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POSPORTAL Software 
POSPORTAL เป็นซอฟตแ์วรสํ์าหรับบรหิารจัดการ ณ จดุขาย เพิม่ศกัยภาพในการดําเนนิธรุกจิคา้ปลกี 
POSPORTAL ประมวลผลและสง่ขอ้มลูการขายหนา้รา้น ไปยงัระบบหลังรา้น (PORTAL ASP) ในทันทโีดยผา่น
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ประโยชนท์ีไ่ดรั้บคอืความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบทางการเงนิ บรหิารจัดการ
สต็อกสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย   ซอฟตแ์วรร์องรับการใชง้านรว่มกบั keyboard, mouse และ touch screen 
เป็นซอฟตแ์วรท์ีง่่ายแกก่ารตดิตั่ง และ
สามารถปรับเปลีย่นการใชง้านใหเ้หมาะสม
กับวธิกีารดําเนนิธรุกจิทีม่คีวามซบัซอ้น 
POSPORTAL software มฟัีงกช์ัน่รองรับ
การใชง้านมากมาย เพิม่ศักยภาพและ
ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการธรุกจิ 

POSPORTAL software สามารถทํางานได ้
ทัง้แบบ Standalone และ Network ซึง่
สามารถเชือ่มตอ่การใชง้านของซอฟตแ์วร์
เขา้กบัเครือ่งบนัทกึเงนิสดหลายๆเครือ่งได ้
พรอ้มกนั สามารถประมวลผลหรอืแชรข์อ้มลู
แบบอัตโนมัตผิา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตหรอื
จะใชเ้ฉพาะแคภ่ายในรา้นก็ได ้ 

โหมด Sales Assistant Mode จะชว่ยให ้
พนักงานสามารถทําการขายทีเ่ครือ่งบนัทกึ
เงนิสดเครือ่งใดก็ไดใ้นรา้น หรอืจะทําการ
พักบลิไวก้อ่น 

POSPORTAL software ไดถ้กูพัฒนาขึน้
มาแบบ open architecture โดยใช ้RAD 
tools ทําใหส้ามารถเชือ่มตอ่การทํางานเขา้
กบัโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเดมิทีม่อียูไ่ด ้

รองรบัการใชง้านกบัธุรกจิตา่งๆ  
POSPORTAL software ถกูพัฒนาขึน้มา
เพือ่ใหร้องรับกบัการใชง้านทีห่ลากหลายของ
ธรุกจิตา่งๆ ดว้ยคณุลกัษณะทีม่คีวามคลอ่งตวั
สงู   มกีารประมวลผลทีร่วดเร็ว   อพัเดทขอ้มลู
แบบ real-time   ใชง้านผา่นบราวเซอร ์สะดวก 
สบาย และงา่ยแกก่ารใชง้าน ทัง้หมดนีทํ้าให ้
POSPORTAL software เหมาะกับธรุกจิหรอื 
อตุสาหกรรมตา่งๆมากมาย เชน่: 

 รา้นขายเนือ้สด 
 รา้นอาหาร, โรงแรมและบาร,์ รา้นขาย
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

 รา้นอาหารฟาสฟู๊ ดส ์
 รา้นขายสนิคา้เฉพาะ หรอื  
รา้นขายสนิคา้แบบพเิศษ 

 รา้นคา้ตา่งๆในรปูแบบแฟรนไชส ์
 รา้นคา้ปลกีตา่งๆภายในสนามบนิ 
 ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 
 หา้งสรรพสนิคา้ 
 รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ 
 รา้นขายเครือ่งกฬีาและเสือ้ผา้กฬีา 
 สถานบนัเทงิตา่งๆ 
 รา้นขายโทรศพัทม์อืถอื 
 รา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
 รา้นขายยอ่ยๆ ภายในสถานที ่
 และรา้นคา้ในรปูแบบอืน่ๆ อกีมากมาย 

