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   SAP Business One   
 (New Level of control for Small and 

Midsize Business) 
 

        บรษัิท BEXSYS Company Limited 
มคีวามภมูใิจทีจ่ะน าเสนอ SAP Business 
One (SAP B1) ซึง่เป็น ERP Software ทีจ่ะ
ชว่ยเพิป่ระสทิธภิาพในการท างานใหแ้ก่
องคก์รขนาดเล็กถงึขนาดกลาง    ซึง่กลุม่
ประเภทลกูคา้ชัน้น าของเรา ไดแ้ก ่   กลุม่
อตุสาหากรรมอาหารและเครือ่งดืม่ กลุม่อตุ
สาหากรรมยา กลุม่อตุสาหากรรมเคม ีโซ
ลารเ์ซลล ์กลุม่ธรุกจิโรงพยาบาล ธรุกจิคา้
ปลกีและคา้สง่ อืน่ๆอกีมากมาย 

 

          SAP Business One คอื โซลชูัน่ที่
จะตอบสนองความตอ้งการในการจัดการ 
ส าหรับธรุกจิขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 
โดยประกอบดว้ยฟังกช์ัน่การใชง้านตา่งๆ 
ซึง่ชว่ยใหธ้รุกจิสามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพและตอ่เนื่องดว้ยขอ้มลูทาง
ธรุกจิทีท่ันสมยัตลอดเวลา ( Real Time 
Update) 

 



                                             

  

  

คณุสมบัตเิดน่ของโปรแกรม SAP Business One (SAP B1) 
 

➢ ครอบคลมุทกุสว่นการท างาน ตัง้แต ่การบรหิารการเงนิ (Financial), สนิคา้คลัง, การจัดซือ้, 
รายการสนิคา้, การผลติ, รายการเขา้ออกบัญชธีนาคาร, และการบรหิารลกูคา้สมัพันธ ์(CRM) 

➢ สามารถวเิคราะหร์ายการซือ้ ขาย การเงญิ/บัญช ีบรหิารกระแสเงนิสด 
➢ สามารถสรา้งรายงานไดเ้องโดยงา่ย และมปีระสทิธภิาพ ( Query Generator , Drag & Drop 

Relate , User Define Filed , Crystal Report , อืน่ๆ…) 
➢ ฟังกช์ั่นตา่งๆในระบบปฏบัิตงิาน ท างานแบบเชือ่โยงความสมัพันธ ์(Centralized System) 
➢ เขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งอัตโนมัต ิและมปีระสทิธภิาพดว้ยขัน้ตอนง่ายๆ ทีส่ามารถวางแผนและ

บรหิารการจัดการวัตถุดบิ และการผลติใหเ้พยีงพอตอ้ความตอ้งการของลกูคา้ (MRP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการท างานกบัแอพพลเิคชัน่ของ Microsoft Windows 
➢ สะดวกในการใชง้าน เน่ืองจากหนา้จอในการท างานตา่งๆ มลีักษณะคลา้ย Microsoft Windows 

จงึท าใหผู้ใ้ชง้านคุน้เคยงา่ยและเรยีนรุไ้ดเ้ร็ว 
➢ ระบบสามารถท าการสง่ผา่นขอ้มลูทีบั่นทกึในระบบ ไปเป็นไฟลข์อง Microsoft office (Word 

and Excel) 
➢ รับรองการเชือ่มตอ่ขอ้มูลกบั Microsoft Outlook โดยสามารถท ารายการในสว่นของการเปลีย่น

หมายก าหนดการในปฏทินิ และรายชือ่บคุคลทีต่ดิ 

ความครอบคลุมของ SAP Business One 
➢ ความสามารถทางดา้นรายงานและขอ้มลู 

➢ เทคโนโลยท่ัีวไป ( ลากโยง ) ( Drag & Relate ) , การเตอืน , การก าหนดสทิธกิารเขา้ใช ้

งานตามผูใ้ช ้

➢ การล็อคอนิเขา้ใชง้านผ่านWeb Browser ( Google Chrome ,Firefox , Safar ) 
                                                                 



                                             

  

  

ลักษณะการใชง้านของแตล่ะฟังกช์ัน่ในระบบ SAP Business One (SAP B1) 
 

 

 

 



                                             

  

  

บทบาทและหนา้ที ่ 
 

➢ โอกาสทางการขาย (Sales Opportunities) – บันทกึเหตกุารทัง้หมดเกีย่วกบัการขาย ตัง้แต่
การโทรถงึลกูคา้ครัง้แรกจนถงึเมือ่มกีารปิดการขายกบัลกูคา้ และยังสามารถวเิคราะหโ์อกาส
ของการขายไดอ้กีดว้ย 

➢ การขาย (Sales) – ท างานในสว่นบัญชลีกูหน้ี และเอกสารทัง้หมดในระบบการขาย เชน่ ใบ
เสนอราคา, ใบสัง่ขายสนิคา้, ใบสง่สนิคา้, ใบก ากบัภาษี และ ใบเสร็จรับเงนิ 

