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ประเทศไทย

ปรับเปลี่ยนการทำางานด้วย 
SAP Business One
SAP Solutions สำ�หรับธุรกิจขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง
SAP Solution Brief



SAP Business One สามารถสนองความต้องการของธุรกิจ 
ขนาด เล็กและขนาดกลาง
ไม่ว่�ธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร เร�ส�ม�รถช่วยคุณได้

ร�ค�ที่คุณส�ม�รถเป็นเจ้�ของได้

ครอบคลุมก�รทำ�ง�นทุกแผนก
ภ�ยในองค์กร

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นภ�ยในองค์กร
ได้อย�่งรวดเร็ว

เพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รเติบโตธุรกิจ
ของคุณ

มีโซลูชั่นสำ�หรับทุกอุตส�หกรรม

สนับสนุนม�กถึง 43 ภ�ษ�  
และหล�ยสกุลเงินตร�

มีพ�ร์ทเนอร์ม�กถึง 700 บริษัท 
ใน  150 ประเทศ

มีลูกค้�ใช้ง�น SAP Business One 
ทั่วโลกม�กกว่� 55,000 ร�ย
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SAP Business One สามารถสนองความต้องการของธุรกิจ 
ขนาด เล็กและขนาดกลาง
ไม่ว่�ธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร เร�ส�ม�รถช่วยคุณได้

การบริหารการเงิน การจัดการฝ่ายขายและลูกค้า การควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

การวางแผนการผลิต ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะห์และการนำาเสนอรายงาน
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ช่วยบริหารและจัดการธุรกิจของ 
คุณให้เติบโตไปพร้อมกัน

แอพลิเคชั่น SAP® Business One ช่วยบริห�รธุรกิจในองค์กรของคุณได้
อย่�งง่�ยด�ย ตั้งแต่ฝ�่ยก�รเงินและก�รบัญชี ฝ�่ยจัดซื้อ สินค้�คงคลัง 
ฝ่�ยข�ยและลูกค�้สัมพันธ์ และก�รจัดก�รโครงก�ร จนถึงฝ่�ยปฏิบัติก�ร
และฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล SAP Business One ช่วยปรับปรุงกระบวนก�ร
ทำ�ง�น ช่วยให้คุณมองเห็นภ�พรวมธุรกิจได้อย่�งชัดเจน คุณส�ม�รถตอบ
สนองและทำ�ก�รตัดสินใจจ�กข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่�งรวดเร็ว สร�้งผล
กำ�ไรให้กับธุรกิจของคุณ

ภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่าง
ง่ายดาย 
ในเวล�ที่ธุรกิจของคุณกำ�ลังเติบโต มันเป็นเรื่องย�กที่จะมองเห็นภ�พที่
ชัดเจนในธุรกิจของคุณได้ทันที เนื่องจ�กข้อมูลที่กระจัดกระจ�ยอยู่ต�ม
แอพพลิเคชั่นต่�งๆ หรือต�มสถ�นที่ต่�งๆ  SAP Business One ถูก
ออกแบบสำ�หรับบริษัทขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง มีคว�มยืดหยุ่นต�มที่
ต้องก�ร เพิ่มศักยภ�พท�งธุรกิจและส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�งง่�ยด�ย
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SAP Business One
โซลูชั่นพร้อมใช้งานตามความต้องการทางธุรกิจ

SAP Business One เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณส�ม�รถมองเห็น
ภ�พรวมธุรกิจได้อย�่งชัดเจนและส�ม�รถควบคุมทุกกระบวนก�รทำ�ง�น
ที่เกิดขึ้นส�ม�รถให้ข้อมูลท�งธุรกิจที่สำ�คัญที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ทันทีและ
ง่�ยด�ยจ�กทุกแผนกทั่วทั้งบริษัท ไม่เหมือนกับก�รใช้ง�นโปรแกรมท�ง
บัญชีและ spreadsheets ที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้ง�น

