


Perfect Blending ได�พัฒนาขดความสามารถของโอดูให�รองรับระบบบัญชีไทย และพัฒนาฟงก�ชั่นการทำงานต�างๆให�รองรับต�อกระบวนการ
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BI Dashboard 

Sale Dashboard

Expert Reporting & Export Excel

Inventory Dashboard

สามารถปรับแต�ง BI Dashboard ให�เหมาะสมกับลักษณะงานขององค�กร
ต�างๆได�อย�างง�ายดาย เพ่อใช�ในการตัดสินใจ รายงานสถานการณ� หรอ
แม�กระทั่งประกอบการวเคราะห�การดำเนินการวางแผนทางธุรกิจ เช�น
สามารถนำข�อมูลจากหลายๆส�วนในระบบมาสรุปในหน�าเดียวกัน 
สามารถปรับแต�งเป�น Strategic dashboard ที่ใช�สำหรับประกอบการ
วางแผนด�านกลยุทธ�
สามารถปรับแต�งเป�น Analytical dashboard ทีสามารถปรับแต�งเป�น Analytical dashboard ที่ใช�สำหรับประกอบการ
วเคราะห�
สามารถปรับแต�งเป�นOperational dashboards ใช�สำหรับประกอ
บการปฎิบัติงาน
สามารถสรุปข�อมูลเป�นให�อยู�ในรูปแบบต�างๆได� รูปแบบสวยงาม ทันสมัย 
ง�ายต�อการใช�งาน และ Real Time

สามารถปรับแต�ง รายงาน ให�เหมาะสมกับลักษณะงานขององค�กรต�างๆ
ได�อย�างง�ายดาย เพ่อใช�ในวเคราะห�ข�อมูล ตามมุมมองต�างๆ หลายมิติ 
เพ่อการตัดสินใจ รายงานสถานการณ� หรอวเคราะห�การดำเนินการวาง
แผนทางธุรกิจ
สามารถสรุปข�อมูลเป�น Pivot ลิสต� หรอ กราฟรูปแบบต�างๆ ทำให�
สามารถเปรยบเทียบข�อมูลได�
สามารถจัดกลุ�ม กรองข�อมูล ตามที่ต�องการได�สามารถจัดกลุ�ม กรองข�อมูล ตามที่ต�องการได�
ส�งออกข�อมูลเป�นไฟล� Excel ตามการปรับแต�งได�

สามารถปรับแต�ง รายงาน ให�อยู�ในรูปแบบ Excel ตาม Template ที่ได�
ออกแบบไว� ให�มี รูปแบบสวยงาม 
เพ่อนำไปเติมข�อมูลบางส�วนที่ Excel ได�
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Purchase Request Management Purchase Management
สามารถบันทึกใบขอราคาซื้อ ใบสั่งซื้อ แยกตามสาขา, แผนก หรอ
โครงการได�
สามารถกำหนดขั้นตอนการขออนุมัติได�แบบไม�จำกัดขั้นตอน สามารถ
ระบุผู�อนุมัติในแต�ละขั้นตอนได�
ผู�มีสิทธิ์อนุมัติสามารถอนุมัติได�เฉพาะการขอซื้อที่ถูกระบุตามผู�อนุมัติใน
แต�ละขั้นตอน
สามารถดึงรายการและใบขอซื้อที่อนุมัติแล�วไปเป�ดใบเสนอราคาซื้อได�สามารถดึงรายการและใบขอซื้อที่อนุมัติแล�วไปเป�ดใบเสนอราคาซื้อได�
เท�านั้น
สามารถติดตามสถานะของการขอซื้อได� เช�น อนุมัติแล�ว สั่งซื้อแล�ว 
สามารถแนบไฟล� ประกอบต�างๆ รวมทั้งสามารถพมพ�ใบขอซื้อตามรูป
แบบที่ต�องการ
สามารถวเคราะห�การขอซื้อเปรยบเทียบรายเดือน แยกตามแผนก แยก
ตามกลุ�มสินค�าได�

