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Prosoft CRM เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยช่ ว ยให้ ส ามารถ
รวบรวมข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว แยกแยะ
ประเภทลูกค้า เพื่อนาเสนอสินค้าและบริการสาหรับ
เขาโดยเฉพาะ ที่สาคัญช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้า
และลดต้นทุนในการบริการลูกค้า ดังประโยคที่ว่า การ
รักษาลูกค้าเก่ามีต้นทุนน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ 3
เท่า ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Prosoft CRM อย่าง
ชัดเจนคือธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มยอดขายและผล
กาไรสูงสุดโดยที่ต้นทุนในการดาเนินธุรกิ จลดลงลูกค้า
มีความพึงพอใจต่อสินค้าและการบริการหลังการขาย
มากขึ้นซอฟท์แวร์ Prosoft CRM ทาให้กระบวนการ
การทางานของพนักงานขาย พนักงานการตลาด และ
พนักงานที่ทาหน้าที่บริการหลังการขายดีขึ้นแน่นอน
ในภาวะสถานการณ์ โ ลกปั จ จุ บั น ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของความไม่ แ น่ น อน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว ของ
สถานการณ์แวดล้อมด้านตลาด มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน คู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันปัจจัยเหล่านี้เป็น
สาเหตุสาคัญที่ส่งเสริมให้ลูกค้า “มีอานาจมากขึ้น” ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไปซื้อสินค้าและบริการจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้
ง่ายขึ้นลูกค้าในภาวะนี้คาดหวังมากขึ้นว่าจะได้รับการเสนอขายสินค้าและบริการในแบบเฉพาะที่ตนเองต้องการ
( Personalized or Customized ) มีคุณค่าสูงขึ้น และสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น
ดังนั้นผู้บริหารที่ต้องการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงนี้ต้อง
ท าความเข้ า ใจที่ ดี ขึ้ น เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า เพื่ อ
คาดการณ์และสนองตอบความท้าทายนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าว การ
บริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า
(Customer
Relationship
Management) จึงกลายเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราใช้สินค้าของเราอย่าง
ต่อเนื่องหรืออาจแนะนาให้คนอื่นมาใช้บริการกับเรา และก่อให้เกิด
ผลกาไรที่ยั่งยืนและยาวนานให้กับองค์กร

คุณสมบัติเด่น

Prosoft CRM

รูปแบบ Graphics ที่สวยงามน่าใช้ ง่ายต่อการใช้งาน
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ( Skin) ของหน้าจอตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
รองรับการทางาน 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
โปรแกรมแยกเป็นระบบอย่างชัดเจน และมี Flow การทางานเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
มีระบบสารองข้อมูลอัตโนมัติ (Back up) และระบบการเรียกข้อมูล (Restore) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับการ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหาทุกหน้าจอ
สามารถกาหนด filed ต่างๆ ที่สาคัญในการเรียกดูข้อมูลได้
รูปแบบการค้นหาสามารถค้นหาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การค้นหาตามตัวอักษร, การค้นหาตามคอลัมน์
หน้าต่างค้นหาสามารถซ่อนคอลัมน์ที่ไม่ต้องการได้ และสามารถโยกย้ายคอลัมน์เองได้
สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ เช่น ข้อมูลในวันนี้, 7 วันล่าสุด, เดือนปัจจุบัน ฯลฯ
สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม และรายงานตามความต้องการได้
มีระบบ Customer Database Management Tool เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ Database ลูกค้าให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ที่สุด และสามารถควบคุมฐานลูกค้าให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน
การพิมพ์รายงาน แบบฟอร์มต่างๆ สามารถส่งจากโปรแกรมได้ทันทีทั้งในรูปแบบ Email หรือรูปแบบ Fax เพื่อลด
ขั้นตอนในการทางาน และลดต้นทุนการดาเนินงาน
ทุกหน้าจอสามารถบันทึก Note ได้อย่างละเอียด
ทุกหน้าจอสามารถ Attach File เพื่อใช้ในการเรียกดูข้อมูล หรือเอกสารสาคัญต่าง ๆ ได้ทันที
สามารถเลือกรูปแบบการทางานได้ทั้งแบบ On Windows และ On Web
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ประกอบไปด้วย

Sales Force Automation

Marketing Automation

Services Management

Knowledge Management

Approve Management

Administrator

Analytics

Sales Force Management

Activity Management บริหารกิจกรรมในการติดต่อกับลูกค้า
สามารถทราบกิจกรรมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าได้ในแต่ละวัน หรือ แบบรายเดือน รายปี เป็นต้น
สามารถแยกประเภท Activity ได้หลายรูปแบบ เช่น Appointment, Phone, Fax, Email, Letter, Event
สามารถทราบประวัติการทา Activity ได้ว่าเคยติดต่อกันในรูปแบบใด, ติดต่อเมื่อไหร่ และใครเป็นผู้ติดต่อ
สามารถมั่นใจได้ว่า Activity ที่ได้มีการติดต่อทั้งหมด ตั้งแต่ครั้งแรก ถึงครั้งสุดท้ายจะไม่มีการสูญหาย เพราะถูก
จัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลลูกค้าโดยตรง
Activity ทั้งหมดสามารถนามาติดตามงานได้ทันที เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
สามารถแยกสถานะของ Activity ได้ เช่น In process, wait, Complete เป็นต้น
Activity Email สามารถส่ง Email จากโปรแกรมได้ในทันที และเก็บเป็นประวัติการติดต่อไว้ได้
สามารถทราบลาดับความสาคัญของแต่ละ Activity ได้ เพื่อให้ทราบว่า Activity ใดต้องทาอย่างรีบด่วน
สามารถทราบสถานะของ Activity ได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น Not Start, In Process, Wait, Complete เป็นต้น
สามารถทราบ Activity ที่ต้องทาในแต่ละวันได้ในรูปแบบ Calendar
สามารถดูการนัดหมายได้ทั้งแบบรายบุคคล และรายทีม

Anniversary
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยการสร้าง Anniversary
กาหนดรูปแบบโอกาสสาคัญของลูกค้าได้ เช่น วันเกิด วันก่อตั้งบริษัท เป็นต้น
สามารถกาหนดค่าการแจ้งเตือนเมื่อถึงวันครบรอบวันสาคัญลูกค้าได้
สามารถส่ง Email จากระบบ เพื่ออวยพรลูกค้าได้
สามารถดูวันครบรอบวันสาคัญลูกค้าของตนเองได้ ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน
สามารถกาหนดการแจ้งเตือนให้ Sale ทราบวันสาคัญของลูกค้าได้ทั้งผ่านโปรแกรม และEmail
สามารถดูวันสาคัญของลูกค้าในรูปแบบ Calendar ได้

Big Deal Alert
ทราบยอดขายรายใหญ่ ได้ทุกระยะ ปิดการขายรายใหญ่ได้ทุกเวลา
สามารถดูยอดขายรายใหญ่ในแต่วัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการได้
สามารถทราบยอดขายรายใหญ่ได้ทาง Email และเมื่อเข้าสู่ Prosoft CRM
สามารถสร้าง Template Big Deal ได้ว่าต้องการแสดงอะไรบ้าง เช่น ยอดขาย, รายได้คาดหวัง, วันที่คาดว่าจะ
ปิดการขายได้, Opportunity Stage , รายละเอียดเพิ่มเติม, ปัญหาหรืออุปสรรค เช่น ติดปัญหาเรื่องราคา หรือมี
การเปรียบเทียบสินค้าจากหลาย supplier เป็นต้น

