INNOVATIVE SOFTWARE SERVICES

บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟทแวร เซอรวิสเซส จำกัด ประกอบธุรกิจ ดานซอฟทแวรอยางครบวงจร ภายใตแบรนด InnoSoft
โดยมีวัตถุประสงค หลักเพื่อจำหนายซอฟทแวรที่ใชงานงาย, ลดตนทุนในการทำงาน, ราคาคุมคาแกการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานอยางสูงสุดใหแกลูกคา

จุดเด่นของโปรแกรมทั้งหมด

• Web Base Application
(สามารถใชงานไดทุกที่ และรองรับการใชงานกับ Note Book, iPad หรือ Smart Phone ไดทุกรุนทุกยี่หอ)
• Unlimited User
• ใชงานงาย

Business Control
1. Innosoft – Sales

- สามารถกำหนด Set Promotion โดยสามารถนำสินคาที่อยูในชวง
โปรโมชั่นไปเปดเปนใบเสนอราคา และ ใบขายได
- ระบบรองรับในการกำหนดราคาขาย โดยกำหนดเปนชวงของอายุ
ราคาขายนั้นได และรองรับการดูประวัติราคาขายเกายอนหลังไป
- ระบบรองรับในการทำใบเสนอราคา สามารถทำการ Approve
ใบเสนอราคาผานระบบไดทันที
- รองรับการเปดใบขายที่ถูกอางอิงมาจากใบเสนอราคา
และไมมีใบเสนอราคา
- มีสรุปยอดการขาย สามารถทำการดูรายละเอียดการขายได
- รองรับการใหวงเงินเครดิตลูกคา หากลูกคาทำการซื้อสินคาเกินวงเงิน
ระบบจะมีการแจงเตือนทันที

2. Innosoft – Purchase

- รองรับการออกใบขอซื้อ (PR) โดยสามารถระบุไดวาแผนกไหนเปนผูจัดทำใบขอซื้อ
- การออกใบขอซื้อ (PR) สามารถนำขอมูลจากการเปดการขาย (กรณีที่ไมมีของในสตอก) ได
- รองรับการออกใบจัดซื้อ (PO) โดยขอมูลจะถูกดึงมาจากใบ PR กอนหนานี้
- รองรับการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ ตามสกุลเงินได (Multi Currency)
- รองรับการออก ใบหักภาษี ณ ที่จาย
- การจัดซื้อสินคา รองรับทั้งสินคา / อะไหล และสินทรัพย
- ระบบรองรับการจัดทำแบบประเมินผูจำหนายไดหลายรูปแบบ โดยสามารถสรุปคำนวณ
ผลออกมาเปนเกรดไดทันที

3. Innosoft – Inventory
-

รองรับการทำเบิกสินคาจากใบ SO
รองรับการรับสินคาจากใบ PO
รองรับการรับสินคาเขาคงคลัง
สามารถทำการอนุมัติเอกสารผานระบบไดทันที
รองรับการทำใบเบิก - คืน สินคา / อะไหล
รองรับการทำ Repack สินคา
สามารถปรับยอดของมูลคา และจำนวนของสินคาได
สามารถดูรายละเอียดขอสรุปตางๆ ในคลังได เชน สินคาคงเหลือ,
ความเคลื่อนไหวสินคาในคลัง, การรับคืน - เบิกสินคา, ราคาของสินคา
และสินคาใกลหมดอายุ เปนตน

