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Chapter. 01

ภาพรวมของระบบ
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ECOUNT ERP คื ออะไร

ECOUNT ERP โปรแกรมสำ �เร็ จรู ปที่ ใช้ งานบนเว็ บเบส ERP
พร้ อมทุ กฟั งก์ ชันที่ ต้องการใช้ เพี ยง 1,700 บาท/เดื อน

ฟี เจอร์ หลั กของ ECOUNT ERP

01. ภาพรวมของระบบ | ECOUNT ERP คื ออะไร
02

สิ นค้ าคงคลั ง

ผลิ ต

บั ญชี

ขาย

จั ดซื้ อ

ทรั พยากรบุ คคล

บั ญชี เงิ นเดื อน
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บริ ษัทมากกว่ า 50,000 แห่ ง เลื อกใช้

บริ ษัทกว่ า 50,000 แห่ งทั่ วโลก
เลื อกใช้ ECOUNT ERP
ทุ กธุ รกิ จสามารถใช้ ECOUNT ได้

(ผลิ ต/จั ดจำ �หน่ าย/บริ การ/กิ จการที่ ไม่ แสวงหาผลกำ �ไร และอื่ น ๆ อี กมากมาย)

อิ เล็ กทรอนิ กส์

อาหาร/
เกษตรกรรม

อุ ตสาหกรรม

ยานยนต์

เหล็ ก/ยาง/
พลาสติ ก

สิ่ งทอ/
เสื้ อผ้ า

อุ ปกรณ์ ทางการ
สื่ อสาร

อุ ปกรณ์ ทางการ
แพทย์

เครื่ องสำ �อาง

คอมพิ วเตอร์ /
ซอฟต์ แวร์

การศึ กษา

ขนส่ ง/โลจิ สติ กส์

ก่ อสร้ าง

กิ จการที่ ไม่ แสวงหา
ผลกำ �ไร

สื่ อสิ่ งพิ มพ์

อื่ น ๆ

(การจั ดอั นดั บ)

1

เกาหลี ใต้

6

อิ นโดนี เซี ย

11

ไทย

16

สหรั ฐอาหรั บ
เอมิ เรตส์

2

จี น

7

มาเลเซี ย

12

ฮ่ องกง

17

ออสเตรเลี ย

3

ไต้ หวั น

8

ฟิ ลิ ปปิ นส์

13

สิ งคโปร์

18

เยอรมนี

4

เวี ยดนาม

9

ญี่ ป่ ุ น

14

เม็ กซิ โก

19

อิ นเดี ย

5

สหรั ฐอเมริ กา

10

กานา

15

กั มพู ชา

20

ไนจี เรี ย

01. ภาพรวมของระบบ | บริ ษัทมากกว่ า 50,000 แห่ ง เลื อกใช้

อั นดั บประเทศที่ ลูกค้ าใช้ งาน
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เหตุ ผลที่ ธุรกิ จ SME เลื อกใช้ ECOUNT

ผลการสำ �รวจบริ ษัท 1,000 แห่ งที่ ใช้ งาน ECOUNT
ว่ า “ทำ �ไมต้ องใช้ ECOUNT ERP”

5.6%

2.6%

5.8%
8.1%

7.8%

13.0%

9.1%
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เปลี่ ยนจากโปรแกรมอื่ น
มาใช้ ECOUNT

เปลี่ ยนจาก Excel
มาใช้ ECOUNT

51.7%

15.6%

59.3%
21.4%
59.3% สามารถจำ �กั ดการใช้ งานได้

51.7% โปรแกรมเดิ มไม่ มีฟีเจอร์ จัดการเกี่ ยวกั บสิ นค้ าคงคลั งหรื อบั ญชี

9.1%

Excel เกิ ดข้ อผิ ดพลาดในการเพิ่ มข้ อมู ล

13.0% แชร์ งานได้ อย่ างเรี ยลไทม์

5.6%

ประสานงานระหว่ างแผนกภายในบริ ษัทได้ ง่ายยิ่ งขึ้ น

15.6% แชร์ งานได้ อย่ างเรี ยลไทม์
7.8%
2.6%

ต้ องการใช้ ระบบการจั ดการขั้ นสู ง
อื่ น ๆ

21.4% ต้ องการจั ดการทำ �งานระหว่ างสิ นค้ าคงคลั ง/บั ญชี /ผลิ ตให้ อยู่ ในที่ เดี ยวกั น
8.1%
5.8%

โปรแกรมเดิ มค่ าใช้ จ่ายเพิ่ มขึ้ นตามจำ �นวนของ user
โปรแกรมที่ ใช้ งานอยู่ ปิดตั วลง
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สิ่ งที่ ทำ�ให้ ECOUNT แตกต่ างจากโปรแกรมอื่ น

จั ดการงานทั้ งหมดด้ วย ECOUNT

ทุ กฟี เจอร์ ในระบบ

ผู้ ใช้ งานไม่ จำ�กั ด

รายงานต่ าง ๆ

สิ นค้ าคงคลั ง/บั ญชี /ผลิ ต/ขาย/จั ดซื้ อ/
ทรั พยากรบุ คคล/บั ญชี เงิ นเดื อน

ไม่ มีค่าใช้ จ่ายเติ มในการเพิ่ มผู้ ใช้ งาน
ตั้ งค่ าการอนุ ญาตส่ วนบุ คคลตามแต่ ละ ID

