
1

ออกแบบทีมเวิร์กในแบบของคุณ
โซลูชันทางธุรกิจจาก Kintone
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กับสภาพเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในทุกวันนี้ เรารู้ดีว่าอาจเป็น
เรื่องยากสำาหรับบริษัทต่าง ๆ ที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันและก้าวให้
ทันโลกอยู่เสมอ นั่นคือเหตุผลที่เราอยากช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าใจถึงความ
ท้าทายในปัจจุบันและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

โซลูชันที่พิสูจน์แล้วว่าตอบโจทย์ได้จริง

ความต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นในการออกแบบเวิร์กโฟลว์
การทำางานภายในโครงสร้างของบริษัทที่
มีอยู่เดิม โดยไม่ต้องประสบกับปัญหาทาง
เทคนิคที่ยุ่งยากในการนำามาใช้งาน

การติดตามสถานะและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละโครงการเริ่มกลายเป็นเรื่องยุ่ง
ยากและเสียเวลา

ข้อมูลที่เก็บสะสมไว้เริ่มกระจัดกระจายและ
ไม่เป็นระเบียบมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโดยมากมัก
เกิดจากใช้งานสเปรดชีทที่ไม่เป็นปัจจุบัน
และซับซ้อน

การมีข้อมูลและเครื่องมือสำาหรับสื่อสารมาก
เกินไปทำาให้เกิดการสับสนภายในทีม และทำาให้
มีความเสี่ยงที่จะทำางานผิดพลาดมากขึ้น

แพลตฟอร์มเพื่อการทำางานร่วมกัน
ไม่ว่าจะเผชิญความท้าทายแบบไหน เราก็ช่วยให้คุณรับมือได้เสมอ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่ Kintone แพลตฟอร์มสถานที่ทำางาน
แบบออลอินวัน ที่ช่วยให้ทีมต่างๆ ที่ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสามารถสร้าง แชร์ และสร้างเวิร์กโฟลว์และกระบวนอัตโนมัติ
ที่ปรับแต่งเพื่อนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล

ไม่ว่าจะเลือกจากแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานของเรา หรือสร้างแบบที่เป็นของคุณเองก็ทำาได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีทักษะการ
เขียนโค้ดใดๆ ตั้งแต่การสร้างกระบวนการใหม่หมดตั้งแต่ต้น ไปจนถึงการเพิ่มขั้นตอนใหม่ลงในเวิร์กโฟลว์เดิม แล้วคุณจะได้
พบว่าการสร้างแอปพลิเคชันสำาหรับธุรกิจของคุณเองนั้นง่ายดายแค่ไหนด้วย Kintone

การบริหารจัดการ  
Sales Lead: 
ดูจำานวนการเข้าชมและกราฟ
ข้อมูลเกี่ยวกับ Sales Lead 
รวมถึงสถานะและการติดต่อ
สื่อสาร

ใบเสนอราคา: 
สร้างและเข้าถึงใบเสนอราคา
ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
เวลาที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะอยู่
ที่ไหนก็ตาม

การบริหารจัดการ:
ไม่พลาดทุกคำาถามจากลูกค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อม
ตอบคำาถามและข้อสงสัยต่าง ๆ 
ที่ส่งเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว

การขายและการตลาด

การบริการลูกค้า

การบริหารจัดการธุรกิจและทรัพยากรบุคคล
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ชุดข้อมูล CRM สำาหรับการ
ขาย:
ติดตามผู้ที่อาจเป็นลูกค้า 
ความต้องการของลูกค้า 
หรือแม้แต่ธุรกรรมต่าง ๆ 

คำาติชมของลูกค้า:
บริหารจัดการและจัดเก็บ
คำาถามของลูกค้าและ
ประวัติการให้บริการก่อน
หน้า

การบริหารจัดการ
กระบวนการสั่งซื้อ:
ติดตามตลอดทุกขั้นตอน
ของวงจรการสั่งซื้อสินค้า 
และแชร์รายงานความ
ก้าวหน้ากับทางทีม

รายงานค่าใช้จ่าย:
บันทึกและติดตามค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินธุรกิจต่างๆ ของ
ทีมคุณได้อย่างง่ายดาย

ชุดข้อมูลการว่าจ้างพนักงาน:
ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผู้
ที่สมัครงาน การสัมภาษณ์ และ
ข่าวสารการจ้างงานอื่นๆ