Calendar
ปฏิทินแสดงข้อมูลได้หลากหลายมุมมอง
Calendar ในระบบ Prosoft CRM สามารถแยกได้ ดังนี้
 Activity Calendar แสดงกิจกรรมที่ต้องทา
-

Activity Calendar สามารถดูกิจกรรมที่ต้องทาตามบุคคล
และเป็นแบบทีมงานได้

-

Activity Calendar สามารถดูแยกตามประเภทกิจกรรมได้
เช่น Appointment, Task, Phone เป็นต้น

-

Activity Calendar สามารถดูแยกตามสถานะได้
เช่น Complete, In Process, Wait เป็นต้น

 Anniversary Calendar แสดงวันสาคัญของลูกค้า
-

สามารถดูแยกประเภทวันสาคัญของลูกค้าได้

 Service Schedule Calendar แสดงตารางการให้บริการของฝ่าย service ได้ทั้งแบบที่ Plan ไว้ และ
Actual และสามารถดูตามเลขที่สัญญาได้
 Invoice of Maintenance Calendar แสดงค่า Maintenance ที่ถึงกาหนด เลือกดูทั้งแบบผ่านการชาระ
เงินมาแล้ว หรือยังไม่ชาระเงินได้
 Expired Contract Calendar แสดงสัญญาที่หมดอายุ
สามารถเลือกช่วงข้อมูลได้ตามต้องการ
สามารถดูเฉพาะ Owner ได้

Alert Management
โปรแกรมทาการเตือนข้อมูลที่สาคัญได้อย่างรวดเร็ว ทาให้ไม่พลาดข้อมูลที่สาคัญจากงานขาย
สามารถทราบข้อมูลข่าวสารในการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรีบติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
การ Alert สามารถ Alert ได้ ทั้งแบบ On Windows, On Web หรือในรูปแบบ Email
สามารถทราบความเคลื่อนไหวในการดาเนินกิจกรรมได้ตลอดเวลา แม้ไม่ได้เข้าใช้โปรแกรม เพราะจะได้รับข้อมูล
ทาง Email
สามารถแสดงการ Alert ให้กับพนักงานและผู้บริหารทาให้ไม่พลาดข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่
• Resource แจ้งเตือนเมื่อมีความต้องการให้เพื่อนร่วมงาน หรือผู้จัดการไปทา Activity ร่วมกับพนักงาน
ที่บันทึก Activity ไว้
• Convert Lead แจ้งเตือนเมื่อมีการคัดกรองกลุ่มลูกค้าใหม่ (Lead) ไปเป็นลูกค้ามุ่งหวัง (Account)
รวมถึงโอกาสทางการขาย (Opportunity)
• Assignment แจ้งเตือนเมื่อได้รับการมอบหมายให้ดูแลลูกค้าโดยการ Assign
• Activity แจ้งเตือน Activity ว่าต้องทา Activity อะไรบ้างในแต่ละวัน-เวลา ทาให้ไม่พลาด Activity ที่
สาคัญ รวมถึง Activity ที่มีการกาหนดไว้จาก Sale Process ว่าต้องดาเนินกิจกรรมทางการขาย
อะไรบ้างเพื่อให้ปิดการขายได้ตามที่คาดหวังไว้
Anniversary แจ้งเตือนเมื่อถึงวันสาคัญของลูกค้า เช่น วันครบรอบก่อตั้งบริษัท, วันเกิดผู้บริหาร เป็นต้น
Big Deal Alert โปรแกรมจะแจ้งยอดขายรายใหญ่ ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเร่งการปิดการขาย และ
ผู้บริหารก็สามารถทราบยอดขายได้ทุกระยะ
Approve แจ้งเตือนเมื่อมีใบเสนอราคาที่รอการ Approve เพื่อผู้จัดการจะได้รีบตรวจสอบ และ
ทาการ Approve เพื่อให้ Sale ดาเนินการขายต่อไปอย่างรวดเร็ว
สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีสัญญาบริการครบกาหนด โดยเตือนไปยังลูกค้า และพนักงานที่ต้องทาเอกสารแจ้งหนี้ได้

Customer Database Management Tool
เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทางาน และ
การประสานงานระหว่างพนักงานขาย กับลูกค้า
Assign เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเจ้าของรายการ
จากคนเดิมเป็นเจ้าของคนใหม่ เพื่อความ
ต่อเนื่องในการดาเนินงาน และประสานกับลูกค้า
Sharing เพื่อรองรับการแชร์ข้อมูลให้เพื่อนร่วมงาน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องประสานงานกับลูกค้า
แทนกันได้ รวมถึงสามารถเลือกระดับการแชร์ข้อมูลได้
เช่น Read, Write, Delete, Append
Copy เป็นการ Copy ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันแต่อาจ
แตกต่างกันบางส่วน เช่น ข้อมูลลูกค้า, ใบเสนอราคา เป็นต้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทางาน
Find Duplicate สามารถเลือกรูปแบบการตรวจสอบค่าซ้าได้ เช่น ชื่อลูกค้า, ที่อยู่ลูกค้า, รหัส, ลูกค้า
เป็นต้น กรณีที่เกิดค่าซ้าโปรแกรมจะทาการเตือนเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลซ้ากันในระบบ
Merge Duplicate สามารถรวมข้อมูลที่มีค่าซ้ากันให้เป็นรายเดียว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด
Import สามารถ Import ข้อมูลลูกค้าใหม่ ได้ทีละหลายรายการ เพื่อให้ได้ข้อมูลลูกค้าจานวนมาก
ในการ Assign ให้ Sale ติดตามเพื่อดาเนินการขายต่อไป
Export ทุกระบบสามารถ Export ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Excel, Text, HTML
เมื่อ Export ออกมาแล้วจะได้รูปแบบที่สวยงามไม่ต้องเสียเวลาในการจัดเรียงข้อมูลใหม่

Sales Force Automation
เป็นระบบที่สนับสนุนการทางานของฝ่ายขาย ซึ่งสามารถบริหารข้อมูลของลูกค้ามุ่งหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามผลการขายได้อย่างแม่นยา ทาให้ทราบว่าโอกาสการขาย (Opportunity) ใดที่ปิดการขายได้ (Close Won) หรือปิด
การขายไม่ได้ (Close Lost) เพราะอะไร รวมถึงสามารถวิเคราะห์ยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

Lead, Contact, Account Management
สามารถ Import ลูกค้าได้ครั้งละหลายรายการ เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลลูกค้าจานวนมาก
สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าแบบเร่งด่วน (Quick Lead) แล้วมาป้อนข้อมูลที่สาคัญในภายหลังได้
สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าและประวัติลูกค้าได้อย่างละเอียดเพื่อใช้เป็น Information ในการติดต่อกับลูกค้า
สามารถเพิ่มที่อยู่ของลูกค้าได้มากกว่า 1 แห่ง และสามารถเพิ่มรูปแผนที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อได้
สามารถระบุ Web Link ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ไม่จากัด
สามารถระบุรูปแบบการติดต่อกับลูกค้าได้ว่ารูปแบบใดที่สะดวกในการติดต่อ เช่น Phone, Email, Fax, Letter