เข้ าถึ งรายงานต่ าง ๆ ที่ จำ�เป็ นได้ อย่ างรวดเร็ ว
ข้ อมู ลที่ ระบุ จะซิ งค์ กับรายงานแบบเรี ยลไทม์

01. ภาพรวมของระบบ | สิ่ งที่ ทำ�ให้ ECOUNT แตกต่ างจากโปรแกรมอื่ น

แบบฟอร์ มรายงานที่ ปรั บแต่ งได้
ด้ วย ECOUNT คุ ณสามารถปรั บแต่ งแบบฟอร์ มรายงานให้ เหมาะกั บบริ ษัทของคุ ณเองได้

โดยไม่ ต้องใช้ Excel หรื อ Word สามารถเข้ าถึ งรายงานที่ ปรั บให้ เหมาะสมกั บกระบวนการทำ �งานของคุ ณได้
แต่ ละรายงานสามารถปรั บแต่ งแบบฟอร์ มที่ ไม่ ซ้ำ�กั นได้ มากถึ ง 50 รู ปแบบ

สถานะการขาย (ค่ าเริ่ มต้ น)

สถานะการขายตามพนั กงานขาย

(เปลี่ ยนชื่ อรายงาน, เพิ่ มคอลั มน์ การแสดงผลและการสรุ ปผลตามแต่ ละพนั กงานขาย)
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สิ่ งที่ ทำ�ให้ ECOUNT แตกต่ างจากโปรแกรมอื่ น

แชร์งานได้ ทุกที่ ทุกเวลาแบบเรี ยลไทม์

ระบบเว็ บเบส 100%
สามารถใช้ งานได้ ทุกที่ ทุกเวลา
แค่ เพี ยงมี สัญญาณอิ นเทอร์ เน็ ต
และไม่ จำ�เป็ นต้ องติ ดตั้ งโปรแกรม

แอปพลิ เคชั นบนมื อถื อ
01. ภาพรวมของระบบ | สิ่ งที่ ทำ�ให้ ECOUNT แตกต่ างจากโปรแกรมอื่ น
06

บนมื อถื อสามารถใช้ งานได้ ทุกฟี เจอร์
เหมื อนกั บบน PC

ห้ องสนทนาภายในบริ ษัท
ฟั งก์ ชัน Messenger (ห้ องสนทนา) สำ �หรั บแชร์ งาน
เช่ น สลิ ป/เอกสาร ไฟล์ ต่าง ๆ บน ERP เป็ นต้ น

การแจ้ งเตื อนประเภทต่ าง ๆ
แชร์ งานได้ อย่ างรวดเร็ วโดยส่ งข้ อความ
หรื อแจ้ งเตื อนผ่ านแอปบนมื อถื อและอี เมล

E F F ICIE N T CH AN G E

สิ่ งที่ ทำ�ให้ ECOUNT แตกต่ างจากโปรแกรมอื่ น

การทำ �งานกลายเป็น
เรื่ องง่ ายและไม่ ยุ่งยากอี กต่ อไป

EXL

ตั้ งค่ าเมนู

เชื่ อมโยงกั บ Excel

เลื อกเฉพาะเมนู และฟั งก์ ชัน
ที่ ต้องการใช้

อั ปโหลดข้ อมู ลที่ มีอยู่ ไปยั ง ERP ได้ อย่ างง่ ายดาย
ส่ งออกข้ อมู ลและรายงานในระบบเป็ นไฟล์ Excel

เชือ
่ มโยงกับร้านค้าออนไลน์

ระบบสั่ งซื้ อออนไลน์ แบบเรี ยลไทม์
จั ดการลู กค้ า/ตั วแทนจำ �หน่ าย/สาขา

ดึ งคำ �สั่ งซื้ อบนร้ านค้ ามายั ง ERP
นำ �ข้ อมู ลไปกระทบใบสั่ งขาย/ใบขาย/จำ �นวนสิ นค้ าบนระบบ

01. ภาพรวมของระบบ | สิ่ งที่ ทำ�ให้ ECOUNT แตกต่ างจากโปรแกรมอื่ น

CS Portal
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สิ่ งที่ ทำ�ให้ ECOUNT แตกต่ างจากโปรแกรมอื่ น

ราคาย่ อมเยา
ราคา (ยั งไม่ รวม VAT)

ค่าบริการ ERP

รายละเอี ยดบริ การ

ใช้ งานได้ ทุกฟั งก์ ชันในระบบ/ID ผู้ ใช้ งานไม่ จำ�กั ด
ค่าบริการ

1,700 บาท/เดื อน
18,700 บาท/ปี

อบรมการใช้ งานฟรี 2 ครั้ ง
บริ การสนั บสนุ นลู กค้ าตลอดการใช้ งาน
คู่ มือออนไลน์ /วิ ดี โอสอนการใช้ งาน
ฟรี 10 ผู้ ใช้ งานสำ �หรั บฟี เจอร์ กรุ๊ ปแวร์

