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รายละเอียดเบื้องต้น   
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การใช้งานซอฟต์แวร ์
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 ช่วยเหลือ 

 เกี่ยวกับ 

 จบการท้างาน 

 

 

Technical Support 
 

 

หมวดอุปกรณ์ต่างๆที่ใชง้านร่วมกับซอฟต์แวร ์
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ค าน า 
 

    ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ซอฟต์แวร ์ SmartVet 4.0 ส้าหรับบริหารงานภายในคลินิกสัตวแพทย์และร้าน
เพ็ทชอปของท่าน   ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนาเป็นระยะกว่า 7 ปี โดยทีมงานสัตวแพทย,์ เภสัชกร, แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีประสบการณ์   ตั้งแต่เวอร์ชั่นท่ีใช้งานบนระบบปฏิบัติการดอส และเริ่มต้นพัฒนาบนระบบวินโดว์จากเวอร์ชั่น 1  จนพัฒนาถึงเวอร์
ชั่นปัจจุบัน โดยเวอร์ชั่นน้ี   ได้เป็นมีการพัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการท้างานต่างๆ อย่างมากมาย พร้อมทั้งรายงานอีกว่า 20 รายงาน  โดย
รักษาจุดเด่นที่ส้าคัญนั่นคือ  ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว  ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยใหค้ลินิกสัตว
แพทย์และเพ็ทชอป มีระบบบริหารจัดการของตนเอง และ มีระบบการขายหน้าร้านที่สะดวก รวดเร็ว อันจะท้าให้การบริหารงานใน
คลินิกและร้านเพ็ทชอปมีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้   ทั้งนี้รวมถึงราคาที่สมเหตุสมผล และ มีระบบการให้ได้ทดลอง
ใช้งาน โดยไม่ต้องซื้อชุดทดลองใช้งานเหมือนซอฟต์แวร์อื่นๆ  ท้าให้มีโอกาสเลือกและยังสามารถชี้แนะเพื่อให้ปรับแต่งให้เหมาะสมกับ
การใช้งานในคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปของตนเองได้  (Tailor – Made) เป็นกรณีไปก็ได้    ซอฟต์แวร์น้ี ยังมีระบบช่วยเหลือการ
ใช้งานและระบบการอัพเดทข้อมูลท่ีทันสมัย และ ทันเวลา เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ใช้งาน 

 

     ส้าหรับ SmartVet 4.0  เป็นซอฟต์แวร์ท่ีถูกออกแบบส้าหรับใช้งานท่ัวไป  ใช้งานง่าย การวางหน้าจอเป็นระบบและมีระเบียบในการ
ใช้งาน  มีการแสดงข้อมูลการขายอย่างครบถ้วน   แบบการขายแสดงให้เห็นในหน้าเดียว  มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ เช่น การ
ช้าระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต, บัตรสมาร์ทเพร์ิส, การเข้าท้างานเป็นผลัดของพนักงาน, การบันทึกการเก็บเงินเข้าตู้เซฟ, การเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้า เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ เครื่องอ่านบาร์โค้ด,  การลงรหัสการขายของพนักงานแต่ละคน
เพื่อค้านวณยอดขาย, ระบบการเช็คการเปิดปิดลิ้นชักอัตโนมัต,ิ ปรับปรุงเรื่องคลังสินค้า, เพิม่เติมระบบรายงาน, พัฒนาและปรับปรุง
ระบบรหัสสินค้าและยา และ การสั่งซื้อ, เพิ่มความรวดเร็วและง่ายในการใช้งานมากขึ้น, การจัดโปรโมชั่นแบบแยกแต่ละชนิดหรือแบบ
เหมาโหล, การเพิ่มระบบรองรับการเชื่อมต่อระหว่างสาขาด้วยระบบออนไลน์ (IP-TO-IP) โดยไม่จ้าเป็นมีเซริฟเวอร์ใหส้ิ้นเปลือง   
ทีมงานได้ท้าการพัฒนาการเชื่อมต่อกับข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่อย่างลงตัว ท้าให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดชุดอัพเกรดไปปรับปรุงซอฟต์แวร์ท่ีใช้
อยู่เดิมได้ฟรี และใช้งานต่อได้ทันที   นอกจากนี้  ทีมงานได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการเรียกว่า SmartRemote  และ 
SmartTraining    โดย SmartRemote  เป็นระบบการแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์ผ่านระบบรีโมทคอนโทรลทางไกล  ท้าให้ฝ่ายเทคนิค
สามารถดึงหน้าจอของผู้ใช้มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  สามารถแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ได้แบบทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องรอการแก้ไขให้
เสียเวลา ทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใชจ้่ายการเดินทางได้อีกด้วย  SmartTraining   เป็นระบบการสอนและอบรมผู้ใช้งานผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยผู้สอนและผู้ใช้งานจะดูหน้าจอเดียวกัน และฟังเสียงทางโทรศัพทห์รือโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากส้าหรับ
ผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลและส่ังซื้อซอฟต์แวร์ทางไปรษณีย์ ท่ีไม่มีโอกาสได้รับการอบรมโดยตรงจากบริษัทฯ    ทีมงานได้วางแผนการพัฒนา
ฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ที่ได้รับการแนะน้าจากผู้ใช้งานท่ัวประเทศ  น้ามาพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์น้ีให้ตอบสนองการใช้งานมากที่สุด  แต่
ใช้งานง่ายที่สุด 
          SmartVet 4.0  เป็นการพัฒนาอีกขั้นหน่ีงของทีมงานท่ีจะช่วยท้าให้คลินิกสัตวแพทยม์ีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

     บริษัทฯ  ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สมาร์ทเว็ท  บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การแพทย์ไทยจะก้าวไกล 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  

 
 
ทีมงานเวิลด์เมดิก 
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รายละเอียดเบื้องต้น 
 

- ซอฟต์แวร์น้ีได้รับการพัฒนาโดย  Delphi  &  C++ Builder 
- ระบบฐานข้อมูลคือ  mySQL 
- ระบบการรายงานผล Quick Report 
- ระบบซอฟต์แวร์บริหารเครือข่าย  PHP Application & .NET Technology 
 
 

 
ระบบที่ต้องการใช้กับซอฟต์แวร์ 
 

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7 

- ความเร็ว CPU ขั้นต่้า 900 MHZ 

- หน่วยความจ้า 512 MB หรือมากกว่า (แนะน้า 512 MB ขึ้นไป)  

- ความละเอียดหน้าจอ 1024 X 768  

 

หมายเหต ุ

 

1. ในกรณีท่ีท่านใช้จอ  LCD (จอแบน) ที่มีลักษณะทั่วไป หรือจอไวด์สกรีน (Wide Screen) ประเภท WXGA  ก็สามารถใช้งาน 
SmartVet 4.0 ได้ โดยซอฟต์แวร์จะไม่ขสินค้าและยายตามส่วนขสินค้าและขยายของจอ เนื่องจาก การออกแบบได้ก้าหนด
ช่องการท้าใช้งานและส่วนต่างๆ ท่ีจะแสดงในอัตราส่วนที่ลงตัวตามการออกแบบของฝ่ายออกแบบและโปรแกรมเมอร์อยู่
แล้ว  ดังนั้น หากซอตฟ์แวร์ของท่านไม่เต็มจอในกรณีของจอไวด์สกรีน ก็ไมจ่้าเป็นต้องปรับจอเพิ่มเติม 

 

2. ปัจจุบันหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่  สเปกของเครื่องเพียงพอหรือมากกว่าความต้องการของซอฟต์แวร์ด้วยซ้้าไป  
ดังนั้น  หากท่านซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อมาใช้กับซอฟต์แวร์   SmartVet 4.0 ท่านไม่จ้าเป็นต้องเพิ่มเติมฮาร์ดแวร์ใดๆ 
อีก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2009 
 

                                               

การติดตั้ง 
 
            แผ่นซอฟต์แวร์ท่ีท่านได้รับจะประกอบด้วย  3 ส่วนคือ  
 

1. ไฟล์ซอฟต์แวร ์SmartVet 4.0 

2. ไฟล์คู่มือการใช้งานแบบต่าง  ๆ

3. ไฟล์ VDO การใช้งาน 

 

ขั้นตอนการติดตั้ง 
 

ก่อนท าการติดตั้ง หากท่านมีข้อมูลที่ท าการกรอกไว้แล้ว ให้ท่านส ารองข้อมูลของท่านไว้ก่อน เพื่อป้องกันกรณี
ต่างๆที่จะเกิดขึ้น และท าให้ข้อมูลของท่านสูญหาย การส ารองท าได้โดย 

 ส ารองทั้งโฟลเดอร ์: เข้าไปตามนี้  C:\mySQL\data\smartvet  ( ให ้Copy โฟลเดอร์ smartvet ไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่นหรือทรัมป์
ไดร์ฟ 

 ส ารองจากระบบของซอฟต์แวร์ : ไปท่ี หมวดตั้งค่า > ส้ารองข้อมูล/น้าข้อมูลกลับมา > คลิกขวาไฟล์ Zip ที่ได้ส้ารองไว้และ
เลือกเก็บไว้ในไดร์ฟอื่น หรือทรัมป์ไดร์ฟเพื่อน้ากลับมาใช้ 

 

1. น้าแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ใส่ในช่องซีดีรอมของคอมพิวเตอร ์

2. เครื่องคอมพิวเตอร์จะท้าการอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ ขึ้นเมนูให้เลือก 

3. ซอฟต์แวร์จะเริม่ต้นท้าการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังรูป 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่การติดตั้ง SmartDrugstore  กดปุ่ม   ถัดไป> 
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แสดงการยืนยันจากซอฟต์แวร์ว่า ต้องการจะบันทึกทันทีหรือไม่  ระบบทุกอย่างพร้อมแล้ว 

 

    ระบบจะเริ่มบันทึกซอฟต์แวร์ลงในเครื่อง ใช้เวลาประมาณ 3 นาที  เมื่อเสร็จแล้วจะแสดง Finish กดปุ่มนี้ การติดตั้งเสร็จสมบูรณ ์     

ซอฟต์แวร์จะสร้างไอคอนท่ีหน้าเดสก์ทอป ดังรูป  ระบบจะถามว่าต้องการรีสตาร์ทเลยหรือเปล่า?  ให้ตอบ YES เพื่อ ให้รีสตาร์ท  

Windows เพื่อให้ซอฟต์แวร์และ Windows ปรับค่าต่างๆ ให้ครบถ้วน 
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การใช้งานซอฟต์แวร์ 
 
 

ดับเบิ้ลคลิกที่ Icon ดังรูปต่อไปนี ้        
  

 

หลังจากนั้นซอฟต์แวรจ์ะถูกเปิดขึ้นมา ดังรูป 

 

 
 

เมื่อผู้ใช้เปิดซอฟต์แวรข์ึ้นมาแล้วจะปรากฎหน้าจอ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้ต้องทราบรหัสในการเข้าระบบ โดยก้าหนดค่าเริ่มต้น

เป็น  ชื่อผูใ้ช ้ admin  รหัสผ่าน  admin  หลังจากกรอกค่าดังกล่าวแล้วผู้ใช้จะสามารถเข้าสู่ระบบได ้

 

 เนื่องจากซอฟต์แวรไ์ด้ก้าหนดสิทธิไวใ้ห้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานได้   30 วันนับจากวันท่ีผู้ใช้เข้าใชซ้อฟต์แวรเ์ป็นวันแรก 
หากต้องการใช้งานต่อกรุณากรอกรหัสลงทะเบียนเพื่อท่ีผู้ใช้จะสามารถใช้งานซอฟต์แวรไ์ด้อย่างไม่จ้ากัดเวลา (ส้าหรับผู้ที่ซื้อเวอร์ชั่น

สมบูรณ)์  เมื่อลงทะเบียนถูกต้อง  ระบบจะแสดงข้อความว่า “ รหัสลงทะเบียนถูกต้อง ”  แสดงว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

และระบบจะไม่มีการเตือนเพื่อลงทะเบียนอีก   
 
 

 ค าเตือน :  
 

กรุณาอย่าเปล่ียนวันย้อนกลับในระหว่างที่อยู่ในช่วงทดลองใชซ้อฟต์แวรเ์ด็ดขาดเพราะจะท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าระบบได้อีกจนกว่า
จะกรอกรหัสลงทะเบียนจึงจะสามารถใช้งานต่อได ้
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หน้าจอการกรอกรหัสลงทะเบียน 
 

 การเข้าสู่หน้าจอกรอกรหัสลงทะเบียนผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “กรอกรหัสลงทะเบียน” จากหน้าจอการเข้าสู่ระบบได้ หลังจากทีก่ด
ปุ่มแล้วจะปรากฎหน้าจอดังต่อไปนี้ขึ้นมา 

 

 
ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ส้าหรับการขอรหัสลงทะเบียนจะกล่าวไว้ในหน้าจอนี้แล้ว หากต้องการลงทะเบียนให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อความข้างต้น 

 
หมายเหตุส าคัญมาก 
 

1. กรณีท่านฟอร์แมทฮาร์ดิสกใหม่  ท่านจะตอ้งท้าการลงทะเบียนใหม่  ด้วยการแฟกซ์เอกสารใบเสร็จรับเงินพร้อมรหัส
ลงทะเบียน และเบอร์ติดต่อกลับ หากเป็นเบอร์มือถือจะสะดวกในการส่งด้วยระบบ SMS  

2. ท่านสามารถรับรหัสลงทะเบียนของท่านได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์  www.worldmedic.info/register  โดยใช้ชื่อ-นามสกุล, 
เบอร์มือถือ หรือ รหัสลงทะเบียน (รหัสการลงทะเบียนนี้จะถูกบันทึกไว้เมื่อท่านได้มีการขอรหัสครั้งแรกแล้วเท่านั้น) 
ระบบจะแสดงข้อมูลประจ้าตัวท่านและรหัสลงทะเบียนของท่าน  (ท่านจะต้องใช้รหัสนี้กับเคร่ืองที่ขอรหัสครั้งแรก
เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับครื่องอื่นได)้ 

3. กรณีที่ท่าน Uninstall ซอฟต์แวร์และติดตั้งใหม่ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม ่

http://www.worldmedic.info/register
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เร่ิมต้นการใช้งาน 
 

    การเริ่มต้นใช้งานเป็นครั้งแรกส้าหรับซอฟต์แวร์ SmartVet 4.0 สามารถสรุปได้อย่างคร่าวๆ ดังนี ้
 

การติดตั้ง 
 

1. น้าแผ่นซีดีรอม ที่ได้ใส่เขา้ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องจะอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ  
2. มีเมนูแสดงขึ้นให้เลือก Installation (ติดตั้งซอฟต์แวร)์ 
3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ Restart เครื่อง  
4. ขณะนี้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน แต่ยังขาดรายการสินค้าและสินค้าและยาในคลังสินค้า หากท่านต้องการกรอกรายการด้วย

ตนเอง ก็สามารถคีย์รายการแต่ละตัวในหมวดคลังสินค้า   
5. ในกรณีท่ีท่านต้องการเปล่ียนแปลงรายการสินค้าและสินค้าและยาที่คลังสินค้า  ท่านสามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ 

Excel แก้ไขและน้าเข้า Import ไปก็ได้ 
 
การติดตั้งเคร่ืองมือประกอบ (Accessory) 

 
   ซอฟต์แวร์ SmartVet 4.0  สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bar Code Reader), ล้ินชักเก็บเงินอัตโนมัติ (Cash Drawer) 
โดยระบบ Plug & Play  โดยไม่ต้องลงไดร์เวอร์ใดๆ  สามารถติตต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2949-7816-20  หรือ สามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ที่   www.accessory.worldmedic.com  
 
ส าหรับผู้ทดลองใช้งาน 
 
     สามารถใส่รายการสินค้าและยาและสินค้าอื่นๆ ในร้านของท่านได้  โดยมีอายุทดลองใช้  30 วัน  หากครบก้าหนดแล้ว ท่านจะไม่
สามารถ เข้าใช้งานซอฟต์แวรไ์ด้  แต่รายการสินค้าและสินค้าและยาที่ท่านได้กรอกใช้ จะยังคงอยู่   

 
หมายเหต ุ

 
1. ส้าหรับท่านท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista หรือ Windows 7 ท่านต้องท้าการเซ็ตค่าต่างๆ ตามรายละเอียดใน

หมวดการติดตั้งด้านหลังคู่มือ 
2. การติดตั้งเครื่องมือประกอบอื่นๆ (Accessory) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   www.accessory.worldmedic.com  
3. การปรับแก้หรือเพิ่มเติมซอฟต์แวร์   สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  www.software.worldmedic.com  

 
 
 
 
 

http://www.accessory.worldmedic.com/
http://www.accessory.worldmedic.com/
http://www.software.worldmedic.com/
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แผนผังการเซ็ตระบบซอฟต์แวร์เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน 
 

 
 

การติดตั้งซอฟต์แวร์ 
 

 น าแผ่นซอฟต์แวร์ใส่ในช่อง CDROM เครื่องจะอ่านแผ่นแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องกด
ปุ่มใดๆ และแสดงเมนูให้เลือกให้ท่านเลือก Software Installation เพื่อท้าการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ท่านกด Next ไปเรื่อยๆ จนท้าการติดตั้งระบบ
เสร็จ  จะมีหน้าต่างแสดงให้ท้าการ Restart Windows ให้ท่านกด Yes เพื่อ Restart 
Windows 

 เมื่อวินโดว์เปิดมาใหม่แล้ว ให้ท่านไปท่ีไอคอนท่ีแสดงบนหน้าจอเดสก์ทอปของท่าน สี
เขียวฟ้า “ SmartVet ” ให้ท่าน Double Click เพื่อเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมา  กรอก Username 
เป็น admin และ Password เป็น admin  เช่นกัน (หากคอมพิวเตอร์ของท่านแสดงตัวหนังสือ
เป็น ??? ท่านต้องไปเซ็ตที่ Control Panel>Language ให้เป็น Thai และปิดซอฟต์แวร์และ
เปิดใหม่ หรืออ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต)์ 
 

 ขั้นตอนที่ 1 ให้ท่านลงรายการสินค้าและสินค้าและยา  

 ขั้นตอนที่ 2 ก้าหนดราคาสินค้าและสินค้าและยา  และรับสินค้าและสินค้าและยาเข้า
คลังสินค้าและยาในหมวด”ส่ังซื้อ/รับเข้า”  ท่านจะรับสินค้าและสินค้าและยาจากคลังสินค้า
โดยตรงไม่ได้เพราะระบบจะมีการบันทึกวันท่ีรับสินค้าและยาเข้า วันหมดอายุ และ ราคา
ต้นทุนของการรับสินค้าและสินค้าและยาเข้าแต่ละครั้ง เพื่อค้านวณต้นทุนเฉล่ียหรือแบบ
ปัจจุบัน หรือตามล๊อตก็ตาม ดังนั้น ท่านจะเพิ่มจ้านวนสินค้าได้ที่ “ส่ังซื้อ/รับเข้า” 

 ขั้นตอนที่ 3 ก้าหนดค่าต่างในหมวด “ตั้งค่า “ เช่น ชื่อร้าน ก้าหนดสิทธิ์พนักงาน การใช้
งาน การเชื่อมต่อ การแสดงผลหน้าร้าน  การพิมพ์ใบเสร็จสลิป การก้าหนดรหัสสินค้าและ
สินค้าและยา รหัสคนไข้ เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 4  หากมีเครื่องอ่านบาร์โค้ด ล้ินชักอัตโนมัติ  เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ  ท่าน
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที และสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดร์
เวอร์ใดๆ เนื่องจากซอฟต์แวร์จะท้างานแบบอัตโนมัติหากมีการเพิ่มเติมฮาร์ดแวร์ตามก้าหนด
ของวินโดว์ (Plug & Play) 
 
ซอฟต์แวร์ SmartVet 4.0 พร้อมท างานแล้ว 
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รายละเอียดของซอฟต์แวร์ 
 
หน้าร้าน 

 
      
หน้าร้าน   ประกอบได้ด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ส่วนการขายหลัก และ ส่วนสนับสนุนการขาย  
 ส่วนการขายหลัก ประกอบด้วย 

1. เลขที่บิลการขาย     2.    ข้อมูลลูกค้า 

 

 รหัสลูกค้า (กดปุ่มด้านข้างเพื่อดูรหัสและชื่อลูกค้า) 
 ชื่อ นามสกุล  

 ซื้อสินค้าในราคา ( ปรับเปล่ียนได้ที่หน้า “ลูกค้า” ตามประเภท
ลูกค้า ) 

 ยอดซื้อรวม  แสดงยอดซื้อของลูกค้าแต่ละรายเพื่อประกอบการ
ขายและจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า 

 ครั้งล่าสุด  แสดงวันท่ีที่ลูกค้าคนนี้ซื้อครั้งล่าสุด เพื่อติดตามการ
ซื้อและเป็นข้อมูลของผู้ขาย ตลอดจนการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึง
ลูกค้า 
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3. ข้อมูลการเก็บเงิน   