สามารถบันทึกข้อมูลจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาสทางการขาย, อุปสรรคทางการขาย (SWOT) ได้
สามารถบันทึก Notes เพิ่มเติมและ Attach files เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้โดยตรงที่ฐานข้อมูลลูกค้า
สามารถกาหนด Process ในการทา Activity ทางการขายให้พนักงานขายได้ ว่ามี Process ใดบ้าง ตั้งแต่การ
เปิดการขาย จนกระทั่งปิดการขาย
สามารถระบุได้ว่าลูกค้าสนใจสินค้า หรือบริการประเภทใด
สามารถระบุแหล่งที่มาของลูกค้า (Lead Source) ได้ว่ามาจากแหล่งใด เช่น จากการโฆษณา, จากเว็บไซต์, จาก
การสัมมนา, จากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
สามารถระบุความสนใจ (Rating) ของลูกค้าได้วา่ อยู่ในระดับใด เช่น Hot หมายถึง สนใจสินค้ามากต้องรีบติดต่อ
ลูกค้าด่วน เป็นต้น
สามารถบันทึก Campaign ที่ลูกค้าสนใจ และเพิ่มเป็นกลุ่ม Marketing List สาหรับทาการตลาดได้
สามารถเรียกดู Campaign Calendar ได้ทันทีที่หน้าจอบันทึกลูกค้า
สามารถ Assign พนักงานที่เป็นเจ้าของลูกค้า ให้พนักงานท่านอื่นดูแลแทนได้ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้า
สามารถ Sharing ข้อมูลลูกค้าให้พนักงานท่านอื่นเข้าถึงข้อมูลได้ ตามสิทธิ์ที่กาหนด
สามารถทาการคัดกรอง (Qualified) ลูกค้าใหม่ เพื่อนามาเป็นลูกค้ามุ่งหวัง และสร้างโอกาสทางการขายได้
สามารถบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อได้มากกว่า 1 คน
และสามารถบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อได้
สามารถทราบได้ว่าลูกค้าที่ติดต่อมีบริษัทในเครือกี่บริษัท
และบริษัทอะไรบ้าง
สามารถบันทึก Activity ในการติดต่อกับลูกค้าได้ที่เมนู
ของลูกค้าโดยตรง และเก็บเป็นประวัติในการติดต่อได้
สามารถบันทึก Process การขายตั้งแต่สร้าง Opportunity,
Quotation, Order, Invoice ได้ที่เมนูของลูกค้าโดยตรงเพื่อ
ให้ง่ายต่อการทางาน และการดูประวัติการดาเนินกิจกรรม
ทางการขาย
ระบุได้ว่าผู้ติดต่อนั้นมีหน้าที่หรือบทบาท (Role) สาคัญอะไร
เช่น ผู้มีอานาจตัดสินใจ, ที่ปรึกษา, ผู้แนะนา เป็นต้น
สามารถกาหนดจานวนวันเครดิต, เงื่อนไขการชาระ, เขตการขาย ของลูกค้าได้
สามารถพิมพ์ Label ของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้ติดซองจดหมาย หรือเอกสารสาคัญ

Opportunity Management
การบริหารโอกาสทางการขาย (Opportunity Management) เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดาเนินการขายได้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่การเปิดการขายจนปิดการขาย และวิเคราะห์ Close Won, Close Lost ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างประเภท Opportunity ได้ไม่จากัด
ตามความต้องการของแต่ละกิจการ
สามารถระบุได้ว่าลูกค้าที่มีศักยภาพ (Potential)
หรือมีกาลังซื้อมากที่สุดเป็นใคร
สามารถทราบได้ว่าโอกาสทางการขายที่เกิดขึ้น
ลูกค้าสนใจสินค้าอะไรบ้าง
สามารถทราบขั้นตอนการดาเนินการขายได้อย่างต่อเนื่อง
ว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น กาลังพิจารณา, อยู่ระหว่าง
เปรียบเทียบราคา, ได้รับใบสั่งซื้อ หรือปิดการขายเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น
สามารถทราบได้ว่าแต่ละขั้นตอนที่ลูกค้ากาลังตัดสินใจ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่คาดว่าจะปิดการขายได้
สามารถทราบได้ว่า Opportunity ที่เกิดขึ้นมาจาก Campaign ใด
สามารถทราบได้ว่าแต่ละ Opportunity มีโอกาสปิดการขายได้เมื่อไหร่ (Expect Close Date)
สามารถประมาณการได้วา่ รายได้ ที่คาดว่าจะได้รับ (Estimate Revenue) หลังจากปิดการขายของ Opportunity
นี้ว่าเป็นเงินเท่าใด
สามารถทราบได้ว่าแต่ละ Opportunity มีคู่ค้า หรือคู่แข่งรายใด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการนาเสนอขายให้ประสบ
ความสาเร็จ
สามารถทราบได้ว่า Opportunity ถ้ามีการ Close WON จะได้ยอดขายเป็นจานวนเงินเท่าใด
รองรับการเก็บข้อมูลของคู่แข่งได้หาก Opportunity นี้ Close Lost เพื่อใช้วางแผนการตลาด และการขาย
รองรับการบันทึก Contact มากกว่า 1 คนและสามารถกาหนดได้ว่า Contact แต่ละคนมีบทบาทอย่างไร
สามารถดูข้อมูล Quotation , Order, Shipment , Invoice, Credit Note ที่เกี่ยวข้องกับ Opportunity ได้ทันที
สามารถ Assign Opportunity ที่เกิดขึ้นให้พนักงานขายคนอื่นเป็นเจ้าของแทนได้
สามารถ Sharing Opportunity กาหนดให้พนักงานขายคนอื่นเข้าถึงข้อมูลได้ ตามสิทธิ์ที่กาหนด
สามารถ Re Open จาก Opportunity ที่ได้มีการปิดไปแล้ว และต้องการนามาใช้ใหม่อีกครั้ง
สามารถบันทึก Notes และ Attach files ที่เกี่ยวข้องกับ Opportunity ได้
สามารถทราบได้ว่า Opportunity ที่เกิดขึ้นมาจากแหล่งที่มาใด
ทุก Opportunity สามารถ Alert เมื่อยอดขาย และเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ ถึงค่าคาดหวังตามที่กาหนดไว้ได้
สามารถทราบได้ว่า Opportunity ใด Close Won หรือ Close Lost เพราะอะไร และเสียโอกาสให้คู่แข่งขันรายใด
มูลค่าเท่าใด

Sale Process
สามารถสร้าง Sale Process เพื่อโปรแกรมจะทาการ Generate Activity ในแต่ละช่วงเวลาในอัตโนมัติ ทาให้
sale ทราบระยะเวลาในการที่ต้องติดต่อลูกค้า

Big Deal Alert
สามารถทราบ Big Deal Alert ได้เป็นประจาทุกวัน
สามารถทราบ Big Deal alert ได้ในรูปแบบ Email
เมื่อได้ Big Deal ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถช่วย
ดาเนินการปิดการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
สามารถกาหนดรูปแบบการแจ้งเตือนได้ว่าต้องการ
เตือนไปให้ใครบ้าง
สามารถกาหนดมูลค่าการขาย และค่าเปอร์เซ็นต์คาดหวังได้ว่า
ต้องการให้เตือนเมื่อค่าคาดหวังอยู่ระดับใด และปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่เช่น เช่นแจ้งเตือนว่า ลูกค้าอยู่
ระหว่างการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ค่าคาดหวังประมาณ 70% มูลค่าขาย 100,000 บาท ลูกค้าขอส่วนลดอีก
10% แล้ว PO ทันที เป็นต้น

