บริษท
ั ธนาคม แอดไวซ ์เซอร ์รี จําก ัด
ศูนย ์จําหน่ ายโปรแกรมบัญชี Express ลิขสิทธิแท ้
ราคาคุ ้มค่า บริการทัวประเทศ
สังซือโปรแกรมบัญชี Express ทีนี ครบวงจร ศูนย ์จําหน่ าย
ติดตัง อัพเกรด โปรแกรมบัญชี Express ลิขสิทธิแท ้ ราคา
คุ ้มค่า พร ้อมสอนทําบัญชีด ้วยโปรแกรมบัญชี Express ผ่าน
ระบบออนไลน์ ลูกค ้าไม่ต ้องรอคิวอบรม ไม่ต ้องเดินทาง เริมต ้น
ได ้ทันที
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โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมบัญชีสาํ เร็จรูปยอดนิ ยมที
นักบัญชีเลือกใช ้มากทีสุด เหมาะกับสํานักงานทําบัญชี ผูส้ อบ
บัญชี บริษท
ั ห ้างร ้านทัวไป
การเริมต ้นด ้วยโปรแกรมบัญชี Express เป็ นการลงทุนทีคุ ้มค่า
จ่ายครังเดียว ใช ้งานได ้ไม่จาํ กัด ถือเป็ นจุดเริมต ้นทีดีสาํ หรับผู ้
เริมใช ้โปรแกรมบัญชี ช่วยขันตอนการทํางาน ใช ้งานง่าย ไม่ใช่
มืออาชีพก็ใช ้งานได ้
ทีนี ! เราให ้ความสําคัญในการแนะนํ าปรึกษามาเป็ นอันดับแรก
เพราะเข ้าใจดีวา่ การทําธุรกิจเป็ นเรืองสําคัญสําหรับคุณ
ทีมงานของเราทุกคนพร ้อมทีจะร ับฟังและเสนอบริการทีดีทสุ
ี ด
เพือให ้คุณบรรลุวต
ั ถุประสงค ์ทีวางไว ้อย่างคุ ้มค่า มีประสิทธิภาพ
และได ้ร ับประโยชน์สงู สุด
ท่านทีสนใจบริการสามารถโทรสอบถามข ้อมูลเพิมเติมก่อน
ตัดสินใจ เรายินดีให ้บริการท่านด ้วยมิตรภาพ จริงใจและ
ตรงไปตรงมา

โปรแกรมบัญชี Express เหมาะกับใครบ้าง?
โปรแกรมบัญชี Express เหมาะกับสํานักงานบัญชี ผูท้ ําบัญชีและผูส้ อบบัญชี การเริมต ้น
ธุรกิจด ้วยโปรแกรมบัญชี Express เป็ นการลงทุนทีคุ ้มค่า บนพืนฐานของเหตุและผล ทังเรือง
คุณภาพ และราคาทีไม่แพงจนเกินไป ซือขาดจ่ายครงเดี
ั ยว สามารถร ับทําบัญชีให ้ลูกค ้าได ้ไม่จาํ กัด
สิงเหล่านี ล ้วนตอบโจทย ์การประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีได ้เป็ นอย่างดี
โปรแกรมบัญชี Express เหมาะกับบริษท
ั ห้างร ้านทัวไป ทีต ้องการบริหารงานให ้มี
ประสิทธิภาพ ต ้องการใช ้ข ้อมูลทีถูกต ้อง แม่นยํา ทันเวลา มากําหนดแผนงานต่างๆ ของกิจการ
เพราะโปรแกรมบัญชี Express ไม่ใช่แค่โปรแกรมของนักบัญชีแต่เกียวข ้องกับหน่ วยงานทังองค ์กร
เช่น จัดซือ, คลังสินค ้า, ฝ่ ายขาย, ธุรการ, บัญชี, การเงินและฝ่ ายบริหาร
โปรแกรมบัญชี Express เหมาะกับโรงเรียนและสถานศึกษา ทีจะนํ าไปใช ้ในการเรียนการ
สอนในสาขาบัญชี เพราะโปรแกรมบัญชี Express เป็ นโปรแกรมบัญชียอดนิ ยมทีนักบัญชีเลือกใช ้
มากทีสุดในปัจจุบน
ั การผลิตนักศึกษาทีมีความรู ้ในการใช ้งานโปรแกรมบัญชี Express จึงเป็ น
โอกาสในการพิจารณาสมัครงาน

การติดตงโปรแกรมบั
ั
ญชี Express ต้องทําอย่างไร?
โปรแกรมบัญชี Express สามารถติดตังได ้กับเครืองพีซแี ละโน๊ตบุค
๊ สําหร ับระบบ LAN เครืองแม่
ต ้องมีมห
ี น่ วยความจํา 512 MB. ขึนไป และเพือความสะดวกในการดูแลและการถอนสิทธิการใช ้งาน
ควรแบ่ง Partition ของ Hard disk ไว ้สําหรับลงโปรแกรมบัญชี Express โดยเฉพาะเนื องจากใน
อนาคตถ ้าจําเป็ นต ้องเปลียนเครือง หรือเปลียน Hard disk คุณจะต ้อง Format Drive ทีลง
โปรแกรมเพือถอนสิทธิการใช ้งาน ทําให ้การถอนสิทธิการใช ้งานทําได ้ง่ายและรวดเร็วยิงขึน

สังซือโปรแกรมบัญชี Express ทีไหนดี?
จําหน่ าย ติดตัง อัพเกรด โปรแกรมบัญชี Express ลิขสิทธิแท ้ พร ้อมสอนการใช ้งานผ่านระบบ
ออนไลน์ สอนการกําหนดค่าเริมต ้น เซทผังบัญชี แก ้ไขฟอร ์มเอกสาร ฯลฯ
ลูกค ้าไม่ต ้องรอคิวอบรม ไม่ต ้องเดินทาง สามารถเริมต ้นได ้ทันที มันใจได ้ในคุณภาพ มีบริการดูแล
หลังการขาย ปรึกษาทาโทรศัพท ์ ฟรีตลอดการใช ้งาน

ข้อแนะนํ าในการเลือกซือโปรแกรมบัญชีสําเร็จรู ป
1. เลือกโปรแกรมบัญชีทได
ี ้คุณภาพ ลิขสิทธิถูกต ้อง และตัดสินใจในงบประมาณทีคุณยอมร ับได ้
2. เลือกโปรแกรมบัญชีทมี
ี การพัฒนาต่อเนื อง รวมถึงการให ้คําปรึกษา และบริการหลังการขายต ้อง
อยูใ่ นระดับทีน่ าพอใจ
3. สุดท้าย คุณต ้องตระหนักว่าการจะเปลียนไปใช่โปรแกรมใหม่ในอนาคต ไม่ใช่เรืองง่าย มันวุน
่ วาย
เสียทังเวลาและงบประมาณ
*ฉะนันคุณจะต้องเลือกโปรแกรมบัญชีทใช่
ี และเหมาะกับคุณ

โปรแกรมบัญชี Express ราคาเท่าไหร่?
โปรแกรมบัญชี Express ราคาจําหน่ ายมาตรฐานเดียวกันทัวประเทศ *พิเศษกรณี สงซื
ั อกับศูนย ์
จําหน่ ายจะเพิมบริการเสริมต่างๆ ให ้ลูกค ้าฟรี เช่น ฟรีคา่ บริการติดตัง, ฟรีสอนการใช ้งานทาง
ออนไลน์, ฟรีดแู ลระบบหลังติดตังไปแล ้ว เป็ นต ้น

สังซือโปรแกรมบัญชี Express รุน
่ ไหนดี?
ใช ้งานเครืองเดียว เมนู และรายงานภาษาไทยอย่างเดียว
>>สังซือโปรแกรมบัญชี Express รุน
่ Single For Thai ราคา 19,000 บาท
ใช ้งานเครืองเดียว+ลูกค ้าต่างชาติ/เน้นรายงาน2ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
>>สังซือโปรแกรมบัญชี Express รุน
่ Single For Thai-Eng ราคา 27,000 บาท
ใช ้งานหลายเครือง เมนู และรายงานภาษาไทยอย่างเดียว
>>สังซือโปรแกรมบัญชี Express รุน
่ LAN For Thai ราคา 31,000 บาท
ใช ้งานหลายเครือง+ลูกค ้าต่างชาติ เน้นรายงาน2ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
>>สังซือโปรแกรมบัญชี Express รุน
่ LAN For Thai-Eng ราคา 39,000 บาท
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