สามารถเลือกใบขอซื้อและสามารถดึงใบขอซื้อได�หลายใบ หลายรายการ
และทยอยสั่งซื้อได� 
สามารถดึงใบเสนอราคาซื้อเป�นใบสั่งซื้อได� โดยไม�ต�องคีย�ซ้ำ
กำหนดขั้นตอนการอนุมัติได�แบบไม�จำกัดขั้นตอน สามารถระบุผู�อนุมัติใน
แต�ละขั้นตอนได�
เมื่อยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะสร�างใบรับของให�อัตโนมัติ
สามารถเมลสามารถเมล�ใบสั่งซื้อและแนบฟอร�มใบสั่งซื้อไปยังผู�ขายได� จากระบบโอดู
ได�อย�างง�ายดาย
รองรับระบบเงนมัดจำซื้อ
สามารถติดตามเอกสารสั่งซื้อได�ว�าเอกสารใดที่ยังรับสินค�าไม�ครบ 
ติดตามสถานะการส�งสินค�า สินค�าค�างรับ
มีรายงานวเคราะห�การซื้อ (Purchase Analysis) แบบ Pivot และ กราฟ 
ได�หลายมุมมอง
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สามารถสร�างใบเสนอราคา และดึงใบเสนอราคาขายเป�นไปสั่งขายได�โดย
ไม�ต�องคีย�ซ้ำ
กำหนดขั้นตอนการอนุมัติได�แบบไม�จำกัดขั้นตอน สามารถระบุผู�อนุมัติใน
แต�ละขั้นตอนได�
สามารถบันทึกข�อมูลส�วนลดเป�นร�อยละหรอจำนวนเงนได� ต�อรายการ
สามารถกำหนดรูปแบบใบเสนอราคา (Quotation Template) ได�หลายรูป
แบบ เพ่อดึงมาใช�งาน ลดการคีย�รายการที่เกิดการขายเป�นประจำ
สามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะของการขายได�สามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะของการขายได�
สามารถเมล�ใบเสนอราคาและใบสั่งขายพร�อมทั้งแนบฟอร�มใบสั่งซื้อไปยัง
ลูกค�าได�จากระบบได�อย�างง�ายดาย
รองรับกำหนดวงเงนลูกค�า
สามารถเลือกและพมพ�ฟอร�มใบเสนอราคาและใบสั่งขายได�มากกว�า 1 รูป
แบบ
สามารถแนบไฟล�เอกสารผูกกับใบเสนอราคาและใบสั่งขายได� เช�น สามารถแนบไฟล�เอกสารผูกกับใบเสนอราคาและใบสั่งขายได� เช�น 
รูปภาพ รายละเอียดเพมเติม ได�ไม�จำกัด
สามารถเจาะลง (Drill Down) ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข�องได� เช�น  ใบส�งของ
ขาย ใบแจ�งหนี้ขายของใบสั่งขายนี้
มีรายงานวเคราะห�การขาย (Sale Analysis) เปรยบเทียบรายเดือน แยก
ตามทีมขาย พนักงานขาย ตามกลุ�มสินค�าได� โดยจะแสดงแบบตาราง 
Pivot และกราฟ
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Inventory Control & Warehouse Management

สามารถสร�างสินค�าเพยงตัวเดียวกรณีที่มีหลายแบบ เช�น เสื้อ มีหลายสี 
หลายแบบ
สามารถกำหนดข�อมูลหลักสินค�าได� เช�น รหัสสินค�า รหัสบาร�โค�ด รูปภาพ 
ประเภทสินค�า กลุ�มสินค�า  สินค�าสามารถซื้อหรอขายได� เส�นทางการได�มา
ของสินค�า
สามารถควบคุมสินค�าด�วยเลขซีเรยล เลขล็อต และวันที่หมดอายุได�
สามารถเก็บประวัติการซื้อสินค�าจากผู�ขาย ปรมาณขั้นต่ำและราคาของ
การซื้อการซื้อ
สามารถกำหนดกลุ�มสินค�าได�หลายระดับ
กลุ�มสินค�าสามารถกำหนดวธีการคำนวณต�นทุนสินค�าแบบต�นทุน
มาตรฐาน เฉลี่ย และตามจรง
สามารถกำหนดจดต่ำสุด-สูงสุด (Min-Max) ของสินค�าแยกแต�ละสถาน
ที่เก็บสินค�าได�
สามารถกำหนดให�สินค�าที่ถึงจดต่ำสุดทำการสั่งซื้อได�ทั้งแบบอัตโนมัติและสามารถกำหนดให�สินค�าที่ถึงจดต่ำสุดทำการสั่งซื้อได�ทั้งแบบอัตโนมัติและ
ดำเนินการเอง โดยจะสร�างใบขอซื้อหรอใบสั่งซื้อ ตามกระบวนการทำงาน
ของลูกค�า
สามารถรองรับการบรหารคลังและสถานที่เก็บสินค�าได�หลายสถานที่ 
(Mulit Locations)
สามารถกำหนดสถานที่เก็บสินค�าได�ถึงระดับชั้น ช�อง รวมทั้งกำหนด
สำหรับการบรหารพ้นที่ของสถานที่เก็บของได�
สามารถสร�างเส�นทางการได�มาของสินค�าได�หลายเส�นทาง เช�น มาจากการสามารถสร�างเส�นทางการได�มาของสินค�าได�หลายเส�นทาง เช�น มาจากการ
ซื้อ มาจากการผลิต
มีแดชบอร�ดสำหรับบรหารคลังสินค�า และแผนการรับสินค�าตามการ
กำหนดส�งของจากผู�ขาย
มีระบบการตรวจสอบครั้งก�อนที่รายการสินค�าจะมีผลต�อสต็อก
ระบบสามารถสร�างใบโอนย�ายให�อัตโนมัติ จากการยืนยันการซื้อของใบสั่งระบบสามารถสร�างใบโอนย�ายให�อัตโนมัติ จากการยืนยันการซื้อของใบสั่ง
ซื้อ จากการยืนยันการขายของใบสั่งขาย และการขอเบิกที่ได�รับการอนุมัติ
เบิกแล�ว
สามารถตรวจสอบสถานะของใบย�ายสินค�า เช�น สินค�าพร�อมที่รับเข�า 
สินค�าพอที่จะเบิกจ�ายบางส�วน หรอสินค�าพร�อมเบิกจ�ายทั้งหมด
สามารถรรับเข�าและเบิกจ�ายสินค�า แบบเต็มจำนวนหรอบางส�วนได�
มีการกำหนดรอบการตรวจนับสินค�าและการปรับปรุงสินค�าจากการตรวจมีการกำหนดรอบการตรวจนับสินค�าและการปรับปรุงสินค�าจากการตรวจ
นับสินค�า แยกตาม สถานที่เก็บสินค�า ระบบจะสร�างการปรับปรุงสต็อกและ
การปรับปรุงสต็อกจะมีผลก็ต�อเมื่อได�รับการตรวจสอบและอนุมัติแล�ว
เท�านั้น
มีรายงานเพ่อบรหารคลังสินค�า เช�น รายงานสินค�าคงคลัง ณ วันที่ 
รายงานการเคลื่อนไหวสินค�าล�าสุด รายงานการย�ายสินค�า รายงานสินค�า
ประเภทล็อต รายงานสินค�าคงเหลือ รายงานสต็อกการ�ด 
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Account Receivable Management

