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เมือ่ถงึเวลาของยคุดจิทิลั 

▪ ทา่นจะตอ้งการขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง
แมน่ย า ทีใ่ชใ้นการตัดสนิใจทาง
ธรุกจิไดต้ลอดเวลาทีต่อ้งการ

▪ การเชือ่มตอ่กระบวนการท างาน ทกุ
จดุฟันเฟือง ใหเ้ป็นแบบอตัโนมัติ
และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน

เมือ่ธรุกจิก าลงัขยายตวั

▪ ทา่นตอ้งการเครือ่งมอืทีจ่ะเป็นอาวธุใน
การเขา้เสนอตัวเพือ่แขง่ขันในตลาด

▪ จ าเป็นตอ้งมกีารเชือ่มโยงเขา้เครอืขา่ย
ธรุกจิตา่งๆ เพือ่การขยายธรุกจิ

เมือ่ธรุกจิของทา่นก าลงัโต

▪ ธรุกจิก าลังเจรญิเตบิโตดว้ยความเรง่
ตอ้งการระบบทีต่อบโจทยไ์ดท้ันที

▪ กระบวนการท างานทีเ่ป็นมาตรฐานเป็น
ทีย่อมรับทั่วโลก คอืค าตอบทีจ่ะมา
ปรับใชใ้นองคก์ร

เวลาใดเหมาะสมทีส่ดุ ทีท่า่นจะควรพจิารณา ERP ไวใ้ชใ้นองคก์ร
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ERP จะตอ้งบรหิารจดัการสิง่ตอ่ไปนีใ้หท้า่นได้

สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

▪ โดยการเสนอกระบวนการท างาน ทีไ่ดรั้บการยอมรับวา่ดทีีส่ดุมาประยกุตใ์ช ้น่ันคอื 
best practice

เชือ่มตอ่ทกุกระบวนงานทกุฟนัเฟืองเขา้ดว้ยกนั

▪ ทกุกระบวนงานและทมีงานท างานสอดประสานกนัอยา่งดเียีย่ม

เขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ยแตค่วบคมุ

▪ ขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหแ์ละเพือ่การตัดสนิใจ จะตอ้งพรอ้มใชง้านตลอดเวลา โดยมกีาร
ควบคมุระดับการเขา้ถงึขอ้มลูไดเ้ป็นอยา่งด ี

จะด าเนนิธรุกจิอยา่งไร ดว้ย Digitized ERP 

ถา้ ERP ทีท่า่นมองหา ไมม่คี าตอบเหลา่นีใ้ห.้. ทา่นไมค่วรพจิารณา ?
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SAP Business One
จากคา่ย SAP คอืค าตอบของ ERP ส าหรบัยคุดจิทิลั

Sales &
Service

Purchasing
& Operations

Inventory & 
Distribution

Production
& MRP

Project & Resource
management

Accounting
& Financials

Management 
& Administration

เป็นชดุซอฟแวร ์ทีเ่ชือ่มโยงทกุกจิกรรมอยา่งสมบรูณ์
ดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมัย
ใชง้านงา่ยและตดิตัง้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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THE DIGITAL CORE FOR SMEs
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SAP Business One
จากคา่ย SAP คอืค าตอบของ ERP ส าหรบัยคุดจิทิลั 

เชือ่มตอ่โครงขา่ยดจิทัิลส าคัญๆ ไวพ้รอ้มแลว้ส าหรับธรุกจิ 
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Current localizations (50)

Argentina Finland Mexico Slovakia

Australia France Netherlands South Africa

Austria Germany New Zealand South Korea

Belgium Greece Norway Spain

Brazil Guatemala Oman Sweden

Canada Hong Kong Panama Switzerland

Chile Hungary Poland Turkey

China India Portugal Ukraine

Costa Rica Ireland Puerto Rico United Arab

Emirates
Cyprus Israel Qatar

Czech Republic Italy Russia United Kingdom

Denmark Japan Saudi Arabia United States

Egypt Lebanon Singapore

Countries making use of localizations

Customers in more than 170 countries use localization of other 

countries, own customization, or partner solution

*Convenient option to make additional languages available is using a partner solution (for some countries bundled with functional add-ons) or to define customer specific UI terms using the Custom Language Tool as detailed in SAP Note 1757764.

Current system languages (28)*: 

Arabic, Chinese (simplified/traditional), Czech, Danish, Dutch, English (UK/U.S.), Finnish, French, 

German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), 

Portuguese, Russian, Slovak, Spanish (Latin America), Spanish, Swedish, Turkish, and Ukrainian

มเีครอืขา่ยสนบัสนนุมากกวา่ 170 ประเทศท ัว่โลก

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1757764
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Horizontal Extensions

Go beyond generic business needs by extending:

▪ Accounting

▪ Enhanced CRM

▪ Payment Processing

▪ Productivity

▪ Mobility

▪ Reporting

▪ Service

Industry Solutions

▪ Automotive

▪ Consumer Products

▪ Engineering

▪ Food & Beverage

▪ Healthcare

▪ High-tech

▪ Industrial Machinery/Components

▪ Retail

▪ Wholesale Distribution

Industry-specific Solutions
นอกจากนีย้งัมเีครอืขา่ยคูค่า้ พฒันาชุดซอฟแวรเ์พิม่เตมิเพือ่ใชส้ าหรบัแตล่ะประเภทอตุสาหกรรม 
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ขอ้ดขีองประเภท on cloud

▪ การลงทนุต า่ ไมต่อ้งการมบีคุคลากรดแูล server

▪ ความปลอดภัยในการเขา้ถงึขอ้มลูแลระบบ ใชก้ารควบคมุ
จาก cloud

▪ ชดุซอฟแวรท์ันสมัยตลอดเวลา  

▪ คา่ใชจ้า่ย เป็นลักษณะจา่ยตามการใชง้านจรงิ ลักษณะ
Subscription  

▪ การบรหิารและจัดการผา่น Web browser, server ไมไ่ดอ้ยู่
ในองคก์ร

ขอ้ดขีองประเภท on premise

▪ ความปลอดภัยของขอ้มลู ขึน้อยูก่บันโยบายองคก์ร 

▪ ควบคมุและก ากบั ดแูลการเขา้ถงึโดยองคก์ร 

▪ การปรับเปลีย่น เพิม่เตมิ แกไ้ขชดุซอฟแวร ์สามารถท าไดเ้อง

▪ บคุคลากรภายในองคก์ร เป็นผูด้แูลระบบ

▪ การลงทนุเป็นการลงทนุแบบ  perpetual licensing จา่ยครัง้
เดยีวและข าระ MA ตอ่เนือ่ง

▪ บรหิาร server ไดเ้องอยา่งอสิระ

On premise Cloud

SAP Business One Deployment Options
รองรบัท ัง้แบบ on cloud และ on premise



Start Changing Your Business – Now 
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งบประมาณตดิต ัง้ต า่

▪ ระบบไมยุ่ง่ยาก

▪ ตดิตัง้งา่ยไมซ่บัซอ้น

▪ ลงทนุตามความจ าเป็น และสามารถ
ลงทนุตอ่เนือ่งเพือ่ขยายตามขนาด
ธรุกจิได ้

เห็นผลทนัใจ

▪ ตดิตัง้ไดส้ าเร็จในเวลาอันสัน้ 

▪ มเีครือ่งมอืชว่ยในการตดิตัง้ระบบ ตาม
มาตรฐาน SAP

▪ เรยีนรูใ้ชง้านไดเ้ร็ว

▪ เกดิความช านาญ ใชง้านไดเ้ต็ม
ประสทิธภิาพ

เชือ่มโยงกระบวนการท างานอยา่ง
สมบรูณ์

▪ เชือ่มโยงทกุหน่วยทกุฟันเฟืองของ
ธรุกจิ

▪ ดว้ยฟังกช์ัน่ส าเร็จรปู “out of the 
box”

▪ เขา้ถงึงา่ย มองเห็นไดแ้ตค่วบคมุสงู

SAP Business One 
ตดิต ัง้ไดร้วดเร็วเห็นผลทนัใจ 
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,มจี านวนลกูคา้มากกวา่ 70,000+ มคีูค่า้กวา่ 50 ประเทศท่ัวโลก ใชง้าน
ได ้28ภาษา

มโีปรแกรมพัฒนาโดยคูค่า้วา่ 500+
ระบบ

มคีูค่า้มากกวา่ 850 รายทั่วโลก SAP Business One มจี าหน่ายมากกวา่ 
>170 ประเทศ

องคก์รขนาดใหญม่ากวา่ 360+ องคก์ร
ใช ้SAP Business One ส าหรับบรษัิทใน
เครอืกวา่ 5,600+ subsidiaries 

SAP Business One
เป็นซอฟแวรท์ ีม่ผีูใ้ชง้านแลว้เป็นจ านวนมากและเป็นทีย่อมรบัอยา่งแพรห่ลาย



Start with – Lawson Software (Thailand) Co., Ltd. 

Contact information:

▪ Lawson Software (Thailand) Co., Ltd. 
11st FL., Gypsum Metropolitan Tower 539/2,                                    
Si Ayutthaya Road, Khwaeng Thanon Phayathai, 
Khet Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

Tel. :  02 2248 8432
Mobile :  08 1491 1188
Contact  :  Sales and Marketing Department
Email :  info@lawson.co.th 
URL :  www.lawson.co.th 

Thank you
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of

SAP SE or an SAP affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP SE and its 

distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or

warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. 

The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty 

statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional 

warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or 

any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, 

and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platforms, directions, and 

functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason 

without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 

functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ 

materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they 

should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered 

trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names 

mentioned are the trademarks of their respective companies. 

See www.sap.com/trademark for additional trademark information and notices.

www.sap.com/contactsap

Follow us

http://www.sap.com/trademark
https://www.sap.com/registration/contact.html
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP

