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การเปดรานคากับ HO PLATFORM

 1. เขาไปที่เว็บไซต  https://www.hocrm.com
2. กดปุม “เปดรานเลย”

หมายเหตุ : หลังจากกระบวนการกรอกขอมูลเสร็จสิ้นจะมีการแจงเตือนไปยังอีเมลของทาน กรุณากดยืนยันผาน Link เพื่อเขาใจงาน
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3. กรอกชื่อรานของทาน
4. กรอกอีเมลที่สามารถเขาใชงานไดเพื่อใชยืนยันในการสมัคร
     และใชเปน Username ในการล็อกอินเขาระบบ
5. กรอกหมายเลขโทรศัพทที่ใชติดตอของรานคาของทาน
6. กรอกรหัสผานสำหรับการล็อกอินเขาระบบ โดยสามารถใชเปนตัวอักษร
     หรือตัวเลขก็ได (ขั้นต่ำ 6 ตัว)
7. กรอกรหัสผานเดิมซ้ำอีกครั้ง
8. เลือกประเทศของทาน
9. เลือกสกุลเงินของทาน
10. กรอกรายละเอียดที่ตั้งรานคาของทาน
11. เลือกประเภทของรานคาของทาน(สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
12. หมวดหมูของสินคาในรานคาของทาน (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)
13. หากทานมี Line O�cial Account ของรานคาทานใหเลือกที่ชอง
     “มี Line O�cial Account” และกรอก Line O�cial Account ของรานคาทาน
      ในชองถัดไป แตหากทานไมมีใหเลือกที่ชอง “ไมมี Line O�cial Account”
14. เลขจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขบัตรประชาชนเจาของรานคา
15. กดยอมรับเงื่อนไขนโยบายขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 
      (สามารถอานเงื่อนไขนโยบายขอมูลสวนบุคคลของบริษัทกอนกดยอมรับได)
16. เมื่อทานกรอกขอมูลทุกอยางเสร็จสิ้นแลวใหกดปุม “เริ่มกันเลย”



การยืนยันอีเมล เพื่อเริ่มตนใชงาน  HO BACKEND

1. Log in เขาอีเมลที่ทานสมัคร
2. ทานจะพบอีเมลจากทีมงาน HO
3. เปดอีเมลที่ไดรับจากทีมงาน HO และกดที่ “กรุณกด link เพื่อทำการ
    ยืนยันที่อยู E-mail link เพื่อเริ่มใชงาน” เพื่อยืนยันอีเมล
4. หลังจากนั้นใหทานกดปุมยืนยัน เปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันอีเมล
     เพื่อเริ่มตนการใชงาน

หมายเหตุ : จำเปนตองยืนยัน E-mail ทุกครั้งหลังการสมัครเพื่อใชงาน HO Platform
(หลังจากทานกดปุม “ยืนยัน” ระบบจะพาทานมาที่หนา Log in เขาใชงาน)
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การ Log in เขาใชงาน HO PLATFORM

ทานสามารถ Log in เขาใชงานไดที่ https://backend-ho.dreamnolimit.com/  
หากทานไมทราบ USERNAME หรือ PASSWORD ทานสามารถเขาไปดู
ไดที่อีเมลยืนยันที่ทางทีมงาน HO สงใหทาน



แดชบอรด
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1. แดชบอรด เปนหนาแสดงผลโดยรวมของ
รานคาในดานตางๆ