 

       การช าระด้วย เงินสด  บัตรสมาร์ทเพริ์ส และ บัตรเครดิต (เพิ่มเติมใหม)่ 

 
 

       ในส่วนของการช้าระเงิน  เป็นส่วนท่ีพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อรองรับการรับเงินท้ัง กรณีเงินสด  บัตรสมาร์ทเพิรส์  บัตรเครดิต  เมื่อกด  
F12  แล้วซอฟต์แวร์จะแสดงหน้าต่างนีเ้พื่อให้ใส่รหัสพนักงาน ดังรูปภาพ (ในกรณีท่ีพนักงานสามารถขายเครื่องไหนก็ได)้ พร้อมทั้ง
แสดงยอดเงินท่ีต้องช้าระ ในช่อง “ เงินสด”  หากช้าระด้วยเงินสด  ให้คีย์ยอดเงินท่ีรับจากลกูค้าที่ช่อง “เงินสด” ได้ทันที กด Enter ต่อ
เพื่อแสดงเงินทอน และล้ินชักเปิดออกมา กด Enter ต่อเพื่อเสร็จสิ้นการขายของลูกค้ารายนั้น  หรือหากต้องการรับการช้าระด้วย บัตร
สมาร์ทเพริส์ ให ้ กด S  จ้านวนเงินใน “เงินสด” จะโอนมายังช่องจ้านวนเงินของบัตร สมาร์ทเพิรส์ทันที  หากเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตร
สมาร์ทเพิรส์ ให้ท่านน้าบัตรมาที่เครื่องอ่าน เมื่อเครื่องอ่านและตัดยอดเงินจากบัตรแล้วจะส่งสัญญานกลับมายังซอฟต์แวร์ว่าได้ท้าการ
ตัดบัตรแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการช้าระ หรือหากลูกค้าต้องการช้าระด้วยบัตรเครดิต ให ้กด C  จ้านวนเงินในช่องเงนิสด จะโอนมายังช่อง 
จ้านวนเงินของบัตรเครดิต  และให้น้าบัตรเครดิตอ่านท่ีเครื่องอ่าน เครื่องจะส่งสัญญานกลับมายังซอฟต์แวร์แสดงรหัส ชื่อบัตร เลขที่
บัตร และ ประเภทบัตร และท้าการเช็คยอดเงินกับธนาคารโดยอัตโนมัติ  หากผ่านก็จะแสดงว่า ซอฟต์แวร์ได้ท้าการตัดบัตรเครดิตของ
ท่านแล้ว  เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการช้าระ  หรือหากลูกค้ายังต้องการเลือกสินค้าหรือสินค้าและยาต่อ  หรือยังไม่พร้อมช้าระเงิน  ให ้

กด ESC เพื่อปิดหน้าต่างนี้  และหากต้องการช้าระเงินใหม่ก็สามารถ กด F12  เพื่อแสดงหน้าต่างช้าระเงินได้  
        ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการช้าระเงินท้ัง 2 ประเภท คือ เงินสดและบัตรเครดิต พร้อมกัน เหตุผลอาจเนื่องจากเงินสดไม่พอ จึงต้องการ
จ่ายด้วยบัตรเครดิตร่วมด้วย  ผู้ขายสามารถรับการช้าระเงินได้โดย  กรอกจ้านวนเงินท่ีลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดในช่องเงินสด หากจ้านวน
เงินท่ีกรอกเข้าไปน้อยกว่ายอดรวมที่ต้องช้าระ  ระบบจะสลับมาที่ช่องของบัตรเครดิตให้โดยอัตโนมัติ  ให้ท่านใช้บัตรเครดิตรูดกับเครื่อง
อ่านบัตรเครดิต พร้อมทั้งใส่จ้านวนเงิน  กด Enter เพื่อปิดการขาย หรือ หากร้านของท่านไม่มีเครื่องรูดบัตรเครดิตแบบออนไลน์ ก็
สามารถใช้การรูดสลิปบัตรออกมาก่อนแล้วจึงกรอกยอดตัวเลขทีจ่่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้เช่นกัน   
 



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2009 
 

                                               

ตัวอย่างเช่น    
 

ยอดขายรวมเงินเท่ากับ 1,500 บาท ลูกค้าต้องการช้าระ
เป็นเงินสด  500 บาท และช้าระด้วยบัตรเครดิต  1,000 

บาท   ให้กรอกจ้านวนเงินในช่องเงินสด 500 บาท  กด 
Enter  จากนั้นระบบจะถามยืนยันว่าท่านต้องการช้าระเงิน
สดพร้อมกับการช้าระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรสมาร์ท
เพริส ใช่หรือไม่  ให้ท่านกด Enter อีกครั้ง  พร้อมกับให้กด
ปุ่ม C  เพื่อเลือกช้าระด้วยบัตรเครดิต จากนั้นจ้านวนเงินท่ี
เหลืออีก 1,000 บาท จะถูกดึงมาอยู่ที่ช่องบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ  ให้ท่านบันทึกยอดที่ช่องบัตรเครดิต พร้อมชนิดบัตร เลขที่บัตร  กด
ปุ่มช้าระเงิน เพื่อเสร็จสิ้นการขาย  เมื่อดูยอดขายรวมท่านจะพบยอดขายแยกเป็นเงินสด 500 บาท และ บัตรเครดิต 1,000 บาท แสดงใน
รายงานยอดขายทันที 

 

ส่วนแสดงการช าระเงิน 

   ส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีแสดงการช้าระเงินไม่สามารถแก้ไขได้   โดยจะท้าหน้าที่รวมเงิน   และเมื่อกด F12 หน้าต่างการช้าระเงินแบบใหม่
จะแสดงมา ส่วนน้ีจะเปล่ียนแปลงตามข้อมูลของหน้าต่างใหม่เท่านั้น 

 

1. รวมเงิน   หมายถึง  จ้านวนเงินรวมทั้งหมดของการซื้อสินค้า 

2. ส่วนลด   หมายถึง  ส่วนลดสินค้า 

3. รับสุทธ ิ  หมายถึง   จ้านวนเงินท่ีหักส่วนลดแล้ว 

4. รับเงิน    หมายถึง   เงินท่ีได้รับจากลูกค้า 

5. เงินทอน  หมายถึง  เงินทอนให้ลูกค้า 

 

 หมายเหต ุ  หากใส่จ้านวนเงินไม่ใช่ตัวเลข  ระบบจะเตือนให้ใส่ใหม่ หาก
รับเงินน้อยกว่ามูลค่าสินค้า ระบบจะเตือนเช่นกัน  ส่วนเงินทอนจะแสดงให้
อัตโนมัติเมื่อมีการรับเงิน 

 

4. ข้อมูลสินค้าและยา 

    รหัสสินค้า (กดปุ่มด้านข้างเพื่อดูรายการ
ทั้งหมด)  ผู้ใช้สามารถก้าหนดให้เคอร์เซอร์ชี้ที่ช่องใด
ก่อนก็ได้  ปกติซอฟต์แวร์จะก้าหนดให้ชี้ที่ รหัสสินค้า 
เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการใช้กับเครื่องอ่าน
บาร์โค้ด เพื่อความรวดเร็ว หากไม่ได้ใช้กับเครื่องอ่าน
บาร์โค้ด ก็ให้กด Tab เพื่อให้เคอร์เซอร์เลื่อนมายังช่อง
ถัดไป   แต่หากผู้ใช้ต้องการให้เคอร์เซอร์มาเริ่มต้นที่
ช่องชื่อทางการค้า ก็สามารถท้าได้โดยเข้าไปก้าหนดที่
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หมวด “ ตั้งค่า” ดังรูป 

 
หมายเหต ุ  POS Express  หมายถึง การขายแบบเร็ว(มีวิดีโอช่วยสอนในหมวด Training) ระบบจะใส่จ้านวนให้ 1 หน่วยเพื่อท้าให้การ
ขายรวดเร็ว  และ หากมีการซื้อสินค้าเดียวกันหลายชิ้นก็สามารถยิงบาร์โค้ดเท่ากับจ้านวนสินค้า ระบบจะเพิ่มจ้านวนสินค้าเดียวกันให้
โดยอัตโนมัต ิ

 หมดอายุ  แสดงวันหมดอายุของสินค้า 

 บาร์โค้ด   แสดงบาร์โค้ดของสินค้าตามรหัสที่ตั้ง  หรือกรณีท่ีต้องการดึงบาร์โค้ดจากบรรจุภัณฑ์ก็ให้ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่าน
จากบรรจุภัณฑ์เช่น กล่องสินค้าและยา ขวดสินค้าและยา หรือ แผงสินค้าและยา เพื่อดึงเอารหัสมาแสดงในซอฟต์แวร์   ปกติ
บาร์โค้ดจะแสดงตามรหัสสินค้า 

 ชื่อทางการค้า (Trade Name)    /     ชื่อสามัญทางสินค้าและยา (Generic Name) 

 กลุ่มสินค้า  ในกรณีท่ีผู้ขายจ้าชื่อสินค้าและยาไม่ได้ สามารถเลือกกลุ่มสินค้าและยาได้ ซึ่งซอฟต์แวร์จะแสดงรายการสินค้า
และยาที่มีอยู่ในกลุ่มนี้มาให้ท้ังหมด ผู้ขายเพียงเลือกชื่อสินค้าและยาเท่านั้น  มีประโยชน์ส้าหรับผู้ช่วย ที่ไมใ่ช่สัตวแพทย ์
หรือบุคลากรอื่นๆ  เช่น กลุ่มสินค้าและยาแก้ไข, กลุ่มสินค้าและยาแก้ท้องร่วง เป็นต้น 

 สถานท่ีเก็บ ช่วยให้หยิบสินค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาไปสู่ระบบ Planograms ได้ด้วย 

 จ้านวนที่มี (เหลือในคลังสินค้า)  /  จ้านวนซื้อ    /   หน่วยสินค้า  /  ราคา/หน่วย  ซอฟต์แวร์จะไม่อนุญาตใหข้ายในกรณีท่ีราคา
ขายต่้ากว่าทุนที่ก้าหนดไว ้ /   เป็นเงิน 

 

5. ปุ่มบันทึกการขาย และ เร่ิมรายการใหม่ (F9) 
 

            ปกติการเลือกลูกค้าขึ้นมาท้ารายการใหม่ก็จะเป็นการบันทึกการขายโดยอัตโนมัติแล้ว  ดังนั้น ไม่จ้าเป็นต้องท้าการกดปุ่ม
บันทึกการขายทุกครั้ง  แต่หากกรณีที่มีรายการขายเป็นจ้านวนมากกับลูกค้าแต่ละรายและผู้ขายเกรงว่าจะเกิดการสูญหายข้อมูล 
เช่น ไฟดับ  อาจท้าการบันทึกการขายไว้ก่อนได้   ส่วนเริ่มรายการใหม่หมายถึง การเริ่มท้ารายการขายใหม่ข้อมูลเก่าที่ค้างจะถูก
ลบท้ิง สามารถใช้   Hot Key โดยกด  F9  ได้ 
 

สรุปรายงานการขาย 

         ด้านล่างสุดของหมวดหน้าร้าน จะแสดงสรุปรายงานการขาย ดังนี ้
จ านวนการขายประจ าวัน    หมายถึง  จ้านวนรายการท้ังหมดที่ขายต่อวัน 

ยอดขายประจ าวัน               หมายถึง  ยอดขายรวมทั้งหมดต่อวัน 

ยอดเงินสด                           หมายถึง  ยอดขายที่เป็นเงินสด 

ยอดบัตรสมาร์ทเพิร์ส          หมายถึง  ยอดขายที่เป็นบัตรสมาร์ทเพิร์ส 

ยอดบัตรเครดิต                    หมายถึง  ยอดขายที่เป็นบัตรเครดิต 

 
หมายเหต ุ  หากไม่ต้องการแสดงสรุปรายงานการขายที่หน้าร้าน สามารถก้าหนดได้ที่หมวด “ตั้งค่า” 
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ส่วนการสนับสนุนการขาย    ประกอบด้วย 
 

1. การพักการขาย และ สลับการขาย 

  การพักการขายและสลับการขายนี้    เมื่อมีลูกค้าคนแรกเข้ามาซื้อสินค้าและยา และ มี
ลูกค้าคนอื่นเข้ามาในร้านเพื่อซื้อสินค้าและยาเช่นกัน  ผู้ขายสามารถสลับการขายไปยัง
ลูกค้าคนใหม่ได้  โดยการกดที่ปุ่ม “พักการขาย” รายชื่อลูกค้าคนแรกจะเขา้ไปแสดงใน
ช่องพักการขาย  (สามารถสลับการขายได้ 5 คน) และ สามารถท้าการขายให้กับลูกค้าคน
ที่สองได้ทันที และหากมีลูกค้าคนที่ 3 เข้ามาในร้านก็สามารถพักการขายของลูกค้าคนที่ 2 

ไว้ และ ท้าการขายให้กับลูกค้าคนที่  3 ได้ทันที และ สามารถสลับการขายให้กับลูกค้าที่
พักการขายได้  โดยเลือกที่ชื่อลูกค้าที่แสดงในช่องพักการขาย  รายการของการขายให้
ลูกค้าคนนั้นก็จะแสดงและสามารถท้ารายการต่อจนเสร็จสิ้นได ้

   ในกรณีท่ี  ลูกค้าบางคนที่แสดงในช่องพักการขาย ยกเลิกการซื้อสินค้า  ผู้ขายก็สามารถกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิก ซอฟต์แวร์จะถาม
เพื่อยืนยันการยกเลิก  หากต้องการยืนยัน กด  “ Yes”  รายชื่อลูกค้าคนนั้นก็จะหายไปจากช่องแสดงทันที  

 

ข้อสังเกต   
      หากมีรายการการขายของลูกค้าคนที่ถูกยกเลิกค้างอยู่ที่ช่องการขาย  เมื่อจะเลือกรายชื่อลูกค้าที่อยู่ในช่องพักการขายคนอื่นมาท้า
รายการโดยการดับเบิ้ลคลิกทีช่ื่อของลูกค้าคนนั้น  ซอฟต์แวร์จะถามยืนยันว่า ต้องการใช้รายการท่ีค้างอยู่ของลูกค้าที่ถูกยกเลิกหรือไม่ 
กด Yes เพื่อดึงรายการท่ีแสดงกลับมาพร้อมชื่อลูกค้านั้นกลับมายังช่องพักการขายด้วย   กด No เพื่อดึงรายการของลูกค้าคนใหม่มาท้า
รายการแทนรายการท่ีค้างอยู่ และชือ่ลูกค้าและรายการก็จะถูกลบและแทนอย่างถาวร  หรือ กด Cancel เพื่อคงรายการเดิมไว้
เหมือนเดิมและ ท้ารายการท่ีค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น 

 

2. ข้อมูลการซ้ือสินค้าและยาของลูกค้า  หมายถึง  ส่วนแสดงรายการซื้อสินค้า
และยาของลูกค้าในแต่ละวัน โดยสามารถกดที่ เลือกวันท่ีจากปฏิทิน หรอื เลือกที่
ปุ่ม แสดงดูทั้งหมด หรือ แสดงเฉพาะวันน้ีที่ท้าการขาย  โดยซอฟต์แวร์จะแสดง
รายการขายในแต่ละวัน  วันที่ขาย  เลขท่ีบิล  เงิน   เมื่อเลือกแต่ละรายการจะ
แสดงแบบรายการเลื่อนมาด้านขวาแบบอัตโนมัติ ซึ่งส่วนน้ีสามารถส่ังพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน และใบก้ากับภาษีได ้ โดยการคลิกเม้าส์ขวาที่ชื่อสินค้าและยาที่
ขาย  จะแสดง  “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน “ และ “พิมพ์ใบก้ากับภาษ”ี  เลือกที่ พิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน ซอฟต์แวร์จะแสดงก่อนพิมพ์ และ หากต้องการพิมพ์จริง  กด ตกลง 
(ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินแสดงในเอกสารอ้างอิง)  เลือกที่ พิมพ์ใบก้ากับภาษี 
ซอฟต์แวร์จะแสดงก่อนพิมพ์  และหากต้องการพิมพ์จริง กด  ตกลง (ตัวอย่าง
ใบก้ากับภาษีแสดงในเอกสารอ้างอิง)  ในกรณีท่ีมีลูกค้าประจ้าที่มีรหัสแล้วเข้ามา
ซื้อสินค้าและยา ช่องข้อมูลการซื้อสินค้าและยาของลูกค้า จะแสดงรายการประวัติ
การซื้อสินค้าและยาของลูกค้าคนนั้นทันที  และ ด้านล่างจะแสดง “ ยอดซื้อสินค้า
ของลูกค้ารายนี้ “ ตามด้วยจ้านวนเงินรวมที่ซื้อทั้งหมด 

 

3. ข้อมูลรายการการขาย   แสดง  จ้านวนการขายประจ้าวัน   ยอดขายประจ้าวัน ยอดรับเงินจริง  และ ก้าไรประจ้าวัน 
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การจัดการเร่ืองใบเสร็จรับเงิน 

 
      ผู้ใช้สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  พิมพ์ใบก้ากับภาษี  แก้ไขบิล  ลบบิล ของลูกค้าแต่ละคนได้  โดยการเลือกบิลขาย ซอฟต์แวร์จะ
เล่ือนรายการการขายมาแสดง  ให้คลิกเมาส์ขวา มีแสดงหน้าต่างเล็กๆ ดังรูป  และทีมงานได้ปรับปรุงใหม่โดย ท่านสามารถเลือกให้
พิมพ์หัวบิลหรือไม่พิมพ์ก็ได้  โดยตั้งได้ที่หมวด “ตั้งค่า”   
 

แก้ไขบิล /  ลบบิล 
 

      การแก้ไขบิล  และการลบบิล  จะต้องมีรหัสผ่านเพื่อป้องกันการแก้ไขหรือลบบิลโดยไม่รับอนุญาต โดยรหัสผ่านจะก้าหนดโดย
ผู้ดูแล  ในหมวดตั้งค่า  ในกรณีท่ีเชื่อมต่อการขายแบบเครือข่าย  หรือหากเป็นแบบสาขา  หัวหน้าสาขาจะเป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไข
และลบบิล 
 

การก าหนดรหัสแก้ไขบิลขายและ รหัสลบบิล 

     เข้าไปในหมวดตั้งค่าเลือกที่ “ก้าหนดรหัสแก้ไขบิลขาย” ก้าหนด User และ Password   
 

 
 

หมายเหต ุ

      ในเวอร์ชั่นใหม่นี้  ในส่วนของพนักงาน   จะเพิ่มการกรอกรหัสพนักงาน เพื่อให้พนักงานลงบันทึกการขายเพื่อใช้ค้านวณค่า
คอมมิชชั่นในแต่ละคน ซึ่งจะมีระบบรายงานออกมาแยกเป็นยอดขายของพนักงานแต่ละคน   ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นเจ้าของคลินิกสัตว
แพทย์และร้านเพ็ทชอปก็ไม่จ้าเป็นต้องกรอกรหัส เพราะซอฟต์แวร์จะดึงรหัสพนักงานแสดงตามการล๊อกอินอยู่แล้ว   แต่หากมีพนักงาน
ขายหลายคนและมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครือ่งต่อระบบเน็ตเวริค์  หากมีการให้ค่าคอมมิชชั่นพนักงานด้วย   พนักงานก็จะต้องใส่
รหัสประจ้าตัวพนักงาน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  ซึ่งหากมีเครื่องหลายเครื่อง  เมื่อเริ่มท้าการขาย หัวหน้าร้านอาจจะท้าหน้าที่
ล๊อกอินเข้าทุกเครื่องก่อน หลังจากกนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องพนักงานแต่ละคน   โดยสามารถหมุนเวียนขายเครื่องใดก็ได้ เช่น 
พนักงานเดินไปหยิบสินค้าและยาที่ตู้อื่น  สามารถคิดเงินท่ีเครื่องที่ใกล้ท่ีสุดได้ทันที โดยไม่ต้องเดินกลับมาที่จุดเดิม  ท้าให้การขาย
สะดวก  รวดเร็ว และ พนักงานมั่นใจได้ว่า ยอดขายลูกค้าตนจะเข้ารหัสตนเอง 
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เปิดลิ้นชัก  
 

 เป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่เพิ่มเติมในเวอร์ชั่น 3.0.5 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน มีข้อมูลการเปิดปิดลิ้นชัก
อัตโนมัติ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกับรายได้และคลังสินค้า   โดยล้ินชักอัตโนมัติจะเปิดได้ก็

ต่อเมื่อมีการขายเกิดขึ้น หรือ หากต้องการเปิดนอกเหนือการขาย  สามารถกดปุ่มนี ้ระบบจะให้ใส่รหัสผ่าน และ Comment เพื่อบันทึก
การเปิดลิ้นชักในกรณีท่ีไม่มีการขายเกิดขึ้น  ซึ่งทุกครั้งที่มีการเปิดลิ้นชัก ระบบจะมีการบันทึกเวลา ผู้เปิด  และมีรายงานให้อย่าง
ละเอียด 

