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Server Weigh & Label - POSPORTAL 
เครือ่งบนัทกึเงนิสดทีจ่ดุขาย (POS) สามารถตดิต ัง่และใชง้านรว่มกบัเครือ่งช ัง่ (Weighing station) 
เพือ่ใหบ้รกิารแกล่กูคา้ได ้ โดยการบรรจสุนิคา้ใสห่อ่หรอืถงุ แลว้นําไปช ัง่นํา้หนกัพรอ้มทาํ
การพมิพป้์ายราคาเพือ่แปะลงบนบรรจภุณัฑ ์และนําสนิคา้ไปทาํการสแกน ตรงจดุรบัชําระเงนิ

สามารถใชพ้มิพก์ับป้ายราคา/ฉลาก แบบ
พรอ้มพมิพ ์ (Pre-printed: มกีารพมิพข์อ้มูล
ทีกํ่าหนดลว่งหนา้เชน่ สถานทีป่ระกอบการ
ทีอ่ยูแ่ละอืน่ๆ) หรอื พมิพป้์ายราคา/ฉลาก 
แบบมาตรฐาน (Standard: มขีนาดใหเ้ลอืก
ถงึ 20 ขนาด) หรอื พมิพป้์ายราคา/ฉลาก
แบบตอ่เนื่อง (ลาเบลแบบมว้น) ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับเครือ่งพมิพท์ีนํ่ามาใชง้าน   

วนัทีค่วรบรโิภคกอ่น (Use by dates) 

จะเริม่นับจากวันทีบ่รรจสุนิคา้และเมือ่มกีาร
ระบกํุาหนดระยะเวลาในการใชห้รอืบรโิภค
ของสนิคา้รุน่นัน้ๆ ระบบจะคํานวณวันทีท่ี่
ควรบรโิภคกอ่นใหอ้ตัโนมัต ิ

เลขทีบ่ญัชผีูป้ระกอบการ สามารถจัด 
พมิพบ์นป้ายราคาไดเ้พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การตดิตามยอ้นหลงั  
(Premises Accreditation number)  

ชือ่และทีอ่ยูข่องสถานทีป่ระกอบการ 
ทีจ่ะตอ้งพมิพล์งบนบรรจภุัณฑ ์ สามารถ 
เลอืกใชพ้มิพเ์ป็นป้ายฉลากแบบพรอ้ม
พมิพไ์ดเ้พือ่ความสะดวก 

บารโ์คด้ (Barcode) 

สามารถกําหนดความสงู ความกวา้ง และ 
ตําแหน่งของบารโ์คด้ (ซา้ย, กลาง, ขวา 
หรอืตามตอ้งการ) และยังสามารถฝังเลข
ราคาลงไปในแถบบารโ์คด้ได ้ (โดยการ 
encode) พรอ้มกับขอ้มลูอืน่ๆ 

สามารถพมิพบ์ารโ์คด้ โดยใหแ้สดงหรอื 
จะไมใ่หแ้สดงตวัเลขและตวัอกัษรก็ได ้ 
ระบบสามารถรองรับการสรา้งบารโ์คด้
แบบ 24 ตวัอกัษร และ รองรับ EAN 
UPC บารโ์คด้ 

ชุดตวัเลขของบารโ์คด้ 

ชดุตวัเลขของบารโ์คด้สามารถใชกํ้าหนด
แทนคา่ตา่งๆ เชน่กําหนดใหช้ดุตวัเลขที่
ข ึน้ตน้ดว้ย 29 สรา้งขึน้สําหรับใชภ้ายใน
องคก์ร หรอื หากบารโ์คด้ถกูนําไปใชใ้น
หน่วยงานอืน่แตไ่มใ่ชภ่ายในหน่วยงาน
ของเรา (เชน่สรา้งใหก้ับรา้นคา้) ก็อาจ
พมิพด์ว้ยชดุตวัเลขทีข่ ึน้ตน้ดว้ย 2 เป็นตน้  

มวีธิกีารฝ่ังเลขราคาสนิคา้ลงไปในแถบ
บารโ์คด้ถงึ 3 แบบ (โดยการ encode) 
 

ขนาดและรปูแบบของป้ายราคา/ฉลาก
สามารถกําหนดไดโ้ดยผูใ้ชง้าน มกีารตัง่คา่
อตัโนมัตสํิาหรับป้ายราคา และฉลากสนิคา้
ไดอ้ยา่งละ 2 แบบโดยสามารถเลอืกผสม
รปูแบบของป้ายราคา/ฉลาก ไดจ้าก 15 
รปูแบบ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐาน “S1/0/A” 
จากประเทศออสเตรเลยี, ทัง้นีส้ามารถปรับ 
เปลีย่นรปูแบบใหต้รงกบัความตอ้งการได ้

