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ขอบเขตงานของ โปรแกรมบริหารจัดการร้านขายมีรายละเอียด การใช้งานโปรแกรมทั �งหมดส่วนที! 1 จะเป็นส่วนระบบแฟ้มข้อมูลหลัก
1.1. Setup แฟ้มพนกังาน
1.2. Setup แฟ้มผู้ จําหนา่ย
1.3. Setup คํานําหน้าชื�อ
1.4. Setup แฟ้มกลุม่ลกูค้า
1.5. Setup แฟ้มประวตัลิกูค้า
1.6. Setup หนว่ยนบั
1.7. Setup แฟ้มคลงัสินค้า
1.8. Setup แฟ้มชําระเงินคา่
1.9. Setup แฟ้มชําระเงินโดย
1.10. Setup แฟ้มธนาคาร
1.11. Setup เลขที�สมดุบญัชีนําฝาก
1.12. Setup แฟ้ม
1.13. Setup กลุม่สินค้า
1.14. Setup ยี�ห้อสินค้า
1.15. Setup แฟ้มสินค้า
1.16. Setup รหสัเหตผุล
1.17. Setup แฟ้มรหสัการปรับปรุงยอด
1.18. Setup ปรับ
1.19. Setup เกรด
1.20. แฟ้มเครื�องจดุขาย
1.21. Setup สร้างสินค้าชดุ
1.22. รายงานการสร้างสินค้าชดุ
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โปรแกรมบริหารจัดการร้านขายอะไหล่และสต็อกสินค้า การใช้งานโปรแกรมทั �งหมด 10 ส่วน คือ  ระบบแฟ้มข้อมูลหลัก ประกอบไปด้วย แฟ้มพนกังาน แฟ้มผู้ จําหนา่ย(Supplier) คํานําหน้าชื�อ แฟ้มกลุม่ลกูค้า แฟ้มประวตัลิกูค้า(สมาชิก) หนว่ยนบัสินค้า คลงัสินค้า แฟ้มชําระเงินคา่ แฟ้มชําระเงินโดย แฟ้มธนาคาร เลขที�สมดุบญัชีนําฝาก แฟ้มประเภทบตัรเครดติ กลุม่สินค้า ยี�ห้อสินค้า แฟ้มสินค้า(Product Master) รหสัเหตผุล แฟ้มรหสัการปรับปรุงยอดสต๊อก ปรับราคาขายสินค้า เกรดการเคลื�อนไหวสินค้า แฟ้มเครื�องจดุขาย (POS) สร้างสินค้าชดุ รายงานการสร้างสินค้าชดุ 
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ส่วนที! 2 จะเป็นส่วนของ ระบบ
1. บนัทกึใบสั�งซื 1อสินค้า
2. ยกเลิกสินค้าค้างรับ
3. รายงานการสั�งซื 1อตามผู้ จําหนา่ย
4. รายงานสินค้าค้างรับ
5. รายงานสินค้าถึงจดุสั�งซื 1อส่วนที! 3 จะเป็นส่วนของ ระบบสตอ็กสินค้า

