Q.Soft SCM.
Supply Chain Management Solution for Manufacturing.

Q. Soft SCM เป็ น Software ที่พฒ
ั นาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิ เคราะห์ และ
พัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ใน
การพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มรี ะบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจํานวนมาก) เรามุ่งมันที
่ ่
จะนําเสนอโซลูชนที
ั ่ ่จะช่วยแก้ปัญหาการบริหารการผลิ ตให้เหมาะกับอุตสาหกรรมทุกประเภทเราจึงได้
คัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รบั โซลูชนที
ั่ ่
ลงตัวกับการทํางานเฉพาะของบริ ษทั ฯตัวเอง

เรายึดแนวคิด “ทันเวลา ไม่มีของเสีย ไม่มีสินค้าค้างสต็อก” ให้เป็ นจุดมุ่งหมายของ Solution นี้
คือ การปรับเรียบการผลิตทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของกิจการลูกค้า ให้เกิดการประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น
การลด Dead Stock ให้ใกล้เคียงศูนย์มากทีส่ ุดทัง้ ในส่วนของสินค้าสําเร็จรูป-สินค้ากึ่งสําเร็จรูป-วัตถุดบิ , การ
คํานวณ และการยืนหยุ่นในการเปลีย่ นแปลงแผนการจัดส่งเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงคําสั ่งซื้อจากลูกค้าได้ทนั ท่วงที,
การวางแผนการจัดซื้อล่วงหน้า ด้วย Feature หลักดังต่อไปนี้
โปรแกรม Q. Soft SCM ประกอบไปด้วย Feature การทํางานหลักๆ ดังนี้
1. ระบบวางแผนการผลิตขัน้ สูง (Advanced Planning & Scheduling) จําลองสถานการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้
ในการวางแผนการผลิตล่วงหน้า เพื่อบริหารแผนการผลิต และจัดส่งสินค้าให้ทนั เวลา หรือวางแผนเพื่อ
การผลิตเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังให้ต่ําลง หรือเพื่อให้ต้นทุนการผลิตสินค้าตํ่าลงได้ โดยรองรับการ
ทัง้ ผลิตแบบ made to order, made to stock, made to forecast สามารถจัดการกับ hot order ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด (แทรกงานด่วนได้) และช่วยกําหนดการบริหาร shop floor ประกอบกับมี Gantt
Chart ทีส่ ามารถแก้ไขปรับปรุงแผนการทํางานได้ทตี่ วั Gantt Chart เลย ทําให้ง่ายในการปรับปรุง
แผนงาน และยังวางแผนการสั ่งซื้อล่วงหน้าให้โดยคํานวณ Purchasing Lead Time ให้เรียบร้อย รวมทัง้
การวางแผนตัด Outsource(OEM) พร้อมระบุวนั ต้องการสินค้าให้ supplier ได้และยังคํานวณทีค่ วาม
ละเอียดถึงทศนิยม 12 ตําแหน่ง
2. ระบบบริ หารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ (Material Requirement Planning)
รองรับการบริหารสต็อก(การรับวัตถุดบิ , การเบิกวัตถุดบิ ไปผลิต, การรับสินค้าจากการผลิต, การรับของ
เสียจากการผลิต, การโอนสินค้าระหว่างคลัง, การคืนวัตถุดบิ ให้ผูจ้ ําหน่าย, การคืนวัตถุดบิ จากการผลิต,
การรับคืนสินค้าจากลูกค้า) การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ(Backward Traceability) และการติดตาม
ข้อมูลการผลิต และส่งสินค้า(Forward Traceability) ระบบบริหารสต็อกแบบ Lot Control จะควบคุม
สินค้าแบบ Sub Lot หรือแบบ Serial No. ก็ได้ สร้าง Lot สินค้าจาก Lot ของลูกค้าก็ได้ หรือจะสร้าง
Lot no. ใช้เองภายในก็ได้
3. ระบบติ ดตามสถานการณ์ผลิต (Shop Floor Control)
Dashboard ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ผลิต ด้วยวิธอี พั เดทสถานะงาน รวมถึงจํานวนสินค้าทีผ่ ลิต
ด้วยวิธกี ารสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ลดความผิดพลาดจากการคียด์ ว้ ยมือ และสะดวกรวดเร็วง่าย
ต่อการปฏิบตั งิ านจริง
4. ระบบต้นทุนการผลิ ต (Cost Accounting)
รองรับการเก็บ และคํานวณต้นทุนการผลิต รวมถึงการปันส่วนต้นทุนภายหลัง ทําให้ได้ต้นทุนทีแ่ ท้จริง
(Actual Cost) ทัง้ การคํานวณ DM+DL+OH (DM จะให้โปรแกรมคํานวณแบบ Moving Average ก็ได้
หรือ FIFO ก็ได้ หรือ Lot Specific ก็ได้), (DL คํานวณได้ทงั ้ ค่าแรงต่อนาที หรือต่อชิ้นก็ได้), OH
(สามารถกําหนดหัวข้อในการนํามาปันส่วนได้ไม่จํากัด)

