บริษัท เอวิช่ นั จำกัด
Experience
Firm Overview
บริ ษัท เอวิชนั่ จากัด ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นพาร์ ทเนอร์ ของ
ไมโครซอฟต์ (Microsoft Dynamic Partner) ในประเทศไทย
ภารกิจหลักของเราคือ การจัดหาโซลูชนั่ ภายใต้ เทคโนโลยีอนั
ทันสมัยของไมโครซอฟต์ไดนามิค ให้ กบั ลูกค้ าในหลากหลายธุรกิจ
เราพร้ อมให้ คาปรึกษาทางธุรกิจ (Professional Service)
ระดับกลางถึงขนาดใหญ่ ครอบคลุมครบทุกในส่วนงานในองค์กร
ด้ านการผลิต การบริ การ การบริหารคลังสินค้ า ซัพพลายเชน
การขาย การตลาด รวมทังการบั
้
ญชี การเงิน และระบบภาษี

เรามีทมี งานที่ปรึกษามืออาชีพทีม่ ากด้ วยประสบการณ์ใน
การออก แบบ หรื อติดตังระบบ
้
Enterprise Resource Planning
(ERP) โดยที่ทกุ คนในทีมจะผ่านการฝึ กอบรมและได้ รับการรับรอง
จากไมโครซอฟต์

Awards
บริ ษัท เอวิชนั่ จากัด ได้ รับรางวัลMicrosoft Partner
Award 2010 ในสาขา Dynamics ERP ด้ วยการเติบโตถึงร้ อยละ
88 ในปี ที่ผา่ นมา ความสาเร็จที่โดดเด่นของเอวิชนั่ ในลูกค้ าราย
สาคัญ
ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO :
20000 ในด้ านกระบวนการผลิตทางด้ านวิศวกรรมซอฟต์แวร

Service
 พัฒนาและแก้ไขโปรแกรม/รายงานเพิ่มเติมให้รองรับกับความ
ต้องการของลูกค้า (Customization)
 ศึกษาลักษณะและความต้องการของธุรกิจ
 ออกแบบและปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน
 ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป Microsoft Dynamics Navision
 ฝึ กอบรมให้กบั ผูใ้ ช้งาน
 นาเข้าข้อมูลหลัก (Master Data) และยอดยกไป
(Beginning Balance)
 Help Desk SupportCertified Navision C/SIDE Introduction
4.0 from Microsoft
 Certification of Microsoft C/SIDE Development 5.0 from
Microsoft
 Certification of Microsoft C/SIDE Development 2009 R2
from Microsoft

ในเดือนมีนาคม 2556 เอวิชนั่ (บริ ษัท คูค่ ้ ารายแรกใน
ประเทศไทย) ประสบความสาเร็จในการได้ รับการรับรองระบบ
รับรองของ Microsoft Dynamics ว่าการแก้ ปัญหา "Thai
Localization for Dynamics NAV 2013"

Contact Us
979/49-50 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนน พหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-619-5838-9
Fax : 02- 619- 5838-9

Contact person
Name – Surname: นางสาวศิริพร พิพฒ
ั น์พงษ์ พนั ธ์
Position: กรรมการผู้จดั การ
Telephone number: 02-619-5838-9
E-mail: siriporn@avision.co.th
Experience:
 2539-2542 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา บริ ษัท สานักงาน เอสจีวีณ ถลาง จากัด
 2542-2544 ผู้ช่วยผู้จดั การ บริ ษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์ เธอร์ แอนเดอร์ เซ่น
จากัด
 2545-2546 ผู้จดั การ บริ ษัท ซอฟท์คอนโทรล จากัด
 2547 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอวิชนั่ จากัด
Career:
 การให้บริ การที่ปรึ กษาในการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ประบบ
บัญชี การเงิน การควบคุมสิ นทรัพย์ถาวร การซื้อ การขาย การควบคุมสิ นค้าคง
คลัง และการผลิต (ERP : Enterprise Resource Planning)
 การให้บริ การที่ปรึ กษาในการปรับปรุ งและออกแบบระบบงานบัญชี การเงิน
การควบคุมสิ นทรัพย์ถาวร การซื้ อ การขาย การควบคุมสิ นค้าคงคลัง และการ
ผลิต
 การให้บริ การที่ปรึ กษาในการปรับปรุ งและออกแบบระบบงานงบประมาณ
 การให้บริ การที่ปรึ กษาในการติดตั้งโปรแกรม CRM (Customer Relationship
Management)
 การให้บริ การที่ปรึ กษาในการติดตั้งโปรแกรม Business Intelligence
 การตรวจสอบบัญชี

Practice Areas:
- ERP : Enterprise Resource
Planning (Microsoft Dynamics –
Navision)
- CRM (Customer Relationship
Management)( Microsoft
Dynamics – CRM)
- ZAP Business Intelligence (BI)
Qualifications:
 2534 – 2537 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยม
อันดับ 1)
 2542 – 2543 คณะพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริ ญญา
โท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขา
สารสนเทศทางการบัญชี)

Name – Surname: นางสาววราพร อินทุสตุ
Position: ที่ปรึกษาทางเทคนิค – อาวุโส
Telephone number: 02-619-5838-9
E-mail: waraporn@avision.co.th
Experience:
 Navision Setup and Configuration อบรมเรื่ องการติดตัง้ และการกา
หนดค่า Setup ในโปรแกรมนาวิชนั่
 ZAP Business Intelligence Training อบรมการสร้ างรายงานเพือ่
ผู้บริ หาร โดยใช้ โปรแกรม ZAP Business Intelligence
 Increasing MBS Navision performance Training อบรมเทคนิคการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั เครื่ องแม่ขา่ ยทีใ่ ช้ งานโปรแกรมนาวิชนั่
 Navision Programming and Customization อบรมวิธีการพัฒนา
โปรแกรมและรายงานโดยใช้ เครื่องมือในการพัฒนาของโปรแกรมนาวิชนั่
 Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Technical Day
 สัมมนำ Proactive Leadership เพื่อการเป็ นผู้นายุคใหม่

Career:
 พัฒนาและแก้ ไขโปรแกรม/รายงานเพิ่มเติมให้ รองรับกับความต้ องการของ
ลูกค้ า (Customization
 ออกแบบระบบงานบัญชีการเงิน การควบคุมสินทรัพย์ถาวร ระบบจัดซื ้อ
ระบบงานขาย และระบบควบคุมสินค้ าคงคลัง (รวมถึงต้ นทุนสินค้ า) โดย
ครอบคลุมถึงการออกแบบกระบวนการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีก่ ล่าวถึง
ข้ างต้ น การออกแบบเอกสารและรายงานที่ต้องใช้ ตลอดจนรายงานเพื่อ
ผู้บริ หาร (Gap Fit Analysis)
 ให้ การช่วยเหลือ แก้ ไขและตอบข้ อหารื อให้ กบั ลูกค้ า ภายหลังมีการใช้
ระบบงานไปแล้ ว (After Go-Live Support)
 ฝึ กอบรมการใช้ เครื่ องมือในการพัฒนารายงานเพิ่มเติม (Training Basic
Designer Tool) ให้ กบั ทีมงานทางด้ านไอทีของลูกค้ า

Practice Areas:
- ERP : Enterprise Resource
Planning (Microsoft Dynamics –
Navision)
- CRM (Customer Relationship
Management)( Microsoft
Dynamics – CRM)
- ZAP Business Intelligence (BI)
Qualifications:
 2545 – 2549 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเจ้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสารสนเทศ
(Bachelor of Engineering, Major
Information Engineering)