1. รับสินค้าเข้าสตอ็ก
2. ปรับปรุงยอดสินค้า
3. เบกิใช้ภายในกิจการ
4. สร้างจํานวนรอบการตรวจนบั
5. โอนถ่ายข้อมลู เพื�อตรวจนบั
6. บนัทกึผลตา่งจากการนบัสต็อก
7. บนัทกึโอนสินค้า
8. บนัทกึรับโอนสินค้าจากสาขา
9. รายงานการโอนสินค้า
10. รายงานการรับโอนสินค้าจากสาขา
11. บนัทกึสง่สินค้าคืนผู้ จําหน่าย
12. บนัทกึรับใบลดหนี 1จากผู้ จําหนา่ย
13. บนัทกึรับสินค้าเปลี�ยนจากผู้ จําหนา่ย
14. เปลี�ยนสถานะสง่คืนผู้ จําหน่าย
15. สอบถามสต็อกคงเหลือ
16. สอบถามการเคลื�อนไหวสินค้า
17. รายงานสินค้าคงเหลือ
18. รายงานสตอ็กการ์ด
19. รายงานการรับสินค้า
20. รายงานการรับสินค้า
21. รายงานการสง่สินค้าคืนผู้ จําหนา่ย
22. รายงานการรับใบลดหนี 1จากผู้ จําหนา่ย
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ระบบสั!งซื �อ ประกอบไปด้วย บนัทกึใบสั�งซื 1อสินค้า ยกเลิกสินค้าค้างรับ การสั�งซื 1อตามผู้ จําหนา่ย รายงานสินค้าค้างรับ รายงานสินค้าถึงจดุสั�งซื 1อ ระบบสตอ็กสินค้า ประกอบไปด้วย  รับสินค้าเข้าสตอ็ก ปรับปรุงยอดสินค้า เบกิใช้ภายในกิจการ สร้างจํานวนรอบการตรวจนบั โอนถ่ายข้อมลู เพื�อตรวจนบั บนัทกึผลตา่งจากการนบัสต็อก โอนสินค้าไปสาขา บนัทกึรับโอนสินค้าจากสาขา โอนสินค้าไปสาขา รายงานการรับโอนสินค้าจากสาขา บนัทกึสง่สินค้าคืนผู้ จําหน่าย บนัทกึรับใบลดหนี 1จากผู้ จําหนา่ย บนัทกึรับสินค้าเปลี�ยนจากผู้ จําหนา่ย เปลี�ยนสถานะสง่คืนผู้ จําหน่าย สอบถามสต็อกคงเหลือ สอบถามการเคลื�อนไหวสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือ ณ วนัที� รายงานสตอ็กการ์ด รายงานการรับสินค้า(แบบแจงรายการ) รายงานการรับสินค้า(แบบรวม) รายงานการสง่สินค้าคืนผู้ จําหนา่ย รายงานการรับใบลดหนี 1จากผู้ จําหนา่ย(แบบรวม) 
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23. รายงานการปรับปรุงยอดสินค้า
24. รายงานการเบกิใช้ภายใน
25. รายงานสินค้าคงเหลือส่วนที! 4 จะเป็นส่วนของ ระบบ

1. ขายปลีกสินค้าหน้าร้าน
2. บนัทกึเงินสดนําฝาก
3. ใบเสนอราคาสินค้า
4. ใบรับสั�งสินค้า (
5. ใบขายสง่สินค้า
6. สอบถามสินค้าค้างสง่ 
7. รับคืนสินค้าจากลกูค้า 
8. สอบถามราคาสินค้า
9. รายงานใบรับสั�งสินค้า
10. รายงานใบรับสั�งสินค้า
11. รายงานยอดขาย
12. รายงานยอดขาย
13. รายงานการยกเลิกใบขาย
14. รายงานวิเคราะห์กําไรขั 1นต้น
15. รายงานการจดัอนัดบัยอดขายสินค้า
16. รายงานสินค้าค้างส่วนที! 5 จะเป็นส่วนของ ระบบลูกหนี �
1. บนัทกึตั 1งลกูหนี 1อื�น 
2. บนัทกึใบวางบลิ
3. บนัทกึรับชําระเงินจากลกูหนี 1
4. ทํารายการเช็คนําฝาก
5. ทํารายการเช็คผ่าน
6. ทํารายการเช็คคืน
7. รายงานสถานะเช็ค
8. รายงานการนําฝาก
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รายงานการปรับปรุงยอดสินค้า(แบบแจงรายการ) รายงานการเบกิใช้ภายในกิจการ(แบบแจงรายการ) รายงานสินค้าคงเหลือ (แสดงยอดขาย) ระบบขายสินค้า ประกอบไปด้วย  ขายปลีกสินค้าหน้าร้าน(POS) บนัทกึเงินสดนําฝาก ใบเสนอราคาสินค้า 
(ขายสง่) สินค้า สอบถามสินค้าค้างสง่ (Back Order) รับคืนสินค้าจากลกูค้า (ออกใบลดหนี 1) สอบถามราคาสินค้า รายงานใบรับสั�งสินค้า(ขายส่ง) รายงานใบรับสั�งสินค้า(แจงรายการ) รายงานยอดขายสินค้าตามวนัที� รายงานยอดขายสินค้าตามวนัที�(แบบแจงรายการ) รายงานการยกเลิกใบขาย รายงานวิเคราะห์กําไรขั 1นต้น รายงานการจดัอนัดบัยอดขายสินค้า รายงานสินค้าค้างสง่(Back Order) ระบบลูกหนี � ประกอบไปด้วย ตั 1งลกูหนี 1อื�น (ใบเพิ�มหนี 1-ลดหนี 1) บนัทกึใบวางบลิ บนัทกึรับชําระเงินจากลกูหนี 1 ทํารายการเช็คนําฝาก ทํารายการเช็คผ่าน ทํารายการเช็คคืน สถานะเช็ค ฝากเช็ค 

