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2. กลุม่
 
กลุม่ของรา้น
ภายนอก สา

ควบคมุสนิค

ดอูตัราการข

สรา้งใบแจง้

ดปูระสทิธภิ

เป็นขอ้มลูเพ
เหมาะสมแล

ดขูอ้มลูสถติิ

กํากบัดแูลร ้

สรา้งใบแจง้

รองรับการล

กํากบัดแูลย

ระบบลกูหนี้

ระบบเจา้หนี้

ระบบบรหิาร
ตา่งๆของสนิ

ใชต้ารางรา

ควบคมุการ

สามารถทําก
ขอ้มลูสนิคา้

ระบบสัง่ซือ้
ใหจั้ดสง่แล

สามารถกํากั

ระบบบรหิาร

ระบบการทํา

ทําการสง่ S
ผลสํารวจแล

B2C – รอง
ทําการจัดเต
จัดสง่สนิคา้

B2B – รอง
รองรับการเข

รองรับการใ
สว่นกลางใน

ระบบแบบให
รายการอาห

เผยแพรส่ือ่โ

ทําการเชือ่ม

มเีทคโนโล

ระบบ POS
งานภายใน 

เทคโนโลยี

ทกุๆธรุกรรม

สามารถเพิม่

กําหนดวนัเว

สามารถทําก

สือ่แบบทัศน
ไดโ้ดยสํานั

รองรับผูจํ้าห

ทําสํารวจแล

การทําการต
เป็นลกูคา้สม

และอืน่ๆอกี

ORTAL BUSINES
T 

มของรา้นคา้/

นคา้/สาขาทีอ่
มารถใชง้านร

สํานกั
คา้ในรา้นคา้/สาขา

ขาย(ยอดขาย) ขอ

งหนีใ้หก้บัรา้นคา้/

าพในการดําเนนิง

พือ่ใชใ้นการตัดสนิ
ลว้ 
ตขิองรา้นคา้ และ 

รา้นสาขาแฟรนไช

งหนีส้ง่ใหร้า้นสาข

ลงทะเบยีนของรา้น

ยอดขายของรา้นส

น ้– รองรับในระดับ
นี ้– รองรับในระดับ

รจัดการสนิคา้คงค
นคา้ทีม่อียูใ่นระบบ

คาแบบเมตรกิซใ์น

เปลีย่นแปลงราคา

การนําเขา้ (imp
าแบบอัตโนมัตไิป

สนิคา้โดยสว่นกล
ะทําการรับสนิคา้ไ

กบัควบคมุสนิคา้ที

รลกูคา้สมาชกิ (Lo

าการตลาด (Mark

SMS และอเีมลถ์งึ
ละพฤตกิรรมผูบ้รโิ

งรับธรุกรรมการซื้
ตรยีมสนิคา้ทีร่า้นค
ถงึบา้นก็สามารถท

รับธรุกรรมการซือ้

ขา้ใชง้านระบบดว้

ชห้ลายๆสกลุเงนิ
นตา่งประเทศสาม

หล้กูคา้บรกิารตัวเ
หาร, ใหคํ้าแนะนํา

โฆษณาและขอ้มู

มตอ่รา้นคา้/สาขา

ยสํีาหรับการทํางา

 เดมิทีค่ณุมอียูส่า
5 วนั 

แบบ Drill-down 
มการขายทีเ่กดิขึน้

มการบรกิารเบกิถอ

วลาทําการอยา่งที

การเชือ่มตอ่เขา้กั

นวสิยั (Vision) –
ักงานใหญ ่เพือ่นํา

หน่ายหลายๆราย  

ละแบบสอบถาม (

ตลาด (Marketing
มาชกิก็ตาม โดยเ

มากมาย ….. 

SS overview_4A_G

/สาขาทีอ่ยูภ่า

อยูภ่ายใตบ้รษิ
ระบบพรอ้มรับ

กงานให
าตา่งๆไดอ้ตัโนมตัิ

องรา้นคา้/สาขา, ด

/สาขา และ ผูท้ีเ่กี่

งานของผูท้ีเ่กีย่วข

นใจวา่สนิคา้ทีว่าง

ขอ้มลูของธรุกรรม

ชสใ์นเครอืไดทั้ง้หม

ขาแฟรนไชส ์สาข

นสาขาแฟรนไชส์

สาขาแฟรนไชสไ์ด

บสากล(ท่ัวโลก) ห

บสากล(ท่ัวโลก) 

