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XSTOCK program for DTAC Dealer
โดย

นายมาโนช ถิ่นถลาง

1. วัตถุประสงคของระบบงาน
จัดทํารายการทะเบียนสต็อกสินคา ทะเบียนลูกคา และบันทึกขอมูลความเคลื่อนไหวตางๆ เชน การ
การรับสินคาจากการซื้อ การโอนยายระหวางสาขา การขายปลีก ขายสง ติดตามลูกหนี้ รายงานวิ
เคราะหการซื้อและการขาย จัดทํารายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และทํารายงานสรุปรวมประจําเดือน
เพื่อหากําไรขั้นตน โดยใหระบบงานมีการทํางานที่สะดวก รวดเร็ว หาขอมูลไดงาย ทํารายงานตางๆ
สงหนวยราชการ เจาของกิจการ หรือบริษัท DTAC ไดรวดเร็วและถูกตอง ทั้งสามารถทําใหเจาของ
กิจการ DTAC SHOP สามารถควบคุมการทํางานของพนักงานในราน ใหทํางานไดมีประสิทธิภาพ ลด
ความผิดพลาด และการลดทุจริต
2. ฐานขอมูลหลัก (Master Database) ประกอบดวย
1. รายการสินคา (Product model) ประกอบดวย Item code, Bar code , name , brand, . . .
2. คุณสมบัติประจําตัวสินคา (Batch characteristic) เชน Serial no, no Serial, non stock
3. ประเภทสินคา ( Product type) เชน Mobile phone, Refill card, E-Refill, Accessories
4. ยี่หอสินคา (Brand) เชน NOKIA, MOTOLORA, SAMSUNG
5. รายชื่อพนักงานขาย (Sale code)
6. รายชื่อผูจําหนายสินคา (Supplier)
7. รายชื่อและที่อยูสาขา (Branch code)
8. รายชื่อ ที่อยูลูกคา รหัสขายสง ทั้งขายปลีกและขายสง
9. รายการเคลื่อนไหวตาง ( Transaction ) ขอมูลประกอบดวย
การรับสินคาและสงคืน ระบุวันที่ จํานวน ราคา ผูขาย Serial no และวันรับสินคา
การโอนยายระหวางสาขา ระบุวันที่ ตนทาง ปลายทาง รหัสสินคา จํานวน และ Serial no
การขายปลีกและขายสง ระบุวันที่ รหัสลูกคา การชําระเงิน รหัส จํานวน และSerial no สินคา
การรับคืนจากลูกคาและทําใบลดหนี้ ระบุเลขที่อินวอยซขายและรายการสินคา
การเบิกไปใช (ตัดจาย)และปรับปรุงยอด ระบุ แผนก ผูเบิก รหัสสินคา จํานวน และ Serial no
การรับเงินจากลูกหนี้ ระบุเลขที่อินวอยซ ที่ยังคางจาย และชนิดการรับเงิน เชน เงินสด เช็ค
3. รายงานตางๆ
1. รายงานรายชื่อสินคา แยกประเภท
2. รายงานขอมูลลูกคา คนหาไดจากชื่อ รหัสขายสง ตําบล อําเภอ จังหวัด และแบงเกรดได
3. รายงานสินคาคงเหลือ แยกประเภทตาม type , brand , name , item code , branch
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4. รายงานการรับสินคา แยกตาม type , brand, supplier , รายการคางจาย
5. รายงานวิเคราะหการซื้อสินคา มีขอมูล ผูขาย ราคา สินคา ราคาลาสุด ราคาต่ําสุด
6. รายงานวิเคราะหการขาย แยกตาม type, brand, customer, ปลีก/สง , ตําบล ,อําเภอ, จังหวัด
และอื่นๆ ตามแบบที่ DTAC ตองการ
7. รายงานการโอนยาย แยกตาม Branch และสินคา
8. รายงานการเบิกสินคาไปใช (ตัดจาย) และปรับปรุงยอด
9. รายงานรายการขายที่ยังคางจาย
10. รายงานการรับเงิน จากลูกหนี้
11. รายงานรายการซื้อที่ยังคางจาย
12. รายงานการจายเงิน เจาหนี้
13. รายงานสรุปรวมสิ้นเดือน สรุปภาพรวม การซื้อสินคา ขาย โอนยาย สงคืน รับคืน การนําไปใช
และจํานวนคงเหลือ ทั้งจํานวนชิ้น จํานวนเงิน และกําไรขั้นตน ทั้งภาพรวม และแยกสาขา
4. เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมและ Database Engine
พัฒนาโปรแกรมโดยใช Delphi ทํางานบน MS Windows XP
Database Engine เปน MySQL ทํางานแบบ Client-Server และ Transaction Processing
รองรับ Database Server ทั้ง Windows และ Linux ทํางานแบบ real time online สําหรับ remote
Branch ผาน Internet หรือ Dial in
5. ปญหาการใชงาน และการแกไข จากประสบการณใน 10 ปของการพัฒนาระบบ XSTOCK
โปรแกรม Xstock ในปจจุบันพัฒนาผานการพัฒนาและใชงานมาแลว 10 ป
เริ่มตั้งแตป 2541 เริ่มใชงานเพื่อแกปญหาหลัก ในการทํารายงานเพื่อรับคา commission การขาย
จาก DTAC ซึ่งสมัยนั้นตองแยกตามโปรโมชั่นมากมาย เชน เครื่องเกาแลกเครื่องใหม 800 to 800 ,
800 to 1800 ตอมาไดพัฒนาใหทํางานไดมากขึ้น สามารถทําสต็อก ลูกหนี้ เจาหนี้ และลาสุด
ทํางานไดตามที่กลาวมาขางตน
ขอเดนของโปรแกรม XStock (9S Strength)
o Stable and usable for 10 Years ago and many years in the future
o Suitable and special for DTAC
o Shorter Step for faster working
o So easy to modify to fit with rapid change in business
o Any Size of shop can work: micro, small , medium or large
o Remote Site can work real time online with multi branch stock
o Work with Linux Server and Safe from most harmful VIRUS
o Database Security power by Linux and MySQL

