
Revised Date: Sep 25, 2008
Designed by : Max Savings (Thailand) Co., Ltd.

การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององคกรเปนระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว
ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ของ CryptBotTM

ระบบ MIS ระบบ EIS ระบบ ERP

ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส

ของ CryptBotTM

ผูใชงาน

เอกสารทั่วไป

ผูใชงาน

ดานงบประมาณ

ผูใชงาน

ดานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจาง

ผูใชงาน

ดานการเงิน

ผูใชงาน

ดานบัญชี

ผูใชงาน

ดานการขาย-ตลาด

ผูใชงาน

ดานการผลิต

ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสขององคกร

ทุกคนทํางานผานเอกสารอิเล็กทรอนิกสของระบบ CryptBot e-OfficeTM เพียงระบบเดียว โดยไมตองเสียเวลาในการนําเขาขอมูลในแตละระบบ 

เพราะระบบ CryptBot e-OfficeTM จะเชื่อมตอกับระบบตางๆ แบบ Single Sign-on โดยอัตโนมัติ และนําเขาขอมูลแบบ Single Window, Single Entry 

และประมวลผลพรอมทั้งออกรายงานของ MIS/EIS/ERP แบบ Real Time ผานระบบ e-Office ณ ขณะที่สราง-สง-ลงนามดิจิทัลบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส

บุคคลภายนอก (ที่ไมมีระบบ e-Office)
ติดตอผาน CryptBot e-Office PortTM ได

องคกรอื่นที่มี e-Office แบบ Online/Offline
ติดตอผาน CryptBot e-Office ConnectorTM ได

กรณีที่ I: “ไมมี” ระบบ MIS/EIS/ERP ใชงาน

สามารถติดตั้ง “ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส” ของ CryptBot 

เพื่อใชงานเปนระบบ MIS/EIS/ERP  สําหรับบริหารงาน Front/ 

Back/Extra-Back Office ขององคกรไดทั้งหมด    โดยระบบจะ 

ทํางาน รวมกับ “ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส” ของ CryptBot

โดยการทํางานผาน “เอกสารเล็กทรอนิกส”ของแตละระบบงาน 

(เชน ใบลา ใบเบิกวัสดุ ใบสั่งซื้อ ฯลฯ) ในทุกขั้นตอนคือ ตั้งแต    

“สราง” (ผาน e-Form) – “สง” (ผาน e-Workflow) – “ลงนาม” 

(ดวย Digital Signature)” บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส จะมีผลให 

เกิดการ “นําเขาขอมูล - ประมวลผล - ออกรายงาน”  ของแตละ

ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส  โดยอัตโนมัติ  ในทันที (Real 

Time) หรือ ที่เรียกวา “On-The-Job Data Entering/Processing/

Reporting” ซึ่งทําใหเกิดการประหยัดแบบ Economy of Speed

กรณีที่ II: “มี” ระบบ MIS/EIS/ERP ใชงานอยูแลว

“ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส” ของ CryptBot สามารถเชื่อมโยง 

การทํางานกับระบบ MIS/EIS/ERP ที่มีอยูเดิมไดโดยตรงเพื่อให  

ผูใช ทํางานผานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส “เพียงระบบเดียว” 

โดยการ  “สราง”  (ผาน e-Form) – “สง” (ผาน e-Workflow) –

“ลงนาม”  (ดวย Digital Signature) บนเอกสารอิเล็กทรอนิกสจะ 

ทําใหเกิดการ “นําเขาขอมูล-ประมวลผล-ออกรายงาน”ในระบบ 

MIS/EIS/ERP ที่มีอยูโดยอัตโนมัติในทันที(Real Time)ทําใหลด 

กระดาษ เวลา และภาระงานที่ตอง Re-Entry Data เขาทีละระบบ  

แตกรณีที่องคกรมีระบบโปรแกรม“ไมครบถวน” “ระบบบริหาร 

งานอิเล็กทรอนิกส” ของCryptBotก็สามารถทํางานเสริมในสวน 

ที่ขาดได   โดยเชื่อมตอกับระบบเดิมที่อยู   เพื่อใหระบบทั้งหมด   

ขององคกรรวมเปนระบบ “e-Office” เพียงหนึ่งเดียว



ระบบจัดซื้อ-จัดจาง/พัสดุ

ระบบบัญชี

ระบบงบประมาณ

ระบบการเงิน

ระบบการขาย-การตลาด

ระบบการผลิต- การขนสง

การใช e-Office เชื่อมโยงการทํางานระหวาง “Intra & Extra-Front Office, Intra-Back Office และ Extra-Back Office”

ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM
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e-Office of Intra & Extra-Front Office e-Office of Intra-Back Office e-Office of Extra-Back Office

ใบสั่งสินคาอิเล็กทรอนิกส

(เมื่อสินคาหมด)

Super Market

รับเขาขอมูลการขายจากหนารานสาขา

ผานระบบ POS : Point Of Sale

สั่งซื้อผานระบบ e-Office

ของผูนําเขา/พอคาสง/พอคาปลีก

หรือผาน e-Office Port ของผูขาย

(กรณีผูซื้อไมมีระบบ e-Office)

ใบสงสินคาอิเล็กทรอนิกส

ใบสั่งซื้อ Online

ใบเสร็จรับเงิน

Online

ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

CryptBot e-OfficeTM

ระบบบริหารงาน
อิเล็กทรอนิกส

CryptBot e-OfficeTM

รับขอมูลการสั่งซื้อของลูกคาจาก

เว็บไซต e-Commerce ของผูขาย

e-Office ของ

ผูผลิตชิ้นสวน 1

e-Office ของ

ผูผลิตชิ้นสวน 2

e-Office ของ

ผูขายวัตถุดิบ

e-Office ของ

ธนาคาร

e-Office ของ

บริษัทขนสง

ภายใตการเชื่อมโยงนี้ จะทําใหผูประกอบการที่ใชระบบ e-Office ทั้งหมด(ทั้งที่ติดตั้งแบบ Online และ Offline) แลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกสและขอมูลที่เกี่ยวของระหวางกันไดในทันทีและนําไป

ใชในระบบ e-Office ของแตละฝายไดโดยตรง (กรณีทั้งสองฝายติดตั้งแบบ Online) หรือติดตอผาน e-Office ConnectorTM หากระบบติดตั้งใวแบบ Offline รวมทั้งติดตามงานระหวางกันไดอยางรวดเร็ว

สั่งซื้อสินคาโดย พนักงานขาย

ผานระบบ e-Office ขององคกร
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e-Office 
Connector

8 CryptBot e-ManagementTM Modules

6 CryptBot e-DocumentTM Modules
- ระบบสราง-สง/เวียน-ลงนามเอกสารฯ
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- ระบบตูเอกสาร บริการความชวยเหลือฯ
- ระบบกระดานขาวและประชาสัมพันธ
- ระบบจองทรัพยสินอิเล็กทรอนิกส
- ระบบนัดหมายและการประชุม ระบบบุคลากร

e-Office ของ

หนวยงานภาครัฐ 1

e-Office ของ

หนวยงานภาครัฐ 2

เชื่อมตอระบบ MIS/EIS/ERP เดิม 
ที่มีใชงานอยู (ถามี) แบบบูรณาการ 
โดยใหผูใชนําเขาขอมูลขณะ “สราง” 
“ใหความเห็น/สั่งการ” ผานเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส และประมวลผลพรอม 
ออกรายงานไดในทันที(Real Time) เมื่อ 
ลงนามดิจิทัล โดยผูใชสามารถทํางาน 
ผานระบบ e-Office เพียงระบบเดียว 

จึงเห็นภาพรวมการทํางานไดทั้งองคกร

ผูใชภายในองคกร ผูใชภายในองคกร

เชื่อมโยงไดทั้งภาคเอกชนและภาครัฐผูใชงานภายนอกและผูใชที่อยูนอกระบบ e-Office
ระบบ e-Document และ e-Management

ของระบบ CryptBot e-OfficeTM



การใช e-Office ในการบริหารงานขายของพนักงานขายและรานคาสาขาทั่วประเทศและทั่วโลก
ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM
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พนักงานขาย/รานคา

ประจําทวีปอเมริกา พนักงานขาย/รานคา

ประจําทวีปยุโรป

พนักงานขาย/รานคา

ประจําตะวันออกกลาง

พนักงานขาย/รานคา

ประจําประเทศจีน

พนักงานขาย/รานคา

ประจําทวีปออสเตรเลีย

พนักงานขาย/รานคา

ประจําประเทศญี่ปุน

พนักงานขาย/รานคา

ประจําภาคอีสาน/ไทย

พนักงานขาย/รานคา

ประจําภาคใต/ไทย

พนักงานขาย/รานคา

ประจําภาคกลาง/ไทย

พนักงานขาย/รานคา

ประจําภาคเหนือ/ไทย

ระบบ e-Office
(ไทย)

