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ขอบเขตงานของ โปรแกรมบริหารจัดการร้านขายมีรายละเอียด การใช้งานโปรแกรมทั �งหมดส่วนที! 1 จะเป็นส่วนระบบแฟ้มข้อมูลหลัก
1.1. Setup แฟ้มพนกังาน
1.2. Setup แฟ้มประวตัลิกูค้า
1.3. Setup อาชีพ
1.4. Setup สญัชาติ
1.5. Setup ประเภทบตัร
1.6. Setup เกรดลกูค้า
1.7. Setup คํานําหน้าชื"อ
1.8. Setup กลุม่ลกูค้า
1.9. สอบถามลกูค้า
1.10. สอบถามกลุม่ลกูค้า
1.11. Setup แฟ้มผู้ จําหนา่ย
1.12. Setup ประเภทรถ
1.13. Setup ยี"ห้อรถ
1.14. Setup รุ่นรถ
1.15. Setup แบบรถ
1.16. Setup สีรถ
1.17. Setup ขนาดรถ
1.18. Setup ราคามาตรฐาน
1.19. Setup คา่คงที"ขายรถ
1.20. Setup สถานะทะเบียน
1.21. Setup บริษัทประกนั
1.22. Setup ชดุเอกสาร
1.23. Setup เอกสารที"เกี"ยวกบัทะเบียน
1.24. Setup เอกสารที"ใช้ในแตล่ะชดุ
1.25. Setup โปรโมชั"นของแถมขายรถ

 Thursday, July 24, 2014 

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

โปรแกรมบริหารจัดการร้านขายรถ(ขายสด,ขายส่งไฟแนนซ์และขายส่งเอเย่นต์การใช้งานโปรแกรมทั �งหมด 9 ส่วน คือ  ระบบแฟ้มข้อมูลหลักขายรถ ประกอบไปด้วย แฟ้มพนกังาน แฟ้มประวตัลิกูค้า อาชีพ สญัชาติ ประเภทบตัร เกรดลกูค้า คํานําหน้าชื"อ กลุม่ลกูค้า สอบถามลกูค้า สอบถามกลุม่ลกูค้า แฟ้มผู้ จําหนา่ย / เจ้าหนี / ประเภทรถ ยี"ห้อรถ รุ่นรถ แบบรถ สีรถ ขนาดรถ ราคามาตรฐาน คา่คงที"ขายรถ สถานะทะเบียน บริษัทประกนั ชดุเอกสาร เอกสารที"เกี"ยวกบัทะเบียน เอกสารที"ใช้ในแตล่ะชดุ โปรโมชั"นของแถมขายรถ 
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ขายส่งไฟแนนซ์และขายส่งเอเย่นต์) 
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1.26. Setup แฟ้มชําระเงินโดย
1.27. Setup แฟ้มชําระเงินคา่
1.28. Setup แฟ้มธนาคาร
1.29. Setup แฟ้มธนาคาร
1.30. Setup เลขที"สมดุบญัชีนําฝากส่วนที! 2 จะเป็นส่วนของ ระบบ
1. บนัทกึสั"งซื /อ
2. บนัทกึรับรถเข้าสต็อก
3. บนัทกึโอนรถให้สาขา
4. บนัทกึรับโอนรถจากสาขา
5. บนัทกึสง่คืนผู้ จําหน่าย
6. สอบถามสต็อกรถส่วนที! 3 จะเป็นส่วนของ ระบบ

