SAP Business One®

คือซอฟต์แวร์ ERP ที่ช่วยแก้ปัญหาด้าน Human Error ได้ดีที่สุด
บริ ษทั อาร์ซีเค รุ่ งเจริ ญ มีการผลิตและจําหน่ายรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมามากกว่า 35 ปี เพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า ทําให้บริ ษทั มีการขยายฐานการผลิต ด้วยชื่อใหม่ "อาร์ ซี เค อินดัสตรี " เพื่อตอกยํ้าความเป็ นผูน้ าํ ด้านการผลิต
และจําหน่าย รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และตัวถังรถบรรทุกมากมายหลายรุ่ น อาทิ รถเทรลเลอร์ รถบรรทุกวัตถุอนั ตราย รถ
บรรทุกรถยนต์ รถดัมพ์ และตัวถังรถบรรทุกแบบพิเศษ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผูป้ ระกอบการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ซอฟต์แวร์ SAP Business One® ช่วยเพิ่ม Productivity และลดขั้นตอนการทํางาน จึงช่วยขจัดปั ญหาด้าน Human
Error ให้กบั บริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิผล

SAP Business One® คือซอฟต์แวร์ ERP ที่ช่วยแก้ปัญหาด้าน Human Error ได้ดีที่สุด
ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP Business One : อุปสรรค และ โอกาส
• ก่อนหน้านี้บริ ษทั อาร์ซีเค รุ่ งเจริ ญ จํากัด ยังมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลรายการสิ นค้าที่มีมากกว่า 400 รายการในรู ปแบบ Manual ผ่านระบบ Microsoft Excel
อยู่ ซึ่งระบบ Microsoft Excel นี้ไม่สามารถตอบโจทย์เรื่ อง Productivity ส่ งผลให้การทํางานนั้นเกิดข้อผิดพลาดและเกิดการสะดุดจาก Human Error ฝ่ ายบัญชี
ไม่สามารถปิ ดงบการเงินได้ทนั เวลา

ทําไมเลือกที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP Business One กับ บริ ษทั เบ็กซ์ซิส จํากัด
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• เนื่องจากซอฟต์แวร์ SAP Business One เป็ นซอฟต์แวร์อิสระที่มีการพัฒนาอยูต่ ่อเนื่อง สามารถแก้ไข ปรับปรุ ง ต่อยอดระบบให้มีความเหมาะสมกับวัตถุ
ประสงค์การทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และด้วยชื่อเสี ยงด้านความมัน่ คงของบริ ษทั SAP ในระดับสากลแล้ว นั้นทําให้บริ ษทั อาร์ซีเค รุ่ งเจริ ญ จํากัด รู ้สึก
ได้ทนั ทีวา่ ซอฟต์แวร์ SAP Business One นั้นคุม้ ค่าต่อการลงทุนมากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ Vendor เจ้าอื่นๆ
• ทีมงานของบริ ษทั เบ็กซิส พาร์ทเนอร์ของ SAP นั้นมีความเข้าใจถึงปัญหาของการทํางานได้อย่างแท้จริ ง โดยสามารถนําเสนอโซลูชนั่ ที่ดีที่สุด เพื่อใช้แก้
ปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุด และสามารถดูแลซัพพอร์ดระบบได้อย่างดีเยีย่ ม ตั้งแต่ Set-Up Support จนกระทัง่ Go-Live และยังมีบริ การ Daily Operating
Support หลังการติดตั้งระบบ จึงทําให้รู้สึกพอใจและประทับใจในบริ การของบริ ษทั เบ็กซิส เป็ นอย่างมาก

หลังการติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP Business One : ผลลัพธ์ที่ได้
• ระบบ SAP Business One สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทํางานทั้งหมดจากทุกแผนกให้อยูร่ วมกันได้ในรู ปแบบ Real Time ส่ งผลให้การสื่ อสารระหว่างแผนก
มีความโปร่ งใส ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดการทํางานย้อนหลังได้ทุกเวลา จึงทําให้ Human Error ลดลง Productivity
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
• ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผ่านระบบ SAP Business One นั้นเป็ นข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ส่ งผลให้ฝ่ายสต็อกสิ นค้าสามารถควบคุมวางแผน
วัตถุดิบ Material Requirements Planning ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
• ระบบ SAP Business One สามารถวิเคราะห์ตน้ ทุนต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีความคล่องตัวในการทํางาน จึงทําให้ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการจัดเก็บ
บันทึกข้อมูลลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ฝ่ ายขายทราบถึงต้นทุนสิ นค้าที่แท้จริ ง สามารถแจ้งราคาสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้ทนั เวลา
• โมดูลการทํางานบัญชีของซอฟต์แวร์ SAP Business One นั้นมีฟังก์ชนั่ การทํางานที่ครอบคลุมครบตรงตามความต้องการ โดยผูใ้ ช้สามารถแก้ไข อัพเดท
ข้อมูลต่างๆได้เองในรู ปแบบ Real Time ส่ งผลให้ฝ่ายบัญชีสามารถปิ ดงบการงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ไม่ตอ้ งมีการทํางานแบบ Manual ผ่านโปรแกรม
Microsoft Excel อีกต่อไป
• ระบบ SAP Business One รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถวางแผนกลยุทธ์การแข่งขันในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั อาร์ซีเค รุ่ งเจริ ญ จํากัด
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SAP Business One

“ระบบ SAP Business One® ที่ช่วยให้ลดข้อปัญหาด้าน Human
Error ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น
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บริ ษทั อาร์ซีเค รุ่ งเจริ ญ จํากัด
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