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Introduction to SAP Business One

เวลาใดเหมาะสมทีส
่ ด
ุ ทีท
่ า
่ นจะควรพิจารณา ERP ไว้ใชใ้ นองค์กร

เมือ
่ ถึงเวลาของยุคดิจท
ิ ัล

เมือ
่ ธุรกิจของท่านกาล ังโต

เมือ
่ ธุรกิจกาล ังขยายต ัว

▪ ท่านจะต ้องการข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้อง
้
ิ ใจทาง
แม่นยา ทีใ่ ชในการตั
ด สน
ธุรกิจได ้ตลอดเวลาทีต
่ ้องการ

▪ ธุรกิจกาลังเจริญเติบโตด ้วยความเร่ง
ต ้องการระบบทีต
่ อบโจทย์ได ้ทันที

▪ ท่านต ้องการเครือ
่ งมือทีจ
่ ะเป็ นอาวุธใน
การเข ้าเสนอตัวเพือ
่ แข่งขันในตลาด

▪ กระบวนการทางานทีเ่ ป็ นมาตรฐานเป็ น
ทีย
่ อมรับทั่วโลก คือคาตอบทีจ
่ ะมา
้
ปรับใชในองค์
กร

ื่ มโยงเข ้าเครือข่าย
▪ จาเป็ นต ้องมีการเชอ
ธุรกิจต่างๆ เพือ
่ การขยายธุรกิจ

ื่ มต่อกระบวนการทางาน ทุก
▪ การเชอ
จุดฟั นเฟื อง ให ้เป็ นแบบอัตโนมัต ิ
ิ ธิภาพในการทางาน
และเพิม
่ ประสท
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จะดาเนินธุรกิจอย่างไร ด้วย Digitized ERP
ถ้า ERP ทีท
่ า่ นมองหา ไม่มค
ี าตอบเหล่านีใ้ ห้.. ท่านไม่ควรพิจารณา ?
ERP จะต้องบริหารจ ัดการสงิ่ ต่อไปนีใ้ ห้ทา
่ นได้
สร้างความได้เปรียบในการแข่งข ัน
▪ โดยการเสนอกระบวนการทางาน ทีไ่ ด ้รับการยอมรับว่าดีทส
ี่ ด
ุ มาประยุกต์ใช ้ นั่นคือ
best practice
ื่ มต่อทุกกระบวนงานทุกฟันเฟื องเข้าด้วยก ัน
เชอ
▪ ทุกกระบวนงานและทีมงานทางานสอดประสานกันอย่างดีเยีย
่ ม
เข้าถึงข้อมูลได้งา
่ ยแต่ควบคุม
ิ ใจ จะต ้องพร ้อมใชงานตลอดเวลา
้
▪ ข ้อมูลเพือ
่ การวิเคราะห์และเพือ
่ การตัดสน
โดยมีการ
ควบคุมระดับการเข ้าถึงข ้อมูลได ้เป็ นอย่างดี
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SAP Business One
จากค่าย SAP คือคาตอบของ ERP สาหร ับยุคดิจท
ิ ัล
ื่ มโยงทุกกิจกรรมอย่างสมบูรณ์
เป็ นชุดซอฟแวร์ ทีเ่ ชอ
ด ้วยเทคโนโลยีทท
ี่ ันสมัย
้
ใชงานง่
ายและติดตัง้ ได ้อย่างรวดเร็ว

Management
& Administration

Purchasing
& Operations

Accounting
& Financials

Sales &
Service
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Inventory &
Distribution

Project & Resource
management

Production
& MRP
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SAP Business One
จากค่าย SAP คือคาตอบของ ERP สาหร ับยุคดิจท
ิ ัล
ื่ มต่อโครงข่ายดิจท
เชอ
ิ ัลสาคัญๆ ไว ้พร ้อมแล ้วสาหรับธุรกิจ
Management
& Administration

Analytics

Purchasing
& Operations

Sales &
Service

Mobile
Technologies

THE DIGITAL CORE FOR SMEs
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Cloud
Technologies

Inventory &
Distribution

Internet of Things
(IoT)
Project &
Resource
Management

Big Data

Accounting
& Financials

Production
& MRP

Machine Learning
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มีเครือข่ายสน ับสนุนมากกว่า 170 ประเทศทว่ ั โลก
Current localizations (50)
Argentina

Finland

Mexico

Slovakia

Australia

France

Netherlands

South Africa

Austria

Germany

New Zealand South Korea

Belgium

Greece

Norway

Brazil

Guatemala Oman

Sweden

Canada

Hong Kong Panama

Switzerland

Chile

Hungary

Poland

Turkey

China

India

Portugal

Ukraine

Costa Rica

Ireland

Puerto Rico

Cyprus

Israel

Qatar

United Arab
Emirates

Czech Republic Italy

Russia

United Kingdom

Denmark

Japan

Saudi Arabia United States

Egypt

Lebanon

Singapore

Spain

Countries making use of localizations
Customers in more than 170 countries use localization of other
countries, own customization, or partner solution