สามารถสร�างข�อมูลพ้นฐานต�างๆ ของลูกหนี้ ได� เช�น  ที่อยู� เลขประจำ
ตัวผู�เสียภาษี สาขา  การผูกรหัสบัญชี
สามารถกำหนดเง่อนไขการชำระเงนของลูกหนี้ได�ไม�จำกัดและระบบทำ
การคำนวณวันครบกำหนดการชำระเงนให�อัตโนมัติ
รองรับการกำหนดวงเงนลูกค�า
สามารถสร�างใบแจ�งหนี้จากการสั่งขาย หรอส�งของขาย โดยไม�ต�องคีย�
รายการซ้ำ โดยข�อมูลต�างๆจะเป�นไปตามใบสั่งขาย/ส�งของ
รองรับการตั้งหนี้เต็มจำนวนหรอบางส�วนได�รองรับการตั้งหนี้เต็มจำนวนหรอบางส�วนได�
เชื่อมโยงกับข�อมูลระบบบัญชี เพ่อลงรายการบัญชีลูกหนี้และดูการลง
รายการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้จากใบแจ�งหนี้ ได�ทั้งก�อน Post 
และหลัง Post
สามารถดูใบสั่งขายต�นทางที่ถูกสร�างเป�นใบแจ�งหนี้ขาย จากใบแจ�งหนี้ขาย
ได�
สามารถตรวจสอบสถานะของใบแจ�งหนี้ขายได�
สามารถตรวจสอบหนี้คงค�างและดูประวัติการชำระเงนของลูกหนี้แบบรายสามารถตรวจสอบหนี้คงค�างและดูประวัติการชำระเงนของลูกหนี้แบบราย
ตัวและรายใบได�
สามารถพมพ�ใบแจ�งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบสำคัญ ได� โดยสามารถแต�ง
ฟอร�มพมพ�ได�
สามารถจัดทำการลดหนี้ เพมหนี้ จากใบแจ�งหนี้ได�อย�างง�ายดาย 
มีรายงานวเคราะห�ลูกหนี้ แยกตามกลุ�มลูกหนี้และแยกตามมิติต�างๆ ได� 
รายงานสถานะใบแจ�งหนี้ขาย 
มีรายงานลูกหนี้รายตัว ลูกหนี้ค�างชำระรายตัว ยอดค�างชำระแต�ละราย มีรายงานลูกหนี้รายตัว ลูกหนี้ค�างชำระรายตัว ยอดค�างชำระแต�ละราย 
และ รายงานลูกหนี้ครบกำหนดชำระ
มีรายงานวเคราะห�อายุลูกหนี้ แบบ Dynamin สามารถพมพ�และส�งออก
ข�อมูลได�
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Account Payable Management

