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ปรับเปลี่ยนการทำางานด้วย

SAP Solution Brief
SAP Solutions สำ�หรับธุรกิจขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง
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SAP Business One สามารถสนองความต้องการของธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร เราสามารถช่วยคุณได้

ราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้

ครอบคลุมการทำางานทุกแผนก
ภายในองค์กร

สามารถนำาไปใช้งานภายในองค์กร
ได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจ
ของคุณ

มีโซลูชั่นสำาหรับทุกอุตสาหกรรม

สนับสนุนมากถึง 28 ภาษาใน 50 
ประเทศ และหลายสกุลเงินตรา

มีพาร์ทเนอร์มากถึง 800 บริษัท 
ใน 150+ ประเทศ

มีลูกค้าใช้งาน SAP Business One 
ทั่วโลกมากกว่า 65,000 ราย



SAP Business One สามารถสนองความต้องการของธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร เราสามารถช่วยคุณได้

การบริหารการเงิน การจัดการฝ่ายขายและลูกค้า การควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

การวางแผนการผลิต ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะห์และการนำาเสนอรายงาน
 



ช่วยบริหารและจัดการธุรกิจของ
คูณให้เติบโตไปพร้อมกัน

แอพลิเคชั่น SAP® Business One ช่วยบริหารธุรกิจในองค์กรของคุณได้
อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ สินค้าคงคลัง 
ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการโครงการ จนถึงฝ่ายปฏิบัติการ
และฝ่ายทรัพยากรบุคคล SAP Business One ช่วยปรับปรุงกระบวนการ
ทำางาน ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน คุณสามารถตอบ
สนองและทำาการตัดสินใจจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว สร้างผล
กำาไรให้กับธุรกิจของคุณ

ภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่าง
ง่ายดาย 
ในเวลาที่ธุรกิจของคุณกำาลังเติบโต มันเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นภาพ
ที่ชัดเจนในธุรกิจของคุณได้ทันที เนื่องจากข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่
ตามแอพพลิเคชั่นต่างๆ หรือตามสถานที่ต่างๆ SAP Business One ถูก
ออกแบบสำาหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความยืดหยุ่นตามที่
ต้องการ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย



SAP Business One
โซลูชั่นพร้อมใช้งานตามความ
ต้องการทางธุรกิจ
SAP Business One เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็น
ภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจนและสามารถควบคุมทุกกระบวนการทำางาน
ที่เกิดขึ้นสามารถให้ข้อมูลทางธุรกิจที่สำาคัญที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีและ
ง่ายดายจากทุกแผนกทั่วทั้งบริษัท ไม่เหมือนกับการใช้งานโปรแกรมทาง
บัญชีและ spreadsheets ที่มีข้อจำากัดในการใช้งาน

เพราะธุรกิจมีความแตกต่างกัน SAP Business One จึงได้รับการออกแบบ
ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งในสำานักงานหรือบน
ระบบคลาว์ด คุณสามารถเข้าถึง SAP Business One ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน
โทรศัพท์มือถือ อีกทั้ง SAP Business One สามารถทำางานได้ทั้งแพลท
ฟอร์ม SAP HANA® และ Microsoft SQL คุณจึงสามารถเลือกใช้งานให้
เหมาะกับธุรกิจของคุณได้

สิ่งที่มากไปกว่านั้นพนักงานสามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่วันแรกและเมื่อ
ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนและขยาย SAP Business 
One ได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ถ้าหากคุณต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ SAP Business One 
สนับสนุนมากถึง 28 ภาษาใน 50 ประเทศ ด้วยเครือข่ายพาร์ทเนอร์ท้องถิ่น
ที่มีมากกว่า 800 แห่ง



SAP Business One มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบ
ครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เช่น การทำาบัญชีแยกประเภท การ
บันทึกรายการประจำาวัน การคำานวนภาษีและรายการที่เป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถควบคุมธุรกรรมทางการเงิน รายการเดินบัญชีและค่าใช้จ่าย 
ยอดคงค้าง อีกทั้งยังสามารถบริหารกระแสเงินสด ติดตามงบประมาณ 
และเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนงานเพื่อสะท้อนสภาวะของ
ธุรกิจในเวลานั้น

การทำางานแบบเรียลไทม์ควบคู่ไป
กับกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ เช่น 
การจัดซื้อและการขาย สามารถเพิ่ม
ความรวดเร็วให้กับธุรกรรมทำาให้
สามารถบริหารกระแสเงินสดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการและบริหารการเงินของคุณได้อย่างครบวงจร

การบริหารการเงิน 

การบัญชี – บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึก
รายการประจำาวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า

การควบคุ – บริหารกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำา สามารถตรวจสอบ
สินทรัพย์ถาวร ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ความสะดว – การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร ฟังก์ชัน Virtual Fixed 
Asset ช่วยลดภาระการป้อนข้อมูลซ้ำาซ้อนด้วยตนเอง

การธนาคาร – ตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว จัดทำารายการเดินบัญชี 
และการชำาระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เช็ค เงินสดและการโอนเงิน

รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน – จัดทำารายงานสรุปการดำาเนินงาน
ในรูปแบบมาตราฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบเรียลไทม์ เพื่อประโยชน์
ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบบัญชี



สร้างฐานข้อมูลลูกค้าประจำา

นอกจากนี้ SAP Business One ยังเห็นความสำาคัญของระบบลูกค้า
สัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการการ
ขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อ
ลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย

ฟังก์ชันนี้สามารถแสดงรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน คุณ
สามารถทำาความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้
กลายเป็นลูกค้า เพิ่มยอดขายและผลกำาไร เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การบริหารและการจัดการด้านการขายให้กับลูกค้า

การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย – ติดตามและร่วม
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย

การบริหารการส่งเสริมการตลาด – สามารถกำาหนด บริหารจัดการ และ
วิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด

การบริหารจัดการลูกค้า – เก็บข้อมูลสำาคัญของลูกค้ารวมอยู่ในที่เดียวและ
จัดการข้อมูลลูกค้าด้วย Microsoft Outlook

การบริหารจัดการบริการ – จัดการการรับประกันสินค้าและข้อมูลการ
ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว

การรายงานและการวิเคราะห์ – จัดทำารายงานรายละเอียดการขาย การ
ประเมินยอดขาย และการติดตามการขายด้วยการใช้รูปแบบที่มีให้เลือก
มากมาย 

การจัดการด้านการขาย – บริหารจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้งาน
ผ่านแอปพลิเคชัน SAP Business One บนโทรศัพท์เคลื่อนที่



เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายเพื่อสร้างผลกำาไร

ธุรกิจขนาดเล็กต้องการระบบที่สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำารายการคำาสั่งซื้อ และการชำาระเงิน 
SAP Business One สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการ
ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำาระเงิน และยังมีเครื่อง
มือการนำาเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ 
เพื่อเพิ่มอำานาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

การจัดซื้อ – การส่งคำาร้องขอซื้อสินค้า (Pos) และออกใบเสร็จ เชื่อมโยง
เอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี การบริหาร
จัดการคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ

การบริหารจัดการข้อมูล – บริหารจัดการข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟสที่ใช้งาน
ง่าย สามารถเรียกดูยอดเงินในบัญชี วิเคราะห์การจัดซื้อ และเก็บข้อมูลราย
ละเอียดการซื้อสินค้า ข้อมูลราคาและอัตราภาษี 

การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญช – ข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบเรี
ยลไทม์ระหว่างการออกใบเสร็จซื้อสินค้ากับจำานวนสินค้าคงคลัง

การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้ โดยการอ้างอิงกับ POs 
วางแผนความต้องการสินค้า และจัดตารางเวลาจัดซื้อตามความเหมาะสม

นำาเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย – สามารถนำาเสนอรายงานด้วยข้อมูลเรี
ยลไทมด้วยแผนภาพและรายงานในหลากหลายรูปแบบ



การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดจำาหน่าย

SAP Business One สามารถแสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง 
และตำาแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำา คุณสามารถบริหารจัดการคลัง
สินค้าด้วยวิธีการใช้ต้นทุน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ FIFO และวิธีอื่น ๆ เพื่อควบคุม
จำานวนสินค้าและตรวจสอบการโอนย้ายสินค้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถ
ตรวจสอบจำานวนสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และบริหารจัดการราคาสินค้า 
เพิ่มราคาหรือมอบส่วนลด และสามารถนำาเสนอรายงานที่แสดงผลจากการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

การวางแผนการผลิต

การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง – สามารถบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังด้วยต้นทุนได้หลายวิธี สามารถปรับปรุงข้อมูลสินค้า และปรับ
หน่วยสินค้ากับราคาที่หลากหลายได้

การบริหารจัดการตำาแหน่งที่ตั้งสินค้า – การบริหารจัดการสินค้าในคลัง
สินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งแต่ละส่วนเป็นโซนย่อยๆ และกำาหนดเงื่อนไขขึ้น
มา ทำาให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้า ลดระยะเวลาในการค้นหา
สินค้า

การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า – การบันทึกขั้นตอนการออกใบเสร็จ 
การตรวจสอบจำานวนสินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้า การฝากขาย
สินค้าจากสถานที่อื่น การขายสินค้าแบบ Drop-ship และสามารถตรวจสอบ
จำานวนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

 การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต การสร้างและ
ปรับปรุงรายการ การเบิกจ่ายวัสดุในการผลิตทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ 
และการควบคุมราคา

การนำาเสนอรายงาน – สามารถนำาเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุดและนำา
เสนอในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ



มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนด้วยระบบข้อมูลธุรกิจ
แบบอัจฉริยะ ระบบวิเคราะห์และนำาเสนอรายงาน

SAP Business One มีเครื่องมือการวิเคราะห์และนำาเสนอรายงานที่มี
ประสิทธิภาพ SAP Crystal Reports® สำาหรับ SAP Business One ให้
คุณสามารถใช้ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรในการนำาเสนอ
รายงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และด้วยการใช้งาน Microsoft Office 
ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเลือกใช้งาน SAP HANA ซึ่งมีระบบประมวลผลบนหน่วยความ
จำา ช่วยให้การวิเคราะห์และนำาเสนอรายงานสำาหรับ SAP Business One 
ทำาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ โดยใช้ข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ ทั้งยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่าง
ง่ายดาย สามารถกำาหนดค่าต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยน ขอบเขตในการเข้าถึง
ข้อมูล รวมทั้งฟังก์ชันการนำาเข้าและส่งออกข้อมูลและเอกสารต่างๆ 

การวางแผนการผลิต

การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง – สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยต้นทุนได้หลายวิธี 
สามารถปรับปรุงข้อมูลสินค้า และปรับหน่วยสินค้ากับราคาท่ีหลากหลายได้

การบริหารจัดการตำาแหน่งท่ีต้ังสินค้า – การบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งแต่ละส่วนเป็น
โซนย่อยๆ และกำาหนดเง่ือนไขข้ึนมา ทำาให้เกิดประสิทธิภาพการเคล่ือนย้ายสินค้า ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า

การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า – การบันทึกข้ันตอนการออกใบเสร็จ การตรวจสอบจำานวนสินค้าคงคลังและ
การโอนย้ายสินค้า การฝากขายสินค้าจากสถานท่ีอ่ืน การขายสินค้าแบบ Drop-ship และสามารถตรวจสอบจำานวน
สินค้าคงคลังได้อีกด้วย

 การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุท่ีใช้ในการผลิต การสร้างและปรับปรุงรายการ การเบิกจ่ายวัสดุในการผลิต
ท้ังแบบธรรมดาและอัตโนมัติ และการควบคุมราคา

การนำาเสนอรายงาน – สามารถนำาเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุดและนำาเสนอในรูปแผนภาพและรายงานได้หลาก
หลายรูปแบบ



ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

SAP Business One ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ 
รวดเร็วและถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูลสำาคัญจากฝ่ายขาย ลูกค้า 
ฝ่ายปฏิบัติการณ์และฝ่ายการเงิน – ให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งองค์กร ข้อมูล
ทั้งหมดที่รวมอยู่ในระบบเดียวช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำาซ้อน ลดต้นทุนและ
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การเตือนทุกขั้นตอนการทำางานช่วยให้สามารถ
รับรู้ถึงปัญหาที่กำาลังเกิดขึ้นและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที สามารถเข้าใจ
ศักยภาพของธุรกิจของคุณและมั่นใจในข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ

ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

การใช้งาน SAP Crystal Reports สำาหรับ SAP Business One ที่รวมอยู่
ในระบบ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพและรายงานแสดงข้อมูลธุรกิจ
ได้อย่างละเอียดด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ทันที พนักงานรู้ความต้องการของลูกค้ารวดเร็วขึ้น และผู้จัดการ
สามารถตรวจสอบรายได้ต้นทุน และกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำา เพื่อดู
ประสิทธิภาพและนำาไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

สำาหรับ SAP Business One เวอร์ชั่น SAP HANA คุณจะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีกด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม 
ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน SAP Business One และ
สามารถสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ได้ทันที



สินค้าอุปโภคบริโภค 

ควบคุมทุกขั้นตอนดำาเนินการได้ตามความ
ต้องการด้วยซอฟท์แวร์ SAP Business One                   
สำาหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถ
คาดการณ์ วางแผน และบริหารจัดการความ
ต้องการและ นำาเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
ต้องการได้

เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอะไหล่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างราย
ได้ด้วย SAP Business One สำาหรับอุตสาหกรรม
การผลิตช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลา
การผลิต ลดงานที่ซ้ำาซ้อนและสร้างผลกำาไรเพิ่ม
มากขึ้น

ด้วยฟังก์ชันการทำางานที่ดีที่สุด
และครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม
จาก SAP Business One ในขณะ
ที่ธุรกิจกำาลังเติบโต คุณสามารถ
ปรับเปลี่ยน SAP Business One 
ได้ตามขนาดธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วย SAP Business One studio 
ชุดพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือโซลูชัน
ส่วนเพิ่มที่มีมากถึง 500 รายการ
จากพาร์ทเนอร์ของเรา

ค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับธุรกิจที่กำาลังเติบโตของคุณ



ธุรกิจการให้บริการด้านที่ปรึกษา

จัดหาการบริการที่ได้มาตราฐานและคุณภาพ
สูงสุดให้กับลูกค้าของคุณด้วยซอฟท์แวร์ SAP 
Business One สำาหรับธุรกิจการให้บริการด้านที่
ปรึกษา สามารถสร้างกระบวนการที่มีมาตราฐาน
การให้บริการ ปรับปรุงการวางแผนทรัพยากร 
การบริหารโครงการ การออกใบเสร็จ และอื่นๆ

ธุรกิจค้าปลีก

ให้ข้อมูลสินค้าและสามารถแนะนำาสินค้าที่ลูกค้า
ต้องการได้โดยผ่านทุกช่องทาง – ด้วย SAP 
Busniess One สำาหรับธุรกิจค้าปลีก สามารถ
นำาเสนอสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ ข้อมูลเชิงลึก
จาก POS ความมีส่วนร่วมของผู้ซื้อและเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับการนำาสินค้าออกสู่ตลาด

ธุรกิจค้าส่ง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ผลิต
ด้วยโซลูชัน SAP Business One สำาหรับธุรกิจ
ค้าส่ง ช่วยปรับปรุงการวางแผนความต้องการ
สินค้าคงคลังและช่วยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
– สร้างความยืดหยุ่นและระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการให้ดีที่สุด

รายละเอียดและข้อมูลความสำาเร็จของลูกค้าที่ได้ใช้งาน SAP Business One http://events.sap.com/th/b1-mythbustingth/en/home

http://events.sap.com/th/b1-mythbustingth/en/home


SAP Business One เหมาะสำาหรับธุรกิจของคุณ

ระบบ Cloud

คุณสามารถใช้ SAP Business One บนระบบ 
Cloud โดยชำาระค่าธรรมเนียมรายเดือน เมื่อ
ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น โซลูชัน SAP Business 
One จะเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ระบบ Mobile

บริหารจัดการธุรกิจแบบเคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเค
ชัน SAP Business One สำาหรับโทรศัพท์มือถือ 
คุณสามารถควบคุมทุกสิ่งได้จากทุกที่ ทุกเวลา 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ระบบ On Premise

คุณสามารถเลือกใช้งานโซลูชัน SAP Business 
One ภายในออฟฟิศ เรามีโซลูชันพร้อมตอบ
สนองทุกความต้องการของลูกค้า



ระบบการทำางาน
นำาไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย – สามารถ
นำาไปใช้งานได้ภายในไม่กี่วันหรือสัปดาห์ SAP 
Business One มีลูกค้าใช้งานมากกว่า 65,000 ราย 
ใน 150 ประเทศ 28 ภาษา และ 50 เวอร์ชัน

ไขข้อข้องใจ - SAP Business One …

ราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้
SAP Busines One ได้รับการออกแบบสำาหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีต้นทุนการใช้งานที่ต่ำาและเป็น
แอปพลิเคชันที่ครอบคลุมการใช้งานทุกฝ่ายที่คุณต้องการด้วยเพียงระบบเดียว

การเข้าถึงระบบ SAP Business One
มีฟังก์ชันการทำางานที่มากมายแต่มีความยืดหยุ่นมากด้วยโซลูชันส่วน
เพิ่มมากถึง 500 โมดูล สำาหรับทุกอุตสาหกรรม และมีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ 
SAP Business One มากถึง 800 รายที่พร้อมให้การช่วยเหลือคุณทั่วโลก



SAP Business One ได้รับการออกแบบสำาหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง แอป
พลิเคชัน SAP Business One เป็นโซลูชันเบ็ดเสร็จในราคาที่คุณสามารถใช้ได้ สำาหรับ
ช่วยบริหารจัดการบริษัท ทั้งด้านการเงิน การขาย ลูกค้าสัมพันธ์และการปฏิบัติการ

สามารถสั่งซื้อผ่านพาร์ทเนอร์ของ SAP ที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำางาน
ตั้งแต่เริ่มต้น ให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที เพิ่มผลกำาไรได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร เราสามารถช่วยคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

http://events.sap.com/th/b1-mythbustingth/en/home
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www.sap.com/ contactsap

NEC Corporation (Thailand) Ltd. (Head O�ce)
3 Rajnakarn Building, 22nd �. and 29th �.
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,  Bangkok 10120
https://th.nec.com  Email: Necare@nec.co.th 
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