สามารถเชือ่มตอ่ระบบเดมิทีม่อียูใ่ห้
เขา้กบัระบบของเราได ้เพือ่บรหิาร 
สต็อกสนิคา้ และ การเงนิ 
POSPORTAL software สามารถทีจ่ะตอบ
โจทย ์โดยมรีะบบในการบรหิารจัดการสนิคา้
คงคลงั การสัง่ซือ้ การเงนิและอืน่ๆ อกีมาก 
มายในระบบเดยีว รองรับการใชง้านกบัธรุกจิ
คา้ปลกีขนาดตา่งๆ เล็ก กลาง ใหญ ่และ
ถงึแม ้POSPORTAL & PORTAL ASP จะ
เป็นระบบทีค่รอบคลมุการทํางานครบวงจร 
แตเ่รา (AMCCIT) ก็เล็งเห็นความสําคญัและ 
ความจําเป็นของบางธรุกจิ ทีอ่าจตอ้งการ
เชือ่มตอ่การทํางานของระบบเดมิทีม่อียูเ่ขา้
ดว้ยกนักบัระบบของเรา ทัง้ในสว่นของ   
สตอ๊กสนิคา้และการเงนิ ซึง่เรารองรับตรง
จดุนีใ้นรปูแบบไฟล ์CSV   โดยทีผู่ใ้ชง้าน
สามารถเลอืกดาวนโ์หลดไดจ้ากพอรทั์ล 
ทัง้นีร้วมถงึฟังกช์ัน่ในการสง่อเีมลถ์งึลกูคา้
และซพัพลายเออร ์เพือ่ทําการสัง่ซือ้สนิคา้ 
พรอ้มฟังกช์ัน่อืน่ๆอกีมากมาย  

 
ลงลกึในรายละเอยีด  ประมวลผลทนัท ี
พรอ้มขอ้มลูทีถ่กูตอ้งแมน่ยํา 
POSPORTAL & PORTAL ASP system  
แสดงรายงานแบบลงลกึในรายละเอยีด 
สามารถดรูายละเอยีดของธรุกรรมตา่งๆที่
เกดิขึน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ยําไดใ้นทันท ี
โดยมรีายงานทีส่มบรูณ์และรัดกมุ ทําให ้
สามารถดขูอ้มลูทีสํ่าคญัตา่งๆ เพือ่ใชใ้น
การบรหิารงาน และการตัดสนิใจทีร่วดเร็ว 

เราไดทํ้าการพัฒนาระบบอยา่งตอ่เนือ่ง
โดยมฟัีงกช์ัน่และรายงานใหม่ๆ  เสมอๆ 
 
มรีายงานตา่งๆมากมาย เชน่:  
- รายงานสรปุการขายเป็นรายชัว่โมง,  
- รายงานตน้ทนุกําไร, รายงานการขายตามดพีารท์เมน้ท ์
- วเิคราะหล์กูคา้, วเิคราะหก์ารเงนิ, สนิคา้ขายด/ีไมด่ ี
- การประเมนิซพัพลายเออร,์ ประสทิธภิาพพนักงาน 
- รายงานการเปรยีบเทยีบตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย 

ในรายงานการสรปุตา่งๆ ยังสามารถใหค้ณุดู
ขอ้มลูในเชงิลกึแบบ drill-down เพือ่เขา้ไป
ดรูายละเอยีดของแตล่ะธรุกรรมทีเ่กดิขึน้
ในแตล่ะสาขา, ทกุๆเครือ่งบนัทกึเงนิสด 

ประเมนิประสทิธภิาพพนักงาน, วธิกีาร
ชําระเงนิ, ระยะเวลาทีใ่ชใ้นแตล่ะการขาย, 
และรายการสนิคา้ทีข่ายไป 

ซอฟตแ์วรแ์ละระบบของ AMCCIT  
POSPORTAL – เป็นซอฟตแ์วร ์POS ที่
ใชสํ้าหรับบรหิาร ณ จดุขาย แบบ real - 
time รวมถงึการประมวลผล และ อัพเดท
ขอ้มลูทางการเงนิและสตอ๊กสนิคา้ทันท ี
ใชง้านงา่ย สะดวก และ รวดเร็ว 
PORTAL ASP – เป็นระบบบรหิารงานหลงั
บา้นทีป่ระกอบดว้ยหลายโมดลู ทัง้รายงาน
สรปุ และควบคมุการเงนิ, การสัง่ซือ้, บรหิาร
สนิคา้คงคลงั, ระบบสมาชกิ, ระบบบตัรกํานัล 
ทําโฆษณาและการตลาด, งบดลุ, ลกูหนี้, 
เจา้หนี,้ ควบคมุการไหลเวยีนของสตอ๊ก  
 
เราใหบ้รกิารแบบโฮสติง่ (PORTAL ASP) 
โดยคดิคา่บรกิารเป็นรายเดอืน คณุสามารถ
เขา้ใชง้านระบบไดจ้ากทกุทีท่กุเวลา ผา่น
อนิเตอรเ์น็ตบราวเซอร ์  คณุสามารถเลอืกใช ้
ระบบและแอปพลเิคชัน่ทีจํ่าเป็น และสามารถ
เพิม่ฟังกช์ัน่ของการใชง้านอืน่ๆ ทีต่อ้งการได ้
ในภายหลงั  