  

3 ซอฟท์แวร์ จาํกัด 



 
 

www.BlueNoteSoftware.co.th ©  

9. รายงานเช็ครับคงค้าง
10. รายงานเช็คคืน 
11. บนัทกึรับเงินมดัจํา
12. บนัทกึคืนเงินมดัจํา
13. รายงานรับเงินมดัจํา
14. รายงานคืนเงินมดัจํา
15. รายงานการตั 1งลกูหนี 1
16. รายงานลกูหนี 1คงเหลือ
17. รายงานลกูหนี 1ครบกําหนดชําระ
18. รายงานลกูหนี 1เกินกําหนดชําระ
19. รายงานวิเคราะห์อายหุนี 1
20. รายงานการทําใบวางบลิลกูหนี 1
21. รายงานการเก็บเงิน
22. รายงานการรับเงินประจําวนั
23. รายงานการรับชําระเงินจากลกู
24. รายงานการยกเลิกใบเสร็จ
25. รายงานรับชําระเงินตามเลขบลิขายส่วนที! 6 จะเป็นส่วนของ ระบบ

6.1. บนัทกึตั 1งเจ้าหนี 1อื�น
6.2. บนัทกึใบเสนอจ่ายเจ้าหนี 1
6.3. บนัทกึทะเบียนเช็ค
6.4. บนัทกึการจา่ยเช็ค
6.5. ปรับปรุงสถานะเช็ค
6.6. รายงานทะเบียนเช็คคงเหลือ
6.7. รายงานการจา่ยเช็ค
6.8. บนัทกึชําระเจ้าหนี 1
6.8. รายงานการตั 1งเจ้าหนี 1
6.9. รายงานเจ้าหนี 1คงเหลือ
6.10. รายงานเจ้าหนี 1ครบกําหนดชําระ
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รายงานเช็ครับคงค้าง 
 บนัทกึรับเงินมดัจํา บนัทกึคืนเงินมดัจํา รายงานรับเงินมดัจํา รายงานคืนเงินมดัจํา การตั 1งลกูหนี 1 รายงานลกูหนี 1คงเหลือ ลกูหนี 1ครบกําหนดชําระ ลกูหนี 1เกินกําหนดชําระ วิเคราะห์อายหุนี 1 ทําใบวางบลิลกูหนี 1 รายงานการเก็บเงิน รายงานการรับเงินประจําวนั การรับชําระเงินจากลกูหนี 1 รายงานการยกเลิกใบเสร็จ รายงานรับชําระเงินตามเลขบลิขาย ระบบเจ้าหนี � ประกอบไปด้วย บนัทกึตั 1งเจ้าหนี 1อื�น บนัทกึใบเสนอจ่ายเจ้าหนี 1 บนัทกึทะเบียนเช็ค การจา่ยเช็ค ปรับปรุงสถานะเช็ค รายงานทะเบียนเช็คคงเหลือ รายงานการจา่ยเช็ค บนัทกึชําระเจ้าหนี 1 รายงานการตั 1งเจ้าหนี 1 รายงานเจ้าหนี 1คงเหลือ รายงานเจ้าหนี 1ครบกําหนดชําระ 
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6.11. รายงานเจ้าหนี 1เ
6.12. รายงานวิเคราะห์อายหุนี 1
6.13. รายงานทําใบเสนอจา่ย
6.14. รายงานการชําระเงินส่วนที! 7 จะเป็นส่วนของ พมิพ์รายงาน

1. รายงานภาษีซื 1อ
2. รายงานภาษีขาย
3. รายงานภาษีหกั ณ ที�จา่ย
4. รายงานภาษี
5. ฟอร์มใบกํากบั
6. รายงานแฟ้มสินค้า
7. รายงานแฟ้มประวตัลิกูค้า
8. สร้างรายงานด้วยตวัเอง
9. รายงานวิเคราะห์การขายสินค้า
10. กราฟยอดขายสินค้าส่วนที! 8 จะเป็นส่วนของ จัดการระบบ

1.  Setup หมวดหมูเ่อกสารและคา่คงที�
2. Setup แฟ้มสาขา
3. ออกใบกํากบัเตม็รูปแบบแทนบํากบัอยา่งยอ่
4. ลงเวลาเข้า-เลิกงาน
5. บนัทกึสง่ข้อความ
6. อา่นข้อความ
7. รายงานการลงเวลาเข้าทํางานส่วนที! 9 จะเป็นส่วนของ Maintenance
1. ประมวลผลสิ 1นวนั
2. ปิดบญัชีสต็อกสิ 1นเดือน
3. ประมวลผลสร้างยอดยกไปสตอ็กสิ 1นปี
4. ยกเลิกปิดบญัชีสต็อกสิ 1นเดือน
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รายงานเจ้าหนี 1เลยกําหนดชําระ รายงานวิเคราะห์อายหุนี 1 รายงานทําใบเสนอจา่ย  รายงานการชําระเงินเจ้าหนี 1 พมิพ์รายงาน ประกอบไปด้วย รายงานภาษีซื 1อ รายงานภาษีขาย รายงานภาษีหกั ณ ที�จา่ย รายงานภาษีขาย(E-Form) ฟอร์มใบกํากบัภาษีขายสง่ แฟ้มสินค้า แฟ้มประวตัลิกูค้า สร้างรายงานด้วยตวัเอง รายงานวิเคราะห์การขายสินค้า กราฟยอดขายสินค้า จัดการระบบ ประกอบไปด้วย หมวดหมูเ่อกสารและคา่คงที� แฟ้มสาขา ออกใบกํากบัเตม็รูปแบบแทนบํากบัอยา่งยอ่ เลิกงาน บนัทกึสง่ข้อความ อา่นข้อความ รายงานการลงเวลาเข้าทํางาน 
Maintenance ประกอบไปด้วย ประมวลผลสิ 1นวนั ปิดบญัชีสต็อกสิ 1นเดือน ประมวลผลสร้างยอดยกไปสตอ็กสิ 1นปี ยกเลิกปิดบญัชีสต็อกสิ 1นเดือน 
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5. ปรับปรุงสต็อกคงเหลือ
6. สํารองข้อมลู(Backup)
7. บริหารจดัการรายงานแก้ไขได้เองในระบบ
8. ปรับปรุงสต็อกคงเหลือยกมาส่วนที! 10 จะเป็นส่วนของ Security 
1. Setup สิทธิการใช้งานและรหสัผา่น
2. เปลี�ยนรหสัผ่า

 สรุปโปรแกรมทั �งหมด ประกอบไปด้วยสว่นที� 1 แฟ้มข้อมลูหลกั สว่นที� 2 ระบบสั�งซื 1อ สว่นที� 3 ระบบสต็อกสินค้าสว่นที� 4 ระบบการขายสินค้าสว่นที� 5 ระบบลกูหนี 1 สว่นที� 6 ระบบเจ้าหนี 1สว่นที� 7 พิมพ์รายงานสว่นที� 8 จดัการระบบสว่นที� 9 Maintenanceสว่นที� 10 Security เงื!อนไขการสั!งซื �อโปรแกรม 
1.กรณีสั�งซื 1อ สามารถเซ็นใบเสนอราคาสั�งซื 1อ และจา่ย
2.วนัที�ติดตั 1งโปรแกรม และจ่าย 
3.กําหนดจ่าย 10 % แรกเครดติ 
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ปรับปรุงสต็อกคงเหลือ 
(Backup) บริหารจดัการรายงานแก้ไขได้เองในระบบ ปรับปรุงสต็อกคงเหลือยกมา(เริ�มต้นระบบ) 

Security ประกอบไปด้วย สิทธิการใช้งานและรหสัผา่น รหสัผ่านผู้ใช้งาน 
สรุปโปรแกรมทั �งหมด ประกอบไปด้วย แฟ้มข้อมลูหลกั  มี 22 หน้าจอ 

  มี 5  หน้าจอ  ระบบสต็อกสินค้า มี 25 หน้าจอ  ระบบการขายสินค้า มี 16  หน้าจอ ระบบลกูหนี 1  มี 25  หน้าจอ ระบบเจ้าหนี 1 มี 14  หน้าจอ พิมพ์รายงาน มี 10  หน้าจอ จดัการระบบ มี 7  หน้าจอ 
Maintenance มี 8 หน้าจอ 

  มี 2  หน้าจอ  รวมทั �งหมด 134

ใบเสนอราคาสั�งซื 1อ และจา่ย 30 % แรก ณ วนัสั�งซื 1อ 
วนัที�ติดตั 1งโปรแกรม และจ่าย 60 % ณ วนัตดิตั 1ง 

เครดติ 30 วนั นบัจากวนัติดตั 1งและรับ ณ วนัติดตั 1ง 

  

6 ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

4 หน้าจอ 
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สิ!งที!ท่านจะได้รับเมื!อเลือกใช้ซอฟท์แวร์บริษัท
� ตดิตั 1งโปรแกรมที�ทําการร้านลกูค้าตามจํานวนเครื�องที�สั�งซื 1อ
� ฟรี สอนการใช้งานและพาขึ 1นระบบ 
� ฟรี คา่ทํา server  1 ครั 1งมลูคา่ 
� ฟรี warranty 12 เดือนนบัจากวนัติดตั 1งวนัสดุท้าย
� สามารถใช้งานได้ไมจํ่ากดัเครื�องลกูและ 
� ฟรีคา่ Convert Master Data 

หมายเหตุ:สิ!งที!ท่านจะได้รับเมื!อเลือกใช้ซอฟท์แวร์บริษัทของบริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์จาํกัดอปุกรณ์ hardware และระบบ เครือขา่ย ตอ่พว่ง หรือ ฮาร์ตแวร์ อื�นๆ) 
สิทธิประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรม บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์จาํกัดรายละเอียดการรับประกนั และการให้บริการ ลกูค้าที�อยูใ่นอายรัุบประกนั
• เมื�อเกิดปัญหาระหวา่งการใช้งานระบบโปรแกรม ทา่นสามารถติดตอ่เข้ามาเพื�อขอคําปรึกษา แนะนํา หรือรับบริการแก้ไขปัญหาได้ทนัที
• ทา่นได้รับสิทธิพิเศษในการรับบริการหรือสญูหาย ฟรี ตลอดอายรัุบประกนั ภายใต้สิทธิการสั�งซื 1อ
• เมื�อเกิดปัญหาของการใช้งาน ซึ�งเป็นปัญหาเร่งดว่น และไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศพัท์ได้ ทา่นจะได้รับบริการ แก้ไขปัญหานั 1นๆ ในระบบ มีบริการรับแจ้ง และถาม-ตอบปัญหา ผา่นทาง 

 
 

 Thursday, July 24, 2014 

www.BlueNoteSoftware.co.th © สงวนลิขสิทธิ& พ.ศ.2554 บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์ จาํกัด

สิ!งที!ท่านจะได้รับเมื!อเลือกใช้ซอฟท์แวร์บริษัท ตดิตั 1งโปรแกรมที�ทําการร้านลกูค้าตามจํานวนเครื�องที�สั�งซื 1อ ฟรี สอนการใช้งานและพาขึ 1นระบบ 5 วนัทําการมลูคา่ 25000 บาท ครั 1งมลูคา่ 7500 บาท(ไมร่วมครั 1งแรกที�ติดตั 1ง) เดือนนบัจากวนัติดตั 1งวนัสดุท้าย ไมจํ่ากดัเครื�องลกูและ 1 เครื�องแม ่และ 1 ห้องใช้งานหรือ 1
Convert Master Data จากโปรแกรมเก่า 

สิ!งที!ท่านจะได้รับเมื!อเลือกใช้ซอฟท์แวร์บริษัท(เฉพาะการตดิตั 1งโปรแกรมและฐานข้อมลูบริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์จาํกัดเทา่นั 1น ไมร่วมการตดิตั 1งระบบปฎิบตักิาร(OS) และระบบ เครือขา่ย network ตา่งๆและซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมร่วมที�จําเป็น
ยชน์ในการใช้งานโปรแกรม บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์จาํกัด รายละเอียดการรับประกนั และการให้บริการ ลกูค้าที�อยูใ่นอายรัุบประกนั 

เมื�อเกิดปัญหาระหวา่งการใช้งานระบบโปรแกรม ทา่นสามารถติดตอ่เข้ามาเพื�อขอคําปรึกษา แนะนํา หรือรับบริการแก้ไขปัญหาได้ทนัที ทา่นได้รับสิทธิพิเศษในการรับบริการ Reset License Program ในกรณีที� License Program หรือสญูหาย ฟรี ตลอดอายรัุบประกนั ภายใต้สิทธิการสั�งซื 1อ  เมื�อเกิดปัญหาของการใช้งาน ซึ�งเป็นปัญหาเร่งดว่น และไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศพัท์ได้ ทา่นจะไขปัญหานั 1นๆ ในระบบ ADSL เพื�อทา่นสามารถทํางานได้อยา่งตอ่เนื�องตอบปัญหา ผา่นทาง E-mail : priyakorn@bluenotesoftware.co.th

  

7 ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

1 นิตบิคุคล 
เฉพาะการตดิตั 1งโปรแกรมและฐานข้อมลู

 และปัญหาทางด้านและซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมร่วมที�จําเป็น,อปุกรณ์

เมื�อเกิดปัญหาระหวา่งการใช้งานระบบโปรแกรม ทา่นสามารถติดตอ่เข้ามาเพื�อขอคําปรึกษา แนะนํา 
License Program เสียหาย 

เมื�อเกิดปัญหาของการใช้งาน ซึ�งเป็นปัญหาเร่งดว่น และไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศพัท์ได้ ทา่นจะเพื�อทา่นสามารถทํางานได้อยา่งตอ่เนื�อง 
priyakorn@bluenotesoftware.co.th  
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 บริการหลังการขาย 
• ตดิตั 1งโปรแกรมและสอนการใช้งานที�บริษัทลกูค้า
• การรับประกนั software ที�ผลิตโดย บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั รับประกนัเป็นระยะเวลานบัตั 1งแตว่นัตดิตั 1งโปรแกรมให้กบัลกูค้า
• สามารถใช้บริการให้คําปรึกษาทางโทรศพัท์และ การแก้ไข 
• การบริการผา่น web : การบริการนี 1สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้โดยฉบัพลนั ในเรื�องของการให้บริการข้อแนะนําและการแก้ไขปัญหา ซึ�งวิธีนี 1ลดเวลาที�ท่านใช้ในการโทรศพัท์ทางไกลเข้ามารับบริการตา่งๆด้านเทคนิค 

e-mail:priyakorn@bluenotesoftware.co.th
• สามารถใช้งานได้ไมจํ่ากดัเครื�อง
• คา่ห้องใช้งานเพิ�มเตมิคิดห้องละ 
• คา่จดัทําเครื�อง Server ครั 1งละ 
• คา่บริการ onsite ที�ร้านลกูค้าราคา
• คา่ Warranty 12 เดือนคิด 15%
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และสอนการใช้งานที�บริษัทลกูค้า 5 วนัทําการ ฟรี  ที�ผลิตโดย บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั รับประกนัเป็นระยะเวลานบัตั 1งแตว่นัตดิตั 1งโปรแกรมให้กบัลกูค้าวนัสดุท้าย สามารถใช้บริการให้คําปรึกษาทางโทรศพัท์และ การแก้ไข Link ผา่น internet ฟรีตลอดอายรัุบประกนัการบริการนี 1สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้โดยฉบัพลนั ในเรื�องของการให้บริการข้อแนะนําและการแก้ไขปัญหา ซึ�งวิธีนี 1ลดเวลาที�ท่านใช้ในการโทรศพัท์ทางไกลเข้ามา
priyakorn@bluenotesoftware.co.th  ไมจํ่ากดัเครื�องลกูและ 1 เครื�องแม ่และ 1 ห้องใช้งานหรือ 1 นิตบิคุคลคา่ห้องใช้งานเพิ�มเตมิคิดห้องละ 15% ของราคาโปรแกรม  ครั 1งละ 7500 บาท ที�ร้านลกูค้าราคา 1 วนั 2500 บาท(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) 

15%ของราคาโปรแกรม  

 

  

8 ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

ที�ผลิตโดย บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั รับประกนัเป็นระยะเวลา 12 เดือน
ฟรีตลอดอายรัุบประกนั การบริการนี 1สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้โดยฉบัพลนั ในเรื�องของการให้บริการข้อแนะนําและการแก้ไขปัญหา ซึ�งวิธีนี 1ลดเวลาที�ท่านใช้ในการโทรศพัท์ทางไกลเข้ามา
นิตบิคุคล 


