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Code : EXP1321
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
่ ออกจาก Outbox
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ แสดงจานวน Ref ทีส
่ ง
Submodule: <EXP><Tools>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ แสดงจานวน Ref ทีส
่ ง่ ออกจาก Outbox
1. เมือ
่ ผู ้ใช ้งานได ้เลือก Reference no. ทีต
่ ้องการส่ง Paperless ไปไว ้ที่ Outbox เรียบร ้อย
แล ้ว และคลิกปุ่ ม “

”

รูปที่ 1
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2. โปรแกรมเพิม
่ การแสดงจานวน Reference (กรอบสีแดง) ได ้ถูกส่งไปทีโ่ ปรแกรม
NetAgent ได ้กี่ Reference โดยเมือ
่ NetAgent ได ้รับแล ้วจะดาเนินการ Sign และส่งออกตามลาดับ

รูปที่ 2
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Code: EXP1324
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ื่ สน
ิ ค้าในแฟ้มสน
ิ ค้า
Subject: ปร ับปรุงเพิม
่ เงือ
่ นไขในเปลีย
่ นชอ
Submodule: <EXP><Tools>
Description:
่ สินค ้าในแฟ้ มสินค ้า ไปทีเ่ มนู Tools | เปลีย
ปรับปรุงเพิม
่ เงือ
่ นไขในเปลีย
่ นชือ
่ นเลขทีพ
่ ก
ิ ด
ั ใน
แฟ้ มสินค ้า

รูปที่ 3

ตัวอย่างหน ้าจอก่อนปรับปรุงโปรแกรม

รูปที่ 4
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่ สินค ้าภาษาอังกฤษ และ
ตัวอย่างหน ้าจอหลังปรับปรุงโปรแกรม โดยโปรแกรมเพิม
่ เงือ
่ นไขชือ
ภาษาไทย

รูปที่ 5
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เมือ
่ ผู ้ใช ้งานเข ้ามาในหน ้าจอ “เปลีย
่ นเลขพิกด
ั ในแฟ้ มสินค ้า” มีลาดับขัน
้ ตอนการเปลีย
่ นดังนี้
1. ระบุรหัสผู ้ส่งออก หรือ Check box “ต ้องการเปลีย
่ นทุกบริษัท”
ื่ สินค ้าทีต
ื่ สินค ้าให ้ถูกต ้องครบทุกตัวอักษร รวมถึงการเคาะ
2. ระบุชอ
่ ้องการเปลีย
่ นโดยต ้องระบุชอ
ื่ สินค ้าใหม่
วรรค และระบุชอ
่ สินค ้า” เพือ
่ สินค ้าตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้
3. คลิกปุ่ ม “เปลีย
่ นชือ
่ ให ้โปรแกรมอัพเดตชือ

รูปที่ 6

รอโปรแกรมประมวลผลจนขึน
้ Pop up แจ ้งให ้ทราบ

รูปที่ 7
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Code: EXP1327
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้าทางอากาศยาน
Subject: ปร ับปรุงเพิม
่ แสดงรห ัสสาขาในเอกสารกาก ับการขนย้ายสน
Submodule: <EXP><ใบกากับการขนย ้าย>
Description:
ปรับปรุงเพิม
่ แสดงรหัสสาขาในเอกสารกากับการขนย ้ายสินค ้าทางอากาศยาน
ตัวอย่างก่อนปรับปรุงแบบฟอร์มใบกากับฯ

รูปที่ 8

ตัวอย่างหลังปรับปรุงแบบฟอร์มใบกากับฯ

รูปที่ 9
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Code: EXP1328
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject: ปร ับปรุงเปิ ดฟิ ลด์ Forwarding สาหร ับ Price term "FCA"
Submodule: <EXP><Invoice>
Description:
ปรับปรุงเปิ ดฟิ ลด์ Forwarding สาหรับ Price term "FCA"
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม กรณีเลือก Price Term เป็ น "FCA"

รูปที่ 10

หลังปรับปรุงโปรแกรม เปิ ดช่อง Forwarding ให ้ผู ้ใช ้งานสามารถระบุเพิม
่ ได ้เหมือน Price
Term “EXW”

