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Subject : ปร ับปรุงการเก็บ Log การใชง้ านของโปรแกรม
Description: เพิม
่ ขัน
้ ตอนการแก ้ไข Short เก็บเป็ น Log
เพิม
่ ขัน
้ ตอนการแก ้ไข Short เก็บเป็ น Log ขัน
้ ตอน กรณีการแก ้ไข Short ได ้
- เพิม
่ ปุ่ ม "แก ้ไขข ้อมูล"

รูปภาพที่ 01

- มีหน ้าจอให ้บันทึกสาเหตุการแก ้ไข
: สาเหตุการแก ้ไข
: เก็บวันเวลาทีแ
่ ก ้ไขข ้อมูล
: User ทีท
่ าการแก ้ไขข ้อมูล
: ให ้ใสร่ หัสผ่านของ user นัน
้ ๆด ้วย
: ตั ว อ ย่ า ง
หน ้าจอของ
Goods ค่ะ
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รูปภาพที่ 02

- หลังจากท าการแก ้ไขข ้อมูล เมือ
่ ทาการ Save
"Outbox"

โปรแกรมจะมีหน ้าต่างให ้ยืนยั นว่าจะย ้ายข ้อมูล ไป

รูปภาพที่ 03

- เปลีย
่ นสถานะเป็ น Outbox

รูปภาพที่ 04

Code : SHR0076
Subject : ปร ับปรุงโปรแกรมให้สามารถ import file จาก excel ได้
Description: ปรับปรุงโปรแกรมให ้สามารถ import file จาก excel ได ้ โดยมี Function “รับข ้อมูล
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จาก Excel File”

รูปภาพที่ 05
เมือ
่ คลิกที่ “รับข ้อมูลจาก Excel File” โปรแกรมจะให ้ค ้าหา File ทีต
่ ้องการจะทาการ Import

รูปภาพที่ 06
Code : SHR0077
Subject : ปร ับปรุงการพิมพ์ให้แสดงยอดเงินต่างประเทศ
Description:
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018

ปรั บปรุงการพิม พ์ให ้แสดงยอดเงินต่างประเทศในหนา้ รายงานเอกสาร “แบบแสดง
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ิ ค ้าทีส
ิ ค ้า”
รายการสน
่ ง่ ออกไม่ครบตามจานวนทีแ
่ สดงไว ้ในใบขนสน

รูปภาพที่ 07

Code : SHR0078
Subject : ปร ับ Resolution ให้พอดีก ับขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์
Description: ปรับ Resolution ให ้พอดีกับขนาดของหน ้าจอคอมพิวเตอร์
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Code: SHR0080
Subject: ปร ับเพิม
่ ขนาด Field USER ID
Sub module: <SHR>
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Description : ทาการปรับปรุงปรับเพิม
่ ขนาด Field USER ID เพือ
่ รองรับจานวนตัวเลขที่
กรมศุลฯ มีการปรับขนาดมากขึน
้

รูปภาพที่ 08

Code : SHR0086
่ ออกจริง
Subject : กรณี ท ม
ี่ ห
ี ลายรายการ และมีมากกว่า 1 หน้า ช่องรวมมูล ค่าการสง
โปรแกรมจะคานวนห ักยอด FOB แค่หน้าแรกอย่างเดียว
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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Description: ปรับปรุงการคานวณยอด FOB กรณีหลายรายการ

Code : SHR0087
่ ออกในโปรแกรม short
Subject : เพิม
่ สถานะบริษ ัท MA ในแฟ้มผูส
้ ง
Description: ปรับปรุงโปรแกรมเพิม
่ เติมสถานะบริษัท MA ในแฟ้ มผู ้สง่ ออก เพือ
่ ให ้ตรงกับข ้อมูลใบขน
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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ิ ค ้าขาออก
สน

รูปภาพที่ 09

Code : SHR0091
Subject : ปร ับปรุง Database แก้ปญ
ั หาทศนิยมการคานวณ FOB
Description:
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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แก ้ปั ญหาการคานวณ FOB เนือ
่ งมาจากตาแหน่งทศนิยม ไม่ตรงกับโปรแกรม EzyPlus Export

Code : SHR0089
่ ข้อมูลให้โปรแกรมสามารถบ ันทึก Ref. อืน
Subject : ปร ับปรุงขณะสง
่ ได้
Description: ในขณะสง่ ข ้อมูลปรับปรุงให ้โปรแกรมสามารถทาการทางานสร ้าง Reference ใหม่ได ้
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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Code : SHR0085
่ ั ร ับลาด ับรายการในใบขนสน
ิ ค้าทงหมด
Subject : รบกวนเพิม
่ ฟังก์ชน
ั้
ิ ค ้าทัง้ หมด โดยมีวธิ ก
Description: โปรแกรมปรับปรุงให ้สามารถรับราการใบขนสน
ี ารดังต่อไปนี้
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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-

้
เมือ
่ ทาการเข ้าสูโ่ ปรแกรม Short ผู ้ใชงานท
าการคลิกทีเ่ ครือ
่ งหมาย

รูปภาพที่ 10
้
โปรแกรมจะให ้ผู ้ใช งานท
าการเลือกใบขนฯทีต
่ ้องการนามาทาการ

-

หลังจากท าการคลิก
Short

-

้
ให ้ผู ้ใชงานท
าการคลิก “รับข ้อมูลทุกรายการในใบขนฯ”

รูปภาพที่ 11
-

โปรแกรมจะทาการแสดง Pop up ดังภาพด ้านล่าง

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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รูปภาพที่ 12
-

ิ ค ้าของใบขนฯทีไ่ ด ้ทาการเลือกมาแสดง
เมือ
่ ทาการคลิก “Yes” โปรแกรมจะทาการนาข ้อมูลสน
้
ในหน ้า Short ทัง้ หมดทุกรายการเพือ
่ ให ้ผู ้ใชงานท
าการแก ้ไขข ้อมูล Short ต่อไป

รูปภาพที่ 13

Code : SHR0091
Subject : ปร ับปรุง Database แก้ปญ
ั หาทศนิยมการคานวณ FOB
Description: ปรับปรุง Database แก ้ปั ญหาทศนิยมการคานวณ FOB และ การแสดงข ้อมูลหน ้า
Preview ให ้เร็วขึน
้
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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Code : SHR0092
่ Short ผ่านไม่ให้แก้ไขข้อมูล
Subject : ปร ับปรุงหล ังจากสง
Description: หลังจากสง่ ข ้อมูล Short ผ่านป้ องกันการบันทึกข ้อมูลซ้า จึงทาการปรั บปรุงโปรแกรม
ไม่ให ้บันทึกข ้อมูลหลังได ้รับ Short Accept
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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Code : SHR0093
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ Field FOB สาหร ับการ Import file
Description: ทาการปรับปรุงเพิม
่ Field FOB สาหรับทาการ Import โดยมีเงือ
่ นไขดังนี้
ิ ค ้าเงินต่างประเทศ
1. เพิม
่ Field FOB_VF คือ ราคาสน
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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2. กรณีไม่มข
ี ้อมูลใน Field FOB_VF โปรแกรมจะคานวณค่า FOB เงินต่างประเทศและ FOB เงิน
บาท ให ้อัตโนมัต ิ แต่ถ ้ามีข ้อมูลใน Field FOB_VF โปรแกรมจะทาการคานวณค่า FOB เงินบาท
ให ้อัตโนมัต ิ

Code : SHR0094
Subject : ปร ับปรุงการทาการระบุใบขนฯแล้ว ดึงข้อมูลทุกรายการมาทา SHORT
Description: ปรับปรุงการระบุเลขทีใ่ บขนฯ รายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุงเมือ
่ ทาการระบุเลขทีใ่ บขนฯให ้โปรแกรมดึงข ้อมูลเฉพาะสว่ นของ Header โดย
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018

Proprietary Information
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.418

่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

้
ิ ค ้าทีต
ไม่ทาการดึงข ้อมูลสว่ นของ Detail เพือ
่ ให ้ผู ้ใชงานเลื
อกสน
่ ้องการทาการ Short
เอง
2. เมือ
่ ทาการระบุเลขทีใ่ บขนฯ โปรแกรม Short จะยังไม่ทาการจอง Reference จนกว่าจะ
ทาการ Save
3. หน ้า Preview เอกสาร Short ปรับปรุงการแสดงค่า FOB เงินต่างประเทศให ้ถูกต ้อง

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.418

่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : SHR0094
Subject : การดึงรายละเอียดใบขนขาออกมาทา SHORT
Description:
การดึงรายละเอียดใบขนขาออกมาทา SHORT
้
1. เมือ
่ ผู ้ใชงานระบุ
เลขทีใ่ บขนฯ เรียบร ้อยแล ้ว สามารถ Enter หรือ Tab หรือคลิกปุ่ มรูปกล ้อง

