แนะนำ ซอฟท์แวร์ Forwardpro Xpress

ซอฟท์แวร์ Forwardpro Xpress ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น และรองรับเงื่อนไขต่างๆของธุรกิจจัดการ
ขนส่งระหว่างประเทศ (International Freight Forwarder) และ ธุรกิจตัวแทนดาเนินพิธกี ารศุลกากรเพื่อออกของ
(Customs Broker) ซอฟท์แวร์ Forwardpro Xpress ประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบคือ 1) ระบบ Adminstrative
Services 2) ระบบ Sea Freight Forwarder 3) ระบบ Customs Brokerage Service และ 4) ระบบ Financial
Accounting
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ระบบ Administrative Services
ระบบ Administrative Services ทาหน้าทีจ่ ดั การงานหลักๆ ทีท่ ุกระบบต้องใช้ร่วมกัน โดยสามารถ
สร้างฐานข้อมูลหลัก (Master Files) เพื่อใช้อ้างอิงในการ
บัน ทึก รายการต่ า งๆในระบบ ฐานข้อ มู ล หลัก ที่ ส าคัญ
ประกอบด้วย รหัสลู กหนี้/เจ้าหนี้ (Business File) รหัส
เงื่อ นไขการช าระเงิน (Credit Term) รหัส พนั ก งาน
(Employee Code) และรหัสสินค้าและบริการ (Item and
Service Code) เป็นต้น
กาหนดสิ ทธิ์ ในการใช้ งานโปรแกรมตามรหัสผู้ใ ช้ งาน
ผูใ้ ช้งานแต่ละคนจะมีสทิ ธิ ์เข้าถึงหน้าจอใช้งานทีต่ ่างกันทัง้ นี้
ตามทีก่ าหนดโดยผูจ้ ดั การระบบ (ADMIN)
กาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึงฐานข้อมูลตามรหัสผู้ใช้ งาน
ผูใ้ ช้งานที่ไ ด้ส ิทธิใ์ นการเข้าถึง หน้ าจอสามารถเรีย กดูและ
แก้ไ ขข้อ มูลที่ต นเองสร้างขึ้น เท่ านัน้ ผู้ใ ช้ง านไม่ส ามารถ
เรียกดูหรือแก้ไขข้อมูลทีส่ ร้างโดยผุอ้ ่นื เว้นแต่จะได้สทิ ธิ ์จาก
ผูด้ แู ลระบบให้ทาได้

หน้าจอสร้างรหัสลูกค้า (ในประเทศ)

ระบบ Fixed Fund เป็ นระบบควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายที่
เป็ นเงินสด เช่น Petty Cash ทัง้ นี้เพื่อให้มรี ะบบควบคุม
เงินสดทีมปี ระสิทธิภาพ
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ระบบ Sea Freight Operations
ขอบเขตงานในระบบนี้ครอบคลุมรายละเอียดงานส่วนใหญ่
ของการจัดการขนส่งทางเรือสมุทรขาออก (Outbound Sea
Freight) และ การจัด การขนส่ ง ทางเรือ สมุท รขาเข้า
(Inbound Sea Freight) โดย หน้าจอในระบบนี้ถูกออกแบบ
มาให้งา่ ยต่อการใช้งานและรองรับเงือ่ นไขพิเศษต่างๆ

ระบบ Outbound Sea Freight Operations
ด้วยระบบนี้ท่านสามารถ
วางแผนการขาย (Sale Plan) แต่ละรอบสัปดาห์ในรูป
แจกแจงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างระวางเรือที่ได้จอง
ไว้กบั สายเรือ ยอดสั ่งซื้อ จากลู กค้าและยอดขายที่ไ ด้
ยืน ยันจากลู กค้าท าให้สามารถตรวจสอบยอดขายได้
ตลอดเวลา
จัดทาใบแจ้งการจองระวาง (Booking Memo) ให้แก่
ลูกค้าโดยแสดงรายละเอียดต่างๆของการส่งสินค้า เช่น
รายละเอียดสินค้าและหมายเลขหีบห่อ (Goods and
Marks No.) เวลาและสถานที่ในการบรรจุ ตลอดจน
ราคาเสนอขาย รายละเอียดนี้จ ะนาไปจัดทา Bill of
Lading และใบแจ้งหนี้โดยไม่ตอ้ งป้อนข้อมูลซ้า

