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คุณสมบัติทั่วไป (General Specification) 
 

 รูปแบบ Graphics  ที่สวยงามน่าใช้ ง่ายต่อการใช้งาน 
 

 รองรับการท างาน 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

 โปรแกรมแยกเป็นระบบอย่างชัดเจน และมี Flow การท างานเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 
 

 สามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
 

 รองรับการเข้าถึงข้อมูลเป็นรายบุคคล และเป็นทีมได้  
 

 มีระบบส ารองข้อมูลอัตโนมัติ (Back up) และระบบการเรียกข้อมูล (Restore) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (Security) ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละฟิลด์ได้ 
 

 รองรับการ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหาทุกหน้าจอ 
 

 รูปแบบการค้นหาสามารถค้นหาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การค้นหาตามตัวอักษร, การค้นหาตามคอลัมน์ 
 

 สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ เช่น ข้อมูลในวันนี้, 7 วันล่าสุด, เดือนปัจจุบัน ฯลฯ  
 

 สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม และรายงานตามความต้องการได้  
 

 สามารถจัดทีมพนักงานขายได้้เพื่อใช้้ในการบริหารงานขายให้้มีประสิทธิภาพ 
 

 สามารถก าหนดกลุ่มพนักงาน ต าแหน่งงาน หน่วยงาน หัวหน้างาน ให้กับพนักงานได้ 
 

 สามารถจัดเขตการขายให้กับพนักงาน และหัวหน้างานแต่่ละคนได้้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายได้ 
 

 สามารถก าหนดเป้าการขายได้ ทั้งแบบมูลค่า และแบบปริมาณ และสามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับยอดขายที่เกิดข้ึนจริงได้ 
 

 มีระบบ Alert Management  เพื่อเป็นการเตือนข้อมูลที่ส าคัญจากระบบ เช่น Big Deal Alert,  Activity,  Approve เสนอราคา, การ Assign 

เปลี่ยนเจ้าของ Activity, การ Convert Lead ลูกค้าใหม่มาเป็นลูกค้ามุ่งหวัง 
 

 สามารถเพิ่มหรือเรียกดูรายละเอียดต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมได้ท่ี Sub Menu ของลูกค้าโดยตรง เช่น  ประวัติการท า Activity, 

รายละเอียดการท าเสนอราคา, การสั่งขาย และการปิดการขาย  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามงาน 
 

 มี Dashboard แสดงผลเป็นรูปแบบกราฟ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมูลให้กับฝ่ายบริหาร 
 

 สามารถวัด KPI ในการด าเนินงานทางการขายได้ เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

 มีแบบฟอร์มที่เป็นมาตราฐานจากโปรแกรม เช่น ฟอร์มปฏิบัติงาน , ฟอร์มเสนอราคา, ฟอร์มใบก ากับภาษี  เป็นต้น 
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           เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท างานและการประสานงาน
ระหว่างพนักงานกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

>> Find 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ซึ่งค้นหาข้อมูล
ได้ต้ังแต่ช่ือ นามสกุล ช่ือบริษัท หรือจะค้นหาข้อมูลแบบก าหนด
เง่ือนไขก็ได้ และสามารถเลือกดูข้อมูลได้ว่าจะให้แสดงคอลัมน์
ใดบ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการได้ 
 

>> Create Quick 
ส าหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลลูกค้าแบบเร่งด่วนซึ่งจะคีย์เฉพาะ
ข้อมูลที่ส าคัญก่อนสามารถท าได้ในหน้าต่าง Lead, Contact, 
Account ที่ฟังก์ชัน More Action และสามารถมาคีย์ข้อมูล
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  
 

>> Assign  
ช่วยในการมอบหมายลูกค้าให้กับพนักงานขายท่านอื่นดูแล
รับผิดชอบลูกค้าต่อได้อย่างง่ายดาย ใช้ในกรณีมีลูกค้าใหม่เข้ามา
หรือกรณีเปลี่ยนพนักงานที่ดูแลลูกค้าท าให้เกิดความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานซึ่ง ในการ Assign สามารถส่ง E-mail แจ้งเตือน
ให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 
 

 

>> Share 

สิทธิใ์นการเข้าถึงข้อมูลในทีมนั้น Prosoft CRM สามารถท า
ไดอ้ยู่แล้ว แต่บางครั้งมีความจ าเป็นจะเป็นต้อง Share ข้อมูล
ให้พนักงานอื่นที่อยู่นอกทีมหรือนอกสายงานด้วย ซึ่ง
สามารถเลือกระดับของการแชร์ข้อมูลได้ว่าจะให้พนักงานที่
เราแชร์ข้อมูลให้ท าอะไรได้บ้าง เช่น Read only, Edit, Delete 
 

>> Import/Export 
ข้อมูลในหน้า List สามารถ Export ไปใช้ที่อื่นได้ ไม่ว่าจะ
เป็น Excel, Text, HTML หรือ XML ข้อมูลที่ Export ออกมา
จะได้รูปแบบที่จัดเรียงสวยงามไม่ต้องเสียเวลาในการจัดเรียง
ข้อมูลใหม่ 
 

>> Merge Duplicate 
ใช้ส าหรับรวมข้อมูลที่ซ้ ากันของข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์ที่สุดสามารถเรียกใช้ได้ท่ีหน้าต่าง  Lead ที่ฟังก์ชัน 
More Action เช่นเดียวกันกับ Create Quick 
 

>> History 
ช่วยในการดูประวัติต่างๆ ย้อนหลังที่ได้ท ากิจกรรมการขาย
กับลูกค้าซึ่งช่วยให้สามารถดูขั้นตอนต่างๆที่ได้ท ากิจกรรม
กับลูกค้าว่าอยู่ในขั้นตอนใดและควรวางแผนเกี่ยวกับการขาย
อย่างไรต่อไปเพื่อให้สามารถปิดการขายได้ 
 

(การบริหารข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ) 
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>> Anniversary, Established Data 
การบันทึกข้อมูลวันส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น วัน
ก่อต้ังบริษัท, วันครบรอบต่างๆ ซึ่งสามารถส่งอีเมล์ไปแสดง
ความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ ท าให้ไม่พลาดโอกาสที่จะ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ 
 

>> SWOT 
การบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส
ทางการขายและอุปสรรคท่ีเกี่ยวกับองค์กรของลูกค้านั้นซึ่ง
สามารถน าข้อมูลมาเพิ่มการสร้างโอกาสทางการขายได้ รวมถึง
รายละเอียดอื่นที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
 

>> Buying Time Frame  
เป็นก าหนดระยะเวลาในการจัดซื้อสามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการขายและเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมในการซื้อ
ให้แก่ลูกค้าได้ 
 

>> Lead Source 
เป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของลูกค้าว่ามาจากแหล่งใดบ้าง เช่น 
Internet, จัดCampaign, Tele Marketing, หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการท าการตลาดได้ตรงตาม
แหล่งท่ีมาและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย 

>> Rating 
เป็นการจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับความสนใจที่มีต่อสินค้าหรือ
บริการของบริษัท สามารถใช้ในการจัดระดับความส าคัญในการ
คัดเลือกลูกค้าที่จะท าการขายซึ่งช่วยให้สามารถด าเนินการขาย
และปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว 
 

>> Territory 
การระบุเขตการขายให้กับพนักงานขายสามารถน าไปใช้
วิเคราะห์เปรียบเทียบการขายของพนักงานขายแต่ละเขตการขาย
ได้ ซึ่งช่วยในการวัดประสิทธิภาพของพนักงานขายอีกด้วย 
 

