Branch
View)






