01. ภาพรวมของระบบ | สิ่ งที่ ทำ�ให้ ECOUNT แตกต่ างจากโปรแกรมอื่ น
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แอปพลิ เคชั นบนมื อถื อ/ห้ องสนทนาภายในบริ ษัท
บริ การเพิ่ มเติ มฟรี

ฟี เจอร์
เพิม
่ เติม
(ตั วเลื อก)

ไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ มเติ ม

เชื่ อมโยงกั บร้ านค้ าออนไลน์ /บั ญชี เงิ นเดื อนออนไลน์

กรุ๊ ปแวร์

300 บาท/เดื อน

5 User/50 GB

เว็ บเมล

150 บาท/เดื อน

10 User/20 GB

รองรั บหลายภาษา (อั งกฤษ, สเปน, จี น(ตั วเต็ ม/ตั วย่ อ), ญี่ ป่ ุ น, เวี ยดนาม, อิ นโดนี เซี ยและไทย)

Chapter. 02

ฟี เจอร์ ในระบบ

01. 시스템 개요 |
이카운트는 뭐가 다른가
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จุ ดเด่ นของฟี เจอร์ ในระบบ
สิ นค้ าคงคลั ง

ผลิ ต

ขาย

ซื้ อ

ฟี เจอร์ เพิ่ มเติ ม

สิ นค้ าคงคลั งเต็ มรู ปแบบ

BOM (Bill of Material)

ขาย

แผนการซื้ อ

แอปพลิ เคชั นบนมื อถื อ

· จั ดการทั้ งการซื้ อ ขาย
และผลิ ตเต็ มรู ปแบบ
· เชื่ อมโยงใบกระทบบั ญชี
และการชำ �ระเงิ น

รายงาน

· ข้ อมู ลที่ ระบุ จะเชื่ อมโยงกั บรายงาน
โดยอั ตโนมั ติ
· ดู ยอดคงเหลื อสิ นค้ าคงคลั ง ติ ดตาม
สิ นค้ า และรายงานสรุ ปสิ นค้ า
· สร้ างแบบฟอร์ มที่ ไม่ ซ้ำ�กั นได้ มากถึ ง
50 รู ปแบบ
· ดู รายงานตามกลุ่ มสถานที่ /
กลุ่ มสิ นค้ าที่ ตั้ งค่ าไว้

สิ นค้ าคงคลั ง
ตามคลั ง&ร้ านค้ า
02. ฟี เจอร์ ในระบบ | จุ ดเด่ นของฟี เจอร์ ในระบบ
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· ตรวจสอบยอดคงเหลื อสิ นค้ าคงคลั ง
ตามสถานที่
· จั ดการคลั งสิ นค้ าหลายสถานที่

แบบเรี ยลไทม์
· จั ดการคลั งสิ นค้ าโดยการเคลื่ อนย้ าย
ระหว่ างคลั งสิ นค้ า

บาร์ โค้ ด

· จั ดการคลั งสิ นค้ าด้ วยบาร์ โค้ ด
· พิ มพ์ บาร์ โค้ ดด้ วยรู ปแบบ
ที่ หลากหลาย

บริ การหลั งการขาย

· จั ดการประวั ติตามสถานะ
ความคื บหน้ าการซ่ อม
· ดู ประวั ติการสั่ งซ่ อม
และสถานะการซ่ อม

· คำ �นวณปริ มาณวั ตถุ ดิบที่ ถู กใช้
โดยอั ตโนมั ติ
· กำ �หนดขั้ นตอน/ลำ �ดั บกระบวนการ
ผลิ ตผ่ าน BOM

· เสนอราคา→สั่ งขาย→ขาย→ส่ งสิ นค้ า
· ออกใบแจ้ งหนี้ /เชื่ อมโยงใบกระทบ
บั ญชี
· กำ �หนดราคาขายตามลู กค้ า/คลั ง/
สิ นค้ า
กระบวนการผลิ ต
· พยากรณ์ การขาย/เปรี ยบเที ยบ
· สั่ งงาน (สั่ งผลิ ต)→จ่ ายสิ นค้ า→
การขายจริ ง
รั บสิ นค้ า
· วิ เคราะห์ กำ�ไรอั ตโนมั ติตามสิ นค้ า/
· ตรวจสอบความคื บหน้ าของการผลิ ต
ลู กค้ า
ตามใบสั่ งงาน(ใบสั่ งผลิ ต)
· จั ดการผลิ ตแบบ outsource
้

คำ �นวณต้ นทุ น

· คำ �นวณต้ นทุ นตามกระบวนการ/
สิ นค้ า
· คำ �นวณต้ นทุ นจากค่ าแรง/ค่ าใช้ จ่าย/
ค่ า outsource
· เปรี ยบเที ยบต้ นทุ นมาตรฐาน
กั บต้ นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง

ตารางการผลิ ต

· กำ �หนดตารางการผลิ ต (MPS)
ตามวั นครบกำ �หนดบนใบสั่ งขาย
· ตั้ งค่ า MPS ให้ ใช้ สต็ อกสิ นค้ าขั้ นต่ำ �,
Lead Time และวั นหยุ ด

สิ นค้ ามี ตำ�หนิ /
ควบคุ มคุ ณภาพ

· จั ดการสิ นค้ ามี ตำ�หนิ ตาม
กระบวนการผลิ ต/ประเภทตำ �หนิ
· มี วิธีการตรวจสอบแบบสุ่ มตั วอย่ าง/
ตาม Lot
· ดู รายงานการตรวจสอบคุ ณภาพ/
จั ดการจำ �นวนสิ นค้ าที่ ผ่านการตรวจ

แจ้ งหนี

· พิ มพ์ ใบแจ้ งหนี้ ได้ ทันที
หลั งจากกดบั นทึ กการขาย
· สร้ างแบบฟอร์ มที่ ไม่ ซ้ำ�กั นได้ มากถึ ง
50 รู ปแบบ
· ส่ งใบแจ้ งหนี้ ผ่านอี เมล

ลู กหนี้ ตามลู กค้ า

· คำ �นวณจำ �นวนสิ นค้ าที่ เหมาะสม
ในการซื้ อ
· วางแผนการซื้ อตาม
สต็ อกสิ นค้ าขั้ นต่ำ �/จำ �นวนซื้ อขั้ นต่ำ �

· ตรวจสอบสต็ อกสิ นค้ าที่ ไม่ เพี ยงพอ
เมื่ อสร้ างใบสั่ งขาย/ใบขาย
· ตรวจสอบสิ นค้ าค้ างจำ �หน่ าย
ตามใบสั่ งขาย

ห้ องสนทนาภายในบริ ษัท

· แชร์ สลิ ป ERP, แจ้ งเตื อนการอนุ มัติ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ , แนบไฟล์
· วางแผนความต้ องการวั ตถุ ดิบ (MRP) · ดู แลห้ องสนทนาภายในบริ ษัท
ตาม MPS
ด้ วยผู้ จัดการ/ผู้ ดูแล
· เชื่ อมไปยั งแผนการซื้ อและใบสั่ งซื้ อ
(PO)
รองรั บหลายภาษา

MRP

สั่ งซื้ อ

· สร้ างใบซื้ อและส่ งไปยั งผู้ ขาย

ผ่ านทางอี เมล
· ตรวจสอบสิ นค้ าค้ างรั บตามใบสั่ งซื้ อ

ซื้ อ (รั บสิ นค้ า)

· ขอซื้ อ→แผนการซื้ อ→สั่ งซื้ อ→ซื้ อ
· ข้ อมู ลการขายถู กเชื่ อมโยงกั บลู กหนี้
· สรุ ปรายงานการซื้ อได้ หลากหลาย
ตามแต่ ละราย
· จั ดการเจ้ าหนี้ ตามผู้ ขาย/ตามผู้ ดูแล
· จั ดการลู กหนี้ ตามลู กค้ า/ตามผู้ ดูแล
· จั ดการนำ �เข้ า/ส่ งออก
· ส่ งประวั ติธุรกรรมของลู กค้ าผ่ านอี เมล สกุ ลเงิ นต่ างประเทศ
· ตั้ งค่ าจำ �กั ดวงเงิ นเครดิ ตในใบสั่ งขาย/ และค่ าใช้ จ่ายเพิ่ มเติ ม
ใบขาย

จั ดการสต็ อกสิ นค้ า

· ทำ �งานผ่ านมื อถื อได้ แบบเรี ยลไทม์
· สแกนบาร์ โค้ ดด้ วยกล้ องโทรศั พท์

หมายเลข Serial/Lot

· กำ �หนดหมายเลข Serial/Lot
ตามแต่ ละสิ นค้ า
· ติ ดตามประวั ติการใช้ หมายเลข
Serial/Lot (ผลิ ต/ขาย/สั่ งซ่ อม)
· จั ดการสิ นค้ าคงคลั งด้ วยหมายเลข
Serial/Lot ตามสถานที่ /ร้ านค้ า

· อั งกฤษ, สเปน, ญี่ ปุ่ น, จี น (ตั วเต็ ม/
ตั วย่ อ), เวี ยดนาม, อิ นโดนี เซี ย, ไทย

เชื่ อมโยงกั บร้ านค้ าออนไลน์

· ดึ งข้ อมู ลคำ �สั่ งซื้ อจากร้ านค้ าออนไลน์
เข้ ามากระทบ ERP

E F F ICIE N T CH AN G E

บั ญชี & เงิ นทุ น
รายงาน

· รายงานทางการเงิ นเกี่ ยวกั บเงิ นทุ น/รายได้
· งบการเงิ นสำ �หรั บนำ �รายงานไปใช้ ภายนอก
· บั ญชี แยกประเภทหลากหลายรู ปแบบ
· ตรวจสอบสถานะเงิ นทุ นแบบเรี ยลไทม์

บั ญชี ลูกหนี้ /เจ้ าหนี้

· รายงานลู กหนี้ ตามลู กค้ า, เจ้ าหนี้ ตามผู้ ขาย
· วิ เคราะห์ ยอดคงเหลื อ/อายุ ลูกหนี้ เจ้ าหนี้
· ดู ยอดคงเหลื อตามประวั ติการซื้ อขาย
แต่ ละรายการ