Quotation
สามารถอ้างอิง Opportunity มาบันทึก Quotation หรือสามารถเปิด Quotation เพื่อเสนอราคาโดยไม่อ้างอิง
Opportunity ได้
สามารถ Post Quotation ที่ผ่านการอนุมัติไปทา Order ได้อย่างรวดเร็ว
สามารถกาหนดราคาขายสินค้าตามช่วงเวลา และโปรแกรมจะขึ้นราคาขายให้อัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
สามารถส่ง Quotation ให้ลูกค้าได้ทันทีในรูปแบบ E-mail หรือ Fax จากโปรแกรม เพื่อลดขั้นตอนการทางาน
และลดต้นทุนดาเนินงาน
Quotation ที่รอการ Approve โปรแกรมจะทา Alert และส่ง E-mail แจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์อนุมัติได้ทันที
รองรับการบันทึก Quotation แยกตามแผนก, ตาม Job ได้
สามารถ Copy Quotation เดิมเพื่อเสนอให้กับลูกค้ารายใหม่ได้เพื่อความรวดเร็วในการทา Quotation
การทา Quotation สามารถเพิ่มคาอธิบายแต่ละรายการสินค้าได้ และเพิ่มคาอธิบายหมายเหตุได้ ไม่จากัด
สามารถระบุส่วนลดได้ทั้งแบบจานวนเงิน และเปอร์เซ็นต์ และรองรับส่วนลดต่อสินค้า และส่วนลดท้ายบิล
สามารถ Hold Quotation ที่จัดทาแล้ว แต่ยังไม่ต้องการนาเสนอได้
สามารถ Revise Quotation ที่ Not Approve หรือ Approve แล้วได้ และเก็บประวัติในการ Revise ทุกครั้ง
สามารถทราบสถานะของ Quotation ได้ว่ามีการอ้างอิงไปทารายการอื่นแล้วหรือยัง
สามารถ Revise Quotation ได้ และเก็บประวัติเสนอราคาก่อน Revise เพื่อดูประวัติได้จาก Quotation History

Order
สามารถทารายการสั่งขายได้ทันทีจากหน้าจอ Quotation
ที่มีการ Approve เรียบร้อยแล้ว
สามารถทราบสถานะของ Order ได้ตลอดเวลา
เช่น Open, Partial, Cancel, Close
สามารถเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ (Assign) ใบสั่งขายได้
รองรับสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล Opportunity ตามผู้ใช้
หรือพนักงานขายที่ Login เข้ามาใช้งานโปรแกรม
พนักงานขายสามารถทาการแชร์ข้อมูล ให้กับ
พนักงานขายคนอื่นเข้าถึงข้อมูลได้ ตามสิทธิ์ที่กาหนด
สามารถ Post Order เพื่อทาการ Shipment และ Invoice พร้อมกันได้
สามารถบันทึกที่อยู่ได้ไม่จากัดประเภท เช่น ที่อยู่สาหรับออกบิล, ที่อยู่สาหรับส่งของ
สามารถระบุ Opportunity ได้ในการทา Order
สามารถระบุประเภทสินค้าที่ทา Orderได้ว่าเป็นประเภทสินค้าปกติ หรือสินค้าบริการ
สามารถระบุ Job, เขตการขายให้กับ Order ได้ และใช้ในการวิเคราะห์รายงานได้
สามารถกาหนดวันที่ของการส่งสินค้าได้เพื่อให้ทราบรายละเอียดของการส่งสินค้า

Invoice
สามารถทา Invoice ได้ทันทีโดยการ Post Shipment &Invoice
สามารถทราบสถานะของ Invoice ได้
เมื่อบันทึก Invoice เรียบร้อยแล้ว Opportunity จะแสดงค่า Closed Won 100% ที่ Opportunity ให้อัตโนมัติ
สามารถระบุ Job เขตการขายให้กับ Invoiceได้ และใช้ในการวิเคราะห์รายงานได้
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ลูกค้า และสถานที่ส่งของได้จากหน้าต่าง Invoice
สามารถพิมพ์ฟอร์ม Invoice ได้จากระบบ หรือสามารถสร้างฟอร์มเองได้
สามารถบันทึก Activity ที่เกี่ยวข้องกับ Invoice และเก็บเป็นประวัติได้
สามารถบันทึก Notes และ Attach files ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Invoice ได้

Credit Note
สามารถบันทึกข้อมูล Credit Note จากหน้าจอบันทึก Invoice
ได้ทันทีเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องคอยสลับหน้าจอ
สามารถทราบได้ว่าเมื่อมีการลดหนี้แล้วทาให้ Close Lost
เป็นจานวนเงินเท่าใด
สามารถ Assign Credit Note มอบหมายรายการให้พนักงานขาย
รายอื่นเป็นเจ้าของรายการแทนได้
สามารถ Sharing Credit Note กาหนดให้พนักงานขายรายอื่น
เข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ์ที่กาหนด
สามารถค้นหาและแสดงข้อมูลตามวันที่เอกสาร, วันที่แก้ไขครั้งล่าสุดได้
สามารถเปิดดูข้อมูล Invoice, Orders, Quotations, Opportunity ที่เกี่ยวข้องกับ Credit Note ได้โดยไม่ต้องปิด
หน้าต่าง Credit Note
สามารถบันทึก Activity ที่เกี่ยวข้องกับ Credit Note และเก็บเป็นประวัติได้
สามารถบันทึก Notes และ Attach files ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการลดหนี้ได้ไม่จากัด

Marketing Automation

เป็นระบบที่สนับสนุนการทางานทางการตลาด สามารถจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อทาการตลาดได้ตามประเภทธุรกิจ และ
สร้าง Campaign ได้หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ได้ว่า Campaign ที่จัดไว้ประสบความสาเร็จหรือไม่ และสามารถ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จาก Campaign ที่จัดไว้ได้

Price List & Standard Price
กาหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใช้ราคาขาย
สามารถระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการของกาหนด
ราคาได้ ช่ ว ยให้ พ นั ก งานขายสามารถน าราคาขาย
ปัจจุบันไปนาเสนอราคาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ลด
ปัญ หาการใช้ ร าคาเก่า ไปบอกลูก ค้ า ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกั บ
ความพึงพอใจของลูกค้ากรณีที่จาเป็นต้องแก้ไขราคาที่
สูงกว่าที่เคยเสนอไปครั้งแรก

ปรับราคาสินค้า
ในส่วนของการกาหนดราคาขาย (Price List)
สามารถปรับข้อมูลรายการสินค้าทุกรายการให้มีราคา
และส่ ว นลดที่ เ ท่ า กั น ได้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การปรั บ ราคาที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมช่วยให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน
สามารถทางานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
นาเข้าข้อมูลสินค้า
สามารถนาเข้าข้อมูลสินค้าที่ได้กาหนดราคาตาม
รูปแบบที่กาหนดไว้ได้ครั้งละหลายๆ รายการทาให้ไม่
เสียเวลาในการเลือกและกาหนดราคาสินค้า
กาหนดราคาขายตามกลุ่มลูกค้า
เป็นการกาหนดราคาขายตามกลุ่มของลูกค้า ซึ่ง
สามารถทาการเลือกลูกค้าที่ต้องการให้สามารถใช้ราคา
ตาม Price List ที่กาหนดไว้โดยสามารถเพิ่มรายการ
ลู ก ค้ า ได้ ซึ่ ง จะน ารายการข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า มาจาก
Contact และ Account

