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Company Profile

ประวัติบริษัท

Genesys InfoCAD specializes in database software

บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา

applications development for enterprises, especially

ซอฟทแวรเพื่อใชในการบริหารจัดการธุรกรรมตางๆ

the manufacturing business.

องคกร โดยเนนที่ธุรกิจประเภทการผลิต เราเนนการพัฒนา

We provide custom

ของ

engineered software to meet our client’s exact

ซอฟทแวรตามความตองการของลูกคา

needs for both web-based internet applications as

ใชงานบน เครือขาย Internet แบบ web-based และ

well as local-area network (LAN) applications.

ระบบที่ใชในเครือขาย LAN ภายในหนวยงาน ทางบริษัท

We

have been developing software since 1995 for

ไดเริ่มพัฒนาซอฟทแวรมาตั้งแตป

many types of businesses including

หลากหลายประเภท เชน

1.

1.

Trading Industry - fabric, garment, shoes,

2.

Manufacturing Industry - garment, auto-

เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจคาขาย เชน ผา รองเทา และ

ธุรกิจการผลิต เชน การเมนต อะไหลรถยนต
วาลวแกส ผา อาหาร และเครื่องสําอางค

parts, valves, textiles, food, cosmetic
3.

1995

เครื่องประดับ

jewelry
2.

โดยมีทั้งระบบที่

3.

Service Industry - franchising, rental,

ธุรกิจการบริการ เชน Franchise หองเชา
โรงแรม ภัตตาคาร ประกันภัย และ Spa

hotel, restaurant, insurance, spa
We have software modules that span all aspects of

ทางบริษัทมีระบบ

Software ที่ครอบคลุมการทํางานทุก

business processes and ERP (enterprise resource

กระบวนการของธุร กิ จ และระบบ ERP

planning) such as sales, purchasing with MRP,

จัดซื้อเพื่อแผนการผลิด (MRP), สินคาคงคลัง, การเงิน,

inventory management, finance, manufacturing

บริ หารการผลิ ต, ตารางเวลาการผลิ ต, และบริ หารบุคคล

control, production scheduling, and HR (human

ทุ ก ระบบซอฟ ท แวร ข องเรานั้ น สามารถเชื่ อ มโยงการ

resource) management.

All our modules are

ทํ า งานภายในองค ก รให เ ป น หนึ่ ง เดี ย วโดยปราศจาก

seamlessly integrated so that our clients have

รอยต อ ทํ า ให คุ ณ สามารถควบคุ ม ธุ ร กรรมต า งๆภายใน

complete control of all the business functions

องค ก รได เพื่ อ การตรวจสอบ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ข องการ

needed to monitor and improve the efficiency of

ปฏิบัติงานโดยรวม

เช น การขาย,

their operations.
บริ ษั ท เจเนซิ ส ดํ า เนิน งานภายใต การนํ า ของ ดร.สุ เ ทพ
Genesys is led by Dr. Suthep Madarasmi who holds

มาดารัศมี ผูที่มีปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัย University

a Ph.D. degree from the University of Minnesota

of Minnesota สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีและโท จาก

and bachelor’s and master’s degrees from Michigan

มหาวิทยาลัย Michigan State University โดยการศึกษา

State University, USA, all in the field of computer

ทั้ ง หมดอยู ใ นสาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ดร.สุ เ ทพ มี
⎯
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science. His areas of expertise include software

ความเชี่ยวชาญสูงในดานวิศวกรรมการพัฒนาซอฟทแวร

engineering,

artificial

ระบบฐานขอมูล และปญญาประดิษฐ (AI) ปจจุบัน ดร.สุ

intelligence. Dr. Suthep is currently Associate

เทพ ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย และหัวหนาภาควิชา

Professor and Department Head of the Computer

วิศวกรรมคอมพิ วเตอร มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพระจอม

Engineering Department, King Mongkut's University

เกล า ธนบุ รี พนั ก งานด า นเทคนิ ก ของบริ ษั ท มี ทั้ ง หมด 4

of Technology Thonburi.

The technical staff at

ทานที่มีวุฒิปรัญญาโท และอีก 9 ทานมีวุฒิปริญญาตรี ใน

Genesys also includes 4 employees holding masters

ศ า ส ต ร ที่ เ กี่ ย ว ข องกั บ วิ ท ย า กา รค อม พิ ว เต อ ร แ ล ะ

degrees and the remaining 9 holding bachelors

วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร โดยตรง

database

systems,

and

degrees, all in computer science or engineering.

To ensure a quality software product, Genesys

เพื่ อ ให มั่ น ใจในคุ ณ ภาพของซอฟ ท แวร ทุ ก ประเภทที่ เ รา

strictly adheres to software engineering principles

ผลิต ออกมานั้ น ทางบริษัท มีการนําพื้นฐานของวิศวกรรม

for each software development process whether it

ซอฟทแวร

be requirements analysis, design, development,

กระบวนการพัฒนา ตั้งแตการวิเคราะหความตองการของ

testing, implementation, or project management.

ลูกคา, การออกแบบ software ที่เหมาะสม, การผลิตและ

We place a strong emphasis on quality assurance

ตรวจสอบคุ ณ ภาพ, การติ ด ตั้ ง โปรแกรม, และการอบรม

by

review

การใชงาน รวมไปถึงกระบวนการบริหารโครงการดวย เรา

procedures for each of our software and work

เนนเรื่องการควบคุมคุณภาพเปนหลัก โดยมีขั้นตอนในการ

products. Our customers can, therefore, count on

ทดสอบ และประเมินความถูกตองของแตละโปรแกรม และ

a quality, well-designed, user-friendly product done

งานอื่นๆ ที่ผลิตออกมา เชน คูมือการใชงาน ลูกคาของเรา

right and delivered in due time.

สามารถวางใจได ว า จะได รั บ ผลิ ต ภั ณ ท ที่ มี คุ ณ ภาพ,

exercising

stringent

testing

and

(software

engineering)

มาใชในทุก

ออกแบบมาอยางดี, ใชงานงาย, และสงงานตรงเวลา
We have a professional team that has developed a

ทางบริ ษั ท มี ที ม งานมื อ อาชี พ ที่ มี ป ระสบการณ ใ นการ

variety of custom applications for each of our

พั ฒ น า ซ อฟ ท แ ว ร เ ฉ พ า ะ ท า ง ห ล า ย รู ป แ บ บ เ พื่ อ ใ ห

Site

สอดคลองกับความตองการของลูกคาเรา โปรดดูในหัวขอ

References sections below for a list of our

รายชื่ อ ตั ว อย า งลู ก ค า เพื่ อ รายละเอี ย ดของงานที่ เ ราได

successfully developed projects over the past 15

พัฒนาไปใน 15 ปที่ผานมา โปรแกรมที่เราพัฒนามาแลว

years. The applications we have developed may be

นั้น สามารถแบงออกไดเปน 4 หมวดดังนี้

client’s

exact

needs.

See

the

Genesys

broadly categorized into the following classes:
I.
I.

ร ะ บ บ เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ผ ลิ ต

Manufacturing Enterprise Resource Planning

(Manufacturing

(ERP) software that has been used in auto-

อะไหล ย านยนต , อุ ป กรณ เ หล็ ก , เครื่ อ งสํ า อางค ,

parts, metal parts, cosmetic, food, and garment

อาหาร, และเครื่ อ งนุ ง ห ม ระบบงานที่ ค รอบคลุ ม มี
⎯
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manufacturing.

Functions include sales, POS,

ระบบการขาย, ขายปลีก

POS,

ฝากขาย, จัดซื้อ,

retail consignment, purchase, MRP, inventory

บริหารความตองการวัตถุดิบ MRP, สินคาคงคลังรวม

management

subcontract

บาร โคด , การจ า งผลิ ตภายนอกโรงงาน, การบริ ห าร

production management, factory production

การผลิ ต , การวางแผนและตารางเวลาการผลิ ต ,

management,

&

บริ ห ารการเคลื่ อ นไหวสิ น ค า ในกระบวนการผลิ ต ,

flow/WIP

การเงิ น และบั ญ ชี , บริ ห ารสิ น ทรั พ ย , การคิ ด ต น ทุ น ,

scheduling,

with

barcode,

production
production

process

management,

finance

management,

automatic

resource

management,

planning

&

accounts,
costing,

payroll,

บริ หารบุ คคล, เงิ นเดือน, ระบบจัด เก็บเอกสาร, และ

asset

บริหารระบบการขนสง Logistics

human

documents
II. ระบบซื้อมาขายไป ซึ่งสามารถมองเปนสวนหนึ่งของ

management, and logistics management.

ระบบ ERP การผลิต โดยมีโมดูลดาน ระบบสินคาคง
คลัง, จัดซื้อ, การขาย, ขายปลีก, และการเงิน

II. Trading System – can be considered a subset
of the manufacturing ERP system with modules

III. ระบบบริหารงานเพื่อบริษัทนายหนาประกันภัย ซึ่งรวม

including inventory, purchasing, sales, retail,

ไปถึงการเสนอราคา, การสงใบ

and finance.

order,

ขอมู ล

กรมธรรม, การวางบิล, บริหารเจาหนี้, บริหารลูกหนี้,
III. Insurance

Broker

Information

System

การตออายุ, จัดการใบเคลม, และรายงานตางๆ เพื่อ

–

กรมธรรมหลากหลายประเภท

quotation, orders, policy, invoicing, A/P, A/R,
renewals, claims, and many reports for all types

IV. ระบบบริ ห ารโรงแรมและภั ต ตาคาร ซึ่ ง รวมถึ งการตั้ ง

of insurance policies.

ราคาของหองแตละประเภทตามฤดูกาล, การจองหอง
IV. Hotel and Restaurant Management System –

และ confirm, การ check-in, คิดคาใชจาย, คาเชา,

room & rates setup by season, reservations &

ทํ า ใบแจ ง หนี้ , การรั บ เงิ น , บริ ห ารเจ า หนี้ , บริ ห าร

confirmation,

rentals,

ลูกหนี้ที่เปน Agent, การบริหารงานแมบานทําความ

invoicing, payments, A/P for companies, house

สะอาด, สินคา คงคลัง, บริหารภัต ตาคาร, บริหารมิ นิ

cleaning management, inventory management,

บาร , spa, ซั ก รี ด , และหน ว ยงานอื่ น ๆของโรงแรม

restaurant & room service management, mini-

โดยมีระบบบัญชีที่ครบถวนรวมอยูดวย

check-in,

charges,

bar management, restaurant management, spa
management,

laundry

and

business

unit

management, complete finance & accounting.

⎯
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Services Offered

บริการตางๆ

Genesys InfoCAD is committed to satisfy the needs

บริ ษัท เจเนซิ ส อิน โฟแคด มี ค วามมุ งมั่ นที่ จะสรา งความ

of each client by providing a tailor-made solution

พึ ง พอใจให กั บ ลู ก ค า เรา โดยพั ฒ นาระบบที่ ต รงความ

for managing the client’s business functions. We

ตองการของลูกคา ในการบริหารทุกธุรกรรมของหนวยงาน

provide three different kinds of development

ทาน เรามีบริการ 3 ประเภท ใหทานเลือก ดังนี้

services, that you may choose as explained below.

I. Software Development Service

I. บริการพัฒนาซอฟทแวร

In the software development service, we provide a

ในบริการประเภทพัฒนาซอฟทแวรนี้ ทางบริษัทฯ จะมอบ

custom software for your exact business needs.

ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มาเฉพาะเพื่ อ ความต อ งการของธุ ร กิ จ

Most businesses are different and do not fit a mold

ท า น โดยทั่ ว ไปแล ว ธุ ร กิ จ แต ล ะประเภทนั้ น จะมี ค วาม

that software packages may force you to fit. We

แตกตางและมีเอกลักษณ ซึ่งไมสามารถที่จะใชโปรแกรม

personally custom-fit you with the application that

สําเร็จรูปหรือ package ในการปฏิบัติงานได ทางบริษัทฯ

precisely meets your requirements. We begin with

จะพัฒนาระบบที่ตรงกับความตองการของทาน เราเริ่มตน

the Analysis & Design stage where we interact

งานดวยขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือ ขั้นตอนการวิเคาระหและ

closely with you to gather all the necessary

ออกแบบระบบ ในขั้นตอนแรกนี้ เราจะเขามาพูดคุยและดู

information. To make sure the product meets your

งานของลูกคาเพื่อพยายามเขาใจระบบธุรกรรมของบริษัท

needs, we have an extensive review process to

ทาน เพื่อออกแบบซอฟทแวรที่เหมาะสม และเพื่อใหแนใจ

confirm the design. Only then do we proceed with

วาระบบที่เราออกแบบนั้นเหมาะสมกับบริษัททาน เราจะมี

the software development phase. Many software

กระบวนการตรวจสอบแบบของเรา จนกระทั่งทานพึงพอใจ

companies do not bother with an extensive design

ต อ งานที่ เ ราได อ อกแบบไว ก อ นเริ่ ม การพั ฒ นา บริ ษั ท

phase, meaning the requirements are not well-

ซอฟทแวรอื่นๆ อาจไมมีขั้นตอนนี้ที่ชัดเจนและสมบูรณ ซึ่ง

captured. By focusing on design and by presenting

บ อ ยครั้ ง ทํ า ให ซ อฟ ท แวร ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไม ต รงต อ ความ

the design in a manner that users can easily

ต อ งการ การมุ ง เน น ไปที่ ก ารออกแบบและเสนอแบบใน

comprehend, the first release of our software

รู ป แบบที่ ลู ก ค า สามารถเข า ใจได ทํ า ให ซ อฟ ท แวร ที่ เ รา

product usually requires very little change. In

ผลิ ต ออกมาในชั้ น เบื้ อ งต น ไม จํ า เป น จะต อ งมี ก ารแก ไ ข

addition, our client feels secure knowing they have

มากนัก อีกอยาง ลูกคาของเราจะมั่นใจไดวาโปรแกรมนี้จะ

had a good chance to review their needs prior to

เหมาะสมกับความตองการ เนื่องจากไดมีขั้นตอนของการ

development or customization.

ออกแบบ และพิจ ารณาแบบอย างรอบคอบเรียบรอ ยแล ว
กอนจะทําการพัฒนาขึ้นมา
⎯
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For each stage of production, a formal weekly
status report is prepared to inform our client of the

ในแตละขั้นตอนของการพัฒนาซอฟทแวรเรานั้น จะมีการ

status. Thus, our customers know the exact status

ทํารายงานความกาวหนาเปนรายสัปดาห เพื่อใหลูกคาของ

and when to expect the completed software or

เราทราบถึงสถานะปจจุบันของการพัฒนา ดังนั้น ลูกคาก็

requested changes.

จะทราบสถานะของซอฟทแวรได

และคาดไดวาการผลิด

ซอฟทแวร หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดขอไวจะเสร็จเมื่อไหร

II. Software Outsourcing Service

II. บริการพัฒนาซอฟทแวรแบบวาจาง outsource

We also service companies seeking professional

ทางบริ ษั ท เจเนซิ ส มี บ ริ ก ารอี ก ประเภทหนึ่ ง คื อ การ

help for their own development team by providing

ใหบริการเพื่อชวยเหลือทีมพัฒนาซอฟทแวรของทาน ใน

software outsourcing service. Our involvement will

การบริการประเภทนี้ ผูเชี่ยวชาญจากทางบริษัทเราจะเขา

be at the level agreed upon with each client. Once

ไปเปนเสมือนหนึ่งในทีมพัฒนาของทานเอง ประเภทของ

completed, the source code belongs to the client,

การบริการนี้ จะขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา เมื่อการ

thus making it easy for future modifications. Some

พั ฒ นาเสร็ จ สิ้ น แล ว ต น ฉบั บ โปรแกรมหรื อ ซอร ส โค ด

clients even ask us only to perform analysis and

(source code) ก็จะเปนของลูกคาเอง ลูกคาบางรายจะ

design of the software for them, since they plan to

เพียงใหเราวิเคราะหและออกแบบระบบใหเทานั้น สวนการ

develop via their own development team.

As a

พัฒนาจะเปนหนาที่ของทีมพัฒนาของลูกคาเอง เมื่อมีการ

company we have the strength both as analyst and

แกไขในอนาคตก็จะเปนสิ ทธิของลูกค า ทางบริษัท เจเน

as developer, which may not be the case with

ซิ ส มี ค วามเชี ย วชาญทั้ ง ในฐานะผู อ อกแบบระบบ และ

many other software development companies.

ผูพัฒนาระบบซึ่งอาจแตกตางจากบริษัทซอฟทแวรอื่นๆ

III. Consulting Service

III. บริการเปนที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบ

We provide consulting services in any aspect of

ทางบริษัทฯเองใหบริการเปนที่ปรึกษาในทุกขั้นตอนของ

software development. We have been requested to

การพั ฒ นาซอฟ ท แวร เราเคยถู ก เชิ ญ ให เ ป น ผู อ อกแบบ

assist

ซอฟ ท แวร , ผู เ ขี ย นสเปกซอฟ ท แวร , ผู นํ า ซอฟ ท แวร

in

writing

requirement

specifications,

designing interfaces, implementing a software

สําเร็จรูปทีมีในทองตลาดมาใชงาน

package,

project

การตรวจสอบซอฟ ท แวร ที่ ผู อื่ น พั ฒ นา, และการควบคุ ม

management. We can also help you draft a plan to

หรือบริหารโครงการ เราสามารถชวยทานหากลยุทธในการ

improve the efficiency of your manufacturing

ใชซอฟทแวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบวรการผลิตของ

processes through the effective use of information

ทานได โดยการนําระบบไอทีมาใช

validating

a

product,

and

(implementation),

technology.

⎯
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If you need any more information about the type of

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตางๆ ที่ทาง

services we offer, please do not hesitate to contact

บริษัทสามารถใหได ทานสามารถติดตอเราได

us.

⎯
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Products

ผลิตภัณฑ

For about 15 years our professional team has

ที ม พั ฒ นาซอฟ ท แวร ที่ เ ชี่ ย วชาญของเรานั้ น ได พั ฒ นา

developed a variety of software, which have been

ระบบมากว า 15 ป แ ล ว ซึ่ ง ได ป ระสบความสํ า เร็ จ ทํ า ให

successfully applied to better manage and control

ลูกคาเราสามารถควบคุมและบริห ารธุรกรรมตางๆ

the businesses of many clients. We usually create

ธุ ร กิ จ ตนได เราเน น การพั ฒ นาซอฟ ท แวร ขึ้ น ตามความ

applications to fit each client’s exact needs.

ตองการเฉพาะด า นของลูกค า หลังจากประสบการณการ

However, with the many years of experience, we

พัฒนาที่เรามีมาหลายปนั้น เรามีซอฟทแวรบางประเภทที่

do have a few applications that can be considered

สามารถมองเปน ผลิ ตภัณท หรือ package

products, since they are general enough for anyone

ซอฟทแวรเหลานี้สามารถใชกับธุรกิจที่ใกลเคียงกันได

ของ

ได เพราะ

in a similar business to use.
ผลิตภัณทเหลานี้ประกอบไปดวย:
Our products include:

I.

I.

Genesys ERP for Manufacturing Enterprise

Genesys ERP ระบบ ERP เพื่ออุตสาหกรรมการ
ผลิต

Resource Planning (ERP)
II. Genesys Wear Soft for Garment

II.

Manufacturing ERP

Genesys Wear Soft เพื่อระบบ ERP การผลิต
การเมนท

III. Genesys Coupon Scan for Coupon

III.

Genesys Coupon Scan สามารถสแกนบาร

Barcode Scan for Garment Piece-Rate

โคดเพื่อคิดคาแรงรายชิ้น ในอุตสาหกรรมการ

Wages

เมนทได

IV. Genesys Man Power for Human Resource

IV.

Management and Payroll Processing

Genesys Man Power เพื่อระบบการบริหาร
บุคคล และการจายเงินเดือน

V. Genesys BizPac Finance and Accounts for

V.

SME Business

Genesys BizPac ระบบการเงินและบัญชี
สําหรับธุรกิจ SME

VI. Genesys Best Policy for Insurance

VI.

Brokerage

Genesys Best Policy ระบบเพื่อบริษัทนายหนา
ประกันภัย

⎯
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I. Genesys ERP for Manufacturing ERP
1.

I. ระบบ Genesys ERP เพื่อธุรกิจการผลิต

General Sales Management – enquiry,

1.

quotation, and orders.
2.

เสนอราคา, การทําใบเสนอราคา, และการสั่ง
order โดยลูกคา

*Consignment Sales Management department stores sales, credit note, etc.

3.

2.

*การขายแบบฝากขาย ซึ่งรวมถึงการขายใหกับ
หางสรรพสินคา, การรับคืน/ลดหนี้, และการสง

*Retail Outlet, POS, Sales Agent

ของ

Management
4.

การบริหารการขาย ซึ่งรวมไปถึง การขอให

3.

Purchasing and Material Resource

*การบริหารจุดขายปลีก, ระบบ Point Of Sales
(POS), และการบริหารพนักงานขาย

Planning (MRP)
4.

การซื้อและระบบ MRP

(BOM)

5.

การพัฒนาสินคาและ สูตรการผลิต (BOM)

6.

Inventory Management with Barcode

6.

การบริหารสินคาคงคลังโดยใชระบบบารโคด

7.

*Subcontract Production Management

7.

*การควบคุมการจางผลิตภายนอกโดย

8.

Production Management

9.

*Production Planning and Scheduling

10.

*Production Process Flow and WIP

5.

Product Development and Bill of Materials

ผูรับเหมา

Control with Barcode
11.

*Finance and Accounts

12.

*Asset & Machinery with Depreciation

13.

*Automated Manufactured Goods Costing

14.

*QA for Purchased & Produced Goods

15.

*Human Resource (HR) Management with

การควบคุมการผลิตภายในโรงงาน

9.

*การวางแผนและตารางเวลาการผลิต

10.

*การควบคุมการเคลื่อนไหวสินคาใน
สายการผลิตโดยใชระบบบารโคด

11.

*ระบบการเงินและการบัญชี

12.

*ระบบบริหารสินทรัพยและเครื่องจักร โดยมี
ระบบการคิดคาเสื่อมราคา

Payroll Processing
16.

8.

13.

*การคิดตนทุนสินคาที่ผลิตโดยอัตโนมัติ

14.

*การควบคุมคุณภาพหรือ QA สําหรับสินคาที่
ซื้อและสินคาที่ผลิต

*ISO 9000 Documentation

15.

⎯
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17.

*Export and Documentation

18.

*Logistics Management

เงินเดือน

* - Optional Modules

16.

*การทําเอกสาร ISO ประเภท 9000

17.

*การทําเอกสารเพื่อการสงออกตางๆ

18.

*การควบคุมระบบการขนสงสินคา

* - รายการที่เปนทางเลือก หรือ optional

II. Genesys Wear Soft เพื่อผูผลิตเสื้อผาการเมนต

II. Genesys Wear Soft for Garment
Manufacturing

1.

1. Core Sales, Purchasing, Inventory, and

ระบบหลักเพื่อบริหารงาน ขาย, จัดซื้อ, สินคา
คงคลัง และผลิต

Production Management Module Policy
2. *Financial Accounting Module

2.

*ระบบบริหารการเงิน และการบัญชี

3.

*ระบบการบันทึกทะเบียนสินทรัพย และคา

3. *Asset Management and Depreciation

เสื่อมราคา

Module (linked to Finance)
4. *Production Planning and Scheduling
Module
5. *Human Resource (HR) Management and

4.