 

สรุปยอดขาย (ฟีเจอร์ใหม่) 
 

    ได้พัฒนาขึ้นจากความต้องการของคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอป
หลายๆแห่ง ที่มีหลายสาขาหรือสาขาเดียวแต่ให้พนักงานดูแล และมา
ตรวจสอบข้อมูลตอนเย็นหรือก่อนปิดร้าน  ปกติก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายจาก
รายงานได้อยู่แล้ว แต่หากมีรายงานการขายที่เป็นจ้านวนมากในแต่ละวัน ก็จะท้าให้
เสียเวลาพิมพ์บิลใบเสร็จมาตรวจสอบ  สรุปรายงานยอดขายต่อวัน จะสรุปยอดขาย
รวม และแยกเป็น เงินสด บัตรเครดต ิ บัตรสมาร์ทเพิรส์  จ้านวนบิล ยอดรวมทั้งสิ้น 
โดยปรินออกมาทางเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จหรือเครื่องพิมพ์ทั่วไปได้ทันที  ท้าให้
สะดวก ประหยัดเวลาในการสรุปรายงานการขายแต่ละวันได ้ นอกจากนี ้ ยังเหมาะ

ส้าหรับคลินิกหรือร้านเพ็ทชอปที่เปิดในห้างสรรพสินค้าหรือห้างขายสิ่งสินค้าใหญ่ๆ เช่น  เทสโก้ โลตัส, คาร์ฟู เป็นต้น ซึ่งเมื่อปิดการ
ขายแต่ละวัน จะต้องมีการสรุปยอดขายแต่ละวันส่งส่วนกลางของห้างด้วย  หากมีส่วนนี้ก็จะท้าให้การส่งรายงานสะดวก 
รวดเร็ว  ภายใน 3 วินาทีก็ปรินออกได้ทันที 
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พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 
    ใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์แบบ Thermal 

ได้  ใบเสร็จรับเงินจะมี  3  แบบคือ 

 

 ภาษีการค้าแบบรวมใน 

 ภาษีเงินสดแบบรวมใน 

 ภาษีแบบแยกนอก 

 

หมายเหต ุ    ท่านสามารถก้าหนดรูปแบบของบิลได้ 3 

แบบคือ แบบปกติ  แบบไม่มีหัวบิล  แบบมีหัวบิลแต่ไม่มี
รายละเอียด โดยเซ็ตได้ที่หมวดตัง้ค่า  ส่วนน้ีจะมีประโยชน์
ส้าหรับร้านขายส่ง  ที่ไม่ต้องการให้มีหัวบิล 

 

เครื่องพิมพ์ส้าหรับพิมพ์สลิปแนะน้าคือ  EPSON TMU 220 A 

อ่านรายละเอียดได้ที่  www.accessory.worldmedic.com  

 
 
 
การพิมพ์ฉลากสินค้า 
 
   ซอฟต์แวร์ SmartVet 4.0  สามารถพิมพ์ฉลากสินค้าและยาได้อย่างรวดเร็ว โดยการกด F11 พร้อมกับการพิมพ์ใบเสร็จไปพร้อมกัน  
ฉลากสินค้าและยาแต่ละใบท่านสามารถแก้ไขเพื่อแก้ไขวิธีการใช้ให้กับแต่ละราย และกดบันทึกการแก้ไขส้าหรับคนไข้รายนั้น ๆ (หากมี
การขายสินค้าและยาตัวนี้อีก วิธีการใช้มาตรฐานก็จะถูกดึงขึ้นมาเช่นเดิม)  หากท่านไม่ต้องการพิมพ์ฉลากสินค้าและยาตัวใดก็ให้ท่าน 
Double Click ที่ชื่อสินค้าและยานั้น ช่องของ “พิมพ์ฉลาก” จะแสดงเป็น ไม่พิมพ ์ สินค้าและยาตัวนั้นก็จะไม่พิมพ์ฉลากสินค้าและยา
ออกมา ท่านสามารถดูตัวอย่างฉลากสินค้าและยาก่อนท้าการพิมพ์ได้โดยการกด “ตัวอย่างก่อนพิมพ”์  ดังรูป  การพิมพ์ฉลากสินค้า
และยา ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ   อันจะมีประโยชน์ส้าหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการ
ค้าแนะน้าการใชสิ้นค้าและยาเป็นภาษาอังกฤษ  และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสัตวแพทย ์มีความสะดวกในการให้ค้าแนะน้า 
 
เลือกขนาดกระดาษที่จะพิมพ ์
กระดาษต่อเนื่อง  3 รู  จะใช้กับเครื่องพิมพ์แบบ Dot matrix (แนะน้ารุ่น LQ300+)  
กระดาษต่อเนื่อง  4 รู  จะใช้กับเครื่องพิมพ์แบบ Dot matrix (แนะน้ารุ่น LQ300+)  แบบนี้จะกว้างสูงกว่าแบบแรกและพิมพข์้อมูลได้
มากกว่า 
กระดาษ A4   ส้าหรับการพิมพ์ฉลากสินค้าและยาออกมาเป็นแบบ A4 ในกรณีท่ีไม่มีฉลากสินค้าและยาแบบต่อเนื่องและไม่ได้พิมพ์
ฉลากสินค้าและยาเป็นประจ้า 

 

http://www.accessory.worldmedic.com/
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หน้าต่างพิเศษ (POP UP WINDOWS) 
 
    เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเพื่อใหค้ลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปสามารถระเชื่อมตอ่กับข้อมูลออนไลน์ได้ทันที  โดยหน้าต่างนี้จะ
เปิดขึ้นมาพร้อมกับหน้าล๊อกอินและจะคงแสดงไว้อยู่ตลอดเวลา ค่าที่ตั้งไว้ (Default Setting) เป็นค่าที่แสดงคู่มือการใช้งานออนไลน์ 
และข้อมูลอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  ประโยชน์ในส่วนของหน้าต่างพิเศษนี้  เหมาะอย่างยิ่งส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์หรือร้านเพ็ทชอปเครือข่าย ท่ี
ต้องการส่งข้อมูลให้กับสาขาเครือข่ายของตนเอง ท้ังนี้อาจจะมีเว็บไซต์ที่สาขาหลัก(Head Office) ส่งข้อมูลมาเผยแพร่ เช่น ข้อมูล
สินค้าโปรโมชั่น สินค้าใหม่ ข้อมูลด้านสัตว์  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือข้อมูลสุขภาพท่ีต้องการเผยแพร่ให้กับร้านสาขา โดยสาขาหลัก
มั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะถึงสาขาเครือข่ายได้ เพราะหน้าต่างจะวิ่งมาดึงเอาข้อมูลของสาขาหลักมาแสดงทุกครั้งที่มีการล๊อกอินเข้าใช้งาน
ซอฟต์แวร์  นอกจากนี้  ยังเหมาะส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปที่เป็นเครือข่ายที่มีสมาชิกทั่วประเทศ และต้องการส่งสินค้า
และยาหรือสินค้าให้กับสมาชิก สามารถพัฒนาระบบการส่ังซื้อแบบออนไลน์ผ่านหน้าจอเว็บไซต์นี้ เพื่อให้สมาชิกส่ังสินค้าและยา
ออนไลน์ได้เลย  ง่าย สะดวก  รวดเร็ว  หรือหากเป็นคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปทั่วไป ท่ีเป็นแบบ Stand Alone ก็สามารถตั้งค่า
หน้าต่างพิเศษ ชี้ไปยังเว็บไซตท์ี่ต้องการรับรู้ข่าวสารท่ีสนใจได้ เช่น Google, ชมรมคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอป, องค์การอาหาร
และสินค้าและยา (อย.) หรือเว็บไซต์ที่น่าสนใจอื่นๆได้  หรือหากท่านไม่ต้องการให้มีหน้าต่างพิเศษแสดงขึ้นมา ก็สามารถก้าหนดให้ไม่
ต้องแสดงได้เช่นกัน   
 



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2009 
 

                                               

1. การตั้งค่าการแสดงหน้าต่างพิเศษ (POP UP Windows) 
  ตั้งค่าการแสดงได้ที่หมวด “ตั้งค่า”  
() ค่ามาตรฐาน  ชี้มาที่ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ ของบริษัทฯ 
() ก าหนดเอง ก้าหนดให้ชี้ไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการหรือของสาขาหลัก 
() ไม่แสดง  ห้ามไม่ให้เปิดขณะล๊อกอิน 
 

ระบบค้นหาข้อมูลสินค้าและยาแบบออนไลน์ (MIMS ONLINE)  
 
    บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท  TIMS (Thailand) จ้ากัด  ในการน้าเอาระบบค้นหาข้อมูลสินค้าและยาที่สมบูรณ์ท่ีสุดใน
ปัจจุบัน  เพื่อบรรจุอยู่ในซอฟต์แวร์ SmartDrugstore 3.0.5 Plus ทุกตัว   ในอันที่จะสนับสนุนใหค้ลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปทุก
ร้าน มีระบบค้นหาข้อมลูสินค้าและยาที่มีข้อมูลท่ีอัพเดทอยู่ตลอดเวลา  อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส้าหรับการให้บริการคนไข้  
เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลสินค้าและยามีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  การค้นหาเฉพาะในหนังสือคู่มือ หรือวารสารต่างๆ อาจได้ข้อมูล
ที่ไม่อัพเดท  แต่หากเป็นข้อมูลแบบออนไลน์   ท่านจะมั่นใจได้ว่า ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา    ข้อมูลท่ีแสดงจะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและยาที่ท่านต้องการ  ตลอดจนส่วนประกอบ ข้อมูลข้อบ่งใช้   ข้อห้ามใช้  การท้าปฏิกิรสิินค้าและยาระหว่าง
สินค้าและยา  บริษัทผู้แทนจ้าหน่าย และข้อมูลอ่ืนๆ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 ข้อมูลสนับสนุนการค้นหา 
  
DrugInfo ค้นหาข้อมูลสินค้าและยาแบบสมบูรณ ์
Images แสดงภาพ และขนาดของสินค้าและยา 
Interactions แสดงข้อมูลการท้าปฏิกิรสิินค้าและยาของสินค้าและยา 
Diagnoses แสดงผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสินค้าและยา 
Searchmedica ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและยาที่สนใจ 
 
หมายเหตุ     

1. การใช้งานระบบนี้ เครื่องของท่านจะต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต 
2. การให้สาขาเครือข่ายดึงข้อมูลไปแสดง ท่านจะต้องมีเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที่อาจเป็นระบบเว็บไซต์ฟรี หรือเว็บไซต์ที่บริษัท

สร้างขึ้นเองก็ได ้
3. เว็บไซต์ TIMS Thailand : www.mims-online.com / www.asiacmpmedica.com  

http://www.mims-online.com/
http://www.asiacmpmedica.com/
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ระบบคีย์ลัดพิเศษ (HOT KEY) 
 

 
 
F1     หมายถึง เปิดหน้าร้าน 

F2     หมายถึง เปิดหน้าลูกค้า 

F3     หมายถึง เปดิหน้าคลังสินค้า 

F4       หมายถึง เปิดหน้าสั่งซื้อ/ รับเข้า 
F5       หมายถึง เปิดหน้ารายงาน 
F6        หมายถึง เปิดหน้าตั้งค่า 
F7       หมายถึง เปิดหน้าช่วยเหลือ 
F8      หมายถึง เปิดหน้าเกี่ยวกับ 

F9      หมายถึง  เริ่มการขายใหม่หรือการยกเลิกการขายทันที  รายการท่ีปรากฎจะถูกลบท้ังหมด 
F10     หมายถึง  การพักการขายสินค้าชั่วคราว เนื่องจากการขายสินค้าบางครั้งไม่เป็นไปตามคิวที่ลูกค้าเข้าร้านมาจึงมีส่วนของการ
สลับการขาย ซึ่งได้ก้าหนดไว้สูงสุดไว้ที่ 5 รายการพักการขายด้วยกัน โดยได้ก้าหนดปุ่มลัดไว้คือ ปุ่ม F10 หรือใช้เมาท์ไปกดที่ปุ่มพัก
การขาย 
F11    หมายถึง   การพิมพ์ฉลากสินค้าการพิมพ์ฉลากสินค้าจะสามารถพิมพ์ได้ต่อเมื่อมีรายการสินค้าอยู่ในรายการสินค้าที่จะขาย
ด้วย โดยได้ก้าหนดปุ่มลัดไว้ที่ปุ่ม F11  
F12    หมายถึง    การขายสินค้าทุกครั้งจะเริ่มต้นที่การก้าหนดว่าลูกค้าเป็นใครกอ่นโดยกรอกค่าที่กรอบข้อมูลของลูกค้า ซึ่งโปรแกรม
ได้ก้าหนดรหัส “0” เป็นรหัสของลูกค้าทั่วไปไว้ จากนั้นจะเป็นการเลือกสินค้าว่าต้องการขายสินค้าใด หลังจากที่กรอกจ้านวนสินค้าที่
ต้องการขายครบแล้ว ให้กด F12 เพื่อเป็นการจบการขายสินค้าและรับเงินจากลูกค้าเป็นการเสร็จสิน้การขายสินค้า 1 รายการ 
 
       ในเวอร์ชั่นใหม่นี้  หากมีการเซ็ตค่าให้ลูกค้าช้าระด้วยบัตรเครดิตด้วย  จะมีหน้าต่างบัตรเครดิตแสดงขึ้นมาเพื่อให้พนักงานใส่รหัส
ตนเอง และ หากเป็นลูกค้าประจ้าหรือสมาชิกที่มีข้อมูลบัตรเครดิตอยู่แล้ว  ซอฟต์แวร์จะดึงข้อมูลบัตรมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ  และท้า
การขายต่อได้ทันท ี
        การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือใบก้ากับภาษีย้อนหลังสามารถคลิกเมาท์ปุ่มซ้ายที่กรอบ “ข้อมูลการซื้อสินค้าและยาของลูกค้า” แล้ว
จะปรากฎรายการสินค้าต่างๆที่ขายในบิลการขายนั้นๆ จากนั้นคลิกเมาท์ปุ่มขวาที่รายการท่ีปรากฎขึ้นมา แล้วเลือกรายการเอกสารที่
ต้องการส่ังพิมพ ์
 

หมายเหต ุ    ท่านสามารถก้าหนดรูปแบบของบิลได้ 3 แบบคือ แบบปกติ แบบไม่มีหัวบิล  แบบมีหัวบิลแต่ไม่มีรายละเอียด โดยเซ็ตได้
ที่หมวดตั้งค่า  ส่วนน้ีจะมีประโยชน์ส้าหรับร้านขายส่ง  ที่ไม่ต้องการให้มีหัวบิล หรือ ร้านขายปลีกที่ไมต่้องการให้มีรายละเอียดของบิล
แบบสลิป เพื่อไม่ให้ส้ินเปลืองบิล 
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ลูกค้า 

 
    

         หน้าจอลูกค้าด้านซ้ายจะเป็นหน้าจอแสดงรายชื่อลูกค้าของร้าน  หากต้องการดูข้อมูลของลูกค้าชื่อใด ก็ให้คลิกเลือกที่ชื่อนั้น 
สามารถเลือกแสดงได้โดย เรียงตามรหัสลูกค้า หรือ เรียงตามชือ่ลูกค้า ซอฟต์แวร์จะแสดงข้อมูลของลูกค้านั้นทางด้านขวามือ  ซึ่ง
หน้าจอด้านขวามือ เป็นหน้าจอส้าหรับดูข้อมูล เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ของลูกค้า   โดยสามารถกรอกข้อมูลท่ีเกี่ยวกับลูกค้า 
ตามแบบฟอร์มดังรูป 

 

หมายเหต ุ  ลูกค้าทั่วไป ซอฟต์แวร์ก้าหนดให้เป็นรหัส 0 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการกรอกข้อมูล 

 

Trick & Tips 
 

“ คลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปที่มีลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ   ท่านสามารถก าหนดชื่อลูกค้าไทยเป็น “คนไทย” มีรหัสเป็น 
CA-002 หรือรหัสอื่นท่ีต้องการ และ “ต่างชาติ” มีรหัสเป็น CA-003 ซึ่งหากเป็นคนไทย จะก าหนดให้ดึงราคาที่ 1 มาขาย และ
ชาวต่างชาติก าหนดให้ดึงราคาที่ 2 มาขาย (ราคาชาวต่างชาตขิายแพงกว่าคนไทย)  ท าใหค้ลินิกและเพ็ทชอปของท่านมีราคาส าหรับ
ขายให้ท้ังคนไทยและต่างชาติอย่างง่ายและมีราคาที่ก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้า สะดวกในการก าหนดราคาส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างด ี“ 
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ข้อมูลสัตว์เลี้ยง 

 
 
ประวัติการซื้อ 
      หน้าจอนี้ต่อเนื่องจากหน้าจอข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลสุขภาพ  ส้าหรับเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้าคนนั้นเพื่อติดตามหรือประวัติการ
ส่ังซื้อสินค้าและยาจากร้าน และ ระบุรายการสินค้าและยาที่ลูกค้าซื้อแต่ละครั้ง ตามเลขที่บิลการขาย   เพื่อน้ามาเป็นส่วนจัดโปรโมชั่น
หรือส่วนลดพิเศษส้าหรับลูกค้านั้นๆ ได้  นอกจากนี้ ยังเป็นการวางแผนส้าหรับการส่งข้อมูลคนไข้ระหว่างร้านสาขา เพื่อการบริการท่ีดี
ส้าหรับลูกค้าได ้
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  และในแฟ้มประวัติการส่ังซื้อยังมีข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายในแตล่ะครั้งพร้อมกับสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาได้ ดังรูป 
พร้อมทั้งหากคลิกเมาส์ทีปุ่่มขวาที่ตารางด้านล่าง ยังสามารถออกใบก้ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินย้อนหลังจากการขายได้อีกด้วย 

 

อัตราเงินปันผล 

   ส่วนน้ีจะเหมาะส้าหรับคลินิกหรือเพ็ทชอปที่ต้องการมีระบบสะสมยอดแล้วมีของสมนาคุณปลายปี หรือ เงินปันผลคืนกลับให้กับ
สมาชิก  อันจะท้าให้สมาชิกมาใช้บริการมากขึ้นและเป็นการผูกลูกค้าเราไว้  โดยสามารถก้าหนด % เงินปันผลของลูกค้าแต่ละรายได้ 
มีรายงานแสดงเงินปันผลของแต่ละคนตามช่วงเวลา 
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ข้อมูลสุขภาพ/COMMENT ของลูกค้า 
       หน้าจอนี้  ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมลูที่เกี่ยวกับสัตว์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ  โรคประจ้าตัว  อาการต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ส้าหรับ
แนะน้าลูกค้า เพื่อการใชสิ้นค้าและยาอย่างปลอดภัยและเกิดผลในการรักษามากที่สุด 

 

ปุ่มด้านล่าง 

 
 

ส่ังพิมพ์บัตรลูกค้า       หมายถึง  การพิมพ์บัตรส้าหรับลูกค้า และมีบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็วในการซื้อครั้งต่อไป 

ส่ังพิมพ์บาร์โค้ด          หมายถึง  การพิมพ์เฉพาะบาร์โค้ดของลูกค้าแต่ละราย อาจเป็นสติกเกอร์เพื่อติดกับบัตร 
รายการใหม ่               หมายถึง  กดปุ่มเพื่อต้องการเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ 
ลบข้อมูลลูกค้า            หมายถึง   กดปุ่มเพื่อลบข้อมูลลูกค้าที่เลือกออกจากฐานข้อมูล 
บันทึก                           หมายถึง   กดปุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้มีการกรอกของลูกค้า 
ส่ังพิมพ์ประวัติ            หมายถึง   กดปุ่มเพื่อส่ังพิมพ์ประวัติการซื้อ 
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คลังสินค้า   

 
ในส่วนคลังสินค้า  แสดง 2 ส่วนหลักคือ ส่วนท่ี 1 ด้านซ้ายเป็นรายการสินค้าในคลังสินค้าและยาทั้งหมด โดยระบุเป็น รหัสสินค้า และ 
ชื่อทางการค้า และ ส่วนท่ี 2 ด้านขวา ประกอบด้วย 4 แฟ้ม ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปและฉลากสินค้า   2.   รายละเอียดเพิ่มเติม   3.     ข้อมูลการหมดอายุของสินค้า 
 

