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1 เร่ิมต้นใช้งาน 

ยนิดตีอ้นรบัสู ่Oracle CRM On Demand โซลชูนัดา้นการจดัการลูกคา้สมัพนัธ์อจัฉรยิะทีค่ณุสามารถเขา้ใชไ้ดผ้า่นเวบ็ Oracle CRM On Demand 
จะชว่ยคณุจดัการการขาย การบรกิารลกูคา้ และขอ้มลูการตลาดทัง้หมดของบรษิทัของคณุ: 

 หากคุณคอืนักขายมอือาชพี คณุสามารถใช ้Oracle CRM On Demand ในการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานขายของคณุใหด้ทีีส่ดุ 
โดยนํามาใชว้เิคราะหแ์ผนการขายของคณุ เพิม่ความแมน่ยําของการประมาณการ และสนบัสนุนการใชข้อ้มลูการขายทีส่าํคญัรว่มกนัภายในทมีของคณุ 

 หากคุณคอืเจา้หน้าทีฝ่า่ยบรกิารลูกคา้ คณุสามารถใช ้Oracle CRM On Demand ในการเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้และประสทิธภิาพของบรกิารไดอ้ย่างสงูสดุ 
โดยนํามาใชต้ดิตามบรษิทั จดัการคาํขอบรกิาร ระบุโอกาสในการขายผลติภณัฑ์แตกต่างจากเดมิและในระดบัทีส่งูข ึน้ และเป็นโซลชูนัสาํหรบัการสอบถามของลกูคา้ 

 หากคุณคอืเจา้หน้าทีฝ่า่ยการตลาด คณุสามารถใช ้Oracle CRM On Demand ในการเกบ็เกีย่วผลประโยชน์จากกจิกรรมการตลาดอย่างเตม็ที ่โดยนํามาใชส้รา้งลดีใหม้ากขึน้ 
กาํหนดลดีแบบอตัโนมตั ิและตดิตามผลลพัธ์เชงิปรมิาณทีไ่ดจ้ากแคมเปญ 

 หากคุณคอืผูบ้รหิาร คณุสามารถใช ้Oracle CRM On Demand ในการจดัการธุรกจิของคณุในทุกดา้น โดยนํามาใชเ้พือ่คาดการณ์แนวโน้มของการขาย 
ใชแ้กไ้ขปญัหาทางธุรกจิทีส่าํคญัอย่างรวดเรว็ และทาํการวเิคราะหท์ีซ่บัซอ้น 

Oracle CRM On Demand จะแบ่งประเภทขอ้มลูของคณุออกเป็นกลุ่มหลกัๆ ดงัต่อไปนี้: 

ปฏิทินและกิจกรรม ตดิตามกจิกรรมของคณุ รวมถงึการโทรศพัท์ เหตุการณ์ และรายการทีต่อ้งทํา 

แคมเปญ จดัการแคมเปญทางการตลาด และสรา้งลดีทีม่คีุณสมบตัแิละโอกาสทางการขาย 

ลีด ตดิตามลดีเพือ่หาโอกาสทางการขายใหม่ๆ  และดําเนนิกระบวนการเปลีย่นแปลงลดีโดยอตัโนมตั ิ

บริษทั ตดิตามบรษิทัต่างๆ ทีค่ณุดําเนนิธุรกจิดว้ย 

ผูติ้ดต่อ ตดิตามบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัและโอกาสทางการขาย 

โอกาสทางการขาย จดัการโอกาสทางการขายซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะสรา้งรายได้ 

การประมาณการ สรา้งการประมาณการรายไดข้องแต่ละไตรมาสจากโอกาสทางการขายทีม่อียู่ 

คาํขอบริการ จดัการคาํขอสนิคา้และบรกิารจากลูกคา้ 

คู่ค้า ตดิตามบรษิทัภายนอกหรอืผูต้ดิตอ่ของบรษิทั ซึง่ขายหรอืใหบ้รกิารผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นของบรษิทัของคณุ (Oracle CRM On Demand Partner Relationship 
Management Edition) 

โปรแกรมคู่ค้า ตดิตามขอ้กาํหนดและสทิธปิระโยชน์สาํหรบับรษิทัทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรมคูค่า้ของบรษิทัของคณุ (Oracle CRM On Demand Partner Relationship 
Management Edition) 

ทางแก้ปัญหา จดัเกบ็คาํตอบสาํหรบัปญัหาทัว่ไปหรอืประเดน็ดา้นการบรกิาร 

การติดต่อ จดัการดา้นการสือ่สารกบัลกูคา้ผา่นทาง Call Center ของคณุ (Oracle Contact On Demand) 

การวิเคราะห์ มอบชอ่งทางเขา้ใชร้ายงานและแผงควบคุมทีส่รา้งไวล้่วงหน้าในแคตตาลอ็กการวเิคราะห ์และทาํใหค้ณุสามารถจดัทาํรายงานและแผงควบคุม 

นอกจากนี้ โซลชูนัเฉพาะอุตสาหกรรมยงัประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี้: 

บท  



เริม่ตน้ใชง้าน 
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ยานพาหนะ ตดิตามประวตับิรกิารและประวตักิารขายของยานพาหนะ (Oracle CRM On Demand Automotive Edition) 

ตวัแทนจาํหน่าย ตดิตามความเกีย่วขอ้งกบัตวัแทนจําหน่าย (Oracle CRM On Demand Automotive Edition) 

กิจกรรม จดัการกจิกรรมและผูไ้ดร้บัเชญิ (Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition) 

เงินทุน จดัการคาํขอเงนิทนุ สนิเชือ่ และการอนุมตั ิ(Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner 
Relationship Management Edition) 

พอรต์โฟลิโอ ตดิตามบรษิทัพอรต์โฟลโิอ (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition) 

ครวัเรอืน ตดิตามขอ้มลูของกลุม่ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition) 

คณุยงัอาจเหน็ประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ ขึน้อยูก่บัโซลชูนัเฉพาะอุตสาหกรรมทีค่ณุใชง้าน  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์มาตรฐาน คณุจงึอาจเหน็ป้ายแทบ็ทีแ่ตกต่างกนั เชน่ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุอาจเปลีย่นจาก “บญัช”ี เป็น “บรษิทั” 
และผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุยงัสามารถเพิม่ประเภทเรคคอรด์ทีก่าํหนดเองไดต้ามความจําเป็นดว้ย 
 

ส่ิงท่ีต้องทาํก่อน 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจทาํการอมิปอรต์เรคคอรด์ของบรษิทั ผูต้ดิต่อ ลดี และอืน่ๆ สาํหรบัทัง้บรษิทั โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนําต่อไปนี้ เพือ่ใหค้ณุพรอ้มใชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็: 

 ไซน์อนิเป็นผูใ้ชใ้หม่ (ในหน้า 27) 

 การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 728) 

 การแสดงแทบ็ของคณุ (ในหน้า 743) 

 การอมิปอรต์ผูต้ดิต่อของคณุ (ในหน้า 260) 

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

 การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบับรษิทั (ในหน้า 239) 

คําแนะนํา:  คลกิทีล่งิคว์ธิใีชจ้ากเพจใดๆ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอน แนวคดิ และคาํแนะนําทีม่ไีวเ้ฉพาะสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณทาํงานด้วย จากวนิโดวว์ธิใีชใ้ดกไ็ด ้
คณุสามารถเขา้ใชร้ายละเอยีดของวธิใีชใ้นรปูแบบ PDF ซึง่คุณสามารถพมิพห์วัขอ้ต่างๆ หรอืทัง้หมดของวธิใีช ้

หมายเหตุสาํหรบัผูใ้ช้งานครัง้แรก: 
 ผูดู้แลระบบของคณุอาจตัง้คา่ขอ้ความอเลติบางขอ้ความใหป้รากฏในวนิโดวแ์ยกต่างหากไดเ้มือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand หากวนิโดวอ์เลติปรากฏเมือ่คณุไซน์อนิ 

คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้หลงัจากอ่านขอ้ความ: 

 หากคุณไมต่อ้งการใหอ้เลตินี้ปรากฏอกีครัง้ในวนิโดวแ์ยกต่างหากเมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายทีม่ป้ีาย 
'ฉันไดอ้่านขอ้ความนี้แลว้ ไมต่อ้งแสดงอกี' หลงัจากทีคุ่ณปิดวนิโดวอ์เลติ อเลติจะไมป่รากฏอกีในวนิโดวอ์เลติแยกต่างหาก แต่จะยงัคงมอีเลติใหคุ้ณใชง้านในสว่นอเลติของโฮมเพจของฉัน 
จนกระทัง่อเลติหมดอายุ 

 คลกิ ตกลง เพือ่ปิดวนิโดวอ์เลติ 

 หากการตัง้ค่าฟิลด์ การแจง้กจิกรรม ทีร่ะดบัผูใ้ชห้รอืทีร่ะดบับรษิทัอนุญาตใหค้ณุรบัการแจง้เตอืนป็อปอปัได ้จะทาํใหว้นิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรมแสดงการแจง้เตอืนใดๆ 
ทีค่รบกาํหนดสาํหรบักจิกรรมทีค่ณุเป็นเจา้ของหรอืทีค่ณุมชีือ่อยู่ในรายการผูใ้ช ้เมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand หากมวีนิโดวอ์เลติใดๆ ปรากฏขึน้เมือ่คณุไซน์อนิ 
คณุจะตอ้งปิดวนิโดวอ์เลตินัน้กอ่นจงึจะสามารถใชง้านวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรมได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรม โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแจง้เตอืนกจิกรรม 
(ในหน้า 173) 
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 คณุอาจจะไมเ่หน็ขอ้มลูในรายงานในชว่งเวลา 24 ชัว่โมงแรกหลงัการไซน์อนิ เนื่องจากรายงานสว่นใหญ่จะถูกอปัเดตในเวลากลางคนื ตวัอย่างเชน่ รายงานทีป่รากฏในโฮมเพจของบรษิทั ผูต้ดิต่อ 
และโอกาสทางการขาย จะไมแ่สดงขอ้มลูจนกวา่จะถงึหลงัช่วงเวลาดงักลา่ว 

 คณุอาจจะไมเ่หน็การประมาณการอกีเชน่กนั เนื่องจากเรคคอรด์การประมาณการจะถูกจดัทาํอาทติย์ละครัง้หรอืเดอืนละครัง้ เมือ่จดัทาํเรคคอรด์การประมาณการ 
ระบบจะตรวจสอบฟิลด์บางฟิลด์ในเรคคอรด์ของคุณเพือ่กาํหนดขอ้มลูทีจ่ะรวมไวใ้นการคาํนวณของการประมาณการ 
ดงันัน้เรคคอรด์การประมาณการจะไมป่รากฏจนกวา่จะถงึชว่งเวลานัน้และมขีอ้มลูสาํหรบัรวมในการประมาณการ 

เก่ียวกบัการรนัแอปพลิเคชนัอ่ืนๆ 
แอปพลเิคชนัอืน่ๆ ทีก่าํลงัทาํงานอยู่เบื้องหลงัอาจรบกวน Oracle CRM On Demand ตวัอย่างเชน่ ป็อปอปับลอ็กเกอรอ์าจทาํใหเ้มาสข์องคณุลอ็ค หากคุณพบลกัษณะทีไ่มป่กตบิางอย่าง 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แอปพลเิคชนัเหลา่นี้ไมไ่ดท้าํงานอยู่: 

 โปรแกรมตรวจสอบไวรสั 

 Java Runtime Environment ภายนอก 

 ป็อปอปับลอ็กเกอร ์

 แถบเครือ่งมอืภายนอกสาํหรบัเบราเซอรข์องคุณ 

หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่การตัง้คา่เบราเซอรอ์นุญาตใหร้นั JavaScript และแสดงกลอ่งโตต้อบแบบป็อปอปั 
 

ไซน์อินเป็นผูใ้ช้ใหม่ 
ในการไซน์อนิผูใ้ชใ้หมใ่น Oracle CRM On Demand คณุตอ้งม ีURL ชัว่คราวสาํหรบั Oracle CRM On Demand และรหสัผา่นชัว่คราว Oracle CRM On 
Demand จะสง่ขอ้มลูนี้ถงึคุณทางอเีมลส์องฉบบั คอื: 

 อเีมลฉ์บบัแรกจะม ีURL ชัว่คราวทีค่ณุใชเ้พือ่เขา้ใช ้Oracle CRM On Demand เป็นครัง้แรก 

 สว่นอเีมลฉ์บบัทีส่องจะมรีหสัผา่นชัว่คราวของคณุ 

อเีมลท์ีม่รีหสัผา่นชัว่คราวอาจม ีID ผูใ้ชข้องคณุอยู่ดว้ย โดยขึน้กบัการตัง้คา่บญัชผีูใ้ชท้ีผู่ดู้แลระบบในบรษิทัของคุณกาํหนดไว ้

หมายเหตุ: ID ไซน์อนิผูใ้ชข้องคณุจะปรากฏบนเพจ Oracle CRM On Demand หลงัจากทีค่ณุไซน์อนิครัง้แรก แมว้า่คณุจะไมต่อ้งใช ้ID ผูใ้ชใ้นครัง้แรกทีคุ่ณไซน์อนิเขา้สู ่
Oracle CRM On Demand แต่คณุจะตอ้งม ีID ผูใ้ชใ้นการเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand หลงัจากทีคุ่ณไซน์อนิครัง้แรก ดงันัน้จงึขอแนะนําใหคุ้ณจดบนัทกึ ID 
ไซน์อนิผูใ้ชข้องคณุไวส้าํหรบัการอา้งองิในอนาคต 

หากคุณไซน์อนิเป็นครัง้แรก คณุตอ้งตัง้คา่คาํถามสาํหรบัรกัษาความปลอดภยั โปรดบนัทกึคาํถามสําหรบัรกัษาความปลอดภยัและคาํตอบทีคุ่ณตัง้คา่ไว ้ซึง่ในภายหลงั หากคณุลมืรหสัผา่น 
คณุจะตอ้งตอบคาํถามสาํหรบัรกัษาความปลอดภยันี้เพือ่รเีซต็รหสัผา่น สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรเีซต็รหสัผา่นของคุณ โปรดดูที ่การดงึขอ้มลู ID ไซน์อนิผูใ้ชห้รอืการรเีซต็รหสัผา่น (ในหน้า 
159) 

คณุสามารถเปลีย่นคาํถามสาํหรบัรกัษาความปลอดภยัไดต้ลอดเวลาใน Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่คาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยั 
(ในหน้า 741) 

การไซน์อินเป็นผูใ้ช้ใหม่ 

1 คลกิที ่URL ของ Oracle CRM On Demand ซึง่คณุไดร้บัจากอเีมล ์

2 ในหน้าไซน์อนิ ป้อนรหสัผา่นชัว่คราวทีคุ่ณไดร้บัจากอเีมล ์

3 จดบนัทกึ ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุ ซึง่จะปรากฏอยู่ในฟิลด์ ID ไซน์อนิของผูใ้ชบ้นเพจอปัเดตรหสัผา่น 
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4 ในเพจอปัเดตรหสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่นใหมท่ีค่ณุตอ้งการในฟิลด์รหสัผา่นใหม่ แลว้ป้อนรหสัผา่นใหมอ่กีครัง้ในฟิลด์ตรวจสอบรหสัผา่นใหม่ 

คําแนะนํา:  โปรดบนัทกึรหสัผา่นของคุณไวเ้พือ่หลกีเลีย่งการทาํงานนี้ซํ้าอกีครัง้ 

5 ในเพจคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัของฉัน ใหเ้ลอืกคาํถามทีคุ่ณตอ้งการใชเ้ป็นคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัของคณุ และป้อนคาํตอบสาํหรบัแต่ละคาํถาม 

จํานวนคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัทีคุ่ณตอ้งตัง้คา่จะถูกกาํหนดโดยผูดู้แลระบบในบรษิทัของคณุ 

หมายเหตุ: โปรดบนัทกึคําถามสาํหรบัรกัษาความปลอดภยัและคาํตอบทีคุ่ณตัง้คา่ไว ้

6 บนัทกึคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัของคณุ 

โฮมเพจของฉันจะแสดงขอ้มลูทีค่ณุตอ้งใชใ้นการเริม่ตน้ใชง้าน แทบ็และคณุสมบตัทิีคุ่ณเหน็ตามคา่ดฟีอลต์จะขึน้อยู่กบับทบาททีคุ่ณไดร้บัจากผูดู้แลระบบในบรษิทัของคณุ 

หมายเหตุ: ขณะใชส้ว่นการตดิต่อใน Oracle CRM On Demand หากสถานะของคณุกลายเป็นออฟไลน์เนื่องจากปญัหาของการเชือ่มต่อเครอืขา่ย 
เซสชนัลอ็กอนิของคณุจะทาํการเชือ่มต่อกบัเซริฟ์เวอร ์Oracle Contact On Demand อกีครัง้โดยอตัโนมตัเิมือ่ Oracle CRM On Demand 
ตรวจพบวา่เครอืขา่ยใชง้านไดอ้กีครัง้ 

 

เก่ียวกบัอินเตอรเ์ฟซ 
Oracle CRM On Demand สรา้งมาเพือ่ใชง้านกบัอนิเตอรเ์ฟซเวบ็เพจ หากคุณคุน้เคยกบัเวบ็ คณุกจ็ะคุน้เคยกบัรปูลกัษณ์และการใชง้านของอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชด้ว้ยเชน่กนั ทกุเพจใน 
Oracle CRM On Demand จะใชเ้ฟรมเวริก์อนิเตอรเ์ฟซพืน้ฐานเดยีวกนั 

คําแนะนํา: ในเบราเซอร ์Internet Explorer ประสทิธภิาพจะดขี ึน้หากคณุไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัตวัเลอืก Do Not Save Encrypted Pages to Disk 
หากเลอืกตวัเลอืกนี้ จะไมแ่คชรหสั JavaScript และตอ้งดาวน์โหลดทกุครัง้ ใน Internet Explorer เวอรช์นั 6 และใหม่กวา่ ตวัเลอืกนี้จะอยู่ภายใตเ้มนู Tools จากเมนู Tools 
เลอืก Internet Options ตามดว้ย Advanced 

วิธีท่ีธีมและสไตลธี์มกาํหนดลกัษณะของอินเตอรเ์ฟซผูใ้ช้ 
ใน Oracle CRM On Demand สพีืน้หลงั สไีฮเปอรล์งิค์ สขีอ้ความ สไตลแ์ทบ็ และอืน่ๆ ทีคุ่ณเหน็ในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชจ้ะกาํหนดตามธมีทีค่ณุใช ้สไตลธ์มีสองแบบทีใ่ชง้านไดใ้น 
Oracle CRM On Demand ไดแ้ก ่สไตลค์ลาสสกิและสไตลโ์มเดริ์น หากคุณมกัจะใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่ทาํงานกบั Oracle CRM On Demand 
คณุอาจพบวา่ธมีสไตลโ์มเดริน์นัน้สอดคลอ้งกบัอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชข้องแอปพลเิคชนัอืน่ๆ บนคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ของคณุมากกวา่ ตวัอย่างเชน่ ในธมีทีม่สีไตลโ์มเดริน์ 
แทบ็ทีค่ณุใชเ้พือ่เขา้ใชโ้ฮมเพจประเภทเรคคอรด์จะปรากฏในรปูแบบปุ่ม มธีมีทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าใหใ้ชง้านหลายธมี โดยบางธมีเป็นสไตลค์ลาสสกิและบางธมีเป็นสไตลโ์มเดริ์น 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถจดัทาํธมีทีก่าํหนดเองในสไตลใ์ดกไ็ดเ้ชน่กนั 

ตารางต่อไปนี้อธบิายความแตกต่างบางประการของลกัษณะและฟงัก์ชนัของอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชท้ีม่สีไตลธ์มีต่างกนั  

หมายเหตุ: โดยทัว่ไปคาํแนะนําทีร่ะบุในวธิใีชอ้อนไลน์จะหมายถงึฟงักช์นัในธมีทีม่สีไตลค์ลาสสกิ 

พื้นท่ีอินเตอรเ์ฟซผูใ้ช้ สไตลค์ลาสสิก สไตลโ์มเดิร์น 

แถบการดําเนินการ: เมนู ไอคอนของแถบการดําเนนิการ 
(เสน้แนวนอนสามเสน้) 
จะปรากฏทนัททีางดา้นซา้ยของแทบ็ในเพจ 
Oracle CRM On Demand ของคณุ 
หากตอ้งการแสดงหรอืซอ่นแถบการดําเนนิการ 
ใหค้ลกิทีไ่อคอนของแถบการดําเนินการ 

ไอคอนของแถบการดําเนนิการ (เสน้แนวนอนสามเสน้) 
จะปรากฏในส่วนหวัร่วมในแต่ละเพจใน Oracle CRM On 
Demand หากตอ้งการแสดงหรอืซอ่นแถบการดําเนนิการ 
ใหค้ลกิทีไ่อคอนของแถบการดําเนินการ 

ขยายและยุบไอคอนในแถบการดําเนนิการแล

ะเพจรายละเอยีด 
ในการขยายสว่น ใหค้ลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายบวก 
(+) ทีอ่ยู่ขา้งชือ่สว่น ในการยุบสว่น 
ใหค้ลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายลบ (-) 

ในการขยายหรอืยุบสว่น ใหค้ลกิทีช่ ือ่สว่นหรอืลกูศรทีอ่ยู่ขา้งสว่น 
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สว่นหวัรว่ม ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ผูดู้แลระบบของคณุจะกาํหนดลกัษณะการใชง้านในสว่นหวัร่วม 
ตวัอย่างเชน่ 
คณุอาจจะเหน็ไอคอนทีจ่ะชว่ยใหค้ณุสามารถเปิดสว่นคน้หาของแถบการ

ดําเนนิการ 

ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน คณุสามารถเขา้ใชส้ว่นจดัทาํผา่นไอคอนบวก 
(+) ในสว่นหวัรว่ม อย่างไรกต็าม 
ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่สว่นหวัรว่มของผูดู้แลระบบของคณุ 
คณุอาจเหน็ไอคอนทีต่่างกนัสาํหรบัสว่นจดัทาํ 
ในการเปิดรายการประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุสามารถจดัทาํได ้
ใหค้ลกิทีไ่อคอนสาํหรบัสว่นจดัทาํ 
ใชล้กูศรขึน้และลูกศรลงเพือ่คน้หาประเภทเรคคอร์ดทีค่ณุตอ้งการ 
จากนัน้คลกิทีช่ ือ่ประเภทเรคคอรด์ 
หากคุณตอ้งการปิดรายการโดยไมเ่ลอืกประเภทเรคคอรด์ 
ใหค้ลกิทีเ่พจดา้นนอกเมนู 
คณุยงัสามารถเปิดรายการประเภทเรคคอรด์ไดโ้ดยวางตวัชีบ้นไอคอนสาํห

รบัสว่นจดัทาํ 
และหากคุณตอ้งการปิดรายการโดยไมเ่ลอืกประเภทเรคคอรด์ 
ใหเ้ลือ่นตวัชีอ้อกจากรายการ 

ลงิคร์่วม ลงิคร์่วมทีด่า้นบนของแต่ละเพจจะช่วยใหค้ณุสามารถ

ทาํสิง่ต่อไปนี้: 

 เขา้ใชท้รพัยากรต่างๆ เชน่ วธิใีชอ้อนไลน์ 
และเพจรายการทีล่บ 

 เขา้ใชเ้พจทีค่ณุสามารถตัง้คา่และปรบัแต่งให ้
Oracle CRM On Demand 
เป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 

 ไซน์เอาต ์

ลงิคร์่วมไปยงัขอ้มลูเกีย่วกบั Oracle CRM 
On Demand เชน่ ขอ้มลูบรกิาร 
ซึง่จะปรากฏทีด่า้นลา่งของแต่ละเพจ 

ผูด้แูลระบบของคณุจะกาํหนดวา่ลงิค์รว่มใดทีค่ณุใชง้าน

ได ้

ลงิคร์่วมและปุ่มไซน์เอาต์จะปรากฏใหใ้ชง้านในเมนูภายใตช้ือ่ผูใ้ชข้องคณุที่

มมุบนขวาของแต่ละเพจ ในการเปิดเมนู 
ใหค้ลกิหรอืวางตวัชีบ้นชือ่ผูใ้ชข้องคณุ 
ผูด้แูลระบบของคณุจะกาํหนดวา่คณุสามารถใชง้านลงิค์รว่มใดได ้

ลงิคข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและการแสดงการแจง้เตื

อนลว่งหน้า 
หากเปิดใชง้านฟงักช์นัการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้า 
และหากไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
สนบัสนุนการตัง้ค่าการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า 
ไวใ้นธมีของคณุ 
ลงิคไ์ปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเพจ รายละเอยีด 
จะปรากฏในการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้าทีด่า้นลา่งข

องวนิโดวเ์บราเซอรข์องคุณ 

หากเปิดใชง้านฟงักช์นัการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้า 
และหากไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
สนบัสนุนการตัง้ค่าการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า ไวใ้นธมีของคุณ 
ลงิคไ์ปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเพจ รายละเอยีด 
จะปรากฏในการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้าทีด่า้นลา่งของวนิโดวเ์บราเซอ

รข์องคณุ  

จะมปีุ่มต่างๆ 
อยู่ทีด่า้นขวาของเพจรายละเอยีดเพือ่ชว่ยใหค้ณุไปทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

บนเพจไดโ้ดยตรง 
หากมปีุ่มมากเกนิกวา่จํานวนทีส่ามารถแสดงไดพ้รอ้มกนั 
คณุจะสามารถใชล้กูศรทีป่รากฏเพือ่แสดงปุ่มทีใ่ชไ้ดอ้ืน่ๆ 
ในการไปทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ใหค้ลกิปุ่มสาํหรบัสว่นนัน้ 
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ปุ่มสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏใหเ้หน็ตลอดเวลา 
ถงึแมจ้ะไมม่กีารเปิดใชง้านฟงักช์นัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าและแมไ้

มไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
สนบัสนุนการตัง้ค่าการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า ไวใ้นธมีของคุณกต็าม  

แทบ็สาํหรบัเขา้ใชโ้ฮมเพจเรคคอรด์และโฮมเ

พจของฉัน 
แทบ็สามารถมขีอบแบบโคง้หรอืแบบเสน้ตรง 
หรอืสามารถซอ้นแทบ็เพือ่ใหแ้สดงเหลือ่มกนัได้ 
หากมแีทบ็ในโครงรา่งเกนิกว่าจํานวนทีส่ามารถแสดงได้

พอดกีบัเพจในวนิโดวเ์บราเซอรข์องคณุ 
ลกูศรจะปรากฏขึน้ถดัจากแทบ็ดา้นขวาสดุ 
การคลกิลูกศรจะเป็นการเปิดรายการ 
ซึง่จากรายการนี้คุณสามารถเลอืกแทบ็ใดกไ็ดท้ีคุ่ณสาม

ารถใชง้านได ้
แต่จะไมแ่สดงใหค้ณุเหน็ในวนิโดวเ์บราเซอรข์องคุณ 

หมายเหตุ: 
ถา้วนิโดวเ์บราเซอรข์องคุณมคีวามกวา้งน้อยกวา่ 
1024 
พกิเซลและแทบ็ทีใ่ชไ้ดข้องคณุบางแทบ็ไมส่ามารถมองเ

หน็ได ้แถบเลือ่นจะปรากฏขึน้ทีด่า้นลา่งของเพจ 
ทาํใหค้ณุสามารถเลือ่นไปยงัลูกศรทีใ่ชเ้ปิดรายการของแ

ทบ็ทีใ่ชไ้ด ้

แทบ็จะปรากฏในรปูแบบปุ่ม 
หากมปีุ่มในโครงรา่งมากกวา่จํานวนทีแ่สดงไดพ้อดกีบัเพจในวนิโดวเ์บราเ

ซอรข์องคณุ คณุจะสามารถใชลู้กศรทีป่รากฏเพือ่แสดงปุ่มทีใ่ชไ้ดอ้ืน่ๆ 
ตวัอย่างเชน่ หากม ี15 ปุ่มทีคุ่ณใชง้านได้ แต่มเีพยีง 6 
ปุ่มทีแ่สดงไดพ้อดกีบัเพจ 
คณุจะสามารถคลกิลูกศรดา้นขวาเพือ่แสดงชดุทีส่องของอกีหกปุ่ม 
และคลกิอกีครัง้เพือ่แสดงปุ่มทีเ่หลอื 
ชดุปุ่มทัง้หมดจะแสดงในแต่ละครัง้ทีคุ่ณเลือ่น ในตวัอย่างนี้ 
คณุจะไดเ้หน็ปุ่ม 1 ถงึ 6 จากนัน้จะเหน็ปุ่ม 7 ถงึ 12 
และสดุทา้ยคอืปุ่ม 10 ถงึ 15 
คณุสามารถคลกิลกูศรซา้ยเพือ่ยอ้นกลบัมาดูปุ่มก่อนหน้า 
โดยสามารถยอ้นกลบัไดท้ลีะ 6 ปุ่ม 

ความแตกต่างอืน่ๆ ดา้นลกัษณะและการใชง้านของสไตลธ์มีมดีงันี้: 

 บางไอคอนในสไตลธ์มีคลาสสกิและสไตลธ์มีโมเดริน์จะแตกต่างกนั ตวัอย่างเชน่ ในธมีทีม่สีไตลค์ลาสสกิ จะใชไ้อคอนลกูศรขึน้เพือ่ระบุงานทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูในรายการงาน 
แต่ในธมีทีม่สีไตลโ์มเดริน์ จะใชไ้อคอนเครือ่งหมายอศัเจรยี ์ 

 มคีวามแตกต่างทางดา้นลกัษณะของเพจปฏทินิในสไตลธ์มี สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัปฏทินิและสไตลธ์มี (ในหน้า 163)  

เก่ียวกบัธีมตามค่าดีฟอลตแ์ละธีมแทบ็เลต็ 
คณุสามารถเลอืกธมีไดส้องธมีในโปรไฟลส์่วนบุคคล ซึง่ไดแ้ก่ ธมีตามคา่ดฟีอลต์และธมีแทบ็เลต็ ระบบจะใชธ้มีตามคา่ดฟีอลต์โดยอตัโนมตัเิมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
โดยใชเ้ดสกท์อปหรอืแลป็ทอป ระบบจะใชธ้มีแทบ็เลต็โดยอตัโนมตัเิมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand โดยใชแ้ทบ็เลต็คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ทชัสกรนีอืน่ๆ 
หากมกีารตรวจพบแทบ็เลต็คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ทชัสกรนีโดย Oracle CRM On Demand หากคณุไมไ่ดเ้ลอืกธมีตามคา่ดฟีอลต์และธมีแทบ็เลต็ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ 
ระบบจะใชธ้มีทีร่ะบุไวส้าํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ และหากไม่ไดร้ะบุธมีสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ ระบบจะใชธ้มีทีร่ะบุสาํหรบับรษิทัของคณุ หากไมม่กีารระบุธมีแทบ็เลต็ในระดบัใดๆ 
ระบบจะใชธ้มีตามคา่ดฟีอลต์ของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกธมี โปรดด ูการตัง้คา่ธมีของคณุ (ในหน้า 737) 

เก่ียวกบัการสลบัระหว่างธีมตามค่าดีฟอลต์และธีมแทบ็เลต็ของคุณ 
ลงิคร์่วมจะช่วยใหค้ณุสามารถสลบัระหวา่งธมีตามคา่ดฟีอลต์และธมีแทบ็เลต็ของคณุ หากทัง้ 2 เงือ่นไขต่อไปนี้เป็นจรงิ: 

 ระบุธมีแทบ็เลต็ในโปรไฟลส์่วนบุคคลของคณุ หรอืสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ หรอืทีร่ะดบับรษิทั 

 ธมีตามคา่ดฟีอลต์ของคณุและธมีแทบ็เลต็ทีร่ะบุไม่เหมอืนกนั 

เมือ่คณุสลบัระหวา่งธมี ระบบจะใชธ้มีใหมทุ่กครัง้ทีค่ณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand จากเบราเซอรเ์ดยีวกนับนคอมพวิเตอรเ์ดยีวกนั 
หากคุณไซน์อนิเขา้สูบ่ญัชผีูใ้ชเ้ดยีวกนับนเครือ่งคอมพวิเตอร ์อย่างไรกต็าม หากคุณไซน์อนิเขา้สูบ่ญัชผีูใ้ชอ้ืน่ในคอมพวิเตอรเ์ดยีวกนั แลว้ไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
ระบบจะใชธ้มีตามคา่ดฟีอลต์และธมีแทบ็เลต็ตามความเหมาะสมสาํหรบัคอมพวิเตอร ์ในทาํนองเดยีวกนั หากคณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
จากคอมพวิเตอรเ์ดยีวกนัโดยใชเ้บราเซอรอ์ืน่ หรอืหากคณุไซน์อนิจากคอมพวิเตอรอ์ืน่ ระบบจะใชธ้มีตามคา่ดฟีอลต์หรอืธมีแทบ็เลต็ของคณุตามความเหมาะสมสาํหรบัคอมพวิเตอร ์



เก่ียวกบัอินเตอรเ์ฟซ 
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แถบการดาํเนินการ 
ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุจะเป็นผูก้าํหนดโครงรา่งแถบการดําเนินการใหก้บับทบาทผูใ้ชแ้ต่ละบทบาท ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุยงัสามารถทาํใหบ้ทบาทผูใ้ชข้องคณุไมส่ามารถใชแ้ถบการดําเนนิการได ้

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุสามารถใชแ้ถบการดําเนนิการได ้แถบการดําเนนิการจะปรากฏอยู่ทีด่า้นซา้ยของเพจ Oracle CRM On Demand ทกุเพจตามคา่ดฟีอลต์ 
คณุสามารถซอ่นและแสดงแถบการดําเนนิการไดต้ามตอ้งการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแสดงหรอืซอ่นแถบการดําเนินการ (ในหน้า 38) 

แถบการดําเนินการจะประกอบดว้ยบางสว่นหรอืทุกสว่นต่อไปนี้: 

 ศนูยข์อ้ความ 

สว่นศนูย์ขอ้ความประกอบดว้ย บนัทกึชว่ยจําของคณุเอง บนัทกึช่วยจําจากผูใ้ชอ้ืน่ๆ และบนัทกึชว่ยจําทีเ่พิม่ในเรคคอรด์ทีคุ่ณขอรบัขอ้มลู สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัศนูย์ขอ้ความ 
โปรดดูที ่การทาํงานกบัศูนย์ขอ้ความ (ในหน้า 42) 

ศนูยข์อ้ความจะปรากฏขึน้เมือ่โปรไฟลบ์รษิทัเปิดใชง้านศูนยข์อ้ความเทา่นัน้ 

 คน้หา 

สว่นคน้หาจะช่วยคณุหาเรคคอรด์ทีม่อียู่ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถทาํการคน้หาเพือ่ตรวจสอบวา่เรคคอรด์มอียู่หรอืไมก่อ่นจะจดัทาํเรคคอรด์นัน้ เพือ่ลดการซํ้ากนัของเรคคอรด์ 
สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการใชส้ว่นคน้หา โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดําเนนิการ (ในหน้า 74) 

 เครือ่งมอืการตดิต่อ  

ถา้บรษิทัของคุณใช ้Oracle Contact On Demand ซึง่เป็นแอปพลเิคชนั Call Center 
คณุจะใชส้ว่นเครือ่งมอืการตดิต่อและสว่นการควบคมุเสยีงในแถบการดําเนนิการเพือ่ดําเนนิงานใน Oracle Contact On Demand 

 จดัทาํ 

จากสว่นจดัทาํ คณุสามารถเปิดฟอรม์เพือ่เพิม่เรคคอรด์ใหมไ่ด ้ฟอรม์จะทาํงานเป็นอสิระจากเวบ็เพจหลกั ดงันัน้คุณจะไมส่ญูเสยีงานของคณุในแอปพลเิคชนั  

ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถจดัทาํโอกาสทางการขายจากสว่นจดัทาํในแถบการดําเนนิการ ในขณะทีคุ่ณกาํลงัอปัเดตขอ้มลูในบรษิทัในส่วนหลกัของเพจ Oracle CRM On 
Demand เมือ่คณุขยายสว่นจดัทาํของแถบการดําเนนิการและคลกิทีโ่อกาสทางการขาย ฟอรม์จะเปิดขึน้ คณุสามารถป้อนขอ้มลูโอกาสทางการขายทีต่อ้งการลงในฟอร์ม 
และบนัทกึเรคคอรด์นัน้ โอกาสทางการขายใหมจ่ะถูกบนัทกึลงในฐานขอ้มลู และคุณสามารถอปัเดตขอ้มลูบรษิทัต่อไป 

สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการใชส้ว่นจดัทาํ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

 ดูลา่สดุ 

สว่นดูลา่สดุจะมลีงิค์ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีดู่ แกไ้ข หรอืสรา้งลา่สดุ 10 รายการ รวมทัง้เรคคอรด์จากเซสชนักอ่นหน้า 
การดูขอ้มลูเพิม่เตมิในเพจรายละเอยีดเกีย่วกบัเรคคอรด์จะทาํใหม้กีารรวมเรคคอรด์นัน้ในสว่นดูลา่สุด 

คณุสมบตันิี้ทาํใหคุ้ณสามารถเขา้สูเ่รคคอรด์ทีใ่ชง้านอยู่ได ้หากคุณลบเรคคอรด์ เรคคอรด์จะถูกลบจากรายการดูลา่สดุดว้ย หากผูใ้ชค้นอืน่ลบเรคคอร์ด เรคคอรด์จะยงัคงอยู่ในรายการดูลา่สดุ 
และหากคุณเลอืกเรคคอรด์นัน้ ขอ้ความจะแจง้ใหค้ณุทราบวา่ลงิคไ์ดห้ายไปแลว้ 

หมายเหตุ: หากคุณปิดวนิโดวเ์บราเซอรเ์พือ่ออกจาก Oracle CRM On Demand แทนการคลกิทีล่งิคไ์ซน์เอาต์ จากนัน้เมือ่คณุไซน์อนิอกีครัง้เพือ่เขา้สู ่Oracle 
CRM On Demand เรคคอรด์ทีค่ณุดูในระหวา่งเซสชนัสดุทา้ยของคณุอาจจะไมป่รากฏขึ้นในสว่นดูลา่สดุของแถบการดําเนนิการ 
เราขอแนะนําใหค้ณุใชล้งิคไ์ซน์เอาต์ทกุครัง้ในการออกจาก Oracle CRM On Demand 

 เรคคอรด์รายการใชบ้่อย 

สว่นเรคคอรด์รายการใชบ้อ่ยมลีงิคท์ีเ่ชือ่มโยงไปยงัเรคคอรด์ต่างๆ ทีค่ณุทาํเครือ่งหมายวา่เป็นเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ 
คณุสมบตันิี้จะทาํใหค้ณุสามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีค่ณุใชง้านบ่อยไดอ้ยา่งรวดเรว็ ในสว่นเรคคอรด์รายการใชบ้่อยในแถบการดําเนนิการสามารถเกบ็เรคคอรด์ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10 เรคคอรด์ 
คณุสามารถดูรายการใชบ้่อยทัง้หมดไดโ้ดยคลกิทีล่งิคแ์สดงรายการทัง้หมด เมือ่คณุคลกิทีล่งิค์แสดงรายการทัง้หมด เพจเรคคอรด์รายการใชบ้่อยจะเปิดขึน้ 
และคุณสามารถจดัการกบัเรคคอรด์ทีใ่ชบ้่อยได ้คุณสามารถมเีรคคอรด์สงูสดุถงึ 100 เรคคอรด์ในรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเพจเรคคอรด์ทีใ่ชบ้่อย โปรดดูที ่
เพจเรคคอรด์รายการใชบ้่อย (ในหน้า 104) 

 รายการทีใ่ชบ้่อย 

สว่นรายการทีใ่ชบ้่อยมลีงิค์ทีเ่ชือ่มโยงไปยงัรายการต่างๆ ทีคุ่ณทาํเครือ่งหมายวา่เป็นรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ คณุสมบตันิี้จะทาํใหค้ณุสามารถเขา้ใชร้ายการทีคุ่ณใชง้านบ่อยไดอ้ย่างรวดเรว็ 
ในสว่นรายการทีใ่ชบ้่อยในแถบการดําเนินการสามารถเกบ็รายการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10 รายการ คณุสามารถดูรายการทีใ่ชบ้่อยทัง้หมดไดโ้ดยคลกิทีล่งิคแ์สดงรายการทัง้หมด 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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เมือ่คณุคลกิทีล่งิคแ์สดงรายการทัง้หมด เพจรายการทีใ่ชบ้่อยจะเปิดขึน้ และคุณสามารถจดัการกบัรายการทีใ่ชบ้่อยได ้คณุสามารถมรีายการสงูสดุถงึ 100 
รายการในรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเพจรายการทีใ่ชบ้่อย โปรดดูที ่เพจรายการทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 121) 

คําแนะนํา: คณุสามารถเพิม่รายการไปยงัรายการทีใ่ชบ้่อย โดยคลกิทีไ่อคอน เพิม่ไวใ้นรายการทีใ่ชบ้่อย ซึง่จะแสดงไวข้า้งชือ่ของรายการบนเพจจดัการรายการ และในแถบชือ่ของเพจรายการเอง 

 ปฏทินิ 

สว่นนี้ประกอบดว้ยปฏทินิทีม่กีารไฮไลต์วนัทีป่จัจุบนั เมือ่คณุคลกิทีว่นัทีใ่นปฏทินิ เพจปฏทินิรายวนัจะแสดงวนันัน้ สว่นปฏทินิจะไมป่รากฏขึน้ตามค่าดฟีอลต ์
แต่คณุสามารถเพิม่ลงในแถบการดําเนนิการในโครงรา่งส่วนบุคคลของคณุได้ ในการแกไ้ขแถบการดําเนนิการในโครงรา่งสว่นบุคคลของคณุ ใหค้ลกิลงิคร์่วม การตัง้คา่ของฉัน แลว้คลกิ 
โครงร่างสว่นบุคคล และคลกิ โครงรา่งแถบการดําเนนิการ 

 เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถสรา้งเวบ็แอปเพลต็ทีส่ามารถเพิม่ในแถบการดําเนนิการเพือ่แสดงเนื้อหาเวบ็ HTML (เชน่ ผลสํารวจ วดิโีอ เป็นตน้) และฟีด RSS ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่เกีย่วกบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง 

คณุสามารถขยายหรอืยุบสว่นในแถบการดําเนนิการ การตัง้ค่าแถบการดําเนนิการของคณุจะยงัคงอยู่เมือ่คณุไปยงัสว่นต่างๆ ของ Oracle CRM On Demand 
หากคุณซอ่นแถบการดําเนนิการ การตัง้คา่สาํหรบัสว่นต่างๆ ภายในแถบการดําเนนิการจะยงัคงอยู่แมว้า่แถบการดําเนนิการจะถูกซอ่นกต็าม 
และการตัง้คา่จะปรากฏใหใ้ชง้านเมือ่คุณแสดงแถบการดําเนนิการอกีครัง้ 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์ ีเ่หมาะสม คณุสามารถเปลีย่นโครงรา่งของแถบการดําเนินการของคณุผา่นลงิค์รว่มการตัง้คา่ของฉัน 
คณุสามารถแสดงหรอืซอ่นสว่นใดของแถบการดําเนนิการกไ็ด้ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุอนุญาตใหใ้ชใ้นโครงรา่งแถบการดําเนนิการสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ รวมถงึเวบ็แอปเพลต็ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงโครงร่างแถบการดําเนนิการ (ในหน้า 753) 

แทบ็ประเภทเรคคอรด์ 
ในบรเิวณดา้นบนของแต่ละเพจจะมแีทบ็ทีใ่ชเ้ปิดโฮมเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุทีคุ่ณสามารถใชง้านได ้ตวัอย่างเชน่ หากคุณคลกิทีแ่ทบ็ผูต้ดิต่อ โฮมเพจผูต้ดิต่อจะเปิดขึน้ 
จํานวนแทบ็ทีค่ณุเหน็จะขึน้อยู่กบัขนาดและความละเอยีดของวนิโดวเ์บราเซอรข์องคณุ รวมถงึจํานวนแทบ็ในโครงรา่งแทบ็ของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงรา่งแทบ็ โปรดดูที ่
การแสดงแทบ็ของคณุ (ในหน้า 743) 

ส่วน 
แต่ละเพจประกอบดว้ยพืน้ทีเ่รยีกวา่ สว่น สว่นเหลา่นี้จะทาํหน้าทีร่วมกลุม่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทของเรคคอรด์ทีคุ่ณใชง้านอยู่ 

ตวัอย่างเชน่ โฮมเพจบรษิทัสามารถแสดงสว่นของ รายการบรษิทั งานของบรษิทั บรษิทัทีแ่กไ้ขลา่สดุ และแผนภูมกิารวเิคราะหบ์รษิทั 

สว่นสามารถประกอบดว้ยประเภทของขอ้มลูดงัต่อไปนี้: 

 รายการ แสดงเรคคอรด์ในรปูของแถว 

 ฟอรม์ แสดงฟิลด์ของเรคคอรด์ในฟอรม์ 

 แผนภมิู/กราฟ แสดงขอ้มลูในรปูของแผนภูมแิละกราฟหลากหลายรปูแบบ 

ในเพจรายละเอยีด คณุสามารถขยายหรอืยุบฟอรม์ทัง้หมด รวมทัง้สว่นแตล่ะสว่นทีอ่ยู่ในฟอรม์ คณุสมบตันิี้มปีระโยชน์ในการหลกีเลีย่งการเลือ่นในเพจจํานวนมาก และในการซอ่นขอ้มลูทีค่ณุไมส่นใจ 
ในการยุบฟอรม์หรอืสว่น คลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายลบ (-) ในการขยายสว่นหรอืฟอรม์ คลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายบวก (+) ปุ่มต่างๆ ในแต่ละสว่นจะยงัคงมองเหน็ไดถ้งึแมว้า่ส่วนจะถูกยุบไปแลว้ 
สถานะของการขยายหรอืยุบจะคงอยู่ตลอดเซสชนั  

เพจรายการ และเพจแกไ้ข จะไมม่ฟีงักช์ัน่การขยายหรอืการยุบนี้ 



เก่ียวกบัอินเตอรเ์ฟซ 
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ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและข้อความแสดงวิธีใช้บนหน้าจอ 
เมือ่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏขึน้ จะระบุโดยไอคอนต่อไปนี้: 

 

ขอ้ความแสดงวธิใีชบ้นหน้าจอจะระบุโดยไอคอนต่อไปนี้: 

 

ข้อความสาํหรบัคาํแนะนําเคร่ืองมือในระดบัฟิลด ์
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเลอืกทีจ่ะเพิม่ขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืลงในฟิลด์ได ้หากขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืสามารถใชก้บัฟิลด์ได ้
ป้ายขอ้ความสาํหรบัฟิลด์จะขดีเสน้ใตด้ว้ยเสน้ประในเพจรายละเอยีดและเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ รวมถงึในสว่นหวัของคอลมัน์ในเพจรายการและส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
ดงัทีแ่สดงในตวัอย่างต่อไปนี้: 

 

หากตอ้งการดูขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอื ใหว้างตวัชีบ้นป้ายฟิลด ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอื โปรดดทูี ่ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On 
Demand (ในหน้า 34) 

ลิงคร่์วม 
บนเพจแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand มลีงิค์รว่มทีด่า้นบนสดุของเพจทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถเขา้ใชท้รพัยากรบางอย่าง รวมถงึโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ 
ซึง่คุณสามารถปรบัแต่งการตัง้คา่ โครงรา่งเพจ และอืน่ๆ ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได ้ตารางต่อไปนี้จะอธบิายการดําเนนิการทีเ่กดิขึน้เมือ่คณุคลกิทีล่งิคม์าตรฐานแต่ละลงิค์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถเพิม่ลงิคท์ีก่ําหนดเองไวบ้นเพจ Oracle CRM On Demand ได ้รวมถงึยงัสามารถซอ่นลงิค์มาตรฐานบางลงิค์ไดอ้กีดว้ย 

การคลิกลิงค์ น้ี  ดาํเนินการน้ี  

สลบัเป็นธมีตามคา่ดฟีอลต์หรอืสลบัเป็น

ธมีแทบ็เลต็ 
ใหค้ณุสามารถสลบัระหวา่งธมีตามค่าดฟีอลต์และธมีแทบ็เลต็ของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัธมีตามคา่ดฟีอลต์และธมีแทบ็เลต็ 
ในหวัขอ้นี้  

การฝึกอบรมและบรกิาร เปิดโฮมเพจการฝึกอบรมและบรกิาร ซึง่ทาํใหส้ามารถเขา้ใชท้รพัยากรการฝึกอบรมและบรกิาร รวมทัง้กาํหนดการสมัมนาทางเวบ็ของ Oracle 
CRM On Demand และหลกัสตูรอืน่ๆ แบบไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 

จากเพจนี้ คณุสามารถจดัทาํคาํขอบรกิาร ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คุณมขีอ้มลูต่อไปนี้: 

 ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดใดๆ ทีแ่สดงในวนิโดว์ของคณุ 

 คาํอธบิายของปญัหา รวมทัง้ข ัน้ตอนทีค่ณุได้กระทาํเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ 

ผูดู้แลระบบ เปิดเพจต่างๆ ทีผู่ดู้แลระบบสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนั เพจจะแสดงใหก้บัผูใ้ชท้ีไ่ดร้บับทบาททีม่สีทิธิก์ารดูแลระบบ 

การตัง้คา่ของฉัน เปิดโฮมเพจสว่นบุคคล ซึง่คุณสามารถอปัเดตโปรไฟลส์ว่นบุคคล และแกไ้ขโครงรา่งเพจ 

รายการทีล่บ เปิดหน้ารายการทีล่บ ซึง่คุณสามารถตรวจดูและเรยีกรายการเดมิทีถู่กลบโดยสว่นใหญ่จนถงึ 30 วนัหลงัการลบ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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การคลิกลิงค์ น้ี  ดาํเนินการน้ี  

วธิใีช ้ เปิดวธิใีชอ้อนไลน์ทีห่วัขอ้บนสดุ แสดงสารบญั และแสดงแทบ็คน้หาเพือ่หาขอ้มลูในไฟล์วธิใีช ้จากวนิโดวว์ธิใีชใ้ดกไ็ด ้
คณุสามารถเขา้ใชร้ายละเอยีดของวธิใีชใ้นรปูของ PDF ซึง่คณุสามารถพมิพห์วัขอ้ต่างๆ หรอืทัง้หมดของวธิใีช ้

ไซน์เอาต ์ ออกจาก Oracle CRM On Demand 

ลิงคเ์พ่ิมเติม 
แต่ละหน้าประกอบดว้ยลงิคต์่างๆ ซึง่แสดงทีด่า้นขวาของชือ่หน้า ตารางนี้อธบิายการดําเนนิการทีเ่กดิขึน้เมือ่คณุคลกิทีแ่ต่ละลงิค์: 

การคลิกลิงค์ น้ี  ดาํเนินการน้ี 

แกไ้ขโครงรา่ง (โฮมเพจและเพจรายละเอยีดเทา่นัน้) หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์ ีเ่หมาะสม ลงิคแ์กไ้ขโครงร่างจะเปิดเพจทีค่ณุสามารถเพิม่ จดัเรยีงใหม ่
หรอืซอ่นสว่นของเพจทีค่ณุกาํลงัดู สาํหรบัเพจรายละเอยีด คณุยงัสามารถซอ่นฟิลด์บางฟิลด์และจดัเรยีงฟิลด์ใหมบ่นเพจได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขโครงรา่งเพจของคณุ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงโครงรา่งโฮมเพจ (ในหน้า 752) และ 
การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

วธิใีช ้ เปิดหวัขอ้วธิใีชอ้อนไลน์ของเพจหรอืขัน้ตอนนัน้ 

มมุมองแบบพมิพ ์ เปิดเพจแยกซึง่คณุสามารถพมิพข์อ้มลูบนเพจของคณุ ลงิคม์ุมมองแบบพมิพม์ใีหใ้ชง้านไดจ้ากทุกเพจยกเวน้เพจแกไ้ข 

 
 

ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand 
Oracle CRM On Demand จดัเตรยีมเวบ็เพจทีห่ลากหลายใหก้บัแต่ละประเภทเรคคอรด์ (บรษิทั ผูต้ดิต่อ ฯลฯ) 

โฮมเพจ 
โฮมเพจสว่นใหญ่แสดงงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทของเรคคอรด์ซึง่สอดคลอ้งกบัเพจนัน้ เชน่ งานเกีย่วกบับรษิทั เป็นตน้ โดยทัว่ไป 
จะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรซ์ึง่ถูกกาํหนดโดยผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ รวมทัง้แผนภูมเิชงิวเิคราะหซ์ึง่สมัพนัธ์กบังานของคุณ โฮมเพจยงัประกอบดว้ยเครือ่งมอืเวบ็ ฟีด RSS และเนื้อหาเวบ็ต่างๆ 
ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ  

จากโฮมเพจ คณุสามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิไปยงัเพจอืน่ๆ เพือ่จดัการกบัขอ้มลูประเภทต่างๆ ไดต้ามทีต่อ้งการ 

เพจรายการ 
เพจรายการแสดงชดุย่อยของเรคคอรด์ตามรายการทีคุ่ณเลอืกจากโฮมเพจ จากเพจรายการ คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้:  

 เรยีงลาํดบัเรคคอรด์ 

 ตรวจสอบเรคคอรด์หลายรายการพรอ้มกนัได ้

 คน้หาเรคคอรด์เพือ่ตรวจสอบ ลบ หรอือปัเดต  

 อปัเดตฟิลดใ์นเพจรายการแบบอนิไลน์ หากมกีารใชง้านฟงัก์ชนัการแกไ้ขแบบอนิไลน์ 
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 เปิดเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ในกรอบเรคคอร์ด และอปัเดตรายละเอยีดของเรคคอรด์โดยไมต่อ้งนาวเิกตออกจากเพจรายการ หากมกีรอบเรคคอรด์อยู่ในเพจรายการ 

 จดัทาํเรคคอรด์ใหม่ 

 เพิม่รายการลงในสว่นรายการทีใ่ชบ้่อยในแถบการดําเนนิการโดยการคลกิทีไ่อคอน รายการทีใ่ชบ้่อย 

 แกไ้ขรายการภายในเพจรายการ หากไอคอน สลบับานหน้าต่างแกไ้ขรายการ พรอ้มใชง้าน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ (ในหน้า 116) 

 เปลีย่นลาํดบัของคอลมัน์ในรายการ ดว้ยการลากสว่นหวัคอลมัน์ไปยงัตําแหน่งใหมแ่ละวางลง 

นอกจากนี้ คณุยงัสามารถใชเ้มนูระดบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ขา้งชือ่ของแต่ละเรคคอรด์เพือ่ดําเนนิการต่างๆ กบัเรคคอรด์ทีแ่สดงรายการไว ้รวมถงึการดําเนินการบางอย่างหรอืทัง้หมดดงัต่อไปนี้: 

 เปิดเพจแกไ้ขสาํหรบัเรคคอรด์ (โดยการเลอืกทีต่วัเลอืกแกไ้ข) ซึง่คุณสามารถแกไ้ขฟิลด์ทัง้หมดบนเรคคอรด์ได ้

 จดัทาํเรคคอรด์ใหมโ่ดยการคดัลอกเรคคอรด์ทีม่อียู่ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดวา่คา่ของฟิลด์ไหนจะถูกคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมโ่ดยอตัโนมตั ิ

 ลบเรคคอรด์ 

สว่นหวัคอลมัน์ในเพจรายการอาจจะยงัคงแสดงอยู่ตลอดในมมุมองเมือ่คุณเลือ่นลงในเพจของเรคคอรด์ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของบรษิทัของคุณและการตัง้คา่ในโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุเอง 
คณุสมบตันิี้สามารถเปิดหรอืปิดไดใ้นระดบับรษิทั แต่คณุสามารถทาํการตัง้คา่ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุเพือ่แทนทีก่ารตัง้คา่ หยุดสว่นหวัคอลมัน์ของรายการ ของบรษิทัได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ หยุดสว่นหวัคอลมัน์ของรายการ ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคุณ (ในหน้า 728) 

หมายเหตุ: หากขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืสามารถใชก้บัฟิลด์ได ้ป้ายขอ้ความสาํหรบัฟิลด์จะขดีเสน้ใตด้ว้ยเสน้ประในสว่นหวัของคอลมัน์ในเพจรายการ 

เพจจดัการรายการ 
เพจจดัการรายการแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรม์าตรฐาน และรายการทีค่ณุจดัทาํเพือ่ใชง้านเอง หรอืผูจ้ดัการของคณุจดัทาํเพือ่ใหพ้นักงานใชง้าน จากเพจจดัการรายการ คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้:  

 ลบรายการ 

 ตรวจสอบรายการทัง้หมดของรายการทีฟิ่ลเตอร ์

 แกไ้ขรายการทีค่ณุหรอืผูจ้ดัการของคณุจดัทาํไว ้หรอืเริม่กระบวนการของการจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรอ์กีรายการหนึง่ 

 เลอืกรายการเพือ่เพิม่ลงในสว่นรายการทีใ่ชบ้่อยในแถบการดําเนนิการ 

เพจรายละเอียด 
เพจรายละเอยีดจะแสดงขอ้มลูหนึง่เรคคอรด์ สว่นบนของเพจจะแสดงฟิลด์สาํหรบัเรคคอรด์นัน้ หากเปิดใชง้านการแกไ้ขแบบอนิไลน์ คณุจะสามารถอปัเดตฟิลด์เหลา่นี้แบบอนิไลน์ได ้
ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชข้องคณุ คณุอาจสามารถทําใหโ้ครงรา่งของฟิลด์เป็นสว่นบุคคลในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ 
(ในหน้า 744) 

ป้ายฟิลดแ์ละข้อความสาํหรบัคาํแนะนําเครื่องมอื 
คณุสามารถกาํหนดป้ายใหก้บัฟิลด์ทีป่รากฏในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ดว้ยป้ายขอ้ความหรอืไอคอนทีร่ะบุวตัถุประสงคข์องฟิลด์ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวธิทีีผู่ดู้แลระบบของคณุตัง้คา่ฟิลด ์ตวัอย่างเชน่ 
อาจกาํหนดฟิลด์ทีม่หีมายเลขโทรศพัทม์อืถอืดว้ยป้ายขอ้ความ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื หรอือาจกาํหนดดว้ยไอคอนรปูโทรศพัทม์อืถอื 
บรษิทัของคุณสามารถตัง้คา่ฟิลด์ใหไ้มแ่สดงป้ายสาํหรบัฟิลด์นัน้ไดเ้ชน่กนั  

ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเลอืกทีจ่ะเพิม่ขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืลงในฟิลด์ได ้หากขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืสามารถใชก้บัฟิลด์ได ้
ป้ายขอ้ความสาํหรบัฟิลด์จะขดีเสน้ใตด้ว้ยเสน้ประในเพจรายละเอยีดและเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ รวมถงึในสว่นหวัของคอลมัน์ในเพจรายการและส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
ดงัทีแ่สดงในตวัอย่างต่อไปนี้: 

 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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ขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําจะแสดงดงันี้ โดยขึน้อยูก่บัวธิกีารกาํหนดป้ายใหก้บัฟิลด์ และขึน้อยู่กบัวา่ขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืสามารถใชก้บัฟิลด์ไดห้รอืไม:่ 

 ป้ายข้อความสาํหรบัฟิลด ์หากขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืสามารถใชก้บัฟิลด์ได ้ขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืจะปรากฏเมือ่คุณวางตวัชีไ้วบ้นป้ายขอ้ความสาํหรบัฟิลด์ 

 ป้ายไอคอนสาํหรบัฟิลด ์หากขอ้ความสาํหรบัคําแนะนําเครือ่งมอืไมส่ามารถใชก้บัฟิลด์ ชือ่ฟิลด์จะปรากฏเมือ่คณุวางตวัชีไ้วบ้นไอคอน หากขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืสามารถใชก้บัฟิลด์ได ้
ขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืจะปรากฏเมือ่คณุวางตวัชีไ้วบ้นไอคอน 

 ฟิลดท่ี์ไมมี่ป้าย ไมแ่สดงขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอื 

ภาพในเพจรายละเอียด 
สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถระบุวา่จะสามารถแสดงภาพบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ไดห้รอืไม่ 
หากผูดู้แลระบบระบุวา่สามารถแสดงภาพบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ได ้ตวัระบุตําแหน่งของภาพจะปรากฏขึน้ทีด่า้นบนซา้ยของเพจรายละเอยีด และคณุจะสามารถอปัโหลดภาพทีคุ่ณตอ้งการใหแ้สดงได ้
คณุไมส่ามารถเปลีย่นทีต่ัง้ของภาพบนเพจได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแสดงภาพในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 59) 

ส่วนข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ทีด่า้นลา่งของเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ คณุสามารถเขา้ใชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มรีายการเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของคณุ 
สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏในรปูแบบรายการหรอืแทบ็ ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน 
รายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละรายการของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงบนเพจรายละเอยีดจะแสดงเรคคอร์ดสงูสดุถงึหา้เรคคอรด์จากหนึง่ประเภทเรคคอรด์ ในรายการเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง 
คณุสามารถดําเนนิการบางอย่างหรอืทัง้หมดดงัต่อไปนี้ได ้โดยขึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์และการตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดนัน้: 

 เปิดรายการทัง้หมดของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ 

 เชือ่มโยงเรคคอรด์เพิม่เตมิกบัเรคคอรด์หลกั 

 จดัทาํเรคคอรด์ใหม่ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกั 

 ตรวจสอบเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงแลว้ 

 แกไ้ขบางฟิลด์ในเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัหากมกีารใชง้านการแกไ้ขแบบอนิไลน์ 

 เปลีย่นลาํดบัของคอลมัน์ในรายการ ดว้ยการลากสว่นหวัคอลมัน์ไปยงัตําแหน่งใหมแ่ละวางลง 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํรปูแบบการแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุจะสามารถเลอืกทีจ่ะแสดงสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นแบบรายการหรอืเป็นแทบ็กไ็ด ้
โดยการตัง้คา่ตวัเลอืกรปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ หากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณเวน้วา่งไว ้ระบบจะใชก้ารตัง้คา่สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
และหากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทผูใ้ชข้องคณุเวน้วา่งไว ้ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ของบรษิทั 

หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏเป็นแทบ็ และหากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชม้มุมองขัน้สงูสําหรบัแทบ็ บนโปรไฟลบ์รษิทัไว ้ฟงักช์นัรายการเพิม่เตมิ เชน่ การเรยีงลาํดบั การฟิลเตอร ์
และการคน้หา จะสามารถใชง้านไดด้ว้ยในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเลอืกทีจ่ะตัง้คา่ฟิลเตอรด์ฟีอลต์สาํหรบัรายการเรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัมมุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ โปรดดูที ่เกีย่วกบัมุมมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 61) 

คณุอาจสามารถทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชข้องคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

ผูดู้แลระบบของคณุสามารถจดัทาํโครงรา่งทีร่ะบฟิุลด์ทีจ่ะแสดงในรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์จํานวนมากทีป่รากฏในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งได ้
ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถกาํหนดฟิลดท์ีจ่ะใชใ้นการเรยีงลาํดบัรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่มกีารแสดงรายการในครัง้แรกและกาํหนดวา่เรคคอรด์จะไดร้บัการเรยีงลาํดบัจากน้อยไปมากหรอืจากม

ากไปน้อยสาํหรบัประเภทเรคคอรด์อกีสว่นหนึง่ไดด้ว้ย 

การเล่ือนผา่นแทบ็ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
หากคุณใชธ้มีคลาสสกิ และหากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งปรากฏเป็นแทบ็ อาจมแีทบ็ทีใ่ชง้านไดเ้ป็นจํานวนมากเกนิกวา่ทีจ่ะแสดงไดพ้อดบีนเพจในวนิโดวเ์บราเซอรข์องคณุ ในกรณีนี้ 
คณุสามารถคลกิลกูศรทีด่า้นขวาและดา้นซา้ยของแทบ็เพือ่เลือ่นดูแทบ็อืน่ๆ ได ้
ลกัษณะการเลือ่นของแทบ็จะถูกกาํหนดโดยชอ่งทาํเครือ่งหมายเปิดใชก้ารสง่เพจธมีคลาสสกิสาํหรบัแทบ็บนโปรไฟลบ์รษิทัดงัต่อไปนี้: 

 หากยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเปิดใชก้ารสง่เพจธมีคลาสสกิสาํหรบัแทบ็ ลกูศรขวาและซา้ยจะเลือ่นผา่นครัง้ละหนึง่แทบ็ 



ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand 
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 ถา้ชอ่งทาํเครือ่งหมายเปิดใชก้ารสง่เพจธมีคลาสสกิสาํหรบัแทบ็ถูกเลอืกไว ้การคลกิลูกศรขวาและซา้ยจะแสดงชดุของแทบ็ถดัไปหรอืกอ่นหน้า ตวัอย่างเชน่ หากมแีทบ็ทีส่ามารถใชไ้ดอ้ยู่ 15 แทบ็ 
แต่มเีพยีงหกแทบ็ทีพ่อดสีาํหรบัแสดงในหนึง่เพจ คณุสามารถคลกิลกูศรขวาเพือ่แสดงแทบ็หกแทบ็ชดุทีส่อง และคลกิอกีครัง้เพือ่แสดงแทบ็ทีเ่หลอืได ้
คณุสามารถคลกิลกูศรซา้ยเพือ่เลือ่นกลบัไปยงัแทบ็ต่างๆ ไดค้รัง้ละหกแทบ็ 

ตวับง่ช้ีเรคคอรด์สาํหรบัส่วนข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ คณุจะสามารถตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ได ้
ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ทาํใหคุ้ณดูไดว้า่มเีรคคอรด์ใดปรากฏอยู่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบา้ง โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเปิดสว่นนัน้ขึน้มา 
ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหก้บัเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีร่ะดบับทบาทไดด้ว้ย หากคณุไมไ่ดท้าํการปรบัการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหเ้หมาะกบัการใชง้านของคณุ 
ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ทีก่าํหนดไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทของคณุ  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะของตวับ่งชีเ้รคคอร์ด โปรดดูที ่เกีย่วกบัตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 60) 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหเ้หมาะกบัการใชง้านของคุณ โปรดดูที ่การจดัการตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 751) 

การใช้การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อดสู่วนข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
การแสดงการแจง้เตอืนล่วงหน้าเป็นรายการของลงิคท์ีไ่ปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเพจ การแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าอาจปรากฏทีด่า้นลา่งของวนิโดวเ์บราเซอรข์องคณุดว้ย 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํตามเงือ่นไขสองขอ้ดงัต่อไปนี้ เพือ่ใหก้ารแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้าปรากฏ: 

 ผูใ้ชจ้ะตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สนบัสนุนการตัง้คา่การแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า ไวใ้นธมีของผูใ้ช ้

 ผูใ้ชจ้ะตอ้งเปิดใชง้านฟงักช์นัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า คณุสามารถเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านฟงักช์นัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าไดโ้ดยการตัง้คา่ตวัเลอืก การแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้า 
ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ หากฟิลด์ การแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุเวน้วา่งไว ้ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ของบรษิทั 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารใชก้ารแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้า 

การใช้การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพือ่ดสู่วนข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

 ดําเนนิการดงัต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึง่: 

 ไปทีร่ายการหรอืแทบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยการคลกิลงิค์ทีแ่สดง โดยทีไ่มต่อ้งเลือ่นลงเพือ่ดูในเพจ  

 ยุบการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าโดยการคลกิเครือ่งหมายลบ (-) ทีแ่สดง  

 ขยายการแสดงอกีครัง้โดยการคลกิเครือ่งหมายบวก (+)  

การตัง้คา่การขยายหรอืยบุในการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าจะยงัคงอยู่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดจนกวา่คุณจะเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ใหมอ่กีครัง้ แมว้า่คุณไดไ้ซน์เอาต์ออกจาก 
Oracle CRM On Demand และไซน์อนิกลบัเขา้มาใหมก่ต็าม 

หมายเหตุ:  สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงตวัเลอืกรปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและตวัเลอืกการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้าในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 728) 

งานท่ีคุณสามารถดาํเนินการในเพจรายละเอียด 
ในเพจรายละเอยีด คณุยงัสามารถทาํดงัต่อไปนี้: 

 จดัทาํเรคคอรด์ใหมโ่ดยการคดัลอกเรคคอรด์ทีม่อียู่ (สาํหรบัชนดิเรคคอรด์สว่นใหญ่) ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดวา่คา่ของฟิลด์ใดจะถูกคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมโ่ดยอตัโนมตั ิ

 ขยายและยุบสว่นต่างๆ ในเพจรายละเอยีดตามทีต่อ้งการ การตัง้คา่เหลา่นี้จะยงัคงอยู่แมว้า่คุณไดไ้ซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand และไซน์อนิกลบัเขา้มาใหม ่
จนกระทัง่คณุไดเ้ปลีย่นแปลงการตัง้คา่ใหมอ่กีครัง้ 

 คลกิไอคอนในเพจรายละเอยีดเพือ่เพิม่เรคคอรด์ในสว่นรายการทีใ่ชบ้่อยในแถบการดําเนนิการ   

 คลกิไอคอนหมายเหตุ เพือ่เพิม่หมายเหตุต่างๆ หรอืดูหมายเหตุของผูใ้ชอ้ืน่ๆ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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 สง่หมายเหตใุหก้บัผูใ้ชค้นอืน่ โดยการเลือ่นตวัชีไ้ปไวเ้หนอืชือ่ของผูใ้ชน้ัน้ โปรดดูที ่การสง่หมายเหตุใหก้บัผูใ้ชอ้ืน่ๆ (ในหน้า 135) 

เพจรายละเอยีดยงัประกอบดว้ยเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง ซึง่จดัทาํโดยผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ ซึง่ใชใ้นการกาํหนดเครือ่งมอืเวบ็ ฟีด RSS และเนื้อหาเวบ็อืน่ๆ ในเพจ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง 

เพจเรคคอรด์ใหม่ 
คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์จากพื้นทีต่่างๆ ภายใน Oracle CRM On Demand ได ้โครงรา่งฟิลด์ทีคุ่ณเหน็บนเพจทีค่ณุป้อนขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์จะขึน้อยู่กบับทบาทผูใ้ชท้ีต่ ัง้คา่ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงรา่งฟิลด์ในเพจเรคคอรด์ใหม่ โปรดดูที ่เกีย่วกบัโครงรา่งของเพจเรคคอรด์ใหม่ (ในหน้า 47) 

เพจแก้ไข 
เพจแกไ้ขจะแสดงฟิลด์ต่างๆ ของเรคคอรด์หนึง่ในรปูแบบทีแ่กไ้ขได ้คณุสามารถใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่อปัเดตขอ้มลูเรคคอรด์ ฟิลดข์องเรคคอรด์ในเพจแกไ้ขจะเหมอืนกนักบัสว่นบนของเพจรายละเอยีด 
หากขอ้ความสาํหรบัคาํแนะนําเครือ่งมอืสามารถใชก้บัฟิลด์ได ้ป้ายขอ้ความสาํหรบัฟิลด์จะขดีเสน้ใตด้ว้ยเสน้ประในเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ 

ทัง้เพจแกไ้ขและเพจรายละเอยีดสามารถบรรจุฟิลด์เวบ็ลงิคท์ีก่ําหนดเองได ้สาํหรบัเวบ็ลงิคจ์ําเพาะ ผูดู้แลระบบสามารถระบุไดว้า่จะใหป้รากฏบนเพจแกไ้ข เพจรายละเอยีด หรอืทัง้สองเพจ 
ดงัทีอ่ธบิายไวใ้น การตัง้คา่เวบ็ลงิค์ 

เพจโครงร่าง 
ผูดู้แลระบบและผูใ้ชร้ายอืน่ๆ ทีม่สีทิธิท์ ีจ่ําเป็นสามารถตัง้ค่าและทาํโครงรา่งของหลายๆ เพจใหเ้ป็นสว่นบุคคลไดใ้น Oracle CRM On Demand รวมถงึการตัง้คา่โครงรา่งแทบ็ 
โครงร่างแถบการดําเนนิการ และอืน่ๆ ในเพจโครงรา่งทีค่ณุทาํการตัง้คา่โครงรา่งดงักลา่ว 
โดยปกตแิลว้คณุจะระบุการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการโดยการเลอืกรายการในรายการหนึง่และยา้ยรายการเหลา่นัน้ไปยงัอกีรายการหนึ่ง  

ในการยา้ยคา่จากรายการหนึ่งไปยงัอกีรายการหนึ่งในเพจโครงรา่ง คณุสามารถใชล้กูศรซา้ยและขวาทีม่ใีหใ้นเพจ และโดยทัว่ไป คาํแนะนําในวธิใีชอ้อนไลน์จะอธบิายวธิกีารยา้ยคา่นี้ อย่างไรกต็าม 
ในเพจโครงรา่งหลายๆ เพจ คณุสามารถยา้ยคา่จากรายการหนึง่ไปยงัอกีรายการหนึง่ไดโ้ดยการดบัเบลิคลกิทีค่า่นัน้ไดด้ว้ย เมือ่คณุดบัเบลิคลกิคา่ใดคา่หนึ่ง 
คา่นัน้จะถูกยา้ยไปยงัรายการทีอ่ยู่ถดัไปทางดา้นขวาของรายการทีค่า่นัน้เคยปรากฏอยู่ หากคณุดบัเบลิคลกิค่าในรายการทีอ่ยู่ดา้นขวาสดุ 
คา่นัน้จะถูกยา้ยไปยงัรายการทีอ่ยู่ถดัไปทางดา้นซา้ยของรายการทีค่า่นัน้เคยปรากฏอยู่  

หมายเหตุ: ในกรณีทีร่ายการในเพจโครงรา่งปรากฏในรปูแบบตาราง เชน่ เพจโครงรา่งสาํหรบัการทาํใหเ้ป็นสว่นบุคคลหรอืตัง้คา่โครงรา่งฟิลด์สาํหรบัเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
ความสามารถในการยา้ยคา่จากรายการหนึ่งไปยงัอกีรายการหนึง่โดยการดบัเบลิคลกิทีค่า่นัน้จะไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน นอกจากนี้ 
ความสามารถในการยา้ยคา่จากรายการหนึ่งไปยงัอกีรายการหนึง่โดยการแตะทีค่า่นัน้บนอุปกรณ์ระบบสมัผสัจะไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน 

โดยปกตแิลว้ ลกูศรขึน้และลงจะมใีหใ้นเพจโครงร่างดว้ย เพือ่ใหค้ณุสามารถเปลีย่นลาํดบัรายการภายในรายการแสดงได ้ 

หมายเหตุ: ความสามารถในการยา้ยคา่จากรายการหนึง่ไปยงัอกีรายการจะไดร้บัการสนบัสนุนในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ในอนิเตอรเ์ฟซอกีดว้ย ตวัอย่างเชน่ ในสว่นคอลมัน์ทีแ่สดงในเพจการตัง้คา่รายการ 
คณุสามารถยา้ยฟิลด์ต่างๆ จากรายการฟิลด์ทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัรายการฟิลด์ทีเ่ลอืกไดโ้ดยการดบัเบลิคลกิทีช่ ือ่ฟิลด์ นอกจากนี้ ในวนิโดว์ทีคุ่ณทาํการเลอืกคา่สาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ 
คณุสามารถยา้ยคา่ทีคุ่ณตอ้งการไปยงัรายการทีเ่ลอืกไดโ้ดยการดบัเบลิคลกิทีค่า่เหลา่นัน้ 
 

เก่ียวกบัการแสดงหรือซ่อนแถบการดาํเนินการ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณระบุโครงรา่งแถบการดําเนนิการใหก้บับทบาทผูใ้ชแ้ต่ละราย และยงัสามารถกาํหนดใหบ้ทบาทผูใ้ชไ้มส่ามารถใชแ้ถบการดําเนนิการได้ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุสามารถใชแ้ถบการดําเนนิการได ้แถบการดําเนนิการจะปรากฏทกุๆ ครัง้ทีค่ณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand โดยระหวา่งเซสชนัของคณุใน Oracle 
CRM On Demand คณุสามารถซอ่นและแสดงแถบการดําเนนิการไดต้ามตอ้งการ โดยการคลกิทีไ่อคอนของแถบการดําเนินการ (เสน้แนวนอนสามเสน้) 

หากคุณใชส้ไตลธ์มีคลาสสกิ ไอคอนของแถบการดําเนนิการจะปรากฏทนัททีีด่า้นซา้ยของแทบ็ในเพจ Oracle CRM On Demand ของคณุ หากคุณใชส้ไตลธ์มีโมเดริน์ 
ไอคอนของแถบการดําเนนิการจะปรากฏในสว่นหวัรว่มในแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุใชแ้ถบการดําเนนิการไมไ่ด ้คณุจะไมส่ามารถแสดงแถบการดําเนนิการ 
 



โฮมเพจของฉัน 
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โฮมเพจของฉัน 
จาก โฮมเพจของฉัน คณุสามารถตรวจสอบขอ้มลูงานประจําวนัของคณุได้ คณุสามารถ: 

 ตรวจสอบกาํหนดการนดัหมายของคณุในสว่นปฏทินิของวนันี้ 

หมายเหตุ: หากการตัง้คา่ฟิลด์ การแจง้กจิกรรม ทีร่ะดบัผูใ้ชห้รอืทีร่ะดบับรษิทัอนุญาตใหคุ้ณรบัการแจง้เตอืนป็อปอปัได ้จะทาํใหว้นิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรมแสดงการแจง้เตอืนใดๆ 
ทีค่รบกาํหนดสาํหรบักจิกรรมทีค่ณุเป็นเจา้ของหรอืทีค่ณุมชีือ่อยู่ในรายการผูใ้ช ้เมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand หากมวีนิโดวอ์เลติใดๆ 
ปรากฏขึน้เมือ่คุณไซน์อนิ คณุจะตอ้งปิดวนิโดวอ์เลตินัน้กอ่นจงึจะสามารถใชง้านวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรมได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรม โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแจง้เตอืนกจิกรรม (ในหน้า 173) 

 ตรวจดูอเลติทีส่าํคญัเกีย่วกบัเวลาทีแ่จ้งใหค้ณุทราบเกีย่วกบักาํหนดเวลา เชน่ การสง่การประมาณการ ไดใ้นสว่นอเลติ โดยอเลติไดร้บัการตัง้คา่จากผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุ 
ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถตัง้คา่ขอ้ความอเลติบางขอ้ความใหป้รากฏในหน้าต่างแยกต่างหากได้ดว้ยเมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู่ Oracle CRM On Demand 
หากวนิโดวอ์เลติปรากฏเมือ่คุณไซน์อนิ คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้หลงัจากอ่านขอ้ความ: 

 หากคุณไมต่อ้งการใหอ้เลตินี้ปรากฏอกีครัง้ในวนิโดวแ์ยกต่างหากเมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายทีม่ป้ีาย 
'ฉันไดอ้่านขอ้ความนี้แลว้ ไมต่อ้งแสดงอกี' หลงัจากทีคุ่ณปิดวนิโดวอ์เลติ อเลติจะไมป่รากฏอกีในวนิโดวอ์เลติแยกต่างหาก แต่จะยงัคงมอีเลติใหคุ้ณใชง้านในสว่นอเลติของโฮมเพจของฉัน 
จนกระทัง่อเลติหมดอายุ 

 คลกิ ตกลง เพือ่ปิดวนิโดวอ์เลติ 

 สแกนรายการงานทีเ่ปิดอยู่ ซึง่เรยีงลาํดบัตามวนัทีค่รบกาํหนดและลาํดบัความสาํคญั (ลกูศรขึน้สาํหรบั 1-สงู ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 2-ปานกลาง ลกูศรลงสาํหรบั 3-ตํ่า) ในสว่นงานทีเ่ปิดอยู ่

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle 
CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน ยกเวน้ในกรณทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-
ป้าย โดย ป้าย เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีช่นนี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย 
ไมม่ลีกูศรสาํหรบั 2-ป้าย ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไม่มลีกูศรสาํหรบัคา่การแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-
สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ 
ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ 
ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 ตรวจดูเรคคอรด์ทีจ่ดัทาํลา่สดุหรอืแกไ้ขลา่สดุ 

ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน สว่นลดีทีจ่ดัทาํลา่สดุจะแสดงลดีทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุ คณุหรอืผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งโฮมเพจของฉันเพือ่แสดงเรคคอรด์ประเภทอืน่ 

 ดูรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้อ่ยของคณุ 

สว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยจะแสดงชือ่ผูต้ดิต่อสงูสดุ 10 รายทีคุ่ณไดเ้พิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ 
ลาํดบัของผูต้ดิต่อในสว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยนี้จะเรยีงตามวนัทีคุ่ณไดเ้พิม่ผูต้ดิต่อนัน้ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ ไมไ่ดเ้รยีงตามวนัทีม่กีารสรา้งเรคคอรด์ผูต้ดิต่อนัน้ 
รายชือ่ผูต้ดิต่อจะเรยีงลาํดบัลงตามวนัที ่โดยผูต้ดิต่อลา่สดุทีค่ณุเพิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยจะปรากฏอยู่บนสดุในรายชือ่ 
คณุสามารถเปิดรายชือ่ทัง้หมดของผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยของคณุไดจ้ากสว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยนี้โดยคลกิที ่แสดงรายการทัง้หมด สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อย ด ู
เกีย่วกบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 266) 

 ตรวจดูการวเิคราะห์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ 

สว่นรายงานตัง้แต่หนึง่สว่นขึน้ไปอาจแสดงใน โฮมเพจของฉัน ขึน้อยู่กบัวธิทีีผู่ดู้แลระบบบรษิทัของคณุตัง้ค่าโฮมเพจของฉัน ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน 
โฮมเพจของฉันจะแสดงการวเิคราะห์คณุภาพของโอกาสทางการขายของคณุสาํหรบัไตรมาสปจัจุบนั (คณุภาพไปป์ไลน์สาํหรบัไตรมาสปจัจุบนั)  

 ดูเครือ่งมอืทางเวบ็ ฟีด RSS และขอ้มลูบนเวบ็อืน่ๆ 

คณุสามารถดูขอ้มลูบนเวบ็ทีก่าํหนดไวใ้น โฮมเพจของฉัน ไดโ้ดยขึน้กบัการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุและการกาํหนดโครงรา่งเพจของคณุ 
ขอ้มลูบนเวบ็นี้อาจประกอบดว้ยเครือ่งมอืทางเวบ็ต่างๆ เชน่ Google Maps หรอืวดิโีอของบรษิทั และฟีด RSS 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตัง้คา่ขอ้มลูบนเวบ็จากภายนอก โปรดดูทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืบนเวบ็ทีก่าํหนดเอง  

ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงร่างของโฮมเพจของฉันได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุรวมถงึสทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่างๆ 
ลงในเพจและลบสว่นออกจากเพจได ้

ตารางต่อไปนี้ใหค้าํแนะนําสาํหรบังานทัว่ไปทีค่ณุสามารถดําเนนิการจากโฮมเพจของฉัน 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

อเลิต 

ดูรายการอเลติ ในสว่นอเลติ คลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด เพจอเลติจะปรากฏขึน้ 

ดูอเลติ ในสว่นอเลติ คลกิลงิคข์องอเลติทีต่อ้งการด ูเพจอเลติจะปรากฏขึน้พรอ้มดว้ยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอเลตินัน้ 

การนัดหมาย 

จดัทาํการนดัหมาย ในสว่นปฏทินิของวนันี้ คลกิ ใหม่ จากนัน้ในเพจการแกไ้ขการนดัหมาย กรอกขอ้มลูทีจ่าํเป็นแลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

ตรวจดูเรคคอรด์การนดัหมาย ในสว่นปฏทินิของวนันี้ คลกิลงิค์ หวัเรือ่ง ของการนดัหมายทีค่ณุตอ้งการตรวจด ูเพจรายละเอยีดการนดัหมายจะปรากฏขึน้ 

ตรวจดูการนดัหมายของเดอืนนี้ ในแถบชือ่ ปฏทินิของวนันี้ คลกิไอคอน 31 ปฏทินิจะปรากฏขึน้พรอ้มดว้ยกาํหนดการของเดอืนนี้ 

ตรวจดูการนดัหมายของสปัดาหน์ี้ ในแถบชือ่ ปฏทินิของวนันี้ คลกิไอคอน 7 ปฏทินิจะปรากฏขึน้พรอ้มดว้ยกําหนดการของสปัดาหน์ี้ 

ตรวจดูการนดัหมายของวนันี้ ในแถบชือ่ ปฏทินิของวนันี้ คลกิลงิค์ ดูปฏทินิ หรอืไอคอน 1 ปฏทินิจะปรากฏขึน้พรอ้มดว้ยกาํหนดการของวนันี้ 

โครงร่าง 

เปลีย่นโครงร่างของโฮมเพจของฉัน ในการเปลีย่นขอ้มลูทีป่รากฏในสองสว่นในโฮมเพจของฉัน คลกิ แกไ้ขโครงรา่ง และคลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

เรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน สว่นลดีทีจ่ดัทาํลา่สดุจะแสดงลดีทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุ คณุหรอืผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งโฮมเพจของฉันเพือ่แสดงเรคคอรด์ประเภทอืน่ 
ตวัอย่างเชน่ บรษิทัทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

จดัทาํเรคคอรด์ ในแถบชือ่ของสว่นทีแ่สดงเรคคอรด์ คลกิ ใหม ่จากนัน้ในเพจแกไ้ข กรอกขอ้มลูทีจ่าํเป็นแลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

ตรวจดูเรคคอรด์ ในสว่นแสดงเรคคอรด์ คลกิลงิคข์องเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการตรวจดู เพจรายละเอยีดของเรคคอรด์จะเปิดขึน้ 

ตรวจดูรายการเรคคอรด์ ในสว่นแสดงเรคคอรด์ คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพจรายการของเรคคอรด์จะเปิดขึน้ 

รายงาน 

แบ่งแผนภูมติามชนดิอืน่ คณุอาจสามารถคลกิรายการดรอปดาวน์และเปลีย่นแปลงรายการทีเ่ลอืกไดโ้ดยขึน้กบัการวเิคราะหท์ีป่รากฏ 
แผนภูมแิละตารางจะแสดงขอ้มลูแยกตามชนดิทีคุ่ณเลอืก 

ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน คณุสามารถทําการดําเนนิการนี้โดยใช ้คณุภาพไปป์ไลน์สาํหรบัไตรมาสปจัจุบนั 

ดูเรคคอรด์ต่างๆ 
ทีร่วมกนัเป็นสว่นในแผนภูมหิรอืตาราง 

คณุอาจสามารถเจาะลกึลงไปในส่วนหรอืลงิคเ์พือ่ดูเรคคอรด์ต่างๆ ทีร่วมกนัเป็นชนดินัน้ไดโ้ดยขึน้กบัการวเิคราะห์ทีป่รากฏ 

ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน คณุสามารถทําการดําเนนิการนี้โดยใช ้คณุภาพไปป์ไลน์สาํหรบัไตรมาสปจัจุบนั 



โฮมเพจของฉัน 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

งาน 

จดัทาํงาน ในสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ คลกิ ใหม่ จากนัน้ในเพจการแกไ้ขงาน กรอกขอ้มลูทีจ่าํเป็นแลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

ตรวจดูเรคคอรด์ของงาน ในสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ คลกิลงิคห์วัเรือ่งของงานทีคุ่ณตอ้งการตรวจดู เพจรายละเอยีดงานจะเปิดขึน้ 

 
 

การตรวจดอูเลิตของคณุ 
อเลติของบรษิทัจะปรากฏบนโฮมเพจของฉัน ผูดู้แลระบบของบรษิทัใชอ้เลติเพือ่เผยแพรข่อ้มลูระดบับรษิทั เชน่ การแจง้การประชมุและการเปลีย่นแปลงนโยบาย 
ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถตัง้คา่อเลติของบรษิทัใหแ้สดงเฉพาะสาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทบางอย่างไดอ้กีดว้ย โดยทัว่ไป 
ผูใ้ชส้ามารถตรวจดูไดเ้ฉพาะอเลติทีแ่สดงสาํหรบัผูใ้ชท้ัง้หมดและอเลติทีถู่กตัง้คา่ใหแ้สดงสาํหรบับทบาทของผูใ้ชน้ัน้เอง อย่างไรกต็าม หากบทบาทของคณุมสีทิธิจ์ดัการบรษิทัรวมอยู่ดว้ย 
คณุจะสามารถตรวจดูอเลติไดท้ัง้หมด ซึง่รวมถงึอเลติทีถู่กจํากดัไวส้าํหรบับทบาทบางอย่างดว้ย 

หากคุณเป็นพนกังานขายทีม่ขีอ้มลูของคณุรวมอยู่ในการประมาณการยอดขายของบรษิทั คณุจะได้รบัอเลติดว้ยเชน่กนัเมือ่การประมาณการถูกสรา้งขึน้ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุอาจตัง้คา่ขอ้ความอเลติบางขอ้ความใหป้รากฏในวนิโดว์แยกต่างหากไดเ้มือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวนิโดวข์องอเลติ โปรดดูที ่โฮมเพจของฉัน (ในหน้า 39) 

ในการตรวจสอบอเลิตของคณุ 

1 คลกิแทบ็ โฮมเพจ 

2 ในสว่นอเลติ คณุสามารถ: 

 คลกิลงิคข์องอเลติทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบ หากมปีรากฏอยู่ใน โฮมเพจของฉัน ในขณะนัน้ 

เพจอเลติ จะเปิดพรอ้มขอ้มลูอเลติเพิม่เตมิเกีย่วกบัอเลตินัน้ 

 คลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด 

เพจอเลติ (รายการ) จะเปิดในจุดทีค่ณุสามารถเลอืกอเลติได ้เลอืกตวัเลอืกจากรายการดรอปดาวน์เพือ่จํากดัประเภทเรคคอรด์อเลติทีค่ณุตอ้งการดู 
หรอืสรา้งรายการทีฟิ่ลเตอรส์าํหรบัอเลติของคณุเอง 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์อเลติ 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 
 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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การทาํงานกบัศนูยข้์อความ 
ศนูยข์อ้ความในแถบการดําเนินการอนุญาตใหคุ้ณจดัการกบัหมายเหตุของคณุเอง หมายเหตุของผูอ้ ืน่ และหมายเหตุเกีย่วกบัเรคคอรด์ ทัง้หมดไดใ้นทีเ่ดยีว 
ศนูย์ขอ้ความจะสง่เสรมิใหก้ารตดิต่อและการทาํงานรว่มกนัภายใน Oracle CRM On Demand เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ    

ศนูย์ขอ้ความประกอบดว้ย:  

 หมายเหตุท่ีจดัทาํเพื่อตนเอง คณุสามารถจดัทาํหมายเหตุสาํหรบัคุณเองในศูนย์ขอ้ความ ซึง่มปีระโยชน์ในการบนัทกึการดําเนนิการทีคุ่ณตอ้งการตดิตามผล 
หรอืสาํหรบัขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการอา้งองิในภายหลงั หมายเหตุสว่นตวัเหลา่นี้จะระบุดว้ยไอคอนรปูกุญแจ  

 หมายเหตุในเรคคอรด์ท่ีคุณขอรบัข้อมูล คณุสามารถตดิตามการสนทนาทีเ่กีย่วกบัเรคคอรด์ในประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนคณุสมบตัหิมายเหตไุด้ โดยนาวเิกตไปทีเ่พจรายละเอยีด 
และขอรบัขอ้มลูหมายเหตุใหมท่ีเ่พิม่ในเรคคอรด์ จากนัน้คณุจะไดร้บัสาํเนาหมายเหตุทัง้หมดในศนูย์ขอ้ความ และคณุสามารถตอบกลบัเรคคอรด์จากศนูย์ขอ้ความได ้
คณุจะไดร้บัเฉพาะสาํเนาหมายเหตุใหม่ทีเ่พิม่ในเรคคอรด์เทา่นัน้ คณุจะไมไ่ดร้บัหมายเหตุทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ของเรคคอรด์ 

 หมายเหตุท่ีส่งมาถงึคณุโดยผูใ้ช้อ่ืน ผูใ้ชอ้ืน่สามารถคลกิบนไอคอน หมายเหตุทีอ่ยู่ถดัจากชือ่คณุในเพจในแอปพลเิคชนัและสง่หมายเหตุถงึคุณ 
หมายเหตุทีส่ง่ถงึคณุดว้ยวธินีี้ถูกระบุโดยไอคอนรูปคนสองคน  

ศนูย์ขอ้ความประกอบดว้ยไอคอนหมายเหตุ (รปูเขม็หมดุ) และจํานวนของขอ้ความใหมจ่ะปรากฏถดัจากไอคอนหมายเหตุ 

เมือ่คณุคลกิทีไ่อคอนหมายเหตุในศูนย์ขอ้ความ รายการหมายเหตุจะปรากฏขึน้ สาํหรบัหมายเหตุแต่ละรายการ 
จะแสดงชือ่ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํหมายเหตุพรอ้มหวัเรือ่งหรอืหากไมม่หีวัเรือ่งจะแสดงขอ้ความสว่นแรกของหมายเหตุ และแสดงวนัทีข่องหมายเหตุหรอืหากเป็นหมายเหตุของวนันี้จะแสดงเวลา  

จากรายการหมายเหตุ คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ดูหมายเหตุ เลือ่นลงไปยงัหมายเหตุทีต่อ้งการ หากหมายเหตุนัน้เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีค่ณุขอรบัขอ้มลู 
คณุสามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิของเรคคอรด์จากลงิค์ในหมายเหตุ 

จดัทาํหมายเหตุใหม่ คลกิหมายเหตุใหม่ ป้อนหวัเรือ่งในแถวแรกหากต้องการ ป้อนหมายเหตุ และคลกิ บนัทกึ หวัเรือ่งเป็นตวัเลอืก; 
หากคุณไมไ่ดป้้อนหวัเรือ่ง ตวัอกัษรสองสามตวัแรกจากขอ้ความของหมายเหตุจะถูกคดัลอกเป็นหวัเรือ่ง 

ตอบกลบัหมายเหตุ เลือ่นลงไปยงัหมายเหตุทีต่อ้งการ คลกิ ตอบกลบั และป้อนหมายเหตุของคณุ เมือ่คณุคลกิ บนัทกึ 
การตอบกลบัของคณุจะสง่ไปยงัศนูย์ขอ้ความของผูใ้ชท้ีส่ง่หมายเหตุถงึคุณ หากคณุเลอืก โพสต ์
การตอบกลบัของคณุจะโพสต์ในเพจรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง และสง่ไปยงัผูใ้ชท้ัง้หมดทีข่อรบัขอ้มลูเรคคอรด์ 

ลบหมายเหตุ เลือ่นลงไปยงัหมายเหตุทีต่อ้งการ และคลกิ ลบ การดําเนนิการนี้จะลบสาํเนาหมายเหตุออกจากศูนย์ขอ้ความของคณุ 
แต่ไมล่บหมายเหตุฉบบัจรงิออกจากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์  

ดูรายละเอยีดผูใ้ชท้ีส่ง่หมายเหตุถงึคุณ เลือ่นลงไปยงัหมายเหตุทีต่อ้งการ และคลกิชือ่ผูใ้ช ้เพจรายละเอยีดผูใ้ชข้องผูใ้ชค้นนัน้จะปรากฏขึน้ 

คณุสามารถกาํหนดใหศ้นูย์ขอ้ความเป็นเครือ่งมอืทางเวบ็ในแปพลเิคชนัอืน่ได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การกาํหนดเครือ่งมอืศูนย์ขอ้ความ (ในหน้า 760) 

เมือ่กาํหนดศูนย์ขอ้ความเป็นเครือ่งมอืทางเวบ็ คณุสามารถคลกิปุ่ม รเีฟรช เพือ่อปัเดตศนูย์ขอ้ความดว้ยขอ้ความลา่สดุจาก Oracle CRM On Demand   
 

การทาํงานกบัแอปเพลต็ฟีด RSS 
ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถใชแ้อปเพลต็ฟีด RSS เพือ่ขอรบัขอ้มลูทีม่กีารอปัเดตบ่อยๆ ซึง่คณุสนใจได ้เชน่ รายการบลอ็ก หวัขอ้ขา่ว หรอื Podcast 
ขอ้มลูนี้สามารถเสรมิขอ้มลู CRM ของคณุดว้ยขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารขา่วซึง่คณุขอรบัขอ้มลู เป็นตน้ คณุอาจแสดงขา่วการตลาดทัว่ไปในโฮมเพจของคณุ 
และแสดงขา่วและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบันายจา้งของลกูคา้ของคุณภายในเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อได ้



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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Oracle CRM On Demand มโีปรแกรมอ่านฟีดภายในแอปพลเิคชนั ซึง่จะรวบรวมขอ้มลูเพือ่ทีค่ณุจะไมต่อ้งออกจากแอปพลเิคชนั เชน่ แทนทีจ่ะเขา้ไปดูขา่วการตลาดในเวบ็ไซต์อืน่ๆ 
ขอ้มลูดงักลา่วจะถกูสง่มาในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand นอกจากการรวบรวมขอ้มลูแลว้ โปรแกรมอ่านฟีดยงัสามารถรบัพารามเิตอรผ์ูใ้ชแ้ละฟิลด์เรคคอรด์ได ้  

แอปเพลต็ฟีด RSS เป็นเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองประเภทหนึ่ง ซึง่ผูดู้แลระบบของบรษิทัเป็นผูจ้ดัทาํโดยมกีารระบุ URL สาํหรบัฟีด RSS ดงันัน้แอปเพลต็ฟีด RSS 
สามารถปรากฏไดใ้นทีต่่อไปนี้: 

 โฮมเพจของฉัน 

 โฮมเพจประเภทเรคคอรด์ 

 เพจรายละเอยีดประเภทเรคคอรด์ 

 แถบการดําเนินการ 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง ไดท้ี ่เกีย่วกบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง 

คณุตอ้งเพิม่แอปเพลต็ลงในโครงรา่งโฮมเพจ, โครงรา่งเพจรายละเอยีด หรอืโครงรา่งแถบการดําเนินการ หากแอปเพลต็ไมไ่ดป้รากฏอยู่ในเพจหรอืแถบการดําเนนิการอยู่กอ่นแลว้ 

ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหต้ัง้ค่าแอปเพลต็ฟีด RSS ได ้ในกรณีนี้ ลงิคต์ัง้คา่จะปรากฏขึน้พรอ้มกบัแอปเพลต็และคุณสามารถเปลีย่นชือ่ของแอปเพลต็และ URL 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอปเพลต็เพือ่ใหแ้สดงฟีด RSS อืน่ได ้ถา้แอปเพลต็ฟีด RSS ไมส่ามารถตัง้ค่าได ้ลงิคต์ัง้คา่จะไมป่รากฏขึน้ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุจะกาํหนดใหแ้อปเพลต็ฟีด RSS สามารถตัง้คา่ไดเ้พยีงไมก่ีแ่อปเพลต็เทา่นัน้ 

หากผูดู้แลระบบของบรษิทัลบแอปเพลต็ฟีด RSS ทิง้ แอปเพลต็ในเวอรช์นัทีก่าํหนดเองจะถูกลบไปจากแอปพลเิคชนัดว้ย เชน่ ถา้ผูใ้ชค้นหนึง่มแีอปเพลต็สาํหรบัฟีดขา่ว CNN บนโฮมเพจของเขา 
และผูใ้ชอ้กีคนหนึง่ไดต้ัง้คา่แอปเพลต็นัน้สาํหรบัฟีดขา่ว NBC บนโฮมเพจของตนเอง ผูใ้ชท้ัง้สองคนจะไมส่ามารถเขา้ใชฟี้ดแอปเพลต็ไดถ้า้แอปเพลต็ฟีด RSS เริม่แรกถูกลบ  

การตัง้ค่าแอปเพลต็ฟีด RSS 

1 คลกิลงิคต์ัง้คา่ 

2 ในฟิลด์ชือ่ ใหพ้มิพช์ือ่ทีเ่หมาะสมสาํหรบัแอปเพลต็ 

3 ในฟิลด ์URL ใหแ้กไ้ข URL ตามตอ้งการ 

4 คลกิ บนัทกึ 

มกีารรเีฟรชฟีดดว้ยขอ้มลูจาก URL ทีต่ัง้ค่าไว ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่เกีย่วกบัมาตรฐานของ 
URL  

หมายเหตุ: คณุสามารถคลกิ ใชค้า่ดฟีอลต์ เพือ่กลบัไปใช ้URL ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทักาํหนด 
 

การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
หวัขอ้นี้จะอธบิายขัน้ตอนทัว่ไปในการใชง้านเรคคอรด์ดงันี้: 

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

 การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

 การดูตวัอย่างเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"การแสดงตวัอยา่งเรคคอรด์" ในหน้า 95) 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 



เริม่ตน้ใชง้าน 

 

44  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

 การอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเรคคอรด์หลกั (ในหน้า 104) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 110) 

 การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ (ในหน้า 122) 

 การโอนความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 124) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

 การเปลีย่นสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองในเรคคอร์ด (ในหน้า 127) 

 การอปัเดตกลุม่เรคคอรด์ (ในหน้า 127) 

 การรวมเรคคอรด์ (ในหน้า 129) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 

 การพมิพข์อ้มลูทีป่รากฏขึน้บนเพจ (ในหน้า 156) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ 

 เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 
 

เก่ียวกบัการเข้าถึงข้อมลู การใช้เรคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
การเขา้ถงึขอ้มลูใน Oracle CRM On Demand ของคณุมกีารกาํหนดโดยสว่นประกอบควบคมุการเขา้ใชบ้างรายการทีเ่ชือ่มโยงกบับทบาทผูใ้ชข้องคณุใน Oracle CRM On 
Demand ดงันี้: 

 สิทธ์ิ คณุสามารถเขา้ใชข้อ้มลูธุรกจิหรอืขอ้มลูการดูแลระบบบางอย่างได ้หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุไดร้บัสทิธิส์าํหรบัขอ้มลูนัน้ ตวัอย่างเชน่ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์จดัการกฎขอ้มลู - 
จดัการกฎเวริ์กโฟลว์ คณุสามารถเขา้ใชข้อ้มลูการตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ทัง้หมด 

 การเข้าใช้ประเภทเรคคอรด์และโปรไฟลก์ารเข้าใช้ เมือ่ตอ้งการเขา้ใชเ้รคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีก่าํหนด บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟล์การเขา้ใชข้องคณุตอ้งมกีารตัง้คา่ทีเ่หมาะสม ดงันี้: 

 สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุ การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ตอ้งมกีารอนุมตัใิหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ ตวัอย่างเชน่ หากตอ้งการเขา้ใชเ้รคคอร์ดของบรษิทั 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ของบรษิทั 

 โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องคณุตอ้งอนุญาตใหค้ณุเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ โปรไฟลก์ารเขา้ใชย้งัควบคุมการทาํงานทีคุ่ณสามารถดําเนนิการกบัขอ้มลูทีค่ณุสามารถเขา้ใชไ้ด ้ตวัอย่างเชน่ 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของอาจสามารถอนุมตัใิหส้ทิธิก์ารแกไ้ขเรคคอรด์บรษิทัทีค่ณุเป็นเจา้ของกบัคณุ 
และคา่ดฟีอลต์โปรไฟล์การเขา้ใชข้องคณุสามารถอนุมตัใิหส้ทิธิแ์บบอ่านอยา่งเดยีวกบัเรคคอรด์บญัชทีีคุ่ณดูผา่นการเขา้ใชท้ีใ่ชร้ว่มกนั แต่ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ  

หมายเหตุ: โปรไฟลก์ารเขา้ใชย้งัมกีารใชใ้นกลไกต่างๆ ในการใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั ซึง่มกีารอธบิายไวใ้นสว่นถดัไป 

กลไกการใช้เรคคอรด์ร่วมกนั 
ผูใ้ชส้ามารถใชเ้รคคอรด์ร่วมกนัผา่นทางกลไกการใชเ้รคคอรด์รว่มกนัต่อไปนี้: 



การทํางานกบัเรคคอรด์ 
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 ลาํดบัชัน้การรายงานของบริษทั ตวัอย่างเชน่ ผูจ้ดัการสามารถดูเรคคอรด์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

 การโอนสิทธ์ิของผูใ้ช้ ตวัอย่างเชน่ ผูใ้ชส้ามารถโอนสทิธิก์ารเขา้ใชใ้หก้บัผูใ้ชร้ายอืน่ทีอ่าจไมอ่ยูใ่นลาํดบัชัน้การรายงานเดยีวกนั 

 การเป็นสมาชิกสมุดบนัทึกท่ีกาํหนดเอง ตวัอย่างเชน่ กลุม่ผูใ้ชท้ีแ่ตกต่างกนัสามารถไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้ใชช้ดุเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง ซึง่ชือ่วา่ ขอ้ตกลงยอดนยิม 

 การเป็นสมาชิกของทีม ตวัอย่างเชน่ เจา้ของเรคคอรด์บรษิทัสามารถใชบ้รษิทัรว่มกนักบัชดุผูใ้ชไ้ดต้ามดุลยพนิจิของตน 

 การเป็นสมาชิกของกลุ่ม กลุม่ เป็นทมีของผูใ้ชท้ีก่าํหนดลว่งหน้า ตวัอย่างเชน่ หากผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิของกลุม่กลายเป็นเจา้ของเรคคอรด์ของผูต้ดิตอ่ สมาชกิคนอืน่ๆ 
ทัง้หมดของกลุม่เดยีวกนัยงัสามารถถูกเพิม่ลงในทมีของผูต้ดิต่อได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลุม่ โปรดดูที ่การจดัการกลุม่ 

หมายเหตุ: การใชข้อ้มลูรว่มกนัผ่านทางสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุในการใชข้อ้มลูรว่มกนัสาํหรบับรษิทัขนาดใหญ่ และมผีูใ้ชใ้ชเ้รคคอรด์ร่วมกนัมากกวา่หนึง่ลา้นเรคคอร์ด 

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถตัง้คา่ความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ช ้โหมดสมดุบนัทกึ 
หรอืโหมดผสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบันโยบายของบรษิทัและโหมดความเป็นเจา้ของทีต่ัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ คณุสามารถเป็นเจา้ของเรคคอรด์ไดโ้ดยตรง 
เขา้ถงึเรคคอรด์ผา่นทางกลไกการใชเ้รคคอรด์รว่มกนั หรอืใชง้านทัง้คู่รว่มกนั โหมดความเป็นเจา้ของมลีกัษณะดงันี้: 

 โหมดผูใ้ช้ เมือ่ตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ช ้แต่ละเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้ตอ้งมคีวามเป็นเจา้ของทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์ 
ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของเรคคอรด์เมือ่ผูใ้ชเ้ชือ่มโยงกบัฟิลด์เจา้ของของเรคคอรด์ หากฟิลด์สมดุบนัทกึมอียู่ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ฟิลด์สมดุบนัทกึจะแสดงสมดุบนัทกึของผูใ้ชท้ีเ่ชือ่มโยงกบัเจา้ของ 

 โหมดสมุดบนัทึก เมือ่มกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ เรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้จะไมม่กีารระบุเจา้ของ 
แต่ละเรคคอรด์ตอ้งมสีมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ การเชือ่มโยงสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองกบัเรคคอรด์ไมไ่ดห้มายความว่าสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
เนื่องจากสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเป็นกลไกการใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั การเชือ่มโยงสมดุบนัทกึหลกัทีก่ําหนดเองกบัเรคคอรด์ จะแสดงเรคคอรด์ทีเ่ป็นของสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเป็นสว่นใหญ่ 
และไมไ่ดเ้ป็นของผูใ้ชร้ายใดรายหนึง่ โหมดสมดุบนัทกึมปีระโยชน์สาํหรบัรายงานทีคุ่ณตอ้งการแสดงเรคคอรด์ของสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองบางรายการ เพือ่จะไดไ้มต่อ้งมกีารนบัจํานวนหลายครัง้ 
หากเรคคอรด์ยงัมกีารใชร้่วมกนักบัสมดุบนัทกึอื่นดว้ย 

 โหมดผสม เมือ่มกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผสม เรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้สามารถตัง้คา่ดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่้งต่อไปนี้: 

 สามารถตัง้คา่เรคคอรด์ไดโ้ดยไมต่อ้งมเีจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยง 

 เรคคอรด์สามารถมเีจา้ของทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์ 

 เรคคอรด์สามารถมสีมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ 

สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีไ่มส่นบัสนุนสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองแต่ตอ้งการเจา้ของ สนบัสนุนเฉพาะโหมดผูใ้ชข้องความเป็นเจา้ของเรคคอรด์เทา่นัน้ 

ในโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ใดกต็าม เรคคอรด์ไมส่ามารถมทีัง้เจา้ของทีร่ะบุและสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถระบุสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเพิม่เตมิใหก้บัเรคคอรด์ในโหมดความเป็นเจา้ของใดๆ ได ้หากประเภทเรคคอรด์สนบัสนุนสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง 

หากฟิลด์สมดุบนัทกึมอียู่ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ฟิลด์ดงักลา่วสามารถแสดงชือ่สมดุบนัทกึของผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองสาํหรบัเรคคอรด์ หรอืฟิลด์อาจเวน้วา่งไว ้ดงันี้: 

 หากผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของเรคคอรด์ ฟิลดส์มดุบนัทกึจะแสดงชือ่สมดุบนัทกึของผูใ้ชใ้นฐานะเจา้ของเรคคอรด์ 

 หากผูใ้ชไ้มไ่ดเ้ป็นเจา้ของเรคคอรด์ดงักลา่ว ฟิลดส์มดุบนัทกึอาจแสดงสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองของเรคคอรด์ หรอืฟิลด์อาจเวน้วา่งไว ้

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โดยทาํใหบ้างฟิลด์มคีวามจําเป็นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถเปลีย่นโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การตัง้คา่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 

ค่าดีฟอลต์ในฟิลด์เจ้าของและสมุดบนัทึก 
เมือ่คณุเปิดเพจเรคคอรด์ใหม ่คา่ในฟิลด์เจา้ของและสมดุบนัทกึจะมดีงันี้: 

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ช ้ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์เจา้ของดว้ยชือ่ย่อของคณุโดยอตัโนมตั ิหากมฟิีลด์สมดุบนัทกึ 
ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์ดงักลา่วดว้ยชือ่สมดุบนัทกึผูใ้ชข้องคณุโดยอตัโนมตั ิ



เริม่ตน้ใชง้าน 
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 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผสม ระบบจะไมป็่อปปเูลททัง้ฟิลด์เจา้ของและฟิลด์สมดุบนัทกึ  

หมายเหตุ: การนดัหมายทีคุ่ณจดัทาํผา่นปฏทินิของคณุเป็นขอ้ยกเวน้ของลกัษณะปกตสิาํหรบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ เมือ่คณุจดัทาํการนัดหมายผา่นปฏทินิของคณุ 
ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์เจา้ของดว้ยชือ่ของคณุ โดยไมค่าํนงึถงึโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 

 หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 ระบบจะไมป็่อปปเูลทฟิลด์เจา้ของในเรคคอรด์ใหม่ 

 สาํหรบัฟิลด์สมดุบนัทกึ คา่ดฟีอลต์จะขึน้อยู่กบัคา่ดฟีอลต์สมดุบนัทกึทีร่ะบุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ ดงันี้: 

 หากมกีารระบุสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์สมดุบนัทกึในเรคคอรด์ใหมด่ว้ยชือ่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ทีร่ะบุโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมไ่ดร้ะบุคา่ดฟีอลต์สมดุบนัทกึสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ หรอืหากระบุสมดุบนัทกึของผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทัง้หมดเป็นคา่ดฟีอลต์สมดุบนัทกึสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
ฟิลด์สมดุบนัทกึจะไมป็่อปปเูลทในเรคคอรด์ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสมดุบนัทกึทัง้หมด โปรดดทูี ่การใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ (ในหน้า 88) 

หมายเหตุ: ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึอาจเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในโครงรา่งเพจ แมว้า่จะตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ไวใ้นโหมดผสมกต็าม หากฟิลด์เจา้ของเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
ฟิลด์เจา้ของจะเวน้วา่งไวต้ามคา่ดฟีอลต์เมือ่คณุเปิดเพจเรคคอรด์ใหม ่แต่คณุจะตอ้งเลอืกเจา้ของสาํหรบัเรคคอรด์กอ่นทีคุ่ณจะบนัทกึเรคคอรด์ เมือ่คุณเลอืกเจา้ของสาํหรบัเรคคอรด์ 
ฟิลด์สมดุบนัทกึจะแสดงชือ่สมดุบนัทกึผูใ้ชส้าํหรบัเจา้ของนัน้ หากฟิลดส์มดุบนัทกึเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในโครงรา่งเพจ คณุจะตอ้งเลอืกสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองกอ่นทีคุ่ณจะบนัทกึเรคคอรด์ 

จะเกิดอะไรขึน้เม่ือโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์มีการเปล่ียนแปลง 
เมือ่โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์เปลีย่นแปลงจากโหมดหนึง่ไปเป็นโหมดอืน่ จะเกดิลกัษณะดงันี้: 

 เมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์ใหมข่องประเภทเรคคอรด์นัน้ คณุอาจตอ้งเลอืกเจา้ของสาํหรบัเรคคอรด์หรอืเชือ่มโยงสมดุบนัทกึหลกักบัเรคคอรด์ใหม่ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของใหม ่

 หากคุณเป็นผูใ้ชร้ายแรกทีจ่ะอปัเดตเรคคอรด์หลงัจากเปลีย่นโหมดความเป็นเจา้ของ คณุอาจตอ้งเลอืกเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบัเรคคอรด์กอ่นจงึจะสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคุณ 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของใหม ่ตารางต่อไปนี้แสดงลกัษณะในแต่ละสถานการณ์ 

โหมดเดิม โหมดใหม่ ลกัษณะ 

โหมดผูใ้ช ้ โหมดสมดุบนัทกึ คณุตอ้งเลอืกสมดุบนัทกึหลกัในฟิลด์สมดุบนัทึ

ก 

โหมดผูใ้ช ้ โหมดผสม คณุสามารถเลอืกเจา้ของในฟิลด์เจา้ของหรอืส

มดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองในฟิลด์สมดุบนัทกึ 
แต่คณุไมส่ามารถเลอืกทัง้คู ่

โหมดสมดุบนัทกึ โหมดผูใ้ช ้ คณุตอ้งเลอืกผูใ้ชใ้นฟิลด์เจา้ของ 

โหมดสมดุบนัทกึ โหมดผสม คณุสามารถเลอืกเจา้ของในฟิลด์เจา้ของหรอืส

มดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองในฟิลด์สมดุบนัทกึ 
แต่คณุไมส่ามารถเลอืกทัง้คู ่

โหมดผสม โหมดผูใ้ช ้ คณุตอ้งเลอืกผูใ้ชใ้นฟิลด์เจา้ของ 

โหมดผสม โหมดสมดุบนัทกึ คณุตอ้งเลอืกสมดุบนัทกึหลกัในฟิลด์สมดุบนัทึ

ก 

นอกจากนี้ หากเจา้ของเรคคอรด์ทีม่อียู่ถูกนําออกจากเรคคอรด์ เมือ่มกีารอปัเดตเรคคอรด์นัน้หลงัจากโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์เปลีย่นจากโหมดผูใ้ชไ้ปเป็นโหมดอืน่ 
จะเกดิลกัษณะต่อไปนี้: 

 หากประเภทเรคคอรด์สนบัสนุนทมี สมาชกิทัง้หมดในทมียกเวน้เจา้ของเดมิของเรคคอรด์ จะยงัคงเป็นสมาชกิของทมี 
ลกัษณะดงักลา่วจะเหมอืนกนัสาํหรบัสมาชกิของทมีซึง่เป็นสมาชกิของกลุ่มทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้า ซึง่หมายถงึ สมาชกิทัง้หมดของกลุม่ยกเวน้เจา้ของเดมิของเรคคอรด์ ซึง่ยงัคงเป็นสมาชกิของทมี 
อย่างไรกต็าม ประเภทเรคคอรด์บรษิทัเป็นขอ้ยกเวน้สาํหรบักฎนี้ หากเจา้ของบรษิทัคนเดมิเป็นสมาชกิของกลุม่ทีก่าํหนดลว่งหน้า สมาชกิทกุคนของกลุม่จะถูกลบออกจากทมี 
สมาชกิในทมีคนใดทีไ่มใ่ชส่มาชกิในกลุ่มทีก่าํหนดลว่งหน้าจะยงัคงเป็นสมาชกิในทมีตามเดมิ เชน่เดยีวกบักรณปีระเภทเรคคอรด์อืน่ๆ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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หมายเหตุ: ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ระบบจะไมไ่ดค้งเจา้ของเดมิของเรคคอรด์ไวเ้ป็นสมาชกิของทมี ตามทีอ่ธบิายไวใ้นทีน่ี้ อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอร์ดเพือ่คงเจา้ของเดมิของเรคคอรด์ไวเ้ป็นสมาชกิของทมีในเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์เพือ่คงเจา้ของเดมิไวเ้ป็นสมาชกิของทมี โปรดด ูการปรบัแต่งความเป็นเจา้ของกอ่นหน้าสาํหรบัเรคคอรด์ทีใ่ชร้ว่มกนั 

 หากกจิกรรมทีม่เีจา้ของหนึง่รายกอ่นหน้านี้ไดร้บัการอปัเดตและมกีารลา้งขอ้มลูฟิลด์เจา้ของ กจิกรรมจะไมป่รากฏในปฏทินิของเจา้ของเดมิอกีต่อไป อย่างไรกต็าม 
กจิกรรมจะปรากฏในรายการกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ผูใ้ชเ้ขา้ใชจ้ากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ผูใ้ชร้ายใดๆ รวมถงึเจา้ของเดมิของเรคคอรด์ ซึง่มสีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ผา่นการเป็นสมาชกิสมดุบนัทกึ 
จะเหน็กจิกรรมในรายการทีเ่กีย่วขอ้งของกจิกรรมทีเ่ปิดหรอืเสรจ็สมบูรณ์ ตามความเหมาะสม 

 

เก่ียวกบัโครงร่างของเพจเรคคอรด์ใหม่ 
ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน โครงรา่งฟิลด์บนเพจทีค่ณุป้อนขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์ใหม่นัน้เหมอืนกบัโครงรา่งฟิลด์บนเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ อย่างไรกต็าม 
คณุอาจเหน็โครงรา่งทีแ่ตกต่างกนั โดยขึน้อยู่กบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชข้องคณุ โครงรา่งทีคุ่ณเหน็เมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์จะไดร้บัการกาํหนดตามคุณสมบตัติ่อไปนี้: 

 โครงร่างท่ีกาํหนดเองสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหม ่ผูดู้แลระบบของคณุสามารถจดัทาํโครงรา่งทีก่ําหนดเองทีใ่ชเ้ฉพาะสาํหรบัเพจทีค่ณุป้อนขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์ใหมใ่นประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ 
แลว้จากนัน้จงึระบโุครงรา่งใหก้บับทบาทของคณุ โดยทัว่ไปแลว้ โครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหมจ่ะมจีํานวนฟิลด์น้อยกวา่โครงรา่งเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบของคณุสามารถระบุวา่โครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหมจ่ะใชเ้ฉพาะเมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์ผา่นแถบการดําเนนิการเทา่นัน้ (หรอืผา่นสว่นหวัรว่ม 
หากคุณใชธ้มีโมเดริ์น) หากผูดู้แลระบบของคณุเลอืกตวัเลอืกนี้ในบทบาทของคณุ จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้ข ึน้: 

 มกีารใชโ้ครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหมใ่นฟอรม์ทีจ่ะเปิดขึน้เมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์ผา่นแถบการดําเนนิการ 

 มกีารใชโ้ครงรา่งฟิลด์ของเพจรายละเอยีดในเพจเรคคอรด์ใหมท่ีเ่ปิดขึน้เมือ่คุณจดัทาํเรคคอรด์จากพื้นทีอ่ ืน่ๆ ใน Oracle CRM On Demand เชน่ 
เมือ่คณุเปิดเพจเรคคอรด์ใหมโ่ดยการคลกิปุ่ม ใหม ่บนเพจโฮมเพจ เพจรายการ หรอืเพจรายละเอยีด  

หมายเหตุ: เมือ่มกีารใชโ้ครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหม ่ลงิค ์ขัน้สงู จะใชไ้ดบ้นเพจนัน้ เพือ่ใหค้ณุสามารถสลบัไปใชโ้ครงรา่งแบบเตม็ของเพจเรคคอรด์ใหม่ 

 โครงร่างส่วนบุคคล หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุอนุญาตใหค้ณุสามารถทาํโครงรา่งฟิลด์บนเพจ รายละเอยีด ของเรคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคล 
และหากคุณทาํโครงรา่งฟิลด์สาํหรบัเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคล จะมกีารใชโ้ครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลของคณุในเพจทีคุ่ณป้อนขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์ใหมด่ว้ยเชน่กนั 
เวน้แต่จะมกีารระบุโครงรา่งทีก่าํหนดเองใหก้บับทบาทของคณุสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหม่ มกีารระบุโครงรา่งทีก่าํหนดเองใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหม่ 
จะมกีารใชโ้ครงรา่งทีก่าํหนดเองแทนโครงรา่งส่วนบุคคลของคณุ ลงิค ์ขัน้สงู จะใชไ้ดบ้นเพจนัน้ เพือ่ใหค้ณุสามารถสลบัไปใชโ้ครงรา่งสว่นบุคคลของคณุสาํหรบัเพจ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการทาํโครงรา่งเพจของคุณใหเ้ป็นสว่นบุคคล โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถทาํโครงรา่งฟิลด์ของโครงรา่งทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหมเ่ป็นสว่นบุคคลได ้
 

การจดัทาํเรคคอรด์ 
คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์จากพื้นทีต่่างๆ ภายในแอปพลเิคชนัได้ พืน้ทีท่ ีคุ่ณเลอืกจะขึน้อยู่กบัวา่คณุตอ้งการ: 

 จดัทาํเรคคอรด์ในวนิโดวป็์อปอปัซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์ทีค่ณุกาํลงัทาํงานอยู่ คณุจะไมเ่สยีทีใ่นพืน้ทีห่ลกัของแอปพลเิคชนั 

 จดัทาํเรคคอรด์จากการคลกิทีปุ่่มใหมบ่นโฮมเพจ เพจรายการ หรอืเพจรายละเอยีด เพจแต่ละเพจเหลา่นี้เปิดฟอรม์เดยีวกบัวธิอีืน่ๆ แต่จะเปลีย่นโฟกสัจากจากเพจปจัจุบนัไปเป็นเพจแกไ้ข 
คณุอาจตอ้งใชล้งิคย์อ้นกลบัเพือ่กลบัไปยงัเพจทีคุ่ณเคยใชง้าน 

 จดัทาํเรคคอรด์สาํหรบัเรคคอรด์ประเภทต่างๆ ซึง่เชือ่มโยงโดยอตัโนมตักิบัเรคคอรด์ปจัจบุนัทีคุ่ณกําลงัใชง้าน 

คณุยงัสามารถจดัทาํเรคคอรด์ใหมไ่ดด้ว้ยวธิกีารต่อไปนี้: 

 โดยการอมิปอรต์เรคคอรด์: 

 ใชโ้ปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลูอมิปอรต์เรคคอรด์จากไฟล์ comma-separated value (CSV) ภายนอก หากบทบาทผูใ้ชข้องคุณมสีทิธิ ์อมิปอรต์สว่นบุคคล 

 การใชยู้ทลิติไีคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand 
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 การใชบ้รกิารทางเวบ็เพือ่ทาํใหเ้รคคอรด์ตรงกนักบัแอปพลเิคชนัอืน่ๆ 

ประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถอมิปอรต์ไดจ้ะขึน้อยู่กบัสทิธทิีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารอมิปอรต์เรคคอรด์จากไฟล์ CSV 
ภายนอกและทีม่าภายนอกอืน่ๆ โปรดดูที ่เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ 

 โดยการแปลงคา่เรคคอรด์ลดี คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ต่อไปนี้ตัง้แต่หนึง่เรคคอรด์ขึน้ไปโดยการแปลงคา่เรคคอรด์ลดี ทัง้นี้ข ึน้กบัตวัเลอืกทีค่ณุเลอืกบนเพจแปลงคา่ลดี: 

 เรคคอรด์บรษิทั 

 เรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

 เรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแปลงคา่ลดี โปรดดูที ่การแปลงคา่ลดีเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง หรอืโอกาสทางการขาย (ในหน้า 223) 

 โดยการแปลงคา่เรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ต่อไปนี้ตัง้แต่หนึง่เรคคอรด์ขึน้ไปโดยการแปลงคา่เรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
ทัง้นี้ข ึน้กบัตวัเลอืกทีค่ณุเลอืกบนเพจแปลงคา่การลงทะเบยีนขอ้ตกลง: 

 เรคคอรด์บรษิทั 

 เรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

 เรคคอร์ดโอกาสทางการขาย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแปลงคา่การลงทะเบยีนขอ้ตกลง โปรดดูที ่การแปลงคา่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืโอกาสทางการขาย (ในหน้า 442) 

คําแนะนํา:  ในการป้องกนัเรคคอรด์ซํ้า ใหค้น้หาเรคคอรด์กอ่นจะจดัทาํเรคคอรด์ใหม่ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

หมายเหตุ: เครือ่งหมายดอกจนั (*) ขา้งชือ่ฟิลด์หมายถงึฟิลด์นัน้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น และหากมกีารระบุโครงรา่งทีก่าํหนดเองใหก้บับทบาทของคณุสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหมข่องประเภทเรคคอร์ด 
เพจทีเ่ปิดเมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์อาจมฟิีลด์น้อยกวา่ทีม่อียู่ในโครงรา่งเพจแบบสมบูรณ์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ หากคุณตอ้งการเพิม่ขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์เพิม่เตมิ 
คณุสามารถเปิดเพจแบบสมบูรณ์โดยคลกิทีล่งิคข์ ัน้สงูในเพจเรคคอรด์ใหม่ 
จะมลีงิคข์ ัน้สงูในเพจเรคคอรด์ใหมก่ต็่อเมือ่มกีารระบุโครงรา่งทีก่าํหนดเองใหบ้ทบาทของคณุสาํหรบัเพจเรคคอรด์ใหมข่องประเภทเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงรา่งฟิลด์ในเพจเรคคอร์ดใหม ่
โปรดดูที ่เกีย่วกบัโครงรา่งของเพจเรคคอรด์ใหม่ (ในหน้า 47) 

ในการจดัทาํเรคคอรด์โดยใช้ส่วนจดัทาํ 

1 ในแถบการดําเนินการ ใหข้ยายสว่นจดัทาํหากจําเป็น 

2 คลกิทีป่ระเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการจดัทาํ 

3 ในฟอรม์เรคคอรด์ใหม่ ใหป้้อนขอ้มลูเรคคอรด์ 

4 บนัทกึเรคคอรด์ โดยการคลกิ บนัทกึ หรอื บนัทกึและดําเนินการต่อ:   

 หากคุณคลกิ บนัทกึ จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะบนัทกึเรคคอรด์ใหมแ่ละปิดฟอรม์เรคคอรด์ใหม่  

 หากคุณคลกิ บนัทกึและดําเนินการต่อ จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะบนัทกึเรคคอรด์ใหมแ่ละนาวเิกตไปทีเ่พจรายละเอยีดของเรคคอรด์ใหม ่
เพือ่ใหค้ณุสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูเพิม่เตมิ ตวัอย่างเชน่ หมายเหตุและเอกสารแนบ เขา้กบัเรคคอร์ด     

ในการจดัทาํเรคคอรด์จากโฮมเพจ เพจรายการ หรือเพจรายละเอียด 

1 จากเพจใดๆ เหลา่นี้ ใหค้ลกิทีปุ่่มใหมใ่นแถบชือ่ 

2 ในเพจแกไ้ข ใหป้้อนขอ้มลูเรคคอรด์ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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3 บนัทกึเรคคอรด์ 

ในการจดัทาํเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีเ่ลือก 

1 เลอืกเรคคอรด์ 

คณุสามารถดูคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ไดท้ี ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ใหเ้ลือ่นไปยงัสว่นทีต่อ้งการ 

3 บนแถบชือ่ของสว่นนัน้ ใหค้ลกิทีปุ่่ม ใหม ่หรอื เพิม่ 

4 ในเพจแกไ้ข ใหป้้อนขอ้มลูเรคคอรด์ 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 

การป้อนข้อมูลในเรคคอรด์ 
เมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์ คณุสามารถป้อนขอ้มลูในบางฟิลดไ์ดโ้ดยตรง หรอืจะเลอืกคา่จากรายการดรอปดาวน์กไ็ด้ นอกจากนี้ ในบางฟิลด์ 
คณุยงัสามารถคลกิไอคอนทีด่า้นขวาของฟิลด์เพือ่แสดงวนิโดวท์ีคุ่ณใชเ้ลอืกคา่หรอืป้อนคา่ได ้ไอคอนทีคุ่ณสามารถคลกิได ้มดีงันี้: 

 ไอคอนโทรศพัท์ ใหค้ณุสามารถป้อนรายละเอยีดหมายเลขโทรศพัทไ์ด ้

 ไอคอนปฏิทิน ใหค้ณุสามารถเลอืกวนัทีไ่ด้ 

 ไอคอนสกลุเงิน ใหค้ณุสามารถคน้หา และเลอืกสกลุเงนิได ้

 ไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) ใหค้ณุสามารถคน้หา และเลอืกเรคคอรด์หนึง่รายการหรอืหลายรายการ ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์ทีค่ณุกาํลงัจดัทํา 
ไอคอนคน้หานี้ยงัใชใ้นการเลอืกคา่ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการอกีดว้ย 

เก่ียวกบัฟิลดร์ายการสาํหรบัเลือกและกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก 
ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก คณุสามารถเลอืกคา่จากรายการคา่ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้า หากบรษิทัของคณุใชก้ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 
บรษิทัของคุณจะสามารถจํากดัคา่ทีใ่ชไ้ดใ้นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกใหเ้ป็นชดุย่อยของคา่ทีก่าํหนดไวส้าํหรบัฟิลด์ในบางกรณี 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกและกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก และฝา่ย (ในหน้า 55) 

เก่ียวกบัรายการสาํหรบัเลือกแบบหลายรายการ 
รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการเป็นรายการสาํหรบัเลอืกทีค่ณุสามารถเลอืกคา่ไดห้ลายคา่ เมือ่คณุคลกิทีไ่อคอนคน้หาของรายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ วนิโดวป็์อปอปัจะปรากฏขึน้ 
ซึง่ทาํใหค้ณุสามารถเลอืกคา่ทีต่อ้งการไดโ้ดยการยา้ยคา่จากรายการทีม่อียู่ไปยงัรายการทีเ่ลอืก คุณสามารถยา้ยคา่จากรายการหนึ่งไปยงัอกีรายการหนึ่งไดโ้ดยการดบัเบลิคลกิทีค่า่ 
หรอืโดยการเลอืกคา่และใชล้กูศรซา้ยและขวาเพือ่ยา้ยคา่ คณุยงัสามารถเรยีงลาํดบัคา่เหลา่นัน้ในรายการทีเ่ลอืกไดอ้กีดว้ย 

รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการรองรบัประเภทเรคคอรด์ดงัต่อไปนี้: 

 บรษิทั 

 กจิกรรม 

 ผูต้ดิต่อ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01  

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 
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 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 คูค่า้ 

 คาํขอบรกิาร 

เก่ียวกบัฟิลดห์มายเลขโทรศพัท์ 
ฟิลด์หมายเลขโทรศพัทม์ไีอคอนโทรศพัทอ์ยู่ถดัจากฟิลด ์การคลกิไอคอนจะเปิดโปรแกรมแกไ้ขหมายเลขโทรศพัท์ ซึง่คุณสามารถดําเนนิการดงันี้: 

 เลอืกประเทศของหมายเลขโทรศพัท ์

 ป้อนรหสัเมอืงหรอืรหสัพืน้ที ่

 ป้อนหมายเลขโทรศพัทท์อ้งถิน่ 

 ป้อนหมายเลขต่อภายใน (หากม)ี 

เมือ่คณุบนัทกึหมายเลขโทรศพัท ์Oracle CRM On Demand จะนําหน้าหมายเลขโทรศพัทท์ีค่ณุป้อนดว้ยสองสว่นต่อไปนี้: 

 เครือ่งหมายบวก (+) แทนรหสัการเขา้ใชก้ารโทรทางไกลต่างประเทศเพือ่โทรออกจากประเทศทีค่ณุพาํนกัอยู่ 

ตวัอย่างเชน่ หากการตัง้คา่โลแคลสาํหรบัเรคคอร์ดผูใ้ชข้องคณุเป็นภาษาองักฤษ - สหรฐัอเมรกิา เครือ่งหมายบวกจะแทนรหสัการเขา้ใชก้ารโทรทางไกลต่างประเทศ 011 
หากการตัง้ค่าโลแคลสาํหรบัเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุเป็นภาษาฝรัง่เศส - ฝรัง่เศส เครือ่งหมายบวกจะแทนรหสัการเขา้ใชก้ารโทรทางไกลต่างประเทศ 00 

 รหสัการโทรของประเทศทีคุ่ณเลอืกสาํหรบัหมายเลขโทรศพัทข์องคุณ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืกสเปนเป็นประเทศสาํหรบัหมายเลขโทรศพัทข์องคณุ Oracle CRM On Demand จะแสดงรหสั 34 
นําหน้าหมายเลขโทรศพัทต์่อจากเครือ่งหมายบวก 

คําแนะนํา: หากคณุตอ้งการกาํหนดรหสัประเทศของแต่ละประเทศ คณุสามารถคลกิไอคอนโทรศพัท์ แลว้เลอืกประเทศ และบนัทกึขอ้มลู รหสัประเทศของแต่ละประเทศจะแสดงในฟิลด์โทรศพัท์ 

รายชือ่ประเทศในโปรแกรมแกไ้ขหมายเลขโทรศพัทจ์ะมรีฐัอสิระ อาณาเขตนอกประเทศ และดนิแดนของรฐัเอกราชรวมอยู่ดว้ย ตวัอย่างเชน่ เกาะแมนเป็นอาณานคิมปกครองตนเองของสหราชอาณาจกัร 
และเกาะโอลนัด์เป็นดนิแดนของฟินแลนด ์รฐัอสิระ อาณาเขตนอกประเทศ หรอืดนิแดนดงักลา่วอาจมรีหสัประเทศเดยีวกบัรฐัเอกราชของตน ในกรณเีชน่นี้ 
เมือ่คณุแกไ้ขหมายเลขโทรศพัทท์ีม่รีหสัประเทศดงักลา่ว ฟิลด์ประเทศในโปรแกรมแกไ้ขหมายเลขโทรศพัทจ์ะแสดงชือ่ของรฐัเอกราช แมว้า่จะเลอืกรฐัอสิระ อาณาเขตนอกประเทศ 
หรอืดนิแดนของรฐัเอกราชนัน้ไวเ้มือ่ป้อนหมายเลขครัง้แรกกต็าม 

ตวัอย่างเชน่ คณุอาจเลอืกเกาะโอลนัด์ในฟิลด์ประเทศในโปรแกรมแกไ้ขหมายเลขโทรศพัทเ์มือ่คุณป้อนหมายเลขโทรศพัทค์รัง้แรก Oracle CRM On Demand จะเตมิหมายเลข 358 
ไวข้า้งหน้าหมายเลขโทรศพัทน์ัน้โดยอตัโนมตั ิรวมทัง้เครือ่งหมายบวก หลงัจากนัน้ หากคุณคลกิไอคอนโทรศพัทเ์พือ่แกไ้ขหมายเลขโทรศพัท์ 
ชือ่ประเทศฟินแลนด์จะปรากฏในฟิลด์ประเทศในโปรแกรมแกไ้ขหมายเลขโทรศพัท์ 

เก่ียวกบัฟิลดจ์าํเป็นโดยมีเงื่อนไข 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ใหฟิ้ลด์กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยมเีงือ่นไขได ้กลา่วคอื ฟิลด์ดงักลา่วไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ แต่กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นหากขอ้มลูในฟิลด์อืน่ๆ 
ในเรคคอรด์ตรงกบัเกณฑบ์างอย่าง เมือ่มกีรณเีช่นนี้เกดิขึน้ จะมเีครือ่งหมายดอกจนั (*) สแีดงปรากฏอยู่ดา้นขา้งของฟิลด์นัน้ ซึง่ตอนนี้กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
และหากมป้ีายขอ้ความปรากฏอยู่สาํหรบัฟิลด์นัน้ ป้ายขอ้ความจะปรากฏเป็นขอ้ความสแีดง หากฟิลดน์ัน้วา่งอยู่ คณุตอ้งอปัเดตขอ้มลูลงในฟิลด์กอ่นจงึจะสามารถบนัทกึเรคคอรด์ได ้

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้จํากดับางประการทีม่ผีลบงัคบัใชเ้มือ่ทาํการแกไ้ขฟิลด์จาํเป็นโดยมเีงือ่นไข โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข 

เก่ียวกบัการแปลงข้อความเป็นลิงคโ์ดยอตัโนมติั 
หากสตรงิขอ้ความทีค่ณุป้อนในฟิลด์ประเภทขอ้ความ (สัน้) หรอืขอ้ความ (ยาว) เริม่ตน้ดว้ย http:// หรอื https:// 
ขอ้ความนัน้อาจไดร้บัการแปลงเป็นลงิคโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่บนัทกึคา่ฟิลดแ์ลว้ ชอ่งทาํเครือ่งหมายแปลงคา่ขอ้ความ URL 
เป็นลงิคใ์นโปรไฟลบ์รษิทัจะกาํหนดลกัษณะของขอ้ความเชน่นี้ในฟิลด์เหลา่นี้ดงัต่อไปนี้: 



การทํางานกบัเรคคอรด์ 
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 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทั ขอ้ความจะไดร้บัการแปลงเป็นลงิคโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่บนัทกึคา่ฟิลดแ์ลว้ 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไว ้ขอ้ความจะไมไ่ดร้บัการแปลงเป็นลงิค์ 

เก่ียวกบัฟิลด์ท่ีอยู่ 
สาํหรบัทีอ่ยู่ แอปพลเิคชนัจะแสดงฟิลด์ต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัขอ้มลูเฉพาะของแต่ละประเทศ ตวัอย่างเชน่ หากคุณเลอืกประเทศญีปุ่่นเป็นประเทศของทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ของบรษิทั ฟิลด์ทีอ่ยู่อืน่ๆ 
จะเปลีย่นเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัทีอ่ยู่ในประเทศญีปุ่่น เชน่ Chome, Ku และ Shi/Gun 

โดยทัว่ไป ทีอ่ยู่จะจดัเกบ็ไวใ้นเรคคอรด์ประเภทเฉพาะ อย่างไรกต็าม ทีอ่ยู่บางรายการจะแสดงเมือ่คณุเชือ่มโยงเรคคอรด์หนึง่กบัเรคคอรด์อืน่ ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณป้อนทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็และทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ของบรษิทั ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็จะปรากฏบนเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อเมือ่คณุเชือ่มโยงบรษิทักบัผูต้ดิต่อ 

หากผูดู้แลระบบของบรษิทัไดเ้พิม่สว่นทีอ่ยู่ในแอปพลเิคชนัของคณุ คณุสามารถตดิตามเรคคอรด์ทีอ่ยู่เพิม่เตมิของบรษิทัและผูต้ดิต่อได ้เมือ่ตดิตามทีอ่ยู่ของผูต้ดิต่อ 
ทีอ่ยู่หลกัจะเป็นทีอ่ยู่ทีค่ณุป้อนในสว่นทีอ่ยู่สาํรองเสมอ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัฟิลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 51) 

 เกีย่วกบัฟิลด์ทีแ่สดงเป็นภาพ (ในหน้า 53) 

 เกีย่วกบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก และฝา่ย (ในหน้า 55) 

 เกีย่วกบัฟิลด์ทีป่กปิดได ้(ในหน้า 57) 

 เกีย่วกบัตวัอกัษรพเิศษในทีอ่ยู่อเีมล ์(ในหน้า 58) 

 เกีย่วกบัโครงรา่งของเพจเรคคอรด์ใหม่ (ในหน้า 47) 
 

เก่ียวกบัฟิลดท่ี์ต่อกนั 
ฟิลด์ทีต่่อกนั เป็นฟิลด์ทีส่ามารถแสดงคา่จากหลายฟิลด์และสามารถแสดงขอ้ความเพิม่เตมิไดด้ว้ย ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนัไดแ้ทบทกุประเภทเรคคอรด์ ตวัอย่างเชน่ 
ผูดู้แลระบบของคณุอาจตัง้คา่ฟิลด์ทีต่่อกนัทีเ่รยีกว่าโปรไฟลใ์นประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อเพือ่แสดงคา่ของฟิลด์ตําแหน่งและฟิลด์อาย ุในรปูแบบต่อไปนี้: 

ตําแหน่ง, อาย ุอาย ุ

ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถเพิม่ฟิลด์ลงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ หากตําแหน่งของผูต้ดิต่อคอื ผูจ้ดัการ และผูต้ดิต่อมอีาย ุ41 ปี 
ฟิลด์ทีต่่อกนัของโปรไฟลข์องผูต้ดิต่อจะแสดงดงันี้: 

ผูจ้ดัการ, อาย ุ41 ปี 

หากคุณมสีทิธิท์ ีจ่ําเป็นในการแกไ้ขฟิลด์ทีป่รากฏภายในฟิลด์ทีต่่อกนั คณุจะสามารถแกไ้ขฟิลด์ผา่นฟิลด์ทีต่่อกนัได้ ในตวัอย่างทีอ่ธบิายไวก้อ่นหน้านี้ 
คณุสามารถเปลีย่นตําแหน่งของผูต้ดิต่อไดโ้ดยการแกไ้ขฟิลด์ทีต่่อกนั แต่คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงอายุของผูต้ดิต่อ อายุของผูต้ดิตอ่จะคาํนวณจากวนัเกดิในเรคคอรด์ของผูต้ดิต่อ 
และฟิลด์อายุเป็นฟิลด์ทีไ่มส่ามารถแกไ้ขได้ 

ฟิลดท์ีต่่อกนัอาจปรากฏในเพจรายละเอยีดและเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ ในเพจรายการ และในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกนั อย่างไรกต็าม คณุไมส่ามารถใชฟิ้ลด์ทีต่่อกนัเป็นฟิลด์คน้หา 
หรอืเป็นฟิลด์ฟิลเตอรข์องรายการ คณุอาจจะใชฟิ้ลด์ทีอ่ยู่ภายในฟิลด์ทีต่่อกนัเป็นฟิลด์คน้หาและเป็นฟิลด์ฟิลเตอรข์องรายการได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชข้องคณุ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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 ขอ้ควรพจิารณาเมือ่มกีารแกไ้ขฟิลด์ในฟิลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 52) 

 การแกไ้ขฟิลด์ในฟิลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 53) 

 เกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย (ในหน้า 63) 

 การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 76) 

 การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 110) 
 

ข้อควรพิจารณาเมือ่มีการแก้ไขฟิลดใ์นฟิลดท่ี์ต่อกนั 
ขอ้พจิารณาต่อไปนี้จะนํามาใชเ้มือ่คณุแกไ้ขฟิลด์ภายในฟิลด์ทีต่่อกนั: 

 หากผูดู้แลระบบของคณุระบุใหฟิ้ลด์เป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ หรอืในโครงรา่งเพจรายละเอยีด คณุจะไมส่ามารถแกไ้ขฟิลด์นัน้ภายในฟิลด์ทีต่่อกนั 

 หากผูดู้แลระบบของคณุระบุวา่ตอ้งมฟิีลด ์ฟิลด์นัน้จะตอ้งมคีา่เมือ่เป็นสว่นหนึง่ของฟิลด์ทีต่่อกนั  

 กฎเกีย่วกบัการตรวจสอบฟิลด์ใดๆ ทีใ่ชก้บัฟิลด์หนึง่ จะนํามาใชก้บัฟิลด์นัน้ต่อไป ถา้ฟิลด์นัน้เป็นส่วนหนึง่ของฟิลด์ทีต่่อกนั 

 หากการอปัเดตฟิลด์ภายในฟิลด์ทีต่่อกนัของคณุไมผ่า่นกฎการตรวจสอบของฟิลด ์ระบบจะไมบ่นัทกึการเปลีย่นแปลงทีคุ่ณทาํกบัฟิลด์ดงักลา่วเลย อกีนยัหนึ่งคอื 
การเปลีย่นแปลงของคณุในวนิโดวแ์กไ้ขจะไดร้บัการบนัทกึทัง้หมดหรอืไมไ่ดร้บัการบนัทกึเลย 

 เมือ่คณุแกไ้ขฟิลด์ทีต่่อกนัในเพจแกไ้ขของเรคคอร์ด ระบบจะไมบ่นัทกึการเปลีย่นแปลงของคุณเมือ่คณุคลกิ บนัทกึ เพือ่ปิดวนิโดวแ์กไ้ขของฟิลด์ทีต่่อกนั 
ระบบจะบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุทีม่ตี่อฟิลด์ต่างๆ ภายในฟิลด์ทีต่่อกนัเมือ่คณุบนัทกึเรคคอรด์ 

 หากฟิลด์ทีต่่อกนัมฟิีลด์ทีอ่นุญาตใหคุ้ณเชือ่มโยงเรคคอรด์หนึง่กบัเรคคอรด์ทีคุ่ณกาํลงัทาํงานอยู่ดว้ย และหากการเชือ่มโยงแบบสมาร์ทเปิดใชง้านอยู่ 
ฟงักช์นัการเชือ่มโยงแบบสมาร์ทจะไดร้บัการสนบัสนุนภายในฟิลด์ทีต่่อกนั สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเชือ่มโยงแบบสมารท์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัฟงักช์นัการเชือ่มโยงแบบสมารท์และการแกป้ญัหาอตัโนมตั ิ(ในหน้า 88) 

 คณุไมส่ามารถแกไ้ขขอ้ความเพิม่เตมิใดๆ ทีผู่ดู้แลระบบของคณุระบุไวภ้ายในฟิลด์ทีต่่อกนั 

เก่ียวกบัฟิลดท่ี์อยู่ในฟิลดท่ี์ต่อกนั 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถรวมฟิลด์จากทีอ่ยู่ในฟิลด์ทีต่่อกนัได ้เมือ่คณุแกไ้ขฟิลด์ทีต่่อกนัทีม่ฟิีลด์จากทีอ่ยู่รวมอยู่ดว้ย โปรดใชข้อ้ควรพจิารณาต่อไปนี้: 

 หากฟิลด์ทีอ่ยู่ในฟิลด์ทีต่่อกนัมาจากทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัในเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ คณุจะไมส่ามารถแกไ้ขฟิลด์ดงักลา่วภายในทีอ่ยู่ได ้แต่คณุสามารถเลอืกทีอ่ยู่อืน่ได ้

 หากฟิลด์มาจากทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้่วมกนั โปรดใชข้อ้ควรพจิารณาต่อไปนี้: 

 คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์ทัง้หมดภายในทีอ่ยู่นัน้ได ้

ตวัอย่างเชน่ หากฟิลด์เมอืงทีเ่รยีกเกบ็ถูกรวมอยู่ในฟิลด์ทีต่่อกนั คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์ทัง้หมดภายในเทมเพลตทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็สาํหรบัประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้
หากฟิลด์ทีต่่อกนัมฟิีลด์จากทีอ่ยู่อืน่ดว้ย เชน่ ฟิลด์เมอืงทีส่ง่สนิคา้จากทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ 
คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์ทัง้หมดภายในเทมเพลตของทีอ่ยู่นัน้สาํหรบัประเทศทีเ่กีย่วขอ้งไดด้ว้ย 

 หากคุณเลอืกประเทศอืน่สาํหรบัทีอ่ยู่ดงักลา่ว ป้ายของฟิลดอ์ืน่ๆ ภายในเทมเพลตทีอ่ยู่จะเปลีย่นไปตามทีเ่ลอืก 

หมายเหตุ: หากฟิลด์ทีต่่อกนัมฟิีลด์ทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของเทมเพลตทีอ่ยู่สาํหรบัประเทศในทีอ่ยู่บนเรคคอรด์ ฟิลด์นัน้จะวา่งเปลา่ภายในฟิลด์ทีต่่อกนั ในกรณนีี้ 
เมือ่คณุแกไ้ขฟิลด์ทีต่่อกนั คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์ทีร่วมกนัเป็นเทมเพลตทีอ่ยู่สาํหรบัทีอ่ยู่บนเรคคอรด์ได ้อย่างไรกต็าม คณุไมส่ามารถแกไ้ขฟิลด์ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของฟิลด์ทีต่่อกนั 
นอกจากว่าคณุจะเปลีย่นประเทศในทีอ่ยู่และเทมเพลตทีอ่ยู่สาํหรบัประเทศใหม่มฟิีลด์นัน้รวมอยู่ดว้ย 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 
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 เกีย่วกบัฟิลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 51) 

 การแกไ้ขฟิลด์ในฟิลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 53) 
 

การแก้ไขฟิลดใ์นฟิลดท่ี์ต่อกนั 
หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิแีกไ้ขฟิลด์ในฟิลด์ทีต่่อกนั 

การแก้ไขฟิลดใ์นฟิลด์ทีต่่อกนัโดยใช้ฟังกช์นัการแก้ไขแบบอินไลน์ 

1 คลกิทีฟิ่ลด์ทีต่่อกนัเพือ่เปิดวนิโดวแ์กไ้ข 

2 ในวนิโดวแ์กไ้ข ใหแ้กไ้ขแต่ละฟิลด์ทีป่รากฏในฟิลด์ทีต่่อกนั 

3 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

การแก้ไขฟิลดใ์นฟิลดท่ี์ต่อกนัในเพจแก้ไขของเรคคอรด์ 
ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิแีกไ้ขฟิลด์ในฟิลด์ทีต่่อกนัในเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ 

การแก้ไขฟิลดใ์นฟิลด์ทีต่่อกนัในเพจแก้ไขของเรคคอรด์ 

1 คลกิทีไ่อคอนแกไ้ข (ดนิสอ) ของฟิลด์ทีต่่อกนัเพือ่เปิดวนิโดวแ์กไ้ข 

2 ในวนิโดวแ์กไ้ข ใหแ้กไ้ขแต่ละฟิลด์ทีป่รากฏในฟิลด์ทีต่่อกนั 

3 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

4 เมือ่คณุแกไ้ขเรคคอรด์เสรจ็สิน้แลว้ ใหบ้นัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุแกไ้ขฟิลด์ทีต่่อกนัในเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ ระบบจะไมบ่นัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุเมือ่คณุคลกิ บนัทกึ เพือ่ปิดวนิโดวแ์กไ้ขของฟิลด์ทีต่่อกนั 
ระบบจะบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุทีม่ตี่อฟิลด์ต่างๆ ภายในฟิลด์ทีต่่อกนัเมือ่คณุบนัทกึเรคคอรด์ 

 หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ขอ้ควรพจิารณาเมือ่มกีารแกไ้ขฟิลด์ในฟิลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 52) 

 เกีย่วกบัฟิลด์ทีต่่อกนั (ในหน้า 51) 
 

เก่ียวกบัฟิลดท่ี์แสดงเป็นภาพ 
ในประเภทของฟิลด์ต่อไปนี้ คา่ของฟิลด์แสดงเป็นภาพและจดัเกบ็เป็นจํานวนเต็ม: 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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 ฟิลดจ์าํนวนเตม็ของการจดัอนัดบัด้วยดาว ในฟิลด์จํานวนเตม็ของการจดัอนัดบัดว้ยดาว คา่ของฟิลด์จะแสดงเป็นรปูดาวหา้ดวง 
บรษิทัของคุณสามารถใชฟิ้ลด์การจดัอนัดบัดว้ยดาวไดห้ลากหลายวธิเีพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการทางธุรกจิ ตวัอย่างเชน่ 
บรษิทัของคุณอาจจะใชฟิ้ลด์การจดัอนัดบัดว้ยดาวในเรคคอรด์โอกาสทางการขายเพือ่ระบุค่าโดยประมาณของโอกาสทางการขาย ในฟิลด์การจดัอนัดบัดว้ยดาว คณุเลอืกดาวเพือ่เพิม่อนัดบั 
และยกเลกิการเลอืกดาวเพือ่ลดอนัดบัลง หากไม่มกีารเลอืกดาวไว ้กจ็ะไมม่กีารใชก้ารจดัอนัดบัดว้ยดาว ดาวทีเ่ลอืกหนึ่งดวงคอือนัดบัทีต่ํ่าทีส่ดุ และดาวทีเ่ลอืกหา้ดวงคอือนัดบัทีส่งูทีส่ดุ 

คา่ของฟิลด์ไดร้บัการจดัเกบ็เป็นจํานวนเตม็ดงัต่อไปนี้: 

 เมือ่ไมม่กีารเลอืกดาว ฟิลด์จะเป็นนลั หมายถงึไม่มคีา่ทีจ่ดัเกบ็ 

 เมือ่เลอืกดาวหนึง่ดวง คา่ทีจ่ดัเกบ็คอื 1 เมือ่เลอืกดาวสองดวง คา่ทีจ่ดัเกบ็คอื 2 เป็นตน้  

คําแนะนํา: หากตัง้คา่การจดัอนัดบัดว้ยดาวไว ้และคุณตอ้งการลา้งขอ้มลูการจดัอนัดบัดว้ยดาวเพือ่ใหฟิ้ลด์มคีา่เป็นนลั ใหแ้กไ้ขฟิลด์ 
และคลกิทีด่า้นซา้ยของดาวดวงแรกในฟิลด์การจดัอนัดบัทนัทเีพือ่ลา้งขอ้มลูการจดัอนัดบั 

 ฟิลดจ์าํนวนเตม็ของสญัญาณไฟหยุด ในฟิลด์จํานวนเต็มของสญัญาณไฟหยุด คา่ของฟิลด์จะแสดงเป็นสญัญาณไฟหยุดแนวนอน เมือ่คณุเลอืกสญัญาณไฟดวงแรก ไฟจะเป็นสแีดง 
เมือ่คณุเลอืกสญัญาณไฟดวงทีส่อง ไฟจะเป็นสเีหลอืงอําพนั และเมือ่คณุเลอืกสญัญาณไฟดวงทีส่าม ไฟจะเป็นสเีขยีว 
บรษิทัของคุณสามารถใชฟิ้ลด์สญัญาณไฟหยุดไดห้ลากหลายวธิเีพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการทางธุรกจิ ตวัอย่างเชน่ 
บรษิทัของคุณอาจจะใชฟิ้ลด์สญัญาณไฟหยุดในเรคคอรด์งานเพือ่ระบุวนัทีใ่กลค้รบกาํหนดของงานดงัต่อไปนี้: 

 สถานะสญัญาณไฟสเีขยีวอาจหมายถงึวนัทีค่รบกําหนดคอืหา้วนัขึน้ไปนบัจากวนันี้ 

 สถานะสญัญาณไฟสเีหลอืงอาจหมายถงึวนัทีค่รบกาํหนดน้อยกวา่หา้วนันบัจากวนันี้ 

 สถานะไฟสญัญาณสแีดงอาจหมายถงึวนัทีค่รบกาํหนดเป็นวนัในอดตี ซึง่หมายความวา่งานเกนิกาํหนดแลว้ 

สามารถเลอืกสญัญาณไฟในฟิลด์สญัญาณไฟหยุดไดม้ากทีส่ดุเพยีงหนึง่ดวง และไมส่ามารถไมเ่ลอืกสญัญาณไฟในฟิลด์ได ้ 

คา่ของฟิลด์ไดร้บัการจดัเกบ็เป็นจํานวนเตม็ดงัต่อไปนี้: 

 หากไม่มกีารเลอืกสญัญาณไฟ ฟิลด์จะมคีา่เป็นนลั ซึง่หมายความวา่ไมม่คีา่ทีจ่ดัเกบ็  

 เมือ่เลอืกสญัญาณไฟสแีดง คา่ทีจ่ดัเกบ็จะเทา่กบัศนูย ์(0) 

 เมือ่เลอืกสญัญาณไฟสเีหลอืงอําพนั คา่ทีจ่ดัเกบ็จะเทา่กบั 1 

 เมือ่เลอืกสญัญาณไฟสเีขยีว คา่ทีจ่ดัเกบ็จะเทา่กบั 2 

คําแนะนํา: หากมกีารเลอืกสญัญาณไฟ และคุณตอ้งการรเีซต็ฟิลด์เพือ่ไมใ่หม้กีารเลอืกสญัญาณไฟและเพือ่ใหฟิ้ลด์มคีา่เป็นนลั ใหแ้กไ้ขฟิลด์และคลกิทีส่ญัญาณไฟทีเ่ลอืกอยู่ในขณะนัน้ จากนัน้ 
ระบบจะยกเลกิการเลอืกสญัญาณไฟ และฟิลด์จะมคีา่เป็นนลั 

เก่ียวกบัฟิลดก์ารจดัอนัดบัด้วยดาวและสญัญาณไฟหยดุในเกณฑก์ารค้นหาและรายการ 
คณุสามารถใชฟิ้ลด์การจดัอนัดบัดว้ยดาวและสญัญาณไฟหยดุเป็นฟิลดท์ีฟิ่ลเตอรส์าํหรบัรายการ และผูดู้แลระบบของคุณสามารถเพิม่ฟิลด์เหลา่นี้ลงในโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ได ้
อย่างไรกต็าม ในการระบุคา่ทีค่ณุตอ้งการคน้หา คณุตอ้งป้อนคา่จํานวนเตม็ของฟิลด ์ตวัอย่างเชน่ หากคณุตอ้งการคน้หาเรคคอรด์ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบั ใหใ้ชเ้งือ่นไข เป็นนลั 
ในฟิลด์การจดัอนัดบัเพือ่คน้หาเรคคอรด์ดงักลา่ว หากคุณตอ้งการคน้หาเรคคอรด์ทีม่กีารตัง้คา่ในฟิลด์ไฟสญัญาณเป็นสเีขยีว ใหค้น้หาเรคคอรด์ทีม่คี่าในฟิลด์สญัญาณไฟหยุดเทา่กบั 2 

เก่ียวกบัการแก้ไขฟิลดก์ารจดัอนัดบัด้วยดาวและสญัญาณไฟหยดุ 
คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์การจดัอนัดบัดว้ยดาวและสญัญาณไฟหยุดในเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ได ้และคณุยงัสามารถแกไ้ขฟิลด์เหลา่นัน้แบบอนิไลน์ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์และเพจรายการไดอ้กีดว้ย 
หากฟิลดก์ารจดัอนัดบัดว้ยดาวรวมอยู่ในคอลมัน์ทีแ่สดงในรายการ ภาพดาวจะปรากฏในฟิลด์ของเรคคอรด์เมือ่มกีารเลอืกดาวอย่างน้อยหนึง่ดวงในฟิลดข์องเรคคอรด์นัน้ๆ อย่างไรกต็าม 
หากไม่มกีารเลอืกดาวในฟิลด์ ภาพดงักลา่วจะไม่ปรากฏในฟิลด์ในรายการ แต่คุณสามารถอปัเดตฟิลด์แบบอนิไลน์ในเพจรายการเพือ่เลอืกดาวได ้

ในทาํนองเดยีวกนั หากฟิลด์สญัญาณไฟหยุดรวมอยู่ในคอลมัน์ทีแ่สดงในรายการ ภาพสญัญาณไฟหยุดจะปรากฏในฟิลด์ของเรคคอรด์เมือ่มกีารเลอืกสญัญาณไฟในฟิลด์ของเรคคอรด์นัน้ๆ อย่างไรกต็าม 
หากไม่มกีารเลอืกสญัญาณไฟในฟิลด์ ภาพดงักล่าวจะไมป่รากฏในฟิลด์ในรายการ แต่คณุสามารถอปัเดตฟิลด์แบบอนิไลน์ในเพจรายการเพือ่เลอืกสญัญาณไฟได้ 
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ประเภทเรคคอรด์ท่ีรองรบัฟิลดก์ารจดัอนัดบัด้วยดาวและสญัญาณไฟหยดุ 
ประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้รองรบัฟิลด์การจดัอนัดบัดว้ยดาวและสญัญาณไฟหยดุ: 

 บรษิทั 

 กจิกรรม 

 ผูต้ดิต่อ 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 ทางแกป้ญัหา 

หมายเหตุ: ฟิลด์การจดัอนัดบัดว้ยดาวและสญัญาณไฟหยุดไดร้บัการรองรบัในหลายภาษาทีใ่ชเ้ขยีนโปรแกรมแอปพลเิคชนั (API) ทีส่ามารถใชง้านไดก้บั Oracle CRM On Demand 
 

เก่ียวกบัฟิลดร์ายการสาํหรบัเลือก กลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก และฝ่าย 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท บรษิทัของคณุสามารถจํากดัคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะชดุยอ่ยของคา่ทีก่าํหนดสาํหรบัฟิลด์นัน้ ในการจํากดัตวัเลอืกในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก 
ผูดู้แลระบบของคณุจะเป็นผูก้าํหนดกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก และเชือ่มโยงคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 
กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกสามารถควบคุมฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกอย่างน้อยหนึ่งรายการในประเภทเรคคอรด์หนึ่งหรอืหลายรายการ 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเพิม่ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกลงในโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ได้ ฟิลด์นี้ทาํใหคุ้ณสามารถเลอืกกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 
จากนัน้ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีค่วบคมุโดยกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ลอืกไวใ้นเรคคอรด์ จะมเีฉพาะค่าทีเ่ชือ่มโยงกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกดงักลา่วเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในรายการสาํหรบัเลอืก 

ตวัอย่างเชน่ สมมตุวิา่บรษิทัของคณุม ีCall Center ทีใ่ช ้Oracle CRM On Demand 
คา่บางคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกจํานวนมากในคาํขอบรกิารอาจไมใ่ชก่ารเลอืกทีถู่กตอ้งสาํหรบัผูใ้ชใ้น Call Center หลายราย ขึน้อยู่กบัสถานทีต่ัง้ของ Call Center และผลติภณัฑท์ี ่
Call Center ใหบ้รกิาร ในการชว่ยใหผู้ใ้ชเ้ลอืกคา่ทีเ่หมาะสมสาํหรบั Call Center ของตวัเอง ผูดู้แลระบบของคณุจะเป็นผูก้าํหนดกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกสามกลุม่ 
ซึง่กค็อืกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกหนึ่งกลุ่มทีใ่ชก้บัแต่ละ Call Center 
จากนัน้ผูดู้แลระบบจะเชือ่มโยงชดุย่อยของคา่ฟิลดร์ายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละรายการกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกแต่ละรายการ 
และเพิม่ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกลงในโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์คาํขอบรกิาร เมือ่ผูใ้ชใ้น Call Center จดัทาํคาํขอบรกิาร 
ผูใ้ชส้ามารถเลอืกกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่หมาะสมกบั Call Center นัน้ในฟิลด์กลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืกของคาํขอบรกิารดงักลา่ว 
จากนัน้ตวัเลอืกในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกของเรคคอรด์จะจํากดัเหลอืเพยีงคา่ทีเ่หมาะสมกบั Call Center ดงักลา่วเทา่นัน้ 

เก่ียวกบักลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือกและฝ่าย 
หากบรษิทัของคุณใชป้ระเภทเรคคอรด์ของฝา่ยเพือ่จดัระเบยีบผูใ้ชล้งในกลุม่ย่อยเพือ่วตัถุประสงคท์างธุรกจิ เรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุอาจเชือ่มโยงกบัฝา่ยอย่างน้อยหนึง่ฝา่ย 
ซึง่จะมฝีา่ยหนึง่ไดร้บัการระบุเป็นฝา่ยหลกัของคณุ แต่ละฝา่ยสามารถเชือ่มโยงกบักลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกได ้ในการตัง้คา่ดงักลา่ว เมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์ 
เรคคอรด์จะเชือ่มโยงกบัฝา่ยหลกัและกบักลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ชือ่มโยงกบัฝา่ยดงักลา่วโดยอตัโนมตั ิสาํหรบัรายการประเภทเรคคอรด์ทีส่ามารถใชฝ้า่ยและกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกไดน้ัน้ 
โปรดดูที ่ประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกและฝา่ย 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถกาํหนดคา่ฝา่ยและกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกใหต้รงกบัความตอ้งการทางธุรกจิของบรษิทัได้ และผูดู้แลระบบยงัสามารถเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ของฝา่ย 
รวมทัง้เปลีย่นชือ่ฟิลดฝ์า่ยและกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกในประเภทเรคคอรด์ใดๆ กต็ามทีส่ามารถใชฟิ้ลด์ไดอ้กีดว้ย 

การตัง้ค่ากลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือกและฝ่าย  
หากบรษิทัของคุณใชก้ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ตอ่ไปนี้: 

 ผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 ผูดู้แลระบบของคณุเชือ่มโยงคา่รายการสาํหรบัเลอืกของหลายฟิลด์กบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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 ผูดู้แลระบบของคณุเพิม่ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกไปยงัโครงรา่งเพจทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บางประเภท 

หากบรษิทัของคุณใชป้ระเภทเรคคอรด์ฝา่ยดว้ย ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ตอ่ไปนี้: 

 ผูดู้แลระบบของคณุระบุวา่ผูใ้ชร้ายใดทีเ่ชือ่มโยงกบัแต่ละฝา่ย  

 ผูดู้แลระบบของคณุระบุวา่กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกใด (หากม)ี ทีเ่ชือ่มโยงกบัแต่ละฝา่ย 

 ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเพิม่ฟิลด์ฝา่ยลงในโครงรา่งเพจทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บางประเภท 

ลกัษณะของฟิลดฝ่์ายและกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือกเม่ือจดัทาํและแก้ไขเรคคอรด์ 
หากบรษิทัของคุณใชก้ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกและฝา่ย ลกัษณะทีค่ณุเหน็เมือ่จดัทาํและแกไ้ขเรคคอรด์จะเป็นดงันี้: 

 หากเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุเชือ่มโยงกบัฝา่ยอย่างน้อยหนึง่ฝา่ย เมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 ฟิลด์ฝา่ยของเรคคอรด์จะมกีารป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัดิว้ยชือ่ของฝา่ยหลกัของคณุ 

 หากกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเชือ่มโยงกบัฝา่ยหลกัของคณุ ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะมกีารป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัดิว้ยกลุม่คา่รายการสําหรบัเลอืกของฝา่ยนัน้ 
หากไมม่กีลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกเชือ่มโยงกบัฝา่ยหลกัของคณุ ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะไม่มกีารป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิ

 คณุสามารถเปลีย่นแปลงหรอืลา้งคา่ของฟิลด์ฝา่ยในเรคคอรด์ใหมข่องประเภทนัน้กอ่นทีค่ณุจะบนัทกึเรคคอรด์ใหมไ่ด้ นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถเปลีย่นแปลงหรอืลา้งคา่ของฟิลด์ฝา่ยในเรคคอรด์ทีม่อียู่ไดด้ว้ย ทัง้นี้คณุตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชท้ีจ่ําเป็นในการอปัเดตเรคคอรด์ หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นแปลงคา่ของฟิลด์ฝา่ยแลว้ 
คา่ของฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอร์ดอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัดิว้ย ดงันี้: 

 หากกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของฝา่ยใหมเ่ป็นกลุม่เดยีวกนักบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีร่ะบุใหก้บัฝา่ยเดมิ คา่ในฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกจะไมเ่ปลีย่นแปลง 

 หากกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของฝา่ยใหมแ่ตกต่างจากกลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีร่ะบุใหก้บัฝ่ายเดมิ 
คา่ในฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะเปลีย่นเป็นกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของฝา่ยใหม ่

 หากคุณลา้งคา่จากฟิลด์ฝา่ย ระบบจะลา้งคา่ในฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกโดยอตัโนมตั ิ

