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Q.Soft MPM (Market Place Management)
คุณสมบัติระบบ
ระบบบริ หารตลาดขายสิ นค้า โปรแกรมนี้ ออกแบบให้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการสาหรับผูป้ ระกอบการให้เช่าพื้นที่ขายสิ นค้า เช่นตลาดสด, ตลาดนัด ด้วยคุณสมบัติที่ครบครั้นบน
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ น Web Application ที่ติดตั้งง่าย และออกแบบโดยผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการ
บริ หารงานให้เช่าพื้นที่มากว่า 10 ปี เราจึงมัน่ ใจว่า function การทางานทั้งหมดของธุ รกิจนี้มีอยูค่ รบใน
โปรแกรมของเรา

สาหรับระบบบริ หารตลาดขายสิ นค้า Q.Soft เราสร้าง Layout ใหม่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งของลูกค้าให้
(บนพื้นฐานความเป็ นไปได้ของระบบสาเร็ จรู ป)
ระบบบริ หารพื้นที่

สามารถแก้ไขรหัสผ่าน ของผูใ้ ช้งานระบบแยกแต่ละโครงการได้
สามารถตรวจสอบสถานะพื้นที่แยกตามประเภท พื้นที่วา่ ง, พื้นที่มีผใู ้ ช้งาน, พื้นที่จอง ฯ
สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นที่ แต่ละพื้นที่ได้
สามารถจองพื้นที่ได้
สามารถแก้ไขรายละเอียดการจองพื้นที่
สามารถจองพื้นที่ล่วงหน้า ซึ่งจองเป็ นวัน หรื อจองเป็ นรายเดือนก็ได้
สามารถยกเลิก / แก้ไขรายละเอียดการจองพื้นที่ ล่วงหน้า
สามารถแจ้งย้ายพื้นที่
สามารถแก้ไข รายละเอียดการแจ้งย้ายพื้นที่
สามารถแจ้งออกพื้นที่
สามารถแก้ไข รายละเอียดการแจ้งออกพื้นที่
สามารถเพิ่มผูเ้ ช่า หลัก และผูเ้ ช่ารอง แต่ละพื้นที่
มีส่วนรับผูเ้ ช่า เข้าพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นที่
มีส่วนที่จดั เก็บข้อมูลต่างๆของผูเ้ ช่า แยกตามพื้นที่ ที่ผเู ้ ช่า ได้เข้าใช้ ณ ปัจจุบนั
สามารถแก้ไขข้อมูลผูเ้ ช่า หลักและผูเ้ ช่า ร่ วม
ส่ วนสาหรับเพิ่มผูเ้ ช่า หลัก และผูเ้ ช่า ร่ วม มีการจัดเก็บรู ปภาพผูเ้ ช่า
มีการเก็บประวัติการใช้งานพื้นที่
สามารถเปิ ดใบสัง่ งานแจ้งซ่อมได้

มีการเก็บประวัติการซ่อมพื้นที่ แต่ละพื้นที่
ระบบรำยรับ-รำยจ่ ำย
สามารถลงรายการใบแจ้งหนี้ แยกตามพื้นที่ รวมถึงค่าบริ การต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่ลูกค้าใช้บริ การ
อยู่ (Service Charge) หรื อขายสิ นค้าต่างๆผ่านระบบได้ หรื อค่าปรับต่างๆที่เกิดขึ้นได้

สามารถแก้ไขรายการใบแจ้งหนี้
สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้แยกตามพื้นที่ หรื อแยกตามพื้นที่
สามารถจัดทาใบเสร็ จรับเงินได้ท้ งั แบบย่อ และแบบเต็ม

มีส่วนสาหรับตรวจสอบข้อมูลผูเ้ ช่า ชาระเงินค่าพื้นที่
ระบบคลังอุปกรณ์หอใช้
มีส่วนสาหรับตรวจสอบสต็อก อะไหล่ สาหรับซ่อมแซมหอใช้ แยกหอใช้
สามารถสร้างฐานข้อมูลอุปกรณ์ได้