1. ข้อมูลทั่วไปและฉลากสินคา้ 
 

        แสดงรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัวด้านซ้ายมือ โดยการเลือกชื่อสินค้า
ด้านซ้ายมือ โดยการคลิกเลือกที่ชื่อ รายละเอียดก็จะแสดงขึ้นมา  ประกอบด้วย 
รหัสสินค้า  สินค้าและยาออกฤทธิ์  บาร์โค้ด ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญทางสินค้า
และยา  กลุ่มสินค้า สถานท่ีเก็บ  ตัวแทนจ้าหน่าย เลขที่ขึ้นทะเบียน  ฯลฯ 
ทั้งหมดสามารถกรอกได้ ยกเว้น  ช่อง จ้านวนปัจจุบัน และ ต้นทุนเฉล่ียปัจจุบัน 
ที่จะต้องดึงข้อมูลมาจากหมวด  “สั่งซื้อ/รับเข้า”   นอกจากนี้  ยังสามารถ เพิ่ม
วิธีใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ซึ่งรองรับท้ังลูกค้าคนไทยและต่างชาติ ในกรณี
ที่มีชาวต่างชาติมาซื้อสินค้าและยาด้วย  เวลาที่ใช้   ก่อน พร้อม หรือ หลัง
อาหาร เมื่อมีการกรอกข้อมูลแล้ว หากต้องการบันทึก กดที่ ปุ่มบันทึก    
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การรับสินค้าและยาแบบด่วนจากคลังสินค้า 
 

 (ในกรณีเร่งด่วนท่ีสินค้าและยามีจ้านวนไม่พอขาย ) กดที่ “ ไปหน้าจอรับสินค้าเพื่อกรอกสินค้าที่มีอยู่เดิม ” หรือ กด F4   จะ
แสดงหมวด “ ส่ังซื้อ/รับเข้า”  ที่แฟ้มรับสินค้า ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  

 
 

1. รับสินค้าโดยไม่ผ่านรายการสั่งซื้อ 

        หมายถึง   สามารถเพิ่มจ้านวนสินค้าและยาโดยไม่ต้องผ่านการส่ังซื้อก่อน  ปกติการเพิ่มจ้านวนสินค้าและยาเข้า
ในคลังสินค้าและยา จะต้องมีรายการส่ังซื้อก่อน เพื่อน้ามาประกบกันว่าได้สั่งสินค้านี้เมื่อใด จ้านวนเท่าไร  รายละเอียด
เพิ่มเติมที่ หมวด “สั่งซื้อ / รับเข้า “  

2. รับสินค้าโดยผ่านรายการสั่งซื้อ 

               หมายถึง  สามารถเพิ่มจ้านวนสินค้าและยาได้โดยต้องมกีารส่ังซื้อสินค้าและยาก่อนในแฟ้ม “ ส่ังซื้อสินค้า “  
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมวด “ สั่งซื้อ / รับเข้า “  

 

การน ารายการสินค้าและยาออกและเข้าเพื่อเก็บหรือเพิ่มเติมข้อมูล (Export Data and Import Data) 
 

     ในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อใหค้ลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปสามารถน้ารายการของตนเองมาตรวจเช็คหรือ
เพิ่มเติมด้านนอกในรูปแบบของ Excel Data ได้ ท้าให้สะดวก ในการตรวจเช็คคลังสินค้าและยา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
และยา  สามารถท้าได้โดยคลิกที่เมาส์ขวาจะแสดงแถบสีเขียว และ เลือกไดร์ฟที่ท่านต้องการจะน้าไฟล์นี้เก็บไว้  อาจเป็นที่ เดสก์ทอป 
หรือ ทร้ัมไดร์ฟ ก็ได้   ในกรณีท่ีต้องการน้ากลับเข้ามาใช้ในซอฟต์แวร์ต่อ  ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น Import Data เพื่อน้าข้อมูลเข้าได้ทันที 
(รูปแบบไฟล์ต้องไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม)   
     โดยเมื่อท่านเลือก Export Data ระบบซอฟต์แวรจ์ะสร้างไฟล์ Excel ที่ชื่อว่า AllProduct  ให้เลือก Save ไว้ที่หน้าเดสท์ทอป หรือท่ีๆ 
ท่านต้องเก็บไฟล์ไว้  หลังจากนั้นให้ท่านเปิดไฟล์นี้  ท่านสามารถท้าการเปล่ียนแปลงรหัสสินค้า  ลบสินค้าที่ไม่ต้องการออก เพิ่มเติม
สินค้าที่ไม่มีในรายการสินค้าและยามาตรฐาน ตั้งราคาขายใหม่  ตั้งราคาขายในระดับต่างๆ ฯลฯ  เมื่อท้าการปรับรายการสินค้าและยา
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และสินค้าตามต้องการแล้ว ให้ท่านกด Save ทับไฟล์ AllProduct เช่นเดิม และจากนั้น   ให้ท่านเลือกที่ Import Data แล้วเลือกไฟล์ 
AllProduct  เพื่อน้าเข้าไปยังคลังสินค้าของท่าน    
 

    วิธีการน้ีมีประโยชน์อย่างมากส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปเครือข่ายที่ต้องการน้ารายการสินค้าและยาจากสาขาหลักไป
ยังสาขาอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาคีย์รายการสินค้าและยาใหม่ในแต่ละสาขา  ช่วยประหยัดเวลาและรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยมีวิธีการ
เช่นเดียวกัน  แต่เพิ่มเติมในเรื่องราคาขายที่อาจไม่เท่ากันในแต่ละสาขา ซึ่งก็ต้องมีการปรับแก้ก่อนน้าเข้าสาขาอื่นๆ  และจ้านวนที่มีอยู่ 
ณ ปัจจุบัน ท่ีจะต้องปรับให้เป็นศูนย์ก่อน เนื่องจากหากน้าไฟล์ข้อมูลมาจากสาขาหลักจะเป็นจ้านวนของสาขาหลักอยู ่
  
ข้อแนะน าเพิ่มเติม   หากต้องการรายการสินค้าและยาและวิธีใช้จากร้านท่ี 1 เพื่อไปเปิดร้านใหม่ที่ร้านสาขาอื่นๆ จะท้าอย่างไร หาก
ต้องการเฉพาะรายการสินค้าและยาและวิธีใช?้ 
 
ตอบ   
         ไปท่ี C:\mysql\data\smartvet  ให้ก๊อปป้ีไฟล์ในโฟลเดอร์  smartvet จ้านวน 6 ไฟล์  คือ  

 

 
น้าไปวางไว้ที่ต้าแหน่งเดียวกันคือ C:\mysql\data\smartvet   ของเครื่องที่ 2 (สาขาใหม)่  ท่านก็จะได้รายการสินค้าและยาพร้อมกับ
วิธีใช้ส้าหรับการเปิดร้านใหม่ทันที สะดวก ประหยัดเวลา  
 

 
 

หากต้องการแปลงหน่วยสินค้า  ลบข้อมูลสินค้า  หรือพิมพ์ข้อมูลสินค้า ก็สามารถท้าได้จากส่วนนี้ได้เช่นกัน โดยไม่ต้องกดปุ่มด้านล่าง    
     ในกรณีท่ีต้องการน้าเข้ารายการสินค้าและยาจากโปรแกรมอื่นท่ีใช้อยู่  ท่านจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ SmartImport   (สามารถดาวน์
โหลดบนเว็บไซต์บริษัท) เพื่อน้าเข้าได้ แต่ระวังเรื่องต้นทุนเฉล่ีย  ที่ต้องมีการค้านวณต้นทุนเฉล่ียทุกล๊อตของการน้าเข้า 
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ปุ่มท างานในหมวดคลังสินค้า 

 
 

แปลงหน่วยสินค้า    หมายถึง   เมื่อผู้ใช้ต้องการเปล่ียนแปลงหน่วยสินค้าจากหน่วยหน่ึง ไปเป็นอีกหน่วยหนึ่ง ซึ่ง
ต้องเป็นสินค้าในชนิดเดียวกัน  เช่น   ADALAT 5 MG  1  ขวด  มี 50 เม็ด  หน่วยสินค้าเป็น ขวด   ต้องการแปลงหน่วย

เป็นเม็ด เพื่อท้าการขายปลีกให้กับลูกค้า   สามารถท้าได้ดังนี ้
 

       เลือกที่ช่องเลือกสินค้าตั้งต้นที่ต้องการแปลงหน่วย  และ “เลือกสินค้าที่ต้องการแปลงหน่วย” ด้านซ้ายมือ  สินค้าที่แสดงจะมีหน่วย
เป็นหน่วยใหญ่ๆ เช่น โหล ขวด  กล่อง เป็นต้น  โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อสินค้านั้น  ชื่อของสินค้าจะมาแสดงที่ชอ่งด้านขวามือ โดยมี 
รหัส  ชื่อทางการค้า  หน่วย  วันหมดอายุของสินค้า   ต้นทุนต่อหน่วย  จ้านวนที่มี   แปลงออกจ้านวน   แสดง comment  เป็นส่วนกรอก
ข้อมูลเพิ่มเติมของการแปลงหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด    หลังจากนั้นให้เลือกที่ “ แปลงหน่วยสินค้าจากสินค้าตั้งต้นเข้าสินคา้”  เลือก
สินค้าโดยการพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกที่ช่องชื่อทางการค้า  ซอฟต์แวร์จะแสดงรายการสินค้า ให้เลือกชื่อสินค้าที่ต้องการจะแปลงเข้า  ส่วน
วันหมดอายุ และ แปลงเข้าจ้านวน  ไม่ต้องเติมเพราะ ซอฟต์แวร์จะแสดงให้อัตโนมัติ โดยค้านวณจากค่าสินค้าตั้งต้น  หลังจากนั้น ให้
กดปุ่ม “แปลงหน่วยสินค้า”  สินค้าที่แปลงหน่วยจะเพิ่มจ้านวนในคลังสินค้าและยาโดยอัตโนมัต ิ

 

  
 
 

หมายเหต ุ      การแปลงหน่วยของสินค้า  สินค้าที่ต้องการแปลงออกและเข้าต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน แต่มีหน่วยต่างกัน  

มีรหัสต่างกัน  และ ต้องมีสินค้าที่ต้องการแปลงหน่วยและแปลงเข้าในคลังสินค้า  เพราะหากไม่มีสินค้าที่ต้องการแปลงเข้า  
ระบบซอฟต์แวร์จะไม่สามารถแปลงเข้าได้   
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ประโยชน์ของการแปลงหน่วย 
 

       เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สะดวก รวดเร็ว  ในกรณีต้องการแปลงหน่วยสินค้าเพื่อขายให้กับลูกค้าประเภทต่างๆ  เช่น สินค้าที่เตรียมไว้ขายส่ง 
แต่มีลูกค้าปลีกต้องการซื้อสินค้านี้   สามารถแปลงหน่วยขายได้ทันที  ซึ่งระบบจะท้าการค้านวณคลังสินค้าในส่วนของการลดและเพิ่ม
ของสินค้าที่แปลงหน่วยเองโดยอัตโนมัต ิ

 

สั่งพิมพ์บาร์โค้ด 
 

  เป็นการพิมพ์บาร์โค้ดของสินค้านั้น  ท้ังนี้ต้องการมีการก้าหนดตัวเลขหรือหนังสือใส่ในช่องบาร์โค้ดของสินค้านั้นๆ 
ก่อน  ประโยชน์ของการพิมพ์บาร์โค้ดคือ  ผู้ใช้สามารถส่ังพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อน้ามาติดบนสินค้า หรือ แผงบาร์โค้ดรวม 

ส้าหรับใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด ในกรณีท่ีต้องการขายสินค้าแบบใช้บาร์โค้ด  ท้าให้สะดวก  รวดเร็ว  และไม่ต้องพิมพ์ชื่อสินคา้ใน
ซอฟต์แวร์   การติดบาร์โค้ด  ไม่จ้าเป็นต้องติดที่ตัวสินค้าทุกตัว  แต่แนะน้าว่า  ท้าเป็นแผงบาร์โค้ดรวมของสินค้า และวางไว้ข้างเครือ่ง
อ่าน เมื่อลูกค้าซื้อสินค้านั้นๆ  ก็ให้ยิงบาร์โค้ดของสินค้าตัวนั้นบนแผงบาร์โค้ด  ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา และประหยัดสติกเกอร์บารโ์ค้ด
ที่ต้องติดกับสินค้าทุกชิ้น   หรือ ในกรณีท่ีสินค้านั้นๆ มีบาร์โค้ดอยู่แล้ว หรือมีอยู่ในบรรจุภัณฑ์   สามารถใช้บาร์โค้ดนั้นได้ทนัที  โดยเมื่อ
มีการน้าสินค้าเข้าคลัง ให้ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยิงบาร์โค้ดของสินค้านั้นเข้าไปบันทึกในซอฟต์แวร์ ในช่อง “บาร์โค้ด”   เมื่อขายสินค้า 
ผู้ใช้ก็สามารถน้าสินค้านั้นมายิงกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากสินค้านั้นได้ทันที โดยไม่ต้องติดสติกเกอร์บาร์โค้ดกับสินค้า   
 
      ในเวอร์ชั่นใหม่นี้  สามารถส่ังพิมพ์บาร์โค้ดแบบก้าหนดจ้านวน และ แบบติดตามชั้นวาง  โดยก้าหนดได้ให้แสดงราคา หรือไม่แสดง
ราคาบนบาร์โค้ดก็ได ้ ดังรูป 
สั่งพิมพ์บาร์โค้ด          (แนะน้าให้ท่านใช้เครื่องปรินเตอร์เลเซอรส้์าหรับพิมพ์บาร์โค้ด เพราะจะไม่มีปัญหาเรื่องความคมชัดและ
การใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ด)ี 

    
 

ตัวอย่างบาร์โค้ด + ราคา 

 
หมายเหต ุ
 

      ซอฟต์แวร์น้ี  สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบอัตโนมัติ (Plug & Play) หรือเชื่อมต่อกับล้ินชักอัตโนมัติ (Cash Drawer) ได้
ทันท ี   โดยไม่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ใดๆ 
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รายการใหม่        เป็นการเริ่มรายการใหม่ส้าหรับเพิ่มสินค้าเข้าคลังสินค้า  โดยจะมีการล้างข้อมูลในช่องต่างๆ เพือ่
เริ่มบันทึกใหม่   รหัสสินค้าระบบซอฟต์แวร์จะก้าหนดให้อัตโนมัติ   เป็น P000001  และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น Running 

Number แต่หากผู้ใช้ต้องการเปล่ียนแปลงรหัสสินค้า  สามารถท้าได้โดยลบรหัสที่ซอฟต์แวร์ก้าหนดให้อัตโนมัติ  และกรอกรหัสที่
ต้องการ และ กดปุ่ม “ เปลี่ยนรหสัสินค้า”  ข้างๆ ช่องรหัสสินค้า  

   ลบข้อมูลสินค้า   เป็นการลบสินค้าที่ต้องการน้าออกจากคลังสินค้า หรือสินค้าที่เลิกขายแล้ว   

   บันทึก   หมายถึง  การบันทึกข้อมูลสินค้าเข้าไปในคลังสินค้า เมื่อได้กรอกข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนในฟอร์มแล้ว 

  พิมพ์ข้อมูลสินค้า   เป็นการส่ังพิมพ์รายละเอียดของสินค้านั้นๆ ท่ีมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วน  เพื่อเก็บไว้
อ้างอิงและตรวจสอบด้านต่างๆ  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 

         ส่วนน้ีประกอบด้วย รหัสสินค้า  ชื่อทางการค้า  ชื่อสามัญทางสินค้าและยา  ท่านสามารถกรอกรายละเอียด ส่วนประกอบ 
สรรพคุณ  ค้าเตือน กลไกการออกฤทธิ์  วิธีใช้  Comment หน่วยสินค้า เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล  ข้อมูลเหล่านี้จะ
มีประโยชน์ส้าหรับลูกค้า และ ผู้ขายที่ไม่ใชสั่ตวแพทย ์ที่อาจไม่ทราบรายละเอียดของสินค้าและยา ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการสอบถาม
เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าและยา  หรือ สินค้าที่ขายได้  
         ในส่วนของ Comment ผู้ขายยังสามารถกรอกส่วนลดหรือโปรโมชั่นไว้ให้ ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการขอส่วนลดได้  โดยลูกค้าอาจ
ไม่ใช่เป็นลูกค้าประจ้าที่จะมีส่วนลดพิเศษให้อยู่แล้ว    
 

ข้อมูลการหมดอายุ 

 
          
     ส่วนนี้ประกอบด้วย รหัสสินค้า ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญทางสินค้าและยา  และ ยอดคงเหลือ หน่วย วันที่รับเข้ามา วันหมดอายุ 
ต้นทุน/หน่วย รหัสผู้จ้าหน่าย  ชื่อผู้แทนจ้าหน่าย  ข้อมูลการหมดอายุของสินค้านี้ จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ซอฟต์แวร์ โดยแสดง
รายการสินค้าที่หมดอายุในคลังสินค้าและยา อันจะช่วยให้ผู้ขาย บริหารคลังสินค้าและยาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และมีการเตือน
ก่อนที่สินค้านั้นจะหมดอายุ ตามเวลาที่ตั้งไว้ และ เตือนสินค้าก่อนหมด (ระบุจ้านวนที่ต้องการให้ซอฟต์แวร์เตือน)  
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ระบบบริหารข้อมูลสินค้าและยา  

    เป็นแฟ้มส้าหรับใชบ้ริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และ ทันกับเวลา ไม่ยุ่งสินค้าและยาก  เลือกก้าหนด
ประเภทของสินค้าได้ครั้งละหลายตัว ท้าให้เห็นการบริหารจัดการสินค้าและยาทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังสินค้าและยา  โดยสามารถก้าหนด
สินค้าและยา ที่ห้ามขาย (เมื่อก้าหนดแล้วสินค้าและยาที่ก้าหนดก็จะไม่แสดงที่หน้าร้าน) สินค้าและยาอันตราย สินค้าและยา OTC 
Drug  สินค้าและยาควบคุมพิเศษ เป็นต้น  ซี่งการก้าหนดค่าแต่ก่อนต้องก้าหนดที่ละตัว  แต่ปัจจุบันสามารถใช้การเลือกมาพร้อมกัน
ครั้งละหลายตัว   แล้วก้าหนดพร้อมกันทีเดียว 

 

   การใช้งาน   โดยการเลือกรายการสินค้าและยาด้านซ้ายมือ และ ก้าหนดประเภทสินค้าและยา ด้านขวามือ เช่น สินค้าและยาห้าม
ขาย  ให้เลือกชื่อสินค้าและยาและกดปุ่ม “>” เพื่อดึงรายการสินค้าและยาจากด้านซ้ายมายังช่องรายการด้านขวา หรือ ดับเบิ้ลคลิกก็ได้
เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึก (รูปแผ่นดิสก์ด้านล่างสุดในช่องกลาง)  เมื่อก้าหนดแล้ว หากท่านต้องการเปล่ียนแปลงรายการ
สินค้าและยาที่ได้ก้าหนดไว้แล้วก่อนหน้า ก็สามารถเรียกดูเพื่อท้าการเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่น สินค้าและยาห้ามขายที่
ก้าหนดไว้ก่อนมีจ้านวน 5 ตัว และ ต้องการเพิ่มเติมสินค้าและยาห้ามขายอีก 10 ตัว ก็เลือกที่ช่องเลือกด้านบนขวา และ เลือก ประเภท
สินค้าและยาห้ามขาย ระบบจะแสดงรายการสินค้าและยาห้ามขายที่ได้ก้าหนดไว้ก่อนหน้ามาแสดง และท่านสามารถเลือกชื่อสินค้า
และยามาเพิ่มเติมอีก 10 ตัว ด้านขวาได้ทันที พร้อมกับกดบันทึก เพื่อบันทึกการเปล่ียนแปลง สินค้าและยาที่ห้ามขายจะไม่แสดงใน
หน้าการขาย “หน้าร้าน”  มีประโยชน์กรณี เช่น อย. ส่ังห้ามสินค้าและยาบางตัวไม่ให้จ้าหน่ายเป็นบางช่วงเวลา หรือ สินค้าและยาบาง
ตัวมีปัญหากับคนไข้และต้องการก้าหนดห้ามขายชั่วคราว และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงอนุญาตให้ขายได้ ผู้ขายหรือ สาขาแม่ก็ท้าการ
เปล่ียนแปลงเพื่ออนุญาตให้ขายได้เช่นเดิม 
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หมายถึง เลือกสินค้าและยามาด้านขวา หรือ ใช้การดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อสินค้าและยาแทนก็ได ้
หมายถึง  เลือกรายการสินค้าและยาด้านซ้ายมือ มาทางด้านขวาทั้งหมด แล้วค่อยคัดออกก็ได้ในกรณีท่ีมีรายการ
สินค้าและยาที่เลอืกมาด้านขวามือมีจ้านวนมาก 
 
หมายถึง  เลือกลบสินค้าและยาออกจากรายการด้านขวามือ หรือ ใช้การดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อสินค้าและยาแทนก็ได ้
หมายถึง  เลือกลบสินค้าและยาออกจากรายการด้านขวามือออกทั้งหมด 
 
รีเฟรซข้อมูล ด้านขวามือ เพื่อท้าการก้าหนดประเภทของสินค้าและยาใหม ่
หมายถึง  บันทึกการก้าหนดประเภทของสินค้าและยา 

 
ก าหนดประเภทสินค้าและยา 

 
 
