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โปรแกรมขายหน้าร้าน (CBPOS SYSTEM) 

 

โปรแกรมท่ีพฒันาขึ้นส าหรับขายหนา้ร้านโดยเฉพาะ หนา้จอถูกออกแบบมาใหง้่ายต่อการใชง้าน รองรับทชัสกรีน, ระบบสมาชิก, คูปอง  
เลือกรูปแบบวิธีการรับช าระเงินไดห้ลากหลาย พร้อมกราฟวิเคราะห์ขอ้มูล แบบรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี  
เพื่อช่วยให้การวิเคราะหข์อ้มูลง่ายขึ้น 

คุณสมบัติและความสามารถ (FEATURES) 

1. รูปแบบหนา้จอสวยงามน่าใช ้

2. ก าหนด การ Running เลขท่ีเอกสารไดห้ลายรูปแบบ 

3. ก าหนด ประเภทสินคา้,กลุ่มสินคา้,ยี่ห้อสินคา้,รุ่นสินคา้,ขนาดสินคา้,สีสินคา้ ได ้

4. สามารถก าหนดส่วนลดเป็นบาท หรือส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นได ้

5. สามารถขายสินคา้โดยสัมผสัท่ีหนา้จอได ้(Touch Screen) 

6. สามารถยกเลิกบิลได ้

7. สามารถพกับิล และเรียกบิลมาขายต่อได ้

8. สามารถเก็บประวติัสมาชิกไดไ้ม่จ ากดั 

9. สามารถรับช าระเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือ บตัรเครดิต ได ้

10. สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบฟอร์ม น าเงินเขา้, น าเงินออก, ใบเสร็จรับเงิน, สรุปยอดขาย, คปูองส่วนลด, บาร์โคด้สินคา้  
ไดเ้องตามตอ้งการ 

11. สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายปี ได ้

12. สามารถรับเขา้ จ่ายออก หรือตดัสต๊อกสินคา้จากส่วนผสมเม่ือขายได ้

13. ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านแต่ละเมนูไดอ้ยา่งละเอียด 

14. รายงาน  

• รายงานสรุปยอดซ้ือประจ าวนั 

• รายงานสรุปยอดซ้ือประจ าเดือน 

• รายงานสรุปยอดซ้ือประจ าปี 

• รายงานเปรียบเทียบยอดซ้ือ 12 เดือน 

• รายงานจดัอนัดบัยอดซ้ือ 

• รายงานสินคา้คา้งรับ 

• รายงานใบส่งของคา้งช าระ 

• รายงานใบส่งของครบก าหนดช าระ 
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15. รายงาน (ต่อ) 

• รายงานสรุปยอดขายประจ าวนั 

• รายงานสรุปยอดขายประจ าเดือน 

• รายงานสรุปยอดขายประจ าปี 

• รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน 

• รายงานจดัอนัดบัยอดขาย 

• รายงานก าไรขั้นตน้ 

• —————- 

• รายงานสินคา้คงเหลือ 

• รายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

• รายงานบญัชีพิเศษและบญัชีคุมสินคา้ 

• รายงานการเคล่ือนไหวสินคา้ 

• รายงานสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว 

• รายงานสินคา้คงเหลือต ่ากว่ายอดต ่าสุด 

• รายงานสินคา้คงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด 

• ฯลฯ 
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ความต้องการของระบบ (SYSTEM REQUIREMENT) 

 OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (x86 and x64) 

 DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2) 

 CPU : 2.0 GHz or above 

 RAM : 2 GB or more 

 Harddisk : 10 GB or more 

 Monitor : 1024 x 768 or more 
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หน้าจอ (SCREENSHOTS) 

 
HOME  

 
การตั้งค่าระบบ 
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รหัสจุดขาย  

 
รหัสสมาชิก 
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รหัสสินค้า 

 
หน้าจอขาย (รูปภาพ) 
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หน้าจอขาย 

 
ช าระเงิน 
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รายงาน (REPORTS) 

 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอย่างย่อ  
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สรุปยอดขาย 
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รายงานสรุปยอดขายประจ าวัน  

 
รายงานสรุปยอดขายประจ าเดือน 

 
รายงานสรุปยอดขายประจ าปี 

 
รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน  
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รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามสินค้า  

 
รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจ านวนเงิน) – เรียงตามสินค้า  
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รำคำ (PRICING)  

โปรแกรมมี 4 รุ่นให้เลือก คือ Subscription, Starter, Professional และ Enterprise  
โดยรุ่น Subscription จะเป็นการเช่าใชร้ายปี ส่วนรุ่นท่ีเหลือจะเป็นแบบซ้ือขาด (ความแตกต่างแต่ละรุ่น ตามหวัขอ้ดา้นซา้ยมือ) 

 

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **  

 

** ราคาดงักล่าว ตอ้งสั่งซือ้ในครัง้เดยีวกนัเท่านัน้ ** 

** ท่านสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยได ้3% เป็นค่าบรกิาร ** 
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ติดต่อเรำ 

 

 

 

 

 

บริษัท คอมแพทบิส จ ำกัด (ส ำนกังำนใหญ่) 

91/115 หมูท่ี่ 11 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  

โทรศพัท ์: 06-5585-9467, 08-9939-1861 

ฝ่ายขาย / ฝ่ายบริการ 

สอบถามขอ้มลู หรือขอค าแนะน าการใชง้าน 

โทรศพัท ์: 06-5585-9467, 08-1782-1302 

ไอดีไลน ์: wan151 

อีเมล ์: support@compatbiz.com 

ฝ่ายเทคนิค 

ปรกึษาดา้นเทคนิค, ฮารด์แวร,์ พฒันาซอฟตแ์วร ์

โทรศพัท ์: 08-9939-1861 

ไอดีไลน ์: @compatbiz 

อีเมล ์: info@compatbiz.com 

ID LINE Official : @compatbiz  

 
   

 วัน เวลา ท าการ  

วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์เวลา 09:00 น. – 17:00 น. 
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