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ใบเสนอราคา
ั อะไร / เซ็นต์อนุมัตส
ั อ
ื / สง่ เมล์,line ให ้บริษัทด ้วยค่ะ
กรุณาทําใบเสนอราคาให ้สมบูรณ์ และเลือกรุน
่ + เวอร์ชน
ิ งซ

สาขาที่

บริษัท
ทีอยู่

เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
เบอร์ โทร

ชื่อผูต้ ิดต่อ

NO

(1.0 = ชุดบริ หารภายใน) , (1.5 = ชุดรองรับสรรพากร)

เลือก

เวอร์ ชนั่

หน่วยละ

รวมภาษี 7%

หัก TAX 3%
สุ ทธิ จ่าย

1.0 1.5
1 Epress Windows Single For Thai

19,000.00

20,330.00

19,760.00

2 Express Windows Single For Thai - Eng

27,000.00

28,890.00

28,080.00

3 Express Windows LAN For Thai

31,000.00

33,170.00

32,240.00

4 Ewpress Windows LAN For Thai - Eng

39,000.00

41,730.00

40,560.00

หมายเหตุ
ไม่สามารถใช้งานร่ วมกับ Server ที่เป็ น Linux, Netware, Nas, VMWARE และเครื่ อง Macintosh
วิธีการสั่งซื้ อ
1 กรุ ณาโอนเงินเข้าบัญชีบริ ษทั ( ส่ งใบโอนเงิน + ใบเสนอราคา + หนังสื อรับรอง 50 ทวิ ) แสกนส่ งเมลล์กลับมาได้เลยค่ะ
ลูกค้าอาจทําใบ P/O สั่งซื้ อเข้ามา ก็ยงั ต้องทํา ใบเสนอราคาของตัวแทนเข้ามาด้วยค่ะ เพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะ ติดตั้งแล้วแก้ไม่ได้
หรื อ ส่ ง LINE ID lalin087 , หรื อบันทึกเบอร์ โทร 087-978-2598
ชื่อบัญชี บจก.นันท์ชนา การบัญชีและที่ปรึ กษา
AC # 033 - 082599 - 3

info@nanchanaaccount.com

ธนาคารกรุ งเทพ

ธนาคารกสิ กรไทย ชื่อบัญชี บจก.นันท์ชนา การบัญชีและที่ปรึ กษา

AC # 012 - 391942 - 4

2 ซื้ อในนาม บริ ษทั ฯ กรุ ณาทําใบหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ เลือกข้อ 6.ค่าโปรแกรมบัญชีสาํ เร็ จรู ป (ผูถ้ ูกหัก ดูหวั จดหมายเลยค่ะ)
3 บริ การหลังการขาย จาก บริ ษทั เอ็กซ์เพรส ซ๊อฟแวร์ กรุ๊ ป
3.1 อบรมการใช้งานฟรี ไปได้ 2 ท่าน/ใช้เวลา 2 วัน (ไปพร้อมกัน) ติดตั้งแล้วโทรจองวันเวลาอบรมได้เลยค่ะ 02-217-3533 กด 2
3.2 มีทีมงานตอบปั ญหาการใช้งาน 40 คู่สาย เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน 8.30-17.00 น
4 บริ การหลังการขาย จาก บริ ษทั นันท์ชนา การบัญชีและที่ปรึ กษา จํากัด เตรี ยมไว้บริ การลูกค้าอย่างมากมาย กรุ ณาติดต่อสอบถามค่ะ
ลงชื่อ..........................................................................ผูส้ ั่งซื้ อ
(.........................................................................)
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ในการสั่ งซื้อ กรุ ณาเลือกเวอร์ ชั่น ตามนีด้ ้ วยนะคะ
ข้ อแตกต่ างระหว่ าง เวอร์ ชั่น 1.0 และ 1.5

ทั้ง 2 เวอร์ชนั่ มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการค่ะ คือ บันทึกรายการประจําวันในหน้าจอ เมนู ซื้อ / ขาย / การเงิน / รายวันต่างๆ ฯ6
ทุกรายการ โปรแกรมจะนําข้อมูลไปกระทบยอดทุกระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกระบบได้ทนั
แต่จะมีขอ้ แตกต่างกันอยูร่ ะบบเดียว คือ ระบบบัญชี
โดยชุ ด เวอร์ ชั่น 1.0 จะเป็ นแบบนีค้ ่ ะ

เมื่อมีการบันทึกรายการประจําวันทุกรายการแล้ว โปรแกรมจะทําการบันทึกบัญชีข้นั ต้นในสมุรายวันให้โดยอัตมัติ
และทําการผ่ายรายการ (POSTING) เข้างบการเงินทันที คือ ท่านสามารถพิมพ์บญั ชีแยกประเภทและงบการเงิน ดูยอดได้ตลอดเวลา
(ท่านสามารถแก้ไขรายการที่บนั ทึกไปแล้วได้ตลอดเวลา โดยรายการบัญชีกจ็ ะเปลี่ยนแปลงตามรายการที่แก้ไขด้วยอัตโนมัติ)
ส่ วน ชุ ดเวอร์ ชั่น 1.5 จะเป็ นแบบนีค้ ่ ะ

เมื่อมีการบันทึกรายการประจําวันทุกรายการแล้ว โปรแกรมจะทําการบันทึกบัญชีข้นั ต้น ไว้ในสมุดรายวันให้เท่านั้น โดยยังไม่โพส
รายการเข้างบการเงิน ฉะนั้น ถ้าท่านต้องการดูงบการเงิน ท่านจะต้องทําการฟโพสบัญชีก่อน ท่านจึงจะพิมพ์งบการเงินดูได้
แต่หลังจากโพสบัญชีไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายการได้ ต้องปรับปรุ งตามหลักการบัญชีเท่านั้น
(ข้อมูลใดที่ยงั ไม่ได้ผา่ นรายการ ยังสามารถแก้ไขโดยไร้ร่องรอยได้ แต่ถา้ ข้อมูลใดผ่านรายการแล้ว แก้ไขโดยไร้ร่องรอยไม่ได้
ตามมาตรา 63 )
สเป็ คระบบคอม
1.เป็ น Windows อะไร (ไม่ Support เครื่ อง Macintosh+ไม่ Support OS ที่เป็ น VMWARE,Linux, Netware,NAS,UNIX,Storage)
2.จะต้องเป็ นเครื่ องที่มี Hard Disk
3.ควรแบ่ง Drive ว่าง ๆ สําหรับลงโปรแกรม ห้ามลงใน Drive เดียวกับที่ลง Windows
4.เครื่ องที่จะลงต้องมีเครื่ องอ่าน CD / DVD
รองรับระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operating System Supported

Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7,
Windows 8 และ Windows 10 ทังแบบ 32bit (x86) และ 64bit (x64)
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ั อ
ื (สง่ เมลล์ info@nanchanaaccount.com หรือสง่ LINE ID
วิธก
ี ารสงซ

lalin087 ได ้รับแล ้วจะแจ ้งกลับนะคะ

1. ส่ งใบเสนอราคา กรอกข้อมูลผูซ้ ้ื อ- เลือกรุ่ น- เลือกเวอร์ ชนั่ ให้ครบถ้วน
2. ส่ งใบโอนเงิน เข้าบัญชีบริ ษทั ฯ
3. ทํา 50 ทวิ ภายหลังได้คะ่ ให้เลือกข้อ 6. ค่าโปรแกรมสําเร็จรูป ทีอยูต่ ามหัวจดหมายค่ะ
บริก ารอบรมนอกสถานที (เฉพาะท่านทีสนใจเท่านัน เพราะมีค่าใช้จ ่ายค่ะ)
สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีEXPRESS พร้อมวางระบบบัญชี ให้สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานก็
สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างเข้าใจและทํางานได้ทนั ทีทีสอนเสร็จ
*โปรแกรมEXPRESS
มีระบบบัญชี 12 ระบบรวมเข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นโปรแกรมเดียวอยูใ่ นดาต้าเดียวกัน เชื่อมโยงกัน แบบอัตโนมัติ ทําให้ลด
ขั้นตอนการทํางาน ท่านเพียงแค่ทาํ การบันทึกข้อมูลรายวันการซื้ อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทําหน้าที่
นําข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทนั ที ทําให้ท่าน
สามารถทราบผลการดําเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
*โปรแกรมรองรับธุรกิจใดบ้ าง
โปรแกรมรองรับ ธุรกิจ ซื้ อมาขายไป นําเข้า-ส่ งออก และ ระบบโรงงานผลิต ทุกชนิด / ธุรกิจบริ การทุกชนิด ร้านอาหาร รับเหมาก่อสร้าง บริ การฯลฯ
และบริ การอื่นๆ ฯลฯ ในปั จจุบนั มีลูกค้าที่ใช้โปรแกรมอยูป่ ระมาณ 100,000 กว่าราย ซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่ จะเป็ นลูกค้าที่ได้รับการแนะนําต่อๆ กันมา
เป็ นที่รู้จกั กันดี
* ระบบ LAN สามารถใช้ได้ไม่จาํ กัดตัวลูก รองรับธุรกิจตั้งแต่ ขนาดเล็ก จึงขนาดใหญ่ เพราะข้อมูลคียไ์ ด้ไม่จาํ กัด กินพื้นที่ฮาร์ ดดิสไม่เยอะ
* ระบบ SINGLE ใช้งานได้เครื่ องเดียว ส่ วนคุณสมบัติโปรแกรมเหมือนกันหมด
* โปรแกรมมีท้ งั เวอร์ ชนั่ ภาษาไทย และ เวอร์ ชนั่ ภาษาไทย-อังกฤษ
เวอร์ ชนั่ ภาษรไทย จอภาพจะแสดงเป็ นภาษาไทย และข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
เวอร์ ชนั่ ภาษาไทย – อังกฤษ จอภาพและหัวรายงานสามารถเลือกได้วา่ จะให้แสดงเป็ นภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ โดย
การกําหนดไว้ที่รหัสผ่านของแต่ละบุคคล ซึ่ งเหมาะกับบริ ษทั ที่มีชาวต่างประเทศเป็ นผูบ้ ริ หารและ ต้องการเข้ามาใช้งาน
โปรแกรมด้วยต้นเอง หรื อ เป็ นธุรกิจที่จาํ เป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่อการค้า ต้องการออกเอกสารจากโปรแกรมฉบับภาษาอังกฤษ

*ข้ อดีของโปรแกรม EXPRESS
มีจุดเด่นเรื่ อง ความสามารถของโปรแกรม มีความยืดหยุน่ ต่อธุรกิจเยอะมาก รายงานสําหรับบัญชีและผูบ้ ริ หารพร้อมมาก
เขียนเพิ่มได้อีก และความพร้อมในการให้บริ การหลังการขาย ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ทุกครั้งที่ลูกค้ามีปัญหา สามารถโทร
ปรึ กษา สอบถาม 02-217-3533 กด 2 ได้ทนั ที และลูกค้าสามารถทํางานต่อไปได้ทนั ที ไม่ตอ้ งคอยใดๆ เลย /นักบัญชีส่วนใหญ่ใช้เป็ น
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8/71 ซ.เทียนทะเล 7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพ 10150
เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี 0105558044348
โทร. 02-417-6448 , 087-978-2598 , 084-669-9085

แฟ็ กซ์

02-417-6449

www.nanchanaaccount.com

*การติดตั้ง
*สามารถใช้ได้ถึงวินโดว์ 10 อายุการใช้งานไม่จาํ กัด ระบบเน็ตเวิร์ค สามารถใช้ระบบ เวิร์คกรุ๊ ปได้ ไม่จาํ เป็ นต้องลงทุน
เครื่ องเซิ ฟเวอร์ (กรณี เครื่ องลูกไม่เกิน 10 เครื่ อง) แต่ถา้ ต่อเครื่ องลูกเกิน10 เครื่ อง ก็ควรใช้เครื่ องเซิ ฟเวอร์ ทั้งนี้เพื่อความ
เสถียร และ สะดวกในการใช้งาน
***บริ ษทั ฯ มีระบบเซิ ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ ทุกรุ่ น อุปกรณ์ต่อพ่วง วางระบบเน็ทเวิร์ค ระบบ VPN และระบบอื่นๆ พร้อม
ทุกสิ่ งอย่าง ไว้บริ การท่านค่ะ

ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
คุณลาลิน นันท์ชนา
กรรมการผูจ้ ดั การ
ติดต่อโดยตรง 087-978-2598 / 084-669-9085 Line lalin087