>> Business Type / Industry Type 
การระบุประเภทธุรกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมของบริษัท
ลูกค้านั้นช่วยให้สามารถน าเสนอเกี่ยวกับแคมเปญต่างๆได้ตรง
กลุ่ม ทั้งยังน าไปวิเคราะห์โอกาสทางการขายและยังเป็นข้อมูล
ในการเลือกสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้ 
 

          Prosoft CRM นอกจากจะช่วยในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องแล้วสามารถจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการวาง
แผนการขายและการจัดการเกี่ยวกับการวางแผนด้านการตลาดต่อไปได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถแสดงได้ท้ังในรูปแบบกราฟและรูปแบบรายงาน 
ง่ายต่อการน าไปใช้งานโดยไม่ต้องเสียเวลา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

(การบริหารข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ) 
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                                (การจัดการกิจกรรมการท างาน)  
         

           เป็นเครื่องมือทีช่่วยในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด  ซึ่งสามารถช่วยให้สามารถ
วางแผนก าหนดเวลาและการจัดการงานที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยให้พนักงานขายและพนักงานบริการจัดการเกี่ยวกับเวลาการท างาน 
การวางแผนการท างานที่เป็นไปตามล าดับข้ันตอนท าให้ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดซึ่งบ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพของพนักงานท าให้เกิด
ความประทับใจแก่ลูกค้าและอยากจะใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีของลูกค้ากับบริษัทฯ อีกด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>> Calendar 
ส าหรับที่ใช้แสดงกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติงานในแต่ละวันและสามารถดู
ได้ว่าในแต่ละวันได้ท าการนัดหมายกับ
บุคคลใดไว้และได้ท ากิจกรรมอะไรไป
บ้าง ท าให้สามารถวางแผนการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

>> E-mail 
เป็นระบบการส่งอีเมล์อัตโนมัติ (สามารถ Import Template ที่สร้างไว้มาใช้ใน
โปรแกรมได้) เพื่อขอบคุณลูกค้าเม่ือท ากิจกรรมการนัดหมายกับลูกค้าหรือการออกไป
ให้บริการเสร็จสิ้นและยังสามารถต้ังค่าให้ระบบส่งอีเมล์อัตโนมัติเพื่อแสดงความยินดี
ในวันส าคัญต่างๆ ของลูกค้าซึ่งช่วยในการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้  
 

>> Facility & Resource 
การปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์หรือบุคคลที่จะช่วยใน
การปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วง ซึ่ง Prosoft CRM มีฟังก์ชันที่รองรับการท างานในส่วนนี้ 
ช่วยให้สามารถจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือบุคคลอย่างเป็นระบบทั้งนี้ยังสามารถสร้าง 
Activity ให้กับบุคคลท่ีติดตามออกไปปฏิบัติงานได้ทันทีเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์ข้อมูล 
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                                                      (การจัดการกิจกรรมการท างาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
          เป็นระบบที่สนับสนุนการท างานของฝ่ายขาย ซึ่งสามารถบริหารข้อมูลของลูกค้ามุ่งหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการขายได้อย่าง
แม่นย า ท าให้ทราบว่าโอกาสการขาย (Opportunity) ใดที่ปิดการขายได้ (Close Won) หรือปิดการขายไม่ได้ (Close Lost) เพราะอะไร รวมถึง
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งได้ 

 Opportunity  Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  >> Copy  
ส าหรับข้อมูลกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีบางส่วนคล้ายๆกัน เช่น 
การบันทึกกิจกรรมการนัดหมายกับลูกค้า, การบันทึกกิจกรรม
การโทรศัพท์ เป็นต้น ถ้าใช้ Function Copy จะช่วยให้ไม่ต้อง
เสียเวลาในการคีย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด 
 

>> Alert  
กิจกรรรมต่างๆ ที่ได้บันทึกลงใน Prosoft CRM สามารถก าหนดการ
แจ้งเตือนได้ เพื่อให้ไม่พลาดงานที่ส าคัญซึ่งแจ้งเตือนได้ท้ังใน
โปรแกรมและในอีเมล์ 
 
 
 
 
 

>> Assign  
เป็นการมอบหมายกิจกรรมที่ได้ท าการติดต่อไว้กับลูกค้าให้กับพนักงาน
ขายท่านอื่นดูแลรับผิดชอบ ซึ่งสามารถมอบหมายให้แก่พนักงายขาย
โดยตรงหรือมอบหมายแบบตามคิวได้และยังต้ังค่าให้ส่ง E-mail แจ้ง
เตือนให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้อีกด้วย  
 
>> Integrate Outlook 
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้บันทึกใน Prosoft CRM สามารถ Export ไปยัง
โปรแกรม Outlook ได้เพื่อความสะดวกในการท างานมากยิ่งข้ึน รวมถึง
รายช่ือของลูกค้าที่อยู่ใน Prosoft CRM ก็สามารถ Export เข้าสู่โปรแกรม 
Outlook ได้เช่นกัน ท าให้การติดต่อลูกค้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น   
 

>> Sale Process 
เป็นการก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินการขายเพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะ
ช่วยในการวางแผนการท างาน
ของพนักงานขายท าให้ทราบถึง
ระยะเวลาที่แน่นอนในการ
ด าเนินการท างาน  
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 Opportunity  Management 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

>> Assign 
ช่วยในการมอบหมายโอกาสทางการให้กับพนักงานขายท่านอื่น
ดูแลรับผิดชอบลูกค้าต่อได้ เช่น ในกรณีที่พนักงานขายคนเก่า
ลาออกท าให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานซึ่งในการ Assign 
สามารถ Assign ได้ให้กับพนักงานขายแบบระบุเป็นบุคคลหรือ
จะเลือกแบบรันตามคิวก็ได้ ทั้งนี้ยังส่ง E-mail แจ้งเตือนให้
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้อีกด้วย 
 

>> Update Stage Automation 
เป็นการตั้งค่าให้อัพเดทล าดับข้ันของโอกาสทางการขาย
(Opportunity Stage) โดยอัตโนมัติ ซึ่งเม่ือท าการบันทึกใบเสนอ
ราคาหรือใบสั่งขาย ก็จะท าการอัพเดท Stage ให้อัตโนมัติท าให้
สามารถทราบสถานะได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรับ 
Opportunity Stage 
 

>> Close Opportunity  
เป็นการปิด Opportunity ว่าโอกาสทางการขายที่ด าเนินการนั้น
สามารถปิดการขายส าเร็จหรือไม่ส าเร็จโดยจะต้องท าการระบุ
เหตุผลซึ่งเม่ือปิดการขายส าเร็จ Stage History จะเป็น 100% แต่
ถ้าปิดการขายไม่ส าเร็จ Stage History จะเท่ากับ 0 สามารถน ามา
ข้อมูลเหล่นี้มาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา
แผนการตลาดและการวางแผนการขายต่อไปในอนาคตได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