  การก าหนดประเภทสินค้าและยามีประโยชน์ส าหรับการบริหารรายการสินค้าและยาในคลังสินค้าและยาทั้งหมด ดังนี ้

 

 สินค้าและยาห้ามขาย    ในกรณีต้องการหยุดการขายสินค้าและยาตัวที่ต้องการ ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ เช่น สินค้าและยา

ถูกห้ามขายโดย อย. หรือ สินค้าและยานี้บริษัทฯ ได้ยกเลิกการขายแล้ว หรือ สินค้าและยานี้ผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตแล้ว 
หรือ สินค้าและยามีรายงานว่ามีอันตรายต่อคนไข้จึงถูกถอนด่วนจากตลาด ซึ่งผู้ขายสามารถเลือกที่ “สินค้าและยาห้าม
ขาย” และเลือกรายการสินค้าและยาด้านซ้ายมือ มายังช่องด้านขวามือ โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อสินค้าและยา หรือเลือกชื่อ

สินค้าและยาและกดปุ่ม > เพื่อใหสิ้นค้าและยานั้นเข้ามาช่องขวามือ เมื่อเลือกเสร็จแล้วกดปุ่ม “บันทึก”   ก็จะได้กลุ่ม

สินค้าและยาห้ามขาย 
 OTC Drug    ในกรณีที่ต้องการจดัสินค้าและยาแยกกันระหว่างสินค้าและยา OTC และ Prescription เพื่อความสะดวกใน

การขายและแบ่งกลุ่มสินค้าและยาที่ขายโดยแพทยแ์ละพนักงาน  โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าที่หมวดตั้งค่าได ้  ในกรณีท่ีเป็น
แพทย์ ก็สามารถขายได้ทั้งสินค้าและยา OTC & Prescription  แต่หากเปน็พนักงานขายสามารถขายได้เฉพาะสินค้าและยา 
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OTC (Over The Counter) อันจะเป็นประโยชน์ส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอป ผู้ขาย พนักงาน และมีเหตุผลใน
การแจ้งต่อ อย.   อันเป็นการรับผิดชอบต่อคนไข้อีกส่วนหน่ึงด้วย 

 
 สินค้าและยาอันตราย    ในกรณีที่ต้องการจัดกลุ่มสินค้าและยาอันตราย และแสดงออกรายงาน เพื่อติดตามการขายหรือ

หากมีกรณีคนไข้ได้รับอันตรายจากการใชสิ้นค้าและยา สามารถตรวจสอบย้อนหลังการจ่ายสินค้าและยานั้นๆได ้

 สินค้าและยาควบคุมพิเศษ   ส้าหรับกรณีท่ีต้องการจัดกลุ่มสินค้าและยาที่ควบคุมพิเศษโดยองค์การอาหารและสินค้าและ
ยา(อย.) โดยหากมกีารขายให้กับคนไข้  จะถูกน้ามาออกรายงานแบบ ขย. 7 / 9 /10  ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐาน 

 สินค้าและยานอกระบบ (No VAT)  ในกรณีที่ต้องการจัดกลุ่มสินค้าและยาออกเป็นสินค้าและยาที่เข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT) และ สินค้าและยาที่ไม่เข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม(No VAT) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่พัฒนาเพิ่มเติม เนื่องจากว่า ส่วนมาก คลินิก
สัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปจะมีการซื้อสินค้าและยาจากบริษัทฯผู้แทนจ้าหน่ายที่ต้องมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) เช่น ซิลิค  
ดิสก์แฮล์ม  โอลิค  หรือบริษัทฯ สินค้าและยาต่างประเทศต่าง (original) ที่ต้องเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด และส่วนหนึ่งเป็น
สินค้าและยาที่ซื้อมาจากผู้จ้าหน่ายรายใหญ(่ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว) ที่ส่วนมากไม่ได้เข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ที่ผ่านมา คลินิกสัตวแพทย์และ
ร้านเพ็ทชอปหากต้องการจะทราบถึงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและยาในคลังสินค้าและยา ส่วนมากจะรายงานยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ของรายการสินค้าและยาทั้งหมด ซึ่งท้าให้ภาษีไม่ตรงกับความเป็นจริง  เมื่อมีระบบน้ีแล้ว จะท้าให้
คลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอป ทราบถึงมูลค่าภาษมีูลค่าเพิ่มที่แท้จริงของสินค้าและยาและสินค้าทั้งหมดในคลัง ทั้งนี้
หากต้องการดูยอดภาษี สามารถดูได้ที่ ภาษีขาย ในหมวดรายงาน โดยภาษีขาย จะน้าเฉพาะสินค้าและยาที่เข้าระบบภาษี
มาค้านวณให้ ส่วนสินค้าและยานอกระบบ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่น้ามาค้านวณให้ ส่วนภาษีซื้อ  ซอฟต์แวร์ก็จะน้าเฉพาะ
สินค้าและยาที่เข้าระบบภาษีฯ มาค้านวณภาษีซื้อ ท้าให้ระบบของคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปมีการบริหารข้อมูล
สินค้าและยาอย่างถูกต้องและชัดเจน 

 พิมพ์ฉลากยอัตโนมัติ (ใหม)่   ในกรณีท่ีต้องการใหสิ้นค้าและยาที่ขายพิมพ์ฉลากสินค้าและยาโดยอัตโนมัติทันที ไม่ต้องมี
การก้าหนดที่หน้าร้านอีกว่าจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ ท้าให้สะดวกรวดเร็ว  เช่น มีการขายสินค้าและยา 5 ตัว  ในรายการน้ันมี
สินค้าและยา 2 ตัวที่มีฉลากอยู่แล้วไม่ต้องการพิมพ์ให้เปลืองฉลากสินค้าและยา ซึ่งปกติเราจะใช้ฟังก์ชั่น F11 เพื่อดูรายการ
สินค้าและยาที่จะพิมพ์ฉลากสินค้าและยา แล้วจึงก้าหนดว่าพิมพ์หรือไม่พิมพ์   ดังนั้น หากได้มีการก้าหนดไว้ในระบบนี้แล้ว  
รายการสินค้าและยา 5 ตัว เราไม่ต้องเสียเวลาไปก้าหนดที่หน้าร้านอีกว่า สินค้าและยาตัวใดพิมพ์หรือไม่พมิพ์  ฟังก์ชั่นนี้  ท้า
ให้ผู้ขายสะดวก และประหยัดฉลากสินค้าและยา  และหากใช้ร่วมกับระบบพิมพ์ฉลากสินค้าและยาอัตโนมัติ ยิ่งท้าให้การ
ขายรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะผู้ขายไม่ต้องเสียเวลามาเซ็ตและตรวจสอบว่าสินค้าและยาตัวใดพิมพ์หรือไม่พิมพ์ เมือ่ปิดการขาย 
ซอฟต์แวร์จะท้าการพิมพ์ฉลากสินค้าและยาพร้อมใบเสร็จพร้อมกัน ทันที 

หมายเหตุ 
      การก าหนดประเภทสินค้าและยา จะมีประโยชน์อย่างมากส้าหรับคลินิกสัตวแพทย ์หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าและยาที่เป็นข้อมูลเดียวกันสามารถก้าหนดจากส่วนกลาง(บริษัทแม่) และส่งไฟล์ข้อมูลไปให้ร้านเครื่อข่ายได้ท้าการอัพเดทข้อมูล
ได้พร้อมกัน ท้าให้การบริหารงานคลังสินค้าและยามีประสิทธิภาพอย่างมาก   
 
         การส่งไฟล์ข้อมูลสินค้าและยาไปยังสาขาเครือข่าย  สามารถเป็นแบบระบบอินเตอร์เน็ตหรือแบบ Dial up ก็ได้  
     คลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปแบบเครือข่าย   ส่วนมากแนะน้าให้จัดท้ารายการสินค้าและยาหลักก่อน (Master Files) 
หลังจากนั้นก็สามารถส่งให้กับสาขาทั่วประเทศได้ และท้าให้การเปิดคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปมีความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพอย่างมาก 
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การสร้างสินค้าและยาชุด 

 
 
        เป็นฟีเจอร์ท่ีทีมงานได้ท้าการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้การขายมีความสะดวก รวดเร็ว และอ้านวยความสะดวกให้การขายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกขายหน้าร้านท่านสามารถคีย์รหัส หรือ ใช้ร่วมกับบาร์โค้ดได้ทันที  ท้าให้ท่านไม่ต้องคีย์ชื่อสินค้าและ
ยาหลายๆ ตัวเพื่อจัดชุดให้กับคนไข้ นอกจากนั้น ประโยชน์ในกรณีที่ท่านให้พนักงานขาย  ทางพนักงานไม่จ้าเป็นต้องจัดสินค้าและยา
ให้คนไข้ แต่สามารถเลือกสินค้าและยาชุดทีสั่ตวแพทย ์ได้จัดไว้ให้ขายเป็นชุดๆ อยู่แล้ว ช่วยท้าให้การขายของพนักงานรวดเร็ว และ
เชื่อถือได้  หลักการคือ การขายสินค้าและยาชุด  ผู้ขายต้องสร้างสินค้าและยาชุดก่อน เช่น  สินค้าและยาแก้ไข้  สินค้าและยาแก้โรค
กระเพาะ  โดยระบบจะให้ท่านน้าสินค้าและยาในสต๊อกมาจัดชุด ใส่จ้านวนสินค้าและยา และรหัสสินค้าและยาชุด ระบบซอฟต์แวร์จะ
ท้าการก้าหนดให้โดยอัตโนมัติ  
 
การสร้างสินค้าและยาชุด 
 

1. เลือกแฟ้ม “สร้างสินค้าและยาชุด” ดังรูป   
2. กดปุ่ม “รายการใหม”่ เพื่อก้าหนดรหัสสินค้าและยาชุดอัตโนมัติ และตั้งชื่อสินค้าและยาชุด ด้วยตนเอง 
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3. เลือกรายการสินค้าและยาด้านซ้ายมือ ซึ่งเป็นรายการสินค้าและยาที่มีอยู่ในสต๊อกสินค้าและยาทั้งหมด 
4. เลือกชื่อสินค้าและยาและใส่จ้านวน และ กดปุ่ม + เพื่อน้าสินค้าและยาลงมาในรายการสินค้าและยาชุด 
5. กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นการสร้างสินค้าและยาชุด 
6. ตรวจสอบว่าสินค้าและยาชุดได้ถูกสร้างแล้วโดยเลือกแฟ้ม “แสดงรายการสินค้าและยาชุด”  จะพบรายการสินค้าและ

ยาชุดที่สร้างไว ้
 
การแก้ไขสินค้าและยาชุด 
 

1. ที่แฟ้ม “แสดงรายการสินค้าและยาชุด”  เลือกปุ่ม “แก้ไขสินค้าและยาชุดนี”้  
2. ระบบจะดึงแฟ้ม “สร้างสินค้าและยาชุด” มาแสดง และ แสดงรายการสินค้าและยาในชุด ท่ีต้องการแก้ไขนั้น 
3. แก้ไขและกดปุ่ม “บันทึก”   เสร็จสิ้นการแก้ไขสินค้าและยาชุด 

 
หมายเหต ุ  ทีมงานได้ท้าการเพิ่มเติมในส่วนของราคารวมจริง และราคาที่ตั้งขายไว้  ซึ่งส่วนต่างของราคาก็คือส่วนลด นั่นเอง 

 
การขายสินค้าและยาชุด 
   การขายสินค้าและยาชุด จะเหมือนกับการขายสินค้าและยาทั่วไป  ผู้ขายสามารถเลือกสินค้าและยาชุดจาก รหัส  บาร์โค้ด  หรือชื่อ

การค้าได้ทันที  แต่ระบบจะก้าหนดรหัสสินค้าและยาชุดให้แบบอัตโนมัติ โดยมีเครื่องหมาย “ * “น้าหน้า เช่น เมื่อต้องการจ่ายสินค้า
และยาชุดแก้ไข้ ให้กด * ที่ช่องรหัสสินค้า(หน้าร้าน) หากใช้ร่วมกับระบบ POS Express รายการสินค้าและยาทั้งหมดในสินค้าและยา
ชุดนั้นจะถูกดึงลงมาในรายการขายทันที ช่วยท้าให้การขายเร็วขึ้นอย่างมาก พร้อมกับรวมราคาให้ทันที  การขายสินค้าและยาชุด   
หากสินค้าและยาตัวใดตัวหน่ึงในสินค้าและยาชุดนั้น มีจ้านวนไม่พอในการขาย ระบบจะไม่ดึงลงมาในรายการแต่จะแจ้งให้ผู้ขายทราบ
ว่า จ้านวนสินค้าและยาไม่เพียงพอในการขาย ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าและยาตัวอื่นมาแทนได้ โดยราคาก็จะเปล่ียนแปลงไปตาม
การเปล่ียนแปลงรายการสินค้าและยาแบบอัตโนมัติ    

 
ขั้นตอนการขายสินค้าและยาชุดแบบรวดเร็ว 

1. เลือกชื่อสินค้าและยาชุด พร้อมกับระบบ POS Express 
2. รายการสินค้าและยาลงมาในรายการทันที พร้อมแสดงราคารวม 
3. กด F12 เพื่อรับการช้าระเงิน 
4. รับเงิน  ทอนเงิน  เสร็จสิ้นการขาย 
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สั่งซื้อ/รับเข้า 

   ในหมวดนี้จะประกอบด้วย 3 แฟ้มหลักคือ  
1. ส่ังซื้อสินค้า   
2. รับสินค้า 

3. ส่งคืนสินค้า 

4. เบิกสินค้า 

1. สั่งซื้อสินค้า 
ด้านซ้ายประกอบด้วย 

 แสดงรายชื่อสินค้า  แสดงสินค้าที่ถึงจุดส่ังซื้อ หรือ แสดงสินค้าทั้งหมด 

 ค้นหาสินค้าตามรหัสสินค้า 

 ค้นหาสินค้าตามชื่อสินค้า 

ด้านขวาประกอบด้วย 

 เลขที่รายการส่ังซื้อสินค้า 

 รหัสผู้แทนจ้าหน่าย (กดปุ่มด้านข้างเพื่อดูรายชื่อผู้แทนจ้าหน่าย) 

 ชื่อผู้แทนจ้าหน่าย   กรอกข้อมูลท่ี “หมวดตั้งค่า” ที่ แฟ้ม “ข้อมูลผู้แทนจ้าหน่าย”  วันท่ีส่ังซื้อ  นัดรับสินค้าวันท่ี  นัดช้าระ
เงินวันที ่

ปุม่หลัก     มี  4 ปุ่ม ดังนี ้
 

1. บันทึกรายการส่ังซื้อ   เพื่อ  บันทึกรายการส่ังซื้อในแต่ละครั้ง  
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2. พิมพ์ใบส่ังซื้อสินค้า    เพื่อ  พิมพ์ใบส่ังซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง 

3. สร้างรายการใหม ่      เพื่อ  สร้างรายการส่ังซื้อใหม ่

4. ค้นหารายการท่ีส่ังซื้อ เพื่อ   ค้นหารายการส่ังซื้อทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
  
ส่วนล่างประกอบด้วย 
 

 รหัสสินค้า    เป็นรหัสสินค้าที่ต้องการส่ังซื้อ 

 ชื่อสินค้า (ชื่อทางการค้า)  ชื่อสินค้าที่ต้องการส่ังซื้อ ซอฟต์แวร์จะมีรายชื่อสินค้าทั้งหมดมาให้เลือกอัตโนมัต ิ

 ราคา/หน่วย  ส่ังซื้อจ้านวน  หน่วย   

 จุดส่ังซื้อ   หมายถึง  จ้านวนที่ผู้ขายได้ก้าหนดไว้ว่า หากถึงจุดนี้แล้วต้องส่ังซื้อ 

 เหลือจ้านวน  หมายถึง จ้านวนที่เหลือจริงในคลังสินค้าและยา 

ปุ่มเครื่องหมาย +  เพื่อน้าสินค้าหรือสินค้าและยาที่เลือกไว้ลงไปกรอกในรายการส่ัง  ปุ่มเครื่องหมาย - เพื่อน้าสินค้าที่กรอกไว้แล้วออก
จากรายการส่ัง 

 
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า 
 

 ขั้นตอนการออกใบส่ังซื้อสินค้า 

1. ให้ผู้ใช้เลือกผู้แทนจ้าหน่ายว่าต้องการส่ังซื้อสินค้ากับผู้แทนจ้าหน่ายสินค้ารายใด  หากไม่มีให้ไปก้าหนดผู้แทนจ้าหน่าย
ก่อนในหมวด “ตั้งค่า” หากไม่มีรายชื่อผู้แทนจ้าหน่าย  จะไม่สามารถออกใบส่ังซื้อสินค้าได ้

2. ก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดรับสินค้า การนัดช้าระเงิน 

3. เลือกสินค้าที่ต้องการส่ังซื้อ พร้อมทั้งก้าหนดปริมาณสินค้าที่ต้องการส่ังเมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการส่ังซื้อจนครบแล้วให้กด
ปุ่ม “บันทึกรายการส่ังซื้อ” 

 

ประวัติการสั่งซื้อสินค้าและยา  (ฟีเจอร์ใหม)่ 
 
     ระบบประวัติการส่ังซื้อสินค้าและยา  แนวความคิดนี้ทางทีมงานได้รับท้าการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อน้ามาพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้
ตอบสนองต่อการใช้งานของคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปให้มากที่สุด  ส่วนหนึ่งคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปจ้านวนมาก ไม่
สามารถจดจ้าราคาสินค้าและยาที่เคยสั่งซื้อได้ เนื่องจากสินค้าและยาตัวเดียวกันแต่สั่งซื้อจากหลายผู้แทนจ้าหน่าย และในราคาที่
แตกต่างกัน ต่างเวลากัน ท้าให้เมื่อต้องส่ังซื้อ ไม่สามารถหาข้อมูลเพื่อท้าการเปรียบเทียบราคาแต่ละผู้แทนจ้าหน่ายได้ว่า ผู้แทน
จ้าหน่ายสินค้าและยาตัวที่ต้องการใด ที่มีราคาที่ถูกที่สุด   จึงเกิดการพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้การส่ังซื้อ หรือส่ังโดยตรงกับผู้แทนสินค้า
และยา หรือโทรส่ังกับผู้แทนจ้าหน่ายหรือ ออกใบส่ังซื้อ ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบราคาผู้แต่ละผู้แทนจ้าหน่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้าให้สามารถซื้อสินค้าและยาได้ในราคาที่เหมาะสม. ตัวอย่างเช่น   ต้องการซื้อ A.N.H. Hormone ผู้ใช้งานสามารถคีย์
ชื่อสินค้าและยาเพื่อคนหาผู้แทนจ้าหน่ายที่เคยซื้อพร้อมด้วยราคาแสดง และวันเวลาที่ซื้อ เพื่อเปรียบเทียบราคาของแต่ละบริษัทฯ และ 
แต่ละเวลาได้   นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าและยาที่เคยสั่งซื้อจากราคาถูกสุดไปหาแพงสุด ของสินค้าและยาแต่ละ
ตัว ท้าให้ผู้ขายสามารถเลือกซื้อสินค้าและยาแต่ละตัวได้ในราคาที่ถูกที่สุดหรือสมเหตุสมผลได้ 
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ระบบเช็คราคาสินค้าและยาที่เคยสั่งซื้อ 
 
    ระบบเช็คราคาสินค้าและยาที่เคยสั่งซื้อ  ระบบซอฟต์แวร์จะเก็บรวบรวมราคาสินค้าและยาแต่ละตัวจากแต่ละบริษัทฯที่เคยสั่งซื้อไป
แล้ว เพื่อน้ามาเปรียบเทียบกันให้ผู้ใช้งานได้ค้นหาสะดวก เช่น เมื่อต้องการส่ังสินค้าและยา Tylenol  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาโดยการ
พิมพ์ชื่อสินค้าและยาในช่อง “ชื่อสินค้า” หรือช่อง “รหัสสินค้า” ก็ได้  ซอฟต์แวร์จะแสดงรายการสินค้าและยา Tylenol ทีเ่คยส่ังซื้อ
ทั้งหมดมาให้พร้อมราคาและเวลา   ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายงานตามราคาซื้อจากแพงไปหาถูก หรือ จากถูกไปหาแพงได้  พร้อมกับ
ระบุบริษัทผู้แทนจ้าหน่ายให้อย่างสมบูรณ์ เพื่อผู้ใช้งานจะได้ทราบได้ทันทีว่า จะสั่งสินค้าและยาตัวนี้ท่ีราคาถูกสุดจากบริษัทใด   ท้าให้
ระบบการส่ังซื้อ  สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
ระบบเช็คผู้แทนจ าหน่ายสินค้าและยา 
 
