
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในโลกของธุรกิจที่มีการแขงขันอยางเขมขน  และการที่ตอง
เผชิญไปกับความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไป มัน
เปนส่ิงที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆที่จะคุณจะรักษาความเปนผูนําได
ตลอดเวลา โดยจะไมมีใครนําหนาคุณ คุณจะไมสามารถที่
จะชะลอฝเทาของคุณจากการแขงขันในตลาดได ฉะนั้น
หลายๆบริษัทที่ยังคงทําธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ไมสามารถปรับตัว 
และนําขอมูลขององคกรมาใชใหเกิดประโยชนได ก็ยังคงตอง
พึ่งพาการวิเคราะหจากตนทุนไดอยางเดียว  อีกทั้งยังการ
ดําเนินงานที่มีความไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของระบบ 
ฉะนั้นคุณจะไมแปลกใจเลยวาทําไมผูนําทางธุรกิจตางๆ 
ยินดีที่จะเลื่อนขั้นธุรกิจของตนไปสูระดับการใชขอมูลและ
การปฏิบัติงานแบบใหม โดยนําระบบ SAP Business One 
มาพัฒนามาใชกับองคกรของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SAP Business One Brief 
 
 
 

SAP® Business One 
การเพิม่กําไร และขีดความสามารถในการ
ควบคุมของธุรกิจขนาดกลางและเลก็ 
 
SAP Business One คือ โซลูชั่นที่ตอบสนองความตองการ
ทางธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ที่คุณจะสามารถครอบครองได 
เพื่อทําใหการบริหารธุรกิจของคุณมีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เริ่มตั้งแตขั้นพื้นฐานจนใหผลในทันทีทันใดและใน
ระยะยาว โซลูชั่นนี้จะทําใหองคกรเห็นภาพที่แทจริง และการ
รวมตัวกันของการปฏิบัติงานของ การบริหารลูกคาสัมพันธ 
การผลิต การเงิน เขาไวดวยกัน มันเปนส่ิงที่ไมยากเลยที่คุณ
จะนําโซลูชั่นที่มีความสามารถอยาง SAP® Business One 
มาประยุกตใชกับองคกรของคุณ โดยปกปองธุรกิจคุณจาก
วิกฤต และทําใหขอมูลขององคกรคุณทันสมัยทุกนาทีที่คุณ
ตองการเพื่อทําใหคุณเกิดการตัดสินใจที่ชาญฉลาด  
 
 
โซลูช่ันการบริหารธุรกิจในหนึ่งเดียว 
SAP Business One เปนโซลูชั่นที่จะสนับสนุนทุกหนวยงาน
ที่สําคัญของคุณ ใหนําพาธุรกิจของคุณไปสูโลกของการเปน
ผูนําในตลาดและกําไรที่เติบโตขึ้น อีกทั้งยังงายมากสําหรับ
การปรับเปล่ียนแอพพลิเคชั่นใหตรงกับความตองการใหมๆ 
แมแต ผู ใชที่ ไม มีความรูทางดานเทคนิค  ก็ยังสามารถ
ปรับเปล่ียนระบบใหตรงกับความตองการของตัวเองได ระบบ
จะสามารถเพิ่มหนาที่ใหตรงตามความตองการของผูใชได
อยางงายดาย 
 
การเขาถึงขอมูลที่เที่ยงตรงและทันสมัยทุกนาที 
จากคอมพิวเตอรตั้งโตะ คุณก็สามารถที่เขาขอมูลที่เที่ยงตรง 
ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน และ ขอมูลทั้งหมดทางธุรกิจได
อยางรวดเร็ว ดวย 



 
 
 
 อินเตอรเฟซที่ใชงานงายสําหรับผูใช  ทําให ผู ใช
สามารถไดคําตอบของขอมูลที่รวดเร็ว และเกิดการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและฉับไว 

 ลักษณะที่พิเศษเฉพาะ คือ “ลากและโยง (Drag & 
Relate)” คุณสามารถที่จะทําการแทนที่หรือโอนถาย
ขอมูลที่เขาใจไดในรูปแบบเดียวกันไดอยางทันทีทันใด 
การคนหาทุกขอมูลที่จะตอบปญหาของคุณได และการ
แสดงการวิเคราะหแบบมีเงื่อนไข (what-if analysis) 

 การเขากันไดกับโปรแกรม Microsoft Office เชน 
Word, Excel และ Outlook โดยไมติดขัด 

 
การแจงแบบทันทีทําใหเกิดการตอบโตและตัดสินใจที่
รวดเร็วของผูตัดสินใจ 
คุณจะไมพลาดประเด็นที่สําคัญที่จะตองตัดสินใจ โดย 
 ระบบที่จะเตือนคุณตามสายงาน โดยการตรวจสอบและ
แสดงการตอบโตในแตละเหตุการณ 

 การเตือนความผิดพลาดโดยจะดักจับเขาระบบและ
รายงานโดยอัตโนมัติ  

 
ความงายตอการปรับตัวและปรับเปล่ียนใหรองรับกับ
ความตองการทางธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต  
ดวยอํานาจของเครื่องมือ SAP Business One ที่ทําใหคุณ
สามารถปรับปรุงแอพพลิเคชั่นใหตรงไปกับความตองการทาง
ธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ยกตัวอยางเชน 
 ผูใชสามารถที่จะเลือกเฉพาะเจาะจงตัว  ขอบเขต , 
ลักษณะของขอมูล, นโยบาย, ขอคําถาม และการ
รายงานใหตรงกับความตองการของผูใชไดเอง โดยไม
ตองพึ่ง IT ใหยุงยาก 

 การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลทันทีกับพื้นที่ของขอมูลที่เกี่ยว
โยงทั้ งหมด  ฉะนั้ นคุณสามารถที่ จะปรับ เปลี่ ยน
แอพพลิเคชั่นใหตรงกับวิธีการทํางานของคุณได 

 
 

 
 
 
โซลูช่ันที่คุณสามารถครอบครอง และนํามาพัฒนา
ระบบขององคกรคุณไดอยางงายดาย 
การพัฒนาระบบที่ใชเวลาอันนอยของ SAP Business One 
นั้น จะทําใหธุรกิจของคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่และ
รวดเร็วจากโซลูชั่น เชน 
 อินเตอรเฟซที่คลายกันกับ Microsoft Windows ที่ทํา
ใหผูใชรูสึกงายตอการใชงายและการเรียนรู 

 เพียงแค Single-Server ก็ทําใหธุรกิจทั้งระบบของคุณ
สามารถใชโซลูชั่นที่มีขุมกําลังอยาง SAP Business 
One ไดอยางงายดาย 

 การดําเนินงานที่งาย ทําใหการนําระบบมาปฏิบัติใช
และการบํารุงรักษา เกิดความราบรื่นและมตีนทุนที่ต่ํา 

 การไดรับประโยชนที่รวดเร็วจากโซลูช่ัน ที่จะทําให
คุณมั่นใจไดจะเกิดการแกไขที่นอยลง คาบํารุงรักษาที่
ต่ํา และการใชเวลาอันรวดเร็วในการอัพเกรดแตละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถาไมมี SAP 
เมื่อวานระบบของคุณคงไมตางไปกับจิ๊กซอวที่แยกกันไปคน
ละสวน ไมสามารถเห็นภาพที่แทจริงได อีกทั้งยังตองมี
คาใชจายที่สูงในการดูแลรักษาระบบ และความยุงยากใน
การเขาถึงขอมูลในการปฏิบัติงาน จากการที่มีหลายๆระบบ 
 
 
 
 



การใหคําปรึกษา 
SAP เปน บริษัทชั้นนําระดับโลกที่เสนอโซลูชั่นทางธุรกิจ
ใหกับลูกคา ลูกคาสวนใหญที่นําระบบ SAP ไปพัฒนาองคกร
นั้น มากกวา 60% หรือตัวเลขของผูใชที่ 12 ลานคน และ 
80,000 ผูติดตั้งinstallations คือลูกคาองคกรระดับเล็กและ
กลางกลางและเล็ก และดวยโซลูชั่นของ SAP เราไมไดใหคุณ
แค hardware กับ software แตเรา SAP ใหคุณมากกวาดวย
ความชํานาญพิเศษที่ดีที่สุดสําหรับคุณ ที่จะนําพาธุรกิจของ
คุณใหบรรลุจุดหมายทั้งในวันนี้และวันหนา อีกทั้งเรายังมีคู
คาพันธมิตรดานระบบ SAP ชั้นนําตางๆทั่วทุกมุมโลกที่จะ
เสนอการเรียนรูการใชงานโซลูชั่นระดับโลกอยาง SAP ใหกับ
ลูกคา โดยจะสนับสนุนและบริการใหเหมาะกับแตละทองถิ่น 
คุณสามารถรับขอมูลเพิ่มเติมวาโซลูชั่น SAP Business One 
จะชวยองคกรของคุณไดอยางไรที่ www.ที่ 
sap.com/smb/businessone 
 
 “SAP Business One ชวยธุรกิจของเราในการตัดสินใจใหที่
มีประสิทธิภาพ และนําพาบริษัทเราไปสูเปาหมายที่เรา
ตองการ” George Champane, president, Variety Foods 
 
 
SAP Business One ใชสําหรับคุณไดหรือไม? 
ถาคุณคือองคกรระดับกลางและเล็ก ที่ตองการระบบการ
ควบคุมที่ดีกวา และผลกําไรที่เพิ่มขึ้น SAP Business One 
สามารถตอบคุณไดดวย 
 การใหขอมูลทางธุรกิจที่สําคัญ มีความรวดเร็วถูกตอง
แมนยํา 

 การเพิ่มอํานาจความสามารถใหผูใช 
 การมองเห็นการดําเนินงานแบบครบวงจร (end-to-end 

visibility) 
 การนําขอมูลมาประยุกตกลยุทธทางธุรกิจ 
 อินเตอรเฟซที่งายสําหรับผูใข 
 บริษัทชั้นนําดานโซลูชั่นของโลกที่จะสนับสนุนธุรกิจคุณ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ถามี SAP 
SAP Business One จะทําใหธุรกิจของคุณไดอยูชั้นแนวหนา 
ดวยการทําใหองคกรของคุณเห็นภาพรวมที่แทจริงของ
สถานการณ ขอมูลที่ฉับไว ซึ่งจะสงผลความสามารถนี้ไปถึง 
การบริการลูกคา การเงิน การผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAP Business One โซลูชั่นที่คัดสรรมาเพื่อการดําเนินงาน
การธุรกิจของคุณที่คุณจะสามารถครอบครองได และจัดการ
ธุรกิจของคุณใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยางการเริ่มตั้งแต 
บัญชีแยกประเภท จนถึงการทําธุรกรรมกับทางธนาคารดาน
การบริการ, การขาย, สินคาคงคลัง ฉะนั้นดวย SAP 
Business One จะทําใหองคกรของคุณเกิดการควบคุมที่ดี 
และประสบความสําเร็จในการแขงขันในตลาด ทุกอยางที่คุณ
ตองการอยูในหนึ่งเดียว กับ SAP Business One ที่งายตอ
การใช สนองทุกความตองการเฉพาะ  และความสามาถใน
การวัดผล 
 
 

www.sap.com/contactsap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sap.com/contactsap 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“SAP Business One ทําใหหนวยงานของเรามีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันภายใตเพียงหนึ่งระบบ ดังที่ การขาย การ
สงสินคา และการบริการลูกคา ทั้งหมดสามารถทํางานได
พรอมเพรียงกัน”  
Rolando Cohen, CFO, Yak Pak 
 
 
 
 
 

การครอบคลุมของ SAP Business One 
ความสามารถทางดานการรายงานและขอมูล 

เทคโนโลยีทั่วไป (ลากและโยง (Drag & Relate), การเตือน, การกําหนดตามผูใช....) 
การเงิน การขาย การบริการ จัดซ้ือ สินคาคงคลัง การผลิต 

-  ผังบัญชี 
-  การแยกประเภทบัญชี 
-  การบันทึกรายการทาง
บัญชี 

-  การบริหารรายการที่
เกิดขึ้นซํ้าๆกัน 

-  รายงานรับรองจาย 
-  การรองรับอัตรา
แลกเปลี่ยนหลายสกุล 

-  รายงานทางบัญชี 
-  การจัดทํางบประมาณ 
-  ภาษีการขาย 
-  เงินฝาก 
-  เช็ค 
-  เงินเชื่อ 
-  รายรับ 
-  การผอนชําระ 

-  การจัดทําใบเสนอ
ราคา 

-  การรับการสั่งซ้ือ 
-  การออกบิล 
-  การจัดสง 
-  การคืนสินคา 
-  ราคาสินคาในรูปแบบ
เงินตราอื่นๆ 

-  การบริหารลูกคา 
-  การคําณวนกําไร
ขาดทุน 

-  การบริหารผูติดตอ 
-  การบริหารโอกาสและ
ชองทาง 

-  การรวมโปรแกรม 
Outlook เขาไวดวยกัน 

-  การบริหารสัญญาการ
ใหบริการ 

-  การวางแผนการบริการ 
-  การติดตามการ
ใหบริการลูกคาและการ
ติดตอลูกคาผาน
ชองทางตางๆ 

-  ฐานขอมูลความรู 
-  การจัดการบริการทาง
โทรศัพท 

 

-  การออกใบสั่งซ้ือ 
-  การสงสินคา 
-  การคืนสินคา 
-  การออกบิล 
-  การซ้ือผานเงินเช่ือ 
-  ตนทุนนําเขา 
 

-  การบริหารสินคา 
-  รายการราคาสินคา 
-  การปลอยของจากคง
คลัง 

-  การรับของเขาคงคลัง 
-  การเคลื่อนไหวของ
สินคาคงคลัง 

-  หมายเลขรับรองสินคา 
-  Batches 
Management 

-  การจัดสินคากลอง
ใหญสูกลองยอย 

-  Kitting 

-  สวนประกอบการผลิต 
(Bill of Materials)  

-  การสั่งการผลิต 
-  การวางแผนการผลิต
ลวงหนา 

-  ตัวชวยสราง MRP 
-  รายงานแนะนํา 

เครื่องมือการพัฒนาซอฟทแวร 