คลัง – สามารถอ
บโดยไมไ่ดรั้บอนุ

นการควบคมุราคา

าสนิคา้ของทกุๆส

ort) ไฟลข์อ้มลู
ยังรา้นคา้/สาขาที

ลางซึง่ทําการรวบร
ไดต้ามสาขาตา่งๆ

ทีม่มีลูคา่สงูๆไดโ้ด

oyalty schemes

keting schemes

งลกูคา้หรอืกลุม่ลกู
โภค,  ดผูลลัพธข์

อ้ขายระหวา่ง ผูป้
คา้/สาขา เสร็จแล
ทําการออกใบแจง้

อขายระหวา่ง ผูป้ร

วยภาษาตา่งๆ ขึน้

– ระบบสามาร
มารถดรูายงานดว้ย

เอง – รองรับตูค้อี
ตา่งๆสําหรับลกูคา้

ลตา่งๆ – ถงึลกูคา้

ตา่งๆเขา้ดว้ยกัน 

านดว้ยระบบแบบอ

ามารถทําการเชือ่ม

เพือ่ใชด้รูายงานส

นภายในรา้นคา้/สา

อนเงนิสดใหแ้กล่กู

ทีต่อ้งการได ้เชน่ 

บัระบบ Oracle fi

– รองรับการจัดทํา
าเสนอโปรโมชัน่พิ

(Multi-Vendor)

(Surveys) – สาม

g) – ทําการตลาด
เพยีงแคม่เีบอร ์หรื
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ายใตบ้รษัิทเ

ษัทเดยีวกนั
ับสทิธปิระโย

ญ/่ แมข่
ต ิ
ดผูลประกอบการ

กีย่วขอ้งไดแ้บบอตั

ขอ้ง รวมถงึรา้นคา้

งขายอยูภ่ายในรา้

มตา่งๆทีเ่กดิขึน้ใน

มด 

ขาตา่งๆ 

ส ์– พรอ้มเงือ่นไข
ดโ้ดยตรง, มรีายงา

หรอื ระดับบรษัิท 

หรอื ระดับบรษัิท 

อนุญาตหรอืป้องกั
ญาต 

าสนิคา้ เป็นรายซพั

สาขาไดพ้รอ้มกนั ห

สนิคา้และรายละเ
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกี

รวมใบสัง่ซือ้ของท
ๆทีทํ่าการสัง่ซือ้ไป

ดยสว่นกลาง ซึง่ต ้

s – ระดับบรษัิท ห

s – ระดับบรษัิท ห

กคา้เป้าหมาย พร
ของการจัดทําการต

ประกอบธรุกจิและ
ลว้สามารถทําการ
ง้หนี/้ใบเสร็จไดจ้า

ระกอบธรุกจิ และ 

อยูก่บัสทิธทิีถ่กูกํ

รถรองรับการขายด
ยสกลุเงนิทีกํ่าหน

ออสแบบมัลตมิเีดี
า้, ใหล้กูคา้ใชส้ั่งซ

า้และผูเ้กีย่วขอ้งผ

โดยการใชเ้ทคโน

อตัโนมัต ิ

มตอ่เขา้กบัฟังกช์ั่

สรปุของรา้นคา้/ส

าขา จะถกูบันทกึไ

กคา้ (EFTPOS) 