รูปที่ 11
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018
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Code: EXP1329
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้าฯ
Subject: ปร ับปรุงเพิม
่ Option แสดง Price term ในใบขนสน
Submodule: <EXP><ใบขนสินค ้า>
Description:
ปรับปรุงเพิม
่ Option แสดง Price term ในใบขนสินค ้าฯ
เมือ
่ พรีววิ ใบขนสินค ้า ให ้คลิกปุ่ ม “

” และคลิก Check box “พิมพ์ Price term”

รูปที่ 12

ตัวอย่างใบขนสินค ้าฯ ทีแ
่ สดง Price Term

.
รูปที่ 13
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Code: EXP1330
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้า Default ปุ่มเป็น Yes
Subject: ปร ับปรุง Popup แจ้งเตือนการเปลีย
่ นรห ัสสน
Submodule: <EXP><Invoice>
Description:
ปรับปรุง Popup แจ ้งเตือนการเปลีย
่ นรหัสสินค ้า Default ปุ่ มเป็ น Yes
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม กรณีรายการสินค ้าได ้บันทึกสิทธิประโยชน์ และต ้องการดึงเปลีย
่ น
รหัสสินค ้าใหม่ โปรแกรมแสดง Pop up แจ ้งเตือนการอัพเดต โดย Default ปุ่ ม “No”

รูปที่ 14

หลังปรับปรุงโปรแกรม เปลีย
่ น Default ปุ่ มเป็ น “Yes”

รูปที่ 15
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Code: EXP1331
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject: ปร ับปรุงเพิม
่ Pop up เมือ
่ เปลีย
่ น Price Term
Submodule: <EXP><Invoice>
Description:
ปรับปรุงเพิม
่ Pop up เมือ
่ เปลีย
่ น Price Term เพือ
่ รองรับกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้งานคัดลอก Reference
และมีมล
ู ค่าเดิมของ Freight, Insurance, Forwarding และเปลีย
่ น Price Term ใหม่โดยไม่ได ้เคลียร์
ค่าเดิมก่อน
1. ตัวอย่าง Price Term ได ้ระบุเป็ น EXW

รูปที่ 16

2. เมือ
่ ผู ้ใช ้งานคลิกเปลีย
่ น Price Term เป็ น FOB ปรับปรุงโปรแกรมเพิม
่ Pop up แจ ้งเตือนให ้
ตรวจสอบเคลียร์คา่

รูปที่ 17
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Code: EXP1333
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้ามี 60 ต ัวอ ักษร
Subject: ปร ับปรุงการบ ันทึก Invoice กรณีรห ัสสน
Submodule: <EXP><Invoice>
Description:
ปรับปรุงการบันทึก Invoice กรณีรหัสสินค ้ามี 60 ตัวอักษร โดยระบุ config ezygov.ini เป็ น
[EXPORT]
PRODUCTIDLEN=60
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม กรณีดงึ รหัสสินค ้าทีม
่ ม
ี ากกว่า 40 ตัวอักษรมามาสร ้าง Invoice และ
บันทึก โปรแกรมแสดง Pop up แจ ้งเตือน และไม่สามารถบันทึกได ้

รูปที่ 18

หลังปรับปรุงโปรแกรม สามารถดึงรหัสสินค ้าทีม
่ จ
ี านวนมากกว่า 40 ตัวอักษร และบันทึกได ้ โดย
โปรแกรมจากัดจานวนไม่เกิน 60 ตัวอักษร

รูปที่ 19
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018
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เพิม
่ เติม โปรแกรมส่งข ้อมูลใบขนสินค ้าไปกรมศุลฯ 35 ตัวอักษรตามโครงสร ้างทีก
่ าหนด
เท่านัน
้