Marketing List
Cost
เป็ น การก าหนดเกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น ที่ จ ะใช้ ใ นการท า
แผนการตลาดเพื่อทาให้ทราบว่าในแต่ละแผนการตลาด
นั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่บ้าง
Add Member to another Marketing List

Marketing Source
เป็นการระบุเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ Marketing List
ได้ เช่ น จากการโฆษณา, งานสัมมนา, การตลาดบน
เว็บไซต์ เป็นต้น สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้
ในการวางแผนการทาการตลาดต่อได้

เป็นการเพิ่มสมาชิกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วและ
มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ได้มาซึ่งลูกค้าเพิ่มขึ้นได้
Assign
เป็นการมอบหมายหรือเปลี่ยนพนักงานผู้ดูแลกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย (Marketing Lists) ในรายการนั้นๆ ให้
พนักงานคนอื่นเป็นผู้ดูแลแทน

Campaign
Expected Revenue
เป็ น การค านวณรายได้ ที่ ค าดหวั ง จากการท า
แคมเปญซึ่งโปรแกรมจะทาการคานวณให้จากสินค้าที่
เข้าร่วมรายการในการจัดแคมเปญนั้นๆ
Expected ROI
เป็นการประมาณการผลตอบแทนการลงทุนที่จะ
ได้รับว่าแคมเปญที่ได้จัดนั้นมีผลตอบแทนกลับมากี่เท่า
Campaign Response
เป็ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การตอบรั บ แคมเปญจาก
ลูกค้าว่ามาจากลูกค้ากลุ่มเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มีความ
สนใจในแคมเปญที่จัดขึ้นซึ่งทาให้ทราบได้ว่าแคมเปญที่
จัดนัน้ มีจานวนลูกค้าที่สนใจมากน้อยเพียงใด

Campaign Activity
ใช้ ใ นการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท ากิ จ กรรม
ตลอดทั้งการจัดแคมเปญเพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนเกี่ยวกระบวนการทางานในแคมเปญนั้ น
และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ลในการจั ด แคมเปญครั้ ง ต่ อ ไปได้ ซึ่ ง
สามารถดูได้ว่าแต่ละกิจกรรมอยู่ในสถานะใด เช่น Wait,
In process ทาให้การดาเนินกิจกรรมนั้นเป็นไปอย่างมี
ระบบ และรวดเร็วมากขึ้น

Send E-mail to Target Marketing
สามารถแจ้ ง การจั ด แคมเปญไปยั ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมายได้เลยจากฟังก์ชัน More Action โดยระบบจะ
ทาการส่งอีเมล์ไปยังลูกค้าใน Mailing List ที่เลือกไว้ซึ่ง
จะทาให้ลูกค้าเป้าหมายทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
Copy Campaign
สามารถทาการคัดลอกแคมเปญเดิมมาทารายการ
ใหม่ ไ ด้ ใ นกรณี ที่ แ คมเปญที่ จั ด นั้ น ท ารายได้ หรื อ
ผลตอบแทนสูง สามารถนามาจัดแคมเปญได้อีก ไม่ต้อง
เสียเวลาบันทึกแคมเปญใหม่

Close Campaign
เป็ น กา รปิ ด แค มเปญซึ่ งมี 2 ลั ก ษ ณะ คื อ
Complete หรือ Cancel โดยต้องระบุเหตุผลของการปิด
แคมเปญด้ ว ยว่ า เพราะสาเหตุ ใ ดซึ่ ง ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้
สามารถน ามาเพื่ อ จะใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์
เกี่ยวกับการจัดแคมเปญครั้งต่อไปได้

Marketing Automation
ROI
สามารถวิเคราะห์ได้ถึงแคมเปญทั้งหมดที่ได้ทา
การปิ ด แคมเปญไปแล้ ว ซึ่ ง สามารถทราบได้ ว่ า มี
แคมเปญไหนบ้ า งที่ ท าส าเร็ จ หรื อ ไม่ ส าเร็ จ และยั ง
เปรียบเทียบเกี่ยวกับรายได้ที่คาดหวังกับรายได้ที่เกิดขึ้น
จริงได้ว่ามีความสมดุลกันหรือไม่ซึ่งนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดแคมเปญครั้งต่อไปได้
Acquisition Cost
สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ถึ ง ต้ น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด
แคมเปญเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า 1 ราย ซึ่งสามารถนามา
คิดซึ่งสามารถนามาคิดมูลค่าที่ใช้ในการลงทุนของแต่ละ
แคมเปญได้

ราคาสินค้ามาตรฐาน
เป็ น การวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ราคามาตรฐานที่ ไ ด้
กาหนดแต่ละช่วงเวลาว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ได้ตั้งราคา
มา ตรฐา นไว้ ท าใ ห้ ส าม ารถน า ข้ อ มู ล รา คา ม า
เปรียบเทียบเพื่อใช้ในการวางแผนด้านการจัดการสินค้า
ต่อไปได้

Marketing List
สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับ Marketing List แต่ละ
รายการได้ว่าแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีจุดมุ่งหมาย
เพื่ออะไรบ้างและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เป็นจานวน
เงิ น เท่ า ไหร่ ท าให้ ส ามารถน ามาใช้ ว างแผนการท า
การตลาดในครั้งต่อไปได้

ราคาสินค้าตามช่วงเวลาและตามกลุ่มลูกค้า
สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาสินค้าที่ได้ตั้งราคา
ไว้ ว่ า สิ น ค้ า แต่ ละชนิ ด ที่ ใ ห้ ส่ว นลดมี อ ะไรบ้ า งและให้
ส่ ว นลดไปเท่ า ไหร่ ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ น ามาใช้ ใ นการวาง
แผนการขายในอนาคตได้

Campaign Response
สามารถนาข้อมูลการตอบรับจากแคมเปญของลูกค้ามา
วิเคราะห์ว่า แต่ละแคมเปญมีลูก ค้าสนใจมากน้อยแค่
ไหน ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเตรียมแนวทางในการจัดการ
ลูกค้าที่ตอบรับเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Campaign Cost
เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการจัดแคมเปญ
แต่ละกลุ่มว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง และสามารถนาผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้มาใช้ เพื่อนามาใช้ใน
การทาการตลาดต่อไป

Campaigns Revenue
สามารถใช้ วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ รายได้ ที่ ค าดหวั ง ของ
แคมเปญ ซึ่งจะเปรียบเทียบได้ถึงรายได้ที่คาดหวังกับ
รายได้ที่เกิดขึ้นจริง เมื่อทาการปิดแคมเปญแล้ว ทั้งนี้ยัง
สามารถนาแต่ละแคมเปญมาวิเคราะห์เพื่อหาแคมเปญ
ที่ดีที่สุดมาใช้ในทาการตลาดได้

Service Management

ระบบที่ช่วยในการบริหารงานบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทางาน
อย่างชัดเจนและรัดกุม ตั้งแต่การจัดการเกี่ยวกับสัญญาการบริการจนถึงการช่วยให้พนักงานสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่ มขึ้นอย่างชัดเจนรวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของลูกค้าว่าอยู่ในระดับใด เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้นได้