*ระบบบริหารแผน และตารางเวลาการผลิต

5.

*ระบบบริหารงานบุคคล และการจายเงินเดือน

6.

*ระบบการจายคานายหนา commission การ
ขาย

Payroll Module – SOLD SEPARATELY
7.

6. *Sales Commission Module (can link to HR)

*ระบบคูปองตัดเย็บ Barcode เพื่อคิดคาแรง
รายชิ้นและแจงสถานะการผลิต

7. *Coupons for Piece-Rate Payment and

8.

Production Tracking Module (can link to

*ระบบควบคุมการจางผลิตภายนอกโดย
ผูรับเหมา

HR) – SOLD SEPARATELY
8. *Subcontracted Work Management Module
9. *Customer Enquiry Order and Quotation
Module
10. *Sampling Order Management Module

⎯

9.

*ระบบเสนอราคาใหลูกคา

10.

*ระบบการสั่งผลิตตัวอยาง

11.

*ระบบคํานวณตนทุนสินคาที่ผลิตโดยอัตโนมัติ

12.

*ระบบบริหารงานฝากขายในพื้นที่การขาย
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11. *Produced Goods Job Costing Module

13.

*ระบบบันทึกการขายที่รานคาปลีก โดยจะโอน
ขอมูลมาที่สํานักงานใหญ

12. *Retail Outlet and Consignment Sales with
GP Management Module

* - รายการที่เปนทางเลือก หรือ optional

13. *Point of Sale (POS) Software. Linked to
Head Office
* - OPTIONAL MODULES

III. Genesys Coupon Scan for Garment Piece-

III. Genesys Coupon Scan เพื่อการคิดคาแรงราย

rate Wages

ชิ้นจากงานตัดเย็บเสื้อผา

1. Stitching Operations List and Price Setup

1.

การแสดงรายการขั้นตอน (Operation) ในการ
ผลิต

2. Print Coupon as Barcode Stickers
2.

พิมพคูปอง โดยใช Barcode

3.

คิดคาแรงพนักงานโดยการอาน (Scan) คูปอง

4. Employee Payment for Piece-Rate Work

4.

ระบบการจายคาแรงแบบรายชิ้น

5. Production Status and 25 Other Reports

5.

ระบบรายงานสถานะการผลิต / รายงานตาง ๆ

3. Scan Coupons for Employee Piece-Rate
Wages

อีก 25 รายงาน

IV. Genesys Man Power for Human Resource

IV. Genesys Man Power เพื่อการบริหารงานบุคคล

Management and Payroll Processing

และการจายเงินเดือนพนักงาน

1. Employee Information

1.

รายละเอียดพนักงาน

2. Import / Export data from Daily Time Card

2.

การนําเขาขอมูลการเขา-ออกงานของพนักงาน

Machine

จากเครื่องตอกบัตร

3. Periodic (15 days or 30 days) Work Records

3.

Summary

บันทึกการทํางานรายเดือน (และ/หรือ 15 วัน)
ของพนักงาน

⎯
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4. Employee training and seminar experiences

4.

ขอมูลการฝกอบรมและสัมมนา

5. Set Monthly Sales Target for Sales Staff

5.

การกําหนดเปายอดขายรายเดือน ใหพนักงาน
ขาย

6. Change Salary Information System
7. Income and Deductions Setup
8. Pay Slip with Income, Deductions, Taxes.
9. Export data for Bank Transfer for ATM for

6.

เปลี่ยนรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน

7.

ขอมูลรายได/รายหักใบ slip เงินเดือน

8.

ทําใบ slip เงินเดือน (และ/หรือ 15 วัน) ให
พนักงาน

your bank.
9.

10. Online leave request and sick, vacation

สงออกขอมูลเงินเดือนสําหรับการโอนเงินเขา
ธนาคารผาน ATM ของธนาคารที่ใช

leave reports
11. Can link to sales commissions system,
coupons for wages system, and finance

10.

ใบลางาน และ รายงานการลา การมาสาย

11.

สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับ 1) ระบบการจายคา
commission การขาย และ 2) ระบบคูปองตัด

system.

เย็บ 3) ระบบบัญชี

V. Genesys BizPac Finance and Accounts for

V. Genesys BizPac ระบบการเงินและการบัญชี เพื่อ

SME Business

ธุรกิจ SME

1.

General Sales Management – enquiry,

1.

quotation, and customer orders.

ระบบบริหารการขายทั่วไป มีการขอเสนอราคา,
การเสนอราคา, และการสั่งของลูกคา

2.

Purchasing

2.

การสั่งซื้อ

3.

Inventory Management with Barcode

3.

ระบบควบคุมสินคาคงคลัง โดยใชบารโคด

4.

Accounts Receivable – invoices, returns,

4.

ระบบบัญชีลูกหนี้ – บิลขาย, การคืนสินคา,

5.

credit notes, receipts from customer,

เครดิตโนด, การรับเงินจากลูกคา, และการรับ

other receipts

อื่นๆ
5.

Accounts Payable – purchases, returns,

ระบบบัญชีเจาหนี้ – บิลซื้อ, การคืนสินคา,

credit notes from supplier, payments to

เครดิตโนด, การจายเงินใหพนักงานขาย, และ

supplier, miscellaneous payments.

การจายอื่นๆ

⎯
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6.

Banking Management – print checks,

6.

deposits, post-dated checks,

การฝากเงิน, การเขียนเช็คลวงหนา, การ

reconciliation, checks on hand, cash

reconcile statement ของธนาคาร, เช็คถือ

checks, etc.

จายและเช็คที่จายออกไป, เช็กที่ชําระแลว และ

7.

Petty Cash Ledger

8.

Full Accounting - account chart, GL, Trial

อื่นๆ

Balance, Income Statement, Balance

7.

ระบบสํารองจายเงินสด

8.

ระบบบัญชีที่สมบูรณ – ผังบัญชี, ระบบ GL, งบ

Sheet.
9.

การบริหารบัญชีธนาคาร – ระบบการพิมพเช็ค,

ดุล, งบทดลอง, งบกําไรขาดทุน, และอื่นๆ

Export and Documentation

9.

ระบบทําเอกสารสงออก และระบบสงออก

VI. Genesys Best Policy for Insurance

VI.

Brokerage

ประกันภัย

Genesys

Best

Policy

เพื่อธุรกิจนายหนา

1. การเสนอราคา

1. Quotation

2. การสั่งซื้อกรมธรรม
2. Orders

3. ขอมูลกรมธรรม
4. การทําใบแจงหนี้

3. Policy

5. บัญชีเจาหนี้และลูกหนี้
4. Invoicing

6. การตออายุ
7. ใบเคลม

5. Account Payable and Account Receivable

8. ระบบบัญชีที่สมบูรณ (ผังบัญชี, ระบบ GL, งบดุล,

6. Renewals

งบทดลอง, งบกําไรขาดทุน, และอื่นๆ)
9. ประเภทประกันตางๆ และรายงานตางๆ.

7. Claims
8. Integrated Accounts Module (GL, Trial
balance, balance sheet, etc.)
9. All types of insurance, many reports

Although the above may be considered packages,

ระบบทั้ง 6 ประเภทที่กลาวมาขางตนนั้น สามารถมองเปน

we do provide the service of putting your

แพ็ ก เกจได ก็ จ ริ ง แต ท างบริ ษั ท ยั ง มี บ ริ ก ารที่ จ ะพิ ม พ ล ง

company’s logo into the software. For more

แบบฟอรม รวมถึงพิมพ Logo ของลูกคาลงบนเอกสารที่
ออกมาจากระบบทุกประเภท เชน บิลขาย และ PO ถาทาน
⎯
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information on our products and services please

ต อ งการทราบรายละเอี ย ดของบริ ก ารและสิ น ค า ที่ เ รามี

feel free to contact us.

โปรดติดตอมายังบริษัทฯ

⎯
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Genesys Site References

รายชื่อตัวอยางลูกคา

With over 15 years of development experience, we

ด ว ยประสบการณ ม ากกว า 15

ป ใ นด า นการพั ฒ นา

are certain that our experience can benefit your

ซอร ฟ แวร ข องเรา คุ ณ จะมั่ น ใจได ว า เราสามารถพั ฒ นา
ระบบที่ตรงกับความตองการของธุรกิจคุณ เพื่อชวยใหคุณ

business. You will be able to increase efficiency as
well as gain control of all your business functions

จัดการและควบคุมการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

through our integrated software.

ยิ่งขึ้น
เราไดแบงประเภทของซอฟทแวรที่เรามีประสบการณใน

Below we have grouped the software we have

การพัฒนาออกเปน 5 กลุมดวยกัน รายละเอียดของซอฟท

developed into 5 categories. The description and

แวรในแตละกลุม และรายชื่อลูกคาอางอิง มีดังนี้

site references for each category are shown below.
I.

I.

Manufacturing and Finance ERP Systems

ระบบการผลิตเพื่อ ERP

II. ระบบการผลิตการเมนท ERP

II. Garment ERP Systems

III. ระบบธุรกิจประเภท SME

III. SME Business Applications

IV. ระบบบริหารโรงแรม, การเชาหอง, และภัตตาคาร

IV. Hotel, Apartment, and Restaurant

V. ระบบเพื่อธุรกิจนายหนาประกันภัย

V. Insurance Brokerage

I. Manufacturing and Finance ERP System

I. ระบบ ERP เพื่อธุรกิจการผลิต

This is among our biggest development projects

ซอฟทแวรประเภทนี้คือ ซอฟทแวรประเภทที่ใหญที่สุดที่

and integrates all the production control functions

เราได พั ฒ นามา โดยมี การบู ร ณาการกระบวนการในผลิ ต

linked to financial accounting. This system includes

ตางๆ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบบัญชีใหเปนหนึ่งเดียว ระบบนี้

production

and

รวมไปถึ ง การควบคุ ม การผลิ ต , การคิ ด ต น ทุ น , การเงิ น ,

inventory management. Production control includes

การบริหารสินคาคงคลัง ในสวนระบบการผลิตนั้น รวมไป

raw materials procurement, item code with bill of

ถึ ง ระบบการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ , การทํ า สู ต รการผลิ ต โดยมี

materials (tree), production formula, manufacturing

BOM คลายกับรูปของตนไม หรือ tree, การเปดใบสั่งผลิต

order, MRP, raw material issues, finished goods

(Manufacturing Order), การทํา MRP, การเบิกวัตถุดิบ,

production tracking. The job costing module takes

การตรวจสถานะของทุกขั้นตอนการผลิต การรับสินคาจาก

into account purchase costs, production costs, labor

การผลิ ต โมดูล ในการคิด ต นทุ นการผลิต นั้ น สามารถคิ ด

costs, and machine costs to assign cost values

ตนทุนสินคาจากการซื้อ, การผลิต, การนําคาแรงมาเฉลี่ย,

automatically to produced goods.

The financial

การนํ า ต น ทุ น จากการเสื่ อ มราคาของเครื่ อ งจั ก ร และค า

module covers the entire accounting procedure

ตนทุนในการผลิดอื่นๆ เพื่อนํามาคิดตนทุนของแตละสินคา

control,

job

costing,

finance,

⎯
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including purchase, sales, receipts, payments, and

ที่ผ ลิตไดโดยอั ตโนมัติ โมดู ลการเงินนั้นครอบคลุมไปถึ ง

orders tracking. The billing is done via the system.

ทุกขั้นตอนของการเงินและการบัญชี รวมทั้งการซื้อ, ขาย,

Profit / Loss can be obtained by Group, Company,

รับเงิน, จายเงิน และการบริหารใบออเดอรตางๆ เชน ใบสั่ง

Department, or Project. The system also handles

ขาย ใบสั่งซื้อและใบสั่งผลิต ธุรกรรมการเงิน เชนการเปด

multiple

posts

บิล นั้ น จะออกโดยระบบ และการบัน ทึ กบั ญชีก็จ ะเกิ ดขึ้ น

rate

โดยอัตโนมัติ ทําใหสามารถจะดูงบกําไรขาดทุน โดยแยก

These systems are developed for

เป น กลุ ม , บริ ษั ท , แผนก หรื อ เป น โครงการได ระบบ

companies with ISO 9000-2. The following modules

สามารถใช ส กุ ล เงิ น ได ห ลากหลาย และสามารถจั ด การ

are included among the projects developed:

เรื่ อ งของการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นได โ ดย

currencies

losses/gains

due

fluctuations.

1.

and

to

automatically

currency

exchange

General Sales Management – enquiry,

อั ต โนมั ติ ระบบดั ง กล า วทั้ ง หมดนี้ ไ ด ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ

quotation, and orders.

บริษัทประเภท ISO 9000 หลายบริษัท ซึ่งโดยรวมแลวมี
โมดูลดังตอไปนี้

2.

Consignment Sales Management -

1.

department stores sales, credit note, etc.
3.

เสนอราคา, ใบเสนอราคา, และการสั่งของโดย
ลูกคา

Retail Outlet, POS, Sales Agent
Management

4.

2.

การฝากขาย โดยฝากขายที่หางสรรพสินคา,
การทําใบคืนของ, และอื่นๆ

Purchasing and Material Resource
Planning (MRP)

5.

การบริหารการขายทั่วไป โดยมีระบบขอใบ

3.

การบริหารจุดขายปลีก, ระบบ บันทึกการขายที่

Product Development and Bill of Materials

รานคาปลีก (Point Of Sales POS), และการ

(BOM)

บริหารพนักงานขาย

6.

Inventory Management with Barcode

4.

การซื้อเพื่อแผนการผลิด (MRP)

7.

Subcontract Production Management

5.

การพัฒนาสินคาและ สูตรการผลิต BOM

8.

Production Management

6.

การบริหารสินคาคงคลังโดยใชระบบบารโคด

9.

Production Planning and Scheduling

7.

การควบคุมการผลิตโดยผูรับเหมา

10.

Production Process Flow and WIP Control

8.

การควบคุมการผลิตภายในโรงงาน

9.

การวางแผนและตารางการผลิต

10.

การควบคุมการเคลื่อนไหวสินคาใน

with Barcode
11.

Finance and Accounts

12.

Asset / Machinery with Depreciation.

สายการผลิตโดยใชระบบบารโคด

⎯
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13.

Automated Manufactured Goods Costing

11.

ระบบการเงินและการบัญชี

14.

QA for Purchased & Produced Goods

12.

ระบบบริหารสินทรัพยและเครื่องจักร โดยมี

15.

Human Resource (HR) Management with

ระบบการคิดคาเสื่อมราคา

Payroll Processing

13.

การคิดตนทุนสินคาที่ผลิตโดยอัตโนมัติ

16.

ISO 9000 Documentation

14.

การควบคุมคุณภาพหรือ QA สําหรับสินคาที่ซื้อ

17.

Export and Documents

18.

Logistics Management

และสินคาที่ผลิต
15.

เงินเดือน

Customer References

17.

การทําเอกสารเพื่อการสงออกตางๆ

18.

การควบคุมระบบการขนสงสินคา

ประเภทธุรกิจ:

การสั่งซื้อ, BOM หรือสูตรการผลิต, การซื้อ, การควบคุม

of Materials, Purchases, Inventory Management,

สินคาคงคลัง, เบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต, รับสินคาที่ผลิต

Production Material Issues, Production Material

เสร็จสิ้น,

Accounts

การควบคุมการผลิต,

บัญชีลูกหนี้และบัญชี

เจาหนี้, ระบบบัญชีโดยรวม

Receivable, Accounts Payable, Full Accounting.
Okayama Thailand

Okayama Thailand

Business: Air-Conditioner Parts Manufacturing

ประเภทธุรกิจ: อะไหลเครื่องปรับอากาศ

Sales

Order,

Materials,

Sales,

Purchases,

Purchase
Inventory

Order,

Bill

of

ในระบบประกอบไปดวย: ใบสั่งขาย, การขาย, ใบสั่งซื้อ,

Management,

สูตรการผลิต, การซื้อ, การควบคุมสินคาคงคลัง, การเบิก

Production Material Issues, Production Material

วัตถุดิบ,

Receipts,

บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจาหนี้

Production

และทําการ

ในระบบประกอบไปดวย: การเสนอราคา, ทําใบสั่งขาย,

Quotation, Sales Order, Sales, Purchase Order, Bill

Management,

ผลิตอุปกรณอิเล็กโทรนิค

สงออก

Exports

Production

การทําเอกสาร ISO ประเภท 9000

Hoo Chin Electronics

Electronics Parts Manufacturing with

Receipts,

16.

รายชื่อลูกคา

Hoo Chin Electronics

Business:

การบริหารทรัพยากรบุคคล และการทําจาย

Management,

Accounts

⎯
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Receivable, Accounts Payable
SCG (Thailand)

SCG (Thailand)

Business: Gas Valve Manufacturing with Exports

ประเภทธุรกิจ: ผลิตวาลวแกสเพื่อสงออก

Quotation, Sales Order, Sales, Purchase Order, Bill

ในระบบประกอบไปดวย: การเสนอราคา, ทําใบสั่งขาย,

of Materials, Purchases, Inventory Management,

การสั่งซื้อ, BOM หรือสูตรการผลิต, การซื้อ, การควบคุม

Production Material Issues, Production Material

สินคาคงคลัง, เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต, รับสินคาที่ผลิตเสร็จ

Receipts,

สิ้น,

Production

Management,

Accounts

การควบคุมการผลิต,

บัญชีลูกหนี้และบัญชีเจาหนี้,

Receivable, Accounts Payable, Asset Management,

การบริหารสินทรัพย, คาเสื่อมราคา, การวางแผนการผลิต,

Production Planning, ISO 9000 Documentation,

จัดการเอกสาร ISO 9000, การจัดการเอกสารสงออก,

Export Documentation, QA, Full Accounting.

ควบคุมคุณภาพ, การเงินและการบัญชี

Fortune Parts Industry

Fortune Parts Industry

Business:

ประเภทธุรกิจ: ผลิตอะไหลรถยนตเพื่อสงออก

Automotive Parts Manufacturing with

Exports

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

This system is made up of modules similar to the
previous item.
SCG Industry

SCG Industry

Business:

ประเภทธุรกิจ: อะไหลรถยนต โดยนําเอาอะไหลเกามาทํา

Automotive Parts Refurbishing and

Manufacturing with Exports

เปนของใหมเพื่อสงออก

This system is made up of modules similar to the

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

previous item.
Gamma Manufacturing

Gamma Manufacturing

Business: Fabric Dyeing Plant

ประเภทธุรกิจ: โรงยอมผา

Production Control with Job Order, Inventory

ในระบบประกอบไปดวย:

Management, Production Process Management,

ใบสั่งผลิตหรือ Job Order, การควบคุมสินคาคงคลัง, การ

Deliveries, Production Efficiency Reports

เคลื่อนไหวของสินคาในกระบวนการ, การสงของ, และการ

การควบคุมการผลิตโดยเปด

ตรวจสอบการยืดหดของผา, และรายงานอื่นๆ
Avon Lace

Avon Lace

Business: Embroidered Lace Manufacturing with

ประเภทธุรกิจ: ผลิตผาลูกไมเพื่อการสงออก

Exports

ในระบบประกอบไปดวย:

Lace Design and Image Library, Design Costing and

ฐานขอมูลรูปภาพ, การคิดตนทุนจากแบบเพื่อเสนอราคา,

Pricing, Production Order, Purchase Order, Sales

เปดใบสั่งผลิต, การสั่งซื้อ, การขาย, เปดบิลขาย, ควบคุม

Order,

สินคาคงคลัง, รับเงิน, การซื้อ, จายเงิน, บัญชีลูกหนี้,

Sales

Receipts,

Invoice,

Purchases,

Inventory

Management,

Payments,

Accounts

มีการออกแบบและเก็บ

บัญชีเจาหนี้, การสงของ, บริหารเรื่องธนาคาร, สงวัตถุดิบ
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Receivable, Accounts Payable, Delivery Dispatch,

เพื่อการผลิต, การรับสินคาที่ผลิตเสร็จ, คิดตนทุนการผลิต

Banking,

,

Production

Issues,

Goods

Received,

Production Costing, Production Process Output,

การควบคุมสินคาระหวางการผลิต,

การตรวจสอบ

สถานะการผลิต, และรายงานอื่นๆ

Production Status Tracking.
Royal Pacific

Royal Pacific

Business:

ประเภทธุรกิจ: ผลิตผาลูกไมเพื่อสงออก

Embroidered Lace Manufacturing with

Exports

ในระบบประกอบไปดวย: การสั่งผลิต, สั่งซื้อ, สั่งขาย,

Production Order, Purchase Order, Sales Order,

เปดบิลขาย,

Sales Invoice, Inventory Management, Delivery

ควบคุมคุณภาพ,

Dispatch, Quality Control, Job Costing, Machine

ผลิตของเครื่องจักร, การควบคุมสินคาระหวางผลิต, การ

Scheduling, Production Process Output, Production

ตรวจสอบสถานะการผลิต

การควบคุมสินคาคงคลัง,
การคิดตนทุน,

การสงของ,

การทําตารางเวลาการ

Status Tracking
Prima Lace

Prima Lace

Business:

ประเภทธุรกิจ: ผลิตผาลูกไมเพื่อสงออก

Embroidered Lace Manufacturing with

Exports

ในระบบประกอบไปดวย:

Lace Design and Image Library, Design Costing and

ฐานขอมูลภาพ, เปดใบสั่งผลิต, การสั่งซื้อ, การขาย, เปด

Pricing, Production Order, Purchase Order, Sales

บิลขาย, ควบคุมสินคาคงคลัง, รับเงิน, การซื้อ, จายเงิน,

Order,

บัญชีลูกหนี้,

Sales

Receipts,

Invoice,

Inventory

การสงของ,

บริหารเรื่อง

ธนาคาร, สงวัตถุดิบเพื่อการผลิต, การรับสินคาที่ผลิตเสร็จ

Receivable, Accounts Payable, Delivery Dispatch,

, คิดตนทุนการผลิต, การโอนขอมูลระหวางโรงงานและ

Production Issues, Goods Received, Production

บริษัทแม, การควบคุมสินคาระหวางผลิต, การตรวจสอบ

Costing, Data synchronization from Factory to Head

สถานะการผลิต

Production

Payments,

บัญชีเจาหนี้,

Accounts

Office,

Purchases,

Management,

ออกแบบผาลูกไมและเก็บเปน

Process

Output,

Production

Status Tracking.
DSK Fabric

DSK Fabric

Business: Fabric Manufacturing

ประเภทธุรกิจ: ผลิตผา

Production Order, Purchase Order, Sales Order,

ในระบบประกอบไปดวย: การสั่งผลิต, สั่งซื้อ, สั่งขาย,

Sales Invoice, Inventory Management, Receipts,

เปดบิลขาย, การควบคุมสินคาคงคลัง, รับเงิน, การซื้อ,

Purchases,

จายเงิน, บัญชีลูกหนี,้

Payments,

Accounts

Receivable,

บัญชีเจาหนี้, การสงของ, สง

Accounts Payable, Delivery Dispatch, Production

วัตถุดิบเพื่อการผลิต, การรับสินคาที่ผลิตเสร็จ, คิดตนทุน

Issues,

การผลิต, การควบคุมสินคาระหวางผลิต, การตรวจสอบ

Goods

Received,

Production

Costing,

Production Process Output, Production Lot Tracking

สถานะการผลิตโดยลอต

Food Village

Food Village

Business: Food Manufacturing and Distribution

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจัดสงอาหาร
⎯
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Quotation, Sales Order, Sales, Purchase Order, Bill

ในระบบประกอบไปดวย: การทําใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย,

of Materials, Purchases, Inventory Management,

การขาย, สั่งซื้อ, BOM หรือสูตรการผลิต, การซื้อ, การ

Subcontract Production Management, Subcontract

ควบคุมสินคาคงคลัง, การบริหารงานผลิตภายนอก, การ

Material

เบิกวัตถุดิบเพื่องานจางผลิต,

Issues,

Subcontract

Finished

Goods

รับสินคาจากงานจางผลิต,

Receipts, Accounts Receivable, Accounts Payable,

บัญชีลูกหนี้,

Asset Management, QA, Full Accounting, Asset &

ควบคุมคุณภาพ, ระบบบัญชีและการเงิน, คาเสื่อมราคา,

Depreciation, Job Costing, Logistics Management,

การคิดตนทุน,

Sales Commissions.

คอมมิสชั่นการขาย

Tanaosri Co.

Tanaosri Co.

Business:

Chicken

Farm,

Butchery,

Food

บัญชีเจาหนี้,

การบริหารสินทรัพย,

การ

การควบคุมระบบขนสงสินคา, การคิดคา

ประเภทธุรกิจ: ฟารมเลี้ยงและโรงเชือดไก การผลิตอาหาร

Manufacturing

ในระบบประกอบไปดวย: การทําใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย,

Quotation, Sales Order, Sales, Purchase Order, Bill

การขาย, สั่งซื้อ, BOM หรือสูตรการผลิต, การซื้อ, การ

of Materials, Purchases, Inventory Management,

ควบคุมสินคาคงคลัง, การบริหารงานผลิตภายนอก, การ

Subcontract Production Management, Subcontract

เบิกวัตถุดิบเพื่องานจางผลิต,

Material

บัญชีลูกหนี้,

Issues,

Subcontract

Finished

Goods

บัญชีเจาหนี้,

รับสินคาจากงานจางผลิต,
การบริหารสินทรัพย,

การ

Receipts, Accounts Receivable, Accounts Payable,

ควบคุมคุณภาพ, ระบบบัญชีและการเงิน, คาเสื่อมราคา,

Asset Management, QA, Full Accounting, Asset &

ระบบการผลิต

Depreciation, Manufacturing.
Siam Food Public Co.

Siam Food Public Co.

Business:

Pineapple

and

Food

Products

ประเภทธุรกิจ:

ผลิตอาหารกระปองประเภทสัปปะรดและ

Manufacturing with Exports

ผลไมอื่นๆ และผลิตภัณทอาหารเพื่อการสงออก

Study of effective ERP use, development of

ในระบบประกอบไปดวย:

production planning module linked to MOVEX, the

เหมาะสม,

existing ERP system.

เชื่อมโยงกับระบบ MOVEX ที่มีอยูซึ่งเปนระบบ ERP

GLC Co. (Giffarine)

GLC Co. (Giffarine)

Business: Food and Cosmetic Manufacturing

ประเภทธุรกิจ: ผลิตอาหารและเครื่องสําอางค

Analysis, design, and development of complete

ในระบบประกอบไปดวย: การวิเคราะห, ออกแบบ, และ

manufacturing system for the food and cosmetic

พัฒนาระบบการผลิตที่สมบูรณ

products of Giffarine. Complete ERP system with

เครื่องสําอางคของบริษัท Giffarine,

Pricing, Quotation, Sales Order, Sales, Purchase

สมบูรณกอนการคิดราคา, เสนอราคา, สั่งขาย, การขาย,

Order,

Product

สั่งซื้อ, BOM และสูตรการผลิต, การซื้อ, การพัฒนาผลิต

Batch

ภัณท, ควบคุมสินคาคงคลัง, การบริหาร Batch สินคา,

Management, Subcontract Production Management,

การบริหารงานจางผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจาหนี้, การ

Accounts Receivable, Accounts Payable, Asset

บริหารสินทรัพยและคาเสื่อมราคา,

Bill

Development,

of

Materials,
Inventory

Purchases,
Management,

⎯

ศึกษาถึงวิธีการใช

ERP

เพื่อพัฒนาระบบวางแผนการผลิต

ที่
โดย

เพื่อผลิตอาหารและ
ระบบ ERP ที่

การควบคุมคุณภาพ

20 ⎯

Genesys InfoCAD Co. Ltd., 2nd Fl. Viroj Tower, 555 Moo 2, Suksawad Rd., Rajburana, Bangkok 10140
Tel: 02-428-9141,2,3 Fax: 02-874-5417. http://www.genesysinfo.com. Email: sales@genesysinfo.com

Management,

QA,

Full

Accounting,

Asset

&

สินคา, ระบบบัญชีและการเงิน, ระบบการผลิต

Depreciation, Manufacturing.

II. Garment Production ERP System

II. ระบบเพื่อการผลิตเสื้อผาการเมนต

This system is our complete software for garments

ระบบนี้ จะเกี่ ย วข องกั บ การจัด ซื้ อและการผลิต เสื้ อผา การ

merchandising and production including:

เมนต ซึ่งประกอบไปดวย:

1. Core Sales, Purchasing, Inventory, and

1.

ระบบหลักเพื่อบริหารงาน ขาย, จัดซื้อ, สินคา
คงคลัง และผลิต

Production Management Module Policy
2. Financial Accounting Module

2.

ระบบบริหารการเงิน และการบัญชี

3. Asset Management and Depreciation

3.

ระบบการบันทึกทะเบียนสินทรัพย และคาเสื่อม
ราคา

Module (linked to Finance)
4. Production Plan and Scheduling Module

4.

ระบบบริหารแผน และตารางเวลาการผลิต

5. Human Resource (HR) Management and

5.

ระบบบริหารงานบุคคล และการจายเงินเดือน

6.

ระบบการจายคา commission การขาย

7.

ระบบคูปองตัดเย็บ Barcode เพื่อคิดคาแรงราย

Payroll Module
6. Sales Commission Module (can link to HR)

ชิ้นและรายงานสถานะการผลิต

7. Coupons for Piece-Rate Payment and
Production Tracking Module (can link to

8.

HR)

ระบบควบคุมการจางผลิตภายนอกโดย
ผูรับเหมา

8. Subcontracted Work Management Module
9. Customer Enquiry Order and Quotation
Module
10. Sampling Order Management Module
11. Produced Goods Job Costing Module
12. Retail Outlet and Consignment Sales

9.

ระบบเสนอราคาใหลูกคา

10.

ระบบการสั่งผลิตตัวอยาง

11.

ระบบคํานวณตนทุนสินคาที่ผลิตโดยอัตโนมัติ

12.

ระบบบริหารงานฝากขายในพื้นที่การขาย

13.

ระบบบันทึกการขายที่รานคาปลีก โดยจะโอน
ขอมูลมาที่สํานักงานใหญ

Management with GP Module
13. Point of Sale (POS) Software with links to

⎯
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Head Office

Customer References

รายชื่อลูกคา

Trends Thailand

Trends Thailand

Business:

ประเภทธุรกิจ: ผลิตเสื้อผาการเมนต (Denim) เพื่อสงออก

Denim Garment Manufacturing with

Exports

ในระบบประกอบไปดวย:

Sales

Contract,

Sales,

การขาย,

Order,

สั่งซื้อ, จัดซื้อ, ระบบ MRP, การดูสถานะสินคาตัวอยาง,

Merchandising, MRP, Sample Tracking, QC and

การควบคุมคุณภาพ และวัดขนาดสินคา, BOM และสูตร

Measurements,

การผลิต, การซื้อ, ควบคุมสินคาคงคลัง, การเบิกวัตถุดิบ

Bill

of

Purchase

ทําใบสัญญาขาย,

Materials,

Purchases,

Inventory Management, Production Material Issues,

เพื่อผลิต,

Production

บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจาหนี้, ระบบบัญชีและการเงิน, การคิด

Material

Management,

Accounts

Receipts,

Production

Receivable,

Accounts

รับสินคาจากการผลิต,

คาจางรายชิ้นดวยคูปอง,

บริหารการผลิต,

การบริหารงานจางผลิต,

Line

Payable, Full Accounting, Coupon for Piece-Rate

Balancing, ระบบตารางเวลาการผลิต, ระบบบริหารงาน

Wages, Subcontract Management, Line Balancing,

บุคคลและจายเงินเดือนพนักงาน

Production Scheduling, Complete HR Management

จายคาแรงรายชิ้นจากคูปองงานเย็บ

ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ

with Payroll linked to Coupon for piece-rate wages.
Alfino International

Alfino International

Business: Garments Manufacturing with Exports

ประเภทธุรกิจ: ผลิตเสื้อผาการเมนตเพื่อสงออก

Enquiry Order, Work Order, Sales, Purchase Order,

ในระบบประกอบไปดวย: ใบขอเสนอราคา, ใบจางผลิต,

Sample Tracking, QC and Measurements, Bill of

การขาย, สั่งซื้อ, การดูสถานะสินคาตัวอยาง, การควบคุม

Materials, Merchandising, Production Management,

คุณภาพ และวัดขนาดสินคา, BOM และสูตรการผลิต, การ

Full Accounting, Paper-less Office System.

บริหารงานผลิต,

ระบบจัดซื้อ,

ระบบบัญชีและการเงิน,

ระบบจัดเก็บเอกสารไรกระดาษ
L.M.E. Co., Ltd.

Business:

L.M.E. Co., Ltd.

Distributor,

ประเภทธุรกิจ: ผลิตสินคาการเมนตแฟชั่น เพื่อฝากขาย

Manufacturer, Retail Outlets, Franchisor, Exporter.

หาง, ขายปลีก, และสงออก. Brands: Espada, Rock

Brands: Espada, Rock Express, Limited, FDS,

Express, Limited, FDS, Brutus, HushHush, Fox.

Brutus, HushHush, Fox.

ในระบบประกอบไปดวย: การออกแบบสินคา, ใบสั่งผลิต,

Sample Design, Manufacturing Order, Retail Sales

การบริหารงานขายปลีก,

Management,

ขายปลีก, ใบสัญญาขาย, การขาย, สั่งซื้อ, การจัดซื้อ,

Design,

Fashion

Stitching

Retail

Purchase

Order,

Sales,

Garment

Order
Sales

with

Graphical

Contract,

Merchandising,

MRP,

ระบบ

Sales,

การดูสถานะสินคาตัวอยาง,

การควบคุม

คุณภาพและวัดขนาดสินคา, BOM และสูตรการผลิต, การ

Sample
⎯

MRP,

ใบสั่งตัดเย็บพรอมภาพสินคา,

22 ⎯

Genesys InfoCAD Co. Ltd., 2nd Fl. Viroj Tower, 555 Moo 2, Suksawad Rd., Rajburana, Bangkok 10140
Tel: 02-428-9141,2,3 Fax: 02-874-5417. http://www.genesysinfo.com. Email: sales@genesysinfo.com

Tracking, QC and Measurements, Bill of Materials,

ซื้อ, ควบคุมสินคาคงคลัง, ระบบบารโคดสินคาสําเร็จรูป,

Purchases, Inventory Management, Barcodes for

การบริหารสวนลด,

FG,

คิดคาคอมมิสชั่นการขาย,

Discount

Management

Management,

to

Department

Consignment
Stores,

Sales

การบริหารการจัดสงสินคาไปยังหาง,
คิดตนทุนสินคา,

การเบิก

วัตถุดิบเพื่อการผลิต, รับสินคาจากการผลิต, ระบบบริหาร

Promotions, Pre-Costing, Job Costing, Production

การผลิต,

Material

Receipts,

การเงิน, การคิดคาจางรายชิ้นดวยคูปอง, การบริหารงาน

Receivable,

จางผลิต, การตรวจสอบสถานะการผลิต, ระบบบริหารงาน

Accounts Payable, Full Accounting, Coupon for

บุคคลและจายเงินเดือนและคาแรงพนักงาน ซึ่งเชื่อมโยง

Piece-Rate

Wages,

Subcontract

กับระบบจายคาแรงรายชิ้นจากคูปองงานเย็บ และคาคอม

Production

Status

Tracking,

Issues,

Production

Production

Management,

Material

Accounts

Management,
Complete

บัญชีลูกหนี้,

บัญชีเจาหนี้,

ระบบบัญชีและ

มิสชั่นการขาย

HR

Management for labor & salary workers with Payroll
linked to Coupon for piece-rate wages and linked to
Sales Commissions.
MCT Thailand Co., Ltd.

MCT Thailand Co., Ltd.

Business:

ประเภทธุรกิจ: ผลิตสินคาการเมนตแฟชั่นชาย เพื่อฝาก

Men’s Fashion Garment Distributor,

Manufacturer, Retail Outlets, Franchisor, Exporter.

ขายหาง และขายปลีก. Brand: Manchester.

Brand: Manchester.

ในระบบประกอบไปดวย: การออกแบบสินคา, ใบสั่งผลิต,

Sample Design, Manufacturing Order, Retail Sales

การบริหารงานขายปลีก,

Management,

ขายปลีก, ใบสัญญาขาย, การขาย, สั่งซื้อ, การจัดซื้อ,

Design,

Stitching

Retail

Purchase

Order

Sales,

Order,

Sales

with

Graphical

Contract,

Merchandising,

MRP,

ระบบ MRP, BOM และสูตรการผลิต, การซื้อ, ควบคุม

Sales,
Bill

ใบสั่งตัดเย็บพรอมภาพสินคา,

of

สินคาคงคลัง, ระบบบารโคดสินคาสําเร็จรูป, การบริหาร

Materials,

Purchases,

Inventory

Management,

สวนลด, การบริหารการจัดสงสินคาไปยังหาง, คิดคาคอม

Barcodes

for

Discount

Management,

มิสชั่นการขาย, คิดตนทุนสินคา, การเบิกวัตถุดิบเพื่อการ

FG,

Consignment Management to Department Stores,

ผลิต,

Sales Promotions, Pre-Costing, Production Material

บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจาหนี้, ระบบบัญชีและการเงิน, การคิด

Issues, Production Material Receipts, Production

คาจางรายชิ้นดวยคูปอง,

Management,

ตรวจสอบสถานะการผลิต

Accounts

Receivable,

Accounts

รับสินคาจากการผลิต,

ระบบบริหารการผลิต,

การบริหารงานจางผลิต,

การ

Payable, Full Accounting, Coupon for Piece-Rate
Wages,

Subcontract

Management,

Production

Status Tracking.
Ameritex Apparel

Ameritex Apparel

Business: Men’s undergarment manufacturing with

ประเภทธุรกิจ: ผลิตกางเกงใน เสื้อในชายเพื่อสงออก

Exports

ในระบบประกอบไปดวย:
⎯

การขอเสนอราคา,
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การเสนอ

Enquiry, Quotation, Sales Order, Sales, Purchase

ราคา, การขาย, สั่งซื้อ, การจัดซื้อ, ระบบ MRP, การดู

Order, Merchandising, MRP, Sample Tracking, QC

สถานะสินคาตัวอยาง, การควบคุมคุณภาพ และวัดขนาด

and Measurements, Bill of Materials, Purchases,

สินคา, BOM และสูตรการผลิต, การซื้อ, ควบคุมสินคาคง

Inventory Management, Barcodes for FG, Pre-

คลัง, ระบบบารโคดสินคาสําเร็จรูป, คิดตนทุนสินคา, การ

Costing, Job Costing, Production Material Issues,

เบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต,

Production

บริหารการผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจาหนี้, ระบบบัญชี

Accounts

Receipts,

Production

Receivable,

Accounts

Accounting,

Coupon

for

Management,
Payable,

Piece-Rate

รับสินคาจากการผลิต,

ระบบ

และการเงิน, การคิดคาจางรายชิ้นดวยคูปอง, การบริหาร

Full

ตารางเวลาการผลิต, การตรวจสอบสถานะการผลิต

Wages,

Production Scheduling, Production Status Tracking.
Suksawad Garment

Suksawad Garment

Business:

ประเภทธุรกิจ: ผลิตเสื้อผาการเมนต (Denim) เพื่อสงออก

Denim Garment Manufacturing with

Exports

ในระบบประกอบไปดวย:

ทําใบสัญญาขาย,

การขาย,

Order,

สั่งซื้อ, จัดซื้อ, ระบบ MRP, BOM และสูตรการผลิต, การ

Merchandising, MRP, Bill of Materials, Purchases,

ซื้อ, ควบคุมสินคาคงคลัง, การเบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต, รับ

Inventory Management, Production Material Issues,

สินคาจากการผลิต, บริหารการผลิต, บัญชีลูกหนี้, บัญชี

Production

เจาหนี้, ระบบบัญชีและการเงิน, การคิดคาจางรายชิ้นดวย

Sales

Contract,

Management,

Sales,

Material
Accounts

Purchase

Receipts,
Receivable,

Production

คูปอง, ระบบตารางเวลาการผลิต

Accounts

Payable, Full Accounting, Coupon for Piece-Rate
Wages, Production Scheduling
S.K.V. Commercial

S.K.V. Commercial

Business: Bra Manufacturing

ประเภทธุรกิจ: ผลิตชุดชั้นในสตรี

Sales Contract, Production Order, Coupon for Piece-

ในระบบประกอบไปดวย: ทําใบสัญญาขาย, ใบสั่งผลิต,

Rate Wages, Production Status Tracking.

การคิดคาจางรายชิ้นดวยคูปอง, การตรวจสอบสถานะการ
ผลิต

BSP International

BSP International

Business: Bra Manufacturing

ประเภทธุรกิจ: ผลิตชุดชั้นในสตรี

Sales Contract, Production Order, Coupon for Piece-

ในระบบประกอบไปดวย: ทําใบสัญญาขาย, ใบสั่งผลิต,

Rate Wages, Production Status Tracking.

การคิดคาจางรายชิ้นดวยคูปอง, การตรวจสอบสถานะการ
ผลิต

Narry’s Boutique

Narry’s Boutique

Business: Custom Tailor

ประเภทธุรกิจ: ตัดเย็บเสื้อผา

Order

Sheet,

Measurement

Chart,

ในระบบประกอบไปดวย: การรับออเดอร, การวัดขนาดชุด,

Inventory
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Management, Sales Management.

ควบคุมสินคาคงคลัง, การบริหารงานขาย

Pierre Boutique

Pierre Boutique

Business: Custom Tailor

ประเภทธุรกิจ: ตัดเย็บเสื้อผา

Order

Sheet,

Measurement

Chart,

ในระบบประกอบไปดวย: การรับออเดอร, การวัดขนาดชุด,

Inventory

Management, Sales Management.

ควบคุมสินคาคงคลัง, การบริหารงานขาย

Barrons Fashions

Barrons Fashions

Business: Custom Tailor

ประเภทธุรกิจ: ตัดเย็บเสื้อผา

Order

Sheet,

Measurement

Chart,

ในระบบประกอบไปดวย: การรับออเดอร, การวัดขนาดชุด,

Inventory

Management, Sales Management.

ควบคุมสินคาคงคลัง, การบริหารงานขาย

III. Business and Accounting System

III. ระบบบัญชีและการเงิน
Control,

ระบบนี้ประกอบดวย ระบบควบคุมและจัดการคลังสินคา ไม

Warehouse Management, Sales, Purchases, Sales

วาจะเปน การทํารหัสสินคา, สินคาคงคลัง, สต็อกการด,

Returns, Purchase Returns, Quotation, Purchase

สินคาคงคลัง

Order, Employee Information, Payroll Processing,

Available to promise = จํานวนในคลัง + จํานวนคางรับ

Payroll Tax Processing, Payments, Receipts, Post-

– จํานวนคางจาย ), การเสนอราคาใหลูกคา, ใบสั่งของ

Dated Checking System, V.A.T. Tax management,

จากลูกคา, การขาย, การคืน, ใบแจงหนี้, ใบลดหนี้, ใบ

General Journal, Sales/Purchase Order Placement

วางบิล, รายงานภาษีการขาย, รายงานรายรับ, ราคาที่

and Tracking, Multiple Currency support, General

ไดรับการเสนอจากผูผลิต, ใบสั่งซื้อใหผูคา, การซื้อ, การ

Ledger, Income Statement, Balance Sheet and

คืนสินคา,

Many Other Reports.

รายงานภาษีการซื้อ, รายงานรายจาย, การจายเงินตามใบ

This

system

includes

Inventory

และยอดคงคลังที่นํามาใชงานไดจริง

ใบลดหนี้จากเจาหนี้,

(

ใบแจงหนี้เจสหนี้,

แจงหนี้, การจายเงินสําหรับรายจายอื่นๆ , การพิมพเช็ค,
การรับเงินตามใบแจงหนี้, การรับเงินเบ็ดเตร็ด, การจัดการ

The following customer list includes those in

เช็คลวงหนา, การจัดการธนาคารและบัญชี, ขอมูลลูกจาง,

various businesses, but with the same basic

การจายเงินเดือน, การจายภาษีเงินเดือน, สมุดบัญชีทั่วไป

requirements of a Business and Accounting System.

, งบกําไรขาดทุน, งบทดลอง, งบดุล, รายงานเพื่อสรุป

Each received a customized version of the software.

และวิเคราะหผลอีกมากมาย เชน สินคาที่ขายดีที่สุด, การ
วิเคราะหการขาย, การวิเคราะหการซื้อ, ใบสั่งของและการ
รับสินคา

ดานลางเปนลูกคาที่ใชซอรฟแวรของเราซึ่งมาจากธุรกิจ
หลากหลายประเภทแตมีความตองการพื้นฐานเกี่ยวกับ
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ระบบการบัญชีคลายกัน

แตละบริษัทจะไดรับซอรฟแวรที่

พัฒนาขึ้นใหมที่ประกอบไปดวยสวนของ ใบแจงหนี้, ใบ
สรุปผล, รายงานตางๆ ที่เหมาะสมกับบริษัทนั้นๆ

Customer References

รายชื่อลูกคา

Thai-Japan Trading

Thai-Japan Trading

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing,

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

Exports.

ในระบบประกอบไปดวย: ทําสัญญาขาย, การขาย, เปดบิล

Sales Contract, Sales, Invoicing, Purchase Order,

ขาย,

Purchases, Inventory Management, Subcontracted

บริหารงานจางผลิต,

Production Management, Issues for Subcontract

บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจาหนี้, ระบบบัญชีที่สมบูรณ

การซื้อ,

สั่งซื้อ,

ควบคุมสินคาคงคลัง,

การ

เบิกสินคาเพื่องานจางผลิต,

PO, Accounts Receivable, Accounts Payable, Full
Accounting.
Thai Cosmic

Thai Cosmic

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing,

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

Exports.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Similar to above.
Thai-Penang Fabric

Thai-Penang Fabric

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing,

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

Exports.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Similar to above.
K.M. Daorung

K.M. Daorung

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing.

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Krisana Textiles

Krisana Textiles

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing.

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

President Textiles

President Textiles

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing,

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

Exports.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Similar to above.
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J.K. Banchupan

J.K. Banchupan

Business: Paper Carton Manufacturing and Sales.

