Quick
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概覽

incadea.fastfit,เป็ นโซลูชั่นที่ถูกออกแบบและถูกพัฒนามา
โดยเฉพาะตามความต้ องการของธุรกิจยางรถยนต์ , ธุรกิจการจัด
จ าหน่ า ยอุป กรณ์ ร ถยนต์ อะไหล่ย นต์ และซ่ อ มแซมรถยนต์ ,
โซลูชั่นนี ้สามารถช่วยทาให้ กระบวนการทางานและขันตอนการ
้
ทางานภายในองค์ กรนัน้ มี ป ระสิท ธิ ภาพ และยังท างานอยู่ บ น
ระบบ Microsoft dynamic NAV ซึ่งมีประสบการณ์มามากกว่า
20 ปี ซึง่ มีความรู้ความสามารถในธุรกิจนี ้เป็ นอย่างดี

incadea.fastfit รองรับระบบการทางานและฟั งก์ชั่นพิ ้นฐาน
ของธุรกิจ ซึง่ ประกอบไปด้ วย ฝ่ ายการบัญชีและการเงิน, การขาย,
การคลัง สิน ค้ า และยัง มี ค วามสามารถท างานร่ ว มกับ ฟั ง ก์ ชั่น
เฉพาะกั บ ธุ ร กิ จ และสามารถน ามาใช้ ในการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานในแต่ละวันได้

incadea.fastfit

ยัง นาเอาระบบ e-commerce, ระบบการ
จัด การความรู้ , ระบบการบริ ห ารลูก ค้ า สัม พัน ธ์ (CRM)เข้ า มา
ประยุกต์ใช้ และยังมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของธุรกิจและความต้ องการของลูกค้ า.
จุดเด่นของระบบ
>

มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในธุรกิจนี ้

>

เหมาะสาหรับตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์และ
ตัวแทนจาหน่ายชิ ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

ง่ ายต่อการใช้งาน

มีความยืดหยุ่น

่
การเพิมผลผลิ
ต

คุณสมบัตท
ิ ส
ี่ าคัญของระบบ
>

สามารถมองเห็นถึงภาพรวมของคลังสินค้ าและสาขาย่อยต่างๆ

>

สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายโดยฟั งก์ชนั่ match codes

>

สามารถบันทึกข้ อมูลการสัง่ ซื ้อได้ จาก shopping cart

>

สามารถเช็คโบนัสได้ ทงจากการสั
ั้
ง่ ซื ้อสินค้ าและการขายสินค้ า

>

สามารถคานวณราคาขายได้ จากหลายเงื่อนไข

>

คลังฝากยางรถยนต์

>

เหมาะสมกับสาหรับธุรกิจยางรถยนต์

>

ระบบนี ้ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อรองรับโทคโนโลยีของไมโครซอฟต์

>

ระบบนี ้ถูกสร้ างขึ ้นบนแพลตฟอร์ มของไมโครซอฟต์ ไดนา
มิก NAV

>

ให้ ความช่วยเหลือและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับล้ อและยางรถยนต์

>

รองรับการจัดการเรื่ องการร้ องเรี ยน

ระบบนี ้สามารถอัพเดทไปพร้ อมกับระบบของ
ไมโครซอฟต์เมื่อมีการแจ้ งให้ ทาการอัพเดท

>

รองรับการจัดการเกี่ยวกับรถยนต์ของลูกค้ า

>

สามารถแลกเปลีย่ นข้ อมูลเฉพาะได้ กบั ระบบสานักงานใหญ่

>

Quick
Facts

สามารถนาประยุกต ์ใช้ก ับสาหร ับธุรกิจค้าปลีก：
>

การบริ การยางรถยนต์แบบครบวงจร

>

Fastfit/การบริ การที่รวดเร็ วครบวงจร

่ั
ฟั งก ์ชนการท
างานหลัก：
>

การบริ หารงานลูกค้ าสัมพันธ์ ：การดูแลลูกค้ า, การส่งเสริ ม
การขายให้ กบั ลูกค้ า, การส่งข้ อมูลประชาสัมพันธ์

>

การบริ หารงานบริ การ：การสร้ างบัตรรายชื่อลูกค้ าใหม่,
ข้ อมูลการติดต่อลูกค้ า, ข้ อมูลรถยนต์
การบริ หารจัดการลิฟท์ยกรถ (ห้ อย)：การจัดส่ง, การจอง,
การตรวจเช็ครถยนต์
การบริ หารงานขาย：การสร้ างใบเสนอราคา, ใบแจ้ งหนี ้,
การคืน
การบริ หารงานการจัดซื ้อ：การสืบค้ นข้ อมูลสินค้ า, การ
สัง่ ซื ้อสินค้ า, การเก็บรวบรวมใบแจ้ งหนี ้
การบริ หารงานสินค้ าคงคลัง：รายการสินค้ าคงคลัง, การ
แลกเปลีย่ นสินค้ า
การบริ หารงานการบัญชีและการเงิน：บัญชีแยกประเภททัว่ ไป,
การรรับเงิน, การจ่ายเงิน, สินทรัพย์, การบันทึกเงินสด
การบริ หารงานข้ อมูล：สินค้ า, การบริ การ, สินค้ าคงคลัง,
จัดซื ้อ, การแลกเปลีย่ นข้ อมูล

จุดแข็งหลักและผลประโยชน์：
>
>

>
>
>

>

ครอบคลุมทุกปั จจัยพื ้นฐานของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กรโดยรวม (ERP)
ทางเลือกของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
โดยรวม (ERP) โดยออกแบบมาพิเศษเฉพาะสาหรับธุรกิจ
ยางและกระบวนการทางธุรกิจได้ อย่างรวดเร็ วพอดี
ไม่เพียงแต่เป็ นวิธีที่สะดวกในการทายอดขาย แต่ยงั
เสริ มสร้ างกระบวนการมาตรฐาน
ตัวช่วยด้ านการส่งมอบบริ การที่ดีและช่วยเพิ่มความ
พึงพอใจของลูกค้ า
ผู้ใช้ งานสามารถทาการเชื่อมโยงทางเลือกที่เหมาะสมและง่าย
ต่อการใช้ งาน
การสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า

>

>

>

>
>

>

incadea.fastfit คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) ทัว่ โลก โดยตอบสนองความต้ องการ

ของธุรกิจหลักพวกยางรถยนต์และธุรกิจยานยนต์ชิ ้นส่วนอะไหล่ให้ คณ
ุ ประโยชน์ที่จาเป็ นในการนาหน้ าก่อนคูแ่ ข่งขัน

For more information on us
www.naviworld-asia.com