หน้าจอบันทึกรหัสงาน (Job Number)
บัน ทึกรายการใบแจ้ง หนี้ (Billings) โดยการส าเนา
ข้อมูลจาก Booking Memo พร้อมทัง้ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
(Invoice) ใบเพิ่ม หนี้ (Debit Note) และ ใบลดหนี้
(Credit Note) ข้อมูลแจ้งหนี้ทงั ้ หมดจะถูกส่งต่อไปยัง
แผนกบัญชีเพื่อเข้าสูร่ ะบบคุมลูกหนี้โดยอัตโนมัติทาให้
ไม่ตอ้ งป้อนข้อมูลซ้า

สร้างรหัส อ้างอิง งาน (Job Reference) เพื่อ บัน ทึก
รายละเอียดของ Ocean B/Lและเพื่อใช้อ้างอิงในระบบ
Job Costing พร้อมทัง้ พิมพ์ Shipping Particular ส่ง
ให้แก่สายเรือโดยสามารถจัดพิมพ์ลงในแบบพิมพ์ได้ไม่
จากัดจานวนและรูปแบบ ทัง้ สามารถส่งออกเป็ นไฟล์
Acrobat

บันทึกรายการต้นทุน (Costings) โดย การสาเนาข้อมูล
จาก Booking Memo พร้อมทัง้ พิมพ์ใบสาคัญค้างจ่าย
(Payable Voucher) จากนัน้ ข้อมูลต้นทุนทัง้ หมดจะถูก
ส่ง ต่ อไปยัง แผนกบัญ ชีเพื่อ เข้าสู่ระบบคุม เจ้าหนี้ โ ดย
อัตโนมัตทิ าให้ไม่ตอ้ งป้อนข้อมูลซ้า

สร้างรหัสอ้างอิงงานย่อย (House Reference) เพื่อใช้
อ้างอิงในระบบ Job Costing และพิมพ์ใบตราส่งสินค้า
(Bill of Lading) ได้ไม่จากัดจานวนและรูปแบบพร้อม
ทัง้ สามารถส่งออกเป็ น ไฟล์ Acrobat เพื่อ ส่ง ให้แ ก่
เอเย่นต์หรือลูกค้าโดยแนบไปพร้อม E-mail ทาให้ไม่
จาเป็นต้องใช้ Scanner

ตรวจสอบกาไรขาดทุนของรหัสงานได้ทนั ทีจากหน้าจอ
“กระดาษทาการกาไรขาดทุนขาเข้า” พร้อมทัง้ สามารถ
ทาการแบ่งกาไรขาดทุนและพิมพ์กระดาษทาการการ
แบ่งกาไรขาดทุนแก่เอเย่นต์ถา้ ต้องการ
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ระบบ Inbound Sea Freight Operations
ด้วยระบบนี้ท่านสามารถ
สร้างรหัสอ้างอิงงานหลัก (Job Reference) เพื่อบันทึก
รายละเอียดของ Ocean B/Lและเพื่อใช้อา้ งอิงในระบบ
Job Costing
สร้างรหัส อ้างอิง งานย่ อย (House Reference) จาก
รายละเอียดใน House B/L เพื่อบันทึกรายละเอียดของ
House B/L และเพื่อใช้อา้ งอิงในระบบ Job Costing
พิมพ์รายละเอียดแก้ไขบัญชีเรือ (Amendment of
Manifest) สาหรับจัดส่งให้แก่สายเรือ
บันทึกรายการแจ้งหนี้ (Billings) และต้นทุน (Costing)
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้และใบสาคัญค้างจ่ายได้ง่ายและ
ถูกต้อง โดยข้อ มูลทัง้ หมดจะส่งต่ อไปยังแผนกบัญ ชี
โดยอัตโนมัตเิ มือ่ ผ่านรายการ

หน้าจอบันทึกใบแจ้งหนี้ขาเข้า (Inbound Invoice)
ตรวจสอบก าไรขาดทุ น ของรหั ส งานได้ ท ั น ที จ าก
หน้าจอ “กระดาษทาการกาไรขาดทุนขาออก” พร้อมทัง้
สามารถทาการแบ่งกาไรขาดทุน และพิมพ์กระดาษท า
การการแบ่งกาไรขาดทุนแก่เอเย่นต์ถา้ ต้องการ

