โปรแกรมสต๊ อคสินค้ า (I-stock Express)
ราคา 42,000 บาท
i Stock Express คือ โปรแกรมบริ หารจัดการสต๊ อคสินค้ า สมัยใหม่ที่นําเอาเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาพัฒนาร่ วมกัน

เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราตระหนักดีวา่ การจัดการสต๊ อกสินค้ าที่มีประสิทธิภาพ เป็ นตัวกําหนดว่าธุรกิจจะได้
กําไรมากน้ อยเพียงใด เป็ นการลดต้ นทุนและเพิ่มผลกําไรให้ กบั ผู้ประกอบการ
I-stock Features

•

รองรับสิ นค้าที่มีวนั หมดอายุ (Expire Date )

• รองรับ Plug & Play Scanner , Handheld Scanner
• สามารถแจ้งเตือน Min,Max ของจํานวนสิ นค้าได้
•

รองรับการตัดสต๊อกแบบ FIFO

• รองรับบาร์ โค้ดรู ปแบบแท่ง , 2D บาร์ โค้ ด
• สามารถจัดทํารายงานได้ รวดเร็ว แบ่ งออกเป็ น
•

•
•

รายงานการรับสิ นค้ า

รายงานสต๊ อคสิ นค้ า

รายงานการจ่ ายสิ นค้ า

รายงานการนับสิ นค้ า

รายงานการยืมสิ นค้ า

รายงานการยืมสิ นค้ า

รายงานการคืนสิ นค้ า

รายงานแจ้ งเตือนสถานะสิ นค้ า

i Stock Express นําเทคโนโลยีมาใช้งาน

i-stock services

บริการหลังการขาย
•
•
•
•

บริ การอบรมการใช้โปรแกรม สถานที่ บริ ษทั Icons Solutions Co.,Ltd.
คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
CD - ติดตั้งโปรแกรม 1 แผ่น
ให้คาํ ปรึ กษาทางด้านโทรศัพท์

รายงานสรุ ปสิ นค้ า

•
•

บริ การ Updates Version ภายในระยะเวลา 6 เดือน
ให้การ Support ผ่าน Internet
การให้ บริการหลังการขาย
CONSULTING SERVICES
บริ การ ให้คาํ ปรึ กษาในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Software ไปช่วยในการดําเนินงานธุรกิจ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของ
ท่านดําเนินไปอย่างราบรื่ น
และเรามีพนั ธมิตรทางธุรกิจในหลายๆ ด้านที่ช่วยในการให้บริ การท่านได้อย่างที่เรี ยกว่า Business Total
Solutions แบบครบวงจร

•
•
•
•

•

ให้บริ การ Support ในการใช้โปรแกรม
ให้การช่วยเหลือท่านอย่างเร็ วที่สุด โดยปกติจะไม่ให้เกินหนึ่ งวันทําการ
ให้บริ การอัพเดท (updates) เวอร์ชนั รุ่ นล่าสุ ดภายใน 6 เดือนหลังจากนั้นคิด 15% แล้วแต่กรณี
ให้บริ การข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมตัวใหม่ การเพิ่มเติมโปรแกรม การเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ
รวมทั้งการจัดโปรโมชัน่ พิเศษในวาระ ต่างๆ
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อแนะนําต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุ งโปรแกรม
การให้ บริการอื่นๆ ครอบคลุมถึง มีดงั นี้

•
•
•
•
•
•

เก็บรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ ของท่านเพื่อนํามาซึ่ งการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ให้คาํ แนะนําการใช้โปรแกรมสําหรับบางกรณี เป็ นพิเศษ
ให้การวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจสื บเนื่องจากการใช้โปรแกรม
ให้คาํ อธิ บายทุกระบบการทํางานรวมถึงการทํางานในลักษณะเฉพาะของโปรแกรม
ให้คาํ แนะนําเสริ ม 'tips' เพื่อให้ท่านสามารถใช้โปรแกรม ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กรณี ที่คุณต้องการให้ support มากกว่าในสัญญาบริ การที่เรามี กรุ ณาติดต่อทีมงานบริ การ support
เพื่อสอบถามข้อมูล และบริ การเพิ่มเติม สําหรับข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการรู ้
เมื่อต้ องการติดต่ อขอรับบริการจากทีมงานบริการ กรุณาแจ้ งข้ อมูลต่ างๆ ดังนี้

•
•

ชื่อบริ ษทั และชื่อผูต้ ิดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับและ E-Mail
อธิ บายรายละเอียดของปัญหา รวมถึงข้อความผิดพลาดที่ปรากฏบนหน้าจอ

Benefit of I- stock express.

ลดเวลา

ลดค่าใช้จ่าย

เพิ่มกําไร

ง่ายต่อการใช้งาน

I-stock express tools
1. I-stock brochure
2. I-stock manual
3. VDO การใช้ งาน
4. Download i-stock program
5. คูม่ ือติดตังโปรแกรม
้
6.

ความสําคัญของคลังสินค้ า
คลังสิ นค้าทําหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างการบริ โภค ซึ่ งมีอตั ราความต้องการไม่สมํ่าเสมอ และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการผลิตสิ นค้าซึ่ งมีอตั ราของการผลิตเป็ นปริ มาณที่ค่อนข้างแน่นอนกว่า แม้วา่ การวางแผนการผลิตสิ นค้า
ต้องอาศัยอัตราการบริ โภคที่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าก็ตาม ความไม่คงที่แน่นอนของความต้องการในการบริ โภคอาจ

ทําให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นได้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เนื่องจากระบบการผลิตต้องดําเนิ นไปอย่างต่อเนื่องตามที่วางแผน
ไว้
ประโยชน์ ของคลังสิ นค้ า (warehouse)
1. เป็ นสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บสํารองวัตถุดิบ และสิ นค้า ไว้ใช้ในการดําเนินงานอย่างเหมาะสมโดยหน้าที่หลักของ
คลังสิ นค้าจะทําหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ สิ นค้าสําเร็ จรู ป ทั้งเพื่อรอนําเข้าสู่ กระบวนการผลิต และรอการจัด
จําหน่ายไปยังตลาด ซึ่ งในบางครั้งอาจต้องใช้เวลา ผลิตเสร็ จอาจไม่มีคาํ สั่งซื้ อหรื อมีคาํ สั่งซื้ อเป็ นจํานวนไม่เหมาะสม อาจ
ทําให้ตอ้ งมีการเก็บรักษาไว้ระยะเวลาหนึ่ งเพื่อรอการจําหน่ายต่อไป
2. สามารถตอบสนองการทํางานในระบบการทํางานแบบทันเวลาพอดี (JIT – Just-in-time) ซึ่ งเป็ นปรัชญา
การบริ หารสิ นค้าคงคลังที่มุ่งลดการสู ญเสี ย และลดสิ นค้าคงคลัง ระบบจะเน้นในเรื่ องการผลิตในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ และจะ
ต้องการวัตถุดิบเมื่อมีการผลิตด้วยต้นทุนที่ต่าํ และคุณภาพที่เหมาะสม ลดการถือครองสิ นค้า หรื อวัตถุดิบลงจนทําให้เกิด
การพัฒนารู ปแบบการจัดตารางการส่ งสิ นค้า และปรับลดระยะเวลาในสถานที่พกั สิ นค้าลงให้มากที่สุดจนกลายเป็ นรู ปแบบ
ของศูนย์กระจายสิ นค้าในปัจจุบนั การดําเนินงานในรู ปแบบนี้จะต้องประสานกันอย่างใกล้ชิดกับความต้องการในอุปสงค์
ด้านโลจิสติกส์ บริ ษทั ขนส่ ง ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้า วัตถุดิบ และผูผ้ ลิต
3. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการมีสินค้าและบริ การไว้อย่างต่อเนื่อง การมีระบบของการจัดการคลังสิ นค้า
ที่ดี เหมาะสม จะช่วยให้การจัดการเกี่ยวกับสิ นค้าที่มีอยู่ จัดส่ งไปให้บริ การลูกค้าตามคําสั่งซื้ อ และเวลาที่ลูกค้าต้องการได้
ทันท่วงที เป็ นอีกบริ บทหนึ่งของการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
4. ป้องกันการขาดแคลนสิ นค้า ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของตลาดและฤดูกาล คลังสิ นค้าทําหน้าที่ในการ
จัดเก็บสํารองวัตถุดิบ และสิ นค้าสําเร็ จรู ปในปริ มาณที่เหมาะสม ย่อมเป็ นวิธีการในการป้องกันการขาดแคลนสิ นค้าที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าได้
5. ก่อให้เกิดความประหยัดในด้านต้นทุน ดําเนินการและระบบการผลิตสิ นค้า กล่าวคือ ในทฤษฏีเรื่ องความประหยัดที่มี
ต่อขนาด Economies of Scale การมีคลังสิ นค้าช่วยส่ งเสริ มการผลิตจํานวนมากอันส่ งผลไปสู่ ตน้ ทุนรวมใน
การผลิตที่จะลดลงตามขนาดของการผลิต
6. สร้างความได้เปรี ยบด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม คลังสิ นค้าจัดเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญอย่างหนึ่งในการสร้างความ
ได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขัน ทั้งในด้านเวลา สถานที่ ปริ มาณ ที่พร้อมเสมอที่จะให้บริ การแก่ลูกค้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
คลังสิ นค้ านีส้ ามารถใช้ งานได้ ท้งั ในด้ านการเป็ นแหล่งอุปสงค์ และการกระจายสิ นค้ า ดังนี้
1. คลังสิ นค้าช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดยคลังสิ นค้าทําหน้าที่ในการรวบรวม
วัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่ วนและส่ วนประกอบต่างๆจากผูข้ ายเพื่อส่ งป้อนให้กบั โรงงานเพื่อผลิตเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป
2.คลังสิ นค้าเป็ นที่ผสมผลิตภัณฑ์ (Mixing Warehouse) ในกรณี ที่มีการผลิตสิ นค้าจากโรงงานหลายแห่ง จะ
ทําหน้าที่รวบรวมสิ นค้าสําเร็ จรู ปจากโรงงานต่างๆไว้ในที่เดียวกันเพื่อส่ งมอบให้ลูกค้าตามต้องการขึ้นอยูก่ บั ลูกค้าแต่ละราย
ว่าต้องการสิ นค้าจากโรงงาน

3.คลังสิ นค้าเป็ นที่รวบรวมสิ นค้า (Consolidation warehouse) ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการซื้ อสิ นค้าจํานวน
มากจากโรงงานหลายแห่ง คลังสิ นค้าจะช่วยรวบรวมสิ นคาจากหลายแหล่งซึ่ งจัดเป็ นการขนส่ งขนาดใหญ่หรื อทําให่เต็ม
เที่ยวซึ่ งช่วยประหยัดการขนส่ ง
4.คลังสิ นค้าใช้ในการแบ่งแยกสิ นค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk warehouse) ในกรณี ที่การขนส่ งจาก
ผูผ้ ลิตมีหีบห่อหรื อพาเลทขนาดใหญ่ คลังสิ นค้าจะเป็ นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสิ นค้าให้มีขนาดเล็กลงเพื่อส่ งมอบให้กบั
ลูกค้ารายย่อย
ิ ค้าคืออะไร??
ระบบต ัดสต๊อกสน
ิ ค ้า คือระบบทีท
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ิ้ เมือ
ื้ เข ้ามา สน
ิ ค ้าทีห
ิ ค ้าหมด"
เชน
่ มีการสงั่ ซอ
่ น ้าเว็บจะขึน
้ ว่า "สน
โดยอัตโนมัตค
ิ ะ่
ื้ แล ้วไม่มก
- เมือ
่ สงั่ ซอ
ี ารแจ ้งชาํ ระเงินผ่านระบบภายใน 24 ชม. ระบบจะทําการยกเลิกออร์
เดอร์โดยอัตโนมัต ิ เเละเพิม
่ คืน
ิ ค ้าในคลังสน
ิ ค ้าให ้เหลือ 1 ชน
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ขั้นตอนในการจัดทํา Benchmarking ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ...
1. การวางแผน (Plan)
2. การปฏิบตั ิ (Do)
3. การตรวจสอบ (Check)
4. การปรับปรุ ง (Act)

1. การวางแผน (Plan)
เป็ นการดําเนินการขั้นแรกของกระบวนการทํา Benchmarking วัตถุประสงค์ของการ
วางแผน คือ เพื่อทําการกําหนดหัวข้อของการทํา Benchmarking และกําหนดองค์กรที่เราต้องการจะ

เปรี ยบเทียบด้วย รวมถึงการกําหนดวิธีการเก็บข้อมูล ซึ่ งขั้นตอนนี้อาจใช้หลัก 5 W 1
H คือ What When Where Why Whom และ How

2. การปฏิบตั ิ (Do)
คือ การนําเอาแผนที่ได้วางไว้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ในการลง
มือปฏิบตั ิตอ้ งเป็ นไปตามขั้นตอนที่ได้กาํ หนดกรอบไว้ อันได้แก่ กรอบการทํางานและระยะเวลา

3. การตรวจสอบ (Check)
คือ การตรวจสอบผลการปฏิบตั ิวา่ มีสิ่งใดที่ไม่สามารถดําเนินได้ตามแผนที่ได้วางไว้ รวมถึงผลลัพธ์ที่
ได้จากการปฏิบตั ิ เพื่อนํามาปรับปรุ งกระบวนการทํางานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์

4. การปรับปรุ ง (Act)
นําผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และหาสาเหตุที่ปฏิบตั ิไม่ได้ตามแผนและนําสิ่ งนั้นมาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้
การปฏิบตั ิน้ นั ดีข้ ึน

ขั้นตอนย่อยในการจัดทํา Benchmarking
1. ความมุ่งมัน่ และจริ งใจของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
2. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร
3. การแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบระดับสู ง
4. การฝึ กอบรมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. การเลือกวิธีการ
6. ความพร้อมของทีมงาน
7. การเข้าใจและปฏิบตั ิอย่างมีจรรยาบรรณ

8. การประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ

กลวิธีหลักในการทํา Benchmarking
1. การกําหนดหัวข้อ
2. การกําหนดองค์กรที่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบ
3. การกําหนดวิธีการเก็บข้อมูลและการเก็บข้อมูล

