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เพิม่ศกัยภาพในการบรหิารจัดการธรุกจิคา้ปลกี ดว้ยระบบบรหิาร 
งานรา้นคา้ปลกีทีเ่หนอืชัน้กวา่ 

 เราเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรมดา้นการพัฒนาระบบ ดว้ยประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี 
 มุง่มัน่พัฒนาระบบ เพือ่ใชสํ้าหรับการบรหิารจัดการธรุกจิคา้ปลกีโดยเฉพาะ 
 พรอ้มดว้ยบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการวางแผนและบรหิารงานโครงการ 

 

เอเอ็มซ ีคอนเวอรเ์จน้ท ์ไอท ีเป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมดา้นการพัฒนาระบบ
บรหิารงานรา้นคา้ปลกีดว้ยประสบการณ์ทีม่ากกว่า 15 ปี และไดรั้บความไวว้างใจ
จากผูใ้ชง้านระบบในหลากหลายธุรกจิทั่วประเทศออสเตรเลยี และ ในอกีหลายๆ
ประเทศทั่วโลก 

Retail Management System (RMS) เป็นมากกว่าระบบจัดซือ้ธรรมดาเพราะ (RMS) 
ครอบคลุมการบรหิารจัดการธุรกจิคา้ปลกีอย่างเป็นระบบในทุกๆขัน้ตอนรวมถงึการ
จัดทําโฆษณาและสนับสนุนการขายในรูปแบบสือ่มัลตมิเีดยีต่างๆ 

(RMS) สามารถนําไปเพือ่ใชบ้รหิารจัดการธุรกจิคา้ปลกีในขนาดและรูปแบบต่างๆ
ได ้เชน่ ธุรกจิคา้ปลกีขนาดเล็กแบบ SME ธุรกจิคา้ปลกีทีม่หีลายๆสาขา หรอื
องคก์รคา้ปลกีขนาดใหญ่ทีม่สีาขาต่างๆกระจายอยู่ทั่วโลก    
เอเอ็มซ ีคอนเวอรเ์จน้ท ์ไอท ีประสบความสําเร็จในการใหบ้รกิาร การใชง้านระบบ
สําหรับลูกคา้และธุรกจิคา้ปลกีทีเ่ป็นองคก์รขนาดใหญ่ ซึง่ในบางกรณีมถีงึ 1,500 
สาขาและเชือ่มต่อการใชง้านกับเครือ่งบันทกึเงนิสดมากสูงสุดถงึ 6,000 เครือ่ง 

เรามขีบวนการ การทํางานทีค่รอบคลุมตั่งแต่การวางแผนและบรหิารงานโครงการ 
ทําใหม่ั้นใจไดว้่าทมีงานและบุคลากรของเราสามารถส่งมอบระบบและบรกิาร
สําหรับธุรกจิของคุณตรงตามระยะเวลาทีกํ่าหนด ในงบประมาณทีว่างไวต้ามสัญญา 

เรามบีุคลากรทีม่ปีระสบการณ์สูง เพือ่ทํางานร่วมกับทุกๆธุรกจิ ทีส่นใจและนํา
ระบบบรหิารงานรา้นคา้ปลกีนี้ไปใชบ้รหิารงาน เราจะคอยใหคํ้าแนะนําเกีย่วกับตัว
ระบบและเทคโนโลยตี่างๆทีจํ่าเป็นเพือ่นํามาซึง่ประโยชน์สูงสุดสําหรับลูกคา้และ
ธุรกจิของคุณ 

ในส่วนของธุรกจิคา้ปลกีและธุรกจิการใหบ้รกิารนัน้ เอเอ็มซ ีคอนเวอรเ์จน้ท ์ไอท ี
ไดเ้นน้ความสําคัญของระบบบรหิารงานทีม่กีารทํางานแบบครบวงจร และเพิม่ความ
สะดวกสําหรับชอ่งทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้และลูกคา้ในแบบต่างๆเช่น การจัดทํา
โฆษณาเพือ่สือ่สารกับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีเ่ป็นผูบ้รโิภคโดยตรง หรอื รา้นคา้ปลกี
สามารถตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของแค็ตตาล็อกสนิคา้จากกลุ่มผูผ้ลติ หรอื
ตัวแทนจําหน่ายได ้ทัง้นี้เราสามารถปรับเปลีย่นการทํางานของระบบใหเ้หมาะกับ
การดําเนนิธุรกจิของคุณ 

กับทุกๆระบบทีคุ่ณเลอืก เอเอ็มซ ีคอนเวอรเ์จน้ท ์ไอท ีมุ่งมั่นทีจ่ะสรา้ง
ประสบการณ์ความประทับใจใหก้ับคุณและลูกคา้ เพือ่ใหคุ้ณไดม่ั้นใจในการดําเนนิ
ธุรกจิทีร่าบรืน่และมปีระสทิธภิาพสูงสุด 

เรายนิดชีว่ยใหคํ้าปรกึษาและแนะนําระบบทีเ่หมาะสมในการดําเนนิธุรกจิของคุณ 

 



 



 

ระบบบรหิารงานตามประเภทธรุกจิ  
ในการดําเนนิธรุกจิตา่งๆ ทีม่คีวามแตกตา่งและหลากหลายนัน้ มคีวามเหมอืนกนัคอืความตอ้งการในระบบทีส่ามารถบรหิารงานได ้
แบบเชือ่มตอ่ถงึกนัทั่วทัง้องคก์ร การใชง้านทีส่ะดวกรวดเร็ว สามารถตดิตามและตรวจสอบผลประกอบการไดต้ลอดเวลา ปรมิาณงาน
ดา้นธรุการและเอกสารลดลง มเีวลาและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการธรุกจิมากขึน้ 
 
เอเอ็มซ ีคอนเวอรเ์จน้ท ์ไอท ีเรามรีะบบบรหิารงานรา้นคา้ปลกีตามประเภทของธุรกจิ และรองรับการใชง้านแยกตามส่วนงาน 
โดยสามารถเลอืกใชง้านเฉพาะบางฟังกช์ั่นในระบบหรอืบรกิาร เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับวธิกีารดําเนนิธุรกจิของคุณ 

คุณสมบัตทิั่วไป:  
 
 ระบบเซริฟ์เวอร ์สําหรับรา้นสาขา
และสํานักงานใหญ่ (สามารถเชา่ใช ้
งานระบบผ่านเว็บ หรอืสามารถตดิตั่ง
เซริฟ์เวอรเ์องได)้ 

 
 ระบบซอฟตแ์วรข์ายหนา้รา้น ใชง้าน
รว่มกบัเครือ่งบนัทกึเงนิสด 
 

 ระบบบรหิารงานรา้นคา้ปลกีแบบ
ครบวงจร สําหรับธรุกจิแฟรนไชส ์

 

 มรีายงานตา่งๆ ทีส่ามารถดขูอ้มลู
แบบเจาะลกึลงไปในรายละเอยีด 

 
 ระบบบรหิารจัดการหลงัรา้นแบบ
เทคโนโลยเีว็บพอรท์ัล โดยใชง้าน
ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืใช ้
เฉพาะภายในรา้นสาขาก็ได ้

 
 ระบบตูค้ยีอ์อสใชสํ้าหรับบรหิาร
จัดการธรุกจิคา้ปลกี 

 
 ระบบเซริฟ์เวอรสํ์าหรับบรหิาร 
รา้นคา้ปลกีภายในสนามบนิ 

 ระบบโปรแกรมสมนาคณุ (Zen 

Global Rewards) ใชไ้ดก้บัรา้นสาขา 
ในรปูแบบบรษัิท หรอื องคก์ร 

 
 ระบบกิ๊ฟการด์และเดบติการด์ 
พรอ้มดว้ยระบบเตมิเงนิออนไลน์
ผา่นเว็บพอรท์ลั 

 
 ระบบสําหรับลกูคา้ เพือ่ใหบ้รกิาร
ตวัเอง และระบบการสํารองทีน่ั่ง 

 
 ระบบทะเบยีนทรัพยส์นิ ใชค้วบคมุ
และตดิตาม (Asset Tracking) สามารถ
ใชบ้รหิารจัดการเทคโนโลยทีัง้สว่น
ทีเ่ป็นฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรไ์ด ้