5. Option ระบบบริ หารพืน้ ที่จดั เก็บสิ นค้า (Warehouse Management)
รองรับการบริหารพืน้ ทีจ่ ดั เก็บสินค้าในระดับระบุตําแหน่ง (Location – Shelf), การบริหารจัดการพาเลท,
การออก Tag สินค้าแบบ Recycle Kanban
6. Option ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
เก็บรายละเอียดผลการทดสอบคุณสมบัตขิ องสินค้าทัง้ ทีอ่ ยู่ระหว่างผลิต และผลิตเสร็จแล้ว เพื่อออก
เอกสาร Certificate of Analyst ให้กบั สินค้าทีจ่ ะส่งมอบให้ลูกค้า
7. Option Skill Matrix
ระบบวางแผนการจ่ายงานให้เจ้าหน้าทีใ่ นสายการผลิต แบบวางจากระดับความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ าน และเมื่อมีพนักงานเข้างานจริงโปรแกรมจะทําการจ่ายงานเข้าโทรศัพท์มอื ถือ หรือ Print ใบ
งานให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน

8. Option ระบบ Application งานขาย (SO Web Application – Mobile Responsive)
รองรับการทําส่วนลดหลายระดับ, การทําโปรโมชั ่น, คูปอง, ของแถม, ขออนุมตั วิ งเงินเครดิต-เพิม่ วงเงิน
เครดิตชั ่วคราว ผ่าน LINE Notification
9. Module ระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักร (Plant Maintenance) ซื้อเป็ น Option ได้
รองรับการจัดตารางแผนการซ่อมบํารุงล่วงหน้า, การแจ้งซ่อมด่วน, การเปิ ดงานซ่อม, บริหารสต็อก
อะไหล่ และอุปกรณ์ การติดตามสถานการณ์ซ่อมบํารุง และคํานวณต้นทุนงานซ่อมบํารุง โดยแผนงาน
ซ่อมบํารุง, การแจ้งเสีย เชื่อมโยงกับระบบวางแผนการผลิตขัน้ สูง(APS) ทําให้ฝ่ายวางแผนการผลิต
สามารถวางแผนใหม่ได้อย่างทันท่วงที
10. ระบบรักษากําหนดสิ ทธิ การใช้งาน (Security Authority)
สามารถกําหนดสิทธิการใช้งาน(เพิม่ , แก้ไข, ลบ, เห็น, พิมพ์)ได้ทุกเมนู, กําหนดแยกเล่มเอกสารได้,
สามารถให้โปรแกรมคํานวณความต้องการการใช้วสั ดุ และวัตถุดบิ และแยกความต้องการของสินค้าแต่
ละอย่างไว้คนละเล่มได้, กําหนดการเห็นได้ทุก field ต้นทุน
11. ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน (Interface System)
มีเมนูเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีชนั ้ นําทัง้ แบบ API เช่นโปรแกรม WINSpeed และมีเมนู Export-Import ที่
ตรงกับโปรแกรมบัญชีชนั ้ นําหลายแบรนด์ เช่น Formula
ระบบเสริม
12. Module ระบบบริ หารจัดการสวนป่ า (Forest Management)
รองรับการทําทะเบียนสวนป่ าทัง้ ไม้ความเสีย่ งตํ่า และไม้ความเสีย่ งสูง โดยยึดรูปแบบรายละเอียดข้อมูล
ตามกรมป่ าไม้ และเพื่อให้ใช้เป็ นขอมูลในการขอใบรับรอง FSC, PEFC
13. Module ระบบขายหน้ าร้าน (Potin of Sale)
เป็ นระบบขายหน้าร้านทีส่ ามารถทํางานได้ทงั ้ Offline และ Online ในเวลาเดียวกัน จึงหมดปัญหาเรือ่ ง
ไม่สามารถขายสินค้าได้เมือ่ internet offline และง่ายในการจัดการนโยบายการขายหลายหน้าร้านพร้อม
กันจากส่วนกลาง การทําโปรโมชั ่น, คูปอง, ของแถม มีระบบสมาชิก และตัวช่วยคํานวณ GP
14. Module ระบบรายงานอัฉริยะสําหรับผู้บริหาร (Business Intelligence)
หลังจากการใช้งาน Q.Soft SCM ซึง่ ลูกค้าจะได้รบั ข้อมูลแบบ Real Time ควรเสริมด้วย Dashboard
สําหรับดูรายงานผ่านโทรศัพท์มอื ถือ หรือ Tablet สามารถ Drill Down ข้อมูลได้ ปรับเปลีย่ นรูปแบบ
ของรายงานได้เอง

ประโยชน์ที่ได้รบั จากโปรแกรม (เฉพาะ Q.Soft SCM และ Option)
1. สามารถวางแผนแบบ Advanced Scheduling
2. สามารถวางแผนการผลิตได้ทงั ้ แบบทีล่ ะขัน้ ตอน (แยกส่วนการวางแผน)
หรือวางแผนการผลิตทัง้ สายการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือผสมรูปแบบกันก็ได้
วางแผนได้ทงั ้ งานทีเ่ ป็ นสายการประกอบ (Assembly Line), การผลิตแบบต่อเนื่อง
(Flow Manufacturing), การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Manufacturing), การผลิตทีส่ ูตรเป็ น
การแตกออก เช่นการเลื่อยไม้ หรือสูตรการผลิตทีม่ ลี กั ษณะผสมเช่นการชําแหละซากสัตว์
3. สามารถแทรกงานด่วน เปลีย่ นแปลงแผนการผลิตทีว่ างแผนไปแล้ว หรือแม้กระทั ่งแผนทีอ่ อก
ใบสั ่งผลิตไปแล้วก็ตาม โดยมีรูปแบบสําหรับการแทรก หรือเปลีย่ นแปลงงานทีห่ ลากหลาย
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สิทธิการใช้งานโปรแกรมทีถ่ กู กําหนดขึน้
4. มี Gantt Chart ทีส่ ามารถแก้ไขแผนการผลิตได้เลยทําให้สามารถดูตารางการทํางาน
แบบภาพรวมได้ง่าย และสะดวกในการปรับเปลีย่ นแผนงาน
5. ผูบ้ ริหารสามารถทราบต้นทุนก่อนการผลิต(ขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์การใช้งาน)
และทราบต้นทุนทีแ่ ท้จริงหลังการผลิตแล้ว ทําให้งา่ ยต่อการตัดสินใจ การบริหารการผลิต
และสะดวกในการช่วยจัดทําบัญชีต้นทุน
6. รองรับการวางแผนการผลิตแบบ Re-Process, Re-Work, Re-Pack และ
คํานวณต้นทุนสินค้าเฉพาะกรณีนัน้ ๆได้อย่างถูกต้อง
7. รองรับ QC Process และการออกใบ Certificate
8. รองรับการวางแผนการผลิตของจุดสนใจ (Work Center) แม้การผลิตจะขึน้ อยู่กบั กําลังคนก็ตาม
(มีการสับเปลีย่ นกําลังคนตลอดเวลา)
9. ลดความซํ้าซ้อน เพิม่ ความรวดเร็วในการทํางาน ทัง้ งานจัดซื้อ งานคลังสินค้า
งานวางแผนการผลิตงานส่งสินค้า และทําให้ง่ายต่อการสืบค้น หรือติดตามข้อมูล
พร้อมทัง้ นําข้อมูลไปประมวลผลต่อ
10. สามารถนําไปใช้ในการบริหารคลังสินค้า ให้มปี ริมาณทีเ่ หมาะสม และลดต้นทุนการจัดเก็บพร้อมทัง้
ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ของวัตถุดบิ สินค้ากึง่ สําเร็จรูป สินค้าสําเร็จรูป ในคลังสินค้า
11. สามารถตรวจสอบต้นทุนสินค้าได้ทงั ้ แบบ FIFO, Average และ Lot Specific
12. เพิม่ ความแม่นยําของข้อมูล และลดความผิดพลาดในการทํางานของพนักงาน ด้วยการทํางานผ่าน
การสแกนบาร์โค้ด โดยไม่ต้องใช้งานคียบ์ อร์ดในการบันทึกข้อมูล(ขึน้ อยู่กบั การออกแบบวิธใี ช้งาน)
13. เป็ นเครื่องมือช่วยสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยวางแผนการผลิต, จัดซื้อ, คลังสินค้า ใชเพื่อตอบสนอง
นโยบายขององค์กร
14. สามารถกําหนดสิทธิการใช้งานได้อย่างอิสระทุกเมนู
15. สามารถสร้างแบบฟอร์มการทํางานได้เอง โดยดึงข้อมูลจากโครงสร้างของระบบไปใช้งานได้ทนั ที

