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PORTAL ASP Software 
PORTAL ASP เป็นระบบ (พอรท์ัล) บรหิารจัดการหลังรา้นทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สามารถรวมระบบการทํางานของ
สาขาและสํานักงานใหญเ่ขา้ดว้ยกนัโดยการใชง้านแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ  ผา่นบราวดเ์ซอรแ์ละเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
(Internet Explorer, Firefox, Netscape หรอืแอปพลเิคชัน่ทีร่องรับ)   สามารถเขา้ถงึขอ้มลู และ ใชง้านไดท้กุทีท่กุเวลา 
ทีม่เีครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตเชือ่มตอ่ (ADSL or dial up)
การเลอืกใชแ้อปพลเิคช ัน่ 
คณุสามารถเลอืกใชง้านแอปพลเิคชัน่ของ
เราทีม่อียูอ่ยา่งหลากหลายได ้โดยเลอืกใช ้
เฉพาะบางโมดลูในระบบ ใหส้อดคลอ้งกับ
การดําเนนิธรุกจิของคณุ 

ระบบฐานขอ้มลู 
คณุสามารถเลอืกใชร้ะบบเชา่แบบโฮสติง่ 
(Hosted) ซึง่ขอ้มลูจะถกูเก็บรักษาไวท้ีใ่น
เซริฟ์เวอรข์องเราดว้ยฐานขอ้มลู ORACLE  
หรอืแบบ Mini-Portal (Un-hosted) ซึง่คณุ
สามารถเลอืกใช ้MySql หรอื ORACLE ก็
ไดโ้ดยขอ้มลูจะถกูเก็บรักษาไวท้ีเ่ซริฟ์เวอร์
ของคณุเอง (แบบ Mini-portal มคีา่ลขิสทิธิข์อง
ฐานขอ้มลูตามทีค่ณุเลอืกใช ้- database license fees) 

การอพัเดทขอ้มลู 
ขอ้มูลการขายจะถูกอัพเดทผ่านระบบขาย
หนา้รา้น POSPortal หรือซอฟตแ์วรข์าย
หนา้รา้นอืน่ๆ ทีจุ่ดขาย ทันททีีเ่สร็จสิน้
การขาย ขอ้มูลจะถูกสง่ในรูปแบบ XML 
มายังระบบหลังบา้น ทัง้นี้รวมถงึการใช ้
งานระบบผ่านอุปกรณ์ portable data 
terminals (PDT) หรอื PDA ดว้ยเชน่กนั 

Oracle Financials, SAP, ระบบเดมิทีใ่ช ้
อยู ่หรอืระบบอืน่ๆ ก็สามารถอพัเดทและ
ทําการสง่และรับขอ้มลูกบั   Portal ASP 
แอปพลเิคชัน่ในรปูแบบการสง่ผา่นขอ้มลู
แบบ XML, CSV หรอื ASCII  

ประหยดัคา่ใชจ้า่ย 
จา่ยเทา่ทีค่ณุใชง้านโดยสมัครเป็นสมาชกิ
เพือ่เชา่ใชง้านระบบและจา่ยแบบรายเดอืน 

สาขา และ สํานกังานใหญ ่
ขอ้มลูจะถกูเก็บเป็นฐานขอ้มลูเดยีว โดยเรา
สามารถกําหนดสทิธใินการเขา้ถงึของชัน้
ขอ้มลูตามสทิธขิองผูใ้ชง้านแตล่ะคนไดว้า่
จะสามารถเขา้ถงึไดแ้คส่าขาทีรั่บผดิชอบ 
หรอืเฉพาะกลุม่สาขา หรอืสาขาในเครอื
ทัง้หมด (โดยสํานักงานใหญ)่   
 
สามารถดรูายละเอยีดแบบลงลกึในแตล่ะ
ธรุกรรมการขายได ้(Transaction) โดยเรา
ใชเ้ทคโนโลยพีเิศษแบบ drill-down เพือ่ 
ใหผู้ใ้ชง้านสามารถดขูอ้มลูในรายละเอยีด
เชงิลกึทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามตอ้งการ 
 
ทํางานเชือ่มโยงกนัแบบอตัโนมัต ิทัง้สาขา 
สํานักงานใหญ ่และท่ัวทัง้องคก์ร 
 
มรีายงานทางการเงนิ รายงานบรหิารสต็อก
สนิคา้ รวมถงึระบบสมาชกิ (Loyalty)



 
เอเอ็มซ ีคอนเวอร์เจน้ท ์ไอท ี52/14 หอ้ง 5D, สลีม คอนโดมเีนีย่ม, ศาลาแดง 2, บางรัก, สลีม, กรงุเทพ, 10500, ประเทศไทย       fact sheet | page 2 
AMC Convergent IT Unit 237/416 St Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004, Australia 

Email: info@amcretail.com Internet site: www.amcretail.com | © 2010 AMC Convergent IT - all rights worldwide reserved

 

PORTAL ASP Software 
ความสามารถของระบบ
รองรบัการใชง้านไดห้ลายภาษา 

ทํางานแบบ Online real-time หรอื offline 

ไม่ตอ้งใช ้Static IP address 

ใชง้านผ่านระบบบราวเซอร์ 

รายงานทางการเงนิและรายงานอืน่ๆ 
 งบดุลของรา้นคา้สาขา 
 สรุปยอดขายของรา้นคา้สาขาในแต่ละวัน 
 การนําเงินฝากธนาคารของแต่ละรา้นคา้สาขา 
 รายงานการวิเคราะห์ต่างๆ 
 การใหส้่วนลด 
 ปริมาณจํานวนของลูกคา้ที่ใชบ้ริการ 
 ปริมาณจํานวนการขายในแต่ละช่วงเวลาของวัน 
 บันทึกขอ้มูลธุรกรรมการขายของพนักงาน 
 การทําคืนสินคา้ (returns) 
 การทํายกเลิกสนิคา้บางรายการ/ทัง้บิล (Voids) 
 เงินสดย่อย (เขา้/ออก) 
 ดูธุรกรรมการขายสินคา้ที่ผิดปรกติ เช่นสินคา้
ต่างๆที่อาจขายตํา่กว่ามูลค่าจริง  
(Low value sales / Low item sales) 

 เก็บขอ้มูลธรุกรรมแบบอเิล็กทรอนกิส ์( Journa ls )  
รายงานการขายตา่งๆ (แบบ drill-down) 
 สรุปยอดขายของแต่ละแผนกเป็นรายวัน  
 สรุปยอดขายของแต่ละสินคา้เป็นรายวัน  
 สินคา้อื่นๆที่ซื้อคู่กัน  (ตะกรา้สินคา้) 
 สรุปยอดขายตามกลุ่มสินคา้ 

ดูวธิชํีาระเงนิของลูกคา้ในแตล่ะธุรกรรมการขาย 

รายงานการขายสนิคา้ลดราคาพเิศษ  
 สาขาเซลล ์
 ดีพาร์ทเมน้ท์เซลล์ 
 สินคา้เซลล์ 

รองรบัองคก์รทีม่หีลายๆธุรกจิหรอืบรษิทั 
รองรบัธุรกจิทีม่หีลายๆรา้นคา้สาขา 
รองรบัสถานที่ๆ มจีุดขายหลายๆจุด 

มโีหมด Sales Assistant, Teller & Cashier 
operation และสามารถ Output หรอื import ขอ้มลู
ไปใหก้ลุม่บคุคลทีส่าม โดยเป็น CVS ไฟล ์ 

ระบบสมาชกิ – การตลาดแบบไรพ้รมแดน 
 รองรับกิ๊ฟการด์มูลค่าต่างๆ ทีซ่ ือ้ณ.จุดขาย และ 

activate ใชง้านไดจ้าก Portal ASP 
 สามารถสะสมคะแนนสมาชกิร่วมกันไดเ้พือ่
นําไปใชส้ทิธแิลก/แลกซือ้ของสมนาคุณ 

 ระบบการแลก/แลกซื้อของสมนาคุณ 
 รองรับประเภทการชาํระเงินในแบบต่างๆ ต่อ 1 
ใบเสร็จได  ้เช่น เงินสด เช็ค บัตรเครดิต คูปอง    