สามารถบันทึกรับอุปกรณ์ที่ซ้ื อมาเข้าคลังได้

สามารถบันทึกเบิกอุปกรณ์ออกจากคลังได้

สามารถบันทึกโอน-ย้ายอุปกรณ์ระหว่างคลังได้

สามารถบันทึกรับอุปกรณ์คืนจากการซ่อมได้

บันทึกการปรับปรุ งจานวนอุปกรณ์

ระบบรายงาน
รายงานข้ อมูลผู้เช่า
รายงานข้ อมูลลงทะเบียนเข้ าใช้
รายงานข้ อมูลประวัติ ผู้เช่าย้ อนหลัง
รายงานเงินรับล่วงหน้ าค่าพื ้นที่ใช้
รายงานข้ อมูลค่าประกันพื ้นที่ใช้ หรื อกุญแจ
รายงานข้ อมูลแจ้ งออก
รายงานข้ อมูลสถิตริ ายการซ่อมแซมวัสดุครุภณ
ั ฑ์ของพื ้นที่ใช้
รายงานข้ อมูลสินทรัพย์และครุภณ
ั ฑ์ของพื ้นที่ใช้ และส่วนกลาง
รายงานข้ อมูลรายรับค่าพื ้นที่ใช้ รายวัน รายเดือน และรายปี
รายงานข้ อมูลค่าใช้ จา่ ย รายพื ้นที่ใช้ รายวัน รายเดือน รายปี แยกตามหมวดของค่าใช้ จา่ ย
รายงานยอดค้ างชาระ (สรุปใบแจ้ งหนี ้แต่ละเดือน)
รายงานประวัตพิ ร้ อมสถิตกิ ารเข้ าใช้ ของ ผู้เช่า
รายงานบัญชีรายรับ - ค่าใช้ จา่ ยเบื ้องต้ น (รายรับ - ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน)
รายงานเปรี ยบเทียบ จานวนผู้ใช้ บริ การ รายรับ - รายจ่าย การซ่อมบารุ งและอื่นที่เกี่ยวข้ องในรู ป
ตารางและกราฟ
รายงานความเคลื่อนไหวของวัสดุ, อุปกรณ์
รายงานปริมาณวัสดุ, อุปกรณ์ คงเหลือ

รายงานค้ างชาระแยกตามลูกหนี ้
รายงานค้ างชาระแยกตามวันที่
Utility
- การสารองข้อมูล,การกูค้ ืนข้อมูลและการล้างข้อมูล
- สามารถอัพโหลดไฟล์/ดาวโหลดไฟล์ แยกแต่ละหอใช้
- สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงถึงผูบ้ ริ หารหอใช้ และรองรับระบบเวปบอร์ ดแยกตามระดับของผูใ้ ช้งาน

ระบบควบคุมสิทธิ์ผ้ ูใช้
1. สามารถกาหนด Username และ Password ของผู้ใช้ ทกุ คนได้ ตามต้ องการ
2. ผู้ใช้ งาน User สามารถมีสิทธิ์ในสังกัดหรื อหน่วยงานตามที่กาหนด
3. ผู้ดแู ลระดับ Super User สามารถมีสิทธิ์ในการตรวจเช็คสถานะในการขึ ้นทะเบียน การขอ
ย้ ายสังกัด หรื อตามที่ผ้ คู วบคุมงานกาหนด
4. ผู้ ค ว บ คุ ม ร ะ ดั บ Admin มี สิ ท ธิ์ ใ น ก า ร ท า ง า น ทุ ก อ ย่ า ง ก า ร ส ร้ า ง
User, การกาหนดเงื่อนไขในระบบ อื่นๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
เจ้าของ / ผูบ้ ริ หาร / ผูจ้ ดั การ สร้างความพึงพอใจจากความสามารถในการวิเคราะห์สรุ ปยอดรายได้ได้
รวดเร็ ว ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยนาเสนอข้อมูลทางสถิติเพื่อการวางแผนงานในอนาคต
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ใช้ช่วยงานบันทึกการจองและดูสถานะพื้นที่(พื้นที่)เพื่อรับจองพื้นที่ ได้ทนั ที
ฝ่ ายการเงิน ใช้ช่วยงานบันทึกรายได้และสรุ ปรายงานให้ผบู ้ ริ หารได้ทนั ที
มัน่ ใจงานบริ หารติดตามหนี้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบารุ งและแม่บา้ น ใช้ช่วยงานการบันทึกการซ่อมแซม และการทาความสะอาดพื้นที่

Operating Environment Requirement

1 Hardware Specifications
1.1 Database Server
•
Intel Core i3 1.6GHz or higher
•
1 GB RAM or higher
•
500GB Hard Disk Space or higher
•
CD-ROM Drive

2 Software Specifications
2.1 System Software
2.1.1 Database and Application Server
•
Windows 2000, 2003, 2008, 2012 Server
•
Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 Express
•
Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012
•
Microsoft .Net Framework 4.0
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