รำยงำนเพื่อกำรวิ เครำะห์และตรวจสอบที่ครบถ้วน (Comprehensive Analysis and Audit Report
ด้วยระบบนี้ท่ านสามารถพิม พ์รายงานเพื่อการตรวจสอบ
และการวิเคราะห์ได้มากมายและสามารถออกแบบเพิ่มเติม
ได้ไม่จากัดจานวน รายงานมาตรฐานทีส่ าคัญประกอบด้วย
Direct Profit Analysis เป็ นรายงานที่แจกแจงรายได้และ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรหัสงานย่อยและรหัสงานหลัก
พร้อมแสดงกาไรขาดทุนตามรหัสงานทัง้ สองระดับ
Allocated Profit Analysis เป็ นรายงานที่แจกแจงรายได้
และต้นทุนทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละรหัสงานย่อยและรหัสงานหลัก
เช่น เดีย วกับ Direct Profit Analysisกัน อย่ างไรก็ต าม
รายงานนี้ ม ีค วามแตกต่ างจาก Direct Profit Analysis
ั วนรายได้และต้นทุนทีร่ บั หรือจ่าย
เนื่องจากจะแสดงการปนส่
ตามรหัสอ้างอิงงานหลักไปยังรหัสอ้างอิงงานย่อยด้วย
Sale Volume เป็นรายงานทีแ่ จกแจงปริมาณขายในแต่ละ
รหัสงานย่อยและรหัสงานหลัก
Detailed Transactions เป็นรายงานที่แจกแจงข้อมูลแบบ
ละเอียดของรหัสงานหลัก รหัสงานย่อย รายการแจ้งหนี้และ
ต้ น ทุ น ทั ง้ นี้ เ พื่ อ ให้ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบใช้ เ ป็ น รายงานในการ
ตรวจทานข้อมูลทีไ่ ด้บนั ทึกก่อนทาการปิดรหัสงาน

หน้าจอพิมพ์รายงานเพือ่ การวิเคราะห์และตรวจสอบ
Billing and Voucher Listing เป็ นรายงานสรุปรายการ
แจ้ ง หนี้ แ ละต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาที่ ก าหนดโดย
สามารถแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับใบแจ้งหนี้และใบสาคัญ
ค้างจ่ายได้อย่างครบถ้วน
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ระบบจัดการงานตัวแทนดาเนิ นพิ ธีการศุลกากร (Customs Clearance Broker)
ขอบเขตงานในระบบนี้ครอบคลุมรายละเอียดงานส่วนใหญ่ของงานตัวแทนดาเนินพิธีการศุลกากร (Customs Broker
Services) โดยการทางานระบบนี้ถูกออกแบบมาให้งา่ ยต่อการใช้งานและรองรับ เงือ่ นไขพิเศษต่างๆของการให้บริการ
ประเภทนี้
คุมค่ำใช้จ่ำยทุกประเภทตำมรหัสงำนเพื่อกำรแจ้งหนี้ ที่ถกู ต้องและครบถ้วน
ด้วยระบบนี้ ท่านสามารถ
สร้างรหัสอ้างอิงงานเพื่อบันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น
เลขที่ ใ บขนสิน ค้า ชื่อ ผู้น าเข้ า และส่ ง ออก เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยงั ใช้อา้ งอิงในระบบ Job Costing อีกด้วย
ควบคุ ม เงิน ทดรองที่ จ่ า ยแก่ พ นั ก งานออกของโดย
รายการ เบิกจ่ายของพนักงานนี้จะนามาสรุปใน “ใบ
ขอเบิกค่าใช้จ่าย” เพื่อส่งต่อยังแผนกบัญชีเพื่อเคลียร์
เงินทดรองจ่าย ซึ่งข้อมูลในการเบิกจ่ายทัง้ หมดจะถูก
นาไปจัดท าใบสาคัญ ค้างจ่ ายและใช้เป็ นฐานข้อมูลใน
การเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า
รวบรวมรายการจ่ า ยเงิน ทัง้ หมดตามรหัส งานทัง้ ที่
เบิกจ่ายจากพนักงานชิปปิ้ง และจากการใบแจ้งหนี้ โดย
แยกออกเป็นส่วนเงินทดรอง และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถทารายการแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

