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รายละเอียดโปรแกรม


การขายสินค้าหน้าร้าน สามารถเปิ ดฟอร์มขายสินค้าได้พร้อมกัน 10 ฟอร์ม ใส่รายละเอียดเพิมเติมในรายการสินค้าได้



LINE Notify ยอดขาย/กําไรต่อบิล, ต่อวัน, ต่อเดือน



ฟอร์มขายด่วนแบบการคลิกรูปสินค้า (กําหนดสินค้าได้ 60 รายการ)



รวมแพ็คสินค้า และ แตกแพ็คสินค้าได้



สร้างใบเสนอราคาและดึงข้อมูลมาทีฟอร์มขายหน้าร้านได้



จัดการข้อมูลพนักงาน ตังค่ารหัสผ่านใช้งานโปรแกรมได้ 3 ระดับ



รองรับภาษีมลู ค่าเพิม (VAT) และการออกใบกํากับภาษี ทังแบบ A4, 9x5.5”และ กระดาษต่อเนือง



จัดการข้อมูลลูกค้าและผูจ้ าํ หน่าย



รองรับระบบบาร์โค้ด และ พิมพ์บาร์โค้ดได้



กําหนดจํานวนวันเครดิต



เลือกโหมดการขายและสต็อคได้ ทังแบบ Stock (นับจํานวน/ต้นทุนจริง) และ Non Stock (ไม่คิดจํานวน/ต้นทุนแบบคงที)



สํารองข้อมูลอัตโนมัติ หรือ เลือกเองได้



นําเข้ารายการสินค้าจากไฟล์ Excel สะดวกในการเตรียมข้อมูล



กําหนดราคาขายได้ 3 แบบ และกําหนดราคาส่งได้ 2 ระดับในแต่ละแบบ



กําหนดส่วนลดบิลได้แบบราคาและแบบเปอร์เซนต์ได้ตามแต่ละลูกค้า และ ณ จุดขาย



พิมพ์ใบเสร็จ และ ใบส่งสินค้า ออก Printer ทัวไป ขนาด A4 , 9x5.5” และ Printer แบบความร้อน ขนาด 48,
58,70,80mm



พิมพ์บาร์โค้ดสินค้าออก Printer สติกเกอร์ความร้อน 40x30, 40x20mm และ A4



สต็อคสินค้า รับสินค้าเข้า แยกเป็ นล็อต จัดกลุม่ สินค้าได้ คํานวณต้นทุนจากสินค้าทีรับเข้าระบบ คํานวณสินค้าคงเหลือ
และ ตัดสต็อคสินค้าเมือขายสินค้าออก



รายงาน ยอดขาย/กําไร, จํานวนขายสินค้าย้อนหลังแต่ละสินค้า การซือสินค้าของลูกค้า, การซือจากผูจ้ าํ หน่าย, สินค้าใกล้
หมด, ช่วยคํานวณราคาขาย, ลูกหนี, รายงานภาษีซือ, รายงานภาษีขาย



ทํางานแบบ Stand alone ไม่ตอ้ งต่อ Internet

1 License ใช้งานได้ 1 เครืองตลอดไป License ย้ายเครืองไม่ได้
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การติดตั้งโปรแกรม


คลิ้กขวาที่ Simply Sale–Setup.exe เลือก Run as administrator



ตัว Setup จะเริ่มทําการติดตั้ง Microsoft Office Runtime ก่อน (ถ้ามีการแจ้งเตือนว่า Office ในเครื่องเป็น 32bit ให้ใช้โปรแกรม Simply Sale–Setup-32bit.exe แทน )



ติดตั้งโปรแกรม Simply Sale ให้กด Next ไปเรื่อยๆ จน Finish



เมื่อติดตั้งเสร็จ จะมี icon โปรแกรม Simply Sale และ PermissionSet อยู่ที่ Desktop ให้คลิ้กขวาที่ PermissionSet และเลือก Run as administrator

แล้วเปิดโปรแกรม SIMPLY SALE ใช้งานได้เลย

* Microsoft Office Runtime เป็นโปรแกรมแจกฟรีจากทาง Microsoft เพื่อให้เครื่องที่ไม่มี Microsoft Access สามารถใช้งานโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาจาก Microsoft Access ได้
ซึ่ง Microsoft Office Runtime จะมีเฉพาะส่วนอินเตอร์เฟสสําหรับผู้ใช้งานเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานส่วนพัฒนาโปรแกรมหรือสร้างดาต้าเบสได้
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การลงทะเบียนโปรแกรม


หากต้องการซื้อโปรแกรมตัวเต็มสามารถติดต่อ ได้ที่ Line ID : @881DFIRN



เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว รับรหัสลงทะเบียน หรือ ต้องการให้รีโมทติดตั้งผ่านอินเตอร์เนตให้
กรุณาติดต่อ Line ID : @881DFIRN



เมื่อได้ Register Key แล้วให้กดปุ่ม [ลงทะเบียน] ที่เมนูตั้งค่า และป้อน Register Key



ลงทะเบียนสําเร็จแล้ว ให้ปิดโปรแกรมและเปิดใหม่

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม
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การเริ่มต้นใช้งานแบบง่ายๆ

เข้าโปรแกรม ล็อคอิน admin รหัสผ่าน 99999
 เมนู ตั้งค่า > ใส่ชื่อร้าน, เลือกขนาดกระดาษและเครื่องพิมพ์
 โหมดการขายแบบตัดสต็อค = YES






เมนู สินค้า > เพิ่มสินค้าใหม่ และ บันทึก (ไม่ต้องใส่จํานวนและต้นทุน) หรือ จัดการสินค้าแบบตาราง



เมื่อเพิ่มสินค้าแล้วให้ กดปุ่ม ปรับ/รับสินค้า (มี3แบบ) เพื่อเติมจํานวนและต้นทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 7, 31
ข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 34
ข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 8-14
ข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 15-19

โหมดการขายแบบตัดสต็อค = NO (ค่าเริ่มต้น)


เมนู สินค้า > เพิ่มสินค้าใหม่และบันทึก หรือ จัดการสินค้าแบบตาราง

ทําการขายสินค้า ที่หน้า POS ขายหน้าร้าน ได้เลย
 ชื่อลูกค้า สร้างได้ที่เมนู ลูกค้า
 ดูรายงานได้ที่ เมนู รายงาน


ข้อมูลเพิ่มเติม หน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม หน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม หน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม หน้า

8-14
20-24
30
32

การเลือกโหมดการขายแบบตัดสต็อค (เมนู ตั้งค่า)
Yes > ขายแบบตัดสต็อค ต้องรับล็อตสินค้า จํานวนและต้นทุนก่อน จึงจะขายสินค้าได้ การคิดกําไรจะคิดตามต้นทุนแต่ละล็อตสินค้า รับเข้าก่อนตัดก่อน (สําหรับร้านที่ต้องการคุมสต็อคและต้นทุนเปลี่ยนแปลงบ่อย)
No > ขายแบบไม่คิดเรื่องจํานวนในสต็อค ไม่ต้องรับล็อตสินค้าก็ขายได้ ต้นทุนแบบคงที่ (ค่าเริ่มต้นโปรแกรมเลือกจะเป็น No ไว้)
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หน้าเมนูหลัก
ประกอบด้วย ส่วนขายหน้าร้าน, ส่วนหลังร้าน และ ส่วนตั้งค่า & รายงาน โดยปุ่มในแต่ละส่วนจะกดได้ ตามระดับของการเข้าใช้งานที่กาํ หนดให้พนักงาน