รูปที่ 20

วันทีบ
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Code: EXP1336
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ื่ ไฟล์สาหร ับรายงานใบขน PDF
Subject: ปร ับปรุงเพิม
่ เงือ
่ นไขชอ
Submodule: <EXP><พิมพ์รายงาน>
่ ไฟล์สาหรับรายงานใบขน PDF
Description: ปรับปรุงเพิม
่ เงือ
่ นไขชือ
1. ไปทีเ่ มนู พิมพ์รายงาน | ใบขน PDF และระบุเงือ
่ นไขตามทีต
่ ้องการ โดยโปรแกรมได ้เพิม
่
่ ไฟล์ “เลขทีใ่ บขน + Inv.no.”
เงือ
่ นไขสาหรับบันทึกชือ

รูปที่ 21

2. ตัวอย่างไฟล์ทบ
ี่ ันทึกตามเงือ
่ นไข “เลขทีใ่ บขน + Inv.no.” กรณีทใี่ บขนฯ มีมากกว่า 1
Invoice โปรแกรมดึงเฉพาะ Invoice แรกมาแสดงเท่านัน
้

รูปที่ 22

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 15 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1338
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ธิมาตรา 29
Subject: ปร ับปรุงเพิม
่ Option การพิมพ์ Export Tax Incentive สาหร ับสท
Submodule: <EXP><ใบขนสินค ้า>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ Option การพิมพ์ Export Tax Incentive สาหรับสิทธิมาตรา 29
กรณีทรี่ ายการสินค ้าระบุใช ้สิทธิประโยชน์มาตรา 29

รูปที่ 23

เมือ
่ พรีววิ ใบขนสินค ้าแล ้วคลิกปุ่ ม “
Exp. Tax Incen. ในช่อง ธ.ต.”

” แล ้ว Check box “กรณีมาตรา 29 ให ้พิมพ์

รูปที่ 24

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 16 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

ตัวอย่างหน ้าจอเมือ
่ Check box “กรณีมาตรา 29 ให ้พิมพ์ Exp. Tax Incen. ในช่อง ธ.ต.”
่ งของ ธ.ต.
โปรแกรมแสดง Export Tax Incentive ไว ้ทีช
่ อ

รูปที่ 25

ตัวอย่างหน ้าจอเมือ
่ ไม่ Check box “กรณีมาตรา 29 ให ้พิมพ์ Exp. Tax Incen. ในช่อง ธ.ต.”
่ งประเภทใขนฯ
โปรแกรมแสดง Export Tax Incentive ไว ้ทีช
่ อ

รูปที่ 26

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 17 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1339
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject: ปร ับปรุง Default Mailbox ตาม Paperless Setup กรณี Log in เข้าโปรแกรม
Submodule: <EXP>
Description: ปรับปรุง Default Mailbox ตาม Paperless Setup กรณี Log in เข ้าโปรแกรม
ไปทีเ่ มนู File | Paperless Setup ได ้กาหนด VAN และ Mailbox สาหรับส่งข ้อมูล Paperless

รูปที่ 27

เมือ
่ ผู ้ใช ้งาน Log in เข ้าโปรแกรม ปรับปรุงให ้ Default ตาม Paperless Setup ทีไ่ ด ้กาหนดค่า

รูปที่ 28

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 18 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1340
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้า และระบุนา้ หน ักทีต
Subject: ปร ับปรุงเพิม
่ การเฉลีย
่ นา้ หน ักแบบรายการสน
่ อ
้ งการ
Submodule: <EXP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ การเฉลีย
่ น้ าหนักแบบรายการสินค ้า และระบุน้ าหนักทีต
่ ้องการ
ไปที่ Invoice แล ้วคลิกปุ่ ม “เฉลีย
่ น้ าหนัก”

รูปที่ 29

ตัวอย่างหน ้าจอก่อนปรับปรุงโปรแกรม

รูปที่ 30

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 19 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

หลังปรับปรุงโปรแกรม เพิม
่ การเฉลีย
่ น้ าหนักแบบรายการสินค ้า โดยผู ้ใช ้งานระบุน้ าหนักที่
ต ้องการลงในช่อง “น้ าหนักทีต
่ ้องการเฉลีย
่ ” (1) แล ้วเลือกเฉพาะรายการทีต
่ ้องการให ้โปรแกรมเฉลีย
่
(2) แล ้วคลิก Check box ต ้องการเฉลีย
่ ตามรูปแบบบใด (3) และคลิกปุ่ ม “เริม
่ ทาการเฉลีย
่ น้ าหนัก”

รูปที่ 31

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 20 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1342
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้าเพิม
ิ ค้า
Subject: ปร ับปรุงแฟ้มสน
่ ราคาต่อหน่วย และสกุลเงินของสน
Submodule: <EXP><แฟ้ มสินค ้า>
Description: ปรับปรุงแฟ้ มสินค ้าเพิม
่ ราคาต่อหน่วย และสกุลเงินของสินค ้า
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม เมือ
่ เข ้าแฟ้ มสินค ้า และคลิก Tab “อืน
่ ๆ”

รูปที่ 32

หลังปรับปรุงโปรแกรม เพิม
่ ช่องราคาต่อหน่วย และสกุลเงินของสินค ้า

รูปที่ 33

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 21 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

1. เมือ
่ ผู ้ใช ้งานดึงสินค ้าทีไ่ ด ้ระบุราคาและสกุลเงินมาใน Invoice โปรแกรมจะดึงราคาต่อหน่วย
และสกุลเงินให ้อัตโนมัต ิ

รูปที่ 34

2. กรณีท ี่ Invoice detail ได ้ระบุข ้อมูลรายการสินค ้าไว ้

รูปที่ 46

เมือ
่ ดึงสินค ้าทีไ่ ด ้ระบุราคาและสกุลเงินมาแทนที่ โปรแกรมจะคานวณจานวนเงินใหม่ให ้
อัตโนมัต ิ

รูปที่ 35
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 22 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : EXP1343
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject : ปร ับปรุงการแสดง Ref สาหร ับ Invoice และใบขนฯ
Submodule: <EXP>
Description: ปรับปรุงการแสดง Ref สาหรับ Invoice และใบขนฯ
1. ก่อนปรับปรุงโปรแกรมแสดงทุก Reference ตามสถานะเมนูแถบด ้านซ ้าย
➢ Invoice : Invoice ใหม่, ผลทีไ่ ด ้ Error
➢ ใบขนสินค ้าขาออก : ใบขนฯ ใหม่, รอรับผล, รอรับผล Sign Net, ผลทีไ่ ด ้ Error, รอรับเลขทีใ่ บ
ขน, ใบขนฯ ที่ Cancel

รูปที่ 36

หลังปรับปรุงโปรแกรมกรอง Reference คงเหลือแสดงไว ้ที่ 2 เดือน

รูปที่ 37

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 23 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

2. ผู ้ใช ้งานสามารถกาหนดการดูข ้อมูลย ้อนหลัง ได ้ 2 แบบ คือ
2.1
Double Click ทีแ
่ ถบด ้านบน (1) แล ้วระบุเงือ
่ นไขทีต
่ ้องการแสดง (2) ซึง่ เมือ
่ ปิ ด –
เปิ ดโปรแกรมใหม่จะกลับไปแสดงที่ 2 เดือนตาม Default เหมือนเดิม

รูปที่ 38

2.2

กรณีทต
ี่ ้องการเปลีย
่ นจานวนเดือนแสดงมากกว่า 2 เดือน ผู ้ใช ้งานสามารถกาหนด
จานวนเดือนเองได ้โดยไปทีเ่ มนู File | ค่าคงทีใ่ นระบบ แล ้วคลิกทีแ
่ ท็บ “อืน
่ ๆ” และ
ระบุจานวนเดือนทีต
่ ้องการลงในช่อง “จานวนเดือนย ้อนหลังในหน ้าจอ Browse
ข ้อมูล” ซึง่ การกาหนดนี้ครอบคลุมทุกเมนูด ้านซ ้าย

รูปที่ 39
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 24 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1345
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้าบ ันทึกว ันทีส
ิ ค้า
Subject: ปร ับปรุงแฟ้มสน
่ ร้างของรห ัสสน
Submodule: <EXP><แฟ้ มสินค ้า>
Description: ปรับปรุงแฟ้ มสินค ้าบันทึกวันทีส
่ ร ้างของรหัสสินค ้า
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม แฟ้ มสินค ้าแสดงรหัสผู ้บันทึก และวันทีแ
่ ก ้ไขล่าสุด