เพร�ะธุรกิจมีคว�มแตกต่�งกัน SAP Business One จึงได้รับก�รออกแบบ
ให้มีคว�มยืดหยุ่นในก�รใช้ง�นส�ม�รถใช้ง�นได้ทั้งในสำ�นักง�นหรือบน
ระบบคล�ว์ด คุณส�ม�รถเข้�ถึง SAP Business One ได้ทุกที่ทุกเวล�ผ่�น
โทรศัพท์มือถือ อีกทั้ง SAP Business One ส�ม�รถทำ�ง�นได้ทั้งแพลท
ฟอร์ม SAP HANA® และ Microsoft SQL คุณจึงส�ม�รถเลือกใช้ง�นให้
เหม�ะกับธุรกิจของคุณได้

สิ่งที่ม�กไปกว่�นั้นพนักง�นส�ม�รถใช้ง�นได้ทันทีตั้งแต่วันแรกและเมื่อ
ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นคุณส�ม�รถปรับเปลี่ยนและขย�ย SAP Business 
One ได้ต�มคว�มต้องก�รที่เพิ่มขึ้น

ถ้�ห�กคุณต้องก�รขย�ยธุรกิจไปต่�งประเทศ SAP Business One 
สนับสนุนม�กถึง 43 ภ�ษ� ด้วยเครือข�่ ยพ�ร์ทเนอร์ท้องถิ่น ที่มีม�กกว่� 
700 แห่ง
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การจัดการและการบริหาร 
การเงินของคุณได้ อย่าง 
ครบวงจร

การบริหารการเงิน 

SAP Business One มีเครื่องมือช่วยบริห�รจัดก�รท�งด้�นก�รเงินแบบ
ครบวงจร ช่วยให้กระบวนก�รท�งบัญชี เช่น ก�รทำ�บัญชีแยกประเภท ก�ร
บันทึกร�ยก�รประจำ�วัน ก�รคำ�นวนภ�ษีและร�ยก�รที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�ง
ประเทศ เป็นไปได้อย�่งง่�ยด�ย

คุณส�ม�รถควบคุมธุรกรรมท�งก�รเงิน ร�ยก�รเดินบัญชีและค่�ใช้จ�่ย 
ยอดคงค้�ง อีกทั้งยังส�ม�รถบริห�รกระแสเงินสด ติดต�มงบประม�ณ 
และเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนง�นเพื่อสะท้อนสภ�วะของ
ธุรกิจในเวล�นั้น

ก�รทำ�ง�นแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับกระบวนก�รท�งธุรกิจอื่นๆ เช่น ก�ร
จัดซื้อและก�รข�ย ส�ม�รถเพิ่มคว�มรวดเร็วให้กับธุรกรรมทำ�ให้ส�ม�รถ
บริห�รกระแสเงินสดได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ

• การบัญชี – บริห�รกระบวนก�รท�งบัญชีได้อย่�งอัตโนมัติ เช่น
ก�รบันทึกร�ยก�รประจำ�วัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้�หน้ีท�งก�ร 
ค�้

• การควบคุม – บริห�รกระแสเงินสดได้อย่�งแม่นยำ� ส�ม�รถตรวจ
สอบสินทรัพย์ถ�วร ควบคุมงบประม�ณและตรวจสอบค่�ใช้จ่�ย

• ความสะดวก – ก�รบริห�รจัดก�รสินทรัพย์ถ�วร ฟังก์ชัน Virtual
Fixed Asset ช่วยลดภ�ระก�รป้อนข้อมูลซ้ำ�ซ้อนด้วยตนเอง

• การธนาคาร – ตรวจสอบบัญชีได้อย่�งรวดเร็ว จัดทำ�ร�ยก�รเดิน
บัญชี และก�รชำ�ระเงินด้วยวิธีต่�งๆ เช่น เช็ค เงินสดและก�รโอน 
เงิน

• รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน – จัดทำ�ร�ยง�นสรุปก�ร
ดำ�เนินง�นในรูปแบบม�ตร�ฐ�นหรือต�มรูปแบบที่ต้องก�รแบบ 
เรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในก�รว�งแผนธุรกิจและก�รตรวจสอบ 
บัญชี
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สร้างฐานข้อมูลลูกค้าประจำา

นอกจ�กนี้ SAP Business One ยังตระหนักถึงคว�มสำค ัญของระบบ
 
 
 
