
โมดูล administration function stock : เป็น function ที่ดำำเนินกำรเก่ียวกับสินค้ำโดยส่วน
ใหญ่และรำยงำนกำรซื้ อขำยสินค้ำ

1.Products : เป็นกำรเพ่ิมสินค้ำตัวใหม่รวมไปถึงกำรแก้ไขสินค้ำที่มีอยู่แล้ว
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หนำ้ main of Product

1.ส่วนของกำรค้นหำรำยชื่อสินค้ำ จำก
1.1 ค้นหำจำกบำร์โค้ดสินค้ำ
1.2 ค้นหำจำกชื่อสินค้ำ
1.3 ค้นหำจำกรำคำต้นทุนสินค้ำ
1.4 ค้นหำจำกรำคำขำยสินค้ำ
1.5 ค้นหำจำกหมวดหมู่ของสินค้ำ

2.แถบคอนโทร: ส่วนใหญใ่ช้ในกำรเพ่ิม ลบ แก้ไข หรอืบันทึกกำรแก้ไขสินค้ำ
3.รำยละเอียดของสินค้ำน้ันๆที่กิจกำรมีอยู่
4 รำยชื่อของสินค้ำทั้งหมดที่กิจกำรมีอยู่

กำรเพ่ิมสินค้ำใหม่เข้ำสู่ระบบโดยกำรกดปุ่ม        ในแถบคอนโทร แล้วทำำกำรเพ่ิมรำย
ละเอียดสินค้ำใหม่เข้ำไปในระบบ
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1.บำร์โค้ดของสินค้ำ
2.รำคำต้นทุนของสินค้ำ
3.รำคำขำยสินค้ำ
4.รำคำขำยสินค้ำ + ภำษี
5.หมวดหมู่ภำษีของสินค้ำ
6.หมวดหมู่ของสินค้ำ
7.คุณลัษณะของสินค้ำ(ในที่น้ียังไม่ได้สร้ำง)

ส่วน tab อ่ืนๆน้ันคือจำำนวนของที่อยู่ในคลังสินค้ำและรำยละเอียดเสรมิของสินค้ำชนิด
น้ันๆ เม่ือกรอกข้อมูลเสร็จแล้วทำำกำรกด        บันทึก ผลที่ได้จำกกำรเพ่ิมสินค้ำ
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Warehouse: หน้ำน้ีจะแสดงให้ผู้ทำำกิจกำรทรำบว่ำสินค้ำชนิดน้ันๆถูกขำยไปเท่ำใด

ทำำกำรเพ่ิมจำำนวนของสินค้ำที่มีเก็บไว้ในคลังสินค้ำน้อยที่สุดและมำกที่สุด

แล้วทำำกำรบันทึก         กรณีน้ี unit เป็น 0 เน่ืองจำกยังไม่ได้ขำยสินค้ำชนิดน้ี และ
เม่ือขำยสินค้ำชนิดน้ีไปแล้ว unit จะติดลบ(-)เน่ืองจำกได้ขำยไปโดยระบบ
Categories:สร้ำงหมวดหมู่ให้กับสินค้ำของกิจกำรเพ่ืองำนต่อกำรค้นหำเพ่ือแก้ไข
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หนำ้ main of Categories

1.แถบคอนโทร: ส่วนใหญใ่ช้ในกำรเพ่ิม ลบ แก้ไข หรอืบันทึกกำรแก้ไข
2.ส่วนกรอกรำยละเอียดของ categories

3.ส่วนแสดงรำยชื่อ categories

กำรสรำ้งหมวดหมู่ใหม่โดยกำรกด        ผลลัพธ์ที่ได้

จำกน้ันกรอกรำยระเอียดของหมวดหมู่สินค้ำลงไปแล้วกดบันทึก

ใช้เลือกเวลำที่เพ่ิมสินค้ำใหม่ว่ำให้สินค้ำชนิดน้ันอยู่ในหมวดหมู่ใด(Create product)
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Product attributes : ใช้สำำหรบัสรำ้งคุณลักษณะของสินค้ำว่ำขำยแบบใด เช่นชิ้น,โหล

หนำ้ main of Product attributes

1.แถบคอนโทร: ส่วนใหญใ่ช้ในกำรเพ่ิม ลบ แก้ไข หรอืบันทึกกำรแก้
2.ส่วนชื่อของ Product attributes

3.ส่วนแสดงรำยชื่อ Product attributes

กดเพ่ือสร้ำงคุณลักษณะของสินค้ำ       แล้วทำำกำรกรอกชื่อคุณลักษณะของสินค้ำแล้ว
ทำำกำรบันทึก        ผลกำรบันทึกดังรูป
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Attribute values

หนำ้ main of Attribute values

กดเพ่ือสร้ำงค่ำคุณลักษณะของสินค้ำ       แล้วทำำกำรกรอกค่ำคุณลักษณะของสินค้ำโดย
กำรเลือกชื่อคุณลักษณะของสินค้ำ
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ทำำกำรบันทึก        ผลกำรบันทึกดังรูปด้ำนบน
Product attribute sets:เป็นกำรกำำหนดชื่อของคุณลักษณะของสินค้ำ

