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Account Receivable ระบบบัญชีรายรับ
Account Payable ระบบบัญชีรายจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น
General Ledger ระบบบัญชีแยกประเภท และงบการเงิน
VAT / With Holding Tax ระบบภาษี
Financial Management ระบบบริหารเงินสด เงินฝาก เช็ครับจ่าย
System Management ระบบจัดการฐานข้อมูลและกำหนดสิทธิ
ครอบคลุมงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีรายรับ รายจ่าย แยกประเภท
มีเครื่องมือ รายละเอียด ความยืดหยุ่น ครบทุกความต้องการ
รองรับรูปแบบธุรกิจต่างๆ มากมาย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ไปยังระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบภาษี ระบบงบประมาณ โดยใช้ฐานข้อมูล
ร่วมกันกับ BOSERP2018 จึงลดความซ้ำซ้อนในการทำงานได้เป็นอย่างดี
และสามารถกำหนดผู้ใช้ ความปลอดภัยของผู้ใช้ได้หลากหลายระดับ

DB 2
่
่
บริษัท วิชั่นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที
กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-464-5402 Fax: 02-464-5403 Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contact@vision4.co.th 081-702-8006

โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบบัญชี การเงิน และภาษี - Vision4 BOS Account for Windows

AR

Account Receivable ระบบบัญชีรายได้
ไม่ว่าเงื่อนไข จะละเอียดซับซ้อนเพียงใด ทำได้ง่ายดาย ในขั้นตอนเดียว

- รองรับการขายสด ขายเชื่อ และฝากขาย และการรับเงินมัดจำ
- ใบแจ้งหนี้ สามารถนำเข้าข้อมูลการขาย (จากใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบเบิกสินค้าเพื่อขาย) แบ่งแยก
ลงตามรายการบัญชีที่กำหนดโดยอัตโนมัติ สามารถยืนยันเพื่อผ่านรายการเข้าสู่ สมุดรายวัน
บัญชีแยกประเภท และสามารถออกงบการเงินต่างๆได้ในขั้นตอนเดียว
- สามารถปรับทศนิยมแยกตามประเภท (เช่น จำนวนนับ 2 ตำแหน่ง แต่ต้นทุนให้ใช้ 6 ตำแหน่ง)
- รองรับ ส่วนลดรายการแบบหลายระดับ เช่น 30%+10%+500+@3+@1.5% (ลด% ลดจำนวนเงิน
ลดต่อหน่วย ผสมกันได้ และได้หลายระดับ
- รองรับส่วนท้ายบิล 3 ระดับ ส่วนลด % , ส่วนจำนวนเงิน และส่วนลดชำระ 2/10 N/30
- สามารถเพิ่มหนี้ ลดหนี้ ได้ในระดับรายการย่อย และสามารถสร้างใบลดหนี้ ได้หลายใบ ต่อหนึ่งใบแจ้ง
หนี้ รวมทั้งปรับยอดส่วนลดท้ายบิล แยกลงบัญชีได้ทั้งลดหนี้ และรับคืน
- สร้างใบวางบิลอัตโนมัติ แยกตามผู้ดูแล เขตการขาย ลูกหนี้ และช่วงเวลาวางบิล
- สามารถออกใบวางบิล และใบเสร็จรับเงินได้ทั้งแบบแสดงรายการ และแบบรวมบิล
- แถบสีเตือนกรณีวงเงินเครดิตใกล้เต็ม หรือเตือนเมื่อใช้เกินวงเงิน ใกล้ถึงกำหนดชำระ
- รองรับลูกหนี้รายตัวแบบรหัสบัญชีเดียว และแยกรหัสลูกหนี้ หรือแยกรหัสบัญชี
- บันทึกยอดยกมาแยกตามใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ได้ ทำให้หักลดหนี้ภายหลังได้
- สถิติในการเก็บประวัติราคา ยอดขาย สะสมยอด สถานะการเงิน แยกตามลูกหนี้
- สามารถกำหนดราคาขายได้ถึง 10 ช่องราคาขาย หรือตามลูกค้า กลุ่มลูกค้า
- สามารถกำหนดส่งเสริมการขาย ทั้งราคา และส่วนลดได้ถึง 10 ช่องราคาขาย หรือตามลูกค้า กลุ่มลูกค้า
- สามารถเรียกดูสรุปยอดคอมมิชชั่นของพนักงานขาย ได้ในทันที
- มีรายงานสรุปยอดแจ้งหนี้ ลดหนี้ ยอดหนี้ อายุลูกหนี้ อายุลูกหนี้ค้างชำระ การ์ดลูกหนี้ การ์ดสรุป นำ
เสนอผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