รูปภาพที่ 14
้
2. ผู ้ใชงานสามารถเลื
อกรับรายละเอียดตามทีต
่ ้องการได ้

รูปภาพที่ 15
ิ ค ้าขาออกตามเงือ
้
3. โปรแกรมจะดึงรายละเอียดจากใบขนสน
่ นไขทีผ
่ ู ้ใชงานเลื
อก

รูปภาพที่ 16
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.418

่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : SHR0095
่ น Detail ให้เต็มหน้าจอเหมือน Version 4.0.0.4 เพือ
Subject : ปร ับปรุงให้สว
่ ให้สามารถดู
้ ในการทางาน
ข้อมูลได้มากขึน
Description:
ปรับปรุงให ้สว่ น Detail ให ้เต็มหน ้าจอเหมือน Version 4.0.0.4 เพือ
่ ให ้สามารถดูข ้อมูลได ้
มากขึน
้ ในการทางาน

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.418

่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : SHR0096
Subject : ปร ับการ Lock ข้อมูลเมือ
่ ได้ร ับสถานะ Accept และ การแสดงสกุลเงิน
Description:
ปรับการ Lock ข ้อมูลเมือ
่ ได ้รับสถานะ Accept และ การแสดงสกุลเงิน
1. เมือ
่ ได ้รั บคาตอบกลับเป็ น Accept เรียบร ้อยแล ้ว โปรแกรมจะทาการล็ อคข ้อมูลสว่ น Header
้
(ตามภาพ) ไม่ให ้ผู ้ใชงานแก
้ไขใดๆ ได ้ สามารถแก ้ไขได ้เฉพาะสว่ น Detail คือ จานวนต่างๆ
เท่านัน
้
-

ล็อคไม่ให ้แก ้ไข

รูปภาพที่ 17
-

แก ้ไขในส่วน Detail ได ้ โดยการคลิกปุ่ ม “ต้องการแก้ไขข้อมูล”

-

้
หลังจากคลิก “ต้องการแก้ไขข้อมูล” โปรแกรมจะแสดงให ้ผู ้ใชงานระบุ
สาเหตุทต
ี่ ้องการแก ้ไข

รูปภาพที่ 18

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 21 / 33

่ บริษัท
ชือ

TIFFA EDI Services Co., Ltd.

รหัสเอกสาร

SD.DV.418

่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

-

้
หลังจากระบุสาเหตุทต
ี่ ้องการแก ้ไข โปรแกรมจะเปิ ดให ้ผุ ้ใชงานสามารถแก
้ไขข ้อมูลได ้

ิ ค ้าขาออก
2. ปรับการสกุลเงินต่างประเทศแสดงเหมือนใบขนสน

รูปภาพที่ 19

รูปภาพที่ 20

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : SHR0095 (edit)
Subject : ปร ับปรุงเพิม
่ เติมให้ความละเอียดหน้าจอเป็น 1280 x 1024
Description: ปรับปรุงเพิม
่ เติมให ้ความละเอียดหน ้าจอเป็ น 1280 x 1024 เพือ
่ ให ้ขนาดหน ้าจอขยาย
ใหญ่ขน
ึ้ เพือ
่ รองรับขนาดหน ้าจอขนาด 1280 x 1024

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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SD.DV.418

่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code : SHR0097
Subject : กรณี Import file ยอด FOB เงินบาทโปรแกรมไม่คานวณ
Description: ปรับปรุงกรณี Import file ยอด FOB เงินบาทโปรแกรมไม่คานวณ โดยเมือ
่ ทาการ
Import file

รูปภาพที่ 21
โปรแกรมจะทาการคานวณค่า FOB เงินบาทให ้อัตโนมัต ิ

รูปภาพที่ 22

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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รหัสเอกสาร
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP0099
Subject: Preview ข้อมูล Short จานวนหน้าไม่ถก
ู ต้อง
Submodule: <SHR>
Description: ปรับปรุงเมือ
่ ทาการ Preview เอกสาร Short ให ้จานวนหน ้าแสดงถูกต ้อง
หน ้า 1