1. บนัทกึการจองรถ
2. บนัทกึขายสด 
3. บนัทกึขายสง่ไฟแนนซ์
4. บนัทกึขายสง่เอเย่นต์
5. บนัทกึคืนเงินจอง
6. บนัทกึลดหนี /ขายรถ
7. สอบถามของแถมขายรถ
8. สอบถามยอดค้างและรายละเอียดสญัญา
9. ตรวจสอบใบกํากบัภาษี
10. แก้ไขชื"อที"อยูใ่นใบกํากบัภาษีส่วนที! 4 จะเป็นส่วนของ ระบบ
1. บนัทกึรับชําระเงินจากลกู
2. บนัทกึใบตั /งลกูหนี /อื"น 
3. ทํารายการเช็คนําฝาก
4. ทํารายการเช็คผ่าน
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แฟ้มชําระเงินโดย แฟ้มชําระเงินคา่ แฟ้มธนาคาร แฟ้มธนาคาร เลขที"สมดุบญัชีนําฝาก ระบบสตอ็กรถ ประกอบไปด้วย บนัทกึสั"งซื /อรถ บนัทกึรับรถเข้าสต็อก บนัทกึโอนรถให้สาขา บนัทกึรับโอนรถจากสาขา บนัทกึสง่คืนผู้ จําหน่าย สอบถามสต็อกรถ ระบบขายรถ ประกอบไปด้วย  บนัทกึการจองรถ 
บนัทกึขายสง่ไฟแนนซ์ บนัทกึขายสง่เอเย่นต์ บนัทกึคืนเงินจอง บนัทกึลดหนี /ขายรถ สอบถามของแถมขายรถ สอบถามยอดค้างและรายละเอียดสญัญา ตรวจสอบใบกํากบัภาษี แก้ไขชื"อที"อยูใ่นใบกํากบัภาษี ระบบการเงิน ประกอบไปด้วย บนัทกึรับชําระเงินจากลกูค้า ตั /งลกูหนี /อื"น (ใบเพิ"มหนี /-ลดหนี /) ทํารายการเช็คนําฝาก ทํารายการเช็คผ่าน 
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5. ทํารายการเช็คคืน
6. รายงานสถานะเช็ค
7. รายงานการนําฝากเช็ค
8. รายงานเช็ครับคงค้าง
9. รายงานเช็คคืน 
10. บนัทกึรับชําระเงินจากไฟแนนซ์ส่วนที! 5 จะเป็นส่วนของ ระบบ

1. บนัทกึตั /งเจ้าหนี /อื"น
2. บนัทกึใบเสนอจ่ายเจ้าหนี /
3. บนัทกึทะเบียนเช็ค
4. บนัทกึการจา่ยเช็ค
5. ปรับปรุงสถานะเช็ค
6. รายงานทะเบียนเช็คคงเหลือ
7. รายงานการจา่ยเช็ค
8. บนัทกึชําระเจ้าหนี /
9. รายงานการตั /งเจ้าหนี /
10. รายงานเจ้าหนี /คงเหลือ
11. รายงานเจ้าหนี /ครบกําหนดชําระ
12. รายงานเจ้าหนี /เ
13. รายงานวิเคราะห์อายหุนี /
14. รายงานทําใบเสนอจา่ย
15. รายงานการชําระเงินส่วนที! 6 จะเป็นส่วนของ ทะเบียน
1. บนัทกึจดทะเบียนและพรบ
2. บนัทกึตอ่ทะเบียนและพรบ
3. บนัทกึเปลี"ยนสถานะทะเบียน
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ทํารายการเช็คคืน รายงานสถานะเช็ค รายงานการนําฝากเช็ค รายงานเช็ครับคงค้าง 
 รับชําระเงินจากไฟแนนซ์ ระบบเจ้าหนี � ประกอบไปด้วย บนัทกึตั /งเจ้าหนี /อื"น บนัทกึใบเสนอจ่ายเจ้าหนี / บนัทกึทะเบียนเช็ค การจา่ยเช็ค ปรับปรุงสถานะเช็ค รายงานทะเบียนเช็คคงเหลือ รายงานการจา่ยเช็ค บนัทกึชําระเจ้าหนี / รายงานการตั /งเจ้าหนี / รายงานเจ้าหนี /คงเหลือ ายงานเจ้าหนี /ครบกําหนดชําระ รายงานเจ้าหนี /เลยกําหนดชําระ รายงานวิเคราะห์อายหุนี / รายงานทําใบเสนอจา่ย  รายงานการชําระเงินเจ้าหนี / ทะเบียน ประกอบไปด้วย บนัทกึจดทะเบียนและพรบ. บนัทกึตอ่ทะเบียนและพรบ. บนัทกึเปลี"ยนสถานะทะเบียน 
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ส่วนที! 7 จะเป็นส่วนของ พมิพ์รายงานระบบรายงานทะเบียน 
1. รายงานสถานะทะเบียนแบบละเอียด
2. รายงานสถานะทะเบียนแบบสรุป
3. รายงานลกูค้าตอ่ทะเบียน
4. รายงานลกูค้าตอ่ทะเบียน
5. รายงานลกูค้าเลยกําหนดอายุ
6. รายงานแฟ้มประวตัลิกูค้าระบบรายงานการเงิน 
1. รายงานรับชําระเงินแทนไฟแนนซ์
2. รายงานรับชําระเงินจากลกูหนี /ระบบรายงานขายรถ 
1. รายงานขายรถเงินสด
2. รายงานขายรถไฟแนนซ์
3. รายงานขายรถสง่เอเยน่ต์
4. รายงานลดหนี /ขายรถ
5. รายงานลกูหนี /ขายรถเงินสด
6. รายงานลกูหนี /ขายรถไฟแนนซ์
7. รายงานลกูหนี /ขายรถสง่เอเย่นต์ระบบรายงานภาษี 
1. รายงานภาษีซื /อ
2. รายงานภาษีขายระบบรายงานสตอ็กรถ 
1. รายงานสรุปการสั"งซื /อรถ
2. รายงานรายละเอียดการสั"งซื /อ
3. รายงานรับรถ
4. รายงานการโอนสินค้า
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พมิพ์รายงาน ประกอบไปด้วย 

รายงานสถานะทะเบียนแบบละเอียด รายงานสถานะทะเบียนแบบสรุป รายงานลกูค้าตอ่ทะเบียน รายงานลกูค้าตอ่ทะเบียน รายงานลกูค้าเลยกําหนดอาย ุรายงานแฟ้มประวตัลิกูค้า 
รายงานรับชําระเงินแทนไฟแนนซ์ รายงานรับชําระเงินจากลกูหนี / 
รายงานขายรถเงินสด รายงานขายรถไฟแนนซ์ รายงานขายรถสง่เอเยน่ต์ รายงานลดหนี /ขายรถ รายงานลกูหนี /ขายรถเงินสด รายงานลกูหนี /ขายรถไฟแนนซ์ รายงานลกูหนี /ขายรถสง่เอเย่นต์ 
รายงานภาษีซื /อ รายงานภาษีขาย(แบบเตม็) 
รายงานสรุปการสั"งซื /อรถ รายงานรายละเอียดการสั"งซื /อ รายงานรับรถ รายงานการโอนสินค้า 
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5. รายงานการจองรถ
6. รายงานการคืนเงินจองรถ
7. รายงานการสง่สินค้าคืนผู้ จําหนา่ย
8. รายงานสตอ็กรถคงเหลือส่วนที! 8 จะเป็นส่วนของ จัดการระบบ

1.  Setup แฟ้มสาขา
2. ลงเวลาเข้า-เลิกงาน
3. รายงานการลงเวลาเข้าทํางาน
4. บนัทกึสง่ข้อความ
5. อา่นข้อความส่วนที! 9 จะเป็นส่วนของ Security 
1. Setup สิทธิการใช้งานและรหสัผา่น
2. เปลี"ยนรหสัผ่า

 สรุปโปรแกรมทั �งหมด ประกอบไปด้วยสว่นที" 1 แฟ้มข้อมลูหลกัสว่นที" 2 ระบบสต็อกรถสว่นที" 3 ระบบขายรถสว่นที" 4 ระบบการเงินสว่นที" 5 ระบบเจ้าหนี /สว่นที" 6 ระบบทะเบียนสว่นที" 7 พิมพ์รายงานสว่นที" 8 จดัการระบบสว่นที" 10 Security 
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รายงานการจองรถ รายงานการคืนเงินจองรถ รายงานการสง่สินค้าคืนผู้ จําหนา่ย รายงานสตอ็กรถคงเหลือ จัดการระบบ ประกอบไปด้วย แฟ้มสาขา เลิกงาน รายงานการลงเวลาเข้าทํางาน บนัทกึสง่ข้อความ อา่นข้อความ 
Security ประกอบไปด้วย สิทธิการใช้งานและรหสัผา่น รหสัผ่านผู้ใช้งาน 