เริม่เปิดตั่งแต ่5:0

inancials และระบ

าสือ่โฆษณาและท
พเิศษในแตล่ะสาข

มารถสรา้งและจัดท

ดถงึกลุม่คนตา่งๆ 
รอื SMS และตดิ

nd_1_Thai 

ดยีวกนั (Cha

หรอื กล
ยชนด์ังนี ้:- 

ขา่ย (Head

(กําไร) หรอื จํานว

ตโนมัต ิ– ขึน้อยูก่ั

า/สาขา ดว้ยขอ้มลู

นนัน้   เป็นการเลื

นทกุๆสนามบนิโด

ขอ้กําหนดและกา

านการขายทีเ่ทีย่ง

หรอื ระดับรา้นคา้

หรอื ระดับรา้นคา้

กนัรา้นคา้/สาขา 

พัพลายเออร ์(su

หรอื ปรับเปลีย่นร

เอยีดตา่งๆจากทา
กําหนดระยะเวลาท

ทกุๆสาขาเขา้ดว้ย
ป (Centralised b

ตอ้งทําเรือ่งในการ

หรอื ระดับสากล) 
หรอื ระดับสากล) ร
รอ้มขอ้เสนอพเิศษ
ตลาดและการจัดแ

ะลกูคา้ ทีม่กีารสัง่
แจง้บอกลกูคา้ทา
ากเครือ่งบันทกึเงิ

ซพัพลายเออร ์(o

าหนดไวข้องผูใ้ช ้

ดว้ยสกลุเงนิทีใ่ชใ้
ดไวเ้ป็นสกลุเดยีว

ย ดว้ยฟังกช์ัน่ตา่
ซือ้สนิคา้, ใชต้อบ

ผา่นสือ่แบบทัศนวิ

นโลยแีบบพอรทั์ล

นัการทํางานในพ

สาขาและสามารถล

ไวพ้รอ้มดว้ยวนัทีแ่

 ภายในรา้นคา้/ส

00 นาฬกิาวันนี ้ถึ

บบบญัชอีืน่ๆได ้

ทําการตลาด   สา
ขาหรอืทกุๆสาขา

ทําแบบสอบถามเ

ดว้ยการสง่ SMS
ตามผลวา่ขอ้เสนอ

ain Level) 

ลุม่รา้นคา้/สา

 Office/ Host

วนการขายทีเ่กดิเ

กบัธรุกรรมตา่งๆทีเ่

ลในรายงาน 

อกสรรและผสมผ

ดยสว่นกลาง  (สน

ารพจิารณา 
งตรงและไมส่ามา

า, พรอ้มบัญชหีลัก

า, พรอ้มบัญชหีลกั

จากการเพิม่สนิคา้

pplier) หรอื ตาม

าคาสนิคา้ทีต่า่งกั

งซพัพลายเออรเ์ข
ทีเ่หมาะสมใหก้บัร

ยกนั เพือ่เปิดการสั
buying and alloc

รขอเบกิเพือ่รับการ

รวมถงึความสามา

รวมถงึความสามา

ษและโปรโมชัน่ตา่
แคมเปญสําหรับลู

ซือ้เป็นจํานวนมา
างอเีมล ์ หรอื SM
งนิสด POS (optio

optional) 

ชง้านแตล่ะคน ในแ

ในทอ้งถิน่โดยรา้น
ว โดยใชอ้ตัราแลก

งๆทีนํ่าไปใชไ้ดเ้ช
ขอ้สอบถามลกูคา้

วสิยั (Vision) 

ลเพือ่เป็นศนูยก์ลา

อรทั์ลของเราได ้ใ

ลงลกึในรายละเอยี

และเวลาเสมอ 

าขาตา่งๆได ้(ขึน้อ
ง 5:00 นาฬกิาวัน

ามารถควบคมุการ
รองรับการแสดงสื

พือ่ดผูลตอบรับขอ

และ อเีมลไ์ด ้ถงึแ
อทีส่ง่ไปไดรั้บการ

าขาทีค่วบคมุ

t Side) 

เพือ่คดิคา่ธรรมเนี

เกดิขึน้ 

ผสานของประเภท

นามบนิไซตต์า่งๆ) 

ารถบดิเบอืนได ้

กและบัญชยีอ่ย 

กและบัญชยีอ่ย  

า้ขึน้เองใหมห่รอืเ

แผนก (departm

กนัของแตล่ะสาขา

ขา้มาในยังระบบข
รา้นคา้เพือ่ตอบรับ

สั่งซือ้ดว้ยใบสัง่ซื้
cation to stores)

รอนุญาตผา่นทาง

ารถในการสง่อเีมล

ารถในการสง่อเีมล

างๆ หรอืสนิคา้ลด
ลกูคา้สมาชกิ 

กผา่นตูค้อีอสหรอื
MS เพือ่ใหม้ารับส
onal)  

แตร่า้นคา้/สาขา 

นคา้/สาขาตา่งๆ 
กเปลีย่นในระบบเ

ชน่ การเลอืกและ
าสมาชกิ, ใหข้อ้มู

างในการกํากบัดแู

ในรปูแบบของ XM

ยดของแตล่ะธรุกร

นอยูก่บัระบบ EFTP

นพรุ่งนี.้. 