รูปที่ 40

หลังปรับปรุงโปรแกรมเพิม
่ วันทีส
่ ร ้างของสินค ้า

รูปที่ 41

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 25 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1346
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject: ปร ับปรุงการบ ันทึกราคาประเมิน
Submodule: <EXP><Invoice>
Description: ปรับปรุงการบันทึกราคาประเมิน
สาหรับกรณีรายการสินค ้ามีราคากลาง เช่น สินค ้ากลุม
่ ไม ้ ซึง่ ต ้องใช ้ราคากลางคานวณภาษี
อากรแทน FOB โดยผู ้ใช ้งานคลิกปุ่ ม “แก ้ไขพิกด
ั ”

รูปที่ 42

ระบุราคาประเมินทีต
่ ้องการลงในช่อง บันทึกรายละเอียดอืน
่ ๆ และสร ้างใบขนฯ ตามลาดับ

รูปที่ 43

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 26 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

เมือ
่ พรีววิ ใบขนฯ โปรแกรมแสดงมูลค่าของราคาประเมิน และอากรขาออกคานวณด ้วยราคา
ประเมินแทนราคาของ FOB

รูปที่ 44

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 27 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1347
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
่ ในเมนูรอร ับผล
Subject: ปร ับปรุงเพิม
่ ปุ่มยกเลิกการสง
Submodule: <EXP><ใบขนสินค ้า>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ ปุ่ มยกเลิกการส่งในเมนูรอรับผล
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม กรณีผู ้ใช ้งานมี Reference no ค ้างอยูใ่ นเมนูรอรับผล หรือรอรับผล Sign
Net โดยวันทีย
่ น
ื่ ใบขนไม่ใช่วันทีป
่ ั จจุบัน และต ้องการส่งข ้อมูล โปรแกรมแสดงข ้อความแจ ้งเตือน และ
ล็อคการทางาน

รูปที่ 45

หลังปรับปรุงโปรแกรม เพิม
่ ปุ่ ม “ยกเลิกการส่ง” โดยเมือ
่ ยกเลิกแล ้ว Reference จะถูกย ้ายไปที่
ใบขนฯ ใหม่ เพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้งานปรับแก ้ไขวันทีย
่ น
ื่ ใบขนก่อนส่งข ้อมูล

รูปที่ 46

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 28 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1348
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject: ปร ับปรุง Option "ถ้ามี Short ให้แสดงยอดเดิมก่อน short" กรณีหน่วย TNE
Submodule: <EXP><พิมพ์ใบขนสินค ้า>
Description: ปรับปรุง Option "ถ ้ามี Short ให ้แสดงยอดเดิมก่อน short" กรณีหน่วย TNE
กรณีใบขนฯ ระบุหน่วยปริมาณเป็ น TNE โดยระบุทศนิยม 5 ตาแหน่ง และส่ง Paperless ตัด
Short เมือ
่ พรีววิ ใบขนฯ ได ้ Check box “ถ ้ามี Short ให ้แสดงยอดเดิมก่อน short”

รูปที่ 47

ก่อนปรับปรุงโปรแกรม แสดงทศนิยมเป็ น 3 ตาแหน่ง

รูปที่ 48

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 29 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

หลังปรับปรุงโปรแกรม แสดงทศนิยม 5 ตาแหน่ง

รูปที่ 49

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 30 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1349
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject: ปร ับปรุงเปิ ดฟิ ลด์ Freight, Insurance, Forwarding
Submodule: <EXP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเปิ ดฟิ ลด์ Freight, Insurance, Forwarding
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม กรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้งานระบุ Price Term เป็ น FOB ฟิ ลด์ Freight, Insurance,
Forwarding ถูกปิ ดไม่สามารถระบุได ้

รูปที่ 50

หลังปรับปรุงโปรแกรม เปิ ดฟิ ลด์ Freight, Insurance, Forwarding ให ้ผู ้ใช ้งานสามารถระบุ