สถานขีาย/จดุใหบ้รกิาร 

หนา้จอของเครือ่งอปุกรณ์ทีจ่ดุใหบ้รกิารเป็น
แบบระบบสมัผัส โดยเชือ่มตอ่การทํางานเขา้
กบัเครือ่งพมิพป้์ายราคา/ฉลาก และเครือ่ง
ชัง่ชนดิตา่งๆ โดยสามารถเชือ่มตอ่เครือ่งชัง่
แบบตา่งๆพรอ้มกันไดถ้งึ 3 เครือ่งในเวลา
เดยีวกนั เชน่: 
 In line weigh only scales เชน่ CAS 

AP1W, DIGI DS770C, AVERY และ
อืน่ๆ อกีมากมาย 

 Wrapper และ platform scales เชน่ DIGI 
Wedderburn, ISCHIDA 

 Rail scales เชน่ DIGI Wedderburn, 
ISCHIDA 

ในกรณีทีใ่ชเ้ครือ่งชัง่แบบ Wrappers และ 
Rail scales จะตอ้งมซีอฟตแ์วรเ์สรมิในการ
ใชง้าน 

นํา้หนกัสนิคา้ไมร่วมนํา้หนกับรรจภุณัฑ ์
สนิคา้หนึง่ประเภทสามารถใสล่งในบรรจุ
ภัณฑไ์ดห้ลายๆแบบ (เชน่ ถงุหรอืกลอ่ง) 
และในขนาดตา่งๆกนั ระบบสามารถทําการ
หกัน้ําหนักของภาชนะทีใ่ชช้ัง่ หรอืบรรจุ
ภัณฑ ์โดยไมนํ่ามารวมกับน้ําหนักของสนิคา้
ไดอ้ัตโนมัต ิหรอืจะใชว้ธิกีารคํานวณหักลบ
น้ําหนักแบบปรกตก็ิสามารถทําได ้

วนัทีค่วรบรโิภคกอ่น (Use by dates) 
ระบบจะทําการคํานวณใหอ้ตัโนมัตโิดย
อา้งองิจากคา่ทีต่ั่งไวใ้นระบบ หรอืผูใ้ชง้าน 
สามารถทําการเลอืกวันทีค่วรบรโิภคกอ่น
ดว้ยมอืจากตารางปฏทินิในระบบและทําการ
กําหนดอายขุองสนิคา้ทีอ่ยูบ่นชัน้ หรอื
ภายในตูเ้ย็น เชน่ มอีาย ุ3 วัน หรอืสนิคา้ที่
เก็บดว้ยอณุหภมูเิทา่นีม้อีายอุยูไ่ด ้21 วัน 
วันทีค่วรบรโิภคกอ่นจะถกูพมิพล์งบนป้าย
ราคา/ฉลาก และแสดงในรปูแบบของวันที ่ 

โหมดอตัโนมตั ิ 
โหมดนี้ชว่ยใหพ้นักงานสามารถกําหนด
ไดว้า่จะทําการชัง่สนิคา้แตล่ะประเภท 
ตอ่เนื่องกันหลายๆชิน้ หรอืคราวละมากๆ
ไดโ้ดยไมต่อ้งทําการเลอืกประเภทของ
สนิคา้กอ่นชัง่ทกุๆครัง้ เชน่ น่องแกะ, 
หลังจากเลอืกประเภทของสนิคา้และ
โหมดอัตโนมัตแิลว้ พนักงานแคเ่พยีงนํา
น่องแกะวางลงบนเครือ่งชั่งทีล่ะชิน้ เมือ่
น้ําหนักบนเครือ่งชั่งนิง่ ระบบจะทําการ
พมิพป้์ายราคา/ฉลากใหสํ้าหรับน่องแกะ
ชิน้นัน้ พนักงานสามารถทําการชัง่ไป
เรือ่ยๆ อยา่งตอ่เนื่องโดยไมต่อ้งทําการ
เลอืกประเภทสนิคา้อกี 
 

การคน้หาขอ้มลู 
เรามเีครือ่งมอืในการชว่ยคน้หาขอ้มลู
ของสนิคา้ทีต่อ้งการได ้โดยเพยีงพมิพ์
รายละเอยีดของสนิคา้หรอืรายละเอยีด
บางสว่น ระบบจะแสดงรายการสนิคา้ที่
ตรงกบัสนิคา้ทีค่น้หา พนักงานแคเ่พยีง
ใชน้ิว้สมัผัส หรอื เลอืกรายการสนิคา้ที่
ตอ้งการ ระบบจะทําการพมิพป้์ายราคา/
ฉลาก ออกมาให ้
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Server Weigh & Label - POSPORTAL 

 