รเผยแพรส่ือ่ไปยัง
สือ่บนจอ Plasma

องลกูคา้ 

แมบ้คุคลเหลา่นัน้
รตอบรับเป็นอยา่ง

 

 

มโดยบรษัิท

ยมแฟรนไชส ์

สนิคา้ทีม่คีวาม

เปลีย่นแปลงขอ้มู

ent) 

าไดจ้ากสว่นกลาง

ของเราและอพัเดท
บการเปลีย่นแปลง

อ้เดยีว แตส่ามาร
) 

งอนิเตอรเ์น็ต 
ล ์และ SMS 

ล ์และ SMS 

ดพเิศษทีจั่ดขึน้, 

ออนิเตอรเ์น็ต แล ้
สนิคา้ หรอืหากให

แตใ่นทางกลับกัน
เป็นตัวกําหนด 

พมิพส์ว่นผสมขอ
ลการแขง่ขันกฬีา

แล 

ML และ พรอ้มใช

รรมการขายได ้

POS ทีร่องรับ) 

งรา้นคา้/สาขาตา่ง
a และ LCD 

นอาจจะยังไมไ่ด ้
งไร 

ล

ง 
ท
ง 

ถ

ดู

ว้
ห ้

ัน

ง
 

ช ้

ๆ
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ZEN GL
Zen Glob

Clien

รงสรา้งพืน้ฐ
บ Zen Glob
บรกิารรายเดอื
บเดมิๆทีต่อ้งมี
บสากลโดยค
ตดิตั่งและพัฒ
คา้/สาขาตา่ง

รเปลีย่นแปล
รกจิคา้ปลกีก
bal (RMS) 
รองรับธรุกจิค
ณีทีส่ญัญาณอิ
ยแกล่กูคา้ไดอ้
ญาณอนิเตอร
ญาณอนิเตอร
มลูแบบอตัโน
าใหบ้รกิารระ
อมใชง้านเกนิ

มารถเขา้ใชง้
สามารถเขา้ใ
กรณ์คอมพวิเ
งใชบ้รกิารรา้
ยงัสามารถเพิ่
ะสทิธดิังกลา่ว

ORTAL BUSINES
T 

ZEN GLOBAL VI
WEB SERVERFOR ON

G

LOBAL 
bal Portal - H

nt site

ฐานในการใช
bal (RMS) P
อนแคเ่ฉพาะโ
มเีครือ่งเซริฟ์
คณุสามารถเข
ฒนาระบบแบ
งๆ ทีสํ่านักงา

ลงและความ
การรองรับการ
Portal ASP
คา้ปลกี กบัวิ
อนิเตอรเ์น็ตมี
อยา่งตอ่เนือ่ง
รเ์น็ตและฟังก
รเ์น็ตกลับคนื
นมัตไิปทีพ่อร์
ะบบผา่นอนิเต
น 99.99% โด

ง้านระบบได
ใชง้านระบบ Z
ตอรแ์ละสญัญ
านอนิเตอรเ์น็
มรายการสนิ
ว 
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INTERNET

SION
LINE TASKS

ZEN GLOBAL
LOCAL SERVE
APPLICATION

GLOBAL MARKETING

FAMILY
Hosted

ชง้านระบบ
Portal ASP
โมดลูทีเ่ลอืก
ฟเวอรต์ดิตั่งภ
ขา้ใชง้านระบ
บบ (Local 
านใหญ ่หรอืท

ซบัซอ้น (R
รเปลีย่นแปล

P มศีักยภาพท
วธิกีารทํางาน
มปัีญหา ก็ไม
ง ระบบขาย
กช์ัน่การทํางา
สูภ่าวะปกตแิ
ท์ัลสว่นกลาง
ตอรเ์น็ต ระบบ
ดยไซตต์า่งๆม

ดท้กุทีท่กุเวล
Zen Global 
ญาณอนิเตอร
ตคาเฟ่ ก็สาม
คา้ หรอื เปลี
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นาคณุและธรุก
ไขรายละเอยีด
หาของขอ้มลู

ORTAL BUSINES
T 

N GLOBAL  
เขา้ใจถงึผูป้ร
ทําใหธ้รุกจิมคี
ตอ้งการนี ้

หาร East R
lobal ไดถ้กู
งๆ ทําผา่นระบ

องลกูคา้สมาช
ระบบโฮสขอ
ปไซตไ์ดเ้อง
งขอ้มลูลกูคา้
ของ Zen G
กรรมตา่งๆทีเ่
ดขอ้มลูของล
ลทีไ่มส่อดคล

SS overview_4A_G

 (PERSONA
ะกอบธรุกจิที
ความแตกตา่ง

Restaurant
กทําการเชือ่ม
บบโฮสของ Z

ชกิและขอ้มลู
อง Zen Glo
ดว้ย CMS 
าสมาชกิ ซึง่
lobal ไดเ้ขา้
เกดิขึน้จะถกู
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