หน้าจอสร้างงานอ้างอิง (Job Reference)
จัดทารายการแจ้งหนี้ (Billing) และต้นทุน (Costing)
ได้งา่ ยและถูกต้องโดยข้อมูลทัง้ หมดจะถูกโอนต่อไปยัง
แผนกบัญชี โดยอัตโนมัตเิ มือ่ ผ่านรายการ

รำยงำนเพื่อกำรวิ เครำะห์และตรวจสอบที่ครบถ้วน (Comprehensive Analysis and Audit Report
ด้วยระบบนี้ท่านสามารถพิมพ์รายงานเพื่อการตรวจสอบและการวิเคราะห์ได้มากมายและสามารถออกแบบเพิม่ เติมได้ไม่
จากัดจานวน รายงานมาตรฐานทีส่ าคัญประกอบด้วย
Profit Analysis เป็นรายงานทีแ่ จกแจงรายได้และต้นทุนที่
เกิดขึน้ จริงในแต่ละรหัสงานพร้อมแสดงกาไรขาดทุนตาม
รหัสงานทัง้ สองระดับ

Billing and Voucher Listing เป็นรายงานสรุปรายการ
แจ้งหนี้และต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาทีก่ าหนดโดย
สามารถแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับใบแจ้งหนี้และใบสาคัญ
ค้างจ่ายได้อย่างครบถ้วน

Detailed Transactions เป็นรายงานทีแ่ จกแจง
รายละเอียดต่างๆของรหัสงาน รายการแจ้งหนี้และต้นทุน
ทัง้ นี้เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบใช้เป็นรายงานในการตรวจทาน
ข้อมูลทีไ่ ด้บนั ทึกก่อนทาการปิดรหัสงาน
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ระบบ Financial Accounting
ระบบ Financial Accounting ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดข้อจากัดและความยุ่งยากทีเ่ กิดขึน้ จากการทางานจริงและให้การจัดทา
บัญชีของกิจการสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีทรี่ บั รองทั ่วไปและถูกต้องตามกฎหมายและประมวลรัษฎากรทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบนี้
มีรายงานทางการเงินทีอ่ อกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริหารทุกระดับและโปรแกรมทัง้ หมดในระบบนี้จะ
เชือ่ มโยงกับโปรแกรมในระบบ Operations

ระบบ General Ledger
ระบบบัญชีแยกประเภททั ่วไป (General Ledger) จัดการข้อมูลด้านบัญชีการเงินทัง้ หมด ข้อมูลส่วนใหญ่จะนาเข้ามาจาก
ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ หรือระบบควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามท่านสามารถบันทึก
รายการบัญชีเพิม่ เติมเข้าระบบบัญชีแยกประภททั ่วไปได้ถา้ ต้องการ
ออกแบบและใช้งานระบบบัญชีแยกประเภททั ่วไปตามความต้องการ
ด้วยระบบบัญชีแยกประเภทท่านสามารถ
สร้างผังบัญชี (Chart of Accounts) ได้ตามต้องการ
โดยสามารถจั ด กลุ่ ม บัญ ชีไ ด้ ไ ม่ จ ากัด นอกจากนี้
โปรแกรมยังมีผงั บัญชีมาตรฐานสาหรับธุรกิจ Freight
Forwarder ให้เลือกใช้อกี ด้วย
บัน ทึ ก รายการบัญ ชีต ามหลัก บัญ ชีคู่ ด้ ว ยหน้ า จอที่
ออกแบบมาให้ใ ช้งานง่าย โดยสามารถกาหนดเลขที่
เอกสารได้ย าวถึ ง 20 ตัว อักษรพร้อ มทัง้ ค าอธิ บ าย
รายการอย่ างเพีย งพอทัง้ ระดับหัว เอกสาร (Header)
และระดับรายละเอียดบัญชี (Account Details)
ออกแบบงบการเงิน รายงานการเงินและแบบพิมพ์ได้ไม่
จากัดจานวนและรูปแบบ อีกทัง้ สามารถนาออก (Export)
รายงานและแบบฟอร์มทุกประเภทไปเป็ นไฟล์ในตระกูล
สานักงาน (Microsoft Office) อะโครแบท (Acrobat)
และไฟล์ประเภทอื่นอีกมากมาย

หน้าจอสาหรับออกแบบผังบัญชีทใี ่ ช้งานง่ายและยืดหยุ่น

รายงานเพื่อการตรวจสอบและบริ หาร
ด้วยระบบบัญชีแยกประเภทท่านสามารถพิมพ์รายงานดังต่อไปนี้
งบทดลองและงบการเงิ น เมื่อได้บนั ทึก รายการบัญ ชีใ น
ระบบบัญ ชีแ ยกประเภทและระบบย่ อ ยแล้ว ท่ านสามารถ
จัดพิมพ์งบทดลองและงบการเงินได้ทนั ที

บัญ ชี แยกประเภททั ว่ ไป รายงานแจกแจงรายการ
เคลื่อนไหวของบรรดาเอกสารต่างๆในแต่ละบัญชีโดยท่าน
สามารถพิมพ์จดั กลุ่มตามรหัสบัญชี (Account Code) หรือ
รหัสงาน (Job Number) ก็ได้
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ระบบลูกหนี้ และระบบเจ้าหนี้ (Accounts Receivable and Payable)
ระบบลูกหนี้ (เจ้าหนี้) จัดการรายการบัญชีและรายงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ท่านสามารถใช้ระบบลูกหนี้ (เจ้าหนี้) ในการจัดทา
ใบแจ้งหนี้และติดตามรายการขาย (ซื้อ) และรับ (จ่าย) เงินของลูกหนี้ (เจ้าหนี้) แต่ละราย นอกจากนี้ระบบลูกหนี้ (เจ้าหนี้)
ยังทางานเชือ่ มโยงกับระบบควบคุมเงินสดและธนาคารและระบบบัญชีแยกประภททั ่วไป
กาหนดทางเลือกและใช้งานระบบลูกหนี้ (เจ้าหนี้ ) ตามความต้องการของธุรกิ จ
ด้วยระบบลูกหนี้ (เจ้าหนี้) ท่านสามารถ
กาหนดรูปแบบเลขที่เอกสารได้ต ามต้องการ รูปแบบ
เลขที่เอกสารซึ่ง ประกอบด้วยตัวนาหน้า (Prefix) และ
ล าดับ ที่ เ อกสารจะถู ก น าไปใช้ ใ นการก าหนดเลขที่
เอกสารแบบอัตโนมัติ (Auto Numbering)
เนื่อ งจากมีการสร้างรหัสบริการ (Service Code) ที่
เชื่อมโยงรหัสบัญชีไว้ล่ วงหน้าท าให้การท าใบแจ้งหนี้
(ใบสาคัญค้างจ่าย) จากระบบนี้เป็นเรือ่ งไม่ซบั ซ้อนและ
ผูจ้ ดั ทาใบแจ้งหนี้ (ใบสาคัญค้างจ่าย) ไม่ต้องมีความรู้
ด้านบัญชีมากนัก
จัด ท าใบแจ้ ง หนี้ (ใบส าคัญ ค้า งจ่ า ย) ได้ท ั ้ง ในและ
ต่างประเทศ พร้อมกับระบุรหัสงานหลัก (Master Job)
และ รหัสงานย่อ ย (Sub Job) ตามระบบต้น ทุน ตาม
งาน ( Job Costing)
จัดทาใบแจ้งหนี้ (ใบสาคัญค้างจ่าย) ได้ทุกประเภทโดย
ั หาเรื่อ งจุ ดรับ ผิด ในการเสีย ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม
ไม่ ม ีป ญ
(VAT Point)
พิมพ์ รายงานลูก หนี้ (เจ้าหนี้) คงเหลื อได้ ทัน ทีที่บั นทึ ก
รายการแล้วเสร็จ

หน้าจอสาหรับบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบเจ้าหนี้
กาหนดวันทีเ่ อกสารตามวันทีท่ พี่ มิ พ์เอกสารแต่ลงบัญชี
ขายให้ตรงกับรอบบัญชีทตี่ อ้ งการได้
ออกแบบรายงานและแบบพิม พ์ ได้ไ ม่จ ากัดจ านวนและ
รูปแบบ อีกทัง้ สามารถน าออก (Export) รายงานและ
แบบฟอร์ม ทุ กประเภทไปเป็ น ไฟล์ ใ นตระกูล ส านักงาน
(Microsoft Office) อะโครแบท (Acrobat) และไฟล์
ประเภทอื่นอีกมากมาย
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ระบบ Cash and Bank
ระบบควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคารจัดการรายการบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับเงินสดและเงินฝากธนาคารทัง้ หมด โดยท่าน
สามารถใช้ระบบนี้ในการบันทึกรับชาระเงินจากลูกหนี้และจ่ายชาระเงินแก่เจ้าหนี้ จัดพิมพ์เอกสารทุกประเภททีเ่ กีย่ วข้อง
และการทางานในระบบนี้จะเชือ่ มโยงกับระบบอื่นๆในโปรแกรม Forwardpro Xpress อย่างสมบูรณ์แบบ
การทางานที่ยืดหยุ่น และรับรองทุกเงื่อนไขของธุรกิ จ Freight Forwarder และ Customs Broker
เนื่องจากโปรแกรม Forwardpro Xpress ถูกออกแบบมาเพื่อรับรองระบบบัญชีของ Freight Forwarder และ Customs
ั
Broker ซึง่ มีระบบการรับจ่ายเงินทีแ่ ตกต่างจากธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจให้บริการอื่น ดังนัน้ บรรดาเงือ่ นไขหรือปญหา
ต่างๆทีท่ ่านมักจะพบจากการทางานด้วยโปรแกรมอื่นจะถูกขจัดหรือจัดการได้ทุกกรณี ดังนี้
บันทึกการรับชาระเงินจากลูกหนี้ทงั ้ ในและต่างประเทศ
เป็นเงินสด เช็ค เงินโอน หรือหักกลบลบหนี้กบั เจ้าหนี้
บันทึกภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า (ถูกหักโดยลูกหนี้) และ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี และใบเสร็จ รับเงิน
ทดรองจ่ายได้ไม่จากัดปริมาณและรูปแบบ
บันทึกการจ่ายชาระเงินแก่เจ้าหนี้ทงั ้ ในและต่างประเทศ
เป็นเงินสด เช็ค เงินโอน หรือ ทาการหักกลบลบหนี้กบั
ลูกหนี้ พร้อมบันทึก ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (หักเอา
จากเจ้ าหนี้ ) ใบส าคัญ จ่ าย และเช็ค จ่ า ยได้ไ ม่จ ากัด
ปริมาณและรูปแบบ

หน้าจอบันทึกการรับจ่ายเงินจากลูกค้า

สามารถรับจ่ายชาระหนี้แบบ Prepayment ได้ไม่จากัด
โดยโปรแกรมจะนารายการรับจ่ ายไปจับคู่กบั เอกสาร
ตัง้ หนี้หลังผ่านรายการในระบบลูกหนี้ (เจ้าหนี้) แล้ว

สามารถกาหนดวันที่เ อกสารต่างๆ เช่น วันที่ใ บกากับ
ภาษีให้แตกต่างกับวันทีท่ ลี่ งบัญชีกรณีที่วนั ที่ทงั ้ สองไม่
สอดคล้องกัน

นอกจากการรับจ่ ายลูกหนี้ และเจ้าหนี้ (กรณีม ีการตัง้
หนี้ไว้กอ่ น) แล้วท่านยังสามารถบันทึกรายการรับจ่าย
และพิมพ์เอกสารรับจ่ายต่างๆโดยไม่จาต้องตัง้ หนี้ก่อน
เช่ น เดี ย วกับ กรณี ร ั บ จ่ า ย จากลู ก หนี้ ห รื อ เจ้ า หนี้
ตามปกติ

กรณี ร ับ ช าระเงิ น จากลู ก หนี้ เ ป็ น เงิ น สดหรื อ เช็ ค
โปรแกรมจะโอนข้อมูลเงินสดและเช็คไปยังทะเบียนคุม
เช็คเพื่อรอให้ท่านนาฝากเมือ่ เช็คถึงกาหนดพร้อมพิมพ์
ใบนาฝาก (Pay In Slip)

