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13. General Option
หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขพิเศษตางๆ เพื่อใชในการทํางานของโปรแกรม

จะมผีลตอขอมลูทัง้ระบบ ไดแก
General

♦♦♦♦♦ กลุมภาษขีาย เลือกรหัสกลุมภาษีขายของบริษัท ซึ่งกําหนดไวในเมน ู
Tax Setup

♦ กลุมภาษซีือ้ เลือกรหัสกลุมภาษีซื้อของบริษัท  ซึ่งกําหนดไวในเมนู
Tax Setup

♦♦♦♦♦ ปศักราชที่ใช สามารถเลือกได  2  รูปแบบคือ พุทธศักราช และ
ครสิตศกัราช

♦♦♦♦♦ Post GL   ม ี2 แบบ ไดแก
1. Real Time Post คือ การ Post รายการบัญชีไประบบบัญชี

แยกประเภททนัที หลงัจากทีจ่ดัเกบ็ขอมลูแลว
2. Batch Post คือ  การ Post รายการบัญชีไประบบแยกประเภท

ภายหลงัจากการจดัเกบ็ขอมลูแลวซึง่สามารถเลอืกชวงการ Post รายการได

NOTE - ถาไมกาํหนดภาษซีือ้ -ภาษขีาย ใน General  Option  สามารถบนัทกึซือ้ -
ขาย ได  แตตองไปใสภาษซีือ้  ภาษขีายเอง  ทีห่นาบนัทกึรายการ

- ถากาํหนดการ Post GL เปนแบบ Real Time Post ในเมนกูาํหนดเอกสารเชือ่ม
GL จะ Set คา Default การ  Post GL เปนแบบ Auto Post ใหอตัโนมตัิ

- ขอแตกตางของการ Post GL แบบ Real  Time  Post และ Batch Post  คอื
แบบ Real Time Post   สามารถดงูบการเงนิ หรอืดรูายงานแยกประเภท
งบทดลอง ไดเลย และสามารถ แกไขรายการได  หากขอมลูมขีอผดิพลาด
แบบ  Batch Post      จะไมสามารถดงูบไดทนัทตีองทาํการ Post GL กอนจงึ
จะ ดรูายงานตางๆได

- ถา Click  หนาขอความ  แจงเตอืนกอนปดโปรแกรม  ทกุครัง้ทีป่ด
โปรแกรม จะมขีอความเตอืน
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Modules Option
Running
เปนการกาํหนดการ Running เลขทีเ่อกสารและ การแสดงหวัรายงาน

♦  Running เลขทีเ่อกสาร    มี 2  วธิคีอื
   Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติ  ตามที่กําหนดรูปแบบเลข

เอกสาร ปกตไิว
 Running N อักขระ เปนการ Running เลขที่ตามที่

กาํหนดรปูแบบใน N อกัขระ ทีก่าํหนดไว เมือ่ผูใชคยีอกัขระตามทีก่าํหนดไว โปรแกรมจะ
Running เลขทีใ่ห  สามารถกาํหนดให Run ตามอกัขระไดหลายรปูแบบ เชน 2 อกัขระ , 3
อักขระ

♦  Running ขามเลขทีเ่อกสาร  มี 3 รปูแบบคอื
 อนญุาต สามารถ Running เลขทีเ่อกสารขามได โปรแกรมยอมให

save
 แจงเตอืน โปรแกรมจะแสดง Massage เตอืน แตสามารถ Run-

ning เลขทีเ่อกสารขามได
 ไมอนญุาต ไมสามารถ Running เลขทีเ่อกสารขามได โปรแกรม

ไมใหจดัเกบ็

ตวัอยางการกาํหนด  General Option   Tab  General
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สาขา
เปนการกาํหนดการบนัทกึขอมลูวาตองการบนัทกึแบบแยกสาขา หรอืรวมสาขา

ซึง่สามารถกาํหนดแยกแตละระบบได  เชน บรษิทัอาจจะกาํหนด Option  ระบบขาย (SO)
บนัทกึรายการแยก  แตสวนของการรบัชาํระหนีอ้าจจะใหสาํนกังานใหญเปนผูรบัผิดชอบ
กไ็ด  สาํนกังานใหญกจ็ะกาํหนดระบบลกูหนี้(AR) เปนแบบรวม  เปนตน

รวมสาขา เมือ่กาํหนดแบบรวมสาขา  ขอมลูทีบ่นัทกึไวในสาขาอืน่ๆ จะแสดง
ในสาขาทีก่าํหนดเปนรวมสาขาดวย