คำ �นวณต้ นทุ น/กำ �ไร

· วิ เคราะห์ [กำ �ไร/ต้ นทุ น] แบบรายเดื อน
· คำ �นวณต้ นทุ นของค่ าแรง/ค่ าใช้ จ่าย
ในการผลิ ต

การอนุ มัติอิเล็ กทรอนิ กส์

บั นทึ กทั นที

· [ลงบั ญชี ด้วยตนเอง] หรื อบั นทึ กบั ญชี คู่
สำ �หรั บผู้ ท่ี ชำ �นาญด้ านบั ญชี
· [ลงบั ญชี อัตโนมั ติ] สำ �หรั บผู้ ท่ี ไม่ ชำ�นาญ
ด้ านบั ญชี
· เชื่ อมโยงกั บข้ อมู ลการขาย/การซื้ อ/
บั ญชี เงิ นเดื อน
· อั ปโหลดใบสำ �คั ญและสมุ ดรายวั นต่ าง ๆ ผ่ าน
Excel

ใบสำ �คั ญ

· ค้ นหา/แก้ ไข/ลบ และติ ดตามเอกสารได้ ง่าย
และรวดเร็ ว
· ส่ งสำ �เนาและใบแจ้ งหนี้ ผ่ านทางอี เมล
· พิ มพ์ ใบสำ �คั ญจ่ าย/ใบสำ �คั ญรั บ

การวางแผน/งบประมาณ

จั ดการบั ญชี ตามโครงการ

สิ นทรัพย์ ถาวร/เช็ ค

· จั ดการบั ญชี /เงิ นทุ นตามแผนก/โครงการ
· ดู รายการใบสำ �คั ญ/งบกำ �ไรขาดทุ น
ตามแผนก/โครงการ

· จั ดการการเพิ่ ม/ลด/ค่ าเสื่ อมราคาของ
สิ นทรั พย์ ถาวร
· ติ ดตามการออกเอกสาร/รั บ/ชำ �ระเงิ นของเช็ ค

การซื้ อขายต่ างประเทศ/สกุ ลเงิ น
· จั ดการค่ าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น
จากการนำ �เข้ าแต่ ละครั้ ง
· ออก Invoice/ใบรายการบรรจุ สินค้ า
(Packing List)

ฟี เจอร์ เพิ่ มเติ ม

เงิ นเดื อน

กรุ๊ ปแวร์ (มี ค่าใช้ จ่าย)

· สร้ างสมุ ดบั ญชี เงิ นเดื อน
· ตั้ งค่ ารายได้ /การหั ก
· ส่ งสลิ ปเงิ นเดื อนผ่ านทางอี เมล
· ระบบเรี ยกดู เงิ นเดื อนออนไลน์ (UserPay)

จั ดการเวลา

· จั ดการเวลาเข้ า-ออกงาน
· บั นทึ กการเข้ างานรายวั น/รายเดื อน
· จั ดการการทำ �งานล่ วงเวลาและการมาสาย
· คำ �นวณเงิ นเดื อนจากบั นทึ กเวลาเข้ า-ออก
· จั ดการวั นลา/วั นลาคงเหลื อ

ทรัพยากรบุ คคล

· ลงทะเบี ยนข้ อมู ลพนั กงาน

· บั นทึ กการปรั บแผนก/ตำ �แหน่ งของพนั กงาน
· ค้ นหาประวั ติพนั กงานตามเงื่ อนไข
· พิ มพ์ บัตรพนั กงาน
· ออกหนั งสื อรั บรองเงิ นเดื อน/หนั งสื อรั บรอง
การทำ �งาน
· จั ดการข้ อมู ลพนั กงานที่ ลาออก/เกษี ยณ

· การอนุ มัติอิเล็ กทรอนิ กส์ : เชื่ อมโยงกั บ ERP
· แบ่ งปั นงานผ่ านกระดานข่ าว
· จั ดการตารางงาน/ลงเวลาเข้ า-ออกงาน
· รายชื่ อลู กค้ า/รายชื่ อติ ดต่ อทางธุ รกิ จ
· จั ดการโครงการ
· โฟลเดอร์ จัดเก็ บข้ อมู ล/รู ปภาพ

เว็ บเมล (มี ค่าใช้ จ่าย)

· ความจุ 20GB ต่ อผู้ ใช้ 10 คน
· ซิ งค์ กับ Outlook/Mobile

ระบบสั่ งซื้ อออนไลน์

· รั บคำ �สั่ งซื้ อออนไลน์ แบบเรี ยลไทม์
· จั ดการลู กค้ า/ตั วแทนจำ �หน่ าย/สาขา

ระบบบั ญชี เงิ นเดื อนออนไลน์
· ดู เงิ นเดื อนออนไลน์ ได้ โดยตรง
· พิ มพ์ สลิ ปเงิ นเดื อนด้ วยตนเอง

02. ฟี เจอร์ ในระบบ | จุ ดเด่ นของฟี เจอร์ ในระบบ

· อนุ มัติใบสำ �คั ญทางบั ญชี แบบออนไลน์
· เช่ น ใบสำ �คั ญจ่ าย สมุ ดรายวั นบั ญชี พัก
และอื่ น ๆ