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ฟิลด์ฝา่ยเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีวได ้ในกรณีทีค่ณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืลา้งคา่ในฟิลด์ 

 คณุสามารถเปลีย่นแปลงหรอืลา้งคา่ของฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ใหมข่องประเภทนัน้กอ่นทีจ่ะบนัทกึเรคคอรด์ใหมไ่ด้ นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถเปลีย่นแปลงหรอืลา้งคา่ของฟิลดก์ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของเรคคอรด์ทีม่อียู่ไดด้ว้ย ทัง้นี้คุณตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชท้ีจ่ําเป็นในการอปัเดตเรคคอรด์ 
ฝา่ยในเรคคอรด์จะไมเ่ปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุเปลีย่นแปลงหรอืลา้งฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ฟิลดก์ลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีวได ้ในกรณทีีค่ณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืลา้งคา่ในฟิลด์ 

หากมกีารเปลีย่นเจา้ของเรคคอรด์หลงัจากทีบ่นัทกึคา่ในฟิลด์ฝา่ยของเรคคอรด์แลว้ 
คา่ในฟิลด์ฝา่ยและฟิลด์กลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกจะไมเ่ปลีย่นแปลงโดยอตัโนมตัแิมว้า่เจา้ของใหม่จะไมไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัฝา่ยของเรคคอรด์กต็าม 

ส่ิงท่ีเกิดขึน้เม่ือกลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือกของเรคคอรด์มีการเปล่ียนแปลง 
เมือ่กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของเรคคอรด์มกีารเปลีย่นแปลง ไมว่า่จะเพราะคณุเลอืกฝา่ยใหม่ทีเ่ชือ่มโยงกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกอืน่ หรอืเพราะคุณเลอืกกลุม่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกใหมก่ต็าม 
คา่ใดๆ ทีเ่คยเลอืกไวใ้นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีค่วบคมุโดยกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเกา่หรอืกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกใหมจ่ะไม่มกีารเปลีย่นแปลง 
แมว้า่คา่ทีเ่ลอืกในฟิลด์ดงักล่าวจะไมเ่ชือ่มโยงกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกใหม่กต็าม ในกรณนีัน้ คณุจะไมไ่ดร้บัพรอมต์ใหอ้ปัเดตฟิลด์คา่รายการสาํหรบัเลอืกเมือ่คุณอปัเดตฟิลด์อืน่ๆ ของเรคคอรด์ 
อย่างไรกต็าม ครัง้ถดัไปทีค่ณุแกไ้ขฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกของเรคคอรด์ จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 หากฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกถูกควบคุมโดยกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกใหม่ คณุจะสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะคา่ทีเ่ชือ่มโยงกบักลุ่มคา่รายการสาํหรบัเลอืกใหมเ่ทา่นัน้ 
คณุสามารถเลอืกคา่ใหมส่าํหรบัฟิลด์หรอืยกเลกิการแกไ้ขเพือ่คงคา่ทีม่อียู่ไวก้ไ็ด ้

 หากฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกถูกควบคุมโดยกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเกา่ แต่ไมไ่ดถู้กควบคมุโดยกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกใหม ่คณุจะสามารถเลอืกคา่ทัง้หมดได ้



การทํางานกบัเรคคอรด์ 
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เก่ียวกบักลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือก ฝ่าย และการแก้ไขแบบอินไลน์ 
คณุไมส่ามารถใชฟ้งักช์นัการแกไ้ขแบบอนิไลน์เพือ่แกไ้ขฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกหรอืฟิลด์ฝา่ยของเรคคอรด์ไดโ้ดยตรงในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์หรอืเพจรายการเรคคอรด์ 
หากตอ้งการแกไ้ขฟิลด์เหลา่นี้ คณุตอ้งเปิดเพจแกไ้ขสาํหรบัเรคคอรด์ 

เก่ียวกบักลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลือกและฝ่ายในการค้นหาและฟิลเตอรร์ายการ 
การใชก้ารคน้หาและฟิลเตอรร์ายการมขีอ้ควรพจิารณาดงันี้: 

 ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเพิม่ฟิลด์ฝา่ยหรอืฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกหรอืทัง้สองอย่างลงในฟิลด์การคน้หาไดใ้นแถบการดําเนินการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีร่องรบัการใชฝ้า่ย จากนัน้ 
คณุสามารถคน้หาเรคคอรด์ไดโ้ดยการเลอืกฝา่ยหรอืกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 หากฟิลด์ฝา่ยสามารถใชเ้ป็นฟิลด์การคน้หาหรอืฟิลเตอรร์ายการ คณุสามารถเลอืกฝา่ยใดๆ เป็นสว่นหนึ่งของเกณฑใ์นการคน้หาหรอืฟิลเตอรร์ายการได ้
ระบบไมจ่ํากดัวา่คุณจะตอ้งเลอืกเฉพาะฝา่ยทีคุ่ณเชือ่มโยงอยู่เทา่นัน้ เชน่เดยีวกนั หากฟิลด์ผูใ้ชส้ามารถใชเ้ป็นฟิลด์การคน้หาหรอืฟิลเตอรร์ายการได ้และคุณเลอืกผูใ้ชเ้ป็นสว่นหนึง่ของเกณฑ์ 
ระบบจะไมจ่ํากดัวา่คุณจะตอ้งเลอืกเฉพาะฝา่ยทีเ่ชือ่มโยงกบัผูใ้ชด้งักลา่วเทา่นัน้ 

 หากคุณเลอืกฝา่ยเป็นสว่นหนึ่งของเกณฑส์าํหรบัการคน้หาหรอืฟิลเตอรร์ายการ กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกของฝา่ยนัน้จะไมถู่กเลอืกเป็นเกณฑข์องคณุโดยอตัโนมตั ิ
แมว้า่ฟิลด์กลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะเป็นหนึง่ในฟิลด์การคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กต็าม 

 หากคุณใชฟิ้ลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีถู่กควบคุมโดยกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเป็นสว่นหนึง่ของเกณฑใ์นการคน้หาหรอืฟิลเตอรร์ายการ คณุจะสามารถเลอืกคา่ใดๆ 
ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกเป็นฟิลเตอรข์องการคน้หาหรอืรายการได ้คา่ทีใ่ชไ้ดใ้นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกไมจ่ํากดัเฉพาะคา่ทีเ่ชือ่มโยงกบักลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกกลุม่ใดกลุม่หนึ่งเทา่นัน้ 
แมว้า่คณุจะเลอืกกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกเป็นสว่นหนึ่งในเกณฑข์องคณุกต็าม 

 คณุไมส่ามารถคน้หาเรคคอรด์ของฝา่ยหรอืเรคคอรด์ของกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกได ้

ส่ิงท่ีเกิดขึน้หากมีการรวมหรือลบฝ่าย 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถลบฝา่ยหรอืรวมฝา่ยตัง้แต่สองฝา่ยขึน้ไปเป็นฝา่ยเดยีวได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่มกีารรวมหรอืลบฝา่ย โปรดดูที ่เกีย่วกบัการรวมฝา่ยและการลบฝา่ย 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัฝา่ยและกลุม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกในเรคคอรด์ 
 

เก่ียวกบัฟิลดท่ี์ปกปิดได้ 
ฟิลด์ทีป่กปิดไดค้อืฟิลด์ทีม่ขีอ้ความบางส่วนทีส่ามารถซอ่นไมใ่หผู้ใ้ชบ้างรายดูได ้ใน Oracle CRM On Demand 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ฟิลด์ทีป่กปิดไดท้ีก่าํหนดเองบางสว่นสาํหรบัเรคคอรด์บางประเภทได ้บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะกาํหนดลกัษณะทีค่ณุมองเหน็สาํหรบัฟิลด์ทีป่กปิดไดท้ีก่าํหนดเองเหลา่นี้ 
ดงัต่อไปนี้: 

 หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุไม่รวมสทิธิด์ูขอ้มลูทีม่าสก:์ 

 ในทกุๆ ทีท่ีฟิ่ลด์ทีป่กปิดไดแ้สดงขึน้สาํหรบัคณุ เชน่ เพจแกไ้ขเรคคอรด์ รายละเอยีดเรคคอรด์ และรายการเรคคอรด์ มเีพยีงตวัอกัษรสีต่วัสดุทา้ยในฟิลดเ์ทา่นัน้ทีไ่มม่กีารปกปิด 
ตวัอกัษรอืน่ๆ ทัง้หมดในฟิลด์จะถูกแทนดว้ยตวัอกัษร XXXX 

ตวัอย่างเชน่ หากฟิลด์มคีา่ 102030456789 คณุจะมองเหน็ดงันี้: 

XXXX6789 

อย่างไรกต็าม คณุสามารถอปัเดตฟิลด์ทีป่กปิดได ้หลงัจากทีคุ่ณอปัเดตฟิลด์นัน้ ตวัอกัษรทัง้หมดยกเวน้สีต่วัสดุทา้ยของคา่จะยงัคงถูกปกปิดอยู่ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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หมายเหตุ: หากมกีารระบุคา่ดฟีอลต์ใหก้บัฟิลด์ทีป่กปิดได ้คา่ดฟีอลต์ทัง้หมดจะถูกแสดงในฟิลด์เมือ่คณุสรา้งเรคคอรด์ใหม่ 
แมว้า่บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะไมม่สีทิธิด์ูขอ้มลูทีม่าสก ์

 คณุไมส่ามารถใชฟิ้ลด์ทีป่กปิดไดเ้ป็นเกณฑใ์นการคน้หาเรคคอรด์หรอืฟิลเตอรร์ายการ ฟิลด์ทีป่กปิดไดจ้ะไมส่ามารถใชไ้ดส้าํหรบัคุณในสว่นคน้หาของแถบการดําเนินการ เพจการคน้หาขัน้สงู 
และในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ทีค่ณุสามารถคน้หาเรคคอรด์และฟิลเตอรร์ายการต่างๆ ได ้หากคณุพยายามเปิดรายการทีม่ฟิีลด์ทีป่กปิดไดเ้ป็นเกณฑ์การคน้หา หรอืใชฟิ้ลดท์ีป่กปิดไดเ้พือ่ฟิลเตอรร์ายการ 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ 

 คณุไมส่ามารถใชฟิ้ลด์ทีป่กปิดไดใ้นการเรยีงลาํดบัรายการ แมว้า่ฟิลดน์ัน้จะปรากฏอยู่ในรายการ หากคณุพยายามใชฟิ้ลด์ทีป่กปิดไดเ้พือ่เรยีงลาํดบัรายการ 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ 

 หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิด์ูขอ้มลูทีม่าสก ์คุณจะสามารถด ูอปัเดต และใชฟิ้ลด์ทีป่กปิดไดใ้นการคน้หาและรายการต่างๆ ไดเ้ชน่เดยีวกบัฟิลด์ขอ้ความอืน่ๆ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ฟิลด์ทีป่กปิดไดใ้หเ้ป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ หรอืสาํหรบัโครงรา่งเพจ 
หากมกีารตัง้คา่ฟิลด์ทีป่กปิดไดเ้ป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ หรอืสาํหรบัโครงร่างเพจทีถู่กระบุใหก้บับทบาทของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ คณุจะไมส่ามารถอปัเดตฟิลด์ได ้
ซึง่เป็นกรณีทีบ่งัคบัใชก้บัผูใ้ชท้ัง้หมด ไมว่า่บทบาทของผูใ้ชจ้ะมสีทิธิด์ูขอ้มลูทีม่าสก์หรอืไม่กต็าม 
 

เก่ียวกบัตวัอกัษรพิเศษในท่ีอยู่อีเมล ์
ในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand มาตรฐาน คณุสามารถใชต้วัอกัษรดงัต่อไปนี้ในขอ้มลูทีอ่ยู่ในฟิลด์อเีมล:์ 

 ตวัพมิพใ์หญ่และตวัพมิพเ์ลก็ 

 ตวัเลขตัง้แต ่0 ถงึ 9 

คณุยงัสามารถใชต้วัอกัษรพเิศษดงัต่อไปนี้ไดด้ว้ย แต่ใชไ้ดใ้นสว่นระบุทีอ่ยู่อเีมลเ์ทา่นัน้: 

! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ 

นอกจากนี้ คณุสามารถใชเ้ครือ่งหมายจุด (.) ในทีอ่ยู่อเีมลไ์ด ้แต่คณุไมส่ามารถใชเ้ครือ่งหมายจุดต่อเนื่องกนัได ้เชน่ ในตวัอย่างดงัต่อไปนี้ไมส่ามารถใชไ้ด:้ 

 isa..mple@riqhtequip 

 isample@riqhtequip..com 

หากผูดู้แลระบบของคณุไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร Unicode ในฟิลด์อเีมล ์ไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทั จะทาํใหคุ้ณสามารถใชต้วัอกัษร Unicode (UTF-8) สว่นใหญ่ได ้
รวมถงึตวัอกัษรทีม่ตีวัเน้นเสยีง ในทีอ่ยู่ในฟิลด์อเีมลใ์นประเภทเรคคอรด์ลดีและผูต้ดิต่อเทา่นัน้ คณุสามารถใชต้วัอกัษร Unicode (UTF-8) ไดท้ัง้ในสว่นระบุและสว่นโดเมนของทีอ่ยู่อเีมลเ์หลา่นี้ 
อย่างไรกต็ามจะยงัไมส่ามารถใชเ้ครือ่งหมายจุดต่อเนื่องกนัได ้นอกจากนี้ ตวัอกัษรต่อไปนี้จะยงัไม่สามารถใชไ้ดด้ว้ย ถงึแมว้า่จะมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร Unicode 
ในฟิลด์อเีมล ์ไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทัแลว้กต็าม 

, ( ) [ ] : ; " < > 

ใหค้ณุพจิารณาถงึสิง่ต่อไปนี้ดว้ย เมือ่ใชท้ีอ่ยู่อเีมลท์ีม่ตีวัอกัษรพเิศษทีไ่มร่องรบัในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand มาตรฐาน: 

 เมือ่คณุคลกิทีล่งิค์ทีอ่ยู่อเีมลใ์น Oracle CRM On Demand เพือ่สง่อเีมล ์อเีมลจ์ะเปิดขึน้ในไคลเอนต์อเีมลด์ฟีอลต์ของคณุ 
ไคลเอนต์อเีมลข์องคณุจะกาํหนดวา่จะสามารถสง่อเีมลไ์ปยงัทีอ่ยู่นัน้ไดห้รอืไม่ ในทาํนองเดยีวกนั เมือ่คณุคลกิ สง่อเีมล ์ในเพจรายละเอยีดการนดัหมายเพือ่สง่อเีมลไ์ปยงัผูต้ดิต่อในการนดัหมาย 
ไคลเอนต์อเีมลข์องคณุจะกําหนดวา่จะสามารถสง่อเีมลไ์ปยงัทีอ่ยู่ของผูต้ดิต่อนัน้ไดห้รอืไม่ 

 แอปพลเิคชนัดงัต่อไปนี้ไมส่นบัสนุนชดุตวัอกัษร Unicode (UTF-8) ทัง้หมดในทีอ่ยู่อเีมล์: 

 Oracle Outlook Email Integration On Demand 

 Oracle Notes Email Integration On Demand 

 Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 

 Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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แอปพลเิคชนัเหลา่นี้สนบัสนุนชดุตวัอกัษรทีร่องรบัใหใ้ชไ้ดใ้นแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand มาตรฐาน ทีอ่ยู่อเีมลใ์ดๆ ทีม่ตีวัอกัษรพเิศษอืน่ๆ 
รวมอยู่ดว้ยอาจไมถู่กรบัรูห้รอืไม่แสดงอย่างถูกตอ้งในแอปพลเิคชนัเหลา่นี้ 

 ในการดําเนนิการสง่อเีมลข์องเวริก์โฟลว์ หากนพิจน์ในฟิลด์ถงึของการดําเนนิการของเวริ์กโฟลวไ์ด้สง่กลบัทีอ่ยู่อเีมลท์ีม่ตีวัอกัษรใดๆ ทีไ่ม่รองรบัสาํหรบัใชใ้นทีอ่ยู่อเีมลใ์นแอปพลเิคชนัมาตรฐาน 
จะทาํให ้Oracle CRM On Demand ไมส่ามารถสง่อเีมลไ์ปยงัทีอ่ยู่นัน้ได้ ถงึแมว้่าจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย อนุญาตใหใ้ชต้วัอกัษร Unicode ในฟิลด์อเีมล ์
เอาไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทัแลว้กต็าม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรปูแบบทีอ่ยู่อเีมลท์ีถ่อืวา่ใชไ้ดแ้ละใชไ้มไ่ด ้โปรดดูที ่คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู 
 

การแสดงภาพในเพจรายละเอียดเรคคอรด์ 
สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถระบุวา่จะสามารถแสดงภาพบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ไดห้รอืไม่ 
หากผูดู้แลระบบระบุวา่สามารถแสดงภาพบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ได ้ตวัระบุตําแหน่งของภาพจะปรากฏขึน้ทีด่า้นบนซา้ยของเพจรายละเอยีด และคณุจะสามารถอปัโหลดภาพทีคุ่ณตอ้งการใหแ้สดงได ้
คณุไมส่ามารถเปลีย่นทีต่ัง้ของภาพบนเพจได ้

การแสดงภาพในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์สามารถใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: 

 บรษิทั 

 ผูต้ดิต่อ 

 ผลติภณัฑ์ 

คณุสามารถอปัโหลดไฟลภ์าพในประเภทไฟลต์่อไปนี้: 

 .jpg 

 .jpeg 

 .png 

 .gif 

 .bmp 

ไฟลท์ีคุ่ณอปัโหลดตอ้งมขีนาดไมเ่กนิ 5 เมกะไบต์ (MB) ความสงูของภาพทีแ่สดงตอ้งไมเ่กนิ 150 พกิเซล และความกวา้งตอ้งไมเ่กนิ 150 พกิเซล 
หากภาพทีคุ่ณอปัโหลดเกนิความสงูหรอืความกวา้งทีก่าํหนด ภาพจะถูกปรบันาดโดยอตัโนมตักิอ่นทีจ่ะบนัทกึไฟล์ภาพใน Oracle CRM On Demand 
อตัราสว่นระหวา่งความสงูต่อความกวา้งจะยงัเทา่เดมิ เชน่ หากคุณอปัโหลดภาพสงู 1500 พกิเซลและกวา้ง 1000 พกิเซล ภาพจะถูกปรบัขนาดโดยอตัโนมตัใิหม้คีวามสงู 150 พกิเซลและกวา้ง 
100 พกิเซล หากภาพทีคุ่ณอปัโหลดเลก็กวา่ความสงูและความกวา้งทีก่าํหนด ภาพจะไมถู่กปรบัขนาด 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิอีปัโหลดภาพทีจ่ะแสดงบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ คณุไมส่ามารถอปัโหลดภาพไปยงัเรคคอรด์ขณะทีจ่ดัทาํเรคคอรด์ได ้คณุตอ้งจดัทาํเรคคอรด์และบนัทกึกอ่น 
แลว้จงึอปัโหลดภาพไปยงัเรคคอรด์ คณุสามารถอปัโหลดภาพไปยงัเรคคอรด์ทีม่อียู่ได ้ทัง้นี้คณุตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชท้ีจ่ําเป็นในการอปัเดตเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: หากภาพเคยแสดงบนเรคคอรด์กอ่นหน้านี้ ภาพทีคุ่ณอปัโหลดจะแทนทีภ่าพทีเ่คยแสดงอยู ่ไฟลภ์าพทีเ่คยแสดงจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand 
และคุณไมส่ามารถเรยีกคนืได้ 

การอปัโหลดภาพไปยงัเพจรายละเอียดเรคคอรด์ 

1 ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ใหว้างตวัชีบ้นตวัระบุตําแหน่งของภาพเพือ่ใหเ้มนูภาพแสดงขึน้ แลว้คลกิ เมนู 

2 คลกิ เลอืกไฟล์ เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบทีค่ณุสามารถใชเ้ลอืกไฟลไ์ด ้

3 เรยีกดูไฟลท์ีคุ่ณตอ้งการอปัโหลดแลว้เลอืกไฟล์นัน้ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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ภาพทีคุ่ณเลอืกจะแสดงในฟิลด์ภาพ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิลีบภาพออกจากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุลบภาพออกจากเพจรายละเอยีด ไฟลภ์าพจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand และคณุไมส่ามารถเรยีกคนืได ้

การลบภาพออกจากเพจรายละเอียดเรคคอรด์ 

1 ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ใหว้างตวัชีบ้นภาพเพือ่แสดงเมนูภาพ แลว้คลกิ ลบ 

2 ยนืยนัวา่คุณตอ้งการลบไฟลภ์าพนัน้ 
 

เก่ียวกบัตวับ่งช้ีเรคคอรด์สาํหรบัส่วนข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ คณุจะสามารถตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ได ้
ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ทาํใหคุ้ณดูไดว้า่มเีรคคอรด์ใดปรากฏอยู่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบา้ง โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเปิดสว่นนัน้ขึน้มา 
ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหก้บัเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีร่ะดบับทบาทไดด้ว้ย หากคณุไมไ่ดท้าํการปรบัการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหเ้หมาะกบัการใชง้านของคณุ 
ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ทีก่าํหนดไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทของคณุ  

หมายเหตุ: ฟงักช์นัตวับ่งชีท้ ีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเอกสารแนบบนประเภทเรคคอรด์ใดๆ 
หรอืไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของรายชือ่ผูใ้ชบ้นประเภทเรคคอรด์ฝา่ย นอกจากนี้ ฟงักช์นันี้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง 

หวัขอ้นี้อธบิายลกัษณะของตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหเ้หมาะกบัการใชง้านของคณุ โปรดดูที ่
การจดัการตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 751) 

ไอคอนตวับ่งชีม้ลีกัษณะดงันี้: 

 เครือ่งหมายดอกจนั (*) ระบุวา่มอีย่างน้อยหนึ่งเรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 วงกลมพรอ้มกบัเสน้ขดีผา่นระบุวา่เป็นอย่างใดอยา่งหนึง่ต่อไปนี้: 

 ไมม่เีรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บทบาทผูใ้ชข้องคณุและโปรไฟล์การเขา้ใชไ้มอ่นุญาตใหค้ณุเขา้ใชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตวับง่ช้ีเรคคอรด์ในธีมคลาสสิก 
หากคุณใชธ้มีคลาสสกิ ตวับ่งชีจ้ะแสดงดงัต่อไปนี้ สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ ทีม่กีารตัง้คา่ใหแ้สดงตวับ่งชี้: 

 หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแสดงเป็นแทบ็: 

 เมือ่ไมไ่ดเ้ปิดแทบ็นี้ ตวับ่งชีจ้ะแสดงบนแทบ็ 

 เมือ่เปิดแทบ็นี้ ตวับ่งชีจ้ะไมแ่สดง 

 หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแสดงเป็นรายการ: 

 เมือ่มกีารยุบรายการนี้ ตวับ่งชีจ้ะแสดงในแถบชือ่ของรายการ 

 เมือ่มกีารขยายรายการนี้ ตวับ่งชีจ้ะไม่แสดง 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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ตวับง่ช้ีเรคคอรด์ในธีมโมเดิรน์ 
หากคุณใชธ้มีโมเดริ์น ตวับ่งชีจ้ะแสดงดงัต่อไปนี้ สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ ทีม่กีารตัง้คา่ใหแ้สดงตวับ่งชี:้ 

 หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแสดงเป็นแทบ็: 

 เมือ่ไมไ่ดเ้ปิดแทบ็นี้ ตวับ่งชีจ้ะแสดงบนปุ่มสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เมือ่เปิดแทบ็นี้ ตวับ่งชีจ้ะไมแ่สดง 

 หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแสดงเป็นรายการ: 

 เมือ่มกีารยุบรายการนี้ ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะแสดงบนปุ่มสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและยงัแสดงในแถบชือ่ของรายการดว้ย 

 เมือ่มกีารขยายรายการนี้ ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะไมแ่สดงในแถบชือ่ของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็าม ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะยงัคงแสดงบนปุ่มสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

การอปัเดตแบบไดนามิกสาํหรบัตวับง่ช้ีเรคคอรด์  
หากคุณเพิม่อย่างน้อยหนึ่งเรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่อ่นหน้านี้ไม่มเีรคคอรด์ เมือ่คณุปิดแทบ็นี้หรอืยุบรายการนี้ 
ตวับ่งชีจ้ะอปัเดตแบบไดนามกิเสมอเพือ่แสดงวา่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ขณะนี้มเีรคคอรด์อยู่ ในลกัษณะเดยีวกนั หากคณุลบเรคคอรด์ทัง้หมดออกจากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
เมือ่คณุปิดแทบ็นี้หรอืยุบรายการนี้ ตวับ่งชีจ้ะอปัเดตแบบไดนามกิเสมอเพือ่แสดงวา่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ไม่มเีรคคอรด์อยู่ 

อย่างไรกต็าม ในบางกรณี การเปลีย่นแปลงขอ้มูลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมต่อ้งการใหต้อ้งมกีารรเีฟรชส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และในกรณดีงักลา่ว ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะไมอ่ปัเดตแบบไดนามกิ ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณแกไ้ขฟิลด์บรษิทัในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อแบบอนิไลน์บนเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่เพือ่เพิม่บรษิทัหลกัเขา้ในผูต้ดิตอ่ และหากผูต้ดิตอ่นัน้ไมม่บีรษิทัเชือ่มโยงอยู่ดว้ยกอ่นหน้านี้ 
ตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทับนเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อจะไมอ่ปัเดตแบบไดนามกิ ในกรณดีงักลา่ว 
ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะอปัเดตในครัง้ถดัไปทีคุ่ณเปิดเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์หลกั หรอืคณุรเีฟรชเบราเซอรข์องคุณดว้ยตนเองเมือ่ดูเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 

ตวับง่ช้ีเรคคอรด์ในการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า 
หากการแสดงการแจง้เตอืนล่วงหน้าปรากฏใหเ้หน็ ตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏทางดา้นขวาของลงิค์ทีไ่ปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า 
กรณีนี้จะเกดิขึน้กบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ ทีม่กีารตัง้คา่ใหแ้สดงตวับ่งชีเ้รคคอรด์ ทัง้ในธมีคลาสสกิและธมีโมเดริน์ 
ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะปรากฏในการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าโดยไมค่าํนงึถงึวา่แทบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเปิดหรอืปิดอยู ่หรอืรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งขยายหรอืยุบอยู่หรอืไม ่
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชก้ารแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า โปรดดูที ่ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 34) 

เก่ียวกบัตวับง่ช้ีเรคคอรด์และฟิลเตอรใ์นส่วนข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ของคณุปรากฏเป็นแทบ็ และหากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเปิดใชม้มุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทั 
คณุจะสามารถใชฟิ้ลเตอรก์บัรายการเรคคอรด์ในส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งได ้หากจําเป็น ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะไดร้บัการอปัเดตแบบไดนามกิเพือ่ใหส้ง่ผลตามฟิลเตอรใ์ดๆ 
ทีค่ณุนํามาใชก้บัรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอย่างเชน่ หากคณุใชฟิ้ลเตอรเ์พือ่ไมใ่หแ้สดงเรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และจากนัน้หากคุณเปิดแทบ็อืน่บนเพจรายละเอยีดขึน้มา 
ตวับ่งชีส้าํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีถู่กฟิลเตอร์จะเปลีย่นแปลงเพือ่แสดงใหท้ราบวา่ในสว่นนัน้ไม่มเีรคคอรด์อยู ่

ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเลอืกทีจ่ะตัง้คา่ฟิลเตอรด์ฟีอลต์สาํหรบัรายการเรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งได ้หากฟิลเตอรด์ฟีอลต์สง่ผลทาํใหไ้ม่มเีรคคอรด์ปรากฏในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นนัน้จะแสดงใหเ้หน็วา่ไมม่เีรคคอรด์ในสว่นดงักลา่ว สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่
การจดัการเกณฑฟิ์ลเตอรด์ฟีอลต์สาํหรบัรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เก่ียวกบัมุมมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ทีด่า้นลา่งของเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ คณุสามารถเขา้ใชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มรีายการเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัได้ ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน 
สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละสว่นบนเพจรายละเอยีดจะแสดงเรคคอรด์สงูสดุถงึหา้เรคคอรด์จากหนึง่ประเภทเรคคอรด์ แต่หากคุณตอ้งการดูเรคคอรด์เพิม่เตมิ และดําเนนิการกบัรายการ เชน่ 
การฟิลเตอรห์รอืเรยีงลาํดบั คณุตอ้งเปิดรายการทัง้หมดของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งโดยการคลกิลงิคแ์สดงรายการทัง้หมด 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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อย่างไรกต็าม หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ของคณุปรากฏเป็นแทบ็ และหากชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชม้มุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ ถูกเลอืกไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทั 
คณุจะสามารถดําเนนิการเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ไดใ้นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนหน้ารายละเอยีดของเรคคอรด์: 

 ในฟิลด์จํานวนเรคคอรด์ทีแ่สดงทีด่า้นลา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืกจํานวนของเรคคอรด์เพือ่ดใูนครัง้เดยีวในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง คณุสามารถเลอืกเพือ่ด ู5, 10, 25, 50, 71 
หรอื 100 เรคคอรด์ในสว่นในครัง้เดยีว หลงัจากทีคุ่ณเปลีย่นจํานวนเรคคอรด์ทีป่รากฏในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
การตัง้คา่ใหมจ่ะมผีลกบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีส่นบัสนุนฟงักช์นัขัน้สงูบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ทัง้หมด และการตัง้คา่จะคงไวจ้นกวา่คณุจะทาํการเปลีย่นแปลงอกีครัง้ 

หมายเหตุ: จํานวนของเรคคอรด์ทีคุ่ณเลอืกเพือ่แสดงในรายการในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอสิระจากจํานวนของเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืกแสดงในเพจรายการหลกัสาํหรบัประเภทต่างๆ 
ของเรคคอรด์ และเป็นอสิระจากจํานวนเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืกแสดงในเพจรายการทีเ่ปิดขึน้เมือ่คณุคลกิลงิค์แสดงรายการทัง้หมดในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 หากมเีรคคอรด์ในรายการมากเกนิกวา่ทีจ่ะสามารถแสดงในเพจปจัจุบนัได ้คณุสามารถเลือ่นไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก 
หรอืเพจสดุทา้ยในรายการไดโ้ดยการคลกิไอคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนหรอืดา้นลา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

 เรยีงลาํดบัรายการโดยการคลกิสว่นหวัคอลมัน์ หากฟิลด์ไดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัการเรยีงลาํดบัสาํหรบัรายการปจัจุบนั 

 ฟิลเตอรร์ายการ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการฟิลเตอรร์ายการ โปรดดูที ่การฟิลเตอรร์ายการ (ในหน้า 115) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเลอืกทีจ่ะตัง้คา่ฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองทีจ่ะใชใ้นครัง้แรกทีคุ่ณเปิดเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ หากมกีารนําฟิลเตอรด์ฟีอลตท์ีก่าํหนดเองไปใช ้
ฟิลด์ฟิลเตอรด์่วนในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัการป็อบปเูลทลว่งหน้าดว้ยเกณฑข์องฟิลเตอร์ คณุสามารถลา้งฟิลเตอรน์ี้หรอืใชฟิ้ลเตอรอ์ืน่ได ้อย่างไรกต็าม 
หลงัจากทีคุ่ณนาวเิกตออกจากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์และกลบัมาอกีครัง้ ฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองจะถูกนํามาใชอ้กีครัง้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่ําหนดเองสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่การจดัการเกณฑฟิ์ลเตอรด์ฟีอลต์สาํหรบัรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 

เมือ่ใชฟิ้ลเตอรก์บัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เครือ่งหมายดอกจนั (*) จะปรากฏทีด่า้นขา้งลงิคข์ ัน้สงูในสว่นดงักลา่ว 

 ดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีว (ในหน้า 79) และ 
เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 78) 

เพจรายการทีค่ณุแสดงและการเรยีงลาํดบัและฟิลเตอรท์ีค่ณุใชใ้นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะยงัคงทาํงานเมือ่คณุดําเนินการดงัต่อไปนี้: 

 เปิดสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นอืน่บนเพจ แลว้เปิดสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นเดมิอกีครัง้ 

 แกไ้ขฟิลด์แบบอนิไลน์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

 แกไ้ขฟิลด์แบบอนิไลน์ในเรคคอรด์หลกั อย่างไรกต็าม หากคุณเปลีย่นแปลงฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัสาํหรบัโครงรา่งแบบไดนามกิ และโครงรา่งเพจเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย 
เพจแรกของรายการจะปรากฏขึน้ ฟิลเตอรท์ีคุ่ณนํามาใชจ้ะถูกลา้ง และการเรยีงลาํดบัจะกลบัไปเป็นการเรยีงลาํดบัดฟีอลต์ หากมกีารตัง้คา่ฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัรายการนัน้ 
ฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองนัน้จะถูกนํามาใชอ้กีครัง้ 

 เปิดรายการทัง้หมดของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งโดยการคลกิแสดงรายการทัง้หมด 

ในกรณนีี้ แมว้า่การเรยีงลาํดบัและฟิลเตอร์ทีคุ่ณใชใ้นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะมผีลในเพจรายการทัง้หมดดว้ย เพจแรกของรายการจะปรากฏขึน้ 
แมว้า่คณุจะมเีพจอืน่ของรายการเปิดอยู่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์กต็าม 

เมือ่คณุยอ้นกลบัไปยงัเพจรายละเอยีดเรคคอรด์หลกัจากรายการทัง้หมดของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง การเรยีงลาํดบัและฟิลเตอรใ์ดๆ ทีค่ณุใชก้บัรายการนัน้จะถูกลา้ง 
และเพจแรกของรายการจะปรากฏอกีครัง้ หากมกีารตัง้คา่ฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัรายการนัน้ ฟิลเตอรด์ฟีอลต์ทีก่าํหนดเองนัน้จะถูกนํามาใชอ้กีครัง้ 

หมายเหตุ: หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ 
คณุจะสามารถตัง้คา่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหต้วับ่งชีแ้บบกราฟิกปรากฏบนสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แสดงวา่มเีรคคอรด์อยู่ในสว่นนัน้ๆ หรอืไม ่หากจําเป็น 
ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะไดร้บัการอปัเดตแบบไดนามกิเพือ่ใหส้ง่ผลตามฟิลเตอรใ์ดๆ ทีคุ่ณนํามาใชก้บัรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณใชฟิ้ลเตอรเ์พือ่ไมใ่หแ้สดงเรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และจากนัน้หากคุณเปิดแทบ็อืน่บนเพจรายละเอยีดขึน้มา 
ตวับ่งชีส้าํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีถู่กฟิลเตอร์จะเปลีย่นแปลงเพือ่แสดงใหท้ราบวา่ในสว่นนัน้ไม่มเีรคคอรด์อยู ่สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะของตวับ่งชีเ้รคคอรด์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 60) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหเ้หมาะกบัการใชง้านของคณุ โปรดดูที ่
การจดัการตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 751) 

การเรยีงลาํดบัและฟิลเตอรใ์ดๆ ทีค่ณุใชใ้นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกลา้ง และเพจแรกของรายการจะปรากฏขึน้อกีครัง้ เมือ่คณุดําเนินการดงัต่อไปนี้: 

 นาวเิกตออกจากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์หลกัผา่นการดําเนินการใดๆ นอกเหนอืจากการคลกิแสดงรายการทัง้หมด การคลกิ ใหม่ เพือ่เพิม่เรคคอร์ดใหมข่องประเภทเรคคอรด์หลกั หรอืการคลกิ 
แกไ้ข เพือ่อปัเดตเรคคอรด์หลกัในอกีเพจหนึง่ เป็นตวัอย่างของการดําเนนิการทีจ่ะมกีารนาวเิกตออกจากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์หลกั 

 ยอ้นกลบัไปยงัเพจรายละเอยีดเรคคอรด์หลกัจากรายการทัง้หมดของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 



การทํางานกบัเรคคอรด์ 
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 คลกิ เพิม่ หรอื ใหม ่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์หลกั 

 คลกิลงิคแ์กไ้ข เอาออก หรอืลบ สาํหรบัเรคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ: ฟงักช์นัขัน้สงูทีอ่ธบิายในหวัขอ้นี้ไม่สามารถใชง้านไดห้ากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์แสดงในรปูแบบรายการแทนทีจ่ะเป็นแทบ็ นอกจากนี้ 
บางรายการของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงไมส่นบัสนุนฟงักช์นัขัน้สงูทีอ่ธบิายในหวัขอ้นี้ 
แมว้า่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏเป็นแทบ็และชอ่งทาํเครือ่งหมายเปิดใชม้มุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ถูกเลอืกไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทั 
 

การค้นหาเรคคอรด์ 
คณุสามารถคน้หาเรคคอรด์ไดห้ลากหลายวธิใีน Oracle CRM On Demand: 

 การคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดาํเนินการ (ในหน้า 74) 

 การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 76) 

 การคน้หาเรคคอรด์ในเพจรายการ (ในหน้า 83) 

 การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หา (ในหน้า 84) 

 การคน้หาเรคคอรด์โดยใชก้ารคน้หาคาํหลกัขัน้สงู (ในหน้า 90) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคน้หาเรคคอรด์: 

 เกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย (ในหน้า 63) 

 เกีย่วกบัเงือ่นไขของฟิลเตอร ์(ในหน้า 65) 

 เกีย่วกบัคา่ฟิลเตอร ์(โปรดดูที ่"เกีย่วกบัคา่ของฟิลเตอร"์ ในหน้า 71) 

 เกีย่วกบัการคน้หาบนรายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ (ในหน้า 72) 

 เกีย่วกบัการคน้หาคําหลกั (ในหน้า 72) 

 ฟิลด์คน้หาคา่ดฟีอลต์สาํหรบัการคน้หาคาํหลกั (ในหน้า 73) 

 เกีย่วกบัฟงักช์นัการเชือ่มโยงแบบสมารท์และการแกป้ญัหาอตัโนมตั ิ(ในหน้า 88) 

 การใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ (ในหน้า 88) 

 เกีย่วกบัการคน้หาคําหลกัขัน้สงู (ในหน้า 91) 
 

เก่ียวกบัการค้นหาเป้าหมาย 
คณุสามารถดําเนนิการคน้หาไดส้องประเภทใน Oracle CRM On Demand: คอื การคน้หาเป้าหมายและการคน้หาคาํหลกั 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดประเภทการคน้หาทีจ่ะใชโ้ดยคา่ดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัของคุณ โดยเลอืกประเภทการคน้หาในเพจโปรไฟลบ์รษิทั การคน้หาเป้าหมายเป็นประเภทการคน้หาทีแ่นะนํา 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกั โปรดดูที ่เกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกั (ในหน้า 72) 

คณุสามารถใชก้ารคน้หาเป้าหมายในหลายๆ ตําแหน่งใน Oracle CRM On Demand ดงันี้: 

 ส่วนการค้นหาของแถบการดาํเนินการ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเภทของการคน้หาทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไดเ้ลอืกไวส้าํหรบับรษิทัของคณุ 
การคน้หาคาํหลกัหรอืการคน้หาเป้าหมายจะใชใ้นสว่นการคน้หาของแถบการดําเนนิการสาํหรบับรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดําเนนิการ โปรดดูที ่
การคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดาํเนินการ (ในหน้า 74) 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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 วินโดวก์ารค้นหา ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเภทการคน้หาทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดเ้ลอืกไวส้าํหรบับรษิทัของคณุ 
การคน้หาคาํหลกัหรอืการคน้หาเป้าหมายจะใชใ้นวนิโดวก์ารคน้หาทีค่ณุคน้หาเรคคอรด์เพือ่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีคุ่ณใชง้านอยู่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หา 
โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หา (ในหน้า 84) 

 เพจการค้นหาขัน้สูงใน Oracle CRM On Demand ในเพจการคน้หาขัน้สงู ประเภทการคน้หาจะขึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีคุ่ณเลอืกดงันี้: 

 หากคุณคน้หาประเภทเรคคอรด์หลายประเภท การคน้หาจะเป็นการคน้หาคาํหลกั 

 หากคุณคน้หาประเภทเรคคอรด์เดยีว การคน้หานัน้คอืการคน้หาเป้าหมาย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารคน้หาขัน้สงู โปรดดูที ่การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 76) 

 ฟิลดฟิ์ลเตอรด่์วนในเพจรายการ การคน้หาโดยใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วนในเพจรายการเป็นการคน้หาเป้าหมายเสมอ แมจ้ะเลอืกการคน้หาคาํหลกัเป็นประเภทการคน้หาดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัของคณุ 

สาํหรบัการคน้หาเป้าหมาย บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะกาํหนดประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถคน้หา และกาํหนดฟิลด์ทีคุ่ณสามารถคน้หาในเรคคอรด์แต่ละประเภท ดงันี้: 

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไมไ่ดก้าํหนดฟิลด์คน้หาทีใ่ชไ้ดไ้วใ้นโครงรา่งการคน้หาทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชส้าํหรบัประเภทเรคคอร์ด จะปรากฎลกัษณะดงันี้: 

 คณุไมส่ามารถคน้หาเรคคอรด์ประเภทนัน้ในสว่นการคน้หาของแถบการดําเนนิการ 

 คณุไมส่ามารถระบุเกณฑก์ารคน้หาสาํหรบัการคน้หาขัน้สงูของประเภทเรคคอรด์นัน้ได้ 
การดําเนนิการคน้หาขัน้สงูโดยไมม่เีกณฑก์ารคน้หาจะแสดงเรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ซึง่การตัง้คา่บทบาทของผูใ้ชแ้ละการเขา้ใชอ้นุญาตใหค้ณุดูได ้

 คณุไมส่ามารถใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วนในวนิโดวก์ารคน้หา 

 คณุไมส่ามารถระบุเกณฑก์ารคน้หาของรายการเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํและการแกไ้ขรายการ โปรดดูที ่การจดัทําและการแกไ้ขรายการ 
(โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110) 

 สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใดๆ คณุอาจเหน็ฟิลด์คน้หาหลายฟิลด์ในสว่นการคน้หาของแถบการดําเนนิการ รวมถงึในฟิลด์ฟิลเตอรด์่วนในวนิโดวก์ารคน้หา 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฟิลด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุทาํใหส้ามารถใชไ้ดใ้นโครงรา่งการคน้หาทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

 หากมกีารเปิดใชง้านสทิธิส์าํหรบั ฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการ สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคุณ 
คณุจะสามารถคน้หาฟิลด์คน้หาทัง้หมดทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัคณุทาํใหส้ามารถใชง้านไดใ้นโครงร่างการคน้หาทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสําหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ ในตําแหน่งใดๆ 
ต่อไปนี้: 

 แถบการดําเนินการ 

 วนิโดวก์ารคน้หา 

 การคน้หาขัน้สงู 

หมายเหตุ: ขอแนะนําไมใ่หผู้ดู้แลระบบของบรษิทัเปิดใชส้ทิธิ ์ฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการ แกบ่ทบาทผูใ้ชส้ว่นใหญ่ เมือ่ไมม่กีารใชง้านสทิธิน์ี้ 
ฟิลด์ทีบ่รษิทัของคณุไมใ่ชจ้ะไมป่รากฏในเพจการคน้หาและรายการ ซึง่จะชว่ยลดปญัหาการตดิขดัและชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเหน็ฟิลด์ทีต่นสนใจทีส่ดุไดง้า่ยยิง่ข ึน้ 

 หากสทิธิส์าํหรบัฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการไม่มกีารใชง้านสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ คุณสามารถคน้หาฟิลด์ในแถบการดําเนนิการ วนิโดวก์ารคน้หา หรอืการคน้หาขัน้สงู 
เฉพาะเมือ่ฟิลด์ตรงตามทัง้สองเกณฑต์่อไปนี้: 

 ฟิลดน์ัน้เป็นฟิลด์คน้หาทีส่ามารถใชง้านไดใ้นโครงรา่งการคน้หาทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

 ฟิลดจ์ะแสดงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ หากมกีารกาํหนดโครงรา่งเพจไดนามกิสาํหรบับทบาทของคณุ 
ฟิลด์ตอ้งแสดงในโครงรา่งเพจแบบไดนามกิอย่างน้อยหนึง่รายการ  

หมายเหตุ: โครงรา่งแบบไดนามกิ เป็นโครงรา่งเพจทีแ่สดงชดุฟิลด์ต่างๆ ของเรคคอรด์ทีเ่ป็นประเภทเรคคอรด์เดยีวกนั 
ขึน้อยู่กบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีค่ณุเลอืกในบางฟิลด์ของเรคคอรด์ 

การคน้หาเป้าหมายแสดงเรคคอรด์ทีม่คีา่ซึง่คณุระบุในฟิลด์การคน้หาตรงกบัคา่ทีส่มัพนัธ์กนัในเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณเลอืก การคน้หาจะแสดงเฉพาะเรคคอรด์ทีต่รงกนัสาํหรบัแต่ละคา่ทีค่ณุป้อน 
ซึง่เทา่กบัการใชเ้งือ่นไข AND ระหว่างฟิลด์การคน้หา หากคุณปลอ่ยฟิลด์การคน้หาเวน้วา่งไว ้ฟิลดน์ัน้จะไมอ่ยู่ในการคน้หา อย่างไรกต็าม หากฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายปรากฏอยู่ในโครงรา่งการคน้หา 
คา่ของฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมายจะถูกรวมเขา้เป็นส่วนหนึง่ของเกณฑ์การคน้หาเสมอ หากคณุเลอืกช่องทาํเครือ่งหมาย Oracle CRM On Demand จะตคีวามคา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมายเป็น 
จรงิ หรอื ใช ่หากคุณยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย Oracle CRM On Demand จะตคีวามค่าของชอ่งทาํเครือ่งหมายเป็น เทจ็ หรอื ไม่ 

โครงร่างการคน้หาทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ จะกาํหนดฟิลด์ทีแ่สดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ ทีม่าจากการคน้หาเรคคอรด์ประเภทนัน้ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถระบุคา่นลัในฟิลด์ในการคน้หาจากแถบการดําเนินการ หากตอ้งการระบุคา่นลั คณุตอ้งใชก้ารคน้หาขัน้สงู สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 
76) 

เก่ียวกบัการใช้ไวดก์ารด์ในการค้นหาเป้าหมาย 
ตามคา่ดฟีอลต์ คา่การคน้หาทกุคา่ทีป้่อนในฟิลด์การคน้หาเป้าหมายจะมไีวด์การด์หรอืเครือ่งหมายดอกจนั (*) อยูด่ว้ย เพือ่ใหค้ณุไมต่อ้งเพิม่ไวด์การด์ในสตรงิการคน้หาของคุณ 
คณุสามารถเพิม่ไวด์การด์นําหน้าคา่การคน้หา หรอืคณุสามารถใชไ้วด์การด์ระหวา่งคา่การคน้หา คณุไมส่ามารถใชไ้วด์การด์ในรายการสาํหรบัเลอืกซึง่มกีารกาํหนดคา่ลว่งหน้า ตวัอย่างเชน่ 
ในการคน้หาเป้าหมายสาํหรบัเรคคอรด์บรษิทั โครงรา่งการคน้หาดฟีอลต์ใหค้ณุสามารถป้อนสตรงิการคน้หาสาํหรบัฟิลด์ชือ่บรษิทัและฟิลด์ทีต่ ัง้ ทัง้สองฟิลด์เหลา่นี้ไมต่อ้งคาํนึงถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั 
หากคุณป้อน C ในฟิลด์ชือ่บรษิทั และ Head ในฟิลด์ทีต่ ัง้ ระบบจะตคีวามนพิจน์การคน้หาเป้าหมายออกมาในลกัษณะดงันี้: 

แสดงบรษิทัทัง้หมดทีช่ ือ่บรษิทัมลีกัษณะเป็น C* และทีต่ัง้เป็น Head* 

การคน้หาจะแสดงบรษิทัทัง้หมดทีช่ ือ่บรษิทัขึน้ต้นดว้ยอกัษร C (ตวัพมิพใ์หญ่และตวัพมิพเ์ลก็) และทีค่า่ในฟิลด์ทีต่ ัง้ข ึน้ต้นดว้ยคาํวา่ Head (ตวัพมิพใ์หญ่และตวัพมิพเ์ลก็รวมกนั) 

หมายเหตุ: การใชไ้วด์การด์จะมผีลกบัประสทิธภิาพการคน้หา การคน้หาทีม่คีา่การคน้หานําหน้าดว้ยไวด์การด์จะทาํงานชา้ทีส่ดุ 

การใชไ้วด์การด์จะถูกจํากดัเมือ่คณุคน้หาขอ้มลูทีต่รงกนัทัง้หมดตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นต่อไปนี้ 

เก่ียวกบัการค้นหาข้อมูลท่ีตรงกนัทัง้หมด 
หากคุณทราบคา่ทีต่รงกนัในฟิลด์บนเรคคอรด์ทีคุ่ณกาํลงัคน้หา คณุสามารถคน้หาขอ้มลูทีต่รงกนัทัง้หมดโดยใสเ่ครือ่งหมายเทา่กบั (=) นําหน้าสตรงิคน้หา 
เมือ่คณุใสเ่ครือ่งหมายเทา่กบันําหน้าสตรงิคน้หา การคน้หาเป้าหมายจะทาํงานดงันี้: 

 ไวด์การด์จะไมป่รากฏรวมอยู่ทีท่า้ยสตรงิคน้หา 

หากฟิลด์คน้หาเป็นฟิลด์ทีต่อ้งมตีวัพมิพท์ีต่รงกนั การคน้หาจะแสดงขอ้มลูทีต่รงกบัสตรงิคน้หาทัง้หมด หากฟิลด์คน้หาเป็นฟิลด์ทีไ่ม่คาํนึงถงึตวัพมิพ์ทีต่รงกนั 
การคน้หาจะแสดงขอ้มลูทีต่รงกนัรวมถงึขอ้มลูทีม่ตีวัพมิพใ์หญ่และตวัพมิพเ์ลก็รวมกนั 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุป้อน =Acme เป็นคา่การคน้หาในฟิลด์ชือ่บรษิทั การคน้หาจะแสดงเรคคอรด์บรษิทัทัง้หมดทีม่ชี ือ่บรษิทัเป็น Acme หรอื ACME 
หรอืทีม่ตีวัพมิพใ์หญ่และตวัพมิพเ์ลก็ผสมกนั เนื่องจากชือ่บรษิทัเป็นฟิลด์ทีไ่มค่าํนงึถงึตวัพมิพ์ทีต่รงกนั การคน้หาจะไม่แสดงเรคคอรด์ใดๆ ทีช่ ือ่บรษิทัมคีาํวา่ Acme และมอีกัขระอืน่ๆ 
อยู่ดว้ย เชน่ Acme Inc, Acme Incorporated หรอื Acme SuperStore 

 หากคุณใชไ้วด์การด์ในสตรงิคน้หาอย่างชดัเจน ไวด์การด์จะถอืเป็นขอ้ความ 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่มเีรคคอรด์บรษิทัสองเรคคอรด์ทีม่ชี ือ่บรษิทัวา่: Acme* และ Acme Super Store หากคุณป้อน =Acme* ในฟิลด์คน้หาชือ่บรษิทั 
การคน้หาจะแสดงเรคคอรด์ทีช่ ือ่บรษิทัเป็น Acme* การคน้หาจะไมแ่สดงเรคคอรด์ทีช่ ือ่บรษิทัเป็น Acme Super Store 

 หากคา่ฟิลด์ในเรคคอรด์เริม่ตน้ดว้ยเครือ่งหมายเท่ากบั เฉพาะเครือ่งหมายเทา่กบัลาํดบัทีส่องทีคุ่ณป้อนในฟิลด์คน้หาเทา่นัน้จะถอืวา่เป็นสว่นหนึง่ของสตรงิคน้หา 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่มเีรคคอรด์บรษิทัสองเรคคอรด์ทีม่ชี ือ่บรษิทัวา่  =Acme Super Store และ Acme Super Store หากคุณป้อน ==Acme 
Super Store ในฟิลด์คน้หาชือ่บรษิทั การคน้หาจะแสดงเรคคอรด์ทีช่ ือ่บรษิทัเป็น =Acme Super Store การคน้หาจะไมแ่สดงเรคคอรด์ทีช่ ือ่บรษิทัเป็น Acme 
Super Store 

ขอ้จํากดัต่อไปนี้ใชก้บัการใชเ้ครือ่งหมายเทา่กบัเป็นคาํนําหน้า: 

 ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งหมายเทา่กบันําหน้าฟิลด์คน้หาของประเภทฟิลด์โทรศพัท์ 

 คณุไมส่ามารถใชเ้ครือ่งหมายเทา่กบันําหน้าคา่ในฟิลดค์น้หารายการสาํหรบัเลอืก 
 

เก่ียวกบัเง่ือนไขของฟิลเตอร ์
สาํหรบัการคน้หา เงือ่นไขของฟิลเตอรจ์ะแตกต่างกนัไปตามประเภทขอ้มลูของฟิลด์คน้หา ดงัทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 

หมายเหตุ:  ในบางกรณี การคน้หาไม่แสดงเรคคอรด์ทีม่คีา่เป็นนลัในฟิลด์ทีคุ่ณใชใ้นเกณฑส์าํหรบัการคน้หาหรอืฟิลเตอรร์ายการ ตวัอย่างเชน่ หากคณุคน้หาโอกาสทางการขายทีม่สีถานะทีไ่มเ่ทา่กบั 
ชนะ ระบบจะไมแ่สดงโอกาสทางการขายทีม่สีถานะเป็นนลั หากคุณตอ้งการใหก้ารคน้หาของคณุแสดงเรคคอรด์ทีม่คีา่นลัในฟิลด ์ใหร้วมเงือ่นไข เป็นนลั สาํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว ในตวัอย่างกอ่นหน้า 
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หากคุณตอ้งการใหก้ารคน้หาของคณุแสดงโอกาสทางการขายทีม่สีถานะเป็นนลั และโอกาสทางการขายทีม่สีถานะอืน่ๆ นอกเหนอืจาก ชนะ ใหร้วมเงือ่นไข เป็นนลั สาํหรบัฟิลด์สถานะในเกณฑก์ารคน้หา 
และเงือ่นไขในการคน้หาเรคคอรด์ทีม่สีถานะทีไ่มเ่ทา่กบั ชนะ 

ประเภทข้อมูล เงื่อนไขของฟิลเตอรท่ี์มี 

เลขที,่ จํานวนเตม็, เปอรเ์ซน็ต,์ 
สกลุเงนิ 

 ระหวา่ง 

 เทา่กบั 

 มากกวา่ 

 น้อยกวา่ 

 เป็นนลั 

 ไมเ่ป็นนลั 

 ไมเ่ทา่กบั 

 ไมอ่ยู่ระหวา่ง 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  67 

 

ประเภทข้อมูล เงื่อนไขของฟิลเตอรท่ี์มี 

วนัที,่ เวลา  ระหวา่ง 

 เทา่กบั 

 ใน 90 วนัทีผ่า่นมา 

 ใน 90 วนัถดัไป 

 ใน 

 หลงัหรอืใน 

 กอ่นหรอืใน 

 วนันี้ * 

 เมือ่วานนี้ * 

 พรุง่นี้ * 

 เมือ่ ? วนัทีแ่ลว้ 

 ใน ? วนัถดัไป 

 สปัดาหท์ีแ่ลว้ * 

 สปัดาหถ์ดัไป * 

 สปัดาหน์ี้ * 

 เดอืนทีแ่ลว้ * 

 เดอืนถดัไป * 

 เดอืนนี้ * 

 ไตรมาสนี้ * 

 ไตรมาสทีแ่ลว้ * 

 ไตรมาสถดัไป * 

 ปีนี้ * 

 ปีถดัไป * 

 ปีทีแ่ลว้ * 

 เป็นนลั * 

 ไมเ่ป็นนลั * 

 ไมเ่ทา่กบั 

 ไมอ่ยู่ระหวา่ง 

สาํหรบัเงือ่นไขทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั (*) ฟิลด์คา่จะไมท่าํงานเมือ่เลอืกเงือ่นไขนัน้ 

สาํหรบัเงือ่นไข เมือ่ ? วนัทีแ่ลว้ และใน ? วนัถดัไป ตวัแปร ? 
จะถูกแทนดว้ยจํานวนวนัทีเ่ลอืกในฟิลด์คา่ฟิลเตอร ์ 
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ประเภทข้อมูล เงื่อนไขของฟิลเตอรท่ี์มี 

ชอ่งทาํเครือ่งหมาย  มกีารทาํเครือ่งหมาย 

 ไมม่กีารทาํเครือ่งหมาย 

รายการสาํหรบัเลอืก  มคีา่ทัง้หมด 

 มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ 

 ไมม่คีา่ 

 เทา่กบั 

 เทา่กบัใดๆ กไ็ด*้ 

 เป็นนลั 

 ไมเ่ป็นนลั 

 ไมเ่ทา่กบั 

 ระหวา่ง* 

 มากกวา่* 

 น้อยกวา่* 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัเงือ่นไขทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั (*) ดูสว่น 
เกีย่วกบัเงือ่นไขของฟิลเตอรส์าํหรบัฟิลด์รายการสําหรบัเลอืกในหวัขอ้นี้ 

ขอ้ความ  ระหวา่ง 

 มคีา่ทัง้หมด 

 มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ 

 ไมม่คีา่ 

 เทา่กบั 

 มากกวา่ 

 น้อยกวา่ 

 เป็นนลั 

 ไมเ่ป็นนลั 

 ไมเ่ทา่กบั 

 ขึน้ตน้ดว้ย 

 ไมไ่ดข้ ึน้ตน้ดว้ย 

 เหมอืน 

 ไมเ่หมอืน 

 ไมอ่ยู่ระหวา่ง 

โทรศพัท์  ขึน้ตน้ดว้ย 
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ประเภทข้อมูล เงื่อนไขของฟิลเตอรท่ี์มี 

 ระหวา่ง 

 มคีา่ทัง้หมด 

 มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ 

 ไมม่คีา่ 

 เทา่กบั 

 มากกวา่ 

 น้อยกวา่ 

 ไมเ่ทา่กบั 

เก่ียวกบัเง่ือนไขของฟิลเตอรส์าํหรบัฟิลดร์ายการสาํหรบัเลือก 
สาํหรบัเงือ่นไข ระหวา่ง มากกวา่ และน้อยกวา่ สาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก Oracle CRM On Demand จะคน้หารหสัทีไ่มอ่า้งองิภาษา (LIC) 
ของคา่รายการสาํหรบัเลอืกและไมใ่ชค่า่รายการสาํหรบัเลอืกเอง เพือ่คน้หาเรคคอรด์ทีต่รงกบัเกณฑ์ฟิลเตอรท์ีค่ณุระบุ ดงันัน้ ผลการคน้หาของคุณจะรวมเรคคอรด์ทัง้หมดที ่LIC 
ของคา่รายการสาํหรบัเลอืกตรงกบัเกณฑ์ แมว้า่ค่ารายการสาํหรบัเลอืกเองจะไมต่รงกต็าม ในทาํนองเดยีวกนั ผลการคน้หาของคุณจะไมร่วมเรคคอร์ดทีค่า่รายการสาํหรบัเลอืกตรงกบัเกณฑ ์แต ่LIC 
ของคา่รายการสาํหรบัเลอืกไมต่รงกบัเกณฑ์ 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่ผูดู้แลระบบของคุณไดส้รา้งคา่รายการสาํหรบัเลอืกเรยีกวา่ เบตา้ แลว้ LIC ของคา่รายการสาํหรบัเลอืกใหมเ่หมอืนกนักบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกตามคา่ดฟีอลต์ ดงันัน้ 
การคน้หาทีม่ฟิีลเตอรต์่อไปนี้จะสง่คนืเรคคอรด์ทีค่่ารายการสาํหรบัเลอืกเป็นเบตา้: 

ระหวา่งอลัฟา, แกมมา 

อย่างไรกต็าม หากต่อมาผูดู้แลระบบของคณุไดเ้ปลีย่นแปลงคา่รายการสาํหรบัเลอืกจาก เบตา้ เป็น ไมใ่ชเ่บตา้ แลว้ LIC ของคา่รายการสาํหรบัเลอืกจะไมเ่ปลีย่นแปลง ดงันัน้ 
หากคุณคน้หาเรคคอรด์โดยใชฟิ้ลเตอรต์ามทีแ่สดงดา้นบน ผลการคน้หาของคุณจะรวมเรคคอรด์ทัง้หมดทีค่า่รายการสาํหรบัเลอืกเป็น ไมใ่ชเ่บตา้ เนื่องจาก LIC สาํหรบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกยงัคงเป็น 
เบตา้ อย่างไรกต็าม ถา้คณุคน้หาเรคคอรด์โดยใชฟิ้ลเตอรต์่อไปนี้ ผลการคน้หาของคณุจะไมร่วมเรคคอรด์ทีค่า่รายการสาํหรบัเลอืกเป็น ไมใ่ชเ่บตา้ เนื่องจาก LIC 
ของคา่รายการสาํหรบัเลอืกไมต่รงกบัเกณฑท์ีร่ะบุ: 

ระหวา่งแกมมา, ซตีา 

ในทาํนองเดยีวกนั หากคุณคน้หาเวอรช์นัทีแ่ปลของคา่รายการสาํหรบัเลอืก ผลการคน้หาของคณุจะรวมเรคคอรด์ทัง้หมดที ่LIC ของคา่รายการสําหรบัเลอืกตรงกบัเกณฑท์ีร่ะบุ 
แมว้า่คา่รายการสาํหรบัเลอืกทีแ่ปลจะไมต่รงกบัเกณฑ์ 

สาํหรบัเงือ่นไขสาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากเงือ่นไข ระหวา่ง มากกวา่ และน้อยกวา่ Oracle CRM On Demand จะคน้หาคา่รายการสาํหรบัเลอืกเองและไมใ่ช่ 
LIC เพือ่คน้หาเรคคอรด์ทีต่รงกบัเกณฑฟิ์ลเตอรท์ีคุ่ณระบุ 

เงื่อนไขของฟิลเตอร์ เท่ากบัใดๆ กไ็ด้ 
เงือ่นไขของฟิลเตอร ์เทา่กบัใดๆ กไ็ด ้จะคน้หาเรคคอรด์ทีต่รงกนัแบบทัง้หมดกบัคา่ใดคา่หนึง่ของค่าทีร่ะบุ เงือ่นไขของฟิลเตอรน์ี้จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะกบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีม่ไีอคอนคน้หา 
(แวน่ขยาย) พรอ้มใชง้านในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์และเพจแกไ้ข 
เงือ่นไขของฟิลเตอรน์ี้จะไมส่ามารถใชไ้ดก้บัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีร่ายการดรอปดาวน์ของคา่มอียู่ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์และเพจแกไ้ข สาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกประเภทนี้ 
ใหใ้ชเ้งือ่นไขของฟิลเตอร ์มคีา่ทัง้หมด ในการคน้หาเรคคอรด์ทีต่รงกนัแบบทัง้หมดกบัคา่ใดคา่หนึง่ของคา่ทีร่ะบุ 

นอกจากนี้ เงือ่นไขของฟิลเตอร ์เทา่กบัใดๆ กไ็ด ้ยงัจะไมส่ามารถใชไ้ดก้บัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หาในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัการคน้หาในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการคน้หาบนรายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ" ในหน้า 72) 
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การใช้เง่ือนไขของฟิลเตอร ์
ตารางต่อไปนี้แสดงการใชเ้ครือ่งหมายและเงือ่นไขของฟิลเตอรต์่างๆ: 

ใช้เงื่อนไขน้ี กบั เพื่อให้ได้ค่า ท่ีตรงกบัผลลพัธเ์หล่าน้ี 

ระหวา่ง ขอ้ความ ตวัเลข 
หรอืวนัที ่

คัน่ระหวา่งคา่สองคา่ดว้ยคอ

มมา 
แสดงเรคคอรด์ทีม่คีา่ระหวา่ง A และ B (ไมร่วมคา่ทีเ่ทา่กบั A และ B) 

มคีา่ทัง้หมด 
(เทา่กบั) 

ขอ้ความ ตวัเลข 
หรอืวนัที ่

คา่เดีย่วหรอืหลายคา่คัน่ดว้ย

คอมมา 
แสดงเรคคอรด์ทีม่คีา่ตรงกนัทุกประการ แอปพลเิคชนัจะไมด่งึสตรงิย่อยของคา่ 
หรอืคา่เดยีวกนัทีม่ตีวัพมิพใ์หญ่ต่างกนั (ตวัพมิพ์ใหญ่หรอืตวัพมิพเ์ลก็) 

มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ เฉพาะขอ้ความเทา่นัน้ คา่เดีย่วหรอืหลายคา่คัน่ดว้ย

คอมมา 
แสดงเรคคอรด์ทีม่คีา่ตรงกนับางสว่น (อนุญาตใหส้ตรงิย่อยตรงกนั) เชน่ เมือ่ป้อน 
Brown จะดงึขอ้มลูเรคคอรด์ทีม่Bีrowns Trucking, 
Browning Equipment และ Lester Brown Car 
Wash 

หมายเหตุ: ลกัษณะนี้จะใชก้บัรายการทีฟิ่ลเตอร์เทา่นัน้ และไมใ่ชก้บัพื้นทีอ่ ืน่ๆ ใน 
Oracle CRM On Demand ทีใ่ชเ้งือ่นไข มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ 
 
นอกจากนี้ การใชเ้งือ่นไขนี้จะสง่ผลต่อความเรว็ในการดงึขอ้มลูเรคคอรด์ เนื่องจาก 
Oracle CRM On Demand จะคน้หาคา่ทีต่รงกนับางสว่น 

ไมม่คีา่ (ไมเ่ทา่กบั) ขอ้ความ ตวัเลข 
หรอืวนัที ่

คา่เดีย่วหรอืหลายคา่คัน่ดว้ย

คอมมา 
แสดงเรคคอรด์ที ่ไม ่ตรงกบัคา่ ซึง่เป็นคา่กลบักนัของ มคีา่ทัง้หมด 

เทา่กบั ขอ้ความ ตวัเลข 
หรอืวนัที ่

คา่เดีย่วของแต่ละบรรทดั 
ในการเพิม่คา่ 
ใหใ้ชต้วัดาํเนนิการ OR 
และเพิม่อกีหนึง่บรรทดั 

แสดงเรคคอรด์ทีต่รงกนักบัคา่ 

เทา่กบัใดๆ กไ็ด ้ รายการสาํหรบัเลอืก คา่เดีย่วหรอืหลายคา่คัน่ดว้ย

คอมมา 
แสดงเรคคอรด์ทีต่รงกนัแบบทัง้หมดกบัคา่ใดคา่หนึง่ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเงือ่นไขของฟิลเตอร ์เทา่กบัใดๆ กไ็ด ้
โปรดดูทีส่ว่นเกีย่วกบัเงือ่นไขของฟิลเตอรส์าํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกของหวัขอ้

นี้ 

มากกวา่ ขอ้ความ ตวัเลข 
หรอืวนัที ่

คา่เดีย่ว ดงึเรคคอรด์ทีม่คีา่มากกวา่คา่ทีป้่อน 

น้อยกวา่ ขอ้ความ ตวัเลข 
หรอืวนัที ่

คา่เดีย่ว ดงึเรคคอรด์ทีม่คีา่น้อยกวา่คา่ทีป้่อน 

เงือ่นไข 
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ใช้เงื่อนไขน้ี กบั เพื่อให้ได้ค่า ท่ีตรงกบัผลลพัธเ์หล่าน้ี 

AND ขอ้ความ ตวัเลข 
หรอืวนัที ่

สองเงือ่นไขขึน้ไป แสดงเรคคอรด์ทีเ่ง ือ่นไขทีก่าํหนดทัง้หมดเป็นจรงิ 

เชน่ การป้อนวนัทีปิ่ด > 10/01/2003 AND รายได ้> 
500000 จะแสดงเรคคอรด์ทีต่รงกบัเกณฑ ์ทัง้สอง 

OR ขอ้ความ ตวัเลข 
หรอืวนัที ่

เงือ่นไขใดๆ แสดงเรคคอรด์ทีม่เีง ือ่นไขอย่างน้อยหนึง่เงือ่นไขเป็นจรงิ 

ตวัอย่างเชน่ การป้อนIndustry = Energy OR Billing 
State=CA จะแสดงเรคคอรด์ทีต่รงตามเกณฑเ์หลา่นี้อย่างใดอย่างหนึง่ 

 
 

เก่ียวกบัค่าของฟิลเตอร ์
เมือ่คณุคน้หาเรคคอรด์ คณุตอ้งป้อนคา่ฟิลเตอร ์ซึง่ข ึน้อยู่กบัเงือ่นไขของฟิลเตอรท์ีค่ณุเลอืก 

เมือ่ป้อนคา่ฟิลเตอรส์าํหรบัคน้หาแลว้ ใหป้ฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นี้:  

 ใชค้อมมาในการแยกแต่ละคา่ในรายการคา่กบัเงือ่นไขใดๆ ต่อไปนี้: 

 มคีา่ทัง้หมด 

 มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ 

 ไมม่คีา่ 

 เทา่กบัใดๆ กไ็ด ้

 อย่าใชค้อมมาภายในคา่กบัเงือ่นไขใดๆ ต่อไปนี้: 

 มคีา่ทัง้หมด 

 มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ 

 ไมม่คีา่ 

 เทา่กบัใดๆ กไ็ด ้

คอมมาถอืเป็นตวัคัน่ในรายการคา่ จงึไมส่ามารถใชภ้ายในคา่เหลา่นัน้เองได ้หากคา่ฟิลเตอรม์คีอมมา ใหใ้ชเ้งือ่นไขอืน่ๆ รวมกนัเพือ่สรา้งฟิลเตอรท์ีค่ณุตอ้งการ 

 สาํหรบัคา่ตวัเลข อย่าใชค้อมมาในการระบุคา่เป็นจํานวนพนั 

 คณุสามารถใชบ้างสว่นของคาํทีม่เีง ือ่นไขวา่ตอ้งมคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ได ้แต่การใชค้าํบางสว่นทีม่เีง ือ่นไขอืน่ๆ จะไมด่งึเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการ 

หมายเหตุ: ลกัษณะนี้จะใชก้บัรายการทีฟิ่ลเตอร์ทีใ่ชเ้งือ่นไข มคีา่อย่างน้อยหนึ่งคา่ และจะไมใ่ชก้บัพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ใน Oracle CRM On Demand 

 สาํหรบัวนัที ่ใหป้้อนวนัทีใ่นรปูแบบทีบ่รษิทัของคุณใช ้แต่ใหใ้ชเ้ลขสีห่ลกัสาํหรบัปีดว้ย เชน่ 2003 

 สาํหรบัสกลุเงนิ ใหล้ะเครือ่งหมายคอมมาและสญัลกัษณ์ไว ้เชน่ ดอลลาร ์($) 

การใช้ไวดก์ารด์กบัค่าฟิลเตอร ์
คณุสามารถใชอ้กัขระไวด์การด์ (* และ ?) ในการคน้หาฟิลด์ขอ้ความและโทรศพัทไ์ดเ้ฉพาะเมือ่เงือ่นไขฟิลเตอรค์อื ขึน้ตน้ดว้ย 



เริม่ตน้ใชง้าน 

 

72  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

คาํเตือน: การใชเ้ครือ่งหมายดอกจนั (*) อาจจะสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการทาํงานหากใชก้บัขอ้มลูขนาดใหญ่ 

คณุสามารถใชไ้วด์การด์กบัประเภทการคน้หาต่อไปนี้: 

 สว่นเกณฑก์ารคน้หาในการคน้หาขัน้สงู 

 สว่นเกณฑก์ารคน้หาในเพจจดัทาํรายการ และแกไ้ขรายการ 

 การคน้หาตามลาํดบัอกัษรในเพจรายการ 

 การคน้หาด่วนในเพจรายการ 

 สว่นการคน้หาในแถบการดําเนินการ 

สาํหรบัฟิลด์หมายเลขโทรศพัท ์ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถคน้หาหมายเลขโทรศพัทท์ัง้หมดในรหสัพื้นทีห่นึง่ ในการคน้หานี้ ใหค้ลกิทีไ่อคอนโทรศพัท์ และในป็อปอพัหมายเลขโทรศพัท ์ป้อนรหสัพืน้ที ่
จากนัน้ป้อนไวด์การด์ดอกจนั (*) ในฟิลด์หมายเลขทอ้งถิน่ 
 

เก่ียวกบัการค้นหาบนรายการสาํหรบัเลือกแบบหลายรายการ 
คณุสามารถคน้หาและสบืคน้คา่ทัง้หมดของฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ 
เป็นรายการสาํหรบัเลอืกทีค่ณุสามารถเลอืกคา่ไดห้ลายคา่เมือ่ป้อนขอ้มลูเรคคอรด์  

ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการไดร้บัการสนบัสนุนเป็นคอลมัน์ในผลการคน้หาเป้าหมายและในเกณฑข์องฟิลเตอรก์ารคน้หาเป้าหมาย  

รายการต่อไปนี้แสดงคา่ของรายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการซึง่ปรากฏในเกณฑข์องฟิลเตอรแ์ละเงือ่นไขของฟิลเตอรท์ีก่าํหนดวา่เรคคอรด์ใดจะถูกคน้พบในการคน้หา: 

 มีค่าทัง้หมด เรคคอรด์จะถูกพบหากคา่ของฟิลเตอรท์ีร่ะบุทัง้หมดตรงกบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการของเรคคอรด์ทีค่น้หา  

 มีค่าอย่างน้อยหน่ึงค่า เรคคอรด์จะถูกพบหากค่าใดคา่หนึง่ของฟิลเตอรท์ีร่ะบุตรงกบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการของเรคคอรด์ทีค่น้หา  

 ไมมี่ค่า เรคคอรด์จะถูกพบหากไมม่คีา่ใดของฟิลเตอรท์ีร่ะบุตรงกบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการของเรคคอรด์ทีค่น้หา 
 

เก่ียวกบัการค้นหาคาํหลกั 
คณุสามารถดําเนนิการคน้หาไดส้องประเภทใน Oracle CRM On Demand การคน้หาเป้าหมายและการคน้หาคาํหลกั 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดประเภทของการคน้หาทีจ่ะใชเ้ป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัของคณุ โดยเลอืกประเภทการคน้หาในเพจโปรไฟลบ์รษิทั 
การคน้หาเป้าหมายเป็นประเภทการคน้หาทีแ่นะนํา สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกั โปรดดทูี ่เกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกั (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย" ในหน้า 63) 

คณุสามารถใชก้ารคน้หาคาํหลกัในหลายๆ ตําแหน่งใน Oracle CRM On Demand ดงันี้: 

 ส่วนการค้นหาของแถบการดาํเนินการ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเภทของการคน้หาทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไดเ้ลอืกไวส้าํหรบับรษิทัของคณุ 
การคน้หาคาํหลกัหรอืการคน้หาเป้าหมายจะใชใ้นสว่นการคน้หาของแถบการดําเนนิการสาํหรบับรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดําเนนิการ โปรดดูที ่
การคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดาํเนินการ (ในหน้า 74) 

 วินโดวก์ารค้นหา ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเภทการคน้หาทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดเ้ลอืกไวส้าํหรบับรษิทัของคณุ 
การคน้หาคาํหลกัหรอืการคน้หาเป้าหมายจะใชใ้นวนิโดวก์ารคน้หาทีค่ณุคน้หาเรคคอรด์เพือ่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีคุ่ณใชง้านอยู่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หา 
โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หา (ในหน้า 84) 

 เพจการค้นหาขัน้สูงใน Oracle CRM On Demand ในเพจการคน้หาขัน้สงู ประเภทการคน้หาจะขึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีคุ่ณเลอืกดงันี้: 

 หากคุณคน้หาประเภทเรคคอรด์หลายประเภท การคน้หาจะเป็นการคน้หาคาํหลกั 

 หากคุณคน้หาประเภทเรคคอรด์เดยีว การคน้หานัน้คอืการคน้หาเป้าหมาย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารคน้หาขัน้สงู โปรดดูที ่การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 76) 

หมายเหตุ: การคน้หาโดยใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วนในเพจรายการมกัจะเป็นการคน้หาเป้าหมายเสมอ แมว้า่จะมกีารเลอืกการคน้หาคาํหลกัเป็นคา่ดฟีอลต์ประเภทการคน้หาสาํหรบับรษิทัของคุณกต็าม 
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หากผูดู้แลระบบของบรษิทัเลอืกการคน้หาคาํหลกัเป็นประเภทการคน้หาสาํหรบับรษิทัของคณุ คณุจะมองเหน็ฟิลด์คน้หาเพยีงหนึง่ฟิลด์ในสว่นการคน้หาของแถบการดําเนินการและในวนิโดวก์ารคน้หา 
การคน้หาคาํหลกัจะคน้หาบางฟิลด์เพือ่หาคา่ทีต่รงกบัขอ้ความทีคุ่ณป้อนในฟิลด์คน้หา การคน้หาจะแสดงเรคคอรด์ทัง้หมดทีพ่บสตรงิขอ้ความตรงตามทีคุ่ณป้อนในฟิลด์ทีค่น้หาใดๆ 
ซึง่เทยีบเทา่กบัการใชเ้งือ่นไข OR ในฟิลด์คา่ดฟีอลต ์ตวัอย่างเชน่ ในการคน้หาคาํหลกัของเรคคอรด์คาํขอบรกิาร ระบบจะคน้หาฟิลด์หมายเลขบรกิารและฟิลด์ชือ่เรือ่ง หากคณุป้อนคา่ 1234 
ในฟิลด์คน้หาของแถบการดําเนนิการ เรคคอรด์ทีแ่สดงมรีายการดงันี้: 

 เรคคอรด์ทัง้หมดทีม่คีา่ 1234 รว่มอยู่ดว้ยในฟิลด์เลขทีบ่รกิาร เชน่ เลขทีค่าํขอบรกิาร 12345 และ 01234 

 เรคคอรด์ทัง้หมดทีม่ขีอ้ความ 1234 รว่มอยู่ดว้ยในฟิลด์หวัเรือ่ง เชน่ ลกูคา้รายงานปญัหาทีม่กีบัผลติภณัฑห์มายเลข 1234 

ประเภทเรคคอรด์บางประเภทไมร่องรบัการคน้หาคาํหลกั 
สาํหรบัรายการประเภทเรคคอรด์ทีร่องรบัการคน้หาคาํหลกัและสาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัฟิลด์ทีถู่กคน้หาสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ในการคน้หาคาํหลกั โปรดดูที ่
ฟิลด์คน้หาคา่ดฟีอลต์สาํหรบัการคน้หาคาํหลกั (ในหน้า 73) 
 

ฟิลดค้์นหาค่าดีฟอลตส์าํหรบัการค้นหาคาํหลกั 
คณุสามารถใชก้ารคน้หาคาํหลกัในหลายๆ ตําแหน่งใน Oracle CRM On Demand ดงันี้: 

 ส่วนการค้นหาของแถบการดาํเนินการ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเภทของการคน้หาทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไดเ้ลอืกไวส้าํหรบับรษิทัของคณุ 
การคน้หาคาํหลกัหรอืการคน้หาเป้าหมายจะใชใ้นสว่นการคน้หาของแถบการดําเนนิการสาํหรบับรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดําเนนิการ โปรดดูที ่
การคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดาํเนินการ (ในหน้า 74) 

 วินโดวก์ารค้นหา ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเภทการคน้หาทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดเ้ลอืกไวส้าํหรบับรษิทัของคณุ 
การคน้หาคาํหลกัหรอืการคน้หาเป้าหมายจะใชใ้นวนิโดวก์ารคน้หาทีค่ณุคน้หาเรคคอรด์เพือ่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีคุ่ณใชง้านอยู่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หา 
โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หา (ในหน้า 84) 

 เพจการค้นหาขัน้สูงใน Oracle CRM On Demand ในเพจการคน้หาขัน้สงู ประเภทการคน้หาจะขึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีคุ่ณเลอืกดงันี้: 

 หากคุณคน้หาประเภทเรคคอรด์หลายประเภท การคน้หาจะเป็นการคน้หาคาํหลกั 

 หากคุณคน้หาประเภทเรคคอรด์เดยีว การคน้หานัน้คอืการคน้หาเป้าหมาย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารคน้หาขัน้สงู โปรดดูที ่การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 76) 

หมายเหตุ: การคน้หาโดยใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วนในเพจรายการมกัจะเป็นการคน้หาเป้าหมายเสมอ แมว้า่จะมกีารเลอืกการคน้หาคาํหลกัเป็นคา่ดฟีอลต์ประเภทการคน้หาสาํหรบับรษิทัของคณุกต็าม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกัและการคน้หาเป้าหมาย โปรดดูที ่เกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกั (ในหน้า 72) และ เกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย (ในหน้า 63) 

ทกุประเภทเรคคอรด์สนบัสนุนการคน้หาเป้าหมาย แต่บางประเภทเรคคอรด์ไมส่นบัสนุนการคน้หาคําหลกั ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทเรคคอรด์ทีส่นับสนุนการคน้หาคาํหลกั สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ 
ตารางแสดงฟิลด์ที ่Oracle CRM On Demand คน้หาในการคน้หาคาํหลกั  

สาํหรบัประเภทเรคคอรด์น้ี ฟิลดเ์หล่าน้ีจะถกูค้นหา 

บรษิทั ชือ่บรษิทั ทีต่ัง้ 

การนดัหมาย หวัเรือ่ง 

แคมเปญ รหสัทีม่า ชือ่แคมเปญ 

ผูต้ดิต่อ นามสกลุ ชือ่ อเีมล ์

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ชือ่ การคน้หาด่วน 1 การคน้หาด่วน 2 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 02 ชือ่ การคน้หาด่วน 1 การคน้หาด่วน 2 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 03 ชือ่ การคน้หาด่วน 1 การคน้หาด่วน 2 

กจิกรรม ชือ่ ทีต่ัง้ 
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สาํหรบัประเภทเรคคอรด์น้ี ฟิลดเ์หล่าน้ีจะถกูค้นหา 

ลดี นามสกลุ ชือ่ 

โอกาสทางการขาย ชือ่โอกาสทางการขาย 

ผลติภณัฑ์ ชือ่ผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ สถานะ 

คาํขอบรกิาร เลขทีค่าํขอบรกิาร หวัเรือ่ง 

ทางแกป้ญัหา ID ทางแกป้ญัหา ตําแหน่ง 

งาน หวัเรือ่ง 

ผูใ้ช ้ นามสกลุ ชือ่ อเีมล ์

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On 
Demand Partner Relationship Management Edition 

เงนิทุน ชือ่เงนิทนุ สถานะ 

คาํขอเงนิทนุ ชือ่คาํขอเงนิทนุ สถานะ 

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management 
Edition 

คูค่า้ ชือ่คูค่า้ ทีต่ัง้ 

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition 

ตวัแทนจําหน่าย ชือ่ สาขา 

ยานพาหนะ เลขกาํกบัยานพาหนะ 

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

กจิกรรม ชือ่ ทีต่ัง้ 

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

ครวัเรอืน ชือ่ครวัเรอืน 

พอรต์โฟลโิอ เลขทีบ่รษิทั 

 
 

การค้นหาเรคคอรด์ในแถบการดาํเนินการ 
คณุสามารถใชส้ว่นการคน้หาของแถบการดําเนนิการเพือ่คน้หาเรคคอรด์ กอ่นทีจ่ะจดัทาํบรษิทัใหม ่ผูต้ดิต่อ และอืน่ๆ ขอแนะนําใหต้รวจสอบวา่มเีรคคอรด์อยู่แลว้หรอืไม่ 
ในฟิลด์แรกของสว่นการคน้หาในแถบการดําเนนิการ คณุสามารถเลอืกประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการคน้หาได ้คณุสามารถเลอืก ทัง้หมด เพือ่คน้หาประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด 
หรอืเลอืกระบุเฉพาะประเภทเรคคอรด์ คณุสามารถตัง้คา่ดฟีอลต์ของประเภทเรคคอรด์ในสว่นการคน้หา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์การคน้หาดฟีอลต์ของคณุ (ในหน้า 
736) 

หมายเหตุ: บทบาทผูใ้ชข้องคณุและประเภทของการคน้หาทีบ่รษิทัของคณุใชจ้ะกาํหนดประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถคน้หาในสว่นการคน้หาของแถบการดําเนนิการ 



การทํางานกบัเรคคอรด์ 
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เก่ียวกบัการค้นหาประเภทต่างๆ 
หากคุณคน้หาเรคคอรด์ประเภทเดยีว ผลการคน้หาจะแสดงในเพจรายการ จากนัน้ คณุกส็ามารถทาํงานกบัรายการของเรคคอรด์ได ้
คณุสามารถแกไ้ขรายการเพิม่เตมิไดโ้ดยใชค้ณุสมบตักิารจดัการรายการของ Oracle CRM On Demand และคุณสามารถบนัทกึผลการคน้หาเป็นรายการใหมไ่ด้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการรายการของเรคคอรด์ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) หากคณุคน้หาประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด เพจผลการคน้หาจะแสดงพรอ้มสว่นต่างๆ 
ของเรคคอรด์แต่ละประเภททีพ่บในการคน้หา เมือ่คณุคน้หาโดยใชฟิ้ลด์คน้หาขอ้ความ การคน้หาจะเป็นแบบไม่คาํนงึถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั เวน้แต่ การคาํนึงถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั 
ของขอ้ความจะปรากฏเป็นสเีทาในฟิลด์ป้อนขอ้มลู ขอ้ความสเีทาจะหายไปเมือ่คณุคลกิทีฟิ่ลด์ 

คณุยงัสามารถไปทีเ่พจการคน้หาขัน้สงู ซึง่ชว่ยใหค้ณุคน้หาเรคคอรด์หลายประเภทพรอ้มกนัและคน้หาโดยใชฟิ้ลด์วนัทีไ่ด ้การคน้หาขัน้สงูมคีวามสามารถในการฟิลเตอรท์ีด่กีวา่ดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 76) 

Oracle CRM On Demand สนบัสนุนการคน้หาสองประเภท: การคน้หาเป้าหมายและการคน้หาคาํหลกั 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดประเภทของการคน้หาทีจ่ะใชเ้ป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัของคณุ โดยเลอืกประเภทการคน้หาในเพจโปรไฟลบ์รษิทัของคุณ โดยทัว่ไปแลว้ 
การคน้หาเป้าหมายจะมปีระสทิธภิาพในการสบืคน้ทีด่กีวา่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมายและการคน้หาคาํหลกั โปรดดูที ่เกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย (ในหน้า 63) และ 
เกีย่วกบัการคน้หาคําหลกั (ในหน้า 72) 

หมายเหตุ: สาํหรบัการคน้หาเป้าหมายเทา่นัน้ เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึอาจปรากฏขึน้ในสว่นการคน้หาในแถบการดําเนนิการ 
คณุสามารถใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจํากดัการคน้หาเฉพาะเรคคอรด์ของสมดุบนัทกึของผูใ้ชเ้ทา่นัน้ (โดยปกตอิา้งองิถงึเป็นผูใ้ช)้ หรอืสมดุบนัทกึทีก่ําหนดเอง (โดยปกตอิา้งองิถงึเป็นสมดุบนัทกึ) 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ (ในหน้า 88) 

จะเกิดอะไรขึน้หากการค้นหาพบผลลพัธ์เพียงเรคคอรด์เดียว 
คณุสามารถระบุวธิกีารแสดงผลของเรคคอรด์ได้ หากเรคคอรด์ดงักลา่วเป็นเรคคอรด์เดยีวทีเ่ป็นผลลพัธ์ของการคน้หา คณุสามารถเปิดเรคคอรด์ไดโ้ดยตรงในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
หรอือาจแสดงในเพจรายการ ซึง่ตวัเลอืกทีใ่ชค้วบคมุลกัษณะการทาํงานนี้คอืชอ่งทาํเครือ่งหมาย นาวเิกตไปยงัเพจรายละเอยีดโดยตรงหากมกีารแสดงเพยีงหนึง่เรคคอรด์ 
ทีอ่ยู่ในสว่นตวัเลอืกการคน้หาด่วนของเพจโครงรา่งแถบการดําเนินการในการตัง้คา่ส่วนบุคคลของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งแถบการดําเนนิการของคณุ โปรดดูที ่
การเปลีย่นแปลงโครงรา่งแถบการดําเนนิการ (ในหน้า 753) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดําเนนิการ 

การค้นหาเรคคอรด์ในแถบการดาํเนินการ 

1 หากแถบการดําเนนิการซอ่นอยู่ ใหแ้สดงแถบนัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการแสดงและการซอ่นแถบการดําเนนิการ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแสดงหรอืการซอ่นแถบการดําเนินการ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการแสดงหรอืซอ่นแถบการดําเนนิการ" 
ในหน้า 38) 

2 ในแถบการดําเนินการ ทีฟิ่ลด์แรกของสว่นการคน้หา ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ หรอืเลอืก ทัง้หมด เพือ่คน้หาประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดทีส่ามารถใชไ้ดส้าํหรบัการคน้หา 

หมายเหตุ: เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกในการคน้หาประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 จะถูกรวมอยู่ในการคน้หา 
แต่ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 และทีส่งูกวา่จะไม่รวมอยู่ดว้ย การคน้หาประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดทีส่ามารถใชไ้ดใ้นการคน้หาจะชา้กวา่การคน้หาประเภทเรคคอรด์เดยีว 

3 ป้อนคา่เพือ่คน้หาทัง้ในฟิลด์ขอ้ความฟิลด์เดยีวหรอืหลายฟิลด์ได ้ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของคณุ 

4 คลกิ ดําเนนิการ 

คําแนะนํา: หากขอ้ความทีป่รากฏแจง้วา่คาํขอคน้หาของคณุหมดเวลา คณุสามารถใชก้ารคน้หาขัน้สงูเพือ่ปรบัปรงุเกณฑ์การคน้หาของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชก้ารคน้หาขัน้สงู 
(ในหน้า 76) คณุสามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่ประสทิธภิาพการคน้หาและรายการในเวบ็ไซต์การฝึกอบรมและการสนบัสนุน 
หากตอ้งการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์การฝึกอบรมและการสนบัสนุน โปรดคลกิทีล่งิคร์่วม การฝึกอบรมและการสนบัสนุน ทีด่า้นบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand 

5 คลกิลงิคใ์นเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการ 

เพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์เปิดอยู ่
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การใช้การค้นหาขัน้สูง 
คณุสามารถดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวไดจ้ากลงิคข์ ัน้สงูในทีต่ัง้ต่อไปนี้: 

 แถบการดําเนินการ 

 รายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์หลกั หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ของคณุปรากฏเป็นแทบ็ และหากชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชม้มุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ 
ถูกเลอืกไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทั 

 วนิโดวก์ารคน้หา หากเปิดใชง้านการคน้หาเป้าหมายสาํหรบับรษิทัของคณุ 

คณุสามารถดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภทไดจ้ากลงิคข์ ัน้สงูในแถบการดาํเนนิการ  

บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะกาํหนดวา่ประเภทเรคคอร์ดใดทีค่ณุสามารถคน้หาได้ สว่นต่างๆ ทีใ่ชง้านไดใ้นเพจ การคน้หาขัน้สงู 
จะเปลีย่นแปลงไปตามการทีคุ่ณเลอืกประเภทเรคคอรด์เดยีวหรอืประเภทเรคคอรด์หลายประเภทสาํหรบัการคน้หาของคณุ และตามทีต่ัง้ทีคุ่ณเริม่การคน้หา 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงู โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีว (ในหน้า 76) 

 เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 78) 

 เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท (ในหน้า 79) 

สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการดําเนนิการคน้หาขัน้สงู โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดเดยีว (ในหน้า 79) 

 การดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดหลายประเภท (ในหน้า 82) 
 

เก่ียวกบัการค้นหาขัน้สูงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดียว 
คณุสามารถดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวไดจ้ากลงิคข์ ัน้สงูในทีต่ัง้ต่อไปนี้: 

 แถบการดําเนินการ 

 รายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์หลกั หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ของคณุปรากฏเป็นแทบ็ และหากชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชม้มุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ 
ถูกเลอืกไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทั 

 วนิโดวก์ารคน้หา หากเปิดใชง้านการคน้หาเป้าหมายสาํหรบับรษิทัของคณุ 

การคน้หาขัน้สงูในประเภทเรคคอรด์เดยีวคลา้ยกบัการคน้หาเป้าหมายในสว่นคน้หาของแถบการดําเนนิการ คณุสามารถคน้หาโดยใชฟิ้ลด์หลายฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ อย่างไรกต็าม 
การคน้หาขัน้สงอนุญาตใหค้ณุทาํดงันี้: 

 ระบุวา่การคน้หาเป็นแบบตวัพมิพท์ีต่รงกนัหรอืไม่คาํนงึถงึตวัพมิพ์ทีต่รงกนั 

 เลอืกฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการคน้หา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูทีส่ว่น เกีย่วกบัฟิลด์คน้หา ในหวัขอ้นี้ 

 ป้อนเงือ่นไข คา่ฟิลเตอร ์และเครือ่งหมาย (AND, OR) ทีร่ะบุในฟิลเตอร์ 

หมายเหตุ: ในการคน้หาขัน้สงูเพือ่คน้หาประเภทเรคคอรด์เดยีวนัน้ คณุไมต่อ้งใชเ้ครือ่งหมายเทา่กบั (=) ในการคน้หาขอ้มลูทีต่รงกนัทัง้หมด แต่ใหค้ณุใชเ้งือ่นไข เทา่กบั หรอืเงือ่นไข 
เทา่กบัใดๆ กไ็ด ้ในการคน้หาขอ้มลูทีต่รงกนัทัง้หมด 

 ระบุฟิลด์ทีจ่ะใหแ้สดงในผลการคน้หา คณุสมบตันิี้ใชไ้ดเ้ฉพาะในการคน้หาทีค่ณุดําเนนิการจากลงิค์ข ัน้สงูในแถบการดําเนินการ 

 ระบุการเรยีงลาํดบัขัน้ตน้สาํหรบัผลการคน้หา 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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เก่ียวกบัฟิลด์ค้นหา 
เมือ่คณุดําเนนิการคน้หาขัน้สูงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวจากลงิคข์ ัน้สงูในแถบการดําเนนิการหรอืจากลงิคข์ ัน้สงูในวนิโดวก์ารคน้หา บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะกาํหนดประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถคน้หา 
และฟิลด์ในแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถคน้หา ดงันี้: 

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไมไ่ดก้าํหนดใหฟิ้ลด์การคน้หาสามารถใชง้านไดใ้นโครงรา่งการคน้หา ซึง่ไดร้บัการระบุใหแ้กบ่ทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุจะไมส่ามารถระบุเกณฑ์การคน้หาเป็นการคน้หาขัน้สงูของประเภทเรคคอรด์นัน้ได้ 
การรนัการคน้หาขัน้สงูโดยไมม่เีกณฑ์การคน้หาจะแสดงเรคคอรด์ทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ดงักลา่วทีบ่ทบาทผูใ้ชข้องคณุและการตัง้คา่การเขา้ถงึอนุญาตใหค้ณุเหน็ 

 หากมกีารเปิดใชง้านสทิธิส์าํหรบั ฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
คณุจะสามารถคน้หาฟิลด์คน้หาทัง้หมดทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัคณุทาํใหส้ามารถใชง้านไดใ้นโครงร่างการคน้หาทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสําหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

หมายเหตุ: ขอแนะนําไมใ่หผู้ดู้แลระบบของบรษิทัเปิดใชส้ทิธิ ์ฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการ แกบ่ทบาทผูใ้ชส้ว่นใหญ่ เมือ่ไมม่กีารใชง้านสทิธิน์ี้ 
ฟิลด์ทีบ่รษิทัของคณุไมใ่ชจ้ะไมป่รากฏในเพจการคน้หาและรายการ ซึง่จะชว่ยลดปญัหาการตดิขดัและชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเหน็ฟิลด์ทีต่นสนใจทีส่ดุไดง้า่ยยิง่ข ึน้ 

 หากไม่มกีารเปิดใชง้านสทิธิส์าํหรบั ฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ คณุสามารถคน้หาฟิลด์ไดก้ต็่อเมือ่ฟิลด์ดงักลา่วตรงตามเกณฑต์่อไปนี้เทา่นัน้: 

 ฟิลดน์ัน้เป็นฟิลด์คน้หาทีส่ามารถใชง้านไดใ้นโครงรา่งการคน้หาทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

 ฟิลดจ์ะแสดงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ หากมกีารกาํหนดโครงรา่งเพจไดนามกิสาํหรบับทบาทของคณุ 
ฟิลด์ตอ้งแสดงในโครงรา่งเพจแบบไดนามกิอย่างน้อยหนึง่รายการ  

หมายเหตุ: โครงรา่งแบบไดนามกิ เป็นโครงรา่งเพจทีแ่สดงชดุฟิลด์ต่างๆ ของเรคคอรด์ทีเ่ป็นประเภทเรคคอรด์เดยีวกนั ขึน้อยู่กบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีค่ณุเลอืกในบางฟิลด์ของเรคคอรด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีี ่Oracle CRM On Demand กาํหนดฟิลด์ทีค่ณุสามารถคน้หาไดเ้มือ่คุณดําเนนิการคน้หาขัน้สงูจากลงิคข์ ัน้สงูในรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 78) 

เก่ียวกบัผลการค้นหา 
ฟิลดท์ีแ่สดงในเรคคอรด์ทีส่ง่คนืโดยการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวจะถูกกาํหนดโดยทีต่ัง้ทีค่ณุเริม่การคน้หา และในบทบาทผูใ้ชข้องคุณ ดงันี้: 

 การค้นหาจากลิงคข์ัน้สูงในแถบการดาํเนินการ คณุสามารถเลอืกฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการใหแ้สดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ทีส่ง่คนืโดยการคน้หาได ้
บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะกาํหนดฟิลด์ทีค่ณุสามารถเลอืกใหแ้สดง ดงันี้: 

 หากมกีารเปิดใชง้านสทิธิฟิ์ลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคุณ คณุสามารถเลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ทีแ่สดงตามการคน้หา 

 หากไม่มกีารเปิดใชง้านฟิลด์ทัง้หมดในสทิธิก์ารคน้หาและรายการสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
คณุจะสามารถเลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ทีแ่สดงตามการคน้หาไดก้ต็่อเมือ่ฟิลด์ดงักลา่วปรากฏในโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเ

ภทเรคคอรด์นัน้ หากมกีารกาํหนดโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบับทบาทของคุณ ฟิลดจ์ะตอ้งปรากฏในโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์อย่างน้อยหนึง่โครงรา่ง 

ผลการคน้หาจะปรากฏในเพจรายการ หากมเีรคคอรด์จํานวนมากเกนิไปในรายการนี้ คณุสามารถฟิลเตอรห์รอืแกไ้ขรายการในเพจรายการได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการฟิลเตอรแ์ละการแกไ้ขรายการในเพจรายการ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การฟิลเตอร์รายการ (ในหน้า 115) 

 การแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ (ในหน้า 116) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการรายการเรคคอรด์ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การค้นหาจากลิงคข์ัน้สูงในรายการเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง  ผลการคน้หาจะปรากฏในเพจทีค่ณุคลกิลงิคข์ ัน้สงู 
โครงร่างของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกัจะกาํหนดฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ทีส่ง่คนื 

 การค้นหาจากลิงคข์ัน้สูงในวินโดวก์ารค้นหา ผลการคน้หาจะปรากฏในวนิโดวก์ารคน้หา และโครงรา่งของวนิโดว์การคน้หาจะกาํหนดฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ 
ในกรณสีว่นใหญ่ โครงรา่งการคน้หาทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้จะกาํหนดโครงรา่งของวนิโดว์การคน้หา อย่างไรกต็าม 
มบีางวนิโดว์การคน้หาทีต่ัง้คา่ลว่งหน้าทีโ่ครงรา่งการคน้หาสาํหรบับทบาทผูใ้ชจ้ะไมส่ง่ผลกระทบ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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เก่ียวกบัการเรียงลาํดบัสาํหรบัผลการค้นหา 
คณุสามารถระบุการเรยีงลาํดบัขัน้ตน้สาํหรบัรายการเรคคอรด์ทีส่ง่คนืโดยการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวได ้คณุสามารถเลอืกฟิลด์เรยีงลาํดบัไดถ้งึสามฟิลด์ ตวัอย่างเชน่ 
สาํหรบัรายการผูต้ดิต่อ คณุอาจเลอืกเรยีงลาํดบัรายการดว้ยนามสกุลกอ่น แลว้ตามดว้ยชือ่ จากนัน้เรยีงลาํดบัตามแผนก สาํหรบัแต่ละฟิลด์ของฟิลด์เรยีงลาํดบัทัง้สาม 
คณุสามารถระบุไดว้า่จะใหเ้รยีงลาํดบัเรคคอรด์จากน้อยไปหามาก หรอืจากมากไปหาน้อยได ้ 

หลงัจากทีคุ่ณเลอืกฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์แรก 
เฉพาะฟิลด์เรยีงลาํดบัทีไ่ดร้บัการจดัเกบ็ไวโ้ดยตรงในเรคคอรด์เดยีวกนันัน้ใหเ้ป็นฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์แรกเทา่นัน้จะพรอ้มใหคุ้ณเลอืกเป็นฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์ทีส่องและฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์ทีส่ามได ้
ตวัอย่างเชน่ เมือ่ทาํการคน้หาผูต้ดิต่อ คณุอาจเลอืกฟิลด์ชือ่ในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อใหเ้ป็นฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์แรก ในกรณีนี้ 
เฉพาะฟิลด์เรยีงลาํดบัทีเ่หลอืทีไ่ดร้บัการจดัเกบ็ไวโ้ดยตรงในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อเทา่นัน้จะพรอ้มใหคุ้ณเลอืกเป็นฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์ทีส่องและฟิลดเ์รยีงลาํดบัฟิลด์ทีส่าม 
ฟิลดท์ีไ่ดร้บัการจดัเกบ็ไวใ้นเรคคอรด์อืน่ๆ เชน่ ฟิลด์บรษิทั ซึง่ไดร้บัการจดัเกบ็ไวใ้นเรคคอรด์บรษิทัจะไมม่ใีหเ้ลอืก 

หมายเหตุ: สาํหรบัการคน้หาจากลงิคข์ ัน้สงูในวนิโดวก์ารคน้หา คณุจะสามารถเลอืกเฉพาะฟิลด์ทีแ่สดงในวนิโดวก์ารคน้หาเทา่นัน้ใหเ้ป็นฟิลด์เรยีงลําดบัในการคน้หาขัน้สงูได้ 

จะเกิดอะไรข้ึนหากการค้นหาจากแถบการดาํเนินการส่งคืนเพียงเรคคอรด์เดียวเท่านัน้ 
คณุสามารถระบุวธิกีารแสดงผลของเรคคอรด์ได้ หากเรคคอรด์ดงักลา่วเป็นเรคคอรด์เดยีวทีเ่ป็นผลลพัธ์ของการคน้หา คณุสามารถเปิดเรคคอรด์ไดโ้ดยตรงในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
หรอือาจแสดงในเพจรายการ ซึง่ตวัเลอืกทีใ่ชค้วบคมุลกัษณะการทาํงานนี้คอืชอ่งทาํเครือ่งหมาย นาวเิกตไปยงัเพจรายละเอยีดโดยตรงหากมกีารแสดงเพยีงหนึง่เรคคอรด์ 
ทีอ่ยู่ในสว่นตวัเลอืกการคน้หาด่วนของเพจโครงรา่งแถบการดําเนินการในการตัง้คา่ส่วนบุคคลของคุณ 
ตวัเลอืกนี้ใชก้บัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวทีค่ณุดําเนินการจากลงิคข์ ัน้สงูในแถบการดําเนนิการเทา่นัน้ รวมถงึใชก้บัการคน้หาทีคุ่ณดําเนนิการโดยตรงในแถบการดําเนนิการ 
โดยไมใ่ชก้บัการคน้หาทีค่ณุดําเนินการจากลงิคข์ ัน้สงูในรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืไมใ่ชก้บัการคน้หาทีคุ่ณดําเนนิการจากลงิคข์ ัน้สงูในวนิโดว์การคน้หา 
หรอืไมใ่ชก้บัการคน้หาประเภทเรคคอรด์หลายประเภท สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งแถบการดําเนนิการของคุณ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงโครงรา่งแถบการดําเนินการ (ในหน้า 753) 

สาํหรบัคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนในการดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีว โปรดดูที ่การดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดเดยีว (ในหน้า 79) 
 

เก่ียวกบัการค้นหาขัน้สูงสาํหรบัเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง 
หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ของคณุปรากฏเป็นแทบ็ และหากชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชม้มุมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ ถูกเลอืกไวบ้นโปรไฟลบ์รษิทั 
คณุจะสามารถดําเนนิการคน้หาขัน้สงูเพือ่แกไ้ขรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงอยู่กบัเรคคอรด์บรษิทัหลกั 
คณุสามารถเริม่การคน้หาจากลงิคข์ ัน้สงูในรายการนัน้ โดยตรงในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั หรอืในเพจรายการทีเ่ปิดขึน้มาเมือ่คณุคลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด 
ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกไ็ด้ 

การคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งมลีกัษณะคลา้ยกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวทีค่ณุดําเนนิการโดยการคลกิลงิคข์ ัน้สงูในแถบการดําเนนิการ ตามทีอ่ธบิายไวใ้น 
การดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดเดยีว (ในหน้า 79) อย่างไรกต็าม ขึน้อยู่กบัการทีผู่ดู้แลระบบของคุณตัง้คา่บทบาทผูใ้ชข้องคุณและโครงรา่งการคน้หา 
ฟิลด์คน้หาบางฟิลด์ทีส่ามารถใชไ้ดใ้นการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์จากแถบการดําเนนิการอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของประเภทเรคคอรด์เดยีวกนันัน้ 
นอกจากนี้ คณุไมส่ามารถเลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในผลการคน้หาสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งได ้
ผลการคน้หาจะแสดงฟิลด์เดยีวกนักบัทีแ่สดงในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั 

Oracle CRM On Demand ใชค้ณุสมบตัติ่อไปนี้ในการกาํหนดฟิลด์ทีส่ามารถใชไ้ดส้าํหรบัการคน้หาในการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ: 

 การตัง้ค่าสาํหรบัสิทธ์ิ ฟิลด์ทัง้หมดในการค้นหาและรายการ ในบทบาทของคณุ 

 โครงร่างของส่วนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในโครงร่างเพจรายละเอียดของเรคคอรด์หลกั ตวัอย่างเชน่ หากคุณคน้หาในผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอร์ดบรษิทัหลกั 
ระบบจะพจิารณาใชโ้ครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูต้ดิต่อทีใ่ชใ้นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของบรษิทัสาํหรบับทบาทของคุณ 

 โครงร่างเพจรายละเอียดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทของคณุ ตวัอย่างเชน่ หากคณุคน้หาในผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์บรษิทัหลกั 
ระบบจะพจิารณาใชโ้ครงรา่งเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อสาํหรบับทบาทของคณุ 

 โครงร่างการค้นหาสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดสาํหรบับทบาทของคุณ ตวัอย่างเชน่ หากคุณคน้หาในผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์บรษิทัหลกั 
ระบบจะพจิารณาใชโ้ครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อสาํหรบับทบาทของคณุ ในโครงรา่งการคน้หา ขอ้มลูต่อไปนี้อาจไดร้บัการพจิารณาใช ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสถานการณ์ 

 ชดุของฟิลด์คน้หาทีใ่ชไ้ด ้

 ชอ่งทาํเครือ่งหมายต่อไปนี้: จํากดัการคน้หาไปยงัฟิลด์ทีเ่ลอืกในโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
การตัง้คา่ในชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะไม่ไดร้บัการพจิารณาใชห้ากฟิลด์นัน้แสดงในรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีค่ณุใชใ้นการดําเนนิการคน้หา อย่างไรกต็าม 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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ในบางกรณทีีฟิ่ลด์ไมแ่สดงในรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง การตัง้คา่ในชอ่งทําเครือ่งหมายนี้จะไดร้บัการพจิารณาใช ้
เพือ่กาํหนดวา่ฟิลด์นัน้พรอ้มใชง้านเป็นฟิลด์คน้หาสาํหรบัการคน้หาเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ แมว้า่ฟิลด์นัน้จะไมแ่สดงในรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกต็าม 

ตารางต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็วธิทีีร่ะบบใชส้ทิธิแ์ละโครงรา่งในการกาํหนดวา่ฟิลด์พรอ้มใชง้านสาํหรบัการคน้หาเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ คอลมัน์สดุทา้ยทางขวามอืแสดงผลลพัธ์ในแต่ละสถานการณ์ 

สิทธ์ิฟิลดท์ัง้หมดในการค้น

หาและรายการ 
ฟิลดแ์สดงในส่วนข้อมูล

ท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่
ฟิลดแ์สดงในเพจรายละเอี

ยดหรือไม่ 
ฟิลดเ์ป็นฟิลด์ค้นหาท่ีพร้อ

มใช้งานในโครงร่างการค้

นหาหรือไม่ 

ช่องทาํเครื่องหมาย 
จาํกดัการค้นหาไปยงัฟิลดท่ี์เ

ลือกในโครงร่างข้อมูลท่ีเก่ียว

ข้อง 

ฟิลดพ์ร้อมใช้งานสาํหรบักา

รค้นหาเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง

หรือไม ่

ใชง้าน ใช ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ใช ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ใช ่

ใชง้าน ใช ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไม ่

ใชง้าน ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ใช ่ เลอืก ไม ่

ใชง้าน ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ใช ่ ไมไ่ดเ้ลอืก ใช ่

ใชง้าน ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด้ ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไม ่

เลกิใช ้ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ใช ่

เลกิใช ้ ใช ่ ใช ่ ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไม ่

เลกิใช ้ ใช ่ ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไม ่

เลกิใช ้ ไม ่ ใช ่ ใช ่ เลอืก ไม ่

เลกิใช ้ ไม ่ ใช ่ ใช ่ ไมไ่ดเ้ลอืก ใช ่

เลกิใช ้ ไม ่ ใช ่ ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด้ ไม ่

เลกิใช ้ ไม ่ ไม ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไม ่

 
 

เก่ียวกบัการค้นหาขัน้สูงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท 
การคน้หาขัน้สงูในประเภทเรคคอรด์หลายประเภทเป็นการคน้หาคาํหลกั คณุสามารถคน้หาประเภทเรคคอรด์บางประเภทหรอืทกุประเทศทีส่นบัสนุนการคน้หาคาํหลกั 
เมือ่คณุใชก้ารคน้หาขัน้สงูเพือ่คน้หาประเภทเรคคอรด์หลายประเภท เพจผลการคน้หาจะแสดงพรอ้มกบัสว่นต่างๆ ของแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีพ่บในการคน้หา 

หมายเหตุ: เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดในรายการประเภทเรคคอรด์เพือ่คน้หา เฉพาะประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนการคน้หาคาํหลกัมอียู่ในการคน้หา 
ในการคน้หาประเภทเรคคอรด์ทีไ่มส่นบัสนุนการคน้หาคาํหลกั คณุตอ้งคน้หาครัง้ละหนึง่ประเภทเรคคอรด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีีก่ารคน้หาคาํหลกัทาํงาน โปรดดูที ่เกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกั (ในหน้า 72) 
สาํหรบัคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนในการดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท โปรดดูที ่การดําเนินการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท (ในหน้า 82) 
 

การดาํเนินการค้นหาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดียว 
หวัขอ้นี้อธบิายวธิดีําเนนิการงานต่อไปนี้: 

 เริม่ดําเนนิการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดเดยีวจากทีต่ัง้ต่อไปนี้: 

 แถบการดําเนินการ 

 วนิโดวก์ารคน้หา 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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 รายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ดําเนนิการคน้หาขัน้สงูใหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเริม่การคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวจากแถบการดําเนนิการ 

ในการเริม่การค้นหาขัน้สูงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดียวจากแถบการดาํเนินการ 

1 หากแถบการดําเนนิการซอ่นอยู่ ใหแ้สดงแถบ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงและการซอ่นแถบการดําเนินการ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแสดงและการซอ่นแถบการดําเนนิการ (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัการแสดงหรอืซอ่นแถบการดําเนินการ" ในหน้า 38) 

2 ในแถบการดําเนินการในสว่นการคน้หา ใหค้ลกิ ขัน้สงู 

3 ในเพจการคน้หาขัน้สงู ใหท้าํดงันี้: 

a เลอืกปุ่มเลอืกประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ 

b เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการคน้หา 

c ตรวจสอบวา่ไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัประเภทเรคคอรด์อืน่ทัง้หมด 

4 ในสว่นการคน้หาใน เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ดงันี้: 

 ชดุเรคคอรด์ 

 สมดุบนัทกึ 

หมายเหตุ: สว่น คน้หาใน จะไมแ่สดงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีไ่ม่มเีจา้ของ ตวัอย่างเชน่ ประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑ ์และประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้ตวัเลอืก สมดุบนัทกึ ในสว่น คน้หาใน 
จะใชไ้ดเ้มือ่บรษิทัของคณุเปิดใชง้านคุณสมบตัสิมุดบนัทกึไวเ้ทา่นัน้ 

5 ในสว่นการคน้หาใน หากคณุเลอืกตวัเลอืกชดุเรคคอรด์ จากนัน้เลอืกรายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้เพือ่ระบุชดุเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการคน้หา: 

 เรคคอรด์ทัง้หมดท่ีสามารถดไูด้ ประกอบดว้ยเรคคอรด์ทีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใชอ้ย่างน้อยทีส่ดุคอืการดู ดงัทีไ่ดร้ะบุโดยลาํดบัชัน้การรายงานของคุณ ระดบัการเขา้ใชข้องบทบาทของคณุ 
และระดบัการเขา้ใชข้องรคคอรด์ทีใ่ชร้่วมกนั 

หมายเหตุ: ระบบจะพจิารณาตวัเลอืก ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ ในโปรไฟลบ์รษิทัและการตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด 
ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุเมือ่คุณเลอืกตวัเลอืกนี้ หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืก ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ ในโปรไฟลบ์รษิทั ชดุเรคคอรด์ทีม่กีารคน้หาเมือ่คณุเลอืกตวัเลอืก 
เรคคอรด์ทัง้หมดทีส่ามารถดูได ้จะเป็นชดุเรคคอร์ดเดยีวกนักบัชดุเรคคอรด์ทีม่กีารคน้หาเมือ่คุณเลอืกตวัเลอืก เรคคอรด์ทัง้หมดในทมีทีฉ่ันอยู่ ยกเวน้วา่ไดม้กีารเลอืกการตัง้คา่ 
สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เรคคอรด์ทัง้หมดท่ีเป็นเจ้าของ 

 เรคคอรด์ทัง้หมดในทีมท่ีฉันอยู่ ประกอบดว้ยเรคคอรด์ในรายการทีฟิ่ลเตอรเ์ทา่นัน้ ซึง่มคีณุสมบตัหินึง่ในรายการต่อไปนี้: 

 คณุเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 

 เรคคอรด์ทีเ่จา้ของใหค้ณุใชร้ว่มกนัไดผ้า่นทางคณุสมบตัขิองทมี 

 เรคคอรด์ทีใ่หค้ณุใชร้่วมกนัผา่นทางคณุสมบตักิารระบุกลุ่มสาํหรบับรษิทั กจิกรรม ผูต้ดิต่อ ครวัเรอืน โอกาสทางการขาย และพอรต์โฟลโิอ 

 เรคคอรด์ทัง้หมดท่ีเป็นของฉันหรือผูใ้ต้บงัคบับญัชา ประกอบดว้ยเรคคอรด์ทีค่ณุหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุเป็นเจา้ของ ระบบจะไมพ่จิารณาตวัเลอืก ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ 
ในโปรไฟลบ์รษิทัเมือ่คุณเลอืกตวัเลอืกนี้ 

 เรคคอรด์ทัง้หมดในทีมท่ีฉันหรือผูใ้ต้บงัคบับญัชาอยู่ ประกอบดว้ยเรคคอรด์ในทมีทีค่ณุหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุอยู่ หากใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการในโปรไฟลบ์รษิทั 
ระบบจะไม่พจิารณาตวัเลอืก ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ ในโปรไฟลบ์รษิทัเมือ่คุณเลอืกตวัเลอืกนี้ 



การทํางานกบัเรคคอรด์ 
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 สมุดบนัทึกดีฟอลต์ของฉัน การตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ ดงัทีร่ะบุโดยผูด้แูลระบบของบรษิทั 

6 ในสว่นการคน้หาใน หากคณุเลอืกตวัเลอืกสมดุบนัทกึ แลว้เลอืกสมดุบนัทกึ ผูใ้ช ้หรอืตวัแทนในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ (ในหน้า 88) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเริม่การคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวจากวนิโดวก์ารคน้หา 

ในการเริม่การค้นหาขัน้สูงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดียวจากวินโดวก์ารค้นหา 

 ในวนิโดวก์ารคน้หา ใหค้ลกิ ขัน้สงู 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเริม่การคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวจากรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการเริม่การค้นหาขัน้สูงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดียวจากรายการเรคคอร์ดทีเ่กีย่วข้อง 

1 ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

2 ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ใหค้ลกิ ขัน้สงู 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารทาํใหก้ารคน้หาขัน้สูงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวเสรจ็สมบูรณ์ ขัน้ตอนนี้สามารถใชไ้ดก้บัการคน้หาขัน้สงูทีค่ณุเริม่จากลงิคข์ ัน้สงูในวนิโดว์การคน้หา 
หรอืลงิคข์ ัน้สงูในรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึใชก้บัการคน้หาขัน้สงูทีคุ่ณเริม่จากลงิคข์ ัน้สูงในแถบการดําเนนิการ 

ในการทาํให้การค้นหาขัน้สูงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดียวเสรจ็สมบูรณ์ 

1 ในเพจ การคน้หาขัน้สงู ในสว่น เลอืกตวัพมิพเ์ลก็/ใหญ่มผีล ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมค่าํนึงถงึตวัพมิพ์ทีต่รงกนั หากจําเป็น 

หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ จะทาํใหฟิ้ลด์บางฟิลด์กลายเป็นการคน้หาทีไ่ม่คาํนึงถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั ฟิลด์เหลา่นี้จะแสดงเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิในสว่นป้อนเกณฑ์การคน้หา 

2 ในสว่นป้อนเกณฑก์ารคน้หา ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

a เลอืกฟิลด์จากรายการฟิลด์ 

หากคุณเริม่การคน้หาจากแถบการดําเนินการ ฟิลด์จะไดร้บัการป็อบปเูลทลว่งหน้าดว้ยฟิลด์คน้หาเป้าหมายสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 
หากคุณเริม่การคน้หาจากวนิโดวก์ารคน้หาหรอืจากรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง และหากคุณเลอืกฟิลด์คน้หาในวนิโดวก์ารคน้หาหรอืรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
ฟิลด์ทีเ่ป็นเกณฑแ์รกจะไดร้บัการป็อบปเูลทล่วงหน้าดว้ยฟิลด์คน้หาทีคุ่ณเลอืกไว ้

ฟิลด์บางฟิลด์จะไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบระหวา่งการคน้หาและในขณะเรยีงลาํดบัรายการ 
ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเหลา่นี้จะแสดงดว้ยขอ้ความสเีขยีวในรายการฟิลด์คน้หา 
หากเกณฑก์ารคน้หาของคณุรวมเอาฟิลด์ทีย่งัไมไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัการคน้หาไวด้ว้ย การคน้หาของคณุอาจชา้ลง คณุสามารถดําเนินการฟิลเตอร์กบัฟิลด์ไดส้งูสดุ 
10 ฟิลด์ 

หมายเหตุ: ฟิลด์ทีแ่สดงเป็นขอ้ความสมีว่งในสว่นป้อนเกณฑก์ารคน้หาจะไมค่าํนงึถงึตวัพมิพอ์ยู่เสมอ โดยไมพ่จิารณาถงึการตัง้คา่ทีช่อ่งทาํเครือ่งหมาย 
ไมค่าํนึงถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั ฟิลด์เหลา่นี้ไมไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัการคน้หาทีร่วดเรว็ 

b ป้อนเงือ่นไข คา่ฟิลเตอร ์และเครือ่งหมาย (AND, OR) ทีร่ะบุในฟิลเตอร์ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชเ้งือ่นไขฟิลเตอร์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัเงือ่นไขของฟิลเตอร ์(ในหน้า 65) 

คาํเตือน: เมือ่ทาํการป้อนคา่ฟิลเตอร ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดป้ฏบิตัติามกฎทีอ่ธบิายไวใ้น เกีย่วกบัเงือ่นไขของฟิลเตอร ์(โปรดดูที ่"เกีย่วกบัคา่ของฟิลเตอร"์ ในหน้า 71) มฉิะนัน้ 
คณุอาจจะไมพ่บเรคคอรด์ทีถู่กตอ้ง 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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ตวัอย่าง 

บริษทั: หากคุณตอ้งการจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอร์ของบรษิทัในแคนาดาทีม่รีายไดต้่อปีมากกวา่ $100,000,000.00 ใหป้้อนขอ้มลูในฟอรม์ดงันี้: 

ฟิลด ์ เงื่อนไข ค่า  

รายไดต้่อปี มากกวา่ 100000000 AND 

ประเทศ เทา่กบั แคนาดา  

ลีด: หากคณุตอ้งการจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรข์องลดีทีม่รีายไดท้ีค่าดวา่จะไดร้บัมากกวา่ $100,000.00 และไดร้บัการจดัระดบั A หรอื B ใหก้รอกฟอรม์ดงันี้: 

ฟิลด ์ เงื่อนไข ค่า  

รายไดท้ีม่แีนวโน้ม มากกวา่ 100000 AND 

การจดัอนัดบั น้อยกวา่ C  

3 (การคน้หาจากแถบการดําเนนิการเทา่นัน้) ในสว่นแสดงคอลมัน์ ใหเ้ลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในผลการคน้หา โดยการยา้ยฟิลดจ์ากรายการฟิลด์ทีม่อียู่ไปยงัรายการฟิลด์ทีเ่ลอืก 
ใชล้กูศรขึน้และลงเพือ่เปลีย่นลาํดบัของฟิลด์ทีเ่ลอืก 

คําแนะนํา: หลงัจากทีร่ายการเรคคอรด์ถูกสง่กลบัมา คณุสามารถเปลีย่นลาํดบัของคอลมัน์ในรายการไดอ้ย่างรวดเรว็โดยการลากสว่นหวัคอลมัน์ไปยงัตําแหน่งใหมแ่ละวางลง 
คณุสามารถเลอืกทีจ่ะบนัทกึรายการหลงัจากทีคุ่ณเปลีย่นแปลงลาํดบัของคอลมัน์ไดห้ากตอ้งการ 

4  ในสว่นเรยีงลาํดบั ระบุฟิลด์เรยีงลาํดบัเริม่ต้นหรอืฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการ และทาํการเรยีงลาํดบั ดงัต่อไปนี้: 

a ในรายการดรอปดาวน์ เรยีงตาม ใหเ้ลอืกฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์แรก แลว้คลกิที ่ขึน้ หรอื ลง เพือ่ระบุการเรยีงลาํดบั 

b เลอืกฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์ทีส่องและฟิลด์ทีส่ามตามตอ้งการ จากนัน้ระบุวธิเีรยีงลาํดบัสาํหรบัฟิลด์เหลา่นี้ 

ฟิลด์บางฟิลด์จะไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบระหวา่งการคน้หาและในขณะเรยีงลาํดบัรายการ 
ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเหลา่นี้จะแสดงดว้ยขอ้ความสเีขยีวในรายการฟิลด์เรยีงลาํดบั หากคณุเลอืกฟิลด์ทีย่งัไมไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมใหเ้ป็นฟิลด์เรยีงลาํดบั 
การคน้หาของคุณอาจชา้ลง 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเลอืกฟิลด์ประเภทชอ่งทาํเครือ่งหมายเป็นฟิลด์เรยีงลาํดบัในขัน้ตอนนี้ได ้อย่างไรกต็าม หลงัจากจดัทาํรายการแลว้ 
คณุสามารถคลกิสว่นหวัคอลมัน์เพือ่เรยีงลาํดบัฟิลด์ตามคา่ในชอ่งทาํเครือ่งหมายได ้

5 คลกิ ดําเนนิการ 

คําแนะนํา: หากขอ้ความระบุวา่คาํขอคน้หาของคณุหมดเวลา ใหแ้กไ้ขเกณฑ์การคน้หาของคณุต่อไปและลองอกีครัง้ 
คณุยงัสามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัการคน้หาและรายการใหเ้หมาะสมไดบ้นเวบ็ไซต์การฝึกอบรมและบรกิาร หากตอ้งการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์การฝึกอบรมและบรกิาร คลกิทีล่งิค์รว่ม 
การฝึกอบรมและบรกิาร ทีด่า้นบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีว โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีว (ในหน้า 76) 
 

การดาํเนินการค้นหาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิดีําเนนิการคน้หาขัน้สงูสําหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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ในการดาํเนินการค้นหาขัน้สูงของประเภทเรคคอรด์หลายประเภท 

1 หากแถบการดําเนนิการซอ่นอยู่ ใหแ้สดงแถบ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงและการซอ่นแถบการดําเนนิการ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแสดงและการซอ่นแถบการดําเนนิการ (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัการแสดงหรอืซอ่นแถบการดําเนินการ" ในหน้า 38) 

2 ในแถบการดําเนินการในสว่นการคน้หา ใหค้ลกิ ขัน้สงู 

3 ในเพจการคน้หาขัน้สงู ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการดงันี้: 

 เลอืกตวัเลอืกประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดเพือ่คน้หาประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดทีส่นบัสนุนการคน้หาคาํหลกั การสบืคน้นี้จะชา้กวา่ 

 เลอืกตวัเลอืกประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ แลว้เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการคน้หา   

4 ในฟิลด์คาํหลกั ใหป้้อนคา่ทีคุ่ณตอ้งการคน้หาหรอืเวน้วา่งฟิลด์คาํหลกัเพือ่คน้หาตามวนัทีท่ ีก่าํหนดไวเ้ทา่นัน้ 

หมายเหตุ: ในฟิลด ์คาํหลกั ไมจ่ําเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งหมายไวด์การด์ (*) สาํหรบับางสว่นของคํา เนื่องจากเครือ่งหมายไวด์การด์จะถูกเพิม่อตัโนมตัทิีห่น้าและหลงัการป้อนขอ้มลูของผูใ้ช ้
ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งหมายเทา่กบั (=) เพือ่คน้หาคา่ทีต่รงกนัทัง้หมด 

5 หากจําเป็น ใหป้้อนชว่งวนัที ่(ใชต้วัเลข 4 หลกัสาํหรบัปี เชน่ 2010): 

 สาํหรบัการนดัหมาย วนัทีจ่ะใชก้บัเวลาทีเ่ริม่ตน้ (วนัที)่ 

 สาํหรบังาน วนัทีจ่ะใชก้บัวนัทีค่รบกาํหนด 

 สาํหรบัโอกาสทางการขาย วนัทีจ่ะใชก้บัวนัทีปิ่ด 

 สาํหรบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ ทัง้หมด วนัทีจ่ะใชก้บัวนัทีจ่ดัทาํ 

6 คลกิ ดําเนนิการ 

ผลลพัธ์จะปรากฏสาํหรบัประเภทเรคคอรด์แต่ละประเภท 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท (ในหน้า 79) 
 

การค้นหาเรคคอรด์ในเพจรายการ 
ใชข้ ัน้ตอนต่อไปนี้เพือ่คน้หาเรคคอรด์ในเพจรายการ 

การค้นหาเรคคอรด์ในเพจรายการ 

1 คลกิแทบ็ของประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการคน้หา 

2 ในโฮมเพจเรคคอรด์ เลอืกรายการทีฟิ่ลเตอรท์ีอ่าจจะรวมเรคคอรด์ทีคุ่ณกาํลงัคน้หา 

คณุยงัสามารถไปทีร่ายการทีต่อ้งการจากสว่นรายการทีใ่ชบ้่อยในแถบการดําเนนิการ หากรายการมอียู่ทีน่ัน่  

3 ในเพจรายการ คณุสามารถทาํดงันี้: 

 ใชก้ารคน้หาตามลาํดบัอกัษรเพือ่คน้หาเรคคอรด์ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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หมายเหตุ: หากภาษาของผูใ้ชข้องคณุคอื เกาหล ีญีปุ่่น จนีแผ่นดนิใหญ่ หรอืจนีดัง้เดมิ การควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษรจะใชไ้มไ่ด ้

 ใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วนเพือ่คน้หาเรคคอรด์ 

 คลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ 

 สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารคน้หาตามลาํดบัอกัษรและฟิลด์ฟิลเตอรด์่วน โปรดดูที ่การฟิลเตอรร์ายการ (ในหน้า 115) 

4 คลกิลงิคใ์นเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการทาํงาน 

เพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์นัน้เปิดอยู่ 
 

การค้นหาเรคคอรด์ในวินโดวก์ารค้นหา 
หากคุณใชว้นิโดวก์ารคน้หาเพือ่คน้หาและเลอืกเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีค่ณุกําลงัทาํงานอยู่ คณุสามารถเปิดวนิโดว์การคน้หาโดยคลกิไอคอน คน้หา ทีอ่ยู่ถดัจากฟิลด์ 
นอกจากนี้คณุยงัสามารถเปิดวนิโดว์การคน้หาโดยการคลกิ เพิม่ ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบางสว่นของเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ทัง้นี้ข ีน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณทาํงานอยู่ 
และหากมกีารใชง้านการเชือ่มโยงแบบสมาร์ท วนิโดวก์ารคน้หาจะเปิดโดยอตัโนมตัใินบางกรณี สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเชือ่มโยงแบบสมารท์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัฟงักช์นัการเชือ่มโยงแบบสมารท์และการแกป้ญัหาอตัโนมตั ิ(ในหน้า 88) 

ลกัษณะทีป่รากฏและลกัษณะของวนิโดว์การคน้หาจะขึน้อยู่กบัสิง่ต่อไปนี้: 

 ประเภทของการค้นหาท่ีใช้งานสาํหรบับริษทัของคณุ ขึน้อยู่กบัประเภทการคน้หาทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเลอืกใหก้บับรษิทัของคณุ ซึง่เป็นไดท้ัง้การคน้หาเป้าหมายหรอืการคน้หาคาํหลกั 
วนิโดวก์ารคน้หาจะไดร้บัผลดงันี้: 

 หากมีการใช้การค้นหาคาํหลกั ฟิลดข์อ้ความเดยีวจะแสดงในวนิโดวก์ารคน้หา คณุสามารถป้อนเกณฑ์การคน้หาและกด Enter หรอืคลกิ ดําเนนิการ เพือ่แกไ้ขรายการของเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์บางประเภทไมส่นบัสนุนการคน้หาคาํหลกั สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ดงักลา่ว หากการคน้หาคาํหลกัเป็นประเภทการคน้หาดฟีอลต์สาํหรบับรษิทั 
คณุสามารถดําเนนิการคน้หาเป้าหมายไดใ้นวนิโดวก์ารคน้หา 

 หากมีการใช้การค้นหาเป้าหมาย ฟิลด์คน้หาแบบฟิลเตอรด์่วนจะแสดงในวนิโดว์การคน้หา คณุสามารถป้อนเกณฑก์ารคน้หา และกด Enter หรอืคลกิ ดําเนนิการ 
เพือ่แกไ้ขรายการของเรคคอรด์ และลงิคข์ ัน้สงูจะแสดงขึน้ดว้ย ลงิคน์ี้จะเปิดเพจการคน้หาขัน้สงู สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงู โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีว (ในหน้า 76) และ การดําเนินการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีว (ในหน้า 79) หากบรษิทัของคุณใชส้มดุบนัทกึ 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงขึน้เชน่กนั เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึทาํใหคุ้ณสามารถจํากดัการคน้หาไปยงัเฉพาะเรคคอรด์ทีเ่ป็นของผูใ้ชห้รอืสมุดบนัทกึทีเ่ฉพาะเจาะจง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ (ในหน้า 88) 

การคน้หาเป้าหมายเป็นประเภทการคน้หาทีแ่นะนํา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมายและการคน้หาคาํหลกั โปรดดูที ่เกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย (ในหน้า 63) และ 
เกีย่วกบัการคน้หาคําหลกั (ในหน้า 72) 

 ประเภทของการเช่ือมโยงในวินโดวก์ารค้นหา วนิโดว์การคน้หาเป็นวนิโดวก์ารเชือ่มโยงแบบรายการเดยีวทีค่ณุสามารถเลอืกหนึง่เรคคอรด์เพือ่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีค่ณุใชง้านอยู่ 
หรอืเป็นวนิโดวก์ารคน้หาแบบเชือ่มโยงหลายรายการ ซึง่คณุสามารถเลอืกหลายๆ เรคคอรด์เพือ่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีค่ณุใชง้านอยู่ ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถเชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบังานดว้ยวธิกีารต่อไปนี้: 

 ในเพจรายละเอยีดงาน หากคณุตอ้งการเพิม่ผูต้ดิต่อหลกัสาํหรบังานนัน้ คณุคลกิทีไ่อคอนการคน้หาในฟิลด์ผูต้ดิต่อหลกั ในกรณนีี้ วนิโดวก์ารคน้หาการเชือ่มโยงแบบรายการเดยีวจะเปิดขึน้ 
และคุณสามารถเลอืกผูต้ดิต่อคนเดยีวใหเ้ป็นผูต้ดิต่อหลกัสาํหรบังานนัน้ 

 คณุสามารถเชือ่มโยงผูต้ดิต่อหลายคนกบังานในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อของเพจรายละเอยีดงานได ้ในกรณนีี้ ใหค้ณุคลกิ เพิม่ ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อ 
วนิโดวก์ารคน้หาแบบเชือ่มโยงหลายรายการจะเปิดขึน้ และคุณจะสามารถเลอืกผูต้ดิต่อหนึง่คนหรอืมากกวา่เพือ่เชือ่มโยงงานนัน้ 

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณเพิม่ฟิลด์ผูต้ดิต่อลงในเพจรายละเอยีดงาน คณุสามารถเชือ่มโยงผูต้ดิต่อหลายคนกบังานไดโ้ดยการคลกิไอคอนคน้หาในฟิลด์นัน้ 
วนิโดวก์ารคน้หาแบบเชือ่มโยงหลายรายการจะเปิดขึน้ และคุณจะสามารถเลอืกผูต้ดิต่อหลายๆ คนได ้
ผูต้ดิต่อทีค่ณุเลอืกจะแสดงในฟิลด์ผูต้ดิต่อและยงัแสดงในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อในเพจรายละเอยีดงานอกีดว้ย 

 โครงร่างการค้นหาท่ีผูด้แูลระบบบริษทัของคุณตัง้ค่าสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ตวัอย่างเชน่ เมือ่คณุใชว้นิโดวก์ารคน้หาเพือ่คน้หาเรคคอรด์ของบรษิทัทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ผูต้ดิตอ่ 
ลกัษณะของวนิโดว์การคน้หาจะขึน้อยู่กบัโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ของบรษิทั สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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 การตัง้ค่ารายการประเภทเรคคอรด์ในวินโดว์การค้นหาบนโปรไฟล์บริษทั 
การตัง้คา่นี้จะกาํหนดวา่คุณจะสามารถจํากดัการคน้หาในวนิโดวก์ารคน้หาใหอ้ยู่ภายในรายการเรคคอรด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าไดห้รอืไม่ การตัง้คา่นี้จะมคี่า ใชง้าน ตามคา่ดฟีอลต์ 
ซึง่ทาํใหค้ณุสามารถจํากดัการคน้หาในวนิโดวก์ารคน้หาได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูทีส่ว่นรายการสาํหรบัการจํากดัการคน้หาของหวัขอ้นี้ 

คณุสมบติัของวินโดวก์ารค้นหาท่ีควบคมุโดยโครงร่างการค้นหา 
โครงร่างการคน้หาทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่และระบุใหก้บับทบาทผูใ้ชจ้ะกําหนดลกัษณะของวนิโดว์การคน้หา ดงัทีอ่ธบิายในสว่นต่อไปนี้ 

ฟิลดฟิ์ลเตอรด่์วน 
หากมกีารใชง้านการคน้หาเป้าหมายสาํหรบับรษิทัของคณุ โครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุจะกาํหนดวธิทีีคุ่ณสามารถใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์ว่นในวนิโดวก์ารคน้หา ดงันี้: 

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไมไ่ดก้าํหนดฟิลด์คน้หาใหใ้ชไ้ดใ้นโครงรา่งการคน้หา คณุจะไมส่ามารถใชฟิ้ลเตอรด์่วนได้  

 โดยทัว่ไปแลว้ คณุสามารถฟิลเตอรร์ายการเรคคอรด์ทีแ่สดงในวนิโดว์การคน้หาสาํหรบัฟิลด์ใดๆ ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณทาํใหส้ามารถใชเ้ป็นฟิลด์คน้หาในโครงรา่งการคน้หา 

อย่างไรกต็าม หากเกณฑก์ารคน้หาสาํหรบัรายการเรคคอรด์ทีแ่สดงในวนิโดวก์ารคน้หามฟิีลด์ทีไ่มไ่ดเ้ป็นฟิลด์คน้หาทีก่าํหนดไวใ้นโครงรา่งการคน้หา คณุจะไมส่ามารถใชฟิ้ลเตอรด์่วนได้ 
ตวัอย่างเชน่ หากคณุกาํลงัคน้หาเรคคอรด์ของบรษิทั และการตัง้คา่ของบรษิทัของคุณใหคุ้ณสามารถจํากดัการคน้หาของคุณใหอ้ยู่ภายในรายการเรคคอรด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าได้ 
คณุอาจตดัสนิใจคน้หารายการบรษิทัลกูคา้ทัง้หมดในวนิโดวก์ารคน้หา อย่างไรกต็าม ฟิลด์คน้หารายการบรษิทัลูกคา้ทัง้หมดเป็นฟิลด์ประเภทบรษิทั 
หากฟิลด์ประเภทบรษิทัไมส่ามารถใชเ้ป็นฟิลด์คน้หาสาํหรบับทบาทของคณุ คณุจะไมส่ามารถฟิลเตอรร์ายการเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาได้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกรายการเรคคอรด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าในวนิโดวก์ารคน้หา โปรดดูทีส่ว่นรายการสาํหรบัการจํากดัการคน้หาของหวัขอ้นี้ 

 ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์ในฟิลเตอรด์่วนจะถูกตัง้คา่ลว่งหน้าสาํหรบัวนิโดว์การคน้หาแต่ละวนิโดว์ อย่างไรกต็าม หากผูดู้แลระบบของคณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ฟิลด์คน้หาเป้าหมายแรกเป็นการคน้หาดฟีอลต์ในการคน้หา ในโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
จะทาํใหร้ะบบใชฟิ้ลด์แรกในรายการของฟิลด์การคน้หาเป้าหมายในโครงรา่งการคน้หาเป็นฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์ในฟิลเตอรด์่วน 
ยกเวน้วา่คณุจะไดป้้อนคา่ในฟิลด์บนเพจแกไ้ขหรอืรายละเอยีดของเรคคอรด์กอ่นทีค่ณุจะเปิดวนิโดวก์ารคน้หา ซึง่ในกรณีนัน้ 
ระบบจะใชฟิ้ลด์การคน้หาดฟีอลต์ทีถู่กตัง้คา่ลว่งหน้าสาํหรบัวนิโดวก์ารคน้หา 

 ชอ่งทาํเครือ่งหมายเพิม่เตมิคอื ตัง้คา่วนิโดวก์ารคน้หาดว้ยฝา่ยใหเ้ป็นฟิลด์คน้หาดฟีอลต์ จะสามารถใชไ้ดใ้นโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ 
การตัง้คา่ในชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะแทนทีก่ารตัง้คา่ในชอ่งทาํเครือ่งหมาย ฟิลด์คน้หาเป้าหมายแรกเป็นการคน้หาดฟีอลต์ในการคน้หา 
ตารางต่อไปนี้จะแสดงใหเ้หน็วา่การตัง้ค่าในชอ่งทําเครือ่งหมายเหลา่นี้จะกาํหนดฟิลด์การคน้หาดฟีอลต์สาํหรบัฟิลเตอรด์่วนในวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างไร  

ตัง้ค่าวินโดวก์ารค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็น

ฟิลดค้์นหาดีฟอลต์ 
ฟิลดค้์นหาเป้าหมายแรกเป็นการค้นห

าดีฟอลต์ในการค้นหา 
ฟิลดก์ารค้นหาดีฟอลต์ในฟิลเตอรด่์วน หมายเหตุ 

เลอืก ไมไ่ดเ้ลอืก 

หรอื 

เลอืก 

ฝา่ย หากมกีารระบุฝา่ยหลกัไวบ้นเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ 
ฟิลด์คา่ของฟิลเตอรใ์นฟิลเตอรด์่วนจะไดร้บัการป็อป

ปเูลทดว้ยฝา่ยหลกัของคณุ 
หากไม่มกีารระบุฝา่ยหลกัไวส้าํหรบัคณุ 
เราขอแนะนําใหค้ณุเลอืกฝา่ยจากวนิโดวก์ารคน้หาผ

ลติภณัฑเ์พือ่คน้หาผลติภณัฑภ์ายในฝา่ยทีร่ะบุ 
หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกฝา่ยไว ้เมือ่คณุคลกิ ดําเนนิการ 
เพือ่ทาํใหก้ารคน้หาเสรจ็สิ้น Oracle CRM 
On Demand 
จะแสดงผลติภณัฑ์ทัง้หมดในผลการคน้หา 

ไมไ่ดเ้ลอืก ไมไ่ดเ้ลอืก ชือ่ผลติภณัฑ์ ฟิลด์ฝา่ยไมส่ามารถใชไ้ดใ้นฟิลเตอรด์่วน 
ยกเวน้วา่ผูดู้แลระบบของคณุไดเ้ลอืกฟิลด์ฝา่ยใหเ้ป็

นฟิลด์การคน้หาในโครงรา่งการคน้หาผลติภณัฑ์ 

ไมไ่ดเ้ลอืก เลอืก ฟิลด์แรกในรายการของฟิลด์การคน้หาเป้า

หมายในโครงรา่งการคน้หา 
ฟิลด์ฝา่ยไมส่ามารถใชไ้ดใ้นฟิลเตอรด์่วน 
ยกเวน้วา่ผูดู้แลระบบของคณุไดเ้ลอืกฟิลด์ฝา่ยใหเ้ป็

นฟิลด์การคน้หาในโครงรา่งการคน้หาผลติภณัฑ์ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีีก่ารตัง้คา่โครงร่างการคน้หาจะสง่ผลกระทบต่อวนิโดว์การคน้หาสําหรบัประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างไร โปรดดูที ่
ขอ้ควรพจิารณาเมือ่จดัทาํโครงรา่งการคน้หาผลติภณัฑ์ 

รายการเรคคอรด์ท่ีป็อปปเูลทล่วงหน้า 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณเลอืกตวัเลอืก แสดงผลการคน้หาเมือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา ในโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
จะทาํใหว้นิโดวก์ารคน้หาถูกป็อปปเูลทดว้ยรายการเรคคอรด์เมือ่วนิโดวเ์ปิดขึน้มา หากไม่มกีารใชง้านตวัเลอืกนี้ ระบบจะไมแ่สดงเรคคอรด์เมือ่วนิโดวก์ารคน้หาเปิดขึน้ 
และคุณจะตอ้งระบุเกณฑ์การคน้หาเพือ่คน้หาเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการ 

รายการท่ีข้ึนกบับริบท 
หากการตัง้ค่ารายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หาในโปรไฟลบ์รษิทัมคีา่เป็น ใชง้าน ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะสามารถตัง้คา่โครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
เพือ่ระบุวา่จะใหร้ายการทีข่ ึน้กบับรบิททีม่อียู่ใดๆ ปรากฏขึน้กอ่นรายการของระบบและรายการทีก่าํหนดเองในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ 
ทีม่มุบนซา้ยของวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หรอืไม่ รายการทีข่ ึน้กบับรบิท คอืชดุเรคคอรด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าซึง่สว่นใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะมเีรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการรวมอยู่ดว้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ ในวนิโดวก์ารคน้หา โปรดดูทีส่ว่นรายการสาํหรบัการจํากดัการคน้หาของหวัขอ้นี้ 

คอลมัน์ท่ีแสดง 
ในกรณสีว่นใหญ่ โครงรา่งการคน้หาจะกาํหนดวา่ฟิลด์ใดบา้งทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หา อย่างไรกต็าม 
มวีนิโดว์การคน้หาทีต่ัง้คา่ลว่งหน้าบางส่วนซึง่ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงรา่งการคน้หา 

รายการสาํหรบัการจาํกดัการค้นหา 
คณุสามารถจํากดัการคน้หาในวนิโดวก์ารคน้หาใหอ้ยู่ในรายการเรคคอรด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าได้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของบรษิทัของคณุ นอกจากนี้ 
คณุอาจจํากดัการคน้หาของคณุใหอ้ยู่ภายในรายการทีข่ ึน้กบับรบิท ซึง่จะขึน้อยู่กบับรบิทของเรคคอรด์ทีค่ณุกาํลงัคน้หา 
ความสามารถในการจํากดัการคน้หาใหอ้ยู่ภายในรายการเรคคอรด์นัน้สามารถกาํหนดไดด้ว้ยการตัง้คา่รายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาในโปรไฟลบ์รษิทั 
หากการตัง้ค่ารายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หาเป็น ใชง้าน ในโปรไฟลบ์รษิทั ชดุรายการทีก่าํหนดลว่งหน้าทีคุ่ณใชเ้พือ่จํากดัการคน้หาของคณุจะใชง้านไดใ้นฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ 
ในวนิโดวก์ารคน้หาทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุ ซึง่ ประเภทเรคคอรด์ หมายถงึชือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณกาํลงัคน้หา ชดุรายการทีก่าํหนดลว่งหน้าในฟิลด์รายการ ประเภทรายการ 
ทีค่ณุสามารถใชไ้ดอ้าจมรีายการมาตรฐานและรายการทีก่าํหนดเองรวมอยู่ และยงัอาจรวมถงึรายการทีข่ ึน้กบับรบิททีม่อีกีดว้ย 

ตามคา่ดฟีอลต์ รายการมาตรฐานและรายการทีก่ําหนดเองทัง้หมดทีม่ใีนเพจรายการและในโฮมเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุนัน้จะมอียู่ในวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ดว้ย 
อย่างไรกต็าม ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดไดว้า่บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะสามารถใชร้ายการใดได ้
และคุณยงัสามารถเลอืกไดอ้กีดว้ยวา่จะใหร้ายการทีม่อียู่รายการใดปรากฏอยู่ในชดุรายการของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงชดุรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 120) 

หมายเหตุ: หากมฟิีลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด ในวนิโดวก์ารคน้หา เมือ่วนิโดวก์ารคน้หาเปิดขึน้ รายการแรกในชดุรายการในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ จะเปิดใชง้านตามคา่ดฟีอลต์ 
หากมรีายการทีข่ ึน้กบับรบิทบางรายการในวนิโดว์การคน้หา และโครงรา่งการคน้หาสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุไดร้ะบุใหร้ายการทีข่ ึน้กบับรบิทปรากฏทีด่า้นบนของชดุรายการในฟิลด์รายการ 
ประเภทเรคคอรด์ ในวนิโดว์การคน้หา เมือ่วนิโดวก์ารคน้หาเปิดขึน้ รายการทีข่ ึน้กบับรบิทรายการแรกทีม่จีะเปิดใชง้านตามคา่ดฟีอลต์ หากไม่มฟิีลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ ในวนิโดวก์ารคน้หา 
ระบบจะดําเนนิการคน้หาเริม่ต้นสาํหรบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุในวนิโดว์การคน้หากบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่ปีระเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถเขา้ใชไ้ด ้

รายการทีใ่ชง้านในวนิโดวก์ารคน้หาจะกาํหนดฟิลเตอรส์าํหรบัชดุเรคคอรด์ทีม่กีารคน้หาในวนิโดว์การคน้หา แมว้า่เรคคอรด์ดงักล่าวจะไมไ่ดแ้สดงอยู่ในวนิโดว์การคน้หากต็าม ฟิลเตอรเ์พิม่เตมิอืน่ๆ 
ทีค่ณุใชใ้นวนิโดวก์ารคน้หาจะนํามาใชก้บัชดุเรคคอรด์ในรายการทีเ่ลอืก ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่คณุไดต้ัง้คา่ไวด้งัต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่รายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาในโปรไฟลบ์รษิทัมคีา่ ใชง้าน เพือ่ใหม้ชีดุรายการทีก่าํหนดลว่งหน้าในวนิโดวก์ารคน้หา 

 คณุมรีายการทีก่ําหนดเองทีช่ ือ่ ผูต้ดิต่อทัง้หมดของฉันในแคลฟิอรเ์นยี ซึง่แสดงผูต้ดิต่อทัง้หมดทีม่คีา่ในฟิลด์รฐัเป็น แคลฟิอรเ์นยี 

 รายการ ผูต้ดิต่อทัง้หมดของฉันในแคลฟิอรเ์นยี เป็นรายการแรกในชดุรายการของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 ในโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อสาํหรบับทบาทของคณุ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุระบุวา่จะไมม่กีารป็อปปเูลทวนิโดวก์ารคน้หาเมือ่เปิดวนิโดวข์ ึน้ 
และจะไมแ่สดงรายการทีข่ ึน้กบับรบิททีด่า้นบนของชดุรายการ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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ในกรณนีี้ เมือ่คณุเปิดวนิโดว์การคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ รายการ ผูต้ดิต่อทัง้หมดของฉันในแคลฟิอรเ์นยี จะเปิดใชง้าน แมว้า่เรคคอรด์ดงักลา่วจะไมไ่ดแ้สดงอยู่ในวนิโดวก์ารคน้หากต็าม 
หากคุณป้อน เจน ในฟิลด์ฟิลเตอรช์ือ่ และคลกิ ดําเนนิการ ผูต้ดิต่อทัง้หมดทีม่คีา่ในฟิลด์รฐัเป็น แคลฟิอรเ์นยี และมคีา่ในฟิลด์ชือ่เป็น เจน จะแสดงขึน้มาในวนิโดว์การคน้หา 
หากคุณตดัสนิใจทีจ่ะคน้หารายการเรคคอรด์อืน่สาํหรบัผูต้ดิต่อทีม่ชี ือ่วา่ เจน คณุกส็ามารถเลอืกรายการนัน้ในฟิลด์รายการประเภทเรคคอรด์ แลว้คลกิ ดําเนนิการ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุเปิดวนิโดวก์ารคน้หาเพือ่คน้หาผูต้ดิต่อทีจ่ะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ในประเภทเรคคอรด์อืน่ รายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยจะสามารถใชไ้ดใ้นฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ 
คณุสามารถเลอืกผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยเพือ่เชือ่มโยงผูต้ดิต่อนัน้กบัเรคคอรด์หลกัได้ 

เก่ียวกบัรายการท่ีข้ึนกบับริบท 
ต่อไปนี้คอืรายการทีข่ ึน้กบับรบิทบางรายการทีคุ่ณสามารถใชไ้ดใ้นวนิโดวก์ารคน้หา: 

 ในเพจการแกไ้ขงาน หากคณุเลอืกคา่ทีถู่กตอ้งในฟิลด์บรษิทัและคุณเปิดวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัฟิลด์ผูต้ดิต่อหลกั รายการต่อไปนี้อาจสามารถใชเ้ป็นรายการทีข่ ึน้กบับรบิทได้: 

 ผูต้ดิต่อทีม่บีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นรายการหลกั รายการนี้ประกอบดว้ยผูต้ดิต่อทัง้หมดทีม่บีรษิทัทีเ่ลอืกเป็นบรษิทัหลกั 

หมายเหตุ: ในรลีสีกอ่นหน้ารลีสี 25 รายการ ผูต้ดิต่อทีม่บีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นรายการหลกั มชีือ่เรยีกวา่ ผูต้ดิต่อสาํหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 รายการผูต้ดิต่อทัง้หมดสาํหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง รายการนี้ประกอบดว้ยผูต้ดิต่อทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัทีเ่ลอืก โดยไมค่าํนงึวา่บรษิทัทีเ่ลอืกเป็นบรษิทัหลกัของผูต้ดิต่อหรอืไม ่

หมายเหตุ: รายการผูต้ดิต่อทัง้หมดสาํหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งจะใชไ้ดใ้นวนิโดว์การคน้หาทัง้หมดทีส่ามารถใชร้ายการผูต้ดิต่อทีม่บีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นรายการหลกัได ้
ยกเวน้ทีเ่ป็นวนิโดว์การคน้หาแบบเชือ่มโยงหลายการ หากวนิโดวก์ารคน้หาเป็นวนิโดว์แบบเชือ่มโยงหลายการ 
รายการผูต้ดิต่อทีม่บีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นรายการหลกัจะสามารถใชไ้ด ้แต่รายการผูต้ดิต่อทัง้หมดสาํหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งจะไมส่ามารถใชไ้ด ้

 ในเพจการแกไ้ขงาน หากคณุเลอืกคา่ทีถู่กตอ้งในฟิลด์ผูต้ดิต่อและคณุเปิดวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัฟิลด์คาํขอบรกิาร 
รายการคําขอบรกิารสาํหรบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งอาจสามารถใชเ้ป็นรายการทีข่ ึน้กบับรบิทได ้

 ในเพจการแกไ้ขงาน หากคณุเลอืกคา่ทีถู่กตอ้งในฟิลด์โอกาสทางการขาย และคุณเปิดวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัฟิลด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 จะทาํใหอ้อบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 
ทีม่โีอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งเป็นรายการหลกัอาจสามารถใชไ้ดเ้ป็นรายการทีข่ ึน้กบับรบิท 

 ในเพจการแกไ้ขคาํขอบรกิาร หากคุณเลอืกคา่ทีถู่กตอ้งในฟิลดผ์ูต้ดิต่อและคณุเปิดวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัฟิลด์บญัชกีารเงนิ 
รายการบญัชกีารเงนิสาํหรบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งอาจสามารถใชเ้ป็นรายการทีข่ ึน้กบับรบิทได ้

 ในเพจการแกไ้ขลดี หากคณุเลอืกคา่ทีถู่กตอ้งในฟิลด์บรษิทัและคุณเปิดวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัฟิลดบ์ญัชกีารเงนิ 
รายการบญัชกีารเงนิสาํหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอาจสามารถใชเ้ป็นรายการทีข่ ึน้กบับรบิทได ้

การค้นหาและการเลือกเรคคอรด์ในวินโดวก์ารค้นหา 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารคน้หาและเลอืกเรคคอรด์ 

การค้นหาและการเลือกเรคคอรด์ในวินโดวก์ารค้นหา 

1 ในวนิโดวก์ารคน้หา ใหค้น้หาเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการดว้ยวธิกีารใดๆ หรอืวธิทีัง้หมดต่อไปนี้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์และวธิกีารทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่คุณสมบตักิารคน้หา: 

 ในวนิโดวก์ารคน้หา ในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกรายการทีก่าํหนดล่วงหน้าเพือ่จํากดัใหค้น้หาเฉพาะเรคคอรด์ในรายการนัน้ แลว้คลกิ ดําเนนิการ 

 ใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วนเพือ่ฟิลเตอรร์ายการ 

หมายเหตุ: ในแต่ละครัง้ทีค่ณุใชฟิ้ลเตอรก์บัรายการเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หา เฉพาะเรคคอรด์ทีอ่ยู่ในรายการในปจัจุบนัเทา่นัน้ทีจ่ะถูกคน้หา ดงันัน้ 
หากคุณใชฟิ้ลเตอรท์ีส่องกบัรายการทีคุ่ณฟิลเตอร์แลว้ เฉพาะเรคคอรด์ทีแ่สดงโดยฟิลเตอรแ์รกเทา่นัน้ทีจ่ะถูกคน้หาเมือ่คณุใชฟิ้ลเตอร์ทีส่อง 
หากคุณตอ้งการลา้งฟิลเตอร์ทัง้หมด ใหค้ลกิปุ่ม ลา้ง เมือ่คณุคลกิ ลา้ง ฟิลเตอรท์ัง้หมดทีค่ณุใชก้บัรายการทีค่ณุเลอืกแต่แรกจะถูกลบออกจากรายการ 
และฟิลด์ฟิลเตอรด์่วนจะถูกรเีซต็ใหเ้ป็นวา่งเปลา่ จากนัน้คณุจงึจะสามารถใชฟิ้ลเตอรใ์หมก่บัรายการได ้เทา่ทีจ่าํเป็น 

 หากเปิดใชง้านการคน้หาเป้าหมาย ใหค้ลกิ ลงิค์ข ัน้สงู เพือ่ดําเนนิการคน้หาขัน้สงู สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีว (ในหน้า 76) 
และ การดําเนินการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีว (ในหน้า 79) 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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 คลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ 

หมายเหตุ: สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท คณุยงัสามารถคลกิ ใหม่ เพือ่จดัทาํเรคคอรด์ใหม ่เรคคอรด์ใหมจ่ะถูกเพิม่ลงในรายการ 

2 เลอืกเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการ ดงันี้: 

 หากวนิโดวก์ารคน้หาเป็นวนิโดวแ์บบการเชือ่มโยงหนึง่รายการ คลกิ เลอืก สาํหรบัเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการ 

 หากวนิโดวก์ารคน้หาเป็นวนิโดวแ์บบการเชือ่มโยงหลายรายการ คลกิ เลอืก สาํหรบัแต่ละเรคคอร์ดทีค่ณุตอ้งการ 
เรคคอรด์จะถูกยา้ยจากรายการเรคคอรด์ทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัรายการเรคคอรด์ทีเ่ลอืก เมือ่คณุเลอืกเรคคอรด์ทีต่อ้งการทัง้หมดแลว้ คลกิ ตกลง 

หมายเหตุ: ในวนิโดวก์ารคน้หา คณุสามารถคลกิ ลา้งคา่ปจัจบุนั เพือ่ลบขอ้มลูทีเ่ลอืกไวแ้ลว้และปลอ่ยฟิลด์วา่งไวไ้ด ้อย่างไรกต็าม ปุ่ม ลา้งคา่ปจัจุบนั ไมส่ามารถใชไ้ด ้
หากการเชือ่มโยงแบบสมาร์ทเปิดอยู่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเชือ่มโยงแบบสมารท์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟงักช์นัการเชือ่มโยงแบบสมาร์ทและการแกป้ญัหาอตัโนมตั ิ(ในหน้า 88) 

 

เก่ียวกบัฟังกช์นัการเช่ือมโยงแบบสมารท์และการแก้ปัญหาอตัโนมติั 
การเชือ่มโยงแบบสมารท์ ใน Oracle CRM On Demand คอืการคน้หาแบบอตัโนมตัทิีจ่ะชว่ยใหคุ้ณเชือ่มโยงเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีต่่างกนั เชน่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ 
โอกาสทางการขาย กจิกรรม เป็นตน้ เขา้ดว้ยกนัไดง้า่ยขึน้ ฟงักช์นัการเชือ่มโยงแบบสมารท์นี้มกีารควบคมุจากชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการแกป้ญัหาอตัโนมตั ิในโครงรา่งการคน้หา 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการโครงร่างการคน้หา 

เมือ่เปิดใชง้านการเชือ่มโยงแบบสมาร์ท คณุจะสามารถพมิพบ์างสว่นหรอืทัง้หมดของชือ่เรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการจะเชือ่มโยงเขา้กบัเรคคอรด์หลกัในฟิลด์ทีเ่หมาะสม จากนัน้อนุญาตให ้Oracle CRM 
On Demand ทาํการแกป้ญัหาการเชือ่มโยงโดยอตัโนมตัไิด ้เมือ่คณุพยายามบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ Oracle CRM On Demand จะคน้หาชือ่ทีต่รงกนัสาํหรบัชือ่ทีค่ณุป้อน 
หาก Oracle CRM On Demand พบผลลพัธ์ทีต่รงกนัพอด ีระบบจะใชเ้รคคอรด์ทีต่รงกนันัน้ และการเปลีย่นแปลงของคณุจะได้รบัการบนัทกึ หาก Oracle CRM On 
Demand ไมพ่บผลลพัธ์ทีต่รงกนัหรอืพบผลลพัธ์ทีใ่กลเ้คยีงหลายรายการ คณุจะเหน็วนิโดวก์ารคน้หา ทีค่ณุสามารถดําเนนิการคน้หาเพิม่เตมิ แลว้เลอืกเรคคอรด์ทีเ่หมาะสมได ้ 

ตวัอย่างเชน่ เมือ่คณุตอ้งการเชือ่มโยงบรษิทัเขา้กบังาน คณุสามารถพมิพ์ชือ่บรษิทัลงในฟิลด์ชือ่ของบรษิทัในเพจรายละเอยีดงาน เมือ่คณุพยายามทีจ่ะบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคุณ Oracle CRM 
On Demand จะคน้หาบรษิทัทีต่รงกนั หาก Oracle CRM On Demand พบบรษิทัทีต่รงกนัพอด ีระบบกจ็ะใชบ้รษิทันัน้ หาก Oracle CRM On Demand 
ไมพ่บบรษิทัทีต่รงกนัหรอืพบบรษิทัทีใ่กลเ้คยีงกนัหลายรายการ วนิโดวก์ารคน้หาจะเปิดขึน้มา คณุจะสามารถดําเนนิการคน้หาเพิม่เตมิแลว้เลอืกบรษิทัทีเ่หมาะสมไดใ้นวนิโดวก์ารคน้หา 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชว้นิโดวก์ารคน้หา โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หา (ในหน้า 84) 

หากไมไ่ดเ้ปิดใชก้ารเชือ่มโยงแบบสมารท์ หรอืคุณไมท่ราบชือ่เรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีค่ณุใชง้านอยู่ คณุตอ้งคลกิไอคอนการคน้หาทีอ่ยู่ถดัจากฟิลด์เพือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา 
ในวนิโดวก์ารคน้หา คณุสามารถคน้หาเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีค่ณุใชง้านอยู ่ 

หมายเหตุ: การเชือ่มโยงแบบสมาร์ทจะใชง้านไดห้ากวนิโดว์การคน้หาการเชือ่มโยงแบบรายการเดยีวใชง้านได ้หากวนิโดวก์ารคน้หาการเชือ่มโยงแบบหลายรายการใชง้านได ้
การเชือ่มโยงแบบสมารท์จะไมส่ามารถใชไ้ด ้
 

การใช้เครือ่งมอืเลือกสมุดบนัทึก 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ ชว่ยใหค้ณุจํากดัการคน้หาของคณุเฉพาะสมดุบนัทกึผูใ้ชห้รอืเฉพาะสมดุบนัทกึทีก่าํหนด ในบรบิทของเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ สมดุบนัทกึทีก่าํหนดจะเรยีกเป็นสมดุบนัทกึ 

เคร่ืองมือเลือกสมุดบนัทึกแสดงอยู่ท่ีใด 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึแสดงอยู่ใน: 

 สว่นการคน้หาในแถบการดําเนินการ 

 วนิโดวก์ารคน้หา 

 สว่นคน้หาใน อยู่ในการคน้หาขัน้สงู 

 เพจรายการ 

 แทบ็การวเิคราะห์ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงกต็่อเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขสองประการดงันี้: 

 เปิดใชต้วัเลอืก แสดงเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ ในโปรไฟลบ์รษิทัของคุณ  

 ประเภทเรคคอรด์นัน้สนบัสนุนสมดุบนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่การจดัการสมดุบนัทกึ 

คณุสามารถจาํกดัการค้นหาของคณุด้วยเคร่ืองมือเลือกสมดุบนัทึก 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึชว่ยใหคุ้ณจํากดัการคน้หาของคณุไวท้ีผู่ใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทีร่ะบุเฉพาะได้ ดงันัน้เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงลาํดบัชัน้ของผูใ้ชแ้ละลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ โดยม ีทัง้หมด 
อยู่ทีด่า้นบนสดุของลาํดบัชัน้ พนกังานส่วนใหญ่จะเหน็เฉพาะลาํดบัชัน้ของผูใ้ชเ้ทา่นัน้ เนื่องจากคุณสมบตัสิมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองไมไ่ดเ้ปิดใชง้านไวต้ามคา่ดฟีอลต์ 

สาํหรบัรายงานและแผงควบคมุ ลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึจะแสดงกต็่อเมือ่ไดเ้ลอืกการแสดงขอ้มลูทัง้หมดในการตัง้คา่ประเภทเรือ่งในประวตัขิองโปรไฟลบ์รษิทั 

ระดบัในลาํดบัชัน้สมดุบนัทึก 
เมือ่คณุใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึเพือ่จํากดัการคน้หาเรคคอรด์หรอืเพือ่จํากดัขอ้มลูในรายงาน คุณสามารถดู ขยาย 
และยุบบางระดบัของลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึไดด้งัต่อไปนี้: 

 ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงสมดุบนัทกึ (หรอืสมดุบนัทกึหลายเลม่) ทีม่รีะดบัสงูทีส่ดุทีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใชใ้นลาํดบัชัน้ 
และคุณสามารถขยายและยุบระดบัดงักลา่วของลาํดบัชัน้นัน้ได้ รวมถงึแต่ละระดบัทีอ่ยู่ตํ่ากวา่ลงไป ระดบัของลาํดบัชัน้ทีอ่ยู่สงูกวา่ระดบัทีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใชจ้ะไมถู่กแสดง 

 หากผูดู้แลระบบของคณุเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย แสดงลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึหลกัในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ ในโปรไฟลบ์รษิทั สิง่ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สมดุบนัทกึ (หรอืสมดุบนัทกึหลายเลม่) ทีม่รีะดบัสงูสดุทีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใชจ้ะถูกแสดง คณุสามารถขยายและยุบระดบัดงักลา่วของลาํดบัชัน้นัน้ได ้รวมถงึแต่ละระดบัทีอ่ยู่ตํ่ากวา่ลงไป 

 ทีแ่ต่ละระดบัของลาํดบัชัน้ทีอ่ยู่สงูกวา่ระดบัทีคุ่ณมสีทิธิเ์ขา้ใช ้สมดุบนัทกึหลกัของสมดุบนัทกึย่อยทีอ่ยู่ตํ่ากวา่ลงไปจะถูกแสดง หากมกีารเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย 
สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สมดุบนัทกึในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ คณุจะสามารถขยายและยุบทกุระดบัของลาํดบัชัน้ทีถู่กแสดงได ้มฉิะนัน้ 
คณุจะสามารถขยายและยุบไดเ้พยีงระดบัของลาํดบัชัน้ทีคุ่ณมสีทิธิเ์ขา้ใชเ้ทา่นัน้ รวมถงึระดบัทีอ่ยู่ตํ่ากวา่ลงไป 

ชือ่ของสมดุบนัทกึทีคุ่ณมสีทิธิเ์ขา้ใชจ้ะถูกแสดงเป็นสขีอ้ความดฟีอลต์ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ ชือ่ของสมดุบนัทกึใดๆ ทีแ่สดงแต่คุณไมม่สีทิธิเ์ขา้ใชจ้ะถูกแสดงเป็นสแีดง 

หมายเหตุ: เมือ่คณุใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึเพือ่เลอืกสมดุบนัทกึสาํหรบัเหตุผลอืน่ๆ นอกเหนือจากการจํากดัการคน้หาหรอืการจํากดัขอ้มลูในรายงาน สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทัง้หมด 
รวมถงึสมดุบนัทกึทีค่ณุไมม่สีทิธิเ์ขา้ใช ้จะถูกแสดงในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ และชือ่ของสมดุบนัทกึทัง้หมดจะถูกแสดงเป็นสขีอ้ความดฟีอลต์ ตวัอย่างเชน่ 
เมือ่คณุใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในการเลอืกสมดุบนัทกึเพือ่ระบุใหก้บัเรคคอร์ด สมดุบนัทกึทัง้หมดจะถูกแสดงในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

เมือ่คณุขยายระดบัในลาํดบัชัน้สมดุบนัทกึ และหากมสีมดุบนัทกึมากกวา่ 500 รายการทีร่ะดบัของลาํดบัชัน้นัน้ ระบบจะจดักลุม่สมดุบนัทกึเป็นชุดละ 500 รายการ 
ป้ายกาํกบัของชดุสมดุบนัทกึจะแสดงชือ่สมดุบนัทกึเลม่แรกและชือ่สมดุบนัทกึเลม่สดุทา้ยในชดุ คณุสามารถขยายชดุสมดุบนัทกึเพือ่คน้หาสมดุบนัทกึทีต่อ้งการได ้
ชดุสมดุบนัทกึชดุสดุทา้ยอาจมสีมดุบนัทกึน้อยกว่า 500 รายการ 

สมดุบนัทึกดีฟอลตใ์นเคร่ืองมือเลือกสมดุบนัทึก 
การตัง้คา่ในเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุจะกาํหนดวา่ ตามคา่ดฟีอลต์ สมดุบนัทกึเลม่ใดทีคุ่ณจะเหน็ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสมดุบนัทกึดฟีอลต์ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
โปรดดูทีค่าํอธบิายของฟิลด์ตอ่ไปนี้ใน การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 728): 

 สมดุบนัทกึดฟีอลต์ 

 สมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัการวเิคราะห์ 

 คงคา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ 



เริม่ตน้ใชง้าน 

 

90  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

ข้อควรพิจารณาเม่ือคณุเลือกสมดุบนัทึกในเคร่ืองมือเลือกสมดุบนัทึก 
เมือ่เลอืกสมดุบนัทกึในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ โปรดใชข้อ้ควรพจิารณาต่อไปนี้: 

 เมือ่คณุเลอืกสมดุบนัทกึทีม่สีมดุบนัทกึย่อย ระบบจะเลอืกสมดุบนัทกึหลกัและสมดุบนัทกึย่อยทัง้หมดของสมดุบนัทกึหลกันัน้  

คาํเตือน: เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุ ใหร้วมสมดุบนัทกึย่อยเฉพาะเมือ่จําเป็นจรงิๆ เทา่นัน้ 

 ผูใ้ชแ้ต่ละรายมชีดุสมดุบนัทกึคา่ดฟีอลต์ หากคุณเลอืกทัง้หมด สมดุบนัทกึทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุ (ถา้ม)ี จะถูกเลอืก  

 ภายในลาํดบัชัน้ผูใ้ช ้คณุสามารถเลอืกผูใ้ชท้ีม่อบหมายการเขา้ใชข้องเขาใหก้บัคณุหรอืผูใ้ชใ้นหน่วยงาน  

 หลงัจากคณุเลอืกสมดุบนัทกึหรอืผูใ้ช ้และคลกิ ตกลง ชือ่สมดุบนัทกึหรอืชือ่ผูใ้ชจ้ะแสดงในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ เครือ่งหมาย + แสดงวา่รายการยอ่ยในลาํดบัชัน้จะถูกเลอืกดว้ย 

 คณุสามารถใชช้อ่งทาํเครือ่งหมาย รวมรายการย่อย เพือ่ควบคมุวา่จะรวมสมดุบนัทกึย่อยหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในลาํดบัชัน้นัน้ๆ ดว้ยหรอืไม ่

หมายเหตุ: สมดุบนัทกึทีจ่ดัทาํโดยอตัโนมตัเิมือ่จดัทาํเรคคอรด์คู่คา้ทีใ่ชง้าน จะปรากฏในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึสาํหรบัประเภทเรคคอรด์คูค่า้เท่านัน้ 
 

การค้นหาเรคคอรด์โดยใช้การค้นหาคาํหลกัขัน้สูง 
นอกเหนอืจากการคน้หาเรคคอรด์ในสว่นคน้หาของแถบการดําเนินการแลว้ หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่สว่นการคน้หาคาํหลกัขัน้สงูในแถบการดาํเนนิการหรอืในสว่นหวัรว่ม 
คณุสามารถใชก้ารคน้หาคาํหลกัขัน้สงูเพือ่ระบุตําแหน่งของเรคคอรด์ไดด้ว้ย โดยคณุสามารถใชก้ารคน้หาคาํหลกัขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: 

 บรษิทั 

 การนดัหมาย 

 ผูต้ดิต่อ 

 โอกาสทางการขาย 

 งาน 

เมือ่คณุป้อนสตรงิคน้หา คณุสมบตักิารคน้หาคาํหลกัขัน้สงูจะพยายามคน้หาสตรงินัน้ในฟิลด์หลกัหลายฟิลด์ของเรคคอรด์ทัง้หมดทีค่ณุมองเหน็ได้ และสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณกาํลงัคน้หา ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณคน้หาบรษิทั การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูจะคน้หาฟิลด์ชือ่บรษิทั ทีต่ัง้ และเมอืงทีเ่รยีกเกบ็เพือ่ระบุตําแหน่งของบรษิทัทีต่อ้งการ ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่คณุมเีรคคอรด์บรษิทัสามรายการ 
รายการแรกตัง้คา่ฟิลด์ทีต่ ัง้เป็น San Francisco รายการทีส่องและทีส่ามตัง้คา่ฟิลด์ทีต่ ัง้เป็น San Mateo หากคณุป้อน San เป็นสตรงิคน้หา 
การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูจะแสดงเรคคอรด์บรษิทัทัง้สาม อย่างไรกต็าม หากคุณคน้หา San Mateo การคน้หาจะแสดงเฉพาะเรคคอรด์บรษิทัทีส่องและทีส่าม 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกัขัน้สงู โปรดดูที ่เกีย่วกบัการคน้หาคาํหลกัขัน้สงู 

หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณเลอืกตวัเลอืก ตัง้คา่การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูดว้ยฟิลด์ผลการคน้หาทีเ่ลอืก สาํหรบัโครงรา่งการคน้หาทีไ่ดร้บัการระบุใหก้บับทบาทของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
จะทาํใหก้ารคน้หาขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์ประเภทนัน้แสดงชดุของฟิลด์ผลการคน้หาทีก่าํหนดไวใ้นโครงรา่งการคน้หา มฉิะนัน้แลว้ ฟิลดห์ลกัของประเภทเรคคอรด์จะไดร้บัการแสดงในระหวา่งการคน้หาขัน้สงู 
ตวัอย่างเชน่ หากผูดู้แลระบบตัง้คา่เฉพาะฟิลด์ชือ่ นามสกลุ และบรษิทัไวใ้นวซิารด์โครงรา่งการคน้หาสาํหรบัผูต้ดิต่อ 
จะทาํใหก้ารคน้หาแสดงเฉพาะฟิลด์เหลา่นี้เทา่นัน้ในเพจผลการคน้หาเมือ่คุณคน้หาผูต้ดิต่อ   

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิขัน้ตอนต่อไปนี้ใหเ้สรจ็สิน้ ผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณตอ้งดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ตัง้คา่สว่น การคน้หาคาํหลกัขัน้สงู ในแถบการดําเนนิการ 

 ตัง้คา่สว่น การคน้หาคาํหลกัขัน้สงู ในสว่นหวัรว่ม หากคณุใชอ้นิเตอรเ์ฟซสไตลโ์มเดริ์น 

ในการใช้การค้นหาคาํหลกัขัน้สูงเพือ่ค้นหาเรคคอร์ด 

1 นาวเิกตไปทีส่ว่น การคน้หาคาํหลกัขัน้สงู ในแถบการดําเนนิการหรอืสว่นหวัรว่ม ดงันี้: 

 หากผูดู้แลระบบของคณุตัง้ค่าสว่น การคน้หาคาํหลกัขัน้สงู ไวใ้นแถบการดําเนนิการ ใหไ้ปทีส่ว่นนัน้ในแถบการดําเนนิการ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงและการซ่อนแถบการดําเนนิการ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแสดงหรอืซอ่นแถบการดําเนนิการ (ในหน้า 38) 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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 หากคุณใชอ้นิเตอรเ์ฟซผูใ้ชส้ไตลโ์มเดริน์ และผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูในไอคอนคน้หาในสว่นหวัร่วม ใหค้ลกิไอคอนคน้หาและนาวเิกตไปทีส่ว่น 
การคน้หาคาํหลกัขัน้สงู 

2 ในสว่น การคน้หาคาํหลกัขัน้สงู ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูสนบัสนุนเฉพาะเรคคอรด์ประเภท บรษิทั การนดัหมาย ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย และงานเทา่นัน้ ประเภทเรคคอรด์ทีแ่สดงตามคา่ดฟีอลต์ในสว่น 
การคน้หาคาํหลกัขัน้สงู ไดร้บัการกาํหนดตามฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์การคน้หาดฟีอลต์ ในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลของผูใ้ช ้

คําแนะนํา: ในการดูฟิลด์ทีค่ณุสมบตักิารคน้หาคําหลกัขัน้สงูจะคน้หาตามประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ แลว้เลือ่นเคอรเ์ซอรเ์มาสไ์ปทีไ่อคอนคาํแนะนําเครือ่งมอืดา้นขา้งฟิลด์คน้หา 

3 ป้อนสตรงิทีคุ่ณตอ้งการคน้หาในฟิลด์คน้หา 

4 คลกิ ดําเนนิการ หรอื การคน้หาขัน้สงู 

คําแนะนํา: หากขอ้ความทีป่รากฏแจง้วา่คาํขอคน้หาของคณุหมดเวลา คณุสามารถใชก้ารคน้หาขัน้สงูเพือ่ปรบัปรงุเกณฑ์การคน้หาของคุณต่อไป สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 76) คณุสามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่ประสทิธภิาพการคน้หาและรายการในเวบ็ไซต์การฝึกอบรมและบรกิาร 
หากตอ้งการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์การฝึกอบรมและบรกิาร โปรดคลกิทีล่งิค์รว่มการฝึกอบรมและบรกิารทีด่า้นบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand 
แลว้คลกิทีล่งิคใ์นเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการ 

 หากคุณคลกิ ดําเนนิการ คณุจะสามารถคลกิทีล่งิคส์าํหรบัเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเปิดเพจรายละเอยีดได ้

 หากคุณคลกิ การคน้หาขัน้สงู เพจการคน้หาขัน้สงูจะเปิดขึน้พรอ้มประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืกไวใ้นขัน้ตอนที ่2 โดยจะมกีารเลอืกประเภทเรคคอร์ดไวล้ว่งหน้าในเพจการคน้หาขัน้สงู 

จากนัน้ คณุสามารถป้อนพารามเิตอรแ์ละเกณฑ์การคน้หาใหค้รบถว้นไดใ้นเพจการคน้หาขัน้สงู สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารคน้หาขัน้สงู โปรดดูที ่
การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 76) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัการคน้หาคําหลกัขัน้สงู (ในหน้า 91) 

 การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

 เกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย (ในหน้า 63) 

 เกีย่วกบัการคน้หาคําหลกั (ในหน้า 72) 

 การคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดาํเนินการ (ในหน้า 74) 

 การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 76) 
 

เก่ียวกบัการค้นหาคาํหลกัขัน้สูง 
นอกเหนอืจากการคน้หาเป้าหมายและการคน้หาคําหลกัแลว้ Oracle CRM On Demand ยงัสนบัสนุนการคน้หาคาํหลกัขัน้สงู 
การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูสามารถคน้หาเรคคอรด์ทีม่สีตรงิทีค่ลา้ยคลงึกบัสตรงิคน้หาทีป้่อน นอกเหนือไปจากการคน้หาเรคคอรด์ทีต่รงกนัทัง้หมด 
การคน้หานี้สามารถจบัคูส่ตรงิคน้หาทีต่รงกนัทัง้หมดทีค่ณุป้อน ไมว่า่ลาํดบัของสตรงินัน้จะเป็นอย่างไรหรอืมกีารคัน่สตรงิดว้ยเวน้วรรคหรอืเครือ่งหมายวรรคตอน 
โดยสามารถจบัคูเ่รคคอรด์ตามรากภาษาของคาํ และสามารถจบัคู่กบัคาํทีส่ะกดคลา้ยๆ กนัได ้

โดยทัว่ไปแลว้ การคน้หาเป้าหมายจะใหผ้ลทีด่กีว่าการคน้หาคาํหลกัขัน้สงู หากคณุทราบสตรงิทีแ่น่นอนสาํหรบัสิง่ทีคุ่ณตอ้งการคน้หา 
ใหใ้ชก้ารคน้หาเป้าหมายทีใ่ชไ้ดใ้นสว่นการคน้หาหรอืการคน้หาขัน้สงูใน UI แทนทีจ่ะใชส้ว่นการคน้หาคาํหลกัขัน้สงู หากคุณไม่แน่ใจวา่สตรงิทีแ่น่นอนคอือะไร 
และหากคุณตอ้งการคน้หาเรคคอรด์ทีค่ลา้ยกนั ใหใ้ชก้ารคน้หาคาํหลกัขัน้สงู 

การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูมฟิีลด์การคน้หาหนึง่ทีใ่ชเ้พือ่คน้หาประเภทเรคคอรด์ทีเ่ลอืกทีม่ฟิีลด์ทีส่นบัสนุน ตามทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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ประเภทเรคคอรด์ ฟิลดท่ี์อยู่ในการค้นหาคาํหลกัขัน้สูง 

บรษิทั  ชือ่บรษิทั 

 ทีต่ัง้ 

 เมอืงทีเ่รยีกเกบ็ 

การนดัหมาย  หวัเรือ่ง 

ผูต้ดิต่อ  ชือ่ของผูต้ดิตอ่ 

 นามสกลุของผูต้ดิต่อ 

 อเีมล ์

 เมอืงผูต้ดิต่อ 

โอกาสทางการขาย  ชือ่โอกาสทางการขาย 

งาน   หวัเรือ่ง 

 
คาํแนะนําเครือ่งมอืในสว่นการคน้หาคาํหลกัขัน้สงูสาํหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภทจะแสดงฟิลด์ทีส่นบัสนุนสาํหรบัเรคคอรด์ประเภทนัน้ ตวัอย่างเชน่ หากคณุป้อน Sunnyvale เมือ่คน้หาบรษิทั 
การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูจะคน้หา Sunnyvale ในฟิลด์ชือ่บรษิทั ทีต่ัง้ และเมอืงทีเ่รยีกเกบ็ สาํหรบับรษิทัทัง้หมดทีค่ณุเขา้ใชไ้ด ้
การคน้หาจะแสดงเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่สีตรงิคน้หาทีค่ณุป้อนในฟิลด์คน้หาทีส่นบัสนุน 

ลกัษณะของการค้นหาคาํหลกัขัน้สงู 
หวัขอ้นี้จะอธบิายลกัษณะของการคน้หาคาํหลกัขัน้สงู 

 การคน้หาจะดําเนนิการจบัคู่คาํต่อไปนี้: 

 รายการทีม่คีําตรงกนัทัง้หมด 

การคน้หาเรคคอรด์ทีม่สีตรงิคน้หาทีต่รงกนัทัง้หมด กลา่วคอื มกีารสะกดคาํเหมอืนกบัสตรงิทีป้่อนในการคน้หา 

 รายการทีต่รงกนัแบบสะสม 

คน้หาเรคคอรด์ทีม่สีตรงิคน้หาปรากฏขึน้อย่างน้อยหนึง่ครัง้ 
โดยเรคคอรด์ทีแ่สดงขึน้จะไดร้บัการจดัอนัดบัตามคะแนนสะสมซึง่กาํหนดโดยจํานวนสตรงิคน้หาทีต่รงกนัทีพ่บและความถีท่ ีป่รากฏ ตวัอย่างเชน่ การคน้หา First 
National Bank of Arizona จะแสดงเรคคอรด์ Arizona First National Bank ซึง่มคีา่สตรงิทีต่รงกนัเทา่กบัสี ่ตามดว้ยเรคคอรด์ First 
National Bank ซึง่มคีา่สตรงิทีต่รงกนัเทา่กบัสาม  

 รายการทีต่รงกนัแบบระบุตน้กาํเนดิ 

คน้หาเรคคอรด์ทีม่คีา่ทีม่รีากภาษาเดยีวกนักบัสตรงิการสบืคน้ ตวัอย่างเชน่ การคน้หา Manufacturer จะแสดงเรคคอรด์ทีม่คีําวา่ Manufacturing หรอื 
Manufactured นอกเหนอืไปจากคาํวา่ Manufacturer (สนบัสนุนรายการทีต่รงกนัแบบระบุตน้กาํเนดิในภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 รายการทีต่รงกนัแบบคลมุเครอื 

คน้หาเรคคอรด์ทีม่คีาํทีส่ะกดคลา้ยกบัคาํในสตรงิคน้หา ตวัอย่างเชน่ การคน้หา Oracle ทีส่ะกดผดิเป็น Orcale จะแสดงผลการคน้หาเป็นเรคคอรด์ทีม่คีาํวา่ 
Oracle (สนบัสนุนรายการทีต่รงกนัแบบคลุมเครอืในภาษาองักฤษเท่านัน้) 

 การคน้หาเป็นแบบไม่คาํนงึถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั (ตวัอย่างเชน่ การคน้หาคาํวา่ Bella จะแสดงผลคาํวา่ Bella หรอื bella) 

 การคน้หาจะละเวน้รายการต่อไปนี้: 

 เครือ่งหมายกาํกบัเสยีง ตวัอย่างเชน่ การคน้หาคําวา่ Velka จะแสดงผลคาํวา่ Veľká 
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 เครือ่งหมายวรรคตอน ซึง่รวมถงึเครือ่งหมายต่อไปนี้: 

 เครือ่งหมาย ( ’ ) 

 วงเลบ็เหลีย่ม ([ ]) 

 วงเลบ็สามเหลีย่ม (< >) 

 วงเลบ็ปีกกา ({ }) 

 วงเลบ็ [( )] 

 โคลอน (:) 

 คอมมา (, ¸ ) 

 เครือ่งหมายขดี ( –  —  ―) 

 เครือ่งหมายจุดสามจุด ( …  ...  . . .) 

 อศัเจรยี์ (!) 

 เครือ่งหมายจุด (.) 

 ยตัภิงัค ์( - ) 

 เครือ่งหมายคาํถาม (?) 

 เครือ่งหมายคาํพดู ( ‘ ’  “ ”  '  " ") 

 เซมโิคลอน (;) 

 สแลช ( /  ⁄) 

 Noise Word  

ในการสบืคน้การคน้หา การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูจะละเวน้ Noise Word ในภาษาองักฤษ เดนมาร์ก ดตัช ์ฟินแลนด์ เยอรมนั ฝรัง่เศส อติาล ีโปรตุเกส สเปน 
และสวเีดน Noise Word คอืคาํทีพ่บไดท้ัว่ไปและจะถูกละเวน้เพือ่ประหยดัเวลาในการคน้หา ตวัอย่างของ Noise Word ในภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่คาํอย่างเชน่ 
or, and หรอื the   

 การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูจําเป็นตอ้งใชด้ชันกีารคน้หาพเิศษ ขอ้มลูจาก Oracle CRM On Demand จะถูกทาํใหต้รงกบัดชันกีารคน้หาในภายหลงั ดงันัน้ 
คณุอาจไมพ่บเรคคอรด์หนึง่ทีเ่พิง่ถูกเพิม่หรอืแกไ้ขจนกวา่จะหลงัจากช่วงเวลานัน้  

 เนื่องจากการคน้หาคาํหลกัขัน้สงูเป็นการคน้หาทีซ่บัซอ้น ประสทิธภิาพในการคน้หาจงึอาจแตกต่างกนัไปโดยขึน้อยู่กบัเกณฑก์ารคน้หาและคุณภาพของขอ้มลู 
ขอแนะนําใหคุ้ณคน้หาดว้ยเกณฑก์ารคน้หาทีล่ะเอยีดยิง่ข ึน้ หรอืใชก้ารคน้หาขัน้สงูในกรณีทีคุ่ณทราบสตรงิหรอืฟิลด์ทีแ่น่นอนทีคุ่ณตอ้งการคน้หา 

สนับสนุนการค้นหาแบบพิมพล่์วงหน้า 
การคน้หาคาํหลกัขัน้สงูสนบัสนุนการคน้หาแบบพมิพล์ว่งหน้า การคน้หาแบบพมิพล์ว่งหน้าจะคน้หาเรคคอรด์ในรายการลา่สดุ 
ซึง่มสีตรงิคน้หาในฟิลด์ทีส่นบัสนุนสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุทีค่ณุกาํลงัคน้หา การคน้หาแบบพมิพล์ว่งหน้าเป็นแบบไมค่าํนงึถงึตวัพมิพ์ทีต่รงกนั และละเวน้เครือ่งหมายกํากบัเสยีง 
โดยรายการทีต่รงกนัสามารถอยู่ทีต่อนตน้ของคา่ฟิลด ์หรอืสตรงิย่อยของคา่ฟิลด์ หรอืทีส่ว่นทา้ยของคา่ฟิลด์กไ็ด ้ 

รายการลา่สดุทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจะรวมอยู่ในรายการต่อไปนี้: 

 ประเภทเรคคอรด์ ทีดู่ลา่สดุของฉัน 

 ประเภทเรคคอรด์ ทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 ประเภทเรคคอรด์ ทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 
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เมือ่คณุป้อนสตรงิคน้หา การคน้หาแบบพมิพล์่วงหน้าจะเปิดวนิโดว์รายการลา่สดุขนาดเลก็ซึง่อยู่ใกลก้บัสว่นการคน้หาคาํหลกัขัน้สงู 
วนิโดวน์ี้จะแสดงเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่สีตรงิทีต่รงกบัอกัขระในสตรงิคน้หาทีป้่อน โดยแสดงสงูสดุ 10 เรคคอรด์ การคน้หาแบบพมิพล์่วงหน้าจะจบัคู่อกัขระหนึ่งตวัต่อครัง้ในรปูแบบตวัอกัษรหนา 
ในขณะทีคุ่ณป้อนสตรงิคน้หา รายการทีแ่สดงในวนิโดวจ์ะแสดงชือ่ของเรคคอรด์ทีแ่ละชือ่ฟิลด์ทีส่นบัสนุนในวงเลบ็ [( )] หลงัจากชือ่เรคคอรด์ ชือ่ของเรคคอรด์รบัคา่มาจากฟิลด์ทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้  

ประเภทเรคคอรด์ ฟิลดท่ี์แสดงเพื่อรบัค่าช่ือเรคคอร์ด 

บรษิทั ชือ่บรษิทั 

การนดัหมาย หวัเรือ่ง 

ผูต้ดิต่อ ชือ่ นามสกลุ 

โอกาสทางการขาย ชือ่โอกาสทางการขาย 

งาน  หวัเรือ่ง 

หากสตรงิคน้หาตรงกบัคา่ในฟิลด์ทีส่นบัสนุน คา่ทีต่รงกนัจะเป็นตวัหนา ตวัอย่างเชน่ หากคา่อยู่ในฟิลด์ทีต่ ัง้ของเรคคอรด์บรษิทั วนิโดวจ์ะแสดงชือ่บรษิทั (ท่ีตัง้, เมอืงทีเ่รยีกเกบ็) ตวัอย่างเชน่ 
คณุอาจจดัทาํสามบรษิทัโดยมกีารตัง้คา่ทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้  

ช่ือบริษทั ท่ีตัง้ เมอืงท่ีเรียกเกบ็ 

Account1 California Sunnyvale 

Account2 California Sunnyvale 

Account3 Sunnyside Sunnyside 

หากคุณคน้หา Sunnyvale สาํหรบับรษิทั วนิโดว์รายการลา่สดุจะแสดงรายการต่อไปนี้เมือ่คณุป้อน S:  

Account3 (Sunnyside, Sunnyside) 
Account2 (California, Sunnyvale) 
Account1 (California, Sunnyvale) 

เมือ่คณุป้อน Sunnyv วนิโดวร์ายการลา่สดุจะแสดงรายการต่อไปนี้: 

Account2 (California, Sunnyvale) 
Account1 (California, Sunnyvale) 

การคน้หาจะแสดงเรคคอรด์บรษิทัในรายการบรษิทัทีดู่ลา่สดุ บรษิทัทีจ่ดัทาํลา่สดุ และบรษิทัทีแ่กไ้ขลา่สดุ ทีม่ ีSunnyvale อยู่ในฟิลด์ชือ่บรษิทั ทีต่ัง้ หรอืเมอืงทีเ่รยีกเกบ็ หากคลกิทีเ่รคคอรด์ใดๆ 
ทีแ่สดงขึน้ในวนิโดว์รายการลา่สดุ จะเป็นการเปิดเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์นัน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การคน้หาเรคคอรด์โดยใชก้ารคน้หาคาํหลกัขัน้สงู (ในหน้า 90) 

 การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

 เกีย่วกบัการคน้หาเป้าหมาย (ในหน้า 63) 

 เกีย่วกบัการคน้หาคําหลกั (ในหน้า 72) 

 การคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดาํเนินการ (ในหน้า 74) 

 การใชก้ารคน้หาขัน้สงู (ในหน้า 76) 
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การคดัลอกเรคคอรด์ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ใหมไ่ดโ้ดยคดัลอกเรคคอรด์ทีม่อียู ่เมือ่คณุคดัลอกเรคคอรด์ คา่ของบางฟิลด์ในเรคคอรด์จะถูกคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหม่ 
ผูดู้แลระบบในบรษิทัของคณุจะกาํหนดวา่ค่าจากฟิลด์ใดบา้งทีจ่ะถูกคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหม่ อย่างไรกต็าม ลงิคใ์ดๆ ระหวา่งเรคคอรด์ทีค่ณุคดัลอกกบัเรคคอรด์อืน่ๆ จะไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหม ่

เมือ่คณุคดัลอกเรคคอรด์ คณุสามารถเปลีย่นแปลงคา่ทีถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหม่ และเพิม่คา่ในฟิลด์ทีไ่มไ่ดถู้กคดัลอกมาจากเรคคอรด์เดมิ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารคดัลอกเรคคอรด์ 

ในการคดัลอกเรคคอรด์ 

1 คน้หาเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการคดัลอก 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายการของประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคช์ือ่ของเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการคดัลอก 

คําแนะนํา: ตวัเลอืก คดัลอก จะมใีหใ้ชใ้นเพจรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท หากมตีวัเลอืกนี้ ใหเ้ลอืกตวัเลอืก คดัลอก ในเพจรายการแลว้ขา้มไปยงัขัน้ตอนที ่4 

3 ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ใหค้ลกิ คดัลอก 

4 ในเพจแกไ้ข ใหป้้อนรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์ใหม ่

คณุสามารถแกไ้ขคา่ทีค่ดัลอกมาจากเรคคอรด์เดมิ และป้อนคา่ในฟิลด์ทีว่่างอยู่  

5 บนัทกึเรคคอรด์ใหม่ 

 
 

การแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ 
หากมกีารใชง้านฟงักช์นัแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ คณุจะสามารถแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ไดจ้ากลงิคเ์รคคอรด์ในตําแหน่งต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand รวมถงึ: 

 โฮมเพจของฉัน 

 โฮมเพจของเรคคอรด์ 

 เพจรายการเรคคอรด์ 

 เพจรายละเอยีดเรคคอรด์ (รวมถงึรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 แถบการดําเนินการ 

วนิโดวด์ูผลกอ่นจะเปิดขึน้ เมือ่คณุวางตวัชีข้องคุณบนลงิคข์องเรคคอรด์ หรอืเมือ่คณุคลกิไอคอนดผูลกอ่นซึง่ปรากฏขึน้ เมือ่วางตวัชีบ้นลงิคข์องเรคคอรด์ 
วนิโดวด์ูผลกอ่นจะแสดงสว่นแรกของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่ดูผลเรคคอรด์กอ่นของคณุ 

การตัง้คา่ดูผลเรคคอรด์กอ่นสามารถระบุไดท้ีร่ะดบับรษิทั และโดยผูใ้ชแ้ต่ละราย การตัง้คา่สว่นบุคคลของคณุจะแทนทีก่ารตัง้ค่าบรษิทั 
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สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่โหมดดูผลเรคคอร์ดกอ่น โปรดดูที ่การตัง้ค่าโหมดดูผลเรคคอรด์กอ่น (ในหน้า 737) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โหมดดูผลเรคคอรด์กอ่นทีร่ะดบับรษิทั 
โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม 

หมายเหตุ: ฟงักช์นัแสดงตวัอย่างเรคคอรด์จะใชไ้มไ่ดเ้มือ่คณุกาํลงัเขา้ใช ้Oracle CRM On Demand ผา่นอุปกรณ์ทีร่นัระบบปฏบิตักิาร iOS 

ในการดผูลเรคคอรด์ก่อน 

 วางตวัชีข้องคณุบนลงิคเ์รคคอรด์ 

 หากตัง้ค่าตวัเลอืกดูผลเรคคอรด์กอ่นของคณุใหเ้ป็น เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทีล่งิค ์วนิโดวด์ูผลกอ่นจะเปิดขึน้โดยอตัโนมตั ิ

 หากตัง้ค่าตวัเลอืกดูผลเรคคอรด์กอ่นของคณุใหเ้ป็น คลกิไอคอนดูผลกอ่น ไอคอนจะปรากฏขึน้เมือ่คณุวางตวัชีบ้นลงิค์ คลกิทีไ่อคอนเพือ่เปิดวนิโดว์ดูผลกอ่น 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถใชฟ้งักช์นัการแกไ้ขอนิไลน์หรอืศนูย์ขอ้ความไดข้ณะเปิดวนิโดวด์ูผลกอ่น 

ในการปิดวินโดวด์ผูลเรคคอรด์ก่อน 

  คลกิทีไ่อคอน X บนวนิโดวด์ูผลกอ่น หรอืคลกิเพจดา้นหลงัวนิโดวด์ูผลกอ่น 

หมายเหตุ: หากคุณเลือ่นตวัชีไ้วเ้หนอือลีเิมนต์ UI (ยกเวน้วนิโดวด์ูผลกอ่น, ลงิคเ์รคคอรด์ หรอืไอคอนดูผลกอ่น) วนิโดวด์ูผลกอ่นจะปิดโดยอตัโนมตัหิลงั 2 วนิาท ี
 

เก่ียวกบัการลอ็คเรคคอรด์ 
สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถตัง้คา่กระบวนการใหจ้ํากดัการดําเนนิการทีค่ณุสามารถกระทาํกบัเรคคอรด์ ขณะทีฟิ่ลด์ของเรคคอรด์มคีา่ใดคา่หนึง่ 
การจํากดัการดําเนนิการบางอย่างของผูใ้ชด้ว้ยวธินีี้เรยีกวา่ การลอ็คเรคคอรด์ เมือ่กระบวนการลอ็คเรคคอรด์ไว ้Oracle CRM On Demand จะไมอ่นุญาตใหค้ณุดําเนินการใดๆ 
ทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตโดยกระบวนการ และคณุยงัอาจเหน็ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหากคณุพยายามดําเนนิการทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต  

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวธิกีารทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่กระบวนการลอ็คเรคคอรด์ใหบ้รษิทัของคุณ กระบวนการดงักลา่วสามารถจํากดัการดําเนนิการของผูใ้ชด้งันี้: 

 การดาํเนินการระดบัเรคคอรด์ กระบวนการลอ็คเรคคอรด์ทาํใหคุ้ณไมส่ามารถดําเนนิการต่อไปนี้กบัเรคคอรด์ทีถู่กลอ็ค: 

 การอปัเดตเรคคอรด์ 

 การลบเรคคอรด์ 

 การนําเรคคอรด์ออกจากความสมัพนัธ์กบัเรคคอร์ดอืน่ หากการนําเรคคอรด์ออกจากความสมัพนัธ์มผีลใหเ้รคคอรด์ถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างไรกต็าม 
หากการนําเรคคอรด์ออกจากความสมัพนัธ์ไมม่ผีลใหเ้รคคอรด์ถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand คณุสามารถนําเรคคอรด์ออกจากความสมัพนัธ์ได ้
แมว้า่คณุจะไมส่ามารถลบเรคคอรด์ออกไดก้ต็าม 

ตวัอย่างเชน่ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุอาจตัง้คา่กระบวนการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์การแกป้ญัหา 
กระบวนการดงักลา่วอาจทาํใหค้ณุไมส่ามารถลบการแกป้ญัหาทีม่สีถานะอนุมตัแิลว้ หรอือปัเดตการแกป้ญัหาทีม่สีถานะเลกิใช ้และอืน่ๆ 

 การดาํเนินการระดบัเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง กระบวนการลอ็คเรคคอรด์สามารถทาํใหค้ณุไมส่ามารถดําเนนิการต่อไปนี้กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีร่ะบุ ขณะทีเ่รคคอรด์หลกัถูกลอ็ค: 

 การจดัทาํเรคคอรด์ใหมข่องประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจากเรคคอรด์หลกั 

 การอปัเดตเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นเรคคอรด์ย่อยของเรคคอรด์หลกั ในกรณนีี้ คณุไมส่ามารถอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจากตําแหน่งใดๆ ใน Oracle CRM 
On Demand ขณะทีเ่รคคอรด์หลกัถูกลอ็ค 

 การเพิม่เรคคอรด์ทีม่อียู่ของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัเรคคอรด์หลกั 

ตวัอย่างเชน่ คณุอาจไมส่ามารถเชือ่มโยงเรคคอร์ดผูต้ดิต่อกบังานได ้เมือ่สถานะของงานถูกตัง้คา่เป็นเสรจ็สมบูรณ์ 

 การดาํเนินการระดบัฟิลด ์กระบวนการลอ็คเรคคอรด์ทาํใหคุ้ณไมส่ามารถอปัเดตบางฟิลด์ขณะทีฟิ่ลด์ของเรคคอรด์มคีา่ใดคา่หนึ่ง ซึง่ทาํใหเ้รคคอร์ดถูกลอ็คบางสว่น 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  97 

 

ตวัอย่างเชน่ หากบรษิทัของคณุใชท้ีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั คณุอาจไมส่ามารถอปัเดตฟิลด์บรรทดัทีอ่ยู่ 1, 2 และ 3 ฟิลด์รฐั รหสัไปรษณยี์ และประเทศ 
ขณะทีส่ถานะของทีอ่ยู่ตัง้คา่เป็นตรวจสอบแลว้ อย่างไรกต็าม คณุยงัสามารถอปัเดตฟิลด์ทีก่าํหนดเองไดใ้นเรคคอรด์ทีอ่ยู่  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่กระบวนการใหล้อ็คเรคคอรด์ โปรดดูที ่การจดัการกระบวนการ 

เก่ียวกบัการแก้ไขกระบวนการลอ็คเรคคอรด์ 
ผูใ้ชบ้างรายจะไดร้บัสทิธิแ์กไ้ขการจดัการกระบวนการเพือ่ใหส้ามารถอปัเดตเรคคอรด์ทีถู่กลอ็คได้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุใชง้านสทิธิแ์กไ้ขการจดัการกระบวนการ 
กระบวนการลอ็คเรคคอรด์จะไมข่ดัขวางคณุในการดําเนนิการกบัเรคคอรด์ทีถู่กลอ็ค นอกจากนี้ คณุจะไมเ่หน็ขอ้ความเตอืนหรอืขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีบ่่งบอกวา่เรคคอรด์ถูกลอ็คอยู่ 
 

การอปัเดตรายละเอียดเรคคอรด์ 
โดยทัว่ไปแลว้ คณุสามารถอปัเดตขอ้มลูในเรคคอรด์บรษิทัไดห้ากคุณเป็นเจา้ของเรคคอรด์นัน้ หรอืเป็นผูจ้ดัการของเจา้ของเรคคอรด์นัน้ หรอืเจา้ของใหส้ทิธิแ์กไ้ขเรคคอรด์กบัคุณ อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายขอบเขตการเขา้ใชเ้รคคอรด์ของคณุได ้

นอกจากนี้ ในการเปลีย่นสถานะของเรคคอรด์ทางแกป้ญัหา หรอืในการเผยแพรท่างแกป้ญัหา บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์เผยแพรท่างแกป้ญัหา ดว้ย 

หมายเหตุ: ฟิลด์ระบบบางรายการเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเสมอและสามารถอปัเดตไดโ้ดย Oracle CRM On Demand เทา่นัน้ ตวัอย่างของฟิลด์ทีเ่ป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเสมอ ไดแ้ก ่
ฟิลด์จดัทาํและฟิลด์จดัทาํ: วนัที ่ซึง่ทัง้สองฟิลด์มอียู่ในเรคคอรด์หลายประเภท 

คณุสามารถอปัเดตเรคคอรด์ดว้ยวธิกีารต่อไปนี้: 

 โดยแกไ้ขฟิลด์แบบอนิไลน์ในเพจรายการและเพจรายละเอยีด 

ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถใชง้านหรอืยกเลกิการใชง้านการแกไ้ขแบบอนิไลน์ในโปรไฟลบ์รษิทัได้ คา่ดฟีอลต์ของการแกไ้ขแบบอนิไลน์คอื ใชง้าน 

คําแนะนํา: ในเพจรายการสว่นใหญ่ คณุสามารถเปิดเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ในกรอบเรคคอรด์ในเพจรายการโดยไมต่อ้งนาวเิกตออกจากเพจรายการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบักรอบเรคคอรด์ในเพจรายการ (ในหน้า 117) และ การใชก้รอบเรคคอรด์ในเพจรายการ (ในหน้า 118) 

หมายเหตุ: เมือ่คณุแกไ้ขฟิลด์แบบอนิไลน์ คณุอาจจะไดร้บัพรอมต์เพือ่นาวเิกตไปทีเ่พจแกไ้ขเพือ่แกไ้ขใหเ้สรจ็สมบูรณ์ ซึง่กรณีนี้จะเกดิขึน้เมือ่มฟิีลด์ทีจ่ําเป็นทีคุ่ณตอ้งแกไ้ขต่อไปอกี 
หรอืหากกระบวนการทางธุรกจิแนบกบัฟิลด์ทีค่ณุเคยแกไ้ขแบบอนิไลน์ 

 โดยการอปัเดตเรคคอรด์ในเพจแกไ้ข 

คณุสามารถเขา้ถงึเพจแกไ้ขไดโ้ดยคลกิลงิค์ แกไ้ข ของเรคคอรด์ในเพจรายการ หรอืคลกิปุ่ม แกไ้ข ของเรคคอรด์ในเพจรายละเอยีด 

 โดยการอมิปอรต์เรคคอร์ด:  

 ใชโ้ปรแกรมชว่ยนําเขา้ขอ้มลูอมิปอรต์ขอ้มลูเรคคอรด์จากไฟล ์comma-separated value (CSV) ภายนอก หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์อมิปอรต์สว่นบุคคล 

 การใชยู้ทลิติไีคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand 

 การใชบ้รกิารทางเวบ็เพือ่ทาํใหเ้รคคอรด์ตรงกนักบัแอปพลเิคชนัอืน่ๆ 

ประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถอมิปอรต์ไดจ้ะขึน้อยู่กบัสทิธทิีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารอมิปอรต์เรคคอรด์จากไฟล์ CSV 
ภายนอกและทีม่าภายนอกอืน่ๆ โปรดดูที ่เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ 

คณุยงัสามารถแกไ้ขฟิลด์ในเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกัได ้(หากใชง้านการแกไ้ขแบบอนิไลน์) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตฟิลดใ์นเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง โปรดดูที ่
การอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเรคคอรด์หลกั (ในหน้า 104) 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถใชก้ารแกไ้ขแบบอนิไลน์ในขณะทีเ่ปิดวนิโดวด์ูผลกอ่นหรอืในขณะใชศ้นูย์ขอ้ความ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารอปัเดตฟิลด์แบบอนิไลน์ในเพจรายการ สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ในการทาํการอปัเดตฟิลด์แบบอนิไลน์ คณุตอ้งเปิดใชง้านการแกไ้ขแบบอนิไลน์ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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ในการอปัเดตฟิลดแ์บบอินไลน์ 

1 ในเพจรายการเรคคอรด์ทัง้หมด หรอืเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ใหเ้ลือ่นตวัชีไ้ปทีฟิ่ลด์ทีคุ่ณตอ้งการอปัเดต 

ไอคอนแกไ้ขจะปรากฏทีด่า้นขวาของฟิลด์ ไอคอนอาจแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัประเภทฟิลด์ ในเพจรายละเอยีด หากฟิลด์นัน้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
เมือ่คณุชีเ้มาสไ์ปทีฟิ่ลด์นัน้จะไมม่กีารแสดงขอ้มลู และเมือ่คุณคลกิทีฟิ่ลด์นัน้กจ็ะไม่มอีะไรเกดิขึน้ ในเพจรายการทัง้หมด หากคุณหยุดตวัชีไ้วบ้นฟิลด์ชัว่ขณะ จะมกีารแสดงขอ้มลูของฟิลด์นัน้ 
นอกจากนัน้ เครือ่งมอืแกไ้ขอนิไลน์แบบอ่านอย่างเดยีว จะปรากฏขึน้เมือ่คุณคลกิทีฟิ่ลด์อ่านอย่างเดยีว 

2 คลกิไอคอนแกไ้ข หรอืคลกิทีฟิ่ลด์เพือ่ใชง้านโหมดแกไ้ขของการแกไ้ขอนิไลน์ 

สาํหรบับางฟิลด์ การคลกิทีฟิ่ลด์จะแตกต่างจากการคลกิทีไ่อคอนแกไ้ข ตวัอย่างเชน่ หากคณุคลกิทีฟิ่ลด์โทรศพัท ์
ฟิลด์จะแสดงเครือ่งมอืแกไ้ขขอ้ความและอนุญาตใหค้ณุป้อนหมายเลขโทรศพัทไ์ดโ้ดยตรง หากคุณคลกิไอคอนแกไ้ข จะปรากฏเครือ่งมอืแกไ้ขโทรศพัทข์ ึน้และอนุญาตใหผู้ใ้ชร้ะบุประเทศ 
รหสัพืน้ที ่หมายเลขโทรศพัทแ์ละหมายเลขต่อแยกกนัได ้ 

3 อปัเดตคา่ของฟิลด ์

4 คลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายถูกสเีขยีวหรอืกด Enter เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง  

ในการยกเลกิการเปลีย่นแปลง ใหค้ลกิทีไ่อคอน X สแีดง หรอืกดปุ่ม Esc   

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ในเพจแกไ้ข 

ในการอปัเดตรายละเอียดเรคคอรด์ในเพจแก้ไข 

1 ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ คลกิลงิคแ์กไ้ขของเรคคอรด์ หรอืคลกิปุ่มแกไ้ขในเพจรายละเอยีดในแถบชือ่  

2 ในเพจแกไ้ขเรคคอรด์ อปัเดตขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

3 บนัทกึเรคคอรด์: 

 ในการบนัทกึเรคคอรด์นี้ จากนัน้เปิดเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ (เมือ่คณุสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูกบัเรคคอรด์นี้ได)้ ใหค้ลกิ บนัทกึ 

 ในการบนัทกึเรคคอรด์นี้ จากนัน้เปิดเพจแกไ้ข (เมือ่คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์อืน่ได)้ ใหค้ลกิ บนัทกึและสรา้ง 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ใหฟิ้ลด์กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยมเีงือ่นไขได ้กลา่วคอื ฟิลด์ดงักลา่วไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ แต่กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นหากขอ้มลูในฟิลด์อืน่ๆ 
ในเรคคอรด์ตรงกบัเกณฑบ์างอย่าง เมือ่มกีรณเีช่นนี้เกดิขึน้ จะมเีครือ่งหมายดอกจนั (*) สแีดงปรากฏอยู่ดา้นขา้งของฟิลด์นัน้ ซึง่ตอนนี้กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
และหากมป้ีายขอ้ความปรากฏอยู่สาํหรบัฟิลด์นัน้ ป้ายขอ้ความจะปรากฏเป็นขอ้ความสแีดง หากฟิลด์นัน้วา่งอยู่ คณุตอ้งอปัเดตขอ้มลูลงในฟิลด์กอ่นจงึจะสามารถบนัทกึเรคคอรด์ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้จํากดับางประการทีม่ผีลบงัคบัใชเ้มือ่ทาํการแกไ้ขฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไข 
 

การเช่ือมโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ท่ีคณุเลือก 
ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์หนึง่เขา้กบัเรคคอร์ดอืน่ได ้การเชือ่มโยงเรคคอรด์จะทาํใหคุ้ณเขา้ใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดไดจ้ากเรคคอรด์ทีค่ณุดู 
ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถดูมุมมองทีค่รบถ้วนของขอ้มลูลกูคา้ไดโ้ดยการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย และกจิกรรมเขา้กบัเรคคอรด์บรษิทั  

การเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งซึง่กนัเพือ่ใหค้ณุและคนอืน่ๆ สามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีม่ขีอ้มลูสมบูรณ์ไดโ้ดยตรง 

คณุใชว้นิโดวก์ารคน้หาในการคน้หาและเลอืกเรคคอรด์ทีม่อียู่ทีคุ่ณตอ้งการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีค่ณุใชง้านอยู่ ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัวธิทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่โครงร่างการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทของคณุ 
วนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้อาจป็อปปเูลทดว้ยเรคคอรด์เมือ่วนิโดวเ์ปิดขึน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวนิโดวก์ารคน้หาและวธิใีชว้นิโดวด์งักลา่ว โปรดดูที ่
การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หา (ในหน้า 84) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีก่ารเชือ่มโยงแบบสมารท์สามารถชว่ยคุณในการคน้หาเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์อืน่ได ้โปรดดูที ่
เกีย่วกบัฟงักช์นัการเชือ่มโยงแบบสมารท์และการแกป้ญัหาอตัโนมตั ิ(ในหน้า 88) 
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เช่ือมโยงเรคคอรด์ใหม่กบัเรคคอรด์ท่ีมีอยู่ 
จากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ คณุสามารถดําเนินการดงัต่อไปนี้อย่างน้อยหนึง่รายการ โดยขึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุใชง้านอยู่: 

 เชือ่มโยงเรคคอรด์ทีม่อียู่กบัเรคคอรด์หลกั 

 จดัทาํเรคคอรด์ใหม่ทีเ่ชือ่มโยงโดยอตัโนมตักิบัเรคคอรด์หลกั 

เรคคอรด์ใหมจ่ะถูกเพิม่อตัโนมตัลิงในฐานขอ้มลูในขณะทีล่งิคไ์ปยงัเรคคอรด์ทีเ่ลอืก ตวัอย่างเชน่ กจิกรรมทีคุ่ณจดัทาํจากเพจรายละเอยีดลดีจะถูกลงิคไ์ปยงัลดี และแสดงในเพจกจิกรรม 

หมายเหตุ: คณุยงัสามารถแกไ้ขฟิลด์บางฟิลด์จากเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์หลกัหากมกีารใชง้านการแกไ้ขอนิไลน์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเรคคอรด์หลกั โปรดดูที ่การอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเรคคอรด์หลกั (ในหน้า 104) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงเรคคอรด์อย่างน้อยหนึง่เรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืกในส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 

ในการเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีมี่ไปยงัเรคคอรด์ทีเ่ลือกไว้ 

1 เลอืกเรคคอรด์หลกั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่หมาะสมและคลกิ เพิม่ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณกาํลงัเชือ่มโยงวา่เป็นวนิโดว์การคน้หาการเชือ่มโยงแบบหลายรายการหรอืเพจรายการทีเ่ปิดขึน้ 

3 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในวนิโดวก์ารคน้หาการเชือ่มโยงแบบหลายรายการ ใหค้ลกิ เลอืก สาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกั จากนัน้คลกิ ตกลง 

 ในเพจรายการ คลกิไอคอนการคน้หาทีอ่ยู่ถดัจากฟิลด์เพือ่เปิดวนิโดวก์ารคน้หา จากนัน้คลกิ เลอืก สาํหรบัเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัของคณุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํเรคคอรด์ใหมแ่ละเชือ่มโยงเรคคอรด์นัน้กบัเรคคอรด์ทีคุ่ณเลอืก 

หมายเหตุ: ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณใชง้านอยู่ คณุอาจไมส่ามารถจดัทาํเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงใหมจ่ากเรคคอรด์ทีคุ่ณเลอืก 

ในการสร้างเรคคอรด์ใหมแ่ละลิงคไ์ปยงัเรคคอรด์ทีเ่ลือกไว้ 

1 เลอืกเรคคอรด์หลกั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่หมาะสมและคลกิ ใหม ่

หมายเหตุ: ในบางกรณี จะไมม่ปีุ่ม ใหม ่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง คณุตอ้งคลกิ เพิม่ แลว้คลกิ ใหม่ ในวนิโดวก์ารคน้หาเพือ่เปิดฟอรม์ทีค่ณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ใหมแ่ทน 

3 ในเพจแกไ้ข ใหจ้ดัทาํเรคคอรด์ใหมแ่ละบนัทกึ โดยการคลกิ บนัทกึ หรอื บนัทกึและดําเนนิการต่อ:   

 หากคุณคลกิ บนัทกึ จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะบนัทกึเรคคอรด์ใหมแ่ละนาวเิกตไปยงัเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั 

 หากคุณคลกิ บนัทกึและดําเนินการต่อ จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะบนัทกึเรคคอรด์ใหมแ่ละนาวเิกตไปทีเ่พจรายละเอยีดของเรคคอรด์ย่อย 
เพือ่ใหค้ณุสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูเพิม่เตมิ ตวัอย่างเชน่ หมายเหตุและเอกสารแนบ เขา้กบัเรคคอร์ดย่อยได ้    

หมายเหตุ: การนาวเิกตนี้ใชก้บัเรคคอรด์ย่อยทีส่ามารถมปีระเภทเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงอืน่ๆ ผา่นทางสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ ตวัอย่างเชน่ 
หมายเหตุและเอกสารแนบไมม่ปีุ่ม บนัทกึและดําเนนิการต่อ 

ไมว่า่จะเป็นกรณใีดกต็าม Oracle CRM On Demand จะเชือ่มโยงเรคคอรด์ใหมเ่ขา้กบัเรคคอรด์หลกัโดยอตัโนมตั ิ
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ในแถวเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเอาออกหรอืลบ ใหค้ลกิตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ต่อไปนี้จากเมนูระดบัเรคคอรด์: 

ในการเอาเรคคอรด์ของลิงคอ์อกหรือลบ 

1 เลอืกเรคคอรด์หลกั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่หมาะสม 

3 ในแถวเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเอาออกหรอืลบ ใหค้ลกิตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ต่อไปนี้จากเมนูระดบัเรคคอรด์: 

 เอาออก ตวัเลอืกนี้จะยกเลกิการเชือ่มโยงเรคคอร์ดโดยไมม่กีารลบเรคคอรด์ใดๆ 

 ลบ ตวัเลอืกนี้จะลบเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง เรคคอร์ดทีล่บจะถูกยา้ยไปยงัเพจรายการทีล่บและถูกลบออกจากฐานขอ้มลูอย่างถาวรหลงัจาก 30 วนั 

หมายเหตุ:  เมือ่วนิโดวก์ารคน้หาการเชือ่มโยงแบบหลายรายการใชไ้ด้ คณุสามารถเอาเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงออกโดยการคลกิ เอาออก 
สาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงแต่ละรายการในวนิโดวก์ารคน้หาการเชือ่มโยงแบบหลายรายการ 

 

ตวัอยา่งประเภทเรคคอรด์ท่ีเช่ือมโยงกบัประเภทเรคคอรด์อ่ืนๆ 
ตารางต่อไปนี้แสดงตวัอยา่งเรคคอรด์บางประเภททีค่ณุสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์อืน่ๆ ใน Oracle CRM On Demand ได ้ในคอลมัน์ ขอ้มลู 
จะแสดงคาํแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารเชือ่มโยงประเภทเรคคอรด์จากเพจรายละเอยีด ของเรคคอรด์หลกั 

ประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืกไวจ้ะขึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณใชง้านอยู่ และการปรบัแต่งทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการไดท้าํใน Oracle CRM On Demand 
นอกจากนี้หากคณุกาํลงัใชง้าน Oracle CRM On Demand บางเวอรช์นั เชน่ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship 
Management หรอื Oracle CRM On Demand เวอรช์นัทีเ่จาะจงอุตสาหกรรม คณุกส็ามารถเชือ่มโยงประเภทเรคคอรด์เพิม่เตมิได ้  

ประเภทเรคคอรด์ ข้อมูล 

บรษิทั ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนบริษทัจะใช้ได้ในเพจรายละเอียดของเรคคอรด์ผูติ้ดต่อ 
คณุอาจต้องเพ่ิมลงในโครงร่างของคณุ: 

ในการเชือ่มโยงบรษิทัทีม่อียู่และตดิตามบทบาททีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิ เพิม่ ในเพจเพิม่บรษิทั 
ใหเ้ลอืกบทบาทของผูต้ดิต่อรายนี้ แลว้คลกิ บนัทกึ หากไม่มบีรษิทัทีค่ณุตอ้งการเพิม่ คณุสามารถเพิม่ไดโ้ดยการคลกิที ่ใหม ่
ในวนิโดว์ คน้หา สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์บรษิทั (ในหน้า 253) 

หากบรษิทัมมีากกวา่หนึ่งบทบาท ใหค้ลกิ แกไ้ขบทบาท ในแถวทีต่อ้งการ แลว้เลอืกบทบาท และบนัทกึเรคคอรด์ 

คูค่า้ของบรษิทั ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนคู่ค้าของบริษทัจะปรากฏในเพจรายละเอียดของเรคคอรด์บริษทั 
คณุอาจต้องเพ่ิมลงในโครงร่างของคณุ: 

ในการเชือ่มโยงบรษิทัและตดิตามในฐานะคูค่า้สาํหรบัเรคคอรด์นี้ ใหค้ลกิ เพิม่ แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์แกไ้ข 
และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่การตดิตามคูค่า้และคู่แขง่ของบรษิทั (ในหน้า 247) 

ความสมัพนัธ์ของบรษิทั โปรดดูที ่การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั (ในหน้า 243) 

ทมีของบรษิทั โปรดดูที ่การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

แคมเปญ จากเรคคอรด์ผูติ้ดต่อเท่านัน้: 

ในการเชือ่มโยงแคมเปญ ใหค้ลกิ เพิม่ แลว้เลอืกแคมเปญ และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์แคมเปญ 
(ในหน้า 211) 
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คูแ่ขง่ ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนคู่แข่งจะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอรด์บริษทัและโอกาสทางการขาย: 

ในการเชือ่มโยงบรษิทัและตดิตามในฐานะคูแ่ขง่สาํหรบัเรคคอรด์นี้ ใหค้ลกิ เพิม่ แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์ แกไ้ข 
และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่การตดิตามคูค่า้และคู่แขง่ของบรษิทั (ในหน้า 247) 

ผูต้ดิต่อ ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนผูติ้ดต่อจะใช้ได้กบัเรคคอรด์กิจกรรม (งานและการนัดหมาย) 
คณุอาจต้องเพ่ิมลงในโครงร่างของคณุ: 

ในการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อหลกั ใหค้ลกิ แกไ้ข และเชือ่มโยงผูต้ดิต่อ ในการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อเพิม่เตมิกบักจิกรรม 
ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่นผูต้ดิต่อ และคลกิ เพิม่ แลว้เชือ่มโยงเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนผูติ้ดต่อจะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอรด์บริษทั: 

ในการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อใหม ่ใหค้ลกิ ใหม ่แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์ แกไ้ข และบนัทกึเรคคอรด์ 

ในการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อทีม่อียู่ ใหค้ลกิ เพิม่ ในเพจรายชือ่ผูต้ดิต่อ ใหเ้ลอืกผูต้ดิต่อและคลกิ บนัทกึ 
หากไม่มผีูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการเพิม่ คณุสามารถเพิม่ไดโ้ดยการคลกิ ใหม ่ในวนิโดว์ คน้หา สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด ์โปรดดูที ่
ฟิลด์ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 274) 

ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนผูติ้ดต่อจะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอรด์โอกาสทางการขาย: 

ในการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อทีม่อียู่กบัเรคคอรด์โอกาสทางการขาย ใหค้ลกิ เพิม่ ในฟอรม์ รายชือ่ผูต้ดิต่อ ใหเ้ลอืกผูต้ดิต่อ แลว้กาํหนด 
บทบาทการซือ้ ของผูต้ดิต่อ แลว้คลกิ บนัทกึ หากไมม่ผีูต้ดิต่อทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ คณุสามารถเพิม่ไดโ้ดยการคลกิ สรา้ง ในวนิโดว ์
คน้หา สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 274) 

คณุตอ้งเลอืกบทบาทการซือ้ เพือ่ระบุความรบัผดิชอบของผูต้ดิตอ่ภายในบรษิทั และแรงจูงใจของผูต้ดิต่อทีม่ตี่อการตดัสนิใจซือ้ 
บทบาทการซือ้เป็นสว่นทีส่าํคญัในการวเิคราะหบ์ทบาทหลกัและการเขา้ใจถงึสภาพทางการเมอืงในการซือ้ 

หมายเหตุ: คณุสามารถเชือ่มโยงผูต้ดิต่อคนเดยีวกบัโอกาสทางการขายมากกวา่หนึ่งรายการหรอืจะเชือ่มโยงผูต้ดิต่อมากกวา่หนึง่

คนกบัโอกาสทางการขายรายการเดยีวกไ็ด้ 

ความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิต่อ (ในหน้า 267) 

ทมีของผูต้ดิต่อ จากเรคคอรด์ผูติ้ดต่อเท่านัน้: 

ในการแสดงเรคคอรด์ผูต้ดิต่อแกพ่นักงานคนอืน่ๆ ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้ในวนิโดวเ์พิม่ผูใ้ชใ้นทมีผูต้ดิต่อ 
ใหเ้ลอืกชือ่ผูใ้ชแ้ละสทิธิเ์ขา้ใชง้านของผูใ้ชใ้นเรคคอรด์นัน้ (ในฟิลด์การเขา้ใชข้องผูต้ดิต่อ) แลว้บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั โปรดดูที ่การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 
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ลดี ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนลีดจะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอรด์แคมเปญ: 

ในการเชือ่มโยงลดีใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์ แกไ้ขลดี และบนัทกึเรคคอร์ด สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ 
โปรดดูที ่ฟิลด์ลดี (ในหน้า 228) 

หมายเหตุ ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน 
ส่วนหมายเหตุจะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอรด์ท่ีสนับสนุนคุณสมบติัหมายเหตุ: 

ในการเชือ่มโยงหมายเหตุใหม่ ใหค้ลกิ ใหม่ แลว้ป้อนขอ้มลทีจ่ําเป็นในฟอรม์ หมายเหตุของเรคคอรด์ และบนัทกึเรคคอรด์ 
สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่การเพิม่หมายเหต ุ(ในหน้า 132) 

กจิกรรมทีเ่ปิด ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนกิจกรรมท่ีเปิดจะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอรด์หลายประเภท: 

ในการเชือ่มโยงการนดัหมายหรอืงานใหม่ ใหค้ลกิ การนดัหมายใหม่หรอืงานใหม่ ในแถบชือ่ แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์ 
แกไ้ข และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201) 

คณุสามารถเชือ่มโยงกจิกรรมมากกว่าหนึ่งรายการกบัเรคคอรด์ทีเ่ลอืกไวไ้ด ้หากกจิกรรมมเีวลาเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
กจิกรรมดงักลา่วจะปรากฏอยู่ในรายการ กจิกรรม และปฏทินิ 

ผูใ้ชท้ีส่ามารถดูเรคคอรด์ทีเ่ลอืกไวไ้ดจ้ะสามารถดูกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นัน้ไดด้ว้ย 
รวมทัง้กจิกรรมทีบุ่คคลอืน่เป็นเจา้ของหรอืมอบหมายใหก้บับุคคลอืน่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทาํงานกบัรายการกจิกรรม 
โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการกจิกรรม (ในหน้า 175) 

หมายเหตุ: การนดัหมายและงานทีเ่ปิดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์สามารถแสดงแยกกนัไดใ้นเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนดัหมายทีเ่ปิด รวมถงึในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีเ่ปิด 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์และโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุมอบหมายใหก้บับทบาทของคุณสาํหรบั

ประเภทเรคคอรด์ นอกจากนี้ ในประเภทเรคคอร์ดบางประเภท 
สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมจะแสดงทัง้กจิกรรมทีเ่ปิดและทีเ่สรจ็สมบูรณ์ดว้ย 

โอกาสทางการขาย ในการเชือ่มโยงโอกาสทางการขายใหม่ ใหค้ลกิ สรา้ง แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์ แกไ้ขโอกาสทางการขาย 
และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์โอกาสทางการขาย (ในหน้า 296) 

หมายเหตุ: ในการเชือ่มโยงโอกาสทางการขายกบัลดี ใหแ้ปลงคา่ลดีทีเ่กีย่วขอ้งกบัแคมเปญเป็นโอกาสทางการขาย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแปลงค่าลดีเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง หรอืโอกาสทางการขาย (ในหน้า 
223) 

คูค่า้ของโอกาสทางการขาย ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน 
ส่วนคู่ค้าของโอกาสทางการขายจะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอรด์โอกาสทางการขาย: 

ในการเชือ่มโยงบรษิทัและตดิตามในฐานะคูค่า้สาํหรบัเรคคอรด์นี้ ใหค้ลกิ เพิม่ แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์แกไ้ข 
และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่การตดิตามคูค่า้และคู่แขง่ของโอกาสทางการขาย (โปรดดูที ่
"การตดิตามคูค่า้และคู่แขง่สาํหรบัโอกาสทางการขาย" ในหน้า 284) 

การแนะนํา โปรดดูที ่การเพิม่การแนะนํา (ในหน้า 269) 
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ทางแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนทางแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องจะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอรด์ทางแก้ปัญหา: 

ในการเพิม่ทางแกป้ญัหา ใหค้ลกิ เพิม่ทางแกป้ญัหา แลว้เลอืกทางแกป้ญัหาทีม่อียู่ในวนิโดวก์ารคน้หา 
คณุสามารถเพิม่ทางแกป้ญัหาไดต้ามตอ้งการ คุณอาจตอ้งการเชือ่มโยงระหวา่งทางแกป้ญัหา 
หากทางแกป้ญัหาเหลา่นัน้ใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัหรอืเกีย่วขอ้งในหวัขอ้ทีส่มัพนัธ์กนั ในการสรา้งทางแกป้ญัหาใหม่ ใหค้ลกิ 
ใหม ่แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น และบนัทกึเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: คณุสามารถตรวจดูคาํขอบรกิารทีเ่ชือ่มโยงกนัจากเพจรายละเอยีดทางแกป้ญัหาได้ 
แต่คณุตอ้งเชือ่มโยงคาํขอเหลา่นัน้เขา้ดว้ยกนัจากเพจรายละเอยีดคาํขอบรกิาร 

คาํขอบรกิาร ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนคาํขอการบริการจะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอรด์บริษทัและผูติ้ดต่อ: 

ในการเชือ่มโยงคาํขอบรกิารใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอร์ม แกไ้ขคาํขอบรกิาร และบนัทกึเรคคอรด์ 
สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์คาํขอบรกิาร (ในหน้า 370) 

ทางแกป้ญัหา ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน ส่วนทางแก้ปัญหาจะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอรด์คาํขอการบริการ: 

ในการเชือ่มโยงทางแกป้ญัหา ใหค้ลกิ เพิม่ ในวนิโดวก์ารคน้หา คณุสามารถคลกิลงิค์ ID 
ทางแกป้ญัหาเพือ่เชือ่มโยงทางแกป้ญัหาทีม่อียู่หรอืคลกิ ใหม ่เพือ่สรา้งทางแกป้ญัหาใหม่ สาํหรบัคําอธบิายฟิลด ์โปรดดูที ่
ฟิลด์ทางแกป้ญัหา (ในหน้า 378) 

คําแนะนํา: กอ่นจะสรา้งทางแกป้ญัหาใหม่ ใหต้รวจสอบเพจรายการทางแกป้ญัหา 
เพือ่ดูวา่ทางแกป้ญัหาไมไ่ดม้สีถานะรอใหผู้จ้ดัการเผยแพร ่วนิโดว ์คน้หา จะแสดงเฉพาะทางแกป้ญัหาทีม่เีครือ่งหมายเป็นเผยแพร ่
โดยมสีถานะอนุมตั ิ

ทมี ส่วนทีมไมป่รากฏอยู่ตามค่าดีฟอลต์ในเพจรายละเอียดเรคคอรด์ใดๆ ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน 
แต่ผูด้แูลระบบของบริษทัของคณุสามารถเพ่ิมส่วนทีมไว้ในเรคคอรด์บางประเภทได้: 

ในการแสดงเรคคอรด์แก่พนักงานคนอืน่ๆ ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้ในวนิโดว์ เพิม่ผูใ้ชใ้นทมี ใหเ้ลอืกชือ่ผูใ้ช ้ 

หมายเหตุ: หากเจา้ของเรคคอรด์อยู่ในกลุม่ (ทีก่าํหนดโดยผูดู้แลระบบของบรษิทั) 
สมาชกิในกลุม่จะปรากฏอยูใ่นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของทมี โดยอตัโนมตั ิ

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

ผูใ้ช ้ ส่วนผูใ้ช้ไมป่รากฏอยู่ตามค่าดีฟอลต์ในเพจรายละเอียดเรคคอรด์ใดๆ ในแอปพลิเคชนัมาตรฐาน 
แต่ผูด้แูลระบบของบริษทัของคณุสามารถเพ่ิมส่วนผูใ้ช้ไว้ในเรคคอรด์บางประเภทได้: 

ในการตดิตามพนกังานอืน่ๆ ทีม่สีว่นรว่มในงาน ในสว่นผูใ้ชข้องเพจรายละเอยีดงาน ใหค้ลกิ เพิม่ ในวนิโดวก์ารคน้หา 
ใหเ้ลอืกผูใ้ช ้

หมายเหตุ: ไมเ่หมอืนกบัคณุสมบตัทิมี หากเจา้ของเรคคอรด์อยู่ในกลุม่ (ทีก่าํหนดโดยผูดู้แลระบบของบรษิทั) 
สมาชกิในกลุม่จะไมป่รากฏอยู่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูใ้ช ้โดยอตัโนมตั ิรายชือ่ผูใ้ชจ้ะไมม่ผีลในการแสดงผลเรคคอรด์ 
แต่จะใชใ้นการตดิตามเพยีงอย่างเดยีว 
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104  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

การอปัเดตเรคคอรด์ท่ีเช่ือมโยงจากเรคคอรด์หลกั 
คณุสามารถอปัเดตฟิลด์ในเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเรคคอรด์หลกัไดด้งันี้: 

 โดยแกไ้ขฟิลด์บนเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั (ถา้ใชง้านการแกไ้ขแบบอนิไลน์) 

โดยสว่นใหญ่แลว้ คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์ในเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกัได ้อย่างไรกต็าม 
คณุไมส่ามารถแกไ้ขประเภทฟิลด์ต่อไปนี้ในเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั: 

 ฟิลด์ทีไ่มแ่สดงในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง 

 ฟิลด์ทีค่าํนวณ เชน่ ชือ่เตม็ 

 ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีวในเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง 

นอกจากนี้ ในกรณีทีเ่รคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงเรคคอร์ดเดยีวกนัสามารถปรากฏใตเ้รคคอรด์หลกัหลายเรคคอรด์ได ้ฟิลดท์ีเ่ป็นสว่นหนึง่ของความสมัพนัธ์นัน้จะสามารถแกไ้ขได ้อย่างไรกต็าม 
ฟิลด์ทีเ่ป็นของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่งโยงนัน้ไมส่ามารถแกไ้ขได ้ตวัอย่างเชน่ ในรายการทีเ่กีย่วขอ้งของทมีของบรษิทับนเรคคอรด์บรษิทั ฟิลด์บทบาทของทมีจะสามารถแกไ้ขได ้
เนื่องจากฟิลด์เป็นสว่นหนึง่ของความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทักบัสมาชกิในทมี อย่างไรกต็าม ฟิลด์นามสกลุและชือ่จะไมส่ามารถแกไ้ขได ้เนื่องจากเป็นของเรคคอรด์ผูใ้ช ้(ของสมาชกิในทมี) 

 โดยการเปิดเพจแกไ้ขสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกัและการอปัเดตฟิลด์ในเพจนัน้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั 

ในการอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลกั 

 ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นทีเ่หมาะสม และแกไ้ขฟิลด์ตามทีจ่ําเป็น 

หมายเหตุ: ถา้เรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ขไมป่รากฏขึน้ในเพจ ใหค้ลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ดูเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงทัง้หมดของประเภทนัน้ แลว้แกไ้ขฟิลด์เรคคอรด์ในเพจรายการ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขฟิลด์แบบอนิไลน์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอร์ด (ในหน้า 97) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเปิดเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั 

ในการเปิดเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเพจรายละเอียดของเรคคอรด์หลกั 

1 ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นทีเ่หมาะสม 

2 คลกิลงิคแ์กไ้ขของเรคคอรด์ (ถา้มใีห)้ หรอืคลกิลงิคช์ือ่ของเรคคอร์คทีเ่ชือ่มโยง 

หมายเหตุ: ถา้เรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ขไมป่รากฏขึน้ในเพจ ใหค้ลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ดูเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงทัง้หมดของประเภทนัน้  

3 เมือ่เพจแกไ้ขหรอืรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงเปิดขึน้ ใหอ้ปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 
 

เพจเรคคอรด์รายการใช้บ่อย 
เพจเรคคอรด์รายการใชบ้่อยจะแสดงเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ คณุสามารถเขา้ใชเ้พจเรคคอร์ดรายการใชบ้อ่ยไดโ้ดยคลกิที ่แสดงรายการทัง้หมด 
ในสว่นเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของแถบการดําเนนิการ คณุสามารถเกบ็เรคคอรด์ในรายการใชบ้่อยของคณุไดส้งูสดุ 100 เรคคอรด์ 

หมายเหตุ: หากคุณมเีรคคอรด์ในรายการใชบ้่อยครบ 100 รายการแลว้ และคณุเพิม่เรคคอร์ดลงในรายการใชบ้่อยอกี 
เรคคอรด์ทีเ่กบ็อยู่ในรายการใชบ้่อยของคณุนานทีส่ดุจะถูกลบออกจากรายการใชบ้่อยของคณุเพือ่ใหเ้พิม่เรคคอรด์ใหมไ่ด ้
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จากเพจเรคคอรด์รายการใชบ้่อย คณุสามารถดําเนนิการไดต้ามทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เปลีย่นแปลงลาํดบัของเรคคอรด์  ในแถบชือ่เรคคอรด์รายการใชบ้่อย ใหค้ลกิทีปุ่่มจดัการรายการใชบ้่อย ในเพจจดัการรายการใชบ้่อย 
ใหเ้ปลีย่นแปลงลาํดบัของเรคคอรด์จนกวา่จะแสดงลาํดบัตามทีค่ณุตอ้งการ 
จากนัน้เรคคอรด์จะปรากฏในลาํดบัใหมใ่นแถบการดําเนนิการและในเพจเรคคอรด์รายการใชบ้่อย 

ลบเรคคอรด์จากรายการใชบ้่อย  คลกิทีล่งิค ์ลบ ในแถวเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการลบ 

แสดงรายละเอยีดของเรคคอรด์ คลกิชือ่เรคคอรด์ทีจ่ะแสดงเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์นัน้ 

ดูเพจแบบรายการ คลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก 
หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ 

แสดงเรคคอรด์เพิม่ข ึน้/ลดลง เลอืกจํานวนเรคคอรด์ทีต่อ้งการดูพรอ้มกนัในจํานวนเรคคอรด์ทีแ่สดงในรายการดรอปดาวน์ทีด่า้นล่างของเพจ 

 
 

การทาํงานกบัรายการ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์จํานวนมาก คณุสามารถจํากดัเรคคอรด์ทีต่อ้งการดูไดโ้ดยการใชร้ายการทีฟิ่ลเตอร ์รายการทีฟิ่ลเตอรจ์ะแสดงชดุย่อยเรคคอรด์ทีต่รงตามเกณฑ์ทีใ่ชจ้ดัทาํรายการ 

Oracle CRM On Demand ใหร้ายการทีฟิ่ลเตอร์มาตรฐานสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดหลายประเภท ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์จดัการรายการส่วนกลาง 
ในบทบาทผูใ้ชข้องตนจะสามารถจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรท์ีก่าํหนดเอง และทาํใหผู้ใ้ชร้ายอืน่สามารถใชร้ายการเหลา่นัน้ได้ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถกาํหนดไดว้า่รายการใดบา้งทีบ่ทบาทผูใ้ชข้องคณุสามารถใชไ้ด ้
คณุยงัสามารถจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอร์ทีก่าํหนดเองเพิม่เตมิเพือ่แสดงเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการทาํงานไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 110) 
คณุสามารถเลอืกชดุรายการทีแ่สดงอยู่ในโฮมเพจและในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการจากรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุทีคุ่ณสามารถใชไ้ด ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การเปลีย่นแปลงชดุรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 120) 

เมือ่คณุเลอืกรายการทีฟิ่ลเตอร์ รายการเรคคอรด์ทีต่รงตามเกณฑ์รายการจะเปิดในเพจรายการเรคคอรด์ คณุสามารถเลอืกแสดง 5, 10, 15, 25, 50, 75 หรอื 100 
เรคคอรด์แรกในเพจพรอ้มกนั ตวัเลอืกทีคุ่ณเลอืกจะยงัคงอยู่ในเพจรายการสาํหรบัทุกประเภทเรคคอรด์จนกวา่คุณจะเปลีย่นแปลงอกีครัง้ เมือ่คณุเบราสร์ายการ 
เรคคอรด์ทีค่ณุวางตวัชีจ้ะถูกไฮไลต์ตามการเปลีย่นแปลงในสพีื้นหลงั 

สว่นหวัคอลมัน์ในเพจรายการอาจจะยงัคงแสดงอยู่ตลอดในมมุมองเมือ่คุณเลือ่นลงในเพจของเรคคอรด์ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของบรษิทัของคุณและการตัง้คา่ในโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุเอง 
คณุสมบตันิี้สามารถเปิดหรอืปิดไดใ้นระดบับรษิทั แต่คณุสามารถทาํการตัง้คา่ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุเพือ่แทนทีก่ารตัง้คา่ หยุดสว่นหวัคอลมัน์ของรายการ ของบรษิทัได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ หยุดสว่นหวัคอลมัน์ของรายการ ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคุณ (ในหน้า 728) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand สามารถใชว้ธิกีารตรวจเทยีบไดเ้พยีงวธิเีดยีวในการกาํหนดการเรยีงลาํดบัภายในรายการ 
โดยระบบจะเลอืกวธิกีารตรวจเทยีบใหเ้หมาะสมทีส่ดุสาํหรบัทกุภาษา อย่างไรกต็าม อาจมกีารเรยีงลาํดบัตวัอกัษรบางตวัในบางภาษาไมถู่กตอ้ง 

จะเกิดอะไรขึน้หากเพจเรคคอรด์มีมากกว่าหน่ึงเพจ 
หากมเีรคคอรด์ในรายการมากกวา่ทีแ่สดงในหนึ่งหน้า สิง่ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 คณุสามารถคลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ  

 หากคุณคลกิทีไ่อคอนเพือ่ไปยงัเพจสดุทา้ยในรายการ เพจสดุทา้ยจะแสดงเพจทัง้หมดของเรคคอรด์ 
และจาํนวนเรคคอรด์ทีแ่สดงในเพจสดุทา้ยในรายการจะถูกกาํหนดโดยจํานวนเรคคอรด์ทีคุ่ณเลอืกแสดงในเพจรายการของคณุ 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่รายการมเีรคคอรด์ทัง้หมด 60 เรคคอรด์ และคุณเลอืกทีจ่ะแสดง 25 เรคคอรด์ในเพจรายการของคณุ หากคณุคลกิทีไ่อคอนเพือ่ไปยงัเพจสดุทา้ยในรายการ 
เพจจะแสดง 25 เรคคอรด์สดุทา้ยในรายการ 



เริม่ตน้ใชง้าน 

 

106  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

 หากคุณนาวเิกตรายการไปทลีะเพจ เพจสดุทา้ยในรายการจะแสดงเฉพาะเรคคอรด์ทีเ่หลอือยู่ในรายการเทา่นัน้ 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่รายการมเีรคคอรด์ทัง้หมด 60 เรคคอรด์ และคุณเลอืกทีจ่ะแสดง 25 เรคคอรด์ในเพจรายการของคณุ หากคณุนาวเิกตรายการไปทลีะเพจ ในสองเพจแรกจะแสดง 
25 เรคคอรด์ต่อเพจ และเพจสดุทา้ยจะแสดง 10 เรคคอรด์ทีเ่หลอืในรายการ  

งานท่ีคณุสามารถดาํเนินการได้จากเพจรายการ 
จากเพจรายการ คณุสามารถดําเนินการต่อไปนี้:  

 เรยีงลาํดบัเรคคอรด์ 

 ตรวจสอบเรคคอรด์หลายรายการพรอ้มกนัได ้

 คน้หาเรคคอรด์เพือ่ตรวจสอบ ลบ หรอือปัเดต  

 อปัเดตฟิลดใ์นเพจรายการแบบอนิไลน์ หากมกีารใชง้านฟงัก์ชนัการแกไ้ขแบบอนิไลน์ 

 เปิดเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ในกรอบเรคคอร์ด และอปัเดตรายละเอยีดของเรคคอรด์โดยไมต่อ้งนาวเิกตออกจากเพจรายการ หากมกีรอบเรคคอรด์อยู่ในเพจรายการ 

 จดัทาํเรคคอรด์ใหม่ 

 เพิม่รายการลงในสว่นรายการทีใ่ชบ้่อยในแถบการดําเนนิการโดยการคลกิทีไ่อคอน รายการทีใ่ชบ้่อย 

 แกไ้ขรายการภายในเพจรายการ หากไอคอน สลบับานหน้าต่างแกไ้ขรายการ พรอ้มใชง้าน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ (ในหน้า 116) 

 เปลีย่นลาํดบัของคอลมัน์ในรายการ ดว้ยการลากสว่นหวัคอลมัน์ไปยงัตําแหน่งใหมแ่ละวางลง คณุสามารถเลอืกทีจ่ะบนัทกึรายการหลงัจากทีคุ่ณเปลีย่นแปลงลาํดบัของคอลมัน์ไดห้ากตอ้งการ 

เก่ียวกบัการเรียงลาํดบัคอลมัน์ใหม่ในเพจรายการ 
คณุสามารถเรยีงลาํดบัคอลมัน์ใหมใ่นรายการไดโ้ดยตรงภายในเพจรายการ เมือ่คณุเลือ่นเมาสเ์หนือสว่นหวัคอลมัน์ ลกูศร 4 ทศิทางจะปรากฏขึน้มา 
และคุณจะสามารถลากคอลมัน์ไปยงัตําแหน่งใหม่และวางลงไดเ้ลย หากมคีอลมัน์มากกวา่ทีจ่ะสามารถแสดงไดบ้นเพจเบราเซอรข์องคณุ เมือ่คณุลากสว่นหวัคอลมัน์ไปทีข่อบของคอลมัน์ทีแ่สดงอยู่ 
เพจจะเลือ่นเพือ่แสดงคอลมัน์เพิม่เตมิโดยอตัโนมตั ิลาํดบัทีเ่ปลีย่นแปลงของคอลมัน์ยงัจะมกีารนําไปใชอ้ย่างต่อเนื่องเมือ่คณุทาํการดําเนินการต่างๆ ทีเ่ป็นการรเีฟรชเพจ เชน่ การสง่เพจผา่นรายการ 
การเรยีงลาํดบัรายการ การใชก้ารควบคุมการคน้หาตามลาํดบัอกัษร และฟิลด์ฟิลเตอรด์่วน และอื่นๆ 
ลาํดบัทีเ่ปลีย่นแปลงยงัจะมกีารนําไปใชต้่อไปอกีหากคณุเปิดเพจรายละเอยีดเรคคอรด์จากรายการและกลบัไปทีร่ายการอกีครัง้ อย่างไรกต็าม หลงัจากทีคุ่ณออกจากรายการแลว้ 
ครัง้ต่อไปทีค่ณุเปิดรายการขึน้มา คอลมัน์จะปรากฏในลาํดบัเดมิ เวน้แต่วา่คุณไดบ้นัทกึรายการเอาไวห้ลงัจากทีค่ณุไดเ้รยีงลาํดบัคอลมัน์ใหมแ่ลว้ 

เก่ียวกบัการใช้ฟิลดท่ี์กาํหนดเองในการเรียงลาํดบัรายการ 
เพือ่ประสทิธภิาพการทาํงานทีด่กีวา่ ฟิลด์ทีก่าํหนดเองบางฟิลด์จะไมส่ามารถใชเ้รยีงลาํดบัรายการได ้กฎทัว่ไปทีใ่ชม้ดีงันี้: 

 คณุไมส่ามารถใชป้ระเภทฟิลด์ทีก่าํหนดเองต่อไปนี้ในการเรยีงลาํดบัรายการประเภทเรคคอรด์ใดๆ รวมถงึประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองต่อไปนี้: 

 ฟิลด์ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 

 ฟิลด์เวบ็ลงิค์ 

 ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ 

อย่างไรกต็าม สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ อาจมฟิีลด์ทีก่าํหนดเองประเภทอืน่ทีค่ณุไมส่ามารถใชใ้นการเรยีงลําดบัรายการได ้

 สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 คณุจะใชป้ระเภทฟิลด์ทีก่าํหนดเองในการเรยีงลาํดบัรายการไมไ่ด ้

การดาํเนินการท่ีคณุสามารถทาํได้จากเรคคอรด์ท่ีแสดงรายการ 
นอกจากนี้ คณุยงัสามารถใชเ้มนูระดบัเรคคอรด์ (อยู่ขา้งชือ่ของแต่ละเรคคอรด์) เพือ่ดําเนนิการต่างๆ กบัเรคคอรด์ทีแ่สดงรายการไว ้รวมถงึการกระทาํบางอย่างหรอืทัง้หมดในต่อไปนี้ 
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 เปิดเพจแกไ้ขสาํหรบัเรคคอรด์ (โดยการเลอืกทีต่วัเลอืกแกไ้ข) ซึง่คุณสามารถแกไ้ขฟิลด์ทัง้หมดบนเรคคอรด์ได ้

 จดัทาํเรคคอรด์ใหมโ่ดยการคดัลอกเรคคอรด์ทีม่อียู่ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดวา่คา่ของฟิลด์ไหนจะถูกคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมโ่ดยอตัโนมตั ิ

 ลบเรคคอรด์ 

คณุสามารถฟิลเตอรร์ายการเพิม่เตมิ หากมเีรคคอรด์ในเพจมากเกนิไป สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารฟิลเตอรร์ายการของคณุอย่างรวดเรว็ โปรดดูที ่การฟิลเตอรร์ายการ (ในหน้า 115) 

แต่ละรายการทีฟิ่ลเตอรใ์ชเ้ฉพาะประเภทเรคคอร์ด เชน่ โอกาสทางการขายหรอืบรษิทั พนกังานทุกคนสามารถจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรส์าํหรบัการใชง้านของตนเองได ้
แต่คณุจําเป็นตอ้งระบุบทบาททีเ่หมาะสมในการจดัทาํรายการสาธารณะทีจ่ะปรากฏสาํหรบัพนักงานทกุคน 

หมายเหตุ: รายการทีค่ณุหรอืผูจ้ดัการของคุณจดัทาํจะแสดงเฉพาะในภาษาทีจ่ดัทําเทา่นัน้ หากคุณเปลีย่นภาษา จะไมม่กีารเพิม่ในรายการในภาษาอืน่ทีแ่อปพลเิคชนัสนบัสนุน 
เฉพาะรายการทีฟิ่ลเตอรด์ฟีอลต์เทา่นัน้ทีจ่ะแสดงในทกุภาษา เชน่ หากผูจ้ดัการชาวอติาลจีดัทาํรายการใหมแ่ละสมาชกิในทมีใชเ้วอรช์นัภาษาสเปนของผลติภณัฑ ์
สมาชกิของทมีจะไมเ่หน็รายการทีจ่ดัทาํขึน้ใหม ่

เก่ียวกบัการจดัทาํบุค๊มารค์สาํหรบัเพจรายการ 
ในรายการสว่นใหญ่ เพจในรายการจะใช ้URL เดยีวกนัร่วมกนั ดงันัน้ เมือ่คณุจดัทาํบุ๊คมารค์สําหรบัเพจในรายการ บุ๊คมาร์คจะเปิดรายการในหน้าทีเ่ปิดเมือ่คณุเขา้ใชร้ายการครัง้แรกเสมอ 
(โดยปกตคิอืเพจแรกในรายการ) ในทาํนองเดยีวกนั เมือ่คณุทําสําเนา URL จากฟิลด์ทีอ่ยู่ในหน้าภายในรายการและวาง URL ในฟิลด์ทีอ่ยู่เบราเซอรข์องคณุในภายหลงั 
รายการจะเปิดในเพจทีเ่ปิดเมือ่คณุเขา้ใชร้ายการครัง้แรก 

ตวัอย่างเชน่ เมือ่คณุเปิดรายการจากลงิค์รายการในโฮมเพจบรษิทั รายการจะเปิดในเพจแรก หากคณุนาวเิกตไปยงัเพจทีส่ามในรายการและจดัทาํบุ๊คมาร์คสาํหรบัเพจนัน้ จากนัน้ 
บุ๊คมาร์คใหมจ่ะเปิดรายการในเพจแรก (นัน่คอื เพจทีเ่ปิดเมือ่คณุเขา้ใชร้ายการครัง้แรก) 

ตวัเลือกการจดัการรายการ 
ในเพจรายการของเรคคอรด์สว่นใหญ่ จะมปีุ่มเมนูโดยมตีวัเลอืกต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมด: 

 ลบแบทช์ ลบเรคคอรด์ทัง้หมดออกจากรายการ โปรดดูที ่การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 

 ระบุสมุดบนัทึกแบทช์ เพิม่เรคคอรด์ในสมดุบนัทกึ หรอืลบเรคคอรด์ออกจากสมดุบนัทกึ โปรดดูที ่การระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ 

 เอก็ซ์ปอรต์รายการ เอก็ซป์อรต์รายการเพือ่บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรข์องคุณ โปรดดูที ่การเอก็ซ์ปอรต์เรคคอรด์ในรายการ (ในหน้า 122) 

 อปัเดตเป็นกลุ่ม อปัเดตเรคคอรด์จํานวนหนึง่พรอ้มกนั โปรดดูที ่การอปัเดตกลุม่เรคคอรด์ (ในหน้า 127) 

 การวางแผนการโทรเป็นกลุ่ม จดัทาํการตดิต่อตามแผนสาํหรบัลกูคา้หนึง่รายหรอืมากกวา่ โปรดดูที ่การวางแผนการโทรเป็นกลุม่ (โปรดดูที ่"การวางแผนการตดิต่อเป็นกลุม่" ในหน้า 185) 

 การจดัทาํการนัดหมายเป็นกลุ่ม จดัทาํการนดัหมายสาํหรบัหนึง่บรษิทัหรอืมากกวา่ โปรดดูที ่การจดัทาํการนดัหมายสาํหรบัหลายบรษิทั (ในหน้า 252) 

 การนับจาํนวนเรคคอร์ดนบัจํานวนเรคคอรด์ในรายการ โปรดดูที ่การนบัจํานวนเรคคอรด์ในรายการ (โปรดดูที ่"การนบัเรคคอรด์ในรายการ" ในหน้า 122) 

 แก้ไขรายการ แกไ้ขรายการทีฟิ่ลเตอร์ โปรดดูที ่การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 110) 

หมายเหตุ: ในเพจรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ คณุยงัสามารถแกไ้ขรายการไดโ้ดยไมต่อ้งออกจากเพจรายการ และบนัทกึรายการทีแ่กไ้ขแลว้ไดห้ากตอ้งการ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ โปรดดูที ่การแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ (ในหน้า 116) 

 บนัทึกรายการ บนัทกึรายการ เมือ่คณุคลกิ บนัทกึรายการ จะนําคณุไปยงัเพจทีม่ตีวัเลอืกบนัทกึ 

 แสดงฟิลเตอรร์ายการ แสดงขอ้มลูหลกัของรายการ โปรดดูที ่เพจดูรายการ (ในหน้า 120) คณุสามารถเขา้ใชเ้พจนี้ไดโ้ดยคลกิ ดู ในเพจจดัการรายการ 

 จดัทาํรายการใหม่ จดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรใ์หม่ โปรดดูที ่การจดัการและแกไ้ขรายการ (โปรดดทูี ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110) 

 จดัการรายการ จดัการรายการของประเภทเรคคอรด์ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ (ในหน้า 119) 

 เรียกคืนแบทช์ เรยีกคนืรายการเรคคอรด์ทีถู่กลบออก โปรดดูที ่การลบและการเรยีกคนืเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ" ในหน้า 148) 
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การเข้าใช้ตวัเลือกการจดัการรายการ 
วธิกีารนาวเิกตตวัเลอืกการจดัการรายการจะแตกต่างกนัไปตามประเภทเรคคอรด์ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้: 

ประเภทเรคคอรด์ ขัน้ตอน 

ประเภทเรคคอรด์หลกั (บนแทบ็) 1 คลกิแทบ็เรคคอรด์ทีด่า้นบนของเพจ 

2 ในสว่นรายการ คลกิรายการ 

3 คลกิปุ่มเมนู และเลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ 

คณุสามารถเขา้ใชเ้พจรายการใหมไ่ดด้งันี้: 

1 คลกิแทบ็เรคคอรด์ทีด่า้นบนของเพจ 

2 ในแถบชือ่รายการ ใหค้ลกิปุ่มใหม่ 

หมายเหตุ: รายการการตดิต่อเป็นรายการสาํหรบัเฉพาะประเภทกจิกรรม ดงันัน้ ใหใ้ชเ้พจรายการกจิกรรม 
เพือ่จดัทาํรายการการตดิต่อเพิม่เตมิ รายการการตดิต่อจะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่บรษิทัของคณุใช ้Call Center 

กจิกรรม 1 คลกิแทบ็ปฏทินิ 

2 ในสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ ใหค้ลกิทีล่งิค ์แสดงรายการทัง้หมด 

3 คลกิปุ่มเมนู และเลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ 

อเลติ 1 คลกิแทบ็ โฮมเพจ 

2 ทีด่า้นลา่งของสว่นอเลติในโฮมเพจของฉัน ใหค้ลกิทีล่งิค์ แสดงรายการทัง้หมด 

3 คลกิปุ่มเมนู และเลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ 

หมายเหตุ: หากไม่มอีเลติ ลงิคแ์สดงรายการทัง้หมดจะไมป่รากฏ 

เอกสารแนบ ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่บทบาทของคณุมสีทิธิจ์ดัการเนื้อหา - จดัการเอกสารแนบและภาพของเพจรายละเอยีด 

1 ทีด่า้นบนของเพจ ใหค้ลกิทีล่งิค ์การจดัการทัว่โลก 

2 คลกิทีล่งิค ์การจดัการขอ้มลู 

3 ในเพจการจดัการขอ้มลู คลกิทีล่งิค์ จดัการเอกสารแนบ 

4 ในเพจจดัการเอกสารแนบ ใหค้ลกิปุ่มจดัทาํรายการใหม ่
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ประเภทเรคคอรด์ ขัน้ตอน 

ผูใ้ช ้ ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่บทบาทของคณุมสีทิธิ ์จดัการผูใ้ช ้

1 ทีด่า้นบนของเพจ ใหค้ลกิทีล่งิค ์การจดัการทัว่โลก 

2 คลกิทีล่งิค์การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้

3 คลกิทีล่งิค ์การจดัการผูใ้ช ้

4 คลกิปุ่มเมนู และเลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ 

ชนดิผลติภณัฑ์ ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่บทบาทของคณุมสีทิธิ ์จดัการเนื้อหา 

1 ทีด่า้นบนของเพจ ใหค้ลกิทีล่งิค ์การจดัการทัว่โลก 

2 คลกิทีล่งิค ์การจดัการขอ้มลู 

3 ในเพจการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิทีล่งิค์ ชนดิผลติภณัฑ ์

4 คลกิปุ่มเมนู และเลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ 

ผลติภณัฑ์ ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่บทบาทของคณุมสีทิธิ ์จดัการเนื้อหา 

1 ทีด่า้นบนของเพจ ใหค้ลกิทีล่งิค ์การจดัการทัว่โลก 

2 คลกิทีล่งิค ์การจดัการขอ้มลู 

3 ในเพจการจดัการขอ้มลู ใหค้ลกิทีล่งิค์ ผลติภณัฑ์ 

4 คลกิปุ่มเมนู และเลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ 

รายการท่ีฟิลเตอรม์าตรฐาน 
สาํหรบัคาํอธบิายรายการทีฟิ่ลเตอรม์าตรฐาน โปรดดูทีห่วัขอ้การทาํงานกบัโฮมเพจ ประเภทเรคคอรด์ สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ เชน่: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจลดี (ในหน้า 217) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจบรษิทั (ในหน้า 235) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจผูต้ดิต่อ (ในหน้า 257) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจโอกาสทางการขาย (ในหน้า 280) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจคาํขอบรกิาร (ในหน้า 365) 

ในการเปิดรายการ 

1 คลกิแทบ็เรคคอรด์ 
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หมายเหตุ: สาํหรบัรายการกจิกรรม ใหค้ลกิแทบ็ปฏทินิ และคลกิ แสดงรายการทัง้หมด ในสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทํางานกบัรายการกจิกรรม โปรดดูที ่
การทาํงานกบัรายการกจิกรรม (ในหน้า 175) 

2 จากสว่นรายการ ในโฮมเพจเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการทาํงาน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบักรอบเรคคอรด์ในเพจรายการ (ในหน้า 117) 

 การใชก้รอบเรคคอรด์ในเพจรายการ (ในหน้า 118) 
 

การจดัทาํและแก้ไขรายการ 
เมือ่คณุจดัทาํหรอืจํากดัรายการเรคคอรด์ บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะเป็นตวักําหนดวา่ฟิลด์ใดบา้งทีค่ณุสามารถคน้หาและฟิลด์ใดทีส่ามารถแสดงในรายการดงันี้: 

 หากมกีารเปิดใชง้านสทิธิส์าํหรบั ฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
คณุจะสามารถคน้หาฟิลด์คน้หาทัง้หมดทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัคณุทาํใหส้ามารถใชง้านไดใ้นโครงร่างการคน้หาทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสําหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

หมายเหตุ: ขอแนะนําไมใ่หผู้ดู้แลระบบของบรษิทัเปิดใชส้ทิธิ ์ฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการ แกบ่ทบาทผูใ้ชส้ว่นใหญ่ เมือ่ไมม่กีารใชง้านสทิธิน์ี้ 
ฟิลด์ทีบ่รษิทัของคณุไมใ่ชจ้ะไมป่รากฏในเพจการคน้หาและรายการ ซึง่จะชว่ยลดปญัหาการตดิขดัและชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเหน็ฟิลด์ทีต่นสนใจทีส่ดุไดง้า่ยยิง่ข ึน้ 

 หากไม่มกีารเปิดใชง้านสทิธิส์าํหรบั ฟิลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ คณุสามารถคน้หาฟิลด์ไดก้ต็่อเมือ่ฟิลด์ดงักลา่วตรงตามเกณฑต์่อไปนี้เทา่นัน้: 

 ฟิลดน์ัน้เป็นฟิลด์คน้หาทีส่ามารถใชง้านไดใ้นโครงรา่งการคน้หาทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

 ฟิลด์จะแสดงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ หากมกีารกาํหนดโครงรา่งเพจไดนามกิสาํหรบับทบาทของคณุ 
ฟิลด์ตอ้งแสดงในโครงรา่งเพจแบบไดนามกิอย่างน้อยหนึง่รายการ  

หมายเหตุ: โครงรา่งแบบไดนามกิ เป็นโครงรา่งเพจทีแ่สดงชดุฟิลด์ต่างๆ ของเรคคอรด์ทีเ่ป็นประเภทเรคคอรด์เดยีวกนั ขึน้อยู่กบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกทีค่ณุเลอืกในบางฟิลด์ของเรคคอรด์ 

 เมือ่คณุแกไ้ขรายการทีม่อียู่ ฟิลด์บางฟิลด์ในเกณฑก์ารคน้หาสาํหรบัรายการอาจไมส่ามารถใชง้านกบับทบาทผูใ้ชข้องคณุได้ ฟิลด์ทีจ่ํากดัไวด้งักลา่วจะเป็นสเีทาและคณุไมส่ามารถแกไ้ขได้ 
คณุสามารถลบฟิลด์ทีจ่ํากดัไวอ้อกจากเกณฑก์ารคน้หากอ่นทีจ่ะรนัหรอืบนัทกึรายการได ้หากคณุรนัหรอืบนัทกึรายการโดยไมล่บฟิลด์ทีจ่ํากดัไวอ้อกจากเกณฑ์การคน้หา Oracle CRM On 
Demand จะลบฟิลด์ทีจ่ํากดัไวด้งักลา่วออกจากเกณฑ์การคน้หาโดยอตัโนมตั ิแลว้จงึรนัหรอืบนัทกึรายการ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถเปลีย่นแปลงชดุฟิลด์ทีใ่ชไ้ดใ้นโครงรา่งการคน้หาสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุไดทุ้กเมือ่ 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณลบฟิลด์ทีคุ่ณสามารถใชใ้นการคน้หาไดก้อ่นหน้านี้ออก ในครัง้ต่อไปทีค่ณุแกไ้ขรายการทีม่ฟิีลเตอรซ์ึง่มฟิีลด์นัน้อยู่ 
คณุจะไมส่ามารถบนัทกึรายการทีม่ฟิีลด์นัน้อยู่ในฟิลเตอรไ์ด ้หากคุณไมล่บฟิลด์นัน้ออกจากฟิลเตอร ์Oracle CRM On Demand 
จะลบฟิลด์ดงักลา่วออกจากฟิลเตอรโ์ดยอตัโนมตักิ่อนทีจ่ะรนัหรอืบนัทกึรายการ 

บทบาทผูใ้ช้ของคณุจะเป็นตวักาํหนดฟิลดท่ี์คณุสามารถแสดงในรายการเรคคอรด์ 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะเป็นตวักาํหนดฟิลด์ทีค่ณุสามารถแสดงในรายการเรคคอรด์ ซึง่แสดงผลตามการคน้หาดงันี้ 

 หากมกีารเปิดใชง้านสทิธิฟิ์ลด์ทัง้หมดในการคน้หาและรายการสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคุณ คณุสามารถเลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ทีแ่สดงตามการคน้หา 

 หากไม่มกีารเปิดใชง้านฟิลด์ทัง้หมดในสทิธิก์ารคน้หาและรายการสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
คณุจะสามารถเลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในรายการเรคคอรด์ทีแ่สดงตามการคน้หาไดก้ต็่อเมือ่ฟิลด์ดงักลา่วปรากฏในโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคค

อรด์นัน้ หากมกีารกาํหนดโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบับทบาทของคุณ ฟิลดจ์ะตอ้งปรากฏในโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์อย่างน้อยหนึง่โครงรา่ง 
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เกีย่วกบัฟิลดเ์รยีงลาํดบั 
คณุสามารถระบุการเรยีงลาํดบัขัน้ตน้สาํหรบัเรคคอรด์ทีส่ง่คนืในรายการได ้คณุสามารถเลอืกฟิลด์เรยีงลาํดบัไดถ้งึสามฟิลด ์ตวัอย่างเชน่ สาํหรบัรายการผูต้ดิต่อ 
คณุอาจเลอืกเรยีงลาํดบัรายการดว้ยนามสกลุกอ่น แลว้ตามดว้ยชือ่ จากนัน้เรยีงลาํดบัตามแผนก สาํหรบัแต่ละฟิลด์ของฟิลด์เรยีงลาํดบัทัง้สาม 
คณุสามารถระบุไดว้า่จะใหเ้รยีงลาํดบัเรคคอรด์จากน้อยไปหามาก หรอืจากมากไปหาน้อยได ้ 

หลงัจากทีคุ่ณเลอืกฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์แรก 
เฉพาะฟิลด์เรยีงลาํดบัทีไ่ดร้บัการจดัเกบ็ไวโ้ดยตรงในเรคคอรด์เดยีวกนันัน้ใหเ้ป็นฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์แรกเทา่นัน้จะพรอ้มใหคุ้ณเลอืกเป็นฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์ทีส่องและฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์ทีส่ามได ้
ตวัอย่างเชน่ เมือ่ทาํการคน้หาผูต้ดิต่อ คณุอาจเลอืกฟิลด์ชือ่ในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อใหเ้ป็นฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์แรก ในกรณีนี้ 
เฉพาะฟิลด์เรยีงลาํดบัทีเ่หลอืทีไ่ดร้บัการจดัเกบ็ไวโ้ดยตรงในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อเทา่นัน้จะพรอ้มใหคุ้ณเลอืกเป็นฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์ทีส่องและฟิลดเ์รยีงลาํดบัฟิลด์ทีส่าม 
ฟิลดท์ีไ่ดร้บัการจดัเกบ็ไวใ้นเรคคอรด์อืน่ๆ เชน่ ฟิลด์บรษิทั ซึง่ไดร้บัการจดัเกบ็ไวใ้นเรคคอรด์บรษิทัจะไมม่ใีหเ้ลอืก 

หมายเหตุ: หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิจ์ดัการรายการสว่นตวั คณุจะสามารถเขา้ใชแ้ละแกไ้ขรายการสว่นตวัของผูใ้ชร้ายอืน่ได ้โดยปกต ิสทิธิจ์ดัการรายการสว่นตวัจะมอบใหก้บัผูดู้แลระบบเทา่นัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชเ้มือ่ทาํการแกไ้ขรายการส่วนตวัของผูใ้ชร้ายอืน่ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแกไ้ขรายการสว่นตวัทีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชร้ายอืน่ (ในหน้า 114) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตัง้คา่รายการ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่คณุจดัทาํรายการ คณุจําเป็นตอ้งป้อนฟิลด์และคา่สาํหรบัเกณฑท์ีค่ณุตัง้ค่า คณุอาจตอ้งการไปทีเ่พจแกไ้ขของเรคคอรด์และจดชือ่ฟิลด์และคา่ทีต่รงกบัทีใ่ชอ้ยู่ใน Oracle 
CRM On Demand กอ่น มฉิะนัน้แลว้ รายการทีฟิ่ลเตอรข์องคณุอาจเลอืกเรคคอรด์ไม่ถูกตอ้งได ้หรอืคุณสามารถพมิพเ์พจรายละเอยีดเรคคอรด์เพือ่ดูชือ่ฟิลด์ทีถู่กตอ้งกไ็ด้ อย่างไรกต็าม 
เอกสารทีพ่มิพอ์อกมาจะไมป่รากฏคา่ฟิลด์สาํหรบัรายการดรอปดาวน์ 

ในการตัง้ค่ารายการ 

1 จดัทาํรายการใหมห่รอืไปยงัเพจแกไ้ขรายการสาํหรบัรายการทีม่อียู่แลว้ 

ในเพจรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ จะมปีุ่ม เมนู ทีป่ระกอบดว้ยตวัเลอืกต่างๆ เพือ่จดัทาํรายการใหมห่รอืแกไ้ขรายการทีม่อียู่ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเขา้ถงึตวัเลอืกการจดัการ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ในเพจรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ คณุยงัสามารถแกไ้ขรายการไดโ้ดยไมต่อ้งออกจากเพจรายการ และบนัทกึรายการทีแ่กไ้ขแลว้ไดห้ากตอ้งการ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ โปรดดูที ่การแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ (ในหน้า 116) 

2 ในเพจรายการใหม่หรอืเพจแกไ้ขรายการ ในสว่นคน้หาใน ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ต่อไปนี้: 

 ชดุเรคคอรด์ 

 สมดุบนัทกึ 

หมายเหตุ: สว่น คน้หาใน จะไมแ่สดงสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีไ่ม่มเีจา้ของ ตวัอย่างเชน่ ประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑ ์และประเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้ตวัเลอืก สมดุบนัทกึ ในสว่น คน้หาใน 
จะใชไ้ดเ้มือ่บรษิทัของคณุเปิดใชง้านคุณสมบตัสิมุดบนัทกึไวเ้ทา่นัน้ 

3 หากคุณเลอืกตวัเลอืกชดุเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกรายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้จากรายการในฟิลด์ชดุเรคคอรด์: 

 เรคคอรด์ทัง้หมดท่ีสามารถดไูด้ ประกอบดว้ยเรคคอรด์ทีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใชอ้ย่างน้อยทีส่ดุคอืการดู ดงัทีไ่ดร้ะบุโดยลาํดบัชัน้การรายงานของคุณ ระดบัการเขา้ใชข้องบทบาทของคณุ 
และระดบัการเขา้ใชข้องรคคอรด์ทีใ่ชร้่วมกนั 

 เรคคอรด์ทัง้หมดท่ีเป็นเจ้าของ 

 เรคคอรด์ทัง้หมดในทีมท่ีฉันอยู่ ประกอบดว้ยเรคคอรด์ในรายการทีฟิ่ลเตอรเ์ทา่นัน้ ซึง่ตรงกบัหนึง่ในคุณสมบตัติ่อไปนี้: 

 คณุเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 

 เรคคอรด์ทีเ่จา้ของใหค้ณุใชร้ว่มกนัไดผ้า่นทางคณุสมบตัขิองทมี 

 เรคคอรด์ทีใ่หค้ณุใชร้่วมกนัผา่นทางคณุสมบตักิารระบุกลุ่มสาํหรบับรษิทั กจิกรรม ผูต้ดิต่อ ครวัเรอืน โอกาสทางการขาย และพอรต์โฟลโิอ 

 เรคคอรด์ทัง้หมดท่ีเป็นของฉันหรือผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

 เรคคอรด์ทัง้หมดในทีมท่ีฉันหรือผูใ้ต้บงัคบับญัชาอยู่ 
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 สมุดบนัทึกดีฟอลต์ของฉัน การตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ ดงัทีร่ะบุโดยผูด้แูลระบบของบรษิทั 

4 หากคุณเลอืกตวัเลอืกสมดุบนัทกึ ใหเ้ลอืกสมดุบนัทกึ ผูใ้ช ้หรอืตวัแทนในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ (ในหน้า 88) 

5 ในสว่น เลอืกตวัพมิพเ์ลก็/ใหญ่มผีล ใหท้าํเครือ่งหมายเลอืกทีช่อ่ง ไมค่าํนงึถงึตวัพมิพ์ทีต่รงกนั หากจําเป็น  

หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ จะทาํใหฟิ้ลด์บางฟิลด์กลายเป็นการคน้หาทีไ่ม่คาํนึงถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั ฟิลด์เหลา่นี้จะแสดงเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิในสว่นป้อนเกณฑ์การคน้หา 

6 ในสว่นป้อนเกณฑก์ารคน้หา ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

a (ไมจ่ําเป็น) หากคุณกําลงัแกไ้ขฟิลเตอรร์ายการทีม่อียู่ ซึง่มฟิีลด์การคน้หาทีบ่ทบาทผูใ้ชข้องคณุไมส่ามารถใชง้านได ้ใหล้บฟิลด์การคน้หาออกจากรายการ โดยคลกิไอคอน X 
ขา้งแถวฟิลด์ 

หากฟิลด์คน้หาในฟิลเตอร์รายการไมส่ามารถใชเ้ป็นฟิลด์คน้หาสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุได้ ฟิลด์ดงักลา่วจะเป็นสเีทา คณุไมส่ามารถแกไ้ขได ้โดยจะมไีอคอน X 
ปรากฏอยู่ขา้งฟิลด์ คณุสามารถลบฟิลด์ทีจ่ํากดัไวน้ี้ออกจากฟิลเตอรร์ายการได ้หากคุณรนัหรอืบนัทกึรายการโดยไมล่บฟิลด์ทีจ่ํากดัไวอ้อกจากฟิลเตอร ์Oracle CRM 
On Demand จะลบฟิลด์ทีจ่ํากดัไวด้งักล่าวออกจากฟิลเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิแลว้จงึรนัหรอืบนัทกึรายการ 

b เลอืกฟิลด์จากรายการฟิลด์ 

ฟิลด์จะถูกป็อปปเูลทลว่งหน้าดว้ยฟิลด์คน้หาเป้าหมายสาํหรบัประเภทเรคคอรด์  

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไมไ่ดก้าํหนดใหฟิ้ลด์การคน้หาสามารถใชง้านไดใ้นโครงร่างการคน้หา 
ซึง่ไดร้บัการระบุใหแ้กบ่ทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ คณุจะไมส่ามารถระบุเกณฑก์ารคน้หาสาํหรบัรายการเรคคอรด์ของประเภทนัน้ได้ 

ฟิลด์บางฟิลด์จะไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบระหวา่งการคน้หาและในขณะเรยีงลาํดบัรายการ 
ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัเหลา่นี้จะแสดงดว้ยขอ้ความสเีขยีวในรายการฟิลด์คน้หา 
หากเกณฑก์ารคน้หาของคณุรวมเอาฟิลด์ทีย่งัไมไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัการคน้หาไวด้ว้ย การคน้หาของคณุอาจชา้ลง 

หมายเหตุ: ฟิลด์ทีแ่สดงเป็นขอ้ความสมีว่งในสว่นป้อนเกณฑก์ารคน้หาจะไมค่าํนงึถงึตวัพมิพอ์ยู่เสมอ โดยไมพ่จิารณาถงึการตัง้คา่ทีช่อ่งทาํเครือ่งหมาย 
ไมค่าํนึงถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั ฟิลด์เหลา่นี้ไมไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัการคน้หาทีร่วดเรว็ 

หากฟิลด์ทีอ่ยู่ทีคุ่ณตอ้งการไมป่รากฏขึน้ในรายการดรอปดาวน์ ใหเ้ลอืกฟิลด์ทีส่อดคลอ้งกนัทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้หรอืใน เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 

หมายเหตุ: ฟิลด์ทีแ่สดงในตารางนี้อาจไมส่ามารถใชไ้ดก้บัทกุประเทศหรอืโลแคล 

ในการฟิลเตอรร์ายการของคณุในฟิลดน้ี์ เลือกฟิลด์น้ีจากรายการดรอปดาวน์ 

เลขทีถ่นน 
ทีอ่ยู่ 1 
Chome 

เลขที/่ถนน 

Ku ทีอ่ยู ่2 

ชัน้ 
ดสิตรกิต์ 

ทีอ่ยู ่3 

Shi/Gun เมอืง 

นคิม/สว่น 
รหสั CEDEX 
ทีอ่ยู่ 4 
URB 
เมอืง 

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคาร 
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ในการฟิลเตอรร์ายการของคณุในฟิลดน้ี์ เลือกฟิลด์น้ีจากรายการดรอปดาวน์ 

รฐั MEX 
รฐั BRA 
เขต 
สว่นพืน้ที ่
เกาะ 
จงัหวดั 
ภาค 
เอมเิรต 
แควน้ 

จงัหวดั 

รหสัเกาะ 
ตูไ้ปรษณยี์ 
ตูไ้ปรษณยี์ Codigo 

รหสัไปรษณยี์ 

c ป้อนเงือ่นไข คา่ฟิลเตอร ์และเครือ่งหมาย (AND, OR) ทีร่ะบุในฟิลเตอร์ 

หากคุณกาํลงัแกไ้ขรายการ ฟิลด์นัน้จะถูกป็อปปเูลทแลว้ดว้ยเกณฑท์ีค่ณุสามารถแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชเ้งือ่นไขฟิลเตอร์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัเงือ่นไขของฟิลเตอร ์(ในหน้า 65) 

คําแนะนํา: ในการจดัทํารายการของคาํขอบรกิารทีไ่ม่มเีจา้ของ ใหเ้ลอืกฟิลด ์ID เจา้ของ เงือ่นไขของฟิลเตอร ์เทา่กบั และเวน้คา่วา่งไว ้คณุสามารถจดัทาํรายการทีเ่ป็นนลัอื่นๆ 
โดยใชว้ธิกีารทัว่ไปนี้ได ้

คาํเตือน: เมือ่ป้อนคา่ฟิลเตอร ์ใหค้ณุตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดป้ฏบิตัติามกฏทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น เกีย่วกบัคา่ฟิลเตอร ์(โปรดดูที ่"เกีย่วกบัคา่ของฟิลเตอร"์ ในหน้า 71) มฉิะนัน้ 
รายการนัน้อาจไม่รวมเรคคอรด์ทีถู่กตอ้งไวด้ว้ย 

ตวัอย่าง 

บริษทั: หากคุณตอ้งการจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอร์ของบรษิทัในแคนาดาทีม่รีายไดต้่อปีมากกวา่ $100,000,000.00 ใหป้้อนขอ้มลูในฟอรม์ดงันี้: 

ฟิลด ์ เงื่อนไข ค่า  

รายไดต้่อปี มากกวา่ 100000000 AND 

ประเทศ เทา่กบั แคนาดา  

ลีด: หากคณุตอ้งการจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรข์องลดีทีม่รีายไดท้ีค่าดวา่จะไดร้บัมากกวา่ $100,000.00 และไดร้บัการจดัระดบั A หรอื B ใหก้รอกฟอรม์ดงันี้: 

ฟิลด ์ เงื่อนไข ค่า  

รายไดท้ีม่แีนวโน้ม มากกวา่ 100000 AND 

การจดัอนัดบั น้อยกวา่ C  

7 ในสว่นแสดงคอลมัน์ ใหเ้ลอืกฟิลด์ทีจ่ะแสดงเป็นคอลมัน์ในผลการคน้หา โดยการยา้ยฟิลด์จากรายการฟิลด์ทีม่อียู่ไปยงัรายการฟิลด์ทีเ่ลอืก ใชล้กูศรขึ้นและลงเพือ่เปลีย่นลาํดบัของฟิลด์ทีเ่ลอืก 

คําแนะนํา: หลงัจากทีร่ายการเรคคอรด์ถูกสง่กลบัมา คณุสามารถเปลีย่นลาํดบัของคอลมัน์ในรายการไดอ้ย่างรวดเรว็โดยการลากสว่นหวัคอลมัน์ไปยงัตําแหน่งใหมแ่ละวางลง 
คณุสามารถเลอืกทีจ่ะบนัทกึรายการหลงัจากทีคุ่ณเปลีย่นแปลงลาํดบัของคอลมัน์ไดห้ากตอ้งการ 

8 ในสว่นเรยีงลาํดบั ระบุฟิลด์เรยีงลาํดบัเริม่ตน้หรอืฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการ และทาํการเรยีงลาํดบั ดงัต่อไปนี้: 

a ในรายการดรอปดาวน์ เรยีงตาม ใหเ้ลอืกฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์แรก แลว้คลกิที ่ขึน้ หรอื ลง เพือ่ระบุการเรยีงลาํดบั 
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b เลอืกฟิลด์เรยีงลาํดบัฟิลด์ทีส่องและฟิลด์ทีส่ามตามตอ้งการ จากนัน้ระบุวธิเีรยีงลาํดบัสาํหรบัฟิลด์เหลา่นี้ 

ฟิลด์บางฟิลด์จะไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบระหวา่งการคน้หาและในขณะเรยีงลาํดบัรายการ 
ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเหลา่นี้จะแสดงดว้ยขอ้ความสเีขยีวในรายการฟิลด์เรยีงลาํดบั หากคณุเลอืกฟิลด์ทีย่งัไมไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมใหเ้ป็นฟิลด์เรยีงลาํดบั 
การคน้หาของคุณอาจชา้ลง 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเลอืกฟิลด์ประเภทชอ่งทาํเครือ่งหมายเป็นฟิลด์เรยีงลาํดบัในขัน้ตอนนี้ได ้อย่างไรกต็าม หลงัจากจดัทาํรายการแลว้ 
คณุสามารถคลกิสว่นหวัคอลมัน์เพือ่เรยีงลาํดบัฟิลด์ตามคา่ในชอ่งทาํเครือ่งหมายได ้

9 (ไมจ่ําเป็น) ในการดูผลลพัธ์ของเกณฑก์ารคน้หาโดยไมบ่นัทกึรายการ ใหค้ลกิ รนั 

เพจรายการจะแสดงผลลพัธ์ของเกณฑก์ารคน้หาของคณุ ซึง่คุณสามารถคลกิปุ่ม เมนู ในแถบชือ่ แลว้เลอืก บนัทกึรายการ หรอื แกไ้ขรายการ เพือ่บนัทกึรายการได ้

10 คลกิ บนัทกึ และป้อนขอ้มลูในฟิลด์ในสว่นตวัเลอืกบนัทกึใหค้รบสมบูรณ์: 

ฟิลด ์ ความเห็น 

ชือ่ของรายชือ่ พมิพช์ือ่ของรายการ (ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร) คณุสามารถใชส้ญัลกัษณ์หรอืเครือ่งหมายวรรคตอนใดกไ็ด ้
ยกเวน้เครือ่งหมายคาํพดู (““) ในชือ่รายการ 

รายการทีจ่ดัทาํจะเรยีงลาํดบัตามรหสั ASCII จากน้อยไปหามาก ซึง่หมายความวา่ 
การเรยีงลาํดบัดงักลา่วคาํนงึถงึตวัพมิพ์ทีต่รงกนั ดงันัน้ 
ชือ่รายการทัง้หมดทีข่ ึ้นตน้ดว้ยตวัพมิพใ์หญ่จะปรากฏกอ่นหน้าชือ่รายการทีข่ ึน้ต้นดว้ยตวัพมิพเ์ลก็ 

คาํอธบิาย ป้อนคาํอธบิายไมเ่กนิ 251 ตวัอกัษร 

ความสามารถเขา้ใชร้ายการ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์จดัการรายการสว่นกลาง ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ดงัต่อไปนี้: 

 ส่วนตวั คณุและผูใ้ชท้ีม่สีทิธิจ์ดัการรายการส่วนตวัในบทบาทของพวกเขาเทา่นัน้จะสามารถใชร้ายการนัน้ได ้

 ส่วนกลาง พนกังานทกุคนสามารถใชร้ายการนี้ได ้
โดยรายการสว่นกลางจะแสดงในโฮมเพจเรคคอรด์ของพนกังานทกุคนในบรษิทั 

 เฉพาะบทบาท ผูใ้ชท้ีม่บีทบาทเฉพาะเทา่นัน้จะสามารถใชร้ายการนัน้ได ้

1 คลกิบนัทกึและรนั 

รายการทีฟิ่ลเตอรท์ีค่ณุจดัทาํขึน้จะแสดงในรายการดรอปดาวน์ในแถบชือ่ของเพจนี้ และในสว่นรายการโฮมเพจเรคคอรด์ 

คําแนะนํา: หากมขีอ้ความปรากฏระบุวา่คาํขอรายการของคณุหมดเวลา ใหแ้กไ้ขเกณฑ์รายการของคณุต่อไปและลองอกีครัง้ 
คณุสามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัการคน้หาและรายการใหเ้หมาะสมไดบ้นเวบ็ไซต์การฝึกอบรมและบรกิาร ซึง่คุณสามารถเขา้ใชไ้ดด้ว้ยการคลกิทีล่งิคร์่วม การฝึกอบรมและบรกิาร 
ทีด่า้นบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand 
 

เก่ียวกบัการแก้ไขรายการส่วนตวัท่ีจดัทาํโดยผูใ้ช้รายอ่ืน 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิจ์ดัการรายการสว่นตวั คณุจะสามารถเขา้ใชแ้ละแกไ้ขรายการสว่นตวัของผูใ้ชร้ายอืน่ไดผ้า่นเพจจดัการรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ คณุสามารถเปิดเพจจดัการรายการ 
ดว้ยการคลกิลงิค์ จดัการรายการ ในโฮมเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ หรอืโดยการเลอืก จดัการรายการ จากปุ่ม เมนู ในเพจรายการ สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเพจจดัการรายการ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ (ในหน้า 119) 

เมือ่ทาํการแกไ้ขรายการสว่นตวัทีผู่ใ้ชร้ายอืน่จดัทาํ ใหค้าํนึงถงึขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้: 

 ในเพจจดัการรายการ คณุสามารถเขา้ใชร้ายการส่วนตวัทีผู่ใ้ชร้ายอืน่จดัทาํขึน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ในภาษาผูใ้ชป้จัจุบนัของคณุได ้
หากคุณตอ้งการแกไ้ขรายการสว่นตวัทีผู่ใ้ชร้ายอืน่จดัทาํขึน้ในภาษาอืน่ คณุตอ้งเปลีย่นไปเป็นภาษานัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นภาษาของคณุ โปรดดูที ่
การเปลีย่นการตัง้คา่ภาษาของคุณ (โปรดดูที ่"การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ภาษาของคณุ" ในหน้า 738) 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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 ขอแนะนําใหต้ัง้คา่บทบาทผูใ้ชข้องคณุเพือ่ใหฟิ้ลด์คน้หาทัง้หมดทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัผูใ้ชร้ายอืน่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้สามารถใชไ้ดส้าํหรบัคณุดว้ย มเิชน่นัน้ 
คณุอาจไมส่ามารถแกไ้ขรายการบางอย่างไดส้าํเรจ็ หากคณุพยายามแกไ้ขรายการทีม่ฟิีลด์คน้หาทีค่ณุไมส่ามารถใชไ้ด ้จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้: 

 ฟิลดน์ัน้จะเป็นสเีทา และคุณจะไมส่ามารถแกไ้ขได ้

 เมือ่คณุบนัทกึรายการ Oracle CRM On Demand จะลบฟิลด์นัน้ออกจากเกณฑ์การคน้หาโดยอตัโนมตั ิ

 หากคุณตัง้ใจทีจ่ะเพิม่ฟิลด์คน้หาลงในการกาํหนดรายการ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่เจา้ของรายการนัน้มสีทิธิเ์ขา้ใชท้ีจ่ําเป็นสาํหรบัฟิลด์ดงักลา่ว 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชฟิ้ลด์ในรายการต่างๆ โปรดดูที ่การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 110) 

 หากคุณตัง้ใจทีจ่ะเลอืกสมดุบนัทกึสาํหรบัการคน้หา ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่เจา้ของรายการมสีทิธิเ์ขา้ใชส้มดุบนัทกึนัน้ 

 เมือ่คณุบนัทกึและรนัรายการ รายการของเรคคอร์ดทีส่ง่คนืจะถูกกาํหนดโดยเรคคอรด์ทีป่รากฏสาํหรบัคณุได้ แทนทีจ่ะกาํหนดโดยเรคคอรด์ทีป่รากฏสาํหรบัเจา้ของรายการ 
 

การฟิลเตอรร์ายการ 
ในเพจรายการคุณสามารถฟิลเตอรเ์รคคอรด์ในรายการอย่างรวดเรว็ไดส้องวธิ:ี 

 โดยใชก้ารควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษร ในการคน้หาคอลมัน์ทีต่อ้งการ 

หมายเหตุ: หากภาษาของผูใ้ชข้องคณุคอื เกาหล ีญีปุ่่น จนีแผ่นดนิใหญ่ หรอืจนีดัง้เดมิ การควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษรจะใชไ้มไ่ด ้

 การใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วน 

ตามคา่ดฟีอลต์ เพจรายการจะแสดงการควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษรเมือ่การควบคมุดงักลา่วสามารถใชไ้ด ้แต่คณุสามารถคลกิไอคอนสลบัฟิลเตอรเ์พือ่แสดงฟิลด์ฟิลเตอรด์่วนไดเ้ชน่กนั 
หากตอ้งการเปลีย่นกลบัเป็นการควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษร คณุสามารถคลกิไอคอน ABC การควบคมุการคน้หาทีแ่สดงจะยงัคงอยูใ่นเซสชนัต่างๆ 

หมายเหตุ: การควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษรและฟิลด์ฟิลเตอรด์ว่นทีค่ณุมกัใชเ้พือ่ฟิลเตอรร์ายการจะไมส่ามารถใชไ้ดใ้นขณะทีก่รอบเรคคอรด์เปิดอยู ่
หากคุณตอ้งการฟิลเตอรร์ายการคุณตอ้งปิดกรอบเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบักรอบเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบักรอบเรคคอรด์ในเพจรายการ (ในหน้า 117) และ 
การใชก้รอบเรคคอรด์ในเพจรายการ (ในหน้า 118) 

นอกจากนี้คณุยงัสามารถจํากดัเรคคอรด์ทีค่น้หาไดโ้ดยการเลอืกสมดุบนัทกึหรอืผูใ้ชจ้ากเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ (ในหน้า 88) 

สาํหรบัการฟิลเตอรข์ ัน้สงูขึน้ไปอกี คณุสามารถแกไ้ขเกณฑร์ายการได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ูการแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ (ในหน้า 116) และ การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 
110) 

การค้นหาตามลาํดบัอกัษร 
ลกูศรถดัจากส่วนหวัของคอลมัน์ในรายการแสดงว่าคอลมัน์ดงักลา่วใชส้าํหรบัการเรยีงลาํดบัและการฟิลเตอรร์ายการ และยงัแสดงวา่มรีายการเรยีงลาํดบัจากน้อยไปหามากหรอืมากไปหาน้อย 
คณุสามารถเปลีย่นคอลมัน์ทีใ่ชส้าํหรบัการเรยีงลาํดบัและการฟิลเตอรร์ายการไดโ้ดยคลกิสว่นหวัคอลมัน์ของคอลมัน์ทีคุ่ณตอ้งการใช ้

หากมกีารควบคุมการคน้หาตามลาํดบัอกัษร คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 คลกิตวัอกัษรในแถบตวัอกัษรเพือ่แสดงเฉพาะเรคคอรด์ทีเ่ริม่ต้นดว้ยตวัอกัษรนัน้ 

 ป้อนตวัอกัษรในฟิลด์ขอ้ความ และคลกิ ดําเนนิการ เพือ่ฟิลเตอรร์ายการใหแ้สดงเฉพาะเรคคอรด์ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรเหลา่นัน้ คณุสามารถใชไ้วด์การด์ได ้โปรดดูที ่เกีย่วกบัคา่ของฟิลเตอร ์
(ในหน้า 71) 

การคน้หาตามลาํดบัอกัษรเป็นแบบไม่คาํนงึถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั และไม่มผีลต่อเกณฑ์การคน้หาในการแกไ้ขรายการ 

ในบางครัง้ แถบตวัอกัษรจะไมส่ามารถใชง้านได ้กลา่วคอื ตวัอกัษรจะไมแ่สดงเป็นไฮเปอรล์งิค์ เนื่องจากคา่ดฟีอลต์การเรยีงลาํดบัอยู่ในคอลมัน์ทีไ่ม่สามารถใชง้านแถบตวัอกัษรได ้ตวัอย่างเชน่ 
คา่ดฟีอลต์การเรยีงลาํดบัสาํหรบัเพจรายการทีล่บจะใชต้ามคอลมัน์ประเภท ซึง่ไมส่ามารถเรยีงลาํดบัได ้ดงันัน้ แถบตวัอกัษรจงึไมส่ามารถใชง้านได้ อย่างไรกต็าม หากคณุคลกิส่วนหวัคอลมัน์ชือ่ 
ขอ้มลูจะถูกเรยีงลาํดบัและแถบตวัอกัษรจะสามารถใชง้านได ้ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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ฟิลดฟิ์ลเตอรด่์วน 
เมือ่ใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วน คณุสามารถฟิลเตอรร์ายการเพือ่แสดงเรคคอรด์ทีม่ฟิีลด์ทีเ่ลอืกตรงกบัเกณฑก์ารฟิลเตอร์ทีต่อ้งการ 

ในสว่น แสดงผลลพัธ์ซึง่ ของเพจรายการ คณุสามารถเลอืกหรอืป้อนคา่จากซา้ยไปขวาในฟิลด์เพือ่ระบุฟิลด์คน้หา เงือ่นไขของฟิลเตอร ์และคา่ของฟิลเตอร ์ตามลาํดบั 
(หากเงือ่นไขของฟิลเตอรจ์ําเป็นตอ้งมคีา่) คา่ทีม่อียู่ในรายการเงือ่นไขของฟิลเตอรจ์ะแตกต่างกนัออกไปตามฟิลด์คน้หาทีคุ่ณเลอืก สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัเงือ่นไขของฟิลเตอรท์ีม่อียู่ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัเงือ่นไขของฟิลเตอร ์(ในหน้า 65)  

ฟิลด์คา่ของฟิลเตอรม์กีารเปลีย่นแปลงใหต้รงกบัประเภทฟิลด ์เชน่ แสดงไอคอนปฏทินิเมือ่คณุตอ้งการเลอืกวนัที ่และแสดงไอคอนโทรศพัทเ์มือ่คณุตอ้งการระบุหมายเลขโทรศพัท์ 
ฟิลด์คา่ของฟิลเตอรจ์ะถูกซอ่นไวเ้มือ่ไมต่อ้งใชค้า่ใดๆ ในเงือ่นไขของฟิลเตอร ์สาํหรบัฟิลด์ขอ้ความและโทรศพัท ์คณุสามารถใชไ้วด์การด์ได้ โปรดดทูี ่เกีย่วกบัคา่ของฟิลเตอร์ (ในหน้า 71) 

คณุสามารถใชฟิ้ลด์ใดๆ ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหเ้ป็นฟิลด์คน้หาในโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ของบทบาทผูใ้ชข้องคณุ เพือ่ฟิลเตอรร์ายการเรคคอรด์ 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไมไ่ดก้าํหนดฟิลด์คน้หาไวใ้นโครงรา่งการคน้หา คณุจะไมส่ามารถใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์ว่นได ้

หมายเหตุ: หากเกณฑก์ารคน้หาสาํหรบัรายการเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการฟิลเตอรม์ฟิีลด์ทีไ่มใ่ชห่นึง่ในฟิลด์คน้หาซึง่กาํหนดไวใ้นโครงรา่งการคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ของบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
คณุจะไมส่ามารถใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วน 

การคน้หาในฟิลด์ฟิลเตอรด์่วนไมม่ผีลกระทบต่อเกณฑ์การคน้หาของแกไ้ขรายการ นอกจากนี้ การคน้หาในฟิลด์ฟิลเตอรด์่วนจะเป็นการคน้หาทีค่าํนงึถงึตวัอกัษรใหญ่/เลก็สาํหรบัฟิลด์สว่นใหญ่ 
อย่างไรกต็าม บางฟิลด์จะไมค่ํานงึถงึตวัพมิพอ์ยู่เสมอ ซึง่ฟิลด์เหลา่นี้จะแสดงเป็นขอ้ความสมีว่ง 

คําแนะนํา: เมือ่ทาํงานกบัรายการ คณุสามารถแกไ้ขรายการไดเ้พือ่ใหก้ารคน้หาในฟิลด์เพิม่เตมิบางฟิลด์ไมค่าํนงึถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั เมือ่คณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมค่าํนงึถงึตวัพมิพ์ทีต่รงกนั 
ในเพจแกไ้ขรายการ แลว้รนัรายการจากเพจแกไ้ขรายการ ฟิลด์ทีก่ลายเป็นฟิลด์ทีไ่ม่คาํนงึถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนัจะแสดงเป็นขอ้ความสน้ํีาเงนิในฟิลด์ฟิลเตอรด์่วน อย่างไรกต็าม 
หลงัจากทีคุ่ณออกไปจากรายการแลว้ ครัง้ต่อไปทีค่ณุเปิดรายการขึน้มา การคน้หาในฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบัรายการจะคาํนงึถงึตวัอกัษรใหญ่/เลก็อกีครัง้ ยกเวน้ฟิลด์ทีแ่สดงเป็นขอ้ความสมี่วง 
สาํหรบัรายการทีก่าํหนดเองสว่นตวัของคณุและรายการทีก่าํหนดเองสาํหรบัสาธารณะทีคุ่ณจดัทาํขึน้ คณุจะสามารถเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ไมค่าํนงึถงึตวัพมิพ์ทีต่รงกนั 
และบนัทกึรายการนัน้เพือ่ใหฟิ้ลด์ทีเ่กีย่วขอ้งไม่คาํนงึถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนัอย่างถาวร 

การใช้ฟิลดฟิ์ลเตอร์ด่วนเพือ่ฟิลเตอรร์ายการ 

1 เลอืกฟิลด์ในรายการดรอปดาวน์ทีด่า้นขวาของป้าย แสดงผลลพัธ์ซึง่ 

2 เลอืกเงือ่นไขจากรายการดรอปดาวน์เงือ่นไขของฟิลเตอร ์

3 ป้อนคา่ในรายการดรอปดาวน์คา่ของฟิลเตอรห์ากตอ้งใช ้

4 คลกิ ดําเนนิการ 
 

การแก้ไขรายการภายในเพจรายการ 
ในเพจรายการจํานวนมาก คณุจะสามารถเปิดบานหน้าต่างแกไ้ขรายการภายในเพจรายการนัน้ได้ และทาํการเปลีย่นแปลงเกณฑก์ารคน้หาสาํหรบัรายการไดโ้ดยไมต่อ้งออกจากเพจรายการ 
คณุยงัสามารถเปลีย่นแปลงชดุของฟิลด์ทีแ่สดงในเพจรายการไดด้ว้ย 

ในการแก้ไขรายการภายในเพจรายการ 

1 ในเพจรายการ ใหค้ลกิไอคอน สลบับานหน้าต่างแกไ้ขรายการ: 

 

2 ในบานหน้าต่างแกไ้ขรายการ ทาํการเปลีย่นแปลงเกณฑก์ารคน้หา ฟิลด์ทีจ่ะแสดง และการเรยีงลาํดบัใหต้รงกบัความตอ้งการของคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขรายการ โปรดดูที ่การจดัทําและการแกไ้ขรายการ (โปรดดทูี ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110) 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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3 คลกิ รนั เพือ่รเีฟรชรายการเรคคอรด์ 

4 เมือ่ตอ้งการปิดบานหน้าต่างแกไ้ขรายการ ใหค้ลกิไอคอน สลบับานหน้าต่างแกไ้ขรายการ อกีครัง้ 

มขีอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้ เมือ่ทาํการแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ: 

 ปุ่ม บนัทกึ จะไมส่ามารถใชง้านไดภ้ายในบานหน้าต่างแกไ้ขรายการ หากคุณตอ้งการบนัทกึรายการทีแ่กไ้ขแลว้หลงัจากทีคุ่ณรนัเรยีบรอ้ยแลว้ คณุต้องเลอืกตวัเลอืกบนัทกึรายการจากปุ่ม เมนู 
ในแถบชือ่ของเพจรายการ 

 คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงประเภทเรคคอรด์ทีค่น้หา เมือ่ตอ้งการคน้หาเรคคอรด์ในเรคคอรด์ประเภทอืน่ คณุตอ้งเปิดรายการเรคคอรด์ทีม่อียู่ของประเภทเรคคอรด์นัน้ หรอืเริม่การคน้หาใหม่ 
ตวัอย่างเชน่ โดยการคลกิ ขัน้สงู ในสว่นคน้หาของแถบการดําเนนิการ 

 คณุสมบตัติ่อไปนี้ไม่มใีหใ้ชง้านในเพจรายการในขณะทีม่กีารเปิดบานหน้าต่างแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ: 

 ฟิลด์ฟิลเตอรด์่วน 

 เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ อย่างไรกต็าม คณุสามารถเลอืกสมดุบนัทกึในบานหน้าต่างแกไ้ขรายการได ้
 

เก่ียวกบักรอบเรคคอรด์ในเพจรายการ 
ในเพจรายการจํานวนมาก คณุสามารถเปิดเรคคอรด์ในกรอบเรคคอรด์โดยไมต่อ้งนาวเิกตออกจากเพจรายการ ภายในกรอบเรคคอรด์ คณุสามารถทํางานกบัเรคคอรด์ได ้
ตราบเทา่ทีค่ณุมสีทิธิก์ารเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นสาํหรบัเรคคอรด์ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถทาํสิง่ต่างๆ ต่อไปนี้: 

 ดูรายละเอยีดเรคคอรด์ 

 ดูสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัเรคคอรด์ 

 แกไ้ขฟิลด์ในเรคคอรด์และในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเพจรายละเอยีด หากเปิดใชฟ้งักช์นัแกไ้ขแบบอนิไลน์ 

 แสดงตวัอย่างเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง โดยใชฟ้งักช์นัแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ 

 ลบเรคคอรด์ 

ฟงักช์นับานหน้าต่างเรคคอรด์จะมใีหใ้ชง้านในรายการของเรคคอรด์สว่นใหญ่ใน Oracle CRM On Demand บางรายการไมส่นบัสนุนบานหน้าต่างเรคคอรด์ 
หากมกีารสนบัสนุนบานหน้าต่างเรคคอรด์สาํหรบัรายการ และหากมเีรคคอรด์อย่างน้อยหนึง่เรคคอรด์ในรายการ คณุจะเหน็ไอคอน สลบับานหน้าต่างเรคคอรด์ ทางดา้นขวาของแถบชือ่ในเพจรายการ: 

 

หากรายการไมส่นบัสนุนกรอบเรคคอรด์ ไอคอน สลบักรอบเรคคอรด์ จะไมป่รากฏใหใ้ชง้านในเพจรายการ 

หมายเหตุ: ไมส่นบัสนุนบานหน้าต่างเรคคอรด์ในรายการใดๆ ทีคุ่ณเขา้ใชผ้า่นทางเพจการดูแลใน Oracle CRM On Demand 

ข้อควรพิจารณาเม่ือทาํงานในกรอบเรคคอรด์ 
เมือ่ทาํงานในกรอบเรคคอรด์ โปรดทราบประเดน็ต่างๆ ต่อไปนี้: 

 โค้ดท่ีกาํหนดเองและเวบ็แอปเพลต็ท่ีกาํหนดเอง ผูดู้แลระบบของคณุสามารถใชโ้คด้ทีก่าํหนดเองและสว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเองเพือ่ปรบัแต่งเพจใน Oracle CRM 
On Demand ได ้ตวัอย่างเชน่ ผูดู้แลระบบของคณุอาจเพิม่ปุ่มทีก่าํหนดเองในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ หรอืเพิม่เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเองทีม่โีคด้ทีก่าํหนดเองลงในเพจ ในบางกรณี 
การปรบัแต่งดงักลา่วอาจไมท่าํงานตามทีค่าดหวงัเมือ่คณุทํางานกบัเรคคอรด์ในบานหน้าต่างเรคคอร์ด 

 การอปัเดตและการรีเฟรชเรคคอรด์ในกรอบเรคคอรด์ หากผูใ้ชอ้ืน่อปัเดตเรคคอรด์ขณะทีคุ่ณเปิดเรคคอรด์นัน้ไวใ้นกรอบเรคคอรด์ ขอ้ความจะปรากฏเมือ่คุณพยายามอปัเดตเรคคอรด์ 
หากเกดิกรณดีงักลา่ว คณุตอ้งรเีฟรชเรคคอรด์ในกรอบเรคคอรด์โดยการคลกิทีแ่ถวสาํหรบัเรคคอร์ดในสว่นรายการของเพจอกีครัง้ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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 การลบเรคคอรด์ในกรอบเรคคอรด์ หากคณุลบเรคคอรด์ในกรอบเรคคอร์ด กรอบเรคคอรด์จะปิดลง รายการจะรเีฟรช และเรคคอรด์ดงักลา่วจะไมอ่ยู่ในรายการอกีต่อไป 

 การดาํเนินการท่ีนาวิเกตออกจากเพจรายการ ในบานหน้าต่างเรคคอรด์ หากคณุคลกิลงิค์ทีเ่ปิดเพจอืน่ใน Oracle CRM On Demand เชน่ ลงิค ์แสดงรายการทัง้หมด 
ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืหากคณุคลกิทีปุ่่มเพือ่ดําเนนิการ เชน่ การจดัทาํเรคคอรด์ใหม่ เพจใหมจ่ะเปิดขึน้ และเพจใหมจ่ะแทนทีเ่พจรายการ หากคุณตอ้งการกลบัไปยงัรายการ 
คณุสามารถใชล้งิค ์ยอ้นกลบั เพือ่นาวเิกตกลบัไปยงัรายการได้ 

 การนาวิเกตรายการและการแก้ไขแบบอินไลน์ โปรดใชข้อ้ควรพจิารณาต่อไปนี้กบัสว่นรายการของเพจ: 

 ไอคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของสว่นรายการทีช่่วยใหค้ณุสามารถยา้ยไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก หรอืเพจสดุทา้ยของรายการ 
จะปรากฏใหใ้ชง้านเมือ่เปิดกรอบเรคคอรด์ อย่างไรกต็าม หากคุณเปิดเรคคอรด์ไวใ้นกรอบเรคคอรด์และนาวเิกตไปยงัเพจอืน่ในรายการ เรคคอรด์จะปิดลง แต่กรอบเรคคอรด์ยงัคงเปิดอยู่ 

 คณุไมส่ามารถแกไ้ขฟิลด์แบบอนิไลน์ในสว่นรายการของเพจขณะทีก่รอบเรคคอรด์เปิดอยู่ 

 การควบคุมการคน้หาตามลาํดบัอกัษรและฟิลด์ฟิลเตอรด์่วนทีคุ่ณมกัใชเ้พือ่ฟิลเตอรร์ายการจะไมส่ามารถใชไ้ดใ้นขณะทีก่รอบเรคคอรด์เปิดอยู ่
หากคุณตอ้งการฟิลเตอรร์ายการคุณตอ้งปิดกรอบเรคคอรด์ 

 คณุไมส่ามารถเรยีงลาํดบัรายการไดข้ณะทีก่รอบเรคคอรด์เปิดอยู ่หากคุณตอ้งการเรยีงลาํดบัรายการ คณุตอ้งปิดกรอบเรคคอรด์ 

 คณุไมส่ามารถเปลีย่นจํานวนของเรคคอรด์ทีแ่สดงในเพจรายการขณะทีก่รอบเรคคอรด์เปิดอยู ่หากคณุตอ้งการเปลีย่นจํานวนของเรคคอรด์ทีแ่สดงในเพจรายการ คณุตอ้งปิดกรอบเรคคอรด์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การใชก้รอบเรคคอรด์ในเพจรายการ (ในหน้า 118) 
 

การใช้กรอบเรคคอรด์ในเพจรายการ 
หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิเีปิดและทาํงานกบัเรคคอรด์ในกรอบเรคคอรด์ในเพจรายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิเีปิดกรอบเรคคอรด์ในเพจรายการ 

การเปิดกรอบเรคคอรด์ในเพจรายการ 

 คลกิทีไ่อคอน สลบักรอบเรคคอรด์: 

 

กรอบเรคคอรด์จะเปิด คอลมัน์แรกของรายการจะยงัมองเหน็ไดใ้นสว่นรายการของเพจ  

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิเีปิดเรคคอรด์ในกรอบเรคคอรด์ 

การเปิดเรคคอรด์ในกรอบเรคคอรด์ในเพจรายการ 

 ในสว่นรายการของเพจ ใหค้ลกิแถวสาํหรบัเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเปิดในกรอบเรคคอรด์ 

เรคคอรด์จะเปิดในกรอบเรคคอรด์ ในสว่นรายการของเพจ คอลมัน์แรกของรายการจะยงัคงมองเหน็ได ้และแถวสาํหรบัเรคคอรด์ทีค่ณุเปิดจะถูกไฮไลต์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิแีสดงคอลมัน์ต่างๆ ในสว่นรายการของเพจขณะทีเ่ปิดกรอบเรคคอรด์ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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การแสดงคอลมัน์รายการต่างๆ ในส่วนรายการของเพจ 

 ในสว่นหวัของรายการ ใหค้ลกิทีไ่อคอน เลอืกคอลมัน์ทีจ่ะแสดง (ลกูศรลงภายในวงกลม) แลว้เลอืกชือ่คอลมัน์ทีค่ณุตอ้งการแสดง 

คอลมัน์ทีค่ณุเลอืกจะปรากฏในสว่นรายการของเพจ แถวสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่ปิดอยูใ่นปจัจุบนัในกรอบเรคคอรด์จะถูกไฮไลต์ในรายการ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิปิีดกรอบเรคคอรด์ 

การปิดกรอบเรคคอรด์ 

 คลกิทีไ่อคอน สลบักรอบเรคคอรด์ 

กรอบเรคคอรด์จะปิดลง แต่เพจรายการยงัคงเปิดอยู ่

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบักรอบเรคคอรด์ในเพจรายการ (ในหน้า 117) 
 

เพจจดัการรายการ 
เพจจดัการรายการ จะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรท์ีคุ่ณมสีทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์เฉพาะ สาํหรบัแต่ละรายการ เพจนี้จะแสดงประเภทรายการ (สว่นกลาง สว่นตวั ระบบ หรอืเฉพาะบทบาท) 
ชือ่ของผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํรายการ ชือ่ของผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขรายการเป็นคนลา่สดุ และวนัทีท่ ีร่ายการไดร้บัการแกไ้ขครัง้ลา่สดุ 

คณุสามารถฟิลเตอรช์ดุรายการทีแ่สดงได ้ชดุรายการทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าต่อไปนี้สามารถใชไ้ดใ้นรายการดรอปดาวน์ในเพจจดัการรายการ: 

 รายการทัง้หมด รายการทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ ชดุรายการนี้จะปรากฏเมือ่คณุเปิดเพจนี้เป็นครัง้แรก 

 รายการของฉัน รายการทีคุ่ณจดัทาํขึน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ รวมถงึรายการสว่นตวัของคุณและรายการสาธารณะหรอืรายการเฉพาะบทบาทใดๆ ทีคุ่ณไดจ้ดัทาํขึน้ 

 รายการระบบ รายการทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน 

 รายการในลาํดบัรายการของฉัน รายการทีคุ่ณเหน็ในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการในเพจรายการและในชดุรายการทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าในวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 รายการเฉพาะบทบาท รายการเฉพาะบทบาททีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 รายการส่วนกลาง รายการสว่นกลางทีจ่ดัทาํขึน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 รายการส่วนตวั รายการสว่นตวัทีคุ่ณและผูใ้ชร้ายอืน่ๆ จดัทาํขึน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในภาษาของผูใ้ชป้จัจบุนัของคณุ 

ชดุรายการทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้านี้สามารถใชไ้ดเ้มือ่บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิจ์ดัการรายการสว่นตวัเทา่นัน้ โดยปกต ิสทิธิจ์ดัการรายการส่วนตวัจะมอบใหก้บัผูด้แูลระบบเทา่นัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ควรพจิารณาทีใ่ชเ้มือ่ทาํการแกไ้ขรายการส่วนตวัของผูใ้ชร้ายอืน่ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแกไ้ขรายการสว่นตวัทีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชร้ายอืน่ (ในหน้า 114) 

หมายเหตุ: สามารถมรีายการหลายรายการทีม่ชี ือ่เหมอืนกนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีวได ้ตวัอย่างเชน่ 
คณุอาจจดัทาํรายการสว่นตวัทีม่ชี ือ่เดยีวกนักบัรายการสว่นกลางหรอืรายการเฉพาะบทบาททีม่อียู่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ในกรณนีัน้ 
รายการทัง้สองทีม่ชี ือ่เดยีวกนัจะปรากฏเมือ่คุณดูรายการทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ในเพจจดัการรายการ ในลกัษณะเดยีวกนั ผูใ้ชห้ลายรายสามารถจดัทาํรายการสว่นตวัทีม่ชี ือ่เหมอืนกนัได ้ดงันัน้ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์จดัการรายการสว่นตวั เพจจดัการรายการอาจแสดงรายการสว่นตวัหลายรายการทีม่ชี ือ่เหมอืนกนั แต่จดัทาํขึน้โดยผูใ้ชท้ีต่่างกนัหลายราย 

สาํหรบัชดุรายการทีก่าํหนดไวล้่วงหน้าบางอย่าง คณุสามารถใชฟิ้ลด์ฟิลเตอรด์่วนเพือ่ปรบัปรงุชดุรายการได ้

หมายเหตุ: คณุสามารถเปิดเพจจดัการรายการ ดว้ยการคลกิลงิค์ จดัการรายการ ในโฮมเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ หรอืโดยการเลอืก จดัการรายการ จากปุ่ม เมนู ในเพจรายการ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเขา้ใชต้วัเลอืกการจดัการรายการจากเพจรายการ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

จากเพจจดัการรายการ คณุสามารถดําเนนิการงานทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เพิม่รายการลงในรายการทีใ่ชบ้่อย ในแถวสาํหรบัรายการ ใหค้ลกิไอคอนเพิม่ไวใ้นรายการทีใ่ชบ้่อย 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเพิม่รายการส่วนตวัทีผู่ใ้ชร้ายอืน่จดัทาํ ไปยงัรายการทีใ่ชบ้่อยได ้แมว้า่บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะมสีทิธิ ์
จดัการรายการสว่นตวั กต็าม 

เปลีย่นแปลงชดุรายการทีป่รากฏในโฮมเพจเรคคอ

รด์และในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงชดุรายการ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงชดุรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 120) 

จดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอร์ ในแถบชือ่ จดัการรายการ ใหค้ลกิ รายการใหม ่ในเพจรายการใหม่ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นและบนัทกึเรคคอรด์ 

ลบรายการ ในแถวทีม่รีายการทีค่ณุตอ้งการลบ ใหค้ลกิ ลบ 

คณุสามารถลบไดเ้ฉพาะรายการทีคุ่ณจดัทาํ 

ดูเพจของรายการ คลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก 
หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ 

แสดงเรคคอรด์เพิม่ข ึน้/ลดลง ในรายการดรอปดาวน์ทีแ่สดงจํานวนเรคคอรด์ทีด่้านลา่งของเพจ ใหเ้ลอืกจํานวนเรคคอรด์ ทีต่อ้งการดูในครัง้เดยีว 

อปัเดตรายการ ในแถวทีม่รีายการทีค่ณุตอ้งการอปัเดต ใหค้ลกิ แกไ้ข ซึง่จะเปิดเพจแกไ้ขรายการ ทีค่ณุสามารถอปัเดตรายการได ้ 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเปลีย่นรายการทีฟิ่ลเตอรม์าตรฐานซึง่มาพรอ้มกบัแอปพลเิคชนั 
หรอืรายการทีฟิ่ลเตอร์ซึง่ถูกบนัทกึไวก้อ่นทีจ่ะมคีุณสมบตักิารอปัเดต 

ดูขอ้มลูหลกัและฟิลเตอรข์อ้มลูของรายการ  ในแถวทีม่รีายการ ใหค้ลกิ ด ูซึง่จะเปิดเพจดูรายการ  

 
 

เพจดรูายการ 
เพจดูรายการจะแสดงขอ้มลูต่อไปนี้:  

 ข้อมูลรายการหลกั ชือ่และคาํอธบิายของรายการและ:  

 ความสามารถเข้าใช้รายการ รายการทีเ่หน็จะระบุวา่เป็นรายการสว่นบุคคล สาธารณะ หรอืระบุเฉพาะบทบาทผูใ้ช ้

 ค้นหาใน เรคคอรด์ย่อยทีถู่กคน้หาเพือ่ทาํฟิลเตอรร์ายการ 

 ข้อมูลฟิลเตอร์ ฟิลด์ ขอ้กาํหนดฟิลเตอร ์และค่าฟิลเตอรท์ีใ่ชใ้นการสรา้งรายการทีฟิ่ลเตอร์ 

 ฟิลดท่ี์เลือก ฟิลด์ทีเ่ลอืกไวจ้ะแสดงเป็นคอลมัน์ในผลการคน้หา และเรยีงลาํดบัเป็นฟิลด์คน้หาคา่ดฟีอลต ์

คณุเขา้ใชเ้พจดูรายการโดยเลอืก แสดงฟิลเตอรร์ายการ จากปุ่ม เมนู ในเพจรายการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเขา้ใชต้วัเลอืกการจดัการรายการ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 
105) 
 

การเปล่ียนแปลงชุดรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถกาํหนดไดว้า่บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะสามารถใชร้ายการใดได ้และคุณยงัสามารถจดัทาํรายการทีก่ําหนดเองเพือ่ใชง้านเองไดด้ว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110) 
คณุสามารถเลอืกชดุรายการทีแ่สดงอยู่ในทีต่ัง้ต่อไปนี้จากรายการทีค่ณุใชง้านไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุ:  

 ในโฮมเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ หากประเภทเรคคอรด์มโีฮมเพจ โฮมเพจจะแสดงรายการสงูสดุสบิอนัดบัแรกจากชดุรายการของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์  



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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 ในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการในเพจรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 ในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ ในวนิโดวก์ารคน้หาสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ซึง่ ประเภทเรคคอรด์ เป็นชือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุกาํลงัคน้หาในวนิโดวก์ารคน้หา 

ความพรอ้มใชง้านของฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ ในวนิโดวก์ารคน้หาไดร้บัการควบคุมโดยเมนูรายการประเภทเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หาในโปรไฟลบ์รษิทั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเมนูนี้และสิง่ทีเ่มนูนี้ควบคุม โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดว์การคน้หา (ในหน้า 84) และ การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคุณและคา่ดฟีอลต์รว่ม 

หมายเหตุ: หากมฟิีลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด ในวนิโดวก์ารคน้หา เมือ่วนิโดวก์ารคน้หาเปิดขึน้ รายการแรกในชดุรายการในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ 
จะเปิดใชง้านตามคา่ดฟีอลต์ หากมรีายการทีข่ ึน้กบับรบิทบางรายการในวนิโดวก์ารคน้หา 
และโครงรา่งการคน้หาสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุไดร้ะบุใหร้ายการทีข่ ึน้กบับรบิทปรากฏทีด่า้นบนของชดุรายการในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอรด์ ในวนิโดว์การคน้หา 
เมือ่วนิโดวก์ารคน้หาเปิดขึน้ รายการทีข่ ึน้กบับรบิทรายการแรกทีม่จีะเปิดใชง้านตามคา่ดฟีอลต์ หากไมม่ฟิีลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด ในวนิโดวก์ารคน้หา 
ระบบจะดําเนนิการคน้หาเริม่ต้นสาํหรบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุในวนิโดว์การคน้หากบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่ปีระเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถเขา้ใชไ้ด ้

นอกจากการเลอืกชดุรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์แลว้ คณุยงัสามารถกาํหนดลาํดบัของรายการภายในชดุไดอ้กีดว้ย ขอแนะนําใหค้ณุวางรายการทีค่ณุใชง้านบ่อยทีส่ดุไวด้า้นบนของชดุรายการของคณุ 

การเปลีย่นแปลงชุดรายการของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

1 เปิดรายการเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปิดรายการ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

2 ในแถบชือ่ของเพจรายการ ใหค้ลกิ เมนู จากนัน้เลอืก จดัการรายการ 

3 ในเพจจดัการรายการ ใหค้ลกิ ลาํดบัรายการ 

4 ในเพจลาํดบัการแสดงรายการ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่รายการลงในชดุรายการ ใหใ้ชล้กูศรทศิทางเพือ่ยา้ยรายการจากสว่นรายการทีม่อียู่ไปยงัสว่นรายการทีจ่ะปรากฏบนโฮมเพจ 

หมายเหตุ: รายการทีย่งัคงอยู่ในรายการทีม่อียู่จะไมป่รากฏขึน้บนโฮมเพจ ในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการในเพจรายการ 
หรอืในชดุรายการทีก่าํหนดลว่งหน้าในวนิโดว์การคน้หา 

 ในการลบรายการออกจากชดุรายการ ใหใ้ชล้กูศรทศิทางเพือ่ยา้ยรายการจากสว่นรายการทีจ่ะปรากฏบนโฮมเพจไปยงัสว่นรายการทีม่อียู่ 

 ในการเปลีย่นแปลงลาํดบัรายการภายในชดุรายการ ใหใ้ชล้กูศรทศิทางเพือ่ยา้ยรายการขึน้หรอืลงในสว่นรายการทีจ่ะปรากฏบนโฮมเพจ 

เคลด็ลบั: โปรดจําไวว้า่รายการทีคุ่ณตอ้งการใหป้รากฏบนโฮมเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์จะตอ้งอยู่ในรายการสบิอนัดบัแรกในสว่นรายการทีจ่ะปรากฏบนโฮมเพจ อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถใชร้ายการทัง้หมดในสว่นรายการทีจ่ะปรากฏบนโฮมเพจไดใ้นชดุรายการทีก่าํหนดลว่งหน้าในวนิโดว์การคน้หา 

5 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุจดัทาํรายการทีก่าํหนดเอง คณุอาจตอ้งการอปัเดตชดุรายการของคณุเพือ่ยา้ยรายการใหมไ่ปยงัทีต่ัง้อืน่ในชดุรายการ หรอืเพือ่ลบรายการดงักล่าวออกจากชดุรายการ 
 

เพจรายการท่ีใช้บอ่ย 
เมือ่คณุคลกิลงิคแ์สดงรายการทัง้หมด ในสว่นรายการทีใ่ชบ้่อยของแถบการดําเนนิการ เพจรายการทีใ่ชบ้่อยจะเปิดขึน้และแสดงรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ 
รายการในรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุสามารถมไีดสู้งสดุ 100 รายการ 

หมายเหตุ: หากมรีายการอยู่ในรายการทีใ่ชบ้่อย 100 รายการอยู่แลว้ และคณุเพิม่รายการลงในรายการทีใ่ชบ้่อยอกี รายการทีอ่ยู่ในรายการทีใ่ชบ้่อยนานทีส่ดุจะถูกลบออกจากรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ 
เพือ่ใหส้ามารถเพิม่รายการใหมไ่ด ้

ตารางต่อไปนี้อธบิายถงึงานทีค่ณุสามารถดําเนนิการไดจ้ากเพจรายการทีใ่ชบ้่อย 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 



เริม่ตน้ใชง้าน 

 

122  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เปลีย่นลาํดบัรายการ  ในแถบชือ่รายการทีใ่ชบ้่อย คลกิปุ่ม จดัการรายการทีใ่ชบ้่อย ในเพจจดัการรายการทีใ่ชบ้่อย 
ใหเ้ปลีย่นลาํดบัรายการจนกวา่จะแสดงลาํดบัทีค่ณุตอ้งการ 
รายการนี้จะปรากฏในลาํดบัใหมใ่นแถบการดําเนินการและในเพจรายการทีใ่ชบ้่อย 

ลบรายการจากรายการทีใ่ชบ้่อย  ในแถวทีม่รีายการทีค่ณุตอ้งการลบ ใหค้ลกิทีล่งิค์ลบ 

แสดงรายการ คลกิชือ่รายการเพือ่แสดงเพจรายการทีคุ่ณสามารถทาํงานกบัรายการได ้

ดูเพจแบบรายการ คลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก 
หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ 

แสดงเรคคอรด์เพิม่ข ึน้/ลดลง ในรายการดรอปดาวน์ทีแ่สดงจํานวนเรคคอรด์ทีด่้านลา่งของเพจ ใหเ้ลอืกจํานวนเรคคอรด์ ทีต่อ้งการดูในครัง้เดยีว 

คณุสามารถกาํหนดรายการทีใ่ชบ้่อยเป็นเครือ่งมอืทางเวบ็ในแอปพลเิคชนัอืน่ ดูขอ้มลูเพิม่เตมิใน การกาํหนดเครือ่งมอืรายการทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 760) 
 

การนับเรคคอรด์ในรายการ 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารนบัเรคคอรด์ในรายการ 

การนับเรคคอรด์ในรายการ 

 ในเพจรายการของเรคคอรด์ ใหค้ลกิที ่เมนู แลว้เลอืก จํานวนเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: หากมเีรคคอรด์ในรายการมากกวา่ 1000 เรคคอรด์ การดําเนินการนบัจะลม้เหลวและจะมขีอ้ความปรากฏขึน้เพือ่แจง้วา่มเีรคคอร์ดทีต่รงกบัผลลพัธ์ของเกณฑก์ารคน้หาของคุณมากเกนิไป 
หากเกดิกรณีนี้ข ึน้ ใหแ้กไ้ขรายการใหม้เีรคคอรด์น้อยลง หากการดําเนินการนบัใชเ้วลามากกวา่ 30 วนิาท ีการดําเนนิการจะลม้เหลว หากเกดิกรณนีี้ข ึน้ ใหล้องอกีครัง้ในภายหลงั 
หรอืแกไ้ขรายการใหแ้สดงเรคคอรด์น้อยลง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขรายการ โปรดดทูี ่การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 110) 
 

การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 
คณุสามารถเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ทีต่รงกบัเกณฑ์ทีค่ณุไดต้ัง้คา่ไวใ้นรายการได ้หลงัจากที ่Oracle CRM On Demand ไดเ้อก็ซป์อรต์รายการเรคคอรด์แลว้ 
คณุจะสามารถบนัทกึรายการนัน้ไดด้ว้ยการดาวน์โหลดไฟลน์ัน้  

คณุสามารถเอก็ซป์อรต์ไดม้ากสดุถงึ 250 เรคคอรด์จากรายการโดยตรง เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี้ เรคคอรด์บนสดุจากรายการ (ชึน้อยู่กบัการเรยีงลาํดบัในปจัจุบนัของรายการ) มากสดุถงึ 250 
เรคคอรด์จะถูกเอก็ซป์อรต์ หรอืไมเ่ช่นนัน้ คณุสามารถเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ทัง้หมดในรายการ เมือ่คณุเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ทัง้หมดในรายการ 
คาํขอเอก็ซป์อรต์ของคณุจะถูกจดัควิและดําเนินการเป็นงานแบบแบทช์งานหนึง่ 

หมายเหตุ: ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน จะไม่มขีอ้จํากดัในจํานวนเรคคอรด์ทีค่ณุสามารถเอก็ซป์อร์ตในรายการ อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีค่ณุสามารถเอก็ซป์อรต์ในแต่ละครัง้ไดโ้ดยการใสค่า่ในฟิลด์ จํานวนเรคคอรด์สงูสดุต่อการเอก็ซป์อรต์รายการ ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
ถา้มกีารระบุขอ้จํากดัในบทบาทของคุณ คณุจะไม่สามารถเอก็ซป์อรต์ไดม้ากกวา่จํานวนเรคคอรด์ทีอ่นุญาต ผา่นทางการเอก็ซป์อรต์ทนัทหีรอืผา่นทางคาํขอการเอก็ซป์อรต์ทีด่ําเนนิการเป็นงานแบทช ์
ตวัอย่างเชน่ ถา้บทบาทของคณุระบุวา่คณุสามารถเอก็ซป์อรต์ไดส้งูสดุ 100 เรคคอรด์ในแต่ละครัง้ เรคคอรด์อนัดบัสงูสดุจากรายการ (ยดึตามลาํดบัของการเรยีงลาํดบัปจัจุบนัของรายการ) 
ถงึจํานวนสงูสดุ 100 จะไดร้บัการเอก็ซป์อรต์ 

ในการเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์จากรายการ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์รายการ - เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมด หรอืสทิธิ ์รายการ - เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทีแ่สดง เมือ่คณุเอก็ซป์อรต์รายการเรคคอรด์ 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะกาํหนดวา่ฟิลด์ใดบา้งทีค่ณุสามารถเอก็ซป์อรต์ดงันี้: 

 หากเปิดใชง้านสทิธิ ์รายการ - เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมด ในบทบาทผูใ้ชข้องคุณ คณุจะสามารถเลอืกเอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมดในเรคคอรด์ หรอืเอก็ซป์อรต์เฉพาะฟิลด์ทีแ่สดงในรายการของคุณ  

 หากเปิดใชง้านสทิธิ ์รายการ - เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทีแ่สดง ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ แต่ไมไ่ดเ้ปิดใชง้านสทิธิ ์รายการ - เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมด 
คณุจะสามารถเอก็ซป์อรต์ไดเ้ฉพาะฟิลด์ทีแ่สดงในรายการของคณุ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์สงูสดุถงึ 250 เรคคอรด์ในรายการ 

เมือ่ต้องการเอก็ซ์ปอรต์สูงสุดถงึ 250 เรคคอรด์ในรายการ 

1 เปิดรายการเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการเอก็ซป์อรต์ 

2 ถา้จําเป็น เรยีงลาํดบัรายการนัน้เพือ่ใหเ้รคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเอก็ซป์อรต์ปรากฏอยู่ทีด่า้นบนของรายการ 

คําแนะนํา: ในการเรยีงลาํดบัรายการตามคอลมัน์ ใหค้ลกิทีส่ว่นหวัของคอลมัน์ เมือ่ตอ้งการเรยีงลาํดบัรายการในคอลมัน์เดมิ แต่ในลาํดบัทีย่อ้นกลบั ใหค้ลกิทีส่ว่นหวัของคอลมัน์อกีครัง้ 

3 ในเพจรายการของเรคคอรด์ ใหค้ลกิที ่เมนู แลว้เลอืก รายการทีเ่อก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

4 บนเพจรายการทีเ่อก็ซป์อรต์ขอ้มลู: 

 ในสว่นประเภทการเอก็ซป์อรต์รายการ ใหเ้ลอืกตวัเลอืก เอก็ซป์อรต์ขอ้มลูทนัท ี

 ในสว่นฟิลด์ทีจ่ะเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูและตวัคัน่ฟิลด ์ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีคุ่ณตอ้งการ 

หมายเหตุ: ในสว่นฟิลด์ทีจ่ะเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูจะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์รายการ - เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมด 

5 คลกิ เอก็ซป์อรต์ 

6 คลกิ ดาวโหลด เพือ่ดาวโหลดไฟล ์

หมายเหตุ: หากคุณเลอืก เอก็ซป์อรต์ขอ้มลูทนัท ีในสว่นประเภทการเอก็ซป์อรต์รายการ จะไมม่กีารแจง้ทางอเีมลส์ง่ไปเมือ่กระบวนการเอก็ซป์อร์ตเสรจ็สมบูรณ์แลว้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ทัง้หมดในรายการ 

เมือ่ต้องการเอก็ซ์ปอรต์เรคคอรด์ทัง้หมดในรายการ 

1 เปิดรายการเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการเอก็ซป์อรต์ 

2 ในเพจรายการของเรคคอรด์ ใหค้ลกิที ่เมนู แลว้เลอืก รายการทีเ่อก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

3 บนเพจรายการทีเ่อก็ซป์อรต์ขอ้มลู: 

 ในสว่นประเภทการเอก็ซป์อรต์รายการ ใหเ้ลอืกตวัเลอืก เอก็ซป์อรต์ขอ้มลูทีอ่ยู่ในควิ 

 ในสว่นฟิลด์ทีจ่ะเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูและตวัคัน่ฟิลด ์ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีคุ่ณตอ้งการ 

หมายเหตุ: ในสว่นฟิลด์ทีจ่ะเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูจะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์รายการ - เอก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมด 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชง้านการแจง้ทางอเีมล ์(ใชไ้ดก้บัการเอก็ซป์อรต์ทีม่อียู่ในควิแลว้เทา่นัน้) 
หากคุณตอ้งการใหม้กีารสง่การแจง้ทางอเีมล์หลงัจากทีก่ระบวนการเอก็ซป์อรต์เสรจ็สมบูรณ์แลว้  

หมายเหตุ: ระบบจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไวต้ามคา่ดฟีอลต์ และจะใชช้อ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไดก้ต็่อเมือ่คณุไดด้ําเนนิการเอก็ซป์อรต์ทีม่อียู่ในควิแลว้เท่านัน้ 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวม URL ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟล์ทีเ่อก็ซป์อรต์ หากคุณตอ้งการใหร้วม URL ไวใ้นไฟล ์CSV ทีเ่อก็ซป์อรต์  

คา่ดฟีอลต์ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวม URL ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟล์ทีเ่อก็ซป์อรต์ มกีารควบคมุจากชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวม URL ของเวบ็ลงิคไ์วใ้นไฟล์ทีเ่อก็ซป์อรต์ 
ในโปรไฟลบ์รษิทั คณุสามารถเลอืกหรอืไมเ่ลอืกการตัง้คา่นี้สาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์แต่ละรายการได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ โปรดดูที ่
การกาํหนดการตัง้คา่การใชร้ว่มกนั 

4 คลกิ เอก็ซป์อรต์ 



เริม่ตน้ใชง้าน 

 

124  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

เพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูสว่นบุคคลจะปรากฏขึน้ 

5 ถา้คาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูอยู่ในสว่นคาํขอทีร่อดําเนนิการของเพจ ใหค้ลกิรเีฟรชเพือ่ดูวา่คาํขออปัเดตของคณุเสรจ็สมบูรณ์แลว้ 

6 เมือ่คาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูของคณุปรากฏขึน้ในส่วนคาํขอทีเ่สรจ็สมบูรณ์ของเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูสว่นบุคคล 
ใหค้ลกิทีล่งิค์รายการหรอืประเภทเรคคอรด์เพือ่เปิดเพจแสดงรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

7 ในสว่นเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ของเพจ ใหเ้ลอืก ดาวน์โหลด จากเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัเอกสารแนบดงักล่าว จากนัน้ใหบ้นัทกึไฟล์ซปิ 

ไฟลซ์ปิจะประกอบไปดว้ยไฟลข์อ้ความสรปุการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูและไฟล ์CSV ทีม่เีรคคอรด์ทีคุ่ณเอก็ซป์อรต์แลว้ 

รายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์จะมอียู่ในเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์สว่นบุคคลของคณุจนกวา่ช่วงเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูทีไ่ดร้บัการระบุสาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์สาํหรบับรษิทัของคณุจะหมดอายุลง 
ไฟลซ์ปิทีม่เีอาต์พตุจากคาํขอเอก็ซป์อรต์สามารถใชไ้ดผ้า่นเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์สว่นบุคคลของคณุจนกวา่ชว่งเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูทีไ่ดร้บัการระบุสาํหรบัเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์สาํหรบับรษิทัของคุ

ณจะหมดอาย ุสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์สว่นบุคคล โปรดดูที ่การดูคาํขอเอก็ซป์อรต์ของคณุ (โปรดดทูี ่"การดูคาํขอสง่ออกขอ้มลูของคณุ" ในหน้า 757) 
 

การโอนความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
คณุคอืเจา้ของเรคคอรด์เมือ่ชือ่ของคณุอยู่ในฟิลดเ์จา้ของ โดยทัว่ไปแลว้ คณุสามารถดูและแกไ้ขทกุเรคคอรด์ทีค่ณุเป็นเจา้ของ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ คณุอาจเป็นเจา้ของเรคคอรด์เมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

คณุจะเป็นเจา้ของเรคคอรด์เมือ่เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ต่อไปนี้:  

 เรคคอรด์ถูกระบุใหก้บัคณุ 

 คณุอยู่ในกลุม่ทีเ่ป็นเจา้ของเรคคอรด์ ดว้ยความเป็นเจา้ของกลุม่ ชือ่ของคณุอาจไมป่รากฏในฟิลด์เจา้ของ 

คณุสามารถโอนความเป็นเจา้ของในเรคคอรด์สว่นใหญ่ ในกรณทีี:่ 

 คณุเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 

 ผูใ้ดผูห้นึง่ในสายงานของคณุเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 

 บทบาทผูใ้ชแ้ละระดบัการเขา้ใชข้องคณุสามารถใชง้านนี้ได้ 

หมายเหตุ: สาํหรบักรณขีองเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิตอ่ และโอกาสทางการขายเทา่นัน้ คณุสามารถโอนความเป็นเจา้ของไดห้ากเจา้ของเรคคอรด์ไดใ้หส้ทิธิเ์ขา้ใชท้ัง้หมดของเรคคอรด์นัน้กบัคณุ 

ในการโอนความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 

1 เลอืกเรคคอรด์ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีด คลกิ แกไ้ข เพือ่เปิดเพจ แกไ้ข 

หมายเหตุ: หากมกีารใชง้านคุณสมบตักิารแกไ้ขอนิไลน์สาํหรบับรษิทัของคณุ คณุไมจ่ําเป็นตอ้งเปิดเพจ แกไ้ข แต่คณุสามารถแกไ้ขฟิลด ์เจา้ของ ไดโ้ดยตรงจากเพจรายละเอยีด 

3 คลกิไอคอนคน้หา ซึง่อยู่ถดัจากฟิลด์เจา้ของ 

4 ในวนิโดวก์ารคน้หา คลกิทีล่งิค์ นามสกลุ ของพนกังานอกีคนหนึง่ 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 
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การใช้เรคคอรด์ร่วมกนั (ทีม) 
สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท คณุสามารถใชเ้รคคอรด์รว่มกนัเพือ่ใหผู้ใ้ชใ้นทมีสามารถดูขอ้มลูนัน้ได้ ประเภทเรคคอรด์ทีส่ามารถใชร้ว่มกบัทมีได้ มดีงัต่อไปนี้: 

 บรษิทั 

 การยอมรบั 

 กจิกรรม 

 แอปพลเิคชนั 

 แผนธุรกจิ 

 การรบัรอง 

 ผูต้ดิต่อ 

 คอรส์ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 กจิกรรม 

 การทดสอบ 

 ครวัเรอืน 

 ลดี 

 คําขอ MDF 

 วตัถุประสงค์ 

 โอกาสทางการขาย 

 ใบสัง่ 

 คูค่า้ 

 พอรต์โฟลโิอ 

 คาํขอตวัอย่าง 

 คาํขอบรกิาร 

 คําขอตัง้ราคาพเิศษ 

สาํหรบัเรคคอรด์บรษิทั คณุยงัสามารถใชเ้รคคอร์ดผูต้ดิต่อและโอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์บรษิทันัน้ได้ 

เก่ียวกบัทีมและโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ เรคคอรด์อาจไมต่อ้งมเีจา้ของ แต่เรคคอรด์อาจตอ้งมสีมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเอง 
หรอือาจไมม่เีจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองกไ็ด ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนสมดุบนัทกึเทา่นัน้ 

หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณเปลีย่นแปลงโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ในประเภทเรคคอรด์ 
เรคคอรด์ทีก่อ่นหน้านี้มเีจา้ของอาจถูกลบออกจากเรคคอรด์เมือ่มกีารอปัเดตเรคคอรด์ในครัง้แรกหลงัการเปลีย่นแปลงโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ เมือ่เกดิกรณเีชน่นี้ 
สมาชกิทุกคนในทมีจะยงัคงเป็นสมาชกิของทมียกเวน้เจา้ของเดมิของเรคคอรด์ จะเกดิลกัษณะนี้เช่นกนัเมือ่สมาชกิทมีทีเ่ป็นสมาชกิในกลุ่มทีก่าํหนดไว ้
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ซึง่หมายถงึสมาชกิทกุคนของกลุ่มยกเวน้เจา้ของเดมิของเรคคอรด์ จะยงัคงเป็นสมาชกิทมีต่อไป อย่างไรกต็าม ประเภทเรคคอรด์บรษิทัเป็นขอ้ยกเวน้สาํหรบักฎนี้ 
หากเจา้ของบรษิทัคนเดมิเป็นสมาชกิของกลุ่มทีก่าํหนดลว่งหน้า สมาชกิทกุคนของกลุ่มจะถูกลบออกจากทมี สมาชกิในทมีคนใดทีไ่มใ่ชส่มาชกิในกลุ่มทีก่าํหนดลว่งหน้าจะยงัคงเป็นสมาชกิในทมีตามเดมิ 
เชน่เดยีวกบักรณปีระเภทเรคคอรด์อืน่ๆ 

หมายเหตุ: ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ระบบจะไมไ่ดค้งเจา้ของเดมิของเรคคอรด์ไวเ้ป็นสมาชกิของทมี ตามทีอ่ธบิายไวใ้นทีน่ี้ อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอร์ดเพือ่คงเจา้ของเดมิของเรคคอรด์ไวเ้ป็นสมาชกิของทมีในเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์เพือ่คงเจา้ของเดมิไวเ้ป็นสมาชกิของทมี 
โปรดด ูการปรบัแต่งความเป็นเจา้ของกอ่นหน้าสําหรบัเรคคอรด์ทีใ่ชร้่วมกนั 

ในการใชเ้รคคอรด์รว่มกนั คณุจะตอ้งเพิม่บุคคลทีจ่ะใชเ้รคคอรด์ร่วมกนัเขา้มาในทมีของเรคคอรด์ทีเ่ลอืก จากนัน้คุณตอ้งระบุโปรไฟล์การเขา้ใชใ้หก้บัผูใ้ชน้ัน้สาํหรบัเรคคอรด์ดงักล่าว  

หมายเหตุ: คณุเพิม่ผูใ้ชเ้ขา้ในทมีของกจิกรรมในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูใ้ชใ้นเพจรายละเอยีดของกจิกรรม เมือ่คณุเพิม่ผูใ้ชเ้ขา้ในทมีของกจิกรรม 
คณุไมส่ามารถระบุโปรไฟล์การเขา้ใชส้าํหรบัผูใ้ชน้ัน้สาํหรบัเรคคอรด์กจิกรรม ผูใ้ชจ้ะไดร้บัโปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบักจิกรรมนัน้โดยอตัโนมตั ิผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ปรากฏในฟิลด์ รบัมอบหมายโดย 
ในกจิกรรมจะไดร้บัโปรไฟล์การเขา้ใชอ้ย่างสมบูรณ์สาํหรบักจิกรรมนัน้โดยอตัโนมตั ิระดบัการเขา้ใชท้ีผู่ใ้ชม้สีาํหรบัเขา้ใชเ้รคคอรด์ขึน้อยู่กบัวธิกีารตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้อย่างไรกต็าม 
ไมว่า่โปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวจะไดร้บัการตัง้ค่าไวอ้ย่างไร เฉพาะเจา้ของกจิกรรมและผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ปรากฏในฟิลด ์รบัมอบหมายโดย 
ในกจิกรรมเทา่นัน้ทีส่ามารถลบผูใ้ชอ้อกจากกจิกรรมดงักลา่วได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่ผูใ้ชเ้ขา้ในกจิกรรม โปรดดูที ่การกาํหนดการนดัหมายกบัผูอ้ ืน่ (ในหน้า 190) 

การใช้เรคคอรด์ร่วมกนั  

1 เลอืกเรคคอรด์ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่นทมี แลว้คลกิ เพิม่ผูใ้ช ้

3 ในวนิโดวเ์พิม่ผูใ้ชใ้นทมี ใหค้ลกิไอคอน คน้หา ทีอ่ยู่ตดิกบัผูใ้ช ้

4 ในวนิโดวก์ารคน้หา ใหเ้ลอืกพนักงาน 

5 ตัง้คา่บทบาทและระดบัการเขา้ใช:้ 

หมายเหตุ: แอปพลเิคชนัของคณุอาจแตกต่างจากตวัเลอืกเหลา่นี้ ขึน้อยูก่บัประเภทเรคคอรด์และการตัง้คา่ 

a (ไมจ่ําเป็น) เมือ่ตอ้งการอธบิายบทบาทของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกั ใหเ้ลอืกตวัเลอืกจากรายการดรอปดาวน์บทบาทของทมี 

b เมือ่ตอ้งการตัง้คา่สทิธิก์ารเขา้ใชใ้หก้บัประเภทเรคคอรด์สาํหรบัสมาชกิทมี ใหเ้ลอืกโปรไฟลก์ารเขา้ใชจ้ากรายการดรอปดาวน์การเขา้ใช ้โปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีใ่ชไ้ดต้ามคา่ดฟีอลต์มดีงัต่อไปนี้: 

 อ่านอย่างเดียว ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน โปรไฟลก์ารเขา้ใชน้ี้อนุญาตใหผู้ใ้ชดู้เรคคอรด์ แต่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเรคคอรด์ได ้

 แก้ไข ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน โปรไฟลก์ารเขา้ใชน้ี้อนุญาตใหผู้ใ้ชอ้ปัเดตเรคคอรด์ 

 เตม็ ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน โปรไฟลก์ารเขา้ใชน้ี้อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถอปัเดตหรอืลบเรคคอรด์ได ้

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การเขา้ใชใ้นโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์ได ้

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถกาํหนดโปรไฟลก์ารเขา้ใชอ้ืน่ๆ ทีท่มีจะสามารถใชไ้ด ้

หมายเหตุ: ผูจ้ดัการของคณุมสีทิธิเ์จา้ของในการเขา้ใชเ้รคคอรด์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยไมค่าํนึงถงึการตัง้คา่ตวัเลอืก ใชง้านการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ ในโปรไฟลบ์รษิทั 
และไม่คาํนงึถงึรายการทีค่ณุเลอืกในรายการดรอปดาวน์การเขา้ใช ้สาํหรบัผูใ้ช ้
การเขา้ใชท้ีม่อีสิระสงูสดุทีไ่ดต้ัง้คา่ไวใ้นแอปพลเิคชนัจะเป็นตวักาํหนดระดบัการเขา้ใชข้องผูใ้ชร้ายนัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่
การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้

6 คลกิ บนัทกึ 

7 (เฉพาะทมีโอกาสทางการขายเทา่นัน้) หากตอ้งการแบ่งรายไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่นจากโอกาสทางการขายใหก้บัสมาชกิทมี ใหท้าํดงันี้: 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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a ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ในสว่นทมีในโอกาสทางการขาย ใหค้ลกิ แกไ้ขผูใ้ช ้

b ในเพจแกไ้ขผูใ้ชข้องทมีโอกาสทางการขาย ในฟิลด์การแบ่งเป็นเปอรเ์ซน็ต์ ใหป้้อนเปอรเ์ซน็ต์ของคา่ทีจ่ะปนัสว่นใหก้บัสมาชกิในทมี 

คา่ในฟิลด์การแบ่งเป็นเปอรเ์ซน็ต์สามารถเป็นตวัเลขใดๆ กไ็ดต้ัง้แต ่0 (ศนูย์) ถงึ 100 

หมายเหตุ: 
ฟิลด์แบ่งรายไดเ้ป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีวทีค่าํนวณจากฟิลด์การแบ่งเป็นเปอรเ์ซน็ต์ในเรคคอรด์ทมีโอกาสทางการขายและฟิลด์รายไดใ้นเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

c คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมีโอกาสทางการขายจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัทมีโอกาสทางการขาย (ในหน้า 294) 
 

การเปล่ียนสมดุบนัทึกหลกัท่ีกาํหนดเองในเรคคอรด์ 
เรคคอรด์ประเภทนัน้อาจมสีมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์แทนการมเีจา้ของเรคคอรด์ 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่ใหก้บัประเภทเรคคอรด์ คณุสามารถเปลีย่นสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองในเรคคอรด์ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และการเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู 
การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์" ในหน้า 44) 

วิธีการเปลีย่นสมุดบนัทึกหลกัทีก่าํหนดเองในเรคคอรด์ 

1 บนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ในฟิลด์สมดุบนัทกึ ใหค้ลกิไอคอน คน้หา 

2 ในวนิโดวก์ารคน้หา ใหค้น้หาสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ แลว้คลกิ เลอืก 

หมายเหตุ: เฉพาะสมดุบนัทกึทีส่ามารถมขีอ้มลูเทา่นัน้จงึจะสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ 

สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองซึง่เคยเป็นสมดุบนัทกึของเรคคอรด์ถูกนําออกจากเรคคอรด์ หากคุณตอ้งการใหส้มดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ 
คณุตอ้งเพิม่สมดุบนัทกึไปยงัเรคคอรด์ในสว่นสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถแกไ้ขชอ่งทาํเครือ่งหมายคา่หลกัของเรคคอรด์สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเอง ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
 

การอปัเดตกลุ่มเรคคอรด์ 
ประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุหลายประเภทสนบัสนุนคุณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถอปัเดตคา่ในฟิลด์ของกลุม่เรคคอรด์ไดใ้นเวลาเดยีวกนั ตวัอย่างเชน่ 
คณุอาจตอ้งการเปลีย่นเจา้ของแบทชข์องเรคคอร์ดเป็นพนกังานรายอืน่ ซึง่คุณกส็ามารถทาํไดโ้ดยการอปัเดตกลุม่เรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์เฉพาะบางประเภทสาํหรบั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ไมส่นบัสนุนคณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ 
ซึง่รวมถงึประเภทเรคคอรด์การตอบกลบัขอ้ความ แผนรบัสง่ขอ้ความ รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั งวดสนิคา้คงคลงั 
การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง การทาํรายการตวัอย่าง และสนิคา้ทีท่าํรายการ 

สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนคณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ คณุสามารถอปัเดตคา่ในเรคคอร์ดทีเ่ลอืกไดพ้รอ้มกนัถงึ 100 เรคคอรด์ หากมเีรคคอรด์มากกวา่ 100 เรคคอรด์ในรายการ 
คณุสามารถทาํงานซํ้าไดจ้นกวา่เรคคอรด์ทัง้หมดจะไดร้บัการอปัเดต หรอืคณุสามารถแกไ้ขรายการของคณุเพิม่เตมิเพือ่ใหม้เีฉพาะเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการอปัเดตเทา่นัน้ปรากฏอยู่ในรายการ 
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เมือ่อปัเดตกลุม่เรคคอรด์ โปรดใชข้อ้ควรพจิารณาต่อไปนี้: 

 ในการอปัเดตกลุม่เรคคอรด์ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิอ์ย่างใดอยา่งหนึง่ดงัต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย: อปัเดตฟิลด์ใดๆ เป็นกลุ่ม หรอื อปัเดตฟิลด์ทีแ่กไ้ขไดท้ีม่อียู่ในโครงรา่งเพจเป็นกลุม่ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุไม่มสีทิธิเ์หลา่นี้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึง่ คณุจะไมส่ามารถใชคุ้ณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์อปัเดตฟิลด์ทีแ่กไ้ขไดท้ีม่อียู่ในโครงรา่งเพจเป็นกลุม่ และไมม่สีทิธิ ์อปัเดตฟิลดใ์ดๆ เป็นกลุม่ 
ชดุฟิลด์ทีค่ณุสามารถอปัเดตไดผ้า่นคณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่อาจถูกจํากดั 
หากโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณกาํลงัอปัเดตเป็นโครงรา่งแบบสแตตกิ 
คณุจะสามารถอปัเดตไดเ้ฉพาะฟิลด์ทีค่ณุสามารถแกไ้ขไดบ้นโครงรา่งเพจรายละเอยีดทีก่าํหนดใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้เทา่นัน้ อย่างไรกต็าม 
หากโครงรา่งเพจรายละเอยีดเป็นโครงรา่งแบบไดนามกิ ชดุของฟิลด์ทีค่ณุสามารถอปัเดตผา่นทางคุณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่จะไมถู่กจํากดั 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์อปัเดตฟิลดใ์ดๆ เป็นกลุม่ ชดุของฟิลด์ทีค่ณุสามารถอปัเดตผา่นทางคณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่จะไมถู่กจํากดั โดยไมค่าํนงึถงึวา่บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์
อปัเดตฟิลด์ทีแ่กไ้ขไดท้ีม่อียู่ในโครงรา่งเพจเป็นกลุม่ ดว้ยหรอืไม ่และโดยไมค่าํนงึถงึวา่โครงรา่งเพจรายละเอยีดเป็นแบบสแตตกิหรอืแบบไดนามกิ 

หมายเหตุ: ฟิลด์ระบบบางรายการเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเสมอและสามารถอปัเดตไดโ้ดย Oracle CRM On Demand เทา่นัน้ 
ตวัอย่างของฟิลด์ทีเ่ป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเสมอ ไดแ้ก ่ฟิลด์จดัทาํและฟิลด์จดัทาํ: วนัที ่ซึง่ทัง้สองฟิลดม์อียู่ในประเภทเรคคอรด์หลายประเภท 

 หากคุณใชค้ณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุ่ม เพือ่เปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายบนเรคคอรด์โอกาสทางการขายตัง้แต่หนึ่งเรคคอรด์ขึน้ไป 
คา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดบ้นเรคคอรด์จะไมอ่ปัเดตเป็นเปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดด้ฟีอลต์สาํหรบัขัน้ตอนการขายใหม่ 
หากคุณตอ้งการใหเ้ปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดบ้นโอกาสทางการขายเปลีย่นแปลงไปเมือ่มกีารอปัเดตขัน้ตอนการขาย 
คณุตอ้งเปลีย่นขัน้ตอนการขายในแต่ละเรคคอรด์ทลีะรายการหรอืโดยการใชบ้รกิารทางเวบ็ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบับรกิารทางเวบ็ โปรดดูที ่การใชร้่วมกนักบับรกิารทางเวบ็ 

 คณุไมส่ามารถอปัเดตฟิลด์ทีอ่ยู่แต่ละฟิลด์บนเรคคอรด์ เชน่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ ลดี และอืน่ๆ ผา่นคณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ อย่างไรกต็าม หากบรษิทัของคณุใชท้ีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั 
คณุจะสามารถอปัเดตฟิลด์บนเรคคอรด์ทีอ่ยู่ระดบับนสดุได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั โปรดดูที ่ทีอ่ยู่ และ การใชท้ีอ่ยู่รว่มกนัระหวา่งเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย 
และคูค่า้ (ในหน้า 314) 

หมายเหตุ: คณุสามารถใชค้ณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่เพือ่อปัเดตคา่ในฟิลด์ต่างๆ ในกลุม่เรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายพรอ้มกนัได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอปัเดตคา่ในกลุม่เรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย โปรดดูที ่การเชือ่มโยงผลติภณัฑ์กบัโอกาสทางการขาย (ในหน้า 285) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน:  

 หากจําเป็น จดัทาํรายการเพือ่แสดงเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการอปัเดต สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํและการใชร้ายการ โปรดดูที ่การทํางานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 ในการอปัเดตกลุม่เรคคอรด์ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิอ์ย่างใดอยา่งหนึง่ดงัต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย: อปัเดตฟิลด์ใดๆ เป็นกลุ่ม หรอื อปัเดตฟิลด์ทีแ่กไ้ขไดท้ีม่อียู่ในโครงรา่งเพจเป็นกลุม่ 

 สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ทีส่ามารถเลอืกไดเ้มือ่คณุอปัเดตฟิลดข์ ัน้ตอนการขายบนเรคคอรด์โอกาสทางการขาย โปรดดูที ่เกีย่วกบัขัน้ตอนการขายและคณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ (ในหน้า 
295) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่ลอืกในรายการ 

ในการอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่ลือกในรายการ 

1 เปิดรายการเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการอปัเดต 

หมายเหตุ: เมือ่คณุใชฟ้งัก์ชนัอปัเดตเป็นกลุม่ จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีแ่สดงในเพจรายการเทา่นัน้ทีค่ณุสามารถอปัเดตได ้ตวัอย่างเชน่ หากคุณแสดงเพยีง 10 เรคคอรด์ในเพจรายการ 
จะมเีฉพาะเรคคอรด์ 10 รายการดงักลา่วเทา่นัน้ทีคุ่ณสามารถอปัเดตได ้คณุสามารถแสดงเรคคอรด์ไดส้งูสดุ 100 รายการในเพจรายการ 

2 หากจําเป็น เรยีงลาํดบัรายการเพือ่ใหเ้รคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการอปัเดตปรากฏอยู่บนสดุของรายการ 

คําแนะนํา: ในการเรยีงลาํดบัรายการตามคอลมัน์ ใหค้ลกิทีส่ว่นหวัของคอลมัน์ เมือ่ตอ้งการเรยีงลาํดบัรายการในคอลมัน์เดมิ แต่ในลาํดบัทีย่อ้นกลบั ใหค้ลกิทีส่ว่นหวัของคอลมัน์อกีครัง้ 

3 ในเพจรายการของเรคคอรด์ ใหค้ลกิที ่เมนู แลว้เลอืก อปัเดตเป็นกลุม่ 

4 ในขัน้ตอนที ่1 ลา้งชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัเรคคอรด์ทีคุ่ณไมต่อ้งการอปัเดต แลว้คลกิ ถดัไป 

5 ในขัน้ตอนที ่2 เลอืกฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการอปัเดต และป้อนคา่ใหมส่าํหรบัฟิลด์เหลา่นัน้ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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คณุสามารถเลอืกอปัเดตฟิลด์เป็นคา่ใหมไ่ดส้งูสดุ 5 ฟิลด์ ในการลบคา่ทีม่อียู่ออกจากฟิลด์ ใหเ้วน้คอลมัน์ค่าวา่งไวใ้นขัน้ตอนที ่2 

6 คลกิ เสรจ็สิน้ 
 

การรวมเรคคอรด์ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์บางประเภท หากคณุมเีรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั คณุจะสามารถรวมเรคคอรด์ทัง้สองใหเ้ป็นเรคคอรด์เดยีวได ้ฟงักช์นัการรวมนี้สามารถใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ฝา่ย 
ครวัเรอืน ลดี คูค่า้ พอรต์โฟลโิอ และคาํขอบรกิาร  

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่คณุรวมฝา่ย โปรดดูที ่เกีย่วกบัการรวมฝา่ยและการลบฝา่ย 

เมือ่คณุรวมสองเรคคอรด์ ใหค้ณุระบุคา่ฟิลด์จากเรคคอรด์ทัง้สองทีคุ่ณตอ้งการเกบ็ไวใ้นเรคคอรด์ทีเ่หลอื ซึง่เรยีกวา่ เรคคอรด์หลกั เรคคอรด์ทีถู่กลบไปเรยีกวา่ เรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั  

หมายเหตุ: หากบรษิทัของคณุใชท้ีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั คณุจะไมส่ามารถเลอืกแต่ละฟิลด์ในทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ และทีอ่ยู่หลกั ซึง่จะตอ้งคงไวเ้มือ่คณุรวมสองบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อสองราย 
ตามคา่ดฟีอลต์ ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ และทีอ่ยู่หลกัของเรคคอรด์หลกัจะไดร้บัการคงไว ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่ฟิลด์บรษิทั: การเตรยีมการอมิปอรต์ และ 
ฟิลด์ผูต้ดิต่อ: การเตรยีมการอมิปอรต์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูที ่ทีอ่ยู่ 

ขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้ใชใ้นการรวมเรคคอรด์: 

 หากฟิลด์มคีา่เหมอืนกนัทัง้ในเรคคอรด์หลกัและเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั และหากเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์นัน้ไดใ้นขณะทีด่ําเนนิการรวม อย่างไรกต็าม 
หากฟิลด์นัน้ไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็น คณุจะสามารถเลอืกคา่เวน้วา่งแทนคา่ทีม่อียู่ในฟิลด์นัน้ได ้

 ในฟิลด์ทีอ่ปัเดตโดยระบบ คา่ดฟีอลต์จะถูกกําหนดตามคา่จากเรคคอรด์หลกัระหวา่งการรวมเรคคอรด์ และคณุจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่นี้ได้ 

  ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ คณุสามารถระบุชดุคา่ทีต่อ้งการเกบ็ไวไ้ด ้คณุจะสามารถเลอืกตวัเลอืกดงัต่อไปนี้ไดใ้นระหว่างดําเนินการรวม: 

 ชดุคา่จากเรคคอรด์หลกั 

 ชดุคา่จากเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 

 ชดุคา่ทีร่วมคา่มาจากทัง้สองเรคคอรด์ สงูสดุถงึ 10 คา่ แต่ละคา่จะถูกรวมไวเ้พยีงหนึง่คา่เทา่นัน้ ถงึแมค้า่นัน้จะปรากฏในชดุคา่ในทัง้สองเรคคอรด์กต็าม 

 เวน้คา่วา่งไว ้ในกรณีทีเ่ป็นฟิลด์ทีไ่มจ่ําเป็น 

 ยกเวน้สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั เรคคอรด์ทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัจะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัโดยอตัโนมตั ิ 

ในกรณสีว่นใหญ่ Oracle CRM On Demand จะไมต่รวจสอบเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีซ่ํ้ากนั ในการลบเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทีซ่ํ้ากนั คณุตอ้งลบดว้ยตนเอง อย่างไรกต็าม 
ในกรณขีองโอกาสทางการขายทีม่กีารเชือ่มโยงกบับรษิทั Oracle CRM On Demand 
จะไมเ่ชือ่มโยงโอกาสทางการขายกบับรษิทัหลกัจากบรษิทัทีถู่กรวมหากโอกาสทางการขายมชีือ่โอกาสทางการขายและ ID 
ผูต้ดิต่อหลกัเดยีวกนักบัโอกาสทางการขายทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงกบับรษิทัหลกัแลว้ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุรวมเรคคอรด์สองรายการ ระบบจะคงคา่สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองใดๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัไวเ้สมอ แต่สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองใดๆ 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัจะไมเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัโดยอตัโนมตั ิอย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถใชง้านตวัเลอืกในโปรไฟลข์องบรษิทัเพือ่ใหค้ณุสามารถเชือ่มโยงสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองกบัสมดุบนัทกึหลกัโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุรวมเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเกบ็ขอ้มลูสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยงเมือ่รวมเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการคงสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยงไวเ้มือ่รวมเรคคอรด์" ในหน้า 130) 

 เมือ่คณุรวมบรษิทั เจา้ของเรคคอรด์บรษิทัทีซ่ํ้ากนัจะถูกเพิม่ไปในทมีของบรษิทั และสามารถเขา้ใชง้านเรคคอรด์หลกัไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

 หากมเีรคคอรด์ประเภทใดๆ กต็ามมากกวา่ 9999 รายการไดร้บัการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการรวม การดําเนนิการรวมจะไมเ่สรจ็สมบูรณ์ นอกจากนี้ 
หากมเีรคคอรด์จํานวนมากในประเภทใดๆ กต็ามไดร้บัการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการรวม การดําเนนิการรวมอาจเกดิไทมเ์อาต์ได ้แมว้า่จํานวนเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงไมว่า่ประเภทใดจะไมเ่กนิ 
9999 รายการกต็าม ยงัมปีจัจยัอืน่ทีอ่าจทาํใหก้ารดําเนินการรวมเกดิไทมเ์อาต์ไดด้ว้ย เชน่ ประเภทของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในการดําเนนิการรวม ความเรว็ของเครอืขา่ยของคณุ 
และโหลดทีม่อียู่บนฐานขอ้มลู Oracle CRM On Demand และเซริฟ์เวอร์ Oracle CRM On Demand คณุสามารถแกป้ญัหาเหลา่นี้ไดโ้ดยทาํดงัต่อไปนี้: 

 จําเป็นตอ้งยกเลกิการเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงบางรายการจากเรคคอรด์หลกักอ่นทีคุ่ณจะรวมเรคคอรด์หลกั  

 ดําเนนิการรวมในระหวา่งชว่งทีใ่ชน้้อย 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการดําเนนิการขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุต้องมสีทิธิ ์รวมเรคคอรด์ ในการรวมเรคคอรด์ประเภทฝา่ย บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมทีัง้สทิธิ ์จดัการผูใ้ช ้และ จดัการบทบาทและการเขา้ใช ้ดว้ย 

 อย่างน้อยจะตอ้งมเีงือ่นไขอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ครบถ้วน: 

 ระดบัการเขา้ใชข้องคณุสาํหรบัเรคคอรด์หลกัและระดบัการเขา้ใชข้องคณุสาํหรบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้าอนุญาตใหค้ณุลบเรคคอรด์ได ้

 บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์รวมเรคคอรด์โดยไมต่อ้งมสีทิธิล์บ ดว้ย 

หากระดบัการเขา้ใชข้องคณุสาํหรบัเรคคอรด์หลกัไมอ่นุญาตใหคุ้ณลบเรคคอรด์ และหากบทบาทผูใ้ชข้องคณุไมม่สีทิธิ ์รวมเรคคอรด์โดยไมต่อ้งมสีทิธิล์บ อยู่ดว้ย ปุ่ม รวม 
จะไมแ่สดงบนเรคคอรด์นัน้ 

 จดบนัทกึชือ่เรคคอรด์ไวเ้พือ่ใหค้ณุสามารถเลอืกเรคคอรด์เหลา่นัน้ในระหวา่งการรวมได ้

ในการรวมสองเรคคอรด์ 

1 เลอืกเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการคงไวใ้หเ้ป็นเรคคอรด์หลกั 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ คลกิปุ่ม รวม 

3 ในขัน้ตอนที ่1 คลกิไอคอนคน้หา และเลอืกเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 

4 ในขัน้ตอนที ่2 ตรวจสอบคา่ของเรคคอรด์แต่ละเรคคอรด์ และเลอืกคา่เพือ่บนัทกึเรคคอรด์ 

คอลมัน์ค่าทีจ่ะบนัทกึ แสดงคา่จากเรคคอรด์หลกัตามคา่ดฟีอลต์ 

5 ในขัน้ตอนที ่3 หากคุณตอ้งการใหส้มดุบนัทกึทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัดว้ยเมือ่รวมเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนที ่3 จะปรากฏเมือ่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการรวมสมดุบนัทกึของเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั ในโปรไฟลบ์รษิทั หากขัน้ตอนที ่3 ไมป่รากฏ 
หรอืหากคณุไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายในขัน้ตอนที ่3 สมดุบนัทกึใดๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัจะไมเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัโดยอตัโนมตัเิมือ่รวมเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเกบ็ขอ้มลูสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยงเมือ่รวมเรคคอรด์ (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัการคงสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยงไวเ้มือ่รวมเรคคอรด์" ในหน้า 130) 

6 คลกิ เสรจ็สิน้ 
 

เก่ียวกบัการคงสมดุบนัทึกท่ีกาํหนดเองท่ีเช่ือมโยงไว้เม่ือรวมเรคคอรด์ 
เมือ่คณุรวมเรคคอรด์สองรายการ ระบบจะคงคา่สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองใดๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอร์ดหลกัไวเ้สมอ แต่สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองใดๆ 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัจะไมเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัโดยอตัโนมตั ิ
ซึง่หมายความวา่หากผูใ้ชม้สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัผา่นการเป็นสมาชกิของสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 
และหากผูใ้ชไ้มม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัหรอืเรคคอรด์หลกัผา่นสว่นประกอบการควบคุมสทิธิเ์ขา้ใชอ้ืน่ๆ ผูใ้ชน้ัน้จะไมม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์หลกัหลงัจากมกีารรวมเรคคอรด์ 
เวน้แต่คุณจะเชือ่มโยงสมดุบนัทกึทีเ่หมาะสมเขา้กบัเรคคอรด์หลกัดว้ยตนเองหลงัจากทีคุ่ณรวมเรคคอรด์ 

อย่างไรกต็าม หากผูดู้แลระบบของคณุเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย ใชง้านการรวมสมดุบนัทกึของเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั ในโปรไฟลข์องบรษิทั จากนัน้เมือ่คณุรวมเรคคอรด์สองรายการ 
ขัน้ตอนเพิม่เตมิในการดําเนนิการรวมจะมตีวัเลอืกใหเ้ชือ่มโยงสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองของเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัเขา้กบัเรคคอรด์หลกั 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอรด์และการรวมเรคคอรด์ 
หากคณุเลอืกตวัเลอืกเพือ่เชือ่มโยงสมดุบนัทกึทีก่ําหนดเองของเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนักบัเรคคอรด์หลกัเมือ่คณุรวมสองเรคคอรด์เขา้ดว้ยกนั 
โหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีไ่ดร้บัการตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์จะกําหนดวา่สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองรายการใดทีจ่ะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัหลงัจากทีคุ่ณรวมเรคคอรด์ 
ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นต่อไปนี้ 

โหมดผูใ้ช้ 
หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ช ้จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้หลงัจากทีค่ณุรวมเรคคอรด์: 

 ฟิลดส์มดุบนัทกึบนเรคคอรด์หลกัแสดงสมดุบนัทกึของผูใ้ชส้าํหรบัเจา้ของเรคคอรด์หลกั 

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัจะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัในส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั 

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัจะยงัคงเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกัต่อไป 

โหมดสมุดบนัทึก 
หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้หลงัจากทีคุ่ณรวมเรคคอรด์: 

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์สมดุบนัทกึในขัน้ตอนที ่2 ของการดําเนนิการรวมจะกลายเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบัเรคคอรด์หลกั หากคุณเลอืกสมดุบนัทกึจากเรคคอรด์หลกั 
สมดุบนัทกึหลกัจากเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัจะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั อย่างไรกต็าม 
หากคุณเลอืกสมดุบนัทกึจากเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัเป็นสมดุบนัทกึหลกั สมดุบนัทกึทีเ่คยเป็นสมดุบนัทกึหลกัสาํหรบัเรคคอรด์หลกัจะไมเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัโดยอตัโนมตั ิ

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัจะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัในส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั 

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีไ่มใ่ชร่ายการหลกัทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัจะยงัคงเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกัต่อไป 

โหมดผสม 
หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผสม จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้หลงัจากทีค่ณุรวมเรคคอรด์: 

 หากทัง้เรคคอรด์หลกัและเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัมเีจา้ของทีร่ะบุใหก้บัทัง้คู่ ลกัษณะการทํางานจะเหมอืนกบัเมือ่มกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดผูใ้ช ้

 หากทัง้เรคคอรด์หลกัและเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัมสีมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีร่ะบุใหก้บัทัง้คู่ ลกัษณะการทาํงานจะเหมอืนกบัเมือ่มกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ 

 หากเรคคอรด์หลกัมสีมดุบนัทกึทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์นัน้ และหากเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัมสีมดุบนัทกึหลกัทีก่ําหนดเองทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์นัน้ จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้หลงัจากมกีารรวมเรคคอรด์: 

 สมดุบนัทกึทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์สมดุบนัทกึในขัน้ตอนที ่2 ของการดําเนนิการรวมจะแสดงขึน้ในฟิลด์สมดุบนัทกึของเรคคอรด์หลกัหลงัจากมกีารรวมเรคคอรด์ 
หากคุณเลอืกสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองจากเรคคอร์ดทีซ่ํ้ากนั สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองนัน้จะกลายเป็นสมดุบนัทกึหลกั และจะไม่มกีารป็อปปเูลทฟิลด์เจา้ของบนเรคคอรด์หลกั  

หากคุณเลอืกสมดุบนัทกึผูใ้ชจ้ากเรคคอรด์หลกั ผูใ้ชด้งักลา่วจะกลายเป็นเจา้ของเรคคอรด์หลกัและฟิลด์สมดุบนัทกึจะแสดงสมดุบนัทกึผูใ้ชส้าํหรบัเจา้ของเรคคอรด์หลกั 
เรคคอรด์หลกัจะไม่มสีมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์นัน้ 

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั รวมถงึสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีเ่ป็นสมดุบนัทกึหลกับนเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 
จะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั 

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัจะยงัคงเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกัต่อไป 

 หากเรคคอรด์หลกัมสีมดุบนัทกึทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์นัน้ และเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัมเีจา้ของทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์นัน้ จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้: 

 สมดุบนัทกึทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์สมดุบนัทกึในขัน้ตอนที ่2 ของการดําเนนิการรวมจะแสดงขึน้ในฟิลด์สมดุบนัทกึของเรคคอรด์หลกัหลงัจากมกีารรวมเรคคอรด์ 
หากคุณเลอืกสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองจากเรคคอร์ดหลกั สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองนัน้จะยงัคงเป็นสมุดบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองต่อไป และจะไม่มกีารป็อปปเูลทฟิลด์เจา้ของบนเรคคอรด์หลกั  

หากคุณเลอืกสมดุบนัทกึผูใ้ชจ้ากเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั ผูใ้ชน้ัน้จะกลายเป็นเจา้ของเรคคอรด์หลกั และฟิลด์สมดุบนัทกึบนเรคคอรด์หลกัจะแสดงสมดุบนัทกึผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ชน้ัน้ 
เรคคอรด์หลกัไม่มสีมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองหลงัจากมกีารรวมเรคคอรด์ 
สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีเ่ป็นสมดุบนัทกึหลกัจะไมเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัโดยอตัโนมตัหิลงัจากมกีารรวมเรคคอรด์ 
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 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัจะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัในส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั  

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีไ่มใ่ชร่ายการหลกัทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัจะยงัคงเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หลกั

ต่อไป 

เก่ียวกบัข้อมูลในลิงคท่ี์ไปยงัสมดุบนัทึกท่ีกาํหนดเอง 
หากสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัรวมถงึเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนักอ่นทีค่ณุจะรวมเรคคอรด์ ขอ้มลูในการเชือ่มโยงสมดุบนัทกึจากเรคคอรด์หลกัจะไดร้บัการเกบ็หลงัการรวมเรคคอรด์ 
ซึง่รวมถงึการตัง้คา่ในชอ่งทาํเครือ่งหมาย การเชือ่มโยงอตัโนมตั ิหากสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั และไมเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกักอ่นทีคุ่ณจะรวมเรคคอรด์ 
จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้เมือ่เชือ่มโยงสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองกบัเรคคอรด์หลกัหลงัการรวมเรคคอรด์: 

 ไมม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย การเชือ่มโยงอตัโนมตั ิในการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกั แมว้า่จะมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย การเชือ่มโยงอตัโนมตั ิในการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนักต็าม 

 ฟิลดว์นัทีเ่ริม่ตน้และวนัทีส่ ิ้นสดุในการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัจะไดร้บัการป็อปปเูลทดว้ยขอ้มลูจากฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งในการเชือ่มโยงไปยงัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 
หรอืเวน้วา่งไวห้ากไมไ่ดร้บัการป็อปปเูลทในการเชือ่มโยงไปยงัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 
 

การเพ่ิมหมายเหตุ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีร่องรบัคุณสมบตักิารบนัทกึหมายเหตุ คณุสามารถเพิม่หมายเหตุไดส้องวธิ:ี 

 โดยคลกิไอคอนหมายเหตุ ทีด่า้นบนขวาของเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ไอคอนนี้จะแสดงขึน้หากใชง้านศนูย์ขอ้ความสาํหรบับรษิทัของคุณ ดว้ยวธินีี้ 
คณุสามารถเพิม่หมายเหตใุนรายการหมายเหตุสาํหรบัเรคคอรด์ และขอรบัขอ้มลูจากหมายเหตุทีเ่พิม่เขา้ในเรคคอรด์ได ้   

 โดยคลกิ ใหม่ ในสว่นหมายเหต ุ

โดยทัว่ไป หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดส้รา้งไอคอน หมายเหตุไวแ้ลว้ จะไม่มสีว่นหมายเหตุปรากฏขึน้ อย่างไรกต็าม หากมสีว่นหมายเหตุปรากฏขึน้ 
นัน่คอืเมือ่คุณเพิม่หมายเหตุในรายการหมายเหตุจะมกีารเพิม่ไปในสว่นหมายเหตุดว้ย  

ดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัศนูย์ขอ้ความไดท้ี ่การทาํงานกบัศนูย์ขอ้ความ (ในหน้า 42) และดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชร้ายการหมายเหตุไดท้ี ่การทาํงานกบัรายการหมายเหตุ (ในหน้า 134)  

วธิทีีใ่ชจ้ดัทาํหมายเหตุไมแ่ตกต่างจากสทิธิก์ารเขา้ใชห้มายเหตุ  

ในการเพิม่หมายเหตุโดยใช้ไอคอนหมายเหตุ 

1 เลอืกเรคคอรด์ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีด คลกิไอคอนหมายเหตุ 

3 คลกิ หมายเหตุใหม่ 

4 ในบรรทดับนสดุของหมายเหตุ ใหก้รอกขอ้มลูในหวัเรือ่ง  
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5 เพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชค้นอื่นดูหมายเหตุ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีช่อ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั ควบคุมการเขา้ใชห้มายเหตุ โปรดดูที ่เพจแกไ้ขหมายเหตุ (ในหน้า 133) 

6 คลกิ บนัทกึ 

ในการเพิม่หมายเหตุลงในส่วนหมายเหตุ 

1 เลอืกเรคคอรด์ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีด ใหเ้ลือ่นสว่นหมายเหตุ ลงดา้นลา่งแลว้คลกิ ใหม ่ในแถบชือ่หมายเหตุ 

3 ในเพจแกไ้ขหมายเหตุ ใหก้รอกขอ้มลูในหวัเรือ่ง  

4 เพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้อ้ ืน่ดูหมายเหตุ ใหเ้ลอืก สว่นตวั  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีช่อ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั ควบคุมการเขา้ใชห้มายเหตุ โปรดดูที ่เพจแกไ้ขหมายเหตุ (ในหน้า 133) 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

เพจแก้ไขหมายเหต ุ
เพจแกไ้ขหมายเหตุใหคุ้ณเพิม่หมายเหตุในเรคคอรด์ หรอือปัเดตขอ้มลูในหมายเหตุทีม่อียู่ ซึง่จะแสดงชดุฟิลด์สาํหรบัเรคคอรด์หมายเหตุทัง้หมด ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์ตา่งๆ บนเพจแกไ้ขหมายเหต ุ

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

หวัเรือ่ง ฟิลด์ขอ้ความทีจ่ําเป็นซึง่คุณป้อนคาํอธบิายสัน้ๆ ของเนื้อหาหรอืวตัถุประสงคข์องหมายเหตุ 

สว่นตวั หากคุณคอืผูจ้ดัทาํหมายเหตุ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั จะทาํงานดงันี้: 

 หากคุณไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั หรอืคณุยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายหลงัจากทีเ่พิง่เลอืก 
ใครกต็ามทีม่กีารเขา้ใชเ้รคคอรด์จะสามารถเหน็หมายเหตุของเรคคอรด์ 

 หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั ผูใ้ชอ้ืน่จะมองไมเ่หน็หมายเหตุตามคา่ดฟีอลต ์
แมว้า่หมายเหตุจะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีผู่อ้ ืน่มองเหน็ไดก้ต็าม อย่างไรกต็าม ผูใ้ชบ้างรายอาจมองเหน็หมายเหตุนัน้ 
ผูใ้ชท้ีใ่ชง้านสทิธิด์ูหมายเหตุสว่นตวัในบทบาทผูใ้ชข้องตนจะมสีทิธิม์องเหน็หมายเหตุทัง้หมดทีม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั ไว ้
โดยไมค่าํนงึวา่เจา้ของหมายเหตุจะเป็นผูใ้ด 
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิด์ูหมายเหตุสว่นตวัจะไมส่ามารถอปัเดตหรอืลบหมายเหตุทีม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั 
ไวก้บัหมายเหตุทีเ่ป็นของผูใ้ชอ้ืน่ โดยทัว่ไปแลว้ สทิธิด์ูหมายเหตุสว่นตวัจะระบุใหก้บัผูดู้แลระบบของบรษิทัเท่านัน้ 

หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั ในหมายเหตุทีค่ณุไมไ่ดจ้ดัทาํ 
เฉพาะผูจ้ดัทาํหมายเหตุดงักลา่วและผูใ้ชท้ีม่สีทิธิด์ูหมายเหตุสว่นตวัเทา่นัน้จงึจะสามารถเหน็หมายเหตุหลงัจากทีคุ่ณบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคุ

ณ คณุและผูใ้ชอ้ืน่จะไมส่ามารถเหน็หมายเหตุนัน้ อย่างไรกต็าม ชือ่ของคณุจะปรากฏในฟิลดเ์จา้ของของหมายเหตุนัน้ 

คาํอธบิาย เนื้อหาของหมายเหตุ จํานวนตวัอกัษรสงูสดุทีอ่นุญาตคอื 16,350 ตวั 

หมายเหตุ: ขอ้จํากดัอืน่ๆ จะใชเ้มือ่คณุอมิปอรต์หมายเหตุเขา้ใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่ฟิลด์หมายเหตุ: 
การจดัเตรยีมการอมิปอรต์) 
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เพจหมายเหต ุ(รายการ) 
เพจหมายเหตุ จะแสดงหมายเหตุทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ ตารางต่อไปนี้จะอธบิายสิง่ทีค่ณุสามารถทําไดใ้นเพจหมายเหตุ: 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

จดัทาํหมายเหตุ ในแถบชือ่หมายเหตุ ใหค้ลกิทีปุ่่ม หมายเหตุใหม่ ในเพจแกไ้ขหมายเหตุ ใหก้รอกขอ้มลูทีจ่ําเป็นและบนัทกึเรคคอรด์ 

ลบหมายเหตุ คลกิทีล่งิค ์Del ในแถวของเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการลบ คณุสามารถเรยีกขอ้มลูรายการเดมิทีล่บไปหลงัจากลบออกแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั 

คน้หาหมายเหตุ คลกิทีส่ว่นหวัคอลมัน์เพือ่เรยีงลาํดบัขอ้มลูสาํหรบัคอลมัน์นัน้ หากมกีารควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษร 
คณุจะสามารถคลกิทีส่่วนหวัของคอลมัน์หวัเรือ่ง และคลกิทีต่วัอกัษรในแถบตวัอกัษรเพือ่คน้หาหมายเหตุทีม่หีวัเรือ่งทีข่ ึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรนัน้ได้ 
สาํหรบัหมายเหตุทีข่ ึน้ตน้ดว้ยตวัเลข ใหค้ลกิที ่0-9 

หมายเหตุ: หากภาษาของผูใ้ชข้องคณุคอื เกาหล ีญีปุ่่น จนีแผ่นดนิใหญ่ หรอืจนีดัง้เดมิ การควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษรจะใชไ้มไ่ด ้

ดูเพจแบบรายการ คลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ 

แสดงเรคคอรด์เพิม่ข ึน้/ลดลง ในรายการดรอปดาวน์ทีแ่สดงจํานวนเรคคอรด์ทีด่้านลา่งของเพจ ใหเ้ลอืกจํานวนเรคคอรด์ ทีต่อ้งการดูในครัง้เดยีว 

อปัเดตหมายเหต ุ คลกิทีล่งิค ์แกไ้ข ในแถวของเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการอปัเดต ในเพจแกไ้ขหมายเหตุ ใหอ้ปัเดตขอ้มลูและบนัทกึเรคคอรด์นัน้ 
หากการแกไ้ขแบบอนิไลน์สามารถใชง้านในบรษิทัของคณุ คณุจะยงัสามารถแกไ้ขฟิลด์ทีแ่สดงในเพจหมายเหตุแบบอนิไลน์ไดด้ว้ย 

ทาํเครือ่งหมายหมายเหตุวา่เป็นสว่นตวั คลกิทีล่งิค ์แกไ้ข ในแถวของเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการอปัเดต ในเพจแกไ้ขหมายเหตุ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 'สว่นตวั' 
หากการแกไ้ขแบบอนิไลน์สามารถใชง้านในบรษิทัของคณุ คณุจะยงัสามารถแกไ้ขฟิลด์ทีแ่สดงในเพจหมายเหตุแบบอนิไลน์ไดด้ว้ย 

หมายเหตุ: ผูใ้ชบ้างรายสามารถเขา้ใชห้มายเหตุของผูใ้ชอ้ืน่ ซึง่มกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั ไว ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิคีวบคมุการเขา้ใชห้มายเหตุของชอ่งทาํเครือ่งหมาย สว่นตวั โปรดดูที ่เพจแกไ้ขหมายเหตุ (ในหน้า 133) 

ดูรายละเอยีดหมายเหต ุ คลกิทีล่งิค ์แกไ้ข ในแถวของเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการดู ในเพจแกไ้ขหมายเหตุ ใหต้รวจสอบรายละเอยีดหมายเหต ุ

  
 

การทาํงานกบัรายการหมายเหตุ 
หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตันิี้ เพจรายละเอยีดเรคคอรด์จะมไีอคอนหมายเหตุอยู่ทีมุ่มขวาบน ตวัเลขทีอ่ยู่ถดัจากไอคอนหมายเหตุจะระบุจํานวนของหมายเหตุทีแ่นบกบัเรคคอรด์  

เมือ่คณุคลกิทีไ่อคอนหมายเหตุ รายการหมายเหตุจะปรากฏขึน้ สาํหรบัหมายเหตุแต่ละรายการ จะแสดงชือ่ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํหมายเหตุ 
พรอ้มแสดงหวัเรือ่งหรอืหากไม่มหีวัเรือ่งจะแสดงขอ้ความสว่นแรกของหมายเหตุ และแสดงวนัทีข่องหมายเหตุหรอืหากเป็นหมายเหตุของวนันี้จะแสดงเวลา 

จากรายการหมายเหตุ คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้:  

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ดูหมายเหตุ เลือ่นลงมาทีห่มายเหตุทีต่อ้งการ 

จดัทาํหมายเหตุใหม่ คลกิ หมายเหตุใหม่ ป้อนหวัเรือ่งทีบ่รรทดัแรก ป้อนหมายเหตุ และคลกิ บนัทกึ 
หมายเหตุจะถูกสง่ไปทีศู่นย์ขอ้ความผูใ้ชท้ัง้หมดทีข่อรบัขอ้มลูเรคคอรด์ 
ผูใ้ชส้ามารถคลกิทีล่งิคใ์นหมายเหตุเพือ่นาวเิกตไปยงัเรคคอรด์จากศูนย์ขอ้ความได้  

ขอรบัขอ้มลูหมายเหตุในเรคคอรด์ คลกิ ขอรบัขอ้มลู สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ขอรบัขอ้มลูหมายเหตุ (โปรดดูที ่"การขอรบัขอ้มลูหมายเหตุ" ในหน้า 135) 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ลบหมายเหตุ เลือ่นลงไปยงัมายเหตุทีต่อ้งการ และคลกิ ลบ การดําเนนิการนี้จะลบหมายเหตุออกจากศนูย์ขอ้ความและเพจรายละเอยีดเรคคอรด์  

ดูรายละเอยีดผูใ้ชท้ีส่ง่หมายเหตุถงึคุณ เลือ่นลงไปยงัหมายเหตุทีต่อ้งการ และคลกิชือ่ผูใ้ช ้เพจรายละเอยีดผูใ้ชข้องผูใ้ชค้นนัน้จะปรากฏขึน้ 

 
 

การขอรบัข้อมลูหมายเหต ุ
คณุสามารถขอรบัขอ้มลูหมายเหตุทีเ่พิม่ในเรคคอร์ดได ้ดงันัน้เมือ่ใครกต็ามเพิม่หมายเหตุในเรคคอร์ด หมายเหตุนัน้จะสง่ไปทีศ่นูย์ขอ้ความของคณุ 
คณุสามารถขอรบัขอ้มลูหมายเหตุในเรคคอรด์ใดกไ็ดท้ีค่ณุสามารถเขา้ใชไ้ด ้  

จากศนูยข์อ้ความคณุสามารถคลกิทีล่งิคใ์นหมายเหตุในเรคคอรด์เพือ่นาวเิกตไปยงัเรคคอรด์ได ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัศนูย์ขอ้ความ โปรดดูที ่การทาํงานกบัศนูยข์อ้ความ (ในหน้า 42) 

ในการขอรบัข้อมูลหมายเหตุในเรคคอรด์ 

1 เลอืกเรคคอรด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีด คลกิไอคอนหมายเหตุ 

3 คลกิทีปุ่่ม ขอรบัขอ้มลู 

ป้ายของปุ่มจะเปลีย่นเป็น ยกเลกิการขอรบัขอ้มลู คณุสามารถยกเลกิการขอรบัขอ้มลูไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ยกเลกิการขอรบัขอ้มลู 
 

การส่งหมายเหตุให้กบัผู้ใช้อ่ืนๆ 
คณุสามารถสง่หมายเหตุใหก้บัผูใ้ชค้นอืน่ๆ ไดโ้ดยการคลกิทีไ่อคอนหมายเหตุซึง่อยู่ถดัจากชือ่ของผูใ้ชใ้นแอพลเิคชนั หมายเหตุดงักลา่วจะถูกสง่ไปยงัศนูย์ขอ้ความของผูใ้ชค้นดงักลา่ว  

คณุสามารถใชค้ณุสมบตันิี้กบัฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชือ่ผูใ้ช ้เชน่ ชือ่ เจา้ของ ผูจ้ดัทาํ และผูแ้กไ้ข ได ้โดยฟิลด์เหลา่นี้จะแสดงอยูใ่นเพจรายละเอยีด รายการ และพืน้ทีส่ว่นอืน่ๆ ในแอปพลเิคชนั  

จากศนูยข์อ้ความ คณุสามารถตอบกลบัหมายเหตุของผูใ้ชค้นอืน่ๆ ได ้ 

คณุสามารถเพิม่เรคคอรด์ผูใ้ชล้งในสว่นเรคคอรด์รายการใชบ้่อย ในแถบ การดําเนนิการ ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถเขา้ถงึผูใ้ชท้ีค่ณุสง่ขอ้ความใหบ้่อยครัง้ไดอ้ย่างรวดเรว็   

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชศ้นูย์ขอ้ความ โปรดดูที ่การทาํงานกบัศนูย์ขอ้ความ (ในหน้า 42) 

ในการส่งหมายเหตุให้กบัผูใ้ช้อืน่ 

1 เลือ่นตวัชีไ้วเ้หนอืฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชือ่ผูใ้ชจ้นไอคอนหมายเหตปุรากฏขึน้ 

2 คลกิทีไ่อคอนหมายเหตุ  
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3 ป้อนหมายเหตุและคลกิ บนัทกึ 
 

การทาํงานกบัเอกสารแนบ 
ทัง้นี้ ตามการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ คณุสามารถแนบไฟล ์(และในบางกรณ ีแนบ URL) ในเรคคอรด์ประเภทต่างๆ ได ้
คณุสามารถดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการแนบไฟลใ์นหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการแนบไฟล์และ URL ผา่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ลว่งหน้า โปรดดูที ่การแนบไฟล์และ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการแนบไฟลใ์นเรคคอร์ดทีส่นบัสนุนฟิลด์เอกสารแนบ โปรดดูที ่การแนบไฟลใ์นเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ (โปรดดูที ่
"การแนบไฟล์กบัเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ" ในหน้า 142) 

สาํหรบัรายการของประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ล่วงหน้า และรายการของประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนฟิลด์เอกสารแนบ โปรดดูที ่เกีย่วกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 
136) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเอกสารแนบ: 

 เกีย่วกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

 รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 140) 

 เพจรายการเอกสารแนบ (ในหน้า 141) 
 

เก่ียวกบัเอกสารแนบ 
ขึน้อยูก่บัประเภทเรคคอรด์และวธิกีารตัง้คา่ Oracle CRM On Demand ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ คณุสามารถแนบไฟลใ์นบางเรคคอรด์ดว้ยวธิกีารต่อไปนี้: 

 ผา่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบในเรคคอร์ดหลกั 

 ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ 

เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกบัเอกสารแนบ 
ในเรคคอรด์บางประเภท ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถเพิม่รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้ค่าลว่งหน้าในโครงรา่งเพจเรคคอรด์ 
คณุสามารถเชือ่มโยงเอกสารแนบหลายรายการกบัเรคคอรด์หลกัหนึ่งได ้เอกสารแนบทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกัดว้ยวธินีี้อาจประกอบดว้ยไฟลห์รอื URL 

ประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สนบัสนุนรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ลว่งหน้า: 

 บรษิทั 

 กจิกรรม 

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และ 03 

 ตวัแทนจําหน่าย 

 กจิกรรม 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  137 

 

 เงนิทุน 

 คาํขอเงนิทนุ 

 ครวัเรอืน 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 คูค่า้ 

 การเป็นสมาชกิโปรแกรม 

 คาํขอบรกิาร 

 ทางแกป้ญัหา 

เอกสารแนบยงัสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์อเลติและเรคคอรด์ขัน้ตอนการขาย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแนบไฟล์และ URL กบัเรคคอรด์ผา่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ลว่งหน้า โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 140) 

 เพจรายการเอกสารแนบ (ในหน้า 141) 

เก่ียวกบัฟิลดเ์อกสารแนบ 
ในประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ คณุสามารถแนบไฟล์เดยีวในเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ ทัง้นี้ ตามการตัง้คา่โครงรา่งเพจของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 
ฟิลดเ์อกสารแนบจะสามารถใชไ้ดใ้นประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02, 03, 04 และสงูกวา่ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์อืน่ได้ 
หากฟิลด์เอกสารแนบสามารถใชไ้ดใ้นประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีเ่กีย่วขอ้ง คณุจะสามารถแนบไฟลห์นึง่กบัเรคคอรด์แต่ละรายการทีเ่กีย่วขอ้งได ้
การตัง้คา่เชน่นี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถเชือ่มโยงไฟล์หลายๆ ไฟลเ์ขา้กบัเรคคอรด์หลกัหนึง่รายการได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการตัง้คา่เอกสารแนบ 

 รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

 การทาํรายการตวัอย่าง 

 ลายเซน็ 

ประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สนบัสนุนฟิลด์เอกสารแนบ อย่างไรกต็าม ประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้สามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ ดงันี้: 

 เอกสารแนบการยอมรบั 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบการยอมรบัสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์การยอมรบัเทา่นัน้ 

 เอกสารแนบแอปพลเิคชนั 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบแอปพลเิคชนัสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์แอปพลเิคชนัเทา่นัน้ 

 เอกสารแนบแผนธุรกจิ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบแผนธุรกจิสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์แผนธุรกจิเทา่นัน้ 

 เอกสารแนบการรบัรอง 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบการรบัรองสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์การรบัรองเทา่นัน้ 
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 เอกสารแนบคอรส์ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบคอรส์สามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์คอรส์เท่านัน้ 

 เอกสารแนบการทดสอบ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบการทดสอบสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์การทดสอบเทา่นัน้ 

 เอกสารแนบคําขอ MDF 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบคาํขอ MDF สามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์คาํขอ MDF เทา่นัน้ 

 เอกสารแนบวตัถุประสงค์ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบวตัถุประสงคส์ามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์วตัถุประสงคเ์ท่านัน้ 

 เอกสารแนบโปรแกรมคู่คา้ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบโปรแกรมคู่คา้สามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์โปรแกรมคูค่า้เทา่นัน้ 

 เอกสารแนบกรมธรรม์ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบกรมธรรมส์ามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์กรมธรรมเ์ทา่นัน้ 

 เอกสารแนบคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

ประเภทเรคคอรด์เอกสารแนบคาํขอตัง้ราคาพเิศษสามารถใชเ้ป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์คาํขอตัง้ราคาพเิศษเทา่นัน้ 

ประเภทเรคคอรด์บางชนดิเหลา่นี้เป็นแบบเฉพาะอุตสาหกรรมหรอืเฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 
และอาจไมม่ใีนเวอรช์นั Oracle CRM On Demand ของคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการแนบไฟลใ์นเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ โปรดดูที ่การแนบไฟลใ์นเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ (โปรดดูที ่"การแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ" ในหน้า 
142) 
 

การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ 
หมายเหตุ: หวัขอ้นี้ใชส้าํหรบัเอกสารแนบทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ผา่นทางรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ลว่งหน้าเทา่นัน้ 
สาํหรบัรายการของประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ล่วงหน้า โปรดดูที ่เกีย่วกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ล่วงหน้า คณุสามารถแนบไฟลแ์ละ URL ในเรคคอรด์หลกั หลงัจากแนบไฟลห์รอื URL ในเรคคอรด์แลว้ คณุสามารถ: 

 ดูเอกสารแนบ 

 เลอืกเอกสารแนบอืน่ๆ 

 สาํหรบัการแนบไฟล ์ใหอ้ปัเดตเนื้อหาของไฟลแ์ละแทนทีเ่อกสารแนบกอ่นหน้าดว้ยเอกสารทีแ่กไ้ขแลว้ 

เมือ่แนบไฟลใ์นเรคคอรด์ โปรดใชข้อ้ควรพจิารณาต่อไปนี้: 

 คณุสามารถอปัโหลดไฟลท์ีบ่บีอดั รวมถงึไฟล์ .zip 

 เพือ่เป็นการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มลู Oracle CRM On Demand จะไมอ่นุญาตใหค้ณุแนบไฟล์ทีส่ามารถรนัไดท้ีม่นีามสกลุไฟล์ เชน่ .exe หรอื .bat 

หมายเหตุ: เมือ่ผูใ้ชค้ลกิไฟลท์ีส่ามารถรนัไดท้ีม่นีามสกลุ .exe หรอื .bat ผูใ้ชจ้ะสามารถเลอืกไดว้า่จะรนัหรอืบนัทกึไฟล์ 
ในการป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชร้นัไฟล์ทีส่ามารถรนัไดโ้ดยไมต่ัง้ใจโดยตรงจาก Oracle CRM On Demand ในลกัษณะนี้ Oracle CRM On Demand 
จงึไมอ่นุญาตใหคุ้ณแนบไฟลท์ีม่นีามสกลุไฟลด์งักลา่วในเรคคอรด์ อย่างไรกต็าม คณุสามารถแกไ้ขไดโ้ดยเปลีย่นนามสกลุไฟลใ์หเ้ป็นอย่างอืน่กอ่นอปัโหลดไฟล ์
หากคุณเปลีย่นนามสกลุไฟลเ์ป็น .txt ผูใ้ชท้ีค่ลกิไฟลน์ัน้จะไมเ่หน็ตวัเลอืกทีใ่หร้นัหรอืบนัทกึไฟล ์ผูใ้ชต้อ้งบนัทกึไฟลน์ัน้ลงในเครือ่ง 
แลว้เปลีย่นนามสกลุไฟลไ์ปเป็นนามสกลุทีถู่กตอ้งสาํหรบัไฟลท์ีส่ามารถรนัได้ แลว้จงึรนัไฟล์นัน้ 

 ชือ่ไฟลส์ามารถประกอบดว้ยตวัอกัษรใดกไ็ดท้ีร่ะบบสนบัสนุนใหใ้ชไ้ดก้บัชือ่ไฟลใ์น Microsoft Windows 
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 ในกรณขีองไฟลท์ีอ่ปัโหลดเป็นเอกสารแนบไปยงัเรคคอรด์ผา่นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีม่กีารตัง้ค่าไวล้ว่งหน้า 
คณุไมส่ามารถอปัโหลดสองไฟลท์ีม่ชี ือ่เหมอืนกนัเป็นเอกสารแนบไปยงัเรคคอรด์หลกัเดยีวกนัได้ อย่างไรกต็าม ภาพถ่ายทัง้หมดทีอ่ปัโหลดจากอุปกรณ์เคลือ่นทีท่ ีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร iOS 
จะมชีือ่เดยีวกนัตามทีก่าํหนดโดยอุปกรณ์เคลือ่นทีน่ัน้ ในการยนืยนัใหแ้น่ใจวา่ชือ่ไฟลจ์ะไมซ่ํ้ากนัภายในชดุเอกสารแนบทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกั Oracle CRM On Demand 
จะเพิม่บนัทกึเวลาปจัจุบนัลงในชือ่ไฟลข์องไฟลด์งักลา่วทัง้หมด ซึง่หมายความวา่หากคณุอปัโหลดไฟลเ์ดยีวกนัเป็นเอกสารแนบมากกวา่หนึ่งครัง้จากอุปกรณ์เคลือ่นทีท่ ีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร iOS 
ไฟลน์ัน้จะถูกเพิม่เป็นเอกสารแนบในแต่ละครัง้ทีคุ่ณอปัโหลด แต่ชือ่ไฟลข์องเอกสารแนบใน Oracle CRM On Demand จะต่างกนั 

 ไฟลแ์ต่ละไฟล์ทีคุ่ณพยายามอปัโหลดจะไดร้บัการสแกนไวรสั หากพบไวรสัในไฟล์ ระบบจะไมอ่ปัโหลดไฟลน์ัน้ และจะปรากฏขอ้ความขึน้ 

 ไฟลท์ีอ่ปัโหลดตอ้งมขีนาดน้อยกวา่ 20 MB หากคุณมไีฟลข์นาดใหญ่กวา่ ลองพจิารณาดําเนนิการดงันี้: 

 บบีอดัไฟลเ์พือ่ใหเ้ลก็ลง 

 แบ่งไฟลเ์ป็นไฟล์ทีม่ขีนาดเลก็ลง (และบบีอดัไฟลเ์หลา่นัน้ หากจําเป็น) 

 วางไฟลไ์วใ้นเซริฟ์เวอรท์ีใ่ชร้่วมกนัและระบุพาธและชือ่ไฟลแ์ทนการแนบไฟลไ์ปกบัเรคคอรด์ 

ในการแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ 

1 เลอืกเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการแนบไฟลห์รอื URL 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในหน้ารายละเอยีด เลือ่นลงมาทีส่ว่นเอกสารแนบ และคลกิที ่เพิม่เอกสารแนบ หรอื เพิม่ URL ในแถบชือ่ 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการสง่ผูใ้ชไ้ปยงัเซริฟ์เวอรส์าธารณะเพือ่เขา้ใชไ้ฟล ์ใหค้ลกิ เพิม่ URL แทนทีจ่ะคลกิ เพิม่เอกสารแนบ และทาํตามขัน้ตอนสาํหรบัเพิม่เอกสารแนบทีเ่ป็น URL 
ไมใ่ชเ่อกสารแนบทีเ่ป็นไฟล ์

3 ในเพจการแกไ้ขเอกสารแนบ ทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี้: 

 สาํหรบัการแนบไฟล ์คลกิทีปุ่่ม เบราส ์ซึง่อยู่ถดัจากฟิลด์ไฟล์ และเลอืกไฟล์ เมือ่คณุเลอืกไฟลแ์ลว้ ฟิลด์ชือ่เอกสารแนบจะแสดงชือ่ไฟลโ์ดยไมม่นีามสกลุไฟลต์ามคา่ดฟีอลต ์
หากคุณตอ้งการใชช้ือ่อืน่เป็นชือ่ทีแ่สดงทีร่ะบุการแนบไฟล ์ใหเ้ปลีย่นคา่ในฟิลด์ชือ่เอกสารแนบ 

หมายเหตุ: หากคุณใชอุ้ปกรณ์ทีม่รีะบบปฏบิตักิาร iOS เวอรช์นัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัการใชง้านกบั Oracle CRM On Demand 
จะมตีวัเลอืกสาํหรบัถ่ายภาพหรอืวดิโีออยู่ดว้ย หลงัจากทีค่ณุถ่ายภาพหรอืวดิโีอ ภาพหรอืวดิโีอนัน้จะถกูอปัโหลดโดยอตัโนมตัไิปยงั Oracle CRM On 
Demand เป็นเอกสารแนบ 

 สาํหรบัเอกสารแนบ URL ใหป้้อนทีอ่ยู่ URL ลงในฟิลด ์URL (ตวัอย่างเชน่ : www.crmondemand.com) และชือ่ทีแ่สดงลงในฟิลด์ชือ่เอกสารแนบเพือ่ระบุ 
URL ความยาวสงูสดุทีอ่นุญาตสาํหรบัทีอ่ยู ่URL คอื 1999 ตวัอกัษร  

หากสตรงิขอ้ความทีค่ณุป้อนในฟิลด์ URL เริม่ตน้ดว้ย http:// หรอื https:// ขอ้ความนัน้อาจไดร้บัการแปลงเป็นลงิคโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่บนัทกึคา่ฟิลด์แลว้ 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายแปลงคา่ขอ้ความ URL เป็นลงิคใ์นโปรไฟลบ์รษิทัจะกาํหนดลกัษณะของขอ้ความเชน่นี้ในฟิลด์ URL ดงัต่อไปนี้: 

 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทั ขอ้ความจะไดร้บัการแปลงเป็นลงิคโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่บนัทกึคา่ฟิลด์แลว้ 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไว ้ขอ้ความจะไมไ่ดร้บัการแปลงเป็นลงิค์ 

หมายเหตุ: หากคุณวางไฟลท์ีแ่นบไวบ้นเซริฟ์เวอรส์าธารณะ ใหก้รอกฟิลด์ URL ดว้ยพาธและชือ่ไฟลโ์ดยใชค้าํสัง่ file: ในรปูแบบ 
file://///<ชือ่คอมพวิเตอร>์/<ไดเรคทอร>ี/<ชือ่ไฟล>์ โดยมเีครือ่งหมายสแลช 5 ตวัตามหลงั file: ตวัอย่างเชน่ 
file://///scdept/attachments/products.xls สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสนบัสนุนของเบราเซอรข์องคณุสาํหรบัระบบไฟลภ์ายในและ 
URL พาธสาํหรบัใชร้ว่มกนัโดยใชโ้ปรโตคอล file: โปรดอา้งองิเอกสารผลติภณัฑข์องเบราเซอรข์องคณุ 

4 ในเพจการแกไ้ขเอกสารแนบ: 

 หากคุณตอ้งการเพิม่เอกสารแนบอืน่ของประเภทเดยีวกนั (ไฟลห์รอื URL) ใหค้ลกิ บนัทกึและสรา้ง 

 หากคณุเพิม่เอกสารแนบของประเภทนี้เสรจ็แลว้ ใหค้ลกิ บนัทกึ 
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ในการตรวจดเูอกสารแนบ 

1 เลอืกเรคคอรด์ทีม่ไีฟลห์รอื URL แนบอยู่ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในหน้ารายละเอยีด เลือ่นลงมาทีส่ว่นเอกสารแนบ และคลกิทีปุ่่ม ดู ในแถวทีต่อ้งการ 

ในการเลือกเอกสารแนบอืน่ๆ 

1 เลอืกเรคคอรด์ทีม่ไีฟลห์รอื URL แนบอยู่ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในหน้ารายละเอยีด เลือ่นลงมาทีส่ว่นเอกสารแนบ และคลกิทีล่งิค์ ชือ่เอกสารแนบ ของเอกสารแนบทีค่ณุตอ้งการแทนที ่

3 ในเพจการแกไ้ขเอกสารแนบ ทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี้: 

 สาํหรบัการแนบไฟล ์คลกิทีปุ่่ม เบราส ์และเลอืกไฟลใ์หม่ หลงัจากทีคุ่ณเลอืกไฟลใ์หม ่ระบบจะอปัเดตฟิลด์ชือ่เอกสารแนบโดยอตัโนมตัเิพือ่แสดงชือ่ไฟลใ์หมโ่ดยไมม่นีามสกุลไฟล์ 
อปัเดตฟิลด์ชือ่เอกสารแนบ หากจําเป็น 

 สาํหรบัเอกสารแนบ URL ใหป้้อนทีอ่ยู่ URL ใหมล่งในฟิลด์ URL และอปัเดตฟิลด ์ชือ่เอกสารแนบ ตามทีต่อ้งการ 

4 คลกิ บนัทกึ ในเพจการแกไ้ขเอกสารแนบ 

คําแนะนํา:  ในการตรวจสอบวา่คณุไดป้้อนขอ้มลูเอกสารแนบอย่างถูกตอ้ง ใหค้ลกิทีล่งิค ์ยอ้นกลบั จนกระทัง่คุณกลบัมาทีเ่พจรายละเอยีดของเรคคอรด์เริม่แรก ในสว่นเอกสารแนบ 
ตรวจดูเรคคอรด์เอกสารแนบใหม่ 

ในการอปัเดตเอกสารแนบไฟล ์

1 เปิดเอกสารแนบจากทีต่ัง้เริม่แรก แต่ไมใ่ชจ่ากภายใน Oracle CRM On Demand 

2 แกไ้ขไฟลแ์ละบนัทกึไวภ้ายใน เชน่ ทีฮ่ารด์ไดรฟ์ของคณุ 

3 ไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 

4 เลอืกเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการแนบไฟลท์ีอ่ปัเดตแลว้ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

5 ในหน้ารายละเอยีด เลือ่นลงมาทีส่ว่นแนบเอกสาร และคลกิทีปุ่่ม แทนที ่ในแถวของเอกสารแนบไฟล ์

6 ในวนิโดว์ แทนทีเ่อกสารแนบ ใหเ้ลอืกไฟลท์ีอ่ปัเดตแลว้ และคลกิปุ่ม บนัทกึ 
 

รายการท่ีเก่ียวข้องกบัเอกสารแนบ 
หมายเหตุ: หวัขอ้นี้ใชส้าํหรบัเอกสารแนบทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ผา่นทางรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ล่วงหน้าเทา่นัน้ 
สาํหรบัรายการของประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ล่วงหน้า โปรดดูที ่เกีย่วกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูฟิลด์สาํหรบัไฟลห์รอื URL ทีคุ่ณแนบเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์ ฟิลด์บางฟิลด์จะปรากฏในเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุแนบไฟล ์ฟิลด์อืน่ๆ 
จะปรากฏในเพจแกไ้ขเอกสารแนบ 
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ตรวจสอบขอ้มลูในตารางต่อไปนี้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไฟลข์องคณุสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของขนาดไฟลแ์ละประเภทของไฟล์: 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ไฟล ์ ฟิลด์นี้จะแสดงพาธและชือ่ไฟลข์องไฟลท์ีแ่นบ ในกรณขีองการแนบไฟล์ 

ชือ่เอกสารแนบ ชือ่ทีค่ณุตอ้งการใชใ้นการระบุไฟลห์รอื URL เมือ่คณุอปัโหลดไฟลเ์ป็นเอกสาร ฟิลด์ชือ่เอกสารแนบจะแสดงชือ่ไฟลโ์ดยไมม่นีามสกลุไฟลต์ามคา่ดฟีอลต ์
แต่คณุสามารถเปลีย่นชือ่ได ้

ขนาด (ไบต์) สาํหรบัไฟลท์ีแ่นบ ขนาดไฟล ์ขนาดไฟลต์อ้งตํ่ากวา่ 20 เมกะไบต์ (MB) หากสิง่ทีแ่นบเป็น URL ฟิลด์ขนาดแสดงคา่ 2 กโิลไบต์ (KB) 
ตามคา่ดฟีอลต์ 

ประเภท ฟิลด์นี้จะแสดงประเภทไฟล์ ในกรณขีองการแนบไฟล ์เชน่ .doc สาํหรบัเอกสาร Microsoft Word 
เพือ่เป็นการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มลู แอปพลเิคชนัจะไมอ่นุญาตใหคุ้ณแนบไฟลท์ีม่นีามสกลุไฟล์ .exe 

สาํหรบัการแนบ URL จะแสดง URL 

URL ฟิลด์นี้จะมทีีอ่ยู ่URL ทีส่มบูรณ์ ความยาวทีอ่นุญาตสงูสดุของทีอ่ยู ่URL คอื 1999 ตวัอกัษร ในกรณขีองการแนบ URL 

จดัทาํโดย ชือ่ย่อของบุคคลทีแ่นบไฟลก์บัเรคคอรด์เป็นคนแรก คา่ในฟิลด์นี้สรา้งโดยระบบ 

แกไ้ขโดย ชือ่ของบุคคลทีอ่ปัเดตเรคคอรด์ตามดว้ยวนัทีแ่ละเวลาทีอ่ปัเดต คา่ในฟิลด์นี้สรา้งโดยระบบ 

 
 

เพจรายการเอกสารแนบ 
หมายเหตุ: หวัขอ้นี้ใชส้าํหรบัเอกสารแนบทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ผา่นทางรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ล่วงหน้าเทา่นัน้ 
สาํหรบัรายการของประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีต่ัง้คา่ล่วงหน้า โปรดดูที ่เกีย่วกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

เพจรายการเอกสารแนบจะแสดงไฟล์และ URL ทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงไปยงัเรคคอรด์นัน้ คณุเขา้ใชเ้พจรายการเอกสารแนบไดโ้ดยคลกิลงิคแ์สดงรายการทัง้หมดในสว่นเอกสารแนบของเรคคอรด์หลกั 

ตารางต่อไปนี้อธบิายถงึงานทีค่ณุสามารถดําเนนิการไดจ้ากเพจรายการเอกสารแนบ 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

แนบไฟลก์บัเรคคอรด์ ในแถบชือ่เอกสารแนบ ใหค้ลกิปุ่ม เพิม่เอกสารแนบ บนเพจแกไ้ขเอกสารแนบ ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นแลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

แนบ URL กบัเรคคอรด์ ในแถบชือ่เอกสารแนบ ใหค้ลกิปุ่ม เพิม่ URL บนเพจแกไ้ขเอกสารแนบ ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นใหค้รบถว้นแลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

ลบเอกสารแนบ คลกิทีล่งิค ์Del ในแถวของเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการลบ คณุสามารถเรยีกขอ้มลูรายการเดมิทีล่บไปหลงัจากลบออกแลว้ไมเ่กนิ 
30 วนั 

คน้หาเอกสารแนบ คลกิสว่นหวัคอลมัน์ชือ่เอกสารแนบ เพือ่เรยีงลาํดบัขอ้มลู จากนัน้คลกิอกัษรตวัใดตวัหนึง่ในแถบตวัอกัษร 
สาํหรบัชือ่เอกสารแนบทีข่ ึน้ตน้ดว้ยตวัเลข ใหค้ลกิ 0-9 

ดูเพจแบบรายการ คลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก 
หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เลอืกเอกสารแนบอืน่เพือ่แทนทีเ่อกสารแนบปจัจุบนั คลกิลงิคแ์ทนที ่ในแถวของเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง บนเพจแกไ้ขเอกสารแนบ เลอืกไฟลอ์ืน่แลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

แสดงเรคคอรด์เพิม่ข ึน้/ลดลง ในรายการดรอปดาวน์ทีแ่สดงจํานวนเรคคอรด์ทีด่้านลา่งของเพจ ใหเ้ลอืกจํานวนเรคคอรด์ ทีต่อ้งการดูในครัง้เดยีว 

เรยีงลาํดบัรายการเอกสารแนบ คลกิสว่นหวัคอลมัน์ทีข่ดีเสน้ใตท้ีค่ณุตอ้งการเรยีงลาํดบั ถา้สว่นหวัคอลมัน์ไมไ่ดข้ดีเสน้ใตไ้ว ้
คณุจะไมส่ามารถเรยีงลาํดบัฟิลด์นัน้ได้ 

ดูเอกสารแนบ คลกิลงิคด์ ูในแถวของเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการด ูการคลกิจะเปิดไฟลห์รอืจะนําคุณไปที ่URL ทีค่ลกิ 

 
 

การแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ผา่นฟิลดเ์อกสารแนบ 
ฟิลดเ์อกสารแนบสามารถใชไ้ดใ้นประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง และในประเภทเรคคอรด์บางประเภททีเ่ป็นแบบเฉพาะอุตสาหกรรมหรอืเฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand 
Partner Relationship Management Edition ฟิลด์เอกสารแนบอนุญาตใหค้ณุแนบเอกสารเดยีวในเรคคอรด์ สาํหรบัรายการของประเภทเรคคอรด์ทีฟิ่ลด์เอกสารแนบสนบัสนุน 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณกาํหนดวา่จะใหม้ฟิีลด์เอกสารแนบในโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุหรอืไม่ 

เมือ่แนบไฟลใ์นเรคคอรด์ โปรดใชข้อ้ควรพจิารณาต่อไปนี้: 

 คณุสามารถอปัโหลดไฟลท์ีบ่บีอดั รวมถงึไฟล์ .zip 

 เพือ่เป็นการป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มลู Oracle CRM On Demand จะไมอ่นุญาตใหค้ณุแนบไฟล์ทีส่ามารถรนัไดท้ีม่นีามสกลุไฟล์ เชน่ .exe หรอื .bat 

หมายเหตุ: เมือ่ผูใ้ชค้ลกิไฟลท์ีส่ามารถรนัไดท้ีม่นีามสกลุ .exe หรอื .bat ผูใ้ชจ้ะสามารถเลอืกไดว้า่จะรนัหรอืบนัทกึไฟล์ 
ในการป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชร้นัไฟล์ทีส่ามารถรนัไดโ้ดยไมต่ัง้ใจโดยตรงจาก Oracle CRM On Demand ในลกัษณะนี้ Oracle CRM On Demand 
จงึไมอ่นุญาตใหคุ้ณแนบไฟลท์ีม่นีามสกลุไฟลด์งักลา่วในเรคคอรด์ อย่างไรกต็าม คณุสามารถแกไ้ขไดโ้ดยเปลีย่นนามสกลุไฟลใ์หเ้ป็นอย่างอืน่กอ่นอปัโหลดไฟล ์
หากคุณเปลีย่นนามสกลุไฟลเ์ป็น .txt ผูใ้ชท้ีค่ลกิไฟลน์ัน้จะไมเ่หน็ตวัเลอืกทีใ่หร้นัหรอืบนัทกึไฟล ์ผูใ้ชต้อ้งบนัทกึไฟลน์ัน้ลงในเครือ่ง 
แลว้เปลีย่นนามสกลุไฟลไ์ปเป็นนามสกลุทีถู่กตอ้งสาํหรบัไฟลท์ีส่ามารถรนัได้ แลว้จงึรนัไฟล์นัน้ 

 ชือ่ไฟลส์ามารถประกอบดว้ยตวัอกัษรใดกไ็ดท้ีร่ะบบสนบัสนุนใหใ้ชไ้ดก้บัชือ่ไฟลใ์น Microsoft Windows 

 ในกรณขีองไฟลท์ีอ่ปัโหลดเป็นเอกสารแนบไปยงัเรคคอรด์ผา่นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารแนบทีม่กีารตัง้ค่าไวล้ว่งหน้า 
คณุไมส่ามารถอปัโหลดสองไฟลท์ีม่ชี ือ่เหมอืนกนัเป็นเอกสารแนบไปยงัเรคคอรด์หลกัเดยีวกนัได้ อย่างไรกต็าม ภาพถ่ายทัง้หมดทีอ่ปัโหลดจากอุปกรณ์เคลือ่นทีท่ ีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร iOS 
จะมชีือ่เดยีวกนัตามทีก่าํหนดโดยอุปกรณ์เคลือ่นทีน่ัน้ ในการยนืยนัใหแ้น่ใจวา่ชือ่ไฟลจ์ะไมซ่ํ้ากนัภายในชดุเอกสารแนบทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์หลกั Oracle CRM On Demand 
จะเพิม่บนัทกึเวลาปจัจุบนัลงในชือ่ไฟลข์องไฟลด์งักลา่วทัง้หมด ซึง่หมายความวา่หากคณุอปัโหลดไฟลเ์ดยีวกนัเป็นเอกสารแนบมากกวา่หนึ่งครัง้จากอุปกรณ์เคลือ่นทีท่ ีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร iOS 
ไฟลน์ัน้จะถูกเพิม่เป็นเอกสารแนบในแต่ละครัง้ทีคุ่ณอปัโหลด แต่ชือ่ไฟลข์องเอกสารแนบใน Oracle CRM On Demand จะต่างกนั 

 ไฟลแ์ต่ละไฟล์ทีคุ่ณพยายามอปัโหลดจะไดร้บัการสแกนไวรสั หากพบไวรสัในไฟล์ ระบบจะไมอ่ปัโหลดไฟลน์ัน้ และจะปรากฏขอ้ความขึน้ 

 ไฟลท์ีอ่ปัโหลดตอ้งมขีนาดน้อยกวา่ 20 MB หากคุณมไีฟลข์นาดใหญ่กวา่ ลองพจิารณาดําเนนิการดงันี้: 

 บบีอดัไฟลเ์พือ่ใหเ้ลก็ลง 

 แบ่งไฟลเ์ป็นไฟล์ทีม่ขีนาดเลก็ลง (และบบีอดัไฟลเ์หลา่นัน้ หากจําเป็น) 

 วางไฟลไ์วใ้นเซริฟ์เวอรท์ีใ่ชร้่วมกนัและระบุพาธและชือ่ไฟลแ์ทนการแนบไฟลไ์ปกบัเรคคอรด์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารแนบไฟลก์บัเรคคอร์ดผา่นฟิลด์เอกสารแนบ 
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การแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ผ่านฟิลดเ์อกสารแนบ 

1 ในเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการแนบไฟล์ ในฟิลด์เอกสารแนบ ใหค้ลกิไอคอนคลปิเอกสาร: 

 

2 เรยีกดูไฟล ์CSV ทีค่ณุตอ้งการแนบและเลอืกไฟลน์ัน้ 

หมายเหตุ: หากคุณใชอุ้ปกรณ์ทีม่รีะบบปฏบิตักิาร iOS เวอรช์นัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัการใชง้านกบั Oracle CRM On Demand 
จะมตีวัเลอืกสาํหรบัถ่ายภาพหรอืวดิโีออยูด่ว้ย หลงัจากทีค่ณุถ่ายภาพหรอืวดิโีอ ภาพหรอืวดิโีอนัน้จะถกูอปัโหลดโดยอตัโนมตัไิปยงั Oracle CRM On Demand 
เป็นเอกสารแนบ 

3 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: ทัง้นี้ ตามการตัง้คา่โครงรา่งเพจของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ คณุจะสามารถเหน็ฟิลด ์เอกสารแนบ: ฟิลด์ชือ่ไฟล ์และ เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์) ในเพจนัน้ 
หากมฟิีลด์เหลา่นี้ปรากฏขึน้ ฟิลด์เหลา่นี้จะถูกป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัดิว้ยชือ่ไฟลแ์ละขนาดไฟล ์เมือ่คณุบนัทกึเรคคอรด์ คณุไมส่ามารถแกไ้ขฟิลด์เหลา่นี้ 

คณุสามารถลบไฟลท์ีแ่นบออกจากเรคคอรด์ แต่เมือ่คณุลบไฟล์นัน้ ไฟลด์งักลา่วจะถูกลบออกจากฐานขอ้มลู Oracle CRM On Demand ดว้ย และคณุไมส่ามารถเรยีกคนืจากภายใน 
Oracle CRM On Demand 

คําแนะนํา: กอ่นทีจ่ะลบไฟล์นัน้ออกจากเรคคอร์ด ใหด้าวน์โหลดไฟลล์งในเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุหรอืเซริฟ์เวอรอ์ืน่และบนัทกึไฟล์นัน้ 

ขอ้มลูต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารลบไฟลอ์อกจากเรคคอรด์ 

การลบไฟลอ์อกจากเรคคอรด์ 

1 ในเพจแกไ้ขของเรคคอรด์ คลกิไอคอน X ทีอ่ยู่ถดัจากฟิลด์เอกสารแนบ 

2 ยนืยนัวา่คุณตอ้งการลบไฟลน์ัน้ออกจากเรคคอรด์ 
 

การใช้สคริปต์การประเมิน 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สครปิต์การประเมนิ คณุสามารถเขา้ใชส้ครปิต์เพือ่เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้หรอืโอกาสทางการขายของคณุ 
ขอ้มลูดงักลา่วสามารถแมปกบัเรคคอรด์หลกัและนําไปใชใ้นรายงานและการวเิคราะหใ์นภายหลงัได้ 

แอปพลเิคชนันี้ชว่ยใหค้ณุเขา้ใชส้ครปิต์จากประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้: 

 บรษิทั (การสํารวจบรษิทั) 

 กจิกรรม (การประเมนิกจิกรรมในการตดิต่อการขาย งาน หรอืการนดัหมาย) 

 แผนธุรกจิ (การประเมนิแผนธุรกจิ) 

 ผูต้ดิต่อ (การสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้) 

 ลดี (สครปิต์คุณสมบตัลิดี) 

 วตัถุประสงค์ (การประเมนิวตัถุประสงค์) 

 โอกาสทางการขาย (การประเมนิโอกาสทางการขาย)  

 ค◌ําขอบรกิาร (สครปิต์การตดิต่อและการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้) 



เริม่ตน้ใชง้าน 

 

144  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถตัง้คา่ฟิลเตอรเ์พือ่ชว่ยคณุระบุการประเมนิทีเ่หมาะสมกบังาน ตวัอย่างเชน่ สครปิต์การประเมนิคุณสมบตัลิดีอาจตัง้คา่ดว้ยฟิลเตอรต์่อไปนี้: 

 ชัน้บรษิทั = ทอง   

 สว่น = ขนาดใหญ่ 

 พืน้ที ่= ตะวนัตก   

จากนัน้ เมือ่คณุเริม่ใชส้ครปิต์การประเมนิจากเรคคอรด์ลดี ซึง่มคีา่ของฟิลด์ทีฟิ่ลเตอรท์ีส่อดคลอ้งกนั สครปิต์คณุสมบตัลิดีทีถู่กตอ้งจะแสดงในรายการ หลงัจากการประเมนิเสรจ็สมบูรณ์ 
ขอ้มลูทีผู่ดู้แลบรษิทัเปลีย่นแปลงภายหลงัในสครปิต์เทมเพลทจะไมม่ผีลต่อเรคคอรด์การประเมนิทีเ่สรจ็สมบูรณ์ สว่นคาํตอบเป็นขอ้ยกเวน้สาํหรบักฎนี้ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเปลีย่นขอ้มลูในสว่นคาํตอบไดท้กุเมือ่ และการเปลีย่นแปลงต่างๆ จะมผีลต่อเพจรายละเอยีดการประเมนิเมือ่คุณใชง้านผา่นทางคาํถามเทมเพลท 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการใชส้ครปิต์การประเมนิ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งไดร้บัการตัง้คา่ใหส้ามารถเขา้ใชง้านเรคคอรด์การประเมนิได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ทีจ่าํเป็น โปรดดูที ่
เกีย่วกบัสครปิต์การประเมนิ 

ในการใช้สคริปต์การประเมิน 

1 เลอืกเรคคอรด์ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดทูี ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นสครปิต์และคลกิ เพิม่ 

3 หากจําเป็น ใหเ้ลอืกสครปิต์จากวนิโดว์การคน้หา 

หากมสีครปิต์เพยีงหนึง่รายการทีต่รงตามเกณฑ์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทักาํหนดไว ้สครปิต์นัน้จะเปิดโดยอตัโนมตั ิมฉิะนัน้ คณุจะตอ้งเลอืกสครปิต์ทีเ่หมาะสมจากวนิโดวก์ารคน้หา  

คําแนะนํา: ในการคน้หาสครปิต์ทีเ่หมาะสม ใหเ้ลอืกตวัเลอืกจากรายการดรอปดาวน์ แลว้คลกิ ดาํเนนิการ 

4 ในเพจสครปิต์ ใหถ้ามคาํถามกบัลกูคา้ของคณุและป้อนขอ้มลู 

5 คลกิ บนัทกึ 

กรณเีหลา่นี้จะเกดิขึน้โดยเป็นไปตามการตัง้คา่สครปิต์นี้ของผูดู้แลระบบของบรษิทั: 

 คาํนวณคะแนนและเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์  

 ผลลพัธ์จะถูกคาํนวณออกมา ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวา่คะแนนสงูกวา่หรอืตํ่ากว่าเกณฑ ์ 

 คะแนน คําตอบของคําถาม และผลลพัธ์จะถูกแมปกลบัไปยงัเรคคอรด์หลกั  

 วนัทีป่ระเมนิลา่สดุจะถูกป็อปปเูลทเช่นกนั  
 

เก่ียวกบัการลบและการเรียกเรคคอรด์เดิม 
เมือ่คณุลบเรคคอรด์หรอืรายการเรคคอรด์ เรคคอรด์จะถูกจดัเกบ็ไวใ้นพื้นทีร่ายการทีล่บ 30 วนั ในชว่งเวลานี้ คณุสามารถเรยีกขอ้มลูเดมิของเรคคอรด์ได ้อย่างไรกต็าม หลงัจาก 30 วนั 
รายการทีล่บจะถูกลบออกอย่างถาวรและไมส่ามารถดงึขอ้มลูได ้

หมายเหตุ: สาํหรบัรายการของประเภทเรคคอร์ดทีจ่ดัเกบ็อยู่ในพืน้ทีร่ายการทีล่บ โปรดด ูOracle Web Services On Demand Guide 
ซึง่สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากไลบรารเีอกสาร Oracle CRM On Demand (ดูที ่Oracle CRM On Demand documentation library - 
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) บน Oracle Technology Network 

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html
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ประเภทของการดาํเนินการลบ 
เมือ่คณุลบเรคคอรด์ การดําเนนิการลบทีท่าํกบัเรคคอรด์และเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกกาํหนดโดยประเภทเรคคอรด์และความสมัพนัธ์ระหวา่งเรคคอรด์ ประเภทของการดําเนินการลบมดีงัต่อไปนี้: 

 การลบโดยตรง เมือ่คณุลบเรคคอรด์ ตวัเรคคอร์ดจะถูกลบ การดําเนนิการนี้เรยีกวา่ การลบโดยตรง 

 การลบตามลาํดบัชัน้ เมือ่คณุลบเรคคอรด์ เรคคอรด์ย่อยของเรคคอรด์ใดๆ กต็ามทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุ เชน่ หมายเหตุและเอกสารแนบ จะถูกลบออกดว้ย 
การดําเนนิการนี้เรยีกวา่ การลบตามลาํดบัชัน้ 

ใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนี้: 

 ระบบจะไม่ทาํการลบเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบตามลาํดบัชัน้เมือ่เรคคอรด์หลกัถูกลบ 

 ระบบจะไม่ทาํการลบเรคคอรด์ทีอ่ยู่ย่อยตามลาํดบัชัน้หากเป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั 

 การลบในระดบัลึก ในบางกรณี เมือ่คณุลบเรคคอรด์ เรคคอรด์ย่อยของบางเรคคอรด์ทีอ่ยู่ในประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุจะถูกลบดว้ย การด◌ําเนนิการนี้เรยีกวา่ การลบในระดบัลกึ 

เมือ่ระบบทาํการลบเรคคอรด์ย่อยในระดบัลกึ จะปรากฏลกัษณะดงันี้: 

 ระบบจะทําการลบเรคคอรด์ย่อยของเรคคอรด์ใดๆ ทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุตามลําดบัชัน้ โดยมขีอ้ยกเวน้สาํหรบัเรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบและเรคคอรด์ทีอ่ยู่ย่อยใดๆ 
ทีเ่ป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั 

 ระบบจะทําการลบเรคคอรด์ย่อยของบางเรคคอรด์ทีอ่ยู่ในประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุในระดบัลกึ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารดําเนินการลบในระดบัลกึเมือ่เรคคอรด์หลกัถูกลบ นอกจากประเภทเรคคอรด์ทีแ่สดงอยู่ในตารางแลว้ เรคคอรด์ย่อยอืน่ๆ 
ทัง้หมดทีอ่ยู่ในประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุจะไม่ถูกลบออกเมือ่เรคคอรด์หลกัถูกลบ  

ประเภทเรคคอรด์หลกั ประเภทเรคคอรด์ท่ีมีการดาํเนินการลบในระดบัลึก 

บรษิทั  สนิทรพัย์ 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 ยานพาหนะ 

ผูต้ดิต่อ ลดี 

ตวัแทนจําหน่าย ยานพาหนะ 

โอกาสทางการขาย ลดี 

คูค่า้  ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่คณุมบีรษิทัทีม่เีรคคอรด์หมายเหตุย่อย เรคคอรด์ออบเจกต์ย่อยทีก่าํหนดเอง 04 และเรคคอรด์โอกาสทางการขายย่อย เรคคอรด์โอกาสทางการขายย่อยมเีรคคอรด์หมายเหตุย่อย 
เรคคอรด์ออบเจกต์ย่อยทีก่าํหนดเอง 05 และเรคคอรด์ลดียอ่ย หากคณุลบเรคคอรด์บรษิทั จะปรากฏลกัษณะดงันี้:  

 ระบบจะทําการลบเรคคอรด์บรษิทัโดยตรง 

 ระบบจะทําการลบเรคคอรด์หมายเหตุย่อยของบรษิทัตามลาํดบัชัน้ 

 เรคคอรด์ออบเจกต์ย่อยทีก่าํหนดเอง 04 ของบรษิทัจะไมถู่กลบออก เนื่องจากประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 
เป็นประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุและไมแ่สดงอยู่ในตารางประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารดําเนินการลบในระดบัลกึ 

 ระบบจะทําการลบเรคคอรด์โอกาสทางการขายย่อยของบรษิทัในระดบัลกึ 

เมือ่มกีารดําเนินการลบเรคคอรด์โอกาสทางการขายย่อยของบรษิทัในระดบัลกึ เรคคอรด์ย่อยของโอกาสทางการขายจะถูกดําเนนิการดงันี้: 
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 ระบบจะทําการลบเรคคอรด์หมายเหตุย่อยของโอกาสทางการขายตามลาํดบัชัน้ 

 เรคคอรด์ออบเจกต์ย่อยทีก่าํหนดเอง 05 ของโอกาสทางการขายจะไมถู่กลบออก เนื่องจากประเภทเรคคอรด์ออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 05 
เป็นประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุและไมแ่สดงอยู่ในตารางประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารดําเนินการลบในระดบัลกึ 

 ระบบจะทําการลบเรคคอรด์ลดีย่อยของโอกาสทางการขายในระดบัลกึ 

เก่ียวกบัการลบการเช่ือมโยงเรคคอรด์ 
เมือ่คณุลบเรคคอรด์ย่อยทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ (หลกั) อืน่ๆ Oracle CRM On Demand ไมไ่ดล้บขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยงเรคคอรด์ต่างๆ ไวด้ว้ยกนั ขอ้มลูการเชือ่มโยงจะยงัคงอยู ่
เพือ่ในกรณีทีห่ากมกีารเรยีกเรคคอรด์ทีล่บไปแลว้คนืในภายหลงั กจ็ะสามารถเรยีกคนืการเชือ่มโยงระหวา่งเรคคอรด์ทีเ่รยีกคนืกบัเรคคอรด์ใดๆ ทีเ่ชือ่มโยงไวก้อ่นหน้านี้ไดด้ว้ยเชน่กนั อย่างไรกต็าม 
เนื่องจากขอ้มลูการเชือ่มโยงสาํหรบัเรคคอรด์ย่อยทีถู่กลบยงัคงอยู่ในเรคคอรด์หลกั การเรยีกของบรกิารทางเวบ็ทีส่บืคน้เรคคอรด์หลกัจะสง่คนืขอ้มลูการเชือ่มโยงดว้ย  

ดงันัน้ หากคุณตอ้งการลบเรคคอรด์ และตอ้งการลบขอ้มลูทีเ่ชือ่มโยงเรคคอรด์ดงักลา่วกบัเรคคอรด์อืน่ดว้ย ขอแนะนําใหค้ณุลบการเชือ่มโยงระหวา่งเรคคอรด์กอ่นโดยการยกเลกิการเชือ่มโยงเรคคอร์ด 
ตวัอย่างเชน่ หากคณุมเีรคคอรด์บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 และคุณตอ้งการลบบรษิทัและการเชือ่มโยงระหวา่งบรษิทัและเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ดว้ย 
ใหย้กเลกิการเชือ่มโยงเรคคอรด์บรษิทัออกจากเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 กอ่น แลว้จงึลบบรษิทัออก อย่างไรกต็าม หากคุณเรยีกเรคคอรด์บรษิทัคนืในภายหลงั 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเรคคอรด์บรษิทัและเรคคอร์ดออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 จะไมถู่กเรยีกคนืดว้ย 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการลบเรคคอรด์ 
ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลบเรคคอรด์ 

หากคณุลบเรคคอรด์น้ี คณุต้องตระหนักว่า 

บรษิทั คณุไมส่ามารถลบบรษิทัออกไดห้ากบรษิทัเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย ทีม่ขี ัน้ตอนการขายเป็น ปิด-ชนะ 

กจิกรรม หากคุณตอ้งการลบกจิกรรมการตดิต่อ จะตอ้งมกีารเปิดใชง้านสทิธิจ์ดัการบรษิทัและสทิธิล์บและเรยีกคนืแบทชใ์หก้บับทบาทของคุณ 

หมายเหตุ: 
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิล์บกจิกรรมในบทบาทของพวกเขาจะสามารถลบกจิกรรมทีพ่วกเขาไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของหรอืกจิกรรมทีท่าํเครือ่งหมายวา่เป็นสว่น

ตวั โดยทัว่ไปแลว้ สทิธิล์บกจิกรรมจะมใีหเ้ฉพาะผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ 

ทีอ่ยู ่ หากคุณเรยีกคนืขอ้มลูทีอ่ยู่ทีล่บไปแลว้ คณุจะตอ้งอปัเดตการตัง้คา่การเรยีกเกบ็และการสง่สนิคา้ เพราะเมือ่ Oracle CRM On 
Demand เรยีกคนืขอ้มลูเรคคอรด์ทีอ่ยู่ โปรแกรมจะไมเ่รยีกคนืขอ้มลูการตัง้คา่ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นคา่เดมิ 
คณุจะตอ้งปรบัคา่เหลา่นี้ใหมเ่พือ่หลกีเลีย่งการจดัทาํขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูที ่การลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั (ในหน้า 319) 

ฝา่ย สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่มกีารรวมหรอืลบฝา่ย โปรดดูที ่เกีย่วกบัการรวมฝา่ยและการลบฝา่ย 

กลุม่ เมือ่คณุลบกลุ่ม ระบบจะนําการอา้งองิกบักลุม่ออกจากเรคคอรด์ของกลุม่ และเจา้ของเรคคอรด์จะเปลีย่นกลบัเป็นพนกังานในฟิลด์ 
เจา้ของ หากการดําเนินการนัน้เกีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์จํานวนมาก การดําเนินการอาจตอ้งใชเ้วลานาน ในระหวา่งนัน้ 
ระบบจะไมอ่นุญาตใหส้มาชกิในกลุ่มจดัทาํเรคคอร์ด 

โอกาสทางการขาย คณุไมส่ามารถลบโอกาสทางการขายทีม่กีารตัง้ค่าฟิลด์ข ัน้ตอนการขายเป็น ปิด ไดเ้นื่องจากขอ้มลูนัน้ถูกใชใ้นประวตักิารรายงาน 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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หากคณุลบเรคคอรด์น้ี คณุต้องตระหนักว่า 

ผลติภณัฑ์ คณุไมส่ามารถลบผลติภณัฑไ์ด ้
ในการลบผลติภณัฑอ์อกจากรายการผลติภณัฑ์ทีม่อียู่ซึง่สามารถเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายหรอืเชือ่มโยงกบับรษิทัเป็นสนิทรพัย์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย สัง่ซือ้ได ้บนเพจ แกไ้ขผลติภณัฑ ์

ชนดิผลติภณัฑ์ ผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีม่สีทิธิ ์จดัการเนื้อหา สามารถลบชนดิผลติภณัฑไ์ด้ เมือ่ลบชนดิผลติภณัฑ์ 
การเชือ่มโยงระหวา่งผลติภณัฑก์บัชนดิจะถูกยกเลกิ แต่จะยงัคงมผีลติภณัฑอ์ยู่ 

บทบาท ผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีม่สีทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใชร้วมอยู่ดว้ยสามารถลบบทบาทได้ 

บทบาททีล่บออกจะถูกลบออกจากระบบทนัทแีละไมส่ามารถเรยีกขอ้มลูบทบาทเดมิได้ โดยไมม่กีารจดัเกบ็ 30 วนั  

กอ่นลบบทบาท ตอ้งกาํหนดบทบาทอื่นใหก้บัผูใ้ชท้ัง้หมดทีไ่ดร้บัการระบุใหก้บับทบาทนัน้ 
ไมเ่ชน่นัน้แอปพลเิคชนัจะไมอ่นุญาตใหคุ้ณลบบทบาท 

การแกป้ญัหา เมือ่คณุลบทางแกป้ญัหา เรคคอรด์ประวตัทิางแกป้ญัหานัน้จะถูกลบดว้ย หากคณุเชือ่วา่ทางแกป้ญัหาไมม่ปีระโยชน์อกีต่อไป 
แต่ทางแกป้ญัหานี้เคยถูกเชือ่มโยงกบัคาํขอบรกิาร ใหเ้ปลีย่นสถานะของทางแกป้ญัหาเป็น เลกิใช ้แทนการลบทางแกป้ญัหา ดว้ยวธินีี้ 
บรษิทัของคุณจะสามารถป้องกนัไมใ่หพ้นักงานฝา่ยบรกิารลูกคา้ใชท้างแกป้ญัหานัน้อกี แต่จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นประวตั ิ
หากตอ้งการทราบวา่ทางแกป้ญัหาเคยถูกใชง้านหรอืไม่ ใหไ้ปทีเ่พจรายละเอยีดทางแกป้ญัหา 
และตรวจสอบหาเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงในสว่นคาํขอบรกิาร 

พืน้ที ่ ผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีม่สีทิธิ ์จดัการพืน้ที ่สามารถลบพืน้ทีไ่ด้ โดยสามารถลบพืน้ทีไ่ดไ้มว่่าจะมกีารเชือ่มโยงพืน้ทีก่บัพืน้ทีอ่ ืน่ๆ บรษิทั 
โอกาสทางการขาย และอืน่ๆ หรอืไม่ 

เพจรายละเอยีดพืน้ทีจ่ะแสดงใหผู้ดู้แลระบบของบรษิทัทราบวา่พืน้ทีม่รีายการย่อยหรอืไม่ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถคน้หาบรษิทั 
โอกาสทางการขาย และอืน่ๆ ไดโ้ดยใชฟิ้ลด์พืน้ทีใ่นเกณฑ์การคน้หาเพือ่ดูวา่พื้นทีท่ ีจ่ะถูกลบนัน้เชือ่มโยงอยู่กบัเรคคอรด์ใดๆ หรอืไม ่

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง โปรดดูที ่การแปลงคา่ลดีเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง หรอืโอกาสทางการขาย (ในหน้า 223) 

รายการท่ีลบ 
เมือ่คณุคลกิลงิคร์ว่ม รายการทีล่บ เพจรายการทีล่บทัง้หมด จะปรากฏพรอ้มกบัรายการทีค่ณุลบออกทัง้หมด หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์เรยีกคนืเรคคอรด์ทัง้หมด 
คณุจะเหน็รายการทีล่บทัง้หมดของบรษิทัของคุณ 

เรคคอรด์หลกัจะปรากฏในรายชือ่รายการทีล่บ แต่เรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจะไมป่รากฏ เรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจะปรากฏเป็นเรคคอรด์แยกต่างหาก ต่อเมือ่คณุลบเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง กอ่น 
ลบเรคคอรด์หลกัเทา่นัน้ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุลบบรษิทัทีม่หีมายเหตุสามหมายเหตุเชือ่มโยงอยู ่เรคคอรด์หมายเหตุจะไมป่รากฏในรายชือ่รายการทีล่บ อย่างไรกต็าม หากคุณลบหมายเหตุทีเ่ชือ่มโยงเหลา่นัน้กอ่นลบบรษิทั 
หมายเหตุนัน้จะปรากฏในรายชือ่รายการทีล่บเป็นเรคคอรด์แยกต่างหาก 

เมือ่คณุเรยีกขอ้มลูเรคคอรด์เดมิ เรคคอรด์ทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์นัน้ในขณะทีถู่กลบ จะถูกเรยีกขอ้มลูพรอ้มความสมัพนัธ์เดมิ ใหเ้รยีกเรคคอรด์หลกัค่าเดมิกอ่น หากคณุเรยีกเรคคอรด์ย่อยเดมิกอ่น 
ระบบจะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

คณุสามารถใชร้ายการในเพจ รายการทีล่บทัง้หมด เพือ่ชว่ยใหค้ณุคน้หาเรคคอรด์ทีล่บได ้เมือ่คณุเลอืกประเภทเรคคอรด์จากรายการ 
เรคคอรด์ทีแ่สดงจะรวมถงึหมายเหตุและเอกสารแนบทีล่บทัง้หมดของเรคคอรด์ประเภทนัน้ ตลอดจนเรคคอรด์ทีล่บทัง้หมดของประเภทนัน้ดว้ย อย่างไรกต็าม จะยงัคงมกีารใชก้ฎสาํหรบัเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง 
หมายเหตุและเอกสารแนบทีถู่กลบพรอ้มเรคคอรด์หลกัจะไมแ่สดงในรายการ ตวัอย่างเชน่ หากคุณเลอืกบรษิทัทัง้หมดในรายการ 
ระบบจะแสดงหมายเหตุและเอกสารแนบทัง้หมดในบรษิทัทีถู่กลบแยกจากเรคคอรด์หลกั เชน่เดยีวกบัเรคคอรด์บรษิทัทีล่บทัง้หมด 

หมายเหตุ: จํานวนขอ้มลูทีบ่รษิทัสามารถจดัเกบ็ไดม้ขีดีจํากดั เรคคอรด์ทีจ่ดัเกบ็ในรายการทีล่บจะไมถู่กนบัรวมในขดีจํากดัพืน้ทีจ่ดัเกบ็รวมในดสิกข์องบรษิทั 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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เก่ียวกบั ID แถวสาํหรบัรายการท่ีลบ 
เมือ่คณุลบเรคคอรด์ รายการทีล่บจะไดร้บัการระบุ ID แถวซึง่แตกต่างจาก ID แถวของเรคคอร์ดเดมิ อย่างไรกต็าม เมือ่คณุเรยีกคนืเรคคอรด์ ID แถวเดมิของเรคคอรด์จะถูกเรยีกคนืดว้ย 
หากคุณเลอืกตวัเลอืกใหเ้อก็ซป์อรต์ฟิลด์ทัง้หมดเมือ่คณุเอก็ซป์อรต์กลุม่รายการทีล่บ ขอ้มลูทีเ่อก็ซ์ปอรต์สาํหรบัแต่ละรายการทีล่บจะประกอบดว้ย ID แถวทีไ่ดร้ะบุใหก้บัรายการทีล่บและ ID 
แถวเดมิของเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเอก็ซป์อรต์รายการเรคคอรด์ โปรดดูที ่การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ (ในหน้า 122) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 
 

การลบและการเรียกเรคคอรด์เดิม 
คณุสามารถลบเรคคอรด์ได ้หากระดบัการเขา้ใชเ้รคคอรด์นัน้ของคณุอนุญาตใหล้บได ้คณุอาจสามารถดําเนนิการงานต่อไปนี้บางอย่างหรอืทัง้หมดไดด้ว้ย ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสทิธิท์ ีบ่ทบาทผูใ้ชข้องคณุมใีชง้าน: 

 ลบรายการเรคคอรด์ 

 เรยีกคนืแต่ละเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชร้ายอืน่ลบ 

 เรยีกคนืรายการเรคคอรด์ทีคุ่ณลบ  

 เรยีกคนืรายการเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชร้ายอืน่ลบ 

คาํเตือน: เมือ่คณุลบเรคคอรด์ เรคคอรด์บางสว่นหรอืทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีคุ่ณลบอาจถูกลบไปดว้ย 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ขอแนะนําใหคุ้ณอา่นหวัขอ้ เกีย่วกบัการลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 144) ซึง่มขีอ้มลูเกีย่วกบัเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงซึง่ถูกลบออกเมือ่เรคคอรด์หลกัถูกลบ 
และใหข้อ้มลูอืน่ๆ เกีย่วกบัการลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ 

การลบแต่ละเรคคอรด์ 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิลีบเรคคอรด์ออกจากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 

การลบเรคคอรด์จากเพจรายละเอียดเรคคอร์ด 

 ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ คลกิ ลบ 

หมายเหตุ: หากคุณเขา้ใชเ้พจรายละเอยีดเรคคอรด์โดยการดูขอ้มลูจากเพจรายการหรอืจากรายการเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอรด์หลกั จากนัน้หลงัจากทีค่ณุลบเรคคอรด์แลว้ Oracle 
CRM On Demand จะกลบัไปทีเ่พจทีค่ณุดูขอ้มลู 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิลีบเรคคอรด์ในรายการเรคคอรด์ 

ในการลบเรคคอรด์ในรายการเรคคอรด์ 

 ในแถวของเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการลบ ใหเ้ลอืก ลบ จากเมนูระดบัเรคคอรด์ 

การลบรายการเรคคอรด์ 
ประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุหลายประเภทสนบัสนุนคุณสมบตักิารลบแบทช์ ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถลบเรคคอรด์จากเพจรายการไดห้ลายเรคคอรด์ในเวลาเดยีวกนั 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารลบรายการเรคคอรด์ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์บางประเภททีเ่ฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition รวมทัง้ประเภทเรคคอรด์การตอบกลบัขอ้ความ 
แผนรบัสง่ขอ้ความ รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั งวดสนิคา้คงคลงั การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 
การทาํรายการตวัอย่าง และสนิคา้ทีท่าํรายการ ไมส่นบัสนุนคณุสมบตักิารลบแบทช ์

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนินการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิล์บและเรยีกคนืแบทชร์วมอยู่ดว้ย 

ในการลบรายการเรคคอรด์ 

1 เปิดรายการเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการลบ 

คําแนะนํา: ใหเ้อก็ซป์อรต์รายการกอ่นทีค่ณุจะทําการลบ การเอก็ซป์อรต์รายการจะทาํใหคุ้ณสามารถอมิปอรต์ขอ้มลูเขา้ใน Oracle CRM On Demand ได ้
หากคุณลบบางเรคคอรด์ไปดว้ยความผดิพลาด 

2 ในเพจรายการของเรคคอรด์ ใหค้ลกิทีปุ่่ม เมนู และเลอืก ลบแบทช์ 

3 คลกิ OK เพือ่ยนืยนัวา่คณุตอ้งการดําเนนิการต่อ 

เพจควิการลบและเรยีกคนืแบทชจ์ะเปิดขึน้มา คาํขอของคณุจะปรากฏอยู่ในสว่นคาํขอทีใ่ชง้านของเพจดงักลา่วนี้ เมือ่คาํขอไดร้บัการจดัเตรยีมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ Oracle CRM On 
Demand จะสง่อเีมลถ์งึคณุ และตวัเลอืก ดําเนนิการต่อ จะพรอ้มใหใ้ชง้านไดใ้นเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัคาํขอนัน้ในเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์ในระหวา่งนี้ 
คณุสามารถเลอืกทีจ่ะออกไปจากเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช์และกลบัเขา้มาใหมเ่พือ่ทาํการลบรายการเรคคอรด์ใหเ้สรจ็สิน้กไ็ด ้
คณุสามารถกลบัไปทีเ่พจควิการลบและเรยีกคนืแบทชไ์ดต้ลอดเวลาดว้ยการคลกิทีล่งิคร์่วม การจดัการ และจากนัน้คลกิทีล่งิคค์วิการลบและเรยีกคนืแบทชบ์นโฮมเพจการจดัการ 

4 ในสว่นคาํขอทีใ่ชง้านของเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัคาํขอทีค่ณุไดส้ง่แลว้ ใหค้ลกิ ดําเนนิการต่อ 

หมายเหตุ: หากคุณไม่คลกิ ดําเนนิการต่อ ระบบจะไมล่บเรคคอรด์ 

5 คลกิ OK เพือ่ยนืยนัวา่คณุตอ้งการดําเนนิการต่อ 

เมือ่การดําเนนิการนี้เสรจ็สมบูรณ์แลว้ Oracle CRM On Demand จะสง่อเีมลถ์งึคณุ 

6 ในการตรวจสอบลอ็กไฟลส์าํหรบัการดําเนินการนี้ ในรายการสาํหรบัคาํขอในสว่นคาํขอทีป่ระมวลผลของเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์ใหค้ลกิ ดลูอ็กไฟลข์องการลบ 

การเรียกคืนแต่ละเรคคอรด์ 
คณุสามารถเรยีกคนืเรคคอรด์ใดๆ กไ็ดท้ีค่ณุไดล้บออกไป หากบทบาทของคณุมสีทิธิเ์รยีกคนืเรคคอรด์ทัง้หมด จะทาํใหคุ้ณสามารถดูเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชร้ายอืน่ไดล้บออกไปไดด้ว้ยในพืน้ทีร่ายการทีล่บ 
และคุณสามารถเรยีกคนืเรคคอรด์เหลา่นัน้กลบัมาได ้ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิเีรยีกคนืแต่ละเรคคอรด์ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ คณุตอ้งเปิดใชง้านลงิคร์่วม รายการทีล่บ สาํหรบัธมีของคณุ 

ในการเรียกคืนแต่ละเรคคอร์ด 

1 คลกิลงิคร์่วม รายการทีล่บ 

2 คลกิ เรยีกขอ้มลูเดมิ ในแถวของเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุลบเรคคอรด์ เรคคอรด์จะถูกจดัเกบ็ไวใ้นพืน้ทีร่ายการทีล่บเป็นเวลา 30 วนั ในชว่งเวลานี้ คณุสามารถเรยีกคนืเรคคอรด์ได ้อย่างไรกต็าม หลงัจากผ่าน 30 วนัแลว้ 
เรคคอรด์ทีถู่กลบจะถูกลบออกไปอย่างถาวรและคุณจะไมส่ามารถดงึเรคคอรด์กลบัมาได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัพืน้ทีร่ายการทีล่บ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการลบและการเรยีกคนืเรคคอรด์ 
(โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการลบและการเรยีกเรคคอร์ดเดมิ" ในหน้า 144) 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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การเรียกคืนรายการเรคคอรด์ท่ีถกูลบออก 
หากคุณลบรายการเรคคอรด์ผา่นตวัเลอืกการลบแบทชบ์นเพจรายการ คณุจะสามารถเรยีกคนืเรคคอรด์ทัง้หมดในรายการไดใ้นเวลาเดยีวกนั ในทาํนองเดยีวกนั 
หากคุณลบรายการเรคคอรด์ผา่นบรกิารทางเวบ็และตัง้คา่องคป์ระกอบ AvailableForBatchRestore ในคาํขอวา่เป็นจรงิ คณุจะสามารถเรยีกคนืรายการเรคคอรด์ได ้
หากคาํขอบรกิารทางเวบ็ลบเรคคอรด์ย่อยรวมทัง้เรคคอรด์หลกั จะมเีรคคอรด์คาํขอแยกต่างหากสาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ 
และคุณตอ้งเรยีกคนืรายการเรคคอรด์ย่อยและรายการเรคคอรด์หลกัแยกต่างหาก 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์เรยีกคนืเรคคอรด์ทัง้หมด คณุจะสามารถเรยีกคนืรายการเรคคอรด์ทีผู่ใ้ชร้ายอืน่ลบได ้ 

ฟิลด์ชอ่งทางในเรคคอรด์ลบคาํขอระบุวา่จะมกีารดําเนนิการการลบแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ผา่นทางหน้าต่างเบราเซอร์) หรอืผา่นทางบรกิารทางเวบ็ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิเีรยีกคนืรายการเรคคอร์ดทีถู่กลบ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิล์บและเรยีกคนืแบทชร์วมอยู่ดว้ย 

ในการเรียกคืนรายการเรคคอรด์ทีถ่กูลบออก 

1 นาวเิกตไปยงัเพจ ควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์โดยใชว้ธิใีดวธิหีนึง่ดงัต่อไปนี้: 

 คลกิลงิคร์่วม การจดัการ จากนัน้คลกิ ควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์

 บนเพจ รายการ ของเรคคอรด์ใดๆ ใหค้ลกิทีปุ่่ม เมนู และเลอืก เรยีกคนืแบทช์ 

 คลกิลงิคร์่วม รายการทีล่บ จากนัน้ใหค้ลกิปุ่ม เมนู บนเพจ รายการทีล่บ และเลอืก เรยีกคนืแบทช ์ 

2 บนเพจ ควิการลบและเรยีกคนืแบทช์ ในสว่น คาํขอทีป่ระมวลผล ใหค้น้หาคาํขอลบแบทชส์าํหรบัรายการทีค่ณุตอ้งการเรยีกคนื 

หมายเหตุ: เมือ่คณุลบรายการเรคคอรด์ เรคคอรด์จะถูกจดัเกบ็ไวใ้นพื้นทีร่ายการทีล่บเป็นเวลา 30 วนั ในชว่งเวลานี้ คณุสามารถเรยีกคนืเรคคอรด์ได ้อย่างไรกต็าม หลงัจากผา่น 30 
วนัแลว้ เรคคอรด์ทีถู่กลบจะถูกลบออกไปอย่างถาวรและคุณจะไมส่ามารถดงึเรคคอรด์กลบัมาได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัพืน้ทีร่ายการทีล่บ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการลบและการเรยีกคนืเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ" ในหน้า 144) 

คําแนะนํา: หากคาํขอทีป่ระมวลผลไมไ่ดแ้สดงในเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์คณุสามารถขยายรายการคาํขอไดโ้ดยการคลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

3 ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัคาํขอนัน้ ใหเ้ลอืก เรยีกคนื 

คาํขอการลบแบทชจ์ะถูกยา้ยออกจากรายการคาํขอทีป่ระมวลผลไปยงัสว่นคาํขอทีใ่ชง้านของเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช์ เมือ่คาํขอไดร้บัการจดัเตรยีมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ Oracle 
CRM On Demand จะสง่อเีมลถ์งึคณุ และตวัเลอืก ดําเนนิการต่อ จะพรอ้มใหใ้ชง้านไดใ้นเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัคาํขอนัน้ในเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช์ ในระหวา่งนี้ 
คณุสามารถเลอืกทีจ่ะออกไปจากเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช์และกลบัเขา้มาใหมเ่พือ่ทาํการเรยีกคนืรายการเรคคอรด์ใหเ้สรจ็สิน้กไ็ด้ 
คณุสามารถกลบัไปทีเ่พจควิการลบและเรยีกคนืแบทชไ์ดต้ลอดเวลาดว้ยการคลกิทีล่งิคร์่วม การจดัการ และจากนัน้คลกิทีล่งิคค์วิการลบและเรยีกคนืแบทชบ์นโฮมเพจการจดัการ 

4 ในสว่นคาํขอทีใ่ชง้านของเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัคาํขอทีค่ณุไดส้ง่แลว้ ใหค้ลกิ ดําเนนิการต่อ 

หมายเหตุ: หากคุณไมค่ลกิ ดําเนนิการต่อ ระบบจะไมเ่รยีกคนืเรคคอรด์ 

5 คลกิ OK เพือ่ยนืยนัวา่คณุตอ้งการดําเนนิการต่อ 

เมือ่การดําเนนิการนี้เสรจ็สมบูรณ์แลว้ Oracle CRM On Demand จะสง่อเีมลถ์งึคณุ 

6 ในการตรวจสอบลอ็กไฟลส์าํหรบัการดําเนินการนี้ ในรายการสาํหรบัคาํขอในสว่นคาํขอทีป่ระมวลผลของเพจควิการลบและเรยีกคนืแบทช ์ใหค้ลกิ ดลูอ็กไฟลข์องการเรยีกคนื 
 

การดแูนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ 
ในประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนแนวทางการตรวจสอบ คณุสามารถดูแนวทางการตรวจสอบทีต่ดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฟิลด์ทีต่รวจสอบในเรคคอรด์ 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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ทัง้นี้ ตามการตัง้คา่แนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอรด์ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ แนวทางการตรวจสอบอาจจะแสดงรายการเหล่านี้ไดด้ว้ย: 

 รายการบนัทกึการจดัทาํเรคคอรด์ 

 รายการบนัทกึการลบหรอืการเรยีกคนื หากเรคคอรด์ถูกลบหรอืเรยีกคนื 

หมายเหตุ: หากเรคคอรด์ถูกลบแต่ไมไ่ดถู้กเรยีกคนื จะไมส่ามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์นัน้ได้ 
ดงันัน้คุณจะไมส่ามารถดูรายละเอยีดของการดําเนนิการลบในขอ้มลูแนวทางการตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งได ้อย่างไรกต็าม 
จะมรีายการบนัทกึการดําเนินการลบในแนวทางการตรวจสอบหลกัของบรษิทั หากมกีารเรยีกคนืเรคคอรด์ในภายหลงั 
กจ็ะมรีายการบนัทกึการดําเนนิการลบและรายการบนัทกึการดําเนินการเรยีกคนืในแนวทางการตรวจสอบหลกัของบรษิทัและในขอ้มลูแนวทางการตรวจสอบในเรคคอรด์ 
ในการดูแนวทางการตรวจสอบหลกัของบรษิทั คณุจะตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชแ้นวทางการตรวจสอบหลกัและการตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 

สาํหรบัการเปลีย่นแปลงเรคคอรด์ แนวทางการตรวจสอบจะแสดงคา่เกา่และใหมใ่นฟิลด์ รวมถงึเวลาทีล่งไวแ้ละชือ่ของผูใ้ชท้ีเ่ปลีย่นแปลงฟิลด์นี้ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดวา่ฟิลด์ใดจะถูกตรวจสอบ หากม ีสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนแนวทางการตรวจสอบ 
และรายการของฟิลด์ทีจ่ะถูกตรวจสอบตามคา่ดฟีอลต ์โปรดดูที ่การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํใหค้ณุสามารถดูแนวทางการตรวจสอบประเภทเรคคอรด์หนึง่ได ้
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งแน่ใจกอ่นวา่โครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทของคณุไดร้บัการตัง้คา่ใหม้รีายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบในโครงรา่งเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดหลกั 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งใหส้ทิธิอ์่านอย่างเดยีวแกค่ณุในรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบในประเภทเรคคอรด์หลกั 
หากรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบยงัคงไมส่ามารถมองเหน็ไดใ้นเพจรายละเอยีดเรคคอรด์หลงัจากทีผู่ด้แูลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่เสรจ็แลว้ 
คลกิทีล่งิค์แกไ้ขโครงรา่งในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และเพิม่แนวทางการตรวจสอบเป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ โปรดดูที ่
การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิเป็นประเภทเรคคอรด์ย่อยของประเภทเรคคอรด์กจิกรรม เพือ่ใหค้ณุสามารถดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิได ้
ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งตัง้คา่โครงรา่งเพจผูไ้ดร้บัเชญิเพือ่รวมสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบผา่นเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม 
เพือ่อนุญาตใหค้ณุสามารถดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิได ้
ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งมอบสทิธิเ์ขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวในรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบผูไ้ดร้บัเชญิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลกักจิกรรม 

การดแูนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ 

 ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการตรวจสอบ 

แต่ละแถวจะแสดงวนัทีท่ ีอ่ปัเดตเรคคอรด์ และผูท้ําการอปัเดต ซึง่ค่าเกา่และใหมใ่นฟิลด์ทีต่รวจสอบทีเ่ปลีย่นแปลงกจ็ะปรากฏขึน้ดว้ย 

หมายเหตุ: เรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบของการเปลีย่นแปลงแต่ละรายการจะแสดงรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงหนึ่งในฟิลด์เดยีวเทา่นัน้ 
เรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบของการเปลีย่นแปลงจะปรากฏขึน้สาํหรบัฟิลด์ทีต่รวจสอบเทา่นัน้ ดงันัน้ หากผูใ้ชบ้นัทกึเรคคอรด์หลงัทาํการเปลีย่นแปลงสองฟิลด์ 
แต่มเีพยีงแคฟิ่ลด์เดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะถูกตรวจสอบ เรคคอรด์แนวทางการตรวจสอบจะปรากฏขึน้สาํหรบัการเปลีย่นแปลงในฟิลด์ทีต่รวจสอบเทา่นัน้ 
รายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงในฟิลด์อืน่จะไม่ปรากฏ 

 

เก่ียวกบัรายการซํา้เม่ือจดัทาํเรคคอรด์ 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์จํานวนมาก เมือ่คณุจดัทําเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand จะเตอืนคณุหากมเีรคคอรด์นัน้อยู่แลว้ เรคคอรด์ทีม่อียู่อาจอยู่ในเรคคอรด์บรษิทัปจัจุบนัของคณุ 
หากคุณไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัรายการซํ้า ใหย้กเลกิการจดัทาํเรคคอรด์ จากนัน้คน้หาเรคคอรด์ทีม่อียู่ แลว้อปัเดตเรคคอรด์นัน้ 

สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ Oracle CRM On Demand จะไมต่รวจสอบเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัเมือ่คุณจดัทาํเรคคอรด์ใหมผ่า่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช:้ 

 กจิกรรม 

 รายไดข้องบรษิทั 

 การประเมนิ 

 ผูต้ดิต่อ 
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 รายไดข้องผูต้ดิตอ่ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02, 03, 04 และสงูกวา่ 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 ครวัเรอืน 

 ลดี 

 หมายเหตุ 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

 ใบสัง่ 

 รายการในใบสัง่ 

 การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอยา่ง 

หมายเหตุ: เฉพาะการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างเพยีงรายการเดยีวทีม่กีารตัง้คา่ประเภทการจํากดัความรบัผดิชอบเป็น รว่ม เทา่นัน้ทีจ่ะสามารถใชง้านไดทุ้กเมือ่ 
และเฉพาะการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างเพยีงรายการเดยีวทีม่กีารตัง้คา่ประเภทการจํากดัความรบัผดิชอบเป็น หลายภาษา เทา่นัน้ทีจ่ะสามารถใชง้านกบัทุกประเทศไดทุ้กเมือ่ 

 คาํขอตวัอย่าง 

 รายการคาํขอตวัอย่าง 

 ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

หมายเหตุ: กอ่นจะเพิม่เรคคอรด์ใหม่ ใหค้น้หารายการเรคคอรด์เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไม่มเีรคคอรด์นัน้อยู่ 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟิลด์ทีใ่ชเ้พือ่ตรวจสอบวา่เรคคอรด์ซํ้ากนัหรอืไมเ่มือ่มกีารจดัทาํเรคคอร์ดผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิการซํ้ากนัของเรคคอรด์เมือ่มกีารอมิปอรต์เรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัและ ID ภายนอก 

เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลด์ทัง้หมดเหล่าน้ีตรงกนั 

บรษิทั ชือ่และทีต่ัง้บรษิทั 

คูแ่ขง่บรษิทั ชือ่คูแ่ขง่ 

คูค่า้ของบรษิทั ชือ่คูค่า้ 

ทีอ่ยู ่ ชือ่ทีอ่ยู่ 

ผูต้ดิต่อของการนดัหมาย ชือ่ผูต้ดิต่อ 

ผูใ้ชข้องการนดัหมาย ชือ่ผูใ้ช ้

เอกสารแนบ ชือ่ไฟล ์

แผนธุรกจิ ชือ่แผน ประเภท สถานะ และงวด 

แคมเปญ รหสัทีม่า 

ผูร้บัแคมเปญ ผูต้ดิต่อ 

ฝา่ย ชือ่ฝา่ย 



การทาํงานกบัเรคคอรด์ 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลด์ทัง้หมดเหล่าน้ีตรงกนั 

กจิกรรม วนัทีส่ ิ้นสดุและชือ่ 

วตัถุประสงค์ ชือ่วตัถุประสงค์ ประเภท สถานะ และงวด 

โอกาสทางการขาย ชือ่โอกาสทางการขาย บรษิทั และ ID ผูต้ดิต่อหลกั 

หมายเหตุ: ID ผูต้ดิต่อหลกัคอื ID ของผูต้ดิต่อทีค่ณุเลอืกในฟิลดน์ามสกลุของผูต้ดิต่อหลกั 

คูแ่ขง่ของโอกาสทางการขาย ชือ่คูแ่ขง่ 

คูค่า้ของโอกาสทางการขาย ชือ่คูค่า้ 

บรษิทัของแผน บรษิทัและชือ่แผนธุรกจิ 

ผูต้ดิต่อของแผน ผูต้ดิต่อและชือ่แผนธรุกจิ 

โอกาสทางการขายของแผน แผนธุรกจิและโอกาสทางการขาย 

ผลติภณัฑ์ ชือ่ผลติภณัฑ์ 

ชนดิผลติภณัฑ์ ชือ่ชนดิ 

คาํขอบรกิาร เลขทีบ่รกิาร  

หมายเหตุ: เลขทีบ่รกิารจะสรา้งโดยอตัโนมตัโิดย Oracle CRM On Demand 

สือ่ทางสงัคม ID ทีไ่มซ่ํ้ากนั 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่ฟิลด ์ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัตาม ID 
แถวของเรคคอรด์โดยอตัโนมตั ิ

โปรไฟลท์างสงัคม ผูจ้ดัทาํ ชมุชน และขอ้มลูตดิต่อ 

ทางแกป้ญัหา ชือ่ 

ผูต้ดิต่อของงาน ชือ่ผูต้ดิต่อ 

ผูใ้ชข้องงาน ชือ่ผูใ้ช ้

ทมี ชือ่ผูใ้ช ้

ผูใ้ช ้ ID ผูใ้ชแ้ละ ID ไซน์อนิของบรษิทั 

การจดัการความสมัพนัธ์คู่ค้า 

การยอมรบั ชือ่การยอมรบั 

คําขอการยอมรบั ชือ่การยอมรบั, ชือ่คูค่า้ และวนัทีข่อ 

การสมคัร ID การสมคัร 

หมายเหตุ: ID การสมคัรจะสรา้งโดยอตัโนมตัโิดย Oracle CRM On Demand 

การรบัรอง ชือ่การรบัรอง 

คาํขอการรบัรอง ชือ่การรบัรอง, ชือ่ผูต้ดิต่อ และวนัทีข่อ 

คอรส์ ชือ่คอรส์ 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลด์ทัง้หมดเหล่าน้ีตรงกนั 

การลงทะเบยีนคอรส์ ชือ่คอรส์, ชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก และวนัทีล่งทะเบยีน 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง ชือ่และคูค่า้หลกั 

การทดสอบ ชือ่การทดสอบ 

การลงทะเบยีนการทดสอบ ชือ่การทดสอบ, ชือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก, เจา้ของ และวนัทีท่ดสอบ 

เงนิทุน ID เงนิทนุ 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่ฟิลด์ ID เงนิทุนตาม ID แถวของเรคคอรด์โดยอตัโนมตั ิ

คาํขอเงนิทนุ ชือ่คาํขอและวนัทีข่อ 

คําขอ MDF ชือ่คาํขอและวนัทีข่อ 

คูค่า้ ชือ่และทีต่ัง้คูค่า้ 

โปรแกรมคู่คา้ ชือ่โปรแกรมคู่คา้ 

บญัชรีาคาสนิคา้ ชือ่บญัชรีาคาสนิคา้และประเภท 

รายการสนิคา้ในบญัชรีาคา บญัชรีาคาสนิคา้ ผลติภณัฑ์ และประเภท 

วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

การปนัส่วน ประเภทการปนัสว่น ตวัอย่าง และเจา้ของ 

ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ ผลติภณัฑ์, ผูต้ดิต่อ 

เวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุ วนั, เวลาเริม่ตน้, เวลาสิน้สดุ, ทีอ่ยู ่และชือ่เต็มของผูต้ดิต่อ 

ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ เลขทีใ่บอนุญาตและชือ่เตม็ของผูต้ดิต่อ 

การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ชือ่ผูต้ดิต่อ ชือ่ผลติภณัฑ์ ประเภทการปนัสว่น และวนัทีเ่ริม่ตน้ 

รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั ประเภท, สถานะ, เหตุผล, วนัทีแ่ลว้เสรจ็, งวดสนิคา้คงคลงั และ ID ไซน์อนิของผูใ้ชท้ีเ่ป็นเจา้ของ 

งวดสนิคา้คงคลงั วนัทีเ่ริม่ตน้, ใชง้าน, กระทบยอด และเจา้ของ  

การตอบกลบัขอ้ความ การตอบกลบั, เวลาสิน้สดุ, เวลาทีเ่ริม่ตน้, เลขลาํดบั, ตดิตามผล และ ID ทางแกป้ญัหา 

แผนรบัสง่ขอ้ความ ชือ่, การเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ําเป็น, ลอ็คลาํดบั, ใชง้านการตดิตาม, สถานะ, ประเภท, ชือ่ผลติภณัฑ ์และเจา้ของ  

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ขอ้ความการเปิดเผยขอ้มลู, เลขลาํดบั, ประเภท, แผนขอ้ความหลกั และชือ่ทางแกป้ญัหา 

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ประเภท, รายการ MP หลกั และชือ่ทางแกป้ญัหา 

ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ชือ่ผลติภณัฑแ์ละรายการสาํหรบัเลอืกขอ้บ่งใช ้หรอืชือ่ผลติภณัฑท์ีม่กีารเลอืกขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ 

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ ชือ่ขอ้บ่งใชแ้ละชือ่ผลติภณัฑ ์

สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้ ผลติภณัฑ์ 

การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง ภาษาและ ID แถวการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

หมายเหตุ: ID แถวการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างนํามาจากการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลกั 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลด์ทัง้หมดเหล่าน้ีตรงกนั 

ตวัอย่างทีใ่ห ้ ผลติภณัฑ์ ทีไ่ม่มลีอ็ตตวัอย่างหรอืทีม่ลีอ็ตตวัอย่างเดยีวกนั  

หมายเหตุ: ระบบจะถอืวา่ผลติภณัฑท์ีม่เีลขทีล่อ็ตตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนัเป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ซํ้ากนั 

สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง งวดสนิคา้คงคลงัและตวัอย่าง 

ลอ็ตตวัอย่าง เลขทีล่อ็ตและตวัอย่าง 

การทาํรายการตวัอย่าง ชือ่, วนัที ่และประเภท 

ลายเซน็ การควบคุมลายเซน็และกจิกรรม 

สนิคา้ทีท่าํรายการ เลขทีร่ายการ เลขทีก่ารทาํรายการ และตวัอย่าง 

การจดัการความมัง่คัง่ 

บญัชกีารเงนิ บญัชกีารเงนิ 

ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ บญัชธีุรกจิ, ชือ่ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ, บญัชกีารเงนิ และบทบาท 

การถอืครองบญัชกีารเงนิ บญัชกีารเงนิ, ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ และชือ่การถอืครองบญัชกีารเงนิ 

แผนทางการเงนิ บญัชกีารเงนิ, ชือ่แผนทางการเงนิ และประเภท 

ผลติภณัฑท์างการเงนิ ชือ่ผลติภณัฑท์างการเงนิ 

การทาํรายการทางการเงนิ บญัชกีารเงนิ, ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ และ ID การทํารายการ 

พอรต์โฟลโิอ เลขทีข่องบรษิทัและผลติภณัฑ์ 

การประกนัภยั 

โปรไฟลน์ายหน้า คูค่า้, ปีโปรไฟลน์ายหน้า และชือ่โปรไฟลน์ายหน้า 

การเรยีกรอ้ง เลขทีก่ารเรยีกรอ้งและกรมธรรม ์

ความคุม้ครอง ชือ่ความคุม้ครอง, ความคุม้ครอง และกรมธรรม ์

ความเสยีหาย เลขทีก่ารเรยีกรอ้ง, ทรพัย์สนิประกนัภยั และชือ่ความเสยีหาย 

ทรพัย์สนิประกนัภยั ประเภท, กรมธรรม ์และเลขลาํดบั 

ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เลขทีก่ารเรยีกรอ้ง, ผูต้ดิต่อ และบทบาท 

กรมธรรม์ เลขทีก่รมธรรม ์

ผูถ้อืกรมธรรม ์ กรมธรรม,์ บทบาท 

รถยนต์ 

ตวัแทนจําหน่าย ชือ่ 

ขอ้มลูทางการเงนิ เลขทีร่ายละเอยีดการเงนิ 

หมายเหตุ: เลขทีร่ายละเอยีดการเงนิจะสรา้งโดยอตัโนมตัโิดย Oracle CRM On Demand 

ยีห่อ้ ยีห่อ้ 
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เรคคอรด์ประเภทน้ี ซํา้กนัหากมีฟิลด์ทัง้หมดเหล่าน้ีตรงกนั 

ประวตักิารขาย เลขทีก่ารขาย 

หมายเหตุ: เลขทีป่ระวตักิารขายจะสรา้งโดยอตัโนมตัโิดย Oracle CRM On Demand 

ชัว่โมงการขาย วนัและเวลาเปิด 

ประวตักิารบรกิาร เลขทีป่ระวตักิารบรกิาร   

หมายเหตุ: เลขทีป่ระวตักิารบรกิารจะสรา้งโดยอตัโนมตัโิดย Oracle CRM On Demand 

ชัว่โมงทีใ่หบ้รกิาร วนัและเวลาเปิด 

พืน้ที ่ ชือ่ 

ยานพาหนะ เลขกาํกบัยานพาหนะ 

ผูต้ดิต่อของยานพาหนะ ชือ่ผูใ้ช ้

 

 

 
 

การพิมพข้์อมลูท่ีปรากฏขึ้นบนเพจ 
จากทกุเพจยกเวน้เพจแกไ้ข คณุสามารถพมิพข์อ้มลูทีแ่สดงในเพจนัน้ แต่จะไมร่วมอลีเิมนต์อนิเตอรเ์ฟซและลงิค์ภายนอกทัง้หมดเมือ่คุณพมิพเ์พจ เมือ่พมิพข์อ้มลูทีแ่สดงในเพจ 
โปรดทราบประเดน็ต่อไปนี้: 

 หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์แสดงในรปูแบบแทบ็ สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ปิดอยู่เทา่นัน้ทีจ่ะแสดงในเพจรายละเอยีดทีพ่มิพ์ 
สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ปิดอยู่จะปรากฏในเพจทีพ่มิพใ์นโหมดรายการ โดยไมม่ภีาพแทบ็ 

 เมือ่คณุพมิพเ์พจรายการของเรคคอรด์ เรคคอรด์ทีแ่สดงในเพจเทา่นัน้ทีจ่ะแสดงในเพจรายการทีพ่มิพ์ แมว้า่จะมเีรคคอรด์มากกวา่ในรายการ 
จํานวนเรคคอรด์สงูสดุทีค่ณุสามารถแสดงในเพจรายการคอื 100 สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงเรคคอรด์ในเพจรายการ โปรดดูที ่การทํางานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

การพิมพข้์อมูลทีป่รากฏบนเพจของคณุ 

1 คลกิลงิคพ์มิพง์า่ย 

อกีเพจจะเปิดขึน้ และแสดงเพจมมุมองแบบพมิพ ์

2 ในเพจ คลกิลงิค ์พมิพ์ 

3 ในวนิโดวพ์มิพ ์ใหป้รบัการตัง้คา่สาํหรบัเครือ่งพมิพเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่เครือ่งจะพมิพใ์นโหมดแนวนอน 

การใชโ้หมดแนวนอนจะทําใหข้อ้มลูปรากฏขึน้บนหน้าทีพ่มิพอ์ย่างเหมาะสมทีส่ดุ 

4 ทาํตามคาํแนะนําบนหน้าจอเพือ่พมิพเ์พจ 
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การดขู้อมลูบริการของ Oracle CRM On Demand 
เพจขอ้มลูบรกิารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเซสชนัการซอ่มบํารงุทีว่างแผนไวแ้ละลา่สดุสาํหรบัสภาพแวดลอ้มโปรดกัชนัและสภาพแวดลอ้มการทดสอบของ Oracle CRM On Demand ของคณุ 
สภาพแวดลอ้มโปรดกัชนั คอืสภาพแวดลอ้มทีบ่รษิทัของคณุดําเนินการงานใน Oracle CRM On Demand สว่น สภาพแวดลอ้มการทดสอบ 
ตามปกตคิอืสาํเนาของสภาพแวดลอ้มโปรดกัชนัทีส่ามารถใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการทดสอบได ้เชน่ เพือ่ทดสอบการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่กอ่นนําไปใชก้บัสภาพแวดลอ้มโปรดกัชนั 
หรอืเพือ่ทดสอบโปรแกรมแกไ้ขกอ่นจะนําไปใชก้บัสภาพแวดลอ้มโปรดกัชนั  

เพจขอ้มลูบรกิารยงัมขีอ้มลูเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านของสภาพแวดลอ้มโปรดกัชนัของ Oracle CRM On Demand ของคณุในชว่งหลายเดอืนทีผ่า่นมา 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดูขอ้มลูบรกิารของ Oracle CRM On Demand 

ในการดขู้อมูลบริการของ Oracle CRM On Demand 

 เลือ่นลงมาทีด่า้นลา่งของเพจใดกไ็ดใ้น Oracle CRM On Demand และคลกิ ขอ้มลูบรกิาร เพือ่เปิดเพจขอ้มลูบรกิาร 

ในเพจขอ้มลูบรกิาร สว่นขอ้มลูเวอรช์นัจะแสดงรายละเอยีดของระดบัเวอรช์นั โปรแกรมแกไ้ข และอืน่ๆ ซึง่นําไปใชก้บัสภาพแวดลอ้มของ Oracle CRM On Demand 
ซึง่คุณไซน์อนิอยู่ในปจัจุบนั Oracle จะใชข้อ้มลูนี้เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขปญัหา เราอาจขอใหค้ณุแสดงขอ้มลูนี้หากคุณตดิต่อ Oracle เพือ่ขอความชว่ยเหลอื 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายขอ้มลูทีแ่สดงอยู่ในสว่นขอ้มลูความพรอ้มของผลติภณัฑข์องเพจ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

Month เดอืนตามปฏทินิทีใ่หข้อ้มลูความพรอ้ม 

ความพรอ้ม(%) เปอรเ์ซน็ต์ของเวลาระหวา่งเดอืนทีร่ะบุซึง่สภาพแวดลอ้มโปรดกัชนัของ Oracle CRM On Demand พรอ้มใชง้าน 

หมายเหตุ: ขอ้มลูความพรอ้มจะมใีหป้ระมาณกลางเดอืนของเดอืนตามปฏทินิกอ่นหน้า 
แทบจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูความพรอ้มไดห้ลงัจากจดัใหใ้นครัง้แรก 

ในเพจขอ้มลูบรกิาร ขอ้มลูกาํหนดการซอ่มบํารงุสําหรบัระบบการผลติและระบบตามขัน้ตอนจะแสดงในสว่นทีแ่ยกต่างหาก 2 สว่น 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายขอ้มลูบางสว่นทีแ่สดงอยู่ในสว่นขอ้มลู กาํหนดการซอ่มบํารงุของเพจ  

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัทีซ่อ่มบํารุง วนัทีส่าํหรบัเซสชนัการซอ่มบํารงุ วนัทีใ่นอนาคตระบุเซสชนัการซอ่มบํารงุทีว่างแผน และอาจเปลีย่นแปลงได้ 

เวลาเริม่ตน้โดยประมาณ เวลาโดยประมาณทีเ่ซสชนัจะเริม่ต้นขึน้ เวลาทีแ่สดงคอืเวลาในโซนเวลาภายในพืน้ทีข่องคณุ 

ระยะเวลาโดยประมาณ 
(ชัว่โมง) 

ระยะเวลาโดยประมาณทีเ่ซสชนัจะใช ้แสดงในหน่วยชัว่โมง 

ประเภทการซอ่มบํารุง ประเภทของการซอ่มบํารงุทีไ่ดห้รอืจะดําเนนิการ เชน่ การซอ่มบํารงุมาตรฐาน หรอืการตดิตัง้โปรแกรมแกไ้ข  

หมายเหตุ: หากวนัทีส่าํหรบัเซสชนัการซอ่มบํารุงเป็นวนัทีใ่นอนาคต ประเภทการซอ่มบํารงุอาจเปลีย่นแปลงได ้

วนัทีอ่ปัเดตครัง้ลา่สดุ วนัทีท่าํการอปัเดตเพจขอ้มลูบรกิารครัง้ลา่สดุ 

หมายเหตุ: จากเพจขอ้มลูบรกิาร ลงิคก์ารวนิจิฉัยจะใหส้ทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูการวนิจิฉัย ขอ้มลูนี้จะถูกเขา้รหสัเพือ่เหตุผลดา้นความปลอดภยั หากคุณตดิต่อ Oracle เพือ่ขอความชว่ยเหลอื 
เราอาจขอใหค้ณุคลกิลงิคก์ารวนิจิฉัย และสง่ขอ้มลูทีเ่ขา้รหสัไปยงั Oracle CRM On Demand Customer Care 

จากหน้าขอ้มลูบรกิาร คณุยงัสามารถเขา้ใชเ้อกสารรลีสีไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเขา้ใชเ้อกสารรลีสีของ Oracle CRM On Demand (ในหน้า 158) 
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การเข้าใช้เอกสารรีลีสของ Oracle CRM On Demand 
คณุสามารถเขา้ใชเ้อกสารรลีสีของ Oracle CRM On Demand ไดจ้ากเพจขอ้มลูบรกิารใน Oracle CRM On Demand เอกสารรลีสีประกอบดว้ยชดุหมายเหตุการรลีสี 
คูม่อืการแสดงตวัอย่างสาํหรบัผูดู้แลระบบ และลงิคไ์ปยงัหลกัสตูรการโอนยา้ยขอ้มลู รวมถงึคูม่อืการตัง้คา่ คูม่อืการดูแลระบบ คูม่อืบรกิารทางเวบ็ และคูม่อือืน่ๆ อกีมากมาย 

ในการเข้าใช้เอกสารรีลีสของ Oracle CRM On Demand 

1 เลือ่นลงมาทีด่า้นลา่งของเพจใดกไ็ดใ้น Oracle CRM On Demand และคลกิ ขอ้มลูบรกิาร 

2 ในแถบชือ่ของเพจขอ้มลูบรกิาร ใหค้ลกิ เอกสารรลีสี 

เพจเอกสารของ Oracle CRM On Demand จะเปิดขึน้ในหน้าต่างแยกต่างหาก ซึง่คุณจะสามารถใชเ้พือ่เขา้ใชเ้อกสารสาํหรบัรลีสีต่างๆ ของ Oracle CRM On 
Demand คณุยงัสามารถเลอืกทีจ่ะดาวน์โหลดไฟลท์ีไ่ดร้บัการบบีอดัทีม่เีอกสารทัง้หมดสาํหรบัรลีสีนัน้ๆ ไดอ้กีดว้ย 

 

เก่ียวกบัการเปิดใช้งานและการปิดใช้งานโค้ดท่ีกาํหนดเองและตวับง่ช้ีโค้ดท่ีกาํหนดเอง 
บรษิทัของคุณสามารถเพิม่โคด้ทีก่าํหนดเองลงในเพจใน Oracle CRM On Demand ได ้ตวัอย่างเชน่ ผูดู้แลระบบของคณุสามารถจดัทาํเวบ็แอปเพลต็ทีม่โีคด้ทีก่าํหนดเอง 
และฝงัเวบ็แอปเพลต็เหลา่นี้ในโฮมเพจ ในเพจรายละเอยีด และในแถบการดําเนินการได ้ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิของสว่นหวั HTML ทีก่าํหนดเองเพือ่ปรบัแต่งเพจใน 
Oracle CRM On Demand ได ้ตวัอย่างเชน่ เพือ่เพิม่ปุ่มทีก่าํหนดเองในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์  

หากคุณพบปญัหาทางดา้นเทคนคิขณะทาํงานใน Oracle CRM On Demand คณุอาจตอ้งการปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดเพือ่ชว่ยคณุในการแกป้ญัหา 
หากไม่มปีญัหาเกดิขึน้อกีเมือ่ปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง โคด้ทีก่าํหนดเองอาจเป็นสาเหตุของปญัหาดงักลา่ว นอกจากนี้ หากคณุตดิต่อขอความชว่ยเหลอืจาก Oracle 
เราอาจขอใหค้ณุปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดเพือ่ชว่ยในการแกไ้ขปญัหา 

ฟิลด์ การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง ในโปรไฟล์สว่นบุคคลของคณุชว่ยใหคุ้ณปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดในเพจทีค่ณุเขา้ใชใ้น Oracle CRM On Demand ได ้
และยงัชว่ยใหคุ้ณเปิดใชง้านตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองได ้เมือ่มกีารเปิดใชง้านตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเอง ขอ้ความอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้จะปรากฏทีด่้านลา่งของแต่ละเพจทีค่ณุเขา้ใชใ้น Oracle CRM 
On Demand: 

 โค้ดท่ีกาํหนดเองเปิดใช้งานอยู่ ตรวจพบโคด้ทีก่าํหนดเองและเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองอยู่ในเพจปจัจุบนั 

 ไมพ่บโค้ดท่ีกาํหนดเอง ตรวจไมพ่บโคด้ทีก่าํหนดเองในเพจปจัจบุนั 

 ไมใ่ช้งานโค้ดท่ีกาํหนดเอง ตรวจพบโคด้ทีก่าํหนดเองสาํหรบัเพจปจัจบุนั แต่ปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง 

ตวัเลอืกต่อไปนี้จะพรอ้มใชง้านในฟิลด์ การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง ในโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ:   

 ใช้งาน ตวัเลอืกนี้เป็นการตัง้คา่ดฟีอลต์ในแอปพลเิคชนัพืน้ฐาน เมือ่ทาํการเลอืกตวัเลอืกนี้ โคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีม่ใีนเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกเปิดใชง้าน 
แต่ตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองจะไมถู่กเปิดใชง้าน 

 ใช้งานโดยมีตวับง่ช้ี เมือ่ทาํการเลอืกตวัเลอืกนี้ โคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีม่ใีนเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกเปิดใชง้าน นอกจากนี้ 
ตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองจะถูกเปิดใชง้านดว้ย 

 ปิดใช้งานโดยมีตวับง่ช้ี เมือ่ทาํการเลอืกตวัเลอืกนี้ โคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีม่ใีนเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกปิดใชง้าน นอกจากนี้ 
ตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองจะถูกเปิดใชง้านดว้ย 

หมายเหตุ: การเปลีย่นคา่ในฟิลด์ การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง ในโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุจะไมส่่งผลกบัลกัษณะการทาํงานของโคด้ทีก่าํหนดเองหรอืตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองสาํหรบัผูใ้ชอ้ืน่ๆ หากฟิลด ์
การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง ไมม่อียู่ในเพจโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของคณุ ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเพิม่ฟิลด์นี้ลงในเพจดงักลา่วใหก้บัคณุได ้
หรอืสามารถอปัเดตฟิลด์นี้ในโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตฟิลด์ต่างๆ ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 
728) 

เมือ่เปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองในเพจ โคด้ทีก่าํหนดเองจะปรากฏในรหสัทีม่าสาํหรบัเพจนัน้ พรอ้มกบัความเหน็ทีก่าํกบัจุดเริม่ตน้และจุดสิน้สดุของโคด้ทีก่าํหนดเองนัน้ เมือ่ปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง 
โคด้ทีก่าํหนดเองจะไมร่วมอยู่ในรหสัทีม่าของเพจนัน้ แต่รหสัทีม่าจะรวมความเหน็ทีร่ะบุวา่โคด้ทีก่าํหนดเองถูกปิดใชง้านเอาไวด้ว้ย 



การดึงข้อมูล ID ไซน์อนิผูใ้ชห้รอืการรเีซต็รหสัผา่น 
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หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุดําเนินการแกป้ญัหาเสรจ็สิน้แลว้ คณุสามารถเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองไดอ้กีครัง้ โดยการเปลีย่นคา่ในฟิลด์ การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ 
ใหเ้ป็น ใชง้าน หรอื ใชง้านโดยมตีวับ่งชี้ 
 

การดึงข้อมลู ID ไซน์อินผูใ้ช้หรือการรีเซต็รหสัผา่น 
หากคุณลมื ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุ คณุสามารถสง่คาํขอไดจ้ากเพจไซน์อนิของ Oracle CRM On Demand เพือ่ใหส้ง่ขอ้มลูมายงัอเีมลข์องคณุได ้หากคณุลมืรหสัผา่นของคุณ 
คณุยงัสามารถสง่คาํขอรเีซต็รหสัผา่นของคณุจากเพจไซน์อนิของ Oracle CRM On Demand ไดอ้กีดว้ย โดยทีบ่ทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์รเีซต็รหสัผา่นสว่นบุคคล 

หากคุณลมืทัง้ ID ไซน์อนิของผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุ คณุสามารถดงึขอ้มลู ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุแลว้ใชข้อ้มลูดงักลา่วรว่มกบัคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัทีคุ่ณตัง้คา่ไวใ้น 
Oracle CRM On Demand เพือ่รเีซต็รหสัผา่นของคณุได ้

ขณะดงึขอ้มลู ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุหรอืรเีซต็รหสัผา่นของคุณ โปรดสงัเกตประเดน็ต่อไปนี้: 

 ในการดงึขอ้มลู ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุ คณุตอ้งทราบทีอ่ยู่อเีมลห์ลกัทีถู่กเกบ็ไวใ้นเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุใน Oracle CRM On Demand หากคณุมปีญัหาขณะดงึขอ้มลู ID 
ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุ ใหต้ดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณเพือ่ตรวจสอบทีอ่ยู่อเีมลห์ลกั 

 ในการรเีซต็รหสัผา่นของคณุ คณุตอ้งทราบ ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุ ดงันัน้ หากคณุลมืทัง้รหสัผา่นและ ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุ ใหด้งึขอ้มลู ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุกอ่น 
จากนัน้จงึใชข้อ้มลูดงักลา่วในการรเีซต็รหสัผา่นของคณุ 

 ในการรเีซต็รหสัผา่นของคณุ คณุตอ้งทราบคาํตอบของคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัทีคุ่ณตัง้คา่ไวใ้น Oracle CRM On Demand 

 ทกุครัง้ทีส่ง่ ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุใหก้บัคุณ รายการบนัทกึจะถูกสรา้งขึน้ในแนวทางการตรวจสอบในเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ 

 ทกุครัง้ทีคุ่ณรเีซต็รหสัผา่นของคุณ รายการบนัทกึจะถูกสรา้งขึน้ในแนวทางการตรวจสอบในเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ 

การดึงข้อมูล ID ไซน์อินของผูใ้ช้ของคณุ 

1 ในเพจไซน์อนิของ Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิลงิค ์เขา้ใชบ้ญัชขีองคณุไมไ่ด?้ 

2 ในเพจเลอืกตวัเลอืก ใหค้ลกิลงิค์ ฉันลมื ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้

3 ป้อนทีอ่ยู่อเีมลห์ลกัทีไ่ดร้บัการจดัเกบ็ไวใ้น Oracle CRM On Demand แลว้คลกิ ดําเนนิการ 

กรณเีหลา่นี้จะเกดิขึน้โดยขึน้อยู่กบัทีอ่ยู่อเีมลท์ีค่ณุป้อน 

 หากทีอ่ยู่อเีมลท์ีค่ณุป้อนถูกตอ้งตามหลกัการสรา้ง จะมขีอ้ความการยนืยนัปรากฏขึน้ ไมเ่ชน่นัน้จะปรากฏขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

 หากทีอ่ยู่อเีมลท์ีค่ณุป้อนเป็นทีอ่ยู่หลกัทีถู่กตอ้งตามเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ อเีมลท์ีม่ ีID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุจะถูกสง่ไปยงัทีอ่ยู่อเีมลด์งักลา่ว 

 หากทีอ่ยู่อเีมลท์ีค่ณุป้อนถูกตอ้งตามหลกัการสรา้ง แต่ไมใ่ชท่ีอ่ยู่หลกัทีถู่กตอ้งตามเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ จะไมม่กีารสง่อเีมลใ์หก้บัคุณ ในกรณนีี้ 
ใหต้ดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพือ่ตรวจสอบทีอ่ยู่อเีมลห์ลกัทีถู่กตอ้ง 

หมายเหตุ: หากคุณมบีญัชใีน Oracle CRM On Demand มากกว่าหนึ่งบญัช ีID ไซน์อนิของผูใ้ชท้ีใ่ชง้านสาํหรบัแตล่ะบญัชจีะถูกรวมอยูใ่นอเีมลน์ี้ดว้ย 
เวน้แต่บญัชถีูกตัง้คา่ไวส้าํหรบัการไซน์ออนครัง้เดยีวเทา่นัน้ หากคุณไมท่ราบวา่บญัชขีองคณุถูกตัง้คา่ไวส้าํหรบัการไซน์ออนครัง้เดยีวหรอืไม่ 
ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพือ่สอบถามเกีย่วกบับญัชนีี้ 

เมือ่คณุไดร้บัอเีมลท์ีม่ ีID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุ โดยทีค่ณุทราบรหสัผา่นของคุณแลว้นัน้ คณุสามารถกลบัไปยงัเพจไซน์อนิและไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
ไดต้ามปกต ิ

หมายเหตุ: คณุสามารถสง่คาํขอเพือ่ขอรบั ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุไดส้งูสดุสามครัง้ในชว่งเวลา 24 ชัว่โมง 

หากคุณลมืรหสัผา่นของคณุ คณุสามารถรเีซต็รหสัผา่นไดต้ามทีอ่ธบิายไวใ้นขัน้ตอนต่อไปนี้ 



เริม่ตน้ใชง้าน 
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การรีเซต็รหสัผา่นของคณุ 

1 ในเพจไซน์อนิของ Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิลงิค ์เขา้ใชบ้ญัชขีองคณุไมไ่ด?้ 

2 ในเพจเลอืกตวัเลอืก ใหค้ลกิลงิค์ ฉันลมืรหสัผา่น 

3 ในเพจลมืรหสัผา่น ใหป้้อน ID ไซน์อนิของผูใ้ชข้องคณุ แลว้คลกิ ดําเนนิการ 

หากคุณป้อน ID ไซน์อนิของผูใ้ชท้ีถู่กตอ้ง จะมขีอ้ความการยนืยนัปรากฏขึน้ และคุณจะไดร้บัอเีมลท์ีม่ลีงิคช์ ัว่คราวไปยงั Oracle CRM On Demand 

4 คลกิลงิคช์ัว่คราวในอเีมลเ์พือ่เขา้ใช ้Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ:  ผูดู้แลระบบของบรษิทัคุณจะเป็นผูก้าํหนดระยะเวลาทีล่งิค์ชัว่คราวจะยงัคงใชง้านได ้รวมถงึจํานวนครัง้ทีค่ณุสามารถพยายามไซน์อนิโดยใชล้งิคช์ัว่คราวนี้ 

5 ในเพจรเีซต็รหสัผา่น ใหป้้อนคาํตอบของคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยั และคลกิ สง่ 

6 ในเพจอปัเดตรหสัผา่น ในฟิลด์รหสัผา่นใหม่ ใหป้้อนรหสัผา่นใหม่ แลว้ป้อนรหสัผา่นใหมอ่กีครัง้ในฟิลดต์รวจสอบรหสัผา่นใหม่ 

7 คลกิ บนัทกึ เพือ่บนัทกึรหสัผา่นใหมข่องคณุ 

หมายเหตุ:  ผูดู้แลระบบของบรษิทัคุณจะเป็นผูก้าํหนดจํานวนครัง้ทีคุ่ณสามารถรเีซต็รหสัผา่นของคณุในช่วงเวลาทีก่าํหนด 
 

เก่ียวกบัระยะเวลาของเซสชนั Oracle CRM On Demand 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถระบุระยะเวลาสงูสดุสาํหรบัเซสชนัทีใ่ชง้านของ Oracle CRM On Demand สาํหรบับรษิทัของคณุ 
หากเซสชนัผูใ้ชแ้บบอนิเตอรแ์อคทฟีของคุณถงึกาํหนดระยะเวลาสงูสดุทีร่ะบุ ครัง้ถดัไปทีคุ่ณดําเนนิการใน Oracle CRM On Demand เชน่ การคลกิลงิค์ แทบ็ หรอืปุ่ม 
คณุจะกลบัไปยงัเพจไซน์อนิ และคุณตอ้งไซน์อนิอกีครัง้เพือ่กลบัไปยงัเพจทีคุ่ณพยายามจะเขา้ใช ้เมือ่ใชบ้รกิารทางเวบ็ หากเซสชนัทีใ่ชง้านหมดเวลาลงแลว้ 
ไคลเอนตบ์รกิารทางเวบ็จะตอ้งสง่คาํขอการตรวจสอบพสิจูน์ใหมเ่พือ่ใชบ้รกิารทางเวบ็ตอ่ไป 

การตัง้คา่ไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งของบรษิทัในโปรไฟลบ์รษิทัจะกาํหนดเวลาทีอ่นุญาตเป็นนาท ีกอ่นทีเ่ซสชนัของผูใ้ชส้ ิน้สดุเนื่องจากไมม่กีารดําเนินการใดๆ 
ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถเลอืกทีจ่ะตัง้คา่วนิโดวค์าํเตอืนใหป้รากฏในระยะเวลาหนึ่งกอ่นเซสชนัจะสิน้สดุเนื่องจากไมม่กีารดําเนินการใดๆ การคลกิ ตกลง 
ในวนิโดวค์าํเตอืนจะเป็นการตัง้คา่ตวันบัไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่ง หากคณุไม่คลกิ ตกลง กอ่นถงึขดีจํากดัไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่ง เซสชนัของคณุจะสิน้สุดลง 
 