ทัง้นี้คา่บรกิารรายเดอืน รวมถงึสทิธขิอง
การเขา้ใชง้านระบบไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
พรอ้มพืน้ที ่และมาตรการเก็บรักษาขอ้มลู, 
การสํารองชดุขอ้มลู, แผนฟ้ืนฟภัูยพบิตั ิ
(DRP), พรอ้มการบรกิารหลงัการใชร้ะบบ 
เพือ่ใหค้ณุมั่นใจและสามารถบรหิารงานได ้
อยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ 

การบรกิาร และ พฒันาระบบ 
AMCCIT เป็นผูพั้ฒนาระบบ POSPORTAL & 
PORTAL ASP software ในประเทศ
ออสเตรเลยี ใหบ้รกิารพัฒนาระบบ และ
ปรับเปลีย่นใหต้รงตามความตอ้งการของ
ลกูคา้ เพือ่ใหล้กูคา้ไดรั้บประโยชนส์งูสดุ  

คณุสมบตัทิีสํ่าคัญคอืความสามารถในการ
เขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการไดทั้นท ี

ระบบของ AMCCIT เป็นโครงสรา้งแบบเปิด 
(open architecture) สามารถเชือ่มตอ่การทํางาน
เขา้กบัระบบเดมิทีม่อียูไ่ด ้ผา่น XML หรอื CSV 
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POSPORTAL Software 
ความสามารถของระบบ 
เป็นระบบขาย (Point of Sale) ทีง่่ายในการใชง้าน 

มโีหมดสําหรับ พนักงานขาย (sales assistant),  เทล
เลอร ์(Teller) & พนักงานเก็บเงนิ (Cashier) 

การทําพักบลิชัว่คราวและนํากลับมาทําการขายต่อ 

ระบบรองรับการเปิดการขายทีเ่ครือ่ง POS เครือ่งหนึง่
และปิดการขายทีเ่ครือ่ง POS เครือ่งอืน่ได ้

ยนืยันการเขา้ใชง้านระบบดว้ย Card, Key, RF 

โหมดฝึกการใชง้านระบบ (Safeguards) 

มปีุ่ มแบบ (one shot/ hot keys) ใหใ้ชง้านถงึ 7,200 ปุ่ ม  

รองรับการใชง้านร่วมกับบารโ์คด้สแกนเนอร ์

มีเครื่องมือที่มีประสทิธภิาพในการช่วยคน้หาขอ้มูล  

จัดหมวดรายการสนิคา้/ ดพีารท์เมน้ท์ 

จัดหมวดรายการสนิคา้ได ้5 ลําดับ  

รองรับการบันทกึ ขนาด ส ีสไตล ์ของสนิคา้ 

สามารถจัดกลุ่มตามแบรนดข์องสนิคา้ 

รองรับการซือ้แบบเป็นแพ็คแลว้ขายเป็นหน่วย 

รองรับการขายแบบชั่งน้ําหนักและเป็นจํานวน (หน่วย) 

รองรับสนิคา้ทีม่อีปุกรณ์ประกอบหรอืจัดเป็นชดุ (BOM) 

รองรับการจัดทําโปรโมชั่นต่างๆ/การแถมสนิคา้ 

รองรับการใหข้อ้เสนอพเิศษ (Offers) 

ขอ้เสนอทา้ยใบเสร็จ (shopper Dockets) 

ตั่งราคาสนิคา้ได ้5 ราคาขาย 

ทําโปรโมชั่นลดราคาสนิคา้ตามวันและเวลาทีกํ่าหนด 

ใหส้่วนลดสําหรับลูกคา้ทีซ่ ือ้จํานวนมาก (ราคาขายส่ง) 

ใหส้่วนลดเป็นรายสนิคา้/ลดทา้ยบลิ 

สามารถกําหนดการใหส้่วนลดสูงสุดของสนิคา้ 

การกําหนดส่วนลดสามารถเปลีย่นแปลงได ้

สามารถใหส้ว่นลดเป็นรายลกูคา้/รายสนิคา้ โดยเป็น % 
หรอื จํานวนเงนิ 

บรหิารเรื่องราคาสนิคา้ดว้ยบาร์โคด้ 

รองรับ 1 สนิคา้ที่มหีลายบาร์โคด้ 

เชือ่มต่อเครื่องพมิพใ์นครัว หรือเครื่องพมิพ์ส่วนกลาง 

การทําคนื (Refunds), การทํายกเลกิ (Voids) 

