SAP Business One®

คือซอฟต์แวร์ ERP ที่ช่วยทําให้การจัดทํารายงานบัญชีกลายเป็ นเรื่ องที่ง่าย
บริ ษทั วอริ กซ์ สปอร์ต เริ่ มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยมีการผลิต-จัดจําหน่าย เสื้ อผ้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬาทุก
ประเภทที่มีมาตรฐาน ภายใต้แบรนด์ White Label, BMMF10, Hooray Better Shake และแบรนด์อื่นๆอีก
มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ
ฟังก์ชนั่ Query Report ของซอฟต์แวร์ SAP Business One® มีความยืดหยุน่ ในการทํางาน สามารถเพิ่ม
หรื อแก้ไขข้อมูลต่างๆได้เอง จึงทําให้ฝ่ายบัญชีสามารถจัดทํารายงานได้ถูกต้อง ปิ ดงบการเงินได้ทนั เวลา

SAP Business One® คือซอฟต์แวร์ ERP ที่ช่วยทําให้การจัดทํารายงานบัญชีกลายเป็ นเรื่ องที่ง่าย

ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP Business One : อุปสรรค และ โอกาส
• ก่อนหน้านี้ บริ ษทั วอริ กซ์ สปอร์ต จํากัด นั้นได้มีการใช้ระบบซอฟต์แวร์บญ
ั ชีแบบเก่า ที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนกให้รวมอยูใ่ น
แพลตฟอร์มเดียวกันได้ จึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล ส่ งผลให้ฝ่ายบัญชีไม่สามารถแก้ไขรายงาน หรื อเรี ยกดูขอ้ มูลงบ
การเงินต่างๆในรู ปแบบ Real Time ได้ ทําให้ยากต่อการจัดทํารายงานสรุ ปผลกําไร ขาดทุน ในแต่ละเดือน

ทําไมเลือกที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP Business One กับ บริ ษทั เบ็กซ์ซิส จํากัด
• เนื่องจากซอฟต์แวร์ SAP Business One เป็ นซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานบัญชี ได้รับการยอมรับจากกรมสรรพกร โดยมีฟังก์ชนั่ การทํางานที่
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ครบถ้วน ตรงต่อความต้องการของบริ ษทั และมี Data Center ที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลต่างๆได้ในรู ปแบบ Real Time
• จากการที่ได้ปรึ กษา พูดคุยกับบริ ษทั เบ็กซ์ซิส พาร์ทเนอร์ของ SAP แล้วนั้น ทําให้ทางบริ ษทั รู ้สึกได้ทนั ทีวา่ บริ ษทั เบ็กซ์ซิส นั้นมีทีมงานที่มีค
วามเป็ นมืออาชีพ สามารถให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กบั ทางบริ ษทั ได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับ Vendor เจ้าอื่นๆ
อีกทั้งยังสามารถติดตั้งระบบได้ตรงตามระยะเวลาที่กาํ หนดไว้อีกด้วย

หลังการติดตั้งซอฟต์แวร์ SAP Business One : ผลลัพธ์ที่ได้
• ระบบ SAP Business One มี Data Center ที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนกเข้าไว้ดว้ ยกันในรู ปแบบปั จจุบนั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึง

ทําให้การประมวลผลข้อมูลนั้นเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ชัดเจน ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อผิดพลาดในการทํางาน
• ฟังก์ชนั่ Query Report ของระบบบัญชี SAP Business One นั้นเป็ นฟังก์ชนั่ ที่มีความคล่องตัวเป็ นอย่างมาก โดยผูใ้ ช้งานสามารถแก้ไข ปรับปรุ ง
รู ปแบบรายงาน แพลตฟอร์ม ข้อมูลต่างๆได้เอง จึงทําให้สะดวกต่อการจัดรายงานสรุ ปผลประเภทต่างๆ ฝ่ ายบัญชีสามารถปิ ดงบการเงินได้เร็ ว
ขึ้น 90 เปอร์เซ็นต์
• ระบบบัญชีของ SAP Business One สามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ได้โดยอัตโนมัติ โดยผูใ้ ช้งานไม่สามารถแก้ไข เพิ่ม ลดข้อมูลลูกหนี้ได้เอง จึง
ทําให้หนี้เสี ยที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั ลดลงอย่างเห็นได้ชดั ข้อมูลที่ได้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้
• ระบบ SAP Business One มีความยืดหยุน่ ในการทํางาน โดยฝ่ ายสต็อกสิ นค้าสามารถ แก้ไข เพิ่ม ข้อมูลอายุ สิ นค้าประเภทต่างๆให้ตรงตาม
ความเป็ นจริ งได้ จึงทําให้การควบคุมสต็อกสิ นค้านั้นมีความเป็ นมาตรฐาน สามารถจําหน่ายสิ นค้าที่มีอายุเกินอยูใ่ นสต็อกเกินกว่า 4 ปี ได้ทนั
เวลา
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