บทที่ 3 รายงาน

บทที่

3
รายงาน
รายงานที่เกิดขึ้นใน Application นี้ มาจากการบันทึกข้อมูลในส่ วนของ Front Desk Operation
ของระบบ GENiUS iHotel บน Web Application มาจัดทาเป็ นรายงานกลุ่มต่างๆ ซึ่ งประกอบไปด้วย
11 รายงานหลักดังนี้
1. Arrival / Departure List Report
2. Room Statistics And Revenue Report
3. Room History And Forecast Report
4. Revenue By Folio Report
5. Revenue By Agency Report
6. Summary Folio Item Report
7. Room Available Forecast Report
8. Business Source Report Report
9. Revenue By Nationality Report
10. Agency Statistic Report
11. Compare Report

Arrival / Departure List Report
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงรายละเอียดผูเ้ ข้าพักที่จะ Check in และ Check Out

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Arrival / Departure List จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป
Quality Assurance Management
SP-QAM-67-00

หน้า 3 - 1

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน

ภาพ 0301 หน้าจอ Arrival / Departure List

รายละเอียดสาคัญ


หมายเลข 1 กดปุ่ ม



หมายเลข 2 กดปุ่ ม
เพื่อแสดงข้อมูลการ Check Out ของผูเ้ ข้าพัก
หมายเลข 3 แสดงข้อมูล ตามที่ เลื อกจาก หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 โดยมี ขอ้ มู ลที่
แสดง ดังนี้
 R.No (Room No.)
แสดงเลขที่หอ้ งพัก
 R.Type (Room Type)
แสดงประเภทห้องพัก
 R.Rate (Room Rate)
แสดงราคาห้องพัก
 ABF (American Breakfast) แสดงราคาอาหารเช้า
 Pax
แสดงจานวนผูเ้ ข้าพักที่เข้าพัก
 Total
แสดงยอดรวมทั้งหมด ของแต่ละรายการ



Quality Assurance Management
SP-QAM-67-00

เพื่อแสดงข้อมูลการ Check in ของผูเ้ ข้าพัก

หน้า 3 - 2

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน

Room Statistics And Revenue Report
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงรายงานสรุ ปสถานะการเข้าพัก การใช้หอ้ งพักใน และรายได้ตามวันที่กาหนด

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Room Statistics And Revenue จะแสดงหน้าจอ ดัง
รู ป

ภาพ 0302 หน้าจอ Room Statistics And Revenue

รายละเอียดสาคัญ


หมายเลข 1 ระบุปี, เดือน, วัน ที่ตอ้ งการดูขอ้ มูล



หมายเลข 2 กดปุ่ ม



หมายเลข 3 กดปุ่ ม
เพื่อดูขอ้ มูล Room Statistics And Revenue โดยจะมีขอ้ มูลที่
แสดงตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 กลุ่ม Room Statistics
 กลุ่ม InHouse Summary
 กลุ่ม Room Status Summary
 กลุ่ม Revenue Summary



หมายเลข 4 กดปุ่ ม

Quality Assurance Management
SP-QAM-67-00

เพื่อดูขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการ

เพื่อดูขอ้ มูล Current Room Status
หน้า 3 - 3

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน


หมายเลข 5 กดปุ่ ม



หมายเลข 6 กดปุ่ ม
เพื่อดูขอ้ มูล Payment Summary
หมายเลข 7 แสดงข้อมูลตามที่เลือกจาก หมายเลข 3 - 6 โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Item
แสดงข้อมูล Item ต่างๆ
 Room Qty (Room Quantity) แสดงจานวนห้องพัก
 Guest Qty (Guest Quantity) แสดงจานวนผูเ้ ข้าพัก
 Occ% (Percent Occupancy) แสดงข้อมูล % การเข้าพัก
 Avg Rate (Average Rate)
แสดงราคาเฉลี่ย ของแต่ละรายการ
 Revenue
แสดงรายได้ที่ได้รับ ของแต่ละรายการ



เพื่อดูขอ้ มูล Business Source Summary

Room History And Forecast Report
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงรายงานสรุ ปการเข้าพักและรายได้ในแต่ละวันของเดือนที่กาหนด

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Room History And Forecast จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป

ภาพ 0303 หน้าจอ Room History And Forecast
Quality Assurance Management
SP-QAM-67-00