การเข้าใช้งาน


สามารถเพิม่ /แก้ไขได้ที่ฟอร์ม [พนักงาน]


งานขายหน้าร้าน

สิทธิ์ POS

ค่าเริ่มต้นคือ ผู้ใช้ pos

รหัสผ่าน 12345



งานขายหน้าร้าน+งานหลังร้าน

สิทธิ์ POS+BackOffice

ค่าเริ่มต้นคือ ผู้ใช้ staff รหัสผ่าน 67890



ใช้งานทั้งหมด (ขายหน้าร้าน+งานหลังร้าน+รายงาน+ตั้งค่า) สิทธิ์ ALL ค่าเริ่มต้นคือ ผู้ใช้ admin รหัสผ่าน 99999

*อย่าลืม แก้ไขรหัสผ่านเป็นรหัสใหม่ที่ฟอร์มพนักงาน หน้า 34
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ข้อมูลสินค้า [ภาพรวม]

ฟอร์มนี้เป็นการสร้าง, แก้ไข, แสดงสินค้าและล็อตสินค้า โดยสร้างสินค้าใหม่โดยกดปุ่ม เพิ่มสินค้า และ บันทึก หรือ กดปุ่ม [จัดการสินค้าแบบตาราง] แล้วเพิ่มได้เช่นกัน โดย
กรณี โหมดขายสินค้าแบบตัดสต็อค=Yes ให้ทําการปรับ/รับสินค้าเพื่อเพิ่มจํานวนสินค้า (ล็อตสินค้า) โดยกดปุ่มปรับรับสินค้า 3แบบ (ในวงสีเขียว) จะเรียกเป็นล็อตสินค้า ของสินค้าตัวนั้น โดยล็อตของสินค้าจะ
แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง ได้แก่ วันที่รับ จํานวนรับ จํานวนที่เหลือ ต้นทุน เป็นต้น (*โหมดนี้ ต้องเพิ่มจํานวนสินค้าก่อนจึงจะขายออกได้)
กรณี โหมดขายสินค้าแบบตัดสต็อค=No ใส่ต้นทุน ไม่ต้องใส่จํานวน สามารถขายสินค้าได้เลย (ไม่มีการติดเรื่องสต็อค)
จัดการสินค้า เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ในแบบตาราง
เรียงข้อมูล, ค้นหา ในแบบ excel ได้

ข้อมูล
สินค้า

ค้นหาสินค้าเรียง, กรองข้อมูลได้
เลื่อนดูสินค้ารายการอื่นๆอ้างอิงตามตาราง
ค้นหาสินค้า
เปิดฟอร์ม “ปรับ/รับสินค้า” เพื่อเพิ่ม
จํานวนสินค้าตามบิลซื้อสินค้า หากต้องการ
ให้รายงานภาษีซื้อ ต้องป้อนรับสินค้าทีน่ ี่
ต้นทุนเฉลี่ยแสดงจากการนําล็อตสินค้าที่มีอยู่
มาคํานวณ เมื่อขายจริง จํานวนและต้นทุนจะ
ตัดจากล็อตสินค้าที่เข้าก่อน เพื่อคิดกําไร

ล็อต
สินค้า
(มาจากการปรับ/รับ
สินค้า)
ใช้ได้เมื่อเลือก โหมด
ขายสินค้าแบบ
ตัดสต็อค=Yesเท่านัน้

ดับเบิ้ลคลิกที่หัวแถว
เพื่อแก้ไข จํานวน,
ต้นทุนล็อตสินค้าได้

เปิดไฟล์เทม
เพลท Excel

ค้นหาล็อตสินค้า โดยพิมพ์
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

สร้างรายการสินค้าใหม่
และล็อตสินค้าเริ่มต้น โดย
โหลดจากไฟล์ Excel
(รูปแบบไฟล์ตามเทมเพลท
เท่านั้น)สําหรับการสร้าง
สินค้าใหม่เท่านั้น

ที่เก็บ และ หมายเหตุ สามารถ
แก้ไขได้ทนี่ ี่ ส่วนข้อมูลอื่นๆ
ของล็อตสินค้า หากต้องการแก้ไข
ให้แก้ไขที่ฟอร์ม [ปรับ/รับสินค้า]

เพิ่มจํานวนสินค้า
รายการนี้แบบไม่มบี ิล
ป้อนแค่จํานวนและ
ต้นทุน/ชิ้น

เพิ่มจํานวนสินค้าด้วยแบบไม่มีบิล ป้อนแค่
จํานวนและต้นทุน/ชิน้ โดยแสดงสินค้าใน
รูปแบบตาราง

กรณีที่มีการขายสินค้าออกไปแล้ว จะลบ
สินค้านั้นไม่ได้ เพราะโปรแกรมต้องเก็บข้อมูล
สําหรับแสดงการขายย้อนหลังและทํา
รายงาน
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ข้อมูลสินค้า [การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลแบบที่ 1]
















กดปุ่ม [เพิ่มสินค้าใหม่] เพื่อเริ่มป้อนข้อมูลสินค้าใหม่ และ กดปุ่ม [บันทึก]
การแก้ไข ให้เลือกค้นหาสินค้าที่ต้องการก่อนและแก้ไขข้อมูลแล้ว กดปุ่ม [บันทึก] ได้เลย
ข้อมูลที่ต้องป้อน คือ ข้อมูลที่มี *
ข้อมูลที่สามารถป้อนได้คือ ช่องตัวอักษรเป็นสีน้ําเงิน
ข้อมูลที่โปรแกรมคํานวณให้และป้อนไม่ได้คือ ช่องตัวอักษรสีเขียว
ถ้าเลือก โหมดขายสินค้าแบบตัดสต็อค = Yes จํานวนเฉลี่ย และ จํานวนที่มี จะคํานวณจากการปรับ/รับสินค้าแต่ละล็อตสินค้า
ถ้าเลือก โหมดขายสินค้าแบบตัดสต็อค = No สามารถใส่ต้นทุนแบบคงที่ โดยไม่ต้องใส่จํานวนและรับล็อตสินค้าเข้าระบบ
สต็อคขั้นต่ํา กําหนดเพื่อให้แสดงในรายงานสินค้าใกล้หมด
ข้อมูลสินค้าจะจัดลําดับกลุ่ม คือ กลุ่มสินค้า > กลุ่มย่อย > สินค้า เพื่อให้เลือก
ณ ตอนขายสินค้าได้ง่าย ผู้ใช้อาจจะใส่ครบ หรือ ใส่แค่กลุ่มสินค้า หรือไม่ใส่เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของสินค้า
รหัสบาร์โค้ด โดยปกติแล้วโปรแกรมจะสร้างให้เหมือนกับรหัสสินค้า แต่สามารถกําหนดเป็นรหัสอื่นๆได้
ราคาปกติ ราคาพิเศษ 1 ราคาพิเศษ 2 เป็นราคาขายให้ลูกค้า ซึ่งกําหนดประเภทราคาขายให้แต่ละลูกค้าได้ทฟี่ อร์ม [ลูกค้า]
ล็อตสินค้าที่แสดงในตารางด้านล่าง ใส่ข้อมูลได้ที่ฟอร์ม [ปรับ/รับสินค้า] หรือ ปุ่ม [ปรับ/รับสินค้าด่วน], [ปรับ/รับสินค้าแบบตาราง] และ[ปรับ/รับสินค้าตามบิล] ในฟอร์มนี้
การเพิ่มสินค้าเข้าสต็อค โดย [ปรับ/รับสินค้าตามบิล] เท่านั้นที่จะรายงานถูกในรายงานภาษีซื้อ
รหัสสินค้าจะถูกสร้างให้อัตโนมัติ โดยดึงจากรหัสล่าสุด +1 ผู้ใช้ยังสามารถกําหนดรหัสเองได้ แต่หลังจากกําหนดเองแล้ว การสร้างรหัสสินค้าอัตโนมัตคิ รั้งต่อไปอาจเพี้ยนไป
9