หนึ่งองคกรสามารถจัดตั้งระบบ e-Office หนึ่งระบบเพื่อบริหารงานขายของพนักงานขาย

และรานคาสาขาที่กระจายอยูทั่วประเทศไทย และ/หรือ ทั่วโลกได โดยพนักงานขาย หรือ

รานคาสาขาสามารถล็อคอินเขาสูระบบ e-Office ผานเครือขาย Internet เพื่อสราง ลงนาม 

ดิจิทัล และสงใบสั่งสินคาหรือขออนุญาตทําการขายกับลูกคารายใหม หรือ ดําเนินงานอื่น 

แบบ Online ไดโดยตรง     โดยสามารถติดตามเอกสาร  ผลการอนุมัติ  หรือ การสงสินคา 

เพื่อแจงตอลูกคาแบบ Real Time ไดตลอดเวลา



e-Office
สาขาเชียงใหม

(Online)

e-Office
สํานักงานใหญ

(Online)

e-Office
สาขาภูเก็ต
(Online)

e-Office
สาขาพนมเปญ

(Online)

e-Office
สาขานิวเดลี

(Online)

e-Office
สาขาฮานอย

(Online)

การเชื่อมโยง “ทุกสํานักงานสาขาทั่วไทยและทั่วโลก” ดวยระบบ e-Office
ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM
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การติดตอผานระบบ e-Office ชวยใหสามารถรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส และ
ขอมูลทางธุรกิจเขาสูระบบ e-Office ของแตละสาขาไดโดยตรง โดยสามารถนํา 

ไปประมวลผล  หรือ  เดินเอกสารอิเล็กทรอนิกสตอไดเลย   โดยไมตองเสียเวลา     

Re–Entry Data ในขณะที่ฝายผูสงก็สามารถติดตามเอกสาร หรือ งานที่สงไปได 

แบบ Real Time ตลอดเวลา รวมทั้ง ยังเปดชองให “ลูกคา/คูคา” (ทั้งที่  “มี” และ 

“ไมมี” ระบบ e-Office) สามารถสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือ แมแตเอกสาร 

กระดาษที่สแกนไวแลว ผานเขาสูระบบไดโดยตรง   โดยผานทาง e-Office Port

หรือ e-Office Connector ของ CryptBotTM ที่เปนชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูล

ลูกคา/คูคาที่มีระบบ e-Office

แบบ Online สามารถสง e-Document

ติดตอเขาสูระบบ e-Office

ของผูขายไดโดยตรง

ลูกคา/คูคาที่ไมมีระบบ e-Office สามารถสง e-Document

ถึงผูขายผานทาง e-Office Port  ของแตละระบบ e-Office  

ของผูขายที่ Online ไดโดยตรง

CryptBot e-Office ConnectorTM

(ระบบบริการแลกเปลี่ยนขอมูลกลางของ CryptBotTM)

ลูกคา/คูคาที่ติดตั้งระบบ e-Office ไวแบบ Offline
สามารถติดตอกับระบบ e-Office อื่น แบบ Online ได

โดยผาน CryptBot e-Office ConnectorTM



การเชื่อมโยงระหวาง “ระบบ e-Office” เพื่อสรางเครือขายธุรกิจแบบ e-Supply Chain/e-Cluster
ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM

e-Office

ของผูซื้อ

e-Office ของผูขาย 

(เจาของสินคา)

e-Office
ของผูผลิตชิ้นสวน 2

e-Office
ของผูประกอบสินคา

e-Office
ของผูผลิตชิ้นสวน 1

e-Office

ของผูขนสงสินคา

สั่งซื้อ/สั่งผลิต/จัดจําหนาย และ/หรือ จัดสงผานเครือขาย

e-Supply Chain/e-Cluster/e/c-Commerce/e-Logistic
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แตละผูผลิต/ผูประกอบสินคาสามารถรวมตัวและเชื่อมโยงระบบ CryptBot e-OfficeTM ระหวางกัน โดยผาน CryptBot e-Office PortTM

ซึ่งมีระบบอํานวยความสะดวก ใหคูคาเชื่อมโยง Product Catalog จากระบบ e-Office ของตนเอง เพื่อใหคูคาสั่งซื้อ สั่งผลิต สงมอบ และ/หรือ 

ติดตามผลในรูปแบบของเครือขาย e-Supply Chain/e-Cluster/e-Commerce/Collaborative Commerce/e-Logistic ของกลุมของตนเอง 

เพื่อรวมกันผลิตและจัดจําหนายสินคาได รวมทั้งสามารถรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมกับภาครัฐตามมาตรฐานที่กําหนดได

Triangular Domestic/Export Sale & Production Management Concept

e-Office ของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ (3)

e-Office ของหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ (2)

e-Office ของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ (4)

e-Office ของหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ (1)


