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ขอบเขตงานของ โปรแกรมบริหารจัดการมีรายละเอียด การใช้งานโปรแกรมทั �งหมด ส่วนที! 1 จะเป็นส่วนระบบแฟ้ม
1. Setup แฟ้มพนกังาน
2. Setup แฟ้มประวตัลิกูค้า
3. Setup ประเภทสินค้า
4. Setup ยี�ห้อสินค้า
5. Setup รุ่นสินค้า
6. Setup แบบสินค้า
7. Setup สีสินค้า
8. Setup ขนาดสินค้า
9. Setup ประเภทการซ่อม
10. Setup แฟ้มงานบริการ
11. Setup แฟ้มอาการและรายการซอ่ม
12. Setup แฟ้มประวตัริถศนูย์
13. Setup Campaign 
14. Setup คา่คงที�ศนูย์บริการ
15. Setup ชดุกลุม่งานมาตรฐานส่วนที! 2 จะเป็น ระบบส่วนศูนย์บริการ 

1. บนัทกึเสนอราคาก่อนซ่อม
2. บนัทกึเปิด Job(ใบแจ้งซอ่ม
3. บนัทกึสรุปคา่ใช้จา่ยและ
4. บนัทกึสง่มอบรถไมมี่คา่ใช้จ่าย
5. จา่ยสินค้าเข้าศนูย์บริการ
6. รับคืนสินค้าจากศนูย์บริการ
7. บนัทกึเตรียมขอเคลม
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ขอบเขตงานของ โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์บริการ มีรายละเอียด การใช้งานโปรแกรมทั �งหมด 4 ส่วน คือ  จะเป็นส่วนระบบแฟ้มประวัตริถศูนย์ ประกอบไปด้วย แฟ้มพนกังาน แฟ้มประวตัลิกูค้า ประเภทสินค้า สินค้า รุ่นสินค้า แบบสินค้า สีสินค้า ขนาดสินค้า ประเภทการซ่อม แฟ้มงานบริการ แฟ้มอาการและรายการซอ่ม แฟ้มประวตัริถศนูย์ 
Campaign ศนูย์บริการ คา่คงที�ศนูย์บริการ ชดุกลุม่งานมาตรฐาน ศูนย์บริการ ประกอบไปด้วย   เสนอราคาก่อนซ่อม ใบแจ้งซอ่ม) สรุปคา่ใช้จา่ยและปิด JOB  บนัทกึสง่มอบรถไมมี่คา่ใช้จ่าย จา่ยสินค้าเข้าศนูย์บริการ รับคืนสินค้าจากศนูย์บริการ เตรียมขอเคลม 
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8. บนัทกึอนมุตัิการเคลม
9. บนัทกึออกใบสง่ของ/
10. รับชําระเงิน 
11. ลดหนี 0ศนูย์บริการ 
12. บนัทกึรับเงินมดัจํา 
13. บนัทกึคืนเงินมดัจํา 
14. สอบถามราคาสินค้า 
15. สอบถามประวตักิารซอ่ม
16. รายงานสถานะ Job  
17. รายงานรายได้,ต้นทนุ
18. รายงานชา่งที�ซ่อม 
19. รายงานประสิทธิภาพชา่ง
20. รายงานใช้บริการของลกูค้า
21. รายงานการใช้บริการของรถ
22. รายงานแฟ้มประวตัริถศนูย์บริการ
23. รายงานสรุปการบริการ
24. รายงานสรุปอะไหลที่�ใช้ในศนูย์บริการ
25. รายงานการรับชําระเงินจากลกูหนี 0
26. รายงานการยกเลิกใบเสร็จ
27. รานงานการเคลม 
28. รายงานคา่ใช้จา่ยบริษัท
29. รายงานการออกใบกํากบั
30. รายงานสง่มอบรถไมมี่คา่ใช้จา่ย
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เคลม /ใบกํากบัศนูย์ 