ข้อมูลสินค้า [การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลแบบที่ 2]


กดปุ่ม [จัดการสินค้าแบบตาราง] ที่เมนู [สินค้า]



จัดการข้อมูลสินค้าและรายละเอียดในแบบตาราง (ไม่แสดงล็อตสินค้า) เรียงข้อมูล เลือกกลุ่มข้อมูล และ ค้นหา ได้แบบตาราง Excel เพื่อเห็นภาพรวมได้มากขึ้น



ฟอร์มนี้สามารถเพิม่ แก้ไข ลบ ข้อมูลสินค้าได้เช่นกัน และสามารถ copy ข้อมูลไปใส่ Excel หรือ copy ข้อมูลสินค้าจาก excel มาเพิ่มเป็นรายการสินค้าใหม่ได้ (คอลัมน์ตอ้ งตรงกัน
แนะนําให้ copy ข้อมูลจากตารางไป 1 แถว ไปวางที่ excel ก่อนเพื่อให้ได้คอลัมน์ตวั อย่าง หรือ กดปุ่ม [เทมเพลท Excel] ที่เมนู [สินค้า] แล้วพิมพ์ 2)



การลบ ให้กดที่หัวแถวของสินค้านั้นและกด delete กรณีที่มีการขายสินค้าออกไปแล้ว จะลบสินค้านัน้ ไม่ได้ เพราะโปรแกรมต้องเก็บข้อมูลสําหรับแสดงการขายย้อนหลังและทํา
รายงาน

ที่หัวคอลัมน์ คลิกซ้าย เพื่อเรียงข้อมูลได้
คลิกขวา เพื่อเลือกกลุ่มข้อมูล หรือ ใส่เงื่อนไขเพื่อแสดงผลได้

ล้างการตั้งค่าการค้นหาทั้งหมด

และ ลากเพื่อย้ายตําแหน่งคอลัมน์ได้

พิมพ์ข้อความเพื่อค้นหาได้

กดเพิ่มสินค้าใหม่
กดที่หัวแถวเพื่อเลือกสินค้า
กรณีลบ หรือ copy ข้อมูล
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ข้อมูลสินค้า [ค้นหาสินค้า]
แสดงสินค้าแบบตาราง เรียงข้อมูล เลือกกลุ่มข้อมูล และ ค้นหา ได้แบบตาราง Excel
ที่หัวคอลัมน์
คลิกซ้าย เพื่อเรียงข้อมูลได้
ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่หัวแถวเพื่อแสดงข้อมูล
หรือ กด ESC เพื่อออกจากหน้าค้นหาได้

คลิกขวา เพื่อเลือกกลุ่มข้อมูล หรือ ใส่เงื่อนไข
เพื่อเลือกแสดงผลได้
ลากเพื่อย้ายตําแหน่งคอลัมน์ได้

ล้างการตั้งค่าการค้นหาทั้งหมด

พิมพ์ข้อความเพื่อค้นหาได้
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ข้อมูลสินค้า [เทมเพลท Excel และนําเข้าข้อมูล เพื่อสร้างสินค้าใหม่]
เปิดไฟล์ตน้ แบบได้ที่ปุ่ม “เทมเพลท Excel”
พิมพ์ 1 > ป้อนข้อมูลสินค้าที่ตอ้ งการสร้างและจํานวนสต็อคเริม่ ต้น แล้วบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ เพื่อใช้โหลดสร้างสินค้าเข้าโปรแกรม ด้วยปุ่ม [สร้างสินค้าใหม่โดยโหลดไฟล์ Excel] ใช้เมื่อ
เลือกโหมดขายสินค้าแบบตัดสต็อค=Yes

พิมพ์ 2 > ป้อนข้อมูลสินค้าที่ตอ้ งการสร้าง และ copy ไปวางโดยตรงในตารางสินค้า ที่เมนู สินค้า > ปุ่ม [จัดการสินค้าแบบตาราง]
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ข้อมูลสินค้า [กรณีข้อมูลสินค้าสําหรับร้านขายของชํา]
ข้อมูลสินค้าสําหรับร้านชํา กรณีผู้พัฒนาโปรแกรมได้โหลดไว้ให้ตอนติดตั้งโปรแกรม สามารถเข้าดูรายการสินค้า 2,900 รายการและปรับจํานวนได้ที่เมนู
[สินค้า] > [ปรับสต็อคสินค้าแบบตาราง] จะมีข้อมูล ชื่อสินค้า ราคาขาย และ บาร์โค้ดที่มีอยู่บนตัวสินค้าจริง
สามารถเช็คว่ามีข้อมูลสินค้า อยู่ในโปรแกรมหรือยัง โดยยิงบาร์โค้ดที่ตัวสินค้าจริง ที่ช่อง Search โดยถ้ามีข้อมูลสินค้าแล้วโปรแกรมจะวิ่งไปที่สินค้านั้น
กรณี ตั้งค่า โหมดการขายแบบตัดสต็อค = Yes ต้องรับล็อตสินค้าเข้าสต็อคก่อน โดย กดปุ่ม [รับสินค้า] เพื่อปรับจํานวนสินค้าในสต็อค จึงจะขายหน้าร้านได้
กรณี ตั้งค่า โหมดการขายแบบตัดสต็อค = No ให้ใส่ต้นทุนก่อน

คลิกที่ช่องนี้ แล้วพิมพ์หรือยิงบาร์โค้ดที่ตัวสินค้าจริง เพื่อเช็คได้เลย
13

ข้อมูลสินค้า [กําหนดราคาขายส่ง]
กําหนดจํานวนและราคาขายส่งได้ 2 ระดับ โดยจํานวนขายส่ง1 ต้องน้อยกว่า จํานวนขายส่ง2
หากไม่ต้องการใช้การขายส่ง ไม่ต้องใส่ค่าจํานวนและราคา

14

รับสินค้า/ปรับจํานวนสินค้าแบบด่วน

(กรณี ตั้งค่า โหมดการขายแบบตัดสต็อค = Yes)

เมื่อทําการบันทึกสินค้าแล้ว ต้องเพิ่มจํานวนสินค้าด้วย สามารถเพิ่มจํานวนสินค้าแบบด่วน โดยกดปุ่ม [ปรับ/รับสินค้าด่วน] แล้วใส่จํานวนรับ และ ต้นทุนสินค้า
ระบบจะสร้างล็อตสินค้าให้อัตโนมัติ และ คํานวณต้นทุน จํานวนรวม

