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ระบบบริหารงานจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง 

Get A Business Control System ครอบคลุมงาน

จัดซื้อและบริหารงานสินค้าคงคลัง ช่วยให้คุณวางแผนการ

จัดซื้อ จัดท าเอกสารการสั่งซื้อ และรับสินค้าเข้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ ช่วยคุณติดตามการใช้งานสินค้าและวัตถุดิบ

ท่ีคุณจัดซื้อมาได้โดยง่าย 

Get A Business Control System มาพร้อมหน้าจอ

แสดง Work flow การท างาน ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงส่วน

งานต่างๆ จากแผนภาพได้โดยง่าย รวมถึงส่วนช่วยเหลือท่ี

อธิบายการท างานทุกส่วนอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน 

ช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้การใช้งานด้วยตนเองได้อย่างง่ายๆ 

นอกจากนี้ ระบบมีส่วนติดตามการบันทึกข้อมูลรวมถึงการ

เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีกด้วย 
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ครอบคลุมระบบการท างานที่ต้องการ 
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เริ่มต้นจากวางแผนการจัดซื้อ โดยระบบจะรวบรวมข้อมูล

ความต้องการจากใบขอสั่งซื้อ ข้อมูลสั่งซื้อคงเหลือและ

ข้อมูลสินค้าคงเหลือในระบบสต็อก จัดท าเป็นแผนการ

สั่งซื้อ ค านวณปริมาณที่พอดีกับความต้องการและสร้าง

เป็นใบสอบถามราคาหรือใบสั่งซื้อจากแผนได้โดย

อัตโนมัติ และเมื่อผู้ขายหรือ Supplier ของคุณท าการ

จัดส่งสินค้า ระบบสามารถตรวจสอบจ านวนสั่งซื้อคงเหลือ 

บันทึกจ านวนและมูลค่าเป็นประวัติการสั่งซื้อ เพื่อสามารถ

น าราคาไปใช้อ้างอิงในการสั่งซื้อครั้งต่อไปได้ 

นอกจากนี้ระบบยังครอบคลุมการบริหารงานคลังสินค้า 

โดยสามารถโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า ปรับยอด

คลังสินค้า เบิกจ่ายและจองสินค้าในคลัง และรวมถึงการ

ตรวจนับสินค้าเทียบกับท่ีมีอยู่จริงตอนสิ้นงวดได้ 
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ระบบวางแผนการจัดซื้อ เพื่อการจัดซื้อให้พอดีกับความต้องการ 

การควบคุมสินค้าให้พอดีกับความต้องการใช้งาน และการ

จัดการคลังสินค้าท่ีเหมาะสมกับความต้องการ ต้องอาศัย

การวางแผนการจัดซื้อ ซึ่ง Get A Business Control 

System สามารถรวบรวมข้อมูลความต้องการจากงานท่ี

บันทึกไว้ในระบบ ได้แก่ ใบขอสั่งซื้อ ข้อมูลสั่งซื้อคงเหลือ

และข้อมูลสินค้าคงเหลือในระบบสต็อก จัดท าเป็นแผนการ

สั่งซื้อค านวณปริมาณที่พอดีกับความต้องการและสร้างเป็น

ใบสอบถามราคาหรือใบสั่งซื้อจากแผนได้โดยอัตโนมตัิ ช่วย

ลดเวลาการท างาน และช่วยให้เกิดความถูกต้องแม่นย าใน

การจัดซื้อ ไม่ซื้อเกินความต้องการ จนวัตถุดิบเหลือมาก

จนเกินไปตอนสิ้นงวด หรือไม่น้อยเกินไป จนไม่สามารถ

ผลิตตามค าส่ังซื้อได้ 
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Inventory Control & Stock card report & Multi-Warehouse Support 
การบริหารจัดการคลังสินค้าของระบบ ถูกออกแบบให้

รองรับกรณีมีมากกว่า 1 คลังสินค้า (Multi-Warehouse) 

โดยจะใช้ข้อมูลตั้งแต่การบันทึกรับเข้าสินค้าจากใบรับ

สินค้า หรือใบแจ้งหนี้ บันทึกคืนสินค้า บันทึกโอนย้าย

ระหว่างคลังสินค้า บันทึกเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละคลัง 

บันทึกปรับปรุงยอดสินค้าในแต่ละคลัง รวมท้ังสามารถท า

การบันทึกและปรับปรุงยอดตามการตรวจนับสิ้นงวด 

(Inventory Control)   