คุณสมบัติปลีกยอย ปญหาและการแกไข
Database Server ที่เปน Windows มักติด Virus
แกไขโดยใช Linux Server ทํางานดวย MySQL รองรับขอมูลไดมาก (ปจจุบัน >20GB)
การพิมพอินวอยซของลูกคา ผูซื้อ สินคาบางรายไมตองการใชชื่อจริงในการพิมพอินวอยซ
แกไขโปรแกรม ใหสามารถใชชื่อจริงในการลงขอมูลผูซื้อ และสามารถใชชื่ออื่นที่กําหนดไว
พิมพเปนชื่อในอินวอยซขายได
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การ Run auto number ของ บัตรเติมเงิน
การรับสินคาบัตรเติมเงิน กลองละ 2000 ใบและตองการเก็บขอมูลหมายเลขบัตร ทั้งหมด
สามารถ ทําได โดยรวดเร็วเพียงระบุ หมายเลขแรกและจํานวน จะไดขอมูลบัตร 2000 รายการ
เก็บขอมูลไว สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวและบังคับใหขายบัตรตามหมายเลข ที่มีอยู
ในสต็อกแตละสาขาไดเทานั้น
Serial no ของ Sim card ที่ Recycle ซ้ําในระบบ
เนื่องจาก SIM card จะมีหมายเลขที่ตองเก็บเปน Serial no ในระบบเปนหมายเลขโทรศัพท
และเมื่อลูกคาเลิกใชจะมีการนํามา Recycle ขายใหม เมื่อรับของ จะทําใหมีปญหา S/N ซ้ํา
ซึ่งโปรแกรม XStock ระบบนี้รองรับการ Recycle Simcard
ชื่อลูกคาซ้ําซอน
เนื่องจากพนักงานของ DTAC Shop มีการหมุนเวียนบอย บางครั้งพนักงานใหมไมรูจักลูกคา
ทําใหมีการเพิ่มลูกคาใหม และมีขอมูลซ้ําซอน แกไขโดยใหคนหาชื่อกอน แลวถายังไมมีถึง
จะเพิ่มใหม หรือถาเพิ่มไปแลว สามารถใหผูมีสิทธ (สิทธิ์พิเศษในโปรแกรม) สามารถแกไข
ใหถูกตอง แลวลบชื่อที่เกินออกได
สิทธการใชงาน แกไข ขอมูล ยอนหลัง หรือแกไข หลังพิมพ
โปรแกรม จะมีการเซ็ตสิทธิ์การใชงาน แตละหัวขอ ใหแตละ User ได ดังนี้
Read , New , Edit, Delete , Process และ Confidential
เชน User พนักงานขายธรรมดา ไดรับสิทธิ์ ในหัวขอขายปลีก Read = Y, New = Y,
Edit = N, Delete = N ,Process = N, Confidential = N จะสามารถเปดอินวอยซขายได
เพิ่มรายการได แตแกไข หรือ ลบเองไมได หรือพิมพอินวอยซแลว แกไขไมได
การแยกสวน สินคา ตามหนวยที่ขาย ตามสาขา
สต็อกสินคา สามารถแยกจํานวนและ Serial No ตามสาขาได แตถาในสาขา ตองการแยกอีก
เปนหนวยยอย รถขายคันที่ 1,2,3 ก็สามารถทําได โดยตั้งรหัสสาขาเสมือนเปนสาขาใหม แต
ใชชื่อ ที่อยูเหมือน สาขาที่สังกัดอยูจริง และพิมพอินวอยซตามสาขานั้น สงสรรพากรได
การพิมพบารโคดและเลเบล ใชเอง สําหรับ สินคานอก (Accessories)
สําหรับสินคา Accessories บางอยางไมมีบารโคด หรือเลเบล โปรแกรมสามารถ พิมพเลเบล
และบารโคดได และทุกทีใ่ นโปรแกรมที่ตองระบุรหัสสินคา หรือ S/N สามารถยิงบารโคดได
ระบบ การแจง ขาวสาร และวิธีใชงาน ฝงในโปรแกรม
มีระบบการแจงขาวสาร การปรับราคา การทํางานที่ผิดพลาด แจงอยูในโปรแกรม เมื่อ Log-on
ผูไดรับสิทธิ์ จะสามารถ Update ขาวสารและขอความได
job log หาการกระทําของ user ตามเวลา , ip เครื่อง
การทํางานที่เปน Transaction ทุกอยางเชน รับสินคา โอนยาย ขาย เก็บเงิน พิมพอินวอยซ
หรือการยกเลิกจะมี Job log เก็บขอมูลไวตรวจสอบได วาไดทําเมื่อไหร user และเครื่องไหน
user ขายปลีก ไมสามารถดู ราคาขายสงได
การดูตนทุนสินคา และเห็นตัวเลข margin ดูไดเฉพาะคน ที่ไดรับสิทธ confidential
รายงานภาษีขาย สงเปน Excel ให สนง.บัญชีได
การ set ADSL Router สําหรับ Online สาขา ตอง set NAT port 3306,10060,10061 และจะ
ทํางานไดราบรื่นและเซ็ตไดงาย ควรใช Router ยี่หอ ZyXEL ไดทุกรุน
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ตัวอยางหนาจอของโปรแกรม
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