EC-Hub : EEI Collaboration Hub
ศูนยรว มประสานธุรกรรมสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
B2B Integration Service from EEI

B2B e-Commerce หรือการพาณิชย
EC-Hub เปนศูนยการบริการจัดการ B2B
อิเล็กทรอนิกสแบบ B2B มีประโยชนอยางไร เพือ
่ เชื่อมโยงคําสั่งซื้อ-ขายและขนสง
ถึงยุคของ AEC แลว ... หากธุรกิจ
อุตสาหกรรมของทานพรอมที่จะ
ขยายไปใน AECและพรอมที่จะ
ประสบความสําเร็จ ทานตอง
รูจักใชเทคโนโลยีมาชวยสราง
แตมตอการแขงขันในตลาดให
เพิ่มประสิทธิภาพ สรางการเชื่อมโยงขอมูล
ขาวสารกับคูคาในซัพพลายเชนของทาน
ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมของทานใหเปน
สากลยิ่งขึ้น ... ทานจะหลีกเลี่ยงการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสอีกตอไปไมไดแลว ...
หากทานมีระบบ ERP … แตเสียเวลาคุย
โทรศัพท ... และยังใช fax รับออรเดอรจาก
ลูกคาหรือสงออรเดอรใหซัพพลายเออร
โดยปราศจากระบบชวยประสานงานกับคูคา
ของทาน ... ทานตองคิดใหมแลว

ระหวางคูคาผานภาษา XML และใช
กระบวนการธุรกิจที่เปนสากล เพือ
่ รองรับ
คูคาไดทั่วโลก โดยบริษัทคูคาอาจจะมี
ระบบ ERP ที่ตางกัน
บริการ EC-Hub เปนตัวกลางในการแปลง
รูปแบบขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
เพือ
่ ชวยใหคูคาสามารถเชือ
่ มโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางสะดวกและ
แมนยํา ไมวา
 จะเปนบริษัทขนาดใด และ
อยูที่ไหนในโลก นอกจากนัน
้ ตนทุนใน
การใชบริการอยูใ นระดับที่ต่ํา

สถาบันไฟฟาฯมีคําตอบใหทาน ... บริการ
EC-Hub ของสถาบันฯจะชวยทานเชื่อมโยง
และรวมประสานกับคูคาของทานอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยคาใชจายที่ทานสามารถ
ควบคุมไดในแตละเดือน ... ชวยสรางทัศน
วิสัยในซัพพลายเชนและเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันใหกับธุรกิจของทานดวยการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

ประโยชนของระบบ EC-Hub
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารซัพพลายเชน
ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารแบบเดิมๆ
รวมประสานกับคูคาในซัพพลายเชนไดงาย
ชวยรักษาลูกคาและระดับรายไดจากลูกคา
ชวยยกระดับองคกรของทานใหเปนสากล
ประหยัดแรงงาน ลดการทํางานซ้ําซอน
บูรณาการกับระบบ ERP ขององคกร
เชื่อมโยงกับคูคาที่ใช ERP ตางกันได
ประหยัดเวลาดวยกระบวนการอัตโนมัติตางๆ
เชน การสงคาพยากรณ การรับ/สงคําสั่งได
ครั้งละมากๆ การเปลี่ยนแปลงคําสั่ง การ
ยกเลิกคําสั่ง เปนตน
• ใชขยายฐานการคาไดทั่วโลกเพราะระบบใช
เทคโนโลยีภาษามาตรฐาน XML
• ลดการใชกระดาษ และชวยรักษาสิ่งแวดลอม
• เปนระบบ web-based ที่สามารถบูรณาการ
กับ ERP ของทานได
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ทํางานไดทุกที่ทุกเวลาเพียงมีอินเทอรเน็ต
• มีระบบอีเมลแจงเตือน(Mail Alert) ไมพลาด

ทุกคําสั่งซื้อ/ขาย
• สามารถพิมพรายงานไดหลากชนิดจากระบบ
• มีเมนูลัด(Quick Menu) แสดงจํานวนรายการ

