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           บริษทั ควอดราเทคโนโลย ีจ  ากดั 

 เลขท่ี 2 อาคารจสัมิน ชั้น 12 ซอยประสานมิตร (สุขมุวทิ 23) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110           
โทร 02 665 7094-96 แฟกซ์ 02 665 7097 ต่อ 18 อีเมล info@quadtech.co.th  
 

 

  

ช่ือลูกคา้ :  ……………………………………….  คร้ังท่ี ........................ วนัท่ี………………………………. 
 

 

เอกสารขั้นตอนการTraining ระบบ Q-ERP 

ระบบ โปรแกรม รายละเอียด หมายเหตุ 

Master พนกังาน   

 บุคคลทัว่ไป   

 แผนกบริษทั   

 ผงับญัชี   

 ขอ้มูลธนาคาร   

 ค่าบริการและค่าใช่จ่าย   

 ก าหนดช าระหน้ี   

 สินทรัพย ์   

 ผูข้าย   

 ลูกคา้   

 พนกังานขาย   

 บริษทัขนส่ง   

 สินคา้, หน่วย สินคา้คงคลงั, สินคา้ค่าใชจ่้าย, หน่วยและการแปลงหน่วย  

 คลงัสินคา้   

 ขอ้มูลภูมิประเทศ   

 ธนาคารและสาขาทัว่ไป   

 สกุลเงิน   
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เอกสารขั้นตอนการTraining ระบบ Q-ERP 

 

  

    

ระบบซ้ือ ผูข้าย การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก ประเภทผูข้าย เกรดผูข้าย   

 ใบขอซ้ือ การสร้าง การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก การเปิดใบขอซ้ือ การปิดใบขอ
ซ้ือบางรายการ การคืนสถานะปิดใบขอซ้ือ สถานะรายการ 

 

 ใบสัง่ซ้ือ การสร้าง (โดยการดึงขอ้มูลและการสร้างโดยตรง) การคน้หา การแกไ้ข 
การยกเลิก การปิดใบสัง่ซ้ือ การคืนสถานะปิดใบสัง่ซ้ือ สถานะการ  

 

 ปฏิทินแสดงก าหนด
ส่งมอบใบสัง่ซ้ือ 

ดูคา้งส่งเป็นรายวนั และสรุปใบสัง่ซ้ือคา้งส่ง  
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เอกสารขั้นตอนการTraining ระบบ Q-ERP 

 

 

 

  

 โปรแกรม รายละเอียด หมายเหตุ 

ระบบขาย ลูกคา้ การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก การคืนสถานะยกเลิก การหยดุสถานะการ
ขาย สถานะลูกคา้ ประเภทธุรกิจ 

 

 พนกังานขาย การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก การคืนสถานะ เป้ายอดขาย กลุ่มประเภท  

 บริษทัขนส่ง การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก การคืนสถานะ  

 ใบเสนอราคา การสร้าง การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก การปิดใบเสนอราคา การคืน
สถานะการปิดและการยกเลิก สถานะรายการ 

 

 ใบสัง่ขาย การสร้าง(โดยการดึงขอ้มูลและการสร้างโดยตรง) การคน้หา การแกไ้ข 
การยกเลิก การปิดใบสัง่ขาย การคืนสถานะใบสัง่ขาย สถานะรายการ 

 

 ใบก ากบัขาย การสร้าง(โดยการดึงขอ้มูลและการสร้างโดยตรง) การคน้หา การแกไ้ข 
การยกเลิก การคืนสถานะ สถานะรายการ 

 

 ปฏิทินแสดงก าหนด
ส่งมอบใบสัง่ขาย 

ดูคา้งส่งเป็นรายวนั และสรุปใบสัง่ขายคา้งส่ง  
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เอกสารขั้นตอนการTraining ระบบ Q-ERP 

ระบบ โปรแกรม รายละเอียด หมายเหตุ 

ระบบคลงั ใบเคล่ือนยา้ยสินคา้เพื่อการผลิต/
ปรับปรุง 

การสร้าง(โดยการดึงขอ้มูลและการสร้างโดยตรง) คน้หา 
การแกไ้ข การยกเลิก  

 

 ใบเคล่ือนยา้ยสินคา้คืนรับคืนจาก
ผูข้าย/ลูกคา้ 

การสร้าง (โดยการดึงขอ้มูลและการสร้างโดยตรง) การ
คน้หา การแกไ้ข การยกเลิก การคืนสถานะยกเลิก 

 

 ใบเคล่ือนยา้ยสินคา้ชัว่คราว/ใช้
ภายในอ่ืนๆ 

การสร้าง(โดยการดึงขอ้มูลและการสร้างโดยตรง) คน้หา 
การแกไ้ข การยกเลิก  

 

 ใบเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งท่ีเก็บ
โอน/ยา้ย 

การสร้าง(โดยการดึงขอ้มูลและการสร้างโดยตรง) คน้หา 
การแกไ้ข การยกเลิก  

 

 รับ/จ่าย สินคา้คงคลงั  การสร้าง(โดยการดึงขอ้มูลและการสร้างโดยตรง) คน้หา 
การแกไ้ข การยกเลิก  

 

 ใบตรวจรับสินคา้ การสร้าง คน้หา การแกไ้ข การยกเลิก  

    

  



Page 5 of 5 

           บริษทั ควอดราเทคโนโลย ีจ  ากดั 

 เลขท่ี 2 อาคารจสัมิน ชั้น 12 ซอยประสานมิตร (สุขมุวทิ 23) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110           
โทร 02 665 7094-96 แฟกซ์ 02 665 7097 ต่อ 18 อีเมล info@quadtech.co.th  
 

 

  

ช่ือลูกคา้ :  ……………………………………….  คร้ังท่ี ........................ วนัท่ี………………………………. 
 

 

เอกสารขั้นตอนการTraining ระบบ Q-ERP 

ระบบ โปรแกรม รายละเอียด หมายเหตุ 

ระบบบัญชี ใบก ากบัขาย การสร้าง(โดยการดึงขอ้มูลและการสร้างโดยตรง) การคน้หา 
การแกไ้ข การยกเลิก การคืนสถานะยกเลิก 

 

 ใบก ากบัซ้ือ การสร้าง(โดยการดึงขอ้มูลและการสร้างโดยตรง)   การคน้หา 
การแกไ้ข การยกเลิก การคืนสถานะยกเลิก 

 

 เงินสด /ธนาคาร ใบขออนุมติั /ใบส าคญัรับจ่าย สร้าง การคน้หา การแกไ้ข การ
ยกเลิก การคืนสถานะยกเลิก 

 

 รายวนัทัว่ไป การสร้าง การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก คา้งจ่าย คา้งรับ 
ปรับปรุง เอกสาร 

 

 ใบลดหน้ี-ใบเพ่ิมหน้ีซ้ือ การสร้าง การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก  

 ใบลดหน้ี-ใบเพ่ิมหน้ีขาย การสร้าง การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก  

 เจา้หน้ีและคา้งจ่าย การสร้าง การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก  

 ลูกหน้ีและคา้งรับ การสร้าง การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก  

 สินทรัพยแ์ละค่าเส่ือม การสร้าง การคน้หา การแกไ้ข การยกเลิก ค  านวณค่าเส่ือม  

 แยกประเภท ดูรายงาน ปิดงบ ปิดสตอ๊ก และค านวณสตฮ๊ก  

    

 