เก่ียวกบัเซสชนัท่ีใช้พร้อมกนัใน Oracle CRM On Demand 
ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถระบุไดว้า่สามารถใชเ้ซสชนัพรอ้มกนัไดห้รอืไม่ เซสชนัทีใ่ชพ้รอ้มกนั จะเกดิขึน้เมือ่ใชห้นงัสอืรบัรองของผูใ้ชเ้ดยีวกนัเพือ่ไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On 
Demand มากกวา่หนึง่ครัง้ จากเบราเซอร์ทีต่่างกนัในเวลาเดยีวกนั โดยจะนบัเซสชนัผูใ้ชแ้บบอนิเตอรแ์อคทฟีเทา่นัน้ จะไม่นบัการเชือ่มต่อกบั Oracle CRM On Demand 
ผา่นทางบรกิารทางเวบ็หรอืไคลเอนต์บนเดสกท์อปเมือ่นบัเซสชนัทีใ่ชพ้รอ้มกนั 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะระบุวา่สามารถใชเ้ซสชนัพรอ้มกนัไดห้รอืไม่ ตารางต่อไปนี้แสดงถงึลกัษณะทีผู่ใ้ชเ้หน็เมือ่พยายามไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
ดว้ยหนงัสอืรบัรองของผูใ้ชท้ีใ่ชอ้ยูก่อ่นแลว้สาํหรบัอย่างน้อยหนึง่เซสชนัทีม่อียู่ โดยขึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณเลอืก 

ตวัเลือก ลกัษณะ 

อนุญาตพรอ้มการแจง้ สามารถใชเ้ซสชนัใหม่ได ้เมือ่ผูใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สูเ่ซสชนัใหม่ จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 ในเซสชนัใหม่ ขอ้ความจะปรากฏขึน้บนเพจ Oracle CRM On Demand 
เพือ่แจง้วา่มอีย่างน้อยอกีหนึง่เซสชนัทีใ่ชพ้รอ้มกนัอยู่ ในขอ้ความจะมลีงิค์ทีผู่ใ้ชส้ามารถคลกิเพือ่ดูประวตักิารไซน์อนิของผูใ้ช ้

 ในแต่ละเซสชนัทีใ่ชพ้รอ้มกนัทีม่อียู่ ครัง้ถดัไปทีผู่ใ้ชด้ําเนนิการใน Oracle CRM On Demand เชน่ 



ข้อกาํหนดของระบบสาํหรบั Oracle CRM On Demand 
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ตวัเลือก ลกัษณะ 

การคลกิลงิค์ แทบ็ หรอืปุ่ม ขอ้ความจะปรากฏขึ้นบนเพจ Oracle CRM On Demand 
เพือ่แจง้วา่เริม่เซสชนัทีใ่ชพ้รอ้มกนั ในขอ้ความจะมลีงิค์ทีผู่ใ้ชส้ามารถคลกิเพือ่ดูประวตักิารไซน์อนิของผูใ้ช ้

อนุญาตโดยไมม่กีารแจ้ง สามารถใชเ้ซสชนัใหม่ได ้โดยไมม่กีารแจง้ในเซสชนัใหมห่รอืเซสชนัทีม่อียู่วา่กาํลงัใชเ้ซสชนัทีใ่ชพ้รอ้มกนั 

ป้องกนัและยกเลกิทีม่อียู ่ สามารถใชเ้ซสชนัใหม่ได ้แต่เซสชนัทีม่อียู่จะถูกยกเลกิ เมือ่ผูใ้ชไ้ซน์อนิเขา้สูเ่ซสชนัใหม่ จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 ในเซสชนัใหม่ ขอ้ความจะปรากฏขึน้บนเพจ Oracle CRM On Demand 
เพือ่แจง้วา่เซสชนัทีใ่ชห้นงัสอืรบัรองเดยีวกนัจะถูกยกเลกิ 
ในขอ้ความจะมลีงิค์ทีผู่ใ้ชส้ามารถคลกิเพือ่ดูประวตักิารไซน์อนิของผูใ้ช ้

 ในเซสชนัเริม่แรก ครัง้ถดัไปทีผู่ใ้ชด้ําเนนิการใน Oracle CRM On Demand เชน่ การคลกิลงิค์ แทบ็ หรอืปุ่ม 
ผูใ้ชจ้ะถูกนํากลบัไปยงัเพจไซน์อนิซึง่มขีอ้ความแจ้งวา่เซสชนัถูกยกเลกิเนือ่งจากผูใ้ชอ้ืน่ไซน์อนิดว้ยหนงัสอืรบัรองเดยีวกนั 

 
 

ข้อกาํหนดของระบบสาํหรบั Oracle CRM On Demand 
คนสามารถคน้หารายละเอยีดของขอ้กาํหนดของระบบสาํหรบั Oracle CRM On Demand ใน เวบ็ไซต์ Oracle CRM On Demand 
http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html 

 
 

หมายเหตกุารรีลีสสาํหรบั Oracle CRM On Demand 
ชดุหมายเหตุการรลีสีจะมใีหพ้รอ้มกบัแต่ละรลีสีของ Oracle CRM On Demand หมายเหตุการรลีสีจะอธบิายการเปลีย่นแปลงย่อยทีเ่กดิขึน้กบั Oracle CRM On Demand 
ซึง่เปลีย่นแปลงลกัษณะทีม่อียู่หรอือนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้คณุสามารถเขา้ใชห้มายเหตุการรลีสีและเอกสารรลีสีอืน่ๆ ไดจ้ากเพจขอ้มลูบรกิารใน Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่การเขา้ใชเ้อกสารรลีสีของ Oracle CRM On Demand (ในหน้า 158) 

หมายเหตุการรลีสียงัมใีหบ้นเวบ็ไซต์ศูนย์การสนบัสนุนและการฝึกอบรมอกีดว้ย ซึง่คณุสามารถเขา้ใชไ้ดด้ว้ยการคลกิทีล่งิคร์่วม การฝึกอบรมและการสนบัสนุน ทีด่า้นบนของแต่ละเพจใน Oracle 
CRM On Demand 

 
 

การติดต่อ Oracle 
Oracle นําเสนอการบรกิารอนัหลากหลายและพรอ้มรบัขอ้เสนอแนะของคุณเกีย่วกบัแอปพลเิคชนันี้ โดยคณุสามารถใชท้รพัยากรต่อไปนี้ในการ: 

 เสนอแนะขอ้ควรปรบัปรงุของผลติภณัฑ์ การบรกิาร หรอืขัน้ตอนกระบวนการที ่https://ebusiness.siebel.com/OnDemandCustomerCare/ 

 ขอสิง่สง่เสรมิการขายหรอืขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หมแ่ละรายการสง่เสรมิการขายที ่http://www.crmondemand.com/ 
 

http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html


เริม่ตน้ใชง้าน 
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การออกจาก Oracle CRM On Demand 
คาํเตือน: กอ่นออกจาก Oracle CRM On Demand ใหบ้นัทกึขอ้มลูทัง้หมด และปิดวนิโดวท์ัง้หมดทีเ่ปิดอยู ่เชน่ ฟอรม์สาํหรบัจดัทาํเรคคอรด์ใหม ่หากคณุใช ้Oracle 
Contact On Demand ซึง่เป็นแอปพลเิคชนั Call Center ใหเ้ปลีย่นสถานะการทาํงานของคณุเป็น ไมส่ามารถใชไ้ด ้กอ่นทีจ่ะไซน์เอาต์ 

ในการออกจาก Oracle CRM On Demand 

 ในมมุขวาบนของเพจ Oracle CRM On Demand คลกิ ไซน์เอาต์ 

เมือ่ไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand ใหพ้จิารณาสิง่ต่อไปนี้: 

 ขอแนะนําใหคุ้ณใชล้งิคไ์ซน์เอาต์ทุกครัง้เมือ่ตอ้งการออกจาก Oracle CRM On Demand เพือ่เป็นการสิน้สดุเซสชนัของคณุ หากคุณปิดวนิโดวเ์บราเซอรเ์พือ่ออกจาก Oracle 
CRM On Demand แทนการคลกิทีล่งิคไ์ซน์เอาต์ เซสชนัของคณุจะยงัคงเปิดอยู่จนกว่าจะหมดเวลาหลงัจากรอบเวลาไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งทีร่ะบุ 
ซึง่รอบเวลาไทมเ์อาต์ชว่งเวลาวา่งเป็นการตัง้คา่ทัง้บรษิทั และโดยปกตจิะไดร้บัการตัง้คา่ไว ้60 นาท ี

 ขอแนะนําใหคุ้ณปิดวนิโดวเ์บราเซอรแ์ละแทบ็ทีเ่ปิดอยู่ทัง้หมด หลงัจากทีคุ่ณไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand เพือ่ชว่ยในการป้องกนัขอ้มลูบรษิทัของคณุ 
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2 ปฏิทินและกิจกรรม 

ใชเ้พจปฏทินิเพือ่ตรวจดู จดัทาํและอปัเดตกจิกรรมของคณุ และเพือ่ตรวจดูและอปัเดตการตดิต่อตามแผนของคุณ  

 กจิกรรม ประกอบดว้ยงานทีคุ่ณตอ้งทาํใหเ้สรจ็สิ้นกอ่นวนัทีก่าํหนดและการนดัหมายทีค่ณุตอ้งกาํหนดตารางเวลา งานและการนดัหมาย ไดแ้ก ่การประชมุ การตดิต่อ การสาธติ หรอืกจิกรรม 
ความแตกต่างระหวา่งงานและการนดัหมายคอื งานจะปรากฏในรายการงาน และมวีนัทีค่รบกาํหนดและสถานะ ขณะทีก่ารนดัหมายจะวางกาํหนดการในปฏทินิของคณุพรอ้มกบัวนัทีแ่ละเวลาทีก่าํหนด 

การตดิต่อตามแผน เป็นการตดิต่อโดยเฉพาะสาํหรบัวทิยาศาสตร์ชวีภาพทีคุ่ณจดัทาํขึน้โดยมสีถานะตามแผนเพือ่กาํหนดตวัระบุตําแหน่งอย่างครา่วๆ สาํหรบัการตดิต่อจากฝา่ยขายไปยงัแพทย์ โรงพยาบาล 
หรอืคลนิิก การตดิต่อตามแผนจะปรากฏในปฏทินิและในสว่นการตดิต่อตามแผนในเพจปฏทินิ 

การระบุรหสัสทีีใ่ชใ้นสว่นการตดิต่อตามแผนในเพจปฏทินิจะกาํหนดตามธมีทีค่ณุใช ้ดงันี้: 

 การตดิต่อตามแผนทีเ่กนิกาํหนดซึง่มวีนัทีเ่ริม่ตน้เป็นเวลาในอดตีจะปรากฏเป็นสทีีผู่ดู้แลระบบของคณุเลอืกไวส้าํหรบัขอ้ความอเลติในธมี 

 การตดิต่อตามแผนทีจ่ะมขี ึน้ ซึง่มวีนัทีเ่ริม่ตน้เป็นเวลาในอนาคตจะปรากฏเป็นสทีีผู่ดู้แลระบบของคณุเลอืกไวส้าํหรบัลงิคข์องเพจในธมี 

ตามคา่ดฟีอลต์ การตดิต่อตามแผนจะไมป่รากฏในปฏทินิของคุณ หากตอ้งการดูการตดิต่อตามแผนในปฏทินิของคุณ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธกิารโทรสาํหรบัวทิยาศาสตร์ชวีภาพ: 
การตดิต่อตามแผนในปฏทินิ 
 

เก่ียวกบัปฏิทินและสไตลธี์ม 
สไตลธ์มีสองแบบทีใ่ชไ้ดใ้น Oracle CRM On Demand ไดแ้ก ่สไตลค์ลาสสกิและสไตลโ์มเดริน์ สไตลธ์มีจะเป็นตวักาํหนดลกัษณะของเพจปฏทินิ ตวัอย่างเชน่ 
ไอคอนสาํหรบัมุมมองแบบรายวนั รายสปัดาห ์และรายเดอืนในสไตลธ์มีแบบคลาสสกิและโมเดริ์นจะแตกต่างกนั ตารางต่อไปนี้จะอธบิายความแตกต่างอืน่ๆ บางประการในเพจปฏทินิในสไตลธ์มีต่างๆ  

หมายเหตุ: โดยทัว่ไปคาํแนะนําทีร่ะบุในวธิใีชอ้อนไลน์จะหมายถงึธมีทีม่สีไตล์คลาสสกิ 

คณุสมบติัของปฏิทิน สไตลค์ลาสสิก สไตลโ์มเดิร์น 

โครงร่างของมมุมองปฏทินิรายวนั  ไมไ่ดร้ะบุชว่งเวลาครึง่ชัว่โมง 

 ไมแ่สดงวนัทีแ่ละเวลาเริม่ต้นและสิน้สดุของการนัดหม

ายทีใ่ชร้ะยะเวลาหลายวนั 

 ระบุชว่งเวลาครึง่ชัว่โมงดว้ยเสน้บาง 

 การนดัหมายทีใ่ชร้ะยะเวลาหลายวนัจะปรากฏทีด่า้นบนสดุของมมุมองปฏทินิรายวนั 
วนัทีแ่ละเวลาเริม่ต้นและสิ้นสดุของการนดัหมายจะปรากฏขึน้ 
หากมกีารนดัหมายทีใ่ชร้ะยะเวลาหลายวนัมากกว่าหา้รายการ 
คณุจะสามารถเลือ่นดูการนดัหมายเพิม่เตมิได ้

 หากมกีารนดัหมายในชว่งเวลานอกเหนอืจากช่วงเวลาทีป่รากฏของวนั 
ลกูศรขึน้และลงจะปรากฏตามความจําเป็น 
คณุสามารถคลกิทีลู่กศรเพือ่ดูการนดัหมายเพิม่เตมิได ้

บท  
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โครงร่างของมมุมองปฏทินิรายสปัดาห ์  วนัในสปัดาหจ์ะแสดงทางดา้นซา้ยของมมุมองปฏทินิ 

 ชัว่โมงของวนัจะไมแ่สดง 

 การนดัหมายของวนัจะแสดงในแถวของวนัดงักลา่ว 

 สาํหรบัการนดัหมายทีใ่ชร้ะยะเวลาหลายวนั 
จะแสดงเวลาเริม่ต้นและสิ้นสดุ 
แต่จะไมแ่สดงวนัทีเ่ริม่ตน้และสิน้สดุ 

 วนัในสปัดาหจ์ะแสดงทีด่า้นบนสดุของมมุมองปฏทินิ 

 ชัว่โมงของวนัจะแสดงทางดา้นซา้ยของมมุมองปฏทินิ 

 รายละเอยีดของการนดัหมายจะปรากฏขึน้ในชว่งเวลาทีเ่กดิการนดัหมาย 
หากรายละเอยีดบางรายการไมแ่สดง 
คณุสามารถวางตวัชีบ้นรายการเพือ่ดูรายละเอยีดต่างๆ ได ้

 การนดัหมายทีใ่ชร้ะยะเวลาหลายวนัจะปรากฏทีด่า้นบนสดุของมมุมองปฏทินิรายสปั

ดาห ์จะมกีารระบุวนัทีแ่ละเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุของการนดัหมาย 
ในกรณทีีม่กีารนดัหมายทีใ่ชร้ะยะเวลาหลายวนัมากกวา่หา้รายการ 
คณุจะสามารถเลือ่นดูการนดัหมายเพิม่เตมิได ้

 หากมกีารนดัหมายในชว่งเวลานอกเหนอืจากช่วงเวลาทีป่รากฏของวนัในสปัดาห์ 
ลกูศรขึน้และลงจะปรากฏตามความจําเป็น 
คณุสามารถคลกิทีลู่กศรเพือ่ดูการนดัหมายเพิม่เตมิได ้

โครงร่างของมมุมองปฏทินิรายเดอืน สาํหรบัการนดัหมายทีใ่ชร้ะยะเวลาหลายวนั 
เวลาเริม่ตน้จะปรากฏในเซลลข์องวนัทีเ่ริม่ตน้ 

การนดัหมายทีใ่ชร้ะยะเวลาหลายวนัจะปรากฏตลอดชว่งของวนัทีเ่กีย่วขอ้งในมมุมองปฏทินิ

รายเดอืน โดยจะแสดงวนัทีเ่ริม่ต้นและวนัทีส่ ิน้สดุ อย่างไรกต็าม 
หากวนัทีเ่ริม่ตน้อยู่ในเดอืนกอ่นหน้า วนัทีเ่ริม่ตน้และลกูศรซา้ยจะปรากฏแทนเวลาเริม่ตน้ 
หากวนัทีส่ ิ้นสดุอยู่ในเดอืนทีย่งัไมถ่งึ วนัทีส่ ิ้นสดุและลกูศรขวาจะปรากฏแทนเวลาสิน้สดุ 

สพีืน้หลงัสาํหรบัชว่งเวลา สพีืน้หลงัในมมุมองปฏทินิบางมมุมองจะแสดงถงึการตัง้คา่วนั

ทาํงานและชัว่โมงทาํงานสาํหรบัปฏทินิ 
ซึง่สามารถระบุไดท้ีร่ะดบับรษิทัและระดบัผูใ้ช ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานตามปฏทินิ (ในหน้า 
166) 

สพีืน้หลงัในมมุมองปฏทินิบางมมุมองจะแสดงถงึการตัง้คา่วนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานสาํหรั

บปฏทินิ ซึง่สามารถระบุไดท้ีร่ะดบับรษิทัและระดบัผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานตามปฏทินิ (ในหน้า 166) 

การระบุรหสัสตีามประเภทการนดัหมาย การนดัหมายทัง้หมดมสีพีืน้หลงัเดยีวกนัไมว่า่จะเป็นการนดัห

มายประเภทใด นอกจากนี้ 
ขอ้ความในการนดัหมายทัง้หมดจะแสดงในสแีบบอกัษรเดยีว

กนัสาํหรบัการนดัหมายทกุประเภท อย่างไรกต็าม 
ขอ้ความในการโทรตามแผนทีเ่กนิกาํหนดในสว่นการโทรตาม

แผนของเพจปฏทินิจะแสดงในสแีบบอกัษรทีต่่างกนั 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้รหสัสทีีใ่ชส้าํหรบัการโทรตามแผ

น โปรดด ูปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 163) 

สขีองพืน้หลงัและขอ้ความของการนดัหมายบางรายการหรอืทัง้หมดในมมุมองปฏทินิของคุ

ณจะไดร้บัการกาํหนดตามประเภทการนดัหมาย 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวา่ผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่ธมีทีคุ่ณใชอ้ย่างไร 
หากผูดู้แลระบบตัง้คา่การระบุรหสัสขีองประเภทการนดัหมายใดๆ สาํหรบัธมีของคณุ 
คยีส์าํหรบัการระบุรหสัสจีะปรากฏขึน้ทีด่า้นลา่งของมมุมองปฏทินิ 
โดยแสดงสพีืน้หลงัตามทีร่ะบุใหก้บัประเภทการนัดหมายเหลา่นัน้ 
หากประเภทการนดัหมายไม่มสีทีีก่าํหนดเองทีร่ะบุใหก้บัประเภทนัน้ 
การนดัหมายประเภทดงักลา่วจะแสดงในสดีฟีอลต์สาํหรบัธมีของคณุ 
การระบุรหสัสจีะใชใ้นมมุมองปฏทินิรายวนั รายสปัดาห ์และรายเดอืน 

หมายเหตุ: 
การระบุรหสัสทีีใ่ชส้าํหรบัขอ้ความในส่วนการโทรตามแผนของเพจปฏทินิไมไ่ดร้บัการกาํหน

ดตามการระบุรหสัสสีาํหรบัประเภทการนดัหมาย 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้รหสัสทีีใ่ชส้าํหรบัการโทรตามแผน โปรดด ู
ปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 163) 
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การเขา้ใชม้มุมองปฏทินิอืน่ๆ  ในแทบ็ผูใ้ช ้
คณุสามารถเขา้ใชง้านปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ทีอ่ยู่ในกลุ่

มของคณุ รวมถงึผูใ้ชท้ีใ่ชป้ฏทินิรว่มกนักบัคณุ 

 ในแทบ็กลุ่ม 
คณุสามารถดูปฏทินิแบบผสมของสมาชกิในกลุ่มของคุ

ณได ้
รวมถงึมมุมองปฏทินิกลุ่มทีก่าํหนดเองทีค่ณุตัง้คา่ไว ้ 

 ในแทบ็งานของกลุม่ 
คณุสามารถดูรายการงานทีร่ะบุใหก้บักลุ่มของคณุได ้

 ปุ่ม ปฏทินิของฉัน 
จะนําคุณกลบัไปทีป่ฏทินิของคณุเองจากปฏทินิของผูใ้

ชร้ายอืน่ 

เมนูจะระบุตวัเลอืกดงัต่อไปนี้: 

 ปฏทินิกลุม่ ดูปฏทินิแบบผสมของสมาชกิในกลุ่มของคณุได ้
รวมถงึมมุมองปฏทินิกลุ่มทีก่าํหนดเองทีค่ณุตัง้คา่ไว ้

 งานของกลุม่ ดูรายการงานทีร่ะบุใหก้บักลุ่มของคุณได ้

 ปฏทินิผูใ้ช ้ดูปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ทีอ่ยู่ในกลุม่ของคณุ 
รวมถงึผูใ้ชท้ีใ่ชป้ฏทินิรว่มกนักบัคณุ 

 ปฏทินิของฉัน กลบัไปทีป่ฏทินิของคณุเองจากปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ 

มมุมองปจัจุบนัของคุณจะกาํหนดวา่สามารถใชง้านตวัเลอืกใดในเมนู 

การจดัทาํการนดัหมายใหม่ ในการเปิดเพจแกไ้ขการนดัหมาย 
ซึง่คุณสามารถป้อนรายละเอยีดของการนดัหมายใหมไ่ด ้
ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิ การนดัหมายใหม ่

 ในมมุมองปฏทินิรายสปัดาหแ์ละรายเดอืนของคณุเอง

หรอืของผูใ้ชร้ายอืน่ ใหค้ลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายบวก 
(+) สาํหรบัวนัทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํการนดัหมาย 

ในการเปิดเพจแกไ้ขการนดัหมาย ซึง่คณุสามารถป้อนรายละเอยีดของการนดัหมายใหมไ่ด ้
ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในปฏทินิของคณุเองหรอืปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ หรอืปฏทินิกลุม่ ใหค้ลกิ ใหม ่

 ในมมุมองปฏทินิรายวนัหรอืรายสปัดาหข์องคณุเองหรอืของผูใ้ชร้ายอืน่: 

 ดบัเบลิคลกิทีช่่วงเวลา ตามคา่ดฟีอลต์ 
การนดัหมายใหมจ่ะเริม่ตน้ตามเวลาเริม่ตน้ของชว่งเวลาทีค่ณุคลกิ 
และระยะเวลาคอื 60 นาท ีคณุสามารถเปลีย่นแปลงรายละเอยีดได ้

 ดบัเบลิคลกิทีช่อ่งวา่งดา้นบนสดุของมมุมองปฏทินิ 
ซึง่แสดงการนดัหมายทีใ่ชร้ะยะเวลาหลายวนั 
(หากคุณอยู่ในมมุมองปฏทินิรายสปัดาห ์
ใหด้บัเบลิคลกิใตว้นัทีท่ ีคุ่ณตอ้งการเริม่ตน้การนดัหมายโดยตรง) 
ตามคา่ดฟีอลต์ การนดัหมายใหมจ่ะเริม่ต้นเวลา 12:00 น. 
ของวนัทีคุ่ณคลกิ และระยะเวลาคอื 1440 นาท ี(24 ชัว่โมง) 
คณุสามารถเปลีย่นแปลงรายละเอยีดได ้

 ในมมุมองปฏทินิรายเดอืนของคณุเองหรอืของผูใ้ชร้ายอืน่ 
ดบัเบลิคลกิทีช่อ่งวา่งของวนั ตามคา่ดฟีอลต์ การนดัหมายใหมจ่ะเริม่ตน้เวลา 
12:00 น. ของวนันัน้ และระยะเวลาคอื 60 นาท ี
คณุสามารถเปลีย่นแปลงรายละเอยีดได ้
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การแกไ้ขการนดัหมาย 

หมายเหตุ: 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบักาํหนดก

ารนดัหมายโดยการลากและวางการนดั

หมายภายในมมุมองปฏทินิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการลากและวางการนดัหมายใ

นปฏทินิ (ในหน้า 174) 

ในมมุมองปฏทินิรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืน 
ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 หากตอ้งการเปิดเพจแกไ้ขการนดัหมาย ใหค้ลกิทีล่งิค์ 
แกไ้ข ในการนดัหมาย 

 หากตอ้งการเปิดเพจรายละเอยีดการนดัหมาย 
ใหค้ลกิทีล่งิค์หวัเรือ่งในการนดัหมาย 

ในมมุมองปฏทินิรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืน 
ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 หากตอ้งการเปิดเพจแกไ้ขการนดัหมาย ใหด้บัเบลิคลกิทีก่ารนดัหมาย 
หรอืคลกิขวาทีก่ารนดัหมาย แลว้เลอืก แกไ้ข 

 หากตอ้งการเปิดเพจรายละเอยีดการนดัหมาย ใหค้ลกิทีล่งิค์หวัเรือ่งในการนดัหมาย 

ในมมุมองปฏทินิรายวนัหรอืรายสปัดาห ์
คณุยงัสามารถเปลีย่นเวลาเริม่ตน้หรอืเวลาสิน้สดุของการนดัหมายทีไ่ม่คาบเกีย่วหลายวนัไ

ดอ้ย่างรวดเรว็ โดยการคลกิและลากขอบของการนดัหมาย ดงัต่อไปนี้: 

 ในการเปลีย่นเวลาเริม่ต้น 
ใหค้ลกิทีข่อบดา้นบนของการนดัหมายและลากไปยงัชว่งเวลา 

 ในการเปลีย่นเวลาสิ้นสดุ 
ใหค้ลกิทีข่อบดา้นลา่งของการนดัหมายและลากไปยงัชว่งเวลา 

หมายเหตุ: เมือ่คณุลากขอบของการนดัหมายไปยงัชว่งเวลา 
ขอบจะมตีําแหน่งอยู่ในแนวเดยีวกบัจุดเริม่ตน้หรอืจุดสิน้สดุของชว่งเวลา 30 นาทเีสมอ 
คณุไมส่ามารถลากขอบของการนดัหมายไปยงัเวลาใดเวลาหนึง่ในชว่งเวลาได ้

เวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สดุทีก่าํหนดใหมจ่ะตอ้งทาํใหก้ารนดัหมายเริม่ตน้และสิ้นสดุภายในวั

นเดยีวกนักบัการนดัหมายทีม่อียู่เดมิ 

การบนัทกึการนดัหมายเป็นไฟล์ 
iCalendar 

ในมมุมองปฏทินิรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืน 
ใหค้ลกิทีล่งิค ์บนัทกึเป็น iCalendar ในการนดัหมาย 

ในมมุมองปฏทินิรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืน ใหค้ลกิขวาทีก่ารนดัหมาย แลว้เลอืก 
บนัทกึเป็น iCalendar 

การลบการนดัหมาย ในมมุมองปฏทินิรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืน 
ใหค้ลกิทีล่งิค์หวัเรือ่งในการนดัหมายเพือ่เปิดเพจรายละเอยีด

การนดัหมาย แลว้เลอืก ลบ 

ในมมุมองปฏทินิรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืน 
ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิขวาทีก่ารนดัหมาย แลว้เลอืก ลบ 

 คลกิทีล่งิค์หวัเรือ่งในการนดัหมายเพือ่เปิดเพจรายละเอยีดการนัดหมาย แลว้เลอืก 
ลบ 

คําแนะนํา: ในธมีทีม่สีไตลโ์มเดริน์ การนดัหมายทีค่าบเกีย่วกนัจะปรากฏเคยีงคูก่นัในมมุมองปฏทินิรายวนัและรายสปัดาห์ หากมกีารนดัหมายหลายรายการในชว่งเวลาเดยีว 
การนดัหมายบางรายการอาจไมแ่สดง หากมจีํานวนการนดัหมายในชว่งเวลามากเกนิกวา่ทีจ่ะแสดงในมมุมองปฏทินิรายสปัดาห ์
คณุสามารถเปลีย่นมมุมองปฏทินิเป็นแบบรายวนัไดเ้พือ่ดูการนดัหมายเพิม่เตมิ หากมจีํานวนการนัดหมายในชว่งเวลามากเกนิกวา่ทีจ่ะแสดงในมมุมองปฏทินิรายวนั คณุสามารถดูการนดัหมายในรายการได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการดูรายการการนดัหมาย โปรดดูที ่การทํางานกบัรายการกจิกรรม (ในหน้า 175) 
 

เก่ียวกบัวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานตามปฏิทิน 
วนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัของคณุจะถูกระบุบนโปรไฟลบ์รษิทั หากคณุตอ้งการใหป้ฏทินิของคณุแสดงวนัทํางานและชัว่โมงทํางานทีแ่ตกต่างกนั 
คณุสามารถเลอืกวนัทาํงานและระบุชัว่โมงทาํงานทีค่ณุตอ้งการในการตัง้คา่ปฏทินิดฟีอลต์ของคณุได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่มุมมองปฏทินิดฟีอลต์ของคณุ (ในหน้า 196)  

ในมมุมองปฏทินิรายสปัดาห ์คณุสามารถสลบัระหวา่งการดูสปัดาหท์ัง้หมดของปฏทินิและการดูเฉพาะวนัทีถู่กระบุใหเ้ป็นวนัทาํงานได้ หากคณุใชธ้มีคลาสสกิ 
คณุสามารถใชล้งิคแ์สดงเตม็สปัดาหแ์ละแสดงสปัดาหท์าํงานเพือ่สลบัระหวา่งทัง้สองมุมมองได ้หากคณุใชธ้มีโมเดริน์ คณุสามารถใชต้วัเลอืกเมนูเต็มสปัดาหแ์ละสปัดาหท์าํงานเพือ่สลบัระหวา่งมมุมองได ้

การตัง้คา่สาํหรบัวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงาน รวมถงึธมีทีค่ณุใช ้จะเป็นตวักําหนดสพีืน้หลงัสาํหรบัช่วงเวลาในบางมมุมองของปฏทินิ ดงัต่อไปนี้:  

 สาํหรบัธมีโมเดริ์น ในมมุมองปฏทินิรายวนัและรายสปัดาหข์องปฏทินิของคณุเอง และปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ทีใ่ชป้ฏทินิรว่มกบัคณุ สพีืน้หลงัทีต่่างกนัสามสจีะถูกใช ้
โดยแต่ละสใีชส้าํหรบัแต่ละรายการดงัต่อไปนี้: 



การทาํงานกบัเพจปฏิทิน 
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 ชัว่โมงทาํงานในวนัทาํงาน 

 ชัว่โมงทีไ่มใ่ชช่ัว่โมงทาํงาน ซึง่รวมถงึชัว่โมงทัง้หมดในวนัทีไ่มใ่ชว่นัทาํงาน และชัว่โมงทีอ่ยู่นอกเหนอืชัว่โมงทาํงานในวนัทาํงาน 

 ชัว่โมงทาํงานในวนัปจัจุบนั 

 สาํหรบัธมีคลาสสกิ: 

 ในมมุมองปฏทินิรายวนัของปฏทินิของคุณเอง และปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ทีใ่ชป้ฏทินิร่วมกบัคุณ สพีืน้หลงัทีต่่างกนัสองสจีะถูกใช ้โดยแต่ละสใีชส้าํหรบัแต่ละรายการดงัต่อไปนี้: 

 ชัว่โมงทาํงานในวนัทาํงาน 

 ชัว่โมงทีไ่มใ่ชช่ัว่โมงทาํงาน ซึง่รวมถงึชัว่โมงทัง้หมดในวนัทีไ่มใ่ชว่นัทาํงาน และชัว่โมงทีอ่ยู่นอกเหนอืชัว่โมงทาํงานในวนัทาํงาน 

 ในมมุมองปฏทินิรายสปัดาหข์องปฏทินิของคณุเอง และปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ทีใ่ชป้ฏทินิร่วมกบัคุณ สพีืน้หลงัทีต่่างกนัสามสจีะถูกใช ้โดยแต่ละสใีชส้าํหรบัแต่ละรายการดงัต่อไปนี้: 

 วนัทาํงาน 

 วนัทีไ่มใ่ชว่นัทาํงาน 

 วนัปจัจบุนั 

หมายเหตุ: วนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานจะเหมอืนกนัในมมุมองของปฏทินิของคณุเอง และมมุมองของปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ทีใ่ชป้ฏทินิร่วมกบัคุณ 
แมว้า่ผูใ้ชเ้หลา่นัน้จะระบุวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานทีต่่างกนัสาํหรบัมุมมองปฏทินิของพวกเขาเอง ดงันัน้ หากคณุเลอืกวนัทาํงานทีต่่างจากการตัง้ค่าทัง้บรษิทั 
วนัทาํงานทีคุ่ณเลอืกจะแสดงในมุมมองของปฏทินิของคณุเอง และมมุมองของคุณในปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ เชน่เดยีวกนั หากคุณระบุชัว่โมงทาํงานทีแ่ตกต่างจากชัว่โมงทาํงานทัง้บรษิทัสาํหรบัปฏทินิของคณุ 
ชัว่โมงทาํงานทีคุ่ณระบุจะแสดงในมุมมองของคณุทัง้ในปฏทินิของคณุเองและปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ 

การตัง้คา่สาํหรบัวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานจะไม่แสดงในสพีืน้หลงัสาํหรบัชว่งเวลาและวนัในมมุมองปฏทินิต่อไปนี้: 

 มมุมองปฏทินิรายเดอืนของปฏทินิของคณุเองและปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ทีใ่ชป้ฏทินิรว่มกบัคณุ ในมมุมองปฏทินิรายเดอืน เฉพาะวนัทีป่จัจบุนัเทา่นัน้ทีแ่สดงโดยมสีพีืน้หลงัทีแ่ตกต่างจากวนัอืน่ๆ 
ในเดอืนนัน้ 

 มมุมองปฏทินิกลุม่รายวนั รายสปัดาห ์และรายเดอืน 
 

การทาํงานกบัเพจปฏิทิน 
เพจปฏทินิมพีื้นทีห่ลกัสาํหรบัจดัการกจิกรรม เพจดฟีอลต์คอื เพจปฏทินิรายวนั ซึง่มสีว่นปฏทินิรายวนั สว่นมมุมองปฏทินิ และสว่นงานทีเ่ปิดอยู ่สว่นงานทีเ่ปิดอยู่ และสว่นการตดิต่อตามแผน 

ในการดูสว่นการโทรตามแผนบนเพจปฏทินิ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์การโทร: การโทรตามแผนของปฏทินิ 
สว่นการโทรตามแผนจะแสดงรายการตดิต่อตามแผนมากถงึสองสปัดาหต์ามลาํดบัเวลาสาํหรบัพนกังานขายและแสดงขอ้มลูต่อไปนี้สาํหรบัการตดิต่อตามแผนแต่ละรายการ: วนัทีต่ดิต่อและเวลาเริม่ตน้ เวลา 
หวัเรือ่ง ผูต้ดิต่อทีจ่ะไปเยีย่มชม และขอ้มลูทีอ่ยู่อืน่ๆ ของผูต้ดิต่อ 
ชว่งสองสปัดาหข์องรายการตดิต่อตามแผนทีแ่สดงรวมการตดิต่อตามแผนสาํหรบัสปัดาหก์อ่นหน้าและการตดิต่อตามแผนสาํหรบัสปัดาหท์ีจ่ะถงึ 

การระบุรหสัสทีีใ่ชใ้นสว่นการตดิต่อตามแผนในเพจปฏทินิจะกาํหนดตามธมีทีค่ณุใช ้ดงันี้: 

 การตดิต่อตามแผนทีเ่กนิกาํหนดซึง่มวีนัทีเ่ริม่ตน้เป็นเวลาในอดตีจะปรากฏเป็นสทีีผู่ดู้แลระบบของคณุเลอืกไวส้าํหรบัขอ้ความอเลติในธมี 

 การตดิต่อตามแผนทีจ่ะมขี ึน้ ซึง่มวีนัทีเ่ริม่ตน้เป็นเวลาในอนาคตจะปรากฏเป็นสทีีผู่ดู้แลระบบของคณุเลอืกไวส้าํหรบัลงิคข์องเพจในธมี 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสรา้งการตดิต่อตามแผน โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) การใหต้วัอยา่งยาในระหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขาย 
(โปรดดูที ่"การใหต้วัอย่างในระหวา่งการตดิตอ่จากฝา่ยขาย" ในหน้า 552)และ การวางแผนการโทรเป็นกลุม่ (โปรดดูที ่"การวางแผนการตดิต่อเป็นกลุม่" ในหน้า 185) 

คณุสามารถเลอืกมุมมองปฏทินิทีค่ณุตอ้งการแสดงในแต่ละครัง้ทีคุ่ณคลกิแทบ็ปฏทินิ และคณุสามารถระบุวนัทีท่ ีจ่ะแสดงเป็นวนัแรกของสปัดาหใ์นปฏทินิของคณุได้ นอกจากนี้ 
คณุสามารถระบุชดุของวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานทีแ่ตกต่างจากวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานดฟีอลต์สาํหรบับรษิทัของคณุ 
และคุณยงัสามารถเลอืกใหแ้สดงขอ้มลูเพิม่เตมิในการนดัหมายในมมุมองปฏทินิของคณุไดด้ว้ย สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ตวัเลอืกปฏทินิเหลา่นี้ โปรดดูที ่การตัง้คา่มมุมองปฏทินิดฟีอลต์ของคุณ 
(ในหน้า 196) 



ปฏทินิและกจิกรรม 
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หมายเหตุ: หากบทบาทของคณุมสีทิธิใ์ชป้ฏทินิรว่มกนั เพจปฏทินิของคณุอาจมฟีงักช์นัเพิม่เตมิจากทีแ่สดงไวใ้นเพจดฟีอลต์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟงักช์นัเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เพจการตัง้คา่ปฏทินิ 
(ในหน้า 195) 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายสิง่ทีคุ่ณทาํไดใ้นปฏทินิรายวนัและปฏทินิรายสปัดาห ์

หมายเหตุ: กจิกรรมการตดิต่อทีส่รา้งขึน้จาก Oracle Contact On Demand จะอยู่ในประเภทย่อยกจิกรรมเฉพาะ ดงันัน้กจิกรรมนี้จะไมป่รากฏในเพจปฏทินิหรอืรายการกจิกรรม 

ในการดาํเนินการน้ี ท◌ําตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

จดัทาํงาน คลกิ ใหม่ ในแถบชือ่งานทีเ่ปิดอยู่ ในเพจแกไ้ขงาน ใหป้้อนขอ้มลูงานและบนัทกึเรคคอรด์ 

ลบงาน คลกิทีล่งิค์การนดัหมายทีค่ณุตอ้งการลบ ในเพจรายละเอยีดการนดัหมาย คลกิ ลบ 

จดัทาํการนดัหมาย คลกิ การนดัหมายใหม่ ในแถบชือ่ปฏทินิ ในเพจแกไ้ขการนดัหมาย ใหป้้อนขอ้มลูการนดัหมายและบนัทกึเรคคอรด์ 

ลบการนดัหมาย คลกิทีล่งิค์การนดัหมายทีค่ณุตอ้งการลบ ในเพจรายละเอยีดการนดัหมาย คลกิ ลบ 

ไปทีว่นัทีต่อ้งการ คลกิทีล่งิคข์องวนัในสว่นมมุมองปฏทินิ คณุสามารถเลอืกคลกิทีไ่อคอน 1 บนการนดัหมาย 
และใชล้กูศรในสว่นหวัของสว่นปฏทินิรายวนัเพือ่เลือ่นดูวนัทีค่ณุตอ้งการได ้

ไปทีเ่ดอืนทีต่อ้งการ คลกิทีล่กูศรในสว่นมุมมองปฏทินิ คณุสามารถเลอืกคลกิทีไ่อคอน 31 ทีอ่ยู่บนการนดัหมาย 
จากนัน้ใชล้งิคห์รอืลกูศรในสว่นหวัของมมุมองปฏทินิรายเดอืนเพือ่ไปทีเ่ดอืนทีคุ่ณตอ้งการดู 

ซอ่นมมุมองปฏทินิและส่วนงานทีเ่ปิดอยู ่ คลกิทีไ่อคอนลกูศรขวาทีป่รากฏขึน้เหนอืแถบชือ่ปฏทินิ เมือ่มมุมองปฏทินิและสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ถกูซอ่นไว ้
พืน้ทีข่องปฏทินิจะขยายเพือ่ทาํใหม้พีืน้ทีม่ากขึน้ในการแสดงรายละเอยีดการนดัหมายในปฏทินิ 
คณุสมบตันิี้มปีระโยชน์ในกรณีทีคุ่ณตอ้งการพมิพเ์พจปฏทินิ (โดยใชล้งิคม์มุมองแบบพมิพ)์ 
และคุณไมต่อ้งการใหมุ้มมองปฏทินิและสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ปรากฏในหน้าทีพ่มิพ์ หากตอ้งการแสดงมุมมองปฏทินิและส่วนงานทีเ่ปิดอยู่อกีครัง้ 
ใหค้ลกิไอคอนลูกศรซา้ย 

หลงัจากทีคุ่ณซอ่นมมุมองปฏทินิและสว่นงานทีเ่ปิดอยู่แลว้ 
มมุมองปฏทินิและสว่นงานทีเ่ปิดอยู่จะยงัคงถูกซอ่นไวจ้นกวา่คณุจะเลอืกใหแ้สดงอกีครัง้ หรอืจนกว่าคณุจะไซน์เอาต์ออกจาก Oracle 
CRM On Demand และไซน์อนิกลบัเขา้มาอกีครัง้  

มมุมองปฏทินิและสว่นงานทีเ่ปิดอยู่มเีฉพาะในมมุมองปฏทินิรายวนัและมุมมองรายสปัดาหเ์ทา่นัน้   

ทาํเครือ่งหมายงานเป็นงานทีเ่สรจ็สมบูรณ์ ในสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ ใหค้ลกิลงิคแ์สดงรายการทัง้หมด ในเพจรายการกจิกรรม 
ใหค้ลกิลงิคห์วัเรือ่งของงานทีค่ณุตอ้งการทาํเครือ่งหมายวา่เสรจ็สมบูรณ์แลว้ ในเพจรายละเอยีดงาน ใหค้ลกิ ทาํเครือ่งหมายวา่เสรจ็สมบรูณ์ 

ดูเพจปฏทินิแบบรายวนั คลกิลูกศรในสว่นปฏทินิรายวนั 

วางกาํหนดการการนดัหมายใหมโ่ดยการล

ากและวาง 
ลากการนดัหมายและวางในชว่งเวลาหรอืวนัอืน่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการลากและวางการนดัหมายในปฏทินิ (ในหน้า 
174) 

อปัเดตกจิกรรม คลกิทีล่งิค์กจิกรรม (การนดัหมาย งาน หรอืการตดิต่อตามแผน) ทีค่ณุตอ้งการอปัเดต ในเพจรายละเอยีดการนดัหมาย รายละเอยีดงาน 
หรอืรายละเอยีดการตดิต่อ ใหแ้กไ้ขฟิลด์แบบอนิไลน์ หรอืคลกิ แกไ้ข เพือ่เปิดเพจแกไ้ขการนดัหมาย แกไ้ขงาน และแกไ้ขการตดิต่อ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดทูี ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)   

คําแนะนํา: หากคณุใชธ้มีโมเดริน์ คณุสามารถคลกิขวาทีก่ารนดัหมายในมมุมองปฏทินิรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืน แลว้คลกิ แกไ้ข 
เพือ่อปัเดตการนดัหมาย 

ดูรายการการนดัหมาย งาน (เปิด ปิด 
หรอืทัง้หมด) 
กจิกรรมหรอืการตดิต่อตามแผน 

ในสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ ใหค้ลกิทีล่งิค์ แสดงรายการทัง้หมด ในเพจรายการกจิกรรม ใหค้ลกิรายการดรอปดาวน์และเปลีย่นแปลงการเลอืก 
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ในการดาํเนินการน้ี ท◌ําตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ดูการนดัหมายในแต่ละวนั คลกิไอคอน 1 ในปฏทินิ 

ดูรายละเอยีดกจิกรรม คลกิลงิคก์จิกรรม (การนดัหมาย งาน หรอืการตดิตอ่ตามแผน) ทีค่ณุตอ้งการด ู

ดูการนดัหมายของทัง้เดอืน คลกิทีไ่อคอน 31 ในปฏทินิ 

ดูการนดัหมายของทัง้สปัดาห ์ คลกิทีไ่อคอน 7 ในปฏทินิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัปฏทินิและสไตลธ์มี (ในหน้า 163) 

 เกีย่วกบัวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานตามปฏทินิ (ในหน้า 166) 
 

การจดัการกบัปฏิทินและกิจกรรม 
สาํหรบัขัน้ตอนทลีะขัน้ของการจดัการปฏทินิและกจิกรรม โปรดดูต่อไปนี้: 

 การดูกจิกรรม (ในหน้า 170) 

 การจดัทาํกจิกรรม (ในหน้า 172) 

 การอปัเดตกจิกรรม (ในหน้า 173) 

 การลบผูใ้ชอ้อกจากกจิกรรม (ในหน้า 174) 

 การจํากดัเรคคอรด์กจิกรรมทีแ่สดง (ในหน้า 179) 

 การทาํเครือ่งหมายวา่งานเสรจ็สมบูรณ์ (ในหน้า 180) 

 การระบุกจิกรรมใหแ้กพ่นักงานอืน่ (ในหน้า 180) 

 การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) 

 เกีย่วกบัการทาํใหข้อ้มลูกจิกรรมและการนดัหมายตรงกนั (ในหน้า 199) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

 การปรบัปรงุการตอบกลบัขอ้ความ (ในหน้า 188) 

 การกาํหนดการนดัหมายกบัผูอ้ ืน่ (ในหน้า 190) 

 การบนัทกึการนดัหมายเป็นไฟล์ iCalendar (ในหน้า 192) 

 การวางแผนการโทรเป็นกลุ่ม (โปรดดูที ่"การวางแผนการตดิต่อเป็นกลุม่" ในหน้า 185) 

 การใชส้ครปิต์การประเมนิกจิกรรม (ในหน้า 199) 

 การตัง้คา่มมุมองปฏทินิดฟีอลต์ของคณุ (ในหน้า 196) 



ปฏทินิและกจิกรรม 
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 การตรวจสอบแผนการรบัสง่ขอ้ความทีแ่นะนําสาํหรบักจิกรรม (ในหน้า 608) 

 การจดัทาํการนดัหมายสาํหรบัหลายบรษิทั (ในหน้า 252) 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิใ์ชป้ฏทินิรว่มกนั คณุสามารถทาํขัน้ตอนต่อไปนี้ไดด้ว้ย: 

 การดูปฏทินิของผูใ้ชอ้ืน่ (ในหน้า 194) 

 การใชป้ฏทินิร่วมกนั (ในหน้า 196) 

 การเพิม่มมุมองปฏทินิทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 198) 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิใ์ชป้ฏทินิรว่มกนัและบรษิทัของคณุใชค้า่ดฟีอลต์ตวัเลอืกการระบุกลุ่ม คณุยงัสามารถทาํขัน้นี้ได้ การดูรายการงานกลุม่ (ในหน้า 198) 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิก์ารใชร้ว่มกนักบัแผนที ่คณุสามารถดําเนนิการขัน้ตอนนี้ไดด้ว้ย การดาํเนนิการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีง (ในหน้า 333) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอร์ด ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปฏทินิและกจิกรรม: 

 เกีย่วกบัปฏทินิและสไตลธ์มี (ในหน้า 163) 

 เกีย่วกบัวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานตามปฏทินิ (ในหน้า 166) 

 เกีย่วกบัการแจง้เตอืนกจิกรรม (ในหน้า 173) 
 

การดกิูจกรรม 
Oracle CRM On Demand จดัเกบ็กจิกรรมต่างๆ ไวส้าํหรบัคณุโดยจะแสดงกจิกรรมของคณุบนเพจดงันี้: 

 โฮมเพจของฉัน 

โฮมเพจของฉัน มรีายการทีแ่ยกต่างหากสาํหรบัการนดัหมายและงานของคณุโดยเรยีงลาํดบัตามวนัที ่

 ปฏทินิ 

เพจปฏทินิ แสดงการนดัหมายของคณุตามทีป่รากฏในสมดุนดัหมายทีเ่ปิดใชง้านในวนันี้ คณุสามารถตรวจสอบวนันดัหมายอืน่ๆ ไดโ้ดยใชป้ฏทินิรายเดอืนทีอ่ยู่ทางขวา หรอืโดยคลกิทีไ่อคอน 
1, 7 และ 31 บนการนดัหมายเพือ่ดูมมุมองปฏทินิทีต่อ้งการ 

นอกจากนี้ เพจปฏทินิรายวนัและรายสปัดาหย์งัแสดงรายการงานของคณุสงูสดุสบิรายการสาํหรบั 30 วนัถดัไป (วนัทีค่รบกาํหนด <= วนันี้ +30) 
ซึง่เรยีงลาํดบัตามวนัทีค่รบกาํหนดตามคา่ดฟีอลต์ 

 เพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ เชน่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ และอืน่ๆ 
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เพจรายละเอยีดมสีว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดงกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีร่ะบุ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบักจิกรรมทีคุ่ณอาจเหน็ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ซึง่ไม่วา่ในกรณใีด คณุจะสามารถดูไดเ้พยีงเรคคอรด์ทีค่ณุมองเหน็ไดเ้ทา่นัน้ 

รายการ เรคคอรด์ท่ีปรากฏ 

กจิกรรม  งานทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ลว้เสรจ็เวน้วา่งไว ้

 การนดัหมายทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ละเวลาทีแ่ลว้เสรจ็อยู่หลงัจากวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 

 งานทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ละเวลาทีแ่ลว้เสรจ็อยู่กอ่นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 

 การนดัหมายทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ละเวลาทีแ่ลว้เสรจ็อยู่กอ่นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 

กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์  การนดัหมายทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ละเวลาทีแ่ลว้เสรจ็อยู่กอ่นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 

 งานทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ละเวลาทีแ่ลว้เสรจ็อยู่กอ่นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 

การนดัหมายทีเ่ปิดอยู่ การนดัหมายทีเ่ชือ่มโยงซึง่มคีา่ในฟิลดว์นัทีแ่ลว้เสรจ็เป็นคา่ทีไ่มใ่ชว่นัทีใ่นอดตี 

หมายเหตุ: หากวนัทีแ่ลว้เสรจ็ไมไ่ดร้บัการป็อปปเูลทโดยผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํการนดัหมาย 
ระบบจะทําการป็อปปเูลทดว้ยคา่เดยีวกบัคา่ในฟิลด ์เวลาสิน้สดุ ของการนดัหมายใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

เมือ่ถงึวนัทีแ่ลว้เสรจ็ของการนดัหมาย ระบบจะลบการนดัหมายออกจากรายการการนดัหมายทีเ่ปิดอยู ่
และเปลีย่นเป็นสว่นหนึง่ของรายการกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ จากนัน้ เมือ่มกีารรเีฟรชเพจ 
ระบบจะอปัเดตขอ้มลูในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนดัหมายทีเ่ปิดอยู่และกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ของเพจรายละเอยีดขอ

งเรคคอรด์หลกั 

เรคคอรด์ต่างๆ ในรายการการนดัหมายทีเ่ปิดอยู่ไดร้บัการเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่ละเวลาทีร่ะบุไวใ้นฟิลด์เวลาเริม่ตน้ 
โดยกาํหนดใหก้ารนดัหมายทีม่วีนัทีแ่ละเวลาเริม่ตน้แรกสดุปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

งานทีเ่ปิดอยู ่ งานทีเ่ชือ่มโยงทีไ่มม่คีา่ในฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็หรอืไมม่สีถานะสมบูรณ์ 
หากบรษิทัของคุณใชช้ดุคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์สถานะ 

หมายเหตุ: เมือ่มกีารทาํเครือ่งหมายทีง่านเป็นสมบูรณ์ 
ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ดว้ยวนัทีแ่ละเวลาในโซนเวลาของผูใ้ชท้ีท่าํเครือ่งหมายเป็นสมบูรณ์โดยอตัโนมตั ิ
นอกจากนี้ ผูใ้ชย้งัสามารถป็อปปเูลทฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ของงานไดด้ว้ยตนเอง เมือ่ป็อปปเูลทฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ของงาน 
ระบบจะลบงานออกจากรายการงานทีเ่ปิดอยู่และรวมเขา้ไวใ้นรายการกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 

เมือ่มกีารรเีฟรชเพจ 
ระบบจะอปัเดตขอ้มลูในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีเ่ปิดอยู่และกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ของเพจรายละเอยีดของเรคคอร์

ดหลกั 

เรคคอรด์ต่างๆ ในรายการงานทีเ่ปิดอยู่ไดร้บัการเรยีงลาํดบัตามฟิลด์วนัทีค่รบกาํหนด 
โดยกาํหนดใหง้านทีม่วีนัทีค่รบกาํหนดแรกสดุปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

กจิกรรมทีเ่ปิด คา่ผสมของรายการการนดัหมายทีเ่ปิดอยู่และงานทีเ่ปิดอยู ่

หมายเหตุ: เรคคอรด์ในรายการกจิกรรมทีเ่ปิดจะเรยีงลาํดบัตามฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ 
เรคคอรด์ทีม่ฟิีลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็เวน้วา่งไวจ้ะปรากฏทีด่า้นลา่งของรายการกจิกรรมทีเ่ปิด ดงันัน้ 
งานทีเ่ปิดจะปรากฏทีด่า้นลา่งของรายการกจิกรรมทีเ่ปิดหลงัจากการนดัหมายทีเ่ปิดทัง้หมด 
หากคุณไมต่อ้งการใหง้านทีเ่ปิดและการนดัหมายทีเ่ปิดต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ปรากฏขึน้ตามลาํดบัดงักลา่ว 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณควรเพิม่ส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีเ่ปิดและการนดัหมายทีเ่ปิดลงในเพจรายละเอยีดขอ

งเรคคอรด์ แทนการเพิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีเ่ปิด 



ปฏทินิและกจิกรรม 
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เก่ียวกบัการจดัการงาน 
วธิเีดยีวทีจ่ะจดัการงานไดค้อื จดัลาํดบังานตามความสาํคญัหรอืความเร่งด่วน คณุจดัลาํดบังานโดยระบุระดบั เชน่ 1-สงู 2-กลาง หรอื 3-ตํ่า ระดบัความสาํคญัของงานจะระบุโดยใชล้กูศร: 
ลกูศรขึน้แทนระดบัสงู ไมม่ลีูกศรแทนระดบักลาง ลกูศรลงแทนระดบัตํ่า คณุสามารถเปลีย่นระดบัความสาํคญัของงานไดใ้นเพจแกไ้ขงาน ความสาํคญัดฟีอลต์ของงานคอื 3-ตํ่า 

เคลด็ลบั: งานทีป่รากฏสแีดงในสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ของโฮมเพจของฉัน เพจปฏทินิรายวนั และเพจปฏทินิรายสปัดาหไ์ดเ้ลยวนัทีค่รบกาํหนดแลว้ 
งานทีเ่ลยวนัทีค่รบกําหนดของงานจะไมป่รากฏเป็นสแีดงในเพจอืน่ๆ เชน่ เพจรายการทีเ่ปิดขึน้เมือ่คณุคลกิ แสดงรายการทัง้หมด ในสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ของโฮมเพจของฉัน 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle CRM On 
Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน ยกเวน้ในกรณทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-ป้าย โดย ป้าย 
เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีชน่นี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 2-ป้าย 
ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไมม่ลีูกศรสาํหรบัค่าการแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ 
สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

โปรดดูที ่การดูรายการงานของกลุม่ (โปรดดูที ่"การดูรายการงานกลุม่" ในหน้า 198) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัแทบ็รายการงานของกลุ่มทีม่เีฉพาะในบรษิทัทีใ่ชค้ณุสมบตักิลุม่ 

 
 

การจดัทาํกิจกรรม 
คณุสามารถจดัทาํกจิกรรม (งานหรอืการนดัหมาย) โดยป้อนขอ้มลูในฟอรม์ คณุสามารถเขา้ใชฟ้อรม์นี้ไดจ้ากพื้นทีท่ ีแ่ตกต่างกนัภายในแอปพลเิคชนั 
ขึน้อยู่กบัวา่คณุกาํลงัทํางานกบัสิง่ใดและสิง่ใดทีคุ่ณตอ้งทาํ 

สว่นนี้อธบิายถงึวธิกีารหนึง่ในการจดัทาํกจิกรรม ซึง่ทาํใหค้ณุสามารถเพิม่เรคคอรด์ไดใ้นขณะทีคุ่ณทาํงานของคุณต่อไปในพืน้ทีห่ลกัของแอปพลเิคชนั สาํหรบัคาํอธบิายของวธิกีารทัง้หมด โปรดดูที ่
การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

การจดัทาํกิจกรรมโดยใช้ส่วนจดัทาํของแถบการดาํเนินการ 

1 ในสว่นจดัทาํของแถบการดําเนินการ ใหค้ลกิ การนดัหมาย หรอื งาน 

2 ในฟอรม์ ใหป้้อนขอ้มลูกจิกรรม 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ในเรคคอรด์กจิกรรม โปรดดูที ่ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201) 

3 บนัทกึเรคคอรด์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201) 

 การทํางานกบัเพจปฏทินิ (ในหน้า 167) 

 เกีย่วกบัการแจง้เตอืนกจิกรรม (ในหน้า 173) 

 การเพิม่อเีมลจ์าก Microsoft Outlook และ Lotus Notes (ในหน้า 763) 
 



การจดัการกบัปฏิทินและกิจกรรม 
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เก่ียวกบัการแจ้งเตือนกิจกรรม 
หากมกีารตัง้คา่การแจง้เตอืนสาํหรบักจิกรรมไว ้จากนัน้เมือ่ถงึเวลาทีร่ะบุของการแจง้เตอืนนัน้ การแจง้เตอืนจะไดร้บัการสง่ไปยงัเจา้ของกจิกรรมและไปยงัผูใ้ชแ้ต่ละคนในรายการผูใ้ชใ้นกจิกรรมนัน้ 
หากการตัง้ค่าฟิลด์ การแจง้กจิกรรม ทีร่ะดบัผูใ้ชห้รอืทีร่ะดบับรษิทัอนุญาตใหม้กีารสง่การแจ้งเตอืนกจิกรรมไปยงัผูใ้ชไ้ด ้

หมายเหตุ: หากฟิลด์ รบัมอบหมายโดย ไดร้บัการป็อปปเูลทไวใ้นกจิกรรม และหากการแจง้เตอืนไดร้บัการตัง้คา่ไวส้าํหรบักจิกรรมนัน้ การแจง้เตอืนจะถูกสง่ไปยงัผูใ้ชท้ีร่ะบุในฟิลด์ รบัมอบหมายโดย 
รวมถงึไปยงัเจา้ของกจิกรรมและผูใ้ชค้นอืน่ๆ ในกจิกรรมนัน้ดว้ย หากคณุจดัทาํกจิกรรมสาํหรบัผูใ้ชอ้ืน่ หรอืหากฟิลด์ รบัมอบหมายโดย ในกจิกรรมทีม่อียู่นัน้วา่งเปลา่ 
เมือ่คณุมอบหมายกจิกรรมนัน้ใหก้บัเจา้ของคนอืน่ ชือ่ของคณุจะปรากฏโดยอตัโนมตัใินฟิลด์ รบัมอบหมายโดย หลงัจากทีค่ณุบนัทกึกจิกรรมนัน้ หากคณุไมต่อ้งการรบัการแจง้เตอืนสาํหรบักจิกรรมนัน้ 
คณุจะตอ้งลบชือ่ของคณุออกจากฟิลด์ รบัมอบหมายโดย 

คณุสามารถสง่การแจง้เตอืนเป็นอเีมลไ์ด ้หรอืการแจง้เตอืนสามารถแสดงในวนิโดวป็์อปอปัได ้หรอืทัง้สองอย่าง ขึน้อยู่กบัคา่ทีเ่ลอืกในฟิลด์ การแจง้กจิกรรม สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ การแจง้กจิกรรม 
โปรดดูที ่การตัง้คา่มุมมองปฏทินิดฟีอลต์ของคณุ (ในหน้า 196) 

เก่ียวกบัอีเมลแ์จ้งเตือน 
อเีมลแ์จง้เตอืนจะไดร้บัการส่งไปเป็นภาษาของผูใ้ช ้หวัเรือ่งของกจิกรรมจะแสดงในบรรทดัหวัเรือ่งของอเีมล ์ในอเีมลแ์จง้เตอืนสาํหรบัการนดัหมาย จะมขีอ้มลูจากฟิลด์หวัเรือ่ง เวลาทีเ่ริม่ตน้ สถานะ 
และคาํอธบิายในการนดัหมายนัน้รวมอยู่ดว้ย นอกจากนี้ จะมชีือ่ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัการนดัหมายนัน้ ชือ่บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัการนดัหมายนัน้หากม ีและลงิคท์ีไ่ปยงัเพจรายละเอยีดของการนดัหมายนัน้ใน 
Oracle CRM On Demand ดว้ย 

ในอเีมลแ์จง้เตอืนสาํหรบังาน จะมขีอ้มลูจากฟิลด์หวัเรือ่ง วนัทีค่รบกาํหนด ลาํดบัความสาํคญั สถานะ และคําอธบิายในงานนัน้รวมอยู่ดว้ย นอกจากนี้ 
ขอ้ความอเีมลน์ัน้ยงัมลีงิค์ทีไ่ปยงัเพจรายละเอยีดของงานนัน้ใน Oracle CRM On Demand ดว้ย 

เก่ียวกบัการแจ้งเตือนป็อปอปั 
ระบบจะแสดงการแจง้เตอืนป็อปอปัในวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรม ซึง่จะเปิดขึน้เมือ่การแจง้เตอืนถงึกาํหนด วนัทีแ่ละเวลาเริม่ตน้และหวัเรือ่งจะถูกแสดงในการแจง้เตอืนป็อปอปัสาํหรบัการนดัหมาย 
สว่นในป็อปอปัการแจง้เตอืนสาํหรบังาน ไอคอนทีแ่สดงลาํดบัความสาํคญัของงาน (ถา้ม)ี วนัทีค่รบกาํหนด และหวัเรือ่งจะถูกแสดง หากมกีารแจ้งเตอืนหลายรายการถงึกาํหนด 
การแจง้เตอืนจะถูกเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่ละเวลา โดยกจิกรรมทีถ่งึกาํหนดกอ่นจะอยู่ดา้นบนสดุของรายการ 

ครัง้แรกทีว่นิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรมเปิดขึน้มาหลงัจากทีค่ณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
วนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรมจะแสดงการแจ้งเตอืนทีถ่งึกาํหนดตัง้แต่ทีค่ณุไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand ครัง้สดุทา้ย หากมวีนิโดวอ์เลติใดๆ ปรากฏขึน้เมือ่คุณไซน์อนิ 
คณุจะตอ้งปิดวนิโดวอ์เลตินัน้กอ่นจงึจะสามารถใชง้านวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรมได ้

ในวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรม คณุสามารถทาํสิง่ต่อไปนี้ได:้ 

 ใชค้ณุสมบตัเิตอืนซํ้าเพือ่ยดืระยะการแจง้เตอืนออกไปในชว่งเวลาทีร่ะบุ การแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้อกีครัง้หลงัจากผ่านพน้ชว่งเวลาทีร่ะบุแลว้ 

 ดูรายละเอยีดของเรคคอรด์ โดยการคลกิทีล่งิคห์วัเรือ่งในการแจ้งเตอืน 

 ยกเลกิการแจง้เตอืนทัง้หมด เมือ่คณุคลกิ ยกเลกิทัง้หมด การแจง้เตอืนทัง้หมดจะถูกลบออกจากวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรมและวนิโดวจ์ะปิดลง การแจง้เตอืนจะไมป่รากฏขึน้อกี 

หมายเหตุ: ในทกุๆ 30 นาท ีOracle CRM On Demand จะดงึขอ้มลูรายละเอยีดของกจิกรรมซึง่จะถงึกาํหนดการแจง้เตอืนและจดัเกบ็ขอ้มลูนัน้ไว ้
หากคุณปรบักาํหนดเวลาของกจิกรรมภายใน 30 นาททีีก่ารแจง้เตอืนสาํหรบักจิกรรมนัน้จะถงึกําหนด การแจง้เตอืนอาจถูกแสดงโดยใชก้าํหนดเวลาเดมิของกจิกรรมนัน้ 
 

การอปัเดตกิจกรรม 
คณุสามารถอปัเดตขอ้มลูในเรคคอรด์กจิกรรม รวมทัง้เปลีย่นสถานะเรคคอรด์เป็นสมบูรณ์ได้ หากคุณมสีทิธิแ์กไ้ขเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ผูใ้ชท้ีใ่ชง้านสทิธิด์ูกจิกรรมสว่นตวัและการตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด สาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในบทบาทผูใ้ชข้องตนจะมสีทิธิม์องเหน็กจิกรรมทัง้หมดทีท่าํเครือ่งหมายเป็น 
สว่นตวั ไมว่า่เจา้ของกจิกรรมจะเป็นผูใ้ด ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิด์ูกจิกรรมสว่นตวัไมส่ามารถอปัเดตหรอืลบกจิกรรมทีท่าํเครือ่งหมายเป็น สว่นตวั และเป็นของผูใ้ชอ้ืน่ สว่นผูใ้ชท้ีใ่ชง้านสทิธิล์บกจิกรรมและการตัง้คา่ 
สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด สาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในบทบาทของตนจะสามารถลบกจิกรรมทีไ่มใ่ชข่องตนหรอืกจิกรรมทีท่าํเครือ่งหมายเป็น สว่นตวั ได ้โดยทัว่ไปแลว้ 
สทิธิล์บกจิกรรมและดูกจิกรรมสว่นตวัจะระบุใหก้บัผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ 



ปฏทินิและกจิกรรม 
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ในการอปัเดตข้อมูลกิจกรรม 

1 เลอืกงานหรอืการนดัหมาย 

สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกกจิกรรม โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดการนดัหมายหรอืงาน ใหแ้กไ้ขฟิลด์แบบอนิไลน์ หรอืคลกิ แกไ้ข เพือ่เปิดเพจการแกไ้ขการนดัหมายหรอืงาน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)   

 

การลบผูใ้ช้ออกจากกิจกรรม 
ในการลบผูใ้ชอ้อกจากกจิกรรม อย่างน้อยเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ต่อไปนี้จะตอ้งเป็นจรงิ: 

 คณุเป็นเจา้ของกจิกรรม 

 ชือ่ของคณุปรากฏอยู่ในฟิลด์ มอบหมายโดย ในกจิกรรม 

มฉิะนัน้แลว้ ลงิค ์ลบ จะไมม่อียู่ในสว่นผูใ้ชข้องเพจรายละเอยีดการนดัหมายหรอืเพจรายละเอยีดงาน และคุณจะไมส่ามารถลบผูใ้ชอ้อกจากกจิกรรมได ้คณุสามารถอปัเดตฟิลด ์มอบหมายโดย 
ในกจิกรรมไดด้ว้ยตนเองเพือ่ใหม้ชี ือ่ของคณุแสดงอยู ่จากนัน้หลงัจากทีค่ณุรเีฟรชเพจรายละเอยีดของกจิกรรมแลว้ ลงิค ์ลบ จะปรากฏสาํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละคน ยกเวน้เจา้ของกจิกรรม 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด ์มอบหมายโดย โปรดดูที ่ฟิลดก์จิกรรม (ในหน้า 201) 

ในการลบผูใ้ช้ออกจากกิจกรรม 

1 ในเพจรายละเอยีดการนดัหมายหรอืเพจรายละเอยีดงาน ใหเ้ลือ่นไปยงัสว่นผูใ้ช ้

2 หากผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการลบไมป่รากฏอยูใ่นรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ 

3 คน้หาผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการลบ จากนัน้คลกิลงิค ์ลบ สาํหรบัผูใ้ชน้ัน้ และยนืยนัวา่คุณตอ้งการลบผูใ้ชน้ัน้ 

หมายเหตุ: ลงิค ์ลบ ยงัมอียู่ในวนิโดวก์ารเชือ่มโยงแบบหลายรายการทีจ่ะเปิดขึน้เมือ่คณุคลกิ เพิม่ ในสว่นผูใ้ชข้องเพจดว้ย หากคณุเป็นเจา้ของกจิกรรมหรอืชือ่ของคณุปรากฏอยู่ในฟิลด์ มอบหมายโดย 
ในกจิกรรม 
 

เก่ียวกบัการลากและวางการนัดหมายในปฏิทิน 
หากคุณมรีะดบัการเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นทีช่ว่ยใหคุ้ณสามารถแกไ้ขการนดัหมาย คณุจะสามารถวางกาํหนดการใหมส่าํหรบัการนดัหมายดว้ยการลากและวางการนดัหมายภายในมมุมองปฏทินิ ตวัอย่างเชน่ 
เมือ่คณุทาํงานกบัมมุมองปฏทินิรายวนั คณุสามารถลากการนดัหมายไปยงัชว่งเวลาภายในวนัเดยีวกนัได้ เมือ่คณุทาํงานกบัมมุมองปฏทินิรายสปัดาห ์คณุสามารถลากการนดัหมายไปยงัวนัอืน่ๆ 
ในสปัดาหท์ีค่ณุกาํลงัดูอยู่ในปจัจุบนั 

การนดัหมายทีไ่ม่คาบเกีย่วหลายวนัจะมลีกัษณะการทาํงานดงันี้: 

 มุมมองปฏิทินรายวนั คณุสามารถลากและวางการนดัหมายในช่วงเวลาอืน่ภายในวนัเดยีวกนัได ้เมือ่คณุวางการนดัหมายในชว่งเวลาใหม ่
เวลาเริม่ตน้สาํหรบัการนดัหมายจะไดร้บัการอปัเดตเป็นเวลาเริม่ต้นของชว่งเวลาใหม ่ตวัอย่างเชน่ หากคุณลากการนดัหมายทีม่กีาํหนดเริม่ตน้ในเวลา 9:15 A.M. 
ไปยงัชว่งเวลาทีเ่ริม่ต้นในเวลา 10:30 A.M. เวลาเริม่ตน้ของการนดัหมายนัน้จะได้รบัการอปัเดตเป็น 10:30 A.M. 
เวลาสิน้สดุของการนดัหมายจะไดร้บัการอปัเดตเป็นคา่ทีเ่หมาะสมโดยอตัโนมตั ิโดยขึน้อยู่กบัเวลาเริม่ตน้ของชว่งเวลาทีคุ่ณวางการนดัหมายและระยะเวลาของการนดัหมาย ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณลากการนดัหมายทีม่รีะยะเวลา 60 นาทแีละวางในช่วงเวลาทีเ่ริม่ต้นในเวลา 10:30 A.M. เวลาสิน้สดุของการนดัหมายนัน้จะไดร้บัการอปัเดตเป็น 11:30 A.M. 
ระยะเวลาของการนดัหมายจะยงัคงเหมอืนเดมิหลงัจากทีค่ณุยา้ย 

ชว่งเวลาใหมต่อ้งอนุญาตใหก้ารนดัหมายเริม่ตน้และสิน้สดุภายในวนัเดยีวกนัได้ ตวัอย่างเชน่ คณุไมส่ามารถลากการนดัหมายทีม่รีะยะเวลา 60 นาท ีและวางในชว่งเวลาทีเ่ริม่ตน้ในเวลา 
11:30 P.M. เนื่องจากเวลาสิน้สดุของการนดัหมายจะอยู่ภายในวนัเดยีวกบัเวลาเริม่ตน้ 



การจดัการกบัปฏิทินและกิจกรรม 
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หมายเหตุ: หากคุณใชธ้มีคลาสสกิ จะมเีสน้สแีดงปรากฏขึน้เมือ่คณุลากการนดัหมายในมมุมองรายวนั เสน้สแีดงจะระบุวา่ช่วงเวลาเริม่ตน้แบบชัว่โมงหรอืครึง่ชัว่โมง 

 มุมมองปฏิทินรายสปัดาห์ คณุสามารถลากและวางการนดัหมายในวนัอืน่ภายในสปัดาหเ์ดยีวกนัได ้โดยทีร่ะยะเวลาของการนดัหมายจะไมเ่ปลีย่นแปลง หากคุณใชธ้มีคลาสสกิ 
คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเวลาของวนัสาํหรบัการนดัหมายดว้ยการลากและวางการนดัหมายภายในมมุมองปฏทินิรายสปัดาห์ 
วนัทีข่องการนดัหมายจะไดร้บัการอปัเดตเมือ่คณุวางการนดัหมายในวนัอืน่ แต่เวลาของการนดัหมายจะไมเ่ปลีย่นแปลง 

อย่างไรกต็าม หากคณุใชธ้มีโมเดริ์น คณุจะสามารถเปลีย่นแปลงเวลาของการนดัหมายดว้ยการลากและวางการนดัหมายลงในชว่งเวลาทีเ่ฉพาะเจาะจงในมมุมองปฏทินิรายสปัดาห ์
เวลาและวนัทีเ่ริม่ต้น รวมถงึเวลาและวนัทีส่ ิน้สดุของการนดัหมายจะไดร้บัการอปัเดตอย่างสอดคลอ้ง เวลาใหมข่องวนัตอ้งอนุญาตใหก้ารนดัหมายเริม่ตน้และสิน้สดุภายในวนัเดยีวกนัได้ 
หากมกีารนดัหมายภายในชว่งเวลามากกวา่ทีส่ามารถแสดงในมมุมองปฏทินิรายสปัดาห ์คณุจะไมเ่หน็การนดัหมายหลงัจากทีคุ่ณยา้ย 
คณุสามารถเปลีย่นเป็นมุมมองปฏทินิรายวนัเพือ่ดูการนดัหมายเพิม่เตมิได้ 

 มุมมองปฏิทินรายเดือน คณุสามารถลากและวางการนดัหมายในวนัอืน่ภายในเดอืนเดยีวกนัได ้โดยทีเ่วลาของวนัและระยะเวลาของการนดัหมายจะไมเ่ปลีย่นแปลง 
หากคุณตอ้งการเปลีย่นแปลงเวลาหรอืระยะเวลา คณุตอ้งแกไ้ขการนดัหมาย หากมกีารนดัหมายภายในวนัมากกวา่ทีส่ามารถแสดงในมมุมองปฏทินิรายเดอืน 
คณุจะไมเ่หน็การนดัหมายหลงัจากทีค่ณุยา้ย คณุสามารถเปลีย่นเป็นมุมมองปฏทินิรายวนัหรอืรายสปัดาหเ์พือ่ดูการนดัหมายเพิม่เตมิได้ 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการเปลีย่นระยะเวลาของการนดัหมาย และหากคุณใชธ้มีคลาสสกิ คณุจะตอ้งแกไ้ขการนดัหมายนัน้ อย่างไรกต็าม หากคุณใชธ้มีโมเดริน์ 
คณุจะสามารถเปลีย่นเวลาเริม่ตน้หรอืเวลาสิน้สดุของการนดัหมายในมมุมองปฏทินิรายวนัหรอืรายสปัดาหไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ โดยการคลกิและลากขอบของการนดัหมายนัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขการนดัหมายในธมีโมเดริน์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัปฏทินิและสไตลธ์มี สาํหรบัการเปลีย่นระยะเวลาของการนดัหมายในมมุมองปฏทินิรายเดอืน 
คณุจะตอ้งแกไ้ขการนดัหมายนัน้ 

การนดัหมายทีค่าบเกีย่วหลายวนัจะมลีกัษณะการทาํงานดงันี้: 

 มุมมองปฏิทินรายวนั คณุไมส่ามารถลากการนัดหมายทีก่นิเวลาหลายวนัเป็นวนัหรอืเวลาอืน่ไดเ้มือ่ใชม้มุมองปฏทินิรายวนั 

 มุมมองปฏิทินรายสปัดาห์ ภายในสว่นทีแ่สดงการนดัหมายทีค่าบเกีย่วเวลาหลายวนั คณุสามารถลากและวางการนดัหมายในวนัอืน่ภายในสปัดาหท์ีก่าํลงัแสดงอยู่ได ้
แมก้ารนดัหมายนัน้จะสิ้นสดุในสปัดาหอ์ืน่กต็าม วนัทีคุ่ณวางการนดัหมายคอืวนัทีเ่ริม่ต้นใหมส่าํหรบัการนดัหมาย ตวัอย่างเชน่ หากคณุลากการนดัหมายทีเ่ริม่ต้นในเวลา 10:30 A.M. 
ในวนัจนัทร์ที ่21 มนีาคม และสิน้สดุทีเ่วลา 10:30 P.M. ในวนัพธุที ่23 มนีาคม และวางการนดัหมายนัน้ในวนัองัคารที ่22 มนีาคม 
รายละเอยีดการนดัหมายจะเปลีย่นแปลงเพือ่ใหก้ารนดัหมายเริม่ตน้ในเวลา 10:30 A.M. วนัที ่22 มนีาคม และสิน้สดุเวลา 10:30 P.M. ในวนัที ่24 มนีาคม 
หากคุณตอ้งการเปลีย่นแปลงเวลาของวนัทีก่ารนดัหมายเริม่ตน้หรอืระยะเวลาของการนดัหมาย คณุตอ้งแกไ้ขการนดัหมาย 

 มุมมองปฏิทินรายเดือน คณุสามารถลากการนัดหมายทีค่าบเกีย่วเวลาหลายวนัและวางการนดัหมายนัน้ในวนัอืน่ภายในเดอืนทีก่ําลงัแสดงอยู่ได ้แมก้ารนดัหมายนัน้จะสิน้สดุในเดอืนอืน่กต็าม 
วนัทีค่ณุวางการนดัหมายคอืวนัทีเ่ริม่ตน้ใหมส่าํหรบัการนดัหมาย ตวัอย่างเชน่ หากคณุลากการนดัหมายทีเ่ริม่ตน้ในเวลา 10:30 A.M. ในวนัที ่24 มนีาคม และสิน้สดุทีเ่วลา 10:30 
P.M. ในวนัที ่29 มนีาคม และวางการนดัหมายนัน้ในวนัที ่31 มนีาคม รายละเอยีดการนดัหมายจะเปลีย่นแปลงเพือ่ใหก้ารนดัหมายเริม่ตน้ในเวลา 10:30 A.M. ในวนัที ่31 
มนีาคม และสิน้สดุเวลา 10:30 P.M. ในวนัที ่5 เมษายน หากคุณตอ้งการเปลีย่นแปลงเวลาของวนัทีก่ารนดัหมายเริม่ตน้หรอืระยะเวลาของการนดัหมาย คณุตอ้งแกไ้ขการนดัหมาย 

 

การทาํงานกบัรายการกิจกรรม 
คณุสามารถเปิดเพจรายการกจิกรรมจากเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์หรอืจากเพจปฏทินิ รายการเรคคอรด์ทีป่รากฏขึน้เมือ่คณุเปิดเพจรายการกจิกรรมจะขึน้อยู่กบัวธิกีารเขา้ใชเ้พจของคณุ 

เรคคอรด์ท่ีปรากฏเม่ือคณุเปิดเพจรายการกิจกรรมจากเพจรายละเอียดของเรคคอรด์ 
เมือ่คณุเปิดเพจรายการกจิกรรมโดยการคลกิทีล่งิค ์แสดงรายการทัง้หมด ในรายการเรคคอรด์กจิกรรมบนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ เพจรายการกจิกรรมจะแสดงกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ 
โดยรายการดงักลา่วอาจประกอบดว้ยกจิกรรมทีเ่ปิดอยู ่กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ หรอืรวมกนัทัง้สองรายการตามทีป่รากฏในตารางต่อไปนี้ ซึง่ไมว่า่ในกรณใีด 
คณุจะสามารถดูไดเ้พยีงเรคคอรด์ทีค่ณุมองเหน็ได้เทา่นัน้ 

รายการ เรคคอรด์ท่ีปรากฏ 



ปฏทินิและกจิกรรม 
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รายการ เรคคอรด์ท่ีปรากฏ 

กจิกรรม  งานทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ลว้เสรจ็เวน้วา่งไว ้

 การนดัหมายทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ละเวลาทีแ่ลว้เสรจ็อยู่หลงัจากวนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนั 

 งานทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ละเวลาทีแ่ลว้เสรจ็อยู่กอ่นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 

 การนดัหมายทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ละเวลาทีแ่ลว้เสรจ็อยู่กอ่นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 

กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์  การนดัหมายทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ละเวลาทีแ่ลว้เสรจ็อยู่กอ่นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 

 งานทีเ่ชือ่มโยงทีม่วีนัทีแ่ละเวลาทีแ่ลว้เสรจ็อยู่กอ่นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 

การนดัหมายทีเ่ปิดอยู่ การนดัหมายทีเ่ชือ่มโยงซึง่มคีา่ในฟิลดว์นัทีแ่ลว้เสรจ็เป็นคา่ทีไ่มใ่ชว่นัทีใ่นอดตี 

หมายเหตุ: หากวนัทีแ่ลว้เสรจ็ไมไ่ดร้บัการป็อปปเูลทโดยผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํการนดัหมาย 
ระบบจะทําการป็อปปเูลทดว้ยคา่เดยีวกบัคา่ในฟิลด ์เวลาสิน้สดุ ของการนดัหมายใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

เมือ่ถงึวนัทีแ่ลว้เสรจ็ของการนดัหมาย ระบบจะลบการนดัหมายออกจากรายการการนดัหมายทีเ่ปิดอยู ่
และเปลีย่นเป็นสว่นหนึง่ของรายการกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ จากนัน้ เมือ่มกีารรเีฟรชเพจ 
ระบบจะอปัเดตขอ้มลูในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนดัหมายทีเ่ปิดอยู่และกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ของเพจรายละเอยีดขอ

งเรคคอรด์หลกั 

เรคคอรด์ต่างๆ ในรายการการนดัหมายทีเ่ปิดอยู่ไดร้บัการเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่ละเวลาทีร่ะบุไวใ้นฟิลด์เวลาเริม่ตน้ 
โดยกาํหนดใหก้ารนดัหมายทีม่วีนัทีแ่ละเวลาเริม่ตน้แรกสดุปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

งานทีเ่ปิดอยู ่ งานทีเ่ชือ่มโยงทีไ่มม่คีา่ในฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็หรอืไมม่สีถานะสมบูรณ์ 
หากบรษิทัของคุณใชช้ดุคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์สถานะ 

หมายเหตุ: เมือ่มกีารทาํเครือ่งหมายทีง่านเป็นสมบูรณ์ 
ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ดว้ยวนัทีแ่ละเวลาในโซนเวลาของผูใ้ชท้ีท่าํเครือ่งหมายเป็นสมบูรณ์โดยอตัโนมตั ิ
นอกจากนี้ ผูใ้ชย้งัสามารถป็อปปเูลทฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ของงานไดด้ว้ยตนเอง เมือ่ป็อปปเูลทฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ของงาน 
ระบบจะลบงานออกจากรายการงานทีเ่ปิดอยู่และรวมเขา้ไวใ้นรายการกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 

เมือ่มกีารรเีฟรชเพจ 
ระบบจะอปัเดตขอ้มลูในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีเ่ปิดอยู่และกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ของเพจรายละเอยีดของเรคคอร์

ดหลกั 

เรคคอรด์ต่างๆ ในรายการงานทีเ่ปิดอยู่ไดร้บัการเรยีงลาํดบัตามฟิลด์วนัทีค่รบกาํหนด 
โดยกาํหนดใหง้านทีม่วีนัทีค่รบกาํหนดแรกสดุปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

กจิกรรมทีเ่ปิด คา่ผสมของรายการการนดัหมายทีเ่ปิดอยู่และงานทีเ่ปิดอยู ่

หมายเหตุ: เรคคอรด์ในรายการกจิกรรมทีเ่ปิดจะเรยีงลาํดบัตามฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ 
เรคคอรด์ทีม่ฟิีลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็เวน้วา่งไวจ้ะปรากฏทีด่า้นลา่งของรายการกจิกรรมทีเ่ปิด ดงันัน้ 
งานทีเ่ปิดจะปรากฏทีด่า้นลา่งของรายการกจิกรรมทีเ่ปิดหลงัจากการนดัหมายทีเ่ปิดทัง้หมด 
หากคุณไมต่อ้งการใหง้านทีเ่ปิดและการนดัหมายทีเ่ปิดต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ปรากฏขึน้ตามลาํดบัดงักลา่ว 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณควรเพิม่ส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีเ่ปิดและการนดัหมายทีเ่ปิดลงในเพจรายละเอยีดขอ

งเรคคอรด์ แทนการเพิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีเ่ปิด 



การจดัการกบัปฏิทินและกิจกรรม 
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เรคคอรด์ท่ีปรากฏเม่ือคณุเปิดเพจรายการกิจกรรมจากเพจปฏิทิน 
เมือ่คณุเปิดเพจรายการกจิกรรมโดยการคลกิทีล่งิค ์แสดงรายการทัง้หมด ในเพจปฏทินิ รายการดงักลา่วจะแสดงกจิกรรมทีเ่ปิดอยู่ทัง้หมดทีค่ณุไดร้บัมอบหมาย นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถใชง้านรายการอืน่ๆ ในเพจรายการกจิกรรมไดเ้ชน่กนั ชดุรายการทีคุ่ณสามารถใชง้านไดอ้าจรวมทัง้รายการมาตรฐานซึง่มาพรอ้มกบั Oracle CRM On Demand 
และรายการทีก่าํหนดเองสาํหรบับรษิทัของคณุ สทิธิก์ารมองเหน็เรคคอรด์ของคณุควรกาํหนดคา่ดงัต่อไปนี้: 

 สาํหรบัรายการทัง้หมด ยกเวน้รายการของกจิกรรมทีม่อบหมาย สทิธิม์องเหน็เรคคอรด์ทีค่ณุมจีะจํากดัเฉพาะกจิกรรมทีม่ชี ือ่ของคณุปรากฏอยู่ในฟิลด์เจา้ของ หรอืในรายการผูใ้ช ้
เวน้แต่วา่คณุจะมสีทิธิด์ูกจิกรรมสว่นตวัหรอืสทิธิล์บกจิกรรมในบทบาทของคณุ 

 สาํหรบัรายการของกจิกรรมทีม่อบหมาย การแสดงขอ้มลูเรคคอรด์ของคณุจะจํากดัเฉพาะกจิกรรมทีม่ชี ือ่ของคณุปรากฏอยูใ่นฟิลดม์อบหมายโดย 

 สาํหรบัรายการทัง้หมด ฟิลเตอรท์ีนํ่ามาใชก้บัรายการจะเป็นตวักาํหนดวา่เรคคอรด์ใดจะแสดงในรายการ 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุเพิม่คุณลงในกลุม่ แทบ็งานของกลุม่จะปรากฏขึน้บนเพจปฏทินิของคณุ 

เก่ียวกบัการเข้าใช้กิจกรรมส่วนตวัในเพจรายการกิจกรรม 
หากคุณมสีทิธิด์ูกจิกรรมสว่นตวัและการตัง้คา่ทีส่ามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ คณุจะมสีทิธิม์องเหน็กจิกรรมทัง้หมดทีท่าํเครือ่งหมายเป็น สว่นตวั ได ้
โดยไมค่าํนงึถงึความเป็นเจา้ของกจิกรรม อย่างไรกต็าม สทิธิก์ารดูกจิกรรมสว่นตวัจะไมอ่นุญาตใหค้ณุอปัเดตหรอืลบกจิกรรมทีท่าํเครือ่งหมายเป็นส่วนตวั และทีม่ผีูใ้ชร้ายอืน่เป็นเจา้ของ 

หากคุณมสีทิธิล์บกจิกรรมใดกไ็ดแ้ละการตัง้คา่ทีส่ามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
คณุจะมสีทิธิล์บกจิกรรมทีไ่มใ่ชข่องตนหรอืกจิกรรมทีท่าํเครือ่งหมายเป็น สว่นตวั ได ้โดยทัว่ไปแลว้ สทิธิล์บกจิกรรมและดูกจิกรรมสว่นตวัจะระบุใหก้บัผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ 

ส่ิงท่ีคณุสามารถทาํได้จากเพจรายการกิจกรรม 
ตารางต่อไปนี้จะอธบิายสิง่ทีคุ่ณสามารถทาํไดจ้ากเพจรายการกจิกรรม 

หมายเหตุ: หากคุณเขา้ใชเ้พจรายการกจิกรรมผ่านทางเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ คณุสมบตับิางอย่างเหลา่นี้อาจใชไ้มไ่ด ้

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เพิม่กจิกรรมลงในสมดุบนัทกึหรอืลบกจิกร

รมออกจากสมดุบนัทกึ 
บนแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิ เมนู แลว้เลอืก ระบุสมดุบนัทกึแบทช์ ทาํตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น การระบุเรคคอรด์ใหก้บัสมดุบนัทกึ 

จดัทาํรายการกจิกรรมใหม่ ในแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิ เมนู แลว้เลอืก จดัทาํรายการใหม่ ทาํขัน้ตอนต่างทีอ่ธบิายไวใ้น การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 
110) 

จดัทาํงาน บนแถบชือ่ รายการกจิกรรม ใหค้ลกิ งานใหม่ บนเพจแกไ้ขงาน ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นแลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

จดัทาํการนดัหมาย บนแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิ การนดัหมายใหม ่บนเพจแกไ้ขการนดัหมาย ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นแลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

ลบเรคคอรด์ทัง้หมดออกจากรายการ บนแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิ เมนู แลว้เลอืก การลบแบทช์ ทาํตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 
148) 

เอก็ซป์อรต์รายการ ในแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก รายการทีเ่อก็ซป์อรต์ ทาํตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ 
(ในหน้า 122) 

คน้หากจิกรรม (งานหรอืการนดัหมาย) คลกิสว่นหวัคอลมัน์หวัเรือ่ง เพือ่เรยีงลาํดบัขอ้มลู จากนัน้คลกิตวัอกัษรตวัใดตวัหนึง่ในแถบตวัอกัษร สาํหรบักจิกรรมทีข่ ึน้ต้นดว้ยตวัเลข 
ใหค้ลกิ 0-9 

จดัการรายการกจิกรรมทัง้หมด ในแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิ เมนู แลว้เลอืก จดัการรายการ ทาํตามขัน้ตอนสาํหรบังานทีจ่ําเป็นทีอ่ธบิายไวใ้น เพจจดัการรายการ 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

(ในหน้า 119) 

แกไ้ขเกณฑ์การคน้หาสาํหรบัรายการ ในแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิเมนู และเลอืก แกไ้ขรายการ ทาํตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 
110) 

เรยีกคนืรายการเรคคอรด์ทีถู่กลบออก บนแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิ เมนู และเลอืก เรยีกคนืแบทช์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเรยีกคนืรายการเรคคอรด์ทีถู่กลบออก 
โปรดดูที ่การลบและการเรยีกคนืเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ" ในหน้า 148) 

แสดงเรคคอรด์เพิม่ข ึน้/ลดลง ในรายการดรอปดาวน์ทีแ่สดงจํานวนเรคคอรด์ทีด่้านลา่งของเพจ ใหเ้ลอืกจํานวนเรคคอรด์ ทีต่อ้งการดูในครัง้เดยีว 

อปัเดตกลุม่ของเรคคอรด์กจิกรรมพรอ้มกนั ในแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิเมนู และเลอืก อปัเดตเป็นกลุม่ ทาํตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น การอปัเดตกลุม่เรคคอรด์ (ในหน้า 
127) 

อปัเดตกจิกรรม แกไ้ขฟิลด์แบบอนิไลน์บนเพจรายการกจิกรรม หรอืเลอืกกจิกรรมเพือ่เปิดเพจรายละเอยีด โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

ดูชดุย่อยของกจิกรรม 
(งานหรอืการนดัหมาย) 

บนแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิรายการดรอปดาวน์แลว้เปลีย่นแปลงการเลอืก (งานทีเ่สรจ็สมบรูณ์, งานทีเ่ปิดอยู,่ งานของฉัน 
หรอืการนดัหมายของฉัน) 

ดูกจิกรรมทัง้หมด 
(งานและการนดัหมาย) 

บนแถบชือ่รายการกจิกรรม ใหค้ลกิรายการดรอปดาวน์แลว้เลอืก กจิกรรมทัง้หมด 

 

รายการกิจกรรมมาตรฐาน 
ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ 

รายการกิจกรรม ฟิลเตอร ์

งานทีเ่สรจ็สมบูรณ์ งานทีม่วีนัทีแ่ลว้เสรจ็ทีผ่า่นมาแลว้ 

งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย - เสรจ็สมบูรณ์ งานทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์ มอบหมายโดย และมวีนัทีแ่ลว้เสรจ็ทีผ่า่นมาแลว้ 

งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย - เปิด งานทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์ มอบหมายโดย และเวน้วา่งวนัทีแ่ลว้เสรจ็หรอืมวีนัทีแ่ลว้เสรจ็ในอนาคต 

งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย - เกนิกาํหนด งานทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์ มอบหมายโดย และเกนิกาํหนด 

กจิกรรมของฉัน กจิกรรมของคุณทัง้หมด รวมถงึงานและการนดัหมาย 

การนดัหมายของฉัน การนดัหมายของคณุทัง้หมด 

การตดิต่อรายวนัของฉัน การตดิต่อแนะนํา, การตดิต่อตรวจสอบ หรอืการตดิต่อในวนัเกดิทีจ่ะดําเนนิการในวนันี้ 

งานทีเ่ปิดอยู่ของฉัน งานของคณุทีไ่มไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเสรจ็สมบูรณ์และทีค่รบกาํหนดแลว้เสรจ็ในอกี 90 วนัขา้งหน้า 

งานของฉัน งานของคณุทัง้หมด 

การตดิต่อรายสปัดาหข์องฉัน การตดิต่อแนะนํา, การตดิต่อตรวจสอบ หรอืการตดิตอ่ในวนัเกดิทีจ่ะดําเนนิการในสปัดาหน์ี้ 



การจดัการกบัปฏิทินและกิจกรรม 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  179 

 

รายการกิจกรรม ฟิลเตอร ์

กจิกรรมทีเ่ปิด รายการรวมของ: 

 งานทีก่าํหนดใหค้ณุทีเ่วน้วา่งวนัทีแ่ลว้เสรจ็หรอืมวีนัทีแ่ลว้เสรจ็ทีย่งัไมถ่งึ 

 การนดัหมายในอนาคตทีร่ะบุใหก้บัคุณ 

งานทีเ่ปิดอยู ่ งานทีไ่มไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเสรจ็สมบูรณ์และทีค่รบกาํหนดแลว้เสรจ็ในอกี 90 วนัขา้งหน้า 

การโทรตามแผน การโทรตามแผนของคณุ 

หมายเหตุ: สว่นนี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

 
 

การจาํกดัเรคคอรด์กิจกรรมท่ีแสดง 
คณุสามารถจํากดักจิกรรมทีค่ณุเหน็ไดโ้ดยการเลอืกรายการทีฟิ่ลเตอร์ รายการจะแสดงชดุย่อยของกจิกรรมทีต่รงตามเกณฑ์ทีบ่นัทกึภายในรายการนัน้ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่คณุจดัทาํรายการ คณุต้องป้อนฟิลด์และคา่สาํหรบัเกณฑท์ีคุ่ณกําหนดขึน้ คณุตอ้งไปยงัเพจการแกไ้ขงาน หรอืการแกไ้ขการนัดหมาย 
และจดชือ่และคา่ของฟิลด์ใหต้รงตามทีใ่ชใ้นแอปพลเิคชนัของคณุ มฉิะนัน้ รายการทีฟิ่ลเตอรจ์ะไมถู่กตอ้ง นอกจากนี้ คณุยงัสามารถพมิพเ์พจรายละเอยีดเรคคอรด์เพือ่ไวดู้ชือ่ฟิลด์ทีถู่กตอ้ง อย่างไรกต็าม 
หน้ากระดาษทีคุ่ณพมิพจ์ะไม่มคีา่ฟิลด์ทีม่อียู่ทัง้หมดของรายการดรอปดาวน์  

ในการเปิดรายการทีฟิ่ลเตอรข์องกิจกรรม 

1 คลกิแทบ็ปฏทินิ 

2 ในเพจปฏทินิ ในสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

3 ทีเ่พจรายการกจิกรรม ใหเ้ปลีย่นแปลงการเลอืกในรายการดรอปดาวน์ 

ในการจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรข์องกิจกรรม 

1 คลกิแทบ็ปฏทินิ 

2 ในเพจปฏทินิ ในสว่นงานทีเ่ปิดอยู่ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

3 บนเพจรายการกจิกรรม ใหค้ลกิ เมนู แลว้เลอืกจดัการรายการ 

4 ในเพจจดัการรายการ ใหค้ลกิปุ่ม รายการใหม ่

5 ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 110) 
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การทาํเคร่ืองหมายว่างานเสรจ็สมบรูณ์ 
คณุสามารถทาํเครือ่งหมายวา่งานเสรจ็สมบูรณ์ได้ งานทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้จะยงัคงอยู่ในรายการ เชน่ กจิกรรมทัง้หมดหรอืกจิกรรมของฉัน อย่างไรกต็าม งานทีเ่สรจ็สมบูรณ์จะไมอ่ยู่ในโฮมเพจของฉัน 

หากงานทีค่ณุทาํเครือ่งหมายเป็นเสรจ็สมบูรณ์เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ งานนัน้จะยา้ยจากรายการกจิกรรมหรอืงานทีเ่ปิดไปยงัรายการกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์นัน้ 

ในการทาํเครือ่งหมายว่างานเสรจ็สมบูรณ์ 

1 เลอืกงาน 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกงาน โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดงาน คลกิปุ่ม ทาํเครือ่งหมายว่าเสรจ็สมบูรณ์ 

หลงัจากคณุทาํเครือ่งหมายวา่งานเสรจ็สมบูรณ์แลว้ Oracle CRM On Demand จะกาํหนดฟิลด์สถานะของงานเป็นสมบูรณ์ 
หากบรษิทัของคุณใชช้ดุคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์สถานะ 

 

การระบุกิจกรรมให้แก่พนักงานอ่ืน 
คณุสามารถระบุกจิกรรมใหแ้ก่พนกังานอืน่ไดห้ากคณุแกไ้ขมสีทิธิแ์กไ้ขเรคคอรด์ โดยทัว่ไปแลว้ 
คณุสามารถแกไ้ขเรคคอรด์ไดห้ากคณุเป็นเจา้ของเรคคอรด์นัน้หรอืเจา้ของเรคคอรด์นัน้เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุ อย่างไรกต็าม ระดบัการเขา้ใชส้ามารถปรบัเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการเขา้ใชข้องผูใ้ชไ้ด ้

หลงัจากทีคุ่ณระบุกจิกรรมใหก้บัพนกังานอืน่ กจิกรรมดงักลา่วจะปรากฏในรายการกจิกรรมของฉันหรอืงานของฉันของผูใ้ชใ้หมโ่ดยอตัโนมตั ิ
กจิกรรมทีร่ะบุจะยงัคงมกีารเชือ่มโยงกอ่นหน้าทัง้หมดของกจิกรรม หากคณุเวน้วา่งฟิลด ์มอบหมายโดย เมือ่คณุระบุกจิกรรมใหเ้จา้ของอืน่ ชือ่ของคณุจะปรากฏในฟิลด ์มอบหมายโดย 
โดยอตัโนมตัหิลงัจากทีม่กีารระบุกจิกรรมใหม ่อยา่งไรกต็าม หากมกีารป็อปปเูลทฟิลด ์มอบหมายโดย ดว้ยชือ่ของผูใ้ชแ้ลว้ ระบบจะไมอ่ปัเดตฟิลดโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่คณุระบุกจิกรรมใหม ่หากจําเป็น 
คณุสามารถอปัเดตฟิลด์ดว้ยตนเองเพือ่ใหแ้สดงชือ่ของคณุหรอืชือ่ของผูใ้ชอ้ืน่ คณุสามารถใชร้ายการงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเพือ่ตดิตามงานทีไ่มไ่ดร้ะบุใหก้บัคณุ แต่มชีือ่ของคณุอยู่ในฟิลด ์มอบหมายโดย 
รายการงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะอยู่ในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการในเพจรายการกจิกรรม  

ในการระบุกิจกรรมให้แก่พนักงานอืน่ 

1 เลอืกกจิกรรม 

สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกกจิกรรม โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดการนดัหมายหรอืรายละเอยีดงาน ใหว้างเคอรเ์ซอรข์องคุณในฟิลด์เจา้ของและคลกิไอคอนคน้หา 

3 ในวนิโดวก์ารคน้หา คลกิลงิคเ์ลอืก ดา้นขา้งชือ่ของเจา้ของคนใหม ่

ชือ่ของเจา้ของใหมจ่ะปรากฏในฟิลด์เจา้ของในเพจรายละเอยีดการนดัหมายหรอืรายละเอยีดงาน 

 
 

การติดตามการเย่ียม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลกูค้า 
หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ใชไ้ดใ้น Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เทา่นัน้ นอกจากนี้ 
ขอ้มลูในหวัขอ้นี้จะถอืวา่บรษิทัของคณุใชช้ดุคา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกสถานะ อยา่งไรกต็าม หากผูดู้แลระบบของคณุเปลีย่นชดุคา่มาตรฐานในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกสถานะ 
การประมวลผลกจิกรรมใน Oracle CRM On Demand อาจไมเ่ป็นไปตามทีอ่ธบิายในหวัขอ้นี้ 
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คณุสามารถดําเนนิการดงัต่อไปนี้ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ 

 ตดิตามการเยีย่มชม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ บนัทกึขอ้มลูต่างๆ เชน่ ผลติภณัฑ์ทีค่ณุสนทนาถงึ ตวัอย่างยา สนิคา้สาํหรบัสง่เสรมิการขายหรอืเพือ่การศกึษาทีคุ่ณมเีหลอือยู่ 
ทางแกป้ญัหาทีคุ่ณสนทนา และผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง คณุสามารถตดิตามการเยีย่มชม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ไดด้ว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ดงัต่อไปนี้: 

 ดว้ยการเพิม่ขอ้มลูรายละเอยีดผลติภณัฑ ์ตวัอย่างยาทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่างยา และสนิคา้สง่เสรมิการขายใหก้บัการตดิต่อหลกั 

 ดว้ยการเพิม่ผูเ้ขา้รว่มใหก้บัการตดิต่อหลกั และการตดิตามขอ้มลูรายละเอยีดผลติภณัฑ ์ตวัอย่างยาทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่างยา และสนิคา้สง่เสรมิการขายสาํหรบัเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่มแต่ละราย  

หมายเหตุ: ผูเ้ขา้รว่ม คอื บุคคลทีอ่ยู่ในการสนทนาทางโทรศพัทห์รอืการประชมุ 

หากคุณใชผู้เ้ขา้รว่มเพือ่ตดิตามการเยีย่มชม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ โปรดจําไวว้า่:  

 ผูเ้ขา้รว่มทุกรายจะไดร้บัขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มูลทีบ่นัทกึอยู่ในการตดิต่อหลกั 

 ขอ้มลูผูต้ดิต่อจะไมม่ผีลกระทบต่อขอ้มลูผูต้ดิต่อหลกัในการตดิต่อหลกั 

 บนัทกึขอ้มลูลงเป็นเทมเพลทซึง่เรยีกวา่ Smart Call ไดอ้กีดว้ย เทมเพลท Smart Call มปีระโยชน์เมือ่คุณเยีย่มลกูคา้หลายรายดว้ยวตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั เชน่ 
การลงทะเบยีนผูว้จิยัทางคลนิกิ คณุสามารถกาํหนดใหเ้ทมเพลทเป็นแบบสว่นตวัหรอืใหผู้อ้ ืน่สามารถใชง้านได ้(สาธารณะ)  

เมือ่คณุนําเทมเพลท Smart Call มาใชก้บัการตดิตอ่ใหม ่ขอ้มลูสว่นใหญ่จาก Smart Call จะป็อปปเูลทเรคคอรด์ใหมโ่ดยอตัโนมตั ิรวมถงึผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู 
สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้และขอ้มลูตวัอย่างยาทีใ่หท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อนัน้ อย่างไรกต็าม ฟิลด์อืน่ๆ เชน่ หมายเลขลอ็ตสาํหรบัตวัอย่างทีใ่หจ้ะไมถู่กบนัทกึเป็นสว่นหนึง่ของเทมเพลท  

หลงัจากทีคุ่ณนําเทมเพลท Smart Call มาใชก้บัการตดิต่อแลว้ คณุสามารถอปัเดตฟิลด์ทีเ่หลอืในการตดิตามรายละเอยีดการเยีย่มครัง้นี้ 

ถา้ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณใสฟิ่ลด์วนัทีต่ดิต่อลา่สดุ ไวใ้นเพจแกไ้ขบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ ฟิลด์นัน้จะถูกอปัเดตบรษิทัทีเ่ชือ่มโยงอยู่และผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงอยู่ทัง้หมดโดยอตัโนมตั ิ
การอปัเดตจะเกดิขึน้เมือ่คณุเปลีย่นแปลงเรคคอร์ดสถานะการตดิต่อเป็น สมบูรณ์ และบนัทกึเรคคอรด์ ฟิลด์นี้แสดงเวลาและวนัทีท่ ีเ่ร ิม่การตดิต่อ 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales สามารถมรีว่มกบัการตัง้คา่ Smart Call ใน Oracle CRM On 
Demand ได ้แต่จะไมส่นบัสนุนหรอืตอบกลบั Smart Call 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Smart Call โปรดดูที ่การจดัการ Smart Call 

 สง่ขอ้มลูการตดิต่อสาํหรบัใชใ้นกระบวนการกระทบยอดสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงั 

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition จะดําเนนิการดงัต่อไปนี้หลงัจากทีข่อ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อถกูสง่แลว้: 

 ตัง้คา่สถานะกจิกรรมการตดิต่อเป็น สง่แลว้ 

 ลอ็คเรคคอรด์รายละเอยีดการตดิต่อใดๆ ทีม่สีถานะเป็น สง่แลว้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีารเปลีย่นแปลงหรอืลบเรคคอรด์เหลา่นี้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการลอ็คเรคคอรด์สาํหรบัเรคคอรด์กจิกรรมการตดิตอ่ โปรดดูที ่Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

 จดัทาํการทาํรายการการเบกิจ่ายทีจ่ะใชใ้นกระบวนการกระทบยอดสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 535), 
กระบวนการกระทบยอดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 538), การดูการทาํรายการเบกิจ่าย (ในหน้า 551) 

หมายเหตุ: 
หากเรคคอรด์การตดิต่อไมม่ใีบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อทีถู่กตอ้งหรอืเรคคอรด์ลายเซน็ทีเ่กีย่วขอ้งและการตรวจสอบเงือ่นไขเหลา่นี้กาํหนดโดยผูดู้แลระบบของคณุในเพจการกาํหนดการตัง้คา่เ

กีย่วกบั Life Science Oracle CRM On Demand จะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและป้องกนัไมใ่หม้กีารสง่การตดิต่อ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการกําหนดคา่ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบั ใชง้านการตรวจสอบใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ และ ใชง้านการตรวจสอบลายเซน็ ใน การกาํหนดการตัง้คา่เกีย่วกบั 
Life Sciences 

ขอ้จาํกดัเมือ่เปลีย่นแปลงผูต้ดิต่อหลกัทีใ่ชใ้นการตดิต่อของผูต้ดิต่อ 
หากคุณบนัทกึการตดิต่อของผูต้ดิต่อ แลว้เปลีย่นแปลงผูต้ดิต่อหลกัทีใ่ชใ้นการตดิต่อ จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้: 

 การตดิต่อจะแสดงอยู่ภายใตผู้ต้ดิต่อหลกัเดมิ และผูต้ดิต่อหลกัใหม ่

 การตดิต่อจะใชผู้ต้ดิต่อหลกัใหมจ่ากทัง้สองแหลง่ 
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 บรรทดัหวัเรือ่งของการตดิต่อทัง้สองจะยงัคงเดมิ  

ตวัอย่างต่อไปนี้จะอธบิายผลจากการเปลีย่นแปลงผูต้ดิต่อหลกั: 

1 คณุจดัทาํผูต้ดิต่อสองรายการ: Jack และ Jill 

2 คณุจดัทาํการตดิต่อของผูต้ดิตอ่เป็น Call_Jack สาํหรบัผูต้ดิต่อ Jack  

ผูต้ดิต่อหลกัจะถูกตัง้คา่เป็น Jack ในการตดิต่อนี้ 

3 คณุเปลีย่นผูต้ดิต่อหลกัในการตดิต่อ Call_Jack เป็น Jill 

Oracle CRM On Demand จะจดัทาํการตดิต่อลาํดบัทีส่องโดยอตัโนมตัภิายใตผู้ต้ดิต่อ Jill โดยใชห้วัเรือ่งเดมิ (Call_Jack) จงึทาํใหข้ณะนี้ การตดิต่อ 
Call_Jack จะแสดงอยู่ภายใตผู้ต้ดิต่อทัง้ Jack และ Jill หากจําเป็น คณุสามารถเปลีย่นบรรทดัหวัเรือ่งของการตดิต่อทีแ่สดงอยู่ใน Jill ใหเ้ป็นชือ่อืน่ทีเ่หมาะสมมากกวา่ได ้เชน่ 
Call_Jill 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 ในการเพิม่ แกไ้ข หรอืสง่การตดิต่อ (การตดิต่อของบรษิทัหรอืการตดิต่อของผูต้ดิต่อ) บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิ ์การตดิต่อ: ใชง้านรายละเอยีดการตดิต่อ  

 ในการจดัการการเขา้ใชก้ารตดิต่อและในการตัง้คา่การสง่การตดิต่ออตัโนมตัไิปยงัแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 
บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิ ์การตดิต่อ: จดัการการตดิต่อ โดยทัว่ไปแลว้ สทิธิน์ี้จะใหก้บัผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ 

ในการติดตามการเยีย่ม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า 

1 ในโฮมเพจบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ เปิดบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการเยีย่มชม 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

หมายเหตุ: คณุสามารถวางแผนการเยีย่ม (การตดิต่อการขาย) ลกูคา้ไดส้งูสดุครัง้ละ 25 รายโดยใชค้ณุสมบตักิารวางแผนการโทรเป็นกลุม่ใน Oracle CRM On 
Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํการตดิต่อตามแผนสาํหรบัลูกคา้หลายราย โปรดดูที ่การวางแผนการโทรเป็นกลุม่ (โปรดดทูี ่"การวางแผนการตดิต่อเป็นกลุม่" 
ในหน้า 185) 

2 ในเพจรายละเอยีดบรษิทัหรอืรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ในสว่นการตดิต่อ ใหค้ลกิ การตดิต่อใหม ่หรอื การตดิต่ออตัโนมตั ิเพือ่จดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหม ่

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นการตดิต่อในเพจรายละเอยีดของคณุ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงร่างทีม่มุบนดา้นขวาของเพจนัน้ และเพิม่สว่นการตดิต่อเขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ 
หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

 การคลกิที ่การตดิต่อใหม ่จะแสดงเพจแกไ้ขการตดิต่อทีค่ณุตอ้งป้อนขอ้มลูสว่นใหญ่ดว้ยตนเองสาํหรบัเรคคอรด์การตดิต่อใหม ่

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คุณไดร้ะบุการตดิต่อในฟิลด์ประเภท มฉิะนัน้รายการทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้จะไม่มใีหค้ณุใชง้าน เชน่ ตวัอย่างทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้
ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

 การคลกิที ่การตดิต่ออตัโนมตั ิจะแสดงเพจรายละเอยีดการตดิต่อทีข่อ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกป้อนคา่โดยอตัโนมตัสิาํหรบัเรคคอรด์การตดิต่อใหม:่ 

 ฟิลด์สถานะมคีา่เป็น ทีว่างแผน 

 ฟิลด์วนัทีส่ ิน้สดุมคีา่เทา่กบัวนัทีเ่ริม่ต้นบวก 30 นาท ี

 ฟิลด์หวัเรือ่งมคีา่การตดิต่ออตัโนมตัแิละแสดงชือ่บรษิทัหรอืชือ่ผูต้ดิต่อ 

 ฟิลด์ประเภทมคีา่เป็น การตดิต่อ  

คาํเตือน: Oracle CRM On Demand ลกูคา้ Life Sciences ตอ้งไมพ่ยายามปิดใชง้านหรอืกาํหนด Type=Call เอง 

3 ในเพจแกไ้ขการตดิต่อหรอืรายละเอยีดการตดิต่อ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 
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a ในการป็อปปเูลทเรคคอรด์การตดิต่อใหมพ่รอ้มดว้ยขอ้มลูจากเทมเพลท Smart Call ทีม่อียู ่ใหค้ลกิไอคอน คน้หา ถดัจากฟิลด ์Smart Call แลว้เลอืก Smart Call 

b ป้อนหรอือปัเดตขอ้มลู 

ตารางอธบิายฟิลด์เรคคอรด์การตดิต่อ ซึง่อยู่ทา้ยสดุของขัน้ตอนนี้ จะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ 
และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
ฟิลด์ทีก่าํหนดเองซึง่ผูดู้แลระบบในบรษิทัของคณุกาํหนดขึน้จะถูกบนัทกึไวใ้นเทมเพลท Smart Call 

4 บนัทกึเรคคอรด์โดยดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในเพจการแกไ้ขการตดิต่อ ใหค้ลกิ บนัทกึ 

 ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ คลกิ บนัทกึเป็น Smart Call สว่นตวั หรอื บนัทกึเป็น Smart Call สว่นกลาง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อเป็นเทมเพลท (ในหน้า 567) 

5 ขัน้ตอนถดัไป ดําเนนิการตามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ต่อไปนี้บนเพจรายละเอยีดการตดิต่อตามทีจ่ําเป็น: 

 เพิม่รายการย่อยผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ตวัอย่างยาทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่างยา และสนิคา้สง่เสรมิการขายใหก้บัเรคคอรด์การตดิต่อหลกั 

 เพิม่รายการย่อยของผูเ้ขา้รว่มใหก้บัเรคคอรด์การตดิต่อหลกั และเพิม่รายการย่อยขอ้มลูรายละเอยีดผลติภณัฑ ์ตวัอย่างยาทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่างยา 
หรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายใหก้บัเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่ม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหลา่นี้ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การเพิม่ผูเ้ขา้ร่วมลงในการตดิต่อ (ในหน้า 554) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อ (ในหน้า 557) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หก้บัการตดิต่อ (ในหน้า 560) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูสนิคา้สง่เสรมิการขายกบัการตดิต่อ (ในหน้า 562) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ (ในหน้า 564) 

6 คลกิ สง่ เพือ่สง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการประมวลผล โปรดดูที ่การสง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงั 
 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลการติดต่อหลกั 

หวัเรือ่ง สงูสดุ 100 ตวัอกัษร ชือ่ของเทมเพลท Smart Call 

ผูต้ดิต่อหลกั ป็อปปเูลทอตัโนมตั ิ

หากการตดิต่อนี้เชือ่มโยงอยู่กบัทัง้บรษิทัและผูต้ดิต่อ เรคคอรด์การตดิต่อจะปรากฏขึน้เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในเพจรายละเอยีดบรษิทัและผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

บรษิทั ป็อปปเูลทอตัโนมตัแิละอ่านอย่างเดยีว 

หากการตดิต่อนี้เชือ่มโยงอยู่กบัทัง้บรษิทัและผูต้ดิต่อ เรคคอรด์การตดิต่อจะปรากฏขึน้เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในเพจรายละเอยีดบรษิทัและผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 
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ทีอ่ยู ่ แสดงทีอ่ยู่เตม็ซึง่ไดม้าจากแต่ละฟิลด์ทีอ่ยู่ของเรคคอรด์บรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

Smart Call หากบทบาทของคณุมสีทิธ์นี้ คณุสามารถเลอืกเทมเพลท Smart Call ได ้

หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

สถานะ สถานะการเยีย่ม (การตดิต่อ) ซึง่อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: ระบุ, สมบูรณ์, เลือ่นไป, โทรเขา้, ในการสนทนา, อยู่ระหวา่งดําเนนิการ, ยงัไมเ่ริม่ต้น, 
ทีว่างแผน, ลงนาม, สง่แลว้, กาํลงัสง่, กาํลงัรอบุคคลอืน่ 

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ใชค้า่สถานะต่อไปนี้เมือ่ประมวลผลการตดิต่อ: 

 ท่ีวางแผน การตดิต่อจะปรากฏในปฏทินิ และในสว่นการตดิต่อตามแผนในเพจปฏทินิ 
หากตอ้งการดูการตดิต่อตามแผนในปฏทินิและในสว่นการตดิต่อตามแผนในเพจปฏทินิ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์การตดิต่อ: การตดิต่อตามแผนของปฏทินิ 

 ลงนาม ผูร้บัการตดิต่อไดร้บัทราบเนื้อหาของการตดิต่อแลว้ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition จะลอ็คการตดิต่อ 
และคุณจะไมส่ามารถทาํการเปลีย่นแปลงใดๆ เพิม่เตมิกบัตวัอย่างทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้หรอืคาํขอตวัอย่างสาํหรบัการตดิต่อได ้

 ส่งแล้ว Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 
ไดป้ระมวลผลการตดิต่อและจดัทาํการทาํรายการสาํหรบัการกระทบยอดแลว้ หลงัจากทีผู่ใ้ชไ้ดค้ลกิ สง่ ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อของบรษิทั 
หรอืรายละเอยีดการตดิต่อของผูต้ดิตอ่ 

 กาํลงัส่ง แอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ไดต้ัง้คา่สถานะนี้ไว ้
ซึง่จะทรกิเกอรก์ฎเวริก์โฟลวท์ีผู่ด้แูลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่ไวใ้หอ้ปัเดตเรคคอรด์การตดิต่อ สถานะ กาํลงัสง่ 
และกฎเวริก์โฟลวจ์ะถูกนํามาใชเ้พือ่สนบัสนุนการใช ้Oracle CRM On Demand กบัแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand 
Disconnected Mobile Sales รว่มกนั 

หมายเหตุ: สถานะ ลงนาม หรอื กาํลงัสง่ จะทรกิเกอร์การสง่การตดิต่อไปยงัแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected 
Mobile Sales หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดต้ัง้คา่การดําเนนิการกจิกรรมรนัไทมเ์วริก์โฟลวส์าํหรบัเรคคอรด์กจิกรรมไว ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารตัง้คา่การดําเนนิการกจิกรรมรนัไทม์นี้ โปรดดูที ่Configuration Guide for Oracle CRM On Demand 
Life Sciences Edition สาํหรบัขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการตัง้คา่กฎเวริก์โฟลว ์โปรดดทูี ่การตัง้คา่เวริ์กโฟลว์ 

หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

สกลุเงนิของกจิกรรม คณุสามารถเลอืกสกลุเงนิอืน่เพือ่แปลงคา่ราคาเป็นอกีสกลุเงนิหนึ่งไดห้ากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่คุณสมบตันิี้ไว ้

วตัถุประสงค์ ไมเ่กนิ 1,500 ตวัอกัษร 

เวลาทีเ่ริม่ตน้ วนัทีแ่ละเวลาทีเ่ริม่การตดิต่อ คา่ดฟีอลต์คอืวนัทีข่องวนันี้และเวลา 12.00 นาฬกิา 

หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

ระยะเวลา ฟิลด์ทีไ่ดจ้ากการคาํนวณ (เป็นนาท)ี จากเวลาทีเ่ริม่ต้นและเวลาสิน้สดุ 

หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

เวลาสิน้สดุ คา่ดฟีอลต์คอืเวลาเริม่ตน้บวก 30 นาท ี

หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

ประเภท ประเภทอาจหมายถงึกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่ตอ่ไปนี้: การตดิต่อ การตดิต่อทางจดหมาย การสาธติ อเีมล ์กจิกรรม แฟกซ์ การประชมุ สว่นบุคคล การนําเสนอ อืน่ๆ 
หรอื สิง่ทีต่อ้งทาํ 
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ในการดําเนนิการจดัการตวัอย่าง คณุตอ้งเลอืก การตดิต่อ 

ประเภทการตดิตอ่ (อ่านอย่างเดยีว) แสดงการตดิต่อของบรษิทั การตดิต่อของผูต้ดิต่อ การตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม หรอืการตดิต่อทัว่ไป ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทของการตดิต่อ 

หมายเหตุ: ฟิลด์ประเภทการตดิต่อมคีา่ดฟีอลต์เป็น การตดิต่อของผูต้ดิตอ่ สาํหรบัการตดิต่อของผูต้ดิต่อ, การตดิต่อของบรษิทั สาํหรบัการตดิต่อของบรษิทัหลกั และ 
การตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม เมือ่เพิม่ผูเ้ขา้รว่มใหก้บัการตดิต่อของบรษิทัหลกั 

เลขทีอ่า้งองิ ฟิลด์ขอ้ความทีส่ามารถใชใ้นการจดัเกบ็เลขทีอ่า้งองิของรายการทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ เอกสารลงนาม 

หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ตน้ทนุ หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

ลายเซน็บนกระดาษ หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

สว่นตวั หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

คาํอธบิาย ไมเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร 

การตดิต่อครัง้ถดัไป ไมเ่กนิ 1,500 ตวัอกัษร 

หมายเหตุ ฟิลด์นี้ไมถู่กคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามการเยีย่มชมลกูคา้ทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การใหต้วัอย่างในระหว่างการตดิต่อจากฝา่ยขาย (ในหน้า 552) 

 การตัง้คา่จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิต่อ 

 การอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อรบัตวัอย่างได ้

 การตรวจสอบเวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุ (ในหน้า 270) 
 

การวางแผนการติดต่อเป็นกลุ่ม 
คณุสามารถสรา้งการตดิต่อตามแผนกบัลกูคา้หนึง่รายหรอืมากกวา่ดว้ยวธิตี่อไปนี้: 

 จากเพจรายละเอยีดบรษิทัหรอืรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ทีม่สีถานะทีว่างแผน  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําการตดิต่อตามแผนกบัลกูคา้จากเพจรายละเอยีดบรษิทัหรอืรายละเอยีดผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ 
(ในหน้า 180) 
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 จากเพจรายการบรษิทัหรอืรายการผูต้ดิต่อโดยใชค้ณุสมบตักิารวางแผนการตดิต่อเป็นกลุ่ม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําการตดิต่อตามแผนกบัลกูคา้หลายรายจากเพจรายการบรษิทัหรอืรายการผูต้ดิต่อโดยใชค้ณุสมบตักิารวางแผนการตดิต่อเป็นกลุม่ 
โปรดดูทีข่ ัน้ตอนต่อไปนี้ 

เมือ่สถานะของการตดิต่อของคณุตัง้คา่เป็น วางแผน การตดิต่อจะปรากฏในปฏทินิและในสว่นการตดิต่อตามแผนในเพจปฏทินิ 
สว่นการตดิต่อตามแผนในเพจปฏทินิจะแสดงรายการการตดิต่อตามแผนสงูสดุสองสปัดาหต์ามลาํดบัเวลาสาํหรบัพนักงานขาย และแสดงขอ้มลูต่อไปนี้สาํหรบัการตดิต่อตามแผนแต่ละรายการ: 
วนัทีต่ดิต่อและเวลาเริม่ต้น เวลาของวนั หวัเรือ่ง ผูต้ดิต่อทีจ่ะไปเยีย่ม และขอ้มลูทีอ่ยู่ผูต้ดิต่ออืน่ๆ 

การระบุรหสัสทีีใ่ชใ้นสว่นการตดิต่อตามแผนในเพจปฏทินิจะกาํหนดตามธมีทีค่ณุใช ้ดงันี้: 

 การตดิต่อตามแผนทีเ่กนิกาํหนดซึง่มวีนัทีเ่ริม่ตน้เป็นเวลาในอดตีจะปรากฏเป็นสทีีผู่ดู้แลระบบของคณุเลอืกไวส้าํหรบัขอ้ความอเลติในธมี 

 การตดิต่อตามแผนทีจ่ะมขี ึน้ ซึง่มวีนัทีเ่ริม่ตน้เป็นเวลาในอนาคตจะปรากฏเป็นสทีีผู่ดู้แลระบบของคณุเลอืกไวส้าํหรบัลงิคข์องเพจในธมี 

หมายเหตุ: ในการดูการตดิต่อตามแผนบนปฏทินิและสว่นการตดิต่อตามแผนของเพจปฏทินิ บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะตอ้งมสีทิธิ ์การตดิต่อ: การตดิต่อตามแผนของปฏทินิ 

คณุสามารถสรา้งการตดิต่อตามแผนสาํหรบัลูกคา้ไดส้งูสดุ 25 รายโดยใชค้ณุสมบตักิารวางแผนการตดิต่อเป็นกลุม่ใน Oracle CRM On Demand 
ใชข้ ัน้ตอนต่อไปนี้ในการสรา้งการตดิต่อตามแผนสาํหรบัผูต้ดิต่อหลายคน 

หมายเหตุ: การตดิต่อตามแผนจะถูกจดัทาํขึน้สาํหรบัวนัทีเ่หมาะสมวนัแรกภายในเจด็วนัหลงัจากวนัทีป่จัจุบนั ตวัอย่างเชน่ หากวนันี้เป็นวนัองัคาร 
และหากคุณเลอืกวนัพธุเป็นวนัสาํหรบัการตดิต่อตามแผน การตดิต่อนัน้จะถูกจดัทาํขึน้สาํหรบัวนัพรุ่งนี้ อย่างไรกต็าม หากคณุเลอืกวนัองัคารเป็นวนัสาํหรบัการตดิต่อตามแผน 
การตดิต่อจะถูกจดัทาํขึน้สาํหรบัวนัองัคารของสปัดาหถ์ดัไปแทนทีจ่ะเป็นวนันี้ แมว้า่เวลาของวนัทีค่ณุเลอืกจะอยู่หลงัจากเวลาปจัจุบนั นอกจากนี้ 
จะมกีารจดัทาํเพยีงอนิสแตนซเ์ดยีวสาํหรบัการตดิต่อตามแผนแต่ละครัง้ นัน่คอื คณุไมส่ามารถตัง้ค่าการตดิต่อตามแผนใหเ้กดิขึน้ซํ้าตามชว่งเวลาได้ 

การสร้างการติดต่อตามแผนสาํหรบัผูติ้ดต่อหลายคนในครัง้เดียว 

1 ไปทีโ่ฮมเพจของผูต้ดิต่อ 

2 เลอืกรายการผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการในสว่นรายการผูต้ดิต่อของเพจ 

3 ในเพจรายการผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิที ่เมนู แลว้เลอืก การวางแผนการตดิต่อเป็นกลุ่ม 

4 ในเพจการตดิต่อตามแผน ใหป้้อนขอ้มลูต่อไปนี้สาํหรบัผูต้ดิต่อแต่ละรายทีค่ณุตอ้งการรวมไวใ้นแผนการตดิต่อเป็นกลุ่ม: 

 ป้อนวนัในสปัดาหท์ีค่ณุตอ้งการทาํการตดิต่อ  

ตวัเลอืกทีถู่กตอ้ง ไดแ้ก ่วนัอาทติย์ วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสับด ีวนัศุกร ์และวนัเสาร ์

 ป้อนเวลาทีเ่หมาะสมในการโทรตดิต่อ  

ตวัเลอืกทีถู่กตอ้ง ไดแ้ก ่เชา้ตรู่ (7 - 9 am), เชา้ (9 ถงึ 11 am), เทีย่ง (11 am - 1 pm), บ่าย (1 - 3 pm), สาย (3 - 5 
pm), เยน็ (5 - 7 pm), คํ่า (7 - 9 pm) และดกึ (9 - 11 pm) 

5 คลกิ เสรจ็สิน้ 

ในเพจปฏทินิ ขณะนี้การตดิต่อตามแผนทัง้หมดจะมองเหน็ไดใ้นปฏทินิและในสว่นการตดิต่อตามแผนของเพจ ถา้หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์การตดิต่อ: การตดิต่อตามแผนของปฏทินิ 
ขอ้ความแจง้ใหท้ราบจะแสดงอยู่ดา้นบนของปฏทินิ โดยระบุจํานวนการตดิต่อตามแผนทีจ่ดัทาํขึน้ 

6 คลกิทีล่งิค์ทีต่อ้งการบนปฏทินิหรอืลงิค์หวัเรือ่งทีต่อ้งการในสว่นการโทรตามแผนของเพจปฏทินิเพือ่เปิดเพจรายละเอยีดการตดิต่อ  

ขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกป้อนคา่ใหโ้ดยอตัโนมตัสิาํหรบัเรคคอรด์การตดิต่อใหมแ่ต่ละเรคคอรด์ทีจ่ดัทาํขึน้ผา่นการวางแผนการโทรเป็นกลุม่: 

 ฟิลด์สถานะมคีา่เป็น ทีว่างแผน 

 วนัทีเ่ริม่ตน้มคีา่ทีผ่สมระหวา่งวนัในสปัดาหแ์ละเวลาทีเ่หมาะสมในการโทรตดิต่อ 
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 ฟิลด์วนัทีส่ ิน้สดุมคีา่เทา่กบัวนัทีเ่ริม่ต้นบวก 30 นาท ี

 ฟิลด์หวัเรือ่งมคีา่เป็นการตดิต่อของผูต้ดิตอ่และชือ่ผูต้ดิต่อ 

 ฟิลด์ประเภทมคีา่เป็น การตดิต่อ  

7 ป้อนหรอือปัเดตขอ้มลูในฟิลด์ทีเ่หลอืของเพจรายละเอยีดการตดิต่อตามตอ้งการ  

ตวัอย่างเชน่ ในการป็อปปเูลทเรคคอรด์การตดิต่อใหมพ่รอ้มดว้ยขอ้มลูจากเทมเพลท Smart Call ทีม่อียู ่ใหค้ลกิไอคอน คน้หา ถดัจากฟิลด ์Smart Call แลว้เลอืก 
Smart Call  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ โปรดดูที ่การตดิต่อการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (โปรดดูที ่"การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) 
ลกูคา้" ในหน้า 180) 

8 หากตอ้งการ เพิม่รายการสนิคา้ในเรคคอรด์การตดิต่อ แลว้คลกิ บนัทกึเป็น Smart Call สว่นตวั หรอื บนัทกึเป็น Smart Call สว่นกลาง 

คณุสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ขอ้มลูตวัอย่างทีใ่ห ้และสนิคา้สง่เสรมิการขายกบัเรคคอรด์การตดิต่อได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่รายการสนิคา้ลงในเรคคอรด์การตดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) 

ใชข้ ัน้ตอนต่อไปนี้ในการสรา้งการตดิต่อตามแผนกบัหลายบรษิทั 

การสร้างการติดต่อตามแผนกบัหลายบริษทัในครัง้เดียว 

1 ไปทีโ่ฮมเพจบรษิทั 

2 เลอืกรายการบรษิทัทีคุ่ณตอ้งการในสว่นรายการบรษิทัของเพจ 

3 ในเพจรายการบรษิทั ใหค้ลกิที ่เมนู แลว้เลอืก การวางแผนการตดิต่อเป็นกลุม่ 

4 ในเพจการตดิต่อตามแผน ใหป้้อนขอ้มลูต่อไปนี้สาํหรบัทุกบรษิทัทีค่ณุตอ้งการรวมไวใ้นแผนการตดิต่อเป็นกลุม่: 

 ป้อนวนัในสปัดาหท์ีค่ณุตอ้งการทาํการตดิต่อ  

ตวัเลอืกทีถู่กตอ้ง ไดแ้ก ่วนัอาทติย์ วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสับด ีวนัศุกร ์และวนัเสาร ์

 ป้อนเวลาทีเ่หมาะสมในการโทรตดิต่อ  

ตวัเลอืกทีถู่กตอ้ง ไดแ้ก ่เชา้ตรู่ (7 - 9 am), เชา้ (9 ถงึ 11 am), เทีย่ง (11 am - 1 pm), บ่าย (1 - 3 pm), สาย (3 - 5 
pm), เยน็ (5 - 7 pm), คํ่า (7 - 9 pm) และดกึ (9 - 11 pm) 

5 คลกิ เสรจ็สิน้ 

ในเพจปฏทินิ ขณะนี้การตดิต่อตามแผนทัง้หมดจะมองเหน็ไดใ้นปฏทินิและในสว่นการตดิต่อตามแผนของเพจ ถา้หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์การตดิต่อ: การตดิต่อตามแผนของปฏทินิ 
ขอ้ความแจง้ใหท้ราบจะแสดงอยู่ดา้นบนของปฏทินิ โดยระบุจํานวนการตดิต่อตามแผนทีจ่ดัทาํขึน้ 

6 คลกิทีล่งิค์ทีต่อ้งการบนปฏทินิหรอืลงิค์หวัเรือ่งทีต่อ้งการในสว่นการโทรตามแผนของเพจปฏทินิเพือ่เปิดเพจรายละเอยีดการตดิต่อ  

ขอ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกป้อนคา่ใหโ้ดยอตัโนมตัสิาํหรบัเรคคอรด์การตดิต่อใหมแ่ต่ละเรคคอรด์ทีจ่ดัทาํขึน้ผา่นการวางแผนการโทรเป็นกลุม่: 

 ฟิลด์สถานะมคีา่เป็น ทีว่างแผน 

 วนัทีเ่ริม่ตน้มคีา่ทีผ่สมระหวา่งวนัในสปัดาหแ์ละเวลาทีเ่หมาะสมในการโทรตดิต่อ 

 ฟิลด์วนัทีส่ ิน้สดุมคีา่เทา่กบัวนัทีเ่ริม่ต้นบวก 30 นาท ี

 ฟิลด์หวัเรือ่งมคีา่เป็นการตดิต่อของบรษิทัและชือ่บรษิทั 
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 ฟิลด์ประเภทมคีา่เป็น การตดิต่อ  

7 ป้อนหรอือปัเดตขอ้มลูในฟิลด์ทีเ่หลอืของเพจรายละเอยีดการตดิต่อตามตอ้งการ  

ตวัอย่างเชน่ ในการป็อปปเูลทเรคคอรด์การตดิต่อใหมพ่รอ้มดว้ยขอ้มลูจากเทมเพลท Smart Call ทีม่อียู ่ใหค้ลกิไอคอน คน้หา ถดัจากฟิลด ์Smart Call แลว้เลอืก 
Smart Call  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ โปรดดูที ่การตดิต่อการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (โปรดดูที ่"การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) 
ลกูคา้" ในหน้า 180) 

8 หากตอ้งการ เพิม่รายการสนิคา้ในเรคคอรด์การตดิต่อ แลว้คลกิ บนัทกึเป็น Smart Call สว่นตวั หรอื บนัทกึเป็น Smart Call สว่นกลาง 

คณุสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ขอ้มลูตวัอย่างทีใ่ห ้และสนิคา้สง่เสรมิการขายกบัเรคคอรด์การตดิต่อได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่รายการสนิคา้ลงในเรคคอรด์การตดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) 

เก่ียวกบัความเป็นเจ้าของการติดต่อตามแผน 
ความเป็นเจา้ของการตดิต่อตามแผนจะไดร้บัการกําหนดดงันี้: 

 หากประเภทเรคคอรด์กจิกรรมถูกตัง้คา่ในโหมดผูใ้ช ้ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํการตดิต่อตามแผนจะเป็นเจา้ของการตดิต่อตามคา่ดฟีอลต์ 

 หากประเภทเรคคอรด์กจิกรรมถูกตัง้คา่ในโหมดผสม ฟิลด์เจา้ของในการตดิต่อตามแผนจะว่างเปลา่ตามคา่ดฟีอลต์ อย่างไรกต็าม ในครัง้แรกทีม่กีารแกไ้ขการตดิต่อ 
ผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขการตดิต่อนัน้อาจถูกพรอมต์ใหป็้อปปเูลทฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึสาํหรบัการตดิต่อ ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ฟิลด์เหลา่นี้ของผูดู้แลระบบของคณุ 

 หากประเภทเรคคอรด์กจิกรรมถูกตัง้คา่ในโหมดสมดุบนัทกึ ดงันัน้ เพือ่ใหจ้ดัทาํการตดิต่อไดส้าํเรจ็ เงือ่นไขต่อไปนี้อย่างน้อยหนึง่รายการตอ้งเป็นจรงิ: 

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองถูกเลอืกเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมบนเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ 

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองถูกเลอืกเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์บนเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ 

หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํการตดิต่อตามแผน ฟิลด์เจา้ของและฟิลด์สมดุบนัทกึในการตดิต่อนัน้จะวา่งเปลา่ทัง้คู่ อย่างไรกต็าม ในครัง้แรกทีม่กีารแกไ้ขการตดิต่อ 
ผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขการตดิต่อนัน้จะถูกพรอมต์ใหป็้อปปเูลทฟิลด์สมดุบนัทกึ เนื่องจากเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเมือ่ประเภทเรคคอรด์กจิกรรมถูกตัง้คา่ในโหมดสมดุบนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) 

 การใหต้วัอย่างในระหว่างการตดิต่อจากฝา่ยขาย (ในหน้า 552) 
 

การปรบัปรงุการตอบกลบัข้อความ 
การตอบกลบัขอ้ความ เป็นผลตอบกลบัทีไ่ดร้บัจากผูเ้ขา้รว่มในระหวา่งการนําเสนอแผนรบัสง่ขอ้ความในชว่งระยะเวลาหนึ่ง ผลตอบกลบัเกดิจากการคลกิเมาสห์รอืการแตะดว้ยปากกาโดยผูนํ้าเสนอ 
ผลตอบกลบัดงักลา่วจะถูกรวบรวมอย่างต่อเนื่องตลอดการสง่แผนรบัสง่ขอ้ความ และตดิตามตามเวลาและรายการแผนรบัสง่ขอ้ความเฉพาะทีนํ่าเสนอ สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนรบัสง่ขอ้ความ 
โปรดดูที ่แผนรบัสง่ขอ้ความ (โปรดดูที ่"แผนการรบัสง่ขอ้ความ" ในหน้า 605)   

การตอบกลบัขอ้ความทีแ่สดงถูกเกบ็และป็อปปเูลทจากซอฟต์แวร์การสง่ PCD การตอบกลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อทีผ่า่นมาตอ้งแสดงใน Oracle CRM On Demand 
สทิธิใ์นการแกไ้ขการตอบกลบัขอ้ความเหลา่นี้ตอ้งใหก้บับุคคลทีเ่ป็นผูดู้แลระบบซึง่มอีํานาจในการปรบัปรงุการตอบกลบัแผนขอ้ความยอ้นหลงัเทา่นัน้ 

บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการสง่เนื้อหาสว่นบุคคล เพือ่ทาํงานกบัเพจการตอบกลบัขอ้ความ 
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หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้มอียู่ใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เทา่นัน้ 
โดยเรคคอรด์การตอบกลบัขอ้ความจะสามารถใชไ้ดใ้นฐานะเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งของเรคคอรด์การตดิตอ่เทา่นัน้ และไมส่ามารถใชไ้ดใ้นฐานะเป็นประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุ 

การปรบัปรงุการตอบกลบัข้อความ 

1 จากเพจรายละเอยีดการตดิต่อ ใหเ้ลือ่นไปยงัสว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบกลบัขอ้ความ และคลกิ ใหม่ 

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งการเพิม่ส่วน การตอบกลบัขอ้ความ ลงในเพจรายละเอยีดการตดิต่อของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจรายละเอยีด โปรดด ู
การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) หากไมม่สี่วนการตอบกลบัขอ้ความใหเ้พิม่ลงในโครงรา่งเพจของคณุ โปรดตดิต่อผูด้แูลระบบของบรษิทัของคณุ 

2 จากเพจแกไ้ขการตอบกลบัขอ้ความ ใหดู้และปรบัปรงุฟิลด์ต่อไปนี้ หากจําเป็น 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลการตอบกลบัข้อความหลกั 

ชือ่  ชือ่ทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์การตอบกลบัขอ้ความ (ฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

หมายเหตุ: ตามคา่ดฟีอลต์ ฟิลด์ชือ่เป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีว อย่างไรกต็าม เนื่องจากฟิลด์นี้ยงัเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเชน่กนั 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งปรบัแต่งโครงรา่งเพจการตอบกลบัขอ้ความใหส้ามารถแกไ้ขฟิลด์ชือ่ไดเ้พือ่ใหบ้นัทกึเรคคอรด์การตอบก

ลบัขอ้ความได ้

แผนรบัสง่ขอ้ความ แผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่สดงสาํหรบัการตอบกลบัขอ้ความทีก่าํหนด คลกิไอคอน เครือ่งมอืเลอืก เพือ่เลอืกแผนรบัสง่ขอ้ความทีม่อียู่ 

ลาํดบั เลขลาํดบัของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีเ่ชือ่มโยงกบัการตอบกลบัเฉพาะ (ฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

 

ฟิลด์นี้ระบุรายการแผนรบัสง่ขอ้ความเฉพาะทีแ่สดงพรอ้มกบัแผนรบัสง่ขอ้ความ 

ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั ใชไ้อคอนคน้หาในการเลอืกผลติภณัฑ์ (จําเป็น) 

หมายเหตุ: คา่ฟิลด์ผลติภณัฑต์อ้งเป็นคา่เดยีวกบัเรคคอรด์แผนรบัสง่ขอ้ความหลกั อย่างไรกต็าม Oracle CRM On 
Demand ไมไ่ดบ้งัคบัใชข้อ้กาํหนดนี้ คณุต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยตนเองวา่คา่นี้เป็นคา่เดยีวกนักบัแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั 
หากคุณไมป่ฏบิตัติาม คณุจะพบกบัปญัหาเรือ่งความถูกตอ้งของขอ้มลู ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณไดต้ัง้คา่ฟิลด์ผลติภณัฑใ์นแผนรบัสง่ขอ้ความเป็น AAAA และหากคุณอปัเดตฟิลด์ผลติภณัฑจ์าก AAAA เป็น BBBB 
ในเรคคอรด์ PCD ย่อยใดๆ กต็าม (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
หรอืการตอบกลบัขอ้ความ) โดยใชบ้รกิารทางเวบ็ เรคคอรด์ PCD ย่อยจะอ่านคา่ผดิวา่เป็นผลติภณัฑ์ BBBB 
แทนทีจ่ะเป็นผลติภณัฑ์ AAAA 

หมายเหตุ: ระบบไมไ่ดต้ัง้ฟิลด์นี้เป็นคา่ดฟีอลต ์หากคุณตอ้งการฟิลด์นี้ โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุใหต้ัง้คา่ให ้หรอืโปรดดูที ่
Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

การแกป้ญัหา เนื้อหาไฟลม์ลัตมิเีดยีหรอืไฟล์กราฟิกทีอ่า้งองิ ซึง่เป็นหวัเรือ่งของการตอบกลบั  

กอ่นหน้ารลีสี 23 ฟิลด์ทางแกป้ญัหาถอืเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ อย่างไรกต็าม สาํหรบัในรลีสี 23 
ฟิลด์นี้จะไมจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์อกีต่อไป หากบรษิทัของคณุไดป้รบัแต่งโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ 
ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้กอ่นหน้ารลีสี 23 ฟิลด์ทางแกป้ญัหาจะยงัคงเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัโครงรา่งทีป่รบัแต่งเหลา่นัน้ 
หากตอ้งการเปลีย่นฟิลด์นี้ใหเ้ป็น ไมจ่ําเป็น ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะตอ้งยกเลกิการเลอืกช่องทาํเครือ่งหมาย จําเป็น 
ใหก้บัฟิลด์ทางแกป้ญัหา ซึง่ไดม้กีารตัง้คา่ไวใ้นโครงรา่งเพจทีป่รบัแต่งของประเภทเรคคอรด์นี้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ 

การตอบกลบั คา่ทีต่ัง้ล่วงหน้าของการตอบกลบัมดีงันี้ อภปิรายต่อ ตอ้งการขอ้มลู ตอบรบั ไมส่นใจ ปฏเิสธ หรอืไมแ่สดง 
เลอืกคา่จากรายการดรอปดาวน์  
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

หมายเหตุ ขอ้มลูอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตอบกลบั 

สว่น สว่นประกอบของรายการนําเสนอ (ตวัอย่างเชน่ กราฟ) ทีผู่นํ้าเสนออาจเรยีกใชง้านระหวา่งการนําเสนอ 
สว่นประกอบนี้เป็นหวัเรือ่งของคา่การตอบกลบัทีก่ําหนด 

เวลาทีเ่ริม่ตน้ เวลาเริม่ตน้ของระยะเวลาตอบกลบัเมือ่ไดร้บัการตอบกลบัขอ้ความแรก ในการปรบัปรงุ ใหค้ลกิไอคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัทีแ่ละเวลาเริม่ตน้  

เวลาสิน้สดุ เวลาสิน้สดุของระยะเวลาตอบกลบัเมือ่ไดร้บัการตอบกลบัขอ้ความสดุทา้ย ในการปรบัปรุง ใหค้ลกิไอคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุ  

ระยะเวลา ระยะเวลา (วนิาท)ี ระหวา่งเวลาเริม่ต้นและเวลาสิน้สดุ 

ตดิตามผล ผูนํ้าเสนอเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ในระหวา่งการนําเสนอแผนรบัสง่ขอ้ความเพือ่ระบุวา่ 
ไดม้กีารสง่คําขอตดิตามผลสาํหรบัสว่นเฉพาะของแผนรบัสง่ขอ้ความแลว้ คาํขอตดิตามผลอาจรวมถงึการสง่สิง่ตพีมิพ์ และอืน่ๆ 
ตามคา่ดฟีอลต์ ฟิลด์นี้จะไมถู่กเลอืก 

ประเภท ชนดิการตอบกลบัขอ้ความ ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกเพือ่เลอืกประเภท  

คา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์ประเภทไดแ้ก่ การตอบกลบัขอ้ความและผลลพัธ์ 
การเลอืกประเภทอาจทําใหไ้ดโ้ครงรา่งเพจทีต่่างออกไปจากโครงรา่งเพจดฟีอลต์ของการตอบกลบัขอ้ความ 
หากผูดู้แลระบบของคณุไดต้ัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิใหก้บัประเภทเรคคอรด์นี้ ตวัอย่างเชน่ หากมกีารตัง้คา่โดยผูดู้แลระบบของคณุ 
การเลอืกผลลพัธ์อาจทาํใหไ้ดโ้ครงรา่งเพจผลลพัธ์ของขอ้ความ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิใหก้บัประเภทเรคคอรด์นี้ โปรดดทูี ่การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 
และดูหวัขอ้เกีย่วกบัโครงร่างเพจไดใ้น Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition   

หมายเหตุ: ระบบไมไ่ดต้ัง้ฟิลด์นี้เป็นคา่ดฟีอลต ์หากคุณตอ้งการฟิลด์นี้ โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุใหต้ัง้คา่ให ้หรอืโปรดดูที ่
Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

หมายเหตุ: ฟิลด์เวลาเริม่ตน้ เวลาสิน้สดุ ตดิตามผล และการตอบกลบัเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นในรลีสีก่อนหน้ารลีสี 24 ในรลีสี 24 ฟิลด์เหลา่นี้ไมใ่ช่ฟิลด์ทีจ่ําเป็นอกีต่อไป 

3 บนัทกึเรคคอรด์ หากคณุไดท้ําการปรบัปรุงฟิลด์ใดๆ 
 

การกาํหนดการนัดหมายกบัผู้อ่ืน 
เมือ่คณุตอ้งการจดักาํหนดการนดัหมายและแจง้ใหผู้อ้ ืน่ทราบถงึการนดัหมายนัน้ ใหท้าํตามลาํดบัต่อไปนี้: 

1 จดัทาํการนดัหมาย 

2 เชญิผูต้ดิต่อและผูใ้ช ้

เมือ่จดักาํหนดการนดัหมายกบัผูอ้ ืน่ แอปพลเิคชนัจะจําแนกความแตกต่างระหวา่ง: 

 ผูติ้ดต่อ ลกูคา้ คูค่า้ และอืน่ๆ ทีเ่ป็นเรคคอรด์ผูต้ดิต่ออยู่ในขอ้มลูบรษิทัของคุณ 

 ผูใ้ช้  ผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand ทีบ่รษิทัของคุณ 
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3 ตรวจสอบความพรอ้มใชง้านของผูใ้ช ้

คณุสามารถดูความพรอ้มใชง้านของผูใ้ช ้แต่ไมส่ามารถดูความพรอ้มใชง้านของผูต้ดิต่อได ้เนื่องจากคณุไมส่ามารถเขา้ใชป้ฏทินิทีอ่ยู่นอกแอปพลเิคชนัได ้

หมายเหตุ: เมือ่ตอ้งการดําเนนิตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะตอ้งรวมสทิธิ ์ใชป้ฏทินิร่วมกนั 

4 สง่การแจง้การนดัหมายไปยงัผูไ้ดร้บัเชญิทัง้หมด 

การเพิม่ผูไ้ด้รบัเชิญลงในการนัดหมาย 

1 จดัทาํการนดัหมาย ป้อนขอ้มลูการนดัหมาย และบนัทกึเรคคอรด์ 

2 บนเพจรายละเอยีดการนดัหมาย ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่นผูต้ดิต่อ แลว้คลกิ เพิม่ 

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งเพิม่สว่นผูต้ดิต่อและสว่นผูใ้ชใ้นโครงรา่งของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจรายละเอยีด โปรดด ูการเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ 
(ในหน้า 744) 

3 ในวนิโดวก์ารคน้หา ใหเ้ลอืกผูต้ดิต่อทีม่อียู่หรอืคลกิ ใหม ่และจดัทาํเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้เรยีงตามลาํดบัอกัษร 

4 คลกิ ตกลง 

หมายเหตุ: เมือ่ตอ้งการเปลีย่นผูต้ดิต่อทีป่รากฏเป็นผูต้ดิต่อหลกั ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ข ทีด่า้นขา้งการนดัหมายบนเพจปฏทินิ ทีเ่พจการแกไ้ขการนดัหมาย ใหค้ลกิไอคอน คน้หา 
ทีด่า้นขา้งฟิลด์ผูต้ดิต่อหลกั จากนัน้เลอืกผูต้ดิต่อหลกัรายใหม่แลว้คลกิ บนัทกึ ผูต้ดิต่อหลกัจะปรากฏในขอ้มลูสรปุปฏทินิ นอกจากนี้ ผูต้ดิต่อหลกัรายใหมย่งัถูกเพิม่ลงในสว่นผูต้ดิต่อ 
ของเพจการแกไ้ขการนดัหมายดว้ย ในกรณทีีย่งัไมม่รีายชือ่ในสว่นนัน้ 

5 บนเพจรายละเอยีดการนดัหมาย ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่นผูใ้ช ้แลว้คลกิ เพิม่ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุเพิม่ผูใ้ชเ้ขา้ในทมีของกจิกรรม คณุไมส่ามารถระบุโปรไฟล์การเขา้ใชส้าํหรบัผูใ้ชน้ัน้สาํหรบัเรคคอรด์กจิกรรม 
ผูใ้ชจ้ะไดร้บัโปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบักจิกรรมนัน้โดยอตัโนมตั ิผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ปรากฏในฟิลด ์รบัมอบหมายโดย 
ในกจิกรรมจะไดร้บัโปรไฟล์การเขา้ใชอ้ย่างสมบูรณ์สาํหรบักจิกรรมนัน้โดยอตัโนมตั ิระดบัการเขา้ใชท้ีผู่ใ้ชม้สีาํหรบัเขา้ใชเ้รคคอรด์ขึน้อยู่กบัวธิกีารตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้อย่างไรกต็าม 
ไมว่า่โปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวจะไดร้บัการตัง้ค่าไวอ้ย่างไร เฉพาะเจา้ของกจิกรรมและผูใ้ชท้ีม่ชี ือ่ปรากฏในฟิลด์ รบัมอบหมายโดย 
ในกจิกรรมเทา่นัน้ทีส่ามารถลบผูใ้ชอ้อกจากกจิกรรมดงักลา่วได ้

6 ในวนิโดวก์ารคน้หา ใหเ้ลอืกผูใ้ชท้ีคุ่ณตอ้งการเชญิเพือ่การนดัหมาย 

รายการทีป่รากฏในวนิโดวก์ารคน้หาจะมผีูใ้ช ้Oracle CRM On Demand ทัง้หมดทีบ่รษิทัของคุณ 

7 คลกิ บนัทกึ 

การตรวจสอบความพรอ้มใช้งานของผูใ้ช้ 

1 ในเพจรายละเอยีดการนดัหมาย ใหค้ลกิ ความพรอ้มใชง้านของผูใ้ช ้

การทีปุ่่มความพรอ้มใชง้านของผูใ้ชจ้ะปรากฏขึน้นัน้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์ใชป้ฏทินิรว่มกนั 

ปฏทินิแบบผสมจะปรากฏขึน้แสดงรายการผูใ้ชแ้ละปฏทินิของผูใ้ช ้แถวสาํหรบัผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดใ้ชป้ฏทินิรว่มกนักบัคุณจะปรากฏเป็นแถบวา่ง 

เมือ่ตอ้งการดูขอ้มลูเกีย่วกบัเวลาทีไ่มว่า่งซึง่แสดงบนปฏทินิ ใหเ้ลือ่นเมาสไ์ปวางเหนอืการนดัหมายนัน้ 

2 เมือ่ตอ้งการดูความพรอ้มใชง้านในวนัอืน่ คณุสามารถ: 
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 คลกิลูกศร ในสว่นหวัของปฏทินิเพือ่เลือ่นไปยงัวนัถดัไปหรอืวนักอ่นหน้า 

 คลกิไอคอน ปฏทินิ ในสว่นหวัของปฏทินิ 

3 อปัเดตวนัทีแ่ละเวลาของการนดัหมาย หากจําเป็น 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 

คาํเตือน: ขอ้ความเตอืนจะไมป่รากฏหากคุณจดัทาํการนดัหมายซํ้าซอ้นกนั 

การส่งการแจ้งทางอีเมลไ์ปยงัผูไ้ด้รบัเชิญ (ผูติ้ดต่อและผูใ้ช้) 

1 บนเพจรายละเอยีดการนดัหมาย ใหค้ลกิ สง่อเีมล ์

2 อเีมลฉ์บบัหนึง่จะประกอบดว้ยขอ้มลูนี้: 

 ถงึ ผูไ้ดร้บัเชญิ (ผูต้ดิต่อและผูใ้ช)้ 

ถา้รายชือ่ของคณุมผีูไ้ดร้บัเชญิเกนิ 70 คน อเีมลจ์ะถูกสง่ไปยงัผูไ้ดร้บัเชญิทีเ่หลอื แต่ทีอ่ยู่อเีมลข์องพวกเขาจะไมป่รากฏบนบรรทดั ถงึ 

 หวัเรื่อง บรรทดัหวัเรือ่งในอเีมลจ์ะรวมคาํวา่ การนดัหมาย ตามดว้ยคา่ของฟิลด์หวัเรือ่ง ทีต่ัง้ เวลาเริม่ตน้ และเวลาสิน้สดุจากการนดัหมาย 
คณุสามารถแกไ้ขเนื้อหาของบรรทดัหวัเรือ่งในอเีมลไ์ด ้อย่างไรกต็าม หากชดุอกัษรสาํหรบัภาษาของผูใ้ชข้องคณุใชต้วัอกัษรหลายไบต์ คณุจะตอ้งใชง้านการสนบัสนุน Unicode 
(UTF-8) ในไคลเอนต์อเีมลข์องคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้านการสนบัสนุน Unicode (UTF-8) ในไคลเอนต์อเีมล ์
โปรดดูทีเ่อกสารวธิใีชส้าํหรบัไคลเอนต์อเีมล์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201) 

 การตัง้คา่มมุมองปฏทินิดฟีอลต์ของคณุ (ในหน้า 196) 

 เกีย่วกบัการแจง้เตอืนกจิกรรม (ในหน้า 173) 
 

การบนัทึกการนัดหมายเป็นไฟล ์iCalendar 
หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิกีารบนัทกึการนดัหมายเป็นไฟล ์iCalendar ใชส้าํหรบัการตดิต่อและการนดัหมายเทา่นัน้ 

Oracle CRM On Demand ทาํใหค้ณุสามารถบนัทกึการนดัหมายในรปูแบบไฟล์ iCalendar ฟงักช์นันี้ทาํใหค้ณุสามารถจดัเกบ็รายละเอยีดการนดัหมายของคณุได ้
เพือ่ใหค้ณุสามารถโอนขอ้มลูเหลา่นัน้ไปยงัคอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์อืน่ๆ เชน่ อุปกรณ์เคลือ่นที ่และเปิดขอ้มลูดงักลา่วในแอปพลเิคชนัทีร่องรบัรปูแบบ iCalendar 

เอกสารแนบ 
เมือ่คณุบนัทกึการนดัหมายเป็นไฟล์ iCalendar Oracle CRM On Demand จะพยายามรวมเอกสารแนบของการนดัหมายทัง้หมดในไฟล ์iCalendar อย่างไรกต็าม 
ขนาดทีอ่นุญาตสงูสดุสาํหรบัไฟล ์iCalendar ทีบ่นัทกึจาก Oracle CRM On Demand คอื 500 เมกะไบต์ (MB) ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขนาดของเอกสารแนบ 
เอกสารแนบบางรายการอาจไม่รวมในไฟล์ iCalendar โดย Oracle CRM On Demand จะเลอืกเอกสารแนบทีจ่ะรวมไวใ้นไฟล ์iCalendar ดงันี้: 

 Oracle CRM On Demand จะเรยีงลาํดบัและเพิม่เอกสารแนบ ซึง่รวมทัง้ไฟล์และ URL ทีแ่นบ โดยเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษร ลาํดบัจะเป็นไปตามฟิลด์ชือ่เอกสารแนบ 
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 กอ่นทีจ่ะเพิม่เอกสารแนบไปยงัไฟล์ iCalendar Oracle CRM On Demand จะคาํนวณวา่เอกสารแนบจะทาํใหไ้ฟล ์iCalendar เกนิขนาดสงูสดุทีอ่นุญาตหรอืไม่ 
หากเอกสารแนบไม่ทาํใหไ้ฟล์ iCalendar เกนิขนาดสงูสดุทีอ่นุญาต จะมกีารเพิม่เอกสารแนบไปยงัไฟล ์หากเอกสารแนบทาํใหไ้ฟล์ iCalendar เกนิขนาดสงูสดุทีอ่นุญาต Oracle 
CRM On Demand จะขา้มเอกสารแนบนัน้ และดําเนนิการกบัเอกสารแนบถดัไปในรายการต่อไป 

คําแนะนํา: ควรเปลีย่นชือ่เอกสารแนบของคุณ เพือ่ใหเ้อกสารทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุปรากฏทีต่อนต้นของรายการเอกสารแนบ เมือ่มกีารเรยีงลาํดบัรายการตามตวัอกัษรในฟิลด์ชือ่เอกสารแนบ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารบนัทกึการนดัหมายเป็นไฟล ์iCalendar 

การบนัทึกการนัดหมายเป็นไฟล์ iCalendar 

 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในมมุมองปฏทินิรายวนั รายสปัดาห ์หรอืรายเดอืน ใหค้ลกิทีล่งิค ์บนัทกึเป็น iCalendar สาํหรบัการนดัหมายทีคุ่ณตอ้งการบนัทกึ 

 ในเพจรายละเอยีดการนดัหมายหรอืเพจรายละเอยีดการตดิต่อ ใหค้ลกิ บนัทกึเป็น iCalendar 

อาจมกีารขอใหค้ณุระบุทีต่ ัง้ทีคุ่ณตอ้งการบนัทกึไฟล ์iCalendar ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่เบราเซอรข์องคณุ ไฟล ์iCalendar จะบนัทกึดว้ยนามสกลุไฟล ์.ics ตามคา่ดฟีอลต์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัขอ้มลูในไฟล์ iCalendar (ในหน้า 193) 
 

เก่ียวกบัข้อมลูในไฟล ์iCalendar 
หวัขอ้นี้จะอธบิายขอ้มลูที ่Oracle CRM On Demand บนัทกึลงในไฟล์ iCalendar ใชส้าํหรบัการตดิต่อและการนดัหมายเทา่นัน้ 

เมือ่คณุบนัทกึการนดัหมายเป็นไฟล์ iCalendar ขอ้มลูจาก Oracle CRM On Demand จะไดร้บัการบนัทกึลงในคณุสมบตับิางคณุสมบตัใินไฟล ์iCalendar 
ขอ้มลูทีบ่นัทกึลงในไฟล์ iCalendar ไดแ้ก ่ขอ้มลูจากการนดัหมาย และขอ้มลูจากผูใ้ช ้ผูต้ดิต่อ และเอกสารแนบทีเ่ชือ่มโยงกบัการนดัหมาย ตารางต่อไปนี้จะแสดงขอ้มลูทีม่กีารบนัทกึจาก 
Oracle CRM On Demand ลงในคณุสมบตั ิiCalendar  

คณุสมบติั iCalendar ฟิลด ์Oracle CRM 
On Demand 

คาํอธิบาย 

ORGANIZER เจา้ของ ชือ่เตม็ของผูใ้ชท้ีเ่ป็นเจา้ของการนดัหมาย 

หมายเหตุ: หากการนดัหมายไมม่ผีูต้ดิต่อหรอืผูใ้ชท้ีเ่ชือ่มโยงกบัการนดัหมาย 
นอกเหนอืจากผูใ้ชท้ีเ่ป็นเจา้ของการนดัหมาย คณุสมบตั ิORGANIZER จะไมร่วมอยู่ในไฟล ์
iCalendar 

ATTENDEE ชือ่และอเีมล ์  มกีารเพิม่ผูใ้ชแ้ต่ละรายทีเ่ชือ่มโยงกบัการนดัหมายใน Oracle CRM On Demand 
เป็นผูเ้ขา้รว่มในไฟล์ iCalendar ชือ่เตม็และทีอ่ยูอ่เีมลข์องผูใ้ชจ้ะบนัทกึลงในไฟล ์
iCalendar 

 มกีารเพิม่ผูต้ดิต่อแต่ละรายทีเ่ชือ่มโยงกบัการนดัหมายใน Oracle CRM On Demand 
เป็นผูเ้ขา้รว่มในไฟล์ iCalendar ชือ่เตม็และทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิต่อจะบนัทกึลงในไฟล์ 
iCalendar 

SUMMARY หวัเรือ่ง เนื้อหาของฟิลด์หวัเรือ่งของการนดัหมาย 

LOCATION ทีต่ัง้ เนื้อหาของฟิลด์ทีต่ ัง้ของการนดัหมาย 
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คณุสมบติั iCalendar ฟิลด ์Oracle CRM 
On Demand 

คาํอธิบาย 

DTSTART เวลาทีเ่ริม่ตน้ วนัทีแ่ละเวลาเริม่ต้นของการนดัหมาย การนดัหมายทีเ่ริม่ตน้เวลา 24:00 น. 
ในวนัใดวนัหนึง่และสิน้สดุเวลา 24:00 น. ในวนัถดัมา จะพจิารณาวา่เป็นการนดัหมายตลอดวนั 
สาํหรบัการนดัหมายตลอดวนัดงักลา่ว VALUE=DATE จะไดร้บัการบนัทกึลงในไฟล์ 
iCalendar 

DTEND เวลาสิน้สดุ วนัทีแ่ละเวลาสิน้สดุของการนดัหมาย การนดัหมายทีเ่ริม่ตน้เวลา 12:00 น. 
ในวนัใดวนัหนึง่และสิน้สดุเวลา 12:00 น. ในวนัถดัมา จะพจิารณาวา่เป็นการนดัหมายตลอดวนั 
สาํหรบัการนดัหมายตลอดวนัดงักลา่ว VALUE=DATE จะไดร้บัการบนัทกึลงในไฟล์ 
iCalendar 

DESCRIPTIONS คาํอธบิาย เนื้อหาของฟิลด์คาํอธบิายในการนดัหมาย 

UID ID แถว ID แถวของเรคคอรด์การนดัหมาย 

CREATED จดัทาํ: วนัทีภ่ายนอก วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํการนดัหมาย 

LAST-MODIFIED แกไ้ข: วนัทีภ่ายนอก วนัทีแ่ละเวลาอปัเดตการนดัหมายครัง้ลา่สดุ 

ATTACH เนื้อหาของไฟลแ์ละเอกสารแนบ 
หรอืชือ่และ URL 
ของเอกสารแนบ 

สาํหรบัไฟลท์ีแ่นบ ชือ่ไฟลแ์ละเนื้อหาของไฟลจ์ะรวมไวใ้นไฟล ์iCalendar 
เนื้อหาของไฟลจ์ะมกีารเขา้รหสัโดยใชก้ารเขา้รหสั Base64 สาํหรบั URL ทีแ่นบ 
ชือ่เอกสารแนบจะรวมอยู่ในชือ่ไฟลพ์รอ้มกบันามสกลุไฟล ์.txt โดย URL 
จะรวมเป็นเนื้อหาของไฟลข์อ้ความและเขา้รหสัโดยใชก้ารเขา้รหสั Base64 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การบนัทกึการนดัหมายเป็นไฟล์ iCalendar (ในหน้า 192) 
 

การดปูฏิทินของผู้ใช้อ่ืน 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชป้ฏทินิรว่มกนั 

คณุสามารถด:ู 

 ปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ 

คณุสามารถดูปฏทินิแต่ละรายการของผูใ้ชใ้นกลุม่ของคณุได ้(ถา้คณุเป็นสมาชกิของกลุ่ม) รวมถงึปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ทีใ่ชป้ฏทินิรว่มกบัคณุ 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถดูปฏทินิของผูใ้ชท้ีอ่ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของคณุได ้นอกจากวา่ ผูใ้ชเ้หลา่นัน้จะเป็นสมาชกิของกลุ่มทีก่าํหนดลว่งหน้าซึง่คุณเองกเ็ป็นสมาชกิอยู่ 
หรอืผูใ้ชเ้หลา่นัน้ใชป้ฏทินิรว่มกบัคุณ 

 ปฏทินิกลุม่ (ถา้คณุเป็นสมาชกิของกลุม่) ทีร่วมปฏทินิของสมาชกิทัง้หมดในกลุม่ของคุณเป็นมุมมองปฏทินิเดยีว 

หมายเหตุ: รายการแสดงผูใ้ชโ้ดยเรยีงตามลาํดบัอกัษร ถา้รายการมผีูใ้ชเ้กนิสบิราย ใหเ้ลือ่นรายการเพือ่ดูปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ๆ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลุม่ โปรดดูที ่การจดัการกลุ่ม 

 มมุมองแบบกาํหนดเองซึง่ไดร้วมปฏทินิของผูใ้ชร้ายอืน่ๆ ดว้ย 

เชน่ คณุอาจกาํลงัทาํงานในโปรเจคพเิศษระยะสัน้ โดยมผีูใ้ชจ้ํานวนหนึง่ทีม่หีน้าทีต่่างๆ กนั การตัง้คา่มุมมองทีก่าํหนดเองทีม่ปีฏทินิสาํหรบัเฉพาะผูใ้ชเ้หลา่นัน้ 
ทาํใหค้ณุสามารถดูกาํหนดการสาํหรบัผูใ้ชเ้หลา่นัน้ในมมุมองเดยีวได ้เมือ่คณุตัง้คา่มมุมองของปฏทินิแบบกาํหนดเอง คณุสามารถเพิม่ผูใ้ชต้่อไปนี้ใหก้บัมุมมองได:้ 
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 ผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิกลุม่ของคุณ (ถา้คณุเป็นสมาชกิของกลุม่) 

 ผูใ้ชท้ีใ่ชป้ฏทินิร่วมกบัคุณอย่างชดัแจง้ 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่มุมมองปฏทินิแบบกาํหนดเองที ่การเพิม่มุมมองปฏทินิแบบกาํหนดเอง (โปรดดูที ่"การเพิม่มมุมองปฏทินิทีก่าํหนดเอง" ในหน้า 198) 

ปฏทินิแสดงเวลาในโซนเวลาภายในพืน้ทีข่องคุณ จาก 7 a.m. ถงึ 7 p.m. นอกจากนี้ เฉพาะผูไ้ดร้บัเชญิและเจา้ของการนดัหมายเทา่นัน้จงึจะสามารถดูรายละเอยีดสาํหรบัการนดัหมายสว่นตวัได ้

