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•

ITECStock (S) ราคา 15,000 บาท (สําหรับสาขาเดียว)





1 คลัง 2 เครื่อง Client
Customize Report 2 ครั้ง
ไมมีอบรม และ Implement
Module ที่ไดรับ :
- ระบบออกใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ

•

ITECStock (M) สาขาแรกราคา 99,000 บาท สาขาตอไปสาขาละ 30,000 บาท





1 คลัง 4 เครื่อง Client
Customize Report 2 ครั้ง
ฟรี! อบรม และ Implement 2 วัน
Module ที่ไดรับ : 4 Module
- ระบบออกใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ
- ระบบโอนสินคา
- ระบบซอม
- ระบบลงเวลาเขางาน

•

ITECStock (L) สาขาแรกราคา 1,000,000 บาท สาขาตอไปสาขาละ 50,000 บาท





1 คลัง 100 เครื่อง Client
Customize Report ตามฟงกชั่นการใชงาน
ฟรี! อบรม และ Implement 5 วัน
Module ที่ไดรับ : Full Module
- ระบบออกใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ
- ระบบโอนสินคา
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- ระบบซอม
- ระบบฝากขาย
- ระบบกระจายของอัตโนมัติ
- ระบบโปรโมชั่น
- การตั้งราคาแตละสาขาใหตา งกัน
- ระบบขายสง
- ระบบลงเวลาเขางาน
- การใหรหัสขาย ต่ํากวาราคาตั้งขาย

หมายเหตุ
• กรณีตองการซื้อเครื่อง Client เพิ่ม : เครื่องละ 5,000 บาท
• 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

S

M

L





















































กําหนดคาโครงสราง (Configuration)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

2

ITECStock ITECStock ITECStock

เขต (Zone)
สาขา (Branch)
แผนก (Department)
พนักงาน (Officer)
ประเภทสินคา (Category)
สินคา (Product)
ราคาขายสินคา (Sell Price)
ธนาคาร (Bank)
ชื่อธนาคารทั่วไป (Bank Name)
ประเภทบัตรเครดิต (Credit Card Type)
กําหนดคาของสาขา (Config Branch)
กําหนดกลุมสาขา (Branch Group)
หลักสูตรการอบรมของพนักงาน (Course)
- เพิ่มหลักสูตรการฝกอบรมใหกับพนักงาน (Officer Course
Management)
ลงเวลาทํางานของพนักงาน (Officer Time)
- แสดงเวลาทํางานของพนักงาน (Officer Time View)
กลุมของประเภทสินคา (Group Category)
รายได / คาใชจาย (Account Group)




ระบบซื้อ (Buy)
•
•
•

•

•

กลุมผูขาย (Supplier Group)
ผูขาย (Supplier)
สั่งสินคา (PO)
- แสดงรายการสั่งสินคาแบบบิล (PO Bill View)
- แสดงรายการสั่งสินคาแบบรายการ (PO item View)
ซื้อสินคา (Buy)
- แสดงรายการซื้อสินคาแบบบิล (Buy Bill View)
- แสดงรายการซื้อสินคาแบบรายการ (Buy Item View)
จายเงินสําหรับใบซื้อสินคา (Voucher Pay for Buy Bill)
- แสดงรายการจายเงินสําหรับใบซื้อสินคาแบบบิล (Voucher Pay
View for Buy Bill View)
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•
•
•
•
•
•
•

ขายสินคา (Sell)
ประเภทลูกคา (Customer type)
กลุมลูกคา (Customer Group)
ลูกคา (Customer)
แสดงรายการขายสินคาแบบบิล (Sell Bill View)
แสดงรายการขายสินคาแบบรายการ (Sell Item View)
บันทึกประวัติลูกคา (Customer Registration)
- แสดงรายการประวัติลูกคา (Customer Registration View)
ออกใบวางบิล (Billing Note)
การติดตอลูกคา (Customer Contact)
ประเภทการติดตอ (Contact Type)
รายการสงเสริมการขาย (Sale Promotion)
ของแถมคางรับ (Premium Receivable)
แสดงรายการยอดบิลขาย (Show Due Date Of Sell)
ใหรหัสอนุญาต ใหขายต่ํากวาราคาที่ตั้งขายต่ําสุดเปนครั้งๆไป (Allow
Sell Below Min Set Price with Unlock Code)










































ระบบออกใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ (Vat)
•
•
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ระบบขาย (Sell)
•
•
•
•
•
•
•
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สั่งสินคาสําหรับฝากขาย (PO Consign)
- แสดงรายการสั่งสินคาแบบรายการ (PO item View)

ออกใบกํากับภาษีขายอยางเต็ม (Full Tax Invoice)
- แสดงรายการใบกํากับภาษีขายอยางเต็ม (Full Tax Invoice View)
ออกใบกํากับภาษีขายอยางเต็มจากใบกํากับภาษีขายอยางยอ (Full
Sale invoice From Short Sale invoice)











































ระบบการเงิน (Finance)
•
•

•

•

•

รับเงินมัดจําจากลูกคา (Earnest Customer)
- แสดงรายการรับเงินมัดจําจากลูกคา (Earnest Customer View)
รับเงินสําหรับใบขายสินคา (Voucher Receipt for Sell Bill)
- แสดงรายการรับเงินสําหรับใบขายสินคา (Voucher Receipt View
for Sell Bill View)
ลดหนี้ใหลูกคา (Credit Note Customer)
- แสดงรายการลดหนี้ใหลูกคา (Credit Note Customer View)
- แสดงรายการหักหนี้ใหลูกคา (DecDebt Customer Bill View)
ลดหนี้ใหผูขาย (Credit Note Supplier)
- แสดงรายการลดหนี้ใหผขู าย (Credit Note Supplier Bill View)
- แสดงรายการหักหนี้ใหผขู าย (Decrease Debt Supplier Bill View)
คืนสินคา -> ลดหนี้ -> ขายสินคาใหลูกคา (Return Goods -> Credit
Note -> Sell to Customer)
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ระบบรายงานภาษี (Account)
•
•
•
•
•
•
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จายเงินสําหรับใบซื้อสินคา (Voucher Pay)
- แสดงรายการจายเงินสําหรับใบซื้อสินคา (Voucher Pay View)
แสดงรายการเช็ครับ (Cheque Receipt View)
แสดงรายการเช็คจาย (Cheque Pay View)
คาใชจาย (Expense)
- แสดงรายการคาใชจาย (Expense View)
- แสดงรายการคาใชจายแบบละเอียด (Expense Item view)
รายได (Income)
- แสดงรายการรายได (Income View)
- แสดงรายการรายไดแบบละเอียด (Income Item View)
จายเงินสําหรับคาใชจาย (Voucher Pay for Expense Bill)
- แสดงรายการจายเงินสําหรับคาใชจาย (Voucher Receipt for
Income Bill View)
นําสงเงินจากหนารานเขาธนาคาร (Remittance)
- แสดงรายการฝากเงินจากหนาราน (Bank Deposit from Branch
View)
รายงานภาษีซื้อ (Buy VAT Report)
รายงานภาษีขายอยางยอ (Sale VAT Report - Short)
รายงานภาษีขายอยางเต็ม (Sale VAT Report - Full)
รายงานการเคลื่อนไหวของสินคา (Stock Card)
รายงานการเคลื่อนไหวของสินคาทุกรายการในสาขานั้น (Stock Card
All Products)
รายงานการเคลื่อนไหวของสินคาเฉพาะจํานวน (Stock Card - Show
Number Only)



















ระบบฝากขาย (Consign)
•

•
•

•

ฝากขายสินคาใหลูกคา (Consign Customer)
- แสดงรายการฝากขายสินคาใหลูกคาแบบบิล (Consign Customer
Bill View)
- แสดงรายการฝากขายสินคาใหลูกคาแบบรายการ (Consign
Customer Item View)
ใบขายสินคาบางสวนจากใบฝากขาย (Consign Customer Sell
Some Item)
ใบขายสินคาที่เหลือทั้งหมดจากใบฝากขาย (Consign Customer Sell
All Item)
- แสดงรายการขายสินคาแบบบิล (Sell Bill View)
- แสดงรายการขายสินคาแบบรายการ (Sell Item View)
ใบคืนสินคาบางสวนจากใบฝากขายลูกคา (Consign Customer
Return Some Item)
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ใบคืนสินคาที่เหลือทั้งหมดจากใบฝากขายลูกคา (Consign Customer
Return All Item)
- แสดงรายการคืนสินคาจากใบฝากขายลูกคา (Consign Customer
Return View)
ใบคืนสินคาบางสวน จากใบฝากขายของผูขาย (Consign Supplier
Return Some Item)
ใบคืนสินคาที่เหลือทั้งหมด จากใบฝากขายของผูขาย (Consign
Supplier Return All Item)
- แสดงรายการคืนสินคาจากใบฝากขายของผูขาย (Consign
Supplier Return View)
ฝากขายสินคาจากผูขาย (Consign Supplier)
- แสดงรายการฝากขายสินคาจากผูขายแบบบิล (Consign Supplier
Bill View)
- แสดงรายการฝากขายสินคาจากผูขายแบบรายการ (Consign
Supplier Item View)
- แสดงรายการฝากขายสินคาจากผูขายรวม VAT แบบ Serial (Sell
item View for Consign Supplier by Serial)
ใบซื้อสินคาบางสวน จากใบฝากขายของผูขาย (Consign Supplier
Buy Some Item)
ใบซื้อสินคาเหลือทั้งหมด จากใบฝากขายของผูขาย (Consign
Supplier Buy All Item)
ใบซื้อสินคาที่ไดขายไปแลว จากใบฝากขายของผูขาย (Consign
Supplier Buy Sold Item)
- แสดงรายการซื้อสินคาแบบบิล (Buy Bill View)
- แสดงรายการซื้อสินคาแบบรายการ (Buy Item View)