>> Opportunity Case  
เป็นการบันทึกข้อมูลเง่ือนไขที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ซึ่ง
พนักงานขายไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ต้องท าการแจ้งให้ผู้ที่มี
อ านาจตัดสินใจทราบ เพื่อท าการการอนุมัติแต่ละกรณี ซึ่ง
สามารถท าการแจ้งเตือนได้ท้ังในโปรแกรมและในอีเมล์ 
>> Reopen Opportunity 
สามารถน า Opportunity ที่เคย Closed Lost ไปแล้วน ากลับมาใช้
ใหม่ได้โดยเลือกโดยเลือกที่ฟังก์ชัน More Action โดยที่ 
Opportunity นั้นอาจจะมีโอกาสในการปิดการขายได้อีกครั้งท า
ให้ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้าง Opportunity ใหม่ 
>> History 
ช่วยในการดูประวัติต่างๆ ย้อนหลังที่ได้ท ากิจกรรมการขายกับ

ลูกค้าซึ่งช่วยให้สามารถดูขั้นตอนต่างๆที่ได้ท ากิจกรรมกับลูกค้า

ว่าอยู่ในขั้นตอนใดและควรวางแผนเกี่ยวกับการขายอย่างไร

ต่อไปเพื่อให้สามารถปิดการขายได้ 

>> Big Deal Alert   
บ่อยครั้งที่ต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไปซึ่งผู้บริหารไม่มีโอกาส
ได้รับรู้หรือรู้อีกทีเม่ือสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งไปแล้ว ปัญหานี้
มักเกิดจากผู้บริหารไม่มีเวลาว่างพอที่จะติดตามทุกการขายที่
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา Prosoft CRM มีเครื่องมือที่สามารถ
ก าหนดการแจ้งเตือนได้ 
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 Quotation, Order ,Invoice and Credit Note 
  

>> Document Status 
เพื่อใช้ในการแสดงสถานะของเอกสารของใบเสนอราคาว่าอยู่ใน
สถานะใดซึ่งท าให้ทราบได้ถึงขั้นตอนการท างานได้ว่าอยู่ใน
ขั้นตอนใดทั้งยังสามารถท าการยกเลิกหรือพักเอกสารนั้นๆ ไว้
ก่อนได้พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการยกเลิกเพื่อน าไปใช้วิเคราะห์
ในการหาสาเหตุต่อไปได้ 
 
 

>> Multicurrency  
เพื่อใช้ในการก าหนดสกุลเงินใน ส าหรับกรณีที่บริษัทท าธุรกิจที่
ติดต่อกับบริษัทต่างประเทศ เช่น การส่งออกสินค้า โปรแกรมจะ
ท าการค านวณและแปลงมูลค่าต่างๆ ของสินค้าให้โดยอัตโนมัติ
ตามสกุลเงินที่ได้ก าหนดไว้ 
 

>> Ship to Address  
เป็นการก าหนดที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าในกรณีที่อยู่เป็นที่
เดียวกันกับเอกสารการออกบิลสามารถกด Same Bill ได้ระบบ
จะดึงข้อมูลมาให้โดยอัติโนมัติ ท าให้ไม่เสียเวลาในบันทึกข้อมูล
ใหม่ 
 

>> Assign  

ใช้ในการมอบหมายเอกสารให้พนักงานคนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบ

แทน ในกรณีที่พนักงานที่ดูแลลาออกหรือไม่สามารถปฏิบัติงาน

ต่อไปได้ท าให้การด าเนินการท างานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่

ติดขัด 
 

>> Approve  
เพื่อใช้ในการแสดงเกี่ยวกับการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาว่ามีใครที่
เป็นผู้อนุมัติได้บ้างและเอกสารนั้นๆ ได้ผ่านการอนุมัติแล้วหรือไม่ 
>> Revise  

เพื่อใช้ส าหรับท าการแก้ไขเอกสารใบเสนอราคาที่ผ่านการอนุมัติไป

แล้วได้ ซึ่งสามารถดูจ านวนครั้งที่ท าการแก้ไขเอกสารได้ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Quotation 
>> Make Opportunity  

เพื่อใช้ในการสร้างโอกาสทางการขายซึ่งสามารถสร้างได้เลยที่

หน้าต่างเสนอราคา จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท างาน

ใหก้ับพนักงานได้ดียิ่งข้ึน 

>> Make Order  

เอกสารเสนอราคาที่ผ่านการอนุมัติแล้วสามารถสร้างเอกสารใบสั่ง

ขายได้เลยที่หน้าต่างเสนอราคา ซึ่งท าให้ไม่เสียเวลาในการสลับ

หน้าจอ 

>> Competitors  
สามารถก าหนดรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของคู่แข่งได้ เช่น SWOT, 
รายละเอียดของสินค้า เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามาใช้เตรียมเพื่อวาง
แผนการขายได้ดียิ่งข้ึน ทั้งนี้ยังสามารถน าข้อมูลสินค้าของคู่แข่ง
มาใช้ส าหรับพัฒนาเกี่ยวกับตัวสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 
>> Quotations History  
สามารถดูประวัติต่างๆ เกี่ยวกับใบเสนอราคาย้อนหลังได้ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้ว่าในการน าเสนอใบเสนอราคาแต่ละครั้ง
นั้นมีการแก้ไขหรือปรับปรุงรายละเอียดอะไรบ้าง 
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 Quotation, Order ,Invoice and Credit Note 

 
  

>> More Address  
เป็นการเพิ่มที่อยู่ของบริษัทในกรณีที่บริษัทมีที่อยู่มากกว่า 1 ที่อยู่ 
ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงได้ในขั้นตอนของการเลือกที่อยู่เพื่อการ
อ้างอิงในเอกสารการออกบิลหรือเอกสารการส่งสินค้าได ้
 

>> Change Address  

สามารถท าการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ที่ใช้ในการออกเอกสารซึ่ง

สามารถเปลี่ยนได้ท้ังที่อยู่ที่ใช้ในการออกบิลหรือที่อยู่ที่ใช้ในการ

ส่งสินค้าได้ 

>> Send Form  

สามารถท าการส่งเอกสารใบเสนอราคาหรือใบก ากับภาษีไปยัง

ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีโดยผ่านโปรแกรม  Outlook ซึ่ง

ท าให้เกิดความรวดเร็วในการท างานของพนักงานขาย 

>> Post Ship and Invoice  

เป็นการส่งข้อมูลจากใบสั่งขายเพื่อน าไปท าการจัดสินค้าเพื่อ

ขนส่งและจัดท าใบก ากับภาษี ซึ่งสามารถท าได้เลยที่หน้าต่าง

ใบสั่งขายท าให้ไม่เสียเวลาในการสลับหน้าจอ 

>> Sharing  
สามารถแบ่งปันข้อมูลให้กับพนักงานรายอื่นในการเข้าถึงข้อมูล
ตามสิทธิ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
>> History 
สามารถดูประวัติต่างๆ ย้อนหลังที่ได้ท ากิจกรรมกับลูกค้าซึ่งช่วย
ให้สามารถดูขั้นตอนต่างๆได้ว่าได้ท าอยู่ในขั้นตอนใดและควร
วางแผนอย่างไรต่อไป ท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

Invoice 

>> Post Credit Note  
เป็นการออกเอกสารการลดหนี้ หรือ เอกสารการส่งคืน
สินค้าในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือลูกค้าไม่พอใจ
ในตัวสินค้าตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกันไว้ซี่งสามารถท าได้
เลยที่หน้าต่าง Invoice  
 

>> Reference Order 

เป็นการอ้างอิงใบสั่งขายเพื่อน ามาใช้ในการออกใบก ากับ

ภาษีให้กับลูกค้าซึ่งสามารถท าได้ท่ีฟังก์ชัน More Action 

ในหน้าต่าง Invoice ช่วยให้พนักงานสามารถน าข้อมูลมา

ใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งยังเพิ่มความรวดเร็วในการท างานได้อีก

ด้วย 
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การจัดการโอกาสทางการขายในโปรแกรม Prosoft CRM นอกจากจะช่วยในการติดตามงานขายอย่างเป็นระบบแล้วนั้นยังสามารถน า
ข้อมูลการขายมาวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ทราบรายละเอียดต่างๆในการด าเนินการขายได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 Opportunity 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

>> Probability  

เป็นการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะสามารถสามารถปิดการ

ขายได้ซึ่งจะก าหนดเป็นค่าแต่ละขั้นตอนไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ ท าให้

รู้ได้อย่างต่อเนื่องถึงกระบวนการขายแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนท า

ให้พนักงานขายท างานและวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ยังมีกราฟที่ช่วยให้ประมาณการยอดขายได้อย่างถูกยิ่งขึ้นอีก

ด้วย 
 

>> Forecast Sale  

เป็นการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเม่ือท าการปิดการ

ขายได้ ท าให้สามารถน ามาวิเคราะห์ออกมาได้ท้ังรูปแบบกราฟ

และรูปแบบรายงานเพื่อเปรียบเทียบถึงยอดขายที่คาดว่าจะได้รับ 

เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในการปิดการขายในแต่ละ 

Opportunity สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการขายต่อไปได้  
 

>> Pending Deals / Deal Overdue  

สามารถวิเคราะห์ถึง Opportunity ที่เกินเวลาที่ก าหนดซึ่งท าให้

ทราบถึงรายได้ที่สูญเสียไปเป็นจ านวนเท่าไหร่และยังวิเคราะห์

ออกมาเป็นรายงานได้ถึงจ านวนวันที่เกินก าหนดเพื่อใช้ในการหา

สาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแผนการขายต่อไปได้ 

 

>> Won/Lost Analysis 

การวิเคราะห์เกี่ยวกับการปิดการขายว่า Close Won หรือ Close Lost 

ซึ่งจะระบุเหตุผลที่สามารถปิดการขายส าเร็จหรือไม่ส าเร็จรวมถึงยัง

ทราบว่าเสียโอกาสให้คู่แข่งขันรายใดและยังน ามาเปรียบเทียบค่าของ

ข้อมูลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น-ลดลงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังน า

ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการขายและ

การตลาดต่อไปในอนาคตได้ 

>> Partner Analysis  

การด าเนินการขายในบางครั้งต้องท างานร่วมกันกับบริษัทอื่นเพื่อ

เสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการไปพร้อมกับสินค้าของบริษัทเพื่อช่วยเพิ่ม

โอกาสในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะลูกค้าจะเกิดความม่ันใจว่าสิ่งที่

น าเสนอนั้นจะสามารถท างานร่วมกันได ้ข้อมูลต่างๆ ของ Partner 

สามารถน ามาวิเคราะห์ถึง SWOT เพื่อใช้ในการวางแผนการขายให้

ประสบความส าเร็จได ้

>> Competitor Analysis 

สามารถน าข้อมูลต่างๆ ของคู่แข่ง เช่น SWOT, รายละเอียดของสินค้า 

เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์หาจุดได้เปรียบและช่วยให้สามารถเตรียมการ

วางแผนการขายได้ดียิ่งข้ึน ทั้งนี้ยังสามารถน าข้อมูลสินค้าของคู่แข่ง

มาใช้ส าหรับพัฒนาเกี่ยวกับตัวสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 
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การออกเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคา, ใบสั่งขายหรือใบก ากับภาษสีามารถน าข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการออกเอกสารทางการ
ขายมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับยอดขายรวมทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าได้และยังใช้ในการวัดประสิทธิภาพของพนักงานได้อีก
ด้วย 

 Quotation, Order and Invoice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Quotations 
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้เสนอราคาไป 
สามารถทราบได้ว่ามีลูกค้ารายใดบ้างและยังวิเคราะห์ได้ถึง
มูลค่าเงินที่จะได้รับเม่ือลูกค้าท าการสั่งซื่อสินค้าได้ 
 
>> Orders  
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของใบสั่งขายซึ่งสามารถแสดง
ข้อมูลรายการต่างๆ ของแต่ละบริษัทว่ามีรายละเอียดของสินค้า
อะไรบ้าง และมียอดในการสั่งซื้อเป็นเท่าไหร่ ท าให้สามารถ
ทราบได้ทันทีว่าในการออกใบเสนอราคาหรือใบสั่งขายแต่ละ
ครั้งจะมีรายได้เข้ามาเท่าไร 
 
 
 

 
>> Invoice   
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ท าการออกใบก ากับภาษีไปสามารถน า
ข้อมูลและรายละเอียดมาเปรียบเทียบเพื่อการวิเคราะห์ยอดขาย 
ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลออกมาเป็นรายวัน รายเดือน หรือรายปีได้
ทั้งยังช่วยในการวัดประสิทธิภาพของพนักงานขายหรือทีมขายได้
อีกด้วย 
 
>> Quotation Do Not Order  
เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับใบเสนอราคาที่ไม่ได้มีการออกใบสั่ง
ขายว่ามีรายการสินค้าอะไรบ้างและมีจ านวนเงินเป็นเท่าไร ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาหาสาเหตุของการที่ลูกค้าไม่สั่งซื้อ
สินค้าได้เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขสินค้าต่อไปได้ 
 
 
 

http://www.prosoftcrm.in.th/FileSystem/image/bowling/20110204/InvoiceReport.jpg
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               เป็นระบบที่สนับสนุนการท างานทางการตลาด สามารถจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อท าการตลาดได้และยังสร้างแคมเปญได้อีกอย่างหลากหลายทั้งยัง
วิเคราะห์ได้ว่าแคมเปญที่จัดไว้ประสบความส าเร็จหรือไม่รวมทั้งวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จากแคมเปญที่จัดไว้ได้ 

 Price List & Standard Price   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Marketing List 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

>> ก าหนดวันเร่ิมต้นและส้ินสุดที่ใช้ราคาขาย  
 สามารถระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการของก าหนดราคาได้ 
ช่วยให้พนักงานขายสามารถน าราคาขายปัจจุบันไปน าเสนอ
ราคาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการใช้ราคาเก่าไป
บอกลูกค้าซึ่งอาจส่งผลกับความพึงพอใจของลูกค้ากรณีที่
จ าเป็นต้องแก้ไขราคาที่สูงกว่าที่เคยเสนอไปครั้งแรก 
 
 

 

 

>> ปรับราคาสินค้า  
ในส่วนของการก าหนดราคาขาย (Price List) สามารถปรับ
ข้อมูลรายการสินค้าทุกรายการให้มีราคาและส่วนลดท่ี
เท่ากันได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
เดิมช่วยให้พนักงานที่ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
>> น าเข้าข้อมูลสินค้า  
สามารถน าเข้าข้อมูลสินค้าที่ได้ก าหนดราคาตามรูปแบบที่
ก าหนดไว้ได้ครั้งละหลายๆ รายการท าให้ไม่เสียเวลาในการ
เลือกและก าหนดราคาสินค้า 
>> ก าหนดราคาขายตามกลุ่มลูกค้า  
เป็นการก าหนดราคาขายตามกลุ่มของลูกค้า ซึ่งสามารถท า
การเลือกลูกค้าที่ต้องการให้สามารถใช้ราคาตาม Price List 
ที่ก าหนดไว้โดยสามารถเพิ่มรายการลูกค้าได้ซึ่งจะน า
รายการข้อมูลของลูกค้ามาจาก Contact และ Account 
 