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

*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.
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Industry-specific Solutions

้ าหร ับแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
้ ังมีเครือข่ายคูค
นอกจากนีย
่ า้ พ ัฒนาชุดซอฟแวร์เพิม
่ เติมเพือ
่ ใชส

Industry Solutions

Horizontal Extensions

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Go beyond generic business needs by extending:

Automotive
Consumer Products
Engineering
Food & Beverage
Healthcare
High-tech
Industrial Machinery/Components
Retail
Wholesale Distribution

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accounting
Enhanced CRM
Payment Processing
Productivity
Mobility
Reporting
Service

8

SAP Business One Deployment Options
รองร ับทงแบบ
ั้
on cloud และ on premise

On premise

Cloud

ข้อดีของประเภท on premise

ข้อดีของประเภท on cloud

▪ ความปลอดภัยของข ้อมูล ขึน
้ อยูก
่ บ
ั นโยบายองค์กร

▪ การลงทุนตา่ ไม่ต ้องการมีบค
ุ คลากรดูแล server

▪ ควบคุมและกากับ ดูแลการเข ้าถึงโดยองค์กร
▪ การปรับเปลีย
่ น เพิม
่ เติม แก ้ไขชุดซอฟแวร์ สามารถทาได ้เอง

้
▪ ความปลอดภัยในการเข ้าถึงข ้อมูลแลระบบ ใชการควบคุ
ม
จาก cloud

▪ บุคคลากรภายในองค์กร เป็ นผู ้ดูแลระบบ

▪ ชุดซอฟแวร์ทันสมัยตลอดเวลา

▪ การลงทุนเป็ นการลงทุนแบบ perpetual licensing จ่ายครัง้
เดียวและขาระ MA ต่อเนือ
่ ง

้
▪ ค่าใชจ่้ าย เป็ นลักษณะจ่ายตามการใชงานจริ
ง ลักษณะ
Subscription

▪ บริหาร server ได ้เองอย่างอิสระ

▪ การบริหารและจัดการผ่าน Web browser, server ไม่ได ้อยู่
ในองค์กร
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Start Changing Your Business – Now

SAP Business One
ติดตงได้
ั้
รวดเร็วเห็นผลท ันใจ

ื่ มโยงกระบวนการทางานอย่าง
เชอ
สมบูรณ์

เห็นผลท ันใจ

งบประมาณติดตงต
ั้ า
่

ื่ มโยงทุกหน่วยทุกฟั นเฟื องของ
▪ เชอ
ธุรกิจ

ั้
▪ ติดตัง้ ได ้สาเร็จในเวลาอันสน

▪ ระบบไม่ยงุ่ ยาก

▪ มีเครือ
่ งมือชว่ ยในการติดตัง้ ระบบ ตาม
มาตรฐาน SAP

ั ซอน
้
▪ ติดตัง้ ง่ายไม่ซบ

ั่ สาเร็จรูป “out of the
▪ ด ้วยฟั งก์ชน
box”
▪ เข ้าถึงง่าย มองเห็นได ้แต่ควบคุมสูง
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้
▪ เรียนรู ้ใชงานได
้เร็ว
้
▪ เกิดความชานาญ ใชงานได
้เต็ม
ิ ธิภาพ
ประสท

▪ ลงทุนตามความจาเป็ น และสามารถ
ลงทุนต่อเนือ
่ งเพือ
่ ขยายตามขนาด
ธุรกิจได ้
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SAP Business One
เป็นซอฟแวร์ทม
ี่ ผ
ี ใู ้ ชง้ านแล้วเป็นจานวนมากและเป็นทีย
่ อมร ับอย่างแพร่หลาย

,มีจานวนลูกค ้ามากกว่า 70,000+

้
มีคค
ู่ ้ากว่า 50 ประเทศทั่วโลก ใชงาน
ได ้ 28ภาษา

มีโปรแกรมพัฒนาโดยคูค
่ ้าว่า 500+
ระบบ

มีคค
ู่ ้ามากกว่า 850 รายทั่วโลก

SAP Business One มีจาหน่ายมากกว่า
>170 ประเทศ

องค์กรขนาดใหญ่มากว่า 360+ องค์กร
ใช ้ SAP Business One สาหรับบริษัทใน
เครือกว่า 5,600+ subsidiaries
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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.
Mobile
Contact
Email
URL

:
:
:
:
:

02 2248 8432
08 1491 1188
Sales and Marketing Department
info@lawson.co.th
www.lawson.co.th

Thank you

Follow us

www.sap.com/contactsap
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