 
 ระบบชําระเงนิดว้ยตวัเองทีจ่ดุขาย 

(Self check out) 
 
 ระบบบรหิารสือ่โฆษณา และทํา
การตลาดโดยใชส้ือ่แบบมัลตมิเีดยี 

 
 ระบบบรหิารจัดการหนังสอืสญัญา
ซือ้ขายจากซพัพลายเออร ์

 ระบบบรหิารแคตตาล็อกและราคา
สําหรับลกูคา้แตล่ะราย 

 
 ระบบบรหิาร อมีี ่(IMEI) และ
ซเีรยีลนัมเบอร ์(Serial Number) 

 
 รองรับการใชง้านไดห้ลายภาษา 
 
 สามารถใชง้านรว่มกบัระบบ RFID 
 
 เป็นระบบทีใ่ชง้านผา่นอนิเตอรเ์น็ตและ
สามารถทํางานเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ 
TCP/IP อืน่ๆได ้

 
 สามารถจัดทําเป็นเหมอืงขอ้มลู 

(Data mining capability)  
 
 สามารถรองรับพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์
 
 รับบรหิารงานโปรเจ็คและพัฒนา
ซอฟตแ์วร ์

 
 รับปรกึษาและใหคํ้าแนะนําในเรือ่ง 
กลยทุธก์ารบรหิารธรุกจิคา้ปลกีและ
เทคโนโลยทีีจํ่าเป็นเพือ่นําไปใช ้
 

แอปพลเิคชั่นของ เอเอ็มซ ีคอนเวอรเ์จน้ท ์ไอท ีมพีืน้ฐานการทํางานโดยใชผ้่านระบบอเิตอรเ์น็ต น่ันหมายถงึอปุกรณ์ TCP/IP 
อืน่ๆ สามารถเชือ่มต่อและทํางานร่วมกับระบบของเราได ้ทัง้นี้รวมถงึเทคโนโลยกีารสือ่สารแบบไรส้ายตา่งๆ Wireless, WAP, 
Bluetooth mobile phone และ PDAs หรอืเทคโนโลยสํีาหรับแสดงป้ายราคาตามชัน้วางสนิคา้ อนัไดแ้ก ่ILID และ PRICER หรอื 
เทคโนโลย ีRFID 
 

ระบบบรหิารจัดการธรุกจิคา้ปลกีในรปูแบบเว็บพอรท์ัลของเรานัน้ พรอ้มใหบ้รกิารใชง้านระบบแบบครอบคลมุและครบวงจร ดว้ย
ฟังกช์ัน่ทีเ่หนอืกวา่ซอฟตแ์วรต์วัอืน่ๆทีด่ทีีส่ดุทีม่อียูใ่นทอ้งตลาด 
 
เรามขีอ้เสนอสําหรับการใชง้านระบบแบบคดิคา่บรกิารเป็นรายเดอืน คณุสามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั พรอ้มกบั
มาตรการเก็บรักษาและสํารองชดุขอ้มลู และแผนฟ้ืนฟภูยัพบิตั ิ(DRP) เพือ่ใหค้ณุม่ันใจไดว้า่ขอ้มลูของคณุปลอดภยัทกุเวลา 
 
 

เป่ียมดว้ยประสทิธภิาพสงุสดุ สําหรับการจัดทําสือ่การตลาด 
ระบบบรหิารงานรา้นคา้ปลกีของเรา มฟัีงกช์ั่นทีห่ลากหลายเพือ่รองรับการจัดทําสือ่การตลาด ซึง่ประกอบดว้ย: 
 
 สง่แคมเปญและโปรโมชัน่ใหม่ๆ  

ถงึกลุม่ลกูคา้เป้าหมายไดโ้ดยตรง 
 

 การแสดงภาพแบบกราฟฟิก 

  สง่ขา่วประชาสมัพันธท์างออ้ม
 
 บรหิารจัดการสือ่โฆษณาแบบ

ภาพนิง่และวดีโีอทีจ่ดุขาย 

 ระบบสามารถเชือ่มตอ่เขา้กบั
เว็บไซตห์ลกั 
 

 เก็บรวบรวมรายละเอยีดของลกูคา้ 
บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ของเราจะคอยชว่ยใหคํ้าปรกึษาและแนะนําการเลอืกใชง้านฟังกช์ั่นทีเ่หมาะสมสําหรับธุรกจิของคุณ 
 
 

ทักษะและภาษาทางเทคนคิพรอ้มระบบปฎบิตักิารทีใ่ชใ้นการพัฒนาซอฟตแ์วร ์

เอเอ็มซ ีคอนเวอรเ์จน้ท ์ไอท ี มทีกัษะและการใชภ้าษาทางเทคนคิ ดงันี:้ 
C++, Delphi, HTML, PHP, Java, JavaScript, Apache, Btrieve, MySQL, Oracle, XML, Teradata, Visual Basic, 
Communications protocols (TCP/IP and others), Windows and Linux operating systems and phone applications 
Symbian, Android and iPhone 

 



 

 

 

สรปุประเด็นหลกัทีสํ่าคญั 
เอเอ็มซ ีคอนเวอรเ์จน้ท ์ไอท ีเรามรีะบบบรหิารธุรกจิคา้ปลกีตามประเภทอุตสาหกรรมของธุรกจิน่ันๆ เริม่จากรา้นคา้ปลกีขนาด
เล็ก ไปถงึธุรกจิแฟรนไชส ์หรอืองคก์รคา้ปลกีขนาดใหญ่ เชน่หา้งสรรพสนิคา้และสนามบนิ 

ดว้ยการเป็นระบบทีใ่ชง้านผา่นอนิเตอรเ์น็ต ระบบจงึสามารถเชือ่มตอ่การทํางานเขา้กบัอปุกรณ์ TCP/IP อืน่ๆได ้ทัง้นีร้วมถงึ
โทรศพัทม์อืถอื และ PDAs 

ระบบรองรับการใชง้านแยกตามส่วนงาน ทําใหคุ้ณสามารถเลอืกใชง้านเฉพาะบางฟังกช์ั่นของระบบไดต้ามความตอ้งการ 
 

 

Partners 
เอเอ็มซ ีคอนเวอรเ์จน้ท ์ไอท ีมพัีนธมติรทางธุรกจิทีใ่หก้ารสนับสนุนดังนี้: 

 

 
Oracle IBM DH Technologies Hairhouse Warehouse 

คณุสมบตัอิ ืน่ๆทีส่าํคญั 

Meat & Livestock Australia 

 

NCR (Australia)  Posiflex Toshiba 

 รองรับการใชง้านไดห้ลายภาษา 
และสกลุเงนิตราตา่งประเทศ 
 

 สามารถใชง้านรว่มกบัระบบ RFID 
 

 ระบบบรหิารสือ่แบบมัลตมิเีดยี 
 

 เป็นระบบสําหรับใชบ้รหิารจัดการ
ธรุกจิคา้ปลกีโดยเฉพาะ 

 ระบบไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่เหมาะกบั
รปูแบบวธิกีารทํางานแบบอนาคต 
 

 สามารถรองรับพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์
 

 มฐีานขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่รองรับการ
สบืคน้หาขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน ์
 

 สามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
ทกุๆวนั พรอ้มกบัมาตรการเก็บรักษา
สํารองชดุขอ้มลูและแผนฟ้ืนฟภูยัพบิตั ิ
(DRP) 



 



  

Australia
AMC Convergent IT 
Unit 237, 416 St Kilda Road, 
Melbourne, Victoria, 
3004, Australia. 

Thailand 
เอเอ็มซ ีคอนเวอรเ์จน้ท ์ไอท ี 
52/14 หอ้ง 5D, 
สลีม คอนโดมเีนีย่ม, ศาลาแดง 2, 
บางรัก, สลีม, กรงุเทพ, 
10500, ประเทศไทย 

โทร + 66 (0)2 632 1976  
แฟกซ ์+ 66 (0)2 632 1976 

Email: info@amcretail.com
Web: www.amcretail.com 

Phone + 61 (0)3 9820 8872 
Fax + 61 (0)3 9560 9606 


