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Millennium Business System 
 

Millennium Business System เป็น
โปรแกรมที�สมบูรณ์ในการจดัการระบบธุรกิจครบวง
จร รองรับงานขายหนา้ร้านดว้ยระบบ Point of Sales 
ที�ชื�อ m-POS ซึ�งขอ้มูลการทาํงานในระบบหนา้ร้าน
จะเชื�อมโยงกบัระบบธุรกิจ Millennium Business 
System ซึ�งระบบนี<จะรองรับการออกใบสั�งขาย การ
จดัซื<อที�เมื�อมีการรับของก็จะตั<งหนี<และอพัเดทยอดสิ
คา้เขา้คลงัใหโ้ดยอตัโนมติั เมื�อมีการชาํระหนี<  ระบบ
จะดึงใบตั<งหนี< ใบที�ตอ้งการทาํชาํระขึ<นมา โดยจะ
ชาํระบางส่วนหรือเตม็จาํนวนกี�ครั< งก็ไดจ้นครบ โดย
ระบบจะลา้งหนี<และบนัทึกลงในระบบ GL ใหเ้อง 
ระบบลูกหนี< มีการชาํระเงินอยา่งยดืหยุน่ ระบบบริหารเช็ค ระบบบญัชีแยกประเภท และการจดัการสินคา้คงคลงั 

รายละเอยีดของระบบ 
สมบูรณพ์ร้อมด้วยระบบย่อยต่างๆดงัต่อไปนี�   

1. m-POS (Point Of Sale) สาํหรับการขายหน้าร้าน  
2. ระบบงานขาย (Sales System) การออกใบเสนอราคา ใบสั"งขาย 

การอนุมตักิารขาย 
3. ระบบบัญชีขาย (Billing System) การออกใบส่งของ การแจ้ง

หนี�  และการวิเคราะห์ยอดขาย 
4. ระบบบัญชีลูกหนี$ (Account Receivable) การรับชาํระหนี�และ

การจัดการลูกหนี�  ยอดหนี�คงค้าง อายุหนี�  
5. ระบบจดัซื$อ (Purchase Order) การจัดซื�อที"เมื"อรับของจะเข้าคลังให้ในทนัท ีและตั�งหนี� ให้อตัโนมตั ิ
6. ระบบบัญชีเจ้าหนี$ (Account Payable) การจ่ายชาํระหนี�และจัดการเจ้าหนี�  หนี�คงค้าง อายุหนี�  
7. ระบบบัญชีแยกประเภททั-วไป (General Ledger) ระบบบญัชีแยกประเภทที"แสดงงบได้ในทนัท ีและระบบจัด

การเชค็รับจ่ายตดักบับญัชีธนาคาร 
8. ระบบบัญชีสินค้าคงคลงั (Inventory Control) ระบบควบคุมสนิค้าคงคลัง  
9. ระบบทะเบียนทรัพย์สิน (Fixed Asset Control) ระบบการคิดค่าเสื�อมราคาและทะเบียนทรัพยสิ์น 
10. ระบบบัญชีควบคุมการใช้งาน (Security System) กาํหนดหน้าที"เป็นกลุ่มๆและกาํหนดชื"อและรหัสผ่านของผู้

ปฏบิตังิานว่าอยู่ในกลุ่มใดบ้าง 
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m-POS (Point Of Sales) 

 ระบบขายปลีกหนา้ร้านที�รองรับการใหส่้วนลดอตัโนมติัซึ�งไม่ตอ้งอนุญาตใหแ้คชเชียร์ใหส่้วนลดเองได ้การลด
ราคาต่างๆที�มีใหมี้รายละเอียดปลีกยอ่ยซบัซอ้นมากๆ ซึ�งพอจะสรุปไดง่้ายๆดงันี<  

1. ลดราคาดว้ยบตัรสมาชิก มีบตัรไดห้ลายประเภทซึ�งใหส่้วนลดต่างๆกนั สามารถเปลี�ยนแปลงส่วนลดเป็น
พิเศษในช่วงวนัที�ต่างๆได ้และยงัสามารถจดัสินคา้เป็นหลายๆกลุ่มเพื�อใหบ้ตัรเดียวกนัมีส่วนลดต่างกนัได ้

2. ส่วนลดเมื�อซื<อสินคา้เดียวกนัครบจาํนวนหรือมูลค่าซึ�งสามารถกาํหนดเป็นขั<นๆไดถึ้ง 6 ขั<น 
3. ส่วนลดเมื�อซื<อรวมกนัครบยอดซึ�งสามารถกาํหนดเป็นขั<นๆไดถึ้ง 6 ขั<น โดยสามารถแบ่งสินคา้เป็นหลายกลุ่ม

ใหคิ้ดยอดรวมกนัเฉพาะกลุ่มและใหส่้วนลดเท่ากนัหรือไม่เท่ากนัไดอี้กดว้ย 
4. ส่วนลดเทศกาล ลดพิเศษในอตัราและราคาต่างๆระหวา่งช่วงวนัที�ซึ�งกาํหนดไวล่้วงหนา้ได ้นอกจากการลด

ราคาที�สินคา้แต่ละรายการสาํหรับลูกคา้ทั�วไปแลว้ยงัมีเทศกาลสาํหรับสมาชิกอีกต่างหาก 
5. ส่วนลดอื�นๆ ไดแ้ก่คูปอง % ส่วนลด คูปองส่วนลดเงินสด การลดหรือเพิ�มเมื�อใชบ้ตัรเครดิต ฯลฯ 
โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัระบบนี<ไดใ้นเอกสารประกอบ 

ระบบงานขาย 

ในการขายเชื�อ ขายจาํนวนมาก ขายโดยการประมูล 
หรือเสนอราคาขาย สามารถจดัทาํรายการและพิมพเ์ป็นใบ
เสนอราคาแบบต่างๆและเอกสารราชการได ้ในการใหส่้วน
ลดก็สามารถวเิคราะห์จากชื�อผูข้ายที�กาํกบัรายการสินคา้และ
ส่วนลดพิเศษสาํหรับลูกคา้เฉพาะราย 

ในการขายที�เกิดขึ<นจริงสามารถทาํระบบอนุมติัและ
ออกบิลจากใบสั�งขายไดโ้ดยไม่ตอ้งป้อนซํ< าใหม่ ช่วยให้
สะดวกรวดเร็วและไม่เกิดความผดิพลาด 

ระบบบัญชีขาย 

 ระบบบญัชีขาย เกี�ยวขอ้งกบัการออกบิลขายซึ�งจะมี
ทั<งการส่งของเครดิตหรือขายเงินสด มีระบบรองรับการ
วเิคราะห์เพื�อเรียกเก็บดว้ยการเช็คยอดคงเหลือหรือจากยอด
ขายที�ไดรั้บแจง้มาเพื�อทาํบิลแจง้และเรียกเก็บหนี<   

ระบบลูกหนี" 

 ลูกหนี<จะถูกตั<งหนี<โดยอตัโนมติัเมื�อเปิดบิลขาย โดย
การรับชาํระหนี<สามารถรับครั< งละหลายๆบิล หรือบิลละหลายๆครั< ง โดยมี
เช็คหลายๆใบก็ได ้
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ระบบจัดซื"อ 

 การออกใบสั�งซื<อสามารถทาํขึ<นเองหรือจะใชก้ารวเิคราะห์จากยอดขายซึ�งมีทั<งจาํนวนและสถิติในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ สามารถทาํการสั�งซึ<ออตัโนมติัโดยอาศยัค่าที�ตั<งไวก่้อนแลว้และยงัปรับปรุงแกไ้ขยอดอตัโนมติัที�ไดม้าไดอี้กดว้ย ใน
ระบบนี<ยงัรวมไปถึงการรับและคืนสิน โดยการอา้งถึงใบสั�งซื<อหรือไม่ก็ได ้มีระบบตรวจสอบใบสั�งซื<อคา้งรับที�จะรับครั< ง
ละครบทุกรายการหรือรับแค่บางส่วนเก็บไวรั้บเพิ�มที�เหลือในครั< งอื�นๆก็ได ้

ระบบเจ้าหนี" 

 เจา้หนี<จะถูกตั<งหนี<โดยอตัโนมติัเมื�อเปิดรับของ โดยการจ่ายชาํระหนี<สามารถจ่ายครั< งละหลายๆบิล หรือบิลละ
หลายๆครั< ง โดยมีเช็คหลายๆใบก็ได ้
 
General Ledger และ เช็ค 
 ระบบบญัชีแยกประเภททั�วไปซึ�งเป็นการลงบญัชีใหโ้ดยอตัโนมติัจากรายการต่างๆที�ไดท้าํไปแลว้ ทาํใหไ้ม่ตอ้งมี
การทาํงานซํ< าซอ้นอีก หนี< ที�ตั<งทั<งฝั�งลูกหนี<และเจา้หนี<  การชาํระหนี<ต่างๆ ลว้นถูกลงบญัชีใหโ้ดยอตัโนมติัทั<งสิ<น รวมทั<งเช็ค
รับและจ่ายก็สามารถเปรียบกบั Statement ธนาคารและปรับโอนใหโ้ดยไม่ตอ้งลงบญัชีเอง 

ระบบสินค้าคงคลัง 

 เป็นระบบที�รองรับการจดัการคลงัสินคา้ เพื�อให้
สามารถโอนยอดไปมาได ้นอกจากนี<ยงัมีระบบปรับยอด 
Stock รวมทั<งโปรแกรมช่วยในการตรวจนบั และการทาํ
รายการเบิกจ่ายหรือรับคืนอื�นๆที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการซื<อ
ขาย 

ระบบทะเบียนทรัพย์สิน 

 ช่วยทาํทะเบียนทรัพยสิ์นตามที�ซื<อเขา้มาและ
คาํนวณค่าเสื�อมราคา ณ วนัต่างๆไดด้ว้ยการหกัค่าเสื�อม
เป็นรายวนั ช่วยลดงานทางดา้นบญัชี 

Security System 

 การควบคุมการใชง้านมีทั<งการกาํหนดใหผู้ใ้ชส้ามารถ
เรียกใชห้วัขอ้ใดไดบ้า้ง โดยแต่ละหวัขอ้จะทาํไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
ไดแ้ก่ แกไ้ขไดห้รือไม่ เพิ�มไดห้รือไม่ ลบไดห้รือไม่ หรือดูได้
อยา่งเดียว นอกจากนี<ยงัมีระบบของผูใ้ชซึ้�งเป็นตวักาํหนดขอบเขต
และขีดความสามารถอื�นๆอีกดว้ย 
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การให้บริการและการรับประกนั 

สินคา้และบริการที�จะไดรั้บมีดงัต่อไปนี<  

1. ซอฟทแ์วร์ระบบธุรกิจ Millennium Business System 
2. บริการติดตั<งระบบ การฝึกอบรมการใชง้าน ทั<งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  
3. บริการ Implementation ซึ�งก็คือความช่วยเหลือในการเริ�มตน้ใชง้านและดูแลเป็นพิเศษ ไดแ้ก่บริการในการ

บนัทึกขอ้มูลเริ�มตน้ที�จาํเป็น การตั<งยอดยกมาของสินคา้คงเหลือ ลูกหนี<คงคา้ง เจา้หนี<คงคา้ง ขอ้มูลเริ�มตน้
ระบบบญัชี รหสับญัชี ผงับญัชี ฯลฯ เพื�อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในเวลาอนัรวดเร็ว และใชเ้ป็น
โอกาสในการฝึกหดัเพิ�มเติม และไดรั้บคาํปรึกษาตลอดเวลาอีกดว้ย  

4. การรับประกนัอยา่งต่อเนื�องเป็นระยะเวลา 1 ปีเตม็  
5. แผน่ซีดีรอมสาํหรับติดตั<งโปรแกรม คู่มือการใชง้านอยา่งละเอียด และเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
 

 บริการที�จะไดรั้บในระหวา่งการรับประกนั 

1. การปรับรุ่นโปรแกรมฟรี  
2. การแกไ้ขปัญหาที�เกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมฟรีตลอดการรับประกนั 
3. บริการตอบปัญหาในการใชง้าน  
 
เงื�อนไขในการรับประกนั 
การรับประกนั 12 เดือนจะเริ�มนบัจากเมื�อส่งมอบระบบเรียบร้อยแลว้  

ระบบและอุปกรณ์ต่างๆที-จําเป็น 

ระบบที�ใชจ้ะมีลกัษณะการทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่าย โดยมีเซิร์ฟเวอร์สาํหรับเก็บและใหบ้ริการขอ้มูล 
1. เครื�องเซิร์ฟเวอร์อยา่งตํ�า Pentium 4 3.0 GHz ที�ติดตั<ง Windows 2000 Server หรือ Server 2003 และ SQL Server 

2000 
2. อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 100 Mbps ซึ�งประกอบดว้ย Switch และสายเชื�อมต่อตามจาํนวนเครื�องที�ใชง้าน 
3. เครื�องคอมพิวเตอร์ระดบั Pentium 4/Celeron 2.4 GHz ขึ<นไป พร้อม RAM 256 MB และ Windows 98SE ขึ<นไป 

หรือ Windows 2000/XP  (ควรมี RAM 512 MB ถา้ใช ้Windows 2000 หรือ XP) 
4. เครื�องพิมพ ์POS เครื�องอ่านบาร์โคด้ ลิ<นชกัเก็บเงิน 
5. เครื�องพิมพบ์าร์โคด้และเครื�องพิมพอื์�นๆสาํหรับพิมพบิ์ล เอกสาร และรายงานต่างๆ 

 