    ระบบเช็คผู้แทนจ้าหน่ายสินค้าและยา  แนวคิดนี้ต่อเนื่องมากจากระบบแรก เพื่อใหค้ลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปสามารถค้นหา
ผู้แทนจ้าหน่ายว่า เราได้ซื้อสินค้าและยาตัวใดบ้างจากผู้แทนจ้าหน่ายนี้ เพื่อจะได้ส่ังได้ถูก และ ส่ังซื้อสินค้าและยากับผู้แทนจ้าหน่าย
สินค้าและยานี้ในราคาใด?  สามารถดึงข้อมูลของผู้แทนจ้าหน่ายเพื่อติดต่อได้ทันที  มีข้อมูลส่วนแถม ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับผู้แทนจ้าหน่าย
รายนี้อย่างละเอียด  ท้าให้สะดวกรวดเร็ว และการส่ังซื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
 
ระบบเช็คราคาสินค้าและยาออนไลน์  
 
    เป็นระบบท่ีช่วยให้คลินิกและร้านเพ็ทชอป สามารถตรวจสอบราคากลางและราคาขาย ตลอดจนการท้าการเสนอซื้อ และผู้ขาย ท้า
การเสนอขายให้กับคลินิกและร้านเพ็ทชอปได้   โดยลิงค์ออนไลน์มาเพื่อตรวจสอบได้ทันที ท่ี www.smartdrugprice.com   

 

http://www.smartdrugprice.com/
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2. รับสินค้า 
1. รับสินค้าโดยไม่ผ่านรายการสั่งซื้อ 

          หมายถึง   สามารถเพิ่มจ้านวนสินค้าและยาโดยไม่ต้องผ่านการส่ังซื้อก่อน  ปกติการเพิ่มจ้านวนสินค้าและยาเข้าใน
คลังสินค้าและยา จะต้องมีรายการส่ังซื้อก่อน เพือ่น้ามายืนยันการส่ังซื้อสินค้าและยาว่าได้สั่งสินค้านี้เมื่อใด จ้านวนเท่าไร   การ
รับสินค้าโดยไม่ผ่านรายการส่ังซื้อ  

 
 
หมายเหตสุ าคัญมาก 

1. วันหมดอายุของสินค้าและยาที่น าเข้าในคลังสินค้าและยา  ที่ผ่านมามีเป็น
จ้านวนไม่น้อยที่ลืมตั้งค่าวันหมดอายุของสินค้าและยาหรือสินค้าที่น้าเข้า ท้าให้
สินค้าและยาหมดอายุหลังจากที่ได้น้าเข้าเพียงแค่วันเดียว อันเนื่องมาจาก 
ซอฟต์แวร์จะเซ็ตวันหมดอายุไว้ที่วันเดือนปี ปัจจุบัน  ท้าให้จ้านวนสินค้าและยา
ในคลังหายไปเป็นสินค้าและยาหมดอายุ  ดังนั้น ทางทีมงานจึงได้ปรับปรุงโดยให้
ซอฟต์แวร์ตั้งค่า วันหมดอายุไว้ล่วงหน้า 3 ปี โดยบวกจากวันท่ีปัจจุบัน  ท้าให้ผุ้ใช้
งานสะดวก รวดเร็วในการน้าสินค้าและยาเข้าคลังสินค้าและยา  และไม่ต้อง
กังวลกับวันหมดอายุของสินค้าและยาหรือสินค้าอีก  แต่หากเป็นกรณีที่ต้องการ
ความเที่ยงตรงของวันหมดอายุที่แน่นอน แนะน้าว่าต้องใส่วันหมดอายุตามจริง 
เช่น สินค้าที่มีวันหมดอายุส้ัน เป็นต้น     

2. การน าเข้าในคลังสินค้าและยา   ก้าหนดไว้ว่าสินค้าและยาชนิดเดียวกันหากน้าเข้าวันเดียวกัน ล๊อตที่ 2 ในเวอร์ชั่น พลัส น้ี
จะน้าเข้าได้ทนัที โดยไม่ต้องเสียเวลาบวกวันเพิ่มใดๆ ระบบจะท้าการเซ็ตให้โดยอัตโนมัต ิ
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ระบบน้ี   จะท้าให้ผู้ขายสะดวกที่ไม่ต้องมีรายการส่ังซื้อก่อน  แต่ผู้ขายสามารถปรับจ้านวนของสินค้าและยาหรือสินค้าที่จะขายได้
เมื่ออยู่ในระหว่างการขายหน้าร้าน ซึง่หากต้องเสียเวลามาท้าใบส่ังซื้ออีกจะท้าให้เสียเวลา  และซอฟต์แวร์จะมีการแสดงรายการ
รับสินค้าที่ไม่ผ่านรายการส่ังซื้อไว้ให้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ  วิธีการคือ เลือกชื่อสินค้าหรือสินค้าและยาจากช่อง “ชื่อสินค้า
(ชื่อทางการค้า)” ที่มีรายชื่อมาให้เลือกแบบอัตโนมัติ โดยการพิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อสินค้านั้น(ที่มีอยู่ในคลังสินค้า) เมื่อเลือก
แล้วให้ใส่จ้านวนที่ต้องการรับเข้า และ  ราคาต่อหน่วย   และกดปุ่มเครื่องหมาย บวก เพื่อน้าสินค้านั้นเข้ามาในรายการบันทึก    

 
2. รับสินค้าโดยผ่านรายการสั่งซื้อ 
 

        หมายถึง  สามารถเพิ่มจ้านวนสินค้าและยาได้โดยต้องมีการส่ังซื้อสินค้าและยาก่อนในแฟ้ม “สั่งซื้อสินค้า“ ดังนั้น หากเลือก
รายการน้ี  ก็จะต้องมีรายการส่ังซือ้มาก่อนเพื่อให้การส่ังและการรับเข้าตรงกัน  ดังรูป 

            การรับสินค้าโดยผ่านการส่ังซื้อนั้น  เมื่อผู้ใช้ได้รับสินค้าตามรายการแต่ละใบส่ังซื้อแล้ว ผู้ใช้สามารถน้ามากรอกจ้านวนสินค้าที่
รับ  ได้ที่ช่อง “รับจ้านวน” เพื่อให้ตรงกันกับจ้านวนที่ส่ัง  เมื่อกรอกจ้านวนแล้วก็ให้กดเครื่องหมายบวก +  เพื่อใส่จ้านวนรับ เข้าไปใน
รายการ  ซึ่งการกรอกจ้านวนรับก็ให้ท้าให้ครบเพื่อตรวจสอบการรับสินค้าช่อง 

ซ้ายมือด้านล่าง จะแสดงรายละเอียด  เลขท่ีรายการส่ังซื้อสินค้า  รวมจ้านวนเงินท่ีส่ังซื้อ  วันท่ีส่ังซื้อนัดรับสินค้าวันท่ี   นัดช้าระเงนิวันที่   
ชื่อผู้แทนจ้าหน่าย  ซึ่งมีให้ครบ 

หมายเหต ุ   การรับสินค้าเข้าโดยผ่านรายการส่ังซื้อ  หากบิลใดที่รับสินค้าครบจะแสดงเลขที่รายการส่ังซื้อเป็น  สีแดง  ด้านซ้ายมือ  
หากบิลรับเข้าใดที่ส่งสินค้าไม่ครบตามจ้านวนที่ส่ังซอฟต์แวร์จะแสดงเลขที่รายการส่ังซื้อเป็น  สีน้ าเงิน 

    

3. ส่งคืนสินค้า 

 
    
เป็นส่วนของการส่งคืนสินค้า โดยอาจเป็นการส่งคืนเพื่อเปล่ียน หรือ ส่งคืนเพราะสินค้าเสียหายขณะส่ง โดยระบบจะให้ระบุจ้านวนที่
จะส่งคืน และค้านวณมูลค่าสินค้าส่งคืน พร้อมกับแสดงรหัสผู้แทนจ้าหน่าย  ชื่อผู้แทนจ้าหน่าย  
 

1. เลือกตัวแทนผู้จ้าหน่ายสินค้า จากชอ่งทางซ้ายบน จากนั้นรายชื่อสินค้าที่รับมาจากตัวแทนผู้จ้าหน่ายสินค้านั้นจะแสดงขึ้นมา 

2. คลิก 2 ครั้งที่สินค้าที่ต้องการจะส่งคืน พร้อมก้าหนดรายละเอียดต่างๆที่สินค้าที่ต้องการส่งคืน จากนั้นกดปุ่ม บวก  
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3. เพิ่มสินค้าที่ต้องการส่งคืนไปเรื่อยๆ จากนั้นกดปุ่มบันทึกรายการส่งคืน (ค้าเตือน : หลังจากกดปุ่มบันทึกรายการส่งคืนแล้วจะไม่
สามารถแก้ไขรายการส่งคืนนี้ได้อีก ต้องสร้างรายการส่งคืนสินค้าใหม่อีกรายการหนึ่ง) 

 

หมายเหต ุ

        การส่งคืนสินค้ามีประโยชน์ส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปที่ต้องการคืนสินค้ากลับผู้แทนจ้าหน่าย หรือสาขาหลัก 
สาเหตุอาจเนื่องมาจาก สินค้าและยาใกล้หมดอายุ   สินค้าและยามีอัตราการขายออกลดลง หรือ ต้องการเปล่ียนสินค้าและยาตัวอื่น
กับสาขาหลักที่มีอัตราการขายดีกว่า  เป็นต้น 

 

4. เบิกสินค้า 
 

 การเบิกสินค้าเป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่พัฒนาเพิ่มเติมส้าหรับการเบิกสินค้าออกจากคลัง โดยที่ไม่มีใบส่ังซื้อ  เช่น การยืมสินค้าและยา
ของสาขาอื่น  การเบิกสินค้าออกมาท้าโปรโมชั่นอื่นๆ   ส่วนแถมที่เบิกออกมาเพื่อท้าการตลาด  ฯลฯ  โดยการเบิกทุกครั้งจะมีการ
บันทึกไว้เป็นรายงานเพื่อช่วยให้มีการตรวจเช็ครายการเบิกหรือยืมได้     มีวิธีการดังนี ้

 
1. ใส่ข้อมูลของผู้เบิกสินค้าและยาหรือยืมสินค้าและยา    ใส่รหัสสาขา   ชื่อสาขา   รหัสพนักงาน  ชื่อพนักงาน   รายการ

สินค้าที่เบิก 

2. เลือกรายการสินค้าและยาด้านซ้ายมือเพื่อให้แสดงชื่อใน “รายการสินค้าที่เบิก”   
3. ใส่จ้านวนที่ต้องการเบิก  และ กดปุ่ม “บวก” เพื่อให้สินค้าและยาที่เลือกแสดงในรายการ 

4. หากไม่ต้องการสินค้าและยาที่เลือกในรายการให้กดปุ่ม “ลบ” เพื่อลบรายการ 

5. เลือกสินค้าและยาตัวอื่นในรายการด้านซ้ายมือที่ต้องการเบิก 

6. บันทึกรายการเบิกเมื่อสิ้นสุดการเลือกสินค้าและยาแล้ว 

7. กดปุ่ม “พิมพ์ใบเบิกสินค้า” เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือแฟกซ์กลับไปยังผู้ที่ท้าการเบิกสินค้าและยา 

 

หมายเหต ุ     การพิมพ์ใบเบิกสินค้า  ท่านจะต้องท้าการบันทึกรายการเบิกก่อน เพื่อป้องกันการท้าเรื่องเบิกนอกระบบหรือ มีการเบิกที่
ไม่เป็นจริงๆ ซึ่งหากมมีการบันทึกไว้ก่อน  จะท้าให้ท่านสามารถตรวจสอบย้อนหลังการเบิกสินค้าและยาได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลินิก
สัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปที่มีหลายสาขาและมีการเบิกสินค้าและยา โอนสินค้าและยา ระหว่างสาขา หรือเบิกสินค้าและยาจากสาขา
หลัก  
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รายงาน 
        
     ทีมงานพัฒนารายงานแยกส่วน (SmartReport) ออกมาจากส่วนของการใช้งานหลัก ทั้งนี้เพือ่ให้เกิดความรวดเร็วในการเรียกดู
ข้อมูลมากยิ่งขึ้น และ สะดวกในการพัฒนาเพิ่มเติมรายงานอื่นๆ ท่ีจะเพิ่มเติมใหม่เรื่อยๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานก็จะสะดวกไม่ต้องดาวน์โหลด
ไฟล์อัพเดทที่มีขนาดใหญ่มาก นอกจากนี้ ทีมงานยังเตรียมระบบเพื่อเชื่อมต่อกับระบบบัญชีและระบบการส่งข้อมลูกลับสาขาแม่ ใน
กรณีที่เป็นคลินิกสตัวแพทย์และร้านเพ็ทชอปเครือข่าย และ จะมีระบบบริหารคลังและบัญชี จากสาขาแม่ได้  การพัฒนาจะท้าได้ง่าย
และรวดเร็วกว่า และไม่กระทบกับการท้างานของส่วนการใช้งานหลัก   การใช้งานของรายงาน ผู้ใช้งานต้องใส่รหัสผ่าน อันเป็นการ
ป้องกันการดูข้อมูลการขายได้    หัวข้อหลักแบ่งเป็น 
 
รายงานการขาย    รายงานสินค้า   รายงานลูกค้า    รายงานภาษีและระบบบัญชี    รายงานอื่นๆ  
 

 
     หน้าจอรายงานได้ถูกแบ่งออกเปน็  20  แฟ้ม ด้วยกันคือ รายงานยอดขายประจ้าวัน รายงานรายการสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ รายงาน
รายการสินค้าที่ใกล้หมดอาย ุรายงานรายการสินค้าหมดอายุ รายงานสินค้าคงคลัง ณ ปัจจุบัน รายงานสินค้าขายดี รายงานแปลง
หน่วยสินค้า รายงานการซื้อสินค้าจากบริษัทต่างๆ ซึ่งสามารถส่ังพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษโดยกดที่ปุ่ม Print และสามารถบันทึก
รายงานออกมาเป็น *.csv ซึ่งสามารถใช้โปรแกรม Excel เปิดขึ้นมาได ้
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แฟ้มรายงาน 
 

สินค้าคงคลัง ณ ปัจจุบัน    

 แสดงรายการสินค้าคงคลัง ณ ปัจจุบัน   วันหมดอายุ  จ้านวนที่เหลือ  ต้นทุน  มูลค่าสินค้ารวม  ฯลฯ 

สินค้าขายด ี

 แสดงรายงานสินค้าขายดี  แสดงตามก้าไร   และ แสดงตามจ้านวนขาย 

รายงานแปลงหน่วยสินค้า 
 แสดงรายการสินค้าที่มีการแปลงหน่วย  เช่น  แปลงสินค้า A จาก ขวด 100 เม็ด  ไปขายปลีกเป็น  เม็ด 

รายงานการซื้อสินค้าจากบริษัทต่างๆ  
 แสดงรายการสินค้าที่ได้สั่งซื้อแยกตามบริษัทผู้แทนจ้าหน่าย   ชื่อผู้แทนฯ   

รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว 
 แสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคล่ือนไหว  ทางด้านซ้ายมือ  และ ขวามือเป็นสินค้าที่มีการเคล่ือนไหวจากน้อยสุดมากสุด 

ในช่วงเวลาใด เวลาหน่ึง 

รายงานลูกค้า CRM 

 แสดงรายชื่อลูกค้า พร้อมที่อยู่  วันเกิด  อีเมล์   และสามารถส่งอีเมล์หรือจดหมายข่าวไปยังลูกค้าเหล่านี้ได ้

รายงาน ข.ย. 7, ข.ย. 9, ข.ย. 10  

 แสดงรายงานท่ีต้องน้าส่ง อย. เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์   มีรายงานให้โดยอัตโนมัต ิ

รายงานแก้ไขบิลขาย 

 แสดงรายงานของบิลที่มีการแก้ไขบิลขาย  ระบุผู้แก้ไขและวันเวลา 
รายงานก าไรประจ าวัน 

 แสดงก้าไรประจ้าวัน  หรือเลือกแสดงเป็นช่วงเวลา  และ เลือกดูแยกตามสินค้าแต่ละชนิดหรือ ดูก้าไรรวมทั้งหมด 

รายงานสินคา้ที่ต้องสั่งซื้อ 

 แสดงสินค้าที่ถึงจุดต้องส่ังซื้อ  ผู้ใช้สามารถปรับจ้านวนส่ังซื้อเพื่อให้เหมาะสมกับยอดการขายแต่ละช่วงเวลาได้  สามารถ
พิมพ์รายการสินค้าที่ต้องสั่งซื้อออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ แบบส้าเร็จรูปได ้

รายการสินค้าที่ใกล้หมดอายุ 

 แสดงรายการสินค้าที่ใกล้หมดอายุ  โดยซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์จากการน้าสินค้าเข้าคลังและผู้ใช้ได้ก้าหนดให้เตือนก่อน
หมดอายุเป็นระยะเวลาได้  เมื่อถึงก้าหนดเวลานั้น  ซอฟต์แวร์ก็จะแสดงสินค้านั้นเพื่อเตือนถึงก้าหนดใกล้หมดอายุ  ผู้ใช้
สามารถน้าสินค้าหรือสินค้าและยานั้น  ท้าการเปล่ียนหรือแลกเปล่ียนกับสาขาอื่นท่ีมีอัตราการขายดีกว่า  เพื่อป้องกันสินค้า
หมดอายุก่อนการขาย 

รายการสินค้าหมดอายุ 

 แสดงรายการสินค้าหมดอายุ   
การเข้าใช้งานโปรแกรม 

 แสดงชื่อและเวลาผู้เข้าใช้งานซอฟต์แวร์  เพื่อบันทึกไว้หากมีข้อผิดพลาดจากการขายเกิดขึ้น สามารถติดตามจากรายงานน้ี
ได้   จะมีประโยชน์มากส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปเครือข่าย ท่ีมีเจ้าหน้าที่หลายคนท่ีเข้ามาใช้งานซอฟต์แวร ์

รายงาน Drug Interaction 
 แสดงรายการสินค้าและยาที่ท้าปฏิกิรสิินค้าและยากัน  ส่วนน้ีจะเกิดจากการตั้งค่าสินค้าและยาใน หมวดตั้งค่า  เลือกสินค้า

และยาด้านซ้ายมือเพื่อดูรายการสินค้าและยาที่ท้าปฏิกิรสิินค้าและยากับสินค้าและยานี้แสดงด้านขวามือ 
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ประวัติการสั่งซื้อสินค้าแบบที่ 1 

 แสดงรายการการส่ังซื้อสินค้าตามช่วงเวลา หรือ เวลาใดเวลาหน่ึง  จะแสดงบริษัทฯผู้ขาย  และ รายละเอียดของการสินค้า
สินค้านั้น  พร้อมจ้านวน ราคา และ ราคารวม 

ประวัติการสั่งซื้อสินค้าแบบที่ 2 

 แสดงรายการส่ังซื้อสินค้าโดยเลือกจากรายการสินค้าก่อน และ แสดงบริษัทฯผู้แทนจ้าหน่าย พร้อมจ้านวน และ ราคารวม 

ยอดซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละราย 

 แสดงรายการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละราย   สามารถใช้ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าได ้

รายชื่อสินค้าภายในกลุ่มสินค้า 
 แสดงรายการสินค้าแยกตามกลุ่มสินค้า   ก้าหนดกลุ่มสินค้าในหมวดตั้งค่า 

ข้อมูลสินค้าที่ตัวแทนจ าหน่ายขาย 

 แสดงรายชื่อผู้แทนจ้าหน่าย และ สินค้าที่ขาย 

ข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายที่ขายสินค้า 
 แสดงรายการสินค้าและยาเป็นหลักเพื่อค้นหารายชื่อผู้แทนจ้าหน่าย 

รายงานภาษีซื้อ 

 แสดงยอดภาษีการซื้อ แยกได้ระหว่างสินค้าและยาที่เข้าระบบ(VAT) และ นอกระบบ (N0 VAT) 

รายงานภาษีขาย 

 แสดงยอดภาษีขาย 

 
ลบข้อมูลการขาย (ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเติม) 

 
 
   เมื่อใช้งานซอฟต์แวรม์าเป็นระยะเวลานาน เช่น 2-3 ปี แล้ว จะท้าให้ข้อมูลการขายมีขนาดใหญ่ขึ้น ท้าให้มีผลต่อการเปิดใช้งาน
ซอฟต์แวร์ (เปิดตัวซอฟต์แวร)์ ที่ใช้เวลานาน แต่หลังจากเปิดแล้ว การขายต่างๆ จะไม่มีปัญหาใดๆ  ทั้งนี้เนื่องจาก ในขณะเริ่มเปิด  
ซอฟต์แวร์จะท้าการเช็คและโหลดข้อมูลทั้งหมด  เพื่อว่าหากมีการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง  จะแสดงได้ทันที   ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข

ได้ โดยระบบท่ีทีมงานได้ท้าการพัฒนาขึ้นท่ีเรียกว่า SmartClear   หรือระบบการเลือกลบข้อมูลที่ไม่จ้าเป็น  ซึ่งจากรูป  ท่านสามารถ
เลือกลบข้อมูลการขายได้ทั้งหมด หรือ เลือกลบเป็นช่วงเวลาได้  เช่น คลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปของท่านเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์
มาตัง้แต่ปี 2549  จนถึงปัจจุบัน  ท่านสามารถเลือกลบเฉพาะ ปี 2549-2550 ก็ได้ อันจะท้าให้การโหลดและเปิดซอฟต์แวร์ใช้งานเร็วขึ้น

กว่า 60% ทั้งนี้  แนะน้าว่า ให้ท่านท้าการส้ารองขัอมูล (Backup)  ข้อมูลก่อนท้าการลบด้วย  เพราะหากท่านต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง  
ท่านสามารถน้าข้อมลูเก่ามาแทนเพื่อท้าสถิติข้อมูลการขายย้อนหลังได้ (การส้ารองข้อมูล มี 2 แบบ ศึกษาได้จากหมวด ส้ารองข้อมูล) 
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ตั้งค่า 
 

หมวดตั้งค่า  จะประกอบด้วยแฟ้มหลัก 13 แฟ้มด้วยกันคือ  

 
ข้อมูลคลินิก / ร้านเพ็ทชอป 

ส้าหรับการกรอกข้อมูลท่ีส้าคัญของคลินิกและร้านเพ็ทชอป เพิ่มที่จะน้าไปด้าเนนิการออกเอกสารต่างๆภายในซอฟต์แวร ์เช่น การออก
ใบเสร็จ ใบก้ากับภาษี ใบส่ังซื้อสินค้า ใบส่งคืนสินค้า เป็นต้น 

 

ข้อมูลผู้แทนจ าหน่าย 

เป็นหน้าจอเพื่อให้ร้านขายสินค้าและยาได้ก้าหนดรายชื่อตัวแทนผู้จ้าหน่ายสินค้า ซึ่งข้อมูลน้ีจะน้าไปใช้เพื่อการออก ใบสั่งซื้อสินค้า ใบ
รับสินค้า ใบคืนสินค้า  ที่อยู่ในหมวดของ “สั่งซื้อ / รับเข้า” 
ขณะนี้ซอฟต์แวร์จะเซ็ตระบบช่องต่ออุปกรณ์เป็นแบบอัตโนมัติให้ และก้าลังมีการพัฒนาเพื่อให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อีก ซึ่งเมื่อเสร็จก็จะมีชุดอัพเกรดมาปรับปรุงให ้

 

ผู้ใช้และรหัสผ่าน 

ส้าหรับก้าหนดสิทธิการเข้าใชซ้อฟต์แวร์  ซึ่งหน้าจอตั้งค่าผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นหน้าจอส้าคัญที่มีไว้เพื่อก้าหนดสทิธิในการเข้าใช้
โปรแกรมในส่วนต่างๆ ตามระดับที่ได้ก้าหนดไว ้ ในกรณคีลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปเครือข่าย  ผู้ใช้สามารถก้าหนดผู้เข้าใช้เป็น
รายชื่อของเจ้าหน้าที่แต่ละสาขา และ ก้าหนดส้าหรับเจ้าหน้าที่แต่ละคนได ้
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หน่วยนับสินค้า 
ผู้ใช้สามารถก้าหนดหน่วยนับสินค้าของร้านตนเอง เช่น เม็ด แคปซูล แผง ม้วน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกน้าไปใช้ในการก้าหนด
รายละเอียดสินค้าในหน้าจอ คลังสินค้าอีกครั้งหน่ึง 

 

กลุ่มสินค้า/ชื่อสามัญทางสินค้าและยา 
ผู้ใช้สามารถก้าหนดกลุ่มสินค้า และ ชื่อสามัญทางสินค้าและยา ของทางร้านได้ โดยสามารถเพิ่มลบตามต้องการได้ และข้อมูลเหล่านี้
จะถูกน้าไปใช้ในการก้าหนดรายละเอียดสินค้าในหน้าจอ คลังสินค้าอีกครั้งหน่ึง 

 

ตั้งค่า Drug Interaction 
เป็นส่วนส้าคัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่  โดยเป็นระบบท่ีให้ผู้เพิ่มเติมรายการสินค้าและยาใหม่ๆ ท่ีน้าเข้ามาขายในร้าน เพื่อให้ซอฟต์แวร์
สามารถเช็ค Drug Interaction ได้  โดยซอฟต์แวร์จะตั้งไว้ให้ประมาณ 300 กว่ารายการ ทั้งประเภทแบบตัวสินค้าและยา และ กลุ่ม
สินค้าและยา  ทั้งนี้   อีกส่วนหน่ึงที่เพิ่มเติมให้ภายหลังคือ   Drug Interaction Reference ซึ่งอยู่ในระหว่างการกรอกขัอมูล ซึ่งจะมี
รายการสินค้าและยาอยู่ถึง 4000 กว่ารายการ  เมื่อเสร็จแล้ว  ทางทีมงานจะน้ามาประกอบเข้ากับซอฟต์แวร์  SmartDrugstore ฟรี 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่งจะท้าให้เสมือนม ีDictionary หรือ Reference ที่คอยใหสั้ตวแพทย ์ตรวจเช็ค Drug Interaction  พร้อมรายงาน
ความรุนแรงของปฏิกริิสินค้าและยาให้อย่างละเอียด   
 

 
 

ประเภทลูกค้า 
    เป็นหน้าจอมีไว้เพื่อให้ทางร้านขายสินค้าและยาได้ก้าหนดประเภทของลูกค้าและส่วนลดของลูกค้าแต่ละประเภทได้ และข้อมูล
ประเภทลูกค้านี้จะน้าไปแสดงที่หมวด “หน้าร้าน” ซึ่งการก้าหนดประเภทของลูกค้านี้จะเกี่ยวข้องกับส่วนลดใหส้้าหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภท อันจะท้าให้การติดตามและบริการลูกค้าแต่ละประเภท  มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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โปรโมชั่น 

     เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม่ส้าหรับให้ผู้ขายจัดโปรโมชั่นสินค้าหรือสินค้าและยาเพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือ แนะน้าสินค้าใหม่ให้กับ
ลูกค้า ในช่วงเวลาใด เวลาหน่ึงได้   ระบบจะให้เลือกรายการสินค้าที่ต้องการจัดโปรโมชั่นและก้าหนดส่วนลด  และช่วงเวลา ในการจัด
โปรโมชั่น    ระบบนี้จะมีประโยชน์ส้าหรับคลนิิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปเครือข่ายที่มีบริษัทแม่เป็นผู้จัดสินค้าโปรโมชั่นและต้องการ
ให้ร้านเครือข่ายสาขาจัดโปรโมชั่นเหมือนกันหมด   สามารถท้าได้โดยส่งไฟล์การจัดโปรโมชั่นผ่านระบบเน็ตเวริค์ไปยังสาขาเครือข่าย   
สินค้าโปรโมชั่นก็จะแสดงในเครื่องของสาขาเครือข่ายทันที  โดยที่สาขาเครือข่ายไม่จ้าเป็นต้องท้าการปรับปรุงอะไร     แบ่งเป็น 
โปรโมชั่นตามชนิด และ แบบเหมาโหล 

 
 

การส ารองข้อมุล (Backup) ในกรณีที่จะท าการ Format เครื่องใหม ่
 
     เป็นหน้าจอที่มีไว้เพื่อท้าการส้ารองข้อมูลต่างๆภายในร้าน (ไม่ได้ท้าการส้ารองในส่วนของรูปภาพของlสัตวแพทย์และลูกค้า) เช่น 
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย การรับสินค้า การส่งสินค้าคืน เป็นต้น  ไฟล์ที่ได้จากการส้ารองจะเป็นไฟล์ที่บีบอัดไว้ (Zip File)  
 

       ซอฟต์แวร ์SmartVet 4.0 สามารถท้าการส้ารองข้อมูลได้ 2 วิธ ี
 
1. ส ารองข้อมูลโดยฟังก์ชั่นในซอฟต์แวร์ในหมวดตั้งค่า แบบนี้ซอฟต์แวร์จะก้าหนดวันท่ีที่ท้าการส้ารองเป็นชื่อไฟล์ที่ ZIP ไว้แล้ว 
ท่านสามารถส่ัง Save as ไว้ที่ไดร์ฟอื่นที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C เพื่อหากมมีปัญหาที่เกิดกับไดร์ฟ C เช่น ติดไวรัส หรือ เครื่องท้างานช้าลง 
ต้องการฟอร์แมทใหม่ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นน้ีได้ กรณีน้ี หากต้องการน้าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ ท่านสามารถดึงข้อมูลกลับคือ 
(Restore) ได้  
 

http://www.software.worldmedic.com/tech_support/smartdrug.php?id=1&use_file=view
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หมายเหต ุ  การส้ารองข้อมูลสามารถท้าได้วันละครั้ง   แต่ทีมงานแนะน้าการส้ารองข้อมูลแบบง่ายโดยการก๊อปป้ีโฟลเดอร์จะท้าได้
ง่ายกว่าโดยมีขั้นตอนดังนี ้
 

2. การส ารองโดยการก๊อปปี้ทั้งโฟลเดอร ์(แนะน้าวิธีนี้ เพราะสะดวก รวดเร็ว) ที่ชื่อ smartvet โดยเข้าไปท่ี  
C;\mySQL\data\smartvet แล้วน้าไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น หรือ ทัมไดร์ฟ เพื่อจะได้ท้าการฟอร์แมทไดรฟ์ C ได้ และเมื่อท้าการฟอร์แมท
ไดร์ฟ C แล้ว และ ได้การการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่แล้ว ก็ให้น้าโฟลเดอร์ smartvet ที่ท้าการส้ารองไว ้มาวางไว้ที่เดิม และให้เปิด
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้งาน ข้อมูลท้ังหมดของท่านก็จะสามารถใช้งานต่อไปได้ทันที อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์ 

 

 
 
หมายเหต ุ  ก่อนท้าการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ท่านจะต้องท้าการ Stop Service ของ mySQL ก่อน ดังนี ้
 

 

1. คลิกขวาที่เครื่องหมายไฟแดงไฟเขียวดังรูป 
 

 
2. ระบบจะแสดงหน้าจอเล็ก ๆ ให้เลือก ที่ Stop the Service  แล้วไฟจะเปล่ียนเป็นสีแดง  ดังรูป 
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3. ให้ท้าการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ดังรูปบนมาเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น หรือ ทรัมท์ไดร์ฟ หรือ เดสทอป หรือสร้างโฟลเดอร์ส้าหรับส้ารองไฟล์
ไว้ไดร์ฟอื่น เพราะหากมีเหตุการณ์ที่ต้องการท้าการฟอร์แมทไดร์ฟ C โฟลเดอร์ส้ารองก็จะไม่ถูกฟอร์แมทตามไดร์ฟ C ไปด้วย   
การสรา้งแฟ้มส้ารองแนะน้าให้สร้างไว้ไดร์ฟ D และ ภายในก็จะมีโฟลเดอร์ smartvet ที่ก๊อปป้ีมาเก็บไว้ ให้ท่านเปล่ียนชื่อ 
(Rename) โฟลเดอร์ให้ต่อท้ายด้วยวันท่ีจะได้ทราบวันเวลาการส้ารองโฟลเดอร์ เช่น   smartvet-20-AUG-2009 เป็นต้น      
 
    หากเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องท้าการฟอร์แมทเครื่องใหม่ เช่น  ฮาร์ดดิสพัง  ติดไวรัส ฯลฯ  ท่านก็สามารถน้าแผ่น CDROM 
มาท้าการติดตั้งใหม่และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้ท้าการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ที่ได้ท้าการส้ารองไว้มาวางไว้ที่ต้าแหน่ง 
C:\mysql\data\    ซึ่งจะมีโฟลเดอร์ที่เกิดจากการติดตั้งมาตรฐานก่อนหน้าแล้วคือ smartvet ดังนั้น ท่านจะต้องการเปล่ียน
ชื่อ (Rename) หรือ ลบออก (Del) โฟลเดอร์นี้ออกก่อน (ขณะเปลี่ยนชื่อหรือลบออก ท่านจะได้ต้อง Stop the Service ก่อน
เพื่อให้เป็นไฟแดงก่อน  จึงจะสามารถท้าได้   
 
   หลังจากนั้นให้ท่านก๊อปปี้โฟลเดอร์ที่ได้ส้ารองไว้มาวางที่ต้าแหน่ง C:\mysql\data\   และให้เปล่ียนชื่อโฟลเดอร์ท่านจาก  
smartvet-20-AUG-2009  เป็น smartvet  เนื่องจาก ซอฟต์แวร์จะท้างานและดึงข้อมูลต่างๆ จากโฟลเดอร์ที่ชื่อ smartvet 
เท่านั้น 

 
ตั้งค่าฉลากสินค้าและยาทั่วไป 

 
   เป็นการก้าหนดค่าให้เลือกส้าหรับวิธีใช้ / ขนาด   ใช้เมื่อมีอาการ  หมายเหตุ   และ Doctor Guide  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะแสดงในหน้า
คลังสินค้าและยา  และ หน้าร้าน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกในการพิมพ์ฉลากสินค้าและยา และ พิมพ์ค้าแนะน้าให้กับลูกค้า 
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ตั้งค่าทัว่ไป 

 
 

ตั้งค่าโปรแกรมทั่วไป 

 ใช้ซอฟต์แวร์กับเครื่องลิ้นชักเก็บเงิน    เลือกคลิกที่ช่องเมื่อต้องการใช้ซอฟต์แวร์กับล้ินชักเก็บเงิน 

 ใช้ซอฟต์แวร์กับเครื่องสแกน BARCODE  เลือกคลิกที่ช่องเมื่อต้องการใช้ซอฟต์แวร์กับเครื่องอ่านบาร์โค้ด 

 แสดงข้อมูลต้นทุนเฉล่ียของสินคา้ที่หน้าจอ “หน้าร้าน” เลือกคลิกที่ช่องเมื่อต้องการแสดงต้นทุนเฉล่ียที่หมวดหน้าร้าน 
 

ตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
 

     เป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมใหม่ ส้าหรับผู้ใช้สามารถก้าหนดการตั้งค่ากระดาษพิมพ์ใบเสร็จและใบก้ากับภาษี  ประเภทของเสร็จ  ตั้งค่า 
COM.Port  ส้าหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ล้ินชัก เครื่องอ่านบาร์โค้ด จอแสดงผล เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทเพิรส์  เครื่องอ่านบัตร
เครดิต  ตั้งค่าก้าหนดมาตรฐานส้าหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และ เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้าและยา เพราะหากก้าหนดแล้ว ซอฟต์แวร์จะสั่ง
การพิมพ์แบบแยกส่วนคือ พิมพ์ใบเสร็จทีเ่ครื่องพิมพ์สลิป (แนะน้า EPSON TMU 220) และ พิมพ์ฉลากสินค้าและยาที่เครื่องพิมพ์ฉลาก
สินค้าและยา (แนะน้า EPSON LQ 300+)   ดูรายละเอียดอุปกรณ์และส่ังซื้อได้ที่  www.accessory.worldmedic.com  

http://www.accessory.worldmedic.com/
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ตั้งค่า “หน้าร้าน”   
         เป็นการก้าหนดเคอร์เซอร ์ให้เริ่มต้นท่ีส่วนใดของการขาย  เช่น รหัสสินค้า  บาร์โค้ด ในกรณีท่ีการขายสินค้าใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด    
ชื่อทางการค้า  กรณีที่ผู้ขายถนัดการขายแบบชื่อการค้า  เป็นต้น 

 

ประเภทการพิมพ์ใบก ากับภาษ ี

 ใบก้ากับภาษีการค้าแบบรวมใน 

 ใบก้ากับภาษีเงินสดแบบรวมใน 

 ใบก้ากับภาษีแบบแยกนอก 

 
ตั้งค่ากระดาษพิมพ์ใบเสร็จและใบก ากับภาษ ี

      สามารถพิมพ์ชนิดของกระดาษหรือใบเสร็จได้  4 แบบคือ  A4, Letter, การดาษเครื่อง Thermal  และ Thermal #2 

 

ก าหนดรหัสสินค้าและยา  หรือ ก าลังหนดรหัสลูกค้า 
     เป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้สามารถก้าหนดรหัสสินค้าและยาและรหัสลูกค้าได้ตามความต้องการ โดยเมื่อก่อนหน้านั้น  
รหัสสินค้าและยาและรหัสลูกค้า ซอฟต์แวร์จะก้าหนดให้เองโดยอัตโนมัติ  ท้าให้ไม่มีความยืดหยุ่น และคลินิกสัตวแพทย์และร้าน
เพ็ทชอปสาขาที่ต้องการรวมรายชื่อลูกค้า ไม่สามารถท้าได้เพราะรหัสลูกค้าจะซ้้ากันและทับกัน  ดังนั้น ส่วนท่ีพัฒนาขึ้นใหม่นี้จึงมี
ประโยชน์ส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปเครือข่าย คลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปคณุภาพและคลินิกสัตวแพทย์และร้าน
เพ็ทชอปทั่วไป  ส่วนรหัสสินค้าและยาสามารถตั้งค่าได้ ท้าใหผู้้ใช้ตั้งค่ารหัสได้ตามความต้องการของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับคลินิก
สัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปของตนเอง  
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แฟ้มชนิดสัตว์เลี้ยง / พันธุ์ 

 
 
  สัตวแพทย์สามารถก้าหนดชนิดของสัตว์เล้ียง เพิ่มเติมได้ไม่จ้ากัด และ พันธุ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในข้อมูลคนไข้  และเพื่อสัตวแพทย์ใช้
ประกอบการรักษาต่อไป 
 

ช่วยเหลือ 
กดปุ่มนี้เพื่ออ่านวิธีการใช้งานซอฟต์แวร ์

 

เกี่ยวกับ 
กดปุ่มนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมงาน  การอัพเดท  เว็บไซต์ช่วยเหลือ   
 

จบการท างาน 
กดปุ่มนี้เพื่อออกจากการใช้งานซอฟต์แวร ์
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การติดตั้งระบบใช้งานแบบเครือข่าย 
 

การตั้งค่าที่เครื่องที่จะเป็น Server 

   เครื่องที่จะเป็นเซริฟเวอร์ไม่ต้องเซ็ตฟังก์ชั่นใดๆ   โดยทั่วไป  เครื่องที่จะก้าหนดให้เป็นเซริฟเวอร์ควรเป็นเครื่องที่มีสเปกเครือ่งสูง และ 
ไม่เคลื่อนที่บ่อยๆ  เช่น เครื่องที่หน้าเคาท์เตอร์  เป็นต้น 

       
การตั้งค่าที่เครื่องที่จะเป็น Client 

1. คลิกที่ไอคอน SmartVet  เพื่อเข้าสู่การใช้งานซอฟต์แวร ์

 
2. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่  ไอคอนรูปคอมพิวเตอร์มุมขวาบน  และจะมีหน้าต่างเพื่อให้กรอก 

 
HOSTNAME แสดง   กรอก  IP Address  ของเครื่องแมข่่าย (Server) ที่ใช้อยู ่
USER            แสดง  ชื่อผู้ใช้ให้กรอกว่า  Root       

PASSWORD แสดง  ไม่ต้องใส่ ให้ปล่อยว่างไว้ (Blank) 

POTOCOL แสดง   ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ 
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      เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม   “ตกลง”  หากซอฟต์แวร์ลูกข่ายสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายได้จะแสดง     

   
 

จากนั้นให้ท้าการกดปุ่ม  “ตกลง”  และท้าการบันทึกการเชื่อมต่อ  เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อระบบ   ในกรณีท่ีเครื่องลูกข่าย ไม่
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายได้  ซอฟต์แวร์จะแจ้ง ดังรูป  ต้องท้าการเช็ค IP Number ของเครื่องแม่ข่ายอีกครัง้ และระบบสาย LAN 

ที่ใช้เชื่อมต่อด้วย  
 

 
 

หากมีการเพิ่มเติมเครื่องที่เป็น Client เพิ่มเติมสามารถเซ็ตระบบเหมือนกันทุกเครื่อง  ดังนั้น  ระบบซอฟต์แวร์ท้ังหมดจะสามารถเพิ่มได้
ไม่จ้ากัด  อันเป็นการวางแผนส้าหรับระบบการบริหารงานภายในคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปส้าหรับอนาคตได้เป็นอย่างด ี
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การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ 
 

ลิ้นชักอัตโนมัติ (Cash Drawers) 

 
 

 

วิธีติดตั้ง 
 

1. น้าสายจากลิ้นชักอัตโนมัติไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่
ช่อง Serial Port  

2. เสียบปล๊ักลิ้นชักอัตโนมัติเข้ากับปล๊ักไฟ และเปิดสวิทช ์

3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร ์

4. เปิดซอฟต์แวร์ SmartDrugstore และทดลองขายและทอน
เงิน 

5. ตรวจสอบดูว่าเมื่อถึงขั้นตอนทอนเงินล้ินชักอัตโนมัติเปิด
ออกมาหรือไม ่

6. หากไม่เปิดให้เช็คสายและเชค็กุญแจลิ้นชักว่าล๊อกอยู่
หรือไม่ 

 