>> Marketing Source 
เป็นการระบุเกี่ยวกับแหล่งทีม่าของ Marketing List ได้ เช่น จาก
การโฆษณา, งานสัมมนา, การตลาดบนเว็บไซต์ เป็นต้น 
สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนการท า
การตลาดต่อได้ 
 
>> Cost 
เป็นการก าหนดเกี่ยวกับต้นทุนที่จะใช้ในการท าแผนการตลาด
เพื่อท าให้ทราบว่าในแต่ละแผนการตลาดนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เป็นเท่าไหร่บ้าง 
 
 
 

 

>> Add Member to another Marketing List 
เป็นการเพิ่มสมาชิกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วและมีจุดมุ่งหมาย
ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้มาซึ่งลูกค้า
เพิ่มขึ้นได้   
 
>> Assign 
เป็นการมอบหมายหรือเปลี่ยนพนักงานผู้ดูแลกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย (Marketing Lists) ในรายการนั้นๆ ให้พนักงาน
คนอื่นเป็นผู้ดูแลแทน 
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 Campaign 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Expected Revenue 
เป็นการค านวณรายได้ที่คาดหวังจากการท าแคมเปญซึ่ง
โปรแกรมจะท าการค านวณให้จากสินค้าที่เข้าร่วมรายการใน
การจัดแคมเปญนั้นๆ 
 
 

>> Expected ROI 
เป็นการประมาณการผลตอบแทนการลงทุนที่จะได้รับว่า
แคมเปญที่ได้จัดนั้นมีผลตอบแทนกลับมากี่เท่า   
 
 

>> Campaign Activity 
ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการท ากิจกรรมตลอดทั้งการจัด
แคมเปญเพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเกี่ยว
กระบวนการท างานในแคมเปญนั้นและใช้เป็นข้อมูลในการจัด
แคมเปญครั้งต่อไปได้ซึ่งสามารถดูได้ว่าแต่ละกิจกรรมอยู่ใน
สถานะใด เช่น Wait, In process ท าให้การด าเนินกิจกรรมนั้น
เป็นไปอย่างมีระบบ และรวดเร็วมากขึ้น 
     

 

>> Campaign Response 
เป็นการบันทึกข้อมูลการตอบรับแคมเปญจากลูกค้าว่ามาจาก
ลูกค้ากลุ่มเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มีความสนใจในแคมเปญที่จัด
ขึ้นซึ่งท าให้ทราบได้ว่าแคมเปญที่จัดนั้นมีจ านวนลูกค้าที่สนใจ
มากน้อยเพียงใด 
 

 
 

 

> > Send E-mail to Target Marketing 
สามารถแจ้งการจัดแคมเปญไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เลยจาก
ฟังก์ชัน More Action โดยระบบจะท าการส่งอีเมล์ไปยังลูกค้า
ใน Mailing List ที่เลือกไว้ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเป้าหมายทราบ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
 

>> Copy Campaign 
สามารถท าการคัดลอกแคมเปญเดิมมาท ารายการใหม่ได้ในกรณี
ที่แคมเปญที่จัดนั้นท ารายได้ หรือผลตอบแทนสูง สามารถน ามา
จัดแคมเปญได้อีก ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกแคมเปญใหม่ 
 

>> Close Campaign 
เป็นการปิดแคมเปญซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ Complete หรือ Cancel 
โดยต้องระบุเหตุผลของการปิดแคมเปญด้วยว่าเพราะสาเหตุใด
ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้สามารถน ามาเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดแคมเปญครั้งต่อไปได้ 
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>> ROI 
สามารถวิเคราะห์ได้ถึงแคมเปญทั้งหมดที่ได้ท าการปิดแคมเปญ
ไปแล้วซึ่งสามารถทราบได้ว่ามีแคมเปญไหนบ้างที่ท าส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จและยังเปรียบเทียบเกี่ยวกับรายได้ที่คาดหวังกับ
รายได้ที่เกิดขึ้นจริงได้ว่ามีความสมดุลกันหรือไม่ซึ่งน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดแคมเปญครั้งต่อไปได้ 
 

>> Acquisition Cost 
สามารถวิเคราะห์ได้ถึงต้นทุนที่ใช้ในการจัดแคมเปญเพื่อให้
ได้มาซึ่งลูกค้า 1 ราย ซึ่งสามารถน ามาคิดซึ่งสามารถน ามาคิด
มูลค่าที่ใช้ในการลงทุนของแต่ละแคมเปญได้  
 

>> Marketing List  
สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับ Marketing List แต่ละรายการได้ว่า
แต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรบ้างและมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ท าให้สามารถ
น ามาใช้วางแผนการท าการตลาดในครั้งต่อไปได้ 
 

>> ราคาสินค้ามาตรฐาน   
เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับราคามาตรฐานที่ได้ก าหนดแต่ละ
ช่วงเวลาว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ได้ต้ังราคามาตรฐานไว้ ท าให้
สามารถน าข้อมูลราคามาเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการวางแผนด้าน
การจัดการสินค้าต่อไปได้ 
 

 

 

>> ราคาสินค้าตามช่วงเวลาและตามกลุ่มลูกค้า  
สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาสินค้าที่ได้ต้ังราคาไว้ว่าสินค้าแต่
ละชนิดที่ให้ส่วนลดมีอะไรบ้างและให้ส่วนลดไปเท่าไหร่ 
ข้อมูลเหล่านี้น ามาใช้ในการวางแผนการขายในอนาคตได ้
 

>> Campaign Response  
สามารถน าข้อมูลการตอบรับจากแคมเปญของลูกค้ามาวิเคราะห์
ว่าแต่ละแคมเปญมีลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหน ซึ่งช่วยให้
สามารถจัดเตรียมแนวทางในการจัดการลูกค้าที่ตอบรับเข้ามาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
>> Campaigns Revenue  
สามารถใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ที่คาดหวังของแคมเปญ ซึ่ง
จะเปรียบเทียบได้ถึงรายได้ที่คาดหวังกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง 
เม่ือท าการปิดแคมเปญแล้ว ทั้งนี้ยังสามารถน าแต่ละแคมเปญมา
วิเคราะห์เพื่อหาแคมเปญที่ดีที่สุดมาใช้ในท าการตลาดได้  
>> Campaign Cost  
เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการจัดแคมเปญแต่ละ
กลุ่มว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง และสามารถน าผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้มาใช้เพื่อน ามาใช้ในการท าการตลาด
ต่อได้ 
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>> Contract 
เป็นการก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆและรายละเอียดของการบริการ ซึ่งสามารถ
ระบุรายละเอียดบริการที่ลูกค้าจะได้รับลงไปในสัญญาได้ ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการบริการ, จ านวนครั้งที่จะให้บริการ หรือระยะเวลาที่จะ
ให้บริการ ทั้งนี้ในกรณีสัญญาการบริการมีการอ้างอิงสินค้าหลายรายการ 
ก็สามารถเจาะจงได้ว่าบริการที่ได้รับนั้นเป็นการบริการส าหรับสินค้า
รายการใด เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากความเข้าใจผิดได้ซึ่ง
ช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนการให้บริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