· จั ดการวั นครบกำ �หนดรั บ/ชำ �ระเงิ น
· สร้ างการวางแผนแบบรายวั น/เดื อน/ปี
· ตั้ งงบประมาณและจำ �กั ดวงเงิ น
ของงบประมาณ

เงิ นเดื อน & ทรัพยากรบุ คคล
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02. ฟี เจอร์ ในระบบ | จั ดการสิ นค้ าคงคลั ง
12
12

จั ดการสิ นค้ าคงคลั ง

ECOUNT จะคำ �นวณสิ นค้ าคงคลั งให้ โดยอั ตโนมั ติ
เมื่ อมี การสร้ างการขาย/ซื้ อ/ผลิ ต

ประวั ติการขาย

ประวั ติการซื้ อ

ประวั ติการผลิ ต

คำ �นวณ
จำ �นวนสั่ งซื้ อ
ที่ ต้องการ

จั ดการสต็ อก

ดูสินค้าคงคลัง
ตามคลัง/สถานที่

สถานะคลั งสิ นค้ าตามสถานที่

สมุ ดคลั งสิ นค้ า

ประวั ติการเปลี่ ยนแปลงสิ นค้ าคงคลั ง

สิ นค้ าคงคลั งตามหมายเลข Serial/Lot

E F F ICIE N T CH AN G E

จั ดการสิ นค้ าคงคลั ง – รายงานที่ สำ�คั ญ

02. ฟี เจอร์ ในระบบ | จั ดการสิ นค้ าคงคลั ง – รายงานที่ สำ�คั ญ
13
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จั ดการบั ญชี

สามารถบั นทึ กการซื้ อ/ขาย ชำ �ระ/รั บเงิ น
และเรี ยกดู ข้อมู ลที่ ต้องการในรายงานต่ าง ๆ ได้ แบบเรี ยลไทม์

ประวั ติ
การเคลื่ อนไหว
บั ญชี ธนาคาร
02. ฟี เจอร์ ในระบบ | จั ดการบั ญชี
14
14

ลูกหนี้ตาม
ลูกค้า

ประวั ติ ใบแจ้ ง
หนี้ การขาย

รายงาน
การจั ดการ

งบการเงิ น

บั ญชี
ประวั ติการซื้ อ
คำ �นวณ
เจ้ าหนี้ ตามผู้ ขาย
วั ตถุ ดิบ
เงิ นเดื อน

บั ญชี แยก
สถานะเงิ นทุ น
ประเภทต่ าง ๆ

งบกำ �ไรขาดทุ นรายเดื อน

อายุ ลูกหนี้ /เจ้ าหนี้

รายงานเงิ นสด

บั ญชี แยกประเภทสกุ ลเงิ น

E F F ICIE N T CH AN G E

จั ดการบั ญชี – รายงานที่ สำ�คั ญ

02. ฟี เจอร์ ในระบบ | จั ดการบั ญชี – รายงานที่ สำ�คั ญ
15
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การขาย

ตรวจสอบยอดขายและลู กหนี้ ได้ อย่ างง่ ายดาย

รั บเงิ น

02. ฟี เจอร์ ในระบบ | การขาย
16
16

ลู กหนี้ ตามลู กค้ า

ยอดขายตาม
พนั กงานขาย

รายงานการขาย

บั ญชี แยกประเภท
ตามลู กค้ า/ผู้ ขาย

บั นทึ กการขาย

ใบเสนอราคา & ใบแจ้ งหนี้ การขาย

ลู กหนี้ ตามลู กค้ า

สมุ ดลู กค้ า/ผู้ ขาย

สถานะการขาย

E F F ICIE N T CH AN G E

การขาย – รายงานที่ สำ�คั ญ

02. ฟี เจอร์ ในระบบ | การขาย – รายงานที่ สำ�คั ญ
17
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02. ฟี เจอร์ ในระบบ | การซื้ อ & จั ดซื้ อ
18
18

การจั ดซื้ อและรั บสิ นค้ า

เรี ยกดู สต็ อกสิ นค้ าที่ เกิ นหรื อขาดได้ อย่ างรวดเร็ ว
และควบคุ มการจั ดซื้ อทั้ งหมด
ตั้ งแต่ การสั่ งซื้ อไปจนถึ งเจ้ าหนี้ ค้างชำ �ระ

ขอซื้ อ
(PR)

ขอราคา

ยื นยั นราคา

สั่ งซื้ อ (PO)

ซื้ อ (รั บสิ นค้ า)

คำ �นวณจำ �นวนสิ นค้ าในใบสั่ งซื้ อโดยอั ตโนมั ติ

ใบสั่ งซื้ อ

สถานะใบสั่ งซื้ อที่ ค้างอยู่

เจ้ าหนี้ ตามผู้ ขาย

E F F ICIE N T CH AN G E

การจั ดซื้ อและรั บสิ นค้ า – รายงานที่ สำ�คั ญ

02. ฟี เจอร์ ในระบบ | การซื้ อ & จั ดซื้ อ – รายงานที่ สำ�คั ญ
19
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02. ฟี เจอร์ ในระบบ | การผลิ ต & คำ �นวณต้ นทุ น
20
20