สามารถเลือ กพิมพ์ใ บเสร็จรับเงิน และ ใบกากับภาษี
แบบแจงรายละเอียดเฉพาะใบแจ้งหนี้ทไี่ ด้รบั ชาระ หรือ
แบบแจงรายการหรือประเภทของบริการที่ได้รบั ชาระ
( เช่นค่าระวาง ค่าCFS และค่า D/O เป็นต้น)

จัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย และใบต่อ
ภ.ง.ด. ในนามผูก้ ระทาการแทนแยกจากของบริษทั เพื่อ
นาส่งกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง
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ข้อมูลทางเทคนิค
ระบบฐานข้อมูล

:

Microsoft SQL Server 2000/2005/2008

ระบบรายงาน

:

Crystal Report 9/10/11

ระบบปฏิบตั กิ าร Server

:

Microsoft Server 2000/2003/2008

ระบบปฏิบตั กิ าร Client

:

Window XP/Vista/7
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แนะนำ บริษทั ฟอร์เวิรด์ ซอฟท์ จำกัด
บริษ ัท ฟอร์เ วิร์ด ซอฟท์ จ ากัด ก่อ ตัง้ ขึ้น เมื่อ ปี 2555 โดย
แยกตัวจาก บริษทั เอ็นซี ออดิท จ ากัด (ก่อตัง้ เมื่อปี 2542
เพื่อให้บริการตรวจสอบบัญชี และทีป่ รึกษาด้านบัญชีและภาษี
อากร)
เนื่องจากลูกค้าของบริษทั (เอ็นซี ออดิท) ส่วนหนึ่งที่ประกอบ
ธุรกิจ Freight Forwarder มักประสบปญั หาในการใช้งาน
ซอฟท์แวร์ซงึ่ มีระบบ Operation ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
ระบบบัญชีได้ ทาให้เกิดความซ้ าซ้อนในการทางาน และส่วน
ใหญ่ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็จ ในการน าเอาซอฟท์ แ วร์ม าใช้
โดยเฉพาะบริษทั ทีม่ ขี นาดเล็กและขนาดกลาง
บริษทั มองเห็นโอกาสดังกล่าวจึงได้พฒ
ั นาซอฟท์แวร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจ Freight Forwarder และ
Customs Broker โดยใช้ช่อื ทางการค้าว่า Forwardpro โดยเริม่ นาสู่ตลาดตัง้ แต่ต้นปี 2548 ในปจั จุบนั บริษทั มีลูกค้าที่ติดตัง้
และใช้งานซอฟท์แวร์ กว่า 30 บริษทั รายชือ่ ลูกค้าบางส่วนมีดงั นี้

ชือ่ บริษทั
บริษทั แม็ค-เนลส์ ชิปปิ้ง จากัด
บริษทั โซเล็กซ์ เอ็กเพรส จากัด
บริษทั ออลเฟรท อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด
บริษทั ซีไอเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั อะคูเท็คท์ จากัด
บริษทั อีสต์เอเซีย ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ปีนนั ชิน ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
บริษทั ไพลอต โลจิสติคส์ จากัด และบริษทั ในกลุ่ม
บริษทั ชิโนทรานส์ โลจิสติค จากัด
บริษทั ในกลุ่มโปรเฟรท
เคดีพี โลจิสติคส์ (ปรเทศไทย) จากัด
เอ็มเอ็มพี โลจิสติคส์ จากัด
เคพี เอส อินเตอร์เนชั ่นแนล ทรานสปอร์ต จากัด
บริษทั เวิรล์ คอนเน็ท โลจิสติกส์ จากัด
บริษทั ที.วี.แอล โลจิสติกส์ จากัด
บริษทั ทรู โลจิสติกส์ จากัด

ปีทเี่ ริม่ ใช้งาน

จานวนเครือ่ งใช้งาน

2547
2547
2548
2549
2549
2549
2549
2550
2551
2551
2552
2553
2554
2555
2555
2555

40
25
15
15
30
15
20
100
15
120
20
20
20
15
15
15
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