ซอฟต์แวร์ SAP Business One® ช่วยทําให้การทํางานมีความ
ราบรื่ น ข้อผิดพลาดในการสื่ อสารระหว่างแผนกลดลงอย่างเห็นได้ชดั
บริ ษทั ไมโคร ปรี ซิชนั่ จํากัด เริ่ มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 เป็ นโรงงานผลิตและทดสอบแม่พิมพ์ชิ้นส่ วน
โลหะประเภทอลูมิเนียมและพลาสติกตาม Order Requirement ของลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็ นส่ วนใหญ่
ซอฟต์แวร์ SAP Business One® นั้นมี Data Center ที่สามารถรวบรวมข้อมูลการทํางานจากทุกแผนก
รวมเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงทําให้ขอ้ ผิดพลาดในการสื่ อสารและการประมวลผลระหว่าง
แผนกลดลงเป็ นอย่างมาก

ซอฟต์แวร์ SAP Business One® ช่วยให้การทํางานมีความราบรื่ น ข้อผิดพลาดในการสื่ อสารระหว่างแผนกลดลงอย่างเห็นได้ชดั

ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP Business One : อุปสรรค และ โอกาส
• จากไลน์การผลิตในแต่ละ Station ที่มีความแตกต่างกันตาม Requirement ของลูกค้า และการที่ บริ ษทั ไมโคร ปรี ซิชนั่ จํากัด นั้นมีการเจริ ญ
เติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้ทางบริ ษทั ต้องมีการนําเทคโนโลยี ERP มาใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูลเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทํางาน
ระหว่างแผนก โดยซอฟต์แวร์ที่ทางบริ ษทั ได้เคยใช้อยูก่ ่อนหน้านี้เป็ นเพียงซอฟต์แวร์ Microsoft Excel ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
แผนกให้รวมอยูใ่ นแพลตฟอร์มเดียวกันได้ จึงทําให้การจัดทํารายงานสรุ ปผลไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ทําให้ตอ้ งมีการสต็อกสิ นค้ามีมากเกิน
ความจําเป็ น

ทําไมเลือกที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP Business One กับ บริ ษทั เบ็กซ์ซิส จํากัด
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• เนื่องจากระบบ SAP Business One นั้นเป็ นระบบที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตและมีความยืดหยุน่ สามารถเชื่อมต่อการทํางานกับ

ระบบ Material Requirements Planning (MRP) และระบบ PRP ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงทําให้ทางบริ ษทั รู ้สึกได้วา่ ซอฟต์แวร์ SAP
Business One นั้นเป็ นซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์การทํางานได้อย่างแท้จริ ง
• ทีมงานของบริ ษทั เบ็กซิ ส พาร์ทเนอร์ของ SAP นั้นมีความเข้าใจถึงปั ญหา สามารถออกแบบติดตั้งระบบไลน์การผลิตในแต่ละ Station ได้ตาม
ความต้องการตามระยะเวลาที่กาํ หนด อีกทั้งยังมีบริ การซัพพอร์ท แก้ไขปัญหาต่างๆให้กบั ทางบริ ษทั อยูต่ ลอดเวลา จึงรู ้สึกมีความประทับใจใน
บริ การของบริ ษทั เบ็กซิสเป็ นอย่างมาก

หลังการติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP Business One : ผลลัพธ์ที่ได้
• ระบบ SAP Business One มีฟังก์ชนั่ การทํางาน ที่มีความยืดหยุน่ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Material Requirements Planning (MRP) และ

ระบบ PRP ได้โดยอัตโนมัติ จึงทําให้การทํางานนั้นเป็ นไปอย่างราบรื่ น สต็อกเกินในคลังสิ นค้าลดลงอย่างเห็นได้ชดั
• ระบบ SAP Business One นั้นสามารถรวบรวมข้อมูลจากแผนกต่างๆได้อย่างรวดเร็ วในรู ปแบบ Real Time จึงทําให้การสื่ อสารระหว่างแผนก
เป็ นไปอย่างชัดเจน โปร่ งใส ส่ งผลให้การสัง่ ซื้ อสิ นค้าตาม Pre Order นั้นมีความถูกต้อง แม่นยํา ขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานจึงลดลงกว่า
30 เปอร์เซ็นต์
• ระบบ SAP Business One มีการประมวลผลข้อมูลในรู ปแบบ Digital จึงช่วยทําให้ไม่มีตอ้ งการรอเอกสาร ส่ งผลให้การจัดทํารายงานสรุ ปผล
การทํางานต่างๆนั้นตรงต่อความเป็ นจริ ง ลูกค้าได้รับสิ นค้าตรงตามระยะเวลาที่กาํ หนด
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไมโคร ปรี ซิชนั่ จํากัด
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
http://www.mcp.co.th/

ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ และ บริ การ
ผลิตและจัดจําหน่ายชิ้น
ส่ วนแม่พิมพ์ทุกชนิด

จํานวนพนักงาน

รายได้โดยรวมต่อปี

ประมาณ 260 – 280 คน

ประมาณ 200 ล้านบาท

“SAP Business One® ช่วยทําให้การสื่ อสารระหว่างแผนกมีความ
ชัดเจน ข้อผิดพลาดในการทํางานจึงลดลงเป็ นอย่างมาก”
คุณวรุ ตม์ รวยสว่าง ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั
บริ ษทั ไมโคร ปรี ซิชนั่ จํากัด

40 %

30 %

ประสิ ทธิภาพการทํา
งานเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาการทํางาน
ลดลง
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