16. สามารถ Export ข้อมูลเป็ นไฟล์ MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .vsd, .mpp, .mppx, accdb,
.rtf, .txt, .pdf, .xml) ได้(ขึน้ อยู่กบั แต่ละรายงาน หรือเมนู
17. สามารถตรวจสอบการทํางานของแต่ละผูใ้ ช้งานว่าอะไรไปบ้าง วันไหนและเวลาใด
18. รองรับการทํางานแบบ Multi Company, Multi Branch, Multi Factory
19. สามารถกําหนดสูตรการผลิตได้( Bill Of Material) เป็ น Multi Level BOM ไม่จํากัดจํานวนชัน้ ,
1 สินค้าทํางานในเวลาเดียวกันได้ไม่จํากัดสูตร, การประมวลผลถึงระดับทศนิยม 12 ตําแหน่ง,
เก็บประวัติ Revision BOM ได้
20. สามารถจัดการแผนการใช้ทรัพยากรได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อจําลองเส้นทางการผลิตที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้มากทีส่ ุด เช่น ผลิตทันทุกคําสั ่งซือ้ , ผลิตโดยตรวจสอบต้นทุนสินค้า,
ผลิตโดยลดปริมาณสินค้าคงคลังให้ต่าํ ลง
21. รองรับการทํางานได้ทงั ้ ภาษาไทย และอังกฤษ
22. รายงานสรุป Master Plan Scheduling Report
23. รายงานสรุป Master Productivity Report
24. ทราบประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรแต่ละเครื่อง(Overall Equipment Effectiveness)
เปรียบเทียบผลงานทีท่ ําได้
25. มีระบบบริหารสินค้าคงคลัง (รับสินค้าจากการซื้อ-คืนวัตถุดบิ ให้ผูจ้ ําหน่ายเบิกวัตถุดบิ ไปผลิต-รับสินค้าจากการผลิต-รับคืนวัตถุดบิ จากการผลิตโอนสินค้าระหว่างคลัง-ส่งสินค้าให้ลูกค้า-รับคืนสินค้าจากลูกค้า)
26. โปรแกรมทํา Lot Traceability ได้ ทัง้ Backward Traceability, Forward Traceability
27. รองรับการจัดการสินค้าแบบ Sub Lot และ Serial No.
28. โปรแกรมทําให้ทราบต้นทุนสินค้าก่อนการผลิตได้
28. สามารถ Allocate Cost เพื่อดูต้นทุนทีแ่ ท้จริงของสินค้าได้
29. สามารถดูปริมาณของเสีย, สาเหตุการเสียได้ (Scrap, Waste & Defection)
30. สามารถดูสรุปผลการวิเคราะห์การตรวจสอบสินค้าได้ (QC)
30. ใช้แสดงสถานการณ์ผลิตสําหรับลูกค้าทีม่ กั เปลีย่ นแปลง Spec สินค้าบ่อยๆ ให้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าในการดําเนินกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อความเข้าใจระหว่างผูผ้ ลิต
และลูกค้า
31. ทราบกําไรขัน้ ต้นจากการขายสินค้าแต่ละตัวได้
32. สามารถจองสินค้าเพื่อขายได้ และสามารถจองสินค้าเพื่อผลิตได้ ทําให้แยก Onhand
Stock และ Available Stock ได้ทุกสินค้า
33. สามารถสรุปยอดสั ่งซื้อรวมของแต่ละลูกค้าได้
34. มีรายงานเปรียบเทียบยอดพยากรณ์ และยอดขายจริงของแต่ละลูกค้าทัง้ เทียบด้วย
ราคา หรือเทียบด้วยปริมาณ

35. รองรับการทํางานหลายกะ, การเปิ ด OT เพื่อเพิม่ กําลังการผลิต
36. กําหนดทําการบํารุงรักษา ล่วงหน้าตามวันทีก่ ําหนด (Fixed Date)
37. กําหนดระยะการบํารุงรักษา ตามจํานวนวันทีก่ ําหนด (Period Scheduling)
38. สามารถกําหนดเวลาหยุดทํางานของทรัพยากรเช่น เครือ่ งจักร,แม่พมิ พ์,อุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อเชื่อมโยงกับการคํานวณตารางการทํางานของหน่วยผลิต ในระบบวางแผนการผลิต
ได้
39. สามารถเปิ ดใบสั ่งซ่อม, ปิ ดงาน, ยกเลิกงาน ได้ตามความเหมาะสม
40. เก็บประวัตกิ ารซ่อมบํารุงของเครื่องจักรได้
41. รองรับการแจ้งซ่อมฉุกเฉิน
42. เก็บข้อมูลผลการปฏิบตั งิ านอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็ นฐานความรูใ้ นการซ่อมบํารุงครัง้
ต่อไป
43. สรุปค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุงแยกตามงานสั ่งซ่อม และสามารถปัน่ ส่วนต้นทุนได้

รายงาน Lot traceability

***** รับ Customize โปรแกรมทัง้ ในส่วนของ Input และรายงาน
- ตัวอย่างรายงานในโปรแกรม