4. Innosoft – Accounts
-

รองรับการทำ Invoice ทั้งจากการขายสินคา และจากใบ PO
รองรับการรับเงินทั้ง เงินสด, เช็ค, การโอนผานธนาคาร
รองรับการออกใบวาง Bill โดย 1 ใบบิล สามารถมีไดหลายๆ Invoice
รองรังการจายเงินมัดจำ และจายเงินเบ็ดเตล็ด
ระบบรองรับการเก็บบันทึกขอมูลของเช็ค ติดตามสถานะของเช็ค จนกวาเช็คเคลียรริ่ง
รองรับการทำใบลดหนี้สินคา, ใบเพิ่มหนื้สินคา
สามารถดูสรุปของยอดสถานะเจาหนี้คงเหลือ และลูกหนี้คงเหลือ ตามรายบุคคลได
รองรับการบันทึกขอมูลของสินทรัพย โดยสามารถแบงเปนกลุมของสินทรัพยได
รองรับการบันทึกการรับประกันสินทรัพย
รองรับการบันทึกสมุดทะเบียนรถยนต
สามารถทำการเคลื่อนยายสินทรัพย โดยระบบมีการเก็บขอมูลไว
สามารถคำนวณคาเสื่อมราคา, แสดงภาษีซื้อ, ภาษีขายเปนรายเดือนได
รองรับการปดยอดบัญชี

Production Control
1. iVis – MMS (Maintenance)

- รองรับการทำ PM (Preventive Maintenance) การวางแผน
ซอมบำรุง โดยสามารถวางแผนเครื่องจักรโดยอัตโนมัติตามชวง
เวลา, กลุมเครื่องจักร, สถานที่ ฯลฯ
- ระบบมีการบันทึกเก็บประวัติเครื่องจักร โดยสามารถกำหนดรหัส
เครื่องจักรเบื้องตนได
- รองรับการอัพโหลดรูปภาพ หรือไฟล แนบตางๆ ในการเก็บขอมูล
ของเครื่องจักร
- สถานะของเครื่องจักร และขอมูลจะแสดงเปน Real-Time เชน
เครื่องเสีย, เครื่องวาง, เครื่องใชงานอยู เปนตน
- รองรับการวางแผนการซอมบำรุง และการสอบเทียบเครื่องมือวัด
โดยสามารถตั้งความถี่ในการสอบเทียบได
- ระบบรองรับการมอบหมายงานใหแกพนักงานซอมบำรุง
และสามารถอนุมัติเอกสารผานระบบไดทันที
- ระบบรองรับการแจงซอมบำรุงจากฝายตางๆ CM โดยสามารถ
แจงเตือน และวิเคราะหปญหาภายในระบบได รวมถึงการสราง
ใบแจงซอมอัตโนมัติ
- รองรับการแจงซอมสำหรับเครื่องจักร, อุปกรณสำนักงาน
และการติดตั้งเครื่องจักรใหม
- ผูใชงานสามารถทำการแจงซอมผานระบบออนไลน
และตรวจสอบสถานะการแจงซอมได
- ระบบรองรับการควบคุมสตอกของ Spare Part โดยสามารถ
ทำการเบิก-คืน ภายในระบบได
- มีการแจงเตือนทั้งภายในระบบ และภายนอกระบบ เชน ในกรณี
จำนวนอุปกรณ / อะไหล ต่ำกวาจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว

2. Innosoft - MRP

- รองรับการ Forecast ใหเปนไปตามเปาหมายของการขาย
- MRP ถูกทำใหเสร็จสิ้นดวยการดูที่การขายการ Forecast และการ r
- มีการพิจารณาสตอกที่มีอยู ณ ขณะนั้น WIP ในการผลิต Order และวัตถุดิบที่อยูระหวางการเดินทาง
- สามารถบอกความตองการในการซื้อ จะขึ้นอยูกับ MRP

3. Innosoft - MPS

- สามารถทำการคำนวณอุปสรรคในการผลิตได
- ความสามารถในการจำลองศูนยกลางทำงาน MPS
- จำลองแผนการเริ่ม และจบการผลิต
- สามารถเช็ค WIP Stock Card แบบ Real-Time ได

4. Innosoft - BOM

- สามารถเก็บขอมูล สูตรการผลิตไดในหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ
- มีการเก็บบันทึกขอมูลของ RM
- มีการบันทึกขบวนการการผลิต