คณุสมบตั ิอืน่  ๆ
 
สามารถเชือ่มตอ่การทํางานเขา้กบัระบบ
บรหิารจัดการ ณ จดุขาย (POSPORTAL) 
ของ AMCCIT ทีต่ดิตัง่อยูต่ามจดุรับชําระเงนิ
ตา่งๆ ในรา้นคา้หรอืซปุเปอรม์าเก็ต 

สามารถเชือ่มตอ่การทํางานตรง เขา้กบัระบบ
หลงัรา้นโดยผา่นพอรทั์ลทีส่รา้งขึน้ และเมือ่
มกีารเปลีย่นแปลงของขอ้มลูสนิคา้จากระบบ
หลงัรา้น ขอ้มลูจะถกูสง่ไปอพัเดททีย่ังระบบ
บรหิารจัดการ ณ จดุขาย ทัง้หมด, รวมถงึ
ระบบเครือ่งชัง่ และระบบเครือ่งพมิพ ์ แบบ
อตัโนมัต ิ ขอ้มลูจงึถกูตอ้งเป็นชดุเดยีวกนั
ทัง้หมด และชว่ยลดการทํางานทีซ้ํ่าซอ้น 

สามารถควบคมุการสรา้งบารโ์คด้ทีใ่ชใ้น
การจําแนกสนิคา้ เพือ่ป้องกนัพนักงานนํา
สนิคา้ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตเขา้มาขายในรา้น 

เป็นวธิกีารทําการคา้อยา่งยตุธิรรม, โดย
การชัง่น้ําหนักและมาตราวัด เป็นไปตาม
มาตรฐาน National standards S1/0/A 

ในขณะทีทํ่าการชัง่ เครือ่งชัง่สามารถ
แสดงขอ้มลูมาทีร่ะบบ Server Weigh & 
Label เพือ่แสดงปรมิาณการเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงของน้ําหนักสนิคา้ตามจรงิแกล่กูคา้ 

ระบบจะทําการคน้หาและใชร้าคาพเิศษ หากมี
การกําหนดไว ้เชน่ ในการขายสนิคา้แบบใน
ปรมิาณหรอืจํานวนมากๆ (ขายสง่) ระบบ
สามารถคํานวณใหโ้ดยอตัโนมัต ิและใชร้าคา
พเิศษตามขัน้บนัไดทีกํ่าหนด ขณะทําการ
คดิเงนิ ณ จดุขาย 

รองรับการตัง่ราคาสนิคา้ไดถ้งึ 5 ราคาขาย 
รองรับการใหร้าคาพเิศษและราคาขายสง่ 

สามารถพมิพฉ์ลากโดยระบวุันที ่ทีทํ่าการ
การบรรจุสนิคา้ หรอื แพ็คสนิคา้ลงกลอ่ง  

การแสดงขอ้ความโฆษณา หรอืสือ่แบบ 
มัลตมิเีดยีสําหรับลกูคา้เป็นอกีทางเลอืกใน
การประชาสมัพันธแ์ละเพิม่ยอดขายสนิคา้ 

โมดูลสําหรับทําสือ่โฆษณาของ AMCCIT 
เนน้สสีัน ทันสมัย ดพูเิศษ และในขณะที่
พนักงานทําการเสรฟิรล์กูคา้ทีเ่ครือ่งชั่งอยู่
นัน้ ระบบสามารถโฆษณาสนิคา้พเิศษอืน่ๆ 
แกลู่กคา้ไดใ้นขณะเดยีวกัน ซึง่อาจจะเพิม่
โอกาสในการขายมากกว่าทีจ่ะรอใหล้กูคา้
ไปถงึจุดรับชําระเงนิแลว้ เพราะตอ้งรบีทํา
การชําระเงนิ  

สามารถแสดงภาพนิง่, แอนเิมชันกราฟิก, 
โปรโมชั่นของรา้น หรอืแสดงสือ่ทัศนวสิยั
ซึง่สามารถควบคมุไดเ้องใหต้รงตามความ
ตอ้งการ 

สามารถอา่นคา่จากเครือ่งชั่ง และพมิพ์
ป้ายราคา/ฉลาก สําหรับสนิคา้ ทีช่ั่งบน
เครือ่งชั่งแบบ inline, rail, platform หรอื 
wrapper ได ้

เป็นทางเลอืกหากตอ้งการเชือ่มตอ่ระบบเขา้
กบัเครือ่งชัง่ Wrapper แบบอตัโนมัต ิ 

ผูใ้ชง้านระบบของเราบางสว่น 
Server Weigh & Label 

Pacific Meat Packers “Big Butcher” 
in Thomastown, Melbourne 

Sinclair Meats in Ballarat, Victoria 

The Main Course Meat Retailer, 
Echuca, Victoria 

Fresh on Melbourne, Brisbane, QLD 

Reeves on Campbell, Albany, WA 

 