ดับเบิ้ลคลิกที่หัวแถวเพื่อแก้ไขจํานวน,ต้นทุนล็อตสินค้าได้

•

สามารถแก้ไขข้อมูลล็อตสินค้าได้ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหัวแถวของล็อตสินค้านั้น
15

รับสินค้า/ปรับจํานวนสินค้าแบบตารางโดยไม่มีบิล

(กรณี ตั้งค่า โหมดการขายแบบตัดสต็อค = Yes)

เมื่อทําการบันทึกสินค้าแล้ว ต้องเพิ่มจํานวนสินค้าด้วย สามารถเพิ่มจํานวนสินค้าแบบด่วน โดยกดปุ่ม [ปรับ/รับสินค้าแบบตารางโดยไม่มีบิล] จะโชว์เป็นตารางสินค้า
ทั้งหมด ใส่จํานวนรับ และ ต้นทุนสินค้าแต่ละรายการได้ง่ายขึ้น
ระบบจะสร้างล็อตสินค้าให้อัตโนมัติ และ คํานวณต้นทุน จํานวนรวม

ดับเบิ้ลคลิกที่หัวแถวเพื่อแก้ไขจํานวน,ต้นทุนล็อตสินค้าได้

•

สามารถแก้ไขข้อมูลล็อตสินค้าได้ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหัวแถวของล็อตสินค้านั้น
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รับสินค้า/ปรับจํานวนสินค้าตามบิล [ภาพรวม]

(กรณี ตั้งค่า โหมดการขายแบบตัดสต็อค = Yes)

ประกอบด้วยฟอร์ม 2 แบบ คือ ฟอร์มป้อนข้อมูล (พื้นขาว) และ ฟอร์มดูข้อมูลเก่าที่บันทึกไว้ (พื้นเขียว) ซึ่งสลับแบบฟอร์มได้โดยกดปุ่มมุมขวาบน
สลับฟอร์มป้อนข้อมูลใหม่ /ดูและแก้ไขข้อมูล

17

รักรณีบป้อสินรันบสินค้ค้าาเข้า/ปรับจํานวนสินค้า

(กรณี ตั้งค่า โหมดการขายแบบตัดสต็อค = Yes)



กดปุ่ม [บิลใหม่] เพื่อเริ่มป้อนข้อมูลรับสินค้าใหม่ และ กดปุ่ม [บันทึก]



ข้อมูลที่สามารถป้อนได้คือ ช่องตัวอักษรเป็นสีน้ําเงิน



ข้อมูลที่แสดงอ้างอิงและป้อนไม่ได้คือ ช่องตัวอักษรสีเขียว



ต้นทุนสินค้า ให้ป้อนเป็นราคาต้นทุนรวม VAT แล้ว



ช่องบาร์โค้ด สามารถใส่รหัสสินค้าหรือรหัสบาร์โค้ดเพื่อดึงรายการสินค้าได้



ส่วนลดของบิล จะถูกเฉลี่ยให้กับทุกๆจํานวนสินค้า เท่าๆกัน



ข้อมูลที่บันทึกแล้ว จะเป็นล็อตสินค้าของสินค้าแต่ละรายการ



สามารถบันทึกล็อตสินค้าได้ 40 รายการต่อ 1 บิล
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รับสินค้า/ปรับจํานวนสินค้า [การดู/แก้ไขข้อมูล]


(กรณี ตั้งค่า โหมดการขายแบบตัดสต็อค = Yes)

ฟอร์มดูข้อมูล (พื้นสีเขียว) เป็นการแสดงข้อมูลที่ถูกบันทึก,แก้ไขข้อมูล
หรือลบข้อมูล โดยแสดงข้อมูลการปรับ/รับสินค้าที่เกิดขึ้นทุกช่องทาง



ถ้าบันทึกข้อมูลแล้ว หากมีการแก้ไข ทําได้เมื่อเป็นบิลที่บันทึกจากการปรับ/รับสินค้า
ทั้ง 3 แบบเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
> แก้ไขเลขที่บิล/ผู้ขาย/วันที่ สามารถทําได้
> แก้ไขล็อตสินค้า จะทําได้สมบูรณ์เมื่อยังไม่มีการขายสินค้าล็อตใดๆ ในบิลนั้นออกไป
> กรณีแก้ไขเมื่อล็อตสินค้าถูกขายไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด บิลขายที่ถูกบันทึกไป

ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่ช่องหน้าเพื่อแสดงข้อมูล
หรือ กด ESC เพื่อออกจากหน้าค้นหาได้

แล้ว บิลขายนั้นจะไม่ถูกอัพเดทตามข้อมูลที่แก้ไขใหม่


การกดลบ จะลบได้เมื่อยังไม่มีการขายสินค้าล็อตใดๆ ในบิลเท่านั้น การลบนี้จะทําการ
ลบล็อต สินค้า, ลดจํานวนในสต็อค, คํานวณต้นทุนใหม่ บิลรับจะถูกลบไปจากระบบ



การกดยกเลิก จะทําการปรับจํานวนในสต็อค, คํานวณต้นทุนใหม่ บิลรับยังอยู่ในระบบ
โดยเป็นสถานะยกเลิก



ส่วนลด จะถูกเฉลี่ยให้กับต้นทุนของทุกๆสินค้าในบิล

เลื่อนดูข้อมูล โดยอ้างอิงชุดข้อมูล
ตามที่แสดงในหน้าตารางค้นหา
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การขายหน้
า
ร้
า
น
[ภาพรวม]
ฟอร์มนี้เป็นการขายสินค้าหน้าร้าน รองรับการป้อนรหัสสินค้า สแกนด้วยบาร์โค้ด หรือ เลือกเอง เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะตัดสต็อคสินค้า โดยเลือก
ตัดจํานวนสต็อคและคิดต้นทุน, กําไร จากล็อตสินค้าที่เก่าสุดทีม่ ีก่อน สามารถเปิดได้พร้อมกัน 10 ฟอร์ม

ใส่รหัสหรือบาร์โค้ด
ที่นี่ (พิมพ์หรือสแกน
บาร์โค้ดก็ได้)

รูปสินค้า

ค้นหาลูกค้าด้วยเบอร์โทรได้
ส่วนลด สามารถเลือกได้
แบบเดียว
ช่องรับเงิน สามารถดับเบิ้ลคลิก
เพื่อให้โปรแกรมใส่ยอดเท่ากับ
ยอดสุทธิให้อัตโนมัติ