หนำ้ main of Product attribute sets

กดเพ่ือสร้ำงชื่อคุณลักษณะของสินค้ำ       แล้วทำำกำรกรอกชื่อคุณลักษณะของสินค้ำ
โดยกำรเลือกชื่อคุณลักษณะของสินค้ำ
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ทำำกำรบันทึก        ผลกำรบันทึกดังรูปด้ำนบน
Product attribute use:เป็นหน้ำกำำหนดกำรใช้งำนคุณลัษณะของสินค้ำ

หนำ้ main of Product attribute use

1.ส่วนน้ีได้มำจำก Product attribute sets 

2.แถบคอนโทร: ส่วนใหญใ่ช้ในกำรเพ่ิม ลบ แก้ไข หรอืบันทึกกำรแก้ไข
3.ช่องกรอกรำยละเอียด
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4.ช่องแสดงรำยชื่อ Product attribute use

กดเพ่ือสร้ำงใช้กำรงำนคุณลักษณะของสินค้ำ        แล้วทำำกำรกรอกรำยละเอียด
คุณลักษณะของสินค้ำโดยกำรเลือกชื่อคุณลักษณะของสินค้ำ(3.1 Order ลักษณะของ
สินค้ำว่ำสัง่ครั้งละเท่ำใด 3.2 Product attribute คุณลักษณะของสินค้ำน้ันๆ)

ทำำกำรบันทึก        ผลกำรบันทึกดังรูปด้ำนบน

Taxes:สรำ้งภำษีของสินค้ำ
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หนำ้ main of Taxes 

1.แถบคอนโทร: ส่วนใหญใ่ช้ในกำรเพ่ิม ลบ แก้ไข หรอืบันทึกกำรแก้ไข
2.รำยระเอียดของกำรสร้ำงภำษี
2.1 ชื่อชนิดภำษี
2.2 หมวดหมู่ของภำษี
2.3 วันที่สร้ำงภำษี
2.4 หมวดหมู่ของลูกค้ำที่เก่ียวข้องกับภำษีชนิดน้ี
2.5 หมวดหมู่ของสินค้ำที่เก่ียวข้องกับภำษีชนิดน้ี
2.6 ค่ำภำษี
2.7 กำรสัง่ สัง่เท่ำใดจึงจะคิดภำษี
3.รำยชื่อภำษี
กดเพ่ือสร้ำงภำษีของสินค้ำ        แล้วทำำกำรกรอกรำยละเอียดภำษีของสินค้ำ

ทำำกำรบันทึก        ผลกำรบันทึกดังรูปด้ำนบน
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Tax categories

หนำ้ main of Tax categories

กดเพ่ือสร้ำงหมวดหมู่ภำษีของสินค้ำ        และทำำกำรบันทึก        ผลกำรบนัทึก
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Tax customer categories

หนำ้ main of Tax customer categories

กดเพ่ือสร้ำงหมวดหมู่ภำษีของสินค้ำ        และทำำกำรบันทึก        ผลกำรบนัทึก
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Stock diary: แสดงถึงรำยละเอียดของสินค้ำทั้งหมดว่ำมีกำรขำยสินค้ำ รบัคืนสินค้ำ หรอื
ซื้ อมำเท่ำใดขำยออกรำคำเท่ำใด ฯลฯ(ดูภำพรวมของสินค้ำชนิดน้ัน )ๆ

หนำ้ main of Stock diary
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Stock maintenance : ดูเรื่องคลังสินค้ำวำ่สินค้ำชนิดน้ีควรคืนทำงต้นขั้วหรอืไม่หรอืจะ
ทำำกำรย้ำยสินค้ำไปสู่คลังอ่ืนๆหรอืไม่

หนำ้ main of Stock maintenance 

วิธีย้ำยสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำอีกที่อยู่ โดยจะย้ำจำก General ไปที่ Warehouse1
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General product”Ice-cream”=-7                      warehouse1 product”Ice-cream”=6

ทำำกำรย้ำย product”Ice-cream” ไป warehouse1 ทั้งหมด 3=ชิ้น

กดออกไปดูผลกำรย้ำยโดยกำรกด stock แล้วกด YES ต้องกำรบันทึก

Before
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ผลลัพธ์กำรย้ำยของเข้ำสู่คลังสินค้ำที่อยู่อ่ืน เข้ำดูใน Product by warehouse

General product”Ice-cream”=-10                     warehouse1 product”Ice-cream”=9

After
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Report function Stock 

Report product:รำยงำนแสดงรำยละเอียดของสินค้ำทั้งหมด
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Report product labels:แสดงป้ำยชื่อสินค้ำทั้งหมด

categories: แสดงหมวดหมู่ภำษีของสินค้ำ
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warehouses: รำยงำนว่ำสินค้ำอยู่ที่คลังสินค้ำใดบำ้ง

Current inventory: รำยงำนคลังสินค้ำในปัจจุบัน
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Current inventory broken :รำยงำนสนิค้ำที่เสียหำยหรอืสินค้ำทีท่ำำกำรคืนสินค้ำ

Current inventory detail :รำยงำนรำยละเอียดของสินค้ำว่ำขำยไปเท่ำไหร่หรอืย้ำยไปที่ใด
บ้ำง
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inventory diary : แสดงรำยงำนสินค้ำว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรบ้ำง

inventory diary detail :แสดงรำยงำนและรำยละเอียดของสินค้ำในแต่ละคลังสินค้ำ
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