WINSpeed Accouting Management Program

Winspeed เปนโปรแกรมบัญชีทเ่ี หมาะสําหรับธุรกิจทีก่ าํ ลังเจริญเติบโต และตองการวางรากฐานระบบปฏิบตั งิ านและบัญชีอย
างมันคง
่ ชวยในการจัดการทางดานการบริหารไดอยางสมบูรณ เชน การบริหารระบบบัญชี – การเงิน การ
บริหารงานขาย ระบบคลังสินค้า โดยสามารถตรวจสอบการทํางานไดง่าย มีรายงานการวิเคราะหในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ตอบสนองทุกความตองการของผูบริหาร เพือ่ นําไปสูเปาหมายสูงสุดขององคกร

Winspeed ประกอบด
วย
ระบบจัดซือ้ (Purchase Order)
ระบบขาย ( Order)
ระบบเจาหนี้ (Account Payable)
ระบบลูกหนี้ (Account Receivable)
ระบบสินคาคงคลัง (Inventory Control System)
ระบบบริหารคลังสินคา (Warehouse Management)
ระบบการจัดการงบประมาณ (Budget Control)
ระบบสกุลเงินและอัตราแลกเปลีย่ น (Multi Currency)
ระบบบริหารงานจัดสงเอกสาร (Messenger Management)

ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
ระบบเช็คและธนาคาร (Cheque and Bank)
ระบบเงินสดยอย (Petty Cash Management)
ระบบบริหารการเงิน (Financial Management)
ระบบควบคุมทรัพยสิน (Fixed Asset Management)
ระบบเงินทดรอง (Advance System)
ระบบการจัดการฐานขอมู (Enterprise Manager)
ระบบโปรโมชันและสงเสริ
่
มการขาย (Campaign Module)
ระบบลูกคาสัมพันธ (Customer Relation
Management)
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WINSpeed Accouting Management Program
ระบบบัญชีลกู หนี้ (Accounts Receivable)
•สามารถเรียกดูรายงานใบกํากับภาษี / ใบสงของทีถ่ งึ กําหนดวาง
บิลได
•สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบ Form ใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินได
เองตามตองการ
•สามารถดูปฎิทนิ กําหนดวันวางบิล รับชําระ ลูกหนี้คางชําระ
ปฏิทนิ นัดชําระจากใบวางบิล กําหนดวันวางบิล ได
•สามารถเรียกดูรายงานใบสงของทีว่ างบิลหรือยังไมไดวาง
บิล
•สามารถออกใบเสร็จรับเงิน (กอนรับเงิน) ในกรณีทล่ี กู คาต
องการไดใบเสร็จรับเงินกอนจายชําระโดยทีโ่ ปรแกรมยังไม
ตัดยอดลูกหนี้
•สามารถกําหนดลูกหนี้ทต่ี องการ Black List และ Cancel Black
List ได พรอมทัง้ การเรียกดูรายงาน
•สามารถเรียกดูรายงานนัดหมายการติดตามหนี้ได

•สามารถเรียกดูรายงานใบสงของทีย่ งั คางชําระ
•สามารถรับชําระหนี้แบบบางสวนได (Partial)
•รองรับการรับชําระหนี้ และการรับเงินมัดจําดวยอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
•สามารถคํานวณกําไร-ขาดทุนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศจากรายการรับชําระหนี้และรับเงินมัดจํา
•สามารถรับชําระหนี้โดยอางอิงเอกสารจากรายการลูกหนี้การคา, ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน (กอนรับเงิน) หรือรายการ
รับเงินมัดจํา(อางอิงแบบ Manyto-oneหรือ One-to-Many)
•สามารถรับชําระหนี้ไดทัง้ เงินสด, เช็ค, เงินโอน, Packing Credit ,เงินมัดจํา และรายละเอียดการรับชําระหนี้ตางๆ เชน
คาใชจ่ายอื่นๆ, ภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ าย ไดในเอกสารใบเดียวกัน
•สามารถระบุเลขทีเ่ ช็ค เลขทีเ่ งินโอน เลขที่ Packing Credit เลขทีเ่ งินมัดจํา ไดหลายใบในรายการรับชําระหนี้ตอรายการ
•สามารถดูยอด Bank Statement ไดทันทีในกรณีทร่ี บั ชําระหนี้ดวยเช็ค
•สามารถเรียกดูรายละเอียดหนี้คางชําระ, เช็ครอตัด, สินคาคางสง ของรายการลูกหนี้รายตัว
•สามารถกําหนดชวงวิเคราะหอายุลกู หนี้ พรอมทัง้ แสดงระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่ เปรียบเทียบกับ Credit Term ทีอ่ นุ มตั ิ
•สามารถเรียกดูประวัตลิ กู คารายตัวไดตลอดเวลา
•สามารถวิเคราะหอายุหนี้(Aging Analysis)และวิเคราะหการรับชําระหนี้ในอนาคต(Forecast)
•สามารถพิมพ การดลูกหนี้, ใบแจงยอดบัญชี, ซองจดหมาย ,Label Statement of Account สามารถเรียกดูรายการย
อนหลังของการดลูกหนี้ ใบแจงยอดบัญชีได
•มีเมนูสาํ หรับการบันทึกติดตามหนี้ และกําหนดวันติดตามครัง้ ตอไป สามารถวิเคราะหการขายเปนรายเดือน, รายไตร
มาส, รายครึง่ ป และสะสมทัง้ ป ,เก็บขอมูลสถิตกิ ารขาย
•สามารถรับชําระเช็คของสํานักงานใหญลูกคา โดยตัดชําระหนี้จากสาขาของลูกคาไดในหนาจอการทํางานเดียว
•สามารถใหโปรแกรม Generate ใบวางบิลใหอัตโนมัติ ตามกําหนดเงือ่ นไขการวางบิลของลูกคาแตละรายได้
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WINSpeed Accouting Management Program
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)
•สามารถบันทึกยอดยกมาของเจาหนี้รายตัวได ทัง้
แบบมีภาษี และไมมีภาษี
•รองรับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
(Multicurrency) ทัง้ ระบบ คือ การบันทึกเจ้าหนี้ยกมา, ตัง้
เจาหนี้อ่นื ๆ, Pre-aymentsและจายชําระหนี้
•สามารถผูกอัตราสกุลเงินตางๆ ไวกับเจาหนี้
การคาตางประเทศ
•เมือ่ กําหนดอัตราแลกเปลีย่ นในแตละวัน ระบบจะ
คํานวณแปลงคาเปนเงินบาทใหโดยอัตโนมัติ
•สามารถดูกาํ ไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต
างประเทศ โดยโปรแกรมจะคํานวณเปรียบเทียบจากอัตรา
แลกเปลีย่ น ณ วันทีต่ งั ้ เจาหนี้กบั ณ วันทีจ่ ายชําระ
หนี้ คไดไมจํากัด
•สามารถทํา Prepayment เพือ่ เตรียมจายเจาหนี้ได โดยบันทึกรายการเช็
•รายการ Prepayment สามารถบันทึกรายละเอียดการจายไดทัง้ เงินสด, เช็ค, เงินโอน, ภาษีหกั ณ ทีจ่ าย และสวนลดราย
ไดอื่นๆ ในกรณี Prepayment ทีม่ อี ตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศสามารถดูกาํ ไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
•สามารถบันทึกจายชําระหนี้โดยอางอิงเอกสารจากเจาหนี้การคา ใบรับวางบิล หรือ Prepayment (Many to one)มี
รายงานใบรับวางบิลทีถ่ งึ กําหนดชําระ
•สามารถดูกาํ หนดวันรับวางบิล, วันนัดจายชําระจากใบรับ-วางบิล, กําหนดวันจายเงินจากปฏิทนิ ซึง่ สามารถ Drill Down ไปดูข
อมูลตนขัว้ ได
•สามารถปรับเปลีย่ น Form ใบรับวางบิลไดเองตามตองการ
•สามารถจายชําระหนี้ไดทัง้ เงินสด, เช็ค, เงินโอน, บัตรเครดิตและ รายละเอียดคาใชจายตาง ๆ เชน สวน
ลดเงินสด, ดอกเบีย้ จ่าย, คาธรรมเนียมธนาคาร, รายไดอื่น ๆ ไดในใบเดียวกันเช็ค 1 ใบ
•สามารถจายชําระหนี้เจาหนี้ไดหลายรายรองรับการจายชําระหนี้แบบบางสวน (Partial) หรือการจายชําระเกินได

•สามารถระงับการจายชําระหนี้แตละเลขทีเ่ อกสารได
•สามารถพิมพเช็คจาย,หนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่ าย, ภงด 3, ภงด 53 (ทัง้ ใบตอและใบปะหนา) ไดจากการบันทึกจ
ายชําระหนี้
•สามารถกําหนดชวงการวิเคราะหอายุเจาหนี้ได
•มีรายงานใบกํากับภาษี / ใบสงของคางชําระ โดยสามารถเรียกดูแยกตามเจาหนี้, วันทีค่ รบกําหนดจายชําระ, วันทีเ่ กิน
กําหนดจายชําระรายงานสถานะเจาหนี้
•สามารถวิเคราะหประมาณการจายเงินตามชวงเวลาทีต่ องการเรียกดูได้
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WINSpeed Accouting Management Program
ระบบงานขาย (Sale Order)
•สามารถจัดทําเอกสารในระบบการขายได
ทัง้ หมด เชน ใบเสนอราคา,ใบสังจอง,ใบสั
่
ง่
ขาย,และใบกํากับภาษี
•รองรับระบบการขายแบบฝากขาย
(Consignment)
•สามารถกําหนดจํานวนวันเครดิตและวงเงินเครดิต
ของลูกคาได
•มีระบบปองกันเอกสารสูญหาย เมือ่ เอกสารนัน้
ถูกนําไปใชอางอิงรายการอื่นๆ
•สามารถดูรายการรายวันใบเสนอราคา, ขายเงิน
เชื่อและกําหนดสงของจากปฏิทนิ ได โดย
สามารถเลือกชวงเดือน, เลขเอกสารหรือรหัส
•สามารถ Clear เอกสารสังจองสั
่
งขายไดเมื
่
อ่ ไมตองการขอมูล
ลูกคา
•หนาจอแสดงรายการเอกสารทัง้ หมดของแตละหนาจอมีสถานะของเอกสารแตละหนาจอบอกถึ
งรายละเอียดแต
ละอยางได
•มีเมนูจดั ของ (Picking Slip) เพือ่ สะดวกในการจัดของ ของแตละคลังสินคา
•มีเมนู Sale Statistics เพือ่ นําไปวิเคราะหขอมูลของระบบขายและการตลาด
•มีเมนู Sale History เก็บประวัตกิ ารขายสินคาและราคาขายสินคาครัง้ หลังสุดมีเมนูอนุมตั ใิ บเสนอราคา เพือ่ ใหผูมี
อํานาจตรวจสอบกอนสงใหลูกคา
•สามารถ Copy เอกสารได เพือ่ ใหรวดเร็วในการบันทึกขอมูล
•สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบ Form ใบเสนอราคา,ใบสังจองใบสั
่
งขาย,
่
ใบกํากับภาษีหรือใบสงของ และบิลเงินสดไดเองตาม
ต้องการ
•มี Option ตรวจสอบ Credit Limit ตัง้ แตจัดทําใบสังขาย
่
•สามารถสอบถามรายการสินคาคางสง, สินคาทีต่ องสง หรือสินคาทีร่ อนําสงตามชวงเวลาทีต่ 
องการ
•สามารถเปดบิลขายไดโดยไมตองบันทึกสินคายกมา
•สามารถการกําหนด Price List และ Promotion เฉพาะลูกคารายตัวและสามารถใหสวนลดแตละรายการสินคา
หรือกลุมสินค้าตอลูกคารายตัวหรือกลุมลูกคา
•สามารถกําหนด Piority ในการแกไขราคาและสวนลดของ Price List และ Promotion ไดวาสามารถใหแกไข
ไดอีกหรือไม
•สามารถกําหนดอัตราภาษีอตั โนมัตติ ามลูกหนี้รายตัวไดเชน 0%,7%, 10% เมือ่ บันทึกการขาย โปรแกรมจะสงขอมูล
ไปยังระบบตางๆ ทีเ่ กีย่ วของอยางครบถวนเพียงแคการทํางานในหนาจอเดียว ไมวาจะเปนการ
ปรับลดยอดสินคาใหในระบบ Stock, รายงานภาษีขายในระบบ VAT, บัญชีแยกประเภทในระบบ GL และบัญชีลกู หนี้ใน
ระบบ AR
•รองรับการขายสินคาเปนชุด, Lot, Serial
•มีระบบเตือน (Alert) เมือ่ ทําการขายสินคามากกวายอดคงเหลือตํ่าสุดของสินคา(Safety Stock)
WINSpeed
Maintenance
Preparation
By Advance
Application
System Team
•สามารถระบุ
สถานทีส่ งของ
(Ship to)Features:
ไดหลายสถานที
ใ่ นแตละลู
กคาสามารถวิ
เคราะห
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ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (Purchase Order)
•สามารถสรางรายงานเสนอสินคาทีต่ องการสังซื
่ อ้ เพือ่
เสนอใหฝายจัดซือ้ พิจารณาโดยออกรายงานจะเสนอว่ามีส ิ
นคาใดบางทีค่ วรจะสังซื
่ อ้ และซือ้ ในปริมาณเทาใด โดย
เลือกพิจารณาปริมาณทีจ่ ะสังซื
่ อ้ จากประมาณการทีจ่ ะสังขาย(sale
่
forecast) จากวันกําหนดสังสิ
่ นคาของใบสังซื
่ อ้ ทีม่ เี ขามา
จากสินคาทีม่ ปี ริมาณตํ่าากวาจุดสังซื
่ อ้ (Reorder Point)
และจะพิจารณารวมกับปริมาณสินคาทีค่ วรสังซื
่ อ้ ในแต
ละครัง้ (Economic Order Quantity)
•สามารถตรวจสอบใบสังซื
่ อ้ สินคาทัง้ หมดทีม่ อี ยูแล
วพิมพเปนใบเตือนไปยัง Supplier ใหจัดสงสินค
•สามารถจัดทําการเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจสังซื
่ อ้
ามาตามเวลาทีก่ าํ หนด
•สามารถ Copy และ Clear ใบขอซือ้ และใบสังซื
่ อ้ ไดเอกสารใบสังซื
่ อ้ 1 ใบ สามารถอางอิงใบขอซือ้ ไดหลายใบ (Manytoone)
•สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบ Form ใบขอซือ้ และใบสังซื
่ อ้ ไดเองตามตองการ
•สามารถสอบถามประวัตกิ ารซือ้ สินคาได โดยลูกคา,สินคา,ประเภทรายการซือ้ , ชวงเวลาไดตามตองการ
•เมือ่ บันทึกการซือ้ โปรแกรมจะสงขอมูลไปยังระบบตางๆ ทีเ่ กีย่ วของอยางครบถวนเพียงแคการทํางานใน
หนาจอเดียว ไมว่าจะเป็ นการเพิม่ ยอดสินคาใหในระบบ Stock, รายงานภาษีซอ้ื ในระบบ VAT, บัญชี แยกประเภทใน
ระบบ GL
•สามารถซือ้ สินคาทัง้ ทีม่ ภี าษี และยกเวน ภาษีในใบกํากับภาษีเดียวกันไดบันทึกซือ้ สามารถแยกเปนประเภทสินค
าและบริการได
•สามารถบันทึกการซือ้ แบบ Lot , Serial และระบุวนั ทีผ่ ลิต/วันทีห่ มดอายุ (Expire date) ของอายุสนิ คาไดและมี Alert เตือน
เมือ่ สินคาทีด่ งึ มาทํารายการหมดอายุ (Expire Date)
•รองรับการซือ้ สินคาโดยใชอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ(Multicurrency) ทัง้ ระบบ ตัง้ แตการทําใบขอซือ้ ,
ใบสังซื
่ อ้ , ซือ้ เงินเชื่อ, ซือ้ เงินสด, จายเงินมัดจํา, ลดหนี้/เพิม่ หนี้
•มีรายงานจัดยอดอันดับการสังซื
่ อ้ สินคาในแตละเดือน
•มีรายงานเปรียบเทียบยอดการสังซื
่ อ้ และปริมาณการสังซื
่ อ้ ในระยะเวลา 12 เดือน
•มีรายงานเปรียบเทียบรายการซือ้ สินคาของผู ขายแตละรายไดเมือ่ ทํารายการลดหนี้/เพิม่ หนี้ โปรแกรมจะสงข
อมูลไปยังระบบตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของอยางครบถวนเพียงแคการทํางานในหนาจอเดียว ไมวาจะเป
นการ Update ยอดสินคาใหในระบบ Stock, รายงานภาษีในระบบVAT, บัญชีแยกประเภทในระบบ GL
•สามารถเรียกดูตนทุนของสินคาหรือประวัตกิ ารสังซื
่ อ้ ในขณะบันทึกขอมูล
•สามารถเรียกดูรายงานใบสังซื
่ อ้ คางรับ คางจายได ในขณะบันทึกขอมูล
•สามารถตรวจสอบปริมาณสินคาทีไ่ ดรับกับปริมาณสินคาทีส่ งซื
ั ่ อ้ วาถูกตองตรงกันหรือไม
WINSpeed Maintenance Features: Preparation By Advance Application System Team
Tel. 0-2454-9085-6 Fax 0-2454-9087
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WINSpeed Accouting Management Program
ระบบควบคุมสิ นค้า (Inventory Control)
•สามารถจัดประเภทสินคาได เชน สินค้า, สินทรัพย
หรือวัตถุดบิ
•สามารถจัดประเภทสินคาได เชน สินค้า บริการหรือสิ
นคามี Stock
•สามารถจัดเก็บสินคาไดหลายประเภท เชน สินคา
ทัวไป,สิ
่
นคามี Lot, สินคามีทงั ้ Lot และ Serial รวมถึง สินค
า มีอายุดวย
•มี Alert สําหรับรายการสินคาทีห่ มดอายุ (Expire Date)
•สามารถเลือกวิธกี ารคิดตนทุนได 3 แบบ คือ วิธตี นทุน
ถัวเฉลีย่ (Moving Average) ,วิธเี ขากอน-ออกกอน
•สามารถกําหนดคลังและทีเ่ ก็บโดยอัตโนมัติ โดยทีเ่ ราสามารถกําหนดได
ทัง้ สิวินธคาทั
ง้ หมด
(FIFO)และ
Sี tandard
Cost,เฉพาะกลุมสินคา หรือจะเป
นสินคารายตัวก็ได
•มีหนาตางแสดงเตือนสินคาทีต่ องสังซื
่ อ้ เปนตัวชวยในการตัดสินใจทีจ่ ะ สังซื
่ อ้ สินคา
•สามารถกําหนดยอดคงเหลือตํ่าาสุด,สูงสุดหรือปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ชวยในการบริหารคลังสินคา
•สามารถบันทึกใบขอเบิกและอนุมตั ใิ บขอเบิก ใบขอโอนยายสินคาและ อนุมตั ขิ อโอนยายสินคาโอนยายสินคา
ออกคลัง,โอนยายสินคาเขาคลังโอนยาย ขอมูลเขาคลังอัตโนมัติ
•สามารถบันทึกการเบิกตาง ๆ ได เชน การเบิกใช, เบิกผลิต, เบิกตัวอยาง, เบิกชํารุด,เบิกยืมหรือเบิกอื่นๆ สามารถ
บันทึกการรับคืนจากการเบิกตางๆ ได เชน รับคืนจากการเบิกใช, เบิกผลิต, เบิกตัวอยาง, เบิกชํารุด,เบิกยืม ฯลฯ
•สามารถบันทึกแผนการรับสินคา เพือ่ ทีจ่ ะรับสินคาเขาในอนาคต
•สามารถบันทึกสงคืนสินคาผลิตสําเร็จ เชน ในกรณีสนิ คาไมไดคุณภาพ
•สามารถบันทึกปรับเพิม่ ตนทุนสินคาในการโอนยาย และ ปรับเพิม่ ตนทุนในการรับสินคาผลิตเสร็จ ภายในหน
าจอเดียวกัน
•สามารถบันทึกการตรวจนับสินคาโดยมีการแยกระบุผ
ู ใชระหวางผูตรวจสอบการนับ และผูตรวจนับสินคา
•สามารถปรับราคาขายสินคาทีเ่ คยขายไปแลวไดโดยหนาจอปรับราคาขาย
•สามารถปรับปรุงเพิม่ /ลดสินคาอัตโนมัติ โดยระบุไดวาจะใหเพิม่ , ลด หรือไมมีผลตอ Stock
•มีเมนูคาํ นวณสินคารวมเปนชุดและสินคาแยกชุด และยังสามารถกําหนดสินคาแบบชุดซอนชุดได
•มีเมนูสาํ หรับการ คํานวณตนทุน และมีเมนูสาํ หรับการ Post IC แบบ Batch, Post IC แบบ Batch ขายเชื่อและขายสด
•มีรายงานสินคาและวัตถุดบิ ทีแ่ สดง สินคาแตละตัวมีการรับเขา จายออกตัง้ แตเมือ่ ไร และเทาไร และมีให
หลายตัวเพือ่ รองรับว่าจะเลือกดูไดตามความตองการ เชน เลือกดูตามคลัง หรือตามคลังและทีเ่ ก็บก็ได และทีส่ าํ คัญ
รายงานนี้ยงั บอกไดดวยวามีสนิ ค้าตัวไหนคํานวณตนทุนแลวบาง ตัวไหนยังไมไดคํานวณตนทุนบ
าง เพือ่ ทีจ่ ะไดเลือกสินคาตัวนัน้ มาคํานวณตนทุนใหม
•มีรายงานทีแ่ สดงสถานะสินคา เปนรายงานทีแ่ สดงถึงการเคลื่อนไหวสินคาแตละตัวใหเราเห็นรายละเอียดยิง่ ขึน้
•รายงานวิเคราะหกําไรขัน้ ตนทีส่ ามารถดูไดหลายแบบเลือกดูไดตามตองการ
•รายงานทีเ่ กีย่ วกับ สินคามีอายุ และ Lot & Serial
•มีรายงานแสดงยอดสินคาคงเหลือหลากหลายรูปแบบใหเลือกดูไดตามตองการ
•มีรายงานWINSpeed
แนะนําการสัMaintenance
งซื
่ อ้ สินคา ตามปริ
มาณทีต่ Preparation
องสังซื
่ อ้ อยางเหมาะสม
Features:
By Advance Application System Team
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WINSpeed Accouting Management Program
ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger )

•สามารถเริม่ การใชงานไดทันที โดยไมตองบันทึกยอด
ยกมา
•สามารถบันทึกบัญชีแบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตกี่
รายการก็ได) และโปรแกรมจะทําการ Check Balance ใหทุก
Voucher
•มี Fiscal set comparision เพือ่ ชวยในการเปรียบเทียบยอด
บัญชีตาม Period ของแตละงวดบัญชี
•ใน 1 Voucher สามารถบันทึกใบกํากับภาษีไดหลายใบ (Multi
Invoice) และเรียกดูรายงานภาษีซอ้ื -ภาษีขายแยกตาม Invoice
•ใน 1 Voucher สามารถบั
ทึกเช็ครับ-เช็คจายไดไม
•สามารถสรางรูปแบบการบันทึกบัญชีทเ่ี รียกใชบอยไดเองตามตองการ
(สรางนTemplate)
จํากัด
•ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมทีส่ ามารถปรับแตงใหตรงกับระบบงานของผู
ใช หรือจะสรางผังบัญชีไดเอง
•มีเมนูสาํ หรับการบันทึกบัญชีแบบเร็ว
ตามตองการ
•สามารถกําหนดการ Allocate ผังบัญชี ใหไปยังแผนกตาง ๆ ไดเองอัตโนมัติ
•บันทึกยอนหลังขอมูลยอนหลังได โดยไมจํากัดชวงเวลา
•สามารถแกไขขอมูลยอนหลังได โดยไมจํากัดชวงเวลา
•สามารถกําหนดการ Running เลขทีเ่ อกสารอัตโนมัตโิ ดยแยกตามสมุดรายวัน
•สามารถแยกแผนก,สาขา,โครงการ (Job)
•สามารถเรียกดูงบแบบแยกหรือรวม แผนก,สาขา,โครงการก็ได
•สามารถกําหนดงบประมาณเพือ่ ใชในการวางแผนทางการเงิน
•สามารถออกงบไดทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
•มีงบการเงิน Standard และสามารถสรางงบการเงิน เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบเปรียบเทียบ ไดเองไดโดยไม
จํากัด
•สามารถสรางงบการเงินตาม Profit Center, งบการเงินตาม Job order ได
•สามารถ Consolidate งบการเงินรวมได
•มีงบกําไรขาดทุนแบบเปรียบเทียบรายเดือน, รายไตรมาส , รายป สามารถพิมพรายงานทะเบียนเช็ครับตามวันทีร่ บั เช็ค,ตาม
ธนาคาร,ตามวัน ครบกําหนด
•สามารถพิมพเช็คจายและ Voucher ที่ Post มาจากระบบอื่นได
•สามารถพิมพหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่ ายได รวมทัง้ จัดทํา ภงด 3, ภงด 53 (ทัง้ ใบตอและใบปะหนา)
•สามารถจัดทํา Prepayment เพือ่ เสนอผูบริหารในการเซ็นต อนุมตั ิ กอนทํารายการ Post เขา GL
•สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินไดแมยังไมไดปดงวดบัญชี
•สามารถโอนขอมูลรายการรายวันหรือยอดยกมา ในกรณีทต่ี องการรวม รายการ GL ของแตละสาขาเขามายังสํานักงาน
ใหญ
•สามารถดู Income Statementได
•สามารถ Post รายการรายวันเขาบัญชีแยกประเภทไดทัง้ แบบ Batch Post และ Realtime Post
•สามารถสราง Cash Flow , Raito ได
•สามารถ Reconside
ผังบัMaintenance
ญชีระหวางเดบิFeatures:
ตและเครดิตPreparation
ได
WINSpeed
By Advance Application System Team
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WINSpeed Accouting Management Program
ระบบภาษี (Value Add Tax & Tax)
•ระบบภาษีมลู คาเพิม่ (VAT)จะถูกสงขอมูลมา
จากการบันทึกขาย, บันทึกซือ้ , และบันทึกรายการรายวัน
ใน GL
•สามารถกําหนดคําอธิบายรายการภาษีให Default ขึน้
ตามเมนูการบันทึกในแตละระบบ เพือ่ รองรับสําหรับ
คําอธิบายภาษีทแ่ี ตกตางกัน
•รายงานภาษีซอ้ื -ภาษีขายเปนไปตามขอกําหนด
ของสรรพากร และแยกตามสาขา
•สามารถออกหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่ ายได
•สามารถพิมพรายงานภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ ายได
•สามารถพิมพรายงานภาษีหกั ณ ทีจ่ ายได
(ภงด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหกั ณ ทีจ่ าย
•สามารถกําหนดเลขทีเ่ อกสารใหมได
•รายงานภาษีซอ้ื -ภาษีขายเรียงตามเลขทีเ่ อกสาร,เลขทีใ่ บกํากับ หรือวันที่
•รองรับการคํานวณอัตราภาษีซอ้ื เฉลีย่ ได

ระบบเช็คและธนาคาร (Cheque And Bank)

•ควบคุมรายการเช็ครับไดทุกขัน้ ตอน ตัง้ แตการ
บันทึกเช็ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, เช็คผาน,
เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลีย่ นเช็ครับ
•ควบคุมรายการเช็คจายไดทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต
การบันทึกช็คจาย, เช็คผาน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก
และเปลีย่ นเช็คจาย
•สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และ
รายการฝาก – ถอน
•สามารถโอนเงินระหวางสมุดเงินฝาก พรอมหักค
าธรรมเนียมธนาคาร

WINSpeed Maintenance Features: Preparation By Advance Application System Team
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•สามารถบันทึกรายไดธนาคาร (ดอกเบีย้ รับ, ภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ าย) และบันทึกจายคาใชจายธนาคาร
(ดอกเบีย้ จาย, คาธรรมเนียมธนาคาร, ภาษีหกั ณ ทีจ่ าย)
•สามารถทํา Bank Reconcile
•สามารถพิมพ Bank Statement และรายงาน Statement ลวงหนา (จาย) ได
•สามารถพิมพยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงินฝากได
•สามารถพิมพทะเบียนเช็ครับทีถ่ งึ กําหนดนําฝาก และทะเบียนเช็คจายทีถ่ งึ กําหนดจายชําระ
•สามารถแสดงรายการวันทีก่ าํ หนดเช็ครับ และวันทีก่ าํ หนดเช็คจาย ไดจากปฏิทนิ และสามารถ Drill down จากปฏิทนิ เพือ่
ดูรายละเอียดรายการเช็คได
•สามารถกําหนดรูปแบบเช็คไดเอง โดยการ Scan รูปแบบของเช็คแตละธนาคารจัดเก็บไวในโปรแกรม
•สามารถพิมพเช็คจายไดทุกธนาคาร
•สามารถกําหนดรูปแบบการพิมพเช็คไดเอง และบันทึกรูปแบบการพิมพไดตามทีต่ องการ
•สามารถนําเช็ครับมาชําระไดบางสวน จนกวาจะหมด หรือชําระทัง้ หมด
•สามารถนําเช็คจายมาชําระไดบางสวน จนกวาจะหมด หรือชําระทัง้ หมด
•สามารถพิมพฟอรม Pay – In ได
•สามารถดู History เช็ครับได
•สามารถดู History เช็คจายได
•สามารถนําเช็คจายมาชําระไดบางสวน จนกวาจะหมด หรือชําระทัง้ หมด
•สามารถพิมพฟอรม Pay – In ได
•สามารถดู History เช็ครับได
•สามารถดู History เช็คจายได

ระบบเงิ นสดย่อย (Petty Cash)

•มีรายงานสรุปการจายเงินสดยอย
•มีรายงานสรุปยอดคงเหลือของวงเงินสดยอยนัน้ ๆ
•มีรายงานจายเงินสดยอยแยกตาม Job
•มีรายงานบัญชีเงินสดยอย

•สามารถบันทึกการรับ-จายเงินสดยอยได
•สามารถบันทึกตัง้ วงเงินสดยอย เพือ่ ไวสําหรับตรวจสอบ
จํานวนเงินทีร่ บั กับจํานวนเงินทีจ่ ายไดอยางถูกตอง
•สามารถบันทึกเอกสารขอจายเงินสดยอย กอนทีจ่ ะนํา
เอกสารไปทํารายการทีจ่ ายเงินสดยอยได
•สามารถบันทึกการจายเงินสดยอยไดเกินกวา
จํานวนเงินทีม่ อี ยูได
•สามารถอางอิงเอกสารขอจายเงินสดย่อย เพือ่ ทีจ่ ะนํามา
ทํารายการจายเงินสดยอยได
•มีรายงานการรับ-จายเงินสดยอยและแยกประเภทเงินสดย
อย
•สามารถพิมพ Form ใบจายเงินสดยอยได
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WINSpeed Accouting Management Program
ระบบสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Management)
•สามารถกําหนดประเภทสินทรัพยไดตามตองการ
•สามารถกําหนดรายละเอียดผูขาย ทีอ่ ยู และโทรศัพท เพือ่ สะดวกในการติดตอภายหลัง
•สามารถกําหนดแผนกทีใ่ ชสินทรัพยได ทําใหทราบวาสินทรัพยเปนของแผนกใด
•สามารถกําหนดสถานทีต่ งั ้ สินทรัพยได ทําใหทราบวาสินทรัพยตัง้ อยูทีใ่ ด
•สามารถกําหนดรุนสินทรัพยได
•สามารถกําหนดยีห่ อสินทรัพยได
•สามารถกําหนดพนักงานผูรับผิดชอบตอสินทรัพยได
•สามารถบันทึกประวัตแิ ละรายละเอียดเกีย่ วกับสินทรัพยไดโดยละเอียด เชน ชื่อสินทรัพยอะไร? ประเภทสินทรัพย
? เปนของแผนกอะไร? ตัง้ อยูทีไ่ หน? ซือ้ มาเมือ่ ไหร? ซือ้ จากใคร? วันเดือนปทีซ่ อ้ื หรือไดมา? ราคาเท
าไหร ? บริษทั ทีร่ บั ประกัน อายุประกัน เบีย้ ประกัน วันสิน้ สุดประกัน ฯลฯ
•สามารถบันทึกการขายสินทรัพยได เพือ่ ทําใหทราบวามีกาํ ไรและขาดทุนเทาใดจากการขายสินทรัพย
•สามารถบันทึกรายละเอียดการซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพยได เพือ่ เปนการเก็บประวัตสิ นิ ทรัพย
•สามารถบันทึกรายละเอียดสินทรัพยระหวางกอสรางได ทําใหทราบรายละเอียดเกีย่ วกับรายจายทีก่ 
อใหเกิดทรัพยสินนัน้ ๆ โดยละเอียด
•สามารถบันทึกการโอนยายสินทรัพยระหวางแผนก
•สามารถบันทึกรายการตรวจนับสินทรัพย
•สามารถบันทึกรูปภาพของสินทรัพยแตละตัวได

ระบบบริ หารการเงิ น (Financial Management)
•สามารถประมาณการรายรับไดจาก
ใบสังขาย
่
บันทึกขาย
ใบวางบิล
•สามารถประมาณการรายจายไดจาก
ใบสังซื
่ อ้
บันทึกซือ้
•สามารถดูรายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายจายได้
ใบสังขายเปรี
่
ยบเทียบกับใบสังซื
่ อ้
บันทึกขายเปรียบเทียบกับบันทึกซือ้
สามารถดูรายงานเปรียบเทียบประมาณการเช็ครับ-เช็คจาย
สามารถดูกราฟเปรียบเทียบประมาณการเช็ครับ-เช็คจาย
สามารถดูประมาณการ Statement ของเช็คได เพือ่ ดูยอดเงินในอนาคต ณ วันทีเ่ รียกดูรายงาน
สามารถสรางงบการเงินและ Ratio ไดเองตามตองการ
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WINSpeed Accouting Management Program
Campaign Module