 1. ระบบแจงเตือนหลังบาน(ระบบสมาชิก / คำสั่งซื้อ)
2. QR Code ใชสำหรับใหลูกคาแสกนเพื่อเพิ่มรานคาของทาน
     สามารถดาวนโหลดออกมาไวใชงานได 
     และ Copy Link ใชสำหรับใชลิ้งไปแปะในริชเมนูของ Line OA
3. โลโก และชื่อรานของทานสามารถแกไขเองได
4. แพ็กเกจที่ลูกคาใชอยูปจจุบันสามารถแกไขเองได
5. ปุมสำหรับคัดลอกลิ้งรานคาของรานเพื่อไปแปะไวที่ริชเมนูของ Line OA
6. ปุมสำหรับไปยังเว็บไซต Line OA
7. คูมือการสราง Line OA และคูมือการสรางริชเมนู
8. ระบบ AI ใชในการเรียนรูเพื่อพัฒนารานคาของทาน (สามารถใชงาน
    ไดเมื่อปริมาณขอมูลรานคาของทานมากเพียงพอตอการเรียนรูของ AI)
9. จำนวนสมาชิกลูกคาที่ติดตามรานคาของทานทั้งหมด ณ ปจจุบัน
10. จำนวนสินคาที่ทานวางขายในระบบทั้งหมด ณ ปจจุบัน
11. บัตรสมาชิกของรานคาของทานโดยทานสามารถออกแบบแกไขเองได
12. ยอดขายของทาน โดยกราฟแกนนอนแสดงถึงวันที่ขายสินคาไดและ 
      กราฟแกนตั้ง แสดงถึง ยอดที่ขายไดในวันนั้น ๆ
13. ออเดอรตามสถานะตาง ๆ ไมวาจะเปน สั่งซื้อ แจงโอน โอนเงินสำเร็จ 
     จัดสง  ยกเลิก จัดสงสำเร็จ 
14. การจัดอันดับของรางวัลที่มีการแลกมากที่สุด 5 อันดับแรก
15. กราฟแสดงจำนวนสมาชิก โดยแกนนอนแสดงวันที่ ๆ มีสมาชิกติดตาม 
      และแกนตั้งแสดงถึงจำนวนสมาชิกในวันนั้น ๆ 
     โดยกราฟจะแสดงผลเปนรายเดือน
16. กราฟแสดงอัตราการไดคะแนนและการใชคะแนนของลูกคา 
     โดยแกนตั้งแสดงถึงจำนวนคะแนนในแตละครั้ง และแกนนอนแสดงถึง
     วันที่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงของคะแนน โดยกำหนดกราฟสีฟาแทนการ
     ไดคะแนน และ สีแดงในการใชคะแนน
17. รายการสินคาที่ขายดีที่สุดของรานคา 5 อันดับแรก
18. รายการสินคาที่ยังเหลือในคลังสินคามากที่สุด 5 อันดับแรก
19. รายการคูปองทั้งหมดของรานคาโดยเรียงลำดับจากคูปองที่มี
      การใชงานมากที่สุด 5 อันดับแรก



การแกไขขอมูลรานคา

2. การแกไขขอมูลรานคา แบงออกเปนเมนูยอยทั้ง
หมด 4 เมนูยอยตามลำดับ ดังนี้

2.1) แกไขขอมูลรานคา สำหรับเมนูยอยน้ีใชในการแกไข / ปรับเปล่ียน

   / เพ่ิมเติมขอมูลพ้ืนฐานของรานคา ซ่ึงบางรายละเอียดไดใสมาต้ัง

   แตเร่ิมตนสมัครแลว 

2.2) ธีมรานคา สำหรับเมนูยอยนี้ใชในการแกไข / ปรับเปลี่ยน สี

 สวนตางๆของหนาตางรานคา

1. รายละเอียดของ รานคาทั้งหมดที่ทางรานคาอยากจะแจงใหลูกคาทราบ 
2. คำจำกัดความสั้นๆของรานคา
3. คะแนนพิเศษเมื่อเปนผูใชงานเพิ่มบัตรสมาชิกของทางรานครั้งแรก 
     (ไมบังคับกรอก)
4. ปกหมุดเพื่อเพิ่มพิกัดที่ตั้งของรานคาบน Google map
5. ชองทางการติดตอของรานคา (E-mail / LineOA / Website/ Facebook / IG)
6. ตราสัญลักษณ/ยี่หอ ประจำรานคา เพื่องายตอการอัปโหลด แนะนำใหอัปโหลด
     รูปภาพจากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน .jpg, .jpeg, .png 
     ขนาดของไฟลตองไมเกิน 2 MB สัดสวนไฟลตองไมเกิน 148x148 PX
7. ภาพโฆษณาหรือแบนเนอรประจำรานคา เพื่องายตอการอัปโหลด แนะนำใหอัปโหลด
    รูปภาพจากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน .jpg, .jpeg, .png
    ขนาดของไฟลตองไมเกิน 2 MB สัดสวนไฟลตองไมเกิน 1080x460 PX
8. บัตรสมาชิกเริ่มตนสำหรับสมาชิกโดยทานสามารถอัปโหลดรูปโดยตรง 
     หรือสามารถดาวโหลดไฟลตัวอยางการดเพื่อทำการตกแตงกอนโดยกดที่ 
    “ดาวโหลดไฟล” และเพื่องายตอการอัปโหลด แนะนำใหอัปโหลดรูปภาพจากไฟล
     ในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน .jpg, .jpeg, .png 
      ขนาดของไฟลตองไมเกิน 2 MB สัดสวนไฟลตองไมเกิน 962x605 PX
9. กำหนดจำนวนเงินและแตมที่ไดรับ เชน ใชจาย 25 บาท ไดรับคะแนน 1 คะแนน
10. เมื่อทำการแกไข / ปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม ขอมูลเสร็จสิ้นแลวใหกดปุม
      “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

 

 1. เปนการปรับสีแท็บบารทั้งหมดของหนาตางรานคาโดยเมื่อกดที่ชอง
    จะปรากฎเฉดสีขึ้นมาใหเลือกซึ่งสามารถปรับแตงความเขมของสีได 
    หรือใสโคดสีที่ตองการไดเลย
2. เปนการปรับสีตัวหนังสือทั้งหมดของหนาตางรานคาโดยเมื่อกดที่ชอง
    จะปรากฎเฉดสีขึ้นมาใหเลือกซึ่งสามารถปรับแตงความเขมของสีได 
    หรือใสโคดสีที่ตองการไดเลย
3. เปนการปรับสีไอคอนทั้งหมดของหนาตางรานคาโดยเมื่อกดที่ชอง
     จะปรากฎเฉดสีขึ้นมาใหเลือกซึ่งสามารถปรับแตงความเขมของสีได
     หรือใสโคดสีที่ตองการไดเลย
4. เมื่อทำการแกไข / ปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม ขอมูลเสร็จสิ้นแลวใหกดปุม 
    “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

5. แบบจำลองหนาตางรานคาเมื่อเปลี่ยนโทนส ี
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หมายเหตุ : เพื่อใหลูกคาเขาถึงรานคาของทาน ทางรานคาจำเปนตองมี Line OA
11.  ปุมสำหรับคัดลอกลิ้งรานคาของรานเพื่อไปแปะไวที่ริชเมนูของ Line OA
12. ปุมสำหรับไปยังเว็บไซต Line OA
13. คูมือการสราง Line OA และคูมือการสรางริชเมนู
14. ติดตอฝายชวยเหลือลูกคา



การแกไขขอมูลรานคา

2.3) จัดการสาขา สำหรับเมนูยอยนี้ใชสำหรับ

         รานคาที่มีสาขามากกวา 1 สาขา เปนการแจง

         ใหสมาชิกรานคาทราบวารานคามีสาขาอยูที่ใดบาง  

1. กดปุม “เพิ่มสาขา” เพื่อเพิ่มสาขาที่ตองการ

2. กรอกชื่อสาขาของรานคา
3. กรอก E-mail รานคา
4. กรอกเบอรโทรศัพท
5. กรอกที่อยู�ของสาขา

6. ปกหมุดเพื่อเพิ่มพิกัดที่ตั้งของรานคาบน Google map

7. เมื่อทำการแกไข / ปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม ขอมูลเสร็จสิ้นแลวใหกดปุม 
    “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

Demo สาขาที่ 1

8. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “จัดการสาขา”

9. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

10. สามารถลบขอมูลได
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หมายเหตุ : แถบเมนูจัดการสาขาจะไม�ปรากฎ  หากไม�ได�เล�อกประเภทร�านค�าเป�นร�านค�าที่มีสาขา : HQ(ร�านค�าที่มีมากกว�า 1 สาขา)ในหน�าแก�ไขข�อมูล



การแกไขขอมูลรานคา

2.4) การด สำหรับเมนูยอยน้ีใชสำหรับออกแบบบัตรสมาชิกระดับ

         ตางๆ โดยทางรานคาสามารถกำหนดไดเองวาจะมีการดก่ีระดับ

         และใชเงื่อนไขคะแนนเทาใดจึงจะเลื่อนขั้นเปนการดระดับตอไป

1. กดปุม “สรางการด” เพื่อสรางการดใหมีหลายระดับ

2. กรอกชื่อระดับการด เชน Silver/Gold/Black เปนตน 
3. กรอกคะแนนข้ันต่ำท่ีจะสามารถใชการดระดับน้ีได เชน ตองสะสม 1000 คะแนน
     ขึ้นไปสมาชิกรานจึงจะสามารถใชการดระดับนี้ได

4. กรอกการคำนวณคะแนน เชน ทุกๆการใชจายครบ 25 บาทไดรับ 1 คะแนน เปนตน

6. การเพิ่มรูปแบบหนาการด เพื่องายตอการอัปโหลด แนะนำใหอัปโหลดรูปภาพ
     จากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน .jpg, .jpeg, .png 
     ขนาดของไฟลตองไมเกิน 2 MB สัดสวนไฟลตองไมเกิน 962x605 PX

5. กรอกวันหมดอายุบัตร เชน 365 เทากับ 1 ป

7. เมื่อทำการแกไข / ปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม ขอมูลเสร็จสิ้นแลวใหกดปุม 
     “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

 9. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “รายละเอียดการด”

10. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

 8. สามารถคนหาโดยใชคียเวิรด

 11. สามารถลบขอมูลได
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3.แสตมป เปนหนาสำหรับรานคาที่มีการสะสม
   แสตมป เมื่อซื้อสินคาครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
   เพื่อแลกสินคาหรือโปรโมชันตางๆ แบงออกเปน
   เมนูยอยทั้งหมด 2 เมนูยอยตามลำดับ ดังน ี ้

3.1) จัดการแสตมป เปนเมนูยอยสำหรับการสรางบัตรสะสม

       แสตมปทั้งหมดของรานคา 

1. กดปุม “สรางแสตมป” เพื่อสรางแสตมปสะสมแสตมปใหลูกคา

2. กรอกชื่อแสตมปของรานคา

3. กรอกจำนวนแสตมปในการด เชน 10/20/30 (สูงสุด 100 ดวง) เปนตน
4. กรอกเงื่อนไขการไดรับแสตมป 1 ดวง เมื่อใชจายครบทุกๆกี่บาท

5. สามารถกำหนดวันหมดอายุของบัตรสะสมแสตมปได สามารถเลือกไดวา 
     นับจากวันใชบัตรครั้งแรก หรือสามารถกำหนดวันหมดอายุได 
     หรือไมมีกำหนด
6. สามารถกำหนดวันหมดอายุของแสตมปแตละดวงได สามารถเลือกไดวา 
     นับจากวันที่ไดรับแสตมป หรือตามวันหมดอายุของบัตร หรือไมมีกำหนด
7. สถานะการใชงาน สามารถเลือกไดวาจะเปดใหใชงานหรือไมใหใชงาน ในกรณีที่
     มีบัตรสะสมแสตมปหลายใบ จะสามารถเปดใชงานไดเพียงครั้งละ 1 ใบเทานั้น 

8. เมื่อทำการแกไข / ปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม ขอมูลเสร็จสิ้นแลวใหกดปุม 
     “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

10. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “จัดการแสตมป”

9. สามารถคนหาตามชื่อ/จำนวน/วันเริ่มตนใชงานหรือวันสิ้นสุดการ
     ใชงานของแสตมปได

11. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

12. สามารถลบขอมูลได
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แสตมป

3.2) แสตมปแลกรางวัล เปนเมยูยอยสำหรับใชสรางของรางวัล

         เพื่อใชแสตมปในการแลกรางวัล

1. กดปุม “เพิ่มรางวัล” เพื่อสรางรางวัลสำหรับการสะสมแสตมป

2. รหัส Reward ระบบจะทำการสรางใหอัตโนมัติ
3. กรอกชื่อรางวัล
4. กรอกรายละเอียดขอมูลของรางวัล
5. กรอกเงื่อนไขการแลกของรางวัลโดยใชแสตมป หรือรายละเอียดอื่นๆ
6. เลือกหมวดหมูของรางวัล
7. กำหนดระยะเวลาการเริ่มและสิ้นสุดของการแลกของรางวัล
8. กำหนดจำนวนแสตมปที่ใชแลกรางวัล
9. เพ่ิมรูปของรางวัล เพ่ืองายตอการอัปโหลด แนะนำใหอัปโหลดรูปภาพ
     จากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน .jpg, .jpeg, .png 
    ขนาดของไฟล ตองไมเกิน 2 MB สัดสวนไฟลตองไมเกิน 167*154 PX

10. เพิ่มรูปปกรายละเอียด เพื่องายตอการอัปโหลด แนะนำใหอัปโหลดรูปภาพ
      จากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน .jpg, .jpeg, .png  
      ขนาดของไฟลตองไมเกิน 2 MB สัดสวนไฟลตองไมเกิน 1048*445 PX

11. เม่ือทำการแกไข / ปรับเปล่ียน / เพ่ิมเติม ขอมูลเสร็จส้ินแลวใหกดปุม 
   “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

13. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “แสตมปแลกรางวัล”

14. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

15. สามารถลบขอมูลได

12. สามารถคนหาโดยใชคียเวิรด
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คูปอง
4. คูปอง เปนหนาสำหรับสรางรายละเอียดคูปอง
    สวนลดทั้งหมดของรานคา แบงออกเปนเมนูยอย
    ทั้งหมด 2 เมนูยอยตามลำดับ ดังนี้

1. กดปุม “สรางคูปอง” เพื่อสรางคูปองสวนลดตางๆสำหรับลูกคา

4.1) จัดการคูปอง เปนเมนูยอยสำหรับสรางคูปองสวนลดท้ังหมด

       ของรานคา

2. รหัสคูปองระบบจะทำการสรางใหอัตโนมัติ
3. กรอกชื่อคูปอง

5. กรอกรายละเอียดขอมูลคูปอง

4. เลือกหมวดหมูของคูปอง

6. กรอกเงื่อนไขการใชงานคูปอง หรือรายละเอียดอื่นๆ

9. เลือกประเภทของคูปองวาเปนออนไลน หรือออฟไลน
10. กำหนดจำนวนคูปองในระบบ
11. กำหนดระยะเวลาการเริ่มและสิ้นสุดของคูปอง
12. สถานะการใชงาน สามารถเลือกไดวาจะเปดใหใชงานหรือไมใหใชงาน
13. กรอกการใชจายขั้นต่ำเมื่อใชคูปอง
14. กรอกสาขาที่สามารถใชคูปองได

8. เพิ่มสวนลดของคูปองซึ่งสามารถกำหนดการลดเปนจำนวนเงิน 
    หรือลดเปนเปอรเซ็น

7. เพิ่มรูปของคูปอง เพื่องายตอการอัปโหลด แนะนำใหอัปโหลดรูปภาพ
     จากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน .jpg, .jpeg, .png  
     ขนาดของไฟลตองไมเกิน 2 MB สัดสวนไฟลตองไมเกิน 1048*445 PX

15. เม่ือทำการแกไข / ปรับเปล่ียน / เพ่ิมเติม ขอมูลเสร็จส้ินแลวใหกดปุม 
      “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

17. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “จัดการคูปอง”

18. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

19. สามารถลบขอมูลได

16. สามารถคนหาตามชื่อ/สถานะการใชงาน/วันเริ่มตนใชงานหรือวันสิ้นสุด
      การใชงานของคูปองได

4.2) รายงานการใชคูปอง เปนเมนูยอยสำหรับแสดงรายละเอียด

   การใชคูปองสวนลดทั้งหมดที่สมาชิกใชในรานคา
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1. สามารถคนหาขอมูลการใชคูปองจาก วันเริ่มตนใชงานของคูปอง /
   วันสิ้นสุดการใชงานของคูปอง /รายการคำสั่งซื้อ/
   ชื่อผูใชคูปองหรือ ชื่อคูปองได
2. รายงานการใชงานคูปองในระบบ



จัดการสินคา
5.จัดการสินคา เปนหนาสำหรับเพิ่มหรือจัดการ
   สินคาทั้งหมดของรานคา

1. กดปุม “เพิ่มสินคา” เพื่อนำสินคาลงในระบบ
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17. สามารถคนหาตามชื่อของสินคา/ประเภทสินคา/วันเริ่มเพิ่มขอมูลของสินคาได

18. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “จัดการสินคา”

19. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

20. สามารถลบขอมูลได

21. สามารถเพิ่มสินคาไดทีละมาก ๆ โดยเพิ่มจากไฟล EXCEL

22.  เลือกไฟล EXCEL ภายในอุปกรณของทาน เพื่องายตอการอัปโหลดแนะนำ

        ใหอัปโหลดไฟลในคอมพิวเตอร โดยชนิดไฟลตองเปน  (xls, xlsx)

23. สามารถดาวนโหลดรูปแบบไฟลExcel ตัวอยางเพื่อนำไปกรอก

       ขอมูลสินคาของทานได โดยหมวดหมูของสินคาเปนไปตามเกณฑที่ระบบกำหนด

24. เมื่อทำการอัปโหลดไฟลสินคาของทานเรียบรอยใหกดปุม IMPORT 

Lorem ipsum

2. กรอกชื่อของสินคา

3. กรอกรายละเอียดของสินคา

4. เลือกหมวดหมูของสินคา

5. กำหนดสีของรางวัล เชน แดง/ดำ หรือ ระบุเปนชื่อสีเฉพาะ (ถามี)

6. กำหนดขนาดของสินคา เชน S/M/L หรือ ความจุของสินคา (ถามี)

7. กรอกรหัส SKU ของสินคา (ถามี)

8. เพิ่มรูปของสินคา เพื่องายตอการอัปโหลด แนะนำใหอัปโหลดรูปภาพ

     จากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน .jpg, .jpeg, .png  

     ขนาดของไฟลตองไมเกิน 2 MB สัดสวนไฟลตองไมเกิน 500x500 PX

9. สามารถเพิ่มรูปมุมอื่นที่เกี่ยวของของสินคา เพื่องายตอการอัปโหลด

     แนะนำใหอัปโหลดรูปภาพจากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน 

    .jpg, .jpeg, .png  ขนาดของไฟลตองไมเกิน 2 MB สัดสวนไฟลตอง

     ไมเกิน 500x500 PX

10. ราคาของสินคา

 11.  คะแนนพิเศษเพิ่มเติมเมื่อซื้อสินคา (ถามี)

12. สามารถกำหนดไดวาจะใหสินคาเปนสินคาโปรโมชั่นหรือสินคาแนะนำ 

     (สามารถเลือกทั้งของรางวัลแนะนำและของรางวัลโปรโมชั่นในชิ้นเดียวกันได)

13. ราคากอนลดหากกำหนดของสินคาเปนสินคาโปรโมชั่น 

14. จำนวนสินคาในคลังสินคา

15. สามารถเพิ่มตัวเลือกของสินคาได สำหรับสินคาที่มีตัวเลือกมากกวา 1 ประเภท

16. เมื่อทำการแกไข / ปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม ขอมูลเสร็จสิ้นแลวใหกดปุม 

     “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง



Lorem ipsum

การจัดสง

6. การจัดสง เปนหนาสำหรับเพ่ิมรายละเอียด
    ระบบการจัดสงสินคาทั้งหมดของรานคา

1. กดปุม “สรางชองทางการจัดสง” เพื่อเพิ่มชองทางการจัดสง

2. กรอกช่ือบริการการจัดสง เชน EMS/Kerry เปนตน
3. กำหนดราคาคาบริการ
4. ล้ิงคการตรวจสอบสถานะของบริการขนสงน้ัน ๆ
5. เม่ือทำการแกไข / ปรับเปล่ียน / เพ่ิมเติม ขอมูลเสร็จส้ินแลวใหกดปุม 
“บันทึกและยอนกลับ”เพ่ือเปนการบันทึกผลการเปล่ียนแปลง

6. สามารถคนหาตามชื่อการจัดสงได
7. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “รายละเอียดระบบการจัดสง”
8. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

9. สามารถลบขอมูลได � �
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ชองทางการชำระเงิน

7. ชองทางการชำระเงิน เปนหนาสำหรับเพิ่มราย
    ละเอียดชองทางการชำระเงินของรานคาทั้งหมด

1. กดปุม “เพิ่มชองชำระเงิน” เพื่อเพิ่มชองทางการชำระเงิน

2. กรอกช่ือธนาคาร
3. กรอกช่ือสาขาของธนาคาร

4. กรอกเลขท่ีบัญชีธนาคาร

5. กรอกช่ือเจาของบัญชีธนาคาร

6. เม่ือทำการแกไข / ปรับเปล่ียน / เพ่ิมเติม ขอมูลเสร็จส้ินแลวใหกดปุม 
“บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

7. สามารถคนหาตามชื่อธนาคารหรือสาขาได

8. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “ขอมูลชองทางการชำระเงิน”

9. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

10. สามารถลบขอมูลได
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คำสั่งซื้อ

8. คำสั่งซื้อ เปนหนาสำหรับตรวจสอบ
     รายละเอียดการสั่งซื้อสินคาของสมาชิก

1. สามารถคนหาตามเลขที่คำสั่งซื้อ สถานะของสินคาหรือ วันที่เพิ่มขอมูลได

2. ขอมูลคำสั่งซื้อของสมาชิก

3. กดเพื่อเขาไปตรวจสอบขอมูลรายละเอียดของสินคา 
     ขอมูลของผูซื้อสินคา และตั้งคาสถานะตางๆของสินคา

4. ขอมูลคำสั่งซื้อของสินคา

5. ชองกำหนดสถานะของสินคา สถานะจะมีทั้งหมด 6 สถานะ คือ สั่งซื้อ/
     แจงโอน/โอนเงินสำเร็จ/จัดสง/ยกเลิกและจัดสงสำเร็จ

6. ขอมูลสถานะที่เปนอยูของสินคา

7. สลิปโอนเงิน จะแสดงผลก็ตอเมื่อผูซื้อสินคาแนบสลิปการโอนเงินของสินคามา

8. กรอกเลขที่พัสดุ จะสามารถกรอกขอมูลไดก็ตอเมื่อสถานะของสินคาอยูที่
      สถานะจัดสงเทานั้น

9 .หมายเหตุ จะสามารถระบุหมายเหตุไดก็ตอเมื่อสถานะของสินคาอยูที่สถานะ
     การยกเลิกเพื่อแจงเหตุผลการยกเลิกการซื้อสินคาใหผูซื้อไดรัยบทราบ

หมายเหตุ :  การตั้งคาสถานะทั้งหมดผูดูแลระบบตองเปนผูจัดการเองทั้งหมด แตเมื่อมีการสั่งซื้อสินคาเขามาทางระบบ
                       จะมีการแจงเตือนใหผูใชงานทราบ

10. เม่ือทำการแกไข / ปรับเปล่ียน / เพ่ิมเติม ขอมูลเสร็จส้ินแลวใหกดปุม 
      “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

13



จัดการของรางวัล
9.จัดการของรางวัล เปนหนาสำหรับการเพิ่มราย
   ละเอียดของรางวัลท่ีใชคะแนนในการแลกของรางวัล
   แบงออกเปนเมนูยอยทั้งหมด 2 เมนูยอย ดังนี้

1. กดปุม “เพิ่มรางวัล” เพื่อสรางรางวัลสำหรับลูกคา

9.1) จัดการของรางวัล เปนเมนูยอยสำหรับเพ่ิมรายละเอียดของ

        รางวัลท่ีใชคะแนนแลกท้ังหมดของรานคา

2. รหัส Reward ระบบจะทำการสรางใหอัตโนมัติ
3. กรอกชื่อ Reward
4. กรอกรายละเอียดของ Reward

5. กรอกรายละเอียดและเงื่อนไขของ Reward

6. เลือกหมวดหมูของ Reward

7. กำหนดระยะเวลาการเริ่มและสิ้นสุดของการแลกของ Reward

8. กำหนดจำนวนคะแนนที่ใชในการแลก Reward

9. กำหนดจำนวนการแลกของรางวัลตอ 1 ผูใชงาน

10. เลือกประเภทของรางวัลวาเปนออนไลนหรือออฟไลน

11. กำหนดจำนวนของรางวัลที่มีในระบบ

12. เพิ่มรูปของ Reward เพื่องายตอการอัปโหลด แนะนำใหอัปโหลดรูปภาพ
      จากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน .jpg, .jpeg, .png  
      ขนาดของไฟลตองไมเกิน 2 MB สัดสวนไฟลตองไมเกิน 167* 154 PX

13. เพิ่มรูปหนารายละเอียดของ Reward เพื่องายตอการอัปโหลด แนะนำให
      อัปโหลดรูปภาพจากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน 
      .jpg, .jpeg, .png ขนาดของไฟลตองไมเกิน 2 MB 
        สัดสวนไฟลตองไมเกิน 1048*445 PX

15.สามารถคนหาตามชื่อรางวัลได

16.เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “จัดการของรางวัล”

17.สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

18.สามารถลบขอมูลได

14. เม่ือทำการแกไข / ปรับเปล่ียน / เพ่ิมเติม ขอมูลเสร็จส้ินแลวใหกดปุม 
     “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง
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รายงานการแลกของรางวัล

9.2) รายงานการแลกรางวัล เปนเมนูยอยสำหรับตรวจสอบรายละเอียด

         การแลกของรางวัลของสมาชิก

1.  ขอมูลการแลกของรางวัลของสมาชิก
2. สามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลของรางวัล ขอมูลของผูแลกของรางวัล
     และตั้งคาสถานะตาง ๆ ของ ของรางวัล

3. รายละเอียดขอมูลการแลกของรางวัลของสมาชิก
4. ชองสถานะของรางวัล จะมีทั้งหมด 3 สถานะ คือ แลกของรางวัล
     จัดสงของรางวัลแลว และยกเลิกของรางวัล
5. ประวัติการเปลี่ยนสถานะของรางวัล
6. เลขพัสดุ จะสามารถกรอกไดก็ตอเมื่อทำการเปลี่ยนสถานะเปน
     “จัดสงของรางวัล” เทานั้น
7.  เหตุผลที่ยกเลิกของรางวัลจะสามารถกรอกไดก็ตอเมื่อเปลี่ยนสถานะ
     เปน”ยกเลิกของรางวัล” เทานั้น
8. เมื่อทำการแกไข / ปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม ขอมูลเสร็จสิ้นแลวใหกดปุม 
    “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ :
 1. การตั้งคาสถานะทั้งหมดผูดูแลระบบตองเปนผูจัดการเองทั้งหมด แตเมื่อมีการแลกของรางวัลเขามา
 ทางระบบจะมีการแจงเตือนใหผูใชทราบผาน การแจงเตือน
2. หากของรางวัลที่แลกเขามาเปนของรางวัลออฟไลนจะไมสามารถทำการแกไขสถานะใด ๆ ไดทั้งสิ้น

15



ขอมูลสมาชิก

10.ขอมูลสมาชิกเปนหนาสำหรับแสดงขอมูลและ
     รายละเอียดของสมาชิกของรานคาทั้งหมด  

1. สามารถเลือกคนหาตามชื่อ- นามสกุล / ชื่อผูใช / อีเมล 
   หรือเบอรโทรศัพทของสมาชิกได

2. เมื่อมีขอมูลสมาชิกก็แสดงผลขอมูลบนหนา “ขอมูลสมาชิก”

3. สามารถเขาไปแกไขขอมูลสมาชิกได

4. แสดงรายละเอียดขอมูลสมาชิก
5. สามารถลางคะแนนสะสมของสมาชิกได
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ขอมูลสมาชิก

10.2) การดูประวัติการเพิ่มคะแนน และ เปลี่ยนแปลง / แกไขคะแนนสมาชิก

   1. สามารถตองการดูประวัติคะแนน หรือ ตองการแกไขคะแนนสมาชิก

2. ประวัติการเพิ่มคะแนน
3. สามารถแกไขคะแนนได
4. สามารถลบคะแนนได
5. หากสมาชิกยังไมเคยมีคะแนนมากอนทานสามารถกดปุม “เพิ่ม Point”

6. กรอกคะแนนตามที่ทานตองการ
7. เมื่อทำการเพิ่มคะแนน เสร็จสิ้นแลวใหกดปุม “บันทึกและยอนกลับ” 
    เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

8. เมื่อแกไข / เพิ่มคะแนนเสร็จเรียบรอยจะแสดงคะแนน
     ที่เปลี่ยนแปลงที่หนา “ขอมูลสมาชิก”
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ขาวสาร

11.ขาวสาร เปนหนาสำหรับสรางขาวสาร /
 เกร็ดความรูหรือ ประกาศของรานคาทั้งหมด

1. กดปุม “เพิ่มขาวสาร” เพื่อสรางขาวสารสำหรับลูกคา

2. กรอกชื่อเรื่องของขาวสาร
3. กรอกรายละเอียดของขาวสาร

4. สามารถเพิ่มลิงควีดีโอได

5. เพิ่มรูปภาพประกอบของขาวสาร เพื่องายตอการอัปโหลด แนะนำใหอัปโหลด
    รูปภาพจากไฟลในคอมพิวเตอร โดยนามสกุลไฟลตองเปน .jpg, .jpeg, .png 
    ขนาดของไฟลตองไมเกิน 1 MB สัดสวนไฟลตองไมเกิน 1005*670 PX
6. เม่ือทำการแกไข / ปรับเปล่ียน / เพ่ิมเติม ขอมูลเสร็จส้ินแลวใหกดปุม  
    “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

7. สามารถคนหาตามชื่อของขาวสารได

8. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “ขอมูลขาวสาร”

9. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

10. สามารถลบขอมูลได
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จัดการผูดูแลระบบ

12.จัดการผูดูแลระบบ เปนหนาสำหรับการจัดการ
   บุคคลดูแลรานคาทั้งหมด (ใน 1 รานคาสามารถ
   มีผูดูแลไดมากกวา 1 คน)

3. กรอกชื่อ-นามสกุลผูดูแลระบบกรอกรายละเอียดของขาวสาร
4. กรอก Username ของผูดูแลระบบสามารถเพิ่มลิงควีดีโอได
5. กรอก Password ของผูดูแลระบบ (อักษรขั้นต่ำ 6 ตัวอักษรขึ้นไป)
6. กรอก Password ซ้ำอีกครั้ง
7. สามารถกำหนดสถานะการใชงานของ User ได

8. เมื่อทำการแกไข / ปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม ขอมูลเสร็จสิ้นแลวใหกดปุม 
   “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

9. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “การจัดการผูดูแลระบบ”
10. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได
11. สามารถลบขอมูลได
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 1. ระบบจะแสดงผูดูแลเริ่มตน แตจะไมสามารถลบขอมูลผูดูแลเริ่มตนได
2. กดปุม “เพิ่มผูดูแลระบบ” เพื่อเพิ่มผูดูแลกรอกชื่อเรื่องของขาวสาร



แจงเตือน

13.แจงเตือน เปนหนาสำหรับการเพิ่มรายละเอียด
      การสงขอความหรือ การแจงเตือนตางๆให
      สมาชิกของรานคา 

1. กดปุม “เพิ่มแจงเตือน” เพื่อเพิ่มขอมูลการแจงเตือน

2. กรอกขอความของการแจงเตือน
3. สามารถกำหนดเวลาสงการแจงเตือนใหผูใชงานได

4. สามารถตั้งคาการเห็นการแจงเตือนตามระดับการดที่มีในระบบได

5. เมื่อทำการแกไข / ปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม ขอมูลเสร็จสิ้นแลวใหกดปุม 
    “บันทึกและยอนกลับ” เพื่อเปนการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

6. เมื่อสรางเสร็จจะแสดงผลขอมูลบนหนา “รายละเอียดการแจงเตือน”

7. สามารถกลับไปแกไขขอมูลได

8. สามารถลบขอมูลได

20