รูปที่ 51

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 31 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1353
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ค้า" เป็นต ัวอ ักษรสแ
ี ดง
Subject: ปร ับปรุงข้อความ "ปี สน
Submodule: <EXP><Invoice>
ิ ค ้า" เป็ นตัวอักษรสีแดง
Description: ปรับปรุงข ้อความ "ปี สน
ิ ค ้า” เป็ นตัวอักษรสีดา
ก่อนปรับปรุงโปรแกรม ข ้อความ “ปี สน

รูปที่ 52

ิ ค ้า” เป็ นตัวอักษรสีแดง เพือ
หลังปรับปรุงโปรแกรม ข ้อความ “ปี สน
่ ผู ้ใช ้งานระบุปีของสินค ้า
กรณีทไี่ ม่ได ้ระบุโปรแกรม Defaul = 0 ให ้อัตโนมัต ิ

รูปที่ 53

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 32 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP1354
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
ิ ธิประโยชน์ "ชดเชยอากร" ในแฟ้มบริษ ัทสง
่ ออก
Subject: ปร ับปรุงเพิม
่ สท
Submodule: <EXP><Invoice>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ สิทธิประโยชน์ "ชดเชยอากร" ในแฟ้ มบริษัทส่งออก
ไปทีเ่ มนู File | แฟ้ มบริษัทบริษัทส่งออก ปรับปรุงโปรแกรมเพิม
่ Check box สิทธประโยชน์
“ชดเชยอากร”

รูปที่ 54

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 33 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

ิ ธิ
ใน Invoice detail เมือ
่ ผู ้ใช ้งานระบุ หรือดึงรหัสสินค ้า โดยทีร่ หัสสินค ้านัน
้ ต ้องไม่มรี ะบุสท
ประโยชน์ หากบริษัทส่งออกได ้กาหนดสิทธิประโยชน์ “ชดเชยอากร” ไว ้ จะนามาแสดงให ้อัตโนมัต ิ

รูปที่ 55

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 34 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP-T558
Company : TIFFA EDI SERVICES CO.,LTD.
Subject: ปร ับปรุงเพิม
่ Option แสดง Packing, Interior Transport, Landing Charge
Submodule: <EXP><พรีววิ ใบขนสินค ้า>
Description: ปรับปรุงเพิม
่ Option แสดง Packing, Interior Transport, Landing Charge
เมือ
่ พรีววิ ใบขนสินค ้า ให ้คลิกปุ่ ม “
” แล ้วคลิก Check box “พิมพ์ Packing,
Interior, Lading ในรายการ” (1) และคลิก Check box “พิมพ์ Packing, Interior, Lading ใน Total”
(2)

รูปที่ 56

ตัวอย่างหน ้าใบขนสินค ้าเมือ
่ คลิก Check box แสดง Packing, Interior Transport, Landing
Charge ทัง้ ในส่วนรายการ (1) และ Total (2)

รูปที่ 57

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 35 / 36

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV 942

่ เอกสาร
ชือ

Release Note EzyPlus Export

แก ้ไขครัง้ ที่

1

่ ั เอกสาร:
บ ันทึกเวอร์ชน
ลาด ับที่

่ั
เวอร์ชน

ว ันทีแ
่ ก้ไข

1

4.6.04

03/05/2022

Initial Draft

Kornpapa Phuahanghai

2

4.6.05

20/05/2022

Initial Draft

Kornpapa Phuahanghai

3

4.6.06

07/06/2022

Initial Draft

Kornpapa Phuahanghai

4

4.6.08

27/06/2022

Initial Draft

Kornpapa Phuahanghai

5

4.6.14

25/07/2022

Initial Draft

Kornpapa Phuahanghai

6

4.6.15

05/09/2022

Initial Draft

Kornpapa Phuahanghai

7

4.6.17

22/09/2022

Initial Draft

Kornpapa Phuahanghai

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 09/04/2018

รายละเอียดการแก้ไข

Proprietary Information

ผูแ
้ ก้ไข

หน ้าที่ 36 / 36