ระบบมีรายงานเรียกดูความเคลื่อนไหวของสินค้าใน

รูปแบบ Stock Card Report โดยสามารถเรียกดูแยกแต่

ละคลังสินค้า และสามารถค านวณมูลค่าสินค้าในคลังสินค้า

แยกตามวิธีการค านวณมูลค่าสินค้าท้ัง FIFO, LIFO และ 

Moving Average  โดยสามารถก าหนดวิธีค านวณได้อย่าง

อิสระในแต่ละรหัสสินค้า 
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สถานะเอกสาร ช่วยการบริหารงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

Get A Business Control System ใช้สถานะของ

เอกสารท่ีบันทึกในแต่ละงาน เพ่ือควบคุมเส้นทางการส่ง

ต่อข้อมูลไปยังงานถัดไป และควบคุมความปลอดภยัของ

การบันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถก าหนดสิทธิของผู้ใช้ในการ

เปลี่ยนสถานะเอกสาร  

การเปลี่ยนสถานะเอกสารสามารถช่วยในการเก็บประวัติ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารที่ได้ท าการบันทึก  โดย

ระบบจะบันทึกผู้ท่ีบันทึกข้อมูล และผู้ท่ีท าการเปลี่ยน

สถานะเอกสารไว้ สามารถใช้อ้างอิง และตรวจสอบได้ 

นอกจากนี้สถานะเอกสารยังช่วยให้ผู้ใช้แยกแยะเอกสาร

ของตนเองออกได้อย่างรวดเร็วว่า เอกสารท่ีตนเอง

รับผิดชอบนั้น อยู่ในขั้นตอนการท างานใด ช่วยให้ท างานได้

อย่างคล่องตัวย่ิงขึ้น 
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Multi-Currency & Multi-Unit Support 
Get A Business Control System พิเศษด้วยระบบ

การค านวณแปลงหน่วย ให้อิสระในการบันทึกรับเข้า

สินค้า โอนย้าย หรือเบิกใช้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วย

เดียวกับหน่วยที่ใช้สั่งซื้อ หรือหน่วยจัดเก็บในคลังสินค้า 

ระบบสามารถค านวณแปลงให้เป็นหน่วยที่ใช้จัดเกบ็ใน

คลังตามที่ได้ก าหนดไว้ในงานก าหนดข้อมูลได้โดย

อัตโนมัติ และยังสามารถก าหนดการแปลงหน่วย ได้อย่าง

ไม่จ ากัดอีกด้วย  

นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนการท างานหลายสกุลเงิน ให้

คุณสามารถก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน ท้ังอัตราซื้อ และ

อัตราขายบันทึกตามช่วงเวลาท่ีต้องใช้ ช่วยให้คุณสามารถ

สั่งซื้อได้จากสกุลเงินต่างๆที่มีอยู่ในโลกได้อย่างไมจ่ ากัด 

รวมถึงสามารถแปลงเป็นมูลค่าตามสกุลเงินหลัก ช่วยให้

คุณเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าเมื่อต้องน าไปออกรายงานได้ 
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MDI Tabs Application 

Get A Business Control System ออกแบบให้

สามารถเปิดเข้าหน้าต่างงานได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่ง

หน้าจอ โดยใช้ MDI-Tabs เพื่อให้สามารถเรียกดูหน้าต่าง

งานท่ีเปิดไว้ได้หลายหน้าต่างโดยไม่ต้องเปิดใหม่ และ

สามารถเรียกแสดงหน้าต่างท่ีเปิดไว้พร้อมกันได้  ช่วยให้

ผู้ใช้สลับหน้าต่างการท างานได้ง่ายจาก Tab หน้าต่าง 

เหมือนท่ีมีในโปรแกรม Browser ยอดนิยมในยุคนี้ และยัง

คงไว้ซึ่งความสะดวกของ Application แบบ MDI 

(Multiple Document Interface) ท่ีช่วยให้ผู้ใช้สามารถ

ย่อ-ขยายหน้าต่าง เพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมูลของหน้าต่าง

ท างาน เพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการท างานท่ีเกี่ยวข้อง

กับข้อมูลจ านวนมากได้เป็นอย่างดี 
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ระบบการค้นหาและจัดเรียงข้อมูลอย่างอิสระ ง่ายและมีประสิทธิภาพ 
Get A Business Control System ช่วยให้การค้นหา

รายการท่ีบันทึกไว้เป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบการค้นหาท่ี

สามารถค้นหาได้อย่างอิสระในทุกคอลัมน์ และยัง

สามารถเลือกค้นหาได้หลายวิธี ช่วยเพิ่มความสะดวกใน

การค้นหาของคุณ  

เรามีท้ังการค้นหาข้อมูลแบบ Incremental Search 

หรือการค้นหาทีละตัวอักษรตามการพิมพ์ และการค้นหา

แบบ Filter หรือการกรองข้อมูล ซึ่งสามารถกรองได้

ง่ายๆเพียงแค่คลิก และยังสามารถสร้างเงื่อนไขในการ

กรองแบบซับซ้อนได้ด้วยตนเองอีกด้วย 

นอกจากนี้เรายังมรีะบบจัดเรียงข้อมูล ซึ่งสามารถ

จัดเรียงข้อมูลได้ทุกคอลัมน์ ช่วยให้คุณมองหาข้อมูลจาก

การจัดเรียงได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น 
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แบบฟอร์มเอกสารมาตรฐานภายในระบบ มีให้เลอืกพร้อมใช้งานได้ทันที 

 

Get A Business Control System  มาพร้อมกับ

รูปแบบเอกสารส าหรับงานต่างๆ ในระบบ ได้แก ่ ใบขอ

สั่งซื้อ ใบสอบถามราคา ใบสั่งซื้อ ใบคืนสินค้า ใบขอเบิกใช้ 

ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง ใบขอปรับปรุงยอดสินค้า ซึ่งมี

รูปแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการ รวมทั้งสามารถเพิ่ม 

หรือลดรูปแบบเอกสารต่างๆ ที่มีอยู่  และก าหนด

รูปแบบการพิมพ์เอกสารนั้นๆ ได้อีกด้วย 

แบบฟอร์มท่ีเราให้มาพร้อมกับระบบ ไม่ได้มีเพียงรูปแบบ

เดียว แต่มีหลายรูปแบบให้คุณเลือกใช้และเปล่ียนแปลงได้

ตามความต้องการของคุณ 
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เครื่องมือส าหรับแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารและรายงานที่คุณท าเองได้ 

นอกจากแบบฟอร์มเอกสารท่ีมาพร้อมกับระบบแล้ว Get 

A Business Control System ยังมีเครื่องมือส าหรับให้

ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงรูปแบบเอกสารได้เองอย่างง่ายๆ 

ไม่ยุ่งยาก  ได้แก่ Report Designer ซึ่งจะช่วยให้สามารถ

ปรับปรุงรูปแบบเอกสารท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมและตรงกบั

ความต้องการของผู้ใช้ เช่น การเพิ่มภาพ Logo บริษัท 

หรือการปรับแต่งลักษณะตัวอักษร เป็นต้น 

นอกจากนี้รายงานต่างๆ ในระบบท่ีเรามีให้ คุณสามารถ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เองจาก

เครื่องมือท่ีเรามีให้ ช่วยให้เกิดความสะดวกและปรับได้ตาม

ความต้องการใช้งานของคุณมากที่สุด 
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รายงานครอบคลุมความต้องการกว่า 20 แบบ 

Get A Business Control System มีรายงาน

ครอบคลุมในแต่ละหัวข้อ มากกว่า 20 แบบซึ่งสามารถ

เรียกได้ตามเมนูงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่นรายงานรายการสั่งซื้อ

แยกตามสถานะเอกสาร รายงานค้างส่งสินค้า รายงานค้าง

ช าระ รายงานภาษีซื้อ รายงานความเคลื่อนไหวของ

คลังสินค้า รายงานจ านวนสินค้าคงเหลือ รายงานสินค้าท่ี

ไม่มีการเคลื่อนไหว รายงานบัญชีคุมสินค้าแยกตามวิธีการ

ค านวณต้นทุนสินค้าซึ่งรองรับท้ังแบบ FIFO LIFO และ 

Moving Average เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายงานท่ี

สามารถเรียกจากหน้างานท่ีบันทึกได้เช่น รายงานรายการ

ตรวจนับสินค้า รายงานสรุปส่วนต่างก่อนท าการปรับยอด

ในคลังตามจ านวนท่ีตรวจนับได้ เป็นต้น  
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ส่งออกข้อมูลไป MS-Excel เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ทุกหน้าจอ 

ในการใช้งาน ผู้ใช้อาจต้องการน าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ไป

วิเคราะห์ หรือจัดแสดงในรูปแบบอื่นท่ีอาจไม่มีอยู่ใน

หน้าจอของระบบ Get A Business Control System 

ดังนั้น เพื่อความสะดวก เราจึงมีค าสั่ง ส่งออกข้อมูล ไปยัง 

MS-Excel เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน  

การส่งออกข้อมูลไปยัง MS-Excel สามารถท าได้ในทุก

หน้าจองานรวมถึงหน้าจอรายงานต่างๆด้วย เช่น งาน

ก าหนดรหัส งานบันทึกใบสั่งซื้อ งานประวัติช าระเงิน

รายงานภาษีซื้อ รายงานบัญชีคุมสินค้า โดยจะแสดงใน

รูปแบบ Excel ตามข้อมูลท่ีเรียกแสดงอยู่  
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ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้อย่างอิสระ 

เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล Get A Business 

Control System ออกแบบให้สามารถก าหนดกลุ่ม

ผู้ใช้งาน และก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานในหน้าจองาน

ต่างๆ ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานได้  

คุณสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้อย่างละเอียด

ตามที่คุณต้องการ เช่น สามารถก าหนดให้ผู้ใช้ส่งข้อมูล

ออกได้เฉพาะหน้าจองานท่ีระบุ, ก าหนดให้เปลี่ยนสถานะ

เอกสารได้เฉพาะบางงาน หรือก าหนดให้เรียกดูข้อมูลได้

เฉพาะบางหน้าจอ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิ์การท างานอ่ืนๆ เช่น การแก้ไข

หรือการลบข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมข้อมูล

ให้เกิดความปลอดภัยได้มากเท่าท่ีคุณต้องการ 
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ระบบแผนการส ารองข้อมูลอัตโนมัต ิเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของคุณ 

 

Get A Business Control System เข้าใจและให้

ความส าคัญกับข้อมูลของผู้ใช้งาน จึงมีค าสั่งส าหรับก าหนด

แผนการส ารองข้อมูล (Backup) สามารถจัดเก็บข้อมูล

อัตโนมัติ จากฐานข้อมูลที่ก าหนด ไปยังแฟ้มข้อมูลท่ีใช้

จัดเก็บซึ่งสามารถก าหนดไว้คนละที่กับฐานข้อมูลท่ีใช้งาน

ปัจจุบัน อีกท้ังสามารถก าหนดช่วงเวลาท่ีต้องการจัดเก็บ  

ให้ระบบท าการส ารองข้อมูลอัตโนมตัิได้ในทกุๆช่วงเวลา

ที่ตั้งไว้ และสามารถท าการส ารองข้อมูลได้แม้ในขณะนั้น

จะยังคงมีผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลอยู่ก็ตาม (Hot Backup)   
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Multi-tier Application เพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระระบบฐานข้อมูล 

Multi-tier Application คือ Application ท่ีแบ่งการ

ท างานออกเป็นระดับชั้นหรือ Layer  ซึ่งแต่ละชั้นมหีน้าท่ี

เฉพาะอย่างต่างกันไป ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ท างานท่ีดีขึ้น 

Get A Business Control ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับชัน้ 

ซึ่งเรียกว่า Three-tier Application ได้แก่ 1. Database 

2. Middle-tier Server ละ 3 Client tier ชั้น Database 

จะท าหน้าท่ีหลักในการเก็บข้อมูล ชั้น Middle-tier จะท า

หน้าท่ีในการช่วยประมวลผลและควบคุมความถูกต้องของ

ข้อมูล ส่วน Client-tier จะเป็นส่วนแสดงข้อมูลและติดต่อ

กับผู้ใช้งาน การแบ่งการท างานออกเป็นชั้นๆ ท าให้

สามารถแบ่งเบาภาระการท างานของระบบฐานข้อมูลลงได้

เป็นอย่างดี 

DatabaseClient Server
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Firebird - Powerful Open Source Database System 

Firebird เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ Open Source ซึ่งมี

พัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 10 ปี มีผู้ใช้มากมายท่ัว

โลก และมี Community ท่ีเข้มแข็ง 

Get A Business Control เลือกใช้ระบบฐานขอ้มลู Fire-

bird ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนส าหรับระบบฐานข้อมูลแบบ Relational และ

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถรองรับการท างาน

ในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ยังลดภาระค่าใช้จ่ายด้านระบบฐานข้อมูล 

เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลแบบ Open Source และ

บ ารุงรักษาง่าย ท าให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ า ช่วย

ประหยัดงบด้าน IT ในแต่ละปีให้กับองค์กรของคุณ 
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มี Package Version ใหเ้ลือกตามความต้องการใช้งาน 
Get A Business Control System มี Package ให้

เลือกตามความต้องการในการใช้งาน ท่ีครอบคลุมท้ังงาน

บริหารงานจัดซื้อ และงานคลังสินค้า ซึ่งสามารถเลือกใช้ 

Package ท่ีเหมาะสมกับการใช้งานได้จริง  

นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมท่ีสามารถให้ Download เพื่อ

ทดลองใช้งานได้ Free แบบไม่หวงฟังก์ชั่น ซึ่งให้บันทึก

รายการได้ถึง 100 รายการโดยไม่จ ากัดระยะเวลา และ

สามารถ Upgrade เป็น Package ท่ีเลือกซื้อได ้ โดยไม่

ต้องลบฐานข้อมูลท่ีใช้อยู่ ช่วยให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้

ไม่สะดุด และไม่ต้องก าหนดข้อมูลใหม่ 

ติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่
email  :  sales@getasoftware.com  หรือ 
http://www.getasoftware.com/forum/index.php 