การดปูฏิทินของผูใ้ช้รายอืน่ 

1 ในเพจปฏทินิ ใหค้ลกิแทบ็ผูใ้ช ้ถา้จําเป็น 

2 ในแถบชือ่ ใหค้ลกิไอคอน คน้หา แลว้คลกินามสกลุของผูใ้ชน้ัน้ในวนิโดวก์ารคน้หา 

ปฏทินิของผูใ้ชน้ัน้จะป็อปปเูลตมุมมองผูใ้ช ้

หมายเหตุ: จะเลอืกไดเ้ฉพาะผูใ้ชท้ีใ่ชป้ฏทินิรว่มกบัคณุ และผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิกลุ่มของคณุเทา่นัน้ 

ในการกลบัสู่ปฏิทินของคณุเองในทนัที 

 คลกิปุ่ม ปฏทินิของฉัน ในแถบชือ่ 

ในการดปูฏิทินรวมสาํหรบัสมาชิกกลุ่มทัง้หมด 

1 ในเพจปฏทินิ ใหค้ลกิแทบ็กลุม่ 

2 บนปฏทินิรวม คณุสามารถ: 

 คลกิชือ่ผูใ้ชเ้พือ่ไปยงัปฏทินิสว่นตวัของผูใ้ช ้

 คลกิวนัทีเ่พือ่ไปยงัมุมมองกลุม่สาํหรบัวนันัน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัมมุมองของปฏทินิแบบกาํหนดเองในหวัขอ้ตอ่ไปนี้: 

การเพิม่มมุมองปฏทินิทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 198) 
 

เพจการตัง้ค่าปฏิทิน 
คลกิหวัขอ้เพือ่ดูคาํแนะนําสาํหรบัการดําเนนิการต่อไปนี้จากเพจการตัง้คา่ปฏทินิ: 

 การใชป้ฏทินิร่วมกนั (ในหน้า 196) 

 การตัง้คา่มมุมองปฏทินิดฟีอลต์ของคณุ (ในหน้า 196) 

 การเพิม่มมุมองปฏทินิทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 198) 

หมายเหตุ: ปฏทินิทาํงานตามระบบปฏทินิแบบเกรกอเรยีนเทา่นัน้ และจะไมส่ามารถตัง้คา่เป็นระบบปฏทินิอืน่ได ้
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การใช้ปฏิทินร่วมกนั 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์ใชป้ฏทินิร่วมกนั 

ในการเพิม่สทิธิก์ารเขา้ใชป้ฏทินิของคณุนอกเหนอืจากสมาชกิในกลุม่ คณุตอ้งใชป้ฏทินิรว่มกนักบัผูใ้ชค้นอืน่ๆ 

ในการใช้ปฏิทินร่วมกนั 

1 ในเพจปฏทินิ คลกิทีก่ารตัง้คา่ปฏทินิ 

2 ในเพจการตัง้คา่ปฏทินิ ใหค้ลกิ ใชป้ฏทินิร่วมกนั 

หากคุณเป็นสมาชกิกลุม่ รายชือ่สมาชกิกลุม่จะแสดงอยู่ในสว่นการใชร้ว่มกนัดฟีอลต์ 

3 ในสว่นรายการใชป้ฏทินิรว่มกนัของฉัน ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้

4 ในเพจปฏทินิทีใ่ชร้ว่มกนั ใหเ้ลอืกผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการใชป้ฏทินิรว่มกนั 

5 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
 

การตัง้ค่ามมุมองปฏิทินดีฟอลตข์องคณุ 
หวัขอ้นี้อธบิายวธิกีารตัง้คา่มมุมองปฏทินิดฟีอลต์ของคณุจากลงิคก์ารตัง้คา่ปฏทินิในเพจปฏทินิ 

เมือ่ตัง้คา่มมุมองปฏทินิดฟีอลต์ของคณุ คณุสามารถดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 เลอืกมมุมองปฏทินิทีคุ่ณตอ้งการแสดงในแต่ละครัง้ทีคุ่ณคลกิแทบ็ปฏทินิ 

 ระบุวนัทีท่ ีจ่ะแสดงเป็นวนัทีแ่รกของสปัดาหใ์นปฏทินิของคณุ และในเครือ่งมอืเลอืกวนัทีท่ ีคุ่ณเลอืกคา่สาํหรบัฟิลด์วนัทีใ่น Oracle CRM On Demand 

 เลอืกวนัในสปัดาหแ์ละชัว่โมงทาํงานทีค่ณุตอ้งการแสดงในปฏทินิของคณุ ถา้คณุไมต่อ้งการใชก้ารตัง้คา่ทัง้บรษิทั 

ตามคา่ดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมายทัง้หมดสาํหรบัวนัในสปัดาหจ์ะไมถู่กเลอืกไว ้และฟิลด์เวลาเริม่ตน้ชัว่โมงทาํงานและเวลาสิน้สดุชัว่โมงทาํงานจะว่างเปลา่ เมือ่ทาํการระบุชัว่โมงทาํงาน 
คณุสามารถป้อนเวลาเริม่ตน้และเวลาสิ้นสดุไดเ้พยีงหนึง่คา่ คณุไมส่ามารถระบุชัว่โมงทาํงานทีต่่างกนัในแต่ละวนัทาํงานได้ หากคุณป้อนเวลาเริม่ตน้สาํหรบัชัว่โมงทาํงานของคณุ 
คณุตอ้งป้อนเวลาสิน้สดุดว้ย และเวลาสิน้สดุตอ้งอยู่หลงัจากเวลาเริม่ตน้ ในทาํนองเดยีวกนั หากคุณป้อนเวลาสิน้สดุ คณุตอ้งป้อนเวลาเริม่ตน้ดว้ย หากจําเป็น Oracle CRM On 
Demand จะแปลงเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สุดทีค่ณุป้อนใหอ้ยู่ในรปูแบบทีเ่หมาะสมสาํหรบัโลแคลของคณุหลงัจากทีค่ณุบนัทกึการเปลีย่นแปลง 

ในปฏทินิ ชว่งเวลาสามารถเริม่ตน้และสิน้สดุแบบชัว่โมงไดห้ากคณุใชธ้มีคลาสสกิ และชว่งเวลาสามารถเริม่ต้นและสิ้นสดุแบบชัว่โมงหรอืครึง่ชัว่โมงหากคณุใชป้ฏทินิโมเดริน์ 
สาํหรบัมมุมองปฏทินิ Oracle CRM On Demand จะปดัเศษเวลาเริม่ต้นสาํหรบัชัว่โมงทาํงานลงเป็นชัว่โมงหรอืครึง่ชัว่โมงทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุตามความเหมาะสม 
และปดัเศษเวลาสิ้นสดุสาํหรบัชัว่โมงทาํงานขึน้เป็นชัว่โมงหรอืครึง่ชัว่โมงทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ ตวัอย่างเชน่ หากคุณป้อน 08:40 A.M. เป็นเวลาเริม่ตน้ จากนัน้ Oracle CRM 
On Demand จะปดัเศษเวลาเริม่ต้นลงเป็น 08:00 A.M. สาํหรบัมุมมองปฏทินิหากคณุใชธ้มีคลาสสกิ และปดัเศษลงเป็น 08:30 A.M. หากคณุใชธ้มีโมเดริน์ 
หากคุณป้อน 05:40 P.M. เป็นเวลาสิน้สดุ Oracle CRM On Demand จะปดัเศษเวลาสิน้สดุขึน้เป็น 06:00 P.M. 
สาํหรบัมมุมองปฏทินิในธมีคลาสสกิหรอืธมีโมเดริ์น 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิแีสดงวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานในมมุมองปฏทินิของคณุ โปรดดูที ่เกีย่วกบัวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานตามปฏทินิ (ในหน้า 166) 

 เลอืกขอ้มลูเพิม่เตมิทีจ่ะแสดงในการนดัหมายในมุมมองปฏทินิของคณุ ขอ้มลูจากฟิลด์หวัเรือ่ง ทีต่ัง้ และชือ่ผูต้ดิต่อในการนดัหมายจะแสดงในการนดัหมายในมมุมองปฏทินิตามคา่ดฟีอลต์ 
คณุสามารถเลอืกใหแ้สดงขอ้มลูเพิม่เตมิต่อไปนี้: 

 ชือ่ของบรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัการนดัหมาย ชือ่บรษิทัคอืลงิคท์ีเ่ชือ่มโยงไปยงัเรคคอรด์บรษิทั 

 สถานะของการนดัหมาย 
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 หมายเลขโทรศพัทข์องผูต้ดิต่อหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัการนดัหมาย หมายเลขโทรศพัทค์อืลงิค์ทีเ่ชือ่มโยงไปยงัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ หากฟิลด์โทรศพัทท์ีท่าํงานป็อปปเูลทในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 
หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงานจะปรากฏ หากฟิลด์โทรศพัทท์ีท่าํงานไมป็่อปปเูลทในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ และหากฟิลด์โทรศพัทม์อืถอืป็อปปเูลท หมายเลขโทรศพัท์มอืถอืจะปรากฏ 

 ระบุวา่คณุตอ้งการรบัการแจง้เตอืนกจิกรรมทีค่ณุเป็นเจา้ของหรอืทีคุ่ณมชีือ่อยู่ในรายการผูใ้ช ้หากมกีารตัง้คา่การแจง้เตอืนในกจิกรรม ตวัเลอืกในฟิลด์ การแจง้กจิกรรม จะมดีงัต่อไปนี้: 

 ไมมี่ หากคุณเลอืกตวัเลอืกนี้ คณุจะไมไ่ดร้บัการแจง้เตอืนใดๆ 

 อีเมล์ หากคุณเลอืกตวัเลอืกนี้ คณุจะไดร้บัการแจง้เตอืนทางอเีมล ์

 การแจ้งเตือนป็อปอปั หากคุณเลอืกตวัเลอืกนี้ การแจง้เตอืนจะถูกแสดงในวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรม เมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 

 อีเมลแ์ละการแจ้งเตือนป็อปอปั หากคณุเลอืกตวัเลอืกนี้ คณุจะไดร้บัการแจง้เตอืนทางอเีมล ์และการแจง้เตอืนจะถูกแสดงในวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรมดว้ย เมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่
Oracle CRM On Demand 

 ว่าง หากคณุปลอ่ยใหฟิ้ลด ์การแจง้กจิกรรม วา่งไว ้ตวัเลอืกทีเ่ลอืกเอาไวใ้นฟิลด์ การแจง้กจิกรรม ทีร่ะดบับรษิทัจะมผีลใชก้บัคณุ ตวัเลอืกดฟีอลตท์ีร่ะดบับรษิทัคอื ไมม่ ี
แต่ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเลอืกตวัเลอืกอืน่ได้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตัง้คา่มมุมองปฏทินิดฟีอลต ์

การตัง้ค่ามุมมองปฏิทินดีฟอลต์ 

1 ในเพจปฏทินิ คลกิทีก่ารตัง้คา่ปฏทินิ 

2 ในเพจการตัง้คา่ปฏทินิ ใหค้ลกิ มมุมองปฏทินิดฟีอลต ์

3 ในเพจการตัง้คา่ปฏทินิดฟีอลต์ ใหร้ะบุการตัง้คา่ของคณุดงันี้: 

a เลอืกมมุมองปฏทินิ 

b เลอืกวนัทีจ่ะแสดงเป็นวนัแรกของสปัดาหใ์นปฏทินิของคณุ 

ตามคา่ดฟีอลต์ ฟิลด ์สปัดาหต์ามปฏทินิเริม่ต้นเมือ่ จะเวน้วา่งไว ้หากคุณเวน้วา่งฟิลด์นี้ไว ้ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ทัง้บรษิทัสาํหรบัวนัแรกของสปัดาห ์

หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นวนัเริม่ตน้ของสปัดาห ์คณุตอ้งไซน์เอาต์จาก Oracle CRM On Demand 
แลว้ไซน์อนิอกีครัง้เพือ่ดูการเปลีย่นแปลงในปฏทินิของคณุ และในเครือ่งมอืเลอืกวนัทีท่ ีค่ณุเลอืกคา่สาํหรบัฟิลดว์นัทีใ่น Oracle CRM On Demand 

c ในสว่นสปัดาหท์าํงานตามปฏทินิ ใหต้ัง้คา่วนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานสาํหรบัปฏทินิของคุณดงัต่อไปนี้: 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัแต่ละวนัทีค่ณุตอ้งการแสดงเป็นวนัทาํงานในปฏทินิของคุณ หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัหนึ่งวนัหรอืมากกวา่ 
จะมเีฉพาะวนัเหลา่นัน้ทีแ่สดงเป็นวนัทาํงานในมุมมองปฏทินิผูใ้ชแ้บบรายวนัและรายสปัดาห ์โดยไมค่าํนึงถงึวนัทาํงานทีร่ะบุไวท้ีร่ะดบับรษิทั 
หากมกีารยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัวนัทัง้หมด จะใชว้นัทาํงานทีร่ะบุทีร่ะดบับรษิทักบัปฏทินิของคุณ 

 หากคุณตอ้งการระบุเวลาเริม่ต้นสาํหรบัชัว่โมงทาํงานของคณุซึง่ต่างจากเวลาทีร่ะบุไวท้ีร่ะดบับรษิทั ใหป้้อนเวลาเริม่ตน้ในฟิลด์เวลาเริม่ต้นชัว่โมงทาํงาน 

 หากคุณระบุเวลาเริม่ตน้สาํหรบัชัว่โมงทาํงานของคณุ ใหป้้อนเวลาสิน้สดุในฟิลด์เวลาสิน้สดุชัว่โมงทํางาน เวลาสิน้สดุตอ้งอยู่หลงัจากเวลาเริม่ตน้ 

หมายเหตุ: หากคุณไมไ่ดป้้อนเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สดุสาํหรบัชัว่โมงทาํงาน จะใชช้ัว่โมงทาํงานทีร่ะบุไวท้ีร่ะดบับรษิทักบัปฏทินิของคุณ 

d ในสว่นการตัง้คา่ขอ้มลูการนดัหมาย เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิทีค่ณุตอ้งการจะแสดงในการนดัหมายในมมุมองปฏทินิของคณุ 

e ในฟิลด ์การแจง้กจิกรรม ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ หรอืปลอ่ยใหฟิ้ลด์นี้วา่งไวห้ากคณุตอ้งการใชก้ารตัง้คา่ทีร่ะดบับรษิทั 

f บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
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การเพ่ิมมมุมองปฏิทินท่ีก◌ําหนดเอง 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชป้ฏทินิรว่มกนั 

หากคุณเป็นสมาชกิของกลุม่ (และบทบาทของคุณมสีทิธิใ์ชป้ฏทินิร่วมกนั) คณุสามารถดูปฏทินิรวมทีร่วมปฏทินิของสมาชกิทัง้หมดในกลุม่เขา้เป็นมมุมองปฏทินิเดยีวไดโ้ดยอตัโนมตั ิอย่างไรกต็าม 
คณุอาจตอ้งการตัง้คา่มุมมองปฏทินิรวมอืน่ๆ ใหต้รงตามความตอ้งการเฉพาะของคณุ ในการตัง้คา่มุมมองปฏทินิรวม ใหเ้พิม่มมุมองทีก่าํหนดเอง 

เชน่ คณุอาจกาํลงัทาํงานในโปรเจคพเิศษระยะสัน้ โดยมผีูใ้ชจ้ํานวนหนึง่ทีม่หีน้าทีต่่างๆ การตัง้คา่มมุมองทีก่าํหนดเองทีม่ปีฏทินิสาํหรบัเฉพาะผูใ้ชเ้หลา่นัน้ 
ทาํใหค้ณุสามารถดูกาํหนดการสาํหรบัผูใ้ชเ้หลา่นัน้ในมมุมองเดยีวได ้เมือ่คณุตัง้คา่มมุมองของปฏทินิแบบกาํหนดเอง คณุสามารถเพิม่ผูใ้ชต้่อไปนี้ใหก้บัมุมมองได:้ 

 ผูใ้ชท้ีเ่ป็นสมาชกิกลุม่ของคุณ (ถา้คณุเป็นสมาชกิของกลุม่) 

 ผูใ้ชท้ีใ่ชป้ฏทินิร่วมกบัคุณอย่างชดัแจง้ 

หมายเหตุ: มมุมองทีก่าํหนดเองไมอ่นุญาตใหคุ้ณเปลีย่นวนัทีเ่ริม่ตน้สปัดาหห์รอืเวลาเริม่ต้นของวนั  

ในการเพิม่มุมมองปฏิทินทีก่าํหนดเอง 

1 ในเพจปฏทินิ คลกิทีล่งิค์ การตัง้คา่ปฏทินิ 

2 ในเพจการตัง้คา่ปฏทินิ ใหค้ลกิ จดัการมุมมองกลุ่ม 

ในเพจจดัการมมุมอง ชือ่กลุม่ของคณุจะแสดงอยู่ในสว่นมมุมองมาตรฐาน 

3 คลกิ เพิม่ 

4 ในเพจจดัการมมุมอง ป้อนชือ่และคาํอธบิายของมมุมอง 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเลอืกกลุม่ทีจ่ะใชป้ฏทินิรว่มกนัทัง้กลุม่ได ้คณุจะตอ้งเพิม่สมาชกิต่ละคนของกลุม่ดงักลา่วเป็นผูใ้ชข้องมมุมองทีก่าํหนดเองแทน 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 

6 ในเพจจดัการมมุมอง ใหค้ลกิชือ่ของกลุม่ใหม่ 

เพจจดัการรายละเอยีดมมุมองจะปรากฏขึน้ 

7 คลกิที ่เพิม่สมาชกิ และเลอืกผูใ้ช ้

8 บนัทกึเรคคอรด์ 

ในแทบ็กลุ่มปฏทินิ มมุมองใหมข่องคณุจะแสดงอยู่ในรายการดรอปดาวน์ 
 

การดรูายการงานกลุ่ม 
หากบรษิทัของคุณใชต้วัเลอืกการระบุกลุม่ และหากคณุเป็นสมาชกิของกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
คณุจะสามารถดูรายการรวมของงานทีส่มาชกิในกลุม่ของคณุเป็นเจา้ของหรอืมสีมาชกิในกลุม่ของคณุอยู่ในทมีของกจิกรรมได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลุม่ โปรดดูที ่การจดัการกลุม่ 

การดรูายการงานกลุ่ม 

1 ในเพจปฏทินิ ใหค้ลกิแทบ็ งานกลุม่ 



การจดัการกบัปฏิทินและกิจกรรม 
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2 จากรายการดรอปดาวน์ เลอืกรายการของงานทีคุ่ณตอ้งการดู 

หมายเหตุ: งานทีผู่ใ้ชร้ายอืน่ไดท้าํเครือ่งหมายเป็นสว่นตวัจะไมป่รากฏในรายการงานของกลุ่ม 
 

การใช้สคริปต์การประเมินกิจกรรม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัอาจจดัทาํสครปิต์การประเมนิเพือ่ชว่ยคณุรวบรวมขอ้มลูและประเมนิกจิกรรม เชน่ งาน การนดัหมาย และการตดิต่อจากฝา่ยขาย สครปิต์การประเมนิ 
ประกอบดว้ยชดุคาํถามทีค่ณุใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูลกูคา้ การตอบกลบัของคณุจะถูกใหค้ะแนน กําหนดการถ่วงน้ําหนัก 
และนํามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีร่ะบุเพือ่หาผลลพัธ์หรอืคอรส์การดําเนนิการทีเ่หมาะสม 

หมายเหตุ: Smart Call ยงัไมเ่ปิดใชก้ารประเมนิกจิกรรมในขณะนี้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการใชส้ครปิต์การประเมนิ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งไดร้บัการตัง้คา่ใหส้ามารถเขา้ใชง้านเรคคอรด์การประเมนิได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ทีจ่ําเป็น โปรดดูที ่
เกีย่วกบัสครปิต์การประเมนิ 

การใช้สคริปต์การประเมินกิจกรรม 

1 เลอืกกจิกรรม  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกกจิกรรม โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรม โปรดดูที ่ปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 163) 

2 ในเพจรายละเอยีด (เพจรายละเอยีดการตดิต่อ การนดัหมาย หรอืงาน) สาํหรบักจิกรรม ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่นการประเมนิกจิกรรม และคลกิ เพิม่ 

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งการเพิม่ส่วน การประเมนิกจิกรรม ลงในโครงรา่งเพจของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจรายละเอยีด โปรดด ู
การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

3 ในวนิโดว์ คน้หา ใหค้น้หาสครปิต์ทีเ่หมาะสมแลว้คลกิ เลอืก คณุสามารถใชฟิ้ลด ์ฟิลเตอรท์ีด่า้นบนของวนิโดว์ คน้หา เพือ่ฟิลเตอรร์ายการของสครปิต์ได ้

4 ในเพจการประเมนิกจิกรรม ใหเ้ลอืกคาํตอบใหก้บัแต่ละคาํถามของสครปิต์ และคลกิ บนัทกึ 

เพจรายละเอยีด (เพจรายละเอยีดการตดิต่อ การนดัหมาย หรอืงาน) สาํหรบักจิกรรมจะปรากฏขึน้อกีครัง้  

ฟิลดบ์างฟิลด์ในเรคคอรด์อาจจะถูกอปัเดตโดยอตัโนมตั ิซึง่ข ึน้อยู่กบัผลลพัธ์ของสครปิต์ 
 

เก่ียวกบัการทาํให้ข้อมูลกิจกรรมและการนัดหมายตรงกนั 
หากผูดู้แลระบบของคณุเลอืกการตัง้คา่ แสดงกจิกรรมในปฏทินิ ในเพจโปรไฟลบ์รษิทั Oracle CRM On Demand จะแสดงรายละเอยีดของเรคคอรด์กจิกรรมในปฏทินิ 
หากเลอืกการตัง้คา่นี้ Oracle CRM On Demand จะเกบ็รกัษาเรคคอรด์การนดัหมายทีเ่ชือ่มโยงสาํหรบัเรคคอรด์กจิกรรมใหโ้ดยอตัโนมตั ิเมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํ อปัเดต 
หรอืลบเรคคอรด์กจิกรรมผา่น UI, โปรแกรมช่วยนําเขา้ หรอืบรกิารทางเวบ็ Oracle CRM On Demand จะจดัทาํ อปัเดต หรอืลบเรคคอรด์การนดัหมายทีเ่ชือ่มโยง ในทางกลบักนั 
Oracle CRM On Demand จะอปัเดตหรอืลบเรคคอรด์กจิกรรมเริม่แรกโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุอปัเดตหรอืลบเรคคอรด์การนดัหมายทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัเหตุการณ์ผา่นชอ่งทางเดยีวกนั 

ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่มกีจิกรรมชือ่ การประชุมแพทย์โรคหวัใจ ทีม่กีาํหนดการตัง้แต่ 7/20/2015 09:00 A.M. ถงึ 7/20/2015 05:00 P.M. ทีโ่รงแรม Marriott 
Oracle CRM On Demand จะจดัทาํเรคคอรด์การนดัหมายดงันี้: 

 ตัง้คา่หวัเรือ่งเป็น การประชุมแพทย์โรคหวัใจ  

 ตัง้คา่เวลาและวนัทีข่องการนดัหมายใหเ้ริม่ตน้ในเวลา 09:00 AM ในวนัที ่7/20/2015 และสิน้สดุในเวลา 05:00 PM ในวนัที ่7/20/2015  

 ตัง้คา่ทีต่ัง้เป็นโรงแรม Marriot 

 ตัง้คา่ประเภทกจิกรรมเป็น กจิกรรม 



ปฏทินิและกจิกรรม 
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Oracle CRM On Demand แสดงการนดัหมายสาํหรบักจิกรรมในปฏทินิ Oracle CRM On Demand นอกจากนี้ ปฏทินิของผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีม่กีารทาํใหข้อ้มลูตรงกนักบั 
Oracle CRM On Demand เชน่ Oracle CRM On Demand Desktop จะแสดงการนดัหมายดว้ย 

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการแมปฟิลด์ระหวา่งเรคคอรด์กจิกรรมและเรคคอรด์การนดัหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

ฟิลดเ์รคคอรด์กิจกรรม ฟิลดเ์รคคอรด์การนัดหมาย 

ชือ่ หวัเรือ่ง 

เวลาทีเ่ริม่ตน้ เวลาทีเ่ริม่ตน้ 

เวลาสิน้สดุ เวลาสิน้สดุ 

ทีต่ัง้ ทีต่ัง้ 

เจา้ของ เจา้ของ 

สมดุบนัทกึ  สมดุบนัทกึ 

เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํกจิกรรม Oracle CRM On Demand จะจดัทาํการนดัหมายทีเ่กีย่วขอ้งและคดัลอกฟิลด์เหลา่นี้จากกจิกรรมไปยงัการนดัหมาย นอกจากนี้ Oracle CRM On 
Demand จะคดัลอกเรคคอรด์ย่อยบางรายการสาํหรบักจิกรรมเช่น ผูใ้ชท้ีถู่กเพิม่ในทมีกจิกรรมหรอืสมดุบนัทกึทีถู่กเพิม่ลงในกจิกรรม ในทาํนองเดยีวกนั Oracle CRM On Demand 
จะจดัทาํเรคคอรด์ย่อยเหลา่นี้สาํหรบักจิกรรมเมือ่กจิกรรมถูกจดัทาํขึน้ในเรคคอรด์การนดัหมาย ในรายการปฏทินิที ่Oracle CRM On Demand จดัทาํขึน้สาํหรบักจิกรรม 
จะแสดงชือ่และสถานทีข่องกจิกรรมเป็นหวัเรือ่งและสถานทีข่องการนดัหมาย โดยทีส่ถานทีอ่ยู่ในวงเลบ็ การคลกิลงิค์หวัเรือ่งจะนําคุณไปยงัเพจรายละเอยีดการนดัหมาย 
เชน่เดยีวกบัรายการปฏทินิทีไ่ม่มกีจิกรรม  

หมายเหตุ: สาํหรบัเรคคอรด์กจิกรรมทีม่อียู่กอ่นแลว้ เมือ่ใดกต็ามทีผู่ใ้ชอ้ปัเดตกจิกรรมและบนัทกึ Oracle CRM On Demand จะจดัทาํการนดัหมายโดยอตัโนมตั ิ
พรอ้มดว้ยสมดุบนัทกึและเรคคอรด์ผูใ้ชย้อ่ยหลงัจากนัน้ กลา่วคอื Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงกจิกรรมเกา่ในปฏทินิจนกวา่ผูใ้ชจ้ะอปัเดตและบนัทกึกจิกรรมอกีครัง้ 
การเพิม่หรอืลบเรคคอรด์ย่อยของกจิกรรมไมถ่อืเป็นการอปัเดตเรคคอรด์กจิกรรม และจะไม่ทรกิเกอรก์ารจดัทาํการนดัหมาย นอกจากนี้ 
หากผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุยกเลกิการเลอืกการตัง้คา่แสดงกจิกรรมในปฏทินิในโปรไฟลบ์รษิทั Oracle CRM On Demand 
จะไมจ่ดัทาํการนดัหมายกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงซึง่สมัพนัธ์กบักจิกรรมใหมอ่กีต่อไป อย่างไรกต็าม การนดัหมายของกจิกรรมใดๆ ทีม่อียู่ซึง่จดัทาํขึน้หลงัจากทีผู่ดู้แลระบบของคณุเลอืกการตัง้คา่นี้จะยงัคงอยู่ใน 
Oracle CRM On Demand และ Oracle CRM On Demand จะยงัคงทาํขอ้มลูการนดัหมายกจิกรรมเหลา่นัน้ใหต้รงกนักบัการอปัเดตกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่หลกีเลีย่งความไมส่อดคลอ้งของขอ้มลูระหวา่งกจิกรรมและการนดัหมายกจิกรรม อย่างไรกต็าม Oracle CRM On Demand 
ไมแ่สดงการนดัหมายกจิกรรมในปฏทินิเนื่องจากผูดู้แลระบบไดย้กเลกิการเลอืกการตัง้คา่นี้แลว้ 

เมือ่ผูใ้ชล้บการนดัหมายกจิกรรมทีแ่มปไวห้รอืลบกจิกรรมเริม่แรก Oracle CRM On Demand จะลบทัง้การนดัหมายกจิกรรมทีแ่มปไวแ้ละกจิกรรม รวมถงึเรคคอรด์ย่อยทีใ่ชร้ว่มกนั เชน่ 
เรคคอรด์ผูใ้ชท้ีใ่ชร้่วมกนัหรอืเรคคอรด์สมดุบนัทกึทีใ่ชร้ว่มกนั ผูใ้ชส้ามารถเรยีกคนืเรคคอรด์ไดจ้ากเพจรายการทีล่บภายใน 30 วนัหลงัจากทีล่บ 
การเรยีกคนืหนึง่ในเรคคอรด์นี้จะเรยีกคนืเรคคอร์ดทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ดว้ย ตวัอย่างเชน่ การเรยีกคนืกจิกรรมจะเรยีกคนืการนดัหมายทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบักจิกรรมนัน้ดว้ย 

ผูใ้ชท้ีถู่กเพิม่ในฐานะผูใ้ชล้งในการนดัหมายทีถู่กทําขอ้มลูใหต้รงกนัจะถูกเพิม่ลงในกจิกรรมในฐานะสมาชกิทมีโดยมสีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์แบบอ่านอย่างเดยีวในกจิกรรม 
และผูใ้ชท้ีถู่กเพิม่ลงในกจิกรรมทีถู่กทาํขอ้มลูใหต้รงกนัจะมสีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์แบบอ่านอย่างเดยีวในการนดัหมาย Oracle CRM On Demand 
จะประเมนิกลุ่มของสทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์จากทมีและโปรไฟล์การเขา้ใชด้ฟีอลต์ทีแ่นบกบับทบาทของผูใ้ชเ้พือ่กาํหนดการเขา้ใชเ้รคคอรด์ของผูใ้ช ้สมาชกิกลุ่มผูใ้ชจ้ะไมถู่กเพิม่ลงในกจิกรรมในฐานะสมาชกิทมี 
ไมว่า่ผูใ้ชจ้ะถูกเพิม่ในฐานะสมาชกิทมีของกจิกรรมจากชอ่งทางใด ผูใ้ชร้ายนัน้จะถูกเพิม่ลงในการนัดหมายในฐานะผูใ้ช ้

ผูใ้ชท้ีส่ามารถเขา้ใชก้ารนดัหมายทีม่กีารทาํขอ้มลูใหต้รงกนัผา่นสมดุบนัทกึจะมสีทิธิเ์ขา้ใชเ้ดยีวกนัในกจิกรรมผา่นสมดุบนัทกึ และหากผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชก้จิกรรมทีม่กีารทาํขอ้มลูใหต้รงกนัผา่นสมดุบนัทกึได ้
ผูใ้ชจ้ะมสีทิธิเ์ขา้ใชเ้ดยีวกนัในการนดัหมายผา่นสมดุบนัทกึ การนดัหมายกจิกรรมจะไมแ่สดงในปฏทินิของผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัสทิธิเ์ขา้ใชผ้า่นสมดุบนัทกึ 
แต่ผูใ้ชจ้ะไดร้บัสทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์การนดัหมายกจิกรรมในรายการการนดัหมายได ้อย่างไรกต็าม หากมเีวริก์โฟลวใ์นกจิกรรมทีม่กีารดําเนินการระบุสมดุบนัทกึ 
สมดุบนัทกึทีถู่กระบุใหก้บักจิกรรมจะถูกระบุใหก้บัการนดัหมายทีม่กีารทาํขอ้มลูใหต้รงกนัดว้ย เป็นเชน่นี้ในทางกลบักนัดว้ย นัน่คอื หากมเีวริก์โฟลวใ์นกจิกรรมทีม่กีารดําเนนิการระบุสมดุบนัทกึ 
สมดุบนัทกึทีถู่กระบุใหก้บัการนดัหมายจะถูกระบุใหก้บักจิกรรมทีม่กีารทาํขอ้มลูใหต้รงกนัดว้ย 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการกบัปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 169) 



ฟิลดกิ์จกรรม 
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 การจดัการกจิกรรม (ในหน้า 518) 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 
 

ฟิลดกิ์จกรรม 
ใชเ้พจการแกไ้ขงานเพือ่เพิม่งานหรอือปัเดตรายละเอยีดสาํหรบังานทีม่อียู่ ใชเ้พจแกไ้ขการนดัหมายเพือ่เพิม่การนดัหมายหรอือปัเดตรายละเอยีดสาํหรบัการนดัหมายทีม่อียู่ 
ใชเ้พจแกไ้ขการตดิต่อเพือ่อปัเดตรายละเอยีดการตดิต่อตามแผนทีม่อียู่ เพจแกไ้ขจะแสดงฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบังานหรอืการนดัหมาย 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขกจิกรรมบนเพจรายการกจิกรรม และบนเพจรายละเอยีดการนดัหมาย งาน และการตดิตอ่ไดอ้กีดว้ย โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับางฟิลด์ทีม่อียู่ในเพจแกไ้ขงานและการนดัหมาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ทีม่อียู่ในเพจแกไ้ขการตดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่ม 
(การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) 

หมายเหตุ: หากกาํหนดคา่ประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในโหมดผสมหรอืโหมดสมดุบนัทกึ ฟิลด์แฟลกไดร้บัมอบหมายจะตอ้งไมอ่ยู่ในการนดัหมาย งาน และโครงรา่งเพจรายละเอยีดการตดิต่อ 
ไมเ่ชน่นัน้จะเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้เมือ่คณุพยายามบนัทกึโครงรา่งเพจรายละเอยีดการนดัหมาย งาน หรอืการตดิต่อ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

บรษิทั บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบักจิกรรมนี้ 

การเตอืนการนดัหมาย ระยะเวลากอ่นถงึเวลาเริม่ตน้ของการนดัหมายทีจ่ะมกีารสง่การเตอืนเกีย่วกบัการนดัหมาย 
ระบบจะสง่การเตอืนไปยงัเจา้ของการนดัหมายและไปยงัผูใ้ชแ้ต่ละคนในรายการผูใ้ชใ้นการนดัหมายนัน้ หากการตัง้คา่ฟิลด์ การแจง้กจิกรรม 
ทีร่ะดบัผูใ้ชห้รอืทีร่ะดบับรษิทัไดอ้นุญาตใหม้กีารส่งการเตอืนกจิกรรมไปยงัผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ การแจ้งกจิกรรม โปรดดูที ่
การตัง้คา่มมุมองปฏทินิดฟีอลต์ของคณุ (ในหน้า 196) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบและเนื้อหาของการแจง้เตอืนทีส่ง่ไปใหผู้ใ้ช ้โปรดดทูี ่
เกีย่วกบัการแจง้เตอืนกจิกรรม (ในหน้า 173) หากคณุปลอ่ยฟิลด ์การเตอืนการนดัหมาย ใหเ้วน้วา่งไว ้
ระบบจะไมส่ง่การเตอืนสาํหรบัการนดัหมายนัน้  

หมายเหตุ: หากคุณเปลีย่นแปลงระยะเวลาทีร่ะบุของการแจง้เตอืนสาํหรบัการนดัหมายทีม่อียู่ 
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใชก้บัการแจง้เตอืนสาํหรบัผูใ้ชท้ัง้หมดในการนดัหมายนัน้ดว้ย 

ฟิลด์ การเตอืนการนดัหมาย ไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดการนดัหมายตามคา่ดฟีอลต์ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน 
แต่ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเพิม่ฟิลดน์ี้ในโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทของคณุได้ 

สถานะการอนุมตั ิ สถานะการอนุมตัขิองเรคคอรด์เมือ่มกีารจดัทาํงาน ฟิลด์นี้จะไมป่รากฏตามคา่ดฟีอลต์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเพิม่ฟิลด์นี้ในโครงร่างเพจกจิกรรม 
และสามารถใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ชว่ยในการตดิตามการอนุมตัเิรคคอรด์สาํหรบัการจดัการความสมัพนัธ์คู่คา้ 
โดยระบบสามารถป็อปปเูลทฟิลดน์ี้เป็นสว่นหนึง่ของเวริก์โฟลว ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเวริ์กโฟลวจ์ดัทาํงาน โปรดดูที ่
การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การจดัการความสมัพนัธ์คูค่า้ โปรดดูที ่Oracle 
CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide 

ผลลพัธ์การตดิต่อ ผลลพัธ์ของประเภทกจิกรรมการตดิต่อในวนัเกดิ, การตดิต่อแนะนํา หรอืการตดิต่อตรวจสอบ เชน่ ตดิต่อไมไ่ด,้ การนดัหมาย, อยู่ในการตดิต่อ 
หรอืขอ้มลูเกา่ เมือ่คณุป้อนคา่ในฟิลด์นี้จะเป็นฟิลดแ์บบอ่านอย่างเดยีว 

แคมเปญ แคมเปญทีเ่ชือ่มโยงกบักจิกรรมนี้ 

ความเหน็ ฟิลด์นี้มคีวามเหน็เกีย่วกบักจิกรรม โดยจํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่250 ตวัอกัษร 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัทีแ่ลว้เสรจ็ วนัทีแ่ละเวลาทีก่จิกรรมแลว้เสรจ็ สาํหรบังานต่างๆ ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์นี้โดยอตัโนมตัเิมือ่มกีารตัง้คา่ฟิลด์สถานะเป็น เสรจ็สมบูรณ์ 
หรอืมกีารคลกิปุ่ม ทาํเครือ่งหมายวา่เสรจ็สมบรูณ์ 

สาํหรบัการนดัหมายต่างๆ หากเวน้วา่งวนัทีแ่ลว้เสรจ็ไว ้
ฟิลด์นัน้จะตัง้คา่เป็นคา่เดยีวกนักบัฟิลด์เวลาสิ้นสดุโดยอตัโนมตัเิมือ่มกีารจดัทาํและบนัทกึการนดัหมายดงักลา่ว 
หากฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ไมไ่ดก้าํหนดคา่เป็นฟิลด์อ่านอยา่งเดยีว 
คณุจะสามารถป้อนวนัทีใ่นฟิลด์นี้โดยมคีา่ต่างจากวนัทีส่ ิ้นสดุสาํหรบัการนดัหมายดงักลา่ว อย่างไรกต็าม 
หากคุณทาํการเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์เวลาสิน้สดุในภายหลงั คา่ในฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็จะเปลีย่นไปตามคา่ใหมใ่นฟิลด์เวลาสิน้สดุโดยอตัโนมตั ิ
นอกจากนี้ การเปลีย่นแปลงวนัทีใ่นฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็จะไมส่ง่ผลต่อชอ่งทาํเครือ่งหมาย เสรจ็สมบูรณ์ สาํหรบัการนดัหมายทีเ่ลอืก 
หรอืไมท่าํใหก้ารตัง้คา่ในฟิลด์สถานะเป็น เสรจ็สมบูรณ์ แมว้า่วนัทีใ่หมจ่ะผา่นไปแลว้ 

ไมส่ามารถเวน้วา่งฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ในการนดัหมาย เนื่องจาก Oracle CRM On Demand 
ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่กาํหนดวา่การนดัหมายใดควรรวมอยู่ในรายการกจิกรรมทีเ่ปิดและการนดัหมายทีเ่ปิด ซึง่ปรากฏในหลายพื้นทีใ่น Oracle CRM 
On Demand หากคุณลา้งคา่ฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ในการนดัหมาย Oracle CRM On Demand 
จะตัง้คา่ฟิลด์ดงักลา่วใหมใ่หเ้ป็นคา่เดยีวกนักบัฟิลด์เวลาสิน้สดุใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

เสรจ็สมบูรณ์ สาํหรบังานต่างๆ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะไดร้บัการเลอืกโดยอตัโนมตัเิมือ่ฟิลด ์สถานะ ในงานตัง้คา่เป็น เสรจ็สมบูรณ์ สาํหรบัการนดัหมายต่างๆ 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะไมไ่ดร้บัการเลอืกโดยอตัโนมตัเิมือ่ฟิลด ์สถานะ ในการนดัหมายตัง้คา่เป็น เสรจ็สมบูรณ์ 

ผูต้ดิต่อหลกั ผูต้ดิต่อหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบักจิกรรมนี้ สาํหรบับรษิทัทีใ่ชคุ้ณสมบตั ิกลุม่ ผูต้ดิต่อนี้คอืผูต้ดิต่อหลกับนมมุมองปฏทินิ 

มอบหมายโดย ผูใ้ชท้ีม่อบหมายกจิกรรมใหเ้จา้ของรายอืน่ หากคุณเวน้วา่งฟิลด์ มอบหมายโดย เมือ่คณุระบุกจิกรรมใหเ้จา้ของอืน่ ชือ่ของคณุจะปรากฏในฟิลด์ 
มอบหมายโดย โดยอตัโนมตัหิลงัจากทีม่กีารระบุกจิกรรมใหม ่อย่างไรกต็าม หากมกีารป็อปปเูลทฟิลด ์มอบหมายโดย ดว้ยชือ่ของผูใ้ชแ้ลว้ 
ระบบจะไมอ่ปัเดตฟิลด์โดยอตัโนมตัเิมือ่คณุระบุกจิกรรมใหม่ หากจําเป็น 
คณุสามารถอปัเดตฟิลด์ดว้ยตนเองเพือ่ใหแ้สดงชือ่ของคณุหรอืชือ่ของผูใ้ชอ้ืน่ ตามคา่ดฟีอลต์ จะไมม่กีารตรวจสอบการเปลีย่นแปลงในฟิลด ์
มอบหมายโดย 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมนี้ จํากดัไมเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร 

วนัทีค่รบกาํหนด วนัทีท่ ีง่านนี้ครบกาํหนด (ใชก้บังานเทา่นัน้) 

เวลาสิน้สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีก่ารนดัหมายสิน้สดุ (ใชก้บัการนัดหมายเทา่นัน้) คา่ดฟีอลต์คอืวนัทีป่จัจุบนัและเวลา 1:00 p.m. Oracle CRM On 
Demand จะอปัเดตฟิลด์นี้โดยอตัโนมตัโิดยใชเ้วลาเริม่ตน้และระยะเวลาของการนดัหมาย 

หากคุณเวน้วา่งฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็ในการนดัหมายไว ้วนัทีแ่ลว้เสรจ็จะป็อปปเูลทดว้ยคา่จากฟิลด์เวลาสิน้สดุโดยอตัโนมตั ิ
หากคุณเปลีย่นคา่ในฟิลด์เวลาสิน้สดุ คา่ในฟิลด์วนัทีแ่ลว้เสรจ็กจ็ะเปลีย่นตามคา่ใหมใ่นฟิลด์เวลาสิ้นสดุโดยอตัโนมตัเิชน่กนั 

ลดี ลดีทีเ่ชือ่มโยงกบักจิกรรมนี้ 

ทีต่ัง้ สถานทีท่ีจ่ดัการนดัหมาย (ใชก้บัการนดัหมายเท่านัน้) 

โอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบักจิกรรมนี้ 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์กจิกรรม 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

ลาํดบัความสาํคญั ระดบัของลาํดบัความสาํคญั เชน่ 1-สงู, 2-ปานกลาง หรอื 3-ตํ่า ระดบัของลาํดบัความสาํคญันี้ใชก้บังานเทา่นัน้ คา่ดฟีอลต์คอื 3-ตํ่า 
หากฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบังานในบรษิทัของคุณ คณุจะสามารถจดัทาํงานทีม่คีา่นลัในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัได้ 
อย่างไรกต็าม หากมกีารตัง้คา่ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัเป็นคา่ทีไ่มเ่ป็นนลั เมือ่จดัทาํหรอือปัเดตงาน 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นใหฟิ้ลด์ลาํดบัความสาํคญัของงานนัน้ๆ เป็นคา่นลัไดใ้นภายหลงั แมว้า่ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจะไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นกต็าม 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 
1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน 
ยกเวน้ในกรณีทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณใชรู้ปแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-ป้าย โดย ป้าย 
เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีชน่นี้ Oracle CRM On Demand 
จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 2-ป้าย ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไมม่ลีกูศรสาํหรบัคา่การแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ 
Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ สงูทีส่ดุของฉัน Oracle 
CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ 
ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดูที ่
การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

สว่นตวั หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย สว่นตวั ไว ้ผูใ้ชอ้ืน่จะไมเ่หน็เรคคอรด์กจิกรรมตามคา่ดฟีอลต์ 
แมว้า่กจิกรรมนัน้จะเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีผู่อ้ ืน่มองเหน็กต็าม อย่างไรกต็าม ผูใ้ชบ้างรายอาจมองเหน็เรคคอรด์กจิกรรมนัน้ได ้
ผูใ้ชท้ีใ่ชง้านสทิธิด์ูกจิกรรมสว่นตวัและการตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในบทบาทผูใ้ชข้องตนจะมสีทิธิม์องเหน็กจิกรรมทัง้หมดทีท่ําเครือ่งหมายเป็น สว่นตวั 
ไมว่า่เจา้ของกจิกรรมจะเป็นผูใ้ด ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิด์ูกจิกรรมสว่นตวัไมส่ามารถอปัเดตหรอืลบกจิกรรมทีท่าํเครือ่งหมายเป็น สว่นตวั และเป็นของผูใ้ชอ้ืน่ 
สว่นผูใ้ชท้ีใ่ชง้านสทิธิล์บกจิกรรมและการตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด 
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมในบทบาทของตนจะสามารถลบกจิกรรมทีไ่มใ่ชข่องตนหรอืกจิกรรมทีท่าํเครือ่งหมายเป็น สว่นตวั ได ้โดยทัว่ไปแลว้ 
สทิธิล์บกจิกรรมและดูกจิกรรมสว่นตวัจะระบุใหก้บัผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ 

เหตุผลทีป่ฏเิสธ เป็นการบ่งชีเ้หตุผลทีร่ายการหนึ่งถูกสง่คนืหรอืปฏเิสธ ฟิลด์นี้จะไมป่รากฏขึน้โดยคา่ดฟีอลต ์
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเพิม่ฟิลด์นี้ในโครงร่างเพจกจิกรรม 
และสามารถใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ชว่ยในการตดิตามการอนุมตัเิรคคอรด์สาํหรบัการจดัการความสมัพนัธ์คู่คา้ 
โดยระบบสามารถป็อปปเูลทฟิลด์นี้เป็นสว่นหนึง่ของเวริก์โฟลว ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเวริ์กโฟลวจ์ดัทาํงาน โปรดดูที ่
การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การจดัการความสมัพนัธ์คูค่า้ โปรดดูที ่Oracle 
CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide 

คาํขอบรกิาร คําขอบรกิารทีเ่ชือ่มโยงกบักจิกรรมนี้ 

เวลาทีเ่ริม่ตน้ วนัทีแ่ละเวลาทีก่ารนดัหมายเริม่ต้น (ใชก้บัการนัดหมายเทา่นัน้) คา่ดฟีอลต์คอืวนัทีป่จัจบุนั เวลา 12:00 p.m 

สถานะ สถานะของงานหรอืการนดัหมาย ตวัอย่างเชน่ สมบูรณ์ เลือ่นไป อยู่ระหวา่งดําเนินการ กาํลงัรอบุคคลอืน่ หรอืยงัไมเ่ริม่ตน้  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืกสถานะและเพิม่คา่ใหม่หรอือปัเดตคา่ทีม่อียู่ได ้หากบทบาทของพวกเขารวมถงึสทิธิ ์
ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั - แกไ้ขรายการสาํหรบัเลอืก 'สถานะ' ของกจิกรรม และ ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัแต่งคา่รายการสาํหรบัเลอืก โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

คาํเตือน: 
การเพิม่หรอืแกไ้ขคา่ทีม่ใีหใ้ชง้านตามคา่ดฟีอลต์ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์สถานะสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมอาจสง่ผลทีไ่ม่พงึประสงคต์่อ

การประมวลผลกจิกรรม Oracle CRM On Demand จะคน้หาคา่ฟิลด์สมบูรณ์ กาํลงัสง่ สง่แลว้ 
หรอืวางแผนโดยเฉพาะเมือ่ทาํการประมวลผลกจิกรรม หากบรษิทัของคณุไมใ่ชง้านคา่สถานะเหลา่นี้และแทนทีด่ว้ยคา่ทีก่าํหนดเอง 
การประมวลผลกจิกรรมในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand จะไมท่าํงานตามทีไ่ดอ้ธบิายไว ้ดว้ยเหตุนี้ 
จงึไมแ่นะนําใหเ้ปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืกฟิลดส์ถานะสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม 

หวัเรือ่ง ชือ่หรอืคาํอธบิายโดยยอ่ของกจิกรรมนี้ 

ประเภทย่อย ประเภทออบเจกต์ของการอนุมตั ิฟิลด์นี้จะไมป่รากฏขึน้โดยคา่ดฟีอลต ์ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเพิม่ฟิลด์นี้ในโครงรา่งเพจกจิกรรม 
และสามารถใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ชว่ยในการตดิตามการอนุมตัเิรคคอรด์สาํหรบัการจดัการความสมัพนัธ์คู่คา้ 
โดยระบบสามารถป็อปปเูลทฟิลด์นี้เป็นสว่นหนึง่ของเวริก์โฟลว ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเวริ์กโฟลวจ์ดัทาํงาน โปรดดูที ่



ปฏทินิและกจิกรรม 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

การจดัทาํการดําเนนิการของเวริก์โฟลว์: จดัทาํงาน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การจดัการความสมัพนัธ์คูค่า้ โปรดดูที ่Oracle 
CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide 

การเตอืนงาน วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ะมกีารสง่การเตอืนเกีย่วกบังาน ระบบจะสง่การเตอืนไปยงัเจา้ของงานและไปยงัผูใ้ชแ้ตล่ะคนในรายการผูใ้ชใ้นงานนัน้ 
หากการตัง้ค่าฟิลด์ การแจง้กจิกรรม ทีร่ะดบัผูใ้ชห้รอืทีร่ะดบับรษิทัไดอ้นุญาตใหม้กีารสง่การเตอืนกจิกรรมไปยงัผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ 
การแจง้กจิกรรม โปรดดูที ่การตัง้คา่มุมมองปฏทินิดฟีอลต์ของคณุ (ในหน้า 196) 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบและเนื้อหาของการแจง้เตอืนทีส่ง่ไปใหผู้ใ้ช ้โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแจง้เตอืนกจิกรรม (ในหน้า 173) 
หากคุณปลอ่ยฟิลด ์การเตอืนงาน ใหเ้วน้วา่งไว ้ระบบจะไมส่ง่การเตอืนสาํหรบังานนัน้  

หมายเหตุ: หากคุณเปลีย่นแปลงวนัทีห่รอืเวลาของการแจง้เตอืนสาํหรบังานทีม่อียู่ 
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลใชก้บัการแจง้เตอืนสาํหรบัผูใ้ชท้ัง้หมดในงานนัน้ดว้ย 

ฟิลด์ การเตอืนงาน ไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดงานตามคา่ดฟีอลต์ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน 
แต่ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเพิม่ฟิลด์นี้ในโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทของคณุได้ 

หมายเหตุ: หากคุณเปลีย่นแปลงวนัทีค่รบกาํหนดของงาน ฟิลด์ การเตอืนงาน จะไมไ่ดร้บัการอปัเดตโดยอตัโนมตั ิ
หากคุณตอ้งการเปลีย่นแปลงวนัทีแ่ละเวลาของการเตอืนงาน คณุตอ้งอปัเดตฟิลด์นี้ดว้ยตนเอง 

ประเภท สาํหรบัทัง้งานและการนดัหมาย ฟิลด์นี้อา้งองิถงึชนดิ เชน่ การอนุมตั ิการตดิต่อในวนัเกดิ การตดิต่อ การตดิต่อทางจดหมาย การสาธติ อเีมล ์
กจิกรรม แฟกซ์ มือ้กลางวนั การประชมุ สว่นบุคคล การนําเสนอ อืน่ๆ การตดิต่อแนะนํา การตดิต่อตรวจสอบ หรอืสิง่ทีต่อ้งทาํ 

กจิกรรม ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบอ่านอย่างเดยีวนี้อา้งองิถงึประเภทของกจิกรรม ไดแ้ก ่งาน การนดัหมาย งานอตัโนมตั ิกจิกรรม COD หรอื 
Smart Call 

หมายเหตุ: ฟิลดน์ี้จะไมป่รากฏในโครงรา่งเพจดฟีอลต์ของกจิกรรม เชน่ โครงรา่งเพจงาน หรอืโครงรา่งเพจการนดัหมาย และอืน่ๆ 
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3 การตลาด 

Oracle CRM On Demand มปีระเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูการตลาด:  

 แคมเปญ ใชเ้พจเหลา่นี้จดัการแคมเปญทางการตลาด และสรา้งลดีทีม่คีุณสมบตัแิละโอกาสทางการขาย 

 ลีด ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่ตดิตามลดีเพือ่หาโอกาสทางการขายใหม่ๆ  และดําเนนิกระบวนการเปลีย่นแปลงลดีโดยอตัโนมตั ิ
 

การจดัการการตลาด 
ในการจดัการการตลาด ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้ 

1 กระบวนการจดัการแคมเปญ (ในหน้า 205) 

2 กระบวนการจดัการลดี (ในหน้า 206) 

 

 

 
 

กระบวนการจดัการแคมเปญ 
ในการจดัการแคมเปญ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 จดัทาํเรคคอรด์แคมเปญ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์แคมเปญ (ในหน้า 211) 

2 ระบุผูร้บัแคมเปญ โปรดดูที ่การกําหนดเป้าหมายผูต้ดิต่อสาํหรบัแคมเปญ (ในหน้า 209) 

3 ดําเนนิการแคมเปญ 

4 ตดิตามการตอบกลบัแคมเปญ โปรดดูที ่การบนัทกึการตอบกลบัแคมเปญ (ในหน้า 210) 

5 วดัประสทิธภิาพของแคมเปญ โปรดดูที ่การวดัประสทิธภิาพของแคมเปญ (โปรดดูที ่"การจดัการประสทิธผิลแคมเปญ" ในหน้า 211) 

6 เชือ่มโยงลดีกบัแคมเปญ หากแคมเปญสรา้งลดี คณุตอ้งเชือ่มโยงลดีใหมก่บัแคมเปญตน้ทางของลดีนัน้ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ลดี (ในหน้า 228) 
 



การตลาด 
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กระบวนการจดัการลีด 
ในการจดัการลดี ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

1 ตัง้คา่กฎการระบุลดี โปรดดูที ่เกีย่วกบักฎการระบุ และ การตัง้คา่กฎการระบุ 

2 ตัง้คา่กฎการแปลงคา่ลดี โปรดดูที ่ลดี (ในหน้า 213) และ การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงคา่ลดี  

3 ตัง้คา่โครงรา่งการแปลงคา่ลดี โปรดดูที ่การจดัทําโครงรา่งการแปลงคา่ลดี 

4 จดัทาํสครปิต์คณุสมบตัลิดี โปรดดูที ่การใชส้ครปิต์คณุสมบตัลิดี (ในหน้า 221) 

5 ตรวจสอบคณุสมบตัลิดี โปรดดูที ่การตรวจสอบลดี (ในหน้า 221) 

6 แปลงคา่หรอืปฏเิสธลดี  

คณุสามารถแปลงคา่ลดีเป็นเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง หรอืโอกาสทางการขายได ้โปรดดูที ่การแปลงคา่ลดีเป็นบรษิทั ผูต้ดิตอ่ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
หรอืโอกาสทางการขาย (ในหน้า 223) หากคณุตดัสนิใจวา่ลดีไมม่คีา่ คณุกส็ามารถลบลดีนัน้ออกไดจ้ากกระบวนการจดัการลดี โปรดดูที ่การปฏเิสธลดี (ในหน้า 227) 

 

แคมเปญ 
ใชเ้พจแคมเปญเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามแคมเปญ แคมเปญ คอืยานพาหนะหรอืโครงการซึง่คณุใชส้ ือ่ขอ้ความทางการตลาดไปยงับุคคลคนหนึ่งหรอืกลุม่บุคคล 
รวมทัง้ลูกคา้ทีม่อียู่แลว้และลกูคา้เป้าหมาย โดยทัว่ไปแลว้ แคมเปญจะนําเสนอขอ้เสนอเพือ่สง่เสรมิทางการตลาดในชอ่งทางการสือ่สารต่างๆ เพือ่คงลกูคา้ปจัจุบนัไวห้รอืเพือ่ใหไ้ดล้กูคา้รายใหม่ 
เป้าหมายของแคมเปญคอืการสรา้งความสนใจต่อสนิคา้และบรกิารของบรษิทัใหเ้พิม่มากขึน้ 

การใชแ้คมเปญชว่ยใหคุ้ณสามารถดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 เกบ็ขอ้มลูแคมเปญ เชน่ ตน้ทนุทีจ่ดัทาํงบประมาณเทยีบกบัตน้ทนุตามจรงิ ลดีเป้าหมาย และเอกสารการตลาด (เชน่ โบรชวัร ์และงานออกแบบศลิป์) ไวใ้นทีเ่ดยีวกนั  

 ใชม้มุมองของแคมเปญรว่มกนักบัทมีการตลาดของคณุ และใชข้อ้มลูแคมเปญทีต่รงกนัร่วมกนักบัทมีฝา่ยขายจากทีต่ัง้เดยีวกนัแบบเรยีลไทม ์

 ดูผลลพัธ์ของแคมเปญของคณุโดยการดูลดีและโอกาสทางการขายทีส่รา้งขึน้สาํหรบัแต่ละแคมเปญ 

 ใชร้ายงานทีส่รา้งไวล้่วงหน้าเพือ่วดัผลและระบุผลตอบแทนการลงทนุของกจิกรรมแคมเปญของคณุแบบเรยีลไทม ์ 

 ทาํการเปรยีบเทยีบเชงิประวตัริะหวา่งแคมเปญปจัจุบนัและแคมเปญในอดตีเพือ่ระบุแนวโน้ม 

ผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาดสามารถอมิปอรต์ลดีและเชือ่งโยงลดีเหลา่นี้กบัแคมเปญทีม่อียู่ ขอ้มลูลดีตอ้งมกีารจดัรปูแบบเป็นไฟล์ทีม่คีา่คัน่ดว้ยคอมมา (.csv) กอ่น 

แคมเปญ ลีด โอกาสทางการขาย และผูติ้ดต่อ 
ระหวา่งดําเนนิการแคมเปญ คณุสามารถสรา้งลดีหลายลดีทีม่กีารเชือ่มโยงกบัแคมเปญ หากคณุแปลงคา่ลดีเหลา่นัน้เป็นโอกาสทางการขาย ผูต้ดิต่อใหม่ หรอืบรษิทั 
การเชือ่มโยงกบัแคมเปญจะไดร้บัการยกมาจากลดีเริม่ตน้ไปยงัโอกาสทางการขาย ผูต้ดิต่อ และบรษิทัทีแ่ปลงคา่มา ตวัอย่างเชน่ แคมเปญ A สรา้ง 100 ลดี L1 ถงึ L100 
คณุเชือ่มโยงแตล่ะลดีเหลา่นี้กบัแคมเปญ A ลดี L1 ถงึ L90 ไมแ่สดงใหเ้หน็วา่มโีอกาสสรา้งรายได ้สว่นลดี L91 ถงึ L100 แสดงความเป็นไปไดท้ีจ่ะทาํใหเ้กดิรายได ้
ดงันัน้คุณจงึแปลงคา่ลดีเหลา่นี้เป็นโอกาสทางการขาย O1 ถงึ O10 แต่ละโอกาสทางการขายเหลา่นี้จะเชือ่มโยงกบัแคมเปญ A1 โดยอตัโนมตัเิชน่เดยีวกบัลดีเริม่ตน้ หลายเดอืนต่อมา 
คณุตอ้งการตรวจสอบความมปีระสทิธภิาพของแคมเปญ A คณุดูเรคคอรด์ของแคมเปญ A และเหน็วา่ม ี100 ลดี และ 10 โอกาสทางการขายเชือ่มโยงอยู ่
คณุสามารถเปรยีบเทยีบผลลพัธ์เหลา่นี้กบัแคมเปญในอดตีหรอืกบัความคาดหมายของคณุสาํหรบัแคมเปญนี้ และดําเนนิการปรบัแกต้ามความเหมาะสม 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัลดี ฟิลด์เหลา่นัน้จะไมถู่กยกไปยงัเรคคอรด์โอกาสทางการขายเมือ่ลดีถูกแปลงเป็นโอกาสทางการขายหรอืผูต้ดิต่อ 
แต่จะมขีอ้ยกเวน้หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่การแมปเพิม่เตมิไวผ้า่นคณุสมบตักิารแมปการแปลงลดี สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแมปฟิลด์ลดี โปรดดูที ่
การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงคา่ลดี 
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การทาํงานกบัโฮมเพจแคมเปญ 
โฮมเพจแคมเปญ คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการแคมเปญ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจแคมเปญ นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่สว่นลงในเพจและลบสว่นออกจากเพจได ้

การจดัทาํแคมเปญ 
คณุสามารถจดัทาํแคมเปญไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นแคมเปญทีดู่ลา่สดุของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์แคมเปญ (ในหน้า 211) 

การทาํงานกบัรายการแคมเปญ 
รายการแคมเปญแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัแคมเปญ 

รายการแคมเปญ ฟิลเตอร ์

แคมเปญทีใ่ชง้านทัง้หมด แคมเปญทีม่ฟิีลด์สถานะถูกตัง้ค่าเป็น ใชง้าน 

แคมเปญทีส่มบูรณ์ทัง้หมด แคมเปญทีม่ฟิีลด์สถานะถูกตัง้ค่าเป็น เสรจ็สมบูรณ์ 

แคมเปญทีว่างแผนทัง้หมด แคมเปญทีม่ฟิีลด์สถานะถูกตัง้ค่าเป็น ทีว่างแผน 

แคมเปญทีจ่ดัทาํลา่สดุ แคมเปญทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ โดยแคมเปญทีจ่ดัทาํลา่สดุจะอยู่บนสดุของรายการ 

แคมเปญทีแ่กไ้ขลา่สดุ แคมเปญทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข โดยแคมเปญทีแ่กไ้ขลา่สดุจะอยู่บนสดุของรายการ 

แคมเปญทัง้หมด ไมม่ ีรายการแสดงแคมเปญทัง้หมดสาํหรบับรษิทัของคณุ เรยีงลาํดบัตามชือ่แคมเปญ จากน้อยไปหามาก 

แคมเปญทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน แคมเปญทัง้หมดทีคุ่ณเป็นเจา้ของ เรยีงลาํดบัรายการตามวนัทีแ่กไ้ข โดยแคมเปญทีแ่กไ้ขลา่สดุจะอยู่บนสดุของรายการ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดแูคมเปญท่ีดลู่าสุด 
สว่นแคมเปญทีดู่ลา่สดุของฉัน จะแสดงแคมเปญทีค่ณุดูลา่สดุ 
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การทาํงานกบังานของแคมเปญ 
สว่นงานของแคมเปญแสดงงานทีร่ะบุใหก้บัคณุ เรยีงลาํดบัตามวนัทีค่รบกาํหนด จากนัน้เรยีงตามลาํดบัความสาํคญั คณุหรอืผูจ้ดัการของคุณกาํหนดวนัทีค่รบกาํหนดและลาํดบัความสาํคญั 
ลาํดบัความสาํคญัของงาน เชน่ 1-สงู, 2-ปานกลาง หรอื 3-ตํ่า จะระบุโดยใชล้กูศร: ลกูศรชีข้ ึน้แสดงลาํดบัความสาํคญัสงู ไมม่ลีกูศรแสดงลําดบัความสาํคญัปานกลาง 
และลกูศรลงแสดงลาํดบัความสาํคญัตํ่า 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle CRM On 
Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน ยกเวน้ในกรณทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-ป้าย โดย ป้าย 
เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีชน่นี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 2-ป้าย 
ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไมม่ลีูกศรสาํหรบัค่าการแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ 
สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 เมือ่ตอ้งการตรวจดูงาน ใหค้ลกิลงิคห์วัเรือ่ง 

 ในการตรวจดูแคมเปญทีเ่ชือ่มโยงกบังาน ใหค้ลกิทีช่ ือ่แคมเปญ 

 เมือ่ตอ้งการขยายรายการของงาน ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด. 

การดแูคมเปญท่ีใช้งาน 
สว่นแคมเปญทีใ่ชง้านจะแสดงรายการแคมเปญทีก่าํลงัรนัในขณะนี้ 

 ในการดูแคมเปญทีใ่ชง้าน ใหค้ลกิฟิลด์ชือ่แคมเปญ 

 เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

ส่วนรายงาน 
สว่นรายงานหนึ่งสว่นหรอืมากกวา่อาจปรากฏในโฮมเพจแคมเปญของคณุ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถระบุสว่นรายงานทีจ่ะแสดงในเพจได ้ในรุน่มาตรฐานของ Oracle CRM On 
Demand จะแสดงสว่นสถานะแคมเปญทีใ่ชง้าน 

การใช้รายงานเพื่อวดัประสิทธิภาพของแคมเปญ 
สว่นรายงานหนึ่งสว่นหรอืมากกวา่อาจปรากฏในโฮมเพจแคมเปญของคณุ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถระบุสว่นรายงานทีจ่ะแสดงในเพจได)้ ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน 
จะแสดงสว่นสถานะแคมเปญทีใ่ชง้าน ซึง่แสดงการวเิคราะหข์องแคมเปญทีใ่ชง้านทัง้หมด สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชส้ว่นสถานะแคมเปญทีใ่ชง้าน โปรดดูที ่การวดัประสทิธภิาพของแคมเปญ 
(โปรดดูที ่"การจดัการประสทิธผิลแคมเปญ" ในหน้า 211) 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจแคมเปญของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจแคมเปญ ขึน้อยู่กบัสว่นทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจดัใหม้เีพือ่แสดงผลในโฮมเพจแคมเปญ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจแคมเปญของคณุ 

1 ในโฮมเพจแคมเปญ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจแคมเปญ คลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
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การจดัการแคมเปญ 
ในการจดัการแคมเปญ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 การกาํหนดเป้าหมายผูต้ดิต่อสาํหรบัแคมเปญ (ในหน้า 209) 

 การบนัทกึการตอบกลบัแคมเปญ (ในหน้า 210) 

 การปิดแคมเปญ (ในหน้า 211) 

 การวดัประสทิธภิาพของแคมเปญ (โปรดดูที ่"การจดัการประสทิธผิลแคมเปญ" ในหน้า 211) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์แคมเปญ (ในหน้า 211) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจแคมเปญ (ในหน้า 207) 

 การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ 
 

การกาํหนดเป้าหมายผูติ้ดต่อสาํหรบัแคมเปญ 
คณุสามารถเลอืกผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการใหเ้ป็นเป้าหมายของแคมเปญ 

หมายเหตุ: ถา้บรษิทัของคณุใชว้ซิารด์การแบ่งส่วนซึง่เป็นแอปพลเิคชนัทีส่ามารถดาวน์โหลดไดแ้ละทาํงานระหวา่ง Oracle CRM On Demand และ Excel แลว้  
คณุจะสามารถสรา้งส่วนของเป้าหมายซึง่จะกรองเรคคอรด์ตามเกณฑจ์ากประเภทเรคคอรด์จํานวนหนึง่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิดีาวน์โหลดและใชว้ซิารด์การแบ่งสว่น โปรดดูที ่
การใชว้ซิารด์การแบ่งสว่น (ในหน้า 778) 

ในการกาํหนดเป้าหมายผูติ้ดต่อสาํหรบัแคมเปญ 

1 เลอืกแคมเปญ 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกแคมเปญ 

2 ในเพจรายละเอยีดแคมเปญ ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นผูร้บั และดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 
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หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นผูร้บัในเพจรายละเอยีดแคมเปญของคณุ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่งทีมุ่มบนดา้นขวาของเพจนัน้ และเพิม่สว่นผูร้บัเขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ 
หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

 ในการกาํหนดเป้าหมายผูต้ดิต่อทลีะคน ใหค้ลกิ เพิม่ 

 หากตอ้งการลบผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิลงิค์ ลบ ในแถวเรคคอรด์ การดําเนินการนี้จะยกเลกิความสมัพนัธ์ของเรคคอรด์โดยไมม่กีารลบเรคคอรด์ใดๆ 

 เมือ่ตอ้งการเพิม่หรอืลบผูต้ดิต่อหลายรายในคราวเดยีวกนั ใหค้ลกิ เพิม่รายการ เพือ่เปิดหน้าต่าง คน้หาผูต้ดิต่อ จากนัน้ใหท้าํดงันี้: 

 เลอืกผูต้ดิต่อแต่ละรายทีค่ณุตอ้งการเพิม่ 

 คลกิลงิค์ ลบ สาํหรบัผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการลบ 

 เมือ่คณุเพิม่และลบผูต้ดิต่อเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิ ตกลง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเรคคอรด์ในหน้าต่าง คน้หาผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หา (ในหน้า 84) 

หมายเหตุ:  คณุสมบตักิารเพิม่รายการไมส่นบัสนุนการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัผา่นการดําเนินการเวริก์โฟลว ์ในทาํนองเดยีวกนั 
คณุสมบตักิารเพิม่รายการไมส่นบัสนุนการตดิตามการแกไ้ข หากบรษิทัของคณุตอ้งการสรา้งกจิกรรมการใชร้ว่มกนัเมือ่อปัเดตเรคคอรด์แคมเปญ 
หรอืตอ้งการตดิตามการแกไ้ขรนัไทมใ์นเรคคอรด์แคมเปญ หา้มใชคุ้ณสมบตักิารเพิม่รายการ โดยใหเ้พิม่ผูต้ดิต่อในแคมเปญทลีะราย 

3 บนัทกึเรคคอรด์ 

เมือ่ตอ้งการอมิปอรต์ผูต้ดิต่อจากไฟล ์โปรดดูที ่การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ 
 

การบนัทึกการตอบกลบัแคมเปญ 
เมือ่คณุตอ้งการบนัทกึการตอบกลบัของแคมเปญ เชน่ ขอ้เทจ็จรงิวา่ผูร้บัมาเขา้รว่มกจิกรรม คณุสามารถตดิตามขอ้เทจ็จรงินี้ไดใ้นสว่นผูร้บัแคมเปญ 

ในการบนัทึกการตอบกลบัของแคมเปญ 

1 เลอืกแคมเปญ 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกแคมเปญ 

หมายเหตุ: ถา้สว่นผูร้บัไมป่รากฏในเพจ รายละเอยีดแคมเปญ ใหค้ลกิที ่โครงรา่งเพจ เพือ่เพิม่สว่นเขา้ไป 

2 ในเพจรายละเอยีดแคมเปญ เลือ่นลงมาทีส่ว่นผูร้บั แลว้คลกิ แกไ้ข สาํหรบัผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการบนัทกึการตอบกลบั 

3 ในเพจการแกไ้ขการตอบกลบัแคมเปญ กรอกขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ย 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สถานะการสง่ คา่มาตรฐานคอื รอดําเนนิการ, สง่แลว้, การเบาซแ์บบ Soft, การเบาซแ์บบ Hard, ไมรู่จ้กั, ไดร้บั, และ เปิด 
อย่างไรกต็าม ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถเปลีย่นชือ่ตวัเลอืกนี้ในรายการดรอปดาวน์นี้ได ้

สถานะการตอบกลบั คา่มาตรฐานคอื คลกิไปที,่ RSVP - จะเขา้รว่ม, RSVP - จะไมเ่ขา้รว่ม, เขา้รว่ม, แปลงคา่เป็นลดี, 
ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ, รายการทีเ่ปิดเผย, รายการทีป่กปิด, เปิดเผยทัง้หมด, ปกปิดทัง้หมด, และ เปิดขอ้ความแลว้ 
อย่างไรกต็าม ผูดู้แลระบของบรษิทัคุณสามารถปรบัแต่งตวัเลอืกในรายการดรอปดาวน์นี้ได้ 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
 



แคมเปญ 
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การปิดแคมเปญ 
คณุสามารถเปลีย่นสถานะของแคมเปญใหแ้สดงว่าแคมเปญสมบูรณ์แลว้ได้ 

ในการปิดแคมเปญ 

1 ในเพจรายการแคมเปญ ใหค้ลกิในฟิลดส์ถานะ 

2 เลอืกสถานะ สมบูรณ์ จากรายการดรอปดาวน์ 

3 คลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายถูกสเีขยีวในฟิลด์สถานะ เพือ่บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การจดัการประสิทธิผลแคมเปญ 
สว่นสถานะแคมเปญทีใ่ชง้านของโฮมเพจแคมเปญแสดงการวเิคราะหแ์คมเปญทีใ่ชง้านทัง้หมด คุณสามารถใชข้อ้มลูนี้เพือ่หาประสทิธผิลของแคมเปญของคณุ 

ในการดขู้อมูลเกีย่วกบัประสิทธิผลของแคมเปญของคณุ 

 ในสว่นนี้ของโฮมเพจแคมเปญ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 วางตวัชีบ้นผงัเพือ่ดูขอ้มลูทีเ่จาะจง 

 คลกิทีเ่ซกเมนต์เพือ่ตรวจสอบรายงานโดยละเอยีด 

 เปลีย่นชนดิในรายการเพือ่ดูขอ้มลูเดยีวกนัจากหลายมมุมอง  

ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถดูการวเิคราะหแ์คมเปญแยกตาม ROI (ผลตอบแทนจากการลงทุน) อตัราการแปลงคา่ลดี หรอืตน้ทนุสาํหรบัแต่ละลดี 
 

ฟิลดแ์คมเปญ 
ใชเ้พจการแกไ้ขแคมเปญ เพือ่เพิม่แคมเปญหรอือปัเดตรายละเอยีดแคมเปญทีม่อียู่แลว้ เพจการแกไ้ขแคมเปญ จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของแคมเปญ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขแคมเปญในเพจรายการแคมเปญ และเพจรายละเอยีดแคมเปญ ได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอร์ด ดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการดรอปดาวน์ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็บนหน้าจออาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลแคมเปญหลกั 

รหสัทีม่า รหสั ID แคมเปญ ตรวจสอบรหสัทีค่ณุป้อนวา่ไมซ่ํ้ากนั ฟิลด์นี้มจีํานวนตวัอกัษรสงูสดุ 30 ตวั 

ชือ่แคมเปญ ชือ่ทีม่คีวามหมายของแคมเปญ ฟิลด์นี้มจีํานวนตวัอกัษรสงูสดุ 100 ตวั 



การตลาด 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ประเภทแคมเปญ ประเภทแคมเปญ เชน่ การโฆษณา, จดหมาย, อเีมล,์ กจิกรรม - อืน่ๆ, กจิกรรม - สมัมนา, กจิกรรม - การแสดงสนิคา้, รายการ 
- สัง่ซือ้แลว้, รายการ - เชา่, อืน่ๆ, การแนะนํา - พนักงาน, การแนะนํา - ภายนอก หรอืเวบ็ไซต์ 

วตัถุประสงค์ คาํอธบิายวตัถุประสงคข์องแคมเปญ เชน่ “เพือ่เพิม่ยอดขาย 10%” 

ผูเ้ขา้รว่ม ผูเ้ขา้รว่มแคมเปญเป้าหมาย 

ขอ้เสนอ คาํอธบิายผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีนํ่าเสนอในแคมเปญ 

สถานะ สถานะของแคมเปญ เชน่: 

 ใช้งาน วนัทีเ่ริม่ตน้เป็นวนัทีท่ ีผ่า่นมาแลว้ และวนัทีส่ ิน้สดุเป็นวนัทีใ่นอนาคต 

 สมบูรณ์ วนัทีเ่ริม่ต้นและสิน้สดุเป็นวนัทีท่ ีผ่า่นมาแลว้ 

 ท่ีวางแผน วนัทีเ่ริม่ต้นและสิน้สดุเป็นวนัทีใ่นอนาคต 

 ตามกําหนดการ คณุสามารถตัง้คา่สถานะนี้เพือ่แสดงวา่แคมเปญพรอ้มใชง้านและถูกตัง้คา่ใหด้ําเนนิการในวนัและเวลาทีก่าํหนด 

 ติดต่อฝ่ายบริการ คณุสามารถใชส้ถานะนี้เพือ่ระบุปญัหาใดๆ ทีเ่กดิขึน้กบัแคมเปญทีจ่ะตอ้งมกีารตดิต่อ Oracle 
Support แคมเปญทางอเีมลท์ีต่ ัง้คา่โดยใช ้Oracle Email Marketing On Demand (EMOD) 
กอ่นทีจ่ะมกีารยกเลกินัน้ เคยไดร้บัการอปัเดตเป็นสถานะนี้เพือ่ระบุวา่มปีญัหาเกดิขึน้กบัแคมเปญ 

คณุตอ้งตัง้คา่สถานะนี้ ระบบจะไมอ่ปัเดตสถานะนี้ใหโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่มกีารเริม่แคมเปญแลว้ 

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีแ่ละเวลาทีแ่คมเปญเริม่ตน้ กาํหนดคา่ดฟีอลต์ใหเ้ป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั คณุสามารถใชก้ารควบคุมปฏทินิในการเปลีย่นแปลงวนัทีน่ี้ 

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัทีแ่ละเวลาทีว่างกาํหนดการวา่แคมเปญจะเสรจ็สมบูรณ์ กาํหนดคา่ดฟีอลต์ใหเ้ป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 
คณุสามารถใชก้ารควบคมุปฏทินิในการเปลีย่นแปลงวนัทีน่ี้ 

สกลุเงนิแคมเปญ ป้อนรหสั (เชน่ USD) สาํหรบัสกลุเงนิทีใ่ชส้ําหรบัฟิลด์รายไดท้ัง้หมด 

ข้อมูลแผนแคมเปญ 

เป้าหมายรายได ้ รายไดท้ีค่าดหวงัทีจ่ะไดจ้ากแคมเปญ 

ลดีเป้าหมาย (จํานวน) จํานวนลูกคา้เป้าหมายสาํหรบัแคมเปญ 

ตน้ทนุทีจ่ดัทาํงบประมาณ จํานวนเงนิทีบ่รษิทัของคณุกําหนดงบประมาณสาํหรบัแคมเปญนี้ 

ตน้ทนุจรงิ จํานวนเงนิทีบ่รษิทัของคณุใชส้าํหรบัแคมเปญนี้ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ ชือ่ย่อเจา้ของเรคคอรด์แคมเปญ 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห์ 



ลีด 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

คาํอธบิาย คาํอธบิายของแคมเปญ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่16,350 ตวั 

 
 

ลีด 
ใชเ้พจลดีในการจดัทาํ อปัเดต และประเมนิลดี ลดี คอืผูท้ ีม่คีวามสนใจในผลติภณัฑห์รอืบรกิารของคณุ 

คณุสามารถป้อนลดีดว้ยตนเอง หรอืคุณอาจไดร้บัการระบุลดีเหลา่นัน้ คณุสามารถตดิตามลดีทีร่ะบุเพือ่พจิารณาวา่ จะสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัไดห้รอืไม่ 
การจดัทาํเรคคอรด์ลดีเป็นวธิกีารทีร่วดเรว็ในการรวบรวมขอ้มลูลกูคา้ใหม่ ในเรคคอรด์หนึง่คณุสามารถป้อนรายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทั บุคคล 
และความสนใจทางธุรกจิแทนการจดัทาํเรคคอรด์สีร่ายการของบรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง และโอกาสทางการขายได ้

ลดีจะไปตามกระบวนการจดัการลดีตามลาํดบัขัน้ตอนต่อไปนี้ คอื การประเมนิ การตรวจสอบ และการแปลงเป็นโอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
คณุอาจลบลดีออกไดด้ว้ยการเกบ็ขอ้มลูลดีดงักลา่แทนการตรวจสอบลดี คณุอาจปฏเิสธลดีนัน้แทนการแปลงลดีทีผ่า่นคณุสมบตัเิป็นโอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
หวัขอ้ทีเ่หลอืนี้จะอธบิายถงึรายละเอยีดเพิม่เตมิของขัน้ตอน 

การประเมินลีด 
ระหวา่งการประเมนิ บุคคลทีป่ระเมนิลดีจะทาํกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ไดแ้ก:่ 

 ตดิต่อ สง่อเีมล ์หรอืเยีย่มผูต้ดิต่อเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู 

 อปัเดตขอ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัลดีดว้ยขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้งมากขึน้และเพิง่ไดร้บั 

 จดัทาํ ตดิตาม และทาํกจิกรรมเกีย่วกบัลดีใหแ้ลว้เสรจ็ 

 ลอ็กบนัทกึเกีย่วกบัการโตต้อบ 

 (ไมจ่ําเป็นแต่แนะนํา) เชือ่มโยงลดีกบับรษิทัและผูต้ดิต่อ ซึง่ช่วยให:้ 

 ผูใ้ชท้ีร่ะบุใหก้บับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ (ซึง่อาจเป็นบุคคลเดยีวกบัผูใ้ชท้ีร่ะบุใหก้บัลดีดว้ยหรอืไม่กไ็ด)้ สามารถดูลดีระหวา่งกระบวนการประเมนิได ้เนื่องจากจะปรากฏในเพจบรษิทัและผูต้ดิต่อ 

 เจา้ของลดีสามารถเขา้ใชข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อไดโ้ดยการคลกิทีล่งิค์ 

 เจา้ของลดีสามารถป้อนรายละเอยีดไดม้ากกวา่ทีเ่กบ็ดว้ยลดีตามปกต ิเชน่ ผูต้ดิต่อเพิม่เตมิทีบ่รษิทั ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ และอืน่ๆ 

 หากแปลงลดีเป็นโอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงแลว้ การเชือ่มโยงบรษิทัและผูต้ดิต่อทีม่อียู่จะสามารถเรง่กระบวนการนัน้ได้ 

การตรวจสอบลีด 
กระบวนการตรวจสอบชว่ยใหผู้ป้ระเมนิสามารถรวบรวมขอ้มลูไดอ้ย่างเพยีงพอเพือ่ใชใ้นการกาํหนดลดีทีจ่ะตดิตามต่อไป เมือ่ผูป้ระเมนิกาํหนดวา่ลดีมโีอกาสทีจ่ะสรา้งรายไดใ้ห ้
ผูป้ระเมนิจะทาํการตรวจสอบลดี แลว้ระบบจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟิลด์ทีส่าํคญัมขีอ้มลูอยู ่หากตรงตามเกณฑ์ ลดีจะถูกทาํเครือ่งหมายเป็นผา่นคณุสมบตั ิ
และจะปรากฏเป็นลดีใหม่ทีผ่า่นคณุสมบตัซิึง่พนกังานขายจะมองเหน็ได ้



การตลาด 
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การตรวจสอบลดีอย่างถูกตอ้งชว่ยใหบ้รษิทัสามารถมุง่เน้นไปทีข่อ้ตกลงทางธุรกจิทีม่โีอกาสสงูไดม้ากยิง่ข ึน้ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถตัง้คา่สครปิต์ คณุสมบตัลิดี 
เพือ่ชว่ยผูป้ระเมนิในการตรวจสอบลดีอย่างถูกตอ้งตรงกนั (สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่กบัการตัง้คา่สครปิตก์ารประเมนิ โปรดดูทีก่ารตัง้คา่สครปิต์การประเมนิ) 

การเกบ็ข้อมลูลีด 
อกีอย่างหนึง่ คอื หากลดีถูกพจิารณาวา่ไมม่มีูลค่าต่อบรษิทัแลว้ ผูป้ระเมนิสามารถเกบ็ขอ้มลูลดีนัน้ออกจากระบบได ้โดยระบบจะลบลดีออกจากกระบวนการจดัการลดี 

คําแนะนํา:ในการเรยีงลาํดบัลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบ ใหจ้ดัทาํรายการใหมท่ีช่ ือ่ ลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูทีก่ารจดัทาํและแกไ้ขรายการ 
(ในหน้า 110) 

การแปลงค่าลีดเป็นโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง 
ลดีสามารถแปลงเป็นผูต้ดิต่อได ้และแปลงเป็นบรษิทั โอกาสทางการขาย และการลงทะเบยีนขอ้ตกลงไดห้ากตอ้งการโดยใชเ้พจแปลงคา่ลดี 
เพจแปลงคา่ลดีมตีวัเลอืกการแปลงคา่ลดีตามทีร่ะบุในโครงร่างการแปลงคา่ลดีทีส่ามารถใชไ้ดก้บับทบาทผูใ้ช ้หากลดีมมีลูคา่ทีเ่ป็นไปไดม้ากเพยีงพอ 
ผูป้ระเมนิสามารถแปลงลดีเป็นโอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงได ้ตราบเทา่ทีโ่ครงร่างการแปลงคา่ลดีเปิดใชง้านตวัเลอืกการแปลงคา่ลดีทัง้หมดอยู ่
โดยระบบจะพรอมต์ผูป้ระเมนิถงึบรษิทัทีจ่ะเชือ่มโยงกบัลดี ผูต้ดิต่อของบรษิทัดงักลา่วทีจ่ะเชือ่มโยงกบัลดี และโอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีจ่ะเชือ่มโยงกบัลดีนัน้ 

จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะจดัทาํโอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงใหม ่และลบลดีออกจากการประเมนิทีใ่ชง้าน (อย่างไรกต็าม คณุจะยงัคงสามารถดูลดีไดอ้ยู ่
หากตอ้งการ) 

หากผูดู้แลระบบของคณุเพิม่ตวัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งไปทีโ่ครงรา่งการแปลงคา่ลดี จะทาํใหผู้ป้ระเมนิยงัจะสามารถทาํสิง่ต่อไปนี้ไดเ้มือ่ทาํการแปลงคา่ลดี: 

 คดัลอกสมาชกิทมีของลดีไปยงัทมีในบรษิทั ผูต้ดิต่อ และโอกาสทางการขาย ทีไ่ดร้บัการจดัทาํขึน้หรอืทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงไปยงัลดีในระหวา่งกระบวนการแปลงคา่  

บทบาททมีและระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัสมาชกิทมีของลดีบนบรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืโอกาสทางการขายจะไดร้บัการกาํหนดดงันี้: 

 เมือ่ใช้เรคคอรด์ท่ีมีอยู่ ผูป้ระเมนิจะตอ้งระบุระดบัการเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีจ่ะมอบใหก้บัเจา้ของลดีในทมีบนบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงนัน้ สมาชกิคนอืน่ๆ 
ทัง้หมดในทมีของลดีจะไดร้บัระดบัการเขา้ใชเ้รคคอรด์บนเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงนัน้ตามระดบัการเขา้ใชท้ีพ่วกเขามอียู่บนเรคคอรด์ลดี อย่างไรกต็าม หากสมาชกิใดๆ ในทมีของลดี 
รวมถงึเจา้ของลดี เป็นสมาชกิของทมีบนเรคคอร์ดทีเ่ชือ่มโยงนัน้แลว้ ระดบัการเขา้ใชข้องผูใ้ชน้ัน้บนเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงดงักลา่วจะไม่มกีารเปลีย่นแปลง หากสมาชกิใดๆ ในทมี 
รวมถงึเจา้ของลดี มบีทบาททมีอยู่บนลดี ผูใ้ชน้ัน้จะไดร้บับทบาทเดยีวกนันัน้บนเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง เวน้แต่วา่ผูใ้ชน้ัน้มบีทบาททมีบนเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงอยู่แลว้ ซึง่ในกรณนีี้ 
บทบาทของผูใ้ชน้ัน้บนเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจะไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

 เมือ่มีการจดัทาํเรคคอร์ดใหม่ ผูป้ระเมนิจะตอ้งระบุระดบัการเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีจ่ะมอบใหก้บัเจา้ของลดีในทมีบนเรคคอรด์ใหม ่สมาชกิอืน่ๆ 
ในทมีของลดีจะไดร้บัระดบัการเขา้ใชเ้รคคอรด์บนเรคคอรด์ใหม่นัน้ตามระดบัการเขา้ใชท้ีพ่วกเขามอียู่บนเรคคอรด์ลดี หากสมาชกิใดๆ ในทมี รวมถงึเจา้ของลดี มบีทบาททมีอยู่บนลดี 
ผูใ้ชน้ัน้จะไดร้บับทบาทเดยีวกนันัน้บนเรคคอรด์ใหม่ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ใหม่ โปรดดูที ่ความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้ระหวา่งการแปลงคา่ลดี ในหวัขอ้นี้ 

หมายเหตุ: หากบทบาททมีทีร่ะบุใหก้บัสมาชกิในทมีบนลดีไมส่ามารถใชง้านไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง 
จะทาํใหฟิ้ลด์บทบาททมีไดร้บัการเวน้ว่างไวส้าํหรบัผูใ้ชน้ัน้บนเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง 

 เชือ่มโยงเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงของลดีไปยงับรษิทั ผูต้ดิต่อ และโอกาสทางการขาย 
ทีไ่ดร้บัการจดัทําขึน้หรอืทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงไปยงัลดีในระหวา่งกระบวนการแปลงคา่  

ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างการแปลงค่า 
ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ขอ้มลูบางอย่างจากเรคคอรด์ลดีจะถูกสง่ไปยงัฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งในเรคคอร์ดบรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
ทีไ่ดร้บัการจดัทําขึน้หรอืทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงไปยงัลดีในระหวา่งกระบวนการแปลงคา่ ตารางต่อไปนี้แสดงตวัอย่างวธิทีีส่ามารถแมปฟิลด์ในระหวา่งเรคคอรด์ 
บางฟิลด์ทีแ่สดงในตารางนี้ไดร้บัการแมปตามคา่ดฟีอลต์ ในขณะทีฟิ่ลด์อืน่ๆ ไมไ่ดร้บัการแมปตามคา่ดฟีอลต์ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดวธิแีมปฟิลด์ลดีสาํหรบับรษิทัของคุณได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการแมปฟิลด์สาํหรบัการแปลงคา่ลดี โปรดดูที ่การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงคา่ลดี 

ลีด บริษทั โอกาสทางการขาย ผูติ้ดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง 



ลีด 
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ลีด บริษทั โอกาสทางการขาย ผูติ้ดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง 

ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่ ทีอ่ยู่ของขอ้ตกลง 

รายไดต้่อปี รายไดต้่อปี ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

รายไดโ้ดยประมาณ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ยอดรวมรายได ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด้ ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 

แคมเปญ ทีม่าของแคมเปญ 

หมายเหตุ 
หากจดัทาํบรษิทัผา่นกระบวนการแป

ลงคา่ลดี 
ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัจิ

ากฟิลด์แคมเปญในเรคคอรด์ลดี 
หากผูใ้ชจ้ดัทาํบรษิทั 
ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มลูในฟิลด์นี้ได ้

ทีม่าของแคมเปญ 

หมายเหตุ 
หากจดัทาํโอกาสทางการขายผา่นกระ

บวนการแปลงคา่ลดี 
ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัจิ

ากฟิลด์แคมเปญในเรคคอรด์ลดี 
หากผูใ้ชจ้ดัทาํโอกาสทางการขาย 
ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มลูในฟิลด์นี้ได ้

ทีม่าของแคมเปญ 

หมายเหตุ 
หากจดัทาํผูต้ดิต่อผา่นกระบวนการแ

ปลงคา่ลดี 
ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัจิ

ากฟิลด์แคมเปญในเรคคอรด์ลดี 
หากผูใ้ชจ้ดัทาํผูต้ดิต่อ 
ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มลูในฟิลด์นี้ได ้

ไมส่ามารถใชไ้ด ้

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

เมอืง เมอืงทีเ่รยีกเกบ็ 
เมอืงทีส่ง่สนิคา้ 

ไมส่ามารถใชไ้ด้ เมอืงหลกั เมอืง (ของทีอ่ยูข่องขอ้ตกลง) 

บรษิทั ชือ่บรษิทั บรษิทั บรษิทั ชือ่บรษิทั 

ประเทศ ประเทศทีเ่รยีกเกบ็ 
ประเทศทีส่ง่สนิคา้ 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ประเทศหลกั ประเทศ 

วนัเดอืนปีเกดิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ วนัเดอืนปีเกดิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

คาํอธบิาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คาํอธบิาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ การใหเ้หตุผล 

อเีมล ์ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ อเีมล ์ อเีมล ์

วนัทีปิ่ดทีค่าดไว ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ วนัทีปิ่ด ไมส่ามารถใชไ้ด ้ วนัทีปิ่ด 

ชือ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ชือ่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ตําแหน่ง ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ตําแหน่ง ไมส่ามารถใชไ้ด ้

นามสกลุ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ นามสกลุ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

สกลุเงนิของลดี ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ สกลุเงนิของขอ้ตกลง 

เจา้ของลดี ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ประเภทลดี ประเภทบรษิทั ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ประเภทผูต้ดิต่อ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

นาย/คณุ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ นาย/คณุ ไมส่ามารถใชไ้ด ้
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ลีด บริษทั โอกาสทางการขาย ผูติ้ดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง 

หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ขัน้ตอนต่อไป ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ขัน้ตอนต่อไป ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ขัน้ตอนต่อไป 

จํานวนพนกังาน จํานวนพนกังาน ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

คูค่า้แรกเริม่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คูค่า้แรกเริม่ 

รายไดท้ีม่แีนวโน้ม ไมส่ามารถใชไ้ด ้ รายได ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ขนาดการซือ้ขาย 

หมายเลขโทรศพัทห์ลกั # ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน หมายเลขโทรศพัท ์

คูค่า้หลกั ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ คูค่า้หลกั 

ความสนใจในผลติภณัฑ ์ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ชือ่โอกาสทางการขายอาจเป็น: 
ความสนใจในผลติภณัฑ ์
(ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่) 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ความสนใจในผลติภณัฑ ์

การประกอบอาชพี ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ การประกอบอาชพี ไมส่ามารถใชไ้ด ้

วนัทีม่คีุณสมบตั ิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ วนัทีม่คีุณสมบตั ิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

การจดัอนัดบั ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

อา้งองิโดย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ อา้งองิโดย ไมส่ามารถใชไ้ด ้

ทีม่า ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ทีม่าลดี ทีม่าลดี ไมส่ามารถใชไ้ด ้

รฐั/จงัหวดั รฐั/จงัหวดัทีเ่รยีกเกบ็ 
รฐั/จงัหวดัทีส่ง่สนิคา้ 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้ รฐั/จงัหวดัหลกั รฐั (ของทีอ่ยูข่องขอ้ตกลง) 

เวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงาน ไมส่ามารถใชไ้ด ้ ไมส่ามารถใชไ้ด้ หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงาน ไมส่ามารถใชไ้ด ้

รหสัไปรษณยี์ รหสัไปรษณยี์ทีเ่รยีกเกบ็ 
รหสัไปรษณยี์ในการสง่สนิคา้ 

ไมส่ามารถใชไ้ด ้ รหสัไปรษณยี์หลกั รหสัไปรษณยี์ 
(ของทีอ่ยูข่องขอ้ตกลง) 

นอกจากนี้ บางฟิลด์จะแสดงคา่แตกต่างกนัซึง่เป็นผลจากกระบวนการแปลงคา่ลดี ตารางต่อไปนี้แสดงรายการคา่ใหม่ 

เรคคอรด์/ฟิลดน้ี์ เปล่ียนเป็นค่าน้ี 

เรคคอรด์ลีด 

สถานะ แปลงคา่แลว้ 

เรคคอรด์บริษทั 

เจา้ของ ผูใ้ชท้ีแ่ปลงคา่ลดี โปรดดูทีส่ว่นต่อไปนี้ ความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้ระหวา่งการแปลงคา่ลดี 

เรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

สถานะ รอดําเนนิการ 
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เรคคอรด์/ฟิลดน้ี์ เปล่ียนเป็นค่าน้ี 

ขัน้ตอนการขาย การสรา้งวสิยัทศัน์ 

ความเป็นไปได ้ 50% 

เจา้ของ ผูใ้ชท้ีแ่ปลงคา่ลดี โปรดดูทีส่ว่นต่อไปนี้ ความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้ระหวา่งการแปลงคา่ลดี 

เรคคอรด์ผูติ้ดต่อ 

เจา้ของ ผูใ้ชท้ีแ่ปลงคา่ลดี โปรดดูทีส่ว่นต่อไปนี้ ความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้ระหวา่งการแปลงคา่ลดี 

เรคคอรด์การลงทะเบียนข้อตกลง 

ชือ่ ความสนใจในผลติภณัฑใ์นลดีนัน้ คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์นี้ได ้

ประเภท มาตรฐาน 

สถานะการสง่ ไมไ่ดส้ง่ 

ความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ท่ีได้จดัทาํขึน้ระหว่างการแปลงค่าลีด 
ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน สิง่ต่อไปนี้จะเกดิขึน้เมือ่มกีารแปลงคา่ลดี: 

 หากฟิลด์ พนกังานขาย บนลดีไดร้บัการป็อปปเูลท พนกังานขายนัน้จะกลายเป็นเจา้ของเรคคอรด์ใหมใ่ดๆ ทีจ่ดัทาํขึน้ในระหวา่งการแปลงคา่ 

 หากฟิลด์ พนกังานขาย บนลดีไมไ่ดร้บัการป็อปปูเลท ผูใ้ชท้ีแ่ปลงคา่ลดีจะกลายเป็นเจา้ของเรคคอร์ดใหมใ่ดๆ ทีจ่ดัทาํขึน้ในระหวา่งการแปลงคา่ 

อย่างไรกต็าม ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเปลีย่นแปลงลกัษณะการทาํงานนี้ไดโ้ดยใชค้ณุสมบตั ิการแมปการแปลงคา่ลดี สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแมปฟิลด์เพิม่เตมิระหวา่งการแปลงค่าลดี 

การปฏิเสธลีดท่ีผ่านคณุสมบติั 
ลดีทีผ่า่นคณุสมบตัอิาจถูกปฏเิสธไดเ้ชน่กนั ซึง่โดยปกตแิลว้จะเกดิขึน้ในองค์กรทีบุ่คคลหรอืกลุม่ทีป่ระเมนิลดีนัน้ไมใ่ชพ่นกังานขายทีใ่ชล้ดีทีผ่า่นคณุสมบตัแิละแปลงเป็นรายได้ ในองคก์รเหลา่นัน้ 
พนกังานขายทีร่ะบุใหก้บัลดีทีผ่า่นคณุสมบตัอิาจกาํหนดวา่ลดีนัน้ไมม่มีลูคา่เทา่กบัทีผู่ป้ระเมนิระบุมากไ็ด ้

เมือ่ปฏเิสธลดี พนักงานขายตอ้งระบุ รหสัปฏเิสธ ในการปฏเิสธ และสามารถระบุ เหตุผลทีป่ฏเิสธ ไดด้ว้ยหากตอ้งการ หากเลอืกรหสัปฏเิสธเป็น อืน่ๆ เหตุผลทีป่ฏเิสธจะกลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
โดยระบบจะบนัทกึการปฏเิสธ บุคคลทีป่ฏเิสธ และเหตุผลทีป่ฏเิสธไว ้

พนกังานขายอาจเลอืกทีจ่ะระบุลดีซํ้าใหมเ่ป็นสว่นหนึง่ของการปฏเิสธกไ็ด ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบันโยบายของบรษิทั ลดีดงักลา่วอาจไดร้บัการระบุซํ้าใหก้บัผูจ้ดัการเพือ่ตดิตามผล 
หรอือาจกลบัไปยงัผูป้ระเมนิเริม่แรกเพือ่ประเมนิเพิม่เตมิได ้
 

การทํางานกบัโฮมเพจลีด 
โฮมเพจลดี คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการลดี  

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจลดีได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มูลสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่และลบสว่นออกจากเพจได ้

การจดัทาํลีด 
คณุสามารถจดัทาํลดีไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม่ ในสว่นลดีทีดู่ลา่สดุของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ลดี (ในหน้า 228) 
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การทาํงานกบัรายการลีด 
สว่นรายการลดีแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึ่ง Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัลดี 

รายการลีด ฟิลเตอร ์

ลดีทัง้หมด ไมม่ ี

ลดีทีแ่ปลงคา่แลว้ทัง้หมด แสดงลดีทีฟิ่ลด์สถานะถูกตัง้คา่เป็นแปลงคา่แลว้ 

ลดีทีก่าํลงัตรวจสอบคณุสมบตัทิัง้หมด แสดงลดีทีฟิ่ลด์สถานะถูกตัง้คา่เป็นเขา้เกณฑ ์

ลดีทีผ่า่นคุณสมบตัทิัง้หมด แสดงลดีทีฟิ่ลด์สถานะถูกตัง้คา่เป็นผา่นคณุสมบตั ิ

ลดีทีจ่ดัทาํลา่สดุ แสดงลดีทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีท่ ีจ่ดัทาํขึน้ 

ลดีทีแ่กไ้ขลา่สดุ แสดงลดีทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ลดีทีป่ฏเิสธทัง้หมด แสดงลดีทีฟิ่ลด์สถานะถูกตัง้คา่เป็นปฏเิสธ 

ลดีของฉัน แสดงลดีโดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ ทีต่รงตามหนึง่ในเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 ฟิลด์พนกังานขายถูกตัง้คา่เป็นชือ่ผูใ้ชข้องคณุ และฟิลด์สถานะถูกตัง้คา่เป็นเขา้เกณฑ์ 

 ฟิลด์เจา้ของลดีถูกตัง้คา่เป็นชือ่ผูใ้ชข้องคณุ และฟิลด์พนกังานขายวา่งเปลา่ และฟิลด์สถานะถูกตัง้ค่าเป็นเขา้เกณฑ์ 

ลดีใหมข่องฉัน แสดงลดีโดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ ทีต่รงตามหนึง่ในเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 ฟิลด์พนกังานขายถูกตัง้คา่เป็นชือ่ผูใ้ชข้องคณุ และฟิลด์สถานะถูกตัง้คา่เป็นผา่นคุณสมบตั ิ

 ฟิลด์เจา้ของลดีถูกตัง้คา่เป็นชือ่ผูใ้ชข้องคณุ และฟิลด์พนกังานขายถูกตัง้คา่เป็นชือ่ผูใ้ชอ้ืน่ทีไ่มใ่ชช่ือ่ผูใ้ชข้องคณุ 
และฟิลด์สถานะถูกตัง้คา่เป็นเขา้เกณฑ์ 

ลดีทีไ่ดร้บัการระบุลา่สดุของฉัน แสดงลดีทีไ่ดร้บัการระบุใหก้บัคณุจากการจดัการการมอบหมาย 
รายการจะถูกเรยีงลาํดบัตามวนัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ของการระบุลา่สดุ 
โดยมลีดีทีไ่ดร้บัการระบุใหก้บัคุณลา่สดุจากการจดัการการมอบหมายอยู่ทีด่า้นบนสดุของรายการ 
คณุยงัสามารถดูรายการนี้ไดใ้นสว่นลดีทีไ่ดร้บัการระบุลา่สดุของฉันในโฮมเพจลดี 
หากสว่นดงักลา่วสามารถใชง้านไดใ้นโครงรา่งโฮมเพจลดีสาํหรบับทบาทของคณุ 

หมายเหตุ: เมือ่ลดีไดร้บัการระบุใหก้บัคณุจากการจดัการการมอบหมาย จะมอีเีมลส์ง่ถงึคุณโดยอตัโนมตั ิเมือ่คณุคลกิที ่
URL ในอเีมล ์แลว้ไซน์อนิเขา้สู่ Oracle CRM On Demand 
ระบบจะนําคณุไปทีร่ายการลดีทีไ่ดร้บัการระบุลา่สุดของฉันโดยอตัโนมตั ิ

ลดีทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน แสดงลดีทัง้หมดทีค่ณุเป็นเจา้ของ เรยีงลาํดบัรายการตามวนัทีจ่ดัทาํ โดยลดีทีจ่ดัทาํลา่สดุจะอยู่บนสดุของรายการ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้
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ดลีูดท่ีดลู่าสดุ 
สว่นลดีทีดู่ลา่สดุของฉันแสดงลดีทีค่ณุดูลา่สดุ 

การทาํงานกบังานลีด 
สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งลดีทีเ่ปิดอยู่ของฉันแสดงงานทีม่อบหมายใหค้ณุ เรยีงลาํดบัตามวนัทีค่รบกาํหนด จากนัน้เรยีงตามความสาํคญั คณุหรอืผูจ้ดัการของคณุจะกาํหนดวนัทีค่รบกาํหนดและความสาํคญั 
ความสาํคญัของงาน เชน่ 1-สงู, 2-ปานกลาง หรอื 3-ตํ่า จะระบุโดยใชล้กูศร: ลกูศรชีข้ ึน้แสดงลาํดบัความสาํคญัสงู ไมม่ลีกูศรแสดงลาํดบัความสาํคญัปานกลาง 
และลกูศรลงแสดงลาํดบัความสาํคญัตํ่า 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle CRM On 
Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน ยกเวน้ในกรณทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-ป้าย โดย ป้าย 
เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีชน่นี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 2-ป้าย 
ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไมม่ลีูกศรสาํหรบัค่าการแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ 
สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 เมือ่ตอ้งการตรวจดูงาน ใหค้ลกิลงิคห์วัเรือ่ง 

 เมือ่ตอ้งการตรวจดูลดีทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน ใหค้ลกิชือ่ลดี 

 เมือ่ตอ้งการขยายรายการของงาน ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การดลีูดท่ีผา่นคณุสมบติั 
สว่นลดีทีผ่า่นคณุสมบตัแิสดงรายการลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิฟิลด์ชือ่เตม็คอืลงิคท์ีเ่ปิดเรคคอรด์ลดี 

 ในการเปิดเรคคอรด์ลดี ใหค้ลกิฟิลด์ชือ่เตม็ 

 เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การใช้รายงานเพ่ือวิเคราะห์การติดตามผลลีด 
สว่นรายงานอย่างน้อยหนึง่สว่นอาจแสดงบนโฮมเพจลดีของคณุ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถระบุสว่นรายงานทีจ่ะแสดงในเพจนี้ได ้ใน Oracle CRM On Demand 
รุน่มาตรฐานนัน้ สว่นการวเิคราะหก์ารตดิตามผลลดีจะแสดงขึน้ ซึง่จะแสดงความคบืหน้าทีไ่ดด้ําเนินการในการตรวจสอบคณุสมบตัลิดีในชว่ง 90 วนัสดุทา้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชส้ว่นการวเิคราะห์การตดิตามผลลดี โปรดดูที ่การวเิคราะห์การตดิตามผลลดี (ในหน้า 227) 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจลีดของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจลดีได ้
โดยขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุวา่จะแสดงสว่นใดบา้งในโฮมเพจลดีของคณุ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจลีดของคณุ 

1 ในโฮมเพจลดี ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจลดี ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
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การจดัการลีด 
ในการจดัการลดี ดําเนนิงานต่อไปนี้: 

 การระบุลดีใหม่ (ในหน้า 220) 

 การตรวจสอบคณุสมบตัขิองลดี (โปรดดูที ่"การตรวจสอบลดี" ในหน้า 221) 

 การใชส้ครปิต์คณุสมบตัลิดี (ในหน้า 221) 

 การเกบ็ขอ้มลูลดี (ในหน้า 222) 

 การแปลงคา่ลดีเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง หรอืโอกาสทางการขาย (ในหน้า 223) 

 การปฏเิสธลดี (ในหน้า 227) 

 การวเิคราะหก์ารตดิตามผลลดี (ในหน้า 227) 

 การสง่อเีมลก์ารตลาดโดยใช ้Oracle Eloqua Engage (ในหน้า 273) 

หมายเหตุ: หากคุณกาํลงัใช ้Oracle CRM On Demand Financial Services Edition และใชป้ระโยชน์จากคณุสมบตักิารแนะนํา 
ระบบจะจดัทาํลดีใหมเ่มือ่คุณเชือ่มโยงการแนะนําใหมก่บัผูต้ดิต่อ 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การระบุลีดใหม ่
ถา้ระดบัการเขา้ใชข้องคณุอนุญาตใหคุ้ณดําเนนิการดงักลา่ว คณุสามารถระบุลดีใหมด่ว้ยตนเองดว้ยการเปลีย่นเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองบนเรคคอรด์ลดี 

หมายเหตุ: ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ลดี คณุสามารถระบุเรคคอรด์ลดีใหก้บัเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเอง 
แต่คณุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ลดีใหก้บัทัง้เจา้ของและสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอร์ด โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู 
การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

หากบรษิทัของคุณใชโ้ปรแกรมจดัการการระบุ และมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ลดีสาํหรบัโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
คณุจะยงัสามารถกาํหนดลดีใหมใ่หก้บัเจา้ของใหม่ไดด้ว้ยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม่ บนคําขอ 

ในการระบุลีดใหม่ 

1 เลอืกลดีทีค่ณุตอ้งการระบุใหม่ 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอร์ด (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกลดี 

2 ในเพจรายละเอยีดลดี คลกิ แกไ้ข 



ลีด 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  221 

 

3 ในเพจการแกไ้ขลดี ทาํรายการหนึง่จากรายการต่อไปนี้: 

 ในฟิลด์ชือ่เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึ ใหค้ลกิไอคอน คน้หา แลว้เลอืกผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึอืน่ในวนิโดวก์ารคน้หา 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่เพือ่ทรกิเกอรใ์หโ้ปรแกรมจดัการการระบุ ระบุลดีใหม่ 

หมายเหตุ: โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหม่กต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยูใ่นโหมดสมดุบนัทกึ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: เวลาในการประมวลผลสาํหรบัการระบุเรคคอรด์ใหม่นัน้แตกต่างกนัไปตามความซบัซอ้นของกฎการระบุของบรษิทัของคณุ จํานวนเรคคอรด์ทีร่ะบุใหม ่และปรมิาณงานของระบบในปจัจุบนั 
 

การตรวจสอบลีด 
หากคุณพบวา่ลดีมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาเป็นโอกาสทางการขาย คณุสามารถตรวจสอบคณุสมบตัขิองลดี โดยปกตคิณุจะเลอืกการจดัอนัดบัของลดีตามการประเมนิทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจดัทาํขึน้ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัอาจจดัทาํสครปิต์การประเมนิเพือ่ช่วยคณุในการประเมนิลดีเพือ่การตรวจสอบคณุสมบตั ิสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชส้ครปิต์การตรวจสอบคุณสมบตัลิดี โปรดดูที ่
การใชส้ครปิต์การตรวจสอบคณุสมบตัลิดี (โปรดดูที ่"การใชส้ครปิต์คณุสมบตัลิดี" ในหน้า 221) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์ตรวจสอบคณุสมบตัลิดี 

ในการตรวจสอบคณุสมบติัลีด 

1 เลอืกลดี 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกลดี 

2 ในเพจรายละเอยีดลดี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟิลด์ทีจ่ําเป็นไดร้บัการป็อปปเูลทแลว้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการป็อปปเูลทกอ่นทีล่ดีจะมคีุณสมบตัคิรบ โปรดดูที ่ฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัคณุสมบตัลิดี (ในหน้า 222) 

3 คลกิที ่ทาํเครือ่งหมายแสดงคณุสมบตัคิรบ 

ระบบทาํการตรวจสอบวา่ฟิลด์ทีส่าํคญัวา่มขีอ้มลูอยู ่เมือ่ผา่นเกณฑ ์คา่ในฟิลด์ของสถานะลดีจะเปลีย่นเป็น ผา่นคณุสมบตั ิ

หมายเหตุ: หากคุณไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหลงัจากคลกิทาํเครือ่งหมายผา่นคุณสมบตั ิใหต้รวจสอบวา่ฟิลด์วนัทีผ่า่นคณุสมบตัไิมไ่ดถู้กกําหนดเองดว้ยคา่อ่านอย่างเดยีว 
 

การใช้สคริปตค์ณุสมบติัลีด 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัอาจตัง้คา่สครปิต์การประเมนิเพือ่ชว่ยคณุในการประเมนิลดีเพือ่การตรวจสอบคณุสมบตั ิสครปิต์คุณสมบตัขิองลดีประกอบดว้ยชดุคาํถามทีค่ณุใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูลกูคา้ 
การตอบกลบัของคณุจะถูกใหค้ะแนน กําหนดการถ่วงน้ําหนกั และนํามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีร่ะบุเพือ่หาผลลพัธ์หรอืคอรส์การดําเนนิการทีเ่หมาะสม 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการใชส้ครปิต์การประเมนิ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งไดร้บัการตัง้คา่ใหส้ามารถเขา้ใชง้านเรคคอรด์การประเมนิได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ทีจ่าํเป็น โปรดดูที ่
เกีย่วกบัสครปิต์การประเมนิ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการป็อปปเูลทกอ่นทีล่ดีจะมคีณุสมบตัคิรบ โปรดดูที ่ฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัคณุสมบตัลิดี (ในหน้า 222) 



การตลาด 
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ในการใช้สคริปต์คณุสมบติัของลีด  

1 เลอืกลดี 

ส◌ําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกลดี โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดลดี ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นสครปิต์คณุสมบตัขิองลดี และคลกิ เพิม่ 

หมายเหตุ: หากสว่นสครปิต์คุณสมบตัขิองลดีไมป่รากฏขึน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่งในมุมบนขวาของเพจ และเพิม่สว่นสครปิต์คุณสมบตัขิองลดีลงในโครงรา่งเพจของคณุ 
สว่นนี้จะใชง้านไดเ้ฉพาะเมือ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัไดต้ัง้คา่สครปิต์คณุสมบตัขิองลดีไว ้

3 ในวนิโดว์ คน้หา ใหค้น้หาสครปิต์ทีเ่หมาะสมแลว้คลกิ เลอืก คณุสามารถใชฟิ้ลด ์ฟิลเตอรท์ีด่า้นบนของวนิโดว์ คน้หา เพือ่ฟิลเตอรร์ายการของสครปิต์ได ้

4 ในวนิโดวส์ครปิต์คณุสมบตัขิองลดี เลอืกคาํตอบใหก้บัแต่ละคาํถามของสครปิต์ และคลกิ บนัทกึ 

เพจรายละเอยีดลดีจะปรากฏอกีครัง้ ฟิลดบ์างฟิลด์ในเรคคอรด์อาจจะถูกอปัเดตโดยอตัโนมตั ิซึง่ข ึ้นอยู่กบัผลลพัธ์ของสครปิต์  
 

ฟิลดท่ี์จาํเป็นสาํหรบัคณุสมบติัลีด 
สาํหรบัสถานะของลดีทีจ่ะไดร้บัการตัง้คา่เป็นผา่นคณุสมบตั ิบางฟิลด์ในลดีตอ้งเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเสมอและฟิลด์อืน่ๆ อาจจําเป็นดว้ยเชน่กนั ดงันี้: 

 ฟิลด์ชือ่และนามสกลุเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเสมอ 

 ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ฟิลด์ต่อไปนี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นดว้ยเชน่กนั: ชือ่เจา้ของ การจดัอนัดบั และพนักงานขาย 
ซึง่เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นทัง้ในกรณทีีค่ณุตรวจสอบคณุสมบตัลิดีโดยตรงและในกรณทีีค่ณุใชส้ครปิต์คณุสมบตัลิดี หากสครปิต์คุณสมบตัลิดีพยายามตัง้คา่ฟิลด์ สถานะ ในลดีใหเ้ป็น ผา่นคุณสมบตั ิ
และหากไม่มกีารป็อปปเูลทฟิลด์ทีจ่ําเป็นหนึง่ฟิลด์หรอืมากกวา่ จะทาํใหม้ขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏขึน้มาและสครปิต์จะถอืวา่ลดีมคีุณสมบตัไิมค่รบตามเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นสครปิต์ 
จากนัน้สครปิต์จะตัง้คา่ฟิลด์ สถานะ ตามผลลพัธ์ทีก่าํหนดไวใ้นสครปิต์วา่ไมผ่า่นเกณฑ์ 

ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเปลีย่นแปลงลกัษณะดงักลา่วนี้ไดเ้พือ่ใหฟิ้ลดช์ือ่เจา้ของ การจดัอนัดบั และพนกังานขายกลายเป็นฟิลด์ทีไ่มจ่ําเป็นสาํหรบัคณุสมบตัลิดี 
โดยการยกเลกิการเลอืกการตัง้คา่ต่อไปนี้ในโปรไฟลบ์รษิทั: จําเป็นตอ้งใชง้านชือ่เจา้ของ การจดัอนัดบั และพนักงานขาย เพือ่ตรวจสอบคณุสมบตัลิดี 

 บรษิทัของคุณสามารถเลอืกจดัทาํกระบวนการทางธุรกจิเพือ่ระบุวา่จะตอ้งมกีารป็อปปเูลทหนึง่ฟิลด์หรอืมากกวา่หรอืฟิลด์เหลา่นัน้จะตอ้งมคีา่บางอย่างกอ่นทีส่ถานะของลดีจะไดร้บัการตัง้คา่เป็น 
ผา่นคณุสมบตั ิได ้ในการทาํขัน้ตอนนี้ ผูดู้แลระบบของคณุจะตัง้คา่กระบวนการทางธุรกจิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ลดี พรอ้มกบัสถานะการเปลีย่นสาํหรบัคา่สถานะของ ผา่นคณุสมบตั ิ
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่กระบวนการทางธุรกจิ โปรดดูที ่การจดัการกระบวนการ 

 

การเกบ็ข้อมูลลีด 
แทนทีจ่ะกาํหนดคุณสมบตัลิดี คณุสามารถระบุวา่ไมจ่ําเป็นตอ้งกาํหนดคณุสมบตัแิละลบออกจากกระบวนการประเมนิ การเกบ็ขอ้มลูลดีจะไมล่บลดีแต่จะเกบ็ลดีไวใ้นฐานขอ้มลูโดยจะแสดงสถานะ 
เกบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิเ์กบ็ขอ้มลูลดี 

ในการเกบ็ข้อมูลลีด 

1 เลอืกลดีทีค่ณุตอ้งการเกบ็ขอ้มลู 

โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกลดี 

2 คลกิ เกบ็ขอ้มลู ในเพจรายละเอยีดลดี  

ฟิลด์สถานะของลดีจะเปลีย่นเป็นเกบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 
 



ลีด 
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การแปลงค่าลีดเป็นบริษทั ผูติ้ดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง หรอืโอกาสทางการขาย 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมกีารตัง้คา่ทีเ่หมาะสม คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง และโอกาสทางการขาย 
หรอืคดัลอกขอ้มลูลดีไปยงัเรคคอรด์ทีม่อียู่โดยการแปลงคา่เรคคอรด์ลดี เรคคอรด์โอกาสทางการขายใหมส่ามารถมขีอ้มลูทีม่ผีลในการคาํนวณรายได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของบรษิทัของคณุ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการแปลงค่าและผลกระทบต่อฟิลด์และคา่ โปรดดูที ่สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในระหวา่งการแปลงคา่ ในลดี (ในหน้า 213) 

หมายเหตุ: โดยทัว่ไปแลว้ คณุจะแปลงคา่ลดีใหเ้ป็นโอกาสทางการขายทีผ่า่นคณุสมบตัมิากอ่นแลว้ โปรดดูที ่การตรวจสอบคณุสมบตัลิดี (โปรดดูที ่"การตรวจสอบลดี" ในหน้า 221) 

ขัน้ตอนในสว่นนี้อธบิายถงึขัน้ตอนต่างๆ สาํหรบัสถานการณ์ทัง้สองนี้: 

สถานการณ์ท่ี 1 คณุไดร้บัลดีใหมซ่ึง่เป็นผลมาจากแคมเปญทีบ่รษิทัของคุณไดจ้ดัขึน้ คณุไดร้บัชือ่ของบุคคลตลอดจนชือ่บรษิทัของเขาซึง่เป็นสว่นของเรคคอรด์ลดีแต่ละเรคคอรด์ ขณะนี้ 
คณุตอ้งการจดัทาํผูต้ดิต่อใหม ่บรษิทัใหม่ และเรคคอรด์โอกาสทางการขายใหมท่ีอ่าจเป็นไปไดโ้ดยการใชข้อ้มลูจากลดี 

สถานการณ์ท่ี 2 คณุจดัแคมเปญซึง่ตัง้เป้าไปทีบ่รษิทัและผูต้ดิต่อทีม่อียู่แลว้ ลดีจํานวนหนึง่ไดถู้กสรา้งขึน้ ซึง่ขณะนี้คุณตอ้งการแปลงใหเ้ป็นโอกาสทางการขาย 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ ตอ้งกาํหนดการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องคณุตามทีอ่ธบิายใน การตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละบทบาทสาํหรบัการแปลงคา่ลดี 
(โปรดดูที ่"โปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละการตัง้คา่บทบาทสาํหรบัการแปลงคา่ลดี" ในหน้า 224) 
เพจแปลงคา่ลดีแสดงเฉพาะตวัเลอืกการแปลงทีใ่ชไ้ดส้าํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุตามโครงรา่งการแปลงคา่ลดีทีเ่ลอืกไวส้าํหรบับทบาทนัน้ หากไมไ่ดเ้ลอืกโครงรา่งการแปลงคา่ลดีสาํหรบับทบาทนัน้ 
โครงร่างการแปลงคา่ลดีดฟีอลต์จะถูกนํามาใช ้

การแปลงลีดให้เป็นบริษทั ผูติ้ดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง หรือโอกาสทางการขาย 

1 เลอืกลดีทีค่ณุตอ้งการแปลงคา่ 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกลดี 

2 ในเพจรายละเอยีดลดี คลกิ แปลงคา่ 

3 ในเพจแปลงคา่ลดี ดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี้: 

 ในการจดัทาํเรคคอรด์ของบรษิทัและผูต้ดิต่อใหมใ่หก้บัลดีนี้ (สถานการณ์ที ่1) เลอืกตวัเลอืก จดัทาํบรษิทัใหมอ่ตัโนมตั ิและ จดัทาํผูต้ดิต่อใหมอ่ตัโนมตั ิ

ในสว่นบรษิทั ฟิลด์บรษิทัสาํหรบัลดีจะปรากฏในฟิลด์ชือ่บรษิทัตามคา่ดฟีอลต ์ในสว่นผูต้ดิต่อ ชือ่และนามสกลุสาํหรบัลดีนัน้จะปรากฏตามคา่ดฟีอลต์ 

 ในการจดัทาํโอกาสทางการขายใหมแ่ละเชือ่มโยงโอกาสทางการขายนัน้กบับรษิทัและผูต้ดิต่อทีม่อียู่ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใชบ้รษิทัทีม่อียู่ และใชผู้ต้ดิต่อทีม่อียู ่

หากเรคคอรด์ลดีมบีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทันี้จะปรากฏในฟิลด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หากเรคคอรด์ลดีมผีูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง ผูต้ดิต่อนี้จะปรากฏในฟิลด์ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในการเชือ่มโยงลดีกบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิไอคอนคน้หา ซึง่อยู่ถดัจากฟิลด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืฟิลด์ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง และเลอืกบรษิทัและผูต้ดิต่ออืน่ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชือ่ทีป่รากฏในฟิลด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งและฟิลด์ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ถูกตอ้ง และเลอืกปุ่มตวัเลอืก ใชบ้รษิทัทีม่อียู่ และ ใชผู้ต้ดิต่อทีม่อียู่ 

4 (ไมจ่ําเป็น) ในการแปลงลดีเป็นโอกาสทางการขาย ใหเ้ลอืกตวัเลอืก จดัทาํโอกาสใหมอ่ตัโนมตั ิและป้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่างๆ 

หมายเหตุ: ชือ่และนามสกลุจากเรคคอรด์ลดีจะปรากฏในฟิลด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งตามคา่ดฟีอลต์ และคุณสามารถแกไ้ขฟิลด์นี้ได้ ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ฟิลด์รายได ้วนัทีปิ่ด 
ขัน้ตอนต่อไป และคาํอธบิาย จะปรากฏในสว่นโอกาสทางการขายของเพจแปลงคา่ลดีเชน่กนั คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์เหลา่นี้ไดท้ีน่ี่ 
และคา่ของฟิลด์เหลา่นี้จะถูกสง่ไปยงัเรคคอรด์โอกาสทางการขาย คณุอาจเหน็ฟิลด์ทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวา่ผูดู้แลระบบของคณุไดต้ัง้คา่โครงรา่งสาํหรบัเพจแปลงคา่ลดีไวอ้ย่างไร 

5 หากคุณตอ้งการคดัลอกทมีของลดีไปยงัทมีบนบรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืโอกาสทางการขาย ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

a เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย คดัลอกทมีของลดี ในสว่นทีเ่หมาะสมของเพจ ตวัอย่างเชน่ หากคุณตอ้งการคดัลอกทมีของลดีไปยงัโอกาสทางการขายใหม ่ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
คดัลอกทมีของลดี ในสว่น โอกาสทางการขาย ของเพจ 

b เลอืกระดบัการเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการมอบใหก้บัเจา้ของลดีในสว่นทีเ่หมาะสมของเพจ ตวัอยา่งเชน่ หากคุณเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย คดัลอกทมีของลดี ในสว่น โอกาสทางการขาย 
ของเพจ จากนัน้ใน การเขา้ใชเ้รคคอรด์โดยเจา้ของลดี ในฟิลด ์ทมีโอกาสทางการขาย ใหเ้ลอืกระดบัการเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการมอบใหก้บัเจา้ของลดีบนโอกาสทางการขายใหม่ 



การตลาด 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเปิดใชง้านการรบัคา่ทมีสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อและโอกาสทางการขาย โดยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้านการรบัคา่ทมีหลกัสาํหรบัผูต้ดิต่อ และชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการรบัคา่ทมีหลกัสาํหรบัโอกาสทางการขาย ในเพจโปรไฟลบ์รษิทั 
หากมกีารเปิดใชง้านการรบัคา่ทมีสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหรอืโอกาสทางการขายแลว้ 
ทมีของผูต้ดิต่อหรอืโอกาสทางการขายจะรบัสมาชกิในทมีของบรษิทัทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงกบัลดีในระหวา่งการแปลงคา่ลดีโดยอตัโนมตั ิถงึแมว้า่จะไมไ่ดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
คดัลอกทมีของลดี ไวใ้นสว่นผูต้ดิต่อหรอืโอกาสทางการขายของเพจแปลงคา่ลดีกต็าม 

6 ในการเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีร่ะบุของลดีเขา้กบับรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืโอกาสทางการขาย 
ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายทีจ่ะเชือ่มโยงประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองนัน้ในส่วนทีเ่หมาะสมของเพจ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุเป็นผูท้ ีก่าํหนดว่าประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองประเภทใดจะสามารถเชือ่มโยงเขา้กบัเรคคอรด์ได ้
โดยทาํใหม้ตีวัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้งใชง้านไดเ้มือ่ตัง้คา่โครงรา่งสาํหรบัเพจแปลงคา่ลดี 

7 (ไมจ่ําเป็น) ในการแปลงลดีเป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหเ้ลอืกตวัเลอืก จดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลงอตัโนมตั ิและป้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่างๆ 

หมายเหตุ: คา่ของฟิลด์ความสนใจในผลติภณัฑ์และฟิลด์บรษิทัคู่คา้หลกัจากเรคคอรด์ลดีจะปรากฏในฟิลดช์ือ่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงและฟิลด์บรษิทัคูค่า้หลกัตามลาํดบัตามคา่ดฟีอลต์ 
และคุณสามารถแกไ้ขฟิลด์เหลา่นี้ได ้ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ฟิลด์รายได ้วนัทีปิ่ด ขัน้ตอนต่อไป และคาํอธบิายยงัจะปรากฏในสว่นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงของเพจแปลงคา่ลดีดว้ยเชน่กนั 
คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์เหลา่นี้ไดท้ีน่ี่ และคา่ของฟิลด์เหลา่นี้จะถูกสง่ไปยงัเรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง คณุอาจเหน็ฟิลด์ทีแ่ตกต่างกนั 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวา่ผูดู้แลระบบของคณุไดต้ัง้คา่โครงรา่งสาํหรบัเพจแปลงคา่ลดีไวอ้ย่างไร 

8 ในการแปลงคา่ลดี ใหค้ลกิ บนัทกึ 

เมือ่การแปลงคา่เสรจ็สมบูรณ์แลว้: 

 เพจรายละเอยีดลดีจะปรากฏอกีครัง้พรอ้มดว้ยคา่เหลา่นี้ สว่นใหญ่ขึน้กบัการเลอืกทีค่ณุไดท้าํไวใ้นเพจแปลงคา่ลดี 

 ฟิลด์สถานะสาํหรบัลดีคอื แปลงคา่แลว้ 

 คา่ในฟิลดบ์รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งและผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งจะเหมอืนกนักบัคา่ทีเ่คยอยู่ในเพจแปลงคา่ลดี 

 หากคุณแปลงคา่ลดีใหเ้ป็นโอกาสทางการขาย คา่ของฟิลด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง จะเหมอืนกนักบัชือ่โอกาสทางการขายใหมท่ีอ่ยู่ในเพจแปลงคา่ลดี 

 หากคุณแปลงคา่ลดีใหเ้ป็นโอกาสทางการขาย เรคคอรด์โอกาสทางการขายใหมซ่ึง่ถูกจดัทาํจากกระบวนการแปลงคา่จะมลีดีทีแ่ปลงคา่แลว้ซึง่เชือ่มโยงกบัเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย  

 หากคุณแปลงคา่ลดีใหเ้ป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลง คา่ของฟิลด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งจะเหมอืนกนักบัชือ่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงใหม่ทีค่ณุระบุในเพจแปลงคา่ลดี 

 หากคุณแปลงคา่ลดีใหเ้ป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลง เรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลงใหมซ่ึง่ถูกจดัทาํจากกระบวนการแปลงคา่จะเชือ่มโยงกบัลดีทีแ่ปลงคา่แลว้ 

 หากคุณแปลงคา่ลดีใหเ้ป็นโอกาสทางการขาย (ขัน้ตอนที ่4) หรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ขัน้ตอนที ่7) 
เรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงใหมจ่ะรบัคา่ฟิลด์บางฟิลด์จากลดี 

 คณุจะยงัคงสามารถตรวจดูเรคคอรด์ลดีได ้แต่กระบวนการทางธุรกจิจะเปลีย่นไปยงัเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่หมาะสม 

หมายเหตุ: คณุสามารถแปลงค่าลดีเดยีวกนัเป็นบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อไดห้ลายครัง้ แต่คณุสามารถแปลงคา่ลดีเป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงหรอืโอกาสทางการขายไดเ้พยีงครัง้เดยีว 
หากคุณแปลงคา่ลดีเป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงหรอืโอกาสทางการขาย คณุจะไมส่ามารถแปลงคา่ไปเป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงหรอืโอกาสทางการขายอืน่ไดอ้กี อย่างไรกต็าม 
ลดีทีไ่ดร้บัการแปลงคา่เป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลง สามารถแปลงคา่อกีครัง้ไปเป็นผูต้ดิต่อหรอืบรษิทัอืน่ได ้
 

โปรไฟลก์ารเขา้ใช้และการตัง้ค่าบทบาทสาํหรบัการแปลงค่าลีด 
ในการแปลงคา่ลดีเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง หรอืโอกาสทางการขาย คณุจะตอ้งมกีารตัง้คา่ทีเ่หมาะสมในบทบาทผูใ้ชข้องคณุและในโปรไฟล์การเขา้ใชข้องคณุ ทัง้นี้ 
ขึน้อยูก่บัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการแปลงคา่ลดี และวธิทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่เพจการแปลงคา่ลดี ระบบจะใหต้วัเลอืกต่อไปนี้อย่างน้อยหนึง่ตวัเลอืกสาํหรบัแปลงคา่ลดี: 

 หา้มแปลงคา่ 

 จดัทาํอตัโนมตั ิ 

 ใชค้า่ทีม่อียู่ 



ลีด 
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หวัขอ้นี้อธบิายการตัง้คา่บทบาทและโปรไฟล์การเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นต่อการแปลงคา่ลดี ซึง่ข ึน้อยู่กบัวา่มกีารใชต้วัเลอืกใดทีม่ ีและขึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงคา่ 

การตัง้ค่าบทบาทสาํหรบัการแปลงค่าลีด 
ในการแปลงคา่ลดีเป็นเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ คณุจะตอ้งตัง้คา่บทบาทผูใ้ชข้องคณุดงันี้: 

 ตอ้งใชง้านสทิธิแ์ปลงคา่ลดี 

 เพือ่ใหค้ณุสามารถแปลงคา่ลดีเป็นประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ โดยใชต้วัเลอืก ใชค้า่ทีม่อียู่ คณุจะตอ้งใชง้านการตัง้ค่า มสีทิธิเ์ขา้ใช ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เพือ่ใหค้ณุสามารถแปลงคา่ลดีเป็นประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ โดยใชต้วัเลอืก จดัทาํอตัโนมตั ิคณุจะตอ้งใชง้านการตัง้คา่ มสีทิธิเ์ขา้ใช ้และ สามารถจดัทาํได ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การตัง้ค่าโปรไฟลก์ารเข้าใช้สาํหรบัการแปลงลีด 
ตารางต่อไปนี้แสดงระดบัการเขา้ใชต้ํ่าสดุทีใ่หค้ณุสามารถแปลงคา่ลดีได ้ระดบัการเขา้ใชท้ีป่รากฏทีน่ีจ่ะตอ้งมอียู่ในโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ี ่Oracle CRM On Demand 
ใชใ้นการดงึขอ้มลูระดบัการเขา้ใชข้องคณุสาํหรบัเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ  

ตารางต่อไปนี้แสดงระดบัการเขา้ใชต้ํ่าสดุทีจ่ําเป็นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ลดี 

ประเภทเรคคอรด์ ระดบัการเข้าใช้ 

ลีด อ่าน/แกไ้ข 

ตารางต่อไปนี้แสดงระดบัการเขา้ใชต้ํ่าสดุทีจ่ําเป็นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์ลดี 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 

ลีด 

 

กจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ อ่าน/แกไ้ข 

กจิกรรมทีเ่ปิด อ่าน/แกไ้ข 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 อ่าน 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 ถงึ 40 อ่าน/แกไ้ข 

ทมีของลดี อ่าน/แกไ้ข 

ตารางต่อไปนี้แสดงระดบัการเขา้ใชง้านขัน้ตํ่าทีจ่าํเป็นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ระดบับนสดุอืน่ๆ ทีร่วมอยู่ในกระบวนการแปลงคา่ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีคุ่ณเลอืกในกระบวนการแปลงคา่ 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกตวัเลอืก ไมจ่ดัทาํ ใหก้บัประเภทเรคคอรด์บนเพจการแปลงคา่ลดี จะทําใหร้ะดบัของการเขา้ใชง้านทีค่ณุมตี่อประเภทเรคคอรด์ไมเ่กีย่วขอ้งกนั 

ประเภทเรคคอรด์ ใช้ค่าท่ีมีอยู่ จดัทาํอตัโนมติั 

บริษทั อ่านอย่างเดยีว อ่านอย่างเดยีว 

กิจกรรม อ่านอย่างเดยีว อ่านอย่างเดยีว 

ผูติ้ดต่อ อ่านอย่างเดยีว อ่านอย่างเดยีว 

การลงทะเบียนข้อตกลง ไมส่ามารถใชไ้ด ้ อ่านอย่างเดยีว 

โอกาสทางการขาย ไมส่ามารถใชไ้ด ้ อ่านอย่างเดยีว 
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ตารางต่อไปนี้แสดงระดบัการเขา้ใชง้านขัน้ตํ่าทีจ่าํเป็นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัตวัเลอืกทีค่ณุเลอืกในกระบวนการแปลงคา่ 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ท่ีเก่ียวข้อง ใช้ค่าท่ีมีอยู่ จดัทาํอตัโนมติั 

บริษทั 

 

ทมีของบรษิทั อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข 

ทีอ่ยู ่ อ่านอย่างเดยีว อ่าน/จดัทาํหากลดีประกอบดว้ยทีอ่
ยู่ มฉิะนัน้ 
ระดบัการเขา้ใชง้านจะไมเ่กีย่วขอ้งกั

น 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข 

ผูติ้ดต่อ 

 

บรษิทั อ่านอย่างเดยีว อ่านอย่างเดยีว 

ทีอ่ยู ่ อ่านอย่างเดยีว อ่าน/จดัทาํหากลดีประกอบดว้ยทีอ่
ยู่ มฉิะนัน้ 
ระดบัการเขา้ใชง้านจะไมเ่กีย่วขอ้งกั

น 

ทมีของผูต้ดิต่อ อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข 

โอกาสทางการขาย 

 

ผูต้ดิต่อ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ อ่าน/จดัทาํ 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01 ถงึ 03 อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข 

ทมีในโอกาสทางการขาย อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข 

รายได ้ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ อ่าน/จดัทาํ/แกไ้ข 

เข้าใช้กิจกรรมและเรคคอรด์ออบเจกตท่ี์กาํหนดเองท่ีเช่ือมโยงกบัลีด 
ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน การแปลงคา่ลดีจะลม้เหลวหากคุณไม่มสีทิธิแ์กไ้ขสิง่ต่อไปนี้ทัง้หมด: 

 กจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงของลดี 

 เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งในประเภทเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองของลดี หากคณุเลอืกตวัเลอืกทีจ่ะเชือ่มโยงเรคคอรด์เหลา่นัน้เขา้กบับรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืโอกาสทางการขาย ในเพจแปลงคา่ลดี 

อย่างไรกต็าม ถา้ผูดู้แลระบบของคณุเลอืกการตัง้คา่แปลงเฉพาะออบเจกต์ทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่กไ้ขไดบ้นโปรไฟลบ์รษิทั คณุจะสามารถแปลงคา่ลดีไดส้าํเรจ็ 
แมว้า่คณุจะไมม่สีทิธิแ์กไ้ขกจิกรรมทัง้หมดและเรคคอรด์ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ชือ่มโยงกบัลดีกต็าม ในกรณดีงักลา่ว 
เฉพาะเรคคอรด์ทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงทีค่ณุมสีทิธิแ์กไ้ขเทา่นัน้จะถูกเชือ่มโยงไปยงัเรคคอรด์ทีไ่ดร้บัการจดัทาํขึน้หรอือปัเดตหลงัจากการแปลงคา่ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีี ่Oracle CRM On Demand กาํหนดโปรไฟล์การเขา้ใชง้านทีจ่ะใช ้โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัการทาํงานกบัเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์หลกั 

 วธิกีารกาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชส้าํหรบัการทาํงานกบัเรคคอรด์ประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ: ในการแปลงคา่ลดีเป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ตอ้งมกีารตัง้คา่ใหบ้รษิทัของคณุใช ้Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management 
Edition สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การจดัการความสมัพนัธ์คูค่า้ โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand for Partner Relationship 
Management Configuration Guide 
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การปฏิเสธลีด 
แทนทีจ่ะแปลงลดีทีม่คีณุสมบตัเิป็นโอกาสทางการขาย คณุอาจตดัสนิใจวา่ลดีนัน้ไมม่คีา่เทา่กบัทีผู่ป้ระเมนิระบุไว ้และลบลดีออกจากกระบวนการจดัการลดี การปฏเิสธลดีจะไมเ่ป็นการลบลดี 
แต่จะเกบ็ลดีไวใ้นเรคคอรด์ของบรษิทัโดยมสีถานะเป็น ปฏเิสธ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์ปฏเิสธลดี 

ในการปฏิเสธลีดทีมี่คุณสมบติั 

1 เลอืกลดีทีค่ณุตอ้งการปฏเิสธ 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกลดี 

2 คลกิ ปฏเิสธ ในเพจรายละเอยีดลดี 

3 ในเพจปฏเิสธลดี ใหป้้อนขอ้มลูนี้: 

 ในฟิลด์รหสัปฏเิสธ ใหเ้ลอืกคา่จากรายการดรอปดาวน์   

หมายเหตุ: ฟิลด์ สถานะ จะถูกแสดงในเพจ ปฏเิสธลดี ฟิลด์สถานะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวและจะถูกตัง้คา่เป็น ปฏเิสธ 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถจํากดัคา่ทีจ่ะมใีหเ้ลอืกไดใ้นฟิลด ์รหสัปฏเิสธ โดยวธิกีารกาํหนดรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้ทีม่ฟิีลด์ สถานะ ใหเ้ป็นรายการสาํหรบัเลอืกหลกั 
และกาํหนดใหฟิ้ลด์ รหสัปฏเิสธ ใหเ้ป็นรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (ไมจ่ําเป็น) ในฟิลด์เหตุผลทีป่ฏเิสธ ใหป้้อนเหตุผลในการปฏเิสธ 

หมายเหตุ: หากตัง้คา่รหสัปฏเิสธเป็น อืน่ๆ จะตอ้งระบุฟิลด์เหตุผลทีป่ฏเิสธ 

 ในการระบุลดีใหก้บัเจา้ของใหม ่ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่

หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่กฎการระบุลดีไวแ้ลว้ การเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่จะทาํใหโ้ปรแกรมจดัการการระบุ ระบุลดีใหมโ่ดยใชก้ฎการระบุลดี 
ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบันโยบายของบรษิทัคณุ ลดีทีถู่กปฏเิสธอาจถูกระบุใหมใ่หก้บัเจา้ของเดมิหรอืใหก้บัโปรแกรมจดัการของเจา้ของเดมิ 
โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหม่กต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยูใ่นโหมดสมดุบนัทกึ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอร์ดรว่มกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

4 คลกิ ยนืยนัการปฏเิสธ 

เพจรายละเอยีดลดีจะปรากฏอกีครัง้พรอ้มขอ้มลูการปฏเิสธ รวมถงึชือ่ของคณุ, รหสัปฏเิสธ และเหตุผลทีป่ฏเิสธ (ถา้ระบุไว)้ คา่ฟิลด์สถานะลดีจะเปลีย่นเป็น ปฏเิสธ 
 

การวิเคราะหก์ารติดตามผลลีด 
ในรุน่ Standard Edition ของ Oracle CRM On Demand 
สว่นการวเิคราะหก์ารตดิตามผลลดีของโฮมเพจลดีใหข้อ้มลูทีช่ว่ยคณุวเิคราะห์ความคบืหน้าในการตรวจสอบคณุสมบตัลิดีใน 90 วนัทีผ่า่นมา 

ในสว่นของโฮมเพจลดี คณุสามารถทาํดงัต่อไปนี้ 

 ประเมนิประสทิธภิาพของทมีขายจากมุมมองต่างๆ 

 ดูสถานะลดีของสมาชกิทมีขายแต่ละคน โดยการเลอืกเจา้ของลดีหรอืพนกังานขาย 

 ดูขอ้มลูตามเดอืนหรอืสปัดาหเ์พือ่ดูสถานะลดีในชว่งเวลาดงักลา่ว  

 ระบุการดําเนนิการทีจ่ําเป็นตอ้งทาํเพือ่เลือ่นชัน้ลดีไปสูก่ระบวนการขาย 
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 คลกิทีส่ว่นในแผนภูมเิพือ่ดูรายการลดี 

 ดาวน์โหลดหรอืพมิพก์ารวเิคราะหเ์หลา่นี้ 
 

ฟิลดลี์ด 
ใชเ้พจลดี เพือ่เพิม่ลดีหรอือปัเดตรายละเอยีดลดีทีม่อียู่แลว้ เพจลดี จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของลดี 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขลดีในเพจรายการลดี และเพจรายละเอยีดลดีได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ ดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการดรอปดาวน์ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็บนหน้าจออาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลลีดหลกั 

บรษิทั สาํหรบับรษิทั สอดคลอ้งกบัชือ่บรษิทั 

อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องลดี สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัตวัอกัษรทีร่องรบัสาํหรบัใชใ้นทีอ่ยู่อเีมล ์โปรดดูที ่เกีย่วกบัตวัอกัษรพเิศษในทีอ่ยู่อเีมล ์(ในหน้า 
58) 

หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี ขอ้บ่งใชก้ารตัง้คา่ลดีวา่จะรบัอเีมลห์รอืไม่ 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัโอกาสทางการขาย 

สถานะ สถานะของลดี เชน่ เขา้เกณฑ ์ผา่นคณุสมบตั ิแปลงคา่แลว้ ปฏเิสธ และเกบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 
สามารถเปลีย่นไดเ้ฉพาะในเพจแกไ้ขลดีเทา่นัน้ ไม ่สามารถทาํไดใ้นเพจลดีใหม่ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ฟิลด์นี้และความหมายของคา่ ดูทีค่า่ฟิลด์สถานะดา้นลา่ง 

การจดัอนัดบั การจดัอนัดบัสเกลทีก่าํหนดโดยบรษิทัของคณุ เชน่ A = สงู, B = ปานกลาง, C = เยีย่ม และ D = ตํ่า 

ความสนใจในผลติภณัฑ ์ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีล่ดีใหค้วามสนใจ 

รายไดท้ีม่แีนวโน้ม รายไดท้ีม่แีนวโน้มในสกลุเงนิทีคุ่ณหรอืผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเลอืก 

วนัทีปิ่ดทีค่าดไว ้ วนัทีแ่ละเวลาทีล่ดีคาดวา่จะปิด 

ขัน้ตอนต่อไป คาํอธบิายขัน้ตอนถดัไปทีจ่ะดําเนนิการ 

ทีม่า ชนดิทีม่าทีก่าํหนดโดยบรษิทัของคณุ เชน่ การโฆษณา จดหมาย กจิกรรมทางการตลาด การสง่เสรมิการขาย การแนะนํา การแสดงสนิคา้ 
เวบ็ คูค่า้ ซือ้ เชา่ และอืน่ๆ 

แคมเปญ แคมเปญทีส่รา้งลดีนี้หรอืเชือ่มโยงกบัลดีนี้ 

อุตสาหกรรม ชนดิอุตสาหกรรมสาํหรบัลดีทีต่ัง้คา่โดยบรษิทัของคณุ 



ลีด 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

รายไดต้่อปี รายไดต้่อปีสาํหรบับรษิทัของลดี 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัลดีนี้ จําเป็นตอ้งแปลงลดีเป็นโอกาสทางการขาย 

ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัลดีนี้ จําเป็นตอ้งแปลงลดีเป็นโอกาสทางการขาย 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ชือ่มโยงกบัลดีนี้ ฟิลด์นี้จะถูกตัง้คา่โดยอตัโนมตัเิมือ่มกีารแปลงคา่ลดีเป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง โอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบัลดีนี้ จําเป็นตอ้งแปลงลดีเป็นโอกาสทางการขาย 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์ลดี 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

ชือ่เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์ลดี 

ระบุเจา้ของใหม ่ ระบุวา่ลดีควรไดร้บัการระบุใหม่ หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่กฎการระบุลดี 
การเลอืกฟิลด์นี้จะทรกิเกอรโ์ปรแกรมจดัการการระบุใน Oracle CRM On Demand 
ใหป้ระมวลผลลดีอกีครัง้และระบุลดีตามกฎ โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหม่กต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดสมดุบนัทกึ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

หมายเหตุ: เวลาในการดําเนินการสาํหรบัการระบุเรคคอรด์ใหมอ่าจแตกต่างกนัตามความซบัซอ้นของกฎการระบุของบรษิทั 
จํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะระบุใหม่ และโหลดระบบปจัจุบนั ชือ่เจา้ของลดีจะเปลีย่นแปลงเมือ่ระบุเรคคอรด์ใหม ่

พนกังานขาย ชือ่ของพนกังานขายทีบ่รษิทัของคณุระบุใหก้บัลดีนี้ 

ฟิลด์ พนกังานขาย ในลดีอาจไดร้บัการอปัเดตโดยอตัโนมตั ิโดยขึน้อยู่กบัวธิทีีค่ณุเชือ่มโยงบรษิทักบัลดี ดงันี้: 

 หากคุณเชือ่มโยงบรษิทักบัลดีไวอ้ย่างชดัเจนโดยการเลอืกบรษิทัไวใ้นฟิลด์ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ในเรคคอรด์ลดี 
และหากมกีารระบุเจา้ของใหก้บับรษิทั ฟิลด์ พนักงานขาย 
ในลดีดงักลา่วจะไดร้บัการป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัดิว้ยชือ่ของเจา้ของบรษิทัทีคุ่ณเลอืกไว ้หากมกีารเลอืกการตัง้คา่ 
อปัเดตฟิลด์พนกังานขายโดยอตัโนมตั ิเมือ่เชือ่มโยงบรษิทับนเรคคอรด์ลดี ไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทั 
หากยกเลกิการเลอืกการตัง้คา่ดงักลา่วนี้ ฟิลด์ พนกังานขาย ในลดีจะไมไ่ดร้บัการป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิ 

 หากคุณจดัทาํลดีเป็นเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั ฟิลด์ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ในเรคคอรด์ลดีจะไดร้บัการป็อปปเูลทดว้ยชือ่ของบรษิทั 
แต่ฟิลด ์พนกังานขาย ในเรคคอรด์ลดีนัน้จะไมไ่ด้รบัการป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิแมว้า่จะมกีารเลอืกการตัง้คา่ 
อปัเดตฟิลด์พนกังานขายโดยอตัโนมตั ิเมือ่เชือ่มโยงบรษิทับนเรคคอรด์ลดี ไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทักต็าม 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิทีอ่ธบิายลดี จํากดัตวัอกัษรที ่16,350 ตวั 

เวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ทีเ่ชือ่มโยงกบัลดี 

สถานะความเป็นเจา้ของ สถานะปจัจุบนัของความเป็นเจา้ของสาํหรบัลดี 

การประกอบอาชพี ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

รายไดโ้ดยประมาณ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์สกลุเงนิ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

วนัเดอืนปีเกดิ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

อาย ุ ฟิลด์นี้จะคาํนวณจากฟิลด์วนัเดอืนปีเกดิ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services 
Edition 

วนัทีม่คีุณสมบตั ิ ป็อปปเูลทอตัโนมตัดิว้ยวนัทีป่จัจุบนัเมือ่ตัง้คา่ฟิลด์สถานะเป็นผา่นคณุสมบตั ิ 

 

ค่าฟิลดส์ถานะ 
ขณะอยูใ่นระหวา่งกระบวนการจดัการลดี ฟิลด์สถานะลดีจะระบุวา่อยู่ทีจุ่ดใดในกระบวนการ คา่สถานะเป็นวธิหีลกัในการฟิลเตอรล์ดี สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการจดัการลดี โปรดดูที ่ลดี 
(ในหน้า 213) 

ตารางต่อไปนี้จะแสดงคา่ทีเ่ป็นไปไดข้องฟิลด์สถานะ 

 

สถานะ คาํอธิบาย 

เกบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ ผลลพัธ์จากการดําเนนิขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลูออกจากระบบเสรจ็สมบูรณ์ (การเกบ็ขอ้มลูลดี (ในหน้า 222)) 
ลดีจะถูกกาํหนดเป็นไม่มคีา่สาํหรบับรษิทัของคณุและถูกลบออกจากกระบวนการประเมนิ 

แปลงคา่แลว้ ผลลพัธ์จากการดาํเนนิขัน้ตอนการแปลงเสรจ็สมบูรณ์ (การแปลงลดีเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง หรอืโอกาสทางการขาย (โปรดดูที ่
"การแปลงค่าลดีเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง หรอืโอกาสทางการขาย" ในหน้า 223)) 
ลดีจะถูกกาํหนดเป็นมคีา่เพยีงพอทีจ่ะแปลงเป็นโอกาสทางการขาย 

ผา่นคณุสมบตั ิ ผลลพัธ์จากการดําเนนิขัน้ตอนการตรวจสอบคณุสมบตัเิสรจ็สมบูรณ์ (การตรวจสอบคุณสมบตัลิดี (โปรดดูที ่"การตรวจสอบลดี" ในหน้า 221)) 
ลดีผา่นกระบวนการตรวจสอบคณุสมบตั ิเจา้ของหใมจ่ะเป็นพนกังานขายทีร่ะบุใหก้บัลดี 

เขา้เกณฑ ์ ผลลพัธ์จากการดําเนนิขัน้ตอนการจดัทาํขัน้ตอนเสรจ็สมบูรณ์ (การตรวจสอบคุณสมบตัลิดี (โปรดดูที ่"การตรวจสอบลดี" ในหน้า 221)) 
ลดีถูกจดัทาํและกําลงัดําเนนิการหรอืกาํลงัจะเริม่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบตั ิคา่ดฟีอลต์เจา้ของคอืผูท้ ีจ่ดัทาํลดี 

ปฏเิสธ ผลลพัธ์จากการดําเนนิขัน้ตอนการปฏเิสธเสรจ็สมบูรณ์ (การปฏเิสธลดี (ในหน้า 227)) 
ลดีทีผ่า่นคุณสมบตัจิะถูกกาํหนดเป็นไม่มคีา่มากเทา่กบัทีผู่ป้ระเมนิคาดไวต้ัง้แต่ตน้ 
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4 การขาย 

Oracle CRM On Demand จดัเตรยีมประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูการขาย: 

 บริษทั ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัต่างๆ ทีค่ณุดําเนินธุรกจิดว้ย 

 ผูติ้ดต่อ ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่ตดิตามบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัและโอกาสทางการขาย 

 โอกาสทางการขาย ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการโอกาสทางการขายซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะสรา้งรายได ้

 การประมาณการ ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่สรา้งการประมาณการรายไดข้องแต่ละไตรมาสจากโอกาสทางการขายทีม่อียู่  

ประเภทเรคคอรด์ลดียงัเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีก่ารขาย เนื่องจากลดีอาจแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขาย  

Oracle CRM On Demand ยงัจดัเตรยีมประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูการวางแผนธุรกจิและการขาย: 

 แผนธุรกิจ ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่สร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการดาํเนินการสาํหรบับริษทั ผูติ้ดต่อ หรือผลิตภณัฑ์ 

 วตัถปุระสงค์ ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการเป้าหมายระดบัสงูทีคุ่ณตอ้งการบรรล ุ 

 บริษทัของแผน ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่ตดิตามวธิแีมปบรษิทักบัแผนธุรกจิ 

 ผูติ้ดต่อเรื่องการวางแผน ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่เชือ่มโยงผูต้ดิตอ่กบัแผนธุรกจิ 

 โอกาสของแผน: ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่เชือ่มโยงโอกาสทางการขายกบัแผนธุรกจิ 
 

การจดัการการขาย 
ในการจดัการการขาย ใหท้าํตามขัน้ตอนต่อไปนี้: 

1 กระบวนการการจดัการโอกาสทางการขาย (ในหน้า 232) 

2 กระบวนการการจดัการบรษิทั (ในหน้า 232) 

3 กระบวนการจดัการผูต้ดิต่อ (ในหน้า 233) 

4 กระบวนการจดัการการประมาณการสาํหรบัผูใ้ชท้ีเ่ป็นพนกังานขาย (ในหน้า 233) 

5 กระบวนการจดัการการประมาณการสาํหรบัผูดู้แลระบบการประมาณการ (ในหน้า 234) 

6 กระบวนการจดัการปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 234) 
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กระบวนการการจดัการโอกาสทางการขาย 
ในการจดัการโอกาสทางการขาย ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

1 ตรวจสอบฟิลด์โอกาสทางการขายและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่ฟิลด์โอกาสทางการขาย (ในหน้า 296) 

2 จดัทาํเรคคอรด์โอกาสทางการขายใหม่ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

3 เพิม่เรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑใ์หก้บัโอกาสทางการขาย โปรดดูที ่การเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัโอกาสทางการขาย (ในหน้า 285) 

4 กาํหนดผูต้ดิต่อหลกัและบทบาทของผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 256) และ การเพิม่บทบาท 

5 ตรวจสอบกจิกรรมและหมายเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขาย โปรดดูที ่ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201) และ การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

6 ระบุความเป็นเจา้ของและการแสดงขอ้มลูโอกาสทางการขาย โปรดดูที ่การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้และ การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

7 อปัเดตขัน้ตอนการขายของโอกาสทางการขาย โปรดดูที ่เกีย่วกบัโอกาสทางการขายและประมาณการ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัโอกาสทางการขายและการประมาณการ" ในหน้า 278) 

8 เชือ่มโยงคูค่า้และคูแ่ขง่กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขาย โปรดดูที ่การตดิตามคู่คา้และคู่แขง่ของโอกาสทางการขาย (โปรดดูที ่"การตดิตามคูค่า้และคู่แขง่สาํหรบัโอกาสทางการขาย" 
ในหน้า 284) 

9 ประเมนิและประมาณการโอกาสทางการขาย โปรดดูที ่เกีย่วกบัโอกาสทางการขายและประมาณการ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัโอกาสทางการขายและการประมาณการ" ในหน้า 278) 
 

กระบวนการการจดัการบริษทั 
ในการจดัการบรษิทั ใหด้ําเนนิการงานต่อไปนี้: 

1 ตรวจสอบฟิลด์บรษิทัและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่ฟิลด์บรษิทั (ในหน้า 253)  

2 จดัทาํเรคคอรด์บรษิทัใหม่ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

3 กาํหนดผูต้ดิต่อหลกัและบทบาทของผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 256) และ การเพิม่บทบาท 

4 ตรวจสอบกจิกรรมและหมายเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โปรดดูที ่ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201) และ การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

5 ระบุความเป็นเจา้ของและการแสดงขอ้มลูบรษิทั โปรดดูที ่การจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้และ การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

6 เชือ่มโยงคูค่า้และคูแ่ขง่กบับรษิทั โปรดดูที ่การตดิตามคูค่า้และคูแ่ขง่ของบรษิทั (ในหน้า 247) 

7 กาํหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทั โปรดดูที ่การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั (ในหน้า 243) 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Financial Services Edition  

8 เพิม่ฟิลด์รายไดใ้หก้บับรษิทั โปรดดูที ่การตดิตามรายไดต้ามบรษิทั (ในหน้า 249) 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

9 ประมาณการรายไดข้องบรษิทั โปรดดูที ่การตดิตามรายไดต้ามบรษิทั (ในหน้า 249) 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Financial Services Edition  
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10 ตรวจสอบสนิทรพัย์ของบรษิทั โปรดดูที ่การตดิตามสนิทรพัย ์(ในหน้า 248)  
 

กระบวนการจดัการผูติ้ดต่อ 
ในการจดัการผูต้ดิต่อ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 ตรวจสอบฟิลด์ผูต้ดิต่อและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่ฟิลด์ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 274) 

2 จดัทาํเรคคอรด์ใหม่ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

3 ตดิตามกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อและหมายเหตุ โปรดดูที ่ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201) และ การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

4 ระบุความเป็นเจา้ของและการแสดงขอ้มลูผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การจดัการโปรไฟล์การเขา้ใช ้และ การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

5 กรอกแบบสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ โปรดดทูี ่การใชส้ครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 143) 

6 กาํหนดความสมัพนัธ์กบัผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิต่อ (ในหน้า 267) 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

7 เพิม่เรคคอรด์รายไดใ้นผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามรายไดต้ามผูต้ดิต่อ (ในหน้า 268) 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Financial Services Edition  

8 ประมาณการรายไดข้องผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามรายไดจ้ากผูต้ดิต่อ (โปรดดทูี ่"การตดิตามรายไดต้ามผูต้ดิต่อ" ในหน้า 268) 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Financial Services Edition  

9 ตดิตามสนิทรพัย์ของผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามสนิทรพัย์ (ในหน้า 248) 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เฉพาะสาํหรบั Oracle CRM On Demand Financial Services Edition  
 

กระบวนการจดัการการประมาณการสาํหรบัผูใ้ช้ท่ีเป็นพนักงานขาย 
ในการจดัการประมาณการ ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

1 ตัง้คา่โควตา้ โปรดดูที ่การจดัการโควตา้ (ในหน้า 304) 

2 ประมาณการโอกาสทางการขาย บรษิทั และผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การประมาณการ (ในหน้า 298) 

3 ตรวจสอบการประมาณการ โปรดดูที ่การตรวจสอบการประมาณการ (ในหน้า 300) 

4 อปัเดตการประมาณการ โปรดดูที ่การรเีฟรชประมาณการ (ในหน้า 301) 

5 สง่การประมาณการ โปรดดูที ่การสง่การประมาณการ (โปรดดูที ่"การสง่ประมาณการ" ในหน้า 303) 
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กระบวนการจดัการการประมาณการสาํหรบัผูด้แูลระบบการประมาณการ 
ในการจดัการประมาณการ ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

1 ตัง้คา่ปฏทินิการเงนิของบรษิทั โปรดดูที ่การตัง้ค่าโปรไฟลบ์รษิทัของคณุและค่าดฟีอลต์รว่ม) 

2 กาํหนดลาํดบัชัน้การประมาณการ โปรดดูที ่การตัง้คา่การก◌ําหนดการประมาณการ 

3 ตัง้คา่โควตา้ผูใ้ช ้โปรดดูที ่การตัง้คา่โควตา้การขายของผูใ้ช ้

4 สรา้งการกาํหนดการประมาณการ รวมถงึวนัที,่ ประเภท, ระยะเวลา และผูเ้ขา้รว่ม โปรดดูที ่การตัง้คา่การกาํหนดการประมาณการ 

 
 

กระบวนการจดัการปฏิทินและกิจกรรม 
ในการจดัการปฏทินิและกจิกรรม ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 ตรวจสอบการนดัหมายปฏทินิปจัจบุนั โปรดดูที ่ปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 163) 

2 สรา้งการนดัหมายและงานใหม่ โปรดดูที ่การจดัทาํกจิกรรม (ในหน้า 172) 

3 ใชป้ฏทินิของคณุร่วมกนักบัผูใ้ชอ้ืน่ๆ โปรดดูที ่การดูปฏทินิของผูใ้ชอ้ืน่ (ในหน้า 194) 

4 ตรวจสอบและจดัการงานทีส่าํคญั โปรดดูที ่ปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 163) 
 

ลีด (ลกัษณะการขาย) 
ลดีมบีทบาทสาํคญัในกระบวนการขาย กระบวนการขายอาจเริม่ตน้จากการสรา้งลดี ลดีจะเปลีย่นแปลงอย่างมากตามคณุสมบตัใินการแปลงคา่ลดี สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการขาย โปรดดูที ่
การจดัการการตลาด (ในหน้า 205) คณุสามารถแปลงลดีเป็นผูต้ดิต่อ บรษิทั การลงทะเบยีนขอ้ตกลง และโอกาสทางการขาย หลงัจากแปลงคา่ลดีเป็นโอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
จะเขา้สูก่ระบวนการขาย ฟิลด์บางฟิลด์ในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรอืการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะรบัคา่จากเรคคอรด์ลดี คา่นี้ไดจ้ากการแมปลดีทีถู่กแปลงในระหวา่งกระบวนการขาย 
 

บริษทั 
ใชเ้พจบรษิทั ในการจดัทาํ อปัเดต และตดิตามบรษิทัต่างๆ บรษิทั คอืบรษิทัทัว่ไปทีคุ่ณดําเนนิธุรกจิดว้ย แต่คณุกย็งัสามารถตดิตามคูค่า้ คูแ่ขง่ พนัธมติร และอืน่ๆ เป็นบรษิทัไดอ้กีดว้ย 

หากเรคคอรด์บรษิทัเป็นศนูย์กลางของวธิกีารจดัการธุรกจิของบรษิทัของคณุ ซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในหลายบรษิทั ใหป้้อนขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัต่างๆ ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีคุ่ณสามารถทาํได้ ขอ้มลูบางอย่าง เชน่ 
ฟิลด์พืน้ทีห่รอือุตสาหกรรม สามารถใชใ้นรายงานเพือ่แยกประเภทของขอ้มลูได ้ในทาํนองเดยีวกนั หากคณุเชือ่มโยงเรคคอรด์ เชน่ โอกาสทางการขาย 
กบัเรคคอรด์บรษิทัทีม่ขีอ้มลูฟิลด์พื้นทีห่รอือุตสาหกรรม โอกาสทางการขายเหลา่นัน้จะสามารถแยกประเภทตามคา่เหล่านัน้ได ้

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 
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 การจดัการบรษิทั (ในหน้า 236) 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจบริษทั 
โฮมเพจบรษิทั คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการบรษิทั  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจบรษิทัได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํบริษทั 
คณุสามารถจดัทาํบรษิทัไดโ้ดยคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นบรษิทัทีดู่ลา่สดุของฉัน โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์บรษิทั (ในหน้า 253) 

การทาํงานกบัรายการบริษทั 
รายการบรษิทัแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานของบรษิทั 

รายการบริษทั ฟิลเตอร ์

บรษิทัทัง้หมด บรษิทัทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามตวัอกัษรของชือ่บรษิทั 

บรษิทัลูกคา้ทัง้หมด บรษิทัทีต่ัง้คา่ประเภทบรษิทัเป็นลูกคา้ 

บรษิทัคูแ่ขง่ทัง้หมด บรษิทัทีต่ัง้คา่ประเภทบรษิทัเป็นคูแ่ขง่ 

บรษิทัคูค่า้ทัง้หมด บรษิทัทีต่ัง้คา่ประเภทบรษิทัเป็นคูค่า้ 

บรษิทัลูกคา้เป้าหมายทัง้หมด บรษิทัทีต่ัง้คา่ประเภทบรษิทัเป็นลูกคา้เป้าหมาย 

บรษิทัทีจ่ดัทาํลา่สดุ บรษิทัทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

บรษิทัทีแ่กไ้ขลา่สดุ บรษิทัทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

บรษิทัทีอ่า้งองิไดท้ัง้หมด บรษิทัทีเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายขอ้มลูอา้งองิไว ้

บรษิทัสงูสดุทัง้หมด บรษิทัทีต่ัง้คา่ลาํดบัความสาํคญัเป็นสงู 

บรษิทัของฉัน บรษิทัทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้
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การดบูริษทัท่ีดลู่าสุด 
สว่นบรษิทัทีดู่ลา่สดุของฉันแสดงบรษิทัทีคุ่ณดูลา่สดุ 

การทาํงานกบังานของบริษทั  
สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทีเ่ปิดของฉันแสดงงานทีร่ะบุใหก้บัคณุ เรยีงลาํดบัตามวนัทีค่รบกาํหนด จากนัน้เรยีงตามลาํดบัความสาํคญั 
คณุหรอืผูจ้ดัการของคณุกาํหนดวนัทีค่รบกาํหนดและลาํดบัความสาํคญั ลาํดบัความสาํคญัของงาน เชน่ 1-สงู, 2-ปานกลาง หรอื 3-ตํ่า จะระบุโดยใชล้กูศร: ลกูศรชีข้ ึน้แสดงลาํดบัความสาํคญัสงู 
ไมม่ลีกูศรแสดงลาํดบัความสาํคญัปานกลาง และลกูศรลงแสดงลาํดบัความสาํคญัตํ่า 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle CRM On 
Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน ยกเวน้ในกรณทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-ป้าย โดย ป้าย 
เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีชน่นี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 2-ป้าย 
ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไมม่ลีูกศรสาํหรบัค่าการแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ 
สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 เมือ่ตอ้งการตรวจดูงาน ใหค้ลกิลงิคห์วัเรือ่ง 

 ในการตรวจสอบบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน ใหค้ลกิทีช่ ือ่บรษิทั 

 เมือ่ตอ้งการขยายรายการของงาน ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด. 