Contracts Management
Invoice of Maintenance
เมื่อจัดการเกี่ยวกับเอกสารสัญญาการให้บริการ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว สามารถออกเอกสารใบแจ้ ง หนี้ ก าร
ให้บริการหลังการขายได้เลยที่ฟังก์ชัน More Action ทา
พนักงานสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว

Authority
สามารถก าหนดเกี่ ย วกั บ ผู้ มี อ านาจลงนามใน
สั ญ ญาได้ ทั้ ง ในฝ่ า ยของลู ก ค้ า และฝ่ า ยขององค์ ก รที่
ให้บริการซึ่งเมื่อมีการเซ็นต์ลงนามในเอกสารสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ลงนามได้ว่าถูกต้องหรือไม่

Invoices of Maintenance fee
เป็นการออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการสามารถออกใบ
แจ้งหนี้ล่วงหน้าได้ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามการต่อ
สัญญาได้สะดวกขึ้น โดยใช้การอ้างอิงสัญญาฉบับเดิม
แล้วแก้ไขช่วงวันให้เป็นรอบบริการใหม่ได้ การทางานใน
ส่วนนี้ช่ว ยให้พนัก งานบริก ารสามารถวางแผนในการ
ติ ด ตามเกี่ ย วกั บ เอกสารได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
Maintenance fee
เป็นการกาหนดเงื่อนไขการชาระค่าบริการสาหรับ
ธุรกิจที่มีการต่ออายุสัญญาการบริการเป็นรายปี, ราย
เดือนหรือสามารถกาหนดเองได้ตามเงื่อนไขของบริษัท
ในส่วนนี้สามารถกาหนดเงื่อนไขการต่อสัญญาล่วงหน้า
ได้ว่าเมื่อครบงวดสัญญาครั้งต่อไปจะคิดค่าต่อสัญญา
เท่าไหร่

Contract History
เพื่อใช้ในการดูประวัติของเอกสารเดิมที่ได้ทาการ
ต่ อ อายุ สั ญ ญาหรื อ เอกสารที่ ไ ด้ ท าการแก้ ไ ข ท าให้
พนักงานบริการสามารถตรวจสอบได้ว่าได้ทาอะไรไปกับ
เอกสารแล้วบ้าง
Service Schedule
ช่วยให้พนักงานบริการหลังการขายสามารถวาง
แผนการบริการให้กับลูกค้า แต่ละรายได้ อย่างรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ สามารถนามาใช้ติดตามประวัติการ
ให้บริการในแต่ละครั้งว่าเรียบร้อ ยดีหรือติดปัญหาอะไร
อยู่ ห รื อ ไม่ นอกจากนี้ ยั ง สามารถน ามาใช้ ต รวจสอบ
จานวนครั้งในการให้บริการที่เ หลือ ได้อย่างรวดเร็วอีก
ด้วย

Customer Service Management

Approve Customer Service
เป็ น การอนุ มั ติ ค าถาม - ค าตอบจากการบั น ทึ ก
Customer Service หลาย ๆ รายการพร้อมกัน รวมถึง
สามารถนาเข้าคาถาม – คาตอบที่เป็นความรู้ใหม่ เพื่อ
จัดเก็บไว้เป็นแหล่งความรู้สาหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ตอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้

Open Case
ใช้สาหรับบันทึกปัญหาต่าง ๆหรือส่งต่อคาถาม ที่
ลู ก ค้ า ถามเข้ า มาซึ่ ง พนั ก งานบริ ก ารไม่ ส ามารถให้
คาตอบหรือ แก้ปัญ หาได้ ในขณะนั้น จาเป็ นที่จะต้องมี
การดาเนินการตามขั้นตอนและหาวิธีการอื่น ๆเพื่อให้
สามารถบริ ก ารแก่ ลูก ค้ า ต่ อ ไป สามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
Case ได้เลยที่หน้าต่าง Customer Service ช่วยให้
พนักงานทางานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
Contract
สามารถอ้ า งอิ ง สั ญ ญาบริ ก ารมาใช้ ใ นหน้ า ต่ า ง
Customer Service ได้ และยังเรียกดูสัญญาบริการที่
หน้าต่างนี้ได้อีกด้วย

Add to Knowledge Base

Search from Knowledge Base

เป็น การนาค าถาม - ตอบ ที่ มีค วามเหมาะสมใน

เป็ น การค้น หาข้ อ มูลค าตอบจากฐานข้ อ มูลองค์

การจั ด เก็ บ เป็ น ฐานความรู้ เ พื่ อ ให้ พ นั ก งานคนอื่ น ๆ

ความรู้เพื่อนามาใช้ในการตอบคาถามให้แก่ลูกค้าได้ ทา

สามารถนาวิธีการในการแก้ปัญหาไปใช้งานได้หากเกิด

ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตอบคาถามแก่ลูกค้า

ปัญหาในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต
FAQ
Close Customer Service

ใช้ สาหรั บ ให้ พ นัก งานบริ ก ารหลัง การขายบั น ทึ ก

ในการด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารตอบค าถามหรื อ ข้ อ

คาถาม-คาตอบเมื่อลูกค้าติดปัญหาหรือสอบถามเข้ามา

ร้องเรียนของลูกค้าเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการให้บริการ

ซึ่ ง สามารถน าค าถาม-ค าตอบนั้ น มาจั ด เป็ น เป็ น องค์

และการให้บริการนั้นมีสถานะเป็น Done แล้ว ก็จะทา

ความรู้ ได้ ใ นกรณี ที่ อ าจจะเกิ ด ปั ญ หานั้ น ซ้ าขึ้ น อี ก ใน

การปิดการให้บริการนั้นไปซึ่งจะไม่สามารถดาเนินการ

อนาคตเพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงานคนอื่นๆ ได้

หรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก
FAQ History
Item & Service
สามารถแสดงข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ
ของลูกค้าตามเงื่อนไขของสัญญา
Assign
เพื่อใช้ในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการ
ให้บริการลูกค้ารายนั้นๆ ให้แก่พนักงานคนอื่นเป็นผู้รับ
รับผิดชอบแทน

เป็ น การเก็ บ ประวั ติ ค าถามของบริ ษั ท นั้ น ๆ ที่
พนั ก งานบริ ก ารเคยให้ ก ารตอบค าถามแก้ ไ ขปั ญ หา
ให้กับลูกค้าเรีย บร้อยแล้วสามารถค้นหาข้อมูลคาถาม
เหล่านั้นได้โดยสามารถค้นหาได้ตั้งแต่การพิมพ์คาถาม
ลงไปได้เลย, ค้นหาจากเลขที่บริการ, วันที่บริการ เป็น
ต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานบริการคนอื่นๆ ที่เข้า
มาดูข้อมูลการให้บริการตอบคาถามกับลูกค้านั้นๆ ได้

Case Management
Quick Case
ใช้สาหรับบันทึ ก Case ที่รับจากลูกค้าโดยการ
บั น ทึ ก เพี ย งข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ จ าเป็ น เท่ า นั้ น เพื่ อ ให้
สามารถบันทึก Case ได้อย่างรวดเร็วและทาให้บันทึก
Case ได้ จานวนมากในเวลาที่จ ากัด ทาให้พนั กงาน
บริการสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว
Solution
Re-Open Case
เป็นการเปิด Case สาหรับให้บริการลูกค้าอีกครั้ง
กรณีที่ปิด Case ไปแล้วเนื่องจาก ณ ตอนนั้นแก้ปัญหา
ได้แล้ว แต่มีการแจ้งกลับมาว่าเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก
Close Case
เป็นการปิดการให้บริการ คาร้องขอ หรือปัญหาที่