>> Revise 
เป็นการแก้ไขเอกสารสัญญาที่ได้ท าการอนุมัติไปแล้วหรือ
เอกสารที่ไม่ได้รับการอนุมัติในส่วนของเอกสารที่อนุมัติไปแล้ว
เม่ือแก้ไขแล้วจะต้องท าการอนุมัติใหม่ ซึ่งในการแก้ไขเอกสาร
สัญญานั้นจะแสดงจ านวนครั้งที่แก้ไขให้โดยอัติโนมัติ 
 

>> Renew   
เป็นการต่ออายุของสัญญาโดยการอ้างอิงจากเอกสารสัญญาเดิม
ที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งจะสามารถท างานได้กับเอกสารสัญญาที่มี 
Contract Status เป็น Expire หรือ Approve  
 

>> Remind 
สามารถท าการแจ้งเตือนเม่ือเอกสารสัญญาใกล้หมดอายุให้กับ
พนักงานหรือลูกค้าได้ ซึ่งสามารถต้ังค่าให้แจ้งเตือนล่วงหน้า
ก่อนที่สัญญาจะหมดอายุได้ และยังสามารถก าหนดรูปแบบการ
แจ้งเตือนให้แจ้งเตือนได้ท้ังในโปรแกรมและในอีเมล์ 
 

>> Define Contract Template   
เพื่อใช้ส าหรับสร้างรูปแบบของหนังสือสัญญา โดยที่สามารถก าหนด
รูปแบบหนังสือสัญญาต่างๆได้ซึ่งสามารถเลือกใช้รูปแบบเอกสารที่ระบบ
มีให้หรือสามารถสร้างเอกสารสัญญาเองตามความต้องการก็ได้ ในส่วนนี้
ท าให้เกิดความสะดวกและรวดรวดเร็วในการท างานของพนักงานบริการ
ได ้
 

>> Set Expire 
สามารถก าหนดการหมดอายุของสัญญาการบริการได้ ในกรณีลูกค้าไม่
ต้องการต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดได้ท่ีฟังก์ชัน More 
Action ที่หน้าต่าง Contract 
 

>> Generate Service Schedule 
เป็นการก าหนดตารางการท างานในการบริการหลังการขาย ซึ่งจะก าหนด
ไว้ในเอกสารสัญญาโดยเม่ือท าการ Generate แล้วโปรแกรมจะแสดง
ออกมาในรูปแบบของปฏิทินการท างานว่าในเอกสารสัญญาต้องมีการ
บริการอะไรบ้าง ท าให้พนักงานบริการสามารถวางแผนเกี่ยวกับการ
ให้บริการได้ 

 
 

ระบบที่ช่วยในการบริหารงานบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มป  ระสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการท างานอย่างชัดเจนและรัดกุม 

ต้ังแต่การจัดการเกี่ยวกับสัญญาการบริการจนถึงการช่วยให้พนักงานสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้ความพึงพอใจ

ของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนรวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยู่ในระดับใด เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งข้ึนได้ 
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>> Invoice of Maintenance 
เม่ือจัดการเกี่ยวกับเอกสารสัญญาการให้บริการเรียบร้อยแล้วสามารถออก
เอกสารใบแจ้งหนี้การให้บริการหลังการขายได้เลยที่ฟังก์ชัน More Action 
ท าพนักงานสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว 
 

>> Maintenance fee 
เป็นการก าหนดเง่ือนไขการช าระค่าบริการส าหรับธุรกิจที่มีการต่ออายุ
สัญญาการบริการเป็นรายปี, รายเดือนหรือสามารถก าหนดเองได้ตาม
เง่ือนไขของบริษัท ในส่วนนี้สามารถก าหนดเง่ือนไขการต่อสัญญา
ล่วงหน้าได้ว่าเม่ือครบงวดสัญญาครั้งต่อไปจะคิดค่าต่อสัญญาเท่าไหร่  
 
>> Authority 
สามารถก าหนดเกี่ยวกับผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาได้ท้ังในฝ่ายของลูกค้า
และฝ่ายขององค์กรที่ให้บริการซึ่งเม่ือมีการเซ็นต์ลงนามในเอกสาร
สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ลงนามได้ว่าถูกต้องหรือไม่ 
 

>> Service Schedule 
ช่วยให้พนักงานบริการหลังการขายสามารถวางแผนการบริการให้กับ
ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้
ติดตามประวัติการให้บริการในแต่ละครั้งว่าเรียบร้อยดีหรือติดปัญหา
อะไรอยู่หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้ตรวจสอบจ านวนครั้งใน
การให้บริการที่เหลือ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 
 

>> Invoices of Maintenance fee 
เป็นการออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการสามารถออกใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าได้ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถติดตามการต่อสัญญาได้สะดวกขึ้น โดยใช้การอ้างอิง
สัญญาฉบับเดิมแล้วแก้ไขช่วงวันให้เป็นรอบบริการใหม่ได้ การท างานใน
ส่วนนี้ช่วยให้พนักงานบริการสามารถวางแผนในการติดตามเกี่ยวกับ
เอกสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

 

>> Contract History 
เพื่อใช้ในการดูประวัติของเอกสารเดิมที่ได้ท า
การต่ออายุสัญญาหรือเอกสารที่ได้ท าการแก้ไข 
ท าให้พนักงานบริการสามารถตรวจสอบได้ว่า
ได้ท าอะไรไปกับเอกสารแล้วบ้าง 
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>> Customer Service  
เป็นการให้บริการต่าง ๆแก่ลูกค้าที่ได้ติดต่อเข้ามา เช่น การ
ติดต่อสอบถามสถานะงาน การขอบริการ หรือการแจ้งปัญหา
ที่เกิดขึ้น จากสินค้า และบริการของลูกค้า เป็นต้น จากกรณี
ต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้านั้นสามารถน าค าถามหรือค าตอบ ที่มี
ความเหมาะสมเพื่อจัดเก็บเป็นฐานความรู้เพื่อให้พนักงานคน
อื่นๆ สามารถน าวิธีการในการแก้ปัญหาไปใช้งานได้หากเกิด
ปัญหาในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตเพื่อการท างานที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

>> Case  
เป็นปัญหาหรือการขอบริการต่าง ๆที่ลูกค้าได้มีการ
สอบถาม แจ้งปัญหา หรือร้องขอบริการเข้ามา และมีไว้
ส าหรับบันทึกวิธีการในการแก้ปัญหาแต่ละ Case ที่ได้
ด าเนินการให้แก่ลูกค้าทั้งยังท าให้พนักงานสามารถติดตาม
ความคืบหน้าในการให้บริการได้ ซึ่งถ้าหากปัญหาหรือการ
ขอบริการต่างๆ เป็นวิธีการใหม่และมีประโยชน์ก็จะจัดเก็บ
ไว้เป็นแหล่งความรู้ที่ช่วยให้พนักงานบริการหลังการขาย
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปใน
อนาคตได้ 
 

>> Solution  
เป็นขั้นตอนหรือวิธีการที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บรวบรวม
ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานในองค์กร 
และใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆที่ได้รับการ
ร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ 
และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งพนักงานที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในเรื่องต่าง ๆ จะท าการบันทึกความรู้ต่าง ๆไว้เพื่อ
ช่วยในการท างาน ให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