บรหิารรหสัซเีรยีลนัมเบอรแ์ละตดิตามสนิคา้ 

สั่งซือ้สต๊อกสนิคา้, รองรับรูปภาพสนิคา้, ราคา, ป้ายราคา
และกําหนดระยะเวลา, เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามตอ้งการ 

เก็บรายละเอยีดของการทําธุรกรรมตา่งๆ (Transactions) 

การตรวจสอบ – สามารถตรวจสอบขอ้มลูยอ้นหลังได ้

สามารถส ัง่พมิพ ์ป้ายราคาสนิคา้, ป้ายสําหรบัช ัน้วาง
สนิคา้, โปสเตอร ์ 

รองรบัการใชง้านผา่นอนิเตอรเ์น็ต 

รองรบัการทํางานหลายๆไซต ์หรอื หลายๆสาขา 

เขา้ใชง้านระบบไดจ้ากทุกที ่

ใชง้านโดยอนิเตอรเ์น็ตบราวเซอร์ 
 
รองรับการชาํระเงินในแบบต่างๆผสมกัน ต่อการขาย
ใน 1 บิล 

รองรับการคดิค่าบรกิารของบัตรเครดติประเภทต่างๆ 

แสดงรูปภาพสนิคา้บนหนา้จอ หรอื บนปุ่ มคดิเงนิ 

รองรับการดําเนินการเกีย่วกับเช็ค 

บรหิารเงนิสดย่อย 

รองรับสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

รองรับการตั่งค่าจุดทศนิยม 

การแจกแจงเงนิสด (Blind or Open) 

ระบบของกํานลั และ บตัรกํานลั 
 แบบเปิด (โดยไม่ตอ้งมีเลขที่กํากับ/ยืนยัน)หรือ 
 แบบปิด (โดยตอ้งมีเลขที่กํากับ/ยืนยัน) 

ระบบสํารองทีน่ ัง่ สําหรับรา้นอาหาร/การโรงแรม 

ระบบเจา้หนี ้/ ซพัพลายเออร ์/ สญัญาซือ้ขาย 

ระบบลูกหนี ้– กําหนดเพดานการใหเ้ครดติ 

ระบบส ัง่ซือ้สนิคา้ – (Purchase Order) 
 บรหิารจัดการสนิคา้ 
 สรา้งใบสั่งซือ้ (auto, manual) 
 ทํารับเขา้สต๊อกสนิคา้ 
 โอนยา้ยสต๊อกสนิคา้ระหว่างสาขา 
 โอนยา้ยสนิคา้ภายในสาขา 
 ปรับปรุงเพิม่ลดสนิคา้ 
 ตรวจนับสต๊อกสนิคา้ (terminal or PDT) 
 การทําคนืสนิคา้ (terminal or PDT) 

ระบบส ัง่ขายสนิคา้ – (Customer Order) 

สามารถกําหนดราคาขายโดย (Supplier matrix) 
หรอืวธิอีืน่ๆทีกํ่าหนดขึน้โดยซัพพลายเออร ์

กําหนดนโยบายเกีย่วกบัเร ือ่งราคา เชน่ การปัด
เศษ/การกาํหนดชว่งราคา 

ระบบการจดัสง่สนิคา้ถงึบา้น 

รองรบัการขายสนิคา้แบบ (Lay by) 

บรหิารและควบคมุการเงนิ 

บญัชแียกประเภท – กําไร / ขาดทุน 

สมุดบญัชีเงนิสด – สามารถบันทึกการนําเงินสด
ฝากบัญชีธนาคารได  ้

ระบบบริหารจดัการสต๊อกสนิคา้ – ที่ประกอบดว้ย 
หลายๆบริษัท หลายๆไซต์ หลายๆพื้นที่ 

ระบบลูกคา้สมาชกิและทาํการตลาดเฉพาะกลุม่ 

โมดูลสําหรบัจดัทาํสือ่โฆษณาและการตลาด –  
โดยสามารถสง่ผ่าน AMCCIT  พอร์ทัลหรือจาก
ภายในสาขา ในรูปแบบ  (jpg, html, mpeg) 

ควบคุมระบบการทํางานของรา้นแฟรนไชสต์า่งๆ
แบบอตัโนมตั ิ– ดูหลักฐานการขาย, ส่งใบแจง้หนี้ไป
ยังรา้นแฟรนไชสส์าขาต่างๆ  