 

  
   
 

ลูกค้�สัมพันธ์ โดยมีเคร่ืองมือช่วยให้คุณส�ม�รถบริห�รจัดก�รกระบวน 
ก�รก�รข�ยและระบบลูกค้�สัมพันธ์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เริ่มต้ังแต่ก�ร 
ติดต่อลูกค้� ก�รข�ย รวมถึงบริก�รหลังก�รข�ย

ฟังก์ชันนี้ส�ม�รถแสดงร�ยละเอียดลูกค้�เป้�หม�ยได้อย�่ งชัดเจน คุณ 
ส�ม�รถทำ�คว�มเข�้ ใจคว�มต้องก�รของลูกค้� เปลี่ยนลูกค้�เป้�หม�ยให้ 
กล�ยเป็นลูกค้� เพ่ิมยอดข�ยและผลกำ�ไร เพิ่มคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้�

การบริหารและการ
จัดการด้านการขาย
ให้กับลูกค้า

• การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย – ติดต�มและร่วม
กิจกรรมต่�งๆ ต้ังแต่เร่ิมติดต่อลูกค้�ไปจนถึงก�รปิดก�รข�ย

• การบริหารการส่งเสริมการตลาด – ส�ม�รถกำ�หนด บริห�ร
จัดก�ร และวิเคร�ะห์กิจกรรมท�งก�รตล�ด

• การบริหารจัดการลูกค้า – เก็บข้อมูลสำ�คัญของลูกค้�รวมอยู่ในท่ี
เดียวและจัดก�รข้อมูลลูกค้�ด้วย Microsoft Outlook

• การบริหารจัดการบริการ – จัดก�รก�รรับประกันสินค้�และข้อมูล
ก�รติดต่อได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถตอบแก้ไขปัญห�ของ
ลูกค้�ได้อย่�งรวดเร็ว

• การรายงานและการวิเคราะห์ – จัดทำ�ร�ยง�นร�ยละเอียดก�รข�ย 
ก�รประเมินยอดข�ย และก�รติดต�มก�รข�ยด้วยก�รใช้รูปแบบท่ีมี
ให้เลือกม�กม�ย 

• การจัดการด้านการขาย – บริห�รจัดก�รข้อมูลก�รข�ยด้วยก�รใช้
ง�นผ่�นแอปพลิเคชัน SAP Business One บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
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เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย
เพื่อสร้างผลกำาไร

ธุรกิจขน�ดเล็กต้องก�รระบบที่ส�ม�รถจัดก�รกระบวนก�รจัดซื้อที่มี
ประสิทธิภ�พ ตั้งแต่ขอใบเสนอร�ค� ทำ�ร�ยก�รคำ�สั่งซื้อ และก�รชำ�ระเงิน 
SAP Business One ส�ม�รถช่วยบริห�รจัดก�รได้ทั้งระบบ รวมทั้งก�ร
ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ก�รคืนสินค้� และก�รชำ�ระเงิน และยังมีเครื่อง
มือก�รนำ�เสนอร�ยง�นที่ส�ม�รถเปรียบเทียบร�ค�จ�กผู้ผลิตร�ยต่�งๆ 
เพื่อเพิ่มอำ�น�จในก�รต่อรองและส�ม�รถลดต้นทุนได้อีกด้วย

ควบคุมการจัดซื้อและ
สินค้าคงคลัง

• การจัดซื้อ – ก�รส่งคำ�ร้องขอซื้อสินค�้ (Pos) และออกใบเสร็จ
เชื่อมโยงเอกส�รก�รสั่งซื้อทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในก�รตรวจสอบ 
บัญชี ก�รบริห�รจัดก�รคืนสินค้� ค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติม รวมทั้งอัตร� 
แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่�งๆ

• การบริหารจัดการข้อมูล – บริห�รจัดก�รข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟสที่
ใช้ง�นง่�ย ส�ม�รถเรียกดูยอดเงินในบัญชี วิเคร�ะห์ก�รจัดซื้อ และ 
เก็บข้อมูลร�ยละเอียดก�รซื้อสินค้� ข้อมูลร�ค�และอัตร�ภ�ษี

• การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี – ข้อมูลเชื่อมโยง
กันแบบเรียลไทม์ระหว�่ งก�รออกใบเสร็จซื้อสินค�้ กับจำ�นวนสินค้� 
คงคลัง

• การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้ โดยการอ้าง 
อิงกับ POs ว�งแผนคว�มต้องก�รสินค้� และจัดต�ร�งเวล�จัดซื้อ 
ต�มคว�มเหม�ะสม

• นำาเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย – ส�ม�รถนำ�เสนอร�ยง�นด้วย
ข้อมูลเรียลไทมด้วยแผนภ�พและร�ยง�นในหล�กหล�ยรูปแบบ
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การควบคุมสินค้าคงคลัง 
และ การจัดจำาหน่าย

 

SAP Business One ส�ม�รถแสดงข้อมูลสินค้�เข้�-ออก สินค้�คงคลัง 
และตำ�แหน่งสินค้�ได้อย�่ งถูกต้องแม่นยำ� คุณส�ม�รถบริห�รจัดก�รคลัง 
สินค้�ด้วยวิธีก�รใช้ต้นทุน ค่�เฉลี่ยเคลื่อนที่ FIFO และวิธีอื่นๆ เพื่อควบคุม 
จำ�นวนสินค้�และตรวจสอบก�รโอนย้�ยสินค้�ได้แบบเรียลไทม์ ส�ม�รถ 
ตรวจสอบจำ�นวนสินค้�คงคลังแบบเรียลไทม์และบริห�รจัดก�รร�ค�สินค้� 
เพิ่มร�ค�หรือมอบส่วนลด และส�ม�รถนำ�เสนอร�ยง�นที่แสดงผลจ�กก�ร 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่�ว

การวางแผนการผลิต

• การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง – ส�ม�รถบริห�ร
จัดก�รสินค้�คงคลังด้วยต้นทุนได้หล�ยวิธี ส�ม�รถปรับปรุง
ข้อมูลสินค�้ และปรับหน่วยสินค้�กับร�ค�ที่หล�กหล�ยได้

• การบริหารจัดการตำาแหน่งที่ตั้งสินค้า – ก�รบริห�รจัดก�รสินค�้
ในคลังสินค�้หล�ยแห่งโดยก�รแบ่งแต่ละส่วนเป็นโซนย่อยๆ และ
กำ�หนดเงื่อนไขขึ้นม� ทำ�ให้เกิดประสิทธิภ�พก�รเคลื่อนย้�ยสินค�้ 
ลดระยะเวล�ในก�รค้นห�สินค้�

• การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า – ก�รบันทึกขั้นตอนก�รออก
ใบเสร็จ ก�รตรวจสอบจำ�นวนสินค้�คงคลังและก�รโอนย้�ยสินค้� 
ก�รฝ�กข�ยสินค้�จ�กสถ�นที่อื่น ก�รข�ยสินค้�แบบ Drop-ship 
และส�ม�รถตรวจสอบจำ�นวนสินค�้คงคลังได้อีกด้วย

 • การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ก�รสร้�ง
และปรับปรุงร�ยก�ร ก�รเบิกจ่�ยวัสดุในก�รผลิตทั้งแบบธรรมด�
และอัตโนมัติ และก�รควบคุมร�ค�

• การนำาเสนอรายงาน – ส�ม�รถนำ�เสนอร�ยง�นจ�กข้อมูลล�่สุด
และนำ�เสนอในรูปแผนภ�พและร�ยง�นได้หล�กหล�ยรูปแบบ
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มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้
อย่างชัดเจนด้วยระบบข้อมูล
ธุรกิจแบบอัจฉริยะ ระบบวิเคราะห์
และนำาเสนอรายงาน
SAP Business One มีเครื่องมือก�รวิเคร�ะห์และนำ�เสนอร�ยง�นที่มี
ประสิทธิภ�พ SAP Crystal Reports® สำ�หรับ SAP Business One ให้
คุณส�ม�รถใช้ข้อมูลต�มแหล่งข้อมูลต่�งๆ ทั่วทั้งองค์กรในก�รนำ�เสนอ
ร�ยง�นได้อย�่งรวดเร็วและถูกต้อง และด้วยก�รใช้ง�น Microsoft Office 
ช่วยให้คุณส�ม�รถสร�้งร�ยง�นได้ในรูปแบบต่�งๆ และส�ม�รถเข้�ถึง
ข้อมูลต่�งๆ ได้อย่�งง�่ยด�ย

คุณส�ม�รถเลือกใช้ง�น SAP HANA ซึ่งมีระบบประมวลผลบนหน่วยคว�ม
จำ� ช่วยให้ก�รวิเคร�ะห์และนำ�เสนอร�ยง�นสำ�หรับ SAP Business One 
ทำ�ได้อย่�งรวดเร็วยิ่งขึ้น ส�ม�รถเข้�ถึงร�ยง�นต่�งๆ โดยใช้ข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ ทั้งยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พที่ช่วยในก�รตัดสินใจได้อย่�ง
ง่�ยด�ย ส�ม�รถกำ�หนดค�่ต่�งๆ อัตร�แลกเปลี่ยน ขอบเขตในก�รเข้�ถึง
ข้อมูล รวมทั้งฟังก์ชันก�รนำ�เข้�และส่งออกข้อมูลและเอกส�รต�่งๆ 

ระบบข้อมูลธุรกิจ 

 

 

• นำาเสนอรายงานรูปแบบที่คุณต้องการ – ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล
จ�กแหล่งข้อมูลต่�งๆ เพื่อสร้�งร�ยง�นขึ้นใหม่ และปรับปรุง 
ร�ยง�นด้วยรูปแบบต่�งๆ ได้อย่�งง่�ยด�ย

• การวิเคราะห ์ – ก�รใช้ง�น MS Excel ในก�รสร้�งร�ยง�น คุณ
ส�ม�รถมองเห็นธุรกิจของคุณในมุมมองใหม่

• เครื่องมือที่ใช้งานง่าย – ก�รใช้ง�นในรูปแบบ drag and relate
และ drill downs ตัวช่วยในก�รค้นห� และมีก�รเตือนทุกขั้นตอน 
ก�รทำ�ง�น

• ระบบการวิเคราะห์ รวมถึง KPIs ที่พร้อมใช้ง�น ช่วยให้คุณทร�บ
ข้อมูลต�่ งๆ เช่น ก�รส่งมอบสินค้�ในแต่ละวัน พนักง�นที่มียอด 
ข�ยดีเด่น

• ปรับปรุงร�ยง�นด้วยก�รใช้ง�น SAP Lumira สำ�หรับ SAP
Business One.
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ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้
อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

SAP Business One ช่วยให้พนักง�นส�ม�รถตัดสินใจได้อย่�งมั่นใจ 
รวดเร็วและถูกต้อง โดยก�รรวบรวมข้อมูลสำ�คัญจ�กฝ่�ยข�ย ลูกค้� 
ฝ่�ยปฏิบัติก�รณ์และฝ่�ยก�รเงิน – ให้ส�ม�รถเข�้ถึงได้ทั้งองค์กร ข้อมูล
ทั้งหมดที่รวมอยู่ในระบบเดียวช่วยขจัดปัญห�ข้อมูลที่ซ้ำ�ซ้อน ลดต้นทุนและ
ข้อผิดพล�ดที่อ�จเกิดขึ้น ก�รเตือนทุกขั้นตอนก�รทำ�ง�นช่วยให้ส�ม�รถ
รับรู้ถึงปัญห�ที่กำ�ลังเกิดขึ้นและตอบสนองได้อย่�งทันท่วงที ส�ม�รถเข้�ใจ
ศักยภ�พของธุรกิจของคุณและมั่นใจในข้อมูลที่มีส่วนช่วยในก�รตัดสินใจ

การวิเคราะห์และ 
การนำา เสนอรายงาน

ก�รใช้ง�น SAP Crystal Reports สำ�หรับ SAP Business One ที่
รวมอยู่ในระบบ ช่วยให้คุณส�ม�รถสร้�งแผนภ�พและร�ยง�นแสดง
ข้อมูลธุรกิจได้อย่�งละเอียดด้วยฟังก์ชันที่ใช้ง�นง่�ย ช่วยให้คุณ
ส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�งๆ ได้ทันที พนักง�นรู้คว�มต้องก�รของลูกค้�
รวดเร็วขึ้น และผู้จัดก�รส�ม�รถตรวจสอบร�ยได้ต้นทุน และกระแส
เงินสดได้อย่�งแม่นยำ� เพื่อดูประสิทธิภ�พและนำ�ไปปฏิบัติได้อย่�ง
รวดเร็วและถูกต้อง

สำ�หรับ SAP Business One เวอร์ชั่น SAP HANA คุณจะส�ม�รถ
เข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งรวดเร็วม�กขึ้นไปอีกด้วยระบบก�รวิเคร�ะห์ข้อ
มูลเรียลไทม ช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถค้นห�ข้อมูลที่ต้องก�รใน SAP 
Business One และส�ม�รถสร�้งร�ยง�นรูปแบบต่�งๆ ได้ทันที
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ค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับธุรกิจที่กำาลังเติบโตของคุณ

ด้วยฟังก์ชันก�รทำ�ง�นที่ดีที่สุดและครอบคลุมในทุกอุตส�หกรรมจ�ก SAP Business One ในขณะที่ธุรกิจกำ�ลังเติบโต คุณส�ม�รถปรับเปลี่ยน SAP 
Business One ได้ต�มขน�ดธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย SAP Business One studio ชุดพัฒน�ซอฟท์แวร์ หรือโซลูชันส่วนเพิ่มที่มีม�กถึง 500 
ร�ยก�รจ�กพ�ร์ทเนอร์ของเร�

ร�ยละเอียดและข้อมูลคว�มสำ�เร็จของลูกค้�ที่ได้ใช้ง�น SAP Business One http://events.sap.com/th/b1-mythbustingth/en/home

สินค้าอุปโภคบริโภค 

ควบคุมทุกขั้นตอนดำ�เนินก�ร
ได้ต�มคว�มต้องก�รด้วย
ซอฟท์แวร์ SAP Business One                   
สำ�หรับอุตส�หกรรมสินค้�
อุปโภคบริโภค ส�ม�รถค�ด
ก�รณ์ ว�งแผน และบริห�ร
จัดก�รคว�มต้องก�รและ นำ�
เสนอสินค้�และผลิตภัณฑ์ที่
ลูกค้�ต้องก�รได้

เครื่องจักรอุตสาหกรรมและ
อะไหล่

ตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ลูกค�้และสร�้งร�ยได้ด้วย 
SAP Business One สำ�หรับ
อุตส�หกรรมก�รผลิตช่วยลด
ต้นทุนก�รผลิต ลดระยะเวล�
ก�รผลิต ลดง�นที่ซ้ำ�ซ้อนและ
สร้�งผลกำ�ไรเพิ่มม�กขึ้น

ธุรกิจการให้บริการด้านที่
ปรึกษา

จัดห�ก�รบริก�รที่ได้ม�ตร�ฐ�น
และคุณภ�พสูงสุดให้กับลูกค้�
ของคุณด้วยซอฟท์แวร์ SAP 
Business One สำ�หรับธุรกิจ
ก�รให้บริก�รด้�นที่ปรึกษ� 
ส�ม�รถสร้�งกระบวนก�ร
ที่มีม�ตร�ฐ�นก�รให้บริก�ร 
ปรับปรุงก�รว�งแผนทรัพย�กร 
ก�รบริห�รโครงก�ร ก�รออกใบ
เสร็จ และอื่นๆ

ธุรกิจค้าปลีก

ให้ข้อมูลสินค้�และส�ม�รถ
แนะนำ�สินค�้ที่ลูกค้�ต้องก�ร
ได้โดยผ่�นทุกช่องท�ง – ด้วย 
SAP Busniess One สำ�หรับ
ธุรกิจค้�ปลีก ส�ม�รถนำ�
เสนอสินค้�ที่ลูกค�้ต้องก�รได้ 
ข้อมูลเชิงลึกจ�ก POS คว�ม
มีส่วนร่วมของผู้ซื้อและเพิ่ม
ประสิทธิภ�พให้กับก�รนำ�สินค�้
ออกสู่ตล�ด

ธุรกิจค้าส่ง

ตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ลูกค้�และผู้ผลิตด้วยโซลูชัน 
SAP Business One สำ�หรับ
ธุรกิจค้�ส่ง ช่วยปรับปรุงก�ร
ว�งแผนคว�มต้องก�รสินค้�
คงคลังและช่วยก�รจัดก�รห่วง
โซ่อุปท�น – สร้�งคว�มยืดหยุ่น
และระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อ
บรรลุเป้�หม�ยก�รจัดก�รให้
ดีที่สุด
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SAP Business One เหมาะสำาหรับธุรกิจของคุณ

ระบบ Cloud

คุณส�ม�รถใช้ SAP Business One บนระบบ 
Cloud โดยชำ�ระค่�ธรรมเนียมร�ยเดือน เมื่อ
ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น โซลูชัน SAP Business 
One จะเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ระบบ Mobile

บริห�รจัดก�รธุรกิจแบบเคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเค
ชัน SAP Business One สำ�หรับโทรศัพท์มือถือ 
คุณส�ม�รถควบคุมทุกสิ่งได้จ�กทุกที่ ทุกเวล� 
ผ่�นโทรศัพท์มือถือ

ระบบ On Premise

คุณส�ม�รถเลือกใช้ง�นโซลูชัน SAP Business 
One ภ�ยในออฟฟิศ เร�มีโซลูชันพร้อมตอบ
สนองทุกคว�มต้องก�รของลูกค้�
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ระบบก�รทำ�ง�น
นำ�ไปใช้ง�นได้อย่�งรวดเร็วและง่�ยด�ย – ส�ม�รถ 
นำ�ไปใช้ง�นได้ภ�ยในไม่กี่วันหรือสัปด�ห์ SAP 
Business One มีลูกค้�ใช้ง�นม�กกว่� 55,000 ร�ย 
ใน 150 ประเทศ 43 ภ�ษ�

ไขข้อข้องใจ - SAP Business One …

ร�ค�ที่คุณส�ม�รถเป็นเจ้�ของได้
SAP Busines One ได้รับก�รออกแบบสำ�หรับธุรกิจขน�ดเล็ก มีต้นทุนก�รใช้ง�นที่ต่ำ�และเป็น
แอปพลิเคชันที่ครอบคลุมก�รใช้ง�นทุกฝ่�ยที่คุณต้องก�รด้วยเพียงระบบเดียว

ก�รเข้�ถึงระบบ SAP Business One
มีฟังก์ชันก�รทำ�ง�นที่ม�กม�ยแต่มีคว�มยืดหยุ่นม�กด้วยโซลูชันส่วน
เพิ่มม�กถึง 500 โมดูล สำ�หรับทุกอุตส�หกรรม และมีเครือข่�ยพ�ร์ทเนอร์ 
SAP Business One ม�กถึง 700 ร�ยที่พร้อมให้ก�รช่วยเหลือคุณทั่วโลก
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ไม่ว่�ธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร เร�ส�ม�รถช่วยคุณได้

SAP Business One ได้รับก�รออกแบบสำ�หรับบริษัทขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง แอปพลิเค ชัน 
SAP Business One เป็นโซลูชันเบ็ดเสร็จในร�ค�ที่คุณส�ม�รถใช้ได้ สำ�หรับช่วยบริห�ร 
จัดก�รบริษัท ทั้งด้�นก�รเงิน ก�รข�ย ลูกค้�สัมพันธ์และก�รปฏิบัติก�ร

ส�ม�รถสั่งซื้อผ่�นพ�ร์ทเนอร์ของ SAP ที่ส�ม�รถช่วยปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นตั้งแต่ 
เริ่มต้น ให้คุณส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้ทันที เพิ่มผลกำ�ไรได้อย่�งรวดเร็ว

http://events.sap.com/th/b1-mythbustingth/en/home
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© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP 
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presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated 
companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be 
changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, 
or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could 
cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, 
which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.
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