ตลอดทุกหนาจอ
• ปรับแตงเมนูการใชงานไดตามบุคคลดวย
•
•
•
•
•

ฟงกชั่น Show Customize Window
สามารถ export ขอมูลไปใชงานตอไดหลาย
รูปแบบ เชน pdf, xls, txt, jpg เปนตน
เพื่มความสนุกในการทํางานสามารถ
ปรับเปลี่ยนเฉดสีหลากหลายตามตองการ
เก็บประวัติการทําธุรกรรมกับคูคา
สะดวกในการคนหาดวย Function Search
เชนคนตาม PO#, PO Date เปนตน
สง barcode ใหซัพพลายเออรพิมพเพื่อติด
กับสินคากอนสงมาได

รายชือ
่ บางสวนของผูใช
ระบบ EC-Hub/M-PIP
• L&E Manufacturing
Co., Ltd.
• Stiebel Eltron
• Cables Plus
• Sanden Intercool Co.,
Ltd.
• บจก. ซันสตีล กรุป

• บจก.วอสโล-ชวาเบ
(ประเทศไทย)
• บจก.โจตันพาวเดอร
โคทติง
้ (ประเทศไทย)
• หจก.สยามเมอรกิ้น
• บมจ.ไทยโพลีอะครีลิค
• หจก.แพ ซุน ฮวด
• หจก.มงคลพัฒนา โพร
ดักท
• บจก.เอส.เจ.เอส.สตีล
• บจก.ศราธรเมทอล
• บจก.ดิจิตอลแพค
• บจก.เคเบิ้ลคอนเนกเตอร
• บจก.ฮ็อท แอนด คูล
แซมเบอรไดคัสติ้ง
• หจก.บี แอล สแตนดารด
โปรดักชั่น
• บจก.ลาภโสภา
• บจก.เซฟคอสท
(ประเทศไทย)
• บจก.เจ.แอล.พริซิชั่น
พารท
• บจก.ราชาโยค
• บจก. เจ.แอลพรีซิชั่น
พารท
• หจก. มงคลพัฒนา โพร
ดักท
• บจก. ทีโอเอเพอ
ฟอรมานซ โคทติ้ง
(ประเทศไทย)
• บจก. ฮ็อท แอนด คูล
แซมเบอรไดคัสติ้ง

สะดวกและประหยัด
ลดการสื่อสารคลาดเคลื่อน
ขยายฐานการคาไดทั่วโลก

สนใจใชบริการ EC-Hub กรุณาติดตอสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คุณจารุวุฒิ วราภรณ
โทร. 02 280-7272 ตอ 303 โทรสาร 02 280-7277 อีเมล jaruwut@thaieei.com เว็บไซท www.thaieei.com

Easy B2Bi = B2B integration through EC-Hub
ความสามารถของระบบ EC-Hub
การจัดการคําสั่งซื้อ (Purchase Order)
♦ ขอสั่งซื้อ (Request Purchase Order)
♦ ยืนยันใบสั่งซื้อ (Purchase Order Response by Accept, Reject,
Pending )
♦ แจงขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อ (Request Purchase Order
Change)
♦ การแจงขอยกเลิกใบสั่งซื้อ(Request Purchase Order Cancellation)
♦ แจงขอปรับปรุงคําสั่งซื้อ (Notify of Purchase Order Update - PO
New Revision)
♦ แจงสถานะคําสั่งซื้อ (Distribute Order Status)

การจัดการใบแจงหนี้ (Invoice)
♦ แจงเตือนการสงใบแจงหนี้ (Notify of invoice)
♦ แจงเตือนการยกเลิกใบแจงหนี้ (Notify of invoice reject)
♦ แจงเตือนการขําระเงินแลว (Notify of Remittance Advice)
การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory)
♦ แจงเตือนการจัดสงสินคา (Notify of Advance Shipment - ASN)
♦ แจงเตือนการรับสินคา (Notify of Shipment Receipt - GRN)
♦ แจงยอดคงคลัง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Distribute of inventory report
- Inventory Snapshot)
♦ การแจงเตือนคาพยากรณระยะยาว (Notify of Strategic Forecast)
♦ การแจงเตือนคาพยากรณระยะกลาง (Notify of Embedded Release
Forecast)
♦ การแจงเตือนคาพยากรณระยะสั้น (Notify of Threshold Release
Forecast - Delivery Confirmation)
♦ การตอบรับคาพยากรณ (Notify of Forecast Reply)