หากยังไม่ได้ให้ติดต่อฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ โทร. 02- 
949-7816-20  หรือติดต่อ Software Call Center (SCC) 02- 

949-7806 

 

หมายเหตุ   ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีพอร์ต Serial Port มีเฉพาะ USB Port ก่อนส่ังซื้อให้ท่านระบุด้วยว่า ท่าน

ต้องการลิ้นชักท่ีเป็นหัวแบบ USB Port หรือ Serial Port 

Serial Port USB Port 
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เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bar Code Scanner) 
 
 
 

 

วิธีติดตั้ง 
 

1. น้าสายเครื่องอ่านบาร์โค้ดเสียบเข้ากับช่องเสียบเมาส์
คอมพิวเตอร์   และสายจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะแยก
ออกเป็นสองหัว  ใช้อีกหัวที่เหลือเสยีบเข้ากับเมาส์ 

2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร ์ พร้อมใช้ทันท ี

3. ทดลองยิงบาร์โค้ดเข้าเครื่อง  ระบบท้างานจะมีไฟสีแดง
ส่องออกมาจากปลายเครื่องอ่าน 

 

หากยังไม่ได้ให้ติดต่อฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ โทร. 02- 
949-7816-20  หรือติดต่อ Software Call Center (SCC) 02- 
949-7806 

  
การใช้งาน SmartRemote 
  SmartRemote เป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ใช้ส้าหรับให้บริการแก้ไขปัญหาทางไกลระหว่างบริษัทฯและคลินิกหรือคลินิกสัตวแพทย์
และร้านเพ็ทชอป  โดยจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในขณะให้บริการ  โดยมีข้อดีคือ เมื่อมีปัญหาในการใช้งาน ที่ต้องการปรึกษาบริษัทฯ 
บริษัทฯสามารถเชื่อมต่อเข้ามาเห็นหน้าจอของเครื่องท่านได้ทันที  เหมาะส้าหรับคลินิกและคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปที่อยู่
ไกลๆ หรือไม่สามารถปลีกตัวน้าเครื่องเขา้มาที่บริษัทฯได้   นอกจากนี้ SmartRemote ยังมีประโยชน์ส้าหรับการเชื่อมต่อระหว่าง
ระหว่างสาขา เช่น สาขาแม่ไปยังสาขาลูกข่าย  โดยมีวิธีที่ง่าย  และสะดวก และสาขาแม่สามารถมองเห็นหน้าจอของเครื่องลูก ดู
ยอดขาย ข้อมูลต่างๆ ของสาขานั้นๆ ได้ทันที 
วิธีการติดตั้ง 

1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SmartRemote (TeamViewer) ไว้ที่ Desktop  ลิงค์ส้าหรับดาวน์โหลด 

www.sp.worldmedic.com/downloads/smartremote.exe หรือ ในแผ่น CD ในโฟลเดอร์ SmartRemote 

2. Double Click ที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเพื่อท้าการติดตั้ง จนเสร็จสิ้นขั้นตอนจะได้ไอคอนท่ีหน้าเดสทอป ดังภาพ  

วิธีการใช้งาน 
1. Double Click ที่ไอคอน  จะแสดงหน้าจอการใช้งานดังนี ้

2. การเชื่อมต่อจะแบ่งออกเป็น  2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ท่ีจะเชื่อมไปหา  และส่วนของผู้ท่ีรอรับการเชื่อมต่อ  เช่น สาขาหลัก เชื่อม

ต่อไปหาสาขาลูก 

3. เมื่อสาขาหลักต้องการเชื่อมต่อไปหาสาขาหลัก ให้เปิดซอฟต์แวร์น้ีทั้งสองฝั่ง  และให้สาขาหลักโทรไปสอบถามรหัส ID ของ

สาขาลูก ซึ่งสาขาลูกจะต้องแจ้งรหัส ID (ด้านขวามือ) เลือกที่ Remote Support บอกให้กับสาขาหลักไป   

4. เมื่อสาขาหลักได้รับ ID จากสาขาลูกแล้ว ให้น้ามาใส่ในช่อง ID ของตนเอง ท่ีช่องด้านขวามือ กดปุ่ม “ Connect to partner” 

เพื่อเชื่อมต่อกับสาขาลูก  และหากติดต่อได้จะแสดงช่องให้ใส่ Password มาให้ใส่ ก็ให้สอบถาม Password จากสาขาลูก 

(กรณีเชื่อมต่อได้แล้วจึงจะแสดงช่องให้ใส่รหัสให)้ 

http://www.sp.worldmedic.com/downloads/smartremote.exe
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5. เมื่อเชื่อมตอ่ติดแล้ว จะมีหน้าจอของเครื่องสาขาลูกมาแสดง  ให้ท่านสามารถกดดูข้อมูลในเครื่องของสาขาลูกได้ทั้งหมด  

เสมือนท่านไปน่ังหน้าจอของสาขาลูก  และหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์จากเครื่องลูก หรือ ส่งไฟล์ให้สาขาลูก ก็ให้เลือกที่ 

File Transfer เพือ่รับ-ส่ง ไฟล์ได้ทันที 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2009 
 

                                               

 

ลักษณะของพอร์ตต่าง  ๆ

รายละเอียด รูปภาพ 

USB Port (Universal Serial Bus) 
พอร์ตส้าหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่มีพอร์ตแบบยูเอสบี เช่น พรินเตอร ์สแกนเนอร์ กล้อง
ดิจิตอล ซีดีรอมไดรฟ์ ซิพไดรฟ์ เป็นต้น เมนบอร์ดรุ่นใหม่จะมีพอร์ตยูเอสบีเพิ่มมาอีก
เรียกว่าพอร์ต USB 2.0 ซึ่งรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าเดมิ  
เมื่อคุณต้องซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง ควรตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับพอร์ตยูเอส
บีรุ่นเก่า หรือว่าต้องใช้ร่วมกับพอร์ต ยูเอสบี 2.0  

 

 

Parallel Port 
พอร์ตพาราเรล เป็นพอร์ตแบบตัวเมียมีรู 25 รู ส้าหรับต่อสายพรินเตอร์หรือสแกนเนอร์ที่
มีพอร์ตแบบพาราเรล ซึง่ส่วนใหญ ่จะใช้ต่อกับเครื่องพรินเตอร์มากกว่า ซึ่งบางคนจะ
เรียกว่าพรินเตอร์พอร์ต โดยส่วนใหญ่พอร์ตพาราเรลจะมีกับเครื่อง พรินเตอร์รุ่นเก่า หรือ
ในเครื่องพรินเตอร์ระดับกลางๆ   
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Serial Port 
พอร์ตแบบตัวผู้ที่มีขาสัญญาณอยู่ 9 ขา เรียกว่าคอมพอร์ต (COM Port) เปน็พอร์ตที่ใช้
ส้าหรับต่อโมเด็ม เม้าส์ หรือจอยสติ๊ก ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้พอร์ตนี้แทบไม่มีให้เห็น 
เนื่องจากหันไปใช้พอร์ตแบบ USB เป็นส่วนใหญ ่

 

 

Video Port  

พอร์ตส้าหรับต่อสายสัญญาณภาพกับจอคอมพิวเตอร ์ลักษณะของพอร์ตจะเป็นพอร์ต
แบบตัวเมียมีรู 15 รู ส้าหรับพอร์ตนี้ จะมีอยู่เฉพาะในเมนบอร์ดรุ่นที่รวมเอาการ์ด
แสดงผลเข้าไปกับเมน 

 

 

PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard Port 
 
เป็นพอร์ต์ที่ใช้ส้าหรับต่อสายเม้าส์กับสายคีย์บอร์ดเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร ์โดย
เรียกว่าพีเอสทูเม้าส์หรือพีเอสทูคีย์บอร์ด ซึ่งพอร์ตจะมีรูกลมหกร ูแล้วก็รูส่ีเหล่ียมหน่ึงร ู
ซึ่งปลายสายคีย์บอร์ดหรือเม้าส์ก็จะมีเข็มที่ตรงกับต้าแหน่งของรูที่พอร์ตด้วย การเสียบ
สายเม้าส์และคีย์บอร์ดเข้าไป ต้องระวังให้เข็มตรงกับร ู
ส้าหรับพอร์ตเม้าส์และคีย์บอร์ดนั้นจะใช้ Color Key แสดงเอาไว้ สีเขียวคือต่อสายเม้าส์ 
ส่วนสีน้้าเงินต่อสายคีย์บอร์ด นอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตุอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อประกอบ
เมนบอร์ดเข้ากับเคส ที่เคสจะมีสัญลักษณ์รูปเม้าส์กับรูปคีย์บอร์ด ติดอยู ่เพื่อให้ต่อสาย
เม้าส์และคีย์บอร์ด 

 

 

LAN  Port 
 
เป็นพอร์ต์ที่ใช้ส้าหรับแลน (LAN: Local Area Network)เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอรเ์ข้า
เป็นระบบเครือข่าย 

 

 

Serial Port to USB Port  

สายแปลงหัวจาก Serial Port ไปเป็น USB Port ใช้ในกรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี 
Serial Port มีเฉพาะ USB Port  (ซึ่งจะพบในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม)่ แต่อุปกรณ์เราเป็น 
Serial Port ต้องใช้สายแปลง แต่ต้องลงไดเวอร์เพือ่ท้าให้เครื่องคอมพิวเตอร์เห็นตัวแปลง 

 

ค าถามที่พบบ่อย(FAQ) 
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 SmartVet 4.0 ใช้ฐานข้อมูลชนิดใด? และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นได้หรือไม?่ 

 SmartVet 4.0 ใช้ฐานข้อมูล mySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ต้องเสียค่าไลเซ่นส์และรองรับข้อมูลปริมาณมากได้เป็นอย่างดี  และ
สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ หรือสามารถบันทึกเพื่อเปิดด้วย MS Excel เพื่อน้าข้อมูลไปใช้กับฝ่ายบัญชีได้ทันท ี
 

 SmartVet 4.0  ควรใช้สเปกคอมพิวเตอร์อย่างต่ าอย่างไร? และ อุปกรณ์ร่วมอื่นๆ ที่แนะน ามีอะไรบ้าง? 

 ในกรณีเครือ่งใหม-่---คอมพิวเตอร์ที่ขายในปัจจุบันเพียงพอหรือเกินพอส้าหรับการใช้งานกับซอฟต์แวร์ SmartVet 4.0 เนื่องจาก
ทีมงานได้ท้าการพัฒนาให้ซอฟต์แวร์น้ีมีการใช้ทรัพสินค้าและยากรของคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด 
ในกรณีเครื่องเก่า--- สเปกเครื่องไม่ควรต่้ากว่า 700 MHz และหน่วยความจ้า(RAM) อย่างต่้า 512 MB  และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น  
ล้ินชักอัตโนมัติ และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด สามารถใช้ร่วมกันได้ทันที 
 

 กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและต้องการฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์ใหม้ต้องท าอย่างไรบ้าง? 

 ได้ทันที  โดยท้าการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ drgstr ไว้ที่ไดร์ฟอืน่ ที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C ที่จะท้าการฟอร์แมท โดยโฟลเดอร์นี้จะอยู่ที่ 
C:\mysql\data\   
หลังจากนั้น  ก็ให้ท้าการฟอร์แมทไดร์ฟ C และให้ท้าการติดตั้ง (Installation) SmartVet 4.0  ใหม่ และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้รี
สตาร์ทเครื่อง และให้ท้าการก๊อปป้ีโฟลเดอร์ drgstr ที่ท่านได้เก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่น  มาวางไว้ที่ต้าแหน่งเดิมในไดร์ฟ C: ที่ 
C:\mysql\data\   และให้เปิด SmartVet 4.0  ขึ้นมา ข้อมูลเก่าของท่านก็จะใช้งานต่อได้เช่นเดิม 
หมายเหต ุ  อย่าลืมโทรมาเพื่อขอรหัสลงทะเบียนใหม่เนื่องจากรหัสเก่าได้ถูกฟอร์แมทแล้ว แต่ท่านต้องแสดงหลักฐานการซื้อและ
เลขที่บิลแฟกซ์มาที่บริษัทฯก่อนที่จะได้รับรหัสลงทะเบียนใหม ่
 

 หากใช้ซอฟต์แวร์อื่นมาก่อน หรือใช้ Excel มาก่อน จะท าอย่างไรที่จะน าข้อมูลเก่ามาใช้ต่อที่ SmartDrugstore? 

 ทีมงานได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อน้าเข้าข้อมูลจากโปรแกรมต่างๆ มาใช้งานต่อกับ SmartVet 4.0  ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น PharCare / 
POSMED/ PharmaEvo / Senior Soft / Excel  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  www.software.worldmedic.com 

 

 กรณีที่อยู่ต่างจังหวัดและมีปัญหามีขั้นตอนในการแก้ไขอยา่งไร? 

 ทีมงานเรียนแนะน้าขั้นตอนการแก้ไขดังนี้ค่ะ  

 ลองแก้ไขด้วยตนเองตามคู่มือและแผ่นจะมีชุดแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Trouble Shooting  

 หากยังแก้ไขไม่ได้  สามารถโทรมาปรึกษากับทีมงานท่ีบริษัทฯ หรือฝากข้อความไว้ที่เว็บบอร์ดหรือส่งอีเมล์มาก็ได้ หรือจะ
คุยแบบเรียลไทม์ได้ที่ WMD Chat ก็ได ้

 หากยังแก้ไขไม่ได้อีก  ทางทีมงานจะให้ส่งฐานข้อมูลมาให้โดยอีเมล์เพื่อน้ามาทดสอบท่ีบริษัทฯและส่งกลับไปให้ทางอีเมล์
เช่นเดิม  
 

 กรณีลงซอฟต์แวร์ใหม่จะต้องเสียค่าไลเซ่นส์เพิ่มหรือไม?่ 

 ซอฟต์แวร์ท่ีท่านซื้อนั้นจะเป็นระบบไลเซ่นส์ต่อ 1 เครื่อง  แต่หากมีเหตุการณ์ที่สุดวิสัย ทางบริษัทฯจะให้ท่านแฟกซ์ใบเสร็จและใบ
รับประกันมาที่บริษัทฯ ในกรณีที่ท่านต้องการของรหัสลงทะเบียนใหม่ 

 กรณีไฟดับแล้วเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ไม่ได้ ต้องท าอย่างไร? 

 แนะน้าขั้นต้นคือ ต้องมี UPS หากไฟฟ้าดับบ่อยๆ เนือ่งจากขณะก้าลังใช้งานฐานข้อมูลก้าลังอ่านบนฮาร์ดดิสก์อยู่  เมื่อไฟดับท้าให้

http://www.software.worldmedic.com/
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หัวอ่านชนกับแผ่น ท้าให้การอ่านและข้อมูลบริเวณนั้นมีปัญหา และอ่านไม่ได ้ วิธีคือ น้าไฟล์แก้ไขข้อมูลในกรณีไฟดับในโฟลเดอร์ 
Trouble Shooting มาและกด Double Click มันจะซ่อมแซมฐานข้อมูลให้โดยอตัโนมัติ  หรือบางกรณีที่เข้าใช้งานได้แต่ข้อมูลบาง
โมดูลหายไปเนื่องจากไฟดับ  ในกรณีน้ี เวอร์ชั่นปัจจุบัน ทีมงานได้ปรับปรุงให้ SmartVet 4.0  ซ่อมฐานข้อมูลให้แบบอัตโนมัต ิ
 

 กรณีที่ต้องการปรับข้อมูลสินค้าและยาแบบภาพรวมและปรับแต่งใน Excel เพราะถนัดกว่า จะท าไดอ้ย่างไร? 

 ได้ทันที เพียง Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel File โดยเข้าไปท่ีคลังสินค้าและยา และวางเมาส์ที่รายการสินค้าและยา และคลิก
ขวาจะมีค้าว่า Export รายการสินค้าและยา ให้ท่านเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์นี้  เมื่อเสร็จแล้วให้ท่านเปิดไฟล์นี้ด้วย MS Excel 
ท่านสามารถปรับแต่งเรื่องราคาและข้อมูลสินค้าและยาได้  (ระวังเรื่องสต๊อกเพราะมีผลกับส่วนอื่นด้วย) ส่วนมากน่าจะเป็นการเพิ่ม
สินค้าและยาใหม่มากกว่า เพราะไม่มีผลกระทบกับส่วนอื่นและ สามารถน้าเข้ากลับเข้าไปในคลังสินค้าและยาได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
Smartimport ที่น้าข้อมูลจาก Excel เข้าอีกท ี
 

 หากต้องการอบรมการใช้งานโดยการผ่านระบบออนไลน์   จะท าได้อย่างไร? 

 ขณะนี้ทางทีมงานก้าลังจะเปิดเว็บไซต์ Training Online ส้าหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัทฯทั้งหมด ซึ่งเมื่อท่านเข้ามาใช้งาน
สามารถกดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้งานและเลือกชมคลิปวิดโีอช่วยสอนแยกแต่ละส่วนได้ ซึ่งจะเปิดบริการเร็วๆนี ้
 

 มีการอบรมนอกสถานที่หรือเปล่า? 

 ขณะนี้  ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนอบรมและพร้อมกับการท้า Workshop ส้าหรับคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอป
ทั้งหมด หรือเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปก็ได้  โดยไม่ต่้ากว่ารุ่นละ 10 ท่าน โดยใช้เวลา 1 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น   
 

 หากต้องการรายการสินค้าและยาจากร้านที่ 1 เพื่อไปเปิดร้านใหม่ที่ร้านที่ 2 จะท าอย่างไร หากต้องการเฉพาะรายการ
สินค้าและยาและวิธีใช?้ 

 มาที่ C:\mysql\data\smartvet  ให้ก๊อปป้ีไฟล์ในโฟลเดอร์  smartvet  จ้านวน 6 ไฟล์  คือ  

 

 
 
น้าไปวางไว้ที่ต้าแหน่งเดียวกันคือ C:\mysql\data\smartvet  ของเครื่องที่ 2 (สาขาใหม)่  ท่านก็จะได้รายการสินค้าและยาพร้อมกับ
วิธีใช้ส้าหรับการเปิดร้านใหม่ทันที สะดวก ประหยัดเวลา  
 

 รายการสินค้าและยาที่อยู่ในคลังสินค้า หากต้องการลบออกบางส่วนและเพิม่เติมใหม่บางส่วน มิวิธีการท าอย่างไร? 

 เข้าที่หมวด “คลังสินค้าและยา”  และ ใช้เมาส์วางที่รายการสินค้าและยา และ คลิกเมาส์ขวา จะแสดงหน้าต่างดังนี ้
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จากนั้น  ท้าการ Export Data เพื่อน้ารายการสินค้าและยาออกมาเป็นไฟล์ Excel หลังจากนั้น ก็ท้าการลบไฟล์ที่ไม่ต้องการออกและ
เพิ่มรายการสินค้าและยาที่ต้องการเข้าไป  เมื่อเสร็จแล้วก็ Save และใช้ฟังก์ชั่น Import Data  
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Technical Support 
 

 
ติดต่อ Technical Support 

โทรศัพท์  0-2949-7816-20 ต่อ 11, 12 

ติดต่อวันหยุดราชการ Holiday Call 

 MB1:085-121-4151 (Staff): SMS Available 
 MB2:085-199-2291 (Staff): SMS Available 
 MB3:080-060-0851 (Staff): SMS Available 
 MB3:081-825-3501 (Staff): SMS Available 

 

ติดต่อ  Call Center 
โทรศัพท์    0-2949-7806   ส่งแฟกซ์สอบถามข้อมูลหรือ แก้ไขปัญหา กด *51  
 

ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์  
โทรศัพท์    0-2949-7816-20 ต่อ 11 12 13 
 

ติดต่อเว็บบอร์ด 
http://www.software.worldmedic.com/webboard/webboard.php  

 
ติดต่อบริษัทฯ 
บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค ์จ ากัด   

เลขที่ 1  อาคารเวิลด์เมดิก   ซ. รามอินทรา 42/1  ถ.รามอินทรา  เขตคันนาสินค้าและยาว กรุงเทพฯ  10230   

โทรศัพท์  0-2949-7816-20    โทรสาร   0-2949-7816-20 ต่อ 14 
 

WorldMedic Corporation Inc. 
No.1 Ramindra 42/1 WorldMedic Bldg. Ramindra Rd. 
Kannayao  Bangkok 10230 Thailand. 
Tel. 0-2949-7816-20  Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14 
 

Call Center: 0-2949-7806   
Email: worldmedic@worldmedic.com  / Support@worldmedic.com  
Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th  
Software Center: www.software.worldmedic.com  
Care Center: www.carecenter.worldmedic.com  
Training Center: www.training.worldmedic.com 
Document Center: www.manual.worldmedic.com 
Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com  
Support Live Chat: www.software.worldmedic.com/chat 
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