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและขายกระดาษษคารบอน

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Chawla Traders

Chawla Traders

Business:

Denim

Fabric

Trading,

Outsourced

ประเภทธุรกิจ:

คาขายผาดานิม, งานจางผลิตภายนอก,

Processing, Exports

สงออก

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

B.S. Lampang

B.S. Lampang

Business:

Denim

Fabric

Trading,

ประเภทธุรกิจ:

Outsourced

คาขายผาดานิม, งานจางผลิตภายนอก,

Processing, Exports

สงออก

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

G.P. Co.

G.P. Co.

Business: Fabric & Yarn Manufacturing and Trading

ประเภทธุรกิจ: ผลิตผาและเสนดายเพื่อการคา

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Richy and Sons Co.

Richy and Sons Co.

Business: Food Sales and Distribution

ประเภทธุรกิจ: ขายและจัดสงอาหาร (ขนม)

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

OTJ Co.

OTJ Co.

Business: Air-Conditioning Parts Sales

ประเภทธุรกิจ: ขายชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Alfino International

Alfino International

Business: Garment Trading

ประเภทธุรกิจ: คาขายเสื้อผา

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Johnny Enterprise

Johnny Enterprise

Business: Fabric Trading, Imports, Exports

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, นําเขาและสงออก

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

B.S. Kalra

B.S. Kalra

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing,

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก
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Exports.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Similar to above.
D.S. Textiles

D.S. Textiles

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Somkiat Textiles

Somkiat Textiles

Business: Fabric Trading, Imports, Exports

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, นําเขาและสงออก

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Techno Siam Textiles

Techno Siam Textiles

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing,

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

Exports

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Similar to above.
Thai-Punjab Co.

Thai-Punjab Co.

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing,

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, นําเขา

Imports, Exports

และสงออก

Similar to above.

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

G.A. Export Co.

G.A. Export Co.

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

with Exports

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Similar to above.
Fairtex Exports

Fairtex Exports

Business: Garment Trading, Outsourced Production

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

with Exports

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Similar to above.
Grace International

Grace International

Business: Garment Trading, Outsourced Production

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

with Exports

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Similar to above.
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Regal Traders

Regal Traders

Business: Fabric Trading, Outsourced Processing

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

with Exports

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

Similar to above.
Premier Mode

Premier Mode

Business: Agent for Fabric Trading

ประเภทธุรกิจ: คาขายผา, งานจางผลิตภายนอก, สงออก

Similar

to

Above.

Added

agent

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

commissions

management functions.

เพิ่มระบบบริหารคาคมอมมิสชั่น

Benetone Jewelry Co.

Benetone Jewelry Co

Business: Jewelry Trading

ประเภทธุรกิจ: ขายเครื่องประดับ

Similar to above, but with details on sizes on

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลที่คลายกับรายการดานบน

products such as different product codes for each

แตจะเพิ่มรายละเอียดขนาดของสินคา เชน รหัสสินคาจะ

ring size.

แตกตางกันตามขนาดของแหวน

Loxley Public Co., Ltd.

Loxley Public Co., Ltd.

Business:

Elevator

and

Escalator

Sales

&

ประเภทธุรกิจ: ขายและติดตั้งลิฟท

Installation

ในระบบประกอบไปดวย: การขายลิฟท, ระบบบํารุงรักษา,

Elevator Sales, Maintenance, Service, Customer

การบริการลูกคา, การบริหารโปรเจค, การคิดตนทุน

Service, Project Management, Job Costing. This
system includes
Loxley Public Co., Ltd.

Business:

Construction

Loxley Public Co., Ltd.

Materials

Sales

and

ประเภทธุรกิจ: ขายและติดตั้งวัสดุกอสราง

Installation

ในระบบประกอบไปดวย: การขายวัสดุกอสรางพรอมระบบ

Construction Materials Sales and Finance, materials

การเงิน, ควบคุมสินคาคงคลัง, ดูสถานะงานจางผลิต, ดู

inventory, subcontractor job tracking, tracking

สถานะบัญชีลูกหนี้,

accounts receivable, tracking accounts payable,

บัญชี

ดูสถานะบัญชีเจาหนี้,

รายงานทาง

financial reporting.
Tsutaya (Thailand) Video Distribution System

Tsutaya (Thailand) Video Distribution System

Business: Media Rental & Distribution, Franchisor.

ประเภทธุรกิจ: ใหเชาสินคาประเภทมีเดียตางๆ

Custom

มีโปรแกรมเฉพาะที่จะบริหารงานทั้งหมดของสํานักงาน

application

to

take care

of all

the

ใหญ Tsutaya ที่บริการใหเชามวน วิดีโอ

operations at headquarter of the video franchise
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Tsutaya (Thailand) Co., Ltd. The modules include

ในระบบประกอบไปดวย:

Inventory

ใชบารโคด, คํานวนงบของสาขาตางๆแตละเดือน, รายการ

Management

Franchisee

Monthly

with

barcode

Budget,

system,

Monthly

Movie

ระบบควบคุมสินคาคงคลังโดย

หนังใหมที่ออกและการรับออเดอรหนัง,

แผนการจัดซื้อที่

Releases and Order, Purchasing plan based on

คิดจากงบของสาขาตางๆ,

Budget of Franchise, Automated P/O based on

แผนการจัดซื้อ, การรับออเดอรและสงของไปยังรานสาขา,

Purchasing Plan, Franchisee Orders and Deliveries,

เปดใบสงของอัตโนมัติ,

Automated Delivery Note, Automated Invoicing for

สาขา,

multiple

VCD/DVD/VDO,

Franchisees,

Scanning,

Rental

Complete

Sales

Barcode

system
System

for

Printing

and

Returns)

เปดบิลอัตโนมัติใหกับหลายๆ

การพิมพและสแกนบารโคด,

ระบบการใหเชา

ระบบการขายที่สมบูรณ(พรอมการรับ

คืน) สําหรับ VCD/DVD/VDO

VCD/DVD/VDO,

(with

เปดใบสั่งซื้ออัตโนมัติจาก

for

VCD/DVD/VDO.
Tsutaya (Thailand) GIS Marketing System

Tsutaya (Thailand) GIS Marketing System

Business: Media Rental & Distribution, Franchisor.

ประเภทธุรกิจ: ใหเชาสินคาประเภทมีเดียตางๆ

Run on a web browser, it allows franchised retail

ในระบบประกอบไปดวย: โปรแกรมที่ทํางานบนเวปบราวน

outlets to see their sales figures and reports.

เซอร,

About 40 reports are available online for members,

สินคาและรายงานได,

sales figures, profiles, and etc. This application was

รายงานเกี่ยวกับสมาชิก, การขาย, ขอมูล, และอื่นๆ ระบบ

developed on ASP.NET.

นี้ถูกพัฒนาบน ASP.NET

IV. Insurance Brokerage System

IV. ระบบสําหรับธุรกิจนายหนาประกันภัย

This system includes keeping insurance policy

ระบบนี้ จ ะเก็ บ ข อ มู ล เงื่ อ นไขการประกั น ภั ย ไม ว า จะเป น

information including fire, marine, burglary, health,

ประกันอัคคีภัย, การโจรกรรม, ประกันสุขภาพ, ประกัน

accident, life, and miscellaneous policies. It allows

อุบัติเหตุ ประกันรถยนต และประกันประเภทอื่นๆ สามารถ

for printing customer bills and tracking accounts

พิมพใบรายการ order ลูกคา บัญชีรายรับจากลูกคา และ

receivable from customers and accounts payable to

บัญชีรายจายใหกับบริษัทประกันภัย มีโมดูลที่จัดการเรื่อง

insurance companies.

การเคลมประกัน ระบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อการออกใบ

A module for claims

สามารถใหผูใชที่อยูสาขาตางๆเขาไปดูรายการ
รายงานแบบออนไลนอีกกวา

40

Adjustments have

เตือนตออายุโดยอัตโนมัติ, ออกใบแจงหนี้, การชําระเงิน

been made to allow for automated renewal

เปนงวด, การสั่งกรมธรรม, รายรับและรายจาย ทั้งหมดนี้

reminder notices, invoicing, installment billing,

เปนระบบที่ตองมีสําหรับบริษัทนายหนาประกันภัย เพราะ

order

receipts.

ระบบครอบคลุมการทํางานทั้งหมดของธุรกิจ และชวยให

Accounting functions have also been integrated into

คุ ณ แก ป ญ หาการต อ งจ า งคนจํ า นวนมากมาดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ

this module.

และใหบริการแกลูกคาของคุณ

management is also included.

placement,

payments,

and
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Customer References

รายชื่อลูกคา

1. HNE Insurance

1. HNE Insurance

2. MRC Consultants

2. MRC Consultants

3. UIC Co.

3. UIC Co.

4. ICC Co.

4. ICC Co.

5. Siam TMI

5. Siam TMI

6. Manit Insurance

6. Manit Insurance

7. Srithakral Insurance

7. Srithakral Insurance

V. Hotel and Restaurant Management and

V. ระบบบัญชีและการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

Accounting System

ระบบนี้จะมีโมดูลที่จําเปนสําหรับการจัดการโรงแรมขนาด

This system includes all the modules necessary for

เล็ก รวมถึงสวนของหองพัก,

the management of a small hotel including hotel,

ประกอบดวยโมดูลของขอมูลแขกที่มาพักโรงแรม,

restaurant, laundry.

Modules include reservation,

ทัวร, ขอมูลนายหนา, การจองหองและยกเลิก, การเช็คอิน

check-in, pricing, room assignment, house cleaning,

และเช็คเอาทของบุคคลหรือกลุมทัวร, คาบริการตางๆ เชน

guest look up, charges, charge transfers, invoicing,

คาหอง, อาหาร, ซักรีด และอื่นๆ, การเปดใบแจงหนี้,

receipts, deposits, payments, seasons setup, rates

ใบเสร็จรับเงิน, รับเงินมัดจําและการจายเงิน, สามารถโอน

setup, room layout views, accounting, inventory

คาบริการเพื่อชําระโดยหัวหนากลุม, นายหนา หรือบุคคลที่

control, profit-loss, balance sheet, night manager,

3,

special provisions, agents management, and many

ภัตตาคาร,

more.

อัตโนมัติ , ขอมูลการทําความสะอาดหองและคลังสินคา
ตา งๆ,

ภัตตาคารและการซักรีด
กรุป

สามารถรองรับหนว ยงานอื่ น ๆ ภายในโรงแรม เช น
ซักรีด และอื่นๆ ,

การจัดหาหองพักแบบ

การระบุ ร าคาของหอ งประเภทตา งๆ ในแต ล ะ

ฤดูกาล และวันในสัปดาห, ระบบบัญชี, คลังสินคา, งบ
กําไรขาดทุน, งบดุล, ครอบคลุมงาน night manager
เพื่อคิดคาบริการ, คาหอง และสิทธิพิเศษตางๆ

Customer References

รายชื่อลูกคา

Majestic Suites

Majestic Suites

Business: Hotel with Restaurant, Bar, Laundry

ประเภทธุรกิจ: โรงแรมและภัตตาคาร, บาร, บริการซักรีด,

Service, Mini-bar, Restaurant.

มินิบาร, ภัตตาคาร

White Ivory

White Ivory
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Business: Hotel with Restaurant, Bar, Laundry

ประเภทธุรกิจ: โรงแรมและภัตตาคาร, บาร, บริการซักรีด,

Service, Mini-bar, Restaurant.

มินิบาร, ภัตตาคาร

D.H. Home

D.H. Home

Business: Serviced Apartments

ประเภทธุรกิจ: ใหเชาอพาทเมนต

Apartment rental billing and accounting including

ในระบบประกอบไปดวย: การเปดบิลคาเชาหอง และระบบ

building setup, utilities billing, cable services,

บัญชีที่คํานวนคาใชจาย, บิลคาบริการ, เคเบิลทีวี ซึ่งจะ

automated monthly invoicing.

ออกใหอัตโนมัติในแตละเดือน

Hawaii Towers

Hawaii Towers

Business: Serviced Apartments

ประเภทธุรกิจ: ใหเชาอพาทเมนต

Same as above for apartment rental

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลตางๆคลายดานบน

Tokai Estate

Tokai Estate

Business: Apartment Rental

ประเภทธุรกิจ: ใหเชาอพาทเมนต

Same as above for apartment rental

ในระบบประกอบไปดวยโมดูลตางๆคลายดานบน

Social Security Office

Social Security Office

Business: Governmental Agency for Insurance

ประเภทธุรกิจ:

Benefit Payment

ผลตอบแทนจากการประกัน

Hospital Insurance system used for payment of

ในระบบประกอบไปดวย:

social security benefits. This system is in use in

สําหรับโรงพยาบาล

hospitals all over the nation. The data is brought

ขอมูลตางๆจะถูกสงกลับไปยังสํานักงานใหญเพื่อวิเคราะห

back to head office for analysis of compensations to

คาตอบแทนจากการประกันสังคม

หนวยงานของรัฐที่ดูแลดานการจาย

ระบบการจายคาประกันสังคม

ซึ่งใชอยูในโรงพยาบาลทั่วประเทศ,

make for the social security benefits.
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Features of Our Software
The

Software

Product.

We

understand

คุณสมบัติซอฟทแวร
ซอฟทแวรที่ทานจะไดรับ: เราเขาใจดีวาการพัฒนาซอฟท

that

software does not only mean the executable

แวรนั้นไมใชเพียงแคการพัฒนาโปรแกรมใหสําเร็จเทานั้น

program, but also encompasses other documents

แตยังตองประกอบดวยเอกสารอื่น ๆ ดวย เชน รายละเอียด

such as the requirements specification, design

ที่ระบุถึงความตองการของลูกคา, เอกสารระบุรายละเอียด

specification,

ของการออกแบบ, เอกสารอบรมการใชงาน, การชวยเหลือ

training

documents,

technical

documents, on-line help, and other user manuals.

ทางดานออนไลน,

และคูมือการใชงานและคูมือทางดาน

เทคนิคอื่น ๆ

Professional.

development

ความเปนมืออาชีพ: ในทุก ๆ กระบวนการของการพัฒนา

engineering

ซอฟทแวรของเราจะคํานึงถึงการพัฒนาตามทฤษฎีทางวิศ

principles implemented by Dr. Suthep Madarasmi.

วิ ก รรมที่ ใ ช สํ า หรั บ การพั ฒ นาซอฟ ท แวร อ ย า งเคร ง ครั ด

He personally does the core of the analysis and

ภายใต ก ารควบคุ ม และดู แ ลอย า งใกล ชิ ด โดย ดร.สุ เ ทพ

design work, after carefully studying the individual

มาดารั ศ มี ซึ่ ง เป น ทั้ ง ผู ที่ วิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ

needs of each client. The design is then given to

หลังจากที่ไดศึกษาความตองการทั้งหมดของลูกคาอยาง

our team of qualified programmers to complete

ละเอียดแลว จากนั้นเอกสารของระบบที่ออกแบบเสร็จจะ

under close supervision of the designated project

ถู ก ส ง ใ ห ที ม ง า น ผู พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ไ ป ทํ า ก า ร เ ขี ย น

manager.

products

โปรแกรมตอไป โดยจะมีผูดูแลโปรเจกคอยใหคําปรึกษา

undergo a strict quality assurance procedure

อ ย า ง ใ ก ล ชิ ด โ ป ร แ ก ร ม ทั้ ง ห ม ด ที่ เ ส ร็ จ แ ล ว จ ะ ถู ก

including versioning (configuration management)

ตรวจสอบความถูกต องอยา งละเอีย ดก อนที่ จะสงมอบให

before delivery. Professionalism is emphasized

ลูกคา โดยที่ถามีสวนใดไมถูกตองตามความตองการของ

throughout the production cycle.

ลูกคาทางเราก็จะแกไขใหทันที ซึ่งความเปนมืออาชีพเปน

activities

All

follow

The

our

technical

strict

programs

software

and

work

สิ่งที่เราเนนย้ําอยูเสมอในทุกกระบวนการพัฒนาโปรแกรม

Hardware

Platform.

Intel-based

PC’s

ฮารดแวรและระบบที่ตองใช:

(IBM

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใช

Compatible) connected via a Local Area Network

ระบบปฏิบัติการวินโดวส 98/2000/Me/XP ที่เชื่อมโยงกัน

(LAN). For internet applications, any machine

ด ว ย ร ะ บ บ เ น ต เ วิ ร ค โ ป ร แ ก ร ม ที่ พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ช บ น

running a web browser.

อิ น เตอร เ นตสามารถรั น บนเวปบราวน เ ซอร โดยต อ งมี

At least one high-end

machine is required to function as the RDBMS

เครื่องเซิรฟเวอรสําหรับระบบฐานขอมูล

database server with several clients.
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Interface. We use a standard Microsoft Windows,

รูปแบบของโปรแกรม: ใชงานไดคลายโปรแกรมทั่วๆไปที่

user-friendly interface. Our clients find it very easy

ใชบน Microsoft

to use our software.

โปรแกรมของเรานั้นงายมาก

Backend System. For our RDBMS applications we

ระบบฐานข อมู ล :

use the system that meets the computational,

คํ า นึ ง ถึ ง การใช ง าน, ความสมบู ร ณ ข องระบบ, ความ

integrity, security, and budget demands of each

ปลอดภัย, และตนทุนของลูกคา เรามีประสบการณในการ

customer.

พัฒนาบน Microsoft SQL, Oracle, Informix และ ODBC

We

have

developed

client-server

applications on Microsoft SQL, Oracle, Informix,

Windows

ผูใชจะพบวาการใชงาน

เราจะออกแบบระบบให ลู กค า โดย

รวมถึง Microsoft Access

and ODBC compatible systems. We have also
developed for the Microsoft Access database.

Front-end Software. We develop our database

แอพพลิเคชั่นที่ใช:

applications using either Visual Basic or ASP.NET

Visual Basic 6 หรือ ASP.NET แลวแตความตองการของ

depending the requirements of each client.

ลูกคา

Dual Language. All our programs have the option

ขอความ 2 ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ: ทุกโปรแกรมของ

to switch between Thai and English for each menu

เราจะสามารถเปลี่ยนภาษาของทุกขอความไดระหวางไทย

item and form caption. All instructions are dual

และอั ง กฤษ สํ า หรั บ แต ล ะเมนู แ ละหั ว ข อ คํ า อธิ บ ายและ

language including our on-line help manuals. With

คู มื อ ความช ว ยเหลื อ แบบออนไลน ก็ มี ทั้ ง ภาษาไทยและ

this feature the management, for example, may

อั ง กฤษ ซึ่ ง เปลี่ ย นภสษาได โ ดยการคลิ ก เพี ย งปุ ม เดี ย ว

choose to view the forms and menus in English

ดว ยคุ ณสมบัตินี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ ยนขอความใน

whereas those proficient in Thai may choose to

แบบฟอรมและเมนูจากภาษาอังกฤษเปนไทยได

ระบบจะถูกพัฒนาขึ้นจาก Microsoft

view them in Thai.
SAMPLE FORM IN ENGLISH:
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SAME FORM IN THAI:

Software: Our programs are ready-to-run ".EXE"

โปรแกรมที่ได: จะเปนโปรแกรมที่พรอมใชงานในรูปแบบ

programs.

ของไฟล .EXE

Security: Two levels of security:

ความปลอดภัย: มีอยู 2 ระดับดวยกัน:

1) Network access security already provided by LAN

1) ความปลอดภัยของระบบเครือขาย

system

2) ซอร ฟ แวร ข องเราได ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให ส ามารถ

2) Access privilege restrictions for each user to limit

รองรับผูใชไดหลายคน ซึ่งจะตองมีการควบคุมสิทธิในการ

access to either of "No Access", "View Only", "Data

เขาถึงขอมูล ผูใชจะมีล็อกอินและรหัสลับเฉพาะสําหรับแต

Entry/View",

ละคนที่สามารถเขาถึงขอมูลไดแตกตางกัน มีสิทธิการใช

"Modify/Data

Entry/View",

or

“Delete/Modify/Data Entry/View” for each form.

งานตางๆ เชน "หามเขา",

Each report has the option of “No Access” or “View

ขอมูลได", "เพิ่ม,ดู,แกไขและลบขอมูลได" เชน ผูดูแล

Only”. Thus, for example, a warehouse clerk may

คลังสินคาอาจจะเพิ่มและดูขอมูลรหัสสินคาไดเทานั้น แต

⎯

"ดูไดเทานั้น",

"เพิ่มและดู
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have Data Entry/View privilege for inventory forms

ไมสามารถเขาถึงสวนของการผลิตได

and No Access for production-related forms.

Backup and Restore Data.

The data can be

สํารองและเรียกคืนขอมูลไดสะดวก: เราเขาใจวาขอมูลที่

automatically backed up on a regular basis,

คุณเก็บไวในระบบเปนสิ่งสําคัญที่จะตองมีความปลอดภัย

depending on when you set the schedule.

You

สูง เราจึงเพิ่มสวนของการสํารองขอมูลไวในซอรฟแวรดวย

need not stop your work to do a backup of the

ซึ่งจะชวยใหคุณสํารองขอมูลทั้งหมดของคุณไดทุกเวลาที่

data. We usually schedule for 2 backups per day

ตองการ โดยไมตองกังวลวาขอมูลเหลานั้นจะสูญหายไป

into another machine near the server or another

อยางไรก็ตามถาคุณประสบปญหาการสูญหายหายเพราะ

hard disk on the server.

เ ค รื่ อ ง เ สี ย ซ อ ร ฟ แ ว ร ข อ ง เ ร า ก็ พ ร อ ม จ ะ ช ว ย คุ ณ กู

On a weekly basis a

ไฟลขอมูล จากที่ที่คุณสํารองเอาไวออกมาได

removal media backup is also performed such as
copying to tape or external hard disk. The data can
be restored whenever desired very quickly as well.

Exporting and Reports. Supports exporting to Excel

การออกแบบรายงาน: แตละรายงานสามารถสงเปน file

spreadsheets and Word Documents. Database and

ในรู ป แบบโปรแกรม Excel

Spreadsheets are fully integrated via Object-Linking

โปรแกรม Word

and Embedding (OLE).

สามารถนํ า มารวมเข า ด ว ยกั น ผ า นทาง Object-linking

หรื อเป น เอกสารสํ า หรั บ

ได ไฟล ฐ านข อ มู ล และสเปรทชี ท

และ Embedding (OLE) ได

User Friendly. Extremely User-Friendly, standard

ระบบใช ง า ยบนไมโครซอร ฟ วิ น โดวส ทุ ก ประเภท ทุ ก ๆ

windows interface with no codes to memorize!

ซ อ ร ฟ แ ว ร ข อ ง เ ร า ถู กอ อ กแ บ บ ม า เ พื่ อ ให ใ ช ง า น บ น
ระบบปฏิบัติการวินโดวส ทําใหแนใจไดวาผูใชจะใชงานได
งาย เราจะมีปุมทูลบารในทุกๆแบบฟอรม, มีคําอธิบายการ
ทํา งานของแต ล ะปุ ม เพื่ อให ส ามารถจั ด การกั บ ข อ มู ล ได
อย า งถู ก ต อ ง เรามี แ ถบสถานะรวมอยู ใ นโปรแกรมเพื่ อ
แสดงขอความอธิบายถึงสิ่งที่ตองกรอกในชองตางๆอยาง
ชัดเจน

Manuals and Documentation. A complete manual

คูมือการใชงาน: คูมือการใชงานและความชวยเหลือแบบ

and On-Line Help is available with our software.

ออนไลนจะมีพรอมอยูในซอฟทแวรของเรา

⎯
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