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ระบบลกูหนี ้(Accounts Receivable)

>> ปฏทินิลกูหนี ้(AR Calendar)

ปฏทินิลกูหนี ้ ประกอบดวย 5 ปฏทินิ ดงันี้
1. ปฏทินิกาํหนดวนัวางบลิ
2. ปฏทินิวนัเกบ็เงนิ
3. ปฏทินินดัชาํระจากใบวางบลิ
4. ปฏทินิรบัชาํระ
5. ปฏทินิลกูหนีค้างชาํระ

ปฏทินิกาํหนดวนัวางบลิ
วตัถปุระสงค
เพื่อเปนการแสดงขอมูลการวางบิลใหลูกคา  ตามที่กําหนดเงื่อนไขการวางบิลของ
ลกูหนีก้ารคาแตละราย

คาํอธบิาย
♦ ระบเุดอืนและปทีต่องการเรยีกดเูงือ่นไขการวางบลิ
♦ ระบุรหัสลูกหนี้การคาที่ตองการดูเงื่อนไขการวางบิล และเลือกเงื่อนไข

การวางบิลที่ตองการดูขอมูล โปรแกรมจะแสดงขอมูลของลูกหนี้การคาตามเงื่อนไข
ทีร่ะบใุหอตัโนมตั ิ เงือ่นไขการรบัวางบลิ
        ม ี5 แบบ  คอื

1.  วางบลิทกุวนั
2.  ระบวุนัวางบลิ
3.  ระบวุนัทีว่างบลิ
4.  ระบสุปัดาหทีว่างบลิ
5.  ระบทุกุวนั......ของสปัดาหที.่.......ทีว่างบลิ
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♦ เลอืก  Option  รหสัลกูหนีก้ารคาม ี 2 แบบ คอื
ลูกหนี้ทั้งหมด โปรแกรมจะแสดงชื่อลูกหนีท้ั้งหมดที่อยูในเงื่อนไข

การรับวางบิลที่ระบุไว
ลูกหนี้ที่มียอด โปรแกรมจะแสดงเฉพาะชือ่ลกูหนีก้ารคาทีม่ยีอดหนี้

คางจายชาํระ ตามเงือ่นการรบัวางบลิทีร่ะบไุว
♦ คลกิปุมลกูศรสเีขยีวเพือ่แสดงขอมลู

NOTE  โปรแกรมจะแสดงรหัสลูกหนี้การคาตามเงื่อนไขการรับวางบิลใหอัตโนมัติ
และสามารถ Drill Down เขาไปดูรายละเอียดขอมูล ดวยการ Double Click
ในชอ่งวนัทีโ่ปรแกรมจะแสดงหนา้ตา่ง “รายละเอยีดเงือ่นไขการวางบลิ”  เพือ่สาํหรบั
Drill Down เขาไปดขูอมลูของลกูหนีก้ารคาแตละราย

ปฏทินิกาํหนดวนัวางบลิ
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ปฏทินิกาํหนดวนัเกบ็เงนิ
วตัถปุระสงค
เพื่อเปนการแสดงขอมูลกําหนดวันรับชําระหนี้จากลูกหนี้  ตามที่กําหนดเงื่อนไขการ
รบัชาํระในเมนกูาํหนดรหสัลกูหนีก้ารคาแตละราย

คาํอธบิาย
♦ ระบเุดอืนและปทีต่องการเรยีกดกูาํหนดวนัเกบ็เงนิ
♦ ระบรุหสัลกูหนีก้ารคาทีต่องการดกูาํหนดวนัเกบ็เงนิ  โดยเลอืกเงือ่นไขการเกบ็เงนิ

ทีต่องการดขูอมลู โปรแกรมจะแสดงขอมลูของลกูหนีก้ารคาตามเงือ่นไข
ทีร่ะบใุหอตัโนมตั ิ เงือ่นไขการเกบ็เงนิ

ม ี5 แบบ คอื
1.  เกบ็เงนิทกุวนั
2.  ระบวุนัเกบ็เงนิ
3.  ระบวุนัทีเ่กบ็เงนิ
4.  ระบสุปัดาหทีเ่กบ็เงนิ
5.  ระบทุกุวนั......ของสปัดาหที.่.......ทีเ่กบ็เงนิ

♦ เลอืก Option รหสัลกูหนีก้ารคาม ี 2 แบบ  คอื
ลูกหนี้ทั้งหมด โปรแกรมจะแสดงชื่อลกูหนี้ทัง้หมดทีอ่ยูในเงื่อนไข

กาํหนดวนัเกบ็เงนิทีร่ะบไุว
ลูกหนี้ที่มียอด โปรแกรมจะแสดงเฉพาะชือ่ลกูหนีก้ารคาทีม่ี

ยอดหนีค้างชาํระ ตามเงือ่นไขกาํหนดวนัเกบ็เงนิทีร่ะบไุว
♦ คลกิปุมลกูศรสเีขยีวเพือ่แสดงขอมลู

NOTE   โปรแกรมจะแสดงรหัสลูกหนี้การคาตามเงื่อนไขกําหนดวันเก็บเงินใหอัตโนมัติ
สามารถ Dril l Down เขาไปดูรายละเอียดขอมูล ดวยการ  Double Click
ในชองวนัทีโ่ปรแกรมจะแสดงหนาตาง “รายละเอยีดกาํหนดวนัเกบ็เงนิ”  เพือ่สาํหรบั Drill
Down เขาไปดขูอมลูของลกูหนีก้ารคาแตละราย
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ปฏิทินกําหนดวันเก็บเงิน