AP

Account Payable ระบบบัญชีรายจ่าย
ต้นทุนแฝง หรือการลงบัญชี แยกตามประเภทวัตถุดิบ จะไม่ใช่เรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไป

- ใบรับแจ้งหนี้ สามารถนำเข้าข้อมูลการซื้อ (จากใบสืบราคา ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับสินค้า) แบ่งแยกลงตาม
รายการบัญชีที่กำหนดโดยอัตโนมัติสามารถยืนยันเพื่อผ่านรายการเข้าสู่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท
และสามารถออกงบการเงินต่างๆได้ในขั้นตอนเดียว
- สามารถปรับทศนิยมแยกตามประเภท (เช่น จำนวนนับ 2 ตำแหน่ง แต่ต้นทุนให้ใช้ 6 ตำแหน่ง)
Welfare ระบบสวัสบดิหรืกอาร
งาน
- รองรับส่วนลดรายการแบบหลายระดั
รองรัพนั
บส่วกนท้
ายบิล 3 ระดับ ส่วนลด % , ส่วนจำนวนเงิน
และส่วนลดชำระ 2/10 N/30
- สามารถรับเพิ่มหนี้ รับลดหนี้ ได้ในระดับรายการย่อย และสามารถสร้างใบรับลดหนี้ ได้หลายใบ ต่อ
หนึ่งใบแจ้งหนี้ รวมทั้งปรับยอดส่วนลดท้ายบิล แยกลงบัญชีได้ทั้งลดหนี้ และส่งคืน
- บันทึกรับวางบิล และดึงข้อมูลจากใบรับแจ้งหนี้ รับลดหนี้ รับเพิ่มหนี้ ตามเงื่อนไขต่างๆได้หลากหลาย
- แถบสีเตือนกรณีวงเงินเครดิตใกล้เต็ม หรือเตือนเมื่อใช้เกินวงเงิน
- รองรับเจ้าหนี้รายตัวแบบรหัสบัญชีเดียว และแยกรหัสเจ้าหนี้
- บันทึกยอดยกมาแยกตามใบรับแจ้งหนี้ รับลดหนี้ และรับเพิ่มหนี้ได้ ทำให้หักลดหนี้ภายหลังได้
- สถิติในการเก็บประวัติราคา ยอดซื้อ สะสมยอด โครงการ แยกตามเจ้าหนี้ี
- เครื่องมือปรับปรุงต้นทุนแฝง ทั้งด้านบัญชี และสินค้าคงคลัง
- มีรายงานสรุปยอดรับแจ้งหนี้ รับลดหนี้ ยอดหนี้ อายุเจ้าหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ นำเสนอผู้บริหารได้อย่างถูก
ต้องและรวดเร็ว
่
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GL

General Ledger ระบบบัญชีแยกประเภท
ถึงแม้การลงบัญชี จะเป็นแบบอัตโนมัติทั้งระบบ แต่ยังสามาถสามารถเรียกดูภายหลัง
หรือปรับปรุงรายการที่ยังไม่ผ่านรายการได้ งบการเงินจะทันสมัยตลอดเวลา

- กำหนดผังบัญชีได้เอง หรือใช้ของระบบ สามารถแยก หรือรวมสาขาใช้งานได้
- กำหนดงวด รอบบัญชีแบบอัตโนมัติได้
- สามารถกำหนดให้ลงบัญชีอัตโนมัติ ได้หลายระดับ ตั้งแต่เอกสาร จนถึงระดับสินค้า
- สามารถเรียกดูงบต่างๆได้ โดยง่ายตลอดเวลา (Real time)
- สามารถจัดทำเอกสารนำส่งสรรพากรได้โดยง่ายดาย ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานของกฎหมาย
- สามารถเรียกดู รายงานทางด้านการเงินต่างๆ ได้ทันทีที่ต้องการ (Real time)
- รายงานการเงินต่างๆ สามารถออกเป็นแบบช่วงเวลาได้
- ไม่ต้องปิดงวดบัญชี (รายเดือน) ก็ทำงานข้ามงวดได้
- -กำหนดสมุดรายวันได้ไม่จำกัด
- เครื่องมือค้นหาเอกสารจากใบสำคัญต่างๆ
ระบบจัดการฐานข้
อมู/ ลRealและกำหนดสิ
ทธิ
- กำหนดให้ผ่านบัญชีSystem
อัตโนมัติได้ Management
หรือประมวลผลผ่านรายการแบบกลุ
่มได้ (Batch Post
time post)
- ใช้รหัสบัญชีเดียวกัน แต่แยกรายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ สาขา ฝ่าย โครงการ ได้
- Customize เชื่อมโยงคำสั่งเพิ่มเติมได้

TAX

VAT / With Holding Tax ระบบภาษี
การบันทึกซื้อ ขาย ลดหนี้ เพิ่มหนี้ บันทึกใบสำคัญรับ จ่าย ระบบจะเชื่อมโยงการทำภาษีซื้อและภาษีขาย หนังสือหักณที่จ่าย อัตโนมัติ
สามารถ Preview หรือพิมพ์ตรวจสอบได้ทันที ไม่ต้องมาคำนวณ หรือกรอกรายการอีกต่อไป สะดวก และครอบคลุมการทำงาน

- สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีที่กำลังเกิดขึ้น และสามารถเปรียบเทียบได้ทันที
- สามารถปรับปรุงรายงานภาษีได้ (ปรับปรุงใบกำกับภาษี แบบมีร่องรอย)
- พิมพ์แบบยื่นภาษีมูค่าเพิ่ม ภ.พ.30
- พิมพ์ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53
- รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

่
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FM

Financial Management ระบบบริหารการเงิน
ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน และทันสมัย อย่างเช่น เครื่องมือบันทึกใบสำคัญ พิมพ์เช็ค
พิมพ์ใบนำฝาก ช่วยในการทำงานสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

CB

Cheque / Banking ระบบควบคุมเช็ค และเงินฝาก
ตรวจสอบการเคลื่อนไหว และยอดบัญชีเงิน ฝาก / เงินสด ง่ายดาย เพียงหน้าจอเดียว

- มีเอกสารนำฝาก และกระทบยอดบัญชีธนาคารได้
- พิมพ์ใบนำฝาก จากระบบได้ ทุกธนาคาร
- เพิ่มเติม ปรับปรุงรูปแบบ เช็ค และพิมพ์เช็คได้ไม่จำกัด
- ตรวจสอบยอด เงินฝาก เงินค้างรับ แยกตามบัญชีธนาคาร หรือผู้ดูแล
- การทำงานจะเชื่อมต่อ กับระบบบัญชีโดยตรง เน้นการควบคุมภายใน ทั้งฝ่ายบัญชี และการเงิน
- รองรับการชำระได้หลายรูปแบบ รวมทั้งการทอนเงิน และกำหนดค่าธรรมเนียมการชำระแต่ละแบบได้
- สามารถสรุปรายได้และรายจ่ายอื่นๆ นำเสนอผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- รองรับการทำงานแบบ Multi Currency ในทุกเอกสาร
- มีเอกสารการเบิก นำฝาก โอน และเคลื่อนย้ายเงิน
- สามารถสรุปยอดคงเหลือเงิน แยกตามที่เก็บ ธนาคาร หรือรวมกันได้
- วิเคราะห์งบการเงินเป็นแผนกหรือ ศูนย์กำไร ได้

PC

Petty Cash ระบบควบคุมเงินสดย่อย
ครบทุกขั้นตอนควบคุมเงินสดย่อย รองรับเงินทอน เงินทดรองจ่าย และเงินสดย่อย

- ตั้งวงเงินสดย่อย ได้หลายผู้ถือ ไม่จำกัด
- ตรวจสอบยอดได้ตลอดเวลา
-มีระบบขอเบิกเงินทดรองจ่าย ระบบโอนเงินเงินทดรองจ่าย และระบบรับเงินทดรองจ่าย
-มีระบบขอเบิกเงินสดย่อย และเคลียร์เงินสดย่อยพร้อมเงินทดรองจ่าย

BG

Budget System ระบบควบคุมงบประมาณ
เพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า

- กำหนดงบประมาณ แยกตามรหัสบัญชี
- กำหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย แยกตาม โครงการ ประเภท ฝ่าย แผนก หน่วยงาน *
- เปรียบเทียบกับงบประมาณ กับจำนวนเงินที่ใช้จริง แยกตาม ประเภท ฝ่าย แผนก หน่วยงาน *
- วิเคราะห์ ความเติบโต หรือแนวโน้มการเพิ่มลด ของงบประมาณ *

SM

System Management ระบบจัดการฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ
กำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างละเอียด

- สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบ
หรือตำแหน่งงานเช่นการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เป็นต้น
- สามารถกำหนดกำหนดสิทธิเพื่อดูเฉพาะสาขาหรือรวมสาขาได้ให้สิทธเฉพาะบุ
ิ
คคล
- สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในแต่ละคำสั่ง หรือรายงานได้
- เชื่อมโยงเวลา และข้อมูลผ่าน Remote สาขาได้ รวมถึงสามารถทำงานผ่าน ระบบสาขาได้ (ขึ้นการ
สิทธิการใช้งาน และการติดตั้ง)

่
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