รายการสินค้า
ที่ต้องการขาย

กดเพื่อให้ใส่ยอดตามธนบัตร

รายการสินค้า

บันทึกและพิมพ์
ดึงรายการขายจากข้อมูลใบ
เสนอราคา

ใส่ได้ 60 รายการ

ลบรายการสินค้า

ชื่อผู้ขายสินค้า

เมื่อต้องการยิงบาร์โค้ดครัง้ แรก ให้ Cursor อยู่ที่ช่องสีชมพู(รหัสบาร์โค้ด) แล้วจึงยิงบาร์โค้ดสินค้า หาก Cursor อยู่ช่องอื่น ให้กดปุ่ม [ENTER] Cursor จะกลับมาอยู่ที่ช่องรหัสบาร์โค้ด
เมื่อยิงบาร์โค้ดสินค้าเดิมซ้ํา จะเป็นการเพิม่ จํานวนสินค้านัน้ ขึ้นทีละ 1
การพิมพ์ สามารถตัง้ ค่าที่ ฟอร์ม [ตั้งค่า] ว่าต้องการให้พมิ พ์ออกกับเครือ่ งพิมพ์ไหน กระดาษแบบไหน และ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือไม่
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การขายหน้าร้าน [การขาย]


กดปุ่ม [บิลใหม่] เพื่อเริ่มป้อนบิลขายใหม่



กดปุ่ม [บันทึก] เพื่อบันทึกบิลโดยไม่พิมพ์ใบเสร็จ



กดปุ่ม [บันทึก&พิมพ์ใบเสร็จ] เพื่อบันทึกบิลโดย พิมพ์ใบเสร็จ



เมื่อสินค้ามีสต็อคไม่พอ จะไม่สามารถบันทึกการขายได้ ต้องเพิ่มจํานวนสินค้าก่อนที่
ฟอร์ม “ปรับ/รับสินค้า”



ข้อมูลที่สามารถป้อนได้คือ ช่องตัวอักษรเป็นสีน้ําเงิน



ข้อมูลที่โปรแกรมคํานวณและป้อนไม่ได้คือ ช่องตัวอักษรสีเขียว



ข้อมูลสินค้าจะจัดลําดับกลุ่ม คือ กลุ่มสินค้า > กลุ่มย่อย > สินค้า เพื่อให้ค้นหาง่าย



ผู้ใช้สามารถปรับประเภทราคา และ ราคาสินค้า ได้ ณ บิลที่กําลังขายอยู่ได้
โดยการแก้ไขไม่ส่งผลกับข้อมูลลูกค้าและสินค้าเดิม



ใบเสร็จมีให้เลือก 2 แบบ คือ กระดาษ A4 ใช้กับ Printer ทั่วไป

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินแบบสลิป และ A4

และ กระดาษความร้อน Size 48, 58, 70, 80mm ใช้กับ Thermal Printer


ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ ALL และ POS+BackOffice สามารถใส่/แก้ไขเลขที่บิลเองได้ ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องแล้วใส่เลขที่บิล



การตัดสต็อคและกําไรจะคิดจากล็อตสินค้าที่ถูกรับเข้าระบบก่อน



เมื่อป้อนรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้องและมีข้อความเตือนด้านล่าง ผู้ใช้สามารถกด ESC เพื่อย้อนค่าเดิมได้
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การขายหน้าร้านแบบด่วน [การเลือกสินค้าขาย]
การเลือกสินค้าที่ต้องการขายโดยคลิกที่รูปสินค้า จํานวนจะเพิ่มทีละ 1
หรือ สามารถป้อนจํานวนได้ที่ใต้รูปสินค้า และสามารถแก้ไขชื่อสินค้า และ
ราคาขายได้
โดยเลือกสินค้าที่แสดงได้ 60 รายการ ที่เมนู [ตั้งค่า]

การขายหน้าร้านแบบรายละเอียด
ฟอร์มนี้เป็นลักษณะเดียวกับการขายสินค้าหน้าร้าน จะพิเศษที่ชอ่ งรายการ
สินค้าจะใหญ่กว่า
เพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมลงไปได้มากขึ้น (การขึ้นบรรทัดใหม่ในช่อง
รายการ ให้กด ปุ่ม Ctrl + Enter พร้อมกัน)
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การขายหน้าร้าน [การเลือกสินค้าขาย]

การเลือกสินค้าที่ต้องการขายสามารถกดเลือกหรือพิมพ์ชื่อสินค้าได้ที่ช่องชื่อสินค้า โดยสามารถเลือกกลุ่มสินค้า / กลุ่มย่อยสินค้าเพื่อกรองข้อมูลให้เลือกได้ง่ายขึ้น
หรือพิมพ์รหัสสินค้า, พิมพ์บาร์โค้ด หรือยิงบาร์โค้ดที่ช่องรหัสสินค้า(ช่องสีชมพู)

ใส่รหัสสินค้า
หรือ บาร์โค้ด
โดยการพิมพ์
หรือ ยิงบาร์โค้ด
ชื่อสินค้า

กดเพื่อค้นหาสินค้าแบบตาราง

กดเพื่อแสดงสินค้าทั้งหมด
ให้เลือกในช่องชื่อสินค้า
เมื่อจํานวนที่ขาย เป็นราคาขายส่งตามที่กําหนดไว้
ช่องราคาขายจะเปลี่ยนเป็น
สีเขียว (ขายส่ง1) หรือ ส้ม
(ขายส่ง2)
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การขายหน้าร้าน [ข้อมูลการขายและการยกเลิก]


ฟอร์มดูข้อมูล (พื้นสีเขียว) เป็นการแสดงข้อมูลบิลขายที่บันทึกทั้งจากฟอร์ม
ขายหน้าร้านและฟอร์มขายด่วน สามารถแก้ไขบิลขาย หรือยกเลิกบิลขายได้



การแก้ไข เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการและแก้ไขข้อมูลแล้ว กดปุ่ม [บันทึก] ได้เลย



การแก้ไขเลขที่บิล ทําได้โดยกดปุ่ม [แก้ไขเลขที่บิล]



การแก้ไขบิลขาย หากมีการลบรายการสินค้าตัวใดออก จะคืนสินค้าตัวนั้นกลับ
เข้าสต็อคสินค้า



การกด [ยกเลิก] จะคืนสินค้ากลับเข้าสต็อคสินค้าทั้งหมด โดยจะมีการบันทึก
การคืนเป็นการข้อมูลรับสินค้า ซึ่งเลขที่บิลจะขึ้นต้นด้วย POS Cancel ต่อด้วย
เลขที่ขาย เช่น POS Cancel:20120001

ตารางค้นหา

ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่ช่องหน้าเพื่อแสดงข้อมูล
หรือ กด ESC เพื่อออกจากหน้าค้นหาได้

กรณีที่ใส่รายละเอียดในสินค้าไว้
มากกว่า 1 บรรทัด สามารถแสดง
รายละเอียดทั้งหมด โดยคลิกที่ช่อง
รายการนั้นๆ 1 ครั้ง จะมี pop up
แสดงขึ้นมา

เลื่อนดูข้อมูล โดยอ้างอิงชุดข้อมูล
ตามที่แสดงในหน้าตารางค้นหา
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ใบเสนอราคา
ฟอร์มนี้เป็นสร้างใบเสนอราคา เป็นลักษณะเดียวกับการขายสินค้าหน้าร้าน รองรับการป้อนรหัสสินค้า สแกนด้วยบาร์โค้ด หรือ เลือกเอง เมื่อบันทึกข้อมูล
แล้ว สามารถนําไปโหลดทีฟ่ อร์มการขายหน้าร้านได้

ใส่รหัสหรือบาร์โค้ด
ที่นี่ (พิมพ์หรือสแกน
บาร์โค้ดก็ได้)

รูปสินค้า

ส่วนลด สามารถ
เลือกได้แบบเดียว
สลับโหมด
การสร้างใบเสนอราคา หรือ
ดูข้อมูลใบเสนอราคาเก่า

รายการสินค้า
ที่ต้องการขาย

บันทึกและพิมพ์

รายการสินค้า
ใส่ได้ 60 รายการ

ชื่อผู้ขายสินค้า

ลบรายการสินค้า
เมื่อต้องการยิงบาร์โค้ดครัง้ แรก ให้ Cursor อยู่ที่ช่องสีชมพู(รหัสบาร์โค้ด) แล้วจึงยิงบาร์โค้ดสินค้า หาก Cursor อยู่ช่องอื่น ให้กดปุ่ม [ENTER] Cursor จะกลับมาอยู่ที่ช่องรหัสบาร์โค้ด
เมื่อยิงบาร์โค้ดสินค้าเดิมซ้ํา จะเป็นการเพิม่ จํานวนสินค้านัน้ ขึ้นทีละ 1
การพิมพ์ สามารถตัง้ ค่าที่ ฟอร์ม [ตั้งค่า] ว่าต้องการให้พมิ พ์ออกกับเครือ่ งพิมพ์ไหน กระดาษแบบไหน และ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือไม่

25
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สต็
อ
คสิ
น
ค้
า
แสดงสินค้าและล็อตสินค้าแบบตาราง สามารถเรียงข้อมูล เลือกกลุ่มข้อมูล และ ค้นหา ได้แบบตาราง Excel เพื่อเห็นภาพรวมของล็อตสินค้าที่รับเข้ามาได้มากขึ้น
(กรณี ตั้งค่า โหมดการขายแบบตัดสต็อค = Yes)

โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้บางคอลัมน์
ที่หัวคอลัมน์
คลิกซ้าย เพื่อเรียงข้อมูลได้
คลิกขวา เพื่อเลือกกลุ่มข้อมูล หรือ ใส่
เงื่อนไขเพื่อแสดงผลได้
ลากเพื่อย้ายตําแหน่งคอลัมน์ได้

ล้างการตั้งค่าการค้นหาทั้งหมด
พิมพ์ข้อความเพื่อค้นหาได้
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พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า
แสดงขนาดบาร์โค้ดที่เลือกไว้
(สามารถเข้าไปเลือกได้ที่เมนู ตั้งค่า)
เลือกสินค้าเพื่อพิมพ์สินค้าทั้งหมดใน
กลุ่ม / กลุ่มย่อย / สินค้า

เลือกเพื่อใส่ราคาขายในสติ้กเกอร์บาร์โค้ดด้วย

เลือกขนาดบาร์โค้ดได้ที่ฟอร์ม [ตั้งค่า]

(ใช้ได้กับบาร์โค้ดขนาดกว้าง มากกว่า 25 มม เท่านั้น)

สามารถเลือกขนาดบาร์โค้ดได้ดังนี้
สติ๊กเกอร์ความร้อน 40x20mm (ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ความร้อน)
สติ๊กเกอร์ความร้อน 40x30mm (ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ความร้อน)
สติ๊กเกอร์แผ่นA4 / ClickLabel E-050 38x27mm (พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท,เลเซอร์)
สติ๊กเกอร์ Elephant เบอร์ A5 38x13mm (พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท,เลเซอร์)
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การรวมแพ็คสินค้า

ฟอร์มสินค้า
สินค้าแพ็คใหม่จะ
แสดงที่ล็อตสินค้า

ใช้สําหรับการนําสินค้ามารวมขายเป็นแพ็ค เช่น ในสต็อคสินค้ามีโค้กซึ่งปกติขายเป็นขวดเดี่ยวๆอยู่

แล้วต้องการนํามาขายรวมเป็นสินค้าตัวใหม่แบบเป็นแพ๊ค 3 ขวด
เราต้องมีข้อมูลสินค้าต้นทางก่อน เช่น “โค้กขวด 500ml”และ สินค้าที่จะเป็นแพ็คใหม่
เช่น “โค้กขวด 500ml แพ็ค3” (ป้อนข้อมูลสินค้าที่ฟอร์ม [สินค้า] ก่อน) และใส่ข้อมูลในฟอร์ม ขั้นตอนดังนี้

สินค้าตั้งต้นจะ
แสดงที่ล็อตสินค้า
เป็นจํานวนค่าลบ

1. กําหนดว่าต้องใช้โค้กกี่ขวด เพื่อที่จะได้เป็น 1 แพ็คใหม่ ในที่นี้คือ 3ขวด
2. กําหนดว่าต้องการ “โค้ก แพ็ค3ขวด” กี่แพ็ค
3. กดปุ่ม [รวมแพ็คสินค้า]
4. ล็อตสินค้าจะถูกบันทึกเข้าโปรแกรม

ฟอร์ม รับ/รับสินค้าเข้า

ดูข้อมูลได้ที่ฟอร์ม [สินค้า] [ปรับ/รับสินค้า]

1

2

สินค้าแพ็คใหม่จะ
แสดงที่ฟอร์ม
[ปรับ/รับสินค้า]
โดยผู้ขายจะเป็น
“รวมแพ็คสินค้า
(ระบบ)”

3

ช่องสีเขียวได้จากการคํานวณตามสินค้าทีเ่ ลือก
28

สินค้าตั้งต้นจะแสดง
ที่ฟอร์ม [ปรับ/รับ
สินค้า]โดยผู้ขายจะ
เป็น “รวมแพ็ค
สินค้า-ตัด(ระบบ)”
และจํานวนจะเป็นค่า
ลบ
28

การแตกแพ็คสินค้า

ฟอร์มสินค้า
สินค้าแตกแพ็ค
ใหม่จะแสดงที่
ล็อตสินค้า

ใช้สําหรับการนําสินค้าที่ซื้อเข้าระบบมาเป็นแพ็ค,ลัง มาแยกขายเป็นชิ้น เช่น ในสต็อคสินค้ามี “เป๊บซี่ 450ml
แพ็ค12ขวด” อยู่ แล้วต้องการนํามาแตกแพ็คแบ่งขายเป็นขวด คือ “เป๊บซี่ 450ml 1 ขวด”
เราต้องมีข้อมูลสินค้าตั้งต้นก่อน เช่น “เป๊บซี่ 450ml แพ็ค12ขวด” และ สินค้าหลังแตกแพ็ค
เช่น “เป๊บซี่ 450ml ขวด” (ป้อนข้อมูลสินค้าที่ฟอร์ม [สินค้า] ก่อน) และใส่ข้อมูลในฟอร์ม ขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดว่าต้องใช้ “เป๊บซี่ 450ml แพ็ค12ขวด” ในที่นี้คือ 1 แพ็ค

สินค้าตั้งต้นจะ
แสดงที่ล็อตสินค้า
เป็นจํานวนค่าลบ

2. กําหนดว่าสินค้าตั้งต้นแตกเป็นสินค้าใหม่ได้กี่ชิ้นต่อแพ็ค ใส่ 12 คือ “เป๊บซี่ 450ml แพ็ค12ขวด”
แตกแพ็คได้เป็น “เป๊บซี่ 450ml ขวด” จํานวน 12 ขวด
3. กดปุ่ม [แตกแพ็คสินค้า]
4. ล็อตสินค้าจะถูกบันทึกเข้าโปรแกรม ดูข้อมูลได้ที่ฟอร์ม [สินค้า] [ปรับ/รับสินค้า]

ฟอร์ม รับ/รับสินค้าเข้า

1

2

สินค้าที่แตกแพ็ค
ใหม่จะแสดงที่
ฟอร์ม [ปรับ/รับ
สินค้า]โดยผูข้ าย
จะเป็น “แตกแพ็ค
สินค้า(ระบบ)”

3

ช่องสีเขียวได้จากการคํานวณตามสินค้าทีเ่ ลือก
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สินค้าตั้งต้นจะแสดง
ที่ฟอร์ม [ปรับ/รับ
สินค้า] โดยผู้ขายจะ
เป็น “แตกแพ็ค
สินค้า-ตัด(ระบบ)”
และจํานวนจะเป็นค่า
ลบ
29

ผู้จําหน่าย
จัดการข้อมูลผู้จําหน่ายสินค้าเพื่อในการรับสินค้า สามารถเพิ่ม แก้ไข เรียงข้อมูล เลือกกลุ่มข้อมูล และ ค้นหาได้แบบตาราง Excel

ลูกค้า
จัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการขายสินค้า สามารถเพิ่ม แก้ไข เรียงข้อมูล เลือกกลุ่มข้อมูล และ ค้นหาได้แบบตาราง Excel
สามารถกําหนด เครดิต ส่วนลด ประเภทราคา และ ข้อมูลสําหรับการออกใบกํากับภาษีของลูกค้า

* เมื่อทําการ เพิ่ม, แก้ไข ข้อมูลเสร็จ ให้คลิกไปที่แถวข้อมูลอื่นๆ จะเป็นการบันทึกให้อัตโนมัติ หรือ กด ESC เพื่อยกเลิก
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พนักงาน
จัดการข้อมูลพนักงาน ผู้ใช้งานระบบ สามารถกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้ 3 ระดับ (เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถลบได้ แต่ยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้)


All ใช้งานได้ทั้งหมด



POS+BackOffice ใช้งานส่วนหน้าร้าน และ หลังร้าน



POS ใช้งานเฉพาะส่วนหน้าร้าน และ ข้อมูลลูกค้า

* เมื่อทําการ เพิ่ม, แก้ไข ข้อมูลเสร็จ ให้คลิกไปที่แถวข้อมูลอื่นๆ จะเป็นการบันทึกให้อัตโนมัติ
หรือ กด ESC เพื่อยกเลิก
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รายงาน
ฟอร์มนี้ต้อง Login แบบ “ใช้งานทั้งหมด” เพื่อเข้าดูรายงาน

ป้อนแบบ วันเดือนปี,
เดือนปี , ปี ได้

* รายงานภาษีซื้อจะรายงานเฉพาะการปรับ/รับสินค้าแบบมีบิลเท่านัน้

32

การคํานวณการตังราคาสินค้า
รายงานนี้จะช่วยคํานวณราคาขาย ตามเปอร์เซนต์กําไรที่ต้องการ โดยเมื่อกดเลือกรายงานนี้จะมี
คําถามที่ 1 คือ [Benefit Percent] ให้คํานวณที่กําไรตั้งต้นกี่ % (ตัวอย่าง ใส่ 10)
คําถามที่ 2 คือ [Step] ให้คํานวณเผื่อ % กําไร เพิ่มและลดทีละกี่ % (ตัวอย่าง ใส่ 1)

1

[Benefit Percent]
% กําไรตั้งต้น

2
[Step] คํานวณ % กําไร เพิ่มและลดทีละกี่ %
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การตั้งค่า
สําหรับการตั้งชื่อร้าน รหัสผ่าน และ การพิมพ์
ข้อมูลสําหรับใช้ในเอกสารต่างๆ
กําหนดสินค้าหน้าขายด่วน

สํารองข้อมูลเก็บไว้
ล้างข้อมูลในโปรแกรมใหม่

เลือกโหมดการขายแบบตัดสต็อค
กําหนดการเรียงลําดับข้อมูล
สินค้า เมื่อแสดงในฟอร์มต่างๆ
การเรียงตาม ID จะเป็นการเรียง
ตามการป้อนข้อมูลก่อน-หลัง
การเรียงตาม Name จะเป็นการ
เรียงตามตัวอักษร

ตั้งค่าการพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินใบเสนอ
ราคา และใบกํากับภาษี

ตั้งค่าการพิมพ์บาร์โค้ด

ข้อความในหัว-ท้ายเอกสารต่างๆ
ตั้งตําแหน่งสํารองข้อมูลควรเป็น Drive
อื่นๆทีไม่ใช่ Drive C
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การสํารองข้อมูล


โปรแกรมจะทําการสํารองข้อมูลไปที่ C:\Program Files (x86)\Simply Sale\BackupDB โดยอัตโนมัติ
ณ ตอนที่ปิดโปรแกรม โดยจะสํารองข้อมูลเป็น 7 วันย้อนหลังโดยต่อแยกชื่อท้ายแต่ละไฟล์ตามวัน
และ สามารถกําหนด Path ได้เองที่เมนู [ตั้งค่า]



ควรกําหนดเป็นโฟลเดอร์ใน Drive D: ของ Drive Flash Drive เพื่อกรณีที่ตดิ ตัง้ วินโดว์ใหม่
จะได้นําข้อมูลที่สาํ รองไว้มาใช้ได้



ผู้ใช้สามารถเลือกสํารองข้อมูลเองได้ โดยกดที่เมนู “สํารองข้อมูล” และเลือก Path ได้เอง

การรีเซทข้อมูล


ไปที่เมนู [ตั้งค่า] และ กดปุ่ม [รีเซทข้อมูลใหม่]
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ตัวอย่างการเซทเครื่องพิมพ์ XPrinter XP-58 เข้ากับโปรแกรม


ดาวน์โหลด Driver จากลิงค์ www.Simply-Sale.com/ PrinterDriverSetup.exe หรือ POS Printer Driver Setup.exe (กรณีซื้อพร้อม Flash drive) แล้วติดตั้ง Driver ให้
เรียบร้อย



ไปที่ Settings > Printers & Scanner จะพบ Printer ชื่อ XP-58 ให้ Set as default หากต่อลิ้นชักเก็บเงินให้เลือก Device Setting > Option > Cash drawer before printing



โปรแกรม Simply Sale > ตั้งค่า > พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน… > เลือกปริ้นเตอร์ เป็น XP-58 และ ขนาดเป็น 4.8 ซม (ปริ้นเตอร์ความร้อน)



เปลี่ยนแบบอักษรและขนาดได้ที่ หัวข้อ อักษรใบเสร็จแบบสลิป

• สเปคเครื่อง XPrinter XP-58 รองรับกระดาษขนาด 58mm แต่สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ขนาด
48mm เท่านั้น
• โปรแกรมสามารถใช้งานกับปริ้นเตอร์ความร้อนรุ่นอื่นๆได้ โดยเซทในลักษณะเดียวกัน แล้วเซท
ขนาดกระดาษตามสเปคเครื่องนั้นๆ
36

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


Message box แสดงเป็นภาษาแปลกๆ หรือเป็นเครื่องหมาย ????? ????? ?????