หน้า 3 - 4

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน

รายละเอียดสาคัญ



หมายเลข 1 ระบุเดือนและปี ที่ตอ้ งการดูขอ้ มูล
หมายเลข 2 กดปุ่ ม เปิ ด / ปิ ด VAT เพื่อดูขอ้ มูล ดังนี้
 กรณี ตอ้ งการดูขอ้ มูล VAT ของ Room Charge ให้กดปุ่ มเปิ ด ( จะแสดงพื้น
หลังสี เขียว
)
 กรณี ไม่ตอ้ งการดูขอ้ มูล VAT ของ Room Charge ให้กดปุ่ มปิ ด (จะแสดงพื้น
หลังสี เทา




)

หมายเลข 3 กดปุ่ ม
เพื่อดูขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการ
หมายเลข 4 แสดงข้อมูลตามวันที่ที่เลือก โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Date
แสดงวันที่ที่ตอ้ งการดูขอ้ มูล
 Occ (Occupancy)
แสดงจานวนห้องพักที่มีผเู ้ ข้าพักอยู่
 Occ% (Percent Occupancy) แสดงเปอร์เซ็นต์จานวนห้องพักที่มีผเู ้ ข้าพัก
 R.Chg (Room Charge)
แสดงข้อมูลราคาห้องพัก
 Avg (Average)
แสดงราคาเฉลี่ย ของแต่ละรายการ
 ABF (American Breakfast) แสดงราคาอาหารเช้าของแต่ละวัน
 Pax
แสดงจานวนแขกที่เข้าพัก
 Total
แสดงยอดรวมทั้งหมด ของแต่ละรายการ



หมายเลข 5 กดปุ่ ม

เพื่อแสดงข้อมูลในอดีต โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตามหมายเลข 4



หมายเลข 6 กดปุ่ ม
4

เพื่อแสดงข้อมูลในอนาคต โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตามหมายเลข

Quality Assurance Management
SP-QAM-67-00

หน้า 3 - 5

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน

Revenue By Folio
วัตถุประสงค์
แสดงรายงานรายได้ตามรายการสิ นค้า

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Revenue By Folio จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป

ภาพ 0304 หน้าจอ Revenue By Folio

รายละเอียดสาคัญ


หมายเลข 1 ระบุปี, เดือนและวัน ที่ตอ้ งการดูขอ้ มูล



หมายเลข 2 กดปุ่ ม



หมายเลข 3 กดปุ่ ม
เพื่อดูขอ้ มูลในรู ปแบบกราฟ ตามปี , เดือนและวัน ที่
กาหนด
หมายเลข 4 แสดงข้อมูลตามวันที่ที่เลือก โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Item
แสดงข้อมูล Item ต่างๆ
 RVE. (Revenue)
แสดงรายได้ที่ได้รับ ของแต่ละรายการ
 SVC (Service Charge) แสดงค่าบริ การที่ได้รับ
 VAT
แสดงข้อมูล VAT ของแต่ละรายการ
 Total
แสดงยอดรวมทั้งหมด ของแต่ละรายการ



Quality Assurance Management
SP-QAM-67-00

เพื่อดูขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการ

หน้า 3 - 6

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน


หมายเลข 5 กดปุ่ ม

เพื่อดูขอ้ มูลของปั จจุบนั โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตามหมายเลข 4



หมายเลข 6 กดปุ่ ม
หมายเลข 4

เพื่อดูขอ้ มูลตามเดือนที่ตอ้ งการ โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตาม



หมายเลข 7 กดปุ่ ม

เพื่อดูขอ้ มูลตามปี ที่ตอ้ งการ โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตามหมายเลข 4

Revenue By Agency Report
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงรายงานรายได้ตามตัวแทนจาหน่าย

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Revenue By Agency จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป

ภาพ 0305 หน้าจอ Revenue By Agency

รายละเอียดสาคัญ


หมายเลข 1 ระบุปี, เดือนและวัน ที่ตอ้ งการดูขอ้ มูล



หมายเลข 2 กดปุ่ ม

Quality Assurance Management
SP-QAM-67-00

เพื่อดูขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการ
หน้า 3 - 7

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน




หมายเลข 3 กดปุ่ ม
เพื่อดูขอ้ มูลในรู ปแบบกราฟ ตามปี , เดือนและวัน ที่
กาหนด
หมายเลข 4 แสดงข้อมูลตามวันที่ที่เลือก โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Agency
แสดงชื่อตัวแทนจาหน่าย
 ngt (Night)
แสดงจานวนคืนที่มีผเู ้ ข้าพัก
 RVE (Revenue)
แสดงรายได้ที่ได้รับ
 Avg (Average)
แสดงค่าเฉลี่ยต่อคืน
 ngt (Percent Night)
แสดงเปอร์เซ็นต์จานวนคืนที่มีผเู ้ ข้าพัก
 RVE% (Percent Revenue) แสดงเปอร์เซ็นต์รายได้ที่ได้รับ
 Summary
แสดงยอดรวมทั้งหมด ของแต่ละรายการ