•สามารถกําหนดราคาขายสินคาไดดังนี้
•กําหนดราคาซือ้ มาตรฐาน, ราคาขาย และต้นทุนมาตรฐาน
(Standard Cost, ตนทุนจัดเก็บ, ตนทุนโอนยาย)
•กําหนด Price List , Promotion เฉพาะลูกคารายตัว
และสามารถใหสวนลดแตละรายการสินค้าหรือก
ลุมสินคาตอลูกคารายตัวหรือ กลุม่ ลูกคา
โดยมีเงือ่ นไขตามชวงเวลา
•สามารถกําหนดสวนลดสินคาไดหลายระดับ
และใหสวนลดไดทัง้ จํานวนเงินและเปอร
เซ็นต (%) แตละรายการสินคาใน Invoice ใบ
•สามารถกําหนดราคาและตนทุนมาตรฐานทีเ่ ปน สินคาทัง้ หมด,บางกลุ
เดียวกั
น ม สินคา หรือ สินคารายตัวได
•สามารถกําหนดรายการราคาตามระยะเวลาวันเครดิต ตามชวงวันทีท่ ก่ี าํ หนดในสินคาใดๆได
•สามารถการกําหนด Price List และ Promotion เฉพาะลูกคารายตัวและสามารถใหสวนลดแตละรายการสินค
าหรือ กลุมสินค้าตอลูกคารายตัวหรือกลุมลูกคา
•สามารถกําหนดชวงเวลานาทีทอง เพือ่ ชวยในการ Promotionสินคาได
•กําหนดเงือ่ นไขเวลาของ Price List และ Promotion ไดสามารถกําหนด Priority ในการแกไขราคาและสวนลดของ Price
List และ Promotion ไดวาสามารถใหแกไขไดอีกหรือไม
•สามารถดูรายละเอียดเกีย่ วกับการกําหนดรายการสินคาประกอบกับหนาจอเพือ่ ชวยในการกําหนดสินคาในชวงต
อไปไดอยางถูกตอง
•สามารถเรียกดูรายงานของระบบได เชน รายงานกําหนดราคาและตนทุนมาตรฐาน , รายงานกําหนด Price list &
Promotion และรายงานกําหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต

ระบบควบคุมงบประมาณ (Budget Control)
•สามารถกําหนดงบประมาณตามรหัสผังบัญชี โดยแยกตามแผนก สาขา,
โครงการ (JOB) เพือ่ วางแผนทางการเงินขององคกร
•สามารถกําหนดงบประมาณในแตละแผนกไดหลายงบ เพือ่
ประเมินวางบประมาณงบไหนไดผลดีทส่ี ดุ
•สามารถกําหนดงบประมาณไดไมจํากัดปและหลายลําดับ
•เลือกวิธกี าํ หนด Budget ไดหลายแบบ คือ
เฉลีย่ ทัง้ ป
เฉลีย่ เดือนละ
ปรับเปนจํานวนเงิน
ปรับเปนจํานวนเปอรเซ็นต
ปรับทบยอดทุกเดือน (%)
กําหนดเอง
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WINSpeed Accouting Management Program
ระบบเงิ นทดรองจ่าย (Advance)
•สามารถพิมพฟอรมใบเบิกเงินทดรองได
•สามารถ Copy รายการเบิกเงินทดรองได
•สามารถยกเลิกการขอเบิกเงินทดรองได
•สามารถบันทึการเคลียรเงินทดรองโดยอางอิงเอกสารจากใบจ
ายเงินทดรองได
•สามารถบันทึกรายงายเงินทดรองแยกแผนก แยกโครงการได
•สามารถระบุไดวารายงานคาใชจายทีจ่ ายจาก
เงินทดรองมีใบเสร็จหรือไม
•สามารถดูรายงานการเบิกเงินทดรองได
•สามารถดูรายงาน Clear เงินทดรองได
•สามารถดูรายคาใชจายแยกตาม Job ได

Warehouse Management
•สามารถทําการรับสินคาเขาโดยอางอิงจากใบสังซื
่ อ้ ,การ
ซือ้ เชือ่ - ซือ้ สดและรายงานเพิม่ หนี้ได
•สามารถทําการรับสินคาเขาโดยอางอิงจากรับสินคา
ผลิตสําเร็จระบบ IC ได
•สามารถทาการสงคืนสินคาโดยอางอิงรายงานจากการส
งคืน / ลดหนี้ ระบบ PO ได
•สามารถทําการจายสินคาออกโดยอางอิงจากใบสังขาย,
่
การขายเชื่อ-ซือ้ สดและรายการเพิม่ หนี้ได
•สามารถทําการจายสินคาออกโดยอางอิงรายงานจากการ
อนุมตั ขิ อเบิกระบบ IC ได
•สามารถทํารายงานโอนยายสินคาระหวางคลังได

•สามารถทํารายงานปรับปรุงเพิม่ -ลดอัตโนมัตไิ ด
•สามารถทําการตรวจนับสินคาได
•สามารถดูรายงาน Stock On hand ได
•สามารถดูรายงาน Stock Card ได
•สามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าตามเจาหนี้/ลูกหนี้ได
•สามารถดูรายงานสินคาทีไ่ มมีการขายได
•สามารถดูรายงานสินคาคงเหลือทีต่ ่าํ ากวายอด Minimum Stock ได
•สามารถดูรายงานสินคาคงเหลือทีส่ งู กว่ายอด Minimum Stock ได
•สามารถดูรายงานสินคาคงเหลือเรียงตาม Lot & Serial ได
•สามารถดูรายละเอียดประวัตผิ 
ู ขายได
•สามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวตาม Serial ได้
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Company Manager System
•ระบบ Audit Trail Report ในการตรวจเช็ค Activity ของแตละUser ใน
การทําแตละ Transaction เชน Insert,Update, Delete, Edit
•มีระบบ Event ในการตรวจเช็คเหตุการณในแตละวันว่ามีการทํา
รายการอะไรบางในระบบในหนาจอเดียว สะดวกสําหรับผู
บริหารในการตรวจสอบ Transaction นอกจากนี้ยงั สามารถ Drill Down
ไปดูรายละเอียดทีห่ น้าจอบันทึกได
•มีระบบ To Do List เพือ่ บันทึกแผนการทีจ่ ะตองทําในแตละวัน
และเพือ่ วางแผนในอนาคตดวย เมือ่ ถึงกําหนดเวลาโปรแกรมจะทําการ
Alert User เมือ่ Log in เขามาใชงานโปรแกรม

•สามารถกําหนดรูปแบบฟอรมทีจ่ ะใชในแตละเอกสารไดเองโดยไมจํากัด เชน ฟอรมใบเสนอของแตละ
แผนก
•สามารถกําหนดสิทธิ ์การใชงาน (Autorize) เพือ่ การรักษาความปลอดภัย ของขอมูล (Password)
•สามารถจัดกลุมผูใชงานและการเขาถึงเมนู,หนาตาง,Permission ในการทํางาน เชน เพิม่ , ลบ, แกไข,
ซอน Column ของเอกสาร โดยการกําหนดเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได มี Option Not Set เพือ่ การกําหนด
Permission เริม่ แรกทําไดงายขึน้ เมือ่ กําหนด Password เรียบรอยแลว User จะเห็นเฉพาะระบบทีต่ วั เองทํางานเท
านัน้
•สามารถกําหนดสิทธิ ์การเขาถึงการทํางานในแตละสาขาได โดยกําหนดเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได
•กําหนดการ Approve เอกสารวา User คนใดสามารถเห็นรายการเอกสารทีอ่ นุมตั แิ ลวหรือยังไมอนุมตั ิ
•สามารถเปลีย่ น Password เพือ่ สลับ User การทํางานไดโดยทีไ่ มตอง
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ระบบบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้า (Customer Relation Management)
•สามารถบันทึกงานประจําวัน, การติดตอประจําวันลูกคา,
การนัดหมายลูกคา, การวางแผน
•มีปฏิทนิ นัดหมาย ติดตอครัง้ ตอไป แผนงานสิง่ ของที่
นําไปดวย เมือ่ พนักงานขายบันทึกนัดหมาย โปรแกรมจะ
เตือน (Job Alert) ขึน้ มาทันทีเมือ่ Log in มาใชงานตามวันที่
นัดหมาย เมือ่ พนักงานขายบันทึกติดตอ โปรแกรมจะเตือน
(Job Alert) ขึน้ มาทันทีเมือ่ Log in มาใชงาน ตามวันทีต่ ดิ ต
อ
•สามารถกําหนดสถานะของการนัดหมายได (ปกติ, ยกเลิก,
เลื่อน) และกําหนดวันทีน่ ดั หมายครัง้ ตอไปกรณีเปนกา
รเลื่อนนัดและแสดงในปฏิทนิ นัดหมาย
•สามารถระบุค
ู แขงในกรณีทล่ี กู คาไมเลือกผลิตภัณฑ และออกรายงานเพือ่ ชวยในการวิเคราะหของฝาย
ขายได
•สามารถระบุเปอรเซ็นตความคาดหวังในกรณีทล่ี กู คาทดสอบหรือศึกษาผลิตภัณฑ และออกรายงานเพือ่ ชวยในกา
รวิเคราะหของฝายขายได
•สามารถระบุผลการติดตอนัดหมายเพือ่ นําไปใชวิเคราะห ประสิทธิภาพของพนักงานขายแตละคนได
•สามารถกําหนด Password เพือ่ เขามาดูขอมูลเฉพาะของแตละพนักงานขาย
•สามารถเชื่อมโยงไปทํารายการทีร่ ะบบ SO (เสนอราคา, สังจอง,
่
สังขาย,
่
ขายเงินเชื่อ, ขายเงินสด)
•สามารถดึงขอมูลจากระบบ SO มาออกรายงานเพือ่ ทําการเปรียบเทียบและวิเคราะห
•มีเมนู Salesperson Statistic เพือ่ เก็บสถิตขิ อมูลทางดานขายและการรับชําระหนี้ของลูกหนี้ในแตละพนักงานขาย
•มีเมนู Salesperson Inquiry เพือ่ แสดงขอมูลทางดานขายและการรับชําระหนี้ของลูกหนี้ในแตละพนักงานขาย โดยแสดง
ยอดค้างชําระ และสามารถเลือกชวงขอมูลเรียกดูตามชวงวันทีเ่ อกสาร,รหัสพนักงานขาย,รหัสลูกคา และประเภท
เอกสารได
•สามารถเปรียบเทียบเปาการขาย / ยอดขาย โดยแยกตามพนักงานและตามงวด และคํานวณผลตาง (%) ทัง้ ตอเปา
การขายของพนักงานขายแตละคน และของพนักงานขายรวมทัง้ หมดได
•รายงานคา Commission แยกตามยอดขายและยอดรับชําระ
•มีรายงานลูกคาทีไ่ มมีการเคลื่อนไหว, รายงานความถีใ่ นการติดตอลูกคา เพือ่ นํามาวิเคราะหลูกคา
•มีรายงานสรุปแหลงขอมูล เพือ่ ใชในการวิเคราะหสือ่ หรืองบโฆษณา
•กําหนด Password ทีจ่ ะใชเฉพาะในแตละกลุมพนักงานขายได
•สามารถพิมพซองจดหมาย , Label โดยสามารถกําหนดคําขึน้ ตนเอง หรือดึงผูติดตอของลูกคาแตละรายมา
แสดงได
•สามารถพิมพฟอรมใบปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย โดยดึงขอมูลจากเมนูตดิ ตอประจําวันได
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