 สอบถามประวตักิารซอ่ม 
 ต้นทนุ,กําไร ตามประเภทการซอ่ม 

รายงานประสิทธิภาพชา่ง รายงานใช้บริการของลกูค้า รายงานการใช้บริการของรถ รายงานแฟ้มประวตัริถศนูย์บริการ รายงานสรุปการบริการ รายงานสรุปอะไหลที่�ใช้ในศนูย์บริการ รับชําระเงินจากลกูหนี 0 ยกเลิกใบเสร็จ 
บริษัท รายงานการออกใบกํากบั สง่มอบรถไมมี่คา่ใช้จา่ย 
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ส่วนที! 3 จะเป็น ระบบจัดการระบบ
1. Setup แฟ้มสาขา
2. ลงเวลาเข้าทํางาน 
3. บนัทกึสง่ข้อความ
4. อา่นข้อความ 
5. รายงานการลงเวลาเข้าทํางาน
6. เปลี�ยนเลขเครื�อง 
 ส่วนที! 4 จะเป็น ระบบ Security

1. Setup สิทธิการใช้งานและรหสัผา่น
2. เปลี�ยนรหสัผ่านผู้ใช้งาน

 สรุปโปรแกรมทั $งหมด ประกอบไปด้วย สว่นที� 1 ระบบแฟ้มข้อมลูหลกั สว่นที� 2 ระบบศนูย์บริการ สว่นที� 3 ระบบจดัการระบบ สว่นที� 4 ระบบ Security  รวมหน้าจอทั $งหมดเงื+อนไขการสั+งซื $อโปรแกรม 
1.กรณีสั�งซื 0อ สามารถเซ็นใบเสนอราคาสั�งซื 0อ และจา่ย
2.วนัที�ติดตั 0งโปรแกรม และจ่าย 
3.กําหนดจ่าย 10 % แรกเครดติ 
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จัดการระบบ ประกอบไปด้วย แฟ้มสาขา ลงเวลาเข้าทํางาน - เลิกงาน บนัทกึสง่ข้อความ 
รายงานการลงเวลาเข้าทํางาน เปลี�ยนเลขเครื�อง / เลขตวัถงัรถ 

Security ประกอบไปด้วย สิทธิการใช้งานและรหสัผา่น นผู้ใช้งาน 
สรุปโปรแกรมทั $งหมด ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี $     15  หน้าจอ 

    30  หน้าจอ 
      6  หน้าจอ  

      2  หน้าจอ รวมหน้าจอทั $งหมด 53 หน้าจอ 

ใบเสนอราคาสั�งซื 0อ และจา่ย 30 % แรก ณ วนัสั�งซื 0อ 
วนัที�ติดตั 0งโปรแกรม และจ่าย 60 % ณ วนัตดิตั 0ง 

เครดติ 30 วนั นบัจากวนัติดตั 0งและรับ ณ วนัติดตั 0ง 
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สิ+งที+ท่านจะได้รับเมื+อเลือกใช้ซอฟท์แวร์บริษัท

� ตดิตั 0งโปรแกรมที�ทําการร้านลกูค้าตามจํานวนเครื�องที�สั�งซื 0อ
� ฟรี สอนการใช้งานและพาขึ 0นระบบ 
� ฟรี คา่ทํา server  1 ครั 0งมลูคา่ 
� ฟรี warranty 12 เดือนนบัจากวนัติดตั 0งวนัสดุท้าย
� 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 ทา่นสามารถหรือรับบริการแก้ไขปัญหาได้ทนัที
• ทา่นได้รับสิทธิพิเศษในการรับบริการหรือสญูหาย ฟรี ตลอดอายรัุบประกนั ภายใต้สิทธิการสั�งซื 0อ
• เมื�อเกิดปัญหาของการใช้งาน ซึ�งเป็นปัญหาเร่ได้รับบริการ แก้ไขปัญหานั 0นๆ ในระบบ มีบริการรับแจ้ง และถาม-ตอบปัญหา ผา่นทาง 
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สิ+งที+ท่านจะได้รับเมื+อเลือกใช้ซอฟท์แวร์บริษัท ตดิตั 0งโปรแกรมที�ทําการร้านลกูค้าตามจํานวนเครื�องที�สั�งซื 0อ ฟรี สอนการใช้งานและพาขึ 0นระบบ 5 วนัทําการมลูคา่ 25000 บาท ครั 0งมลูคา่ 7500 บาท(ไมร่วมครั 0งแรกที�ติดตั 0ง) เดือนนบัจากวนัติดตั 0งวนัสดุท้าย ไมจํ่ากดัเครื�องลกูและ 1 เครื�องแม ่และ 1 ห้องใช้งานหรือ 1
Convert Master Data จากโปรแกรมเก่า 

สิ+งที+ท่านจะได้รับเมื+อเลือกใช้ซอฟท์แวร์บริษัท(เฉพาะการตดิตั 0งโปรแกรมและฐานข้อมลูบริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์จาํกัดเทา่นั 0น ไมร่วมการตดิตั 0งระบบปฎิบตักิาร(OS) และระบบ เครือขา่ย network ตา่งๆและซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมร่วมที�จําเป็น
สิทธิประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรม 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 0อ  เมื�อเกิดปัญหาของการใช้งาน ซึ�งเป็นปัญหาเร่งดว่น และไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศพัท์ได้ ทา่นจะได้รับบริการ แก้ไขปัญหานั 0นๆ ในระบบ ADSL เพื�อทา่นสามารถทํางานได้อยา่งตอ่เนื�องตอบปัญหา ผา่นทาง E-mail : priyakorn@bluenotesoftware.co.th

  

4 บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

1 นิตบิคุคล 
เฉพาะการตดิตั 0งโปรแกรมและฐานข้อมลู

(OS) และปัญหาทางด้านและซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมร่วมที�จําเป็น,อปุกรณ์

ติดตอ่เข้ามาเพื�อขอคําปรึกษา แนะนํา 
License Program เสียหาย 

งดว่น และไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศพัท์ได้ ทา่นจะเพื�อทา่นสามารถทํางานได้อยา่งตอ่เนื�อง 
priyakorn@bluenotesoftware.co.th  
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 บริการหลังการขาย 
• ตดิตั 0งโปรแกรมและสอนการใช้งานที�บริษัทลกูค้า
• การรับประกนั software ที�ผลิตโดย บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั รับประกนัเป็นระยะเวลานบัตั 0งแตว่นัตดิตั 0งโปรแกรมให้กบัลกูค้าวนัสดุท้
• สามารถใช้บริการให้คําปรึกษาทางโทรศพัท์และ การแก้ไข 
• การบริการผา่น web : การบริการนี 0สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้โดยฉบัพลนั ในเรื�องของการให้บริการข้อแนะนําและการแก้ไขปัญหา ซึ�งวิธีนี 0ลดเวลาที�ท่านใช้ในการโทรศัรับบริการตา่งๆด้านเทคนิค 

e-mail:priyakorn@bluenotesoftware.co.th
• สามารถใช้งานได้ไมจํ่ากดัเครื�องลกูและ 
• คา่ห้องใช้งานเพิ�มเตมิคิดห้องละ 
• คา่จดัทําเครื�อง Server ครั 0งละ 
• คา่บริการ onsite ที�ร้านลกูค้าราคา 
• คา่ Warranty 12 เดือนคิด 15%
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ตดิตั 0งโปรแกรมและสอนการใช้งานที�บริษัทลกูค้า 5 วนัทําการ ฟรี  ที�ผลิตโดย บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั รับประกนัเป็นระยะเวลานบัตั 0งแตว่นัตดิตั 0งโปรแกรมให้กบัลกูค้าวนัสดุท้าย สามารถใช้บริการให้คําปรึกษาทางโทรศพัท์และ การแก้ไข Link ผา่น internet ฟรีตลอดอายรัุบประกนัการบริการนี 0สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้โดยฉบัพลนั ในเรื�องของการให้บริการข้อแนะนําและการแก้ไขปัญหา ซึ�งวิธีนี 0ลดเวลาที�ท่านใช้ในการโทรศั
priyakorn@bluenotesoftware.co.th  ไมจํ่ากดัเครื�องลกูและ 1 เครื�องแม ่และ 1 ห้องใช้งานหรือ 1 นิตบิคุคลคา่ห้องใช้งานเพิ�มเตมิคิดห้องละ 15% ของราคาโปรแกรม  ครั 0งละ 7500 บาท ที�ร้านลกูค้าราคา 1 วนั 2500 บาท(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) 

15%ของราคาโปรแกรม  

  

5 บริษัท บลูโน้ต ซอฟท์แวร์ จาํกัด 

ที�ผลิตโดย บริษัท บลโูน้ต ซอฟท์แวร์ จํากดั รับประกนัเป็นระยะเวลา 12 เดือน
ฟรีตลอดอายรัุบประกนั การบริการนี 0สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้โดยฉบัพลนั ในเรื�องของการให้บริการข้อแนะนําและการแก้ไขปัญหา ซึ�งวิธีนี 0ลดเวลาที�ท่านใช้ในการโทรศพัท์ทางไกลเข้ามา
นิตบิคุคล 