ระบบซอม (Repair)
•
•
•

•
•
•
•

•

รับของสงซอมจากลูกคา (Reverse Product)
- แสดงรายการรับของสงซอมจากลูกคา (Reverse Product View)
ขั้นตอนชางตรวจสอบ (Technician Check)
สงของซอมเสร็จใหลูกคา (Forward Fixed Product)
- แสดงรายการสงของซอมเสร็จใหกับลูกคา (Forward Fixed
Product View)
สงสินคาที่ซอมเสร็จเตรียมคืนลูกคาใหกับลูกคา (Send Forward
Fixed Product to Customer)
สงสินคาไปซอม (Reverse Product to Dealer)
- แสดงรายการสงสินคาไปซอม (Reverse Product to Dealer View)
สงสินคาที่เตรียมสงซอมผูขายใหกับผูข าย (Send Reverse Product
to Dealer)
รับคืนสินคาที่ซอมเสร็จ (Receive Product from Dealer)
- แสดงรายการรับคืนสินคาที่ซอมเสร็จ (Receive Product from
Dealer View)
เปลี่ยน สินคาดี เปน สินคาเสีย (Normal Goods to Bad Goods)
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ระบบสต็อก (Stock)
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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เปลี่ยน สินคาเสีย เปน สินคาดี (Bad Goods to Normal Goods)
- แสดงรายการเปลี่ยนสถานะของสินคา : สินคาที่ไมเสีย <-> สินคาที่
เสีย (Change Stock Status View)
รับคืนสินคาจากลูกคา (Return Goods From Customer)
- แสดงรายการรับคืนสินคาจากลูกคาแบบรายการ (Return
Customer View)
- แสดงรายการรับคืนสินคาจากลูกคาแบบบิล (Return Goods From
Customer Bill View)
แสดงรายการสินคาคงคลัง (Stock View)
เปลี่ยนจาก Serial PENDING เปน Serial ที่ใชงานจริง (PENDING
Serial Transform to real serial)
คืนสินคาใหผูขาย (Return Good to Supplier)
- แสดงรายการคืนสินคาใหผูขาย (Return Good to Supplier View)
สินคาเขา (Stock in)
- แสดงรายการสินคาเขา (View Stock In)
- แสดงรายการสินคาออก (View Stock Out)
สินคาออก - เฉพาะสินคาดี (Stock Out - only normal items)
สินคาออก - เฉพาะสินคาเสีย (Stock Out - only bad items)
ใหรหัสอนุญาต ใหโอนสินคามาที่สาขานี้ไดเปนครั้งๆ ไป (Allow Stock
Out with Unlock Code)
รายงานสินคาคงคลังตามทุนลาสุด (View Stock by Last Cost)
รายงานสินคาคงคลัง เพื่อแสดงใหเห็นสินคาที่ไมเหลืออยูในคลัง
(Stock Zero View)
สินคาประกอบชุด (Set Item in Stock)
กําหนดตนแบบสินคาประกอบชุด (Set Item Prototype)




สรุปยอดขายประจําวัน (Report)
•
•
•
•
•
•
•
•

สรุปยอดเงินประจําวัน (Daily Report)
ตรวจสอบ / ติดตามสินคา (Check Item)
แสดงรายการคางชําระของลูกคา (Sale and Account View)
แสดงรายการลูกคาแยกตามกลุมลูกคา (Installments View)
ใหรหัสอนุญาตใหยกเลิกบิลขายได (Unlock Cancel Bill)
แสดงรายละเอียดการชําระเงินของลูกคา (Customer Registration
Payment View)
แสดงรายการขายสินคาแบบตามลูกคา (Sell Bill View by Customer
Registration)
แสดงยอดบิลขายที่เก็บสมาชิก เปรียบเทียบกับบิลที่ไมเก็บสมาชิก
(Member VS Walk-in Sold)
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แสดงรายการสมาชิกที่ซื้อสินคามากที่สุดแตละสาขา (Members who
purchase the most each branch)
ใหรหัสอนุญาตพิมพซ้ําได (Allow Reprint Full Tax invoice)
พิมพราคาตั้งขายของสินคาสาขา Outlet (Print Sale Price Of Outlet
Branch)
สินคาคาง แถมจากสวนกลาง (Premium Receivable View)
สรุปยอดกําไรจากการขายประจําวัน (Daily Profit From Sell)
สรุปสถิติของสินคาแตละชนิด จากการขายประจําวัน (Analyze Items)
แสดงรายการยอดขายกอน Promotion แบบรายการ (Sale Item
Before Promotion Item View)
ใบวางบิลเงินผอน AEON (Billing for AEON)
แสดงรายงานการเขางานของพนักงานเปรียบเทียบกับ Min/Max
Quota ของแตละสาขา (Officer Work Time Quota Each Branch
View)






