การใช้รายงานเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพบริษทั 
สว่นรายงานสว่นหนึง่หรอืมากกวา่นัน้อาจแสดงในโฮมเพจบรษิทั (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณสามารถระบุวา่จะแสดงสว่นรายงานใดในเพจนัน้) ในรุน่มาตรฐานของ Oracle CRM On 
Demand จะแสดงสว่นการวเิคราะหบ์รษิทั ซึง่แสดงการวเิคราะหโ์ดยรวมของวธิกีารกระจายของบรษิทัและรายไดเ้มือ่ปิด โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการใชส้ว่นการวเิคราะหบ์รษิทัที ่
การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพบรษิทั (ในหน้า 253) 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจบริษทัของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิลงในโฮมเพจบรษิทัของคณุได ้
ขึน้อยู่กบัสว่นทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทักาํหนดใหแ้สดงในโฮมเพจบรษิทัของคณุ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจบริษทัของคณุ 

1 ในโฮมเพจบรษิทั ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงร่าง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจบรษิทั ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการบริษทั 
ในการจดัการบรษิทั ใหด้ําเนนิการงานต่อไปนี้: 

 การระบุบรษิทัใหม่ (ในหน้า 238) 

 การเปลีย่นผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทั (ในหน้า 238) 
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 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบับรษิทั (ในหน้า 239) 

 การเชือ่มโยงบรษิทัพอรต์โฟลโิอ (ในหน้า 241) 

 การระบุบรษิทัหลกั (ในหน้า 242) 

 การจํากดัเรคคอรด์บรษิทัทีแ่สดงผล (ในหน้า 242) 

 การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั (ในหน้า 243) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

 การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทัและผูต้ดิต่อ (ในหน้า 244) 

 การตดิตามคู่คา้และคูแ่ขง่ของบรษิทั (ในหน้า 247) 

 การตดิตามสนิทรพัย์ (ในหน้า 248) 

 การตดิตามรายไดต้ามบรษิทั (ในหน้า 249) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

 การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

 การจดัทาํการนดัหมายสาํหรบัหลายบรษิทั (ในหน้า 252) 

 การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพบรษิทั (ในหน้า 253) 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิก์ารใชร้ว่มกนักบัแผนที ่คณุสามารถดําเนนิการขัน้ตอนนี้ไดด้ว้ย การดาํเนนิการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีง (ในหน้า 333) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การใชส้ครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 143) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์บรษิทั (ในหน้า 253) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจบรษิทั (ในหน้า 235) 

 การแสดงภาพในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 59) 

 การทาํงานกบั Oracle Social Network (ในหน้า 410) 
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 การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ 
 

การระบุบริษทัใหม ่
หากระดบัการเขา้ใชข้องคณุอนุญาตใหคุ้ณสามารถดําเนนิการเช่นนัน้ คณุสามารถระบุบรษิทัใหมด่้วยตนเอง โดยการเปลีย่นเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองในเรคคอรด์ของบรษิทั 

หมายเหตุ: คณุสามารถระบุเรคคอรด์ของบรษิทัใหก้บัเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่ประเภทเรคคอร์ดใหก้บับรษิทั อย่างไรกต็าม 
คณุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์บรษิทัใหก้บัทัง้เจา้ของและสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเอง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู 
การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

หากบรษิทัของคุณใชโ้ปรแกรมจดัการการระบุ และประเภทเรคคอรด์บรษิทัไดร้บัการตัง้คา่ความเป็นเจา้ของเรคคอรด์เป็นโหมดผูใ้ชแ้ละโหมดผสม คณุยงัสามารถระบุบรษิทัใหมใ่หก้บัเจา้ของใหม ่
โดยเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุบรษิทัใหม่ ในคําขอ 

การระบุบริษทัใหม่ 

1 เลอืกบรษิทัทีคุ่ณตอ้งการระบุใหม่ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกบรษิทั โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดบรษิทั 

3 ในเพจการแกไ้ขบรษิทั ใหท้าํอย่างหนึง่อย่างใดต่อไปนี้: 

 ในฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึ ใหค้ลกิไอคอน คน้หา และเลอืกผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึอืน่ในวนิโดวก์ารคน้หา 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายระบุบรษิทัใหม่ เพือ่ทรกิเกอรโ์ปรแกรมจดัการการระบุใหร้ะบุบรษิทัใหม่ 

หมายเหตุ: โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหม่กต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดสมดุบนัทกึ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: เวลาในการประมวลผลสาํหรบัการระบุเรคคอรด์ใหม่นัน้แตกต่างกนัไปตามความซบัซอ้นของกฎการระบุของบรษิทัของคณุ จํานวนเรคคอรด์ทีร่ะบุใหม ่และปรมิาณงานของระบบในปจัจุบนั 
 

การเปล่ียนผูติ้ดต่อหลกัของบริษทั 
บรษิทัสามารถมผีูต้ดิต่อไดห้ลายคน แต่จะตอ้งระบุผูต้ดิต่อทีเ่ป็นผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทัไว ้1 คน โดยคา่ดฟีอลต์แลว้ ผูต้ดิต่อคนแรกทีเ่พิม่ใหก้บับรษิทัจะเป็นผูต้ดิต่อหลกั 
แต่คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่นี้ได้ 

ในการเปลีย่นผูติ้ดต่อหลกัของบริษทั 

1 เลอืกบรษิทั 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกบรษิทั 



บริษทั 
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2 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดบรษิทั 

หมายเหตุ: หากฟิลด์ผูต้ดิต่อหลกัไมแ่สดงอยู่ในเพจรายละเอยีดบรษิทัและแกไ้ขบรษิทั ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัเพือ่เพิม่ฟิลดด์งักลา่วลงในโครงรา่งเพจของคุณ 

เคลด็ลบั: หากคณุสมบตักิารแกไ้ขอนิไลน์สามารถใชง้านไดส้าํหรบับรษิทัของคุณ คณุสามารถเปลีย่นแปลงอนิไลน์ผูต้ดิต่อหลกัในเพจรายละเอยีดบรษิทัได้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขอนิไลน์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

3 ในเพจการแกไ้ขบรษิทั คลกิไอคอนคน้หาทีอ่ยู่ถดัจากฟิลด์ผูต้ดิต่อหลกั 

4 ในวนิโดวก์ารคน้หา ใหเ้ลอืกผูต้ดิต่อหลกัคนใหม ่

หมายเหตุ: เฉพาะผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัอยู่แลว้เทา่นัน้ทีค่ณุสามารถเลอืกเป็นผูต้ดิต่อหลกัในบรษิทัได ้นอกจากนี้ หากฟิลดร์ายการผูต้ดิต่อของบรษิทัปรากฏในวนิโดวก์ารคน้หา 
เฉพาะรายการผูต้ดิต่อทีม่ผีูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัอยู่แลว้เทา่นัน้ ทีจ่ะมใีหเ้ลอืกในฟิลด์รายการผูต้ดิต่อของบรษิทั คณุไมส่ามารถเลอืกรายการอืน่เพือ่คน้หาผูต้ดิต่อได ้

5 ในเพจแกไ้ขบรษิทั ใหค้ลกิบนัทกึ 

หมายเหตุ: ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อของเพจรายละเอยีดบรษิทั ผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทัจะปรากฏเป็นผูต้ดิต่อแรกเสมอในรายการผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั แมว้า่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ผูต้ดิต่อหลกั จะไมป่รากฏในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อของเพจรายละเอยีดบรษิทั หากคุณคลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่เปิดรายการทัง้หมดของผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยง 
ผูต้ดิต่อหลกัอาจจะปรากฏเป็นเรคคอรด์แรกในเพจรายการ แมว้่าคณุจะเรยีงลาํดบัรายการโดยใชฟิ้ลด์ เชน่ นามสกลุหรอืชือ่  
 
ตําแหน่งของผูต้ดิต่อหลกัในรายการจะขึน้อยู่กบัจํานวนเรคคอรด์ทีอ่ยู่ในรายการและจํานวนเรคคอร์ดทีค่ณุแสดงในเพจรายการของคณุ ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่คุณมผีูต้ดิตอ่ทัง้หมด 180 
รายทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั นามสกลุของผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทัขึน้ต้นดว้ยพยญัชนะตวัสดุทา้ย และคุณแสดง 100 เรคคอรด์ในเพจรายการของคณุ ในกรณนีัน้ 
ผูต้ดิต่อหลกัจะปรากฏเป็นเรคคอรด์แรกในเพจทีส่องของรายการของคณุเมือ่คุณเรยีงลาํดบัรายการโดยใชฟิ้ลด์นามสกลุ 
 

การเช่ือมโยงเรคคอรด์กบับริษทั 
คณุสามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์ใหมท่ีคุ่ณจดัทาํจากเพจรายละเอยีด เชน่ ผูต้ดิต่อและกจิกรรมกบัเรคคอรด์บรษิทั ซึง่จะเชือ่มโยงเรคคอรด์เขา้ดว้ยกนั 
เพือ่ใหค้ณุและบุคคลอืน่ทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์สามารถดูขอ้มลูทัง้หมดได ้

เรคคอรด์ทีถู่กเพิม่ไปในฐานขอ้มลูในเวลาเดยีวกนักบัทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัทีเ่ลอืก ตวัอย่างเชน่ ผูต้ดิต่อทีค่ณุจดัทาํจากเพจรายละเอยีดบรษิทัจะเชือ่มโยงกบับรษิทัและแสดงในเพจผูต้ดิต่อ 

เรคคอรด์บรษิทัมขีอ้มลูทีไ่ดร้บัหลงัจากเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์อืน่ ตวัอย่างเชน่ รายงานโอกาสทางการขายบางรายการจะแสดงเรคคอรด์ตามเขตหรอือุตสาหกรรม 
เนื่องจากเขตและอุตสาหกรรมไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเรคคอรด์โอกาสทางการขาย ระบบจะดูทีเ่รคคอรด์บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงเพือ่กาํหนดวา่เป็นโอกาสทางการขายของกลุม่ใด ดงันัน้ 
คณุควรเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์บรษิทัทกุครัง้ทีเ่ป็นไปได ้

คณุสามารถเชือ่มโยงผูใ้ชอ้ืน่กบัเรคคอรด์บรษิทัเพือ่อนุญาตใหผู้ใ้ชดู้เรคคอรด์ได ้ตวัอย่างเชน่ คณุอาจจะตอ้งการใชเ้รคคอรด์บรษิทัร่วมกบัทมีผูร้ว่มงานทีคุ่ณร่วมงานดว้ยเพือ่ปิดการขาย 
สมาชกิในทมีอาจจะมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัในการเขา้ใชเ้รคคอรด์บรษิทั และเรคคอรด์ผูต้ดิต่อและโอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั ซึง่ข ึน้อยู่กบับทบาทของแต่ละคน 

ในการเชือ่มโยงข้อมูลกบับริษทั 

1 เลอืกบรษิทั 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกบรษิทั 

2 ในเพจรายละเอยีดบรษิทั เลือ่นไปทีส่ว่นทีเ่หมาะสม และเชือ่มโยงเรคคอรด์กบับรษิทัตามความจําเป็น 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุจะกาํหนดประเภทขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถแสดงในเพจรายละเอยีดบรษิทั คณุสามารถเปลีย่นลาํดบัของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียู่สาํหรบัคณุ 
หรอืซอ่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ ทีค่ณุไมไ่ดใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจรายละเอยีด โปรดด ูการเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

ตารางต่อไปนี้แสดงเรคคอรด์บางประเภททีค่ณุสามารถเชือ่มโยงกบับรษิทัได้ 

ประเภทเรคคอรด์ ข้อมูล 



การขาย 
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ประเภทเรคคอรด์ ข้อมูล 

โอกาสทางการขาย ในการเชือ่มโยงโอกาสทางการขายใหม่ ใหค้ลกิ ใหม่ ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์ แกไ้ข และบนัทกึเรคคอรด์ 
สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์โอกาสทางการขาย (ในหน้า 296) 

คาํขอบรกิาร ในการเชือ่มโยงคาํขอบรกิารใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์ แกไ้ข และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ 
โปรดดูที ่ฟิลด์คาํขอบรกิาร (ในหน้า 370) 

หมายเหตุ ในการเชือ่มโยงหมายเหตุใหม่ คลกิ ใหม่ ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น และบนัทกึเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: คณุสามารถเพิม่หมายเหตุไดโ้ดยคลกิไอคอนหมายเหตุทีอ่ยู่บนสดุดา้นขวาของเพจ 
หากบรษิทัของคุณเปิดใชค้ณุสมบตันิี้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหมายเหตุ โปรดดูที ่การเพิม่หมายเหต ุ(ในหน้า 132) 

กจิกรรมทีเ่ปิด 
(การนดัหมายและงาน) 

ในการเชือ่มโยงงานหรอืนดัหมายใหม่ คลกิที ่งานใหม่ หรอืการนดัหมายใหม ่จากนัน้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์ แกไ้ข 
และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201) 

คณุสามารถเชือ่มโยงกจิกรรมมากกวา่หนึ่งรายการกบับรษิทั หากกจิกรรมมเีวลาเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
กจิกรรมดงักลา่วจะปรากฏอยู่ในรานการกจิกรรม และปฏทินิ 

ผูใ้ชท้ีดู่บรษิทัไดจ้ะสามารถดูกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั รวมทัง้กจิกรรมทีบุ่คคลอืน่เป็นเจา้ของหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่น 

ผูต้ดิต่อ ในการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อใหม ่ใหค้ลกิ ใหม ่ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอร์ม แกไ้ข และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ 
โปรดดูที ่ฟิลด์ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 274) 

คําแนะนํา: เพือ่หลกีเลีย่งการซํ้ากนัของเรคคอร์ดผูต้ดิต่อ คณุสามารถคลกิ เพิม่ จากนัน้คลกิไอคอนการคน้หา 
ซึง่อยู่ถดัจากคอลมัน์ผูต้ดิต่อใหม ่และในวนิโดว์การคน้หา ป้อนชือ่ นามสกลุ หรอืทีอ่ยู่อเีมล ์จากนัน้คลกิ ดําเนนิการ 
หากแอปพลเิคชนัไมพ่บผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิ ใหม ่เพือ่จดัทาํเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

หากคุณทราบวา่เรคคอรด์ผูต้ดิต่อนี้มอียู่แลว้ ใหค้ลกิ เพิม่ เพือ่เชือ่มโยงเรคคอรด์ 

ในการเปิดเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อเพือ่อปัเดตขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิลงิค์ ชือ่ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบับรษิทั โปรดดูที ่การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทัและผูต้ดิต่อ 
(ในหน้า 244) 

ทมีของบรษิทั ในการแสดงเรคคอรด์แก่พนักงานคนอืน่ๆ ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้เลอืกชือ่พนกังาน 
และระบุระดบัการเขา้ใชใ้นวนิโดวเ์พิม่ผูใ้ชใ้นทมีบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชเ้รคคอร์ดรว่มกนั โปรดดูที ่
การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

คูค่า้ของบรษิทั ในการเชือ่มโยงบรษิทัและตดิตามในฐานะคูค่า้ของบรษิทั ใหค้ลกิ เพิม่ จากนัน้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์ แกไ้ข 
และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่การตดิตามคูค่า้และคู่แขง่ของบรษิทั (ในหน้า 247) 

 
คูแ่ขง่บรษิทั 

ในการเชือ่มโยงบรษิทัและตรวจสอบในฐานะทีเ่ป็นคูแ่ขง่ของบรษิทันี้ ใหค้ลกิ เพิม่ จากนัน้ ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟอรม์ แกไ้ข 
และบนัทกึเรคคอรด์ สาํหรบัฟิลด์คาํอธบิาย โปรดดูที ่การตดิตามคูค่า้และคู่แขง่ของบรษิทั (ในหน้า 247) 



บริษทั 
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ในการถอดหรือลบเรคคอรด์ของลิงค์ 

1 เลอืกบรษิทั 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกบรษิทั 

2 ในเพจรายละเอยีดบรษิทั ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

3 ในแถวทีม่ลีงิค์ทีคุ่ณตอ้งการนําออกหรอืลบ ใหเ้ลอืกนําออกหรอืลบจากเมนูระดบัเรคคอรด์ 

 นําออก ยกเลกิการเชือ่มโยงเรคคอรด์โดยไมม่กีารลบเรคคอรด์ใดเรคคอรด์หนึง่ 

 ลบ ลบเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง เรคคอรด์ทีล่บจะถูกยา้ยไปยงัเพจรายการทีล่บและถูกลบออกจากฐานขอ้มลูอย่างถาวรหลงัจาก 30 วนั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 

 การตดิตามสนิทรพัย์ (ในหน้า 248) 
 

การเช่ือมโยงบริษทัพอรต์โฟลิโอ 
คณุสมบตันิี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

คณุสามารถเชือ่มโยงบญัชพีอรต์โฟลโิอกบับรษิทัดว้ยความสมัพนัธ์แบบหลายต่อหนึง่ หรอือกีนยัหนึง่ คณุสามารถเชือ่มโยงบรษิทับญัชพีอรต์โฟลโิอหลายๆ บรษิทักบับรษิทัหนึง่ 
แต่บญัชพีอรต์โฟลโิอแต่ละบรษิทัสามารถเชือ่มโยงกบับรษิทัไดเ้พยีงหนึง่บรษิทั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัพอรต์โฟลโิอจะไมแ่สดงในเพจรายละเอยีดบรษิทั ในการอนุญาตใหค้ณุเหน็ขอ้มลูนี้ 
ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุตอ้งใหส้ทิธิใ์นการเขา้ใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัพอรต์โฟลโิอใหก้บับทบาทของคณุ 
คณุหรอืผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณตอ้งเพิม่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัพอรต์โฟลโิอในโครงร่างเพจรายละเอยีดบรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งเพจรายละเอยีด โปรดดูที ่
การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

ในการเชือ่มโยงบริษทัย่อยของพอรต์โฟลิโอ 

1 เลอืกบรษิทัหลกั 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกบรษิทั โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดบรษิทั ใหเ้ลือ่นลงไปยงัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัพอรต์โฟลโิอ และคลกิ ใหม่ 

3 กรอกขอ้มลูในฟิลด์ในเพจแกไ้ขบญัชพีอรต์โฟลโิอทีเ่ปิดขึน้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับญัชพีอรต์โฟลโิอ โปรดดูที ่ฟิลด์บญัชพีอรต์โฟลโิอ (โปรดดูที ่"ฟิลด์บรษิทัพอรต์โฟลโิอ" ในหน้า 653) 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
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การระบุบริษทัหลกั 
คณุสามารถระบุลาํดบัชัน้ของบรษิทั เชน่ บรษิทัทีเ่ป็นบรษิทัในเครอืของอกีบรษิทัหนึง่ ไดโ้ดยการระบุความสมัพนัธ์แบบหลกั-ย่อย ขัน้แรกใหจ้ดัทาํบรษิทัหลกั 
จากนัน้เลอืกบรษิทันัน้เป็นบรษิทัหลกัของบรษิทัลูกหรอืบรษิทัย่อย 

ในการระบุบริษทัหลกั 

1 เลอืกบรษิทัย่อย 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกบรษิทั 

2 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดบรษิทั 

หมายเหตุ: หากคุณสมบตักิารแกไ้ขแบบอนิไลน์สามารถใชง้านไดส้าํหรบับรษิทัของคณุ คณุสามารถระบุอนิไลน์บรษิทัหลกัในเพจรายละเอยีดบรษิทัได ้
โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขอนิไลน์ที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

3 ในเพจการแกไ้ขบรษิทั คลกิไอคอนคน้หาทีอ่ยู่ถดัจากฟิลด์บรษิทัหลกั 

4 ในวนิโดวค์น้หา เลอืกบรษิทัหลกั 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

 ฟิลด์บรษิทั (ในหน้า 253) 
 

การจาํกดัเรคคอรด์บริษทัท่ีแสดงผล 
คณุสามารถจํากดับรษิทัทีค่ณุดูโดยการเลอืกรายการทีฟิ่ลเตอร์ รายการจะแสดงเป็นชดุย่อยของบรษิทัทีต่รงกบัเกณฑ์ทีบ่นัทกึไวก้บัรายการ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่คณุจดัทาํรายการ คณุจําเป็นตอ้งป้อนฟิลด์และคา่สาํหรบัเกณฑท์ีค่ณุตัง้คา่ไว ้คณุสามารถไปยงัเพจ การแกไ้ขบรษิทั 
และป้อนชือ่ฟิลด์และคา่ทีต่รงกนัทุกประการกบัชือ่ฟิลด์และคา่ทีใ่ชใ้นแอปพลเิคชนัของคุณ มฉิะนัน้แลว้ รายการทีฟิ่ลเตอรข์องคณุอาจเลอืกเรคคอรด์ไดไ้มถู่กตอ้ง 
หรอืคณุสามารถพมิพเ์พจรายละเอยีดของเรคคอร์ดเพือ่ดูชือ่ฟิลด์ทีต่รงกนัทกุประการกไ็ด ้อย่างไรกต็าม เพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ทีพ่มิพอ์อกมานัน้จะไมม่คีา่ฟิลด์ของรายการดรอปดาวน์ 

ในการเปิดรายการทีฟิ่ลเตอรข์องบริษทั 

1 คลกิทีแ่ทบ็บรษิทั 

2 จากสว่นรายการบรษิทั ในโฮมเพจบรษิทั ใหเ้ลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการทาํงาน 

สาํหรบัคาํอธบิายรายการทีฟิ่ลเตอรข์องบรษิทัดฟีอลต์ โปรดดูที ่ การทาํงานกบัโฮมเพจบรษิทั (ในหน้า 235) 



บริษทั 
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ในการจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรข์องบริษทั 

1 คลกิทีแ่ทบ็บรษิทั 

2 จากสว่นรายการบรษิทั ในโฮมเพจบรษิทั ใหค้ลกิลงิคจ์ดัการรายการ 

3 ในเพจจดัการรายการ ใหค้ลกิปุ่ม รายการใหม ่

4 ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้น การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 110) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์บรษิทั (ในหน้า 253) 

 การทาํงานกบัรายการกจิกรรม (ในหน้า 175) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจบรษิทั (ในหน้า 235) 
 

การติดตามความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทั 
เมือ่คณุตอ้งการตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั จดัเกบ็ขอ้มลูในเพจความสมัพนัธ์ของบรษิทั เชน่ คณุอาจตอ้งการตดิตามผูล้งทนุหรอืความสมัพนัธ์ทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทันี้  

ขัน้แรก ใหเ้ชือ่มโยงบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทีคุ่ณตอ้งการตดิตามกบัเรคคอรด์บรษิทันี้ (คณุสามารถเชือ่มโยงหลายบรษิทัเทา่ทีคุ่ณตอ้งการ) จากนัน้กาํหนดความสมัพนัธ์และเพิม่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ  

หมายเหตุ: คณุสมบตักิารตดิตามความสมัพนัธ์ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของ Oracle CRM On Demand รุน่มาตรฐาน ดงันัน้อาจจะไม่มคีณุสมบตัดิงักลา่วสาํหรบับรษิทัของคณุ 
หากตอ้งการใหบ้รษิทัของคณุสามารถตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั สทิธิจ์ดัการผูต้ดิต่อเพิม่เตมิและสทิธิเ์ขา้ใชค้วามสมัพนัธ์ของบรษิทัจะตอ้งรวมอยู่ในบทบาทของผูดู้แลระบบของบรษิทัคุณ 
และผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะตอ้งเปิดใชง้านสทิธิเ์ขา้ใชค้วามสมัพนัธ์ของบรษิทัเพิม่เตมิใหก้บัผูใ้ชท้ีจ่ะตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทัดว้ย 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเองเพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ของบรษิทัและเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองเหลา่นัน้ไวใ้นโครงรา่งของเพจแกไ้ขความสมัพนัธ์ของบรษิทั 
จากนัน้ ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ความสมัพนัธ์ของบรษิทัจะสามารถดูและอปัเดตขอ้มลูในฟิลด์ทีก่าํหนดเองได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน จดัทาํเรคคอรด์บรษิทัสาํหรบัแต่ละหน่วยงานทีคุ่ณตอ้งการเชือ่มโยงบรษิทั คณุสมบตันิี้อาจไมม่อียู่ในเวอรช์นัแอปพลเิคชนัของคุณ 

ในการติดตามความสมัพนัธ์ระหว่างบริษทั 

1 เลอืกบรษิทั 

หากตอ้งการดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกบรษิทั โปรดดูที ่ การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดบรษิทั ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นความสมัพนัธ์ของบรษิทั และดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเชือ่มโยงบรษิทั ใหค้ลกิ เพิม่ 

 ในการอปัเดตขอ้มลู ใหค้ลกิทีล่งิค ์แกไ้ข ในแถวความสมัพนัธ์ของบรษิทัทีม่อียู่ 

3 ในเพจแกไ้ขความสมัพนัธข์องบรษิทั ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

 ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูของฟิลด์บางฟิลด์สาํหรบัการตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั 

ฟิลด ์ ความเห็น 
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ฟิลด ์ ความเห็น 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง คลกิไอคอนคน้หา แลว้เลอืกบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธ์และมขีอ้มลูทีคุ่ณตอ้งการตดิตาม นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

บทบาท เลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั 

บทบาทแบบยอ้นกลบั เลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดความสมัพนัธ์แบบยอ้นกลบัระหวา่งบรษิทั 

วนัทีเ่ริม่ตน้ คณุสามารถใชฟิ้ลดน์ี้ในการบนัทกึวนัทีเ่ริม่ต้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั คา่ดฟีอลต์คอื วนัทีว่นันี้   

วนัทีส่ ิ้นสดุ ใชฟิ้ลด์นี้ในการบนัทกึวนัทีส่ ิน้สดุความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การติดตามความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัและผูติ้ดต่อ 
คณุสามารถเชือ่มโยงบญัชกีบัผูต้ดิต่อไดห้ลายวธิ ีจากเพจรายละเอยีดบรษิทั คณุสามารถเชือ่มโยงผูต้ดิต่อทีม่อียู่กบับรษิทั และคุณยงัสามารถจดัทาํผูต้ดิต่อใหมท่ีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัโดยอตัโนมตัไิด ้
เชน่เดยีวกนั จากเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ คณุสามารถเชือ่มโยงบรษิทัทีม่อียู่กบัผูต้ดิต่อ และคุณยงัสามารถจดัทาํบรษิทัใหม่ทีเ่ชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อโดยอตัโนมตั ิ

เก่ียวกบัข้อมูลสาํหรบัผูติ้ดต่อของบริษทั 
หลงัจากคณุเชือ่มโยงบรษิทัและผูต้ดิต่อ คณุสามารถดูรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ของบรษิทัในเพจการแกไ้ขผูต้ดิต่อของบรษิทั 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเองเพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูต้ดิต่อของบรษิทั และเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองเหลา่นัน้ไปยงัโครงรา่งเพจการแกไ้ขผูต้ดิต่อของบรษิทั 
จากนัน้ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ผูต้ดิต่อของบรษิทัจะสามารถดูและอปัเดตขอ้มลูในฟิลด์ทีก่าํหนดเองได ้

ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะสรา้งฟิลด์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัผูต้ดิต่อของบรษิทั ผา่นทางลงิคฟิ์ลด์ผูต้ดิต่อของบรษิทั 
ซึง่สามารถใชง้านสาํหรบัทัง้ประเภทเรคคอรด์บรษิทัและผูต้ดิต่อในเพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของ Oracle CRM On Demand 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะจดัทาํโครงรา่งสาํหรบัเพจการแกไ้ขผูต้ดิต่อของบรษิทั ผา่นทางลงิคโ์ครงร่างเพจผูต้ดิต่อของบรษิทั ซึง่สามารถใชง้านสาํหรบัทัง้ประเภทเรคคอรด์ของบรษิทัและผูต้ดิต่อ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองและการจดัทาํโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

เก่ียวกบัผูติ้ดต่อหลกัของบริษทั 
คณุสามารถเชือ่มโยงผูต้ดิต่อหลายรายกบับรษิทั แต่ตอ้งระบุผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงหนึง่รายวา่เป็นผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทั 
ผูต้ดิต่อรายแรกทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัจะถูกระบุโดยอตัโนมตัวิา่เป็นผูต้ดิตอ่หลกัของบรษิทั แต่คณุสามารถระบุผูต้ดิต่อหลกัรายอืน่ของบรษิทัไดใ้นภายหลงั 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทั โปรดดูที ่การเปลีย่นผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทั (ในหน้า 238) 

ชือ่ผูต้ดิต่อหลกัจะแสดงในฟิลด์ผูต้ดิต่อหลกัในเพจรายละเอยีดบรษิทั หากฟิลดน์ัน้ปรากฏในโครงรา่งของเพจรายละเอยีดบรษิทัของคณุ ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อของเพจรายละเอยีดบรษิทักเ็ชน่กนั 
หากชอ่งทาํเครือ่งหมายผูต้ดิต่อหลกัปรากฏในโครงรา่ง จะมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายไวใ้นแถวของผูต้ดิต่อหลกั 
ผูดู้แลระบบของคณุจะเป็นผูก้าํหนดวา่ฟิลด์ผูต้ดิต่อหลกัและชอ่งทาํเครือ่งหมายผูต้ดิต่อหลกัจะปรากฏบนโครงรา่งหรอืไม่ 

ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อของเพจรายละเอยีดบรษิทั ผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทัจะปรากฏเป็นผูต้ดิต่อแรกเสมอในรายการผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั แมว้า่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ผูต้ดิต่อหลกั 
จะไมป่รากฏในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อของเพจรายละเอยีดบรษิทั หากคณุคลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่เปิดรายการทัง้หมดของผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยง 
ผูต้ดิต่อหลกัอาจจะปรากฏเป็นเรคคอรด์แรกในเพจรายการ แมว้า่คณุจะเรยีงลาํดบัรายการโดยใชฟิ้ลด์ เชน่ นามสกลุหรอืชือ่  
 
ตําแหน่งของผูต้ดิต่อหลกัในรายการจะขึน้อยู่กบัจํานวนเรคคอรด์ทีอ่ยูใ่นรายการและจํานวนเรคคอร์ดทีค่ณุแสดงในเพจรายการของคณุ ตวัอย่างเชน่ สมมตวิา่คุณมผีูต้ดิตอ่ทัง้หมด 180 
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รายทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั นามสกลุของผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทัขึน้ต้นดว้ยพยญัชนะตวัสดุทา้ย และคุณแสดง 100 เรคคอรด์ในเพจรายการของคณุ ในกรณนีัน้ 
ผูต้ดิต่อหลกัจะปรากฏเป็นเรคคอรด์แรกในเพจทีส่องของรายการของคณุเมือ่คุณเรยีงลาํดบัรายการโดยใชฟิ้ลด์นามสกลุ 

เก่ียวกบับทบาทของผูติ้ดต่อ 
เมือ่คณุเชือ่มโยงบรษิทัและผูต้ดิต่อ คณุสามารถระบุบทบาททีผู่ต้ดิต่อมอียู่ในบรษิทัได ้การบนัทกึบทบาทของผูต้ดิต่อทีบ่รษิทัมคีวามสาํคญัต่อการเขา้ใจถงึอทิธพิลทีผู่ต้ดิต่อมตี่อการตดัสนิใจซือ้ในบรษิทั 
ตวัอย่างเชน่ คณุอาจตอ้งการตดิตามความสมัพนัธข์องผูต้ดิตอ่ของบรษิทั: ผูอ้นุมตั ิผูใ้ชแ้ละผูป้ระเมนิ ผูใ้ชแ้ละผูอ้นุมตั ิผูอ้นุมตัแิละผูต้ดัสนิใจ และไมรู่จ้กั 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบับรษิทั 

การเชือ่มโยงผูติ้ดต่อกบับริษทั 

1 เลอืกบรษิทัทีคุ่ณตอ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 เมือ่ตอ้งการจดัทาํผูต้ดิต่อใหมท่ีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั ใหท้าํดงันี้:  

a ในเพจรายละเอยีดบรษิทั ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อ คลกิ ใหม่ 

b ในเพจการแกไ้ขผูต้ดิต่อ ใหป้้อนขอ้มลูสาํหรบัผูต้ดิต่อใหม ่แลว้บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ  

หมายเหตุ: ฟิลด์บางฟิลด์ในเพจการแกไ้ขผูต้ดิต่ออาจมกีารป็อปปเูลทดว้ยคา่จากเรคคอรด์บรษิทัโดยอตัโนมตั ิ

3 เมือ่ตอ้งการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อทีม่อียู่กบับรษิทั ใหท้าํดงันี้:  

a ในเพจรายละเอยีดบรษิทั ทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิ เพิม่ 

b ในเพจรายการผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิไอคอน คน้หา และเลอืกผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบับรษิทั 

คณุสามารถเชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบับรษิทัในเพจรายการผูต้ดิต่อไดส้งูสดุหา้รายการ 

c (เลอืกได)้ สาํหรบัผูต้ดิต่อแต่ละรายการ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดบทบาทหลกัของผูต้ดิต่อทีบ่รษิทั 

หมายเหตุ: หลงัจากคุณเชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบับรษิทั คณุสามารถเพิม่บทบาทเพิม่เตมิสาํหรบัผูต้ดิต่อทีบ่รษิทัได้ 

d บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงบรษิทักบัผูต้ดิต่อ 

การเชือ่มโยงบริษทักบัผูติ้ดต่อ 

1 เลอืกผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 เมือ่ตอ้งการจดัทาํบรษิทัใหม่ทีเ่ชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อ ใหท้าํดงันี้:  

a ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ใหค้ลกิ ใหม ่

b ในเพจการแกไ้ขบรษิทั ใหป้้อนขอ้มลูสาํหรบับรษิทัใหม่ แลว้บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ  
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3 เมือ่ตอ้งการเชือ่มโยงบรษิทัทีม่อียูก่บัผูต้ดิตอ่ ใหท้าํดงันี้:  

a ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ใหค้ลกิ เพิม่ 

b ในเพจเพิม่บรษิทั ใหค้ลกิไอคอน คน้หา และเลอืกบรษิทัทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อ 

คณุสามารถเชือ่มโยงบรษิทักบัผูต้ดิต่อในเพจเพิม่บรษิทัไดส้งูสดุหา้รายการ 

c (เลอืกได)้ สาํหรบัแต่ละบรษิทั ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดบทบาทหลกัของผูต้ดิต่อทีบ่รษิทั 

หมายเหตุ: หลงัจากคุณเชือ่มโยงบรษิทักบัผูต้ดิต่อ คณุสามารถเพิม่บทบาทเพิม่เตมิสาํหรบัผูต้ดิต่อทีบ่รษิทัได้ 

d บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดแูละอปัเดตรายละเอยีดผูต้ดิต่อของบรษิทั 

การดแูละอปัเดตรายละเอียดผูติ้ดต่อของบริษัท 

1 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในเพจรายละเอยีดบรษิทั ทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขสาํหรบัผูต้ดิต่อ 

 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขสาํหรบับรษิทั 

เพจการแกไ้ขผูต้ดิต่อของบรษิทัจะแสดงรายละเอยีดของผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง ฟิลด์ในเพจอาจเป็นแบบอา่นอย่างเดยีว หรอืคุณอาจสามารถเพิม่และเปลีย่นแปลงขอ้มลูในเพจได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวธิกีารทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่โครงรา่งเพจ 

2 อปัเดตขอ้มลูตามทีต่อ้งการ แลว้บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารอปัเดตขอ้มลูบทบาทสาํหรบัผูต้ดิต่อของบรษิทั 

วิธีการอปัเดตข้อมูลบทบาทสาํหรบัผูติ้ดต่อของบริษทั 

1 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในเพจรายละเอยีดบรษิทั ทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขบทบาท ของผูต้ดิตอ่นัน้ 

 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขบทบาท ของบรษิทันัน้ 

เพจบทบาทของบรษิทัหรอืเพจบทบาทของผูต้ดิตอ่จะแสดงบทบาททีม่อียู่และทีเ่ลอืกสาํหรบัผูต้ดิต่อของบรษิทันัน้ 

2 ในเพจบทบาทของบรษิทัหรอืเพจบทบาทของผูต้ดิต่อ ในสว่นใชไ้ด ้ใหเ้ลอืกบทบาทสาํหรบัผูต้ดิต่อ แลว้ใชล้กูศรทศิทางเพือ่ยา้ยบทบาทไปยงัสว่นทีเ่ลอืก  

3 ใชล้กูศรขึน้และลงเพือ่เปลีย่นลาํดบัของบทบาทในสว่นทีเ่ลอืก  

บทบาททีด่า้นบนของรายการเป็นบทบาทหลกั 

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
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การติดตามคู่ค้าและคู่แข่งของบริษทั 
Oracle CRM On Demand มพีืน้ทีใ่นแอปพลเิคชนัทีช่ว่ยใหคุ้ณสามารถตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัคู่คา้หรอืคูแ่ขง่สาํหรบับรษิทัของคณุ เชน่ คณุอาจตอ้งการตดิตามวา่มบีรษิทั (บรษิทั) 
ใดบา้งทีค่ณุทาํธุรกจิดว้ยสาํหรบับรษิทั XYZ หรอืบรษิทั (บรษิทั) ใดบา้งทีค่ณุแขง่ขนัดว้ยสาํหรบับรษิทั XYZ 

วธิกีารทาํได้ โดยขัน้แรกเชือ่มโยงบรษิทัทีเ่ป็นคู่คา้หรอืคูแ่ขง่ของคณุกบัเรคคอรด์บรษิทั คณุสามารถเชือ่มโยงบรษิทัคู่คา้หรอืคูแ่ขง่ไดต้ามจํานวนทีต่อ้งการ จากนัน้เพิม่ขอ้มลูเกีย่วกบัคูค่า้หรอืคูแ่ขง่ เชน่ 
จุดแขง็และจุดอ่อน ในเพจแกไ้ขคูค่า้บรษิทัหรอืเพจแกไ้ขคูแ่ขง่บรษิทั  

หมายเหตุ: เมือ่คณุเพิม่คูค่า้บรษิทัหรอืคูแ่ขง่บรษิทั ระบบจะจดัทาํเรคคอรด์แบบกลบักนัภายใตบ้รษิทัทีเ่ลอืก ตวัอย่างเชน่ หากคุณเพิม่บรษิทั 123 เป็นคูค่า้บรษิทัของบรษิทั XYZ 
คณุจะมองเหน็บรษิทั 123 ปรากฏในรายการคู่คา้บรษิทัของบรษิทั XYZ โดยอตัโนมตั ิ

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการแปลงบรษิทัทีม่อียู่เป็นบรษิทัคูค่า้ โปรดดูที ่การแปลงบรษิทัเป็นบรษิทัคูค่า้ (โปรดดูที ่"การแปลงคา่บรษิทัเป็นบรษิทัคูค่า้" ในหน้า 416) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน จดัทาํเรคคอรด์บรษิทัสาํหรบัคูค่า้และคูแ่ขง่แต่ละรายทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบับรษิทั สาํหรบัคาํแนะนําในการเพิม่เรคคอรด์ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

ในการตรวจสอบข้อมูลบริษทัของคู่ค้าและคู่แข่ง 

1 เลอืกบรษิทั 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกบรษิทั 

2 ในเพจรายละเอยีดบรษิทั ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นคูแ่ข่งบรษิทัหรอืสว่นคูค่า้บรษิทั และดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเชือ่มโยงบรษิทั ใหค้ลกิ เพิม่ 

 ในการอปัเดตขอ้มลู คลกิทีล่งิค ์แกไ้ข ซึง่อยู่ถดัจากคูค่า้หรอืคู่แขง่ทีม่ ี

3 ในเพจแกไ้ขคูแ่ขง่บรษิทัหรอืเพจแกไ้ขคู่คา้บรษิทั ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

 ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูของฟิลด์บางฟิลด์สาํหรบัตดิตามขอ้มลูคูค่า้หรอืขอ้มลูคูแ่ขง่ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

คูค่า้ของบรษิทั คลกิไอคอนคน้หา แลว้เลอืกบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธ์และมขีอ้มลูทีค่ณุตอ้งการตดิตามในฐานะคู่คา้เมือ่ตดิต่อกบับรษิทันี้ 
นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

คูแ่ขง่บรษิทั คลกิไอคอนคน้หา แลว้เลอืกบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธ์และมขีอ้มลูทีคุ่ณตอ้งการตดิตามในฐานะคู่แขง่ของบรษิทันี้ 
นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

บทบาท เลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั 

บทบาทแบบยอ้นกลบั เลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดความสมัพนัธ์แบบยอ้นกลบัระหวา่งบรษิทั 

วนัทีเ่ริม่ตน้ คณุสามารถใชฟิ้ลด์นี้ในการบนัทกึวนัทีเ่ริม่ต้นความเป็นหุน้สว่น คา่ดฟีอลต์คอื วนัทีว่นันี้ นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

วนัทีส่ ิ้นสดุ คณุสามารถใชฟิ้ลด์นี้ในการบนัทกึวนัทีห่มดอายุความสมัพนัธ์ 

ผูต้ดิต่อหลกั ผูต้ดิต่อทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบัความสมัพนัธ์แบบคูค่า้หรอืคูแ่ขง่ 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
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การติดตามสินทรพัย ์
เมือ่คณุตอ้งการตดิตามผลติภณัฑ์ทีคุ่ณขายใหก้บัลกูคา้หรอืบรษิทั ใหเ้ชือ่มโยงเรคคอรด์ผลติภณัฑเ์ขา้กบับรษิทัเป็นสนิทรพัย์ 
หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิกีารจดัทาํสนิทรพัย์โดยการเชือ่มโยงผลติภณัฑเ์ขา้กบับรษิทัจากเพจรายละเอยีดบรษิทั  

หมายเหตุ: คณุยงัสามารถจดัทาํสนิทรพัย์ไดจ้ากโฮมเพจสนิทรพัย์และจากเพจรายการสนิทรพัย์และเพจรายละเอยีด 
หากคุณจดัทาํสนิทรพัย์จากโฮมเพจสนิทรพัย์หรอืจากเพจรายการสนิทรพัยห์รอืเพจรายละเอยีด และหากคณุตอ้งการเชือ่มโยงสนิทรพัย์กบับรษิทั คณุจะตอ้งเลอืกบรษิทัในฟิลด์บรษิทับนเรคคอรด์สนิทรพัย์ 
ฟิลด์บรษิทัจะไมป่รากฏบนเพจแกไ้ขสนิทรพัย์ตามคา่ดฟีอลต์ ผูดู้แลระบบของคณุจะตอ้งเพิม่ฟิลด์บรษิทัเขา้ในโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์สนิทรพัย์สาํหรบับทบาทของคณุ 

ในการเชือ่มโยงเรคคอรด์ผลิตภณัฑ์กบับริษทัเป็นสินทรพัย ์

1 เลอืกบรษิทั 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกบรษิทั 

2 ในเพจรายละเอยีดบรษิทั ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นสนิทรพัย์ และดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการจดัทาํสนิทรพัย์ ใหค้ลกิ ใหม ่

ตามคา่ดฟีอลต์ ผูจ้ดัทาํของสนิทรพัย์คอืเจา้ของสนิทรพัย์ 

 ในการอปัเดตขอ้มลูสนิทรพัย์ ใหค้ลกิทีล่งิค์แกไ้ข ถดัจากสนิทรพัย์ทีม่อียู่ 

3 ในเพจแกไ้ขสนิทรพัย์ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

หมายเหตุ: หากคุณใชเ้วอรช์นัเฉพาะอุตสาหกรรมของ Oracle CRM On Demand สนิทรพัยอ์าจแสดงรายการโดยมสีว่นหวัทีแ่ตกต่างกนั เชน่ ใน Oracle CRM 
On Demand Automotive Edition สนิทรพัย์จะแสดงรายการเป็นยานพาหนะ 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายฟิลด์บางฟิลด์สาํหรบัตดิตามขอ้มลูสนิทรพัย์ หากคณุใชเ้วอรช์นัเฉพาะอุตสาหกรรมของ Oracle CRM On Demand คณุอาจเหน็ฟิลดเ์พิม่เตมิ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลสินทรพัยห์ลกั 

ชือ่ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑท์ีจ่ดัหาใหก้บัลกูคา้ เมือ่คณุเชือ่มโยงเรคคอรด์ผลติภณัฑ ์ฟิลด์เหลา่นี้จะถูกคดัลอกจากการกาํหนดผลติภณัฑ์: ชนดิผลติภณัฑ์ 
เลขทีช่ ิน้สว่น ประเภท และสถานะ 

เลขกาํกบั เลขกาํกบัสาํหรบัสนิทรพัย์ 

หากมกีารป้อนเลขกาํกบัสาํหรบัสนิทรพัย ์คณุจะสามารถเจาะลกึลงไปจากเลขกาํกบันัน้เพือ่เปิดเรคคอรด์สนิทรพัย์ได้ 
ในรายการสนิทรพัย์และในเพจอืน่ๆ ทีม่เีลขกาํกบัของสนิทรพัย์นัน้ปรากฏอยู่ หากไมไ่ดม้กีารป้อนเลขกาํกบัสาํหรบัสนิทรพัย์ 
คณุจะไมส่ามารถเจาะลกึลงไปเพือ่เปิดเรคคอรด์สนิทรพัย์จากรายการสนิทรพัยไ์ด ้ยกเวน้กรณทีีม่ฟิีลด์ชือ่ปรากฏอยู่ในรายการ 

หมายเหตุ: หากผูใ้ชป้้อนเลขกาํกบัในเรคคอรด์สนิทรพัย์ ระบบจะใชเ้ลขกาํกบันัน้เป็นชือ่ของสนิทรพัย ์มฉิะนัน้ ชือ่ผลติภณัฑจ์ะถูกใช ้
คณุสามารถเจาะลกึลงไปจากชือ่ของสนิทรพัย์เพือ่เปิดเรคคอรด์สนิทรพัย์ไดใ้นสว่น สนิทรพัยท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ ของ โฮมเพจสนิทรพัย์ 
และในเพจอืน่ๆ ทีม่ชี ือ่ของสนิทรพัย์ปรากฏ 

ราคาซือ้ ราคาชาํระสาํหรบัผลติภณัฑ์ 

ปรมิาณ จํานวนหน่วยทีล่กูคา้จดัซือ้ 

วนัทีส่ง่สนิคา้ คา่ดฟีอลต์เป็นวนัทีว่นันี้ 

ชนดิผลติภณัฑ์ อ่านอย่างเดยีว คดัลอกจากการกาํหนดผลติภณัฑ์ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เลขทีช่ ิน้สว่น อ่านอย่างเดยีว คดัลอกจากการกาํหนดผลติภณัฑ์ 

ประเภท อ่านอย่างเดยีว คดัลอกจากการกาํหนดผลติภณัฑ์ 

สถานะการดําเนนิงาน คา่ดฟีอลต์คอื ไมใ่ชง้าน ใชง้าน ชว่งเวลาวา่ง ขึน้ การใชอ้ย่างจํากดั การซอ่มบํารุง ลง ลงถงึจุดวกิฤต 

การรบัประกนั ระยะเวลาของการรบัประกนั 

สญัญา ประเภทสญัญา เชน่ บรอนซ์ ทอง แพลตนิมั หรอืเงนิ 

สกลุเงนิ สกลุเงนิเดยีวกบัราคาซือ้ คณุสามารถเลอืกสกลุเงนิอืน่เพือ่แปลงคา่ราคาเป็นสกลุเงนิอื่น 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่คณุสมบตันิัน้ 

วนัทีแ่จง้ วนัทีท่ ีป่รากฎในเรคคอรด์งาน 

หากคุณป้อนวนัทีแ่จง้ในเรคคอรด์สนิทรพัย์ งานจะถกูจดัทาํเมือ่บนัทกึเรคคอรด์สนิทรพัย์นี้ งานจะปรากฏเป็น “ชือ่สนิทรพัย์ 
ตอ้งตดิตามผล” ในโฮมเพจของฉัน โฮมเพจบรษิทั และปฏทินิ 

คําแนะนํา: กาํหนดวนัทีใ่หคุ้ณมเีวลาทาํงานตดิตามผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์นี้ เชน่ การแจง้วา่สญัญาหรอืการรบัประกนัใกลห้มดอายุ 

หมายเหตุ: คณุสมบตักิารจดัทาํงานโดยอตัโนมตัจิะใชง้านไดก้ต็อ่เมือ่คณุป้อนวนัทีแ่จง้ในเรคคอร์ดสนิทรพัย์ทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั 

ประเภทสนิทรพัย์ ประเภทสนิทรพัย์  

หมายเหตุ: ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน สนิทรพัย์จะรวมอยู่ในรายชือ่บรษิทัพอรต์โฟลโิอใน Oracle CRM On Demand 
อย่างไรกต็าม หากผูดู้แลระบบของคณุเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย ไมร่วมเรคคอรด์ยานพาหนะ/สนิทรพัยจ์ากบรษิทัพอรต์โฟลโิอ 
ในโปรไฟลบ์รษิทั จะทาํใหเ้ฉพาะสนิทรพัย์ทีม่คีา่พอรต์โฟลโิอในฟิลด์ประเภทสนิทรพัยเ์ทา่นัน้รวมอยู่ในรายชือ่บรษิทัพอรต์โฟลโิอ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนิทรพัย์ จํากดัตวัอกัษรที ่250 ตวั 

 
 

การติดตามรายได้ตามบริษทั 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คณุสมบตันิี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

คณุสามารถตดิตามขอ้มลูรายไดข้องแต่ละบรษิทัได ้ซึง่ชว่ยใหบ้รษิทัของคณุทาํการประมาณโดยอา้งองิรายไดบ้รษิทั ในการดําเนนิการดงักลา่ว ใหเ้พิม่เรคคอรด์รายไดล้งในบรษิทั 

การเพิม่เรคคอรด์รายไดล้งในบรษิทั ทาํใหค้ณุสามารถ: 

 ตดิตามผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ หรอืรายไดท้ีป่ระมาณการสาํหรบัแต่ละบรษิทั 

 ประมาณการบรษิทัของคณุโดยอา้งองิรายของไดบ้รษิทั 

หากประมาณการบรษิทัของคณุอา้งองิกบับรษิทั เฉพาะเรคคอรด์ทีผ่่านเกณฑเ์หลา่นี้จะรวมในการประมาณการ: 

 เรคคอรด์รายไดข้องบรษิทัตอ้งมสีถานะ เปิด รอดําเนนิการ หรอืปิด 



การขาย 

 

250  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

 เรคคอรด์รายไดข้องบรษิทัตอ้งเลอืกฟิลด์การประมาณการ 

 เรคคอรด์รายไดไ้มส่ามารถเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน บรษิทัของคุณจําเป็นตอ้งแจ้งคณุถงึวธิกีารประมาณการทีต่อ้งการใช ้บรษิทัต่างๆ สามารถประมาณการรายไดโ้ดยอา้งองิสิง่ใดสิง่หนึง่ต่อไปนี้: รายไดจ้ากโอกาสทางการขาย, 
คณุภาพและรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย, รายไดข้องบรษิทั หรอืรายไดข้องผูต้ดิตอ่ 
วธิกีารประมาณการของบรษิทัเป็นตวักาํหนดวา่คุณจําเป็นตอ้งป้อนขอ้มลูลงในฟิลด์ใดเมือ่มกีารเพิม่เรคคอรด์รายไดล้งในบรษิทั 

ในการเพิม่รายได้ลงในบริษทั 

1 เลอืกบรษิทั 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกบรษิทั 

2 ในเพจรายละเอยีดบรษิทั ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นรายได ้และดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่เรคคอรด์รายได ้ใหค้ลกิ เพิม่ 

 ในการอปัเดตขอ้มลูรายได ้ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ข ทีอ่ยู่ถดัจากเรคคอรด์รายไดท้ีม่อียู่แลว้ 

3 ในเพจแกไ้ขรายได ้ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลดร์ายไดใ้หค้รบสมบูรณ์ 

หมายเหตุ: หากบรษิทัของคณุไมใ่ชร้ายไดข้องบรษิทัเพือ่ประมาณการ ใหเ้วน้วา่งชอ่งทาํเครือ่งหมายประมาณการในเพจรายได ้

4 บนัทกึเรคคอรด์ 

ฟิลดร์ายได้ 
ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูฟิลด์ของรายได ้ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถเพิม่ เปลีย่นป้ายชือ่ หรอืลบฟิลด์ได ้ดงันัน้ฟิลด์ทีค่ณุเหน็อาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตาราง 

หมายเหตุ: การประมาณการรายไดข้องบรษิทัและผูต้ดิต่อตอ้งมกีารใชง้านรายไดส้าํหรบัทัง้บรษิทัและผูต้ดิต่อ ฟงักช์นันี้ตอ้งตัง้ค่าสาํหรบับรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทั 

คาํเตือน: หากบรษิทัของคณุประมาณการโดยอา้งองิกบัรายไดข้องบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ ขอ้มลูรายไดท้ีค่ณุป้อนจะมผีลกระทบต่อการคาํนวณ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลผลิตภณัฑ์หลกั 
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วนัทีเ่ริม่ตน้/วนัทีปิ่ด สาํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อใหใ้ชว้นัทีปิ่ดรายไดท้ีค่าดไว ้สาํหรบัรายไดท้ีเ่กดิซํ้าใหใ้ชว้นัทีเ่ริม่ต้น 
สาํหรบัรายไดท้ีเ่กดิซํ้าซึง่วนัทีปิ่ดเป็นวนัสดุทา้ยของเดอืนและวนัทีเ่ริม่ต้นคอืกลางเดอืนนัน้ 
ใหเ้พิม่เรคคอรด์หนึง่เรคคอรด์เพือ่ใหร้าคาสัง่ซํา้ทัง้หมดและอกีหนึง่เรคคอรด์สาํหรบัแบ่งตามสดัสว่นการสัง่ซือ้ 

ตวัอย่างเชน่ คณุเริม่สง่สนิคา้ใหก้บับรษิทัหรอืลูกคา้ในวนัที ่15 พฤษภาคม หลงัจากนัน้คุณจะส่งสนิคา้มลูคา่ $500 
ในปลายเดอืนทกุเดอืนจนกระทัง่ถงึสิ้นปี 

สาํหรบัการสัง่สนิคา้กลางเดอืน ใหเ้พิม่คา่เหลา่นี้ในเรคคอรด์: 
รายได ้= $250  
ปรมิาณ = 1 

สาํหรบัการสัง่ซือ้ซํ้า ใหเ้พิม่คา่เหลา่นี้ในเรคคอรด์ทีส่อง: 
รายได ้= $500 
ปรมิาณ = 1  
ความถี ่= รายเดอืน 
จํานวนงวด = 7 (มถิุนายน ถงึ ธนัวาคม) 

ชือ่ผลติภณัฑ์ สามารถเลอืกไดเ้ฉพาะผลติภณัฑ์ทีท่าํเครือ่งหมายวา่สัง่ซือ้ไดโ้ดยผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณเทา่นัน้ 

ชนดิผลติภณัฑ์ ชนดิของผลติภณัฑ ์

เลขทีช่ ิน้สว่น เลขทีท่ ีไ่ดร้บัมาพรอ้มกบัการกําหนดผลติภณัฑ์ อ่านอย่างเดยีว 

ประมาณการ ตวับ่งชีเ้พือ่รวมผลติภณัฑ์นี้ในยอดรวมการประมาณการ 

ประเภท คา่ดฟีอลต์ คอื ตามจรงิ จดัสง่แลว้ เรยีกเกบ็แลว้ จอง ทีค่าดไว ้และโควตา้ 

หมายเหตุ: ประเภททีคุ่ณตัง้คา่เองจะนําไปใชก้บัเรคคอรด์รายได ้ฟิลด์ประเภทอื่น (ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีว) ซึง่ป็อปปเูลทดว้ยขอ้มลูผลติภณัฑ ์
อาจจะปรากฏในเพจนี้ดว้ย 

สถานะ หากบรษิทัของคุณคาํนวณการประมาณการจากบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ คณุตอ้งตัง้ค่าสถานะเป็น เปิด รอดําเนนิการ หรอืปิด 
เพือ่ใหเ้รคคอรด์นี้รวมอยู่ในการประมาณการ 

หมายเหตุ: สถานะทีคุ่ณตัง้คา่เองจะนําไปใชก้บัเรคคอรด์รายได้ ฟิลด์สถานะอืน่ (ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีว) ซึง่ป็อปปเูลทดว้ยขอ้มลูผลติภณัฑ์ 
อาจจะปรากฏในเพจนี้ดว้ย 

ปรมิาณ จํานวนหน่วยทีล่กูคา้สัง่ สาํหรบัผลติภณัฑท์ีส่ ัง่ซํ้า ใหป้้อนปรมิาณของผลติภณัฑต์่อชว่งเวลาทีส่ ัง่ซํ้า ตวัอย่างเชน่ หากคุณสง่ตลบัหมกึพมิพ ์10 
ชดุทกุเดอืน ใหป้้อน 10 ทีน่ี ่

รายได ้ ปรมิาณหารดว้ยราคา ไมส่ามารถเขยีนทบัรายได ้หากเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายประมาณการ 
จํานวนรายไดน้ี้จะเพิม่ในยอดรวมประมาณการของบรษิทัของคณุ 

คําแนะนํา: ในการประมาณการคา่รายไดเ้ฉพาะ โดยไมค่าํนงึถงึผลติภณัฑ์หรอืชนดิผลติภณัฑ ์ใหต้ัง้คา่ปรมิาณไวท้ี ่1 
และตัง้คา่ราคาเทา่กบัคา่รายได ้

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ จํากดัไมเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร 
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ข้อมูลรายได้ท่ีเกิดซํา้ 

ความถี ่ แสดงความถีข่องผลติภณัฑ์ทีส่ ัง่ซํ้า 

คาํวา่ รายปกัษ์ หมายถงึหนึง่ครัง้ต่อสองสปัดาห ์

เมือ่คณุป็อปปเูลทฟิลด์นี้ คณุตอ้งป็อปปเูลทฟิลด์จํานวนงวดดว้ย 

จํานวนงวด จํานวนงวดของผลติภณัฑท์ีส่ ัง่ซํ้า รายไดท้ีเ่กดิซํ้าสามารถรองรบัไดส้งูสดุ 260 งวด 
ระยะเวลาทีค่รอบคลมุจํานวนงวดรวมจะแตกต่างกนัตามความถีท่ ีเ่ลอืก (ในฟิลด์ความถี)่ เชน่ หากคณุเลอืกรายไดท้ีเ่กดิซํ้ารายสปัดาห ์
คณุสามารถตดิตามรายไดไ้ดส้งูสดุหา้ปี 

หมายเหตุ: เมือ่คณุป็อปปเูลทฟิลด์นี้ คณุตอ้งป็อปปเูลทฟิลด์ความถีด่ว้ย 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ บุคคลทีร่ะบุใหก้บัเรคคอรด์รายไดน้ี้ โดยทัว่ไป เจา้ของสามารถอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ หรอืลบเรคคอรด์ได ้อย่างไรกต็าม 
สามารถปรบัระดบัการเขา้ใชใ้หจ้ํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ชไ้ด ้

คา่นี้จะมผีลตอ่เรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคุณรนัในเพจการวเิคราะห์ 

เรคคอรด์แต่ละรายการมเีจา้ของเพยีงคนเดยีว อยา่งไรกต็าม เรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ และโอกาสทางการขาย สามารถใชร้ว่มกบัพนักงานคนอืน่ได ้
สาํหรบัคาํแนะนํา โปรดดูที ่การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

 
 

การจดัทาํการนัดหมายสาํหรบัหลายบริษทั 
คณุสามารถจดัทาํการนดัหมายสาํหรบับรษิทัไดส้งูสดุ 25 รายการในครัง้เดยีวโดยการใชค้ณุสมบตักิารจดัทาํการนดัหมายเป็นกลุ่มใน Oracle CRM On Demand 

เก่ียวกบัความเป็นเจ้าของการนัดหมาย 
ฟิลด์เจา้ของสาํหรบัการนดัหมายแต่ละรายการในเพจการจดัทาํการนดัหมายเป็นกลุ่มของบรษิทัจะแสดงชือ่ของคณุตามคา่ดฟีอลต์ คณุสามารถเลอืกเจา้ของทีแ่ตกต่างกนัสาํหรบัการนดัหมายแต่ละรายการ 
หรอืลา้งคา่จากฟิลด์เจา้ของตามทีจ่ําเป็นได ้ความเป็นเจา้ของการนดัหมายทีค่ณุจดัทาํขึน้จะไดร้บัการกาํหนดดงันี้: 

 หากประเภทเรคคอรด์กจิกรรมถูกตัง้คา่ในโหมดผูใ้ช ้ผูใ้ชท้ีถู่กเลอืกในฟิลด์เจา้ของสาํหรบัการนดัหมายในเพจการจดัทาํการนดัหมายเป็นกลุม่ของบรษิทัจะกลายเป็นเจา้ของการนดัหมายดงักล่าว 

หมายเหตุ: หากคุณลา้งชือ่ของคณุออกจากฟิลด์เจา้ของสาํหรบัการนดัหมายในเพจการจดัทาํการนัดหมายเป็นกลุม่ของบรษิทั และคณุไมไ่ดเ้ลอืกผูใ้ชร้ายอืน่ 
คณุจะกลายเป็นเจา้ของการนดัหมายนัน้ตามคา่ดฟีอลต์ นอกจากวา่ฟิลด์ ID เจา้ของจะถูกตัง้คา่เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม หากฟิลด์ ID 
เจา้ของถูกตัง้คา่เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม และหากคณุเวน้วา่งฟิลด์เจา้ของในเพจการจดัทาํการนดัหมายเป็นกลุม่ของบรษิทั จะไมส่ามารถจดัทาํการนดัหมายได ้

 หากประเภทเรคคอรด์กจิกรรมถูกตัง้คา่ในโหมดผสม ฟิลด์เจา้ของสาํหรบัการนดัหมายในเพจการจดัทาํการนดัหมายเป็นกลุ่มของบรษิทัสามารถป็อปปเูลทหรอืเวน้วา่งได้ สิง่ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 หากฟิลด์ไดร้บัการป็อปปเูลท ผูใ้ชท้ีเ่ลอืกจะเป็นเจา้ของการนดัหมาย 

 หากฟิลด์ไมไ่ดร้บัการป็อปปเูลท ฟิลด์เจา้ของในการนดัหมายจะวา่งเปลา่ อย่างไรกต็าม ในครัง้แรกทีม่กีารแกไ้ขการนดัหมาย 
ผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขการนดัหมายนัน้อาจถูกพรอมต์ใหป็้อปปเูลทฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึสาํหรบัการนดัหมาย ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ฟิลด์เหลา่นี้ของผูดู้แลระบบของคณุ 

 หากประเภทเรคคอรด์กจิกรรมถูกตัง้คา่ในโหมดสมดุบนัทกึ ฟิลด์เจา้ของสาํหรบัการนดัหมายในเพจการจดัทาํการนดัหมายเป็นกลุ่มของบรษิทัตอ้งว่างเปลา่ นัน่คอื คณุตอ้งลา้งคา่ออกจากฟิลด์ 
นอกจากนี้ เพือ่ใหส้ามารถจดัทาํการนดัหมายไดส้าํเรจ็ เงือ่นไขต่อไปนี้อย่างน้อยหนึง่รายการตอ้งเป็นจรงิ: 
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 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองถูกเลอืกเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรมบนเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ 

 สมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองถูกเลอืกเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์บนเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ 

หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํการนดัหมาย ฟิลด์เจา้ของและฟิลด์สมดุบนัทกึบนการนดัหมายจะวา่งเปลา่ทัง้คู ่อย่างไรกต็าม ในครัง้แรกทีม่กีารแกไ้ขการนดัหมาย 
ผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขการนดัหมายนัน้จะถูกพรอมต์ใหป็้อปปเูลทฟิลด์สมดุบนัทกึ เนื่องจากเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเมือ่ประเภทเรคคอรด์กจิกรรมถูกตัง้คา่ในโหมดสมุดบนัทกึ 

ใชข้ ัน้ตอนต่อไปนี้ในการจดัทาํการนดัหมายสาํหรบัหลายบรษิทัในครัง้เดยีว 

ในการจดัทาํการนัดหมายสาํหรบัหลายบริษทัในครัง้เดียว 

1 หากจําเป็น ใหจ้ดัทาํรายการบรษิทัหรอืฟิลเตอรร์ายการทีม่อียู่เพือ่แสดงบรษิทัทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํการนดัหมาย 

2 หากมเีรคคอรด์ในรายการมากกวา่ 25 เรคคอร์ด ใหเ้ปลีย่นคา่ในฟิลด์จํานวนเรคคอรด์ทีแ่สดงทีด่้านลา่งของเพจรายการบรษิทัเป็น 25 

3 ในเพจรายการบรษิทั ใหค้ลกิเมนูและเลอืกจดัทาํการนดัหมายเป็นกลุม่ 

4 ในเพจการจดัทาํการนดัหมายเป็นกลุ่มของบรษิทั ใหอ้ปัเดตขอ้มลูสาํหรบัการนดัหมายแต่ละรายการเทา่ทีจ่ําเป็น 

ฟิลด์ต่างๆ ในเพจการจดัทาํการนดัหมายเป็นกลุม่ของบรษิทัจะแสดงคา่ต่อไปนี้เมือ่คณุเปิดเพจ: 

 เวลาเร่ิมต้น เวลาและวนัทีเ่ริม่ต้นจะถูกตัง้คา่เป็น 12:00 P.M. ในวนัทีข่องวนันี้ 

 เวลาส้ินสุด เวลาและวนัทีส่ ิน้สดุจะถูกตัง้คา่เป็น 60 นาทหีลงัจากเวลาและวนัทีเ่ริม่ตน้ 

 หวัเรื่อง ฟิลด์นี้จะแสดงคาํวา่ การนดัหมาย ตามดว้ยชือ่ของบรษิทั 

 เจ้าของ ฟิลด์นี้จะแสดงชือ่ของคณุ 

 ช่ือบริษทั ฟิลด์นี้จะแสดงชือ่ของบรษิทั 

5 คลกิ เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ: หากไมส่ามารถจดัทาํการนดัหมายไดส้าํเรจ็สาํหรบับรษิทัใดๆ ทีม่ชี ือ่อยู่ในเพจการจดัทาํการนดัหมายเป็นกลุม่ของบรษิทั จะไม่มกีารบนัทกึการนดัหมายใดๆ 
และขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ 

6 หากคุณตอ้งการจดัทาํการนดัหมายสาํหรบับรษิทัอืน่ๆ ในรายการ ใหแ้สดงเพจถดัไปของรายการและดําเนนิการขัน้ตอนนี้ซํ้าตามทีจ่ําเป็น 

หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํการนดัหมายแลว้ การนดัหมายแต่ละรายการจะสามารถใชไ้ดใ้นฐานะรายการทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีเ่ปิดของเพจรายละเอยีดสาํหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
คณุสามารถแกไ้ขการนดัหมายเพือ่อปัเดตรายละเอยีดการนดัหมายไดด้ว้ยวธิกีารเดยีวกบัทีค่ณุแกไ้ขการนดัหมายอืน่ๆ 
 

การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพบริษทั 
สว่นการวเิคราะหบ์รษิทัของโฮมเพจบรษิทั แสดงการกระจายบรษิทัและการวเิคราะหร์ายไดเ้มือ่ปิด คณุจะสามารถระบุลูกคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและตํ่าได ้พรอ้มทัง้สว่นตลาดใหม ่ 

ในสว่นนี้ของโฮมเพจบรษิทั คณุสามารถวางตวัชี้ของคณุบนแผนภูมเิพือ่ดูขอ้มลูทีต่อ้งการได ้ใหค้ลกิทีส่ว่นเพือ่ตรวจดูรายงานโดยละเอยีด 
หรอืเปลีย่นประเภทในรายการดรอปดาวน์เพือ่ดูขอ้มลูเดมิจากมมุมองอืน่ 
 

ฟิลดบ์ริษทั 
ใชเ้พจการแกไ้ขบรษิทัในการเพิม่บรษิทัหรอือปัเดตรายการของบรษิทัทีม่อียู่แลว้ เพจแการกไ้ขบรษิทัแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของบรษิทั 
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คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขบรษิทัในเพจรายการบรษิทัและเพจรายละเอยีดบรษิทัได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิของการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการดรอปดาวน์ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็บนหน้าจออาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

เรคคอรด์บรษิทัเป็นศนูย์กลางของวธิกีารจดัการและดูขอ้มลูของคณุ ดว้ยเหตุนี้ คณุควรจะป้อนขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีค่ณุจะทาํได ้ขอ้มลูบางอย่าง เชน่ พืน้ทีแ่ละอุตสาหกรรม 
สามารถนําไปใชใ้นการแยกประเภทขอ้มลูในรายงานได ้เชน่เดยีวกนัหากคณุเชือ่มโยงเรคคอรด์ เชน่ โอกาสทางการขาย กบัเรคคอรด์บรษิทัโดยมกีารป้อนขอ้มลูพืน้ทีห่รอือุตสาหกรรม 
เรคคอรด์โอกาสทางการขายเหลา่นัน้สามารถแยกประเภทตามคา่เหล่านัน้ได ้

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลบริษทัหลกั 

ชือ่บรษิทั ชือ่ของบรษิทั เพือ่หลกีเลีย่งการซํ้ากนัของเรคคอรด์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชช้ือ่ตามชือ่ทีบ่รษิทัตัง้ไวเ้ป็นตวัย่อ ตวัพมิพใ์หญ่ และอืน่ๆ 

ทีต่ัง้ ประเภทของสิง่อํานวยความสะดวกทีด่ําเนินการโดยบรษิทั เชน่ สาํนกังานใหญ่ 

บรษิทัหลกั บรษิทัทีเ่ป็นบรษิทัในเครอื 

เวบ็ไซต์ ทีอ่ยู ่URL ของบรษิทั 

ข้อมูลการขายของบริษทั 

ประเภทบรษิทั ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทักบับรษิทัของคณุ เชน่ ลกูคา้เป้าหมาย ลกูคา้ คูค่า้ หรอืคูแ่ขง่ 

หมายเหตุ: บรษิทัทีก่าํหนดเป็นคู่คา้หรอืคูแ่ขง่จะปรากฏใตร้ายการบรษิทัคูแ่ขง่ทัง้หมดและคูค่า้ทัง้หมดจากโฮมเพจบรษิทั 

รายการเหลา่นัน้ยงัรวมในรายการบรษิทัทีค่ณุสามารถเชือ่มโยงกบับรษิทัอืน่หรอืโอกาสทางการขายอืน่จากเพจรายละเอยีดบรษิทัหรอืโอกาสทางการขายได ้
ณ จุดนี้ คณุสามารถระบุบทบาทของบรษิทันัน้ เชน่ ผูข้ายต่อ ผูค้า้ หรอืคูค่า้ และตดิตามขอ้มลูคูค่า้และคูแ่ขง่ของแต่ละบรษิทัและโอกาสทางการขาย 

ลาํดบัความสาํคญั ลาํดบัความสาํคญัของบรษิทั เชน่ สงู กลาง หรอืตํ่า 

อุตสาหกรรม ประเภทของธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั เชน่ การผลติ เทคโนโลยรีะดบัสงู บรกิารทางการเงนิ คา้ปลกี รถยนต ์ยา โทรคมนาคม พลงังาน บรกิาร 
หรอือืน่ๆ 

หากคุณตอ้งการดูขอ้มลูรายงาน เชน่ โอกาสทางการขายตามอุตสาหกรรม ใหเ้ลอืกอุตสาหกรรมของบรษิทั 
จากนัน้เชือ่มโยงเรคคอรด์โอกาสทางการขายกบับรษิทั 

บรษิทัมหาชน ระบุวา่บรษิทันัน้เป็นบรษิทัมหาชน 

พืน้ที ่ พืน้ทีข่องบรษิทัทีบ่รษิทัของคณุ หากคณุตอ้งการดูขอ้มลูรายงาน เชน่ โอกาสทางการขายตามพืน้ที ่ใหเ้ลอืกพืน้ทีข่องบรษิทั 
จากนัน้เชือ่มโยงเรคคอรด์โอกาสทางการขายกบับรษิทั 

สถานะ สถานะของบรษิทั คณุสามารถใชฟิ้ลด์นี้ในการบนัทกึสถานะของบรษิทัลูกคา้ จํานวนคา่ตวัอย่างทีใ่หม้าเป็นคา่ดฟีอลต์ 
แต่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงคา่เพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการทางธุรกจิของบรษิทัของคณุได ้
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัทีต่ดิต่อลา่สดุ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

HIN เลขทีอุ่ตสาหกรรมดา้นสขุภาพ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ประเภทการโน้มน้าว ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ความถีใ่นการตดิต่อ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ทีม่าของแคมเปญ แคมเปญทีส่รา้งบรษิทั หากจดัทาํบรษิทัผา่นกระบวนการแปลงคา่ลดี ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัจิากฟิลด์แคมเปญในเรคคอรด์ลดี 
หากผูใ้ชจ้ดัทาํบรษิทั ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มลูในฟิลด์นี้ได ้

รายไดต้่อปี จํานวนเงนิรายไดต้่อปีของบรษิทั 

สว่นตลาด ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

แนวโน้มตลาด ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

รายไดต้น้ปีถงึปจัจบุนั ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

สว่นแบ่งตลาด ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ขอ้มลูอา้งองิ ระบุวา่ใชบ้รษิทัเป็นขอ้มลูอา้งองิของลกูคา้เป้าหมายหรอืพนกังานขายทีจ่ะตดิต่อได ้

ขอ้มลูอา้งองิ ณ วนัที ่ วนัทีท่ ีใ่ชบ้รษิทัเป็นขอ้มลูอา้งองิ 

คูค่า้ของบรษิทั ระบุวา่บรษิทันี้เป็นคูค่า้ 

จํานวนแพทย์ จํานวนแพทย์ทีท่าํงานทีส่ถานบรกิารดา้นสขุภาพ เชน่ โรงพยาบาลหรอืคลนิิก ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

เสน้ทาง ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็และรบัสนิคา้ เลอืกประเทศเพือ่กาํหนดป้ายของฟิลด์ทีอ่ยู่ตามทีอ่ยู่ของประเทศ อาจจะมกีารรเีฟรชหน้าจอเพือ่ปรบัชือ่ฟิลด ์

หากคุณเพิม่ผูต้ดิต่อและเชือ่มโยงผูต้ดิต่อนี้กบับรษิทั ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ของบรษิทัจะถูกสง่ไปยงัสว่นทีอ่ยู่บรษิทัของผูต้่อนัน้ 

หมายเหตุ: หากตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็และรบัสนิคา้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
และฟิลด์ทีอ่ยู่จะเปลีย่นไปเพือ่ใหต้รงตามขอ้กาํหนดของทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูที ่ทีอ่ยู ่

เจา้ของ ชือ่ย่อเจา้ของเรคคอรด์บรษิทั 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้ในการระบุความเป็นเจา้ของใหมข่องเรคคอรด์บรษิทั 
คณุตอ้งมกีารตัง้คา่ระดบัการเขา้ใช ้อ่าน/แกไ้ข สาํหรบัเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: หากบรษิทัของคณุเปิดใชง้านความเป็นเจา้ของกลุม่ 
สมาชกิทมีของกลุม่จะเปลีย่นแปลงอตัโนมตัหิากเจ้าของใหมข่องบรษิทัเป็นสมาชกิของกลุม่อืน่ 

คา่ในฟิลด์เจา้ของมผีลต่อเรคคอรด์ทีร่วมไวใ้นรายงานทีค่ณุหรอืผูจ้ดัการกาํลงัรนัอยู่ 

คณุสามารถใชเ้รคคอรด์บรษิทัรว่มกบัผูใ้ชอ้ืน่ผา่นทางเพจทมีของบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชเ้รคคอรด์ร่วมกนักบัผูใ้ชอ้ืน่ โปรดดูที ่
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
(ในหน้า 44) 

ระบุบรษิทัใหม่ ระบุวา่บรษิทัควรไดร้บัการระบุใหม่ หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดต้ัง้คา่กฎการระบบุรษิทัไว ้
การเลอืกฟิลด์นี้จะทรกิเกอรใ์หโ้ปรแกรมจดัการการระบุใน Oracle CRM On Demand ประมวลผลบรษิทัอกีครัง้และระบุตามกฎ 
โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหม่กต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยูใ่นโหมดสมดุบนัทกึ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
(ในหน้า 44) 

หมายเหตุ: เวลาการประมวลผลสาํหรบัการระบุเรคคอรด์ใหมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยขึน้กบัความซบัซอ้นของกฎการระบุของบรษิทัของคุณ 
จํานวนเรคคอรด์ทีต่อ้งการระบุใหม่ และโหลดของระบบในปจัจุบนั ในกรณขีองบรษิทั 
เวลาการประมวลผลไดร้บัผลกระทบจากจํานวนสมาชกิของทมีและจํานวนของผูต้ดิต่อและโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์ 
ชือ่ผูเ้ป็นเจา้ของจะเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารระบุเรคคอรด์ใหม ่

พืน้ที ่ พืน้ทีข่องบรษิทั 

คาํอธบิาย  ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรษิทั ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่16,350 ตวัอกัษร 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัการบรษิทั (ในหน้า 236) 
 

ผูติ้ดต่อ 
ใชเ้พจผูต้ดิต่อ เพือ่จดัทาํการอปัเดตและตดิตามผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อ คอืบุคคลทีบ่รษิทัของคุณมกีารตดิต่อทางธุรกจิดว้ยในปจัจุบนัหรอืคาดวา่จะตดิต่อทางธุรกจิดว้ยในอนาคต 
บุคคลเหลา่นี้อาจเป็นพนกังานของบรษิทัอืน่ ผูใ้หค้าํปรกึษาอสิระ ผูค้า้หรอืบุคคลทีรู่จ้กัเป็นการสว่นตวั 
โดยทัว่ไปผูต้ดิต่อจะเชือ่มโยงกบับรษิทัและโดยมากเรคคอรด์บรษิทัจะมกีารเชือ่มโยงไปยงัขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้ดิต่อหลายรายในบรษิทันัน้ 

ภายใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition ผูต้ดิต่อมกัถูกไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นลกูคา้เพือ่สนบัสนุนฟงักช์นัเฉพาะสาํหรบั Oracle CRM 
On Demand Financial Services Edition การมอบหมายผูต้ดิต่อใหเ้ป็นลกูคา้แสดงวา่นีเ่ป็นผูต้ดิต่อทีบ่รษิทัของคุณรกัษาความสมัพนัธ์ระยะยาว 
เพือ่ใหค้ณุสามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ของลกูคา้และระบุโอกาสทางการขายเพือ่ขายผลติภณัฑท์ีข่ายรว่มกนัเพิม่เตมิใหก้บัลูกคา้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัการผูต้ดิต่อ (ในหน้า 258) 
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การทาํงานกบัโฮมเพจผู้ติดต่อ 
โฮมเพจผูต้ดิต่อ คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจผูต้ดิต่อได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นออกจากเพจได ้

การจดัทาํผู้ติดต่อ 
คณุสามารถจดัทาํผูต้ดิต่อไดโ้ดยคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นผูต้ดิต่อทีดู่ลา่สดุของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 274) 

การทาํงานกบัรายช่ือผูติ้ดต่อ 
สว่นรายชือ่ผูต้ดิต่อแสดงจํานวนรายการทีฟิ่ลเตอร ์Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัผูต้ดิต่อ 

รายช่ือผูติ้ดต่อ ฟิลเตอร ์

ผูต้ดิต่อทัง้หมด ไมม่ฟิีลเตอร์ รายการนี้แสดงเรคคอรด์ทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึเจา้ของ 

ผูต้ดิต่อของลกูคา้ทัง้หมด ผูต้ดิต่อทีต่ัง้คา่ฟิลด์ประเภทเป็นลกูคา้ 

ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อย รายชือ่นี้แสดงเรคคอรด์ผูต้ดิตอ่ทัง้หมดทีคุ่ณไดเ้พิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ 
ส◌ําหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อย ดู เกีย่วกบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 
266) 

ผูต้ดิต่อของฉัน ผูต้ดิต่อทีม่ชี ือ่ผูใ้ชข้องคณุในฟิลด์เจา้ของ 

ผูต้ดิต่อทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน ผูต้ดิต่อทีม่ชี ือ่ผูใ้ชข้องคณุในฟิลด์เจา้ของ เรยีงตามลาํดบัวนัทีจ่ดัทาํ 

ผูต้ดิต่อทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน ผูต้ดิต่อทีม่ชี ือ่ผูใ้ชข้องคณุในฟิลด์เจา้ของ เรยีงตามลาํดบั วนัทีแ่กไ้ข 

ผูต้ดิต่อทีจ่ดัทาํลา่สดุ ผูต้ดิต่อทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีท่ ีจ่ดัทาํ 

ผูต้ดิต่อทีแ่กไ้ขลา่สดุ ผูต้ดิต่อทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีท่ ีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดผููติ้ดต่อท่ีดลู่าสดุ 
สว่นผูต้ดิต่อทีดู่ลา่สดุของฉัน จะแสดงผูต้ดิต่อทีค่ณุดูลา่สดุ 
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การดผููติ้ดต่อท่ีใช้บอ่ย 
สว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยจะแสดงชือ่ผูต้ดิต่อสงูสดุ 10 รายทีคุ่ณไดเ้พิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ 
ลาํดบัของผูต้ดิต่อในสว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้อ่ยนี้จะเรยีงตามวนัทีคุ่ณไดเ้พิม่ผูต้ดิต่อนัน้ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ ไมไ่ดเ้รยีงตามวนัทีม่กีารสรา้งเรคคอรด์ผูต้ดิต่อนัน้ 
รายชือ่ผูต้ดิต่อจะเรยีงลาํดบัลงตามวนัที ่โดยผูต้ดิต่อลา่สดุทีค่ณุเพิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยจะปรากฏอยู่บนสดุในรายชือ่ 
คณุสามารถเปิดรายชือ่ทัง้หมดของผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยของคณุไดจ้ากสว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยนี้โดยคลกิที ่แสดงรายการทัง้หมด สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อย ด ูเกีย่วกบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อย 
(ในหน้า 266) 

การทํางานกบังานของผูติ้ดต่อ 
สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อทีเ่ปิดของฉันแสดงงานทีร่ะบุใหก้บัคณุ เรยีงลาํดบัตามวนัทีค่รบกาํหนด จากนัน้เรยีงตามลาํดบัความสาํคญั 
คณุหรอืผูจ้ดัการของคณุกาํหนดวนัทีค่รบกาํหนดและลาํดบัความสาํคญั ลาํดบัความสาํคญัของงาน เชน่ 1-สงู, 2-ปานกลาง หรอื 3-ตํ่า จะระบุโดยใชล้กูศร: ลกูศรชีข้ ึน้แสดงลาํดบัความสาํคญัสงู 
ไมม่ลีกูศรแสดงลาํดบัความสาํคญัปานกลาง และลกูศรลงแสดงลาํดบัความสาํคญัตํ่า 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle CRM On 
Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน ยกเวน้ในกรณทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-ป้าย โดย ป้าย 
เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีชน่นี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 2-ป้าย 
ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไมม่ลีูกศรสาํหรบัค่าการแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ 
สงูทีส่ดุของฉนั Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 เมือ่ตอ้งการตรวจดูงาน ใหค้ลกิลงิคห์วัเรือ่ง 

 ในการตรวจสอบผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบังาน ใหค้ลกิชือ่ผูต้ดิต่อ 

 เมือ่ตอ้งการขยายรายการของงาน ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การใช้รายงานเพ่ือวิเคราะห์ผูติ้ดต่อ 
สว่นรายงานอย่างน้อยหนึง่สว่นอาจแสดงบนโฮมเพจผูต้ดิต่อของคณุ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถระบุสว่นรายงานทีจ่ะใหแ้สดงบนเพจนี้ได)้ ในรุน่มาตรฐานของ Oracle CRM On 
Demand จะแสดงสว่นการวเิคราะหผ์ูต้ดิตอ่แยกตามบรษิทั ซึง่แสดงผูต้ดิต่อตามเกณฑบ์รษิทั เชน่ พืน้ที ่รฐั/จงัหวดั หรอือุตสาหกรรม 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชส้ว่นการวเิคราะหผ์ูต้ดิต่อแยกตามบรษิทั ดู การวเิคราะหผ์ูต้ดิต่อ (ในหน้า 270) 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจผู้ติดต่อของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ปรบัแต่งโฮมเพจ คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิลงในโฮมเพจผูต้ดิต่อได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสว่นทีผู่ดู้แลระบบบรษิทัของคณุกาํหนดใหแ้สดงในโฮมเพจความผูต้ดิต่อของคณุ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจผูติ้ดต่อของคณุ 

1 ในโฮมเพจผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัการสว่นต่างๆ ในเพจนัน้ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการผูติ้ดต่อ 
ในการจดัการผูต้ดิต่อ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 
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 การอมิปอรต์ผูต้ดิต่อของคณุ (ในหน้า 260) 

 การอมิปอรต์ไฟล์ vCard (ในหน้า 265) 

 การบนัทกึผูต้ดิต่อเป็นไฟล์ vCard (ในหน้า 266) 

 การลงิคผ์ูต้ดิต่อกบับรษิทัหลายรายการ (ในหน้า 267) 

 การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิต่อ (ในหน้า 267) 

 การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทัและผูต้ดิต่อ (ในหน้า 244) 

 การตดิตามรายไดต้ามผูต้ดิต่อ (ในหน้า 268) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

 การเพิม่การแนะนํา (ในหน้า 269) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

 การตดิตามความสนใจของผูต้ดิต่อ (ในหน้า 270) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

 การวเิคราะหผ์ูต้ดิต่อ (ในหน้า 270) 

 การตรวจสอบเวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุ (ในหน้า 270) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

 การเพิม่ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ (ในหน้า 271) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

 การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

 การปิดกัน้ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 272) 

 การสง่อเีมลก์ารตลาดโดยใช ้Oracle Eloqua Engage (ในหน้า 273) 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิก์ารใชร้ว่มกนักบัแผนที ่คณุสามารถดําเนนิการขัน้ตอนนี้ไดด้ว้ย การดาํเนนิการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีง (ในหน้า 333) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทํางานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

 การใชส้ครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 143) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 



การขาย 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 266) 

 การแสดงภาพในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 59) 
 

การอิมปอรต์ผูติ้ดต่อของคณุ 
หากคุณไมใ่ชผู่ดู้แลระบบ คณุสามารถอมิปอรต์ผูต้ดิต่อไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 2000 รายจากไฟล์ comma-separated value (.csv) หนึง่ไฟลเ์พือ่ใชก้บั Oracle CRM On 
Demand 

เมือ่คณุอมิปอรต์ผูต้ดิต่อ คณุจะระบุวธิกีารทีค่ณุต้องการให ้Oracle CRM On Demand จดัการเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 

มยีูทลิติหีลายอย่างใหใ้ชง้านไดจ้ากเพจเครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ ซึง่เพิม่เตมิสิง่อํานวยความสะดวกในการอมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ใน Oracle CRM On Demand: 

 โปรแกรมช่วยอิมปอรต์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่โปรแกรมช่วยอมิปอรต์ 

 Oracle Data Loader On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่Oracle Data Loader On Demand Client Utility 

 Oracle Migration Tool On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่Oracle Migration Tool On Demand Client Utility 

 Oracle Web Services สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชร้ว่มกนักบับรกิารทางเวบ็ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกวธิกีารอมิปอรต์ทีเ่หมาะสม โปรดดูที ่1801156.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอมิปอรต์และเอ็กซป์อรต์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่เครือ่งมอือมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์  

คณุยงัสามารถอมิปอรต์ผูต้ดิต่อแต่ละรายโดยการอมิปอรต์ไฟล ์vCard สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัไฟล์ vCard (ในหน้า 263)  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถอมิปอรต์เรคคอรด์ผูต้ดิต่อไดไ้มเ่กนิ 30,000 รายการ โดยขนาดไฟลไ์มเ่กนิ 20 MB ต่อหนึง่ครัง้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 หากมพีนกังานหลายคนทีบ่รษิทัของคณุดําเนินการอมิปอรต์ผูต้ดิต่อ ใหร้ว่มมอืกนัในการอมิปอรต์เพือ่ลดปญัหาการซํ้ากนัของเรคคอรด์  

 จดัเตรยีมไฟลข์องคณุสาํหรบัการอมิปอรต์เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่คณุมขีอ้มลูครบถว้นทัง้หมดอยู่ในไฟล ์ไฟลข์อ้มลูของคณุตอ้งมฟิีลด์ทีจ่ําเป็นทัง้หมดเป็นอย่างน้อย 
ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถตัง้คา่ใหฟิ้ลด์กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยมเีงือ่นไขได ้กลา่วคอื ฟิลด์ดงักลา่วไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ แต่กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นหากขอ้มลูในฟิลด์อืน่ๆ 
ในเรคคอรด์ตรงกบัเกณฑบ์างอย่าง หากฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเนื่องจากเงือ่นไขทีก่าํหนดไวส้าํหรบัฟิลด์นัน้กลายเป็นจรงิ 
และหากไฟลท์ีอ่มิปอรต์ของคณุไม่รวมคา่สาํหรบัฟิลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขนัน้ไวด้ว้ย เรคคอรด์จะถูกปฏเิสธ เมือ่ตอ้งการทราบวา่มฟิีลด์จําเป็นโดยมเีงือ่นไขใดๆ 
ไดร้บัการตัง้คา่ไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหรอืไม่ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของคณุ 

คาํเตือน: คณุไมส่ามารถทีจ่ะยกเลกิการอมิปอร์ตเรคคอรด์ หรอืลบเรคคอรด์จํานวนมากในครัง้เดยีว ดงันัน้ จงึควรฝึกฝนขัน้ตอนการอมิปอรต์ดว้ยไฟลข์นาด 5-10 
เรคคอรด์เพือ่หลกีเลีย่งการลบขอ้มลูจํานวนมากในภายหลงั หากบรษิทัของคณุตอ้งใชก้ารอมิปอรต์เรคคอรด์จํานวนมาก โปรดเขา้รบัการฝึกอบรมในเรือ่งการอมิปอรต์ขอ้มลู 
สาํหรบัขอ้มลูในเรือ่งการอบรมดงักลา่ว โปรดคลกิทีล่งิค์รว่ม การฝึกอบรมและบรกิาร ทีด่า้นบนของแตล่ะเพจใน Oracle CRM On Demand 

ในการอิมปอรต์ผูติ้ดต่อของคณุ 

1 คลกิทีแ่ทบ็ ผูต้ดิต่อ 

2 ในแถบชือ่ผูต้ดิต่อทีแ่กไ้ขลา่สดุ ใหค้ลกิ อมิปอรต์ 

หมายเหตุ: หากสว่นชือ่ผูต้ดิต่อทีแ่กไ้ขลา่สดุไม่แสดงบนโฮมเพจผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงร่างทีอ่ยู่มมุบนขวาของเพจ และเพิม่สว่นชือ่ผูต้ดิต่อทีแ่กไ้ขลา่สดุไปในโครงรา่งเพจของคณุ 

3 ในเพจเครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้ว่มกนั ในสว่นเครือ่งมอือมิปอรต์ขอ้มลูและเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูสว่นบุคคล ใหค้ลกิ อมิปอรต์ผูต้ดิต่อของคณุ 

ซึง่เป็นการเริม่ตน้โปรแกรมช่วยอมิปอรต์  
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4 ในขัน้ตอนที ่1 ของโปรแกรมชว่ยอมิปอรต์:  

a ใหเ้ลอืกวธิทีีคุ่ณตอ้งการใหโ้ปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ระบุเรคคอรด์ทีต่รงกนั  

โปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ใช ้ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ซึง่เป็นฟิลด์ ID ภายนอกทีไ่มซ่ํ้ากนัทีม่กีารอมิปอรต์มาจากระบบอืน่ 
โปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ยงัใชฟิ้ลด์ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าของ Oracle CRM On Demand อกีดว้ย 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการกําหนดฟิลดซ์ํ้ากนั โปรดดูที ่เกีย่วกบัเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนัและ ID ภายนอก 

b เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการใหโ้ปรแกรมช่วยอมิปอรต์ดําเนนิการ หากโปรแกรมช่วยอมิปอรต์คน้พบตวัระบุเรคคอรด์ทีไ่มซ่ํ้ากนัใน Oracle CRM On Demand ตวัเลอืกของคณุคอื: 
ไมอ่มิปอรต์เรคคอรด์ซํ้ากนั บนัทกึทบัเรคคอรด์ทีม่อียู่ หรอืจดัทาํเรคคอรด์เพิม่เตมิ 

c เลอืกการดําเนนิการทีคุ่ณตอ้งการใหโ้ปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ดําเนนิการ หากตวัระบุเรคคอรด์ทีไ่ม่ซํ้ากนัของเรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์ไมต่รงกบัเรคคอรด์ทีม่ใีน Oracle CRM On 
Demand 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกบนัทกึทบัเรคคอรด์และไมจ่ดัทาํเรคคอรด์ใหมใ่นตวัเลอืกกอ่นหน้า จะสง่ผลต่อเรคคอรด์ทีก่ําลงัอปัเดต 

d ตดัสนิใจวา่ควรใหโ้ปรแกรมชว่ยอมิปอรต์จดัทาํเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัการเชือ่มโยงทีห่ายไป (เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกนั) ในไฟลข์อ้มลูของคณุหรอืไม่  

e เลอืกรปูแบบวนัทีแ่ละเวลาทีใ่ชใ้นไฟล์ CSV 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู 

f ตรวจสอบวา่เลอืกการเขา้รหสัไฟลเ์ป็น Western 

หมายเหตุ: อย่าเปลีย่นแปลงคา่นี้จนกวา่คุณจะแน่ใจวา่ใชว้ธิกีารเขา้รหสัไฟลแ์บบอืน่ โดยคา่ดฟีอลต์ Western 
จะใชก้บัระบบการเขา้รหสัไฟลโ์ดยสว่นใหญ่ในยุโรปและอเมรกิาเหนอื 

g ในรายการดรอปดาวน์การลอ็กขอ้ผดิพลาด ใหเ้ลอืกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการให ้Oracle CRM On Demand บนัทกึลงลอ็ก: ขอ้ความทัง้หมด ขอ้ผดิพลาดและคาํเตอืน 
หรอืขอ้ผดิพลาดเทา่นัน้  

h เลอืกประเภทของตวัคัน่ CSV ทีใ่ชใ้นไฟลข์องคณุ: คอมมาหรอืเซมโิคลอน 

i เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ตอ้งประมวลผลเรคคอร์ดไฟลข์อ้มลูตามลาํดบั หากจําเป็น 

หมายเหตุ: การเลอืกประมวลผลไฟลข์อ้มลูตามลาํดบัชว่ยรบัรองวา่เมือ่สง่คาํขออมิปอรต์ คาํขออมิปอรต์ย่อยจะถูกประมวลผลตามลาํดบัเสมอ 
ทัง้ยงัรบัรองดว้ยวา่ยงัคงรกัษาการอา้งองิไฟล์ CSV ไว ้

j เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชง้านการแจง้ทางอเีมล ์หากคุณตอ้งการใหม้กีารสง่การแจง้ทางอเีมลห์ลงัจากทีก่ระบวนการอมิปอรต์เสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
ระบบจะเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไวต้ามคา่ดฟีอลต ์ 

5 ในขัน้ตอนที ่2 ของโปรแกรมชว่ยอมิปอรต์:  

a ปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัตรวจสอบไฟลข์องคณุ หากจําเป็น 

b เลอืกไฟลก์ารแมปฟิลด์ หากม ี

ไฟลก์ารแมปฟิลด์ (.map) มกีารจบัคูข่องฟิลด์ในไฟล ์CSV กบัฟิลด ์Oracle CRM On Demand ทีม่อียู่ หลงัจากทีคุ่ณดําเนนิการอมิปอรต์ 
ระบบจะสง่อเีมลท์ีม่ไีฟล ์.map พรอ้มดว้ยโครงการแมปลา่สดุ ใหบ้นัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรเ์พือ่นํากลบัมาใชใ้นระหวา่งการอมิปอรต์ในภายหลงั 

6 ในขัน้ตอนที ่3 ของโปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ แมปฟิลด์ในไฟลข์องคณุไปยงัฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand คณุตอ้งแมปฟิลด์ทีจ่ําเป็นทัง้หมดไปยงัสว่นหวัของคอลมัน์ในไฟล์ 
CSV เป็นอย่างน้อยทีส่ดุ 

โปรแกรมชว่ยอมิปอรต์จะแสดงรายการส่วนหวัของคอลมัน์จากไฟล์ CSV ทีค่ณุอมิปอรต์ถดัจากรายการทีแ่สดงฟิลด์ทัง้หมดทีอ่ยู่ในพืน้ทีข่อง Oracle CRM On Demand 
รวมทัง้ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีค่ณุเพิม่เขา้ไป 



การขาย 

 

262  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

หากฟิลด์ทีอ่ยู่ทีคุ่ณตอ้งการไมป่รากฏขึน้ในรายการดรอปดาวน์ ใหเ้ลอืกฟิลด์ทีต่รงกนัทีแ่สดงในตารางนี้ 

ในการฟิลเตอรร์ายการของคณุในฟิลดน้ี์ เลือกฟิลด์น้ีจากรายการดรอปดาวน์ 

เลขทีถ่นน 
ทีอ่ยู่ 1 
Chome 

เลขที/่ถนน 

Ku ทีอ่ยู ่2 

ชัน้ 
ดสิตรกิต์ 

ทีอ่ยู ่3 

Shi/Gun เมอืง 

นคิม/สว่น 
รหสั CEDEX 
ทีอ่ยู่ 4 
URB 
เมอืง 

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคาร 

รฐั MEX 
รฐั BRA 
เขต 
สว่นพืน้ที ่
เกาะ 
จงัหวดั 
ภาค 
เอมเิรต 
แควน้ 

จงัหวดั 

รหสัเกาะ 
ตูไ้ปรษณยี์ 
ตูไ้ปรษณยี์ Codigo 

รหสัไปรษณยี์ 

หากคุณเลอืกไฟล์ .map ใหต้รวจสอบวา่แมปฟิลด์ถูกตอ้ง ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํตัง้แต่คณุดําเนนิการอมิปอรต์กอ่นหน้านี้อาจจะตอ้งแมปอกีครัง้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั ID ภายนอก โปรดดูที ่เกีย่วกบัเรคคอรด์ซํ้ากนัและ ID ภายนอก 

คาํเตือน: หากคุณเลอืกอมิปอรต์ไฟล์ทีไ่มถู่กตอ้ง ใหค้ลกิ ยกเลกิ เพือ่เปลีย่นแปลงการเลอืก ในขัน้ตอนนี้การใชปุ้่ม ยอ้นกลบั ไมส่ามารถเคลยีรแ์คชได ้
ดงันัน้ไฟลอ์มิปอรต์ทีค่ณุเลอืกครัง้แรกจะแสดงในขัน้ตอนการแมปฟิลด์ 

คาํเตือน: ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกและ ID ภายนอกของผูจ้ดัการเป็นฟิลด์หลกัทีถู่กใชใ้นการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบัเรคคอรด์ผูจ้ดัการ หากฟิลด์เหล่านัน้ไมถู่กแมป 
เรคคอรด์ผูจ้ดัการจะถูกเชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อโดยใชช้ือ่ผูต้ดิต่อและฟิลด์ผูจ้ดัการ เมือ่ใชช้ือ่ผูต้ดิต่อและฟิลด์ผูจ้ดัการทาํการเชือ่มโยงนี้ เรคคอรด์ไฟลข์อ้มลูจะเรยีงลาํดบัตดิกนัมากขึน้ 

7 ในขัน้ตอนที ่4 ของโปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ ปฏบิตัติามคาํแนะนําทีป่รากฏบนหน้าจอ หากจําเป็น 

8 ในขัน้ตอนที ่5 ของโปรแกรมชว่ยอมิปอรต์ คลกิ เสรจ็สิน้ 

ในการดคิูวของคาํขออิมปอรต์ของคุณ 

1 คลกิทีแ่ทบ็ ผูต้ดิต่อ 
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2 ในแถบชือ่ผูต้ดิต่อทีแ่กไ้ขลา่สดุ คลกิปุ่ม อมิปอรต์ 

3 ในเพจขอ้มลูและเครือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั คลกิลงิคค์วิคาํขออมิปอรต์ 

เพจควิคาํขออมิปอรต์จะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัคาํขอของคณุ รวมทัง้เวลาโดยประมาณทีท่าํเสรจ็สมบูรณ์ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายสถานะการอมิปอรต์  

สถานะ คาํอธิบาย 

เสรจ็สมบูรณ์  อมิปอรต์เสรจ็สมบูรณ์โดยไมม่ขีอ้ผดิพลาดขณะทาํการอมิปอรต์  

เสรจ็โดยมขีอ้ผดิพลาด อมิปอรต์เสรจ็แต่เกดิขอ้ผดิพลาดบางประการกบับางเรคคอรด์  

ลม้เหลว อมิปอรต์เสรจ็สมบูรณ์แต่ไมม่กีารอมิปอรต์เรคคอร์ด 

ขอ้ผดิพลาด อมิปอรต์ไมเ่สรจ็สมบูรณ์เนื่องจากเกดิขอ้ผดิพลาด  

 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูเรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์  

ข้อมูลเรคคอรด์ท่ีอิมปอรต์ คาํอธิบาย 

จํานวนทีส่ง่ จํานวนเรคคอรด์ทีม่ใีนไฟล์ CSV  

จํานวนทีป่ระมวลผล  จํานวนเรคคอรด์ทีไ่ดด้ําเนนิการอมิปอรต์ในปจัจุบนั ฟิลด์นี้จะถูกดําเนนิการทกุๆ 20 วนิาท ี
หรอืตามทีต่ัง้คา่ใหร้ะบบดําเนนิการ  

จํานวนทีอ่มิปอรต์เสรจ็สมบูรณ์ จํานวนเรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์โดยไมม่ปีญัหา  

จํานวนทีอ่มิปอรต์บางสว่น จํานวนเรคคอรด์ทีอ่มิปอรต์ ไมใ่ชเ่รคคอรด์ทัง้หมดทีอ่มิปอรต์  

จํานวนทีไ่มไ่ดอ้มิปอรต์  จํานวนเรคคอรด์ทีไ่มไ่ดอ้มิปอรต์เลย  

 
 

เก่ียวกบัไฟล ์vCard 
vCard คอืนามบตัรเสมอืนทีท่าํใหผู้ใ้ชส้ามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูผูต้ดิต่อได ้เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่อเีมล ทีอ่ยู่เวบ็ไซต์ และภาพถ่าย ไฟล ์vCard มกัจะแนบกบัขอ้ความอเีมล ์
ทาํใหผู้ร้บัสามารถเพิม่ขอ้มลูผูต้ดิต่อใหมล่งในสมุดบนัทกึทีอ่ยู่สว่นบุคคลไดอ้ย่างรวดเรว็ นามสกลุไฟลส์าํหรบัไฟล ์vCard คอื .vcf  

ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้:  

 อมิปอรต์ไฟล ์vCard และบนัทกึขอ้มลูจากไฟลเ์ป็นเรคคอรด์ผูต้ดิต่อใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การอมิปอรต์ไฟล์ vCard  (ในหน้า 265)  

 บนัทกึเรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีม่อียู่ลงใน Oracle CRM On Demand เป็นไฟล์ vCard สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การบนัทกึผูต้ดิต่อเป็นไฟล ์vCard (ในหน้า 266)  
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เมือ่คณุอมิปอรต์ไฟล ์vCard ลงใน Oracle CRM On Demand หรอืเมือ่คณุบนัทกึเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ Oracle CRM On Demand เป็นไฟล ์vCard 
จะมกีารแมปบางขอ้มลูในรายละเอยีดผูต้ดิต่อเพือ่ใหแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้งทัง้ใน vCard และในเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ Oracle CRM On Demand   

ตารางต่อไปนี้แสดงการแมประหวา่งฟิลด์ในประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อในคณุสมบตั ิOracle CRM On Demand และ vCard 

ฟิลดผ์ูติ้ดต่อ Oracle CRM 
On Demand 

คณุสมบติั vCard พารามิเตอรค์ณุสมบติั vCard 

นามสกลุ 

ชือ่ 

ชือ่กลาง 

นาย/คณุ 

N ไมม่ ี

ชือ่ 

นามสกลุ 

FN ไมม่ ี

หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน TEL TYPE=voice,work 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น TEL TYPE=voice,home 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื TEL TYPE=cell 

หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงาน TEL TYPE=fax,work 

อเีมล ์ EMAIL TYPE=internet 

ตําแหน่ง TITLE ไมม่ ี

ฟิลด์ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ ADR TYPE=work 

ภาพถ่ายผูต้ดิต่อ PHOTO TYPE;ENCODING 

ชือ่บรษิทัและแผนก ORG ไมม่ ี

คาํอธบิาย NOTE ไมม่ ี

ผูจ้ดัการ X-MS-MANAGER ไมม่ ี

ชือ่ผูช้ว่ย X-MS-ASSISTANT ไมม่ ี

 
 

ข้อควรพิจารณาเม่ืออิมปอรต์ไฟล ์vCard ใน Oracle CRM On Demand 
โปรดใชข้อ้ควรพจิารณาต่อไปนี้เมือ่คุณอมิปอรต์ไฟล ์vCard ลงใน Oracle CRM On Demand:  

 หากคา่ในคณุสมบตั ิvCard เกนิความยาวของฟิลด์ที ่Oracle CRM On Demand สนบัสนุน คา่จะถูกตดัทอนในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อใน Oracle CRM On 
Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความยาวของฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่คาํแนะนําประเภทฟิลด์สาํหรบัการอมิปอรต์ขอ้มลู  

 คณุสามารถอมิปอรต์ไดเ้ฉพาะคณุสมบตั ิvCard ที ่Oracle CRM On Demand สนบัสนุนเทา่นัน้  

 หากไฟล์ vCard ของคณุมผีูต้ดิต่อมากกวา่หนึง่รายการ เฉพาะผูต้ดิต่อรายการแรกในไฟล ์vCard เทา่นัน้ทีจ่ะอมิปอรต์ลงใน Oracle CRM On Demand  

 คณุไมส่ามารถอมิปอรต์ภาพผูต้ดิต่อลงใน Oracle CRM On Demand โดยใชไ้ฟล ์vCard ได ้ 
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 หากฟิลด์รายละเอยีดผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งของคณุสมบตั ิvCard เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวใน Oracle CRM On Demand คณุจะไมส่ามารถอมิปอรต์คณุสมบตั ิvCard ได ้ 

 หากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ ฟิลด์ทีอ่ยู่จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวใน Oracle CRM On Demand และจะไมอ่มิปอรต์คณุสมบตัทิีอ่ยู่ในไฟล ์vCard ลงใน 
Oracle CRM On Demand  

 คณุสามารถอมิปอรต์คุณสมบตัไิฟล์ vCard เฉพาะเมือ่ฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งเป็นสว่นหนึง่ของโครงรา่งเพจใน Oracle CRM On Demand เทา่นัน้   

 คณุสามารถอมิปอรต์ไฟลล์งใน Oracle CRM On Demand ไดเ้ฉพาะไฟลท์ีม่นีามสกลุไฟล์ .vcf เทา่นัน้  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัไฟล์ vCard (ในหน้า 263) 

 การอมิปอรต์ไฟล์ vCard (ในหน้า 265) 

 การบนัทกึผูต้ดิต่อเป็นไฟล์ vCard (ในหน้า 266) 

 
 

การอิมปอรต์ไฟล ์vCard 
หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิกีารอมิปอรต์ผูต้ดิต่อลงใน Oracle CRM On Demand โดยอมิปอรต์ไฟล ์vCard จากคอมพวิเตอรข์องคณุ  

หมายเหตุ: คณุสามารถอมิปอรต์ไฟลล์งใน Oracle CRM On Demand ไดเ้ฉพาะไฟลท์ีม่นีามสกลุไฟล์ .vcf เทา่นัน้ 

การอิมปอรต์ไฟล ์vCard  

1 ในโฮมเพจผูต้ดิต่อ หรอืในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่หรอืเพจรายการใดๆ ใหค้ลกิ อมิปอรต์ vCard  

2 ในหน้า อมิปอรต์ vCard ใหค้ลกิ เบราส ์เพือ่ระบุตําแหน่งไฟล์ vCard ทีคุ่ณตอ้งการอมิปอรต์ลงใน Oracle CRM On Demand จากนัน้ใหเ้ลอืกไฟล์ทีต่อ้งการ  

3 คลกิ อมิปอรต์ vCard 

เพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ใหมจ่ะเปิดขึน้โดยมรีายละเอยีดผูต้ดิต่อจากไฟล ์vCard  

4 คลกิ บนัทกึ  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัไฟล์ vCard (ในหน้า 263) 

 ขอ้ควรพจิารณาเมือ่อมิปอรต์ไฟล์ vCard ลงใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที ่"ขอ้ควรพจิารณาเมือ่อมิปอรต์ไฟล์ vCard ใน Oracle CRM On 
Demand" ในหน้า 264) 

 การบนัทกึผูต้ดิต่อเป็นไฟล ์vCard (ในหน้า 266) 
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การบนัทึกผูติ้ดต่อเป็นไฟล ์vCard 
หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิกีารบนัทกึผูต้ดิต่อจาก Oracle CRM On Demand เป็นไฟล ์vCard 

การบนัทึกผู้ติดต่อเป็นไฟล์ vCard 

1 เลอืกผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการบนัทกึเป็นไฟล ์vCard  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกผูต้ดิตอ่ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ใหค้ลกิปุ่ม บนัทกึเป็น vCard ทีแ่ถบชือ่  

อาจมกีารขอใหค้ณุระบุทีต่ ัง้ทีคุ่ณตอ้งการบนัทกึไฟล ์vCard ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่เบราเซอร์ของคณุ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัไฟล์ vCard (ในหน้า 263) 

 ขอ้ควรพจิารณาเมือ่อมิปอรต์ไฟล์ vCard ใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 264) 

 การอมิปอรต์ไฟล์ vCard (ในหน้า 265) 

 
 

เก่ียวกบัรายช่ือผูติ้ดต่อท่ีใช้บอ่ย 
รายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยเป็นชดุย่อยของเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ รายชือ่นี้จะแสดงเฉพาะเรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีค่ณุเพิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ 
รายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยอาจใชไ้ดใ้นตําแหน่งต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของบรษิทัของคุณและการตัง้คา่บทบาทของคุณ: 

 สว่นรายชือ่ผูต้ดิต่อของโฮมเพจผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ: หากรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยใชไ้มไ่ดต้ามคา่ดฟีอลต์ในสว่นรายชือ่ผูต้ดิต่อของโฮมเพจผูต้ดิต่อ 
คณุอาจเพิม่รายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยลงในชดุรายการทีป่รากฏในสว่นรายชือ่ผูต้ดิต่อได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงชดุรายการ โปรดดูที ่
การเปลีย่นแปลงชดุรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 120) 

 ชดุรายการในวนิโดวก์ารคน้หาทีค่ณุคน้หาผูต้ดิต่อ 

 สว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยของโฮมเพจผูต้ดิต่อหรอืโฮมเพจของฉัน 

สว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยจะแสดงชือ่ผูต้ดิต่อสงูสดุ 10 รายทีคุ่ณไดเ้พิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ 
ลาํดบัของผูต้ดิต่อในสว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยนี้จะเรยีงตามวนัทีคุ่ณไดเ้พิม่ผูต้ดิต่อนัน้ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ ไมไ่ดเ้รยีงตามวนัทีม่กีารสรา้งเรคคอรด์ผูต้ดิต่อนัน้ 
รายชือ่ผูต้ดิต่อจะเรยีงลาํดบัลงตามวนัที ่โดยผูต้ดิต่อลา่สดุทีค่ณุเพิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยจะปรากฏอยู่บนสดุในรายชือ่ 
คณุสามารถเปิดรายชือ่ทัง้หมดของผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยของคณุไดจ้ากสว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยนี้โดยคลกิที ่แสดงรายการทัง้หมด 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุจะกาํหนดวา่ส่วนผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยจะแสดงอยู่บนโฮมเพจผูต้ดิต่อหรอืบนโฮมเพจของฉัน หรอืทัง้สอง 
หากสว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยไมไ่ดแ้สดงอยู่บนโฮมเพจผูต้ดิต่อหรอืบนโฮมเพจของฉัน คณุอาจเพิม่สว่นผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยลงในโฮมเพจได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการทาํโฮมเพจของคุณใหเ้ป็นสว่นบุคคล โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงโครงรา่งโฮมเพจ (ในหน้า 752) 

เมือ่คณุเปิดรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยในเพจรายการผูต้ดิตอ่ทีใ่ชบ้่อย รายการจะแสดงชือ่ของผูต้ดิตอ่ทีใ่ชบ้่อยของคณุและวนัทีคุ่ณไดเ้พิม่ผูต้ดิต่อลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ ตามคา่ดฟีอลต์ 
รายชือ่ผูต้ดิต่อจะเรยีงลาํดบัตามวนัทีคุ่ณไดเ้พิม่ผูต้ดิต่อลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ โดยผูต้ดิต่อลา่สดุทีค่ณุเพิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยจะปรากฏอยู่บนสดุในรายชือ่ 
คณุสามารถเปลีย่นการเรยีงลาํดบัของรายการไดแ้ละคน้หาเรคคอรด์ในรายการได ้แต่คณุไมส่ามารถแสดงฟิลด์เพิม่เตมิในรายการหรอืไมส่ามารถเพิม่ฟิลด์เพิม่เตมิเป็นเกณฑส์าํหรบัฟิลเตอรร์ายการได ้
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ผูต้ดิต่อทีค่ณุเพิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุจะปรากฏในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ รวมทัง้ในรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยของคณุ คณุสามารถมไีดม้ากถงึ 100 
เรคคอรด์ในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ หากมคีรบ 100 เรคคอรด์ในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุแลว้ และหากคณุเพิม่อกีเรคคอรด์ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ 
เรคคอรด์ทีอ่ยู่ในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุเป็นเวลานานทีส่ดุจะถกูเอาออกจากรายการเพือ่ใหเ้รคคอรด์ใหมเ่พิม่เขา้ไปได ้หากเรคคอรด์ทีถู่กเอาออกจากเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุเป็นผูต้ดิตอ่ 
ผูต้ดิต่อนัน้จะไมป่รากฏในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุหรอืในรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยของคณุ แมว้า่รายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยของคณุจะมอียู่น้อยกวา่ 100 เรคคอรด์กต็าม 

ตารางต่อไปนี้อธบิายถงึงานทีค่ณุสามารถดําเนนิการไดใ้นเพจรายการผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อย 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เพิม่ผูต้ดิต่อใหม ่ คลกิ ใหม่ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุจดัทาํผูต้ดิต่อจากเพจผูต้ดิตอ่ทีใ่ชบ้่อย ผูต้ดิต่อใหมจ่ะไมถู่กเพิม่ลงในรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยของคณุ 
หากคุณตอ้งการเพิม่ผูต้ดิต่อใหมล่งในรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยของคณุ คณุตอ้งคลกิไอคอน เพิม่ไวใ้นรายการทีใ่ชบ้่อย 
ในเพจรายละเอยีดสาํหรบัผูต้ดิต่อใหม ่

ฟิลเตอรร์ายการ ใชก้ารควบคมุของการคน้หาดว้ยอลัฟาและฟิลด์ฟิลเตอรด์ว่นเพือ่ฟิลเตอรร์ายการเพือ่ชว่ยใหคุ้ณคน้หาเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการได้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชก้ารควบคมุของการคน้หาดว้ยอลัฟาและฟิลด์ฟิลเตอรด์่วน โปรดดูที ่การฟิลเตอรร์ายการ (ในหน้า 
115) 

เรยีงลาํดบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้อ่ย  คลกิสว่นหวัคอลมัน์ในรายการ ตามคา่ดฟีอลต์ 
รายชือ่ผูต้ดิต่อจะเรยีงลาํดบัตามวนัทีคุ่ณไดเ้พิม่ผูต้ดิตอ่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุ 
โดยผูต้ดิต่อลา่สดุทีค่ณุเพิม่ลงในเรคคอรด์รายการใชบ้่อยจะปรากฏอยู่บนสดุในรายชือ่ 

ลบเรคคอรด์ออกจากรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อย  ในแถวสาํหรบัเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการลบ คลกิทีล่งิค์ ลบ เมือ่คณุลบผูต้ดิต่อออกจากรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้่อยของคณุ 
ยงัจะเป็นการลบผูต้ดิต่อออกจากเรคคอรด์รายการใชบ้่อยของคณุดว้ยเชน่กนั แต่ผูต้ดิต่อนัน้ไมไ่ดถู้กลบออกไปจาก Oracle 
CRM On Demand 

แสดงรายละเอยีดของผูต้ดิต่อทีใ่ชบ้อ่ย คลกิชือ่ของผูต้ดิต่อเพือ่แสดงเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่สาํหรบัผูต้ดิต่อนัน้ 

เปลีย่นแปลงชดุรายการทีป่รากฏในโฮมเพจเรคคอ

รด์และในรายการสาํหรบัเลอืกของรายการ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงชดุรายการ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงชดุรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ (ในหน้า 120) 

 
 

การลิงคผ์ูติ้ดต่อกบับริษทัหลายรายการ 
คณุสามารถเชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบับรษิทัไดม้ากกวา่หนึง่บรษิทั ในการดําเนนิงานนี้ โครงรา่งเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ของคณุจะตอ้งรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นโครงรา่งเพจของคณุ โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเชือ่มโยงเรคคอรด์ที ่การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 
 

การติดตามความสมัพนัธร์ะหว่างผูติ้ดต่อ 
เมือ่คณุตอ้งการตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิต่อ ใหจ้ดัเกบ็ขอ้มลูลงในเพจความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ ตวัอย่างเชน่ คณุอาจตอ้งการตดิตามความสมัพนัธ์ทีม่อีทิธพิล เชน่ ความสมัพนัธ์สว่นบุคคล 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ และผูท้ ีท่าํงานในอุตสาหกรรมเดยีวกนั สาํหรบัผูต้ดิต่อนี้ 

ในการตดิตามความสมัพนัธ์นี้ ขัน้แรกใหเ้ชือ่มโยงผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการตดิตามความสมัพนัธ์เขา้กบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อนี้ (คณุสามารถเชือ่มโยงผูต้ดิต่อกีร่ายกไ็ดเ้ทา่ทีคุ่ณตอ้งการ) 
จากนัน้กาํหนดความสมัพนัธ์และเพิม่ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ: คณุสมบตักิารตดิตามความสมัพนัธ์ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของรุน่มาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้อาจจะไมม่สีาํหรบับรษิทัของคณุ 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเองเพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ 
และเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองเหลา่นัน้ลงในโครงรา่งเพจแกไ้ขความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ จากนัน้ผูใ้ชซ้ึง่มสีทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์ความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อสามารถดูและอปัเดตขอ้มลูในฟิลด์ทีก่าํหนดเองได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน จดัทาํเรคคอรด์ผูต้ดิต่อสาํหรบัแต่ละบุคคลทีคุ่ณตอ้งการเชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อนัน้ 

การติดตามความสมัพนัธ์ระหว่างผูติ้ดต่อ 

1 เลอืกผูต้ดิต่อ 

สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ และดําเนนิการอย่างใดอยา่งหนึง่ต่อไปนี้: 

 หากตอ้งการเชือ่มโยงผูต้ดิต่อ คลกิ เพิม่ 

 หากตอ้งการอปัเดตขอ้มลู คลกิลงิค์ แกไ้ข ในแถวสาํหรบัความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อทีม่อียู่ 

3 ในเพจการแกไ้ขความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ ป้อนขอ้มลูทีจ่าํเป็น 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์บางฟิลด์ในการตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิต่อ 

ฟิลด ์ ความเหน็ 

ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง คลกิไอคอนคน้หา แลว้เลอืกผูต้ดิต่อทีม่คีวามสมัพนัธ์และมขีอ้มลูทีคุ่ณตอ้งการตดิตาม นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

บทบาท เลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิต่อ 

คา่ดฟีอลต์คอื ไมไ่ดร้ะบุไว ้ลกู ทนายความ คูส่มรส นกับญัช ีผูช้ว่ย ผูล้งทนุ นายธนาคาร อยู่กบั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูบ้งัคบับญัชา การมสีว่นรว่มทีรู่ ้คูแ่ขง่ ญาต ิหรอืเอเจนต ์ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเปลีย่นหรอืเพิม่คา่ต่างๆ 
ใหก้บัรายการดรอปดาวน์ 

บทบาทแบบยอ้นกลบั เลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดความสมัพนัธ์แบบยอ้นกลบัระหวา่งผูต้ดิต่อ 

คา่ดฟีอลต์คอื ไมไ่ดร้ะบุไว ้ลกู ทนายความ คูส่มรส นกับญัช ีผูช้ว่ย ผูล้งทนุ นายธนาคาร อยู่กบั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูบ้งัคบับญัชา การมสีว่นรว่มทีรู่ ้คูแ่ขง่ ญาต ิหรอืเอเจนต ์ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเปลีย่นหรอืเพิม่คา่ต่างๆ 
ใหก้บัรายการดรอปดาวน์ 

วนัทีเ่ริม่ตน้ คา่ดฟีอลต์คอื วนัทีว่นันี้ คณุสามารถใชฟิ้ลด์นี้ในการบนัทกึวนัทีเ่ริม่ต้นความสมัพนัธ์ระหว่างผูต้ดิต่อ 

วนัทีส่ ิ้นสดุ ใชฟิ้ลด์นี้ในการบนัทกึวนัทีส่ ิน้สดุความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิต่อ 

 
 

การติดตามรายได้ตามผูติ้ดต่อ 
คณุสามารถตดิตามขอ้มลูรายไดข้องแต่ละผูต้ดิต่อได ้ซึง่ชว่ยใหบ้รษิทัของคณุทาํการประมาณโดยอา้งองิรายไดผู้ต้ดิต่อ ในการดําเนินการดงักลา่ว ใหเ้พิม่เรคคอรด์รายไดล้งในผูต้ดิต่อ 



ผู้ติดต่อ 
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หมายเหตุ: คณุสมบตักิารตดิตามรายไดไ้มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของรุ่นมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้อาจจะไมม่สีาํหรบับรษิทัของคณุ 

การเพิม่เรคคอรด์รายไดล้งในผูต้ดิต่อ ทาํใหค้ณุสามารถ: 

 ตดิตามผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ หรอืรายไดท้ีป่ระมาณการสาํหรบัแต่ละผูต้ดิต่อ 

 จดัทาํประมาณการของบรษิทัตามรายไดข้องผูต้ดิต่อ 

หากประมาณการบรษิทัของคณุอา้งองิกบัผูต้ดิต่อ เฉพาะเรคคอรด์ทีผ่า่นเกณฑเ์หลา่นี้จะรวมในการประมาณการ: 

 เรคคอรด์รายไดข้องผูต้ดิต่อตอ้งมสีถานะ เปิด รอดําเนนิการ หรอืปิด 

 เรคคอรด์รายไดข้องผูต้ดิต่อตอ้งเลอืกฟิลด์การประมาณการ 

 เรคคอรด์รายไดไ้มส่ามารถเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน บรษิทัของคุณจําเป็นตอ้งแจ้งคณุถงึวธิกีารประมาณการทีต่อ้งการใช ้บรษิทัต่างๆ สามารถประมาณการรายไดโ้ดยอา้งองิกบัโอกาสทางการขาย ผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย บรษิทั 
รายไดข้องผูต้ดิตอ่ หรอืปรมิาณผลติภณัฑไ์ดเ้พยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้ วธิกีารประมาณการของบรษิทัเป็นตวักาํหนดวา่คณุจําเป็นตอ้งป้อนขอ้มลูลงในฟิลด์ใดเมือ่มกีารเพิม่เรคคอรด์รายไดล้งในผูต้ดิต่อ 

ในการเพิม่รายได้ลงในผูติ้ดต่อ 

1 เลอืกผูต้ดิต่อ 

สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63)  

2 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นรายได ้และดําเนนิการอยา่งใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเชือ่มโยงเรคคอรด์รายได ้ใหค้ลกิ เพิม่ 

 ในการอปัเดตขอ้มลูรายได ้ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ข ทีอ่ยู่ถดัจากเรคคอรด์รายไดท้ีม่อียู่แลว้ 

3 ในเพจแกไ้ขรายได ้ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์รายไดใ้หค้รบสมบูรณ์ โปรดดูที ่การตดิตามรายไดต้ามบรษิทั (ในหน้า 249) 

หมายเหตุ: หากบรษิทัของคณุไมใ่ชร้ายไดข้องผูต้ดิต่อเพือ่ประมาณการ ใหเ้วน้วา่งชอ่งทาํเครือ่งหมายประมาณการในเพจรายได ้

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การเพ่ิมการแนะนํา 
คณุสามารถเพิม่การแนะนําลงในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อของคณุ เมือ่คณุจดัทาํการแนะนําใหม ่เรคคอรด์จะถูกบนัทกึเป็นเรคคอรด์ลดีใหม ่

หมายเหตุ: คณุสมบตักิารแนะนําไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของรุน่มาตรฐาน Oracle CRM On Demand ดงันัน้อาจจะไมม่คีณุสมบตันิี้สาํหรบับรษิทัของคณุ 

ในการเพิม่การแนะนํา 

1 เลอืกผูต้ดิต่อ 

สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ เลือ่นลงมาทีส่ว่นการแนะนํา แลว้คลกิ ใหม ่

3 ในเพจการแกไ้ขการแนะนํา ป้อนขอ้มลูทีจ่าํเป็น 
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4 บนัทกึเรคคอรด์ 

การแนะนําใหมจ่ะแสดงสถานะ เขา้เกณฑ์ โดยคา่ดฟีอลต ์
 

การติดตามความสนใจของผูติ้ดต่อ 
คณุสามารถตดิตามผลติภณัฑ์ การบรกิาร หรอืงานอดเิรกทีผู่ต้ดิต่อมคีวามสนใจ เชน่ กองทนุรวมหรอืกอลฟ์ 

หมายเหตุ: คณุสมบตัคิวามสนใจของผูต้ดิต่อนี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคณุ 

ในการติดตามความสนใจของผูติ้ดต่อ 

1 เลอืกผูต้ดิต่อ 

สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นความสนใจของผูต้ดิต่อ และคลกิ เพิม่ 

3 ในเพจความสนใจของผูต้ดิต่อ ใหก้รอกขอ้มลูทีจ่ําเป็น  

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การวิเคราะหผ์ูติ้ดต่อ 
สว่นการวเิคราะหผ์ูต้ดิต่อแยกตามบรษิทัของโฮมเพจผูต้ดิต่อจะแสดงแผนภูมทิีช่่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถวเิคราะหย์อดรวมของผูต้ดิต่อโดยใชเ้กณฑบ์รษิทั เชน่ พืน้ที ่รฐั/จงัหวดั หรอือุตสาหกรรม ซึง่จากขอ้มลูนี้ 
ผูใ้ชจ้ะเขา้ใจการกระจายของผูต้ดิต่อและสามารถระบุพืน้ทีท่ ีม่โีอกาสทางการขายหรอืจุดอ่อนได ้

ในสว่นนี้ของโฮมเพจผูต้ดิต่อ คณุสามารถวางตวัชี้ของคณุบนแผนภูมเิพือ่ดูขอ้มลูทีต่อ้งการได ้ใหค้ลกิทีส่ว่นเพือ่ตรวจดูรายงานโดยละเอยีด 
หรอืเปลีย่นประเภทในรายการดรอปดาวน์เพือ่ดูขอ้มลูเดมิจากมมุมองอืน่ 
 

การตรวจสอบเวลาติดต่อท่ีดีท่ีสุด 
ในการบนัทกึและตดิตามเวลาทีเ่หมาะสมในการตดิต่อผูต้ดิตอ่หนึง่ราย (โดยทัว่ไปคอื แพทย์หรอืผูใ้หบ้รกิารดูแลสขุภาพอืน่ๆ) 
ใหด้ําเนนิการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ใหเ้สรจ็สิน้เพือ่เพิม่เวลาในการตดิต่อทีเ่หมาะสม การจดัทาํเรคคอรด์นี้จะชว่ยใหคุ้ณสามารถตดิตามชว่งเวลาทีผู่ต้ดิต่อวา่งตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุ 

เรคคอรด์ผูต้ดิต่อสามารถมเีวลาทีเ่หมาะสมในการตดิต่อเป็นศนูย์หรอืมากกวา่นัน้ และสามารถมทีีอ่ยู่หลายรายการได้ ซึง่แต่ละทีอ่ยู่กอ็าจมเีวลาทีเ่หมาะสมในการตดิต่อเป็นศนูย์หรอืมากกวา่ 
การตดิต่อของผูต้ดิตอ่ตอ้งมกีารเลอืกทีอ่ยู่อย่างน้อยหนึง่รายการ และตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบัเวลาทีเ่หมาะสมในการตดิต่อทีจ่ะแสดงใหพ้นกังานขายของผูต้ดิต่อดงักลา่วเหน็ในทีอ่ยู่ทีเ่ลอืกไว ้

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งการเพิม่ส่วน เวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุ ลงในเพจรายละเอยีดการตดิต่อหรอืเพจรายละเอยีดการตดิต่อของผูต้ดิต่อของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจรายละเอยีด 
โปรดด ูการเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) หากไมม่สี่วน เวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุ ใหเ้พิม่ลงในโครงร่างเพจของคณุ โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

หมายเหตุ: คณุสมบตัเิวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุสามารถใชไ้ดใ้น Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เทา่นัน้ 

การติดตามเวลาโทรติดต่อทีเ่หมาะสม 

1 จากเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นเวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุ แลว้คลกิ ใหม ่
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2 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ตามทีอ่ธบิายในตารางขา้งลา่ง 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนั วนัทีม่กีารตดิต่อตามแผน เชน่ วนัจนัทร์ ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกเพือ่เลอืกวนั (จําเป็น) 

เวลาเริม่ตน้  เวลาทีเ่ริม่ตน้ตามแผนสาํหรบัการตดิต่อ เชน่ 11:00 a.m. (จําเป็น) 

เวลาสิน้สดุ  เวลาทีส่ ิน้สดุตามแผนสาํหรบัการตดิต่อ เชน่ 1:00 a.m. หรอื 13:00 (จําเป็น) 

ความเหน็ คาํอธบิายของการตดิต่อ 

ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่ ใชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกทีอ่ยู่ (จําเป็น) 

3 บนัทกึเรคคอรด์ 

เมือ่คณุจดัทาํเวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุสาํหรบัผูต้ดิต่อ Oracle CRM On Demand จะเพิม่เวลาตดิต่อใหก้บัสว่นเวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุในเพจรายละเอยีดการตดิต่อของผูต้ดิต่อดว้ย 
คณุสามารถตดิตามผล แต่ไมส่ามารถจดัทาํเรคคอรด์เวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุจากเพจรายละเอยีดกาตดิตอ่ของผูต้ดิต่อได ้

4 ในการอปัเดตฟิลด์สาํหรบัเวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุ ใหค้ลกิ แกไ้ข สาํหรบัเรคคอรด์เวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุในเพจรายละเอยีดของผูต้ดิต่อ  

คณุสามารถดูรายละเอยีดเวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุโดยการคลกิทีฟิ่ลด์ วนั บนเรคคอรด์ใดกไ็ดใ้นสว่นเวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุของเพจรายละเอยีดของผูต้ดิต่อ  

 

 
 

การเพ่ิมใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ 
ใบอนุญาตเพือ่ฝึกปฏบิตัดิา้นการแพทย์จะใชเ้พือ่ตรวจสอบลายเซน็ของตวัอย่างทีพ่นกังานขาย (เชน่ พนกังานขายยา) ใหไ้วก้บัผูต้ดิต่อ (เชน่ แพทย์) 
แพทย์ตอ้งมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมทีใ่ชไ้ดใ้นรฐัทีแ่พทย์นัน้ฝึกปฏบิตัดิา้นการแพทย์ เรคคอรด์ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ จดัเกบ็ขอ้มลูใบอนุญาตของผูต้ดิตอ่ ซึง่โดยปกตเิป็นแพทย์   

ในการเพิม่เรคคอรด์ใบอนุญาตในรฐัสาํหรบัผูต้ดิต่อ ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้   

หมายเหตุ: หากคุณไมเ่หน็สว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ของคณุ ใหเ้พิม่สว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ตามทีอ่ธบิายใน 
การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตดิต่อตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทั คณุสมบตันิี้มใีน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เทา่นัน้ 

ในการเพิม่ใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ  

1 จากเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ เลือ่นไปทีส่ว่นใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ แลว้คลกิ ใหม่ 

2 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ในตารางตอ่ไปนี้ แลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

 ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อของเรคคอรด์ใบอนุญาตนี้ ตามปกตเิป็นแพทย์หรอืพนักงานขายยา ใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึเพือ่เลอืกผูต้ดิต่อ 

เลขทีใ่บอนุญาต เลขทีใ่บอนุญาตของผูต้ดิตอ่ เชน่ PS4231732 (จําเป็น) 

รฐั รฐัในสหรฐัฯ หรอืเขตอํานาจศาลทีเ่ชือ่มโยงกบัเลขทีใ่บอนุญาต ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกเพือ่เลอืกรฐั เชน่ NJ สาํหรบั นวิเจอรซ์ยี ์
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 ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

หมายเหตุ: หากเขตอํานาจศาลของคณุไมใ่ชใ่นสหรฐัฯ ไมต่อ้งใชฟิ้ลด์นี้  

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีท่ ีใ่บอนุญาตหมดอายุ (MM/DD/YYYY) เชน่ 10/31/2009 คลกิไอคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัทีห่มดอายุ 

สถานะ สถานะของใบอนุญาต (ใชง้าน หรอื ไมใ่ชง้าน) เลอืกสถานะโดยใชร้ายการสาํหรบัเลอืก 

 

 
 

เก่ียวกบัผูติ้ดต่อท่ีปิดกัน้ 
หากบรษิทัของคุณตอ้งการป้องกนัไมใ่หผู้ต้ดิต่อไดร้บัขอ้มลู ตวัอย่าง หรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายใดๆ สาํหรบัผลติภณัฑท์ัง้หมด ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปิดกัน้ผูต้ดิต่อได ้
เมือ่ปิดกัน้ผูต้ดิต่อแลว้ คณุจะไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเมือ่คณุพยายามดําเนนิการใดๆ ต่อไปนี้: 

 จดัทาํการตดิต่อของผูต้ดิตอ่ใหมส่าํหรบัผูต้ดิต่อ 

 สง่เรคคอรด์การตดิต่อของผูต้ดิตอ่ทีม่อียู่สาํหรบัผูต้ดิต่อ 

การตดิต่อของผูต้ดิตอ่อาจไดร้บัการวางแผนแลว้หรอือยูร่ะหวา่งดําเนินการกอ่นทีม่จีะการปิดกัน้ผูต้ดิต่อ หากมกีารปิดกัน้ผูต้ดิต่อกอ่นสง่การตดิต่อของผูต้ดิต่อ 
คณุจะไมส่ามารถสง่การตดิต่อของผูต้ดิต่อได ้

 เพิม่ผูต้ดิต่อเป็นผูเ้ขา้รว่มสาํหรบัการตดิต่อของบรษิทั 

 สง่เรคคอรด์การตดิต่อของบรษิทัทีม่อียู่ หากผูต้ดิต่อทีถู่กปิดกัน้เป็นผูต้ดิต่อหลกัสาํหรบัการตดิต่อของบรษิทั 

การตดิต่อของบรษิทัอาจไดร้บัการวางแผนแลว้หรอือยู่ระหวา่งดําเนนิการกอ่นทีจ่ะมกีารปิดกัน้ผูต้ดิต่อหลกัสาํหรบัการตดิต่อ หากมกีารปิดกัน้ผูต้ดิต่อหลกักอ่นสง่การตดิต่อของบรษิทั 
คณุจะสามารถสง่เรคคอรด์การตดิต่อของบรษิทัไดเ้มือ่คณุระบุผูต้ดิต่อหลกัรายอืน่ซึง่เป็นผูต้ดิต่อทีไ่ม่ถูกปิดกัน้ใหก้บัการตดิตัง้เทา่นัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปิดกัน้ผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การปิดกัน้ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 272) 
 

การปิดกัน้ผูติ้ดต่อ 
คณุสามารถปิดกัน้ผูต้ดิต่อไดโ้ดยการเลอืกคา่ในฟิลด์รหสัเหตุผลทีปิ่ดกัน้ในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ ระบบจะระบุค่าต่อไปนี้ไวใ้นฟิลด์ตามคา่ดฟีอลต์ แต่บรษิทัของคณุสามารถเพิม่คา่ทีก่าํหนดเองลงในฟิลด์ได:้ 

 ธุรกิจ ผูต้ดิต่อถูกปิดกัน้ไมใ่หไ้ดร้บัขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละตวัอย่างผลติภณัฑเ์นื่องจากการตดัสนิใจทางธุรกจิในระดบัสงู 

 ห้ามดู ผูต้ดิต่อถูกปิดกัน้ไมใ่หไ้ดร้บัขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละตวัอย่างผลติภณัฑเ์นื่องจากการตดัสนิใจทางธุรกจิซึง่จํากดัการแสดงขอ้มลูชดุผลติภณัฑท์ัง้หมดของผูต้ดิต่อ 

 ห้ามส่งสินค้า ผูต้ดิต่อถกูปิดกัน้ไมใ่หไ้ดร้บัขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละตวัอย่างผลติภณัฑเ์นื่องจากการตดัสนิใจทางธุรกจิซึง่ไมอ่นุญาตใหจ้ดัสง่ผลติภณัฑใ์ดๆ ใหก้บัแพทย์ 

 ทรพัยากรบุคคล ผูต้ดิต่อถูกปิดกัน้ไมใ่หไ้ดร้บัขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละตวัอย่างผลติภณัฑเ์นื่องจากการตดัสนิใจของฝา่ยทรพัยากรบุคคลซึง่ไมอ่นุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑใ์ดๆ รว่มกบัแพทย์ 

 กฎหมาย ผูต้ดิต่อถูกปิดกัน้ไมใ่หไ้ดร้บัขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละตวัอย่างผลติภณัฑเ์นื่องจากการตรวจสอบทางกฎหมายของผูต้ดิต่อ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่คา่ทีก่าํหนดเองลงในฟิลด์ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่ผูต้ดิต่อถูกปิดกัน้ โปรดดูที ่เกีย่วกบัผูต้ดิต่อทีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 
272) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน บทบาทของคณุตอ้งมฟิีลด์รหสัเหตุผลทีปิ่ดกัน้ปรากฏอยู่บนโครงร่างเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่ฟิลด์ในโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่
การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ และ การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 



ผู้ติดต่อ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  273 

 

วิธีปิดกัน้ผูติ้ดต่อ 

1 เลอืกผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการปิดกัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิ แกไ้ข 

3 บนเพจแกไ้ขผูต้ดิต่อ ใหเ้ลอืกรหสัทีเ่หมาะสมในฟิลด์รหสัเหตุผลทีปิ่ดกัน้ 

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
 

เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้สาํหรบัผูติ้ดต่อ 
คณุสมบตันิี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถระบุใหปิ้ดกัน้ไมใ่หผู้ต้ดิต่อไดร้บัขอ้มลู ตวัอย่าง 
หรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายสาํหรบัผลติภณัฑอ์ย่างน้อยหนึง่ผลติภณัฑไ์ด ้
คณุสามารถดูผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อในรายการแบบอ่านอย่างเดยีวในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ของเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อได ้คณุไมส่ามารถเพิม่ อปัเดต นําออก 
หรอืลบเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ของเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ได ้

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อของคณุ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง ทีมุ่มบนดา้นขวาของเพจนัน้ 
และเพิม่สว่นนัน้เขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ หากไมม่สี่วนใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปิดกัน้ผูต้ดิตอ่ โปรดดูที ่ผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 637) 
 

การส่งอีเมลก์ารตลาดโดยใช้ Oracle Eloqua Engage 
ในฐานะพนักงานขาย คณุสามารถสง่อเีมลก์ารตลาดไปยงัผูต้ดิต่อลกูคา้หรอืลดีของคณุ ทัง้ในรปูแบบรายบุคคลหรอืแบบทัง้รายชือ่ โดยใช ้Oracle Eloqua Marketing Cloud 
Service และผลติภณัฑส์ว่นเพิม่เตมิ ซึง่กค็อื Oracle Eloqua Engage เนื่องจากอเีมลน์ี้จะสง่ผา่น Oracle Eloqua Engage 
คณุจงึสามารถตดิตามอเีมลแ์ละใชใ้นการใหค้ะแนนและตรวจสอบคณุสมบตัลิดีได ้รวมทัง้ดูวา่ผูร้บัไดเ้ปิดอ่านอเีมลห์รอืไม ่สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบั Oracle Eloqua Engage โปรดดูที ่เวบ็ไซต์ 
Oracle Eloqua Marketing Cloud Service http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-
automation/index.html 

หมายเหตุ: บรษิทัของคณุตอ้งซือ้ใบอนุญาตทีจ่ําเป็นในการใช ้Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage Oracle 
Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage เป็นผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้บอนุญาตแยกกนัจาก Oracle CRM On Demand 

Oracle CRM On Demand จะไมส่ง่ทีอ่ยู่อเีมลใ์ดๆ ของผูต้ดิตอ่หรอืลดีทีเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อหรอืลดีใหก้บั Oracle 
Eloqua Engage ผูต้ดิต่อหรอืลดีใหมท่ีค่ณุจดัทาํขึน้ใน Oracle CRM On Demand จะไดร้บัอเีมลก์ารตลาดจาก Oracle Eloqua Engage 
หลงัจากทีม่กีารทาํใหข้อ้มลูตรงกนักบั Oracle Eloqua Marketing Cloud Service แลว้ Oracle Eloqua Engage จะใชก้ารตัง้คา่การไมเ่ขา้รว่มต่างๆ 
ทีค่ณุไดใ้ชก้บัผูต้ดิต่อหรอืลดี เชน่ การยกเลกิการสมคัรขอรบัอเีมลก์ารตลาดหรอืการสือ่สารทีค่ลา้ยคลงึกนัใหผู้ต้ดิตอ่ ผูต้ดิต่อหรอืลดีจะไดร้บัการตดิต่อสือ่สารทางอเีมลก์ต็่อเมือ่คณุลา้งการตัง้คา่ 
หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี ใน Oracle CRM On Demand และผูต้ดิต่อหรอืลดีนัน้ได้เขา้รว่มหรอืสมคัรขอรบัขอ้มลูการตดิตอ่สือ่สารทางอเีมลต์ามทีบ่นัทกึไวใ้น Oracle Eloqua 
Marketing Cloud Service  

ข้อจาํกดัเก่ียวกบัจาํนวนอีเมลท่ี์คณุสามารถส่งออกจากรายการ 
มขีดีจํากดัของจํานวนอเีมลท์ีคุ่ณสามารถสง่ไดใ้นแต่ละครัง้ เมือ่ Oracle CRM On Demand สง่อเีมลจ์ากรายการ 
จะมกีารจํากดัจํานวนอเีมล์ทีส่ง่ไดไ้มเ่กนิจํานวนเรคคอรด์ทีแ่สดงในเพจปจัจุบนัทีค่ณุเหน็ใน Oracle CRM On Demand หากรายการของคณุไดร้บัการตัง้คา่ใหแ้สดงผล 25 แถว 
แต่ในรายการทัง้หมดมเีรคคอรด์ 100 รายการ เมือ่คณุคลกิ สง่อเีมลผ์า่น Engage Oracle CRM On Demand จะสง่เรคคอรด์ 25 รายการ 
เนือ่งจากจํานวนดงักลา่วคอืคา่ทีแ่สดงในเพจปจัจบุนั นอกจากนี้ เบราเซอรย์งัจํากดัความยาวของพารามเิตอรท์ี ่Oracle CRM On Demand สามารถสง่ผา่นไปยงั Oracle 
Eloqua Engage ในรปูแบบของ URL ไวท้ี ่2048 ตวัอกัษร หากรายการทีอ่ยู่ใน URL มตีวัอกัษรเกนิ 2048 ตวั 
คณุจะไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีข่อใหค้ณุลดจํานวนเรคคอรด์ในรายการลง สาํหรบัเบราเซอร ์Microsoft Internet Explorer ความยาวของตวัอกัษรทัง้หมดของ URL 

http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html
http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html
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จะจํากดัอยู่ที ่2000 ตวั สมมตวิา่ความยาวเฉลีย่ของอเีมลอ์ยู่ที ่25 ตวัอกัษร ขอแนะนําวา่คุณไมค่วรสง่อเีมล์มากกวา่ 40 ฉบบัในหนึง่ครัง้เพือ่หลกีเลีย่งขอ้จาํกดัของเบราเซอรด์งักลา่ว 
วธิทีีด่ที ีส่ดุกค็อื สง่อเีมลจ์ากรายการสงูสดุไมเ่กนิ 25 ฉบบัในแต่ละครัง้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิก์ารใชร้่วมกนักบั Oracle Eloqua Marketing Cloud Service หากไมไ่ดใ้หส้ทิธิน์ี้สาํหรบับทบาทของคณุ โปรดตดิต่อ 
Oracle CRM On Demand Customer Care นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งตัง้คา่การสง่อเีมลต์ามทีอ่ธบิายไวใ้น การตัง้คา่การสง่อเีมลโ์ดยใช ้Oracle Eloqua 
Engage คณุตอ้งตัง้คา่ขอ้มลูรบัรองในการไซน์อนิ เชน่ บรษิทั ชือ่ผูใ้ช ้และรหสัผา่นไวส้าํหรบั Oracle Eloqua Engage ดว้ย 

การส่งอีเมลก์ารตลาดโดยใช้ Oracle Eloqua Engage 

1 นาวเิกตไปทีเ่พจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ รายการผูต้ดิต่อ รายละเอยีดลดี หรอืรายการลดี  

2 ทีด่า้นบนสดุของเพจรายละเอยีดหรอืรายการ ใหค้ลกิ สง่อเีมลผ์า่น Engage  

หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อหรอืลดี เมือ่คณุคลกิ สง่อเีมลผ์า่น Engage จากเพจรายละเอยีด 
คณุจะไดร้บัขอ้ความวา่มกีารเลอืกฟิลด์หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี และผูต้ดิต่อหรอืลดีจะไมไ่ดร้บัอเีมล ์หากคุณคลกิ สง่อเีมลผ์า่น Engage จากเพจรายการ 
คณุจะไดร้บัขอ้ความนี้กต็่อเมือ่เรคคอรด์ทัง้หมดในรายการผูต้ดิต่อหรอืรายการลดีมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี ไวแ้ลว้  

หากคุณไมไ่ดป็้อปปเูลทฟิลด์อเีมลใ์นเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่หรอืลดี เมือ่คณุคลกิ สง่อเีมลผ์า่น Engage จากเพจรายละเอยีด 
คณุจะไดร้บัขอ้ความเตอืนวา่ตอ้งป็อปปเูลทฟิลด์อเีมลเ์พือ่ดําเนนิการต่อ หากคณุคลกิ สง่อเีมลผ์า่น Engage จากเพจรายการ Oracle CRM On Demand 
จะสง่เฉพาะเรคคอรด์ในรายการผูต้ดิต่อหรอืรายการลดีทีม่กีารตัง้คา่ฟิลด์อเีมลเ์ป็น Oracle Eloqua Engage แลว้เทา่นัน้ 

3 ในหน้าจอไซน์อนิของ Oracle Eloqua Engage ใหป้้อนขอ้มลูรบัรองของคณุ แลว้คลกิ ไซน์อนิ 

คําแนะนํา: คลกิ จําฉันไว ้เพือ่จะไดไ้มต่อ้งป้อนขอ้มลูรบัรองของคณุทกุครัง้ทีเ่ขา้ใช ้Oracle Eloqua Engage 

4 เลอืกชือ่เทมเพลทสาํหรบัอเีมลก์ารตลาดจากวนิโดวเ์ลอืกเทมเพลท 

Oracle Eloqua Engage จะแทรกทีอ่ยู่อเีมลส์าํหรบัผูต้ดิต่อหรอืลดีทีม่ฟิีลด์อเีมลป็อปปเูลทอยู่ใน Oracle CRM On Demand ลงในฟิลด ์ถงึ: ของอเีมล ์ 

5 ตรวจสอบเนื้อหาของอเีมลใ์นวนิโดว ์Engage แลว้ปรบัแต่งเนื้อหาตามทีคุ่ณตอ้งการ                   

6 ในการสง่อเีมล์ ใหค้ลกิ สง่ ในวนิโดว์ Engage   

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัอเีมลก์ารตลาด: 

 การตัง้คา่การสง่อเีมลโ์ดยใช ้Oracle Eloqua Engage 

 เวบ็ไซต์ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-
automation/index.html 

 

ฟิลดผ์ู้ติดต่อ 
ใชเ้พจแกไ้ขผูต้ดิต่อเพือ่เพิม่ผูต้ดิต่อหรอือปัเดตรายละเอยีดผูต้ดิต่อทีม่อียู่แลว้ เพจแกไ้ขผูต้ดิตอ่แสดงชดุฟิลด์ผูต้ดิตอ่ทีส่มบูรณ์ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขขอ้มลูผูต้ดิต่อในเพจรายการผูต้ดิต่อและเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 
97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการดรอปดาวน์ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็บนหน้าจออาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html
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ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลผูติ้ดต่อหลกั 

บรษิทั บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ: สามารถลงิคผ์ูต้ดิต่อไปยงับรษิทัมากกวา่หนึง่บรษิทัได้ โปรดดูที ่การลงิคผ์ูต้ดิต่อไปยงับรษิทัหลายรายการ (โปรดดูที ่
"การลงิคผ์ูต้ดิต่อกบับรษิทัหลายรายการ" ในหน้า 267) 

อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัตวัอกัษรทีร่องรบัสาํหรบัใชใ้นทีอ่ยู่อเีมล ์โปรดดูที ่เกีย่วกบัตวัอกัษรพเิศษในทีอ่ยู่อเีมล ์(ในหน้า 
58) 

สนใจเขา้รว่ม ใชใ้นสหรฐัอเมรกิาและยุโรปเพือ่ระบุอย่างชดัเจนวา่ลกูคา้ไดเ้ลอืกใชข้อ้มลูของพวกเขารว่มกนัหรอืการสือ่สารทางการตลาดอย่างชดัเจน 

ไมส่นใจเขา้รว่ม ใชใ้นสหรฐัอเมรกิาและยุโรปเพือ่ระบุอย่างชดัเจนว่าลกูคา้ไดเ้ลอืกไมอ่นุญาตใหข้อ้มลูของพวกเขาถูกรว่มใชก้บัผูอ้ ื่นหรอืไดเ้ลอืกไม่รบัการสือ่สาร

ทางการตลาด 

ข้อมูลรายละเอียดผูติ้ดต่อ 

ประเภทผูต้ดิต่อ ประเภทของผูต้ดิต่อ เชน่ ลกูคา้เป้าหมาย ลดีทีม่คีณุสมบตั ิลกูคา้ คูค่า้ ไคลเอนต์ และคูแ่ขง่ 

คา่ไคลเอนต์มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกคา่ไคลเอนต์ในฟิลด์นี้ ฟิลด์ลกูคา้ตัง้แต่วนัทีจ่ะป็อปปเูลทอตัโนมตัพิรอ้มกบัวนัทีป่จัจบุนั 

แผนก ชือ่แผนกของผูต้ดิต่อ 

ผูจ้ดัการ ชือ่ผูจ้ดัการของผูต้ดิต่อ 

ทีม่าลดี ทีม่าของลดีของผูต้ดิต่อ เชน่ การโฆษณา จดหมาย อเีมล ์เวบ็ไซต์ และอืน่ๆ 

ทีม่าของแคมเปญ แคมเปญทีก่อ่ใหเ้กดิผูต้ดิต่อ หากจดัทาํผูต้ดิต่อผา่นกระบวนการแปลงคา่ลดี ฟิลดน์ี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัจิากฟิลด์แคมเปญในเรคคอรด์ลดี 
หากผูใ้ชจ้ดัทาํผูต้ดิต่อ ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มลูในฟิลด์นี้ได ้

ชือ่ผูช้ว่ย ชือ่ผูช้ว่ยของผูต้ดิตอ่ 

หมายเลขโทรศพัทข์องผูช้ว่ย หมายเลขโทรศพัทผ์ูช้ว่ยของผูต้ดิต่อ 

สว่นตวั ระบุวา่ผูต้ดิต่อเป็นแบบสว่นบุคคลและผูใ้ชอ้ืน่ไมส่ามารถดูได ้

หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี ระบุวา่ผูต้ดิต่อไมต่อ้งการรบัอเีมล์ 

ระดบั คา่ดฟีอลต์คอื PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., เภสชักรทีข่ ึน้ทะเบยีน, วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ, ทนัตแพทย์, 
LPN และสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ ฟิลดน์ี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition 

แนวโน้มตลาด คา่ดฟีอลต์คอื สงู, ปานกลาง และตํ่า ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ความถีใ่นการตดิต่อ คา่ดฟีอลต์คอื ไมเ่คยพบ, 1-2 ครัง้/ปี, 3-4 ครัง้/ปี และ >5 ครัง้/ปี ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Life Sciences Edition 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ยอดขายจากตน้ปีถงึปจัจุบนั ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

เสน้ทาง คา่ดฟีอลต์คอื เสน้ทาง 1, เสน้ทาง 2, เสน้ทาง 3 และเสน้ทาง 4 ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Life Sciences Edition 

รหสัเหตุผลทีปิ่ดกัน้ คา่ในฟิลด์นี้ระบุวา่ผูต้ดิต่อถูกปิดกัน้ไมใ่หไ้ดร้บัขอ้มลู ตวัอยา่ง หรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายใดๆ สาํหรบัผลติภณัฑ์ทัง้หมด 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟงักช์นัการปิดกัน้ผูต้ดิต่อ โปรดด ูเกีย่วกบัผูต้ดิต่อทีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 272) และ การปิดกัน้ผูต้ดิต่อ 
(ในหน้า 272) 

วนัทีต่ดิต่อลา่สดุ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

เวลาทีเ่หมาะสมในการโทรตดิต่อ ระบุเวลาทีด่ที ีส่ดุของวนัในการตดิต่อหาผูต้ดิต่อ ค่าดฟีอลต์คอื บ่าย, เชา้ตรู,่ เยน็, บ่ายคลอ้ย, สาย และเสาร ์ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน 
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ฟิลด์ทีอ่ยู่บรษิทั ทีอ่ยู่หลกั ไดร้บัจากการลงิคบ์รษิทัไปยงัผูต้ดิต่อ อ่านอย่างเดยีว 

ฟิลด์ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ ทีอ่ยู่สาํรองของผูต้ดิตอ่ 

หมายเหตุ: หากตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ ทีอ่ยู่ผูต้ดิตอ่จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
และฟิลด์ทีอ่ยู่จะเปลีย่นไปเพือ่ใหต้รงตามขอ้กาํหนดของทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
ผูใ้ชอ้ืน่ในบรษิทัของคุณสามารถดูขอ้มลูทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว้มกนัสาํหรบัผูต้ดิต่อสว่นตวั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูที ่ทีอ่ยู่ 

เจา้ของ ชือ่ย่อเจา้ของเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของมผีลต่อเรคคอรด์ทีร่วมไวใ้นรายงานทีค่ณุหรอืผูจ้ดัการกาํลงัรนัอยู่ 

คณุสามารถใชเ้รคคอรด์ผูต้ดิต่อรว่มกบัผูใ้ชอ้ืน่ผา่นทางเพจทมีของผูต้ดิต่อหรอืทมีของบรษิทั 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชเ้รคคอรด์รว่มกนักบัผูใ้ชอ้ืน่ โปรดดูที ่การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่16,350 ตวั 

ส่วนท่ีใช้ได้ 

การรวมการลงทุนปจัจุบนั คา่ดฟีอลต์คอื เชงิรกุ, ปานกลาง และอนุรกัษ์นยิม ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

วตัถุประสงค์ คา่ดฟีอลต์คอื การคุม้ครองเงนิต้น, รายได,้ รายได/้การเตบิโต, ไดดุ้ล, การเตบิโต, การเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 
และกระจายความเสีย่งไปต่างประเทศ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services 
Edition 

สว่น คา่ดฟีอลต์คอื พนกังานบรษิทั, ผูใ้ชแ้รงงาน, ชนบท / เกษตรกรรม, ตลาดทัว่ไป, ตลาดทัว่ไป, มลูคา่ทรพัย์สนิสทุธสิงู, เศรษฐหีา้ลา้น, 
และมลูคา่สทุธสิงูเป็นพเิศษ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 



ผู้ติดต่อ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ระดบัประสบการณ์ คา่ดฟีอลต์คอื ไมม่,ี จํากดั, ด ีและอย่างละเอยีด ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

โปรไฟลค์วามเสีย่ง คา่ดฟีอลต์คอื อนุรกัษ์นยิม, ปานกลาง และเชงิรุก ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

เป้าหมายหลกั คา่ดฟีอลต์คอื เงนิออมสาํหรบัการศกึษาบุตร, ออมเพือ่การศกึษา, บา้นใหม,่ ทรพัย์สนิสะสม, การวางแผนดา้นอสงัหารมิทรพัย์, 
สงวนไวส้ว่นบุคคล และการเกษยีณ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services 
Edition 

เหตุการณ์ในชวีติ คา่ดฟีอลต์คอื การสมรส, การใหก้าํเนดิบุตร, การเกษยีณ, หย่า และอืน่ๆ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Financial Services Edition 

ระยะเวลาในการลงทุน คา่ดฟีอลต์คอื ระยะสัน้, ระยะกลาง และระยะยาว ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial 
Services Edition 

ชัน้ คา่ดฟีอลต์คอื ทอง, เงนิ, บรอนซ์, 100 อนัดบัสงูสดุ, สงูสดุ, ปานกลาง และตํ่า ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

ยอดรวมหนี้สนิ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธ ิ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

ยอดรวมรายได ้ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

ยอดรวมสนิทรพัย์ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

ยอดรวมคา่ใชจ้่าย ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

คะแนนเครดติ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

สถานภาพสมรส คา่ดฟีอลต์คอื โสด, หย่า, สมรส, คูค่า้, แยกกนัอยู่, เป็นมา่ย และพอ่หมา้ย ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

เป็นเจา้ของหรอืใหเ้ชา่ คา่ดฟีอลต์คอื เจา้ของ หรอื เชา่ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services 
Edition 

มลูคา่ของบา้น ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

วนัเดอืนปีเกดิ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

ชว่งอตัราภาษ ี ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

ID ลกูคา้ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

เพศ คา่ดฟีอลต์คอื F และ M ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

เจา้ของกจิการ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

ลกูคา้ตัง้แต่วนัที ่ ป็อปปเูลทอตัโนมตัดิว้ยวนัทีป่จัจุบนัเมือ่ประเภทผูต้ดิต่อถูกตัง้คา่เป็นลกูคา้ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Financial Services Edition 



การขาย 
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อา้งองิโดย บุคคลทีแ่นะนําผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

วนัทีม่คีุณสมบตั ิ ป็อปปเูลทอตัโนมตัดิว้ยวนัทีป่จัจบุนัเมือ่ลกูคา้มคีุณสมบตัคิรบ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand 
Financial Services Edition 

สถานะ สถานะของผูต้ดิต่อ คา่ดฟีอลต์คอื ใชง้าน จดัเกบ็เป็นไมใ่ชง้าน และจดัเกบ็เป็นขอ้มลูเกา่ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On 
Demand Financial Services Edition 

การประกอบอาชพี การประกอบอาชพีของลกูคา้ ฟิลด์นี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

 
 

โอกาสทางการขาย 
ใชเ้พจโอกาสทางการขายในการจดัทาํ อปัเดต และตดิตามโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขาย คอืขอ้ตกลงการขายทีเ่ป็นไปได้ ซึง่อาจนํามารวมไวใ้นประมาณการรายไดเ้มือ่ถงึเวลา 

คณุสามารถจดัทาํโอกาสทางการขายโดยแปลงลดีทีม่คีุณสมบตัเิป็นโอกาสทางการขาย หรอืจดัทาํโอกาสทางการขายใหมส่าํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อทีม่อียู่ 

เรคคอรด์โอกาสทางการขายจะชว่ยใหคุ้ณจดัการไปป์ไลน์การขายของคณุขณะทีค่ณุทาํงานเพือ่ปิดขอ้ตกลง ขอ้มลูโอกาสทางการขายทัง้หมดของคณุจะปรากฏขึน้ และจะเชือ่มโยงกบัลดี ผูต้ดิต่อ 
และขอ้มลูบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูนี้จะใหภ้าพรวมโอกาสทางการขายและลูกคา้ของคณุอย่างสมบูรณ์ 
 

เก่ียวกบัโอกาสทางการขายและการประมาณการ 
โอกาสทางการขาย คอืการทาํรายการทีค่าดวา่จะสรา้งรายได ้ซึง่รวมอยู่ในประมาณการยอดขายของคณุ เมือ่ถงึจุดทีก่าํหนดในกระบวนการขายของคณุ 
ในการพจิารณาวา่จะรวมเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืเรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑไ์วใ้นการประมาณการหรอืไม่ เรคคอรด์นัน้ตอ้งมวีนัทีปิ่ดอยู่ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ 
และเป็นของผูเ้ขา้รว่มประมาณการ โดยจะถอืวา่ระยะเวลาทีค่าดการณ์และผูเ้ขา้รว่มเป็นสว่นหนึง่ของการกาํหนดประมาณการ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประมาณการที ่ประมาณการ (โปรดดูที ่
"การประมาณการ" ในหน้า 298) 

หมายเหตุ: บรษิทัของคณุสามารถตัง้คา่กระบวนการขายทีแ่ตกต่างกนัสาํหรบับทบาททีแ่ตกต่างกนัและประเภทโอกาสทางการขายทีแ่ตกต่างกนั 
กระบวนการขายทีอ่า้งองิตามประเภทโอกาสทางการขายจะแกไ้ขกระบวนการขายดฟีอลต์ทีอ่า้งองิตามบทบาทของผูใ้ช ้เมือ่คณุจดัทาํโอกาสทางการขาย 
จะมกีารระบุกระบวนการขายดฟีอลต์สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุใหก้บัโอกาสทางการขาย หากคณุเลอืกประเภทโอกาสทางการขายทีม่กีระบวนการขายทีร่ะบุแลว้ 
ระบบจะกําหนดกระบวนการขายสาํหรบัโอกาสทางการขายตามประเภทโอกาสทางการขายทีค่ณุเลอืก 

คาํแนะนําในการจดัการเรคคอรด์โอกาสทางการขายของคณุ 
การอปัเดตขอ้มลูโอกาสทางการขายขณะทีค่ณุทาํงานเพือ่ปิดขอ้ตกลงจะชว่ยใหก้ารตดิต่อภายในทมีของคณุชดัเจนยิง่ข ึน้ และใหแ้น่ใจวา่มกีารประมาณการและจดัทาํรายงานอย่างถูกตอ้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่ใหฟิ้ลด์บางฟิลดใ์นเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขายมขีอ้มลูปจัจุบนั:  

 ฟิลด์รายได ้วนัทีปิ่ด และขัน้ตอนการขายมคีวามสาํคญัในการตดิตามประวตัไิปป์ไลน์และใชใ้นการวเิคราะหแ์นวโน้มและการประมาณการ  

 หากบรษิทัของคุณจดัทาํประมาณการตามโอกาสทางการขาย ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายประมาณการ ในเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
เพือ่เพิม่โอกาสทางการขายลงในรายไดท้ีป่ระมาณการของคณุดว้ยเวลาทีเ่หมาะสมในกระบวนการขาย หากบรษิทัของคุณจดัทาํประมาณการตามผลติภณัฑ์ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายประมาณการ 
ในผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงของคุณแทน 



โอกาสทางการขาย 
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ขัน้ตอนการขาย 
ทกุกระบวนการขายมขี ัน้ตอนเฉพาะกาํหนดไว ้แต่ละขัน้ตอนการขายมกีจิกรรมและผลลพัธ์เฉพาะหรอืมงีานทีต่อ้งดาํเนนิการใหเ้สรจ็สิน้กอ่นทีจ่ะไปยงัโอกาสทางการขายในขัน้ตอนการขายถดัไป 
ขณะทํางานในโอกาสทางการขาย คณุจะประเมนิโอกาสทางการขายเทยีบกบัเกณฑ์ทีก่าํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในแต่ละขัน้ตอนในรอบการขายของบรษิทัของคณุ 

 เมือ่ตรงตามเกณฑ ์ใหอ้ปัเดตฟิลดข์ ัน้ตอนการขายในเรคคอรด์โอกาสทางการขายของคณุ 

 ฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดบ้นเรคคอรด์โอกาสทางการขายจะแสดงคา่ทีส่มัพนัธ์กบัขัน้ตอนการขายทีเ่ลอืกสาํหรบัโอกาสทางการขายตามคา่ดฟีอลต์ หากจําเป็น 
คณุสามารถเปลีย่นแปลงคา่นี้ไดเ้พือ่ใหต้รงกบัโอกาสทางการขายเฉพาะของคณุยิง่ข ึน้ขณะทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการขาย อย่างไรกต็าม เมือ่ข ัน้ตอนการขายเปลีย่นแปลง 
คา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดจ้ะอปัเดตอตัโนมตัเิป็นค่าความเป็นไปไดท้ีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัขัน้ตอนการขายใหม่ 
เวน้แต่คุณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่จะถูกนํามาใชเ้พือ่เปลีย่นแปลงขัน้ตอนการขาย 
หากคุณใชค้ณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุ่มเพือ่เปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายบนเรคคอรด์ตัง้แต่หนึง่เรคคอรด์ขึน้ไป 
คา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดบ้นเรคคอรด์จะไมอ่ปัเดตเป็นเปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดท้ีเ่ป็นค่าเริม่ตน้สาํหรบัขัน้ตอนการขายใหม ่

 ฟิลด์รายไดท้ีค่าดไวจ้ะแสดงคา่สกุลเงนิทีค่าํนวณตามฟิลด์รายไดค้ณูดว้ยคา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปได ้ตารางนี้ใชส้าํหรบัการประมาณการ 

 อปัเดตฟิลดข์ ัน้ตอนถดัไปเพือ่แสดงเกณฑส์าํหรบัขัน้ตอนถดัไปในรอบการขาย 

เก่ียวกบัขัน้ตอนการขายในการค้นหาและฟิลเตอรร์ายการ 
ขัน้ตอนการขายทีคุ่ณสามารถเลอืกในเกณฑ์การคน้หาและฟิลเตอรร์ายการ จะไดร้บัการกาํหนดดงันี้: 

 ในการคน้หาเป้าหมายของประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายในแถบการดําเนนิการ หากฟิลด์ข ัน้ตอนการขายสามารถใชง้านในรปูแบบฟิลด์คน้หา 
คณุจะเลอืกไดเ้ฉพาะขัน้ตอนการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการขายทีร่ะบุสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคุณ หรอืขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายดฟีอลต์ 
หากไมไ่ดร้ะบกุระบวนการขายสาํหรบับทบาทของคณุ ขัน้ตอนการขายทีใ่ชไ้ดจ้ะไมถู่กจํากดัโดยประเภทโอกาสทางการขาย 
แมว้า่ฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายจะมใีหใ้ชเ้ป็นฟิลด์คน้หาในแถบการดําเนนิการ และคณุเลอืกประเภทโอกาสทางการขายสาํหรบัการคน้หา 

 ในการคน้หาขัน้สงูของประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย คณุสามารถเลอืกขัน้ตอนการขายใดๆ ทีม่อียู่ใน Oracle CRM On Demand เป็นคา่ฟิลเตอรส์าํหรบัฟิลด์ข ัน้ตอนการขาย 
คา่ฟิลเตอรท์ีใ่ชไ้ดจ้ะไมจ่ํากดัเฉพาะขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายเฉพาะ แมว้า่จะมกีารระบุกระบวนการขายดฟีอลต์สาํหรบับทบาทของคณุ 
หรอืคณุเลอืกประเภทโอกาสทางการขายเป็นฟิลเตอรส์าํหรบัการคน้หา 

 เมือ่ตัง้คา่ฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย คณุสามารถเลอืกขัน้ตอนการขายใดๆ ทีม่อียู่ใน Oracle CRM On Demand 
เป็นคา่ฟิลเตอรส์าํหรบัฟิลด์ข ัน้ตอนการขาย คา่ฟิลเตอรท์ีใ่ชไ้ดจ้ะไมจ่ํากดัเฉพาะขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายเฉพาะ แมว้่าจะมกีารระบุกระบวนการขายดฟีอลต์สาํหรบับทบาทของคุณ 
หรอืคณุเลอืกประเภทโอกาสทางการขายเป็นฟิลเตอรส์าํหรบัรายการ 

การประมาณการ 
เมือ่ Oracle CRM On Demand สรา้งประมาณการ ระบบจะกาํหนดเรคคอรด์ ฟิลด์ และขอ้มลูทีจ่ะรวมตามวธิกีารประมาณการของคณุ หากตรงตามเงือ่นไขทีก่าํหนด 
จะรวมเรคคอรด์เหลา่นัน้ในประมาณการ: 

 วนัท่ีปิด Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่วนัทีปิ่ดสาํหรบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืรายไดจ้ากผลติภณัฑอ์ยู่ภายในระยะเวลาทีป่ระมาณการหรอืไม่ 