สมุดบญัชีเงนิสด - สามารถบันทึกการนําเงินสด
ฝากเขา้บัญชีธนาคารได  ้ผ่านทางพอร์ทัล 

ระบบบรหิารลกูหนี ้ 

ระบบบรหิารเจา้หนี ้

การกําหนดสทิธผิูเ้ขา้ใชง้านระบบ 

ระบบการจดัโปรโมช ัน่ & ขอ้เสนอพเิศษ 
 
รองรบัการต ัง่ราคาขายไดม้ากกว่า 1 ราคา  
(ตั่งไดถ้ึง 5 ราคาขาย, มีราคาขายส่ง และ ราคา
พิเศษ) 
 
รองรบั 1 สนิคา้ทีม่หีลายบารโ์คด้ 
 
บนัทกึ ขนาด ส ีและสไตล ์ของสนิคา้ได ้ 

รองรบัสนิคา้ทีม่อีปุกรณ์ประกอบหรอืจดัเป็นชุด 
(KIT, BOM) บนัทกึรายละเอยีดส่วนประกอบ  

สนิคา้ลดราคา – สามารถกาํหนดชว่งเวลาของ
การลดราคาสนิคา้ในแตล่ะวนั 

ระบบการจดัสง่สนิคา้ถงึบา้น 

การใหส้่วนลดเป็นรายลูกคา้หรอืรายสนิคา้, เป็น 
% หรอืเป็นจํานวนเงนิ หรอืจํานวนทีก่ําหนดไว ้

การใหส้่วนลดทา้ยบลิ หรอื รายสนิคา้ 

ระบบการส ัง่ซือ้สนิคา้ (Purchase Order) 
 สรา้งใบสั่งซื้อแบบอัตโนมัติ(โดยสูตรคํานวณ) 
 ระบบคลังสินคา้ หรือ DSD 
 สรา้งใบสั่งซื้อแบบ manual  
 สรา้งใบสั่งซื้อตามซัพพลายเออร์ 
 ระบบบริหารระดับสนิคา้คงคลัง : 
   จากการขายสนิคา้ 
   สต็อกสินคา้แบบ Min-Max 
   ตามระยะเวลาในการสํารองสินคา้ใหเ้พียงพอ 
   พยากรณค์วามเคลือ่นไหวของสนิคา้คงคลงั 
   สรา้งใบสั่งซื้อดว้ย  PDT/PDA wireless, batch 

บนัทกึสญัญาซือ้ขาย (Supplier Contract) 

ตรวจสอบรหสัอา้งองิสนิคา้จากซพัพลายเออร ์

ระบบการโอนยา้ยสต๊อก (Stock Transfer) 

ระบบระบสุถานทีแ่ละการจดัเก็บสนิคา้ (Fixtures) 

ระบบปรบัปรุงเพิม่ลดสนิคา้ (Stock Adjustment) 
 ทําแบบ manual 
 ใช  ้PDT wireless หรือ batch 

PDT/PDA online real-time สามารถใชสํ้าหรบั: 
 ดูขอ้มูลสต๊อกสนิคา้/ ดูรายละเอียดการขาย 
 ทํารับเขา้สนิคา้/ ตรวจนับสต็อก/ เปิดใบสั่งซือ้ 
 บริหารลูกคา้สมาชกิ (Loyalty) 

ระบบอเีมล ์จัดสง่จดหมาย หรอื SMS ถงึลกูคา้
หรอืสง่ขา่วสารเพือ่เตอืนความจํา 

ระบบลูกคา้สมาชกิ (Loyalty) – รองรับแบบ
สาขาเดยีว หรอืหลายๆสาขาในบรษัิทเดยีวกัน 
และสง่เสรมิใหก้ารทําการตลาดสมบูรณ์แบบขึน้ 

ระบบทาํแบบสอบถาม (Surveys) – สามารถให ้
ลูกคา้ทําแบบสอบถาม online ได ้

ระบบตรวจนบัสต็อก (Stock Take) 
 ใช  ้PDA real time online หรอื batch 
 ระบกุารจัดเกบ็สนิคา้ (fixtures) 

ระบบรบัเขา้สนิคา้(Stock Receipts) 
 สามารถอา้งอิงถึงใบสั่งซื้อ 
 ใชเ้ครื่องสแกนทํารับเขา้ตรงท่ารับสินคา้ 
 ดูใบสั่งซื้อคงคา้ง 
 สามารถเชื่อมต่อเขา้กับระบบเจา้หนี้ 
 รองรับการรับเขา้สินคา้ที่มีส่วนลดหรือใหฟ้รี 
 ระบบคํานวณราคา (Pricing Matrix calculation) 
 อา้งองิราคาเฉลี่ย หรือ ราคาล่าสุด 

 สามารถสรา้งป้ายราคาสําหรับชัน้วางสินคา้ 
และโปสเตอร์สําหรับโฆษณา 

 สามารถสรา้งป้ายราคาสินคา้ 

ตรวจสอบการทาํงานของพนกังานในส่วนตา่งๆ : 
 การขาย, การทํายกเลกิ (Voids), การใหส้่วนลด 
พรอ้มระบุวันเวลาในการทําธุรกรรมการขายนั้นๆ 

โมดูลสําหรบับรหิารจดัการสตอ๊กสนิคา้ 

ระบบบรหิารรหสัซเีรยีลนมัเบอร ์

แลกบตัรกํานลั-Online Vouchers Redemption 

แลกของสมนาคณุ-Online Loyalty Redemption

ระบบบตัรกํานลั (Voucher system)  

โมดูลสําหรบัจดัทาํโฆษณาและการตลาด 

สามารถตรวจสอบรายละเอยีดต่างๆไดใ้นทุกขัน้ตอน 

PDT wireless terminal สามารถเชือ่มตอ่การ
ทาํงานเขา้กบัเครือ่ง POS, ระบบลกูคา้สมาชกิ, 
ระบบรบัเขา้สนิคา้, ระบบขายหนา้รา้น และ online 
ฟงักช์ ัน่ตา่งๆ 

การแสดงรายงานตา่งๆ: 
 รายงานการสรุปแบบ drill-down สามารถลงลกึ
ในแต่ละรายละเอียด 

 สามารถตรวจสอบลงไปถงึขอ้มูลการขายของ
เครื่องบันทกึเงินสดของแต่ละเครื่อง 

 แสดงรายงานแบบตาม รอบปฎทินิแบบ 7 วัน,  
7  อาทิตย์,  7 เดือน หรือ 7 ปี 

 เปรียบเทียบขอ้มูลยอ้นหลังตามวันไป 7 รอบวัน
จันทร์/อังคาร/พุธ/พฤหัสบดี/ศุกร์/เสาร์/อาทิตย์ 

 แสดงรายงานเป็นแบบตารางหรือกราฟต่างๆ 
 

มรีะบบสําหรบัรา้นอาหาร โดยพนกังานสามารถใช้
งานระบบผา่นเครือ่ง  PDT/PDA 

รองรบัการต ัง่คา่ Configuration ตา่งๆทีแ่ตกตา่ง
กนัของแตล่ะสาขา 

รองรบัการบนัทกึอตัราภาษซีือ้ขายตา่งๆ เชน่ 
GST/VAT และ Service tax charges 

ใชฐ้านขอ้มูลแบบ SQL database (ORACLE หรอื 
MySQL หรอื ODBC) 

พัฒนารายงานดว้ย Standard SQL scripting 
– ทําใหก้ารพัฒนารายงานใหม่ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

ดาวนโ์หลดขอ้มลูในรปูแบบ XML หรอื CSV 

ทาํการตลาดตรงถงึลกูคา้ (Direct Marketing) 

ทาํแบบสอบถามลกูคา้ (Customer Surveys) 

ระบบสือ่ทศันวสิยั (Vision) – เชือ่มตอ่การแสดงสือ่
ทัศนวสิยัแบบมลัตมิเีดยีสําหรับลกูคา้ และรองรบัการ
แสดงบนจอภาพขนาดใหญ ่
 

ระบบ Portal ASP สามารถทํางานเชือ่มต่อกับระบบ
ขายหนา้รา้นของผูพ้ัฒนาซอฟตแ์วรค์่ายอืน่ๆได ้ 