รูปภาพที่ 22
หน ้า 2

รูปภาพที่ 23

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

หน ้า 3

รูปภาพที่ 24

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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่ บริษัท
ชือ
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รหัสเอกสาร
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP0100
ั ันก ับเอกสารใบกาก ับทางอากาศ
Subject: ปร ับปรุงการแสดงข้อมูล Short ให้สมพ
Submodule: <SHR>
ั พันกับเอกสารใบกากับทางอากาศ โดยหลังจาก
Description: ปรับปรุงการแสดงข ้อมูล Short ให ้สม
ทาการ Short ยอดทีท
่ าการ Short โปรแกรมจะแสดงทีใ่ บกากับทางอากาศให ้ถูกต ้องโดยจะต ้องใช ้
ควบคูก
่ ับโปรแกรมขาออกใน Version 4.4.57

รูปภาพที่ 25

รูปภาพที่ 26

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: EXP0102
Subject: ปร ับปรุงการบ ันทึกข้อมูลกรณี Short Total Package
Submodule: <SHR>
Description: ปรับปรุงการบันทึกข ้อมูลกรณี Short Total Package เพือ
่ การแสดงข ้อมูลในเอกสาร
ใบกากับทางอากาศฯ ได ้ถูกต ้อง

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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่ บริษัท
ชือ
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รหัสเอกสาร
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: SHR0103
ิ ค้ามี FOC
Subject: พ ัฒนาการแสดงข้อมูล FOB กรณีสน
Submodule: <SHR>
ิ ค ้ามี FOC เพือ
Description: พัฒนาการแสดงข ้อมูล FOB กรณีสน
่ ให ้การแสดงตรงกับหน ้าใบขนฯ
โปรแกรมได ้ทาการพัฒนาหน ้า Preview มี Option สาหรับการแสดงยอด FOB
***รวมยอด FOC ***

รูปภาพที่ 27
*** ไม่รวมยอด FOC ***

รูปภาพที่ 28
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018

Proprietary Information

หน ้าที่ 29 / 33

่ บริษัท
ชือ
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รหัสเอกสาร
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: SHR0101
Subject: พ ัฒนาการแสดงข้อมูลหน้า Preview เอกสารใบกาก ับฯ
Submodule: <SHR>
Description: พัฒนาการแสดงข ้อมูลหน ้า Preview เอกสารใบกากับฯ โดยเมือ
่ ทาการปรับปรุงการ
คานวณแสดงยอดปริมาณและน้ าหนักให ้แสดงถูกต ้อง

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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่ เอกสาร
ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: SHR0103
ิ ค้าขาออกมีรายการทีเ่ ป็น FOC พรีววิ ยอดราคา FOB โชว์
Subject: พ ัฒนากรณีทใี่ บขนสน
ยอดทีไ่ ม่รวม FOC
Submodule: <SHR>
ิ ค ้าขาออกมีรายการทีเ่ ป็ น FOC พรีววิ ยอดราคา FOB โชว์ยอดที่
Description: พัฒนากรณีทใี่ บขนสน
ไม่รวม FOC โดยทีห
่ น ้า

ิ ค ้าทีเ่ ป็ น FOC
กรณีไม่รวมรายการสน

รูปภาพที่ 29
ิ ค ้าทีเ่ ป็ น FOC
กรณีรวมรายการสน

รูปภาพที่ 30
วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

Code: SHR0105
่ ออกจริงราคา FOB แสดงยอดหล ัง Short
Subject: พ ัฒนายอดมูลค่าการสง
Submodule: <SHR>
Description: พัฒนายอดมูลค่าการสง่ ออกจริงราคา FOB แสดงยอดหลัง Short

ยอด FOB ยังไม่ได ้มีการตัด Short

รูปภาพที่ 31
ยอด FOB ทีม
่ ก
ี ารตัด Short

รูปภาพที่ 32

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018
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ชือ

Release Note

แก ้ไขครัง้ ที่

1

่ ั เอกสาร:
บ ันทึกเวอร์ชน
ลาด ับที่

่ั
เวอร์ชน

ว ันทีแ
่ ก้ไข

1

4.0.0.42

21/01/2020

บันทึกรายละเอียดข ้อมูล Release Note

Wittaya Imrutai

2

4.0.0.46

04/03/2020

เพิม
่ เติมรายละเอียดใน Release Note

Wittaya Imrutai

วันทีบ
่ งั คับใช ้: 19/09/2018

รายละเอียดการแก้ไข

Proprietary Information

ผูแ
้ ก้ไข

หน ้าที่ 33 / 33