 หากประมาณการของบรษิทัขึน้อยูก่บัรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย เรคคอรด์โอกาสทางการขาย (โอกาสทางการขายอย่างเดยีวหรอืทีเ่ชือ่มโยงกบัผลติภณัฑ์) 
ตอ้งแสดงวนัทีปิ่ดทีอ่ยู่ภายในระยะเวลาทีป่ระมาณการ 

 หากประมาณการของบรษิทัขึน้อยู่กบัรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ เรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑต์อ้งแสดงวนัทีปิ่ดทีอ่ยู่ภายในระยะเวลาทีป่ระมาณการ 

 รายได้ท่ีคาดไว ้Oracle CRM On Demand คาํนวณขอ้มลูประมาณการรายไดท้ีค่าดไวด้งันี้: 

คาํนวณยอดรวมในฟิลด์รายไดท้ีค่าดไวใ้นเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรอืรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ และแสดงผลรวมในฟิลด์รายไดท้ีค่าดไวใ้นเรคคอรด์ประมาณการ 

หมายเหตุ: เพือ่ใหร้ายไดท้ีค่าดไวข้องโอกาสทางการขายสามารถแสดงรายไดท้ีค่าดไวไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งโดยอา้งองิตามผลติภณัฑข์องโอกาสทางการขาย จะตอ้งเลอืกตวัเลอืก 
ใชก้ารคดิคา่เฉลีย่โอกาสของผลติภณัฑ ์ในโปรไฟลบ์รษิทั การใชง้านฟงักช์นัการคดิคา่เฉลีย่โอกาสของผลติภณัฑจ์ะชว่ยใหแ้น่ใจวา่เปอรเ์ซน็ต์ของความเป็นไปได ้(ตามทีบ่นัทกึในฟิลด์ % 
ความเป็นไปได)้ ของเรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑแ์ต่ละเรคคอรด์จะรวมเป็นสว่นหนึ่งในการคาํนวณ นอกจากนี้ หากไมเ่ลอืกตวัเลอืก ใชง้านการอปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอตัโนมตั ิ
ไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทั คณุตอ้งคลกิปุ่ม อปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย เพือ่อปัเดตรายไดท้ีค่าดไวข้องโอกาสทางการขาย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย โปรดดูที ่การเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัโอกาสทางการขาย (ในหน้า 285) 
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 ไปป์ไลน์ Oracle CRM On Demand คาํนวณขอ้มลูประมาณการไปป์ไลน์ดงันี้: 
ระบบจะคาํนวณยอดรวมของฟิลด์รายไดใ้นเรคคอรด์โอกาสทางการหรอืรายไดจ้ากผลติภณัฑส์าํหรบัขอ้ตกลงเป้าหมายทัง้หมดภายในระยะเวลาทีป่ระมาณการ โดยไมค่าํนงึถงึสถานะ 
และแสดงผลรวมในฟิลด์ไปป์ไลน์ในเรคคอรด์ประมาณการ 

หมายเหตุ: สาํหรบัรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีเ่กดิขึน้ซํ้าๆ จะรวมเฉพาะจํานวนรายไดท้ีอ่ยู่ในระยะเวลาทีป่ระมาณการเทา่นัน้ โดยไมร่วมยอดรวมรายไดจ้ากผลติภณัฑ ์

 ประมาณการ Oracle CRM On Demand จะดงึขอ้มลูในฟิลด์รายไดจ้ากเรคคอร์ดเมือ่เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายประมาณการ 
และจะแสดงผลรวมในฟิลด์ประมาณการในเรคคอร์ดประมาณการ: 

 หากบรษิทัของคุณจดัทาํประมาณการตามโอกาสทางการขาย เรคคอรด์โอกาสทางการขายทีม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายประมาณการจะถูกรวมดว้ย 

 หากบรษิทัของคุณจดัทาํประมาณการตามผลติภณัฑ์ เรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่กีารเลอืกช่องทาํเครือ่งหมายประมาณการจะถูกรวมดว้ย 

หมายเหตุ: แฟลกประมาณการจะแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะปิดโอกาสทางการขาย ดงันัน้ เมือ่มกีารเลอืกแฟลกนี้ 
รายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งจะถูกรวมไวใ้นยอดรวมรายไดท้ีป่ระมาณการของคณุ 

แฟลกประมาณการไมไ่ดเ้ป็นการกาํหนดวา่ เรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืรายไดจ้ากผลติภณัฑจ์ะเป็นสว่นหนึง่ของเรคคอรด์ประมาณการโดยรวมของคณุ 

 รายได้เมือ่ปิด Oracle CRM On Demand ดงึขอ้มลูฟิลด์รายไดจ้าก เรคคอรด์ทีม่ขี ัน้ตอนการขายอยู่ที ่ปิด-ชนะ และแสดงยอดรวมในฟิลด ์รายไดเ้มือ่ปิด 
ของเรคคอรด์ประมาณการ: 

 หากบรษิทัของคุณจดัทาํประมาณการตามโอกาสทางการขาย เรคคอรด์โอกาสทางการขายทีม่วีนัทีปิ่ดอยู่ภายในระยะเวลาทีป่ระมาณการจะถูกรวมด้วย 

 หากบรษิทัของคุณจดัทาํประมาณการตามผลติภณัฑ์ เรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่วีนัทีเ่ริม่ต้น/ปิดอยู่ภายในระยะเวลาทีป่ระมาณการจะถูกรวมดว้ย 

หมายเหตุ: สาํหรบัรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีเ่กดิขึน้ซํ้าๆ จะรวมเฉพาะจํานวนรายไดท้ีอ่ยู่ในระยะเวลาทีป่ระมาณการเทา่นัน้ โดยไมร่วมยอดรวมรายไดจ้ากผลติภณัฑ ์
 

การทาํงานกบัโฮมเพจโอกาสทางการขาย 
โฮมเพจโอกาสทางการขาย คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการโอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจโอกาสทางการขายของคณุได้ นอกจากนัน้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่หรอืลบสว่นต่างๆ ในเพจนี้ได ้

การจดัทาํโอกาสทางการขาย 
คณุสามารถจดัทาํโอกาสทางการขายไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นโอกาสทางการขายทีดู่ลา่สดุของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์โอกาสทางการขาย 
(ในหน้า 296) 

การทาํงานกบัรายการโอกาสทางการขาย 
สว่นรายการโอกาสทางการขายแสดงรายการทีถู่กกรองจํานวนมาก Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัโอกาสทางการขาย 

รายการโอกาสทางการขาย  ฟิลเตอร ์

โอกาสทางการขายทัง้หมด โอกาสทางการขายทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู 

โอกาสทางการขายทีปิ่ดทัง้หมด โอกาสทางการขายทีฟิ่ลด์ข ัน้ตอนการขายถูกตัง้ค่าเป็น ปิด/ชนะ 



โอกาสทางการขาย 
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รายการโอกาสทางการขาย  ฟิลเตอร ์

โอกาสทางการขายขนาดใหญ่ทัง้หมด โอกาสทางการขายทีร่ายไดม้ากกวา่ 100,000 

โอกาสทางการขายทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุ โอกาสทางการขายทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู เรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

โอกาสทางการขายทีแ่กไ้ขลา่สดุ โอกาสทางการขายทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

โอกาสทางการขายทีป่ระมาณการของฉัน โอกาสทางการขายทีช่อ่งทาํเครือ่งหมายการประมาณการถูกเลอืก 

โอกาสทางการขายของฉัน โอกาสทางการขายทีช่ ือ่ของคณุอยู่ในฟิลด์ เจา้ของ 

โอกาสทางการขายสงูสดุของฉัน โอกาสทางการขายทีค่ณุเป็นเจา้ของและฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัถูกตัง้คา่เป็นสงู 

โอกาสทางการขายทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุของฉัน โอกาสทางการขายทัง้หมดทีค่ณุจดัทาํขึน้ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

โอกาสทางการขายทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน โอกาสทางการขายทัง้หมดทีค่ณุแกไ้ข โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดโูอกาสทางการขายท่ีดลู่าสดุ 
สว่นโอกาสทางการขายทีดู่ลา่สดุของฉันจะแสดงโอกาสทางการขายทีค่ณุดูลา่สดุ 

การทาํงานกบังานโอกาสทางการขาย 
สว่นงานทีเ่กีย่วกบัโอกาสทางการขายทีเ่ปิดอยู่ของฉันแสดงงานทีม่อบหมายใหคุ้ณ เรยีงลาํดบัตามวนัทีค่รบกาํหนด จากนัน้เรยีงตามความสาํคญั 
คณุหรอืผูจ้ดัการของคณุจะกาํหนดวนัทีค่รบกาํหนดและความสาํคญั ความสาํคญัของงาน เชน่ 1-สงู, 2-ปานกลาง หรอื 3-ตํ่า จะระบุโดยใชล้กูศร: ลกูศรชีข้ ึน้แสดงลาํดบัความสาํคญัสงู 
ไมม่ลีกูศรแสดงลาํดบัความสาํคญัปานกลาง และลกูศรลงแสดงลาํดบัความสาํคญัตํ่า 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle CRM On 
Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน ยกเวน้ในกรณทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-ป้าย โดย ป้าย 
เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีชน่นี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 2-ป้าย 
ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไมม่ลีูกศรสาํหรบัค่าการแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ 
สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 เมือ่ตอ้งการตรวจดูงาน ใหค้ลกิลงิคห์วัเรือ่ง 

 เมือ่ตอ้งการตรวจสอบโอกาสทางการขายทีง่านนัน้เกีย่วขอ้งอยู ่ใหค้ลกิทีช่ ือ่โอกาสทางการขายนัน้ 

 เมือ่ตอ้งการขยายรายการของงาน ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด. 
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การใช้รายงานเพ่ือวิเคราะหไ์ปป์ไลน์ 
สว่นรายงานสว่นหนึง่หรอืหลายสว่นอาจแสดงในโฮมเพจโอกาสทางการขาย (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถระบุสว่นรายงานทีจ่ะแสดงในเพจ) ใน Oracle CRM On Demand 
รุน่มาตรฐาน สว่นการวเิคราะหไ์ปป์ไลน์สาํหรบัไตรมาสปจัจุบนัทีแ่สดงนัน้จะแสดงการวเิคราะหข์องไปป์ไลน์รายไตรมาสในรปูแบบแผนภูม ิสาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใช ้
สว่นวเิคราะหไ์ปป์ไลน์สาํหรบัสว่นไตรมาสปจัจุบนั โปรดดูที ่การวเิคราะหไ์ปป์ไลน์ (ในหน้า 290) 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจโอกาสทางการขายของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจโอกาสทางการขายได ้
โดยขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุวา่จะแสดงสว่นใดบา้งในโฮมเพจโอกาสทางการขายของคณุ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจโอกาสทางการขายของคณุ 

1 ในโฮมเพจโอกาสทางการขาย ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจโอกาสทางการขาย ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการโอกาสทางการขาย 
ในการจดัการโอกาสทางการขาย ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การระบุโอกาสทางการขายใหม่ (ในหน้า 283) 

 การตดิตามคู่คา้และคูแ่ขง่สาํหรบัโอกาสทางการขาย (ในหน้า 284) 

 การเขา้ใชโ้คช้กระบวนการขาย (ในหน้า 285) 

 การเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัโอกาสทางการขาย (ในหน้า 285) (สามารถตดิตามรายไดจ้ากผลติภณัฑไ์ด)้ 

 การวเิคราะหไ์ปป์ไลน์ (ในหน้า 290) 

 การจดัทาํคําขอตัง้ราคาพเิศษจากโอกาสทางการขาย (ในหน้า 291) 

 การระบุโอกาสทางการขายหลกัและย่อย (ในหน้า 291) 

 การจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจากโอกาสทางการขาย (ในหน้า 292) 

 การแบ่งรายไดจ้ากโอกาสทางการขายระหวา่งสมาชกิของทมี (ในหน้า 293) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

 การใชส้ครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 143) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัขัน้ตอนการขายและคุณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ (ในหน้า 295) 

 การทาํงานกบั Oracle Social Network (ในหน้า 410) 
 

การระบุโอกาสทางการขายใหม่ 
หากระดบัการเขา้ใชอ้นุญาตใหค้ณุดําเนินการเชน่นัน้ คณุสามารถระบุโอกาสทางการขายใหมด่ว้ยตนเอง โดยการเปลีย่นเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองของเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: คณุสามารถระบุเรคคอรด์โอกาสทางการขายใหก้บัเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่ใหก้บัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย อย่างไรกต็าม 
คณุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์โอกาสทางการขายใหก้บัทัง้เจา้ของและสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเอง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู 
การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

หากบรษิทัของคุณใชโ้ปรแกรมจดัการการระบุ และมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายสาํหรบัโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
คณุยงัสามารถระบุโอกาสทางการขายใหมใ่หก้บัเจ้าของใหมไ่ดด้ว้ย โดยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุโอกาสทางการขายใหม่ ในคําขอ 

วิธีการระบุโอกาสทางการขายใหม่ 

1 เลอืกโอกาสทางการขายทีค่ณุตอ้งการระบุใหม่ 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย คลกิ แกไ้ข 

3 ในเพจการแกไ้ขโอกาสทางการขาย ใหท้าํอย่างหนึง่อย่างใดต่อไปนี้: 

 ในฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึ ใหค้ลกิไอคอน คน้หา และเลอืกผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึอืน่ในวนิโดวก์ารคน้หา 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุโอกาสทางการขายใหม่ เพือ่ทรกิเกอรโ์ปรแกรมจดัการการระบุใหร้ะบุโอกาสทางการขายใหม ่

หมายเหตุ: โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหม่กต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยูใ่นโหมดสมดุบนัทกึ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หมายเหตุ: เวลาในการประมวลผลสาํหรบัการระบุเรคคอรด์ใหม่นัน้แตกต่างกนัไปตามความซบัซอ้นของกฎการระบุของบรษิทัของคณุ จํานวนเรคคอรด์ทีร่ะบุใหม ่และปรมิาณงานของระบบในปจัจุบนั 
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การติดตามคู่ค้าและคู่แข่งสาํหรบัโอกาสทางการขาย 
Oracle CRM On Demand มพีืน้ทีท่ ีค่ณุสามารถตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัคูค่า้หรอืคู่แขง่ของโอกาสทางการขายของคณุ เชน่ 
คณุอาจตอ้งการตดิตามบรษิทัทีคุ่ณทาํธุรกจิดว้ยสําหรบัโอกาสทางการขาย XYZ หรอืบรษิทัทีคุ่ณแขง่ขนัดว้ยสาํหรบัโอกาสทางการขาย XYZ 

วธิกีารทาํได้ โดยขัน้แรกเชือ่มโยงบรษิทัทีเ่ป็นคู่คา้หรอืคูแ่ขง่ของคณุกบัเรคคอรด์โอกาสทางการขาย (คณุสามารถเชือ่มโยงบรษิทัคู่คา้หรอืคู่แขง่ไดต้ามจํานวนทีต่อ้งการ) 
จากนัน้เพิม่ขอ้มลูเกีย่วกบัคูค่า้หรอืคูแ่ขง่ เชน่ จุดแขง็และจุดอ่อน ในเพจคูค่า้ของโอกาสทางการขายหรอืการแกไ้ขคูแ่ขง่ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน จดัทาํเรคคอรด์บรษิทัสาํหรบัคูค่า้หรอืคูแ่ขง่แต่ละรายทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายของคณุ โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่เรคคอรด์ที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 
47) 

ในการติดตามข้อมูลโอกาสทางการขายของคู่ค้าและคู่แข่ง 

1 เลอืกโอกาสทางการขาย 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นคูค่า้ของโอกาสทางการขายหรอืคูแ่ขง่ของโอกาสทางการขาย และดําเนนิการขอ้ใดขอ้หนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเชือ่มโยงบรษิทั ใหค้ลกิ เพิม่ 

 ในการอปัเดตขอ้มลู คลกิทีล่งิค ์แกไ้ข ซึง่อยู่ถดัจากคูค่า้หรอืคู่แขง่ทีม่ ี

3 ในเพจแกไ้ขคูค่า้ของโอกาสทางการขายหรอืคู่แขง่ของโอกาสทางการขาย ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

 ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูของฟิลด์บางฟิลด์สาํหรบัตดิตามขอ้มลูคูค่า้หรอืขอ้มลูคูแ่ขง่ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

คูค่า้ของโอกาสทางการขาย คลกิไอคอนคน้หา และเลอืกบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธ์และมขีอ้มลูทีคุ่ณตอ้งการตดิตามในฐานะเป็นคูค่า้ทีม่โีอกาสทางการขายนี้ 
นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

คูแ่ขง่ของโอกาสทางการขาย คลกิไอคอนคน้หา และเลอืกบรษิทัทีม่คีวามสมัพนัธ์และมขีอ้มลูทีคุ่ณตอ้งการตดิตามในฐานะเป็นคู่แขง่ทีม่โีอกาสทางการขายนี้ 
นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

บทบาท เลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งโอกาสทางการขายของคณุและบรษิทันี้ 

บทบาทแบบยอ้นกลบั เลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดความสมัพนัธ์แบบยอ้นกลบัหรอืบทบาท 

วนัทีเ่ริม่ตน้ ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่บนัทกึวนัทีเ่ริม่ตน้ของความสมัพนัธ์ คา่ดฟีอลต์คอืวนัทีข่องวนันี้ นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

วนัทีส่ ิ้นสดุ ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่บนัทกึวนัทีห่มดอายขุองความสมัพนัธ์ 

ผูต้ดิต่อหลกั ผูต้ดิต่อของคูค่า้หรอืคูแ่ขง่หลกัสาํหรบัโอกาสทางการขายนี้ 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
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การเข้าใช้โค้ชกระบวนการขาย 
ในแต่ละขัน้ตอนของโอกาสทางการขาย บรษิทัของคณุอาจจําเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มลูเฉพาะตามลกัษณะการดําเนนิธุรกจิ เพือ่เป็นแนวทางในการรวบรวมขอ้มลูทีค่รบถว้น 
ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถตัง้คา่งานตดิตามผลโดยกาํหนดใหค้ณุตอ้งกรอกขอ้มลูเฉพาะ และเพิม่ขอ้มลูเพือ่ตรวจสอบกระบวนการขายแต่ละระยะได ้

หมายเหตุ: บรษิทัของคณุสามารถตัง้คา่กระบวนการขายทีแ่ตกต่างกนั (ขัน้ตอน ความเป็นไปได ้และขอ้มลูการฝึกอบรม) สาํหรบับทบาทและประเภทโอกาสทางการขายทีแ่ตกต่างกนั เชน่ 
หากคุณมทีัง้ตวัแทนขายทีข่ายผลติภณัฑแ์ละตวัแทนขายทีใ่หก้ารบรกิาร คณุอาจเชือ่มโยงตวัแทนขายกบับทบาททีแ่ตกต่างกนั 
ซึง่จะทาํใหต้วัแทนขายมองเหน็ตวัเลอืกขัน้ตอนการขายและคาํแนะนําในการฝึกอบรมกระบวนการขายแตกต่างกนั 

ในการเข้าใช้ข้อมูลการฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้องกบัขัน้ตอนการขาย 

1 เลอืกโอกาสทางการขาย 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย คลกิปุ่ม การฝึกอบรม 

3 ตรวจสอบขอ้มลูทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่ในเพจโคช้กระบวนการ และอปัเดตเรคคอรด์โอกาสทางการขายตามลาํดบั 

คําแนะน◌ํา: คณุสามารถพมิพข์อ้มลูโดยคลกิขวาทีเ่พจโคช้กระบวนการ 

หมายเหตุ: ในสว่นทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์ ใหค้ลกิ ดู ในแถวเอกสารแนบเพือ่ดูขอ้มลูเพิม่เตมิ 

4 ในการอปัเดตโอกาสทางการขาย ใหค้ลกิ แกไ้ข และแกไ้ขขอ้มลูเรคคอรด์ใหต้รงกบัคาํแนะนําในการฝึกอบรม 

5 บนัทกึเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

6 เมือ่คณุอปัเดตฟิลด์ข ัน้ตอนการขาย แอปพลเิคชนัจะพรอมต์เพือ่ใหค้ณุกรอกขอ้มลูในฟิลด์ทีจ่ําเป็น นอกจากนี้บางฟิลด์อาจตัง้คา่ดฟีอลต์ไปทีค่า่บางค่า แต่คุณสามารถอปัเดตคา่เหลา่นี้ได้ 

7 คลกิ ปิด ในวนิโดวโ์คช้กระบวนการ 

ถา้ผูดู้แลระบบของคณุไดต้ัง้คา่ไว ้เมือ่คณุบนัทกึเรคคอรด์ อาจมงีานบางอย่างเพิม่เขา้ในโอกาสทางการขายและบรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายนี้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่กระบวนการขาย ชนดิ และการฝึกอบรม 
 

การเช่ือมโยงผลิตภณัฑก์บัโอกาสทางการขาย 
คณุสามารถเชือ่มโยงผลติภณัฑ์กบัโอกาสทางการขายเพือ่: 

 ตรวจสอบผลติภณัฑท์ีเ่ป็นของโอกาสทางการขาย 

 คาํนวณรายไดจ้ากโอกาสทางการขายตามรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ 

 จดัทาํประมาณการของบรษิทัตามรายไดจ้ากผลติภณัฑแ์ละปรมิาณผลติภณัฑ์ 

คณุยงัสามารถเชือ่โยงผลติภณัฑก์บัโอกาสทางการขายเมือ่คณุจดัทาํโอกาสทางการขาย หากผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุเปิดใชง้านปุ่ม บนัทกึและเพิม่ผลติภณัฑ์ ในเพจแกไ้ขโอกาสทางการขาย 
คณุสามารถคลกิปุ่มบนัทกึและเพิม่ผลติภณัฑเ์พือ่บนัทกึเรคคอรด์โอกาสทางการขายใหม ่และนาวเิกตไปยงัเพจแกไ้ขรายไดจ้ากผลติภณัฑไ์ดโ้ดยตรง หากคณุยกเลกิการเพิม่เรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ 
จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะแสดงเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขายสาํหรบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีบ่นัทกึไวก้อ่นหน้า 
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หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิอ์ย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้เป็นอยา่งน้อย 
คณุจะสามารถใชคุ้ณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่เพือ่อปัเดตคา่ในกลุม่เรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายไดใ้นเวลาเดยีวกนั: 

 อปัเดตฟิลดใ์ดๆ เป็นกลุม่ 

 อปัเดตฟิลด์ทีแ่กไ้ขไดท้ีม่อียู่ในโครงรา่งเพจเป็นกลุม่ 

ปุ่ม อปัเดตเป็นกลุม่ สามารถใชง้านไดใ้นสว่น รายไดต้่างๆ จากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย ของเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย 
และยงัสามารถใชไ้ดใ้นเพจรายการรายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย ซึง่เปิดขึน้เมือ่คณุคลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด ในสว่น รายไดต้่างๆ จากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 
ของเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์อปัเดตฟิลด์ทีแ่กไ้ขไดท้ีม่อียู่ในโครงรา่งเพจเป็นกลุ่ม และไม่มสีทิธิ ์อปัเดตฟิลด์ใดๆ เป็นกลุม่ 
ชดุฟิลด์ทีค่ณุสามารถอปัเดตไดผ้า่นคณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่อาจถูกจํากดั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารทีส่ทิธิก์าํหนดฟิลด์ทีค่ณุสามารถอปัเดตได ้โปรดดูที ่การอปัเดตกลุม่เรคคอรด์ (ในหน้า 
127) 

เก่ียวกบัการอปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย 
ระบบอาจอปัเดตรายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดไวใ้นโอกาสทางการขายโดยอตัโนมตั ิเมือ่คณุอปัเดตผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของบรษิทัของคุณ 
หากผูดู้แลระบบของคณุเลอืกตวัเลอืก ใชง้านการอปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอตัโนมตั ิในโปรไฟลบ์รษิทั 
ระบบจะอปัเดตรายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดไวใ้นโอกาสทางการขายโดยอตัโนมตัทิกุครัง้ทีคุ่ณทาํการเปลีย่นแปลงกบัผลติภณัฑ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายนัน้ ในทาํนองเดยีวกนั 
ระบบจะอปัเดตรายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดไวใ้นโอกาสทางการขายโดยอตัโนมตั ิเมือ่คณุเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัโอกาสทางการขาย หรอืลบผลติภณัฑอ์อกจากโอกาสทางการขาย 

หากผูดู้แลระบบของคณุไมเ่ลอืกตวัเลอืก ใชง้านการอปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอตัโนมตั ิในโปรไฟลบ์รษิทั ระบบจะไมอ่ปัเดตรายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดไวใ้นโอกาสทางการขายโดยอตัโนมตั ิ
เมือ่คณุอปัเดตผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย แต่จะมปีุ่ม อปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ใหใ้ชง้านในแถบชือ่ของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดต้่างๆ จากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 
ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ในการอปัเดตรายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดไวใ้นโอกาสทางการขายหลงัจากทีค่ณุทาํการเปลีย่นแปลงกบัผลติภณัฑใ์ดๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย คณุตอ้งคลกิปุ่ม 
อปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย 

เพือ่ใหปุ้่ม อปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ทํางานอย่างถูกตอ้ง ระบบจะตอ้งแสดงและป็อปปเูลทฟิลด ์ปรมิาณ และ รายได ้ในเพจแกไ้ขรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถกาํหนดโครงรา่งเพจของคณุเองเพือ่ใหฟิ้ลด์เหลา่นี้ปรากฏใหใ้ชง้าน 

เก่ียวกบัการคิดค่าเฉล่ียโอกาสของผลิตภณัฑ์ 
เมือ่มกีารคาํนวณรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย ระบบจะคาํนวณโดยขึน้อยู่กบัวา่มกีารเปิดใชต้วัเลอืก ใชก้ารคดิคา่เฉลีย่โอกาสของผลติภณัฑ ์ในโปรไฟลบ์รษิทัหรอืไม่ ดงันี้: 

 หากมกีารเลอืกตวัเลอืก ใชก้ารคดิคา่เฉลีย่โอกาสของผลติภณัฑ ์Oracle CRM On Demand 
จะใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงแต่ละรายการในการอปัเดตฟิลด์รายไดแ้ละฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดใ้นโอกาสทางการขาย ดงันัน้ 
รายไดท้ีค่าดไวจ้ะคาํนวณโดยใชค้วามเป็นไปไดเ้ฉลีย่ของผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงทัง้หมด 

 หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืก ใชก้ารคดิคา่เฉลีย่โอกาสของผลติภณัฑ ์ในโปรไฟลบ์รษิทั Oracle CRM On Demand 
จะใชย้อดรวมรายไดจ้ากผลติภณัฑส์าํหรบัผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงแต่ละรายการในการอปัเดตฟิลดร์ายไดใ้นโอกาสทางการขาย 
โดยระบบจะไมอ่ปัเดตคา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดใ้นโอกาสทางการขาย ดงันัน้ รายไดท้ีค่าดไวจ้ะคาํนวณโดยใชเ้ปอรเ์ซน็ต์ทีม่อียู่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดใ้นโอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: วธิกีารคาํนวณรายไดท้ีค่าดไวจ้ะเหมอืนกนั โดยไมค่าํนงึถงึการตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการอปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอตัโนมตั ิในโปรไฟลบ์รษิทั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: 

 บรษิทัของคุณตอ้งแจง้ใหคุ้ณทราบถงึวธิปีระมาณการทีต่อ้งการใช ้วธิปีระมาณการของบรษิทัจะกาํหนดฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งเลอืกเมือ่เชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัโอกาสทางการขายของคณุ 

 ในการอปัเดตกลุม่เรคคอรด์ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิอ์ย่างใดอยา่งหนึง่ดงัต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย: อปัเดตฟิลด์ใดๆ เป็นกลุ่ม หรอื อปัเดตฟิลด์ทีแ่กไ้ขไดท้ีม่อียู่ในโครงรา่งเพจเป็นกลุ่ม 

ในการเชือ่มโยงผลิตภณัฑ์กบัโอกาสทางการขาย 

1 เลอืกโอกาสทางการขาย 



โอกาสทางการขาย 
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โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย และดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเชือ่มโยงผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิ เพิม่ 

 ในการอปัเดตขอ้มลูผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ข ถดัจากผลติภณัฑท์ีม่อียู่ 

3 ในเพจแกไ้ขรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย ใหป้้อนฟิลด์ปรมิาณ ราคาซือ้ และวนัทีปิ่ด 

4 หากผลติภณัฑน์ี้เป็นรายไดท้ีเ่กดิซํ้า ใหป้้อนฟิลดค์วามถีแ่ละจํานวนงวดในสว่นขอ้มลูรายไดท้ีเ่กดิซํ้า 

5 หากบรษิทัของคุณประมาณการรายไดต้ามรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ และคณุตอ้งการรวมเรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑน์ี้เป็นสว่นหนึง่ของยอดรวมรายไดท้ีป่ระมาณการของคณุ 
หรอืปรมิาณทีป่ระมาณการ หรอืทัง้สองอย่าง ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ประมาณการ 

หมายเหตุ: หากบรษิทัของคณุประมาณการรายไดต้ามโอกาสทางการขาย ไมใ่ชผ่ลติภณัฑ ์คณุไมค่วรเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ประมาณการ 
ในเรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 

6 บนัทกึเรคคอรด์ 

ในการคาํนวณรายได้จากโอกาสทางการขายตามรายได้จากผลิตภณัฑ์ทีเ่ชือ่มโยง 

1 เลอืกโอกาสทางการขาย 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ และดําเนนิการอยา่งใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเชือ่มโยงผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิ เพิม่ 

 ในการอปัเดตขอ้มลูผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ข ทีอ่ยู่ถดัจากผลติภณัฑ์ทีม่อียู่ (หากมกีารใชง้านการแกไ้ขแบบอนิไลน์ 
คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์รายไดจ้ากผลติภณัฑใ์นแบบอนิไลน์ไดใ้นเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขฟิลด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ี ่
การอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเรคคอรด์หลกั (ในหน้า 104)) 

3 ในเพจแกไ้ขรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย ใหป้้อนฟิลด์ปรมิาณ ราคาซือ้ และวนัทีเ่ริม่ตน้/ปิด 

4 หากผลติภณัฑน์ี้เป็นรายไดท้ีเ่กดิซํ้า ใหป้้อนฟิลดค์วามถีแ่ละจํานวนงวดในสว่นขอ้มลูรายไดท้ีเ่กดิซํ้า 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 

6 หากปุ่ม อปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ปรากฏใหใ้ชง้านไดใ้นสว่นรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขายในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหค้ลกิ อปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย 
เพือ่อปัเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย 

คา่นี้เป็นผลรวมของรายไดจ้ากผลติภณัฑส์าํหรบัแต่ละผลติภณัฑ์ทีเ่ชือ่มโยง และคา่นี้จะแสดงในฟิลด์รายไดแ้ละรายไดท้ีค่าดหวงั สาํหรบัโอกาสทางการขาย 

ในการจดัทาํประมาณการของบริษทัตามเรคคอรด์รายได้จากผลิตภณัฑ์  

1 เลอืกโอกาสทางการขาย 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย และดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 



การขาย 
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 ในการเชือ่มโยงผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิ เพิม่ 

 ในการอปัเดตขอ้มลูผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ข (หากมกีารใชง้านการแกไ้ขแบบอนิไลน์ 
คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์รายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขายในแบบอนิไลน์ไดใ้นเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย 
โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขฟิลด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ี ่การอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเรคคอรด์หลกั (ในหน้า 104)) 

3 ในเพจแกไ้ขรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย: 

a ป้อนฟิลด์ปรมิาณ ราคาซือ้ และวนัทีเ่ริม่ตน้/ปิด 

b ตรวจสอบวา่วนัทีใ่นฟิลด์ วนัทีเ่ริม่ตน้/ปิด อยู่ภายในระยะเวลาทีป่ระมาณการ และเรคคอรด์มเีจา้ของเป็นผูเ้ขา้รว่มประมาณการ 

c เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ประมาณการ เพือ่แสดงวา่ คณุตอ้งการใหใ้ชข้อ้มลูเรคคอรด์นี้ในยอดรวมรายไดท้ีป่ระมาณการ 

d หากผลติภณัฑน์ี้เป็นรายไดท้ีเ่กดิซํ้า ใหป้้อนฟิลดค์วามถีแ่ละจํานวนงวดในสว่นขอ้มลูรายไดท้ีเ่กดิซํ้า 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: หากไม่มกีารขายผลติภณัฑ์ คณุสามารถอปัเดต วนัทีเ่ริม่ต้น/วนัทีปิ่ด ทีเ่กีย่วขอ้ง และยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ประมาณการ 
บนเพจรายไดจ้ากผลติภณัฑข์องผลติภณัฑน์ัน้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หร้ะบบเพิม่รายไดจ้ากผลติภณัฑ์นัน้ในประมาณการของบรษิทัของคณุ หรอืหากมกีารระงบัผลติภณัฑห์นึง่จากผลติภณัฑต์่างๆ 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายนี้ คณุสามารถลบผลติภณัฑน์ัน้ออกจากโอกาสทางการขาย 
และจดัทาํโอกาสทางการขายอืน่สาํหรบัผลติภณัฑ์ดงักลา่วเพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีารรวมรายไดข้องผลติภณัฑน์ัน้ไวใ้นการประมาณการ 

ในการอปัเดตกลุ่มเรคคอรด์รายได้จากผลิตภณัฑ์ทีมี่โอกาสทางการขาย 

1 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย และดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 หากคุณตอ้งการอปัเดตเฉพาะเรคคอรด์ทีแ่สดงอยู่ในสว่นรายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย ใหค้ลกิอปัเดตเป็นกลุม่ 

 หากคุณตอ้งการอปัเดตเรคคอรด์จํานวนมากกวา่ทีแ่สดงอยู่ในสว่นรายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 
ใหค้ลกิแสดงรายการทัง้หมดเพือ่เปิดรายการของเรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย แลว้คลกิอปัเดตเป็นกลุม่ในเพจรายการรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: เมือ่คณุคลกิอปัเดตเป็นกลุม่ในเพจรายการรายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 
จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีแ่สดงในเพจรายการรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขายเทา่นัน้ทีคุ่ณสามารถอปัเดตได ้ตวัอย่างเชน่ หากคณุแสดงเรคคอรด์เพยีง 10 
รายการในเพจรายการรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย จะมเีฉพาะเรคคอรด์ 10 รายการนัน้ทีค่ณุสามารถอปัเดตได ้คณุสามารถแสดงเรคคอรด์ไดส้งูสดุ 100 
รายการในเพจรายการรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย หากมเีรคคอรด์มากกวา่ 100 รายการอยูใ่นรายการ 
คณุจะสามารถดําเนนิการดงักลา่วซํ้าไดจ้นกวา่เรคคอรด์จะไดร้บัการอปัเดตครบทัง้หมด 

2 ในขัน้ตอนที ่1 ลา้งชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัเรคคอรด์ทีคุ่ณไมต่อ้งการอปัเดต แลว้คลกิถดัไป 

3 ในขัน้ตอนที ่2 เลอืกฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการอปัเดต และป้อนคา่ใหมส่าํหรบัฟิลด์เหลา่นัน้ 

คณุสามารถเลอืกอปัเดตฟิลด์เป็นคา่ใหมไ่ดส้งูสดุ 5 ฟิลด์ ในการลบคา่ทีม่อียู่ออกจากฟิลด์ ใหเ้วน้คอลมัน์ค่าวา่งไวใ้นขัน้ตอนที ่2 

4 คลกิ เสรจ็สิน้ 

ฟิลดร์ายได้จากผลิตภณัฑท่ี์มีโอกาสทางการขาย 
ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูฟิลด์ของรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเพิม่ เปลีย่นป้ายชือ่ หรอืลบฟิลด์ได ้ดงันัน้ฟิลด์ทีค่ณุเหน็อาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตาราง 

คาํเตือน: หากบรษิทัของคณุจดัทาํประมาณการตามผลติภณัฑ์ ขอ้มลูทีค่ณุป้อนสาํหรบัรายไดจ้ากผลติภณัฑจ์ะกระทบกบัการคาํนวณ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลผลิตภณัฑ์หลกั 

ชือ่ผลติภณัฑ์ สามารถเลอืกไดเ้ฉพาะผลติภณัฑ์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุทาํเครือ่งหมายเป็น สัง่ซือ้ได ้เทา่นัน้ 
เมือ่คณุเชือ่มโยงผลติภณัฑ์กบัโอกาสทางการขายนี้ ฟิลด์นี้จะถูกคดัลอกจากการกาํหนดผลติภณัฑ์: ชนดิผลติภณัฑ์ เลขทีช่ ิน้สว่น ประเภท สถานะ 
และคาํอธบิาย 

ปรมิาณ จํานวนหน่วยทีล่กูคา้สัง่ สาํหรบัผลติภณัฑท์ีส่ ัง่ซํ้า ใหป้้อนปรมิาณของผลติภณัฑต์่อชว่งเวลาทีส่ ัง่ซํ้า ตวัอย่างเชน่ หากคุณสง่ตลบัหมกึพมิพ์ 10 
ชดุทกุเดอืน ใหป้้อน 10 ทีน่ี ่

ราคาซือ้ ราคาผลติภณัฑ์ 

รายได ้ ปรมิาณคณูดว้ยราคาซือ้ ไมส่ามารถเขยีนทบัรายไดไ้ด ้ฟิลด์นี้มผีลกระทบกบัการประมาณการของผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย  

ชนดิผลติภณัฑ์ ชนดิทีม่กีารกาํหนดผลติภณัฑ ์อ่านอย่างเดยีว 

เลขทีช่ ิน้สว่น เลขทีท่ ีไ่ดร้บัมาพรอ้มกบัการกําหนดผลติภณัฑ์ อ่านอย่างเดยีว 

ประเภท ประเภททีไ่ดร้บัมาพรอ้มกบัการกาํหนดผลติภณัฑ์ อ่านอย่างเดยีว 

สถานะ สถานะทีไ่ดร้บัมาพรอ้มกบัการกาํหนดผลติภณัฑ์ อ่านอย่างเดยีว 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ จํากดัความยาวสงูสดุ 250 ตวัอกัษร 

ข้อมูลรายได้ท่ีเกิดซํา้ 

วนัทีเ่ริม่ตน้/วนัทีปิ่ด วนัทีน่ี้นํามาจากวนัทีปิ่ดของโอกาสทางการขาย สาํหรบัรายการรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ วนัทีน่ี้คอืวนัทีค่าดวา่จะปิด สาํหรบัผลติภณัฑ์ทีส่ ัง่ซํ้า 
ใหใ้ชว้นัทีเ่ริม่ตน้ สาํหรบัผลติภณัฑท์ีส่ ัง่ซํ้าทีม่วีนัทีปิ่ดเป็นวนัสดุทา้ยของเดอืนและวนัทีเ่ริม่ต้นเป็นวนัทีก่ลางเดอืน 
ใหเ้พิม่หนึง่เรคคอรด์สาํหรบัราคาซํ้าเตม็จํานวน และอกีหนึ่งเรคคอรด์สาํหรบัใบสัง่แบ่งตามสดัสว่น 

เชน่: คณุเริม่สง่กระดาษใหก้บับรษิทัในวนัที ่15 พฤษภาคม หลงัจากนัน้คุณจะสง่กระดาษมลูค่า $500 ในวนัสิน้เดอืนตลอดไปจนถงึสิน้ปี 

สาํหรบัใบสัง่กลางเดอืน ใหเ้พิม่คา่เหลา่นี้ในเรคคอรด์ผลติภณัฑ์:  
รายได ้= $250 
ปรมิาณ = 1 

สาํหรบัใบสัง่ซํ้า ใหเ้พิม่คา่เหลา่นี้ในเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีส่อง:  
รายได ้= $500 
ปรมิาณ = 1 
ความถี ่= รายเดอืน 
จํานวนงวด = 7 (มถิุนายนถงึธนัวาคม) 

ความถี ่ ความถีข่องผลติภณัฑท์ีส่ ัง่ซํ้า 

คาํวา่ รายปกัษ์ หมายถงึ ครัง้เดยีวทกุสองสปัดาห ์

เมือ่คณุป็อปปเูลทฟิลด์นี้ คณุตอ้งป็อปปเูลทฟิลด์จํานวนงวดดว้ย 

จํานวนงวด จํานวนของงวดสาํหรบัรายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีเ่กดิขึน้ซํ้าๆ รายไดท้ีเ่กดิซํ้าสามารถรองรบัไดส้งูสดุ 260 งวด 
ระยะเวลาทีค่รอบคลมุโดยจํานวนรวมของงวดจะเปลีย่นไปตามความถีท่ ีเ่ลอืกไว ้(ในฟิลด์ความถี)่ ตวัอย่างเชน่ หากคุณมรีายไดท้ีเ่กดิซํ้าทุกสปัดาห ์
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

คณุสามารถตดิตามรายไดไ้ดน้านสงูสดุ 5 ปี 

หมายเหตุ: เมือ่คณุป็อปปเูลทฟิลด์นี้ คณุตอ้งป็อปปเูลทฟิลด์ความถีด่ว้ย 

ข้อมูลการขาย 

ขัน้ตอนการขาย อ่านอย่างเดยีว ขัน้ตอนการขายทีนํ่ามาจากโอกาสทางการขาย 

ความเป็นไปได ้ ความเป็นไปไดข้องการขายผลติภณัฑไ์ดส้าํเรจ็ คา่เริม่แรกในฟิลด์นี้มาจากขัน้ตอนการขายของโอกาสทางการขาย หากจําเป็น 
คณุสามารถเปลีย่นคา่ไดเ้พือ่ใหต้รงกบัผลติภณัฑเ์ฉพาะของคณุยิง่ข ึน้ 

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการขาย 
คา่ในฟิลด์ความเป็นไปไดส้าํหรบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายจะแสดงคา่ทีส่มัพนัธ์กบัขัน้ตอนการขายใหมต่ามคา่ดฟีอลต์ 
แต่คา่ในฟิลด์ความเป็นไปไดส้าํหรบัผลติภณัฑจ์ะไมถู่กเขยีนทบั 

หมายเหตุ: หากมกีารใชคุ้ณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ในการเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการขายสาํหรบัโอกาสทางการขายตัง้แต่หนึง่โอกาสขึน้ไป 
คา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดข้องโอกาสทางการขายจะไมอ่ปัเดตเป็นเปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดท้ีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์ของขัน้ตอนการขายใหม ่

รายไดท้ีค่าดไว ้ คา่สกลุเงนิทีค่าํนวณตามฟิลด์รายได้ คณูดว้ยคา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปได้ 

บญัช ี บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายนี้ อ่านอยา่งเดยีว 

เจา้ของ บุคคลทีไ่ดร้บัการระบุสาํหรบัโอกาสทางการขายนี้ คา่นี้จะเป็นคา่ดฟีอลต์ของเจา้ของโอกาสทางการขาย 
การเปลีย่นแปลงในภายหลงักบัเจา้ของโอกาสทางการขายจะไมแ่สดงอยู่ในฟิลด์นี้ 

โดยทัว่ไป เจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอกีรายหนึง่หรอืลบเรคคอรด์ได ้อย่างไรกต็าม 
ระดบัการเขา้ใชส้ามารถถูกปรบัปรุงเพือ่จํากดัหรอืขยายสทิธิก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ชไ้ด ้

คา่นี้จะมผีลตอ่เรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในประมาณการ รวมทัง้ในรายงานทีค่ณุหรอืผูจ้ดัการของคุณรนัในเพจการวเิคราะห ์

แต่ละเรคคอรด์มเีจา้ของเพยีงหนึง่เดยีวเทา่นัน้ 
อย่างไรกต็ามสามารถใชเ้รคคอรด์โอกาสทางการขายรว่มกบัผูใ้ชอ้ืน่ผา่นเพจทมีโอกาสทางการขายหรอืทมีของบรษิทัได ้โปรดดูคาํแนะนําใน 
การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี)  (ในหน้า 125) 

 

ประมาณการ ตวับ่งชีเ้พือ่รวมผลติภณัฑ์นี้ในยอดรวมการประมาณการ 

 
 

การวิเคราะหไ์ปป์ไลน์ 
ในรุน่ Standard Edition ของ Oracle CRM On Demand 
สว่นการวเิคราะหไ์ปป์ไลน์สาํหรบัไตรมาสปจัจุบนัของโฮมเพจโอกาสทางการขายแสดงการวเิคราะห์ไปป์ไลน์รายไตรมาสในรปูแบบแผนผงั 
คณุสามารถใชก้ารวเิคราะห์นี้เพือ่ชว่ยระบุโอกาสทางการขายและความทา้ทาย ในสว่นนี้ของโฮมเพจโอกาสทางการขาย คณุสามารถวางเคอรเ์ซอรข์องคณุบนแผนผงัเพือ่ดูขอ้มลูเฉพาะ 
ใหค้ลกิเซกเมนต์เพือ่ตรวจดูรายงานรายละเอยีด หรอืเปลีย่นแปลงชนดิในรายการดรอปดาวน์เพือ่ดูรายงานการวเิคราะหร์ายไดแ้ละโอกาสทางการขายอืน่ เชน่ 
คณุสามารถสรา้งการวเิคราะห์ทีแ่สดงจํานวนโอกาสทางการขายตามพืน้ที ่

คณุสามารถทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ใชก้ารวเิคราะหน์ี้เพือ่ดูวา่การขอ้ตกลงของคณุอยู่ในรอบการขายหรอืไม่ เพือ่ใหค้ณุสามารถดําเนินการไดเ้มือ่จําเป็น 

 ฟิลเตอรโ์ดยใช ้คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวน (#) วนัในขัน้ตอน เพือ่ดูวา่ขอ้ตกลงของคณุหยุดชะงกัหรอืไมแ่ละในทีใ่ด 

 ฟิลเตอรโ์ดยใช ้จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย เพือ่ดูวา่มจีํานวนโอกาสทางการขายเทา่ใดในแต่ละขัน้ของรอบการขาย 
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 แสดงรายการขอ้ตกลงในแต่ละขัน้เพือ่ชว่ยใหค้ณุมุ่งความสนใจไปยงัประเดน็ต่างๆ ทีต่อ้งใหค้วามสนใจได ้

 ไปยงัแผงควบคมุไปป์ไลน์เพือ่ดูมมุมองประวตัแิละมมุมองเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัการดําเนินการโดยรวมของคณุ 
 

การจดัทาํคาํขอตัง้ราคาพิเศษจากโอกาสทางการขาย 
คณุสามารถจดัทาํคาํขอตัง้ราคาพเิศษจากโอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้มใีน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในแอปพลเิคชนัมาตรฐานจะไมแ่สดงคาํขอตัง้ราคาพเิศษโอกาสทางการขาย ในการเพิม่รายการนี้ลงในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย 
ผูดู้แลระบบบรษิทัคุณจะตอ้งใหส้ทิธิแ์บบอ่านอยา่งเดยีวสาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายแกบ่ทบาทของคุณ จากนัน้คณุตอ้งคลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่งในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย 
แลว้เพิม่คาํขอตัง้ราคาพเิศษเป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744)) 

การจดัทาํคาํขอตัง้ราคาพิเศษสาํหรบัโอกาสทางการขาย 

1 เลอืกโอกาสทางการขาย 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย เลือ่นลงมาทีข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ แลว้คลกิ ใหม ่

3 ในเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น และบนัทกึเรคคอรด์ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 466) 

 
 

การระบุโอกาสทางการขายหลกัและย่อย 
คณุสามารถระบุลาํดบัชัน้ของโอกาสได ้เชน่ โอกาสทางการขายทีม่หีลายสว่นประกอบ โดยการระบุความสมัพนัธ์แบบหลกั-ย่อย คณุสามารถจดัทาํโอกาสทางการขายหลกัจากโอกาสทางการขายย่อย 
หรอืสรา้งโอกาสทางการขายย่อยจากโอกาสทางการขายหลกั 

หากคุณลบโอกาสทางการขายหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายย่อย การเชือ่มโยงระหวา่งเรคคอรด์หลกัและย่อยจะถูกลบ แต่โอกาสทางการขายย่อยจะยงัคงเป็นเรคคอรด์ทีใ่ชง้านอยู่ ฟิลด์ ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของโอกาสทางการขายหลกัจะยงัคงป็อปปเูลทสาํหรบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายย่อยในกรณีทีเ่รยีกคนืโอกาสทางการขายหลกัในภายหลงัจากเพจรายการทีล่บ  

หากคุณเชือ่มโยงโอกาสทางการขายย่อยกบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายหลกัใหม่ ฟิลด ์ID โอกาสทางการขายหลกั โอกาสทางการขายหลกั และฟิลด ์ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของโอกาสทางการขายหลกัจะป็อปปเูลทดว้ยคา่สาํหรบัโอกาสทางการขายหลกัใหม่ หากเรยีกคนืเรคคอรด์หลกัเริม่แรก จะไมเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ย่อยอกีครัง้ 

หากลบโอกาสทางการขายย่อยเดีย่ว โอกาสทางการขายหลกัและทกุโอกาสทางการขายย่อยเพิม่เตมิจะยงัคงเป็นเรคคอรด์ทีใ่ชง้านอยู่ และโอกาสทางการขายย่อยทีล่บจะยา้ยไปยงัเพจรายการทีล่บ 
โอกาสทางการขายย่อยทีล่บจะไมป่รากฏในรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายย่อยสาํหรบัโอกาสทางการขายหลกั แต่คา่ฟิลด์ ID โอกาสทางการขายหลกั โอกาสทางการขายหลกั และ ID 
ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอกของโอกาสทางการขายหลกัจะยงัคงป็อปปเูลทในเรคคอรด์โอกาสทางการขายย่อยทีล่บ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายถงึวธิกีารระบุโอกาสทางการขายหลกัและย่อย: 

การระบุโอกาสทางการขายหลกั  

1 เลอืกโอกาสทางการขายทีจ่ะเป็นโอกาสทางการขายยอ่ย  

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 
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2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย คลกิ แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขโอกาสทางการขาย ใหค้ลกิไอคอนการคน้หา ซึง่อยู่ถดัจากฟิลด์โอกาสทางการขายหลกั  

4 ในวนิโดวก์ารคน้หา ใหเ้ลอืกหรอืสรา้งโอกาสทางการขายหลกั  

5 บนัทกึเรคคอรด์ 

การระบุโอกาสทางการขายย่อย  

1 เลอืกโอกาสทางการขายทีจ่ะเป็นโอกาสทางการขายหลกั  

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นโอกาสทางการขายย่อย แลว้คลกิ ใหม่   

3 ในเพจแกไ้ขโอกาสทางการขาย ใหจ้ดัทาํโอกาสทางการขายย่อย  

4 บนัทกึเรคคอรด์ 

การลบหรือนําลาํดบัชัน้ของโอกาสทางการขายออก 

1 เลอืกโอกาสทางการขายย่อย  

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย คลกิ แกไ้ข 

3 ในฟิลด์โอกาสทางการขายหลกั ใหล้บคา่ปจัจบุนั พมิพค์า่ใหม ่หรอืใชไ้อคอนการคน้หาเพือ่เลอืกคา่ใหม ่

4 บนัทกึเรคคอรด์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

 ฟิลด์โอกาสทางการขาย (ในหน้า 296) 

 
 

การจดัทาํการลงทะเบียนข้อตกลงจากโอกาสทางการขาย 
คณุสามารถสรา้งการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจากโอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้มใีน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand สว่นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะไมแ่สดงในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย 
เมือ่ตอ้งการเพิม่รายการนี้ลงในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ผูดู้แลระบบบรษิทัคุณจะตอ้งใหส้ทิธิแ์บบอ่านอย่างเดยีว สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายแกบ่ทบาทของคณุ 
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จากนัน้คณุตอ้งคลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง บนเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย แลว้เพิม่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 
744)) 

การสร้างการลงทะเบียนข้อตกลงจากโอกาสทางการขาย 

1 เลอืกโอกาสทางการขาย 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหเ้ลือ่นลงไปยงัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง และคลกิ ใหม ่

3 ในเพจการแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 444) สาํหรบัขอ้มลูในการเชือ่มโยงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงกบัโอกาสทางการขายทีม่อียู่ 
และการเปลีย่นการเชือ่มโยงทีม่อียู่ระหวา่งสองรายการนี้ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงกบัโอกาสทางการขาย (ในหน้า 442) 

 
 

การแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายระหว่างสมาชิกของทีม 
คณุสามารถแบ่งรายไดจ้ากโอกาสทางการขายระหวา่งสมาชกิในทมีโอกาสทางการขาย 
ประเภทประมาณการรายไดจ้ากโอกาสทางการขายจะใชก้ารแบ่งรายไดเ้หลา่นี้ในการคาํนวณรายไดท้ีแ่สดงในเรคคอรด์โอกาสทางการขาย สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประมาณการ โปรดดูที ่
การประมาณการ (ในหน้า 298) และ เกีย่วกบัโอกาสทางการขายและการประมาณการ (ในหน้า 278) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทมีโอกาสทางการขาย โปรดดูที ่
เกีย่วกบัทมีโอกาสทางการขาย (ในหน้า 294) 

ในการแบง่รายได้จากโอกาสทางการขายระหว่างสมาชิกในทีม 

1 เลอืกโอกาสทางการขาย 

โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกโอกาสทางการขาย 

2 ในเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขาย ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นทมีโอกาสทางการขาย และดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่สมาชกิในทมี ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้

 ในการอปัเดตขอ้มลูสมาชกิในทมี ใหค้ลกิ แกไ้ขผูใ้ช ้

3 ในเพจแกไ้ขผูใ้ชใ้นทมีโอกาสทางการขาย: 

a สาํหรบัสมาชกิในทมีแต่ละราย ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ทีจ่ําเป็น รวมถงึฟิลด์การแบ่งเป็นเปอรเ์ซน็ต์ 

b (ไมจ่ําเป็น) คลกิปุ่ม แยกการกระจาย เพือ่แจกจ่ายเปอรเ์ซน็ต์การแบ่งเทา่ๆ กนัระหวา่งสมาชกิในทมี 

c (ไมจ่ําเป็น) คลกิปุ่ม รเีฟรชยอดรวม เพือ่คาํนวณแบ่งรายไดแ้ละยอดรวมอกีครัง้ 

หมายเหตุ: จะมองไมเ่หน็ปุ่มรเีฟรชยอดรวมและปุ่มแยกการกระจาย นอกจากจะเลอืก ใชง้านการแบ่งรายรบัจากโอกาสทางการขาย ในโปรไฟลบ์รษิทั โปรดดูที ่
การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
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ฟิลดที์มโอกาสทางการขาย 
ตารางต่อไปนี้จะอธบิายฟิลด์บางฟิลด์ของทมีโอกาสทางการขาย  

ฟิลด ์ ความเห็น 

การแบ่งเป็นเปอรเ์ซน็ต์ ฟิลด์นี้แสดงเปอรเ์ซน็ต์รายไดข้องสมาชกิในทมีแต่ละราย คา่ดฟีอลต์คอื 100% สาํหรบัเจา้ของโอกาสทางการขาย และ 0% 
สาํหรบัสมาชกิคนอืน่ๆ ในทมี 

แบ่งรายได ้ นีเ่ป็นฟิลด์ทีม่กีารคาํนวณและเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
การแบ่งรายไดม้วีธิคีาํนวณโดยการคูณรายไดจ้ากโอกาสทางการขายดว้ยเปอรเ์ซน็ต์ในฟิลด์การแบ่งเป็นเปอรเ์ซน็ต์ 

บทบาทผูใ้ช ้ เลอืกตวัเลอืกทีก่าํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชกิในทมีกบัทมีโอกาสทางการขาย นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

การเขา้ใชโ้อกาสทางการขาย กาํหนดสทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์โอกาสทางการขายของสมาชกิในทมี นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

 
 

เก่ียวกบัทีมโอกาสทางการขาย 
สาํหรบัเรคคอรด์บางประเภท เชน่ บรษิทั ผูต้ดิตอ่ และโอกาสทางการขาย คณุสามารถอนุญาตใหท้มีผูใ้ชใ้ชเ้รคคอรด์รว่มกนัได้ ในการอนุญาตใหผู้ใ้ชใ้ชเ้รคคอรด์รว่มกนั 
คณุตอ้งเพิม่ผูใ้ชไ้ปในทมีของเรคคอรด์ทีเ่ลอืกไว ้จากนัน้ระบุระดบัการเขา้ใชเ้รคคอรด์และเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงของผูใ้ช ้

โปรดสงัเกตประเดน็ต่อไปนี้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมีโอกาสทางการขาย ทมีบรษิทั และการเขา้ใชเ้รคคอร์ดของโอกาสทางการขาย: 

 หากการรบัคา่ทมีถูกเปิดใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย (กลา่วคอื ชอ่งทาํเครือ่งหมายเปิดใชก้ารรบัคา่ทมีหลกัสาํหรบัโอกาสทางการขายบนเพจโปรไฟลบ์รษิทัถูกเลอืกไว)้ 
เมือ่มโีอกาสทางการขายเชือ่มโยงกบับรษิทั สมาชกิทมีของบรษิทัจะถูกเพิม่ลงในทมีโอกาสทางการขายโดยอตัโนมตั ิ

 หากคุณไมต่อ้งการใหเ้พิม่ผูใ้ชเ้ขา้สูท่มีโอกาสทางการขายโดยอตัโนมตัเิมือ่เรคคอรด์โอกาสทางการขายเชือ่มโยงกบับรษิทั 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่การรบัคา่ทมีไมถู่กเปิดใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

คณุสามารถเพิม่ผูใ้ชใ้นทมีโอกาสทางการขายดว้ยวธิกีารต่อไปนี้: 

 โดยการคลกิปุ่ม เพิม่ผูใ้ช ้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 

 โดยการใชโ้ปรแกรมจดัการการมอบหมาย โปรดดทูี ่เกีย่วกบักฎการระบุ 

 โดยการแปลงคา่ลดีใหเ้ป็นโอกาสทางการขายและเลอืกตวัเลอืกในการคดัลอกทมีของลดีไปยงัโอกาสทางการขาย 
ผูดู้แลระบบของคณุจะกาํหนดวา่โครงรา่งการแปลงคา่ลดีสาํหรบับทบาทของคณุอนุญาตใหค้ณุคดัลอกทมีของลดีไปยงัโอกาสทางการขายไดห้รอืไมเ่มือ่ลดีถูกแปลงคา่แลว้ 

 โดยการใชก้ลุม่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการกลุม่ 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ชไ้มส่ามารถเขา้ใชโ้อกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูใ้ชไ้มไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ใชโ้ดยวธิกีารต่อไปนี้: 

 ผูใ้ชไ้มไ่ดอ้ยู่ในทมีโอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชไ้มม่ผีูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีอ่ยู่ในทมีโอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชไ้มไ่ดร้บัมอบหมายจากผูใ้ชร้ายอืน่ทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชโ้อกาสทางการขาย 
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 โอกาสทางการขายไมอ่ยู่ในสมดุบนัทกึหรอืในสมดุบนัทกึยอ่ยทีผู่ใ้ชเ้ป็นสมาชกิ 

 ผูใ้ชไ้มม่กีารเขา้ใชเ้รคคอรด์โอกาสทางการขายจากการตัง้คา่บทบาท 

 ระดบัการเขา้ใชข้องประเภทเรคคอรด์สาํหรบัโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัจะถกูตัง้คา่เป็นตวัเลอืกใดๆ ยกเวน้ต่อไปนี้: ไมม่สีทิธ์เขา้ใช ้หรอืคา่หลกัทีร่บัคา่ 
 

เก่ียวกบัขัน้ตอนการขายและคณุสมบติัการอปัเดตเป็นกลุ่ม 
เมือ่คณุใชค้ณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุ่มเพือ่อปัเดตฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในเรคคอรด์โอกาสทางการขาย คา่ทีค่ณุสามารถเลอืกไดใ้นฟิลด์ข ัน้ตอนการขายสาํหรบัเรคคอรด์จะถูกกาํหนดโดยลกัษณะต่อไปนี้: 

 คา่ในฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขาย 

 คา่ดฟีอลต์กระบวนการขายทีร่ะบใุหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ หากมกีารระบุคา่ดงักลา่ว 

หากฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายในเรคคอรด์โอกาสทางการขายเวน้วา่งไว ้และหากคุณไมไ่ดเ้ลอืกประเภทโอกาสทางการขายเมือ่คณุอปัเดตเรคคอรด์ผา่นอปัเดตเป็นกลุม่ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 หากมกีารระบุคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ ขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายนัน้จะมใีหเ้ลอืกในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในขัน้ตอนที ่2 ของอปัเดตเป็นกลุม่ 

 หากไม่มกีารระบุคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ ขัน้ตอนการขายสาํหรบัคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายสาํหรบับรษิทัจะมใีหเ้ลอืกในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในขัน้ตอนที ่2 
ของอปัเดตเป็นกลุม่ 

หากมกีารป็อปปเูลทฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายในเรคคอรด์โอกาสทางการขายไวแ้ลว้ หรอืหากคณุเลอืกประเภทโอกาสทางการขายเมือ่คณุอปัเดตเรคคอรด์ผา่นคุณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ 
เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 หากกระบวนการขายบางอย่างเชือ่มโยงกบัประเภทโอกาสทางการขาย ขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายนัน้จะมใีหเ้ลอืกในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในขัน้ตอนที ่2 ของอปัเดตเป็นกลุม่ 

 หากกระบวนการขายบางอย่างไมไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัประเภทโอกาสทางการขาย เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 หากมกีารระบุคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ ขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายนัน้จะมใีหเ้ลอืกในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในขัน้ตอนที ่2 ของอปัเดตเป็นกลุม่ 

 หากไม่มกีารระบุคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ ขัน้ตอนการขายสาํหรบัคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายสาํหรบับรษิทัจะมใีหเ้ลอืกในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในขัน้ตอนที ่2 
ของอปัเดตเป็นกลุม่ 

หากมกีารป็อปปเูลทฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายในเรคคอรด์โอกาสทางการขายไวแ้ลว้ แต่คณุไดล้า้งคา่จากฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขาย เมือ่คณุอปัเดตเรคคอรด์ผา่นคณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ 
เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 หากมกีารระบุคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ ขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายนัน้จะมใีหเ้ลอืกในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในขัน้ตอนที ่2 ของอปัเดตเป็นกลุม่ 

 หากไม่มกีารระบุคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ ขัน้ตอนการขายสาํหรบัคา่ดฟีอลตก์ระบวนการขายสาํหรบับรษิทัจะมใีหเ้ลอืกในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในขัน้ตอนที ่2 
ของอปัเดตเป็นกลุม่ 

 หากคุณไมอ่ปัเดตฟิลด์ข ัน้ตอนการขายผา่นอปัเดตเป็นกลุม่ ฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในเรคคอรด์โอกาสทางการขายจะยงัคงไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่คณุดําเนินการอปัเดตเป็นกลุ่มเสรจ็สมบูรณ์ อย่างไรกต็าม 
ในครัง้ต่อไปทีผู่ใ้ชพ้ยายามอปัเดตคา่ในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายในโอกาสทางการขาย โดยการแกไ้ขแบบอนิไลน์หรอืในเพจแกไ้ขโอกาสทางการขาย 
คา่ทีคุ่ณสามารถเลอืกไดใ้นฟิลด์ข ัน้ตอนการขายจะถูกกาํหนดตามลกัษณะต่อไปนี้: 

 หากมกีารระบุคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องผูใ้ช ้ขัน้ตอนการขายสาํหรบักระบวนการขายนัน้จะมใีหเ้ลอืกในฟิลด์ข ัน้ตอนการขาย 

 หากไม่มกีารระบุคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายใหก้บับทบาทของผูใ้ช ้ขัน้ตอนการขายสาํหรบัคา่ดฟีอลต์กระบวนการขายสาํหรบับรษิทัจะมใีหเ้ลอืกในฟิลด์ข ัน้ตอนการขาย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่ โปรดดูที ่การอปัเดตกลุม่เรคคอรด์ (ในหน้า 127) 
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ฟิลดโ์อกาสทางการขาย 
ใชเ้พจแกไ้ขโอกาสทางการขาย เพือ่เพิม่โอกาสทางการขายหรอือปัเดตรายละเอยีดโอกาสทางการขายทีม่อียู่แลว้ เพจแกไ้ขโอกาสทางการขาย จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของโอกาสทางการขาย 

เคลด็ลบั: คณุยงัสามารถแกไ้ขขอ้มลูโอกาสทางการขายในเพจรายการโอกาสทางการขายแลเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขายไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการดรอปดาวน์ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็บนหน้าจออาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

คาํเตือน: ขอ้มลูทีค่ณุป้อนสาํหรบัโอกาสทางการขายสามารถสง่ผลต่อประมาณการรายไดส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลโอกาสทางการขายหลกั 

ชือ่โอกาสทางการขาย ชือ่ของโอกาสทางการขายนี้ 

บญัช ี บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายนี้ 

โอกาสทางการขายหลกั โอกาสทางการขายหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายนี้ 

ขัน้ตอนการขาย ขัน้ตอนในกระบวนการขาย เชน่ ลดีทีม่คีณุสมบตั ิการสรา้งวสิยัทศัน์ ชอรต์ลสิต์ เลอืก การเจรจา ปิด/ชนะ หรอื ปิด/แพ ้

หมายเหตุ: เมือ่ข ัน้ตอนการขายเปลีย่นแปลง 
คา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดจ้ะอปัเดตอตัโนมตัเิป็นค่าความเป็นไปไดท้ีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์ของขัน้ตอนการขายใหม่ 
เวน้แต่คุณจะใชคุ้ณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่เพือ่เปลีย่นแปลงขัน้ตอนการขาย 
ถา้คณุใชคุ้ณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่เพือ่เปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายบนเรคคอรด์ตัง้แต่หนึง่เรคคอรด์ขึน้ไป 
คา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดบ้นเรคคอรด์จะไมอ่ปัเดตเป็นเปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดท้ีเ่ป็นค่าดฟีอลต์ของขัน้ตอนการขายใหม ่

ขัน้ตอนต่อไป การดําเนนิการถดัไปทีจ่ําเป็นตอ้งดําเนนิการใหล้ลุ่วงสาํหรบัโอกาสทางการขายนี้ 

รายได ้ จํานวนเงนิรายไดส้าํหรบัโอกาสทางการขาย คา่ดฟีอลต์เป็นศนูย ์คา่นี้จะกระทบกบัประมาณการของรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ: คา่ดฟีอลต์หรอืคา่ดฟีอลต์ทีก่าํหนดภายหลงัซึง่มกีารระบุใหก้บัฟิลดน์ี้จะไมนํ่ามาใช ้

วนัทีปิ่ด วนัทีค่าดหมายวา่จะมกีารปิดโอกาสทางการขาย ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน เมือ่คณุจดัทาํโอกาสทางการขาย 
คา่ดฟีอลต์ในฟิลด ์วนัทีปิ่ด จะเป็นวนัทีข่องวนันี้ ผูดู้แลระบบของคณุสามารถระบุคา่ดฟีอลต์อืน่สาํหรบัฟิลด์นี้ 
หรอืสามารถตัง้คา่ฟิลด์นี้เพือ่ใหเ้ป็นฟิลด์วา่งเมือ่คุณจดัทาํโอกาสทางการขายใหมไ่ด ้หากฟิลด์นี้วา่ง คณุตอ้งอปัเดตขอ้มลูลงในฟิลด ์
วนัทีปิ่ดจะใชใ้นการสรา้งการประมาณการ 

ประมาณการ หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ แสดงวา่จะรวมโอกาสทางการขายไวใ้นการคาํนวณรายไดป้ระมาณการ 

ข้อมูลรายละเอียดการขาย 

สถานะ สถานะของโอกาสทางการขายนี้ เชน่ รอดําเนนิการ แพ ้หรอื ชนะ 

ลาํดบัความสาํคญั ระดบัของลาํดบัความสาํคญัสาํหรบัโอกาสทางการขายนี้ เชน่ สงู กลาง และ ตํ่า 

ทีม่าลดี ชนดิของทีม่าหลกั เชน่ การโฆษณา, จดหมาย, อเีมล,์ กจิกรรม - การสมันา, กจิกรรม - การแสดงสนิคา้, กจิกรรม - อืน่ๆ, รายการ 
- สัง่ซือ้แลว้, รายการ - เชา่, คูค่า้, การแนะนํา - พนักงาน, การแนะนํา - ภายนอก, เวบ็ไซต์, หรอื อืน่ๆ 



โอกาสทางการขาย 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  297 

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ทีม่าของแคมเปญ แคมเปญทีส่รา้งโอกาสทางการขาย หากจดัทาํโอกาสทางการขายผา่นกระบวนการแปลงคา่ลดี 
ฟิลด์นี้จะถูกป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัจิากฟิลด์แคมเปญบนเรคคอรด์ลดี หากผูใ้ชจ้ดัทาํโอกาสทางการขาย ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มลูในฟิลด์นี้ได ้

% ความเป็นไปได ้ เปอรเ์ซน็ต์ทีแ่สดงถงึความเชือ่มัน่ของคณุวา่จะปิดขอ้ตกลงดว้ยรายไดท้ีร่ะบุในวนัทีปิ่ดทีร่ะบุ 
ฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดข้ ึน้กบัคา่ความเป็นไปไดท้ีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัขัน้ตอนการขายทีเ่ลอืก 

หากจําเป็น 
คณุสามารถเปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดเ้พือ่ใหต้รงกบัโอกาสทางการขายเฉพาะของคณุขณะอยู่ในขัน้ตอนการขาย 
อย่างไรกต็าม เมือ่คณุเลอืกขัน้ตอนการขายใหมส่าํหรบัโอกาสทางการขาย 
คา่ในฟิลด์ความเป็นไปไดจ้ะอปัเดตอตัโนมตัเิป็นค่าความเป็นไปไดท้ีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัขัน้ตอนการขายใหม ่

หมายเหตุ: 
ถา้คณุใชคุ้ณสมบตักิารอปัเดตเป็นกลุม่เพือ่เปลีย่นแปลงคา่ในฟิลด์ข ัน้ตอนการขายบนเรคคอรด์โอกาสทางการขายตัง้แต่หนึง่เรคคอรด์ขึน้ไป 
คา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดบ้นเรคคอรด์จะไมถู่กอปัเดตเป็นเปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดท้ีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัขัน้ตอนการขายใหม ่
หากคุณตอ้งการใหเ้ปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปไดข้องโอกาสทางการขายเปลีย่นแปลงเมือ่ข ัน้ตอนการขายถูกอปัเดต 
คณุตอ้งอปัเดตขัน้ตอนการขายบนเรคคอรด์แต่ละเรคคอรด์แยกจากกนัหรอืผา่นทางบรกิารต่างๆ ของเวบ็ 

รายไดท้ีค่าดไว ้ คา่สกลุเงนิทีค่าํนวณจากฟิลด์รายไดค้ณูกบัคา่ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ความเป็นไปได ้
เปอรเ์ซน็ต์ทีต่ํ่าในฟิลด์ความเป็นไปไดจ้ะลดคา่ทีค่าดไวซ้ึง่อยู่ในประมาณการรายไดข้องคณุ 

เหตุผลทีช่นะ/แพ ้ เหตุผลทีโ่อกาสทางการขายจะแพห้รอืชนะ เชน่ ฐานทีต่ดิตัง้ ราคา ความสมัพนัธ์ เรคคอรด์การตดิตาม ไมม่โีปรเจคปจัจุบนั ไมม่งีบประมาณ 
ไมผ่า่นคุณสมบตั ิแพใ้นการแขง่ขนั แพต้่อการไมต่ดัสนิใจ หรอื อืน่ๆ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห์ 

คณุสามารถใชเ้รคคอรด์โอกาสทางการขายรว่มกบัผูใ้ชร้ายอืน่ผา่นทางเพจทมีโอกาสทางการขายหรอืทมีของบรษิทั 
สําหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการใชเ้รคคอรด์ร่วมกนักบัผูใ้ชอ้ืน่ โปรดดูที ่การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

ระบุโอกาสทางการขายใหม่ ระบุวา่โอกาสทางการขายควรไดร้บัการระบุใหม่ หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไดต้ัง้คา่กฎการระบุโอกาสทางการขายไว ้
การเลอืกฟิลด์นี้จะทรกิเกอรโ์ปรแกรมจดัการการระบุใน Oracle CRM On Demand 
ใหป้ระมวลผลโอกาสทางการขายอกีครัง้และระบุใหมต่ามกฎ โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหม่กต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดสมดุบนัทกึ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

หมายเหตุ เวลาการประมวลผลสาํหรบัการระบุเรคคอรด์สามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยขึน้กบัความซบัซอ้นของกฎการระบุใหมข่องบรษิทัของคณุ 
จํานวนเรคคอรด์ทีต่อ้งการระบุใหม่ และโหลดของระบบในปจัจบุนั ในกรณขีองโอกาสทางการขาย 
เวลาการประมวลผลยงัไดร้บัผลกระทบโดยจํานวนสมาชกิของทมีในโอกาสทางการขาย 



การขาย 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

และจํานวนบรษิทัและผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์อกีดว้ย ชือ่เจา้ของจะเปลีย่นแปลงเมือ่เรคคอรด์ไดร้บัการระบุใหม่ 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโอกาสทางการขาย เชน่ รวมความสนใจในผลติภณัฑ ์(500 ชิน้) และบรษิทั (Acme Corp.) 
ไวใ้นคาํอธบิายโอกาสทางการขาย ฟิลด์นี้มคีวามยาวสงูสดุ 16,350 ตวัอกัษร 

 
 

การประมาณการ 
ใชเ้พจการประมาณการเพือ่ตรวจด ูปรบัปรงุ และสง่การประมาณการ การประมาณการ คอืสแนปชอททีบ่นัทกึของรายไดท้ีค่าดไวท้ีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาหนึง่ Oracle CRM On Demand 
จะคาํนวณประมาณการในแต่ละไตรมาสและแจกแจงใหเ้ป็นขอ้มลูรายเดอืนการเงนิ  

การประมาณการใน Oracle CRM On Demand ทาํใหก้ระบวนการซึง่ปกตติอ้งทาํดว้ยตนเองและคลาดเคลือ่นในบางครัง้ใหเ้ป็นแบบอตัโนมตั ิ
ประมาณการชว่ยใหบ้รษิทัพฒันากลยุทธ์การขาย และกาํหนดความตอ้งการทางธุรกจิในอนาคต 
โดยนําเสนอขอ้มลูทีแ่ม่นยําและทนัสมยัใหก้บัผูจ้ดัการในเรือ่งยอดขายและความคบืหน้าของเป้าหมายการขายในแต่ละไตรมาส พนกังานขายแต่ละคนไมจ่ําเป็นตอ้งประมวลผลสถติ ิ
แต่พวกเขาจะตอ้งตดัสนิวา่จะรวมเรคคอรด์ไวใ้นประมาณการเมือ่ใด สว่นขัน้ตอนทีเ่หลอืจะดําเนนิต่อไปโดยอตัโนมตั ิ

บรษิทัของคุณสามารถจดัทาํการประมาณการได้ โดยใชป้จัจยัต่อไปนี้: 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขาย 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขายและปรมิาณทีเ่ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย 

 รายไดข้องบรษิทั 

 รายไดข้องผูต้ดิตอ่ 

สแนปชอทของประมาณการจะบนัทกึขอ้มลูโอกาสทางการขายทีป่ระมาณการ ผลติภณัฑ์ หรอืรายไดแ้ละยอดรวมของประมาณการทีป่รบัแลว้ 
เพือ่ใหค้ณุและผูจ้ดัการของคณุสามารถตรวจดูและประเมนิแนวโน้มของประมาณการ นอกจากนี้ 
คณุสามารถดูประมาณการทีบ่นัทกึไวเ้พือ่ตรวจสอบประวตัขิองโอกาสทางการขายซึง่ทมีงานกาํลงัทํางานอยู่ในขณะนี้ 

บรษิทัของคุณสามารถตัง้คา่ใหร้นัประมาณการเป็นรายสปัดาหห์รอืรายเดอืน ทีเ่วลาเริม่ต้นของวนัทีก่าํหนด (นัน่คอื หนึง่นาทหีลงัเทีย่งคนืในโซนเวลาของทีต่ัง้ระบบ) Oracle CRM On 
Demand จะสรา้งประมาณการโดยอตัโนมตัแิละแสดงอเลติในโฮมเพจของฉัน หลงัจากทีไ่ดร้บัอเลตินี้ คณุสามารถดูประมาณการเพือ่วเิคราะห์ไปป์ไลน์ ประมาณการ 
และรายไดเ้มือ่ปิดทีค่าํนวณใหมโ่ดยเทยีบกบัขอ้มลูโควตา้ 

ในชว่งเวลาหนึง่ชัว่โมงกอ่นการสรา้งประมาณการตามกาํหนดการในครัง้ต่อไป ประมาณการปจัจุบนัจะถูกบนัทกึโดยอตัโนมตั ิเพือ่ป้องกนัไมใ่หบุ้คคลใดแกไ้ขขอ้มลู 

 

 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการประมาณการ 
โฮมเพจประมาณการ คอืจุดเริม่ตน้ของการจดัการการประมาณการ เพจนี้แสดงรายการขอ้มลูสรปุการประมาณการทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ 

คณุสามารถจํากดัเรคคอรด์ทีม่รีายชือ่บนโฮมเพจประมาณการ โดยใช ้2 วธิดีงัต่อไปนี้: 
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 หากการควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษรสามารถใชไ้ด ้คณุจะสามารถคน้หาประมาณการทีร่ะบุได้ โดยการคลกิทีส่ว่นหวัคอลมัน์เพือ่เรยีงลาํดบัเรคคอรด์ตามคา่ในคอลมัน์นัน้ 
แลว้คลกิตวัอกัษรหนึง่ตวัในแถบตวัอกัษรใหแ้สดงเฉพาะเรคคอรด์ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรดงักลา่วเทา่นัน้ นอกจากนี้ คณุยงัสามารถพมิพต์วัอกัษรในฟิลด์ขอ้ความ แลว้คลกิ ดําเนนิการ 
เพือ่คน้หาเรคคอรด์ทีข่ ึน้ต้นดว้ยตวัอกัษรเหลา่นัน้ไดอ้กีดว้ย คลกิลงิค์ ทัง้หมด เพือ่แสดงรายการประมาณการทัง้หมด 

หมายเหตุ: หากภาษาของผูใ้ชข้องคณุคอื เกาหล ีญีปุ่่น จนีแผ่นดนิใหญ่ หรอืจนีดัง้เดมิ การควบคมุการคน้หาตามลาํดบัอกัษรจะใชไ้มไ่ด ้

 จํานวนเรคคอรด์ทีแ่สดง ปรบัคา่ในฟิลด์นี้เพือ่แสดงจํานวนเรคคอรด์ทีม่ากขึน้หรอืน้อยลงในรายการสรปุ 

โฮมเพจประมาณการแสดงรายการประมาณการของคณุตามวนัทีจ่ดัทาํ โดยเริม่จากรายการประมาณการลา่สดุ และมสีรปุขอ้มลูสาํคญัใหอ้กีดว้ย 

 สถานะคอื สถานะปจัจุบนัของประมาณการ ประมาณการทีส่มบูรณ์แลว้จะมสีถานะเป็น ใชง้าน ประมาณการทีม่สีถานะ สง่แลว้ แสดงวา่ประมาณการนัน้พรอ้มสาํหรบัการตรวจสอบการจดัการ 

 รายไดไ้ปป์ไลน์ คอืรายไดร้วมจากเรคคอรด์ทัง้หมดของคณุ โดยไมค่าํนงึถงึการตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมายประมาณการหรอืขัน้ตอนการขายของแตล่ะเรคคอรด์ 
รายไดไ้ปป์ไลน์ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัประมาณการจากรายไดข้องบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 

 รายไดป้ระมาณการเทา่กบัยอดรวมรายไดข้องเรคคอรด์ทัง้หมดซึง่ไดท้าํเครือ่งหมายในชอ่งทาํเครือ่งหมายประมาณการ 

 รายรบัเมือ่ปิดงบบรษิทัเทา่กบัรายรบัทัง้หมดสาํหรบัโอกาสทางการขายทัง้หมดหรอืรายรบัจากผลติภณัฑท์ีม่ขี ัน้ตอนการขายเป็นปิด/ชนะ สาํหรบัรายรบัของบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 
คา่ในฟิลด์สถานะทีเ่ป็น ปิด รวมถงึเรคคอรด์ในการคาํนวณรายรบัเมือ่ปิดงบบรษิทั รายรบัเมือ่ปิดงบบรษิทักาํหนดเป็นจํานวนเงนิรายรบัทีเ่กีย่วขอ้งกบังวดประมาณการ 
ซึง่อา้งองิวนัทีเ่ริม่ตน้และสิน้สดุของเรคคอรด์นัน้ 

 

การจดัการการประมาณการ 
ในการจดัการการประมาณการ ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การตรวจสอบการประมาณการ (ในหน้า 300) 

 การรเีฟรชการประมาณการ (โปรดดูที ่"การรเีฟรชประมาณการ" ในหน้า 301) 

 การดูและแกไ้ขประมาณการทีใ่ชส้กลุเงนิอืน่ (ในหน้า 303) 

 การดูประวตักิารประมาณการ (ในหน้า 303) 

 การสง่ประมาณการ (ในหน้า 303) 

 การยกเลกิการสง่ประมาณการ (ในหน้า 304) 

 การจดัการโควตา้ (ในหน้า 304) 

 จดัการประมาณการของทมีของคณุ (ในหน้า 305) 

หมายเหตุ:  การประมาณการขึน้อยู่กบับทบาทของผูใ้ชแ้ละลาํดบัชัน้ของการรายงาน ในการจดัทําประมาณการใหส้าํเรจ็ 
ผูใ้ชท้กุคนทีม่บีทบาทของผูใ้ชท้ีถู่กกาํหนดใหเ้ป็นบทบาทประมาณการจะตอ้งมสีถานะ ใชง้าน บนเรคคอรด์ผูใ้ชเ้อง และตอ้งมโีปรแกรมจดัการทีร่ะบุไวใ้นเรคคอรด์ผูใ้ชข้องตน 
โปรแกรมจดัการจะระบุไวใ้นฟิลด์ รายงานถงึ หรอืฟิลด ์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) แลว้แต่วา่จะมฟิีลด์ใดอยู่ในโครงรา่งเพจผูใ้ช ้

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
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นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์การประมาณการ (ในหน้า 308) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการประมาณการ (ในหน้า 298) 

 การตัง้คา่ผูใ้ช ้

 การตัง้คา่โควตา้การขายของผูใ้ช ้

 การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) 
 

การตรวจสอบการประมาณการ 
การประมาณการจะถูกสรา้งอตัโนมตัเิป็นรายสปัดาหห์รอืรายเดอืนตามกระบวนการทางธุรกจิของบรษิทั ทกุครัง้ทีม่กีารสรา้งการประมาณการใหม่ คุณจะไดร้บัอเลติในโฮมเพจของฉัน 
หลงัจากไดร้บัการแจ้งแลว้ ใหต้รวจสอบการประมาณการของคณุ เมือ่ตรวจสอบการประมาณของคุณ เดอืนในขอ้มลูสรปุประมาณการจะเป็นไปตามการกาํหนดปฏทินิทางการเงนิของบรษิทั 
หากคุณใชป้ฏทินิทางการเงนิ เชน่ 4-4-5, 5-4-4 หรอืปฏทินิการเงนิทีป่รบัแต่ง งวดการประมาณการของบรษิทัของคณุอาจไมจ่ําเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัปฏทินิแบบเกรกอเรยีน 
ดงันัน้หากโอกาสทางการขายอยู่ในเดอืนปฏทินิมถิุนายน ไมไ่ดห้มายความวา่โอกาสทางการขายนัน้จะถูกประมาณการเป็นส่วนหนึง่ของเดอืนการเงนิมถิุนายนดว้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่เกีย่วกบัปฏทินิการเงนิ 

หมายเหตุ: เมือ่ใชป้ฏทินิปีการเงนิทีป่รบัแต่ง งวดการประมาณการจะองิตามปีและเดอืนทางการเงนิทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดขึน้  

ในการตรวจสอบประมาณการ 

1 คลกิแทบ็ ประมาณการ 

โฮมเพจประมาณการ จะแสดงขอ้มลูสรปุของประมาณการ ซึง่ไดแ้ก ่สถานะ ไปป์ไลน์ และรายไดเ้มือ่ปิด คณุสามารถเรยีงลาํดบัขอ้มลูสรปุประมาณการแยกตามสถานะ วนัทีป่ระมาณการ 
หรอืเจา้ของ (ผูจ้ดัการเทา่นัน้) ได ้ไปป์ไลน์ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัประมาณการรายไดข้องบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 

2 ในสว่นโฮมเพจประมาณการ คลกิลงิค์ วนัทีป่ระมาณการ ของประมาณการทีคุ่ณตอ้งการตรวจสอบ 

3 ในเพจรายละเอยีดประมาณการ ใหต้รวจสอบขอ้มลูในสว่นต่อไปนี้: 

 ข้อมูลสรปุประมาณการ สว่นนี้จะสรปุประมาณการแยกตามไตรมาสและเดอืนการเงนิ รายการขอ้มลูสรปุประมาณการ จะแสดงขอ้มลูโควตา้ รายไดเ้มือ่ปิด เปอรเ์ซน็ต์โควตา้ 
จํานวนเงนิประมาณการ กรณีทีด่ที ีส่ดุ ไปป์ไลน์ และรายไดท้ีค่าดไว ้คณุสามารถเรยีงลาํดบัรายการขอ้มลูสรปุแยกตามเดอืนได ้

ข้อมูลสรปุของทีมแยกตามเดือน สว่นนี้แสดงรายการประมาณการของสมาชกิในทมีแต่ละคน หากคณุเป็นผูจ้ดัการ คณุจะเหน็ประมาณการแยกตามเดอืน เปอรเ์ซน็ต์โควตา้ 
จํานวนเงนิประมาณการ รายไดเ้มือ่ปิด กรณทีีด่ที ีส่ดุ ไปป์ไลน์ และวนัทีอ่ปัเดตลา่สดุแยกตามชือ่ยอ่เจา้ของ (สมาชกิในทมี) 
หากคุณดูขอ้มลูเพิม่ในแถวของสมาชกิในทมีเฉพาะภายในขอ้มลูสรปุของทมี เพจรายละเอยีดประมาณการทีต่รงกนัสาํหรบัผูใ้ชท้ีเ่ลอืกไวจ้ะปรากฏขึน้ ในเพจนี้ 
คณุจะเหน็ขอ้มลูสรปุประมาณการของสมาชกิในทมีแต่ละคนและรายไดท้ีป่ระมาณการในสว่น โอกาสทางการขายของฉัน รายไดข้องฉัน หรอืผลติภณัฑข์องฉนั 

หมายเหตุ: สาํหรบัประเภทประมาณการรายไดข้องบรษิทัและรายไดข้องผูต้ดิต่อ ในสว่นขอ้มลูสรปุจะไมร่วมไปป์ไลน์ กรณีทีด่ที ีส่ดุ หรอืรายไดท้ีค่าดหวงั 

 ข้อมูลสรปุผลิตภณัฑ์ของทีม (ประเภทประมาณการผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขายเทา่นัน้) สว่นนี้แสดงรายการผลติภณัฑ์ทีป่ระมาณการของสมาชกิในทมีแต่ละคน หากคุณเป็นผูจ้ดัการ 
คณุจะเหน็ปรมิาณเมือ่ปิด ปรมิาณทีป่ระมาณการ ปรมิาณไปป์ไลน์ รายไดเ้มือ่ปิด และรายไดท้ีค่าดหวงัแยกตามชือ่ย่อเจา้ของ (สมาชกิในทมี) 
หากคุณดูขอ้มลูเพิม่ในแถวของสมาชกิในทมีเฉพาะภายในขอ้มลูสรปุผลติภณัฑข์องทมี เพจรายละเอยีดประมาณการทีต่รงกนัสาํหรบัผูใ้ชท้ีเ่ลอืกไวจ้ะปรากฏขึน้ ในเพจนี้ 
คณุจะเหน็ขอ้มลูสรปุประมาณการของแต่ละคนและปรมิาณทีป่ระมาณการแยกตามผลติภณัฑใ์นสว่นผลติภณัฑข์องฉัน 
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หมายเหตุ: เพจรายละเอยีดประมาณการ จะแสดงเรคคอรด์ของทมีหา้รายการเทา่นัน้ ในการดูรายการเรคคอรด์ทัง้หมด ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 
ใตส้ว่นขอ้มลูสรปุของทมีแยกตามเดอืน 

 โอกาสทางการขายของฉัน หากคุณกาํลงัใชป้ระเภทประมาณการรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย สว่นนี้จะปรากฏเป็นสว่นหนึง่ของรายละเอยีดประมาณการของคณุ 
สว่นนี้จะแสดงโอกาสทางการขายปจัจุบนั และระบุวา่มปีระมาณการโอกาสทางการขายหรอืไม่ รวมทัง้แสดงวนัทีปิ่ด ชือ่บรษิทั จํานวนเงนิรายได ้ขัน้ตอนการขายปจัจุบนั และขัน้ตอนถดัไป 
(ถา้ระบุ) สาํหรบัแต่ละโอกาสทางการขาย 

 รายได้ของฉัน หากคณุกาํลงัใชป้ระเภทประมาณการรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย บรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ สว่นนี้จะปรากฏเป็นสว่นหนึ่งของรายละเอยีดประมาณการของคณุ 
สว่นนี้จะแสดงโอกาสทางการขายปจัจุบนั และระบุวา่มปีระมาณการเรคคอรด์รายไดโ้ดยเจา้ของ (แฟลกประมาณการทีเ่ลอืกไว)้ หรอืไม ่รวมทัง้แสดงวนัทีเ่ริม่ตน้และปิด ชือ่ผลติภณัฑ์ 
จํานวนเงนิรายได้ ชือ่บรษิทัสาํหรบัแต่ละเรคคอร์ดรายไดท้ีค่ณุป้อน  

คอลมัน์เพิม่เตมิอาจแสดงขึน้ในสว่นรายไดข้องฉัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทรายไดท้ีก่าํลงัประมาณการ 

สาํหรบัประมาณการรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย จะมคีอลมัน์ต่อไปนี้ปรากฏขึน้: 

 ชือ่โอกาสทางการขาย  

 ขัน้ตอนการขาย 

สาํหรบัประมาณการรายไดข้องบรษิทัและผูต้ดิต่อ จะมคีอลมัน์ต่อไปนี้ปรากฏขึน้: 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 สถานะ  

 ชือ่ผูต้ดิต่อ 

 ผลิตภณัฑ์ของฉัน หากคุณกาํลงัใชป้ระเภทประมาณการผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย สว่นนี้จะปรากฏเป็นสว่นหนึง่ในรายละเอยีดประมาณการของคณุ 
แถวสาํหรบัแต่ละผลติภณัฑท์ีป่ระมาณการจะแสดงขึน้พรอ้มกบัชนดิผลติภณัฑ์ ปรมิาณเมือ่ปิด ปรมิาณทีป่ระมาณการ ปรมิาณไปป์ไลน์ รายไดเ้มือ่ปิด และรายไดท้ีค่าดหวงัทีต่รงกนั 
คา่เหลา่นี้เป็นผลรวมของโอกาสทางการขายทีป่ระมาณการไวท้ัง้หมดสาํหรบัประมาณการของผูใ้ชท้ีเ่ลอืกไว ้หากตอ้งการดูโอกาสทางการขายทีป่ระมาณการทีเ่ชือ่มโยงกบัผลติภณัฑเ์ฉพาะ 
ใหค้ลกิทีช่ ือ่ผลติภณัฑ์ 

หมายเหตุ: หากคุณกาํลงัใชป้ระเภทประมาณการปรมิาณผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 
คณุสามารถดูโอกาสทางการขายทีป่ระมาณการไวท้ัง้หมดภายในชนดิผลติภณัฑ์ทีร่ะบุได้ โดยคลกิทีฟิ่ลด ์ชนดิผลติภณัฑ์  

คณุสามารถตรวจสอบประเภทประมาณการทีใ่ชใ้นประมาณการ และทีอ่า้งองิในฟิลด์ประเภทในสว่นขอ้มลูประมาณการได ้

การดแูละแก้ไขประมาณการท่ีใช้สกลุเงินอ่ืน 
คณุสมบตัดิูในการแปลงสกุลเงนิ ชว่ยใหค้ณุระบุสกลุเงนิทีต่อ้งการแสดงในประมาณการได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดูและแกไ้ขประมาณการในสกลุเงนิอื่น โปรดดูที ่
การดูและแกไ้ขประมาณการทีใ่ชส้กลุเงนิอืน่ (ในหน้า 303) 
 

การรีเฟรชประมาณการ 
ประมาณการเป็นสแนปชอทของขอ้มลูรายไดส้าํหรบัระยะเวลาทีก่าํหนด หากมกีารอปัเดตเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืรายได ้
คณุสามารถรเีฟรชคา่บางคา่สาํหรบัการประมาณการปจัจุบนัทีย่งัไมไ่ดส้ง่ของคณุ เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ประมาณการมขีอ้มลูลา่สดุ จากนัน้คุณสามารถปรบัเรคคอรด์เหลา่นัน้ในสว่น สรปุประมาณการ 
เพือ่ใหแ้สดงขอ้มลูรายไดท้ีจ่ะจดัทาํอย่างถูกตอ้งมากขึน้ 

การอปัเดตคา่ของเรคคอรด์ทีเ่พิม่ลงในจํานวนเงนิประมาณการและคาํนวณยอดรวมประมาณการอกีครัง้ จะทาํใหก้ารประมาณการตรงกนัมากขึน้ การอปัเดตฟิลด์รายได ้วนัทีปิ่ด ขัน้ตอนการขาย 
ความเป็นไปได ้ประมาณการ ปรมิาณหรอืสถานะจะกระทบต่อประมาณการของคณุ 

ในการอปัเดตค่าของเรคคอรด์และรีเฟรชจาํนวนเงินทีป่ระมาณการ 

1 คลกิแทบ็ ประมาณการ 
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โฮมเพจประมาณการแสดงรายการประมาณการของคณุตามวนัทีจ่ดัทาํ ประมาณการลา่สดุจะแสดงเป็นรายการแรก 

2 ในสว่นโฮมเพจการประมาณการ คลกิลงิค์วนัทีป่ระมาณการของการประมาณการทีค่ณุตอ้งการอปัเดต 

3 ในสว่นโอกาสทางการขายของฉัน สว่นรายไดข้องฉัน หรอืสว่นผลติภณัฑข์องฉันในเพจรายละเอยีดประมาณการ ใหค้ลกิลงิค์ ชือ่โอกาสทางการขาย วนัทีเ่ริม่ต้น/วนัทีปิ่ด หรอืผลติภณัฑ ์
ของเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข 

4 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีด 

5 ในเพจแกไ้ข ใหอ้ปัเดตคา่ทีเ่หมาะสมสาํหรบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืรายได้ จากนัน้คลกิบนัทกึ 

6 นาวเิกตกลบัไปทีเ่พจรายละเอยีดประมาณการ จากนัน้คลกิลงิค์รเีฟรชในแถวของเรคคอรด์ 

7 ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ คลกิ ปรบัเพิม่ 

ยอดรวมสรปุประมาณการจะได้รบัการอปัเดตตามเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืรายไดท้ีค่ณุไดแ้กไ้ข 

หมายเหตุ: ในการแสดงการอปัเดตใดๆ ทีด่ําเนินการกบัเรคคอรด์โอกาสทางการขาย หรอืรายไดใ้นสรปุประมาณการ ใหค้ลกิ การปรบัเพิม่ 

เมือ่คณุคลกิ การปรบัเพิม่ การปรบัยอดรวมสรปุประมาณการใดๆ กอ่นหน้านัน้ จะถูกคา่ใหม่ทีนํ่ามาจากเรคคอรด์โอกาสทางการขายหรอืรายไดบ้นัทกึทบั ดงันัน้ หลงัจากการอปัเดตเรคคอรด์ของคณุ 
คณุอาจตอ้งการปรบัสรปุประมาณการเพือ่ใหส้อดคลอ้งความคาดหวงัของการขายมากยิง่ข ึน้ 

การปรบัสรปุประมาณการ 
พนกังานขายและผูจ้ดัการสามารถปรบัรายไดร้ายเดอืนทีป่ระมาณการและปจัจบุนัในระดบัสงูเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ประมาณการทีส่รา้งอตัโนมตัสิอดคลอ้งกบัคา่ทีไ่ดจ้ากความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
คณุสามารถปรบัฟิลด์สรปุประมาณการต่อไปนี้: 

 การประมาณการ 

 กรณีทีด่ที ีส่ดุ 

หมายเหตุ: เฉพาะเจา้ของประมาณการเทา่นัน้ทีส่ามารถปรบัยอดรวมประมาณการได ้

ในการปรบัยอดรวมประมาณการ 

1 คลกิแทบ็ ประมาณการ 

2 ในสว่นโฮมเพจประมาณการ คลกิลงิค์วนัทีป่ระมาณการของเรคคอรด์ประมาณการทีคุ่ณตอ้งการปรบั 

3 ในสว่นขอ้มลูสรปุประมาณการ คลกิ แกไ้ข 

4 ในเพจการแกไ้ขประมาณการ ป้อนคา่รายไดท้ีค่ณุปรบัในฟิลด ์ประมาณการหรอืกรณีทีด่ที ีส่ดุ 

5 คลกิ รเีฟรชยอดรวม เพือ่ตรวจสอบคา่ทีค่ณุปรบั จากนัน้คลกิ บนัทกึ 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากกรณีทีด่ที ีส่ดุ ใชไ้มไ่ดก้บัประมาณการรายไดข้องบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ  
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การดแูละแก้ไขประมาณการท่ีใช้สกลุเงินอ่ืน 
คณุสมบตัดิูในการแปลงสกุลเงนิช่วยใหค้ณุสามารถระบุสกลุเงนิทีป่ระมาณการควรใชแ้สดงผลได ้โดยคา่ดฟีอลต์แลว้ ประมาณการจะแสดงในสกลุเงนิทอ้งถิน่ 
(คา่ดฟีอลตส์กลุเงนิทีเ่ลอืกในโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุหรอืสกลุเงนิดฟีอลต์ของบรษิทัของคุณ) คณุสามารถแกไ้ขประมาณการในสกลุเงนิทีเ่ลอืกไวไ้ดเ้ชน่กนั 
หากคุณกาํลงัจดัการโอกาสทางการขายในเขตเศรษฐกจิต่างๆ 

หากมกีารแกไ้ขประมาณการขณะดูขอ้มลูในสกลุเงนิยูโร (EUR) ผูใ้ชส้ามารถป้อนคา่ประมาณการเป็นสกลุเงนิยูโรได ้เมือ่บนัทกึประมาณการทีแ่กไ้ขแลว้ 
ประมาณการดงักลา่วจะถูกแปลงค่าและบนัทกึในสกลุเงนิตามคา่ดฟีอลต์ของบรษิทั 

ในการดปูระมาณการทีใ่ช้สกลุเงินอืน่ 

1 คลกิแทบ็ ประมาณการ 

2 จากโฮมเพจประมาณการ คลกิลงิค ์วนัทีป่ระมาณการ ของประมาณการทีคุ่ณตอ้งการตรวจสอบ 

3 ในเพจรายละเอยีดประมาณการ ใหเ้ลอืกสกลุเงนิจากรายการ ดูใน ในแถบชือ่ ขอ้มลูสรปุประมาณการ 

โดยดฟีอลต์แลว้ คา่สกลุเงนิของ ดูใน จะแสดงสกลุเงนิในโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ หากไมม่กีารกาํหนดสกลุเงนิในโปรไฟลข์องคุณ เครือ่งมอืเลอืก ดูใน จะแสดงสกลุเงนิของบรษิทัของคณุโดยดฟีอลต ์
สกลุเงนิทีใ่ชง้านทัง้หมดของบรษิทัของคณุจะปรากฏขึน้สาํหรบัเลอืก 

เมือ่คณุเลอืกสกลุเงนิของ ดูใน แลว้ คา่ประมาณการจะถูกแปลงจากสกลุเงนิประมาณการทีจ่ดัเกบ็ไว ้(สกลุเงนิบรษิทั) เป็นสกลุเงนิของ ดูใน 
ทีเ่ลอืกไวโ้ดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชไ้ดข้องวนัทีป่ระมาณการนัน้ 

หากคุณดูขอ้มลูเรคคอรด์ประมาณการเพิม่เตมิ หรอืเลอืกสกลุเงนิของ ดูใน ทีไ่มม่กีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชไ้ดข้องวนัทีป่ระมาณการนัน้ไว ้ประมาณการจะแสดงในสกลุเงนิดฟีอลต์ของบรษิทัแทน 
และจะปรากฏขอ้ความแนะนําขึน้ 
 

การดปูระวติัการประมาณการ 
คณุสามารถดูประวตักิารประมาณการเพือ่พจิารณาแนวโน้มในช่วงเวลาได้ 

ในการดปูระวติัการประมาณการ 

1 คลกิแทบ็การประมาณการ 

2 ในสว่น โฮมเพจประมาณการ ใหค้ลกิสว่นหวัของคอลมัน์ทีค่ณุตอ้งการเรยีงลาํดบัเรคคอรด์ 

3 ตรวจสอบแนวโน้มต่างๆ ในชว่งเวลา สาํหรบัประมาณการ ไปป์ไลน์ และรายไดเ้มือ่ปิด 
 

การส่งประมาณการ 
ขัน้ตอนสดุทา้ยในการจดัทาํประมาณการ คอื สง่ประมาณการไปยงัผูจ้ดัการของคุณเพือ่ตรวจสอบ เมือ่ประมาณการแสดงจํานวนเงนิทีค่ณุตอ้งการรวมไวใ้นประมาณการของบรษิทัของคณุ 
ใหส้ง่ประมาณการนัน้  

หมายเหตุ: ผูจ้ดัการสามารถสง่การประมาณการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ตอ้งเลอืกตวัเลอืกนี้เมือ่คุณตัง้คา่การกาํหนดการประมาณการของคุณ หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืกนี้ 
ผูจ้ดัการจะไมส่ามารถสง่การประมาณการของพวกเขาจนกวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทัง้หมดของผูจ้ดัการไดส้ง่การประมาณการแลว้  

ประมาณการทีส่ง่แลว้จะไมส่ามารถแกไ้ขได ้หากคณุจําเป็นตอ้งปรบัแกป้ระมาณการทีส่ง่แลว้ ผูจ้ดัการหรอืผูดู้แลระบบของคณุตอ้งยกเลกิการลอ็ค (ยกเลกิการสง่) เรคอรด์นัน้กอ่น สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่การยกเลกิการสง่ประมาณการ (ในหน้า 304) 
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ในการส่งประมาณการของคณุ 

1 คลกิแทบ็ ประมาณการ 

2 ในสว่นโฮมเพจประมาณการ ใหค้ลกิลงิค์ วนัทีป่ระมาณการ สาํหรบัเรคคอรด์ประมาณการทีค่ณุตอ้งการสง่ 

3 ในเพจรายละเอยีดประมาณการ ใหค้ลกิ สง่ประมาณการ ในแถบชือ่ สรปุประมาณการ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การยกเลกิการสง่ประมาณการ (ในหน้า 304) 

 การตัง้คา่การกาํหนดการประมาณการ 
 

การยกเลิกการส่งประมาณการ 
หากเจา้ของประมาณการตอ้งการอปัเดตประมาณการทีส่ง่ไปแลว้ ผูจ้ดัการหรอืผูดู้แลระบบตอ้งยกเลกิการลอ็ค (ยกเลกิการสง่) เรคคอรด์นัน้เสยีกอ่น 

ในการยกเลิกการส่งประมาณการ 

1 คลกิแทบ็ ประมาณการ 

2 ในสว่นโฮมเพจประมาณการ คลกิลงิค์ วนัทีป่ระมาณการ ของเรคคอรด์ประมาณการทีค่ณุตอ้งการยกเลกิการลอ็ค 

3 ในเพจรายละเอยีดการประมาณการ คลกิ ยกเลกิการสง่ประมาณการ 

การดําเนนิการนี้จะยกเลกิการลอ็คประมาณการ และอนุญาตใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถอปัเดตและแกไ้ขประมาณการของตนแลว้สง่ประมาณการนัน้ใหม ่

หมายเหตุ: เมือ่คลกิ ยกเลกิการสง่ประมาณการ สถานะประมาณการจะเปลีย่นเป็น ใชง้าน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การสง่ประมาณการ (ในหน้า 303) 

 การตัง้คา่การกาํหนดการประมาณการ 
 

การจดัการโควต้า 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไมม่หีน้าทีใ่นการตัง้คา่โควตา้ของคณุ คณุสามารถสรา้งและอปัเดตโควตา้สาํหรบัชว่งเวลาต่างๆ ตลอดปีไดโ้ดยใชเ้พจแกไ้ขโควตา้ 
การดําเนนิการนี้จะช่วยใหค้ณุสามารถเปรยีบเทยีบและปรบัค่าโควตา้ของคุณจากประมาณการได ้นอกจากนี้คณุยงัสามารถตรวจดูประวตัเิป้าหมายโควตา้ของคณุสาํหรบัทุกชว่งเวลาในแต่ละปีไดอ้กีดว้ย 

เมือ่เลอืกปีสาํหรบัเริม่ต้นโควตา้ คณุสามารถเลอืกปีปฏทินิปจัจุบนั หรอืหนึง่ในสามปีกอ่นหน้า หรอืหนึง่ในสามปีถดัไป หลงัจากทีโ่ควตา้ถูกสรา้งขึน้ 
คา่โควตา้ประจําเดอืนจะนํามาใชใ้นประมาณการโดยอตัโนมตัหิลงัจากทีส่รา้งประมาณการ โควตา้ทีใ่ชง้านอยู่ทัง้หมดจะถูกรวมไวด้ว้ยกนัสาํหรบัเดอืนนัน้และยอดรวมทัง้หมดจะแสดงอยู่ในประมาณการ 
หากคุณไมต่อ้งการใหร้วมโควตา้ไวใ้นประมาณการของคณุ ใหต้ัง้คา่ฟิลด์สถานะเป็น ไมใ่ชง้าน จนกวา่คุณจะพรอ้มในการตดิตามโควตา้ 
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การจดัการโควต้าขอคุณ 

1 จากเพจใดๆ คลกิลงิค ์การตัง้คา่ของฉัน ทีม่มุขวาบน 

2 จากโฮมเพจสว่นบุคคล คลกิลงิค์ โปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล 

3 จากเพจโปรไฟลส์ว่นบุคคล คลกิลงิค์ โปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

โปรไฟลข์องฉัน ชว่ยใหค้ณุสามารถกาํหนดโควต้าและกลุ่มการใชง้านรว่มกนัได ้รวมถงึการเปลีย่นสกลุเงนิ ภาษา และโซนเวลาของคุณ 

4 ในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล เลือ่นลงมาทีส่่วนโควตา้ แลว้คลกิโควตา้ใหม่ 

โควตา้ทีม่อียู่จะปรากฏอยู่ในรายการโควตา้ และสามารถเรยีงลาํดบัไดต้ามปี ชือ่ และสถานะ หากคุณตอ้งการแกไ้ขโควตา้ในรายการ ใหเ้ลอืก แกไ้ข 
ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัเรคคอรด์โควตา้ทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข หากตอ้งการลบโควตา้ออกจากรายการ ใหเ้ลอืก ลบ ในเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัโควตา้ทีคุ่ณตอ้งการลบ 

5 ในเพจแกไ้ขโควตา้ ใหก้รอกขอ้มลูในฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัโควตา้ใหม่ 

a เลอืกปีปฏทินิทีโ่ควตา้จะเริม่ตน้ 

หมายเหตุ: ปีทีค่ณุเลอืกในเพจนี้ คอื ปีปฏทินิ ไมใ่ชปี่การเงนิ ปีการเงนิอาจแตกต่างจากปีปฏทินิ เชน่ ปีการเงนิของบรษิทัของคุณอาจเริม่ตน้ทีว่นัที ่1 เมษายน 
และสิน้สดุทีว่นัที ่31 มนีาคม (ในปีปฏทินิถดัไป) 

b ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สถานะเป็น ใชง้าน 

c ป้อนชือ่ของโควตา้ 

6 ป้อนขอ้มลูโควตา้ของแต่ละเดอืน (ฟิลด์โควตา้ประจําเดอืนเริม่จากเดอืนแรกในปีงบประมาณของบรษิทัของคณุ) 

7 บนัทกึโควตา้ 

การกระจายจาํนวนโควต้าทัง้หมดให้เท่ากนัทุกเดือนตลอดทัง้ปี 

1 ในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล เลือ่นลงมาทีส่่วนโควตา้ แลว้คลกิโควตา้ใหม่ 

2 ในเพจแกไ้ขโควตา้ ป้อนขอ้มลูทีจ่าํเป็น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สถานะของโควตา้เป็น ใชง้าน 

3 ในฟิลด์ของเดอืนใดเดอืนหนึง่ ป้อนยอดรวมจํานวนโควตา้ของปีแลว้คลกิ ผลรวม 

จํานวนจะปรากฏในฟิลด ์ยอดรวมโควตา้ 

4 คลกิ กระจาย 

จํานวนยอดรวมจะกระจายเทา่ๆ กนัตลอด 12 เดอืนในปี และจํานวนทีก่ระจายแลว้จะปรากฏในฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละเดอืน 

5 บนัทกึโควตา้ 

โควตา้จะปรากฏในรายการโควตา้ 
 

จดัการประมาณการของทีมของคณุ 
หากคุณเป็นผูจ้ดัการ คณุสามารถ: 
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 ตรวจสอบและปรบัประมาณการของทมีของคุณ 

 ดูโอกาสทางการขายทัง้หมดทีท่มีของคณุเป็นเจา้ของ 

 ยกเลกิการสง่ประมาณการเพือ่ใหส้มาชกิทมีสามารถปรบัได ้

ทมีของคณุประกอบดว้ยพนกังานทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาททีอ่ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของคณุ ลาํดบัชัน้บทบาทนี้จะตัง้คา่ในการจดัการผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดูทีก่ารตัง้คา่ผูใ้ช ้

ในการตรวจสอบประมาณการและโอกาสทางการขายของทีมของคณุ 

1 คลกิแทบ็ ประมาณการ 

2 ในสว่นโฮมเพจประมาณการ ใหค้ลกิลงิค์วนัทีป่ระมาณการในเรคคอรด์ประมาณการ 

เพจรายละเอยีดประมาณการจะแสดงสรปุของยอดรวมของทมีของคณุ 

3 ในเพจรายละเอยีดประมาณการ ใหค้ลกิลงิคช์ือ่ยอ่เจา้ของของสมาชกิทมีทีม่ปีระมาณการทีคุ่ณตอ้งการดู 

คําแนะนํา: หากคณุตอ้งการแสดงสรปุประมาณการของสมาชกิทมีของคุณ ใหค้ลกิลงิคแ์สดงรายการทัง้หมด 

เพจรายละเอยีดประมาณการของสมาชกิทมีจะปรากฏขึน้ จากเพจนี้ คณุสามารถตรวจสอบยอดรวมประมาณการของสมาชกิทมี และโอกาสทางการขายทีป่ระมาณของทกุคน 
แต่เนื่องจากรายละเอยีดเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว คณุจะไมส่ามารถแกไ้ขได ้

 

เพจรายละเอียดประมาณการ 
เพจรายละเอยีดประมาณการ แสดงขอ้มลูประมาณการของผูเ้ขา้รว่มประมาณการทีเ่ลอืก เพจนี้แสดงขอ้มลูสรปุประมาณการ ซึง่แสดงรายการจํานวนรายไดท้ีค่าดไวแ้ยกตามเดอืนการเงนิ 
โควตา้ผูใ้ชแ้ละเปอรเ์ซน็ต์บรรลผุลทีส่อดคลอ้งกนั รวมทัง้แสดงรายการโอกาสทางการขาย รายได ้หรอืผลติภณัฑ์ทีป่ระมาณการของแต่ละคน  

ผูจ้ดัการสามารถดูขอ้มลูสรปุทมีของตนเองแยกตามเดอืนไดด้ว้ย ดว้ยเหตุนี้ 
ผูจ้ดัการจงึสามารถดูเรคคอรด์ทีป่ระมาณการโดยละเอยีดของตนเองและเรคคอรด์สรปุของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสายงานของตนเองสาํหรบัชว่งเวลาทีป่ระมาณการได ้

เดอืนแยกตามปีการเงนิแสดงดว้ยชือ่มาตรฐานในสว่นสรปุประมาณการและขอ้มลูสรปุของทมี อย่างไรกต็าม ระยะเวลาของเดอืนจะเป็นไปตามการกําหนดปฏทินิการเงนิของบรษิทัของคณุ เชน่ 
เดอืนตุลาคมอาจเริม่ตัง้แต่ 15 ตุลาคม และสิน้สดุที ่14 พฤศจกิายน 

ตารางต่อไปนี้อธบิายงานทีค่ณุสามารถดําเนนิการไดจ้ากเพจรายละเอยีดประมาณการ 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เปลีย่นสกลุเงนิของการประมาณการทีแ่สดง ในแถบชือ่สรปุการประมาณการ ใหค้ลกิ ดูใน และเลอืกสกลุเงนิ 

แสดงสรปุประมาณการของทมีทัง้หมดของคณุ คลกิ แสดงรายการทัง้หมด ใตส้ว่นสรปุของทมีแยกตามเดอืน สว่นนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุเป็นผูใ้ชร้ะดบัผูจ้ดัการเทา่นัน้ 

ในสว่นนี้ จะแสดงรายการสนิคา้ของสมาชกิทมีแต่ละคนแยกตามเดอืนการเงนิ 

แสดงสรปุผลติภณัฑท์ัง้หมดของทมีของคุณ คลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด ใตส้ว่นสรปุผลติภณัฑข์องทมี สว่นนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุเป็นผูใ้ชร้ะดบัผูจ้ดัการ 
และคุณกาํลงัใชป้ระเภทประมาณการปรมิาณผลติภณัฑ์ 

ในสว่นนี้ จะแสดงรายการสนิคา้ของสมาชกิทมีแต่ละคนแยกตามผลติภณัฑ์ 

แสดงรายละเอยีดประมาณการสาํหรบัผูใ้ชท้ีร่ะบุ ในคอลมัน์ ชือ่ย่อเจา้ของ ของสว่นสรปุของทมี ใหค้ลกิชือ่ผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการดูรายละเอยีดประมาณการ  

แสดงเรคคอรด์โอกาสทางการขายทีป่ระมาณการทัง้หม คลกิ แสดงรายการทัง้หมด ใตส้ว่นโอกาสทางการขายของฉัน 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ดสาํหรบัผูใ้ชท้ีร่ะบุ สว่นนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุใชป้ระเภทประมาณการโอกาสทางการขายเทา่นัน้ 

เพจนี้แสดงรายการแถวสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์รายไดท้ีป่ระมาณการพรอ้มกบัวนัทีปิ่ด แฟลกประมาณการ ชือ่โอกาสทางการขาย 
ชือ่บรษิทั รายได ้ขัน้ตอนการขาย และขัน้ตอนถดัไปทีส่อดคลอ้งกนั 

แสดงเรคคอรด์รายไดท้ีป่ระมาณการทัง้หมดสาํหรบัผูใ้ช้

ทีร่ะบุ 
คลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด ใตส้ว่นรายไดข้องฉัน สว่นนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุใชป้ระเภทประมาณการรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ 
รายไดข้องบรษิทั หรอืรายไดข้องผูต้ดิตอ่เทา่นัน้ 

เพจนี้แสดงรายการแถวสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์รายไดท้ีป่ระมาณการพรอ้มกบัวนัทีเ่ริม่และปิด แฟลกประมาณการ ชือ่ผลติภณัฑ์ 
ชือ่โอกาสทางการขาย ชือ่บรษิทั รายได ้และขัน้ตอนการขายทีส่อดคลอ้งกนั 

แสดงเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีป่ระมาณการทัง้หมดสําหรบั

ผูใ้ชท้ีร่ะบุ 
คลกิ แสดงรายการทัง้หมด ใตส้ว่นผลติภณัฑข์องฉัน สว่นนี้จะใชไ้ดเ้มือ่คณุใชป้ระเภทประมาณการปรมิาณผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ 

เพจนี้แสดงรายการแถวสาํหรบัแต่ละผลติภณัฑ์ทีป่ระมาณการพรอ้มกบัปรมิาณทีปิ่ด ปรมิาณทีป่ระมาณการ ปรมิาณไปป์ไลน์ 
รายไดท้ีปิ่ดและรายไดท้ีค่าดไวท้ีส่อดคลอ้งกนั คา่เหลา่นี้เป็นผลรวมของโอกาสทางการขายทีป่ระมาณการทัง้หมดของผูใ้ช ้

แสดงโอกาสทางการขายทีป่ระมาณการทัง้หมดภายในช

นดิผลติภณัฑข์องผูใ้ชท้ีร่ะบุ 
ในคอลมัน์ชนดิผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิชนดิทีค่ณุตอ้งการดผูลติภณัฑท์ีป่ระมาณการ 
เพจนี้แสดงคา่เฉพาะสาํหรบัแต่ละโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชนดิผลติภณัฑ์ทีเ่ลอืกไว ้รวมถงึวนัทีปิ่ด 
ชือ่โอกาสทางการขาย ปรมิาณแต่ละผลติภณัฑ์ และจํานวนรายได ้

แสดงโอกาสทางการขายทีป่ระมาณการทัง้หมดสาํหรบั

แต่ละผลติภณัฑข์องผูใ้ชท้ีร่ะบุ 
ในคอลมัน์ชือ่ผลติภณัฑ์ ใหค้ลกิผลติภณัฑ์ทีค่ณุต้องการดูโอกาสทางการขายทีป่ระมาณการ  

เพจนี้แสดงคา่เฉพาะสาํหรบัแต่ละโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีเ่ลอืกไว ้รวมถงึวนัทีปิ่ด ชือ่โอกาสทางการขาย 
ปรมิาณแต่ละผลติภณัฑ์ และจาํนวนรายได ้

อปัเดตโอกาสทางการขายทีป่ระมาณการ ในสว่นโอกาสทางการขายของฉัน รายไดข้องฉัน และผลติภณัฑข์องฉันภายในรายละเอยีดประมาณการ ใหค้ลกิ 
ชือ่โอกาสทางการขาย เพือ่ไปทีร่ายละเอยีดโอกาสทางการขายนัน้ 

เมือ่คณุบนัทกึการเปลีย่นแปลง ใหก้ลบัไปทีป่ระมาณการโดยคลกิ ยอ้นกลบัไปทีร่ายละเอยีดประมาณการ แลว้คลกิ รเีฟรช 

การปรบัเปลีย่นเรคคอรด์รายละเอยีดโอกาสทางการขายจะไมถู่กบนัทกึในส่วนสรปุประมาณการจนกวา่คุณจะคลกิ การปรบัเพิม่ 

ปรบัเพิม่รายไดท้ีป่ระมาณการ ในสว่นสรปุประมาณการ ใหค้ลกิ การปรบัเพิม่ 

เมือ่คลกิ การปรบัเพิม่ จะเป็นการอปัเดต (คาํนวณใหม่) ฟิลด์ยอดรวมตามการอปัเดตโอกาสทางการขายของคณุ 

การปรบัเปลีย่นจํานวนรายไดท้ีป่ระมาณการจะถูกบนัทกึทบัหลงัจากคลกิ การปรบัเพิม่ 

อปัเดตประมาณการหรอืจํานวนรายไดก้รณทีีด่ที ีสุ่ด  ในสว่นแถบชือ่สรปุประมาณการ ใหค้ลกิ แกไ้ข  

เมือ่คลกิ แกไ้ข จะเปิดเพจแกไ้ขประมาณการ ใหป้้อนการปรบัปรงุรายได ้และคลกิ บนัทกึ 

สง่การประมาณการ ในสว่นสรปุประมาณการ ใหค้ลกิ สง่ประมาณการ 

ฟิลด์สถานะจะอปัเดตเป็นสง่แลว้ เพือ่แสดงใหผู้จ้ดัการทราบวา่ มปีระมาณการพรอ้มสาํหรบัการตรวจสอบแลว้ 

ยกเลกิการสง่ประมาณการ ในสว่นสรปุประมาณการ ใหค้ลกิ ยกเลกิการสง่ประมาณการ 

ประมาณการจะถูกปลดลอ็ค สถานะจะเปลีย่นเป็น ใชง้าน เพือ่ใหผู้ใ้ชอ้ปัเดตและปรบัแกป้ระมาณการ แลว้สง่ประมาณการใหมไ่ด ้
เฉพาะผูจ้ดัการในสายงานหรอืผูดู้แลระบบบรษิทัเทา่นัน้ทีส่ามารถดําเนนิการนี้ได ้
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ฟิลดก์ารประมาณการ 
ฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายไดป้ระมาณการ (โควตา้, รายไดเ้มือ่ปิด, โควตา้ %, ประมาณการ, ไปป์ไลน์ และรายไดท้ีค่าดไว)้ จะถูกคาํนวณ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในตารางต่อไปนี้ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

กรณีทีด่ที ีส่ดุ (ไมจ่ําเป็น) ฟิลด์นี้แสดงการประมาณการรายไดใ้นกรณทีีด่ที ีส่ดุทีจ่ะไดร้บัจากโอกาสทางการขายหรอืรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทัง้หมด  

ฟิลด์นี้ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัประมาณการรายไดข้องบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 

รายไดเ้มือ่ปิด อ่านอย่างเดยีว ฟิลด์นี้จะถูกคาํนวณ หากบรษิทัของคณุคาํนวณประมาณการจากโอกาสทางการขายแลว้ รายไดเ้มือ่ปิด คอื 
ยอดรวมของโอกาสทางการขายทัง้หมดทีม่ขี ัน้ตอนการขายเป็นปิด-ชนะ  

อ่านอย่างเดยีว ฟิลด์นี้จะถูกคาํนวณ หากบรษิทัของคณุคาํนวณประมาณการจากผลติภณัฑแ์ลว้ รายไดเ้มือ่ปิด คอื 
ยอดรวมของเรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทัง้หมดในชว่งเวลานัน้ ซึง่มขี ัน้ตอนการขายเป็นปิด-ชนะ  

หากบรษิทัของคุณคาํนวณประมาณการจากรายไดข้องบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อแลว้ รายไดเ้มือ่ปิด คอื 
ยอดรวมของเรคคอรด์รายไดท้ัง้หมดทีม่สีถานะปิด 

รายไดท้ีค่าดไว ้ อ่านอย่างเดยีว ฟิลด์นี้เป็นค่าเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั ค่านี้จะคาํนวณตามฟิลด์รายไดท้ีค่าดวา่จะไดร้บั คูณดว้ยคา่ในฟิลด ์
ความเป็นไปไดข้องโอกาสทางการขาย  

ฟิลด์นี้ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัประมาณการรายไดข้องบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 

ประมาณการ คา่ในฟิลด์นี้ถูกคาํนวณเมือ่จดัทาํประมาณการ อยา่งไรกต็าม คณุสามารถปรบัค่าในฟิลด์นี้ดว้ยตนเอง 
เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ประมาณการสอดคลอ้งกบัความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพี 

หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ประมาณการ ในเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
ประมาณการจะเป็นผลรวมของโอกาสทางการขายทัง้หมดในชว่งเวลาทีป่ระมาณการ หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ประมาณการ 
ในเรคคอรด์รายได้ ประมาณการจะเป็นยอดรวมของเรคคอรด์รายไดท้ัง้หมดในระหวา่งชว่งเวลาทีป่ระมาณการ 

เจา้ของ แสดงผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของหรอืรบัผดิชอบประมาณการนี้ Oracle CRM On Demand จะสรา้งขอ้มลูนี้ข ึน้ 

อปัเดตครัง้ลา่สดุ วนัทีท่ ีเ่รคคอรด์ประมาณการของสมาชกิในทมีไดร้บัการอปัเดตครัง้ลา่สดุ วนัทีป่ระมาณการจะแสดงตามคา่ดฟีอลต์ หากผูใ้ชท้าํการแกไ้ข 
ปรบัเพิม่ สง่ หรอืยกเลกิการส่งประมาณการ ฟิลด์นี้จะแสดงวนัทีท่ ีเ่ปลีย่นแปลงเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand 
จะสรา้งขอ้มลูนี้ข ึน้   

ไปป์ไลน์ อ่านอย่างเดยีว ฟิลด์นี้จะถูกคาํนวณ ไปป์ไลน์ คอื 
ยอดรวมของเรคคอรด์รายไดจ้ากโอกาสทางการขายหรอืรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทัง้หมดในชว่งเวลาทีป่ระมาณการ 
โดยไมค่าํนงึถงึการตัง้คา่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ประมาณการ หรอืขัน้ตอนการขายในแต่ละเรคคอรด์  

ฟิลด์นี้ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัประมาณการรายไดข้องบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 

โควตา้ อ่านอย่างเดยีว เป้าหมายรายไดจ้ากการขายในชว่งเวลาทีป่ระมาณการ โควตา้สามารถตัง้คา่ไดโ้ดยผูใ้ชแ้ต่ละรายหรอืผูดู้แลระบบ 
โควตา้ทีใ่ชง้านเทา่นัน้ทีจ่ะถูกใชใ้นการจดัทาํประมาณการ  

โควตา้ % ฟิลด์นี้จะถูกคํานวณ เปอรเ์ซน็ต์โควตา้ไดจ้ากมลูคา่รายไดเ้มือ่ปิด หารดว้ยคา่โควตา้ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สถานะ Oracle CRM On Demand จะสรา้งสถานะประมาณการขึน้ โดยอาจเป็นสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้: 

 ใช้งาน Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่สถานะนี้เมือ่สรา้งประมาณการเสรจ็สมบูรณ์ 

 ส่งแล้ว Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่สถานะนี้เมือ่คณุคลกิ สง่ประมาณการ เรคคอรด์จะถูกลอ็ค 
ยกเวน้วา่ผูจ้ดัการหรอืผูดู้แลระบบจะปลดลอ็ค (ยกเลกิการสง่) 

 ระหว่างดาํเนินการ Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่สถานะนี้ขณะกาํลงัสรา้งประมาณการ 

 ไมส่มบูรณ์ Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่สถานะนี้หากมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ขณะอ่าน เชือ่มโยง 
หรอืปรบัเพิม่รายได ้บางครัง้ ประมาณการทีไ่มส่มบูรณ์อาจเกดิขึน้เนื่องจากขอ้ผดิพลาดของผูใ้ช ้เชน่ ปญัหาลาํดบัชัน้ 
หรอืปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูอืน่ๆ  

 รอดาํเนินการ Oracle CRM On Demand 
จะตัง้คา่สถานะนี้หากมปีญัหาเกดิขึน้ในขณะประมวลผลการประมาณการบรษิทัของคณุ 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไมไ่ดร้บัการแจ้งทางอเีมล์ทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัปญัหาการประมาณการ ใหต้ดิตอ่ฝา่ยบรกิารลกูคา้ 

 เกบ็ข้อมูลออกจากระบบแล้ว Oracle CRM On Demand ตัง้คา่สถานะนี้ไว ้1 ชัว่โมงกอ่นจะรนัประมาณการใหม ่
หลงัจากตัง้คา่สถานะนี้แลว้ การประมาณการจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว และคณุไมส่ามารถยกเลกิการลอ็คได้ 

 
 

ท่ีอยู่ 
ใชเ้พจทีอ่ยู่เพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัระหวา่งเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคู่คา้  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุใชง้านได้ หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไม่รวมถงึการทาํงานกบัทีอ่ยู่ แทบ็ทีอ่ยู่อาจไมม่อียู่ในการตัง้คา่ของคุณ 

หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณใชง้านฟงักช์นัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ โดยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั บนโปรไฟลบ์รษิทั 
ทีอ่ยู่ทีค่ณุจดัทาํในเพจทีอ่ยู่จะสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ไดห้ลายเรคคอรด์ (ฟงักช์นัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั) 
บรษิทัทีไ่มไ่ดต้ัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัจะไมส่ามารถใชข้อ้มลูทีอ่ยู่รว่มกนัระหวา่งเรคคอรด์ต่างๆ ได ้และขอ้มลูทีอ่ยู่ในแต่ละเรคคอรด์จะเป็นขอ้มลูเฉพาะของเรคคอรด์นัน้ๆ 
(ฟงักช์นัทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนั) 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand รองรบัฟงักช์นัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบัเรคคอรด์ประเภทบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคู่คา้เทา่นัน้ 
แต่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์อืน่ทีป่ระกอบดว้ยฟิลด์ทีอ่ยู ่เชน่ ลดี ครวัเรอืน ใบสัง่ และอืน่ๆ Oracle CRM On Demand จะรองรบัเฉพาะฟงักช์นัทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนัเทา่นัน้ 

คณุลกัษณะของฟังกช์นัท่ีอยู่ท่ีใช้ร่วมกนั  
คณุลกัษณะบางประการของฟงักช์นัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัเมือ่ตัง้คา่ใหก้บับรษิทัมดีงันี้: 

 เรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคู่คา้สามารถใชเ้รคคอรด์ทีอ่ยู่ทัว่ไปในระดบับนสดุร่วมกนั และใชเ้รคคอรด์ดงักลา่วซํ้าได ้

 ทีอ่ยู่มคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ กล่าวคอื บรษิทัต่างๆ สามารถมทีีอ่ยู่มากกวา่หนึง่รายการ (ตวัอย่างเชน่ โรงพยาบาลอาจมหีลายอาคารทีม่ที ีอ่ยู่ทีไ่ม่ซํ้ากนั) 
และผูต้ดิต่อสามารถมทีีอ่ยู่มากกวา่หนึ่งรายการ (ตวัอย่างเชน่ แพทย์มทีีอ่ยู่ของโรงพยาบาล ทีอ่ยู่คลนีคิ และทีอ่ยู่สาํนกังานส่วนตวั) ผูต้ดิต่อมากกว่าหนึง่รายสามารถใชท้ีอ่ยู่แต่ละรายการ 
(ตวัอย่างเชน่ แพทย์จํานวนมากกวา่หนึง่รายสามารถทาํงานทีท่ ีอ่ยู่แต่ละแห่งได)้ และบรษิทัมากกวา่หนึ่งแหง่สามารถใชท้ีอ่ยู่แต่ละรายการ (ตวัอยา่งเชน่ 
คลนีคิจาํนวนมากกวา่หนึ่งแห่งอาจใชอ้าคารเดยีวกนัซึง่มทีีอ่ยู่ทีก่าํหนด)  

 เมือ่ใชก้ารคน้หาทัว่ไป คณุจะสามารถคน้หาเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทัง้หมดทีใ่ชข้อ้มลูรหสัไปรษณยี์ เมอืง จงัหวดั รฐั หรอืทีอ่ยู่รว่มกนัได ้(ฟิลด์บรรทดัทีอ่ยู่ 1) เมือ่ใชก้ารคน้หาขัน้สงู 
คณุจะสามารถคน้หาประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด (บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคูค่า้) ทีต่รงกบัคาํหลกัของผูใ้ชไ้ด ้เชน่ เมอืง รฐั หรอืรหสัไปรษณยี์ คณุสามารถคน้หาทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้
และยงัสามารถยนืยนัไดว้า่ผูต้ดิต่อ บรษิทั ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้รายใดทีก่าํลงัใชท้ีอ่ยู่รายการใดรายการหนึง่ได ้อย่างไรกต็าม คณุไมส่ามารถคน้หาประเภทเรคคอรด์เพือ่ดูบรษิทั ผูต้ดิต่อ 
ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ทัง้หมดทีใ่ชท้ีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนันัน้ๆ 



การขาย 

 

310  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

 ทีอ่ยู่จดัเป็นเอนทติอีสิระทีส่ามารถอมิปอรต์จากชุดทีอ่ยู่ภายนอกเขา้ไปยงั Oracle CRM On Demand ได ้
ซึง่จะมปีระโยชน์เมือ่มกีารใชร้ะบบอืน่สาํหรบัการตรวจสอบทีอ่ยู่และคณุภาพของขอ้มลู (เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชห้ลกัการกาํหนดทีอ่ยู่ทีถู่กตอ้ง และไม่มขีอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัการพมิพห์รอืขอ้มลูทีซ่ํ้ากนั) 

 ทีอ่ยู่ไมม่กีารอา้งองิพืน้ที ่การอา้งองิพืน้ทีจ่ะไดร้บัการกาํหนดใหส้มัพนัธ์กบัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้เทา่นัน้  

 ทีอ่ยู่ไมส่ามารถใชง้านบนสมดุบนัทกึได้ การแบ่งสว่นของสมดุบนัทกึจะไดร้บัการกาํหนดใหส้มัพนัธ์กบัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้เทา่นัน้ 

 เรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัระดบับนสดุสนบัสนุนการเพิม่เวบ็แอปเพลต็ อย่างไรกต็าม สาํหรบัรลีสี 26 และใหมก่วา่ เรคคอรด์ทีอ่ยู่บรษิทั ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ ทีอ่ยู่ตวัแทนจําหน่าย 
หรอืทีอ่ยู่คูค่า้จะสนบัสนุนการเพิม่เวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตัง้คา่เวบ็แอปเพลต็ใหก้บับรษิทัโดยผูดู้แลระบบของคณุ โปรดดูที ่
การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

คณุสามารถดาํเนินการกบัเรคคอรด์ท่ีอยู่ได้อย่างไรบ้าง 
คณุสามารถจดัทาํ แกไ้ข หรอืลบเรคคอรด์ทีอ่ยู่ออกจากแทบ็ระดบับนสดุได ้คณุยงัสามารถจดัทาํหรอืลบเรคคอรด์ทีอ่ยู่ไดโ้ดยตรงจากเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ 
หรอืเพิม่เรคคอรด์บรษิทัทีม่ใีหก้บัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ นอกจากนี้คุณสามารถแกไ้ขฟิลด์บางฟิลด์บนเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (เชน่ รายการสาํหรบัเลอืกประเภททีอ่ยู่ 
หรอืการตัง้คา่หลกั การตัง้คา่การเรยีกเกบ็ และการสง่สนิคา้) ภายในบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ไดอ้กีดว้ย ฟงักช์นัการลบจะลบการเชือ่มโยงระหวา่งทีอ่ยู่และเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิตอ่ 
ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ ในขณะทีย่งัคงเกบ็ขอ้มลูทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัเป็นทรพัยากรร่วม สว่นรายการมาตรฐานจะสามารถใชไ้ดบ้นโฮมเพจทีอ่ยู ่ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดต้ามคา่ดฟีอลต์ 
และเนื่องจากทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัไมไ่ดเ้ป็นของผูใ้ชร้ายใดรายหนึง่ รายการเหลา่นี้จงึลงทา้ยดว้ยคาํวา่ ทัง้หมด ไมใ่ช ่ของฉัน 

เก่ียวกบัฟิลดท่ี์ยกเลิกมาตรฐาน 
หากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็และรบัสนิคา้สาํหรบับรษิทั ตวัแทนจําหน่าย และคู่คา้ และมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่หลกัสาํหรบัผูต้ดิต่อ Oracle CRM On Demand 
จะจดัเกบ็ฟิลด์ทีอ่ยูไ่วบ้นออบเจกต์หลกัใหโ้ดยตรง กระบวนการนี้เรยีกวา่ การยกเลกิมาตรฐาน หากมกีารลบหรอือปัเดตฟิลด์ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั Oracle CRM On Demand 
จะกระจายขอ้มลูการเปลีย่นแปลงต่างๆ ไปยงัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ รายละเอยีด หรอืคูค่า้ ซึง่กําลงัใชท้ีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั เพือ่ใหข้อ้มลูทีอ่ยู่ทัง้หมดตรงกนั และเกบ็รกัษาความถูกตอ้งของขอ้มลู นอกจากนี้ 
การยกเลกิมาตรฐานยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการคน้หาไดอ้กีดว้ย 

ผลกระทบจากการกระจายของฟิลดท่ี์ยกเลิกมาตรฐานมีอะไรบ้าง  
เนื่องจากมกีารกระจายการเปลีย่นแปลงไปยงัฟิลด์ต่างๆ ของเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคูค่า้ 
การอปัเดตทีอ่ยู่จงึอาจใชเ้วลาหลายนาทใีนการประมวลผลโดยบรกิารทางธุรกจิการกระจายของ Oracle CRM On Demand นอกจากนี้ หากมกีารลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัระดบับนสดุออก 
ความลา่ชา้ในลกัษณะนี้อาจเกดิขึน้เชน่เดยีวกนัเมือ่บรกิารทางธุรกจิการกระจายของ Oracle CRM On Demand ลบคา่ทีอ่ยู่ต่างๆ ในฟิลด์การยกเลกิมาตรฐาน 
หากเกดิไทมเ์อาต์หรอืขอ้ผดิพลาด บรกิารทางธุรกจิการกระจายของ Oracle CRM On Demand จะพยายามกระจายการเปลีย่นแปลงอกีครัง้ในเวลาเทีย่งคนืของทุกคนื 
ในกรณทีีร่ะบบไมด่ําเนินการกระจาย ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุอาจตอ้งดําเนนิการเปลีย่นแปลงดว้ยตวัเอง หรอืตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care 
เพือ่ขอความชว่ยเหลอื หากจําเป็น 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจท่ีอยู่ 
โฮมเพจทีอ่ยู่คอืจุดเริม่ตน้ของการจดัการทีอ่ยู่  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจทีอ่ยู่ได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นออกจากเพจได ้

การจดัทาํท่ีอยู่ 
คณุสามารถจดัทาํทีอ่ยู่โดยการคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นทีอ่ยู่ทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ทีอ่ยู่ (ในหน้า 322) 
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การทาํงานกบัรายการท่ีอยู่ 
สว่นรายการทีอ่ยู่แสดงจํานวนรายการ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชุดรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ ของทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 

รายการท่ีอยู่ ฟิลเตอร ์

ทีอ่ยู่ทัง้หมด ทีอ่ยู่ทัง้หมด เรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรตามชือ่ทีอ่ยู่ 

ทีอ่ยู่ทีแ่กไ้ขลา่สดุ ทีอ่ยู่ทัง้หมด เรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข 

ทีอ่ยู่ทีจ่ดัทาํลา่สดุ ทีอ่ยู่ทัง้หมด เรยีงตามลาํดบัวนัทีจ่ดัทาํ 

ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทีต่รวจสอบทัง้หมด  ทีอ่ยู่ทัง้หมดทีลู่กคา้ทาํเครือ่งหมายเป็นตรวจสอบแลว้ โดยเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรตามชือ่ทีอ่ยู่ 

การประมวลผลการตรวจสอบเกดิขึน้ภายนอก Oracle CRM On Demand 
และใชโ้ดยบรษิทัจํานวนมากเพือ่กาํหนดมาตรฐานขอ้มลูทีอ่ยู ่
เพือ่ยนืยนัวา่ขอ้มลูทีอ่ยู่นัน้มจีรงิและขอ้มลูดงักลา่วสามารถใชโ้ดยหน่วยงานราชการ เชน่ บรกิารไปรษณยี์ของสหรฐัอเมรกิา 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการทาํเครือ่งหมายทีอ่ยู่เป็นตรวจสอบแลว้ โปรดดูที ่การทาํเครือ่งหมายทีอ่ยูท่ ีใ่ชร้ว่มกนัเป็นตรวจสอบแลว้ 
(ในหน้า 315) 

ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทีย่งัไมต่รวจสอบทัง้หมด  ทีอ่ยู่ทัง้หมดทีลู่กคา้ไมไ่ดท้าํเครือ่งหมายเป็นตรวจสอบแลว้ โดยเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรตามชือ่ทีอ่ยู่ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

 

การดท่ีูอยู่ท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นทีอ่ยู่ทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทีคุ่ณแกไ้ขลา่สดุ  

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจท่ีอยู่ของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางสว่นหรอืทัง้หมดลงในโฮมเพจทีอ่ยู่ของคณุได:้ 

 ทีอ่ยู่ทัง้หมด 

 ทีอ่ยู่ทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 ทีอ่ยู่ทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทีต่รวจสอบทัง้หมด 

 ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทีย่งัไมต่รวจสอบทัง้หมด 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจทีอ่ยู่ของคุณ 

1 ในโฮมเพจทีอ่ยู่ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 
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2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจทีอ่ยู่ คลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และเพือ่จดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 ทีอ่ยู่ 

 การจดัการทีอ่ยู่ (ในหน้า 312) 

 ฟิลด์ทีอ่ยู่ (ในหน้า 322) 

 
 

การจดัการท่ีอยู่ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู ่โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้ (ซึง่รวมถงึขัน้ตอนสาํหรบัทัง้ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัและไมไ่ดใ้ชร้ว่มกนั): 

 การจดัทาํทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัขึน้ใหมใ่นเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้  (ในหน้า 313) 

 การใชท้ีอ่ยู่รว่มกนัระหวา่งเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิตอ่ ตวัแทนจําหน่าย และคูค่า้ (ในหน้า 314) 

 การท◌ําเครือ่งหมายทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัเป็นตรวจสอบแลว้ (ในหน้า 315) 

 การเพิม่ขอ้มลู DEA ในทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 316) 

 การจดัทาํทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนัขึน้ใหมใ่นเรคคอร์ดบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ (ในหน้า 318) 

 การลบทีอ่ยู่ออกจากบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ (ในหน้า 319) 

 การลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 319) 

 เกีย่วกบัการเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัทีอ่ยู่ (ในหน้า 320) 

 การดูเรคคอรด์ทีอ่ยู่จากบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ (ในหน้า 320) 

 การเขา้ใชแ้ผนทีส่าํหรบัทีอ่ยู่ (ในหน้า 321) 

 เกีย่วกบัฟิลด์รหสัภูมศิาสตรใ์นประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู ่(โปรดดูที ่"เกีย่วกบัฟิลด์พกิดัทางภูมศิาสตร์ในประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่" ในหน้า 323) 

หมายเหตุ: คณุสมบตัทิีอ่ยู่ไมใ่ชคุ่ณสมบตัใินเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้บรษิทัของคณุอาจไมส่ามารถใชท้ีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัได้ 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การทาํงานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 

 



ท่ีอยู่ 
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การจดัทาํท่ีอยูท่ี่ใช้รว่มกนัขึน้ใหม่ในเรคคอรด์บริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรอืคู่ค้า 
เมือ่มกีารตัง้คา่ฟงักช์นัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั คณุจะสามารถจดัทาํเรคคอรด์ทีอ่ยู่ใหมใ่นเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ไดโ้ดยตรง 
และไมจ่ําเป็นตอ้งไปยงัแทบ็ทีอ่ยู่โดยการป้อนขอ้มลูในสว่นทีอ่ยู่บนเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์หากมกีารตัง้คา่สว่นทีอ่ยู่ไวแ้ลว้ หลงัจากทีค่ณุจดัทาํเรคคอรด์ทีอ่ยู่ 
เรคคอรด์ดงักลา่วจะปรากฏในโฮมเพจทีอ่ยู่  

ก่อนท่ีจะเร่ิมต้น ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่จะไมแ่สดงในเพจรายละเอยีดบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ตามคา่ดฟีอลต ์ในการอนุญาตใหค้ณุเหน็ขอ้มลูนี้ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งใหส้ทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ใหก้บับทบาทของคณุ จากนัน้ 
คณุหรอืผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งเพิม่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ในโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

ในการจดัทาํเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัขึน้ใหมจ่ากเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ คณุตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั พรอ้มกบัยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ในโปรไฟลบ์รษิทัของคณุ  

หมายเหตุ: เมือ่ไมม่กีารตัง้คา่การกาํหนดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั แสดงวา่กาํลงัใชง้านฟงักช์นัทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนั คณุจงึไมส่ามารถจดัทาํทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัขึน้ใหมไ่ดจ้ากส่วนทีอ่ยู่บนเพจรายละเอยีดได ้

การจดัทาํทีอ่ยู่ทีใ่ช้ร่วมกนัข้ึนใหมใ่นเรคคอรด์บริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรือคู่ค้า 

1 บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ ใหน้าวเิกตไปทีส่ว่นทีอ่ยู ่หากมกีารตัง้คา่ไว ้

2 ในการจดัทาํทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัขึน้ใหม่ ใหค้ลกิ ใหม่ 

หมายเหตุ: ปุ่ม ใหม ่จะปรากฏกต็่อเมือ่ปิดการตรวจสอบทีอ่ยู่ของบรษิทั หากมกีารเปิดใชก้ารตรวจสอบทีอ่ยู ่คณุจะสามารถเพิม่ทีอ่ยู่ใหมไ่ดจ้ากแทบ็ทีอ่ยู่เทา่นัน้ 

3 ป้อนชือ่ทีอ่ยู่ในฟิลดช์ือ่ทีอ่ยู ่(ตวัอย่างเชน่ ทีอ่ยู่สาํนกังานใหญ่) 

หมายเหตุ: ฟิลด์ชือ่ทีอ่ยู ่เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตอ้งมขีอ้มลู และสามารถใชใ้นการคน้หาได ้เมือ่คณุเปลีย่นการใชท้ีอ่ยู่เป็นแบบใชร้่วมกนั 
โปรดพจิารณาถงึมาตรฐานการตัง้ชือ่เรคคอรด์ทีอ่ยู่อย่างรอบคอบ ซึง่รวมถงึความต่อเนื่องกนัของฟิลด์ทีอ่ยู่หลกักบัเลขต่อทา้ย หรอืขอ้มลูผสมระหวา่งเมอืงหรอืรฐั (หรอืจงัหวดั) กบั ID 
ทีส่รา้งภายนอก ตวัอย่างเชน่ หากชือ่ทีอ่ยู ่คอื LebanonNJ38A08833 เมือ่ตอ้งการคน้หาชือ่ทีอ่ยู่ทัง้หมดทีข่ ึน้ตน้ดว้ย LebanonNJ 
คณุจะพบทีอ่ยู่ทัง้หมดทีอ่ยู่ในเมอืงเลบานอน ซึง่ตัง้อยูใ่นรฐันวิเจอรซ์ยี์ (NJ) 

4 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่างๆ ในสว่นขอ้มลูทีอ่ยู่ใหค้รบถว้นตามทีก่าํหนด 

เมือ่คณุป้อนขอ้มลูเรคคอรด์ทีอ่ยู่ครบถว้นแลว้ ขอ้มลูดงักลา่วจะแสดงรายการในสว่นทีอ่ยู่ของเพจรายละเอยีด ฟิลด์ทีอ่ยู่ทีป่รากฏขึน้จะเป็นความต่อเนื่องกนัของฟิลด์ทีอ่ยู่ทีม่ขีองออบเจกต์ทีอ่ยู่ 
ตวัอย่างเชน่ หากทีอ่ยู่ 1 คอื 43 2nd St., เมอืง คอื Newark, รฐั คอื NJ และประเทศ คอื U.S.A ฟิลด์ทีอ่ยู่ในสว่นทีอ่ยู่จะปรากฏดงันี้ 43 2nd St., 
Newark, NJ, USA สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์เรคคอรด์ทีอ่ยู ่โปรดดูที ่ฟิลด์ทีอ่ยู ่(ในหน้า 322) 

5 คลกิ บนัทกึ 

6 หลงัจากบนัทกึขอ้มลูทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัแลว้ ดําเนนิการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ใหส้มบูรณ์ตามตอ้งการ โดยเลอืก แกไ้ข จากเมนูระดบัเรคคอรด์ของเรคคอรด์ทีอ่ยู:่ 

a สาํหรบับรษิทั ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้:  

 หากตอ้งการใชท้ีอ่ยู่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเรยีกเกบ็ ใหเ้ลอืก การเรยีกเกบ็ สาํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่  

 หากตอ้งการใชท้ีอ่ยู่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการสง่สนิคา้ ใหเ้ลอืก การสง่สนิคา้ สาํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ 

Oracle CRM On Demand จะคดัลอกขอ้มลูทีอ่ยู่ไปยงัสว่นการเรยีกเกบ็หรอืการส่งสนิคา้ ตามความเหมาะสม 

b สาํหรบัผูต้ดิต่อ หากทีอ่ยู่เป็นทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อหลกั ใหเ้ลอืก หลกั สาํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ 



การขาย 

 

314  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

Oracle CRM On Demand จะคดัลอกขอ้มลูทีอ่ยู่ไปยงัสว่นผูต้ดิต่อหลกั 

c ในการเลอืกประเภททีอ่ยู่ของเรคคอรด์ใดๆ กต็ามในสีเ่รคคอรด์ ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกประเภททีอ่ยู่ 

รายการต่อไปนี้คอืประเภททีอ่ยู่ทีใ่ชไ้ดต้ามคา่ดฟีอลต์: ทีอ่ยู่อาศยั, สาํนกังาน, บา้นพกัตากอากาศ, อืน่ๆ, ความงาม, สว่นตวั, ไปรษณยี์, โรงพยาบาล และคลนีคิ  

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

d คลกิ บนัทกึ 

การจดัทาํทีอ่ยู่ทีใ่ช้ร่วมกนัข้ึนใหมใ่นเรคคอรด์บริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรือคู่ค้า (วิธีอืน่) 

1 บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์บรษิทั ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ ใหน้าวเิกตไปทีส่ว่นทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็หรอืทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ 

บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ ใหน้าวเิกตไปทีส่ว่นทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อหลกั 

2 คลกิไอคอน คน้หา ทีด่า้นบนขวา 

3 ในวนิโดวก์ารคน้หาทีอ่ยู่ คณุสามารถจดัทาํทีอ่ยู่ใหมไ่ดโ้ดยคลกิ ใหม ่หากไมม่กีารตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยู่สาํหรบับรษิทัของคณุ  

หมายเหตุ: ปุ่ม ใหม ่จะปรากฏกต็่อเมือ่ปิดการตรวจสอบทีอ่ยู่ของบรษิทั หากมกีารเปิดใชก้ารตรวจสอบทีอ่ยู ่คณุจะสามารถเพิม่ทีอ่ยู่ใหมไ่ดจ้ากแทบ็ทีอ่ยู่เทา่นัน้ 

หมายเหตุ: หากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ สว่นการเรยีกเกบ็ การสง่สนิคา้ และทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อหลกั ของเพจรายละเอยีดจะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

4 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่างๆ สาํหรบัทีอ่ยู่ใหมใ่นวนิโดวท์ีอ่ยู่ 

เมือ่คณุป้อนขอ้มลูเรคคอรด์ทีอ่ยู่ครบถว้นแลว้ ขอ้มลูดงักลา่วจะแสดงรายการในสว่นทีอ่ยู่บรษิทัของเพจรายละเอยีด 
ฟิลด์ทีอ่ยู่ทีป่รากฏขึน้จะเป็นความต่อเนื่องกนัของฟิลด์ทีอ่ยู่ทีม่ขีองออบเจกต์ทีอ่ยู ่ตวัอย่างเชน่ หากทีอ่ยู่ 1 คอื 43 2nd St., เมอืง คอื Newark, รฐั คอื NJ และประเทศ 
คอื U.S.A ฟิลด์ทีอ่ยู่บนสว่นทีอ่ยู่จะปรากฏดงันี้ 43 2nd St., Newark, NJ, USA สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์เรคคอรด์ทีอ่ยู ่โปรดดูที ่ฟิลด์ทีอ่ยู่ (ในหน้า 
322) 

5 บนัทกึเรคคอรด์ทีอ่ยู่ 

ในเพจรายละเอยีด Oracle CRM On Demand จะแสดงรายการทีอ่ยู่ใหมใ่นสว่นทีอ่ยู่  

หากเรคคอรด์ทีอ่ยู่เป็นทีอ่ยู่สาํหรบัการเรยีกเกบ็หรอืสง่สนิคา้ในเรคคอรด์บรษิทั ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ Oracle CRM On Demand จะเลอืกการเรยีกเกบ็หรอืการสง่สนิคา้ 
และป็อปปเูลทสว่นการเรยีกเกบ็ หรอื การสง่สนิคา้ ในเรคคอรด์พรอ้มกบัขอ้มลูทีอ่ยู่ใหม ่หากเรคคอรด์ทีอ่ยู่เป็นทีอ่ยู่ผูต้ดิตอ่หลกั Oracle CRM On Demand จะเลอืก หลกั 
และป็อปปเูลทสว่นทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อในเรคคอรด์พรอ้มกบัขอ้มลูทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อใหม ่

 
 

การใช้ท่ีอยู่รว่มกนัระหวา่งเรคคอรด์บริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย และคู่ค้า 
เมือ่มกีารตัง้คา่การกาํหนดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคุณ คณุจะสามารถเพิม่เรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีม่ ีหรอืแกไ้ขทีอ่ยู่ทีแ่สดงอยู่ในสว่นทีอ่ยู่ของเพจรายละเอยีดบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ได ้
โดยทีอ่ยู่ต่างๆ ทีเ่ป็นขอ้มลูรว่มในเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ จะสามารถเชือ่มโยงกนัไดด้ว้ยการเพิม่เรคคอรด์ทีอ่ยู่เดยีวกนัในเพจรายละเอยีดของแต่ละเรคคอรด์ 

ก่อนท่ีจะเร่ิมต้น ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่จะไมแ่สดงในเพจรายละเอยีดบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ตามคา่ดฟีอลต ์ในการอนุญาตใหค้ณุเหน็ขอ้มลูนี้ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งใหส้ทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ใหก้บับทบาทของคณุ จากนัน้ 
คณุหรอืผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งเพิม่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ในโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

ในการเพิม่เรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทีม่อียู่ลงในเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ คณุตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ในโปรไฟลบ์รษิทัของคณุ 
หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ในโปรไฟลบ์รษิทัของคุณ ในขัน้ตอนนี้ คณุจะสามารถเพิม่ไดเ้ฉพาะทีอ่ยู่ทีต่รวจสอบแลว้ลงในเรคคอรด์เทา่นัน้ 
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การใช้ทีอ่ยู่ร่วมกนัระหว่างเรคคอรด์บริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรือคู่ค้า 

1 บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ใหน้าวเิกตไปทีส่ว่นทีอ่ยู่ หากมกีารตัง้คา่ไวส้าํหรบัเรคคอรด์ 

2 ในสว่นทีอ่ยู่ ใหค้ลกิ เพิม่  

3 ในวนิโดวแ์กไ้ขทีอ่ยู่ ใหค้ลกิทีเ่ครือ่งมอืเลอืกทีอ่ยู่ ทางดา้นขา้งของฟิลด์ทีอ่ยู่ 

หมายเหตุ: ฟิลด์ชือ่ทีอ่ยู่เป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีว 

4 ในวนิโดวก์ารคน้หาทีอ่ยู่ ใหเ้ลอืกทีอ่ยู่จากรายการทีอ่ยู่ทีต่รวจสอบแลว้หากมกีารเปิดใชง้านการตรวจสอบทีอ่ยู่สาํหรบับรษิทัของคณุ 
หรอืเลอืกทีอ่ยู่จากรายการทีอ่ยู่ทีใ่ชไ้ดท้ัง้หมดหากมกีารปิดใชง้านการตรวจสอบทีอ่ยู่  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตรวจสอบทีอ่ยู่ โปรดดูที ่การทาํเครือ่งหมายทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัเป็นตรวจสอบแลว้ (ในหน้า 315)  

หมายเหตุ: หากมกีารเปิดใชก้ารตรวจสอบทีอ่ยู่สาํหรบับรษิทัของคณุ และหากทีอ่ยู่ทีใ่ชไ้ดย้งัไมไ่ดร้บัการตรวจสอบ ระบบจะไมแ่สดงรายการทีอ่ยู่สาํหรบัเลอืกให ้

5 เลอืกประเภททีอ่ยู่จากรายการสาํหรบัเลอืกประเภททีอ่ยู่ 

รายการต่อไปนี้คอืประเภททีอ่ยู่ทีใ่ชไ้ดต้ามคา่ดฟีอลต์: ทีอ่ยู่อาศยั, สาํนกังาน, บา้นพกัตากอากาศ, อืน่ๆ, ความงาม, สว่นตวั, ไปรษณยี์, โรงพยาบาล และคลนีคิ 

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น คณุสามารถเชือ่มโยงทีอ่ยู่เดยีวกนัไดห้ลายครัง้กบับรษิทัเดยีวกนั ตวัแทนจําหน่ายเดยีวกนั คูค่า้เดยีวกนั หรอืผูต้ดิตอ่เดยีวกนัได ้
โดยใชป้ระเภททีอ่ยู่ทีแ่ตกต่างกนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูทีฟิ่ลด์ประเภททีอ่ยู่ใน ฟิลด์ทีอ่ยู่ (ในหน้า 322)  

6 สาํหรบับรษิทั ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ คณุสามารถคลกิ การเรยีกเกบ็ หากตอ้งการใชท้ีอ่ยู่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเรยีกเกบ็ และคลกิ การสง่สนิคา้ 
หากตอ้งการใชท้ีอ่ยู่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการสง่สนิคา้  

Oracle CRM On Demand จะคดัลอกขอ้มลูทีอ่ยู่ไปยงัสว่นการเรยีกเกบ็หรอืการส่งสนิคา้ ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ: สาํหรบัอนิสแตนซ์หลายรายการของทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัทีม่ปีระเภททีอ่ยู่ทีแ่ตกต่างกนั การลบอนิสแตนซ์หรอืลบแฟลกการสง่สนิคา้หรอืการเรยีกเกบ็ของอนิสแตนซ์ 
จะเป็นการลบแฟลกการสง่สนิคา้หรอืการเรยีกเกบ็บนอนิสแตนซ์ทัง้หมดของทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ตวัอย่างเชน่ คณุมอีนิสแตนซข์องทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัอยู่สามรายการ ทีม่ชี ือ่วา่ Cain Clinic 
และกาํหนดทีอ่ยู่ไวท้ี ่123 Main Street, Lansdowne PA 19050 โดยทีม่กีารตัง้ค่าประเภทอนิสแตนซแ์รกของทีอ่ยู่นี้เป็น สาํนกังาน 
ตัง้คา่ประเภทอนิสแตนซท์ีส่องเป็น ไปรษณยี์ และตัง้คา่ประเภทอนิสแตนซ์ทีส่ามเป็น อืน่ๆ และมกีารเลอืกแฟลกการสง่สนิคา้ใหก้บัอนิสแตนซ์ทัง้หมด หากคณุลบอนิสแตนซใ์ดๆ เชน่ 
ประเภทสาํนกังาน หรอืหากคุณยกเลกิการเลอืกแฟลกการสง่สนิคา้ในอนิสแตนซ์ Oracle CRM On Demand จะยกเลกิการเลอืกการสง่สนิคา้ในอนิสแตนซท์ัง้สาม 
(สาํนกังาน ไปรษณยี์ และอืน่ๆ) ของทีอ่ยู ่เชน่เดยีวกนั หากอนิสแตนซท์ัง้หมดมกีารเลอืกแฟลกการเรยีกเกบ็ และคุณยกเลกิการเลอืกแฟลกการเรยีกเกบ็ในอนิสแตนซเ์ดยีว 
หรอืคณุลบอนิสแตนซใ์ดอนิสแตนซห์นึ่ง Oracle CRM On Demand กจ็ะยกเลกิการเลอืกแฟลกการเรยีกเกบ็ของทัง้สามอนิสแตนซ์ 

7 สาํหรบัผูต้ดิต่อ คณุสามารถคลกิ หลกั หากทีอ่ยู่ทีร่ะบุเป็นทีอ่ยู่หลกั 

8 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การทาํเครือ่งหมายท่ีอยู่ท่ีใช้รว่มกนัเป็นตรวจสอบแล้ว 
Oracle CRM On Demand จะเปลีย่นสถานะการตรวจสอบเรคคอรด์ทีอ่ยู่จาก ไม่ไดต้รวจสอบ เป็น ตรวจสอบแลว้ หากมกีารตัง้ค่าฟิลด์วนัทีต่รวจสอบในเพจรายละเอยีดทีอ่ยู ่โดยปกต ิ
ลกูคา้จะเลอืกใชว้ธิขีองตนเองแตกต่างกนัไป ซึง่อยู่นอกเหนอืความสามารถของ Oracle CRM On Demand ในการกาํหนดวา่ทีอ่ยู่ใดทีถู่กตอ้ง จากนัน้จะทาํเครือ่งหมายทีอ่ยูด่งักลา่วเป็น 
ตรวจสอบแลว้ ใน Oracle CRM On Demand โดยการตัง้คา่ฟิลด์วนัทีต่รวจสอบ 

หากมกีารตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยูส่าํหรบับรษิทั ระบบจะแสดงเฉพาะทีอ่ยู่ทีท่าํเครือ่งหมายเป็นตรวจสอบแลว้เทา่นัน้ หรอืเพิม่ทีอ่ยู่ดงักลา่วลงในรายการของเรคคอรด์บรษิทัและผูต้ดิต่อ 
และคุณจะไมส่ามารถเพิม่ทีอ่ยู่ใหมใ่หก้บับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ แต่จะสามารถเพิม่ทีอ่ยู่ลงในโฮมเพจทีอ่ยู่ได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํเครือ่งหมายเรคคอรด์ทีอ่ยู่เป็นตรวจสอบแลว้ คณุจะตอ้งมสีทิธิใ์นการตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
ทัง้ยงัตอ้งมกีารเลอืกการตัง้คา่การใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัและการตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัในโปรไฟลบ์รษิทั เพือ่ตัง้คา่การตรวจสอบทีอ่ยู่ของบรษิทั 
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การทาํเครือ่งหมายทีอ่ยู่ทีใ่ช้ร่วมกนัเป็นตรวจสอบแล้ว 

1 ในเพจรายละเอยีดทีอ่ยู ่คลกิ แกไ้ข 

2 นาวเิกตไปยงัสว่นขอ้มลูทีอ่ยู่หลกั และตัง้คา่ฟิลด์วนัทีต่รวจสอบโดยใชเ้ครือ่งมอืเลอืกวนัที ่

หมายเหตุ: คณุจะตัง้คา่วนัทีต่รวจสอบเป็นวนัทีใ่นอนาคตไมไ่ด้ 

3 บนัทกึเรคคอรด์ทีอ่ยู่ 

Oracle CRM On Demand จะเปลีย่นสถานะการตรวจสอบเรคคอรด์ทีอ่ยูจ่าก ยงัไมต่รวจสอบ เป็น ตรวจสอบแลว้ 

หมายเหตุ: ฟิลด์สถานะการตรวจสอบในเรคคอร์ดทีอ่ยู่จะไมป่รากฏตามคา่ดฟีอลต์ โปรดตดิต่อผูด้แูลระบบของบรษิทัของคณุใหด้ําเนนิการตัง้คา่ 

 
 

การเพ่ิมขอ้มูล DEA ในท่ีอยู่ผูติ้ดต่อ 
ผูต้ดิต่อในอุตสาหกรรมยาหรอืการแพทย์ในประเทศสหรฐัอเมรกิาใชเ้ลขที ่Drug Enforcement Administration (DEA) ในการขอรบัสารควบคุมจากซพัพลายเออร ์ตวัอย่างเชน่ 
แพทย์หนึ่งรายอาจทาํงานในโรงพยาบาลหลายแห่ง และจําเป็นตอ้งมเีลขที ่DEA ทีต่่างกนัในการขอรบัยาหรอืสารควบคมุสาํหรบัสถานทีแ่ต่ละแห่ง โปรดดําเนนิการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ใหส้มบูรณ์ 
เพือ่เพิม่เลขที ่DEA ลงในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ตามคา่ดฟีอลต์ ฟิลด ์DEA ไมส่ามารถใชไ้ดบ้นเพจทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุในการปรบัแต่งเพจรายละเอยีดทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ 
และอนุญาตใหคุ้ณเขา้ใชเ้พือ่เพิม่ขอ้มลู DEA ลงในทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ 

เก่ียวกบัเลขท่ี DEA 
เลขที ่DEA คอื ชดุตวัเลขทีร่ะบุใหก้บัผูใ้หบ้รกิารดูแลสขุภาพ (เชน่ แพทย์ ทนัตแพทย์ สตัวแพทย)์ ซึง่อนุญาตใหผู้ใ้หบ้รกิารเขยีนใบสัง่ยาประเภทสารควบคมุได้ เลขที ่DEA 
ใชเ้พือ่ตดิตามสารควบคมุ อย่างไรกต็าม ในทางอุตสาหกรรมยาหรอืการแพทย์ มกัมกีารนําชดุตวัเลขดงักลา่วไปใชเ้ป็นเลขทีใ่บสัง่ยาทัว่ไป กลา่วคอื เลขที ่DEA 
ถูกนําไปใชเ้ป็นเลขรหสัประจําตวัของบุคคลทีส่ามารถสัง่จ่ายเวชภณัฑไ์ด้ เลขที ่DEA ทีถู่กตอ้งประกอบดว้ย ตวัอกัษร 2 ตวั, ตวัเลข 6 ตวั และตวัเลขตรวจสอบ 1 ตวั ตวัอกัษรแรกสดุ คอื 
รหสัทีร่ะบุประเภทของผูล้งทะเบยีน ตวัอกัษรทีส่อง คอื อกัษรตวัแรกของนามสกลุของผูล้งทะเบยีน ตามดว้ยเลข 7 หลกั ซึง่ตวัเลขหลกัที ่7 คอื ผลรวมขนาดขอ้มลูคงที ่ซึง่มกีารคาํนวณดงัต่อไปนี้:  

 รวมตวัเลขหลกัที ่1, 3 และ 5 เขา้ดว้ยกนั เรยีกขัน้ตอนนี้ว่า SUM135 

 รวมตวัเลขหลกัที ่2, 4 และ 6 เขา้ดว้ยกนั จากนัน้นําผลลพัธ์ทีไ่ดม้าคูณดว้ย 2 เรยีกขัน้ตอนนี้วา่ DoubleSUM246 

 รวม SUM135 และ DoubleSum246 เขา้ดว้ยกนั เรยีกขัน้ตอนนี้วา่ CHECK 

 ตวัเลขหลกัทีอ่ยู่ขวาสดุของ CHECK จะถูกนําไปใชเ้ป็นตวัเลขตรวจสอบในเลขที ่DEA 

ตวัอย่างเชน่ ชดุตวัเลข DEA XY1234563 ตรงกบัขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี้:                                                           

1 + 3 + 5 = 9                                                                                     

2*(2+4+6) = 24 

9 + 24 = 33                                                                                       

เลขหลกัสดุทา้ยคอื 3 

ประเภทผูล้งทะเบยีน (อกัษรตวัแรกของเลขที ่DEA) ประกอบดว้ยประเภทใดประเภทหนึง่ต่อไปนี้: 

 A - เลกิใช ้(บางหน่วยงานเกา่ยงัอาจใชต้วัอกัษรนี้อยู่) 

 B - โรงพยาบาล/คลนีคิ 

 C - แพทย์ 
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 D - สถาบนัการสอน 

 E - ผูผ้ลติ 

 F - ผูจ้ดัจําหน่าย 

 G - นกัวจิยั 

 H - หอ้งปฏบิตักิาร 

 J - ผูนํ้าเขา้ 

 K - ผูส้ง่ออก 

 L - ผูจ้ดัสง่คนืผลติภณัฑ์ 

 M - แพทย์ฝึกหดัระดบักลาง  

 N - แพทย์ทหาร 

 P - โครงการบําบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 

 R - โครงการบําบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 

 S - โครงการบําบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 

 T - โครงการบําบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 

 U - โครงการบําบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 

 X - โครงการควบคุมปรมิาณการสัง่ยาประเภทซบูอกโซน/ซบููเทกซ ์

การเพิม่ข้อมูล DEA ในทีอ่ยู่ผูติ้ดต่อ 

1 บนเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ ใหน้าวเิกตไปทีส่ว่