ปฏทินิการรบัชาํระ
วตัถปุระสงค
เพือ่แสดงวนัทีร่บัชาํระหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา  ตามวนัทีบ่นัทกึขอมลูในเมนบูนัทกึรบัชาํระหนี้
ซ่ึงแสดงในรปูแบบของปฏทินิตามวนัทีเ่อกสารการรบัชำระหนี ้  ทำใหส้ามารถทราบไดว้า่
ในแตละวนัมกีารรบัชาํระหนีจ้ากลกูหนีก้ารคารายใดบาง

 คาํอธบิาย
♦ ระบเุดอืนและปทีต่องการเรยีกดขูอมลูวนัทีร่บัชาํระหนี้
♦ ระบเุลขทีเ่อกสารรบัชาํระหนีท้ีต่องการดขูอมลู   เลอืกจากหนาตางคนหา (F4)

เลขทีเ่อกสารรบัชาํระหนี้
♦ ระบรุหสัลกูหนีก้ารคาทีต่องการดขูอมลูการรบัชาํระหนี ้ เลอืกจากหนาตางคนหา

(F4) ลกูหนีก้ารคา
♦ คลกิปุมลกูศรสเีขยีวเพือ่แสดงขอมลู
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ปฏิทินกําหนดวันเก็บเงิน

ปฏทินิการรบัชาํระ
วตัถปุระสงค
เพือ่แสดงวนัทีร่บัชาํระหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา  ตามวนัทีบ่นัทกึขอมลูในเมนบูนัทกึรบัชาํระหนี้
ซ่ึงแสดงในรปูแบบของปฏทินิตามวนัทีเ่อกสารการรบัชำระหนี ้  ทำใหส้ามารถทราบไดว้า่
ในแตละวนัมกีารรบัชาํระหนีจ้ากลกูหนีก้ารคารายใดบาง

 คาํอธบิาย
♦ ระบเุดอืนและปทีต่องการเรยีกดขูอมลูวนัทีร่บัชาํระหนี้
♦ ระบเุลขทีเ่อกสารรบัชาํระหนีท้ีต่องการดขูอมลู   เลอืกจากหนาตางคนหา (F4)

เลขทีเ่อกสารรบัชาํระหนี้
♦ ระบรุหสัลกูหนีก้ารคาทีต่องการดขูอมลูการรบัชาํระหนี ้ เลอืกจากหนาตางคนหา

(F4) ลกูหนีก้ารคา
♦ คลกิปุมลกูศรสเีขยีวเพือ่แสดงขอมลู
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NOTE  โปรแกรมจะแสดงรายการเลขที่เอกสารการรับชําระหนี้ในชองวันที่ตางๆ
ตามทีบ่นัทกึไวในเมนบูนัทกึรบัชาํระหนี ้   สามารถ Drill Down เขาไปดรูายละเอยีดขอมลู
ดวยการ Double Click ในชองวันที่โปรแกรมจะแสดงหนาตาง “รายละเอียด
ปฏทินิรบัชาํระ”  เพือ่สาํหรบั Drill Down เขาไปดขูอมลูการรบัชาํระหนีแ้ตละรายการได

ปฏทินิการรบัชาํระหนี้
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ปฏทินิลกูหนีค้างชาํระ
วตัถปุระสงค
เพื่อแสดงเอกสารตางๆที่ลูกหนี้การคายังคางชําระหนี้อยู  โดยโปรแกรมจะแสดงขอมูล
ตามวนัทีค่รบกาํหนดชาํระหนีท้ีบ่นัทกึไวในเอกสารตางๆ  ไดแก  เอกสารขายเชือ่ , ลดหนี,้
เพิม่หนี,้ ลกูหนีย้กมา , ตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ  เปนตน

คาํอธบิาย
เลขทีเ่อกสารทีแ่สดงในปฏทินิลกูหนีค้างชาํระ  ไดแก

1. ขายเชือ่
2. ลดหนีล้กูหนี้
3. เพิม่หนีล้กูหนี้
4. ลกูหนีย้กมา
5. ตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ

จํานวนคางชําระทั้งสิ้น เปนจาํนวนเงนิทีค่างชาํระหนีภ้ายใน แตละวนัทัง้หมดรวมกนั

ขั้นตอนการทํางาน
♦ ระบเุดอืนและปทีต่องการเรยีกดขูอมลูลกูหนีค้างชาํระ
♦ ระบเุลขทีเ่อกสารรบัชาํระหนีท้ีต่องการดขูอมลู   เลอืกจากหนาตางคนหา (F4)

ไดแก เอกสารขายเชือ่ ,ลดหนี,้ เพิม่หนี,้ลกูหนีก้ารคายกมา ,ตัง้ลกูหนีอ้ืน่ๆ
ทีย่งัคางชาํระหนีอ้ยู

♦ ระบรุหสัลกูหนีก้ารคาทีต่องการดขูอมลูหนีค้างชาํระหนี ้ เลอืกจากหนาตางคนหา
(F4) ลกูหนีก้ารคา

♦ คลกิปุมลกูศรสเีขยีวเพือ่แสดงขอมลู
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NOTE   โปรแกรมจะแสดงรายการเลขที่เอกสารที่ยังคางชําระหนี้ในชองวันที่ตางๆ
ตามทีบ่นัทกึไวใหอตัโนมตั ิ     สามารถ Drill Down เขาไปดรูายละเอยีดขอมลู ดวยการ
Double Click ในชองวันที่ โปรแกรมจะแสดงหนาตาง  “รายละเอียดปฏิทิน
ลกูหนีค้างชาํระ”  เพือ่สาํหรบั Drill Down เขาไปดขูอมลูทีย่งัคางชาํระหนีแ้ตละรายการได

ปฏทินิลกูหนีค้างชาํระ
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