1.

คลิ้ก icon Windows ที่มุมซ้ายล่าง > Setting

2.

เลือก Time & Language > Region

3.

กดปุ่ม Change system locale > เปลี่ยนเป็น Thai (Thailand) แล้ว กด OK และ รีสตาร์ทเครื่อง
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 พิมพ์เอกสารหรือบาร์โค้ดไม่ออก
 เลือกขนาดกระดาษสําหรับพิมพ์บาร์โค้ด Elephant เบอร์ A5
ให้เลือก Page Setup เป็น A4 ก่อนพิมพ์
ไปที่เมนู [ตั้งค่า] > เลือก Printer และขนาดสําหรับการพิมพ์เอกสารแต่ละแบบ



เลือกขนาดกระดาษสําหรับพิมพ์สติ้กเกอร์บาร์โค้ด 32*25มม 3 แถว
ให้เลือก Page Setup เป็น 100x25 mm และ media type เป็น Label with gaps

* Printer แต่ละรุ่นอาจมีชื่อหัวข้อที่ต่างกัน
แต่มีความหมายลักษณะเดียวกัน
38

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


พิมพ์ใบเสร็จความร้อน หรือ บาร์โค้ด แล้วขนาดไม่ตรง

ให้เข้าไปกําหนดขนาดกระดาษของ Printer ให้ถูกต้องก่อน โดยไปที่ Settings > Device > Printer (*ก่อนตั้งค่า ควรเช็คขนาดใบเสร็จจริงที่จะตั้งค่าให้ถูกต้องก่อน)
1. ไปที่หน้า Printer ของ Windows เลือก Manage > Printing Preference

2. เลือกขนาดกระดาษให้ตรงกับใบเสร็จหรือบาร์โค้ด ถ้าไม่มีขนาดที่ต้องการให้เลือก
Custom แล้วกําหนดขนาดเอง (Printerแต่ละรุ่นอาจมีหน้า Preference ต่างกัน)

3. ถ้ามี Media Type ให้เลือก ใบเสร็จแบบสลิปกระดาษต่อเนื่อง ให้เลือก Continuous Label
สติ้กเกอร์บาร์โค้ดที่แยกชิ้น ให้เลือก Labels with gaps (Printer แต่ละรุ่นอาจเรียกชื่อหัวข้อต่างกัน)
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


ตั้งค่าการเปิดลิ้นชักเก็บเงิน

1. ลิ้นชักเก็บเงินจะมีสาย RJ11 ให้ต่อเข้ากับ Printer ความร้อน
(*Printer ต้องรองรับ Function นี้ จึงจะสามารถทํางานได้)
2. ไปที่ Printer Properties ของ Printer และเลือกตัง้ ค่าที่หัวข้อ Cash Drawer
เพื่อปิด หรือ เปิดการทํางานนี้ (อาจมีชื่อเรียกต่างกัน หรือไม่มีให้ตงั้ ค่า แต่จะทํางานเป็นการเปิด
อัตโนมัติทุกครัง้ เมื่อมีการพิมพ์)

ช่องต่อ RJ11
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


ไม่สามารถปิดโปรแกรมได้

1. คลิกขวาที่ Taskbar (แถบด้านล่างของ Windows)
แล้วเลือก Task Manager

2. ที่ Tab Processes เลือก Simple Sale แล้วกด End Task
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การอัพเดทโปรแกรม


Copy ข้อความต่างๆ ใน เมนูตั้งค่า เก็บไว้ก่อน เพราะเมื่ออัพเดทแล้ว ต้องตั้งค่าใหม่



Copy รหัสลงทะเบียน ใน เมนู เกี่ยวกับโปรแกรม เพราะเมื่ออัพเดทแล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่



เช็คเวอร์ชั่นโปรแกรมที่เมนู “เกี่ยวกับโปรแกรม” ก่อนว่าเป็นเวอร์ชั่นต่าํ กว่าหรือไม่ และ ปิดโปรแกรม



Copy ไฟล์ “SIMPLY SALE.accdr” (หากได้รบั เป็น zip file ให้ unzip ก่อน) ที่ได้รับจากทาง Line หรือ ดาวน์โหลดจากลิงค์ http://www.simply-sale.com ไปไว้ที่
C:\Program Files (x86)\Simply Sale



เมื่อมี Message box ถามให้ตอบ “Replace the file in the destination”



คลิกขวาที่ ไฟล์ PermissionSet.bat แล้วเลือก Run as administrator



เปิดโปรแกรม และไปที่ เมนู เกี่ยวกับโปรแกรม และกดใส่รหัสลงทะเบียนอีกครัง้

* การอัพเดทโปรแกรมไม่มีผลกับข้อมูลเดิม *ยกเว้นการตั้งค่า จะต้องใส่ข้อมูลใหม่ และ ลงทะเบียนใหม่
** ห้ามลบไฟล์ข้อมูลชื่อ “SIMPLY SALE-DB” เด็ดขาด
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การเซท LINE Notify
ข้อความที่จะแจ้งเตือน คือ 1.บิลขาย(ยอดขาย/กําไร) ส่งเมื่อกดบันทึกบิล และ 2.สรุปยอดขายกําไรของวันนี้ ส่งเมื่อปิดโปรแกรม (คอมต้องต่ออินเตอร์เนตด้วย)
การเซทให้โปรแกรมส่งต้องสร้าง Token ผ่าน Line ก่อน แล้วนําใส่โปรแกรม ขั้นตอนดังนี้
1. เข้าเว็บ https://notify-bot.line.me/my/ แล้ว log in ไลน์ของตนเอง
2. log in แล้ว ไปคลิกที่ชื่อ Line ตนเอง มุมขวาบน แล้วเลือก my page จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่าง และกดปุ่ม Generate Token
3. เมื่อขึ้นฟอร์ม Generate Token ให้ใส่ชื่อที่จะแสดงตอน Notify ที่ช่องบนสุด
4. การเลือกผู้ที่ได้รับ notify เมื่อเลือก “1-on-1 chat with LINE Notify” คือส่งเข้าหาตัวเอง
หรือ เลือกเป็นกลุ่ม (ไม่สามารถเลือกส่งหาคนเดียวตรงๆได้) โดยเลือกกลุ่มเสร็จแล้ว กดปุ่ม Generate Token
5. เมื่อขึ้นหน้า Token ให้กด Copy มาแล้วใส่ที่ โปรแกรม Simply Sale เมนู ตั้งค่า > หัวข้อ Line Token
6. ไปที่ Line App แล้ว Invite “Line Notify” เข้ากลุ่มด้วย

การสํารองข้อมูลก่อนทําการ Format หรือติดตั้ง Windows ใหม่
1. ไปที่ C:\Program Files (x86) และ Copy Folder “Simply Sale” เก็บไว้
2. เมื่อ Format เครื่อง หรือ ติดตั้ง Windows ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรม SIMPLY SALE ใหม่
โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.Simply-Sale.com
3. ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ Copy Folder “Simply Sale” ที่เก็บไว้ ไปที่ C:\Program Files (x86)
4. ไฟล์ PermissionSet อยู่ที่ Desktop ให้คลิ้กขวาที่ PermissionSet และเลือก Run as administrator
* ทําที่เครื่องเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
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