การบรหิารจดัการสนิทรพัย:์
สำาหรับติดตามอุปกรณ์ของ
บริษัท และบันทึกการโยกย้าย
ไปยังที่ต่างๆ และแจ้งอัปเดต
ล่าสุด
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ทีมเวิร์กที่คุณออกแบบได้เอง
ไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์น้องใหม่มาแรง หรือกำาลังขยับขยายกิจการ Kintone ก็พร้อม
มอบพลังให้คุณสร้างระบบที่ปรับแต่งได้เองเพื่อให้สอดรับกับความต้องการเฉพาะตัว
ของทีมคุณ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบ Drag and drop ที่ใช้งานง่าย ทุกคนจึงสามารถ
ออกแบบรูปแบบการทำางานและการสื่อสารที่ยืดหยุ่นได้ง่าย ๆ ในไม่กี่คลิก

ใช้งาน:
เครื่องมือสื่อสารที่ยืดหยุ่นของเราจะ
ทำาให้ทั้งทีมของคุณเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เพื่อให้สามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างอิสระ 
Kintone ช่วยมอบเครื่องมือในการ

ทำางานร่วมกันมากมาย ทั้งการคอม
เมนต์แบบสดและแบบเฉพาะจุด เพื่อให้ทุก
คนเข้าใจสิ่งที่คุณกำาลังพูดถึงได้ง่าย ๆ

เรียนรู้:
คุณสามารถกรองหรือรวบรวมดาต้าพอยท์ 
(Data Point)เพื่อสร้างข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย
ดาต้าซึ่งจะช่วยคุณในการดีไซน์รูปแบบการ
ทำางานอัตโนมัติ สร้างแดชบอร์ดของคุณเอง
พร้อมเซ็ตข้อมูลที่ปรับแต่งได้และอัปเดตแบบเรียล
ไทม์ พร้อมด้วยการวิเคราะห์เพื่อทำาความเข้าใจ
ข้อมูลในระดับสูงสุด

1 2

3 4

จัดระเบียบ:
รวบรวมข้อมูลที่มาจากหลาย
แหล่ง ทั้งแบบกระดาษและแบบ

ดิจิทัล ก็สามารถนำามาจัดระเบียบ
ให้อยู่ในสเปรดชีทเดียวกันได้โดย
อัตโนมัติ พร้อมจัดเก็บไว้ในฐาน
ข้อมูลส่วนกลางของ Kintone 

สร้าง:
ทำาให้การสร้างแอปเป็นไปได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่
ว่าคุณจะมีทักษะในระดับใด อยู่แผนกไหน หรือรับ
ผิดชอบในด้านใดก็ตาม เลือกดูจากเทมเพลตแอป
พร้อมใช้งานกว่า 1,000 รายการ ในคลังของเรา 
ซึ่งคุณสามารถนำาไปปรับแต่งได้ง่ายๆ หรือจะเลือก
สร้างแอปใหม่ตั้งแต่แรกเริ่มก็ได้เช่นกัน
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พันธมิตรทางธุรกิจที่คุณไว้วางใจ

ตอิบโจิทย์ได้ตริงใจิ
เราทุ่มเทเพื่อส่งเสริมการทำางานร่วมกัน Kintone ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ
บริการของ FUJIFILM Business Innovation จึงสามารถผสานการทำางานร่วมกับรูปแบบการ
ทำางานดิจิทัลของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างฐานข้อมูลส่วนกลางสำาหรับไฟล์ทั้งหมดของคุณ 
ให้คุณสามารถค้นหา เข้าถึง และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา

เป็นที่ไว้วางใจของบริษัททั่วโลกกว่า 15,000 แห่ง รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่
ที่สุด 5 อันดับแรกในรายชื่อ Fortune Global 500

การสรา้ง Sales Lead ออกมาเปน็ภาพนั ้น
ชว่ยลดจำานวนโอกาสท ีพ่ลาดไปไดอ้ยา่งมาก
อุตสาหกรรมการผลิต

ไม่ต้องทำางานเอกสารที่จุกจิกวุ่นวาย
อีกต่อไป
บริษัทสถานออกกำาลังกาย

การเปลี่ยนจาก Excel มาใช้ Kintone 
ช่วยให้เราประหยัดเวลา 30 ชั่วโมง ในการ
ทำางานด้านการว่าจ้างในแต่เดือน
บริษัทที่ปรึกษา

การส ือ่สารท ีม่ ปีระส ทิธภิาพของทมีใน
แพลตฟอรม์ Kintone น ั ้ นชว่ยกำาจดัการ
ประชมุท ีไ่มม่ ปีระโยชนอ์อกไป
บริษัทหนังสือพิมพ์

การทำาให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
น้ันช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางานของ
เราได้ 200%
บริษัทไอที

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ในการ
โฆษณาหางานนั้นช่วยให้เราประหยัดเงินถึง 
2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
บริษัทก่อสร้าง

123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000     Fax: 02-617-6748-9     Call Center: 02-660-8400