5. Innosoft - Costing

- สามารถทำการเก็บขอมูลคำนวณในสวนของตนทุนตางๆ
- ตนทุนผลิตสินคาจะถูกตรวจสอบในฐานะนโยบายขององคกร
- ตนทุน ABC สามารถรวมเขาไปดวยกันได

6. Innosoft - Production

- สามารถออก Order การผลิต หรือใบงานได
- รองรับการผลิตเพื่อเติมเต็มใบงานทุกๆ ขั้นตอนของการผลิต
- สามารถนำขอมูลทั้งหมดมาจาก BOM, Routing, ฐานขอมูล P/E
และใบสั่งขายได
- สามารถติดตามจำนวนของ Input และ Output ที่ถูก Reject
และติดตาม WIP ได
- สามารถเตรียมความตองการทั้งสองอยางของระบบ คือ การผลิต
แบบลีน (Lean) และการประสานกันของการผลิต หรือการขาย
และหนวยการซื้อได

Quality Control
1. iVis - ISO 9000

- ระบบจัดการและตรวจติดตามดวยมาตรฐาน ISO 9000 (ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม)
เกี่ยวกับเรื่องการทำ AUDIT, NC, CAR, PAR and Management Review
โดยมีการบันทึก และมีการแจงเตือนในระบบ เพื่อจะไดทำงานไดตอเนื่อง
- มีการประเมินผานระบบในเรื่องของการประเมินความพึงพอใจและคำติชมจากลูกคา,
การประเมินเกี่ยวกับผูจัดจำหนาย, การประเมินการฝกอบรมของพนักงาน, การสอบเทียบ
เครื่องมือวัด

2. iVis - ISO 14000

- ระบบจัดการและตรวจติดตามดวยมาตรฐาน ISO 14000 (ระบบสิ่งแวดลอม) เกี่ยวกับเรื่องการทำ AUDIT, NC,
CAR, PAR and Management Review โดยมีการบันทึก และมีการแจงเตือนในระบบ เพื่อจะไดทำงานไดตอเนื่อง
- มีการวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดลอม และประเมินผลกระทบ

3. iVis - ISO 18000

- ระบบจัดการและตรวจติดตามดวยมาตรฐาน ISO 18000 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เกี่ยวกับเรื่องการทำ AUDIT, NC, CAR, PAR and Management Review โดยมีการบันทึก และมีการ
แจงเตือนในระบบ เพื่อจะไดทำงานไดตอเนื่อง
- มีการวิเคราะหเกี่ยวเรื่องของการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. InnoSoft - ISO 22000

- ระบบจัดการและตรวจติดตามดวยมาตรฐาน ISO 18000 (ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร) เกี่ยวกับเรื่อง
การทำ AUDIT, NC, CAR, PAR and Management Review โดยมีการบันทึก และมีการแจงเตือนในระบบ
เพื่อจะไดทำงานไดตอเนื่อง
- มีการวิเคราะหเกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร

5. Document Control Center

- ควบคุมดูแลเอกสารทั้งวงจร เริ่มตั้งแตสรางเอกสาร-แยกประเภท / ลงทะเบียน-จัดเก็บเอกสาร-คนหาเอกสารคนหาเอกสาร-แจกจายเอกสาร -ทำลายเอกสาร
- รองรับเกี่ยวกับ Revision Control, มีการแยกเอกสารใหม และเอกสารเกาออกจากกัน
- ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับตามขอกำหนดของระบบ ISO

6. InnoSoft - Customer / Supplier Survey

- องคกรสามารถสง Link แบบสอบถามไปยังผูเกี่ยวของทุกคนภายในเวลาเดียวกัน
เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีตอพนักงานผูถูกประเมิน
- องคกรสามารถกำหนดรูปแบบของแบบสอบถามไดมากมายหลายแบบ
โดยผูประเมินตอบแบบสอบถามผานหนา IE
- ในกรณีที่ผูประเมินไมตอบแบบสอบถามกลับมายังองคกรภายในระยะเวลาที่กำหนด
องคกรสามารถทำ Reminder เตือนไป ทาง Email ของผูประเมินได
- เมื่อองคกรไดรับคำตอบจากผูประเมินแลว สามารถวิเคราะหเปนกราฟ
หรือรายงานตามหัวขอตางๆ ที่ตองการจะรูเพื่อสงตอผูบริหารตอไป