แยกสาขา เมือ่กาํหนดแบบแยกสาขา  ขอมลูทีบ่นัทกึไวในสาขาในสาขาตาง ๆ
จะแสดงแยกกนัและไมสามารถมองเหน็ขอมลู ของสาขาอืน่ๆไดนอกจากของตวัเอง
ตวัอยาง   เชน

บรษิทัแบงออกเปน  สาํนกังานใหญ , สาขา-1 , สาขา-2
♦  ถาสํานักงานใหญกําหนด Option เปน  “รวมสาขา” สํานักงานใหญ

จะมองเหน็รายการทีบ่นัทกึไวจาก สาขา -1 ,สาขา -2  ดวย
♦  ถาสาขา -1   กําหนดเปน “แยกสาขา”   สาขา – 1 จะมองเห็นขอมูล

เฉพาะสวนที่บันทึกของสาขา –1 เอง เทานั้น ไมสามารถเห็นรายการที่มาจากการ
บันทึกของสาขาอื่นๆ

ตวัอยางการกาํหนด General Option Tab Module Option
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Print & Form
เปนกําหนดคาการ Print  แบบฟอรมตางๆ หลังจากที่มีการ Save ขอมูลแลว

โดยสามารถกําหนดการสั่งพิมพเปนแตละระบบได  ซึ่งผูใชจะตองคลิกเลือกเงื่อนไข
ตางๆกอน  ดงันี้

Print after Save เปนการสั่ง Print  ฟอรมทันที หลังจากที่มีการ Save
ขอมูลแลวโดยโปรแกรมจะแสดงหนาตางการสั่ง Print  ใหสําหรับเลือก Printer
และขนาดกระดาษที ่จะใชในการ Print

Preview เปนการแสดงภาพกอนพิมพ (Preview)ใหเห็นกอนที่จะมีการพิมพ
ฟอรมออก  Printer

Select From เปนการแสดงหนาตางสําหรับการเลือกฟอรมที่ตองการพิมพ
กรณีที่มีแบบฟอรมหลายๆรูปแบบ ซึ่งจะขึ้นอยูกับการ Set คาฟอรมที่ Enterprise
Manager / General Setup / Form Setup ไวแลว

NOTE - การสัง่พมิพ แบบ Print After Save และแบบ Preview เหมาะสาํหรบั
การพมิพฟอรม ทีม่รีปูแบบฟอรมเปนมาตรฐาน รปูแบบเดยีวเทานัน้ (สาํหรบั
1 หนาบนัทกึรายการ)

- การสัง่พมิพ แบบ Select Form  เหมาะสาํหรบัการพมิพฟอรม ทีม่หีลาย
รปูแบบฟอรม (สาํหรบั 1 หนาบนัทกึรายการ) ซึง่สามารถเลอืกรปูแบบพมิพ
ตามทีต่องการได
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Report Header
เปนการกาํหนดการแสดงชือ่บรษิทัหรอืชือ่สาขา  และทีอ่ยูของบรษิทัในรายงาน

และแบบฟอรมตางๆ  สามารถกาํหนดรปูแบบไดดงันี้
1. การแสดงหวัรายงาน
♦  แสดงชือ่บรษิทั  เปนการกาํหนดใหโปรแกรม แสดงชือ่บรษิทัทีห่วัรายงาน
♦  แสดงชื่อสาขาเปนการกําหนดใหโปรแกรมแสดง ชื่อสาขาที่หัวรายงาน

(ใชสําหรับสาขา)
♦  แสดงชือ่บรษิทัและชือ่สาขา เปนการกาํหนดใหโปรแกรมแสดงทัง้ชือ่บรษิทั

และชือ่สาขาทีห่วัรายงาน
♦  ไมแสดงหวัรายงาน เปนการกาํหนดใหโปรแกรมไมตองแสดงชือ่บรษิทัและชือ่

สาขาที่หัวรายงาน

NOTE   สามารถกาํหนดไดเพยีงอยางใดอยางหนึง่เทานัน้

ตวัอยางการกาํหนด General Option Tab Print & Form
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2.  การแสดงทีอ่ยูในรายงาน
♦  แสดงที่อยูตามบริษัท เปนการกําหนดใหโปรแกรมแสดงที่อยูของบริษัท

ที่หัวรายงาน
♦  แสดงที่อยูตามสาขา เปนการกําหนดใหโปรแกรมแสดงที่อยูของสาขา

ทีห่วัรายงาน  (ใชสาํหรบัสาขา)

NOTE   สามารถกาํหนดไดเพยีงอยางใดอยางหนึง่เทานัน้

ตวัอยางการกาํหนด General Option Tab Report Header