การประสานกับผูขนสง (Logistics Service Provider)
♦ แจงคําสั่งขอใหขนสินคา (Request Shipping Order)
♦ แจงตอบรับคําสั่งขนสินคา (Notify of Shipping Order Confirmation)

ทําอยางไรถาสนใจทํา B2Bi
ติดตอสถาบันฯเพื่อนัดหมายและประเมินความตองการ
♦ หลังการนัดหมายกับเจาหนาที่ของสถาบันฯแลว ทางสถาบันฯจะสง
แบบฟอรมใหบริษัทที่สนใจกรอกขอมูลเบื้องตน เชน บุคคลที่
รับผิดชอบกับโครงการ B2B integration (B2Bi) ระบบคอมพิวเตอร
และระบบ ERP ที่บริษัทใชอยู ความสนใจในการใชบริการ เชน
⇒การจัดการคําสั่งซื้อ (Purchase Order)
⇒การจัดการใบแจงหนี้
⇒การจัดการสินคาคงคลัง
⇒การประสานกับผูขนสง
⇒การทํา Vendor Managed Inventory (VMI) เปนตน
♦ ทางสถาบันฯจะสงทีมที่ปรึกษาจากบริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด เขาไปพบ
เพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติม เชน จํานวนคูคาที่จะใชระบบ ความตองการ
พิเศษของบริษัท เชน การสง barcode ใหซัพพลายเออร การประเมิน
ซัพพลายเออรเรื่องความตรงตอเวลาและอื่นๆ โดยจะมีการสาธิตระบบ
ใหกับทีมงานของบริษัทและตอบคําถามอยางละเอียดในเรื่องของ
กระบวนการในการบูรณาการเชื่อมโยง
♦ หลังจากทราบความตองการแลว ทางสถาบันฯและที่ปรึกษาจะ
ประเมินราคาและคาใชจายสําหรับโครงการรวมทั้งกําหนดการคราวๆ
เพื่อใหบริษัทมีขอมูลในการตัดสินใจ

คาใชจายในโครงการ B2Bi
♦ คาใชจายจะประกอบดวย 3 สวนคือ
⇒คาใชจายรายเดือน (monthly fee) สําหรับการใชงานของระบบ
โดยจะตองเซ็นสัญญาอยางนอย 12 เดือน และคาใชจายนี้จะแปร
ผันตามจํานวนผูใชงาน (user accounts) และจํานวนฟงกชั่นการ
ใชงาน เชน PO และ Inventory เทานั้น เปนตน
⇒คาแรกเขา หรือ คา Onboarding ซึ่งเปนคาใชจายในการทําให
เกิดการเชื่อมโยงอยางเปนรูปธรรม และเปนคาใชจายที่แปรผันกับ
ฟงกชั่นการใชงาน เชน เชื่อมโยง PO และ Invoice เทานั้น
นอกจากนั้นจะรวมคาใชจายการทดสอบระบบและทําการฝกอบรม
ใหกับผูใชงานทุกคน โดยแผนก IT ของบริษัทผูใชงานจะทํา
หนาที่เขียนระบบเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ERP ของบริษัท
⇒คา customization เปนคาใชจายในกรณีที่บริษัทผูใชงานมีความ
ตองการเพิ่มเติมในการปรับระบบ EC-Hub และ/หรือ การวาจาง
บริษัทที่ปรึกษาทําการเชื่อมโยงขอมูลจากระบบ EC-Hub กลับไป
ยังระบบ ERP ของบริษัท ซึ่งคาใชจายสวนนี้จะเปนการประเมิน
พิเศษ หากไมมีการ customize ก็จะไมมีคาจายสวนนี้

ทําโครงการ B2Bi
เพิ่มประสิทธิภาพและ
รักษสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน

