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ความสามารถทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

การบริหารระบบ (System Administration)
- การควบคุมการเขาถึงระบบ
- การจัดการผูใชระบบ
- การจำกัดสถานที่การเขาใชระบบ

ระบบรายงานผูผลิต (Supplier Report)
- การออกแบบรายงานเฉพาะราย
- การติดตามการสงรายงาน

ระบบอัตโนมัติเสริมการขาย
(Sales Force Automation)
- ฐานขอมูลลูกคาปลีก
- แบบสอบถามออนไลน
- รายงานสรุปเพื่อการวิเคราะห

ระบบแผงหนาปดงานขาย (Sales Dashboard)
- ศูนยกลางกระบวนการงานขาย
- บันทึกประวัติการขาย
- เชื่อมโยงติดตามสื่อสารกับลูกคา

ระบบบริการลูกคา (Customer Services)
- ควบคุมกระบวนการใหบริการหลังการขาย
- ควบคุมกระบวนการสอบถามขอความชวยเหลือ
- ฐานขอมูลความรู

ระบบงานฝากขาย (Consignment)
- บริการธุรกิจตอธุรกิจสำหรับคูคาฝากขาย
- การจัดการคลังสินคาระบบฝากขาย

ระบบบริการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(EDI Services)
- การออกแบบโครงสรางขอมูลเฉพาะราย
- การบันทึกและติดตามการแลกเปลี่ยนขอมูล

ระบบสั่งจายตรงแบบออนไลน (Online Direct Debit)
- การเชื่อมตอหลากหลายธนาคารแบบออนไลน
- การบันทึก รายงาน และการติดตามการสั่งจาย
- การเชื่อมตอกับระบบลูกหนี้แบบออนไลน

ระบบฐานขอมูลลูกคาออนไลน (Online Customer Database)
- การรับสมัครสมาชิกลูกคาแบบออนไลน
- การสมัครลงทะเบียนอบรม-สัมนาออนไลน
- การแจงขอใบเสนอราคาแบบออนไลน

เว็บไซตสำหรับลูกคา (Public Web Portal)
- การสั่งซื้อสินคาแบบออนไลน
- ติดตามสถานะการสั่งซื้อสินคาแบบออนไลน
- การเชื่อมตอกับระบบลูกหนี้

เว็บไซตงานบริการ (Services Web Site)
- การติดตามงานบริการแบบออนไลน
- การอัพเดทสถานะงานบริการแบบออนไลน
- การติดตามการชำระหนี้แบบออนไลน

ระบบจัดการขอมูลสินคา (Product Management)
- การจัดการทะเบียนสินคาและผูผลิต
- การกำหนดราคาและรูปแบบราคาสินคา
- การจัดการหมวดสินคาแบบหลายระดับชั้น

ระบบจัดการดานการตลาด (Marketing Management)
- การจัดการรายการสงเสริมการขาย
- การจัดสรรสินคาคงคลังสำหรับการสงเสริมการขาย
- การจัดการงบสนับสนุนทางการตลาด

ระบบจัดการงานขาย (Sales Management)
- การควมคุมกระบวนการดานการขาย
- การประมาณการและคาดการณดานการขาย
- กฎการตั้งราคาหลายระดับโดยผูใช
- การติดตามโครงการ

ระบบการสั่งซื้อสินคา (Order Management)
- ใบเสนอราคา ใบสั่งสินคา
- การรับคืนสินคาจากลูกคา
- การตรวจสอบเครดิตลูกคาระบบจัดการงานจัดซื้อ (Procurement Management)

- การจัดการกระบวนการสั่งซื้อ
- การจัดการและการติดตามการสงสินคา
- การจัดการการสั่งจองสินคา

ระบบบริหารคลังสินคาและการจัดสง (Order
 Fulfillment)
- การจัดการที่ตั้งและคลังสินคา
- การควบคุมสินคาคงคลัง
- การบริหารการจัดสง
- การตรวจนับสินคา

ระบบจัดการดานการเงิน (Financial Management)
- บัญชีลูกหนี้เจาหนี้
- การจัดการตารางวันวางบิลรับเช็ค
- การจัดการงบสนันสนุนทางการตลาด
- บัญชีแยกประเภท

ความสามารถของระบบ (NYSIIS Suite Features)

เกิดขึ้นจากประสบการณจริงทางธุรกิจ เชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกัน 
รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง ขยายความสามารถสูพาณิชยอีเลคโทรนิคระหวางลูกคา ผูผลิต พันธมิตร
ทำงานสอดคลองกับกระบวนการทางธุรกิจ คุมคาตอการลงทุน พรอมบริการหลังการขาย

NYSIIS ถูกออกแบบอยางชาญฉลาด
ระบบของ NYSIIS ไดรับการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบสำหรับธุรกิจไทย ทำใหระบบมีความสามารถรองรับงาน 
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการใชงานแมจะมีขอมูลจำนวนมหาศาลก็ตาม การทำงานเปนแบบ REAL TIME 

ดวยการเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว ทำใหระบบมีประสิทธิภาพสูง มีหนาที่การทำงานที่ครบครันตามความตองการซึ่งประกอบไปดวย 
ความสามารถสวนแกนหลัก (Core Features) ความสามารถเพิ่มเติม (Add-On Features) และความสามารถดานพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส (eCommerce) เปนผลทำใหองคกรสามารถรวบรวมขอมูลที่กระจัดกระจายใหเปนหนึ่งเดียว และทำใหกระบวน
การทำงานเปนไปอยางอัตโนมัติตั้งแตตนจนจบ

NYSIIS เรียบงาย การติดตั้งและปรับใชระบบนั้นทั้งรวดเร็วและยอมเยาวกวาระบบอื่น ๆ การแยกระบบเปนชิ้นสวนทำใหสามารถ 
ติดตั้งตามความตองการขององคกรของคุณได พรอมทั้งยังเปนระบบที่ใชพื้นฐานแบบเว็บ (Web-based Solution) ทำใหตนทุนรวม
ของการเปนเจาของ (Total Cost of Ownership) ลดลงอยางเห็นไดชัด

ทำไมตอง NYSIIS
กระบวนการทางธุรกิจที่เปนหนึ่งเดียวทั่วทั้งองคกร (Unify Business Processes across the Enterprise)
สามารถทำใหกระบวนการทำงานที่คาบเกี่ยวระหวางแผนกตาง ๆ ภายในองคกรเปนไปอยางอัตโนมัติ ตั้งแตการขาย การตลาด 
การบริการ การเงิน สินคาคงคลัง การจัดซื้อ การจัดสงสินคา พนักงานภายในองคกรไมจำเปนตองปอนขอมูลเขาไปในระบบตาง ๆ 
ซ้ำกันหลายครั้ง ไมตองแกไขขอมูลหลายที่ ทำใหขาดความเที่ยงตรงของขอมูล หรือตองรอระบบทำงานแบบ Batch ตอนสิ้นวัน 
แทนที่จะเปนเชนนั้น พนักงานในองคกรสามารถตรวจดูและแบงปนขอมูลที่เที่ยงตรงและทันเหตุการณ ซึ่งนำไปสูการประสานรวม
กัน (Collaboration) ระหวางแผนกตาง ๆ และเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในธุรกิจขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

การตัดสินใจที่ดีขึ้น (Better Decision Making)
ระบบรายงานแบบทันเหตุการณ (Real Time) ทำใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ตัดสินใจไดทันเวลา ยิ่งไปกวานั้นสามารถ 
มองเห็นขอมูลของลูกคาที่เปนหนึ่งเดียวกัน เปนผลทำใหประสิทธิภาพทั้งในดานงานขายเฉพาะตัวของลูกคาแตละราย (Personalized 
Sales) ความพึงพอใจ (Fulfillment) และกระบวนการการใหบริการ (Service Processes) เพิ่มสูงขึ้น

ขยายกระบวนการไปสูลูกคา ผูผลิต และพันธมิตร (Extend Process to Customers, Suppliers, and Partners)
ความตองการในปจจุบันที่ตองทำงานรวมกันอยางใกลชิดกับทางผูผลิต ซึ่งเปนรูปแบบที่เรียกวา องคการแบบขยาย (Extended 
Enterprise) Nysiis จึงนำเสนอระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (eCommerce) ที่สามารถเพิ่มความสามารถในการทำงานรวมกัน
ระหวางธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) และ ธุรกิจถึงลูกคา (B2C) ไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ

ไดรับคุณคาพิเศษดวยระบบที่สามารถเปนเจาของได (Get Superior Value with an Affordable Solution)
Nysiis ถูกสรางขึ้นมาใหมหมดเพื่อธุรกิจขนาดกลางที่กำลังเจริญเติบโต ดวยราคาที่สามารถเปนเจาของได มีความรวดเร็วในการติดตั้ง 
และมีการบริการสนับสนุนแบบเบ็ดเสร็จ ทำใหตนทุนรวมของการเปนเจาของ (Total Cost of Ownership) มีอัตราสวนที่ดีขึ้นอยาง 
เห็นไดชัด เพิ่มเติมดวยการกำจัดความจำเปนในงานดานการเชื่อมตอที่มีตนทุนสูงและเสียเวลามากออกไป ซึ่งมักจะมาพรอมกับการ 
ใชระบบหลากหลาย ที่ไมอำนวยตอการเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังจัดใหมีการบริการอยางมืออาชีพ และการฝกอบรม เพื่อใหเกิดความมั่น
ใจในการใชงานที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และประสบความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว

ติดตอสอบถาม
Nysiis Solutions Co., Ltd.
159/6 Serm-Mit Tower, 2rd Floor, Sukhumvit 21  Road (Asoke), 
North-Klongtoey Sub-District, Wattana District, Bangkok 10110
 0-2665-7157-8  www.nysiissolutions.com

ระบบ NYSIIS Suite