มกีารเขา้รหสัเพือ่ความปลอดภยัของขอ้มูล  
(128 bit encryption) 

ระบบบรหิารพนกังาน 
 บันทกึเวลาการทํางานพนักงาน 
 ดูรายการ การทํายกเลกิ/ใหส้่วนลด โดยพนักงาน 
 ดูเวลาในการปฏบิัตงิานและการขาย 

 จัดตารางเวลาทํางานของพนักงาน (Rosters) 
 ตรวจสอบและวเิคราะห ์ทุกๆธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ 
 ตดิตามธุรกรรมการขายทีม่กีารชาํระเงนิ เกนิ/ขาด 

ต ัง้เป้ายอดขาย (Goal sheet target reporting) 
 รายวัน, รายอาทติย,์ รายเดอืน 

ระบบ Portal Asp เป็นศนูยก์ลางและควบคมุการ
ทาํงานของเครือ่ง POS ท ัง้หมด, โดยสํานักงาน
ใหญส่ามารถกําหนดนโยบายและบงัคบัใชน้โยบาย
นัน้ๆ ทัง่ทกุสาขาได ้

ระบบลกูคา้สมาชกิ – ใชง้านง่ายแบบออนไลน ์

 กิ๊ฟการด์ 

 บตัรเงนิสดอเิล็กทรอนกิส ์(Stored value) 
 สามารถตัง้เป็นรายได/้รายไดรั้บลว่งหนา้ (Accrue) 

 แลกซือ้สนิคา้/ของสมนาคุณ เมือ่ซือ้สนิคา้หลัก 
 ชอ่งทางในการร่วมมอืสําหรับทําการตลาดกับธุรกจิ 
     อืน่ๆ 
 รองรับการส่งอเีมล/์แคมเปญ/ข่าวสารต่างๆ 
 รองรับการส่งขอ้ความผ่าน SMS 

 รองรับการจับแจกรางวัล 
 รองรับการแจกแจ๊คพอรต์เป็นรายชัว่โมง, รายวัน 
 รองรับการใชบ้ัตรสมาชกิตามรา้นคา้สาขาต่างๆ 
 ฟังกช์ั่นการกระทบยอด (Reconciliation function) 

รายงานภาษ ี– รายงานภาษี ซือ้/ขาย 

กําหนดอตัราภาษ ี– ไดถ้งึ 10 อตัรา/คา่บรกิาร  

ลดการรอควิ – Queue Buster PDA/PDT retail 
technology, ขายผ่าน PDT wireless terminal และ
ชาํระเงนิทีจุ่ดขาย 

สามารถเชือ่มตอ่เขา้กบัระบบ  EFT  

รายงานตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย 
 สนิคา้ขายด/ีไมด่ ี
 ส่วนต่างอัตรากําไร (Profit Margin) 
 แสดงรายงานแบบตามรอบปฎทินิแบบ 7 วัน,  
7  อาทิตย์,  7 เดือน หรือ 7 ปี 
 การทํายกเลกิสนิคา้, การคนืสนิคา้, การใหส้่วนลด 
 ดูประสทิธภิาพการทํางานของพนักงาน 
 ประเมนิศักยภาพในการขายสนิคา้แต่ละชนิด 
 ดูรายละเอยีดและสถานภาพ ลูกหนี้/เจา้หนี้  
 

ชอ้ปป้ิงออนไลน ์– จะไม่เกดิความสับสนในการซือ้
สนิคา้แบบออนไลน์ หรือที่หนา้รา้นคา้ เพราะระบบจะ
เก็บขอ้มูล และจํานวนของสนิคา้คงคลังไวเ้ป็นชุดเดยีว 
หากจํานวนสนิคา้ลดถงึระดับที่กําหนด สามารถใหร้ะบบ
ทําการส่งขอ้ความเตอืนไปยังพนักงานที่เกีย่วขอ้งได ้ 

 

ความตอ้งการของอปุกรณ์ 
สาํหรบัการเขา้ใชง้านระบบ 

Intel Pentium or Celeron or AMD Processor, 
256MB RAM. 512MB preferred with XP 
and Vista. 

พืน้ทีฮ่ารด์ดสิก ์20 GB หรอืมากกวา่ 

ระบบปฏบิตักิาร: 

Windows 2000/NT/ XP Pro/ XP Home/ 7/ 
VISTA Home Business or Ultimate & Linux 

 

POSPORTAL Software จะมาในรปูแบบแผน่ 
CD หรอืสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากอนิเตอรเ์น็ต 