การผลิ ต & คำ �นวณต้ นทุ น

ควบคุ มการผลิ ตและวั ตถุ ดิบที่ ใช้ อย่ างง่ ายดายตาม BOM
และดู อัตรากำ �ไรในการผลิ ตสิ นค้ า

ควบคุ มการผลิ ต
ตาม BOM

สิ นค้าทีผ
่ ลิต/
วัตถุดิบทีถ
่ ูกใช้
ตามกระบวนการ

ติดตาม
ความคืบหน้า
การผลิต

คำ�นวณต้นทุน/กำ�ไร

สถานะการผลิ ต/ใช้ วัตถุ ดิบ

สถานะกำ �ไรตามรายการสิ นค้ า

สถานะความคื บหน้ าการผลิ ตของ Outsource

02. ฟี เจอร์ ในระบบ | การผลิ ต & คำ �นวณต้ นทุ น – รายงานที่ สำ�คั ญ

รายการ BOM

E F F ICIE N T CH AN G E

การผลิ ต & คำ �นวณต้ นทุ น – รายงานที่ สำ�คั ญ
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ทรัพยากรบุ คคล & บั ญชี เงิ นเดื อน

คำ �นวณเงิ นเดื อนและส่ งสลิ ปเงิ นเดื อนได้ อย่ างง่ ายดาย

ระบบบั ญชี
เงิ นเดื อนออนไลน์

02. ฟี เจอร์ ในระบบ | ทรั พยากรบุ คคล & บั ญชี เงิ นเดื อน
22
22

บั นทึ กการเข้ างาน
ของพนั กงาน

คำ �นวณรายได้ /
การหั กเงิ นอั ตโนมั ติ

สมุ ดบั ญชี เงิ นเดื อน

สลิ ปเงิ นเดื อน

พิ มพ์ สลิ ป/
ส่ งผ่ านทางอี เมล
หลายสลิ ป
พร้ อมกั นในครั้ ง
เดี ยว

สมุ ดเงิ นเดื อน
กระทบไปยั งบั ญชี

สลิ ปเงิ นเดื อน

สถานะวั นลาคงเหลื อ

บั ตรพนั กงาน

* อ้ างอิ งรู ปภาพ Lucas from WayV จาก Naver.com

02. ฟี เจอร์ ในระบบ | ทรั พยากรบุ คคล & บั ญชี เงิ นเดื อน – รายงานที่ สำ�คั ญ

สมุ ดบั ญชี เงิ นเดื อน
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ทรัพยากรบุ คคล & บั ญชี เงิ นเดื อน – รายงานที่ สำ�คั ญ
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บริ การเพิ่ มเติ มฟรี

เพลิ ดเพลิ นกั บบริ การเพิ่ มเติ มฟรี ของ ECOUNT

รองรับการใช้งาน
หลายภาษา
02. ฟี เจอร์ ในระบบ | บริ การเพิ่ มเติ มฟรี
24
24

ระบบคำ �สั่ งซื้ อ
ออนไลน์

แอปบนมื อถื อ

ห้ องสนทนา
ภายในบริ ษัท

Excel

ปรั บแต่ งภาษาของผู้ ใช้ ERP ได้ หลากหลายภาษา

CS Portal - ระบบสั่ งซื้ อออนไลน์

E F F ICIE N T CH AN G E

บริ การเพิ่ มเติ มฟรี

สั่ งซื้ อและรั บคำ �สั่ งซื้ อโดยตรงใน CS Portal (ออนไลน์ )

เพลิ ดเพลิ นกั บฟี เจอร์ ERP ทั้ งหมดบนมื อถื อผ่ านแอป ECOUNT

อั ป โหลดข้ อมู ลเป็นชุ ดผ่ าน Excel Add-in

02. ฟี เจอร์ ในระบบ | บริ การเพิ่ มเติ มฟรี
25
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ฟี เจอร์ เพิ่ มเติ ม

เพิ่ มฟี เจอร์ ดังต่ อไปนี้ (มี ค่าใช้ จ่ายเพิ่ มเติ ม)
ได้ ตามความต้ องการ
กรุ๊ ปแวร์
ค่ าบริ การ 300 บาท/เดื อน/5users (50 GB)
· การอนุ มัติอิเล็ กทรอนิ กส์ ที่ เชื่ อมโยงกั บสลิ ปบน ERP

· กระดานข่ าวสำ �หรั บแบ่ งปั นงานและข่ าวสารในองค์ กร

· จั ดการรายชื่ อติ ดต่ อทางธุ รกิ จและรายชื่ อลู กค้ า จั ดการเวลาเข้ า-ออกงาน

การอนุ มัติอิเล็ กทรอนิ กส์

แอปพลิ เคชั นบนมื อถื อ

เชื่ อมโยงกั บ ERP

CRM

ห้ องสนทนาภายในบริ ษัท

อั ปเดตข้ อมู ล
แบบเรี ยลไทม์

จั ดการตารางงาน

กระดานข่ าว DIY

· จั ดการตารางงาน & จั ดเก็ บไฟล์ สำ�หรั บรู ปภาพและเอกสาร
· จั ดการโครงการ

· ECDrive (พื้ นที่ จัดเก็ บข้ อมู ลบนคลาวด์ )

· สร้ างแบบสำ �รวจ และบั นทึ กการทำ �งานนอกสถานที่ (ยานพาหนะ)

เว็ บเมล
02. ฟี เจอร์ ในระบบ | ฟี เจอร์ เพิ่ มเติ ม
26

ค่ าบริ การ 150 บาท/เดื อน/10 user
ความจุ 20 GB
· นวั ตกรรมเทคโนโลยี การซิ งโครไนซ์ ผ่าน IMAP

· สื่ อสารทางอี เมลได้ ทุกที่ ทุกเวลาผ่ านการซิ งค์ กับ Outlook และอุ ปกรณ์ มือถื อ

· ตรวจสอบอี เมลทั้ งหมดด้ วยการเข้ าสู่ ระบบเพี ยงครั้ งเดี ยวผ่ านการเชื่ อมโยงกั บ ERP

· ส่ งใบแจ้ งหนี้ ต่าง ๆ เช่ น ใบแจ้ งหนี้ การขายผ่ าน ERP โดยใช้ อีเมลของคุ ณเองเป็ นผู้ ส่ง
· ป้ องกั น spam mail บนเซิ ร์ฟเวอร์ ด้วย spam engine ของ ECOUNT

E-Mail

เซิ ร์ฟเวอร์ E-mail

Desktop PC

โทรศั พท์
มื อถื อ

Outlook

Chapter. 03

เกี่ ยวกั บ
ECOUNT ERP
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บริ การสนั บสนุ นลู กค้ า

บริ การสนั บสนุ นสำ �หรั บผู้ สมั ครใช้ งาน

การอบรมออนไลน์

03. เกี่ ยวกั บ ECOUNT ERP | บริ การสนั บสนุ นลู กค้ า
28

บริการอบรมออนไลน์ ฟรี
2 ครัง
้ เมื่อสมั ครใช้งาน
อบรมเกี่ยวกั บวิ ธีการลงทะเบี ยน
ข้ อมู ลพื้นฐานและวิ ธีใช้งานฟั งก์ ชัน

วิ ดี โอสอน & คู่ มือการใช้ งาน

วิดีโอสอนสำ�หรับ
การใช้งานง่าย ๆ ใน 6 ภาษา
คูม
่ อ
ื ออนไลน์และ
คำ�ถามทีพ
่ บบ่อย

บริ การช่ วยเหลื อลู กค้ า

ให้ คำ�ปรึ กษาทางโทรศั พท์
พร้ อมรี โมทเพื่ อการแชร์ หน้ าจอ
สอบถามออนไลน์ (ตั้ งกระทู้ )

บริ การอั ปเกรดฟรี
(ไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ มเติ ม)

อั ปเกรดฟั งก์ ชันรายสั ปดาห์
ตลอดอายุ การใช้ งาน
พร้ อมรั บฟั งข้ อเสนอแนะ
และ feed-back จากลู กค้ า

E F F ICIE N T CH AN G E

ข้ อมู ลบริ ษัท

ECOUNT ช่ วยให้ ธุรกิ จของคุ ณ
มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น
วั นจั ดตั้ งบริ ษัท

ประเภทอุ ตสาหกรรม

ฐานลู กค้ า

พนั กงานภายในบริ ษัท

เกาหลี ใต้

จี น

ไต้ หวั น

เวี ยดนาม

มาเลเซี ย

ไทย

อิ นโดนี เซี ย

สหรั ฐอเมริ กา

18 ส.ค. 1999

กว่ า 60,000 บริ ษัททั่ วโลก

โซล (สำ �นั กงานใหญ่ )
/มี สาขาที่ ปูซาน แดจอน ชอนจู /
ศู นย์ สนั บสนุ นลู กค้ าอยู่ ที่อินชอน)

(โฮจิ มินห์ , เวี ยดนาม)

(จาการ์ ตา, อิ นโดนี เซี ย)

พั ฒนาและบริ การ ERP บนเว็ บเบส

385 คน
(ข้ อมู ล ณ เดื อนกรกฎาคม 2022)

(เซี่ ยงไฮ้ , จี น)

(กั วลาลั มเปอร์ , มาเลเซี ย)

(ไทเป, ไต้ หวั น)

(กรุ งเทพมหานคร, ไทย)

ข้ อมู ล ณ เดื อนธั นวาคม 2022
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การเปลี่ ยนแปลงไม่ ได้ เป็นตั วการั นตี ความสำ �เร็ จ แต่ ทุกธุ รกิ จต้ องเรี ยนรู้ ที่จะปรั บตั วเพื่ อให้ อยู่ รอดในโลกของธุ รกิ จที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา
ECOUNT ERP จะช่ วยสนั บสนุ นการเปลี่ ยนแปลงธุ รกิ จของคุ ณอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ

เลขที่ 253 ชั้ น 17 ถนนสุ ขุ มวิ ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
02 - 026 - 6231

www.ecount.com/th

