Frequency Asked Question (FAQ)
Sugar Professional Lite
Q1) Sales Process and Sales Funnel คืออะไร?
A1) Sales Funnels เป็ นจุดเริมในการพัฒนาและปรับปรุง Sales Process (กระบวนการทางการขาย) เพือไม่ให้
เสียโอกาสทางการขาย โดยกระบวนการขายจะมีทงแบบง่
ั
ายทีสุดจะเริ มต้ นและสินสุดภายในแผนกขายเพียง
แผนกเดียว แต่ในขณะทีการขายทีมีรูปแบบทีซับซ้ อนมากขึนก็จะมีการทํางานเกียวเนืองกันในหลาย ๆ แผนก อาทิ
เช่น แผนกขาย แผนกการตลาด แผนกบริการลูกค้ า เป็ นต้ น

การวางกระบวนการขาย Sales Process เป็ นการดําเนินงานทีได้ รับความนิยมอย่างสูงสําหรับองค์กรทีมีวฎั
จักรงานขาย (Sales Cycle) ทีซับซ้ อน ใช้ เวลาในการดําเนิการนาน และมีคา่ ใช้ จ่ายสูง เช่นใน ธุรกิจบริการ
อุตสาหกรรม หรื อบริการ B2B เป็ นต้ น
จากมุมมองผู้บริหาร Sales Process จะสามารถลดภาระ และความเสียงในธุรกิจโดยคัดกรองงาน คัดกรอง
โอกาสทีอาจไม่ค้ มุ ค่า หรื อทีไม่ต้องการออกไป ดังนันจากกลุม่ ผู้ทีน่าสนใจ ถูกคัดกรองจนเหลือเพียงแค่ลกู ค้ าที
ต้ องการจะซือสินค้ า หรื อบริการของเราจริง ๆ ซึงกระบวนการ Sales Process จะช่วยลดขันตอน และต้ นทุน
ในกระบวนการดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการขายทีมีประสิทธิภาพอธิบายได้ เป็ นขันเป็ นตอน และเมือได้ รับการจัดการอย่างดี จะช่วยทําให้ การ
พยากรณ์ยอดขายแม่นยําขึน ช่วยให้ ดาํ เนินธุรกิจได้ อย่างชาญฉลาด และคาดการณ์ได้ มากขึน กระบวนการ
ขายทีมีประสิทธิภาพนี เป็ นส่วนหนึงของซอฟต์แวร์ การจัดการธุรกิจ ซอฟต์แวร์ ระบบลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer
Relationship Management – CRM)
Sales Funnels ในแต่ละองค์กรนันมีความแตกต่างกันไปในขันตอน สถานะ และรายละเอียด แต่โดยทัวไป
แล้ ว จะมีองค์ประกอบ และสถานะดังนี
• ติดต่อเบืองต้ น (Prospecting)
• ตรวจสอบความสนใจ ตรวจสอบโปรไฟล์ และตรวจสอบเงือนไข (Qualification)
• วิเคราะห์ความต้ องการ (Need Analysis)
• ชีประโยชน์ (Value Proposition)
• เข้ าถึงผู้ตดั สินใจ (ID Decision)
• ตรวจสอบปั จจัยอืนก่อนเสนอราคา (Perception Analysis)
• เสนอราคา (Proposal/Price Quote)
• ระหว่างเจรจา (Negotiation)
• ปิ ดการขายได้ งาน ไม่ได้ งาน (Closed Won/Closed Lost)
• ดําเนินการส่งมอบ (Delivery)
Q2) หลุดออกจากระบบ ขณะทีใช้ งานอยู่
A2) ปั ญหาการหลุดออกจากระบบ หรื อ Session Expired นันเกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
• การเข้ าใช้ ระบบด้ วยชือผู้ใช้ งาน (Username) เดียวกัน จากคอมพิวเตอร์ มากกว่า 1 เครื อง ส่งผลให้ ผ้ ู
ทีเข้ าระบบคนก่อนหน้ าหลุดออกจากระบบ
• การเข้ าใช้ ระบบด้ วยชือผู้ใช้ งาน (Username) เดียวกัน จากเว็บเบราว์เซอร์ มากกว่า 1 โปรแกรม (เช่น
Internet Explorer, Chrome, Firefox และอืน ๆ) จาก 1 เครื องคอมพิวเตอร์
• การเปิ ดหน้ าจอระบบทิงไว้ โดยไม่มีการทํางานใด ๆ เป็ นเวลานานเกิน 5 นาที ระบบจะทําการตัดการ
เชือมต่อกับระบบอัตโนมัติ เพือความปลอดภัยของข้ อมูล และการใช้ งานระบบ