สรุปโปรแกรมทั �งหมด ประกอบไปด้วย แฟ้มข้อมลูหลกัขายรถ  มี 30 หน้าจอ สต็อกรถ  มี   6  หน้าจอ  ขายรถ  มี 10 หน้าจอ  เงิน  มี 10  หน้าจอ เจ้าหนี /  มี 15  หน้าจอ ทะเบียน  มี   3  หน้าจอ พิมพ์รายงาน  มี 25  หน้าจอ จดัการระบบ  มี 5  หน้าจอ 
   มี 2  หน้าจอ  รวมทั �งหมด 
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รวมทั �งหมด 106 หน้าจอ 
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เงื!อนไขการสั!งซื �อโปรแกรม 

1.กรณีสั"งซื /อ สามารถเซ็นใบเสนอราคาสั"งซื /อ และจา่ย
2.วนัที"ติดตั /งโปรแกรม และจ่าย 
3.กําหนดจ่าย 10 % แรกเครดติ 

สิ!งที!ท่านจะได้รับเมื!อเลือกใช้ซอฟท์แวร์บริษัท
� ตดิตั /งโปรแกรมที"ทําการร้านลกูค้าตามจํานวนเครื"องที"สั"งซื /อ
� ฟรี สอนการใช้งานและพาขึ /นระบบ 
� ฟรี คา่ทํา server  1 ครั /งมลูคา่ 
� ฟรี warranty 12 เดือนนบัจากวนัติดตั /งวนัสดุท้าย
� 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
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ใบเสนอราคาสั"งซื /อ และจา่ย 30 % แรก ณ วนัสั"งซื /อ 
วนัที"ติดตั /งโปรแกรม และจ่าย 60 % ณ วนัตดิตั /ง 

เครดติ 30 วนั นบัจากวนัติดตั /งและรับ ณ วนัติดตั /ง 
สิ!งที!ท่านจะได้รับเมื!อเลือกใช้ซอฟท์แวร์บริษัท ตดิตั /งโปรแกรมที"ทําการร้านลกูค้าตามจํานวนเครื"องที"สั"งซื /อ ฟรี สอนการใช้งานและพาขึ /นระบบ 5 วนัทําการมลูคา่ 25000 บาท ครั /งมลูคา่ 7500 บาท(ไมร่วมครั /งแรกที"ติดตั /ง) เดือนนบัจากวนัติดตั /งวนัสดุท้าย ไมจํ่ากดัเครื"องลกูและ 1 เครื"องแม ่และ 1 ห้องใช้งานหรือ 1

Convert Master Data จากโปรแกรมเก่า 
สิ!งที!ท่านจะได้รับเมื!อเลือกใช้ซอฟท์แวร์บริษัท(เฉพาะการตดิตั /งโปรแกรมและฐานข้อมลูบริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์จาํกัดเทา่นั /น ไมร่วมการตดิตั /งระบบปฎิบตักิาร(OS) และระบบ เครือขา่ย network ตา่งๆและซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมร่วมที"จําเป็น
โยชน์ในการใช้งานโปรแกรม บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์จาํกัด รายละเอียดการรับประกนั และการให้บริการ ลกูค้าที"อยูใ่นอายรัุบประกนั 

เมื"อเกิดปัญหาระหวา่งการใช้งานระบบโปรแกรม ทา่นสามารถติดตอ่เข้ามาเพื"อขอคําปรึกษา แนะนํา หรือรับบริการแก้ไขปัญหาได้ทนัที 

  

6 ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

1 นิตบิคุคล 
เฉพาะการตดิตั /งโปรแกรมและฐานข้อมลู

 และปัญหาทางด้านและซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมร่วมที"จําเป็น,อปุกรณ์

เมื"อเกิดปัญหาระหวา่งการใช้งานระบบโปรแกรม ทา่นสามารถติดตอ่เข้ามาเพื"อขอคําปรึกษา แนะนํา 
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• ทา่นได้รับสิทธิพิเศษในการรับบริการหรือสญูหาย ฟรี ตลอดอายรัุบประกนั ภายใต้สิทธิการสั"งซื /อ
• เมื"อเกิดปัญหาของการใช้งาน ซึ"งเป็นปัญหาเร่งดว่น และไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศพัท์ได้ ทา่นจะได้รับบริการ แก้ไขปัญหานั /นๆ ในระบบ มีบริการรับแจ้ง และถาม-ตอบปัญหา ผา่นทาง บริการหลังการขาย 
• ตดิตั /งโปรแกรมและสอนการใช้งานที"บริษัทลกูค้า
• การรับประกนั software ที"ผลิตโดย บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั รับประกนัเป็นระยะเวลานบัตั /งแตว่นัตดิตั /งโปรแกรมให้กบัลกูค้า
• สามารถใช้บริการให้คําปรึกษาทางโทรศพัท์และ การแก้ไข 
• การบริการผา่น web : การบริการนี /สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้โดยฉบัพลนั ในเรื"องของการให้บริการข้อแนะนําและการแก้ไขปัญหา ซึ"งวิธีนี /ลดเวลาที"ท่านใช้ในการโทรศพัท์ทางไกลเข้ามารับบริการตา่งๆด้านเทคนิค 

e-mail:priyakorn@bluenotesoftware.co.th
• สามารถใช้งานได้ไมจํ่ากดัเครื"อง
• คา่ห้องใช้งานเพิ"มเตมิคิดห้องละ 
• คา่จดัทําเครื"อง Server ครั /งละ 
• คา่บริการ onsite ที"ร้านลกูค้าราคา
• คา่ Warranty 12 เดือนคิด 15%
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ทา่นได้รับสิทธิพิเศษในการรับบริการ Reset License Program ในกรณีที" License Program หรือสญูหาย ฟรี ตลอดอายรัุบประกนั ภายใต้สิทธิการสั"งซื /อ  เมื"อเกิดปัญหาของการใช้งาน ซึ"งเป็นปัญหาเร่งดว่น และไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศพัท์ได้ ทา่นจะไขปัญหานั /นๆ ในระบบ ADSL เพื"อทา่นสามารถทํางานได้อยา่งตอ่เนื"องตอบปัญหา ผา่นทาง E-mail : priyakorn@bluenotesoftware.co.th

และสอนการใช้งานที"บริษัทลกูค้า 5 วนัทําการ ฟรี  ที"ผลิตโดย บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั รับประกนัเป็นระยะเวลานบัตั /งแตว่นัตดิตั /งโปรแกรมให้กบัลกูค้าวนัสดุท้าย สามารถใช้บริการให้คําปรึกษาทางโทรศพัท์และ การแก้ไข Link ผา่น internet ฟรีตลอดอายรัุบประกนัการบริการนี /สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้โดยฉบัพลนั ในเรื"องของการให้บริการข้อแนะนําและการแก้ไขปัญหา ซึ"งวิธีนี /ลดเวลาที"ท่านใช้ในการโทรศพัท์ทางไกลเข้ามา
priyakorn@bluenotesoftware.co.th  ไมจํ่ากดัเครื"องลกูและ 1 เครื"องแม ่และ 1 ห้องใช้งานหรือ 1 นิตบิคุคลคา่ห้องใช้งานเพิ"มเตมิคิดห้องละ 15% ของราคาโปรแกรม  ครั /งละ 7500 บาท ที"ร้านลกูค้าราคา 1 วนั 2500 บาท(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ"ม) 

15%ของราคาโปรแกรม  

 

  

7 ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

License Program เสียหาย 
เมื"อเกิดปัญหาของการใช้งาน ซึ"งเป็นปัญหาเร่งดว่น และไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศพัท์ได้ ทา่นจะเพื"อทา่นสามารถทํางานได้อยา่งตอ่เนื"อง 

priyakorn@bluenotesoftware.co.th  

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