7. InnoSoft - Traceability

- การติดตาม (Following) คือ สามารถติดตามไดวาสินคาไปอยู ณ ที่ใดบาง โดยติดตามจากเสนทางการผลิต และการจัด
จำหนาย เพื่อจะไดทราบวาสินคาที่มีปญหามีการวางจำหนายอยูที่ใด และสามารถเรียกคืนสินคาไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
การดำเนินการดังกลาว คือ การคนหาปลายทางของสินคา
- การตรวจสอบยอนกลับ (Tracking) คือ สามารถสืบไดวาสินคาที่มีปญหาการผลิต เกิดขึ้นเมื่อใด จากสายการผลิตไหน และ
การรับวัตถุดิบมาจากที่ใดบาง แหลงการผลิตจากแหลงไหน เพื่อคนหาวาจุดใดที่กอใหเกิดปญหา และจุดที่กอใหเกิดปญหา
ไดผลิตสินคาไปมากนอยเพียงใด และมีขอมูลรายละเอียดในขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตอยางไร เพื่อทำการติดตามสินคาคืนได
อยางถูกตอง การดำเนินการดังกลาว คือ การคนหาตนทางของสินคาเพื่อใชเปนขอมูลในการหาปลายทางของสินคา

Efficiency Control

1. InnoSoft - Form Builder

- สามารถสรางฟอรมใน SQL ไดเอง
- สามารถใชฟอรมเพื่อ Print Report
- สามารถใชฟอรมเพื่อเชื่อมตอกับโปรแกรมอื่นได

2. InnoSoft – BI (Business Intelligence)

- สามารถวิเคราะหขอมูลออกมาในรูปแบบของ Report หรือ Graph โดยเลือกขอมูล
ที่ตองการเปรียบเทียบได

3. InnoSoft – Time Sheet

- สามารถคำนวณชั่วโมงการทำงานเพื่อออก Invoice
- สามารถตั้งชั่วโมงการทำงานตามความสามารถที่แตกตางกันของพนักงาน
โดยแบงออกเปนเกรด
- สามารถตามงานผาน Time Sheet เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

4. iVis-DocuCare (Document Management System)

ระบบจัดเก็บเอกสาร สามารถรองรับเอกสารอิเลคทรอนิคส ไดทุกรูปแบบไฟล เชน Word, Excel, PDF, JPEG และอื่นๆ
โดยเอกสารจะลงทะเบียนเอกสารดวยบัตรดัชนี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ จัดเก็บ สืบคน จัดการ และพบเอกสารไดรวดเร็ว
ซึ่งการเดินเอกสารจะเปนไปตามขั้นตอนของ  ที่ User ไดกำหนดไว มีการกำหนดการทำลายเอกสารโดยอัตโนมัติ (ยาย
หรือ ลบ) ตามกลุมประเภทเอกสาร และมีระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสาร โดยผูใชสามารถตั้งรหัสผานไวในแตละตูเอกสาร
ที่จะทำการจัดเก็บเอกสาร และตรวจสอบไดวามีใครเขามาในระบบโดยมีการบันทึกการใชงาน

5. Monarch BPM and Visual Workflow
-

สามารถสรางรูปแบบการทำงานแบบ BPM ตามเงื่อนไขที่แตกตางกันขององคกรไดไมจำกัด
สามารถสรางเสนทางการเดินเอกสารแบบ Visual ไดไมจำกัด
สามารถสง Alert แบบ Email, SMS, Fax
สามารถเชื่อมตอกับ Oracle หรือ MSSQL
สามารถสราง Form ไดไมจำกัด
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