• ปั ญหาทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ท เช่น การเชือมต่ออินเตอร์ เน็ทหลุด หรื อ ขาดตอน ทําให้ เครื อง
คอมพิวเตอร์ ทีเชือมต่ออยูก่ บั ระบบมีการถูกเปลียนหมายเลขไอพี (IP Address) ไป ดังนันจึงต้ องมี
การล็อกอินเข้ าระบบใหม่อีกครังหนึง
Q3) รายละเอียดเกียวกับการค้ นหาทัง 3 ประเภท
A3)
1. การค้ นหาโดยรวม (Global Search)
สามารถค้ นหาชือ อีเมล์ เบอร์ โทรทีทํางาน หมายเลขใบงาน ได้ จากช่องค้ นหา (Global Search
Field) โดยสามารถป้อนแค่อกั ษรขึนต้ นเป็ นบางส่วน (อย่างน้ อย 3 ตัวอักษร) แล้ วกดค้ นหาเช่น พิมพ์ app
แล้ วกด Search สําหรับการให้ ระบบช่วยค้ นหา “Apple” การค้ นหาด้ วย Global Search นีไม่ได้ เป็ นแบบ
Case Sensitive กล่าวคือสามารถใช้ อกั ษรอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หรื อพิมพ์เล็ก จะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน และ
หากต้ องการค้ นหาอักขระทีอยูใ่ นคํา ให้ ใส่ % (wildcard) หน้ าอักษรเหล่านัน เช่น %ple สําหรับการค้ นหา
“Apple” ดูตวั อย่างหน้ าจอได้ จาก Figure 1.
การค้ นหาจะเริมค้ นหารายการจาก Module ทีคุณกําลังอยูข่ ณะนัน เช่น หากคุณอยูใ่ น module ผู้ตดิ ต่อ
(Contact) ระบบจะหารายการที module ผู้ตดิ ต่อ (Contact) ก่อน แล้ วจึงไปหาที module อืนต่อ หาก
ต้ องการให้ ระบบแสดงผลทังหมด ให้ กดแสดงทังหมดซึงอยูใ่ ต้ ผลของรายการทีระบบค้ นหามาให้

2. การค้ นหาขันพืนฐาน (Basic Search)
คุณสามารถค้ นหาคําหรื อโดยใช้ บางส่วนของคําได้ และสามารถค้ นหาเฉพาะรายการของฉัน
(My Items) หรื อรายการโปรดของฉัน (My Favorites) ได้ และเมือต้ องการค้ นหาใหม่ ให้ กดล้ างออก
(Clear) เพือล้ างคําทีได้ ใช้ ค้นหาไปก่อนหน้ านีและตังต้ นการค้ นหาใหม่อีกครัง

3. การค้ นหาขันสูง (Advanced Search)
ในการค้ นหาขันสูง กดลิงค์ ‘การค้ นหาขันสูง’ (Advanced Search) ซึงจะแสดงชือคอลัมน์ตา่ งๆ
ทีอาจไม่เหมือนกันตามแต่ละโมดูล ผู้ใช้ งานสามารถใส่คาํ หรื อบางส่วนของคําลงไปในช่องแล้ วสังสืบค้ น
ตามเงือนไขดังกล่าว และสามารถใส่คําในหลายๆช่องชือคอลัมน์ ซึงจะทําให้ ผลการสืบค้ นแคบลง ทําให้
พบข้ อมูลทีต้ องการ ทีตรงตามเงือนไขได้ ในกรณีทีไม่แน่ใจในตัวสะกด อาจใช้ เครื องหมาย * แทนได้ เช่น
การค้ น “App*e” จะพบคําว่า “Apple”

ผู้ใช้ งานสามารถแก้ ไขเงือนไขการสืบค้ น สามารถเลือกคอลัมน์ทีจะแสดงผล เลือกว่าต้ องการเรี ยงลําดับ
ข้ อมูลหรื อไม่ และสามารถจัดเก็บเงือนไขทีใช้ ในการสืบค้ นไว้ เพือใช้ งานได้ อีกในอนาคต โดยกดปุ่ มบันทึก
การค้ นหา (Saved Search)
หากต้ องการเปลียนแปลงการแสดงข้ อมูลของ List view สามารถปรับแก้ ได้ ใน ‘การค้ นหาขันสูง’
(Advanced Search) โดยคลิก ‘ตัวเลือกการแสดงรูปแบบหน้ าจอ’ (Layout Options) จะปรากฏกรอบ
‘แสดงคอลัมน์’ (Display Columns) และ ‘ซ่อนคอลัมน์’ (Hide Columns) ข้ อมูลในกรอบ ซ่อนคอลัมน์ จะ
ไม่แสดงใน List view หากต้ องการให้ ข้อมูลในกรอบซ่อนคอลัมน์ แสดงใน List view ให้ คลิกทีข้ อมูลนัน
เพือให้ เกิดแถบ highlight และคลิกทีลูกศรซ้ าย เพือให้ ข้อมูลนันไปปรากฏในกรอบแสดงคอลัมน์ (Display
Columns) นอกจากนีคุณสามารถกําหนดลําดับการของคอลัมน์ได้ โดยการ Highlight และคลิกลูกศรขึน
ลงเพือจัดลําดับข้ อมูล
Q4) รู้ชือข้ อมูลทีต้ องการหา แต่ ไม่ ร้ ูว่าข้ อมูลนันอยู่ที module ไหน จะต้ องทําอย่ างไร ?
A4) หากผู้ใช้ งานไม่ทราบว่าข้ อมูลทีต้ องการดูนนั อยูใ่ น module ไหนในระบบ การค้ นหาแบบ Global Search
สามารถช่วยค้ นหาข้ อมูลเหล่านันได้ ดูวิธีการใน FAQ ข้ อที 3

Q5) หากทราบข้ อความทีต้ องการค้ นหาเพียงบางส่ วน จะค้ นหาอย่ างไรถึงจะพบข้ อมูลทีต้ องการ?
A5) หากทราบข้ อความทีต้ องการค้ นหาเพียงบางส่วน คุณสามารถค้ นหาข้ อมูลของคุณได้ จาก Basic Search,
Advance Search และ Global Search ตามเงือนไขดังต่อไปนี
1. หากทราบเพียงคํานําหน้ า หรื อ อักษรตัวหน้ าของข้ อความ สามารถพิมพ์ข้อความทีทราบลงช่องกรอก
สําหรับการค้ นหาได้ เลย

2. หากทราบเพียงคําสุดท้ าย หรื อ อักษรตัวสุดท้ ายของข้ อความ สามารถค้ นหาได้ โดยการใส่เครื องหมาย %
นําหน้ าข้ อความ

3. หากทราบเพียงข้ อความ หรือ อักษรทีอยูก่ ลางข้ อความ สามารถค้ นหาได้ โดยการใส่เครื องหมาย %
นําหน้ าและต่อท้ ายข้ อความ

Q6) การตรวจสอบข้ อผิดพลาดเบืองต้ น เช่ น ระบบไม่ สร้ างเลขทีเอกสารให้ อัตโนมัตติ ามเงือนไขทีได้
ตังไว้ ระบบไม่ คาํ นวณส่ วนลดให้ อัตโนมัติ รวมถึงไม่ สามารถเลือกวันทีได้ เป็ นต้ น ด้ วยเครืองมือ Error
Console (เครืองมือทีอยู่ใน Firefox)
A6) ในกรณีทีฟั งก์ชนการทํ
ั
างานอัตโนมัตบิ างส่วนในระบบไม่ทํางาน เช่น ระบบไม่สร้ างเลขทีเอกสารให้ อตั โนมัติ
ตามเงือนไขทีได้ ตงไว้
ั ระบบไม่คํานวณส่วนลดให้ อตั โนมัติ รวมถึงไม่สามารถเลือกวันทีได้ เป็ นต้ น และระบบอาจ
ไม่แสดงข้ อความแจ้ งข้ อผิดพลาด (Error Message) ผู้ใช้ งานสามารถตรวจสอบเบืองต้ นได้ จากเครื องมือของ
Firefox ทีชือ Error Console และนําข้ อมูลทีได้ จากเครืองมือนี แจ้ งกลับมายัง AIS ผ่านทางพนักงานขาย เพือ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
คุณสามารถใช้ เครื องมือ Error Console ได้ ดงั นี
1. เลือก Tools >> Error Console

2. เครื องมือจะแสดงรายการผิดปกติทีตรวจพบ ซึงแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
- Error
ข้ อผิดพลาดของระบบ

- Warning
- Messages

แจ้ งเตือนให้ ทราบถึงความผิดปกติ แต่ไม่สง่ ผลต่อการทํางานของระบบ
ข้ อความแจ้ งให้ ทราบถึงการทํางานของ Plug-in ใน Firefox

3. คลิกลิงค์ใต้ ข้อความ Error ทีคุณพบ เพือดูข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้ อผิดพลาดนัน ๆ เครื องมือจะแสดง
โค้ ดการทํางานของระบบ

4. เครื องมือจะแสดงจุดทีเกิดข้ อผิดพลาดและเน้ นข้ อความของโค้ ดในส่วนทีมีปัญหาไว้

5. คุณสามารถบันทึกข้ อมูลข้ อความแจ้ งข้ อผิดพลาดของระบบ เพือส่งกลับมาตรวจสอบข้ อผิดพลาดที
เกิดขึนได้ ผา่ นทางพนักงานขายของ AIS ไปยัง File > Save Page As > เลือก Location ทีจะเก็บ
ไฟล์ > กําหนดชือไฟล์ > เลือกบันทึก หรื อ Save

Q7) การนําเข้ าข้ อมูล
A7) หากผู้ใช้ มีข้อมูลผู้สนใจ บัญชีลกู ค้ า และผู้ตดิ ต่อ จากระบบเดิมอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก จนไม่สามารถพิมพ์
ข้ อมูลเข้ าระบบ Sugar Professional Lite ได้ ระบบได้ อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ใู ช้ งานในการนําเข้ าข้ อมูลด้ วย
ั
าเข้ าข้ อมูล (Import data) สามารถทําได้ ดงั นี
ฟั งก์ชนการนํ
สิงทีต้ องเตรี ยมก่อนการนําเข้ าข้ อมูล
1. ไฟล์ทีใช้ ในการนําเข้ าข้ อมูล ทีอยูใ่ นรูปแบบ .csv และ มีรายการไม่เกิน 100 รายการ (แถว)
2. ตรวจสอบการตังค่าทีเกียวข้ องกับการนําเข้ าข้ อมูลดังนี

• เมือเข้ าสูร่ ะบบแล้ ว ให้ ผ้ ใู ช้ คลิกทีชือของตนเอง เพือตังค่า

• เลือก แท็บ ขันสูง

• เลือก นําเข้ า/ส่งออกรูปแบบตัวอักษร เป็ น WINDOWS-874 เพือใช้ ในการนําเข้ าข้ อมูลและส่งออก
ไฟล์ .csv

• คลิก บันทึก

ขันตอนการนําเข้ าข้ อมูล
1. เลือก module ทีคุณต้ องการนําเข้ าข้ อมูล (บัญชีลกู ค้ า (Accounts), ผู้ตดิ ต่อ (Contacts) หรื อผู้สนใจ
(Leads) )

2. ระบบจะแสดงขันตอนเลือกแหล่งข้ อมูล ให้ คณ
ุ เลือกรูปแบบของไฟล์ ให้ เลือกค่าดังภาพ ซึงค่าของ
ตัวเลือกจะเป็ นค่าตังต้ นของระบบเอง (แถบสีเหลืองในภาพ) จากนันคลิก ถัดไป

3. เลือกไฟล์ทีคุณต้ องการนําเข้ าระบบ ซึงเป็ นไฟล์ทีจัดให้ อยูใ่ นรูปแบบตามทีกําหนดไว้ แล้ วเท่านัน
4. หากไฟล์นําเข้ ามีหวั ตารางหรื อ ชือคอลัมน์ ทําเครื องหมายถูกที มีหวั ตาราง จากนันคลิก ถัดไป

5. ระบบจะให้ คณ
ุ จับคูฟ่ ิ ลด์ในระบบกับฟิ ลด์จากตารางในไฟล์นําเข้ า ซึงฟิ ลด์ใดทีมีเครื องหมาย * คือ
ฟิ ลด์ทีจําเป็ นต้ องมีคา่ หรื อ บังคับกรอก (รวมถึงชือฟิ ลด์ทีแสดงในหัวข้ อ ฟิ ลด์ บงั คับกรอก ในส่วน
เพิมเติม ด้ านล่างหน้ าจอ)

6. คลิก นําเข้ าเดียวนี เพือนําเข้ าข้ อมูล

7. เมือนําเข้ าข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว หน้ าจอผลลัพธ์จะแสดงข้ อมูลดังนี
• รายการทีนําเข้ าสําเร็จ
• รายการทีระบบข้ ามไป เนืองจากเกิดข้ อผิดพลาดในการนําเข้ า
• รายการข้ อผิดพลาดในไฟล์นําเข้ า (สามารถดาวน์โหลดมาตรวจสอบได้)
• รายการในไฟล์นําเข้ าทีไม่สามารถนําเข้ าระบบได้ (สามารถดาวน์โหลดมาตรวจสอบได้)
• รายการทีสามารถนําเข้ าระบบได้ จะแสดงในตาราง

8. หากผู้ใช้ งานต้ องการ ยกเลิกการนําเข้ า, นําเข้ าข้ อมูลเพิม หรื อ นําเข้ าข้ อมูลทีได้ นําเข้ าไปก่อนหน้ า
สามารถคลิกปุ่ มคําสังต่างๆได้ ตามลําดับ

9. ระบบจะแสดงข้ อมูลทีคุณได้ นําเข้ าบนหน้ าจอ List View ของ module นัน ๆ (จากตัวอย่างเป็ น
module บัญชีลกู ค้ า)

Q8) Template สําหรั บการนําเข้ าข้ อมูล
A8)
• ผู้สนใจ (Leads)
• ผู้ตดิ ต่อ (Contacts)
• บัญชีลกู ค้ า (Accounts)