หมายเลข 5 กดปุ่ ม

เพื่อดูขอ้ มูลของปั จจุบนั โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตามหมายเลข 4



หมายเลข 6 กดปุ่ ม
หมายเลข 4

เพื่อดูขอ้ มูลตามเดือนที่ตอ้ งการ โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตาม



หมายเลข 7 กดปุ่ ม

เพื่อดูขอ้ มูลตามปี ที่ตอ้ งการ โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตามหมายเลข 4

Summary Folio Item Report
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงรายงานสรุ ปรายได้ตามรายการสิ นค้า

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Summary Folio Item จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป

Quality Assurance Management
SP-QAM-67-00

หน้า 3 - 8

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน

ภาพ 0306 หน้าจอ Summary Folio Item

รายละเอียดสาคัญ


หมายเลข 1 ระบุช่วงปี , เดือนและวัน ที่ตอ้ งการดูขอ้ มูล



หมายเลข 2 กดปุ่ ม
เพื่อดูขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการ
หมายเลข 3 แสดงข้อมูลตามวันที่ที่เลือก โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Agency
แสดงชื่อตัวแทนจาหน่าย
 ngt (Night)
แสดงจานวนคืนที่มีผเู ้ ข้าพัก
 RVE (Revenue)
แสดงรายได้ที่ได้รับ
 Avg (Average)
แสดงค่าเฉลี่ยต่อคืน
 ngt (Percent Night)
แสดงเปอร์เซ็นต์จานวนคืนที่มีผเู ้ ข้าพัก
 RVE% (Percent Revenue) แสดงเปอร์เซ็นต์รายได้ที่ได้รับ
 Summary
แสดงยอดรวมทั้งหมด ของแต่ละรายการ



Quality Assurance Management
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หน้า 3 - 9

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน

Room Available Forecast Report
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงรายงานประมาณการห้องพักล่วงหน้า 7 วัน

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Room Available Forecast จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป

ภาพ 0307 หน้าจอ Room Available Forecast

รายละเอียดสาคัญ




หมายเลข 1 แสดงวันที่ ปัจจุบนั (เป็ นวันที่ ที่ตรงกับวันที่ ในระบบ GENiUS iHotel บน
Web Application)
หมายเลข 2 แสดงข้อมูลห้องพักที่ ว่างอยู่ โดยแสดงตั้งแต่วนั ที่ ปัจจุบนั - วันที่ ล่วงหน้า
ทั้งหมด 7 วัน โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Room Type แสดงชื่อประเภทห้องพัก
 Total
แสดงยอดรวมห้องพักทั้งหมดที่มีในโรงแรมนั้นๆ
 วันที่
แสดงข้อมูลวันที่ต้ งั แต่วนั ปั จจุบนั - วันที่ล่วงหน้า รวม 7 วัน

Quality Assurance Management
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หน้า 3 - 10

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน


หมายเลข 3 แสดงข้อมูลยอดรวมทั้งหมด โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Total Available
แสดงยอดรวมห้องพักที่วา่ งอยู่
 ABF (Pax)
แสดงจานวนผูเ้ ข้าพักแต่ละวัน
 Occupancy (%)
แสดงเปอร์เซ็นต์ของห้องพักที่มีผเู ้ ข้าพักอยู่
 Expected Rooms Arrival
แสดงจานวนห้องที่คาดว่าจะมีผเู ้ ข้าพัก
Check - in
 Expected Rooms Departure แสดงจานวนห้องที่คาดว่าจะมีผเู ้ ข้าพัก
Check - out
 Total Expected Rooms Used แสดงยอดรวมของห้องพักที่มีผเู ้ ข้าพักอยู่
 Total Rooms Revenue
แสดงยอดรวมรายได้ของห้องพัก
 Average Room rate
แสดงค่าเฉลี่ยรายได้ของพักต่อวัน

Business Source Report
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงข้อมูลสรุ ปจานวนผูเ้ ข้าพักและรายได้ในแบบต่างๆตามเดือนที่กาหนด

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Business Source Report จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป

ภาพ 0308 หน้าจอ Business Source Report
Quality Assurance Management
SP-QAM-67-00

หน้า 3 - 11

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน

รายละเอียดสาคัญ


หมายเลข 1 ระบุปีที่ตอ้ งการดูขอ้ มูล



หมายเลข 2 กดปุ่ ม



หมายเลข 3 กดปุ่ ม
เพื่อแสดงข้อมูลอัตราค่าห้องพัก
หมายเลข 4 แสดงข้อมูลตามที่เลือกจาก หมายเลข 2 - 3 โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Business Source
แสดงรู ปแบบการเข้าพัก
 Total
แสดงยอดรวมรู ปแบบการเข้าพัก
หมายเลข 5 แสดงข้อมูลตาม หมายเลข 2 – 3 สามารถคลิกแต่ละรายการเพื่อดู
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป





เพื่อแสดงข้อมูลจานวนห้องพักต่อคืน

ภาพ 0309 หน้าจอ Business Source ของแต่ละรู ปแบบการเข้าพัก

โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้





กดปุ่ ม
เพื่อย้อนกลับไปหน้าหลักของ Business Source Report
Month แสดงเดือนต่างๆ ในรู ปแบบตัวเลข
Total แสดงยอดรวมรู ปแบบการเข้าพักตามรายการที่เลือกของแต่ละเดือน
Overall Total แสดงยอดรวมรู ปแบบการเข้าพักตามรายการของทุกเดือน

Quality Assurance Management
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หน้า 3 - 12

คู่มือ GENiUS iHotel on Mobile
9/11/17

บทที่ 3 รายงาน

Revenue By Nationality Report
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงรายงานรายได้ตามสัญชาติ

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Revenue By Nationality Report จะแสดงหน้าจอ
ดังรู ป

ภาพ 0310 หน้าจอ Business Source Report

รายละเอียดสาคัญ


หมายเลข 1 ระบุเดือนและปี ที่ตอ้ งการดูขอ้ มูล



หมายเลข 2 กดปุ่ ม
เพื่อดูขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการ
หมายเลข 3 แสดงข้อมูลตามวันที่ที่เลือก โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Nationality
แสดงสัญชาติของผูเ้ ข้าพัก
 R.ngt (Rooms Night)
แสดงจานวนห้องต่อคืน
 R.RVE (Room Revenue)
แสดงรายได้ของห้องพักตามสัญชาติของผู ้
เข้าพัก
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บทที่ 3 รายงาน

 ABF RVE (American Breakfast Revenue) แสดงรายได้ของอาหารเช้าตาม
สัญชาติของผูเ้ ข้าพัก
 Other RVE (Other Revenue)
แสดงรายได้อื่นๆตามสัญชาติ
ของผูเ้ ข้าพัก
 Total RVE (Total Revenue)
แสดงยอดรวมรายได้ของแต่ละ
รายการ


หมายเลข 4 กดปุ่ ม

เพื่อดูขอ้ มูลของปั จจุบนั โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตามหมายเลข 3



หมายเลข 5 กดปุ่ ม
หมายเลข 3

เพื่อดูขอ้ มูลตามเดือนที่ตอ้ งการ โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตาม



หมายเลข 6 กดปุ่ ม

เพื่อดูขอ้ มูลตามปี ที่ตอ้ งการ โดยมีขอ้ มูลที่แสดงตามหมายเลข 3

Agency Statistic Report
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงรายงานยอดขายตามตัวแทนจาหน่าย

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Agency Statistic Report จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป

ภาพ 0311 หน้าจอ Agency Statistic Report
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บทที่ 3 รายงาน

รายละเอียดสาคัญ


หมายเลข 1 ระบุปีที่ตอ้ งการดูขอ้ มูล



หมายเลข 2 กดปุ่ ม
จาหน่าย



หมายเลข 3 กดปุ่ ม
เพื่อดูขอ้ มูลอัตราค่าห้องพักของผูเ้ ข้าพัก ของแต่ละ
ตัวแทนจาหน่าย
หมายเลข 4 แสดงข้อมูลตามที่เลือก จาก หมายเลข 2 - 3 โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Agency Name แสดงชื่อตัวแทนจาหน่าย



เพื่อดูขอ้ มูล จานวนคื นที่ มีผูเ้ ข้าพัก ของแต่ละตัวแทน

 Monthly Total จะแสดงยอดรวมแต่ละรายการต่อเดือน (กดปุ่ ม


)

 Yearly Total จะแสดงยอดรวมแต่ละรายการต่อปี (กดปุ่ ม
)
หมายเลข 5 แสดงข้อมูลตาม หมายเลข 2 – 3 สามารถคลิกแต่ละรายการเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป

ภาพ 0312 หน้าจอ Business Source ของแต่ละรู ปแบบการเข้าพัก

โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 กดปุ่ ม
เพื่อย้อนกลับไปหน้าหลักของ Agency Statistic Report
 Month แสดงเดือนต่างๆ ในรู ปแบบตัวเลข
 Room Night แสดงจานวนคืนที่มีผเู ้ ข้าพักของแต่ละวัน (กดปุ่ ม
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 Room Charge แสดงอัตราค่าห้องพักของผูเ้ ข้าพักแต่ละวัน (กดปุ่ ม
)
 Overall Total แสดงยอดรวมของทุกเดือน


หมายเลข 6 กดปุ่ ม

เพื่อดูขอ้ มูลตัวแทนจาหน่ายแต่ละรายตามเดือน



หมายเลข 7 กดปุ่ ม

เพื่อดูขอ้ มูลตัวแทนจาหน่ายแต่ละรายตามปี

Compare Report
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงรายงานเปรี ยบเทียบแบบรายเดือน และรายปี

ลักษณะการทางาน
เมื่อเข้า Application แล้ว ให้กดเลือกเมนู Compare Report จะแสดงหน้าจอ ดังรู ป

ภาพ 0313 หน้าจอ Compare Report
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รายละเอียดสาคัญ


หมายเลข 1 ระบุเดือนที่ตอ้ งการดูขอ้ มูล



หมายเลข 2 กดปุ่ ม
เพื่อดูรายได้ของ Foilo ประเภทต่างๆ
เปรี ยบเทียบระหว่างปี เก่า กับปี ปัจจุบนั



หมายเลข 3 กดปุ่ ม
เพื่อดูรายได้ของตัวแทนจาหน่าย รายต่างๆ
เปรี ยบเทียบระหว่างปี เก่า กับปี ปัจจุบนั
หมายเลข 4 แสดงข้อมูลตามที่เลือก จาก หมายเลข 2 - 3 โดยมีขอ้ มูลที่แสดง ดังนี้
 Agency แสดงชื่อตัวแทนจาหน่าย
 วันที่ / ปี เก่ า จะแสดงข้อมูลรายได้ตามปี เก่า ดังรู ป



ภาพ 0314 การแสดงวันที่ตามปี เก่า

 วันที่ / ปี ปัจจุบัน จะแสดงข้อมูลรายได้ตามปี ปัจจุบนั ดังรู ป

ภาพ 0315 การแสดงวันที่ตามปี ปัจจุบนั
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 Difference จะแสดงผลต่างรายได้ของปี เก่าเทียบกับปี ปั จจุบนั
 %
จะแสดงเปอร์เซ็นต์รายได้ของปี เก่าเทียบกับปี ปัจจุบนั


หมายเลข 6 กดปุ่ ม
เพื่อดูขอ้ มูลตัวแทนจาหน่ายแต่ละรายตามเดือน จะสามารถ
ดูขอ้ มูลได้ตามประเภทที่ตอ้ งการ ดังนี้
 RVE Foilo (Revenue Foilo)
เพื่อดูรายได้ของ Foilo ประเภทต่างๆ
เปรี ยบเทียบระหว่างปี เก่า กับปี ปัจจุบนั จะ
แสดงข้อมูลตามหมายเลข 4
 RVE Agency (Revenue Agency) เพื่อดูรายได้ของตัวแทนจาหน่าย รายต่างๆ
เปรี ยบเทียบระหว่างปี เก่า กับปี ปัจจุบนั จะ
แสดงข้อมูลตามหมายเลข 4



หมายเลข 7 กดปุ่ ม
เพื่อดูขอ้ มูลตัวแทนจาหน่ายแต่ละรายตามปี จะสามารถดู
ข้อมูลได้ตามประเภทที่ตอ้ งการ ดังรู ป

ภาพ 0316 การแสดงข้อมูลตามปี

จะแสดงข้อมูล ดังนี้
 RVE Foilo (Revenue Foilo)

เพื่อดูรายได้ของ Foilo ประเภทต่างๆ
เปรี ยบเทียบระหว่างปี เก่า กับปี ปัจจุบนั
 RVE Agency (Revenue Agency) เพื่อดูรายได้ของตัวแทนจาหน่าย รายต่างๆ
เปรี ยบเทียบระหว่างปี เก่า กับปี ปัจจุบนั
 RVE Business Source
เพื่อดูรายได้ของรู ปแบบการเข้าพัก ตาม
ประเภทต่างๆ เปรี ยบเทียบระหว่างปี เก่า กับ
ปี ปัจจุบนั
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