>> Search  
สามารถค้นหาข้อมูล Case และ Solution ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ซึ่งค้นหาข้อมูลได้ต้ังแต่ช่ือของ Solution หรือ Case นั้นๆ ทั้งยังค้นหา
ข้อมูลแบบก าหนดเง่ือนไขก็ได้ และสามารถเลือกดูข้อมูลได้ว่าจะให้
แสดงคอลัมน์ใดบ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการได้ท าให้สามารถ
น าข้อมูลที่ต้องการมาใช้แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  
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  Customer Service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Contract  
สามารถอ้างอิงสัญญาบริการมาใช้ในหน้าต่าง Customer 
Service ได้ และยังเรียกดูสัญญาบริการที่หน้าต่างนี้ได้อีกด้วย 

 

>> FAQ  
ใช้ส าหรับให้พนักงานบริการหลังการขายบันทึกค าถาม-
ค าตอบเม่ือลูกค้าติดปัญหาหรือสอบถามเข้ามา ซึ่งสามารถน า
ค าถาม-ค าตอบนั้นมาจัดเป็นเป็นองค์ความรู้ได้ในกรณีที่
อาจจะเกิดปัญหานั้นซ้ าขึ้นอีกในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์แก่
พนักงานคนอื่นๆ ได ้
 

>> FAQ History  
เป็นการเก็บประวัติค าถามของบริษัทนั้นๆ ที่พนักงานบริการ
เคยให้การตอบค าถามแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
สามารถค้นหาข้อมูลค าถามเหล่านั้นได้โดยสามารถค้นหาได้
ต้ังแต่การพิมพ์ค าถามลงไปได้เลย, ค้นหาจากเลขที่บริการ, 
วันที่บริการ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานบริการ
คนอื่นๆ ที่เข้ามาดูข้อมูลการให้บริการตอบค าถามกับลูกค้า
นั้นๆ ได ้
 

>> Item & Service 
สามารถแสดงข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆของลูกค้า
ตามเง่ือนไขของสัญญา  
 
 

>> Search from Knowledge Base  
เป็นการค้นหาข้อมูลค าตอบจากฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อ
น ามาใช้ในการตอบค าถามให้แก่ลูกค้าได้ ท าให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการตอบค าถามแก่ลูกค้า 
 

>> Assign  
เพื่อใช้ในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ
ลูกค้ารายนั้นๆ ให้แก่พนักงานคนอื่นเป็นผู้รับรับผิดชอบแทน 
 

  

 

>> Open Case  
ใช้ส าหรับบันทึกปัญหาต่าง ๆหรือส่งต่อค าถาม ที่ลูกค้าถามเข้ามาซึ่ง
พนักงานบริการไม่สามารถให้ค าตอบหรือแก้ปัญหาได้ในขณะนั้นจ าเป็น
ที่จะต้องมีการด าเนินการตามขั้นตอนและหาวิธีการอื่น ๆเพื่อให้สามารถ
บริการแก่ลูกค้าต่อไป สามารถบันทึกข้อมูล Case ได้เลยที่หน้าต่าง 
Customer Service ช่วยให้พนักงานท างานได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 

>> Approve Customer Service  
เป็นการอนุมัติค าถาม - ค าตอบจากการบันทึก Customer Service หลาย ๆ 
รายการพร้อมกัน รวมถึงสามารถน าเข้าค าถาม – ค าตอบที่เป็นความรู้
ใหม่ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการตอบ
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคตได้ 
 

>> Close Customer Service  
ในการด าเนินการให้บริการตอบค าถามหรือข้อร้องเรียนของลูกค้าเม่ือ
เสร็จสิ้นกระบวนการให้บริการและการให้บริการนั้นมีสถานะเป็น Done 
แล้ว ก็จะท าการปิดการให้บริการนั้นไปซึ่งจะไม่สามารถด าเนินการหรือ
แก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก 
 

>> Add to Knowledge Base  
เป็นการน าค าถาม - ตอบ ที่มีความเหมาะสมในการจัดเก็บเป็นฐานความรู้
เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆ สามารถน าวิธีการในการแก้ปัญหาไปใช้งานได้
หากเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต 
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 Case Management  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Solution 

 
 
 
 
 
 
 

>> Close Case 
เป็นการปิดการให้บริการ ค าร้องขอ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่
ละเคส โดยในการปิด Case สามารถระบุได้ว่าเป็นการปิด 
Case เนื่องจากให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว (Complete) หรือเป็น
การยกเลิกการให้บริการ (Cancel) ด้วยเหตุผลต่าง ๆ 
>> Activity 
เป็นสร้างกิจกรรมที่ใช้ในการติดต่อกับลูกค้าเพื่อท าการ
แก้ปัญหาที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ ซึ่งช่วยให้พนักงานบริการหลังการ
ขายสามารถติดตามงานของตัวเองได้ว่าแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
อยู่ในขั้นตอนไหน ท าให้ด าเนินการขั้นต่อไปได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 

>> Quick Case 
ใช้ส าหรับบันทึก Case ที่รับจากลูกค้าโดยการบันทึกเพียงข้อมูล
เบื้องต้นที่จ าเป็นเท่านั้นเพื่อให้สามารถบันทึก Case ได้อย่าง
รวดเร็วและท าให้บันทึก Case ได้จ านวนมากในเวลาที่จ ากัดท าให้
พนักงานบริการสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว 
 

>> Solution 
เป็นการอ้างอิงการแก้ปัญหาจาก Knowledge Base มาใช้ในการ
แก้ปัญหาให้กับลูกค้า ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการต่างๆ ท าให้พนักงานบริการสามารถน าข้อมูลในส่วนนี้
มาใช้แก้ปัญหาให้กับลูกค้า 
 

>> Solution Process 
เป็นการแสดงกระบวนการท างานที่ได้ด าเนินการแก้ปัญหาแก่
ลูกค้าแต่ละขั้นตอน ซึ่งสามารถเรียกดูกิจกรรมที่ได้ท าแต่ละ
ขั้นตอนได้ว่าท าอะไรไปบ้าง ช่วยให้พนักงานบริการหลังการขาย
สามารถติดตามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิด  
 

>> Add to Knowledge Base 
เป็นการน าปัญหาที่เกิดจากการปฏบัติงานในแต่ละ Case ที่เป็น
วิธีการใหม่ๆ และมีประโยชน์สมควรที่จะจัดเก็บไว้เป็นแหล่ง
ความรู้ที่ช่วยให้พนักงานบริการสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต 
 

 

 

 

>> Reopen Case 
เป็นการเปิด Case ส าหรับให้บริการลูกค้าอีกครั้ง กรณีที่ปิด 
Case ไปแล้วเนื่องจาก ณ ตอนนั้นแก้ปัญหาได้แล้ว แต่มีการแจ้ง
กลับมาว่าเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก 
 
 
 
 

>> Rating 
เป็นการแสดงจ านวนครั้งที่ได้น าข้อมูล Solution ที่มีการเรียกใช้
บ่อยๆ น ามาใช้ถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานในองค์กร และใช้
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการบริการได้ 
 

>> Solution History 
เป็นการแสดงประวัติการที่เคยมีการปรับปรุงแก้ไข Solution ไม่
สามารถเพิ่ม หรือลบข้อมูลได้  
>> Reference Case 
สามารถแสดงรายการของ Case ที่ได้มีการอ้างอิง Solution ไปใช้ใน
การด าเนินการแก้ปัญหา หรือตอบค าถามแก่ลูกค้า เพื่อแสดงขั้นตอน
และกระบวนการแก้ปัญหา ของ Solution แต่ละรายการได้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการบริการหลังการขายนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานบริการ
สามารถน ามาวางแผนและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการท างานในส่วนนี้ได้ดียิ่งข้ึนและมีประสิทธิภาพที่สุด 

 Contract Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Contract Expired 
สามารถแสดงจ านวนสัญญาของลูกค้าที่หมดอายุในแต่ละเดือนว่ามี
จ านวนเท่าไหร่และดูได้ว่ามีบริษัทไหนบ้างที่สัญญาหมดอายุไปแล้ว
บ้างเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าการที่ลูกค้าไม่ต่อสัญญา
มีสาเหตุมาจากอะไรเพื่อหาแนวทางในการจัดการแก้ไขในการ
ยกเลิกสัญญาให้น้อยลงได้ 
 

>> Contract Expired VS Renew 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาที่หมดอายุและยังไม่ต่อสัญญากับ
สัญญาที่หมดอายุและได้ต่อสัญญาแล้ว ข้อมูลที่ได้จากการ
เปรียบเทียบนี้สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ถึงการต่อสัญญาของลูกค้า
ว่าเป็นไปในทิศทางใดใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและ
บริการต่อไปได้ 
>> Overdue Contract  
เป็นรายงานที่แสดงส่วนของข้อมูลเอกสารสัญญาที่ได้หมดสัญญา
การบริการไปแล้ว และไม่ได้มีการต่อสัญญาใหม่โดยสามารถ
วิเคราะห์ได้ถึงสัญญานั้น ๆ ว่าลูกค้าแต่ละบริษัทต่อสัญญามาแล้วกี่
ครั้งและหมดอายุสัญญามาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าไรซึ่งสามารถน า
ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงได้ 
 

>> New Contract  
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่ได้มีการต่อสัญญาได้   ซึ่ง
สามารถทราบได้ว่ามีลูกค้าจ านวนกี่รายการที่ได้ต่อสัญญาไปแล้ว 
ทั้งนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนการงานในท าส่วนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

>> Extend Contract  
เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาว่าลูกค้าได้ต่อ
สัญญาไปแล้วครั้งที่เท่าไหร่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาใช้
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ เช่น การส่งเมล์ขอบคุณ
ลูกค้าที่ไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัท เป็นการสร้าง
ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริษัทได้   
>> Customer Contract Non Moving Service  
เป็นการแสดงข้อมูลลูกค้าที่ขาดการติดต่อสัญญา ซึ่งวิเคราะห์
ออกมาได้ว่าลูกค้าแต่ละรายขาดการติดต่อมาแล้วเป็น
ระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และหาแนวทางแก้ไขได้ 
>> Expired Contract Calendar  
Prosoft CRM มีปฏิทินที่แสดงวันหมดอายุของสัญญาการให้
พนักงานบริการหลังการขายสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ว่าแต่
ละเดือนมีลูกค้ารายใดบ้างที่มีสัญญาการบริการใกล้ครบ
ก าหนด เพราะการแจ้งให้ลูกค้าทราบในการต่อสัญญาการ
บริการก่อนที่สัญญาจะครบก าหนดจะช่วยให้ลูกค้าสามารถ
ตัดสินใจต่อสัญญาบริการง่ายกว่าการแจ้งให้ลูกค้าต่อสัญญา
การบริการหลังจากที่สัญญาหมดอายุไปแล้ว 
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Service Management 
ข้อมูลองค์ความรู้ขององค์กรนั้นสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ส าหรับวัดประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริการได้ รวมทั้งช่วยให้

ผู้บริหารน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนเพื่อพัฒนาสินค้าต่อไปได้ 

 Knowledge Base Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Solution of Case Report  
เป็นการวิเคราะห์ถึงการน าข้อมูลจากที่ได้จัดเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ของ
องค์กรมาใช้งานในส่วนของ Case ว่ามีอะไรบ้างและด าเนินการอยู่ใน
สถานะใดท าให้พนักงานสามารถวางแผนการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
>> Top Rating Solution 
เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการน าองค์ความรู้มาใช้ว่ามีการน าข้อมูลในเรื่อง
ใดมาใช้มากที่สุด สามารถน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับสินค้าให้ดียิ่งข้ึน  
>> Reason of Incorrect Answer  
เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริการว่าพนักงาน
แต่ละคนตอบค าถามผิดมากน้อยแค่ไหนและยังสามารถทราบสาเหตุได้ว่า
เป็นเพราะอะไร เช่น พนักงานขาดประสบการณ์ ก็สามารถน าการวิเคราะห์
ในส่วนนี้ไปอบรมความรู้ให้พนักงานเพิ่มเติมได้  
>> Customer Service Status  
เป็นการวิเคราะห์การเข้ามาใช้บริการ Customer Service ของลูกค้าซึ่งท าให้
ทราบได้ว่าในการตอบค าถามแก่ลูกค้านั้นพนักงานผู้ดูแลได้ด าเนินการใน
แต่ละปัญหาอยู่ในสถานะใดบ้าง เป็นจ านวนเท่าไหร่ โดยยังใช้เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน Customer Service ได้เป็นอย่างดี 
>> Compare Customer Service  
สามารถวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบจ านวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ Customer 
Service ในแต่ละปีได้ซึ่งใช้วัดประสิทธิภาพของสินค้าและบริการทั้งยัง
น าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการได้ 
>> Employee Performance  
สามารถวิเคราะห์การตอบปัญหาของพนักงานบริการได้ซึ่งจะแสดง
เปรียบเทียบผลการตอบปัญหาในการตอบถูกกับการตอบผิด ซึ่งสามารถ
น ามาใช้วัดประสิทธิภาพการตอบปัญหาของพนักงานแต่ละคนได้  
>> Customer Service Close  
สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้บริการตอบค าถามลูกค้าที่เสร็จสิ้นแล้วว่ามี
รายการใดบ้างและมีพนักงานคนใดเป็นผู้ดูแลใช้ในการวัดประสิทธิภาพ
ของการท างานได้  
 

>> Case Status   
เพื่อใช้แสดงจ านวนของ Case แต่ละสถานะโดยแยกตามหัวข้อที่ได้
ก าหนดไว้ซึ่งสามารถน า Case มาใช้วิเคราะห์แต่ละหัวข้อได้ว่า Case 
ส่วนใหญ่เกิดจากอะไรเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้
และน าไปใช้ในการวัดประสิทธิภาพของพนักงานบริการได้ 
>> Compare Revenue with Expenses  
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบรายได้จากการซื้อสินค้ากับค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการให้บริการลูกค้า ซึ่งน ามาใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนได้เพื่อ
เป็นแนวทางในการวางเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าต่อไปได้ 
>> Case Close   
เพื่อใช้ในการวิเคราะห ์Case ที่ได้ท าการไขปัญหาให้กับลูกค้า
เรียบร้อยแล้วสามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของพนักงานที่ดูแล 
Case นั้นๆ ได้ 
>> Case Overdue  
 เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับ Case ที่เกินเวลาที่ได้ก าหนดไว้ว่ามีกรณี
ไหนบ้างและมีพนักงานคนใดเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งใช้ในการติดตามถึง
สาเหตุความล่าช้าเพื่อพนักงานบริการจะได้รีบด าเนินการในการ
แก้ปัญหานั้นๆ ทั้งนี้ยังใช้ในการวัดประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบริการหลังการขายได้ 
>> Case by Case Source  
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์แหล่งที่มาของ Case ว่ามาจากแหล่งใดบ้าง 
เช่น อีเมล์, โทรศัพท์, แฟกซ์ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้น าไปใช้วางแผน
เกี่ยวกับการบริการหลังการขายส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบการบริหารหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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