➢ การจัดซือ้ (Purchasing) – ท างานในสว่นบัญชเีจา้หน้ี และเอกสารทัง้หมดในระบบดารซือ้ 

เชน่ , ใบรอ้งขอซือ้ , ใบสัง่ซือ้, การค านวณคา่ใชจ้า่ยของสนิคา้น าเขา้ และ การคนืสนิคา้ 
➢ คูค่า้ทางธรุกจิ (Business Partner) – ขอ้มลูพืน้ฐานทีใ่ชใ้นธุรกรรมการคา้ 
➢ การธนาคาร (Banking) – ควบคมุการรับจา่ยของเงนิทัง้หมดในระบบ ทัง้ เงนิสด, Cheque, 

Credit Card หรอืจากเงนิโอน ทัง้ยังมรีะบบ ทะเบยีนคมุเช็ค และ Bank Reconciliation 
➢ ระบบสนิคา้คงคลัง (Inventory/Warehouse) – เก็บรายละเอยีดของสนิคา้คงคลัง การรับ

จา่ยสนิคา้ , รองรับการท าเป็น Bin Shelf ชอ่ง ชัน้  
➢ กระบวนการผลติ (Production) – ก าหนดสตูรการผลติ (BOM), การสรา้งใบสัง่ผลติ, 

วางแผนขอ้มลูการผลติ, และจ านวนวัตถดุบิใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ 
➢ การบรหิารวัตถุดบิเพือ่การผลติ (MRP) - คาดการความตอ้งการสนิคา้และวัตดุบิในอนาคต  
➢ การบรหิารงานบรกิาร (Service Management) – การบรกิารหลังการขาย, จัดการดา้นบรกิาร 

หรอืดแูลลกูคา้หลังการขาย (Help Desk/ Call Center Support Service)  
➢ ทรัพยากรบคุคล (Human Resource) – รายละเอยีดของพนักงาน, สัญญาการวา่จา้ง, และ

รายงานการลาของพนักงาน  
➢ ระบบสนิทรัพยถ์าวร (Fixed Asset) – เก็บรายละเอยีดสนิทรัพย ์ แตล่ะชิน้ และค านวณคา่

เสือ่มเขา้ระบบบัญช ี

➢ ระบบบรหิารโครงการ ( Project Management ) – รายละเอยีดการบรหิารโครงการใชไ้ดทั้ง้
ภายนอกและภายในองคก์ร 
 



                                             

  

  

ตัวอยา่งรายงานมาตรฐานและการเรยีกแสดงขอ้มลู (Report and Query) 

     Profit and Loss Statement (งบก าไรขาดทนุ, งบดลุ, งบทดลอง) สามารถเรยีกพมิพ์
ไดต้ามชว่งเดอืน, ไตรมาส หรอืปี, และเลอืดตามแผนกหรอืโปรเจค เป็นตน้ 
แสดงรปูแบบรายงานชนดิเดยีวกนั ทีโ่อนขอ้มลูออกมาจากระบบเป็น Excel File 



                                             

  

  

   Opportunities Pipeline (รายงานโอกาสในการขาย) โดยจะแสดงขอ้มลูของผลทีไ่ด ้
ตัง้แตเ่ปิดการขาย จนถงึปิดการขาย โดยมกีารค านวณเป็น เปอรเ์ซ็นต ์(Percentage) 
 



                                             

  

  

      ระบบ SAP B1 ม ีFunction ทีท่ า Report เพิม่เตมิไดด้ว้ยตัวเองหลายตวัอาท ิเชน่ 

Crystal Report , User Define Filed , Drag & Relate , Query Generator 

 



 
  

                                              

  

 

 

 

 ระบบ SAP B1 มรีะบบ Approve online ผา่นบนระบบ SAP B1 , On Mobile โดยเป็นการ

ลดการท างานบนกระดาษ Paper less และสะดวกสบายเมือ่อยูข่า้งนอก 



 
  

                                              

  

 

 
 

 

 

 

สนใจตดิตอ่รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี…่ 
 

Website: https://www.bexsys.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Bexsys.company 

Hotline: 092-1099891 

Phone: 02-2358003 

E-mail: sales@bexsys.com 

BEXSYS Company Limited  

88 PASO Tower ,27 Floor, Unit A2 Silom Road, Suriyawongse , Bangrak Bangkok  

10500, Thailand 

https://www.bexsys.com/?fbclid=IwAR3HwVe4quYiZWeLxoXL0U5od4vrOM3TGhUkDFScKbxmheK3LKexECUeoX0
https://www.facebook.com/Bexsys.company/?__cft__%5b0%5d=AZVXCTsrOD3epkw_vUkvhsBS7PvMxa3WDJrslz1M5aRq8ZWIdDVc9lL_tKaCIbY67Myw0ztou7IziC6flhx3hIYc7kG42R1H0gn19JxGV-HzDu7_87KFKQo4CB841ZmJ17_3SCkroJM8qNQnczDWhzrYSQFoEADwI0p4oSc46oS9WEZ_6mcGiCH42ETmLv1mjds&__tn__=kK-R