สามารถสร�างข�อมูลพ้นฐานต�างๆ ของเจ�าหนี้ ได� เช�น  ที่อยู� เลขประจำ
ตัวผู�เสียภาษี สาขา  การผูกรหัสบัญชี
สามารถกำหนดเง่อนไขการชำระเงนให�เจ�าหนี้ได�ไม�จำกัดและระบบทำการ
คำนวณวันครบกำหนดการชำระเงนให�อัตโนมัติ
รองรับระบบเงนมัดจำ
สามารถสร�างใบแจ�งหนี้แบบเต็มจำนวนหรอบางส�วนได� สร�างใบแจ�งหนี้จาก
ใบสั่งซื้อ หรอส�งของขายโดยไม�ต�องคีย�รายการซ้ำ 
สามารถบันทึกการแจ�งหนีสามารถบันทึกการแจ�งหนี้ได�หลายสกุลเงน 
เชื่อมโยงกับข�อมูลระบบบัญชี เพ่อลงรายการบัญชีเจ�าหนี้ใบสำคัญ 
สามารถดูการลงรายการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้จากใบแจ�งหนี้ทั้งก�อน 
Post และหลัง Post ได�
สามารถตรวจสอบสถานะของใบแจ�งหนี้ซื้อได�
สามารถตรวจสอบประวัติการแก�ไขใบแจ�งหนี้ซื้อได�
สามารถตรวจสอบหนี้คงค�างและดูประวัติการชำระเงนของเจ�าหนี้แบบรายสามารถตรวจสอบหนี้คงค�างและดูประวัติการชำระเงนของเจ�าหนี้แบบราย
ตัวและรายใบได� 
สามารถสร�างใบลดหนี้จากใบแจ�งหนี้ได�อย�างง�ายดาย
สามารถกำหนดภาษีซื้อสินค�าประเภทบรการ ภาษีซื้อยังไม�ถึงกำหนดเมื่อ
ตั้งหนี้ ภาษีซื้อและภาษีหัก ณ ที่จ�ายเมื่อชำระเงน เพ่อเชื่อมโยงกับข�อมูล
ระบบบัญชี และลงรายการบัญชีภาษีที่เกิดข้นได�ถูกต�อง 
มีรายงานวเคราะห�เจ�าหนี้ แยกตามกลุ�มเจ�าหนี้และแยกตามมิติต�างๆ ได� มีรายงานวเคราะห�เจ�าหนี้ แยกตามกลุ�มเจ�าหนี้และแยกตามมิติต�างๆ ได� 
รายงานสถานะใบแจ�งหนี้ซื้อ
มีรายงานเจ�าหนี้รายตัว แบบสรุปและแบบแจกแจง เจ�าหนี้ค�างชำระรายตัว 
ยอดค�างชำระแต�ละราย และ รายงานเจ�าหนี้ครบกำหนดชำระ
มีรายงานวเคราะห�อายุเจ�าหนี้ แบบ Dynamin สามารถพมพ�และส�งออก
ข�อมูลได�
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TAX Management
Billing Management

ระบบภาษีมูลค�าเพม (VAT)จะถูกส�งข�อมูลมาจากการบันทึกขาย และ
บันทึกรายการรายวันในระบบบัญชีแยกประเภท 
มีรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ
สามารถกำหนดภาษีซื้อสินค�าประเภทบรการ ภาษีซื้อยังไม�ถึงกำหนดเมื่อ
ตั้งหนี้ ภาษีซื้อและภาษีหัก ณ ที่จ�ายเมื่อชำระเงน เพ่อเชื่อมโยงกับข�อมูล
ระบบบัญชี และลงรายการบัญชีภาษีที่เกิดข้นได�ถูกต�อง
สามารถกำหนดงวดภาษีซื้อเพ่อนำส�งได�สามารถกำหนดงวดภาษีซื้อเพ่อนำส�งได�
สามารถพมพ�ใบ ภ.ง.ด. 1,3,35 ตามรูปแบบของสรรพากรได�
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ�าย (ภ.ง.ด.1,3,53) สามารถพมพ�ใบแนบและ
ส�งออกเป�น TextFile เพ่อยื่นภาษีทางเว็ปไซต�ของสรรพากรได�

สามารถรับวางบิลซื้อจากใบแจ�งหนี้ซื้อ
สามารถรับวางบิลขายจากใบแจ�งหนี้ขาย
ตรวจสอบใบแจ�งหนี้ที่ยังไม�ได�วางบิล/รับวางบิล
ติดตามสถานะการรับ/จ�ายเงน จากการวางบิล
Drill Down จากการวางบิลไปยังการแจ�งหนี้ หรอ 
การแจ�งหนี้ไปยังการวางบิล
ปรับแต�งรายงานเพ่อตรวจสอบสถานะ การรับจ�ายเงนจากการวางบิลปรับแต�งรายงานเพ่อตรวจสอบสถานะ การรับจ�ายเงนจากการวางบิล
ตรวจสอบว�า ใบแจ�งหนี้ได�วางบิลแล�วหรอยังได�
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Payment Management

สามารถรับและจ�ายชำระ ด�วยงนสด เงนโอน-เครดิตการ�ดและเช็คได�
สามารถรับและจ�ายชำระได�ทั้งเต็มจำนวนและบางส�วน
การรับและจ�ายชำระแบบบางส�วน สามารถระบุยอดชำระแต�ละใบแจ�งหนี้
ที่ดึงมาตัดชำระได�
การรับและจ�ายชำระ 1 ครั้ง สามารถดึงการแจ�งหนี้มาตัดได�หลายใบ
สามารถดึงใบวางบิลหรอใบแจ�งหนี้มาตัดชำระได�
สามารถสร�างรายการเช็ค รายการเครดิตการ�ด จากหน�าการจ�ายสามารถสร�างรายการเช็ค รายการเครดิตการ�ด จากหน�าการจ�าย
รับชำระได�
การรับและจ�ายชำระ สมารถระบุรายการหักต�างๆ ได�มากกว�า 1 รายการ
หัก เช�น ค�าธรรมเนียม ค�าจัดส�ง
สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ�าย ได�หลายรายการ และ หลายอัตราต�อ
รายการชำระเตียวกันได�
สามารถ Drill Down ข�อมูลต�นทางได�
สามารถทำการจ�ายใบสำคัญทั่วไปทางการเงนไดสามารถทำการจ�ายใบสำคัญทั่วไปทางการเงนได�โดยตรง ในกรณีที่ไม�มี
การตั้งหนี้ได�
สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชีได� โดยระบบจะโพสการรับและจ�ายชำระ
เพ่อลำงหนี้ให�อัตโนมัติ เมื่อมีการตรวจสอบการชำระเรยบร�อยแล�ว
เชื่อมโยงกับข�อมูลระบบบัญชี เพ่อลงรายการรับจ�ายชำระ และดูการลง
รายการบันทึกบัญชีการตั้งหนี้จากใบแจ�งหนี้ ได�ทั้งก�อน Post 
และหลัง Post
สามารถจัดทำรายงานการเบิกจ�ายเงนได�สามารถจัดทำรายงานการเบิกจ�ายเงนได�
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Cash Cheque Credit Card and Bank Management

สามารถจัดทำรายการนำฝากและถอนเงนสดได�
สามารถจัดทำรายการเครดิตการ�ด และ ควบคุมรายการเครดิตการ�ดได�
จัดทำข�อมูลเช็ค ทั้งเช็ครับ เช็คจ�าย เช�น เลขที่เช็ค วันที่กําหนดเช็ครับ และ
วันที่กําหนดเช็คจ�าย 
ควบคุมรายการเช็คได�ทุกขั้นตอน ตั้งแต�การบันทึกเช็ค, เช็คผ�าน, เช็คคืน, 
เช็คยกเลิก และการเปลี่ยนเช็ค ได�
การขายลดเช็ค สามารถระบุค�าธรรมเนียมการขายลดเช็ค สามารถระบุค�าธรรมเนียม
สามารถบันทึกการนำฝากและการผ�านเช็ค  ได�
สามารถพมพ�เช็ครับ ก�อนจากระบบได�
ปรับแต�งและสร�างรายงานระบบเช็ค ตามมุมมองที่ต�องการได� 
สามารถโอนเงนระหว�างสมุดเงนฝาก พร�อมหักค�าธรรมเนียมธนาคาร
สามารถบันทึกรายได�ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ�าย) และสามารถบันทึกรายได�ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ�าย) และ
บันทึกจ�ายค�าใช�จ�ายธนาคาร (ดอกเบี้ยจ�าย , ค�าธรรมเนียมธนาคาร, 
ภาษีหัก ณ ที่จ�าย)
รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงนฝากได� 
และสามารถพมพ�และส�งออกข�อมูล
เชื่อมโยงข�อมูลการเงน (เงนสด เช็ค  เครดิตการ�ด และ ธนาคาร) 
กับระบบบัญชี
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Petty Cash Managemen
Advances Management

สามารถตั้งวงเงนสดย�อยมากกว�า 1 วงเงน ได� 
สามารถบันทึกรายการใช�จ�ายสดย�อย  ตามรายการบิลค�าใช�จ�าย รวมทั้ง
บันทึกข�อมูลใบกำกับภาษี  และ ภาษีหัก ณ ที่จ�ายได� เพ่อดึงไปออกรายงาน
ภาษีซื้อและรายงาน ภ.ง.ด. (3 53) 
สามารถรวมบิลค�าใช�จ�าย ต�อการบันทึกรายการใช�จ�ายเงนสดย�อยได�
สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือและทำรายการเบิกชดเชยเงนสดย�อยได�
ระบบเงนสดย�อยทุกส�วน (รายการใช�จ�ายสดย�อย และการเบิกชดเชย) จะระบบเงนสดย�อยทุกส�วน (รายการใช�จ�ายสดย�อย และการเบิกชดเชย) จะ
เชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี
สามารถพมพ�รายงานเงนสดย�อยเป�น pdf หรอ excel  ได�

สามารถสร�างคำร�องขอการเบิกเงนทดรอง  ระบุวัตถุประสงค� สัญญา 
หรอข�อมูลประกอบต�างๆ ได� และพมพ�ใบเบิกเงนทดรอง
รองรับการอนุมัติการเบิกเงนทดรอง
สามารถจ�ายเงนทดรอง ได�ทั้งเงนสด  เช็ค  เงนโอน และอื่นๆ ได�
ติดตาม ตรวจสอบ สถานะของการเบิกเงนทดรอง
สามารถบันทึกการใช�เงนทดรองจ�าย  ตามรายการบิลค�าใช�จ�าย รวมทั้งสามารถบันทึกการใช�เงนทดรองจ�าย  ตามรายการบิลค�าใช�จ�าย รวมทั้ง
บันทึกข�อมูลใบกำกับภาษี  และ ภาษีหัก ณ ที่จ�ายได� เพ่อดึงไปออก
รายงานภาษีซื้อและรายงาน ภ.ง.ด. (3 53)
การบันทึกเคลียร�เงนทดรอง สำหรับกรณีเหลือคืนหรอต�องจ�ายเพม 
รายงานประวัติการเบิกเงนทดรองจ�าย
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Fixed Asset Management

สามารถกำหนดหมวดสินทรัพย�ได�และสามารถผูกรหัสบัญชีต�างๆ เกี่ยว
กับสินทรัพย�ได� เช�น รหัสบัญชีสินทรัพย�รหัสบัญชีค�าเสื่อม  รหัสบัญชีเมื่อ
ขายหรอจำหน�ายออก
สามารถกำหนดวธีคิดค�าเสื่อมราคาตามหมวดสินทรัพย�หรอรายตัวได�
สามารถกำหนดวธีคำนวณค�าเสื่อมราคาแบบวธีเส�นตรง และวธีอื่นๆ โดย
กำหนดอัตราคิดค�าเสื่อม ราคาตามประเภทสินทรัพย�และสามารถแก�ไข
อัตราคิดค�าเสื่อมราคาเอง
รองการคิดค�าเสื่อมราคาจะคิดเป�นแบบรายวันรองการคิดค�าเสื่อมราคาจะคิดเป�นแบบรายวัน
สามารถกำหนดข�อมูลหลักของสินทรัพย�ถาวร เช�น รหัสสินทรัพย� หมวด
สินทรัพย� เลขทะเบียน รายละเอียด สถานที่/ห�องที่จัดเก็บ หน�วยงานที่รับ
ผดชอบ  ชื่อผู�รับผดชอบ กำหนดอัตราคิดค�าเสื่อมราคา
สามารถบันทึกการจำหน�ายสินทรัพย�ได�โดยตรงจากทะเบียนสินทรัพย�
ระบบมีแดชบอร�ดแสดงรายการค�าเสื่อมของสินทรัพย�แต�ละตัว
ติดตามสถานะของสินทรัพย�รายตัวได�
มีรายงานทะเบียนสินทรัพย� แยกตามหน�วยงาน ชื่อผู�รับผดชอบ มีรายงานทะเบียนสินทรัพย� แยกตามหน�วยงาน ชื่อผู�รับผดชอบ 
สถานที่ตั้ง
มีรายงานการซื้อสินทรัพย� รายงานการขายและจำหน�วยออก
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Accounting Management

สามารถสร�าง แก�ไข ยกเลิก หรอลบข�อมูลรหัสบัญชีแยกประเภท และเก็บ
ประวัติการแก�ไขได�
สามารถจัดเก็บข�อมูลในการแบ�งข�อมูลรหัสบัญชีเป�นหมวดหมู�ของบัญชี
สามารถสร�างโครงสร�างผังบัญชีตามที่ต�องการได�
สามารถกำหนดลงบัญชีแยกประเภทได� 
สามารถกำหนดรหัสบัญชีได�
สามารถรองรับการกำหนดบัญชีเดียว แต�แยกตามมิติต�างๆ ตามที่
กำหนดได� เช�น ตามกลุ�ม   กิจกรรม ตามหน�วยงาน เป�นต�นกำหนดได� เช�น ตามกลุ�ม   กิจกรรม ตามหน�วยงาน เป�นต�น
สามารถแยกประเภทสมุดรายวันได�ตามที่ต�องการ 
สามารถรองรับอัตราการแลกเปลี่ยนเงนตราต�างประเทศได�ไม�จากัด
สามารถรองรับการทำ Template รายการที่เกิดซ้ำๆ กัน 
สามารถกำหนดการลงรายการบันทึกบัญชี เช�น  รหัสบัญชีลูกหนี้ 
/เจ�าหนี้  กลุ�มสินค�า/สินค�า รายการสินทรัพย�
ระบบจะบันทึกรายการโดยอัตโนมัติ จากการเชื่อมโยงของระบบอื่นๆ
สามารถดูข�อมูลต�นทางจากรายการบันทึกบัญชสามารถดูข�อมูลต�นทางจากรายการบันทึกบัญชีได�
สามารถรองรับการวเคราะห�งบการเงนได�ตลอดเวลาทันทีทันใด 
(Real Time)
สามารถรองรับการวเคราะห�รายการทางบัญชีทุกประเภทตามมิติที่
กำหนด เช�น ตามกลุ�มกิจกรรม ตามหน�วยงาน เป�นต�น
สามารถออกรายงานด�านบัญชสามารถออกรายงานด�านบัญชีได� แบบ Dynamic เช�น รายงานบัญชีแยก
ประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน แยกตามกลุ�มกิจกรรมและหน�วยงาน 
รายงานงบดุล รายงานงบการเงนเปรยบเทียบตามช�วงเวลา
ทุกรายงานแบบ Dynamic สามารถ Drill   ไปยัง GL และ ดูต�นทางการ
ลงบัญชีได� (GL View)  ง�ายและสะดวกต�อการ Audit
ทุกรายงานรองรับการส�งข�อมูลเป�น pdf และ excel 
สามารถแต�งงบการเงนได�
รองรับการทำออกแบบและเรยดรายงาน Cash Flowรองรับการทำออกแบบและเรยดรายงาน Cash Flow
รองรับการป�ดงวดบัญชีและล็อคงวดบัญชีได�ทั้งรายเดือนและราย 
Period
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Manufacturing Resource Planning

MRP ระบบที่เกี่ยวข�องจะเชื่อมโยง สอดประสานกัน ประกอบด�วย Man-
ufacturing,  Quality Control,  Repairs, Maintenance และ Inven-
tory
รองรับสูตรการผลิตแบบหลายระดับ และสามารถดูโครงสร�างสูตรการ
ผลิต รวมทั้งพมพ�และส�งออกข�อมูลได�
สูตรการผลิตรองรับ ต�นทุนจากวัตถุดิบ ต�นทุนจากแรงงาน เคร่องจักร 
และต�นทุน Overhead
สามารถตั้งค�าสูตรการผลิตไว�ในผลิตภัณฑ�อื่น เพ่อที่จะผลิตส�วนประ
กอบของผลิตภัณฑ�ในอีกสูตรการผลิตหนึ่งได�
สามารถกำหนด Work Center ได�ไม�จำกัด  รองรับเร่องของเวลาการ
ผลิต  ต�นทุนการผลิต
 สามารถกำหนดเส�นทางการผลิต (Routing) ได�หลายแบบและไม�
จำกัด 
สามารถจัดทำเส�นทางใหม�ๆ ให�กับใบสั่งงาน เพ่อจัดลำดับการผลิต
ของคุณตามเส�นทางทีของคุณตามเส�นทางที่ใช� 
สามารถจัดการใบสั่งผลิตให�เข�าสู�สายการผลิต และแต�ละใบสั่งผลิต
ก็จะแตกเป�นใบสั่งงานตามสายการผลิตที่ผ�านแต�ละ Work Center
รองรับการแก�ไขใบสั่งผลิตที่ แม�จะมีการวางแผนไว�เบื้องต�น และแก�ไข
ใบสั่งผลิตได�เมื่อเสร็จสิน
มี Dashboard เพ่อดูภาระงานแต�ละ Work Center
เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในการวางแผนทั้งหมดและจัดตารางเวลา
การผลิตใหมการผลิตใหม�ได�ง�ายๆ
สามารถจัดระบบใบสั่งงาน โดยเข�าเข�าถึงทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู�และ
วางแผนล�วงหน�า
สามารถจัดรายการวัสดุ เพ่อติดตามความพร�อมจำหน�ายของ
สินค�าในสต็อกและเวลาผลิต
รองรับการตรวจสอบคุณภาพของสินค�าที่ผลิตได�ในแต�ละขั้นตอน
บันทึกผลการผลิตที่ได�
สามารถจัดระบบงานใช�มุมมองแบบ Kanban เพ่อการแจ�งเตือนด�านสามารถจัดระบบงานใช�มุมมองแบบ Kanban เพ่อการแจ�งเตือนด�าน
คุณภาพ
สามารถจัดการการซ�อมสินค�าภายใต�การรับประกันหรอการให�บรการ
สามารถบำรุงรักษาเคร่องจักรแบบเชิงป�องกัน โดยส�งคำขอการบำรุงรัก
ษาโดยอัตโนมัติ  รวมทั้งสั่งให�เรมต�นการบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก�ไขได�
จัดตารางเวลาปฏิบัติการบำรุงรักษาด�วยปฏิทิน
มีการแสดงผลและรายงานเพ่อให�จัดการงาน และวางแผนงาน ได�
อย�างมีประสิทธิภาพอย�างมีประสิทธิภาพ
รองรับการตรวจสอบย�อนกลับ โดยรายงานที่ตรวจสอบย�อนกลับไปยัง
ต�นทางได�เต็มรูปแบบ เกี่ยวกับส�วนประกอบที่ใช�ระหว�างขั้นตอนการผลิต
มีรายงานการวเคราะห�ต�นทุนติดตามค�าใช�จ�ายของการสั่งผลิตแต�ละ
รายการตามค�าใช�จ�ายของส�วนประกอบและค�าใช�จ�ายด�านการดำเนินงาน
ของคุณ (แรงงานหรอวัสดุ)
มีรายงานแสดงประสิทธิภาพของเคร่องมือโดยรวม การสูญเสียผลิตมีรายงานแสดงประสิทธิภาพของเคร่องมือโดยรวม การสูญเสียผลิต
ภาพ และติดตาม ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่องจักร (OEE)
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Access Rights Management

สามารถกำหนดสิทธิ์การใช�งานตามผู�ใช�งาน หรอ ตามกลุ�ม
สามารถกำหนดกลุ�มสิทธิ์การใช�งาน เพ่อง�ายต�อการจัดการสิทธิ์การใช�
งานของผู�ใช�งาน
สามารถกำหนดกฎของกลุ�มได�
สามารถกำหนดสิทธิ์ได�ว�า เห็นเมนูใดบ�าง ทำอะไรได�บ�าง  เห็นข�อมูล
อย�างเดียว สร�างได� แก�ไข ได� หรอ ลบได�
สามารถกำหนดสิทธ�การใช�งานแต�ละระบบ หรอ Feature ย�อย ของสามารถกำหนดสิทธ�การใช�งานแต�ละระบบ หรอ Feature ย�อย ของ
แต�ละระบบได�
สามารถล็อคหรอไม�ล็อค ให�ใช�งานตามผู�ใช�งาน
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Hardware Requirement for Server

Odoo Hosting (Server) Requirement

Odoo Minimum Server Specification

Odoo is a suite of open source business apps that cover all your company needs: 
CRM, eCommerce, accounting, inventory, point of sale,project management, etc. 
Odoo's unique value proposition is to be at the same time very easy to use and fully integrated.

Hardware & Software Requirement Odoo

Minimal usage

Medium usage

High usage

Best Odoo hosting providers

Processor = Intel (64 bit) 
Number of Processors = 1
Processor Core available  = 8
Memory = 16 Gigabyte
OS  = Ubuntu 18.04  3 LTS
SSD = 250 G

For a 5 user site = 2 CPU server and 2 GB Ram
For 20 user site = 4 CPU server and 8 GB Ram
For 100+ user site = recommend splitting app and data-
base servers, 2 x 8 CPU servers with 32 GB Ram

 These can be your guidelines when choosing a hosting provid-
er for Odoo. The hosting plan must meet all these requirements. 
Some “must-haves” are Python and PostgreSQL. Which is the 
main reason why Odoo doesn’t run on shared hosting. There are 
other software requirements too, depending on what features of 
Odoo you want to use. But consult your hosting provider or the 
tutorial you’re following for other software dependencies.
 As for actual server specs, we categorized them into 3 catego-
ries. There are no official requirements or guidelines from Odoo. 
We came to these results by testing and benchmarking some 
cloud servers for us and our clients.

 When 10-50 users start using the Odoo, you should look at 
some bigger server plans.
   4 CPU cores
   8 GB RAM  
  Any plan would meet other requirements for storage and 
bandwidth One thing to note is that you don’t have to strictly 
follow these requirements. So if you had 11 users, you could 
easily fit them into the minimal requirements plan.

บรษัท เพอร�เฟค เบลนดิง จำกัด
PERFECT BLENDING CO.,LTD.

 This is what most enterprises would need. With hundreds of 
users at a time, with dozens of modules, you need better server 
plans:
   8+ CPU cores
   16+ GB RAM
  Any plan would meet other requirements for storage and 
bandwidth. This is the minimum. You should always get a better 
plan if you can. Especially if you’re an enterprise and can afford 
a slightly more expensive hosting plan.
  When the usage gets “extreme”, as it usually does when hun-
dreds of people use Odoo, you should contact a developer or a 
Linux server management company and let them optimize Odoo 

 So based on our requirements and guidelines, there are quite 
a few hosting providers that will meet those requirements. 
However, we’d split the hosting providers into 2 categories: 
managed and unmanaged.
  You should get a managed server provider if you are a begin-
ner, and don’t have anyone at your company that can install 
and manage Odoo on your server. By using a managed server, 
you can let your hosting provider install Odoo for you, monitor 
your servers, optimize them etc.
 You should get an unmanaged server if you are an expert and 
know what you are doing. So you are expected to configure the 
server itself, secure it, monitor it, maintain it, install Odoo, op-
timize it, and basically do everything on the server yourself. An 
alternative is to get an unmanaged server and a cheap server 
maintenance plan from a server management company.

 This category fits the Odoos that have no more than 10 
users at a time. So if you’re a small company and you don’t 
have many apps, data or users actually using Odoo, the 
server requirements are: 
   2 CPU cores 
   4 GB RAM
  Any plan would meet other requirements for storage and 
bandwidth So obviously, you can even use Odoo on a 2 GB 
RAM VPS with a single CPU core, but the performance will be 
terrible.
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