เป็ น การอ้ า งอิ ง การแก้ ปั ญ หาจาก Knowledge
Base มาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ซึ่งจะอธิบาย
เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารด าเนิ น การต่ า งๆ ท าให้
พนั ก งานบริ ก ารสามารถน าข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ ม าใช้
แก้ปัญหาให้กับลูกค้า
Solution Process

เกิดขึ้นในแต่ละ Case โดยในการปิด Case สามารถ

เป็นการแสดงกระบวนการทางานที่ได้ดาเนินการ

ระบุได้ว่าเป็นการปิด Case เนื่องจากให้บริการเสร็จสิ้น

แก้ ปั ญ หาแก่ ลู ก ค้ า แต่ ล ะขั้ น ตอน ซึ่ ง สามารถเรี ย กดู

แล้ว (Complete) หรื อเป็ นการยกเลิก การให้ บริ การ

กิจกรรมที่ได้ทาแต่ละขั้นตอนได้ว่าทาอะไรไปบ้าง ช่วย

(Cancel) ด้วยเหตุผลต่าง ๆ

ให้พนักงานบริการหลังการขายสามารถติดตามเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิด

Activity
เป็นสร้างกิจกรรมที่ใช้ในการติดต่อกับลูกค้าเพื่อทา
การแก้ ปั ญ หาที่ ลู ก ค้ า ได้ แ จ้ ง ไว้ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ พ นั ก งาน
บริการหลังการขายสามารถติดตามงานของตัวเองได้ว่า
แก้ ปั ญ หาให้ กั บ ลู ก ค้ า อยู่ ใ นขั้ น ตอนไหน ท าให้
ดาเนินการขั้นต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

Add to Knowledge Base
เป็นการนาปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่
ละ Case ที่เป็นวิธีการใหม่ๆ และมีประโยชน์สมควรที่จะ
จั ด เก็ บ ไว้ เ ป็ น แหล่ ง ความรู้ ที่ ช่ ว ยให้ พ นั ก งานบริ ก าร
สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปใน
อนาคต

Knowlege Management

Solution of Case Report

Customer Service Status

เป็นการวิเคราะห์ถึงการนาข้อมูลจากที่ได้จัดเก็บไว้

เป็นการวิเคราะห์การเข้ามาใช้บริการ Customer

เป็นองค์ความรู้ขององค์กรมาใช้งานในส่วนของ Case

Service ของลู ก ค้ า ซึ่ ง ท าให้ ท ราบได้ ว่ า ในการตอบ

ว่ า มี อ ะไรบ้ า งและด าเนิ น การอยู่ ใ นสถานะใดท าให้

คาถามแก่ลูกค้านั้นพนักงานผู้ดูแลได้ดาเนินการในแต่

พนั ก งานสามารถวางแผนการท างานได้ อ ย่ า งมี

ละปัญหาอยู่ในสถานะใดบ้าง เป็นจานวนเท่าไหร่ โดย

ประสิทธิภาพ

ยังใช้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
Customer Service ได้เป็นอย่างดี

Compare Customer Service
สามารถวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบจานวนลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการ Customer Service ในแต่ละปีได้ซึ่งใช้
วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของสิ น ค้ า และบริ ก ารทั้ ง ยั ง น าไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการได้
Reason of Incorrect Answer
เป็ น การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
พนักงานบริการว่าพนักงานแต่ละคนตอบคาถามผิดมาก
น้อยแค่ไหนและยังสามารถทราบสาเหตุได้ว่าเป็นเพราะ
อะไร เช่น พนักงานขาดประสบการณ์ ก็สามารถนาการ
วิเคราะห์ในส่วนนี้ไปอบรมความรู้ให้พนักงานเพิ่มเติมได้

Top Rating Solution
เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการนาองค์ความรู้มาใช้
ว่ า มี ก ารน าข้ อ มู ลในเรื่ อ งใดมาใช้ ม ากที่ สุด สามารถ
นามาใช้ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

Case Close
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Case ที่ได้ทาการไขปัญหา
ให้ กั บ ลู ก ค้ า เรี ย บร้ อ ยแล้ ว สามารถใช้ ใ นการวั ด
ประสิทธิภาพของพนักงานที่ดูแล Case นั้นๆ ได้
Case by Case Source
สาหรับใช้ในการวิเคราะห์แหล่งที่มาของ Case ว่า
Employee Performance
สามารถวิ เ คราะห์ ก ารตอบปั ญ หาของพนั ก งาน
บริการได้ซึ่งจะแสดงเปรียบเทียบผลการตอบปัญหาใน
การตอบถู ก กั บ การตอบผิ ด ซึ่ ง สามารถน ามาใช้ วั ด

มาจากแหล่งใดบ้าง เช่น อีเมล์, โทรศัพท์, แฟกซ์ เป็นต้น
ซึ่งช่วยให้นาไปใช้วางแผนเกี่ยวกับการบริการหลังการ
ขายส าหรั บ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาระบบการ
บริหารหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพการตอบปัญหาของพนักงานแต่ละคนได้
Compare Revenue with Expenses
Customer Service Close
สามารถวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารตอบ
คาถามลูกค้ าที่เสร็จสิ้น แล้วว่ ามีรายการใดบ้า งและมี
พนักงานคนใดเป็นผู้ดูแลใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ
การทางานได้
Case Overdue
เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับ Case ที่เกินเวลาที่ได้
กาหนดไว้ว่ามีกรณีไหนบ้า งและมีพ นักงานคนใดเป็ น
ผู้รับผิดชอบซึ่งใช้ในการติดตามถึงสาเหตุความล่าช้า
เพื่อพนักงานบริการจะได้รีบดาเนินการในการแก้ปัญหา
นั้นๆ ทั้งนี้ยังใช้ในการวัดประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานบริการหลังการขายได้

เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบรายได้จากการซื้อสินค้า
กับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการลูกค้า ซึ่งนามาใช้
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าต่อไปได้

Case Status
เพื่อใช้แสดงจานวนของ Case แต่ละสถานะโดย
แยกตามหัวข้อที่ได้กาหนดไว้ซึ่งสามารถนา Case มาใช้
วิเคราะห์แต่ละหัวข้อได้ว่า Case ส่วนใหญ่เกิดจากอะไร
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้และนาไปใช้
ในการวัดประสิทธิภาพของพนักงานบริการได้

Analytics

ระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร ทาให้สามารถมองเห็นสถานการณ์ขององค์กรได้ชัดเจน เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร สามารถแสดงให้เห็นทั้งในรูปแบบกราฟและรูปแบบรายงาน ง่ายต่อการนาไปใช้งานโดยไม่ต้อง
เสียเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อต้นทุนขายลดลง ภายใต้ยอดขายที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Report Sale
มีรายงานที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกค้า เช่น รายงานลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว, รายงานรายละเอียดการ
ติดต่อกับลูกค้า, รายงานวันสาคัญของลูกค้า, รายงานวัดประสิทธิภาพในการได้รับลูกค้าใหม่ และการติดต่อนัด
หมายกับลูกค้าทั้งรายเก่า-รายใหม่ มีความถี่มากน้อยเพียงใด เป็นต้น
มีรายงานที่สามารถวัดประสิทธิภาพของพนักงานขายว่ามีความถี่ในการติดต่อกับลูกค้ามากน้อยเพียงใด
มีรายงานที่สามารถทราบรายละเอียดในการดาเนินกิจกรรมทางการขายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดการขาย
จนกระทั่งปิดการขาย เช่น Opportunities Pipeline, Opportunities by Stage, Opportunities Close, Deal
Over Due, Big Deal เป็นต้น
มีรายงานการขายทั้งรายงานประจาวัน และรายงานวิเคราะห์ รวมถึงรายงานเปรียบเทียบต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์การขายอย่างมีประสิทธิภาพตามแต่ละช่วงเวลา เช่น Invoice Report, Top Sale, Compare
Sale Target, Forecast Sales Revenue เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งพนักงาน และผู้บริหาร
ทุกรายงานสามารถ Preview และส่ง E-mail หรือส่ง Fax ได้ทันทีจากโปรแกรม เพื่อความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ทางาน และลดต้นทุนในการดาเนินงานได้
สามารถ Export รายงานออกเป็นรูปแบบของ File ต่างๆ หรือเป็น Imageได้ เช่น Excel File, Text File, HTML
File, BMP Image, GIF Image, JPEG Image

Dashboard & KPIs
วิเคราะห์ผลเป็นกราฟได้อย่างชัดเจน และสวยงาม ง่ายต่อการวิเคราะห์
วิเคราะห์ข้อมูล Dashboard จากระบบทาให้ลดเวลาในการทากราฟเพื่อ Present งานเอง
สามารถดู Dashboard เมื่อไหร่ก็ได้ตามความต้องการ สามารถเลือกช่วงข้อมูลได้ตามความต้องการ
สามารถเลือกช่วงในการดู Dashboard & KPIs ตามความต้องการได้
Dashboard & KPIs สามารถพิมพ์ออกเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการนาเสนอได้
KPIs สามารถเปรียบเทียบค่าของข้อมูลที่มีการดาเนินกิจกรรมทางการขายได้ และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นลดลงได้อย่างชัดเจน เช่น New Customer, Open Invoice Amount, Opportunity Close Won, Opportunity
Close Lost เป็นต้น
KPIs สามารถ Export เป็น Excel Files, Text Files, HTML Files ซึ่งได้รูปแบบที่สวยงาม ไม่ต้องเสียเวลาในการ
จัดข้อมูลใหม่
สามารถ Preview และส่ง E-mail ได้ทันทีจากโปรแกรม เพื่อความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทางาน และลดต้นทุนใน
การดาเนินงานได้
สามารถเพิ่มเติม Background และข้อความที่สาคัญลงใน Dashboard ได้
สามารถเลือกขนาดในการเรียกดู Dashboard ได้

Approve Management

สามารถกาหนดสิทธิ์การอนุมัติได้มากกว่า 1 ระดับ
สามารถกาหนดผู้อนุมัติแทนได้
การอนุมัติมากกว่า 1 ระดับ หลังจากที่ผู้อนุมัติคนที่หนึ่งอนุมัติแล้วโปรแกรมจะทาการส่ง E-mail ให้กับ
ผู้อนุมัติคนถัดไปตามลาดับ เพื่อให้มีการอนุมัติเอกสารที่รวดเร็ว
สามารถ Approve เอกสารทั้งหมดจากเมนู Approve Center เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
สามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องการ Approve ได้ทันทีจากหน้าต่าง Approve Center
สามารถเลือกมุมมองการดูเสนอราคาได้ ว่าต้องการดูเอกสารที่รอการ Approve หรือ Approve เรียบร้อยแล้ว
เมื่อมีการ Approve เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงสถานะ Approve ให้พนักงานขายได้ทราบทันทีเพื่อทาการ
ขายต่อไป

Administrator

สามารถกาหนดสิทธิการใช้งาน (Authorize) เพื่อระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Password)
รองรับการเข้าถึงข้อมูลเป็นรายบุคคล และเป็นทีมได้
กาหนด Security ในการเข้าถึงข้อมูลได้ By filed
มีระบบสารองข้อมูลอัตโนมัติ (Back up) และระบบการเรียกข้อมูล (Restore) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
User สามารถ Login เข้ามาทางานโดยผ่าน Modem ได้

Prosoft CRM Report
Activity Report
Activity Form
Summarize Appointment
Daily Report
Sale Performance

Leads Reports
Leads Report
Leads Non Moving
Leads Label
Contacts and Accounts Reports
Details of Customers Report
Customers Non Moving Report
Contact Role Report
Anniversary Customer Report
Customers Relation Frequency
Customers Label

Opportunity Reports
Opportunities by Lead Source
Opportunities by Stage
Opportunities by Type
Opportunities Close (Won /Lost)
Opportunities downgraded
Opportunities Win Rate Analysis
Opportunity Pipeline
Top 10 Opportunity by Revenue
Partner Opportunities
Deal Overdue
Big Deal

Sale Reports
Quotations Report
Orders Report
Invoices Report
Shipment Report
Sale Ranking
Top Sale
Compare Sale Target / Sale Amount Report
Compare Total Sale Amount Report (12 Month)
Compare Total Sale Amount Report (Monthly)
Compare Total Sale Amount Report (Year)
Compare Total Sale Quantity Report (12 Month)
Compare Total Sale Quantity Report (Monthly)
Compare Total Sale Quantity Report (year)
Forecast Sales Revenue
Summarize Sale
Losing Customer
Losing Revenue
Quotation Do Not Order
Order Do Not Invoice
Remain Order
Net Sale Amount

Marketing Reports
Marketing List Report
Campaigns Report
Campaigns Response
Campaign Revenue Report
Items in Campaign
Campaign Close

Contract Reports
Contract Report
Contract Authority Report
Contract Staff Report
Contract History Report
Overdue Contract Report
New Contract Report
Extend Contract Report
Customer Contract Non Moving Service Report

Solution Reports
Solution Report
Top Rating Solution Report

Maintenance fee Reports
Invoice Of Maintenance fee Report
Overdue Invoice of Maintenance fee Report
Compare Invoice of Maintenance fee Report

Case Reports
Case Report
Solution of Case Report
Case Close Report
Case Overdue Report

Customer Service Reports
Customer Service Report
Customer Service Close Report
Employee Performance Report
Reason of Incorrect Answer

Dashboard & KPI
Key Performance Indicators
Indicators
Key Performance Indicator

Dashboard
Sale Dashboard
Lead By Lead Source
Top Five Opportunity
Compare Sale By Period
Net Sales
Top Sales
Top Five Product
Territory Performance
Forecast Sales Revenue (Compare 12 Month)
Sales Growth
Compare Opportunity of Sale Team By Opportunity Stage
Compare Sale Amount By Opportunity Stage
Compare Opportunity of Sale By Opportunity Stage
Compare Sale By Sale Team

Marketing Dashboard
Campaign Cost
Campaign Response
Campaign ROI
Top Five Campaign

Service Dashboard
Contract Status
Contract Expired
Compare Solution Status by Topic
Top Rating Solution
Case Status by Employee
Case Efficiency
Case Status By Topic
Employee Performance
Top Five Invoice of Maintenance fee by Owner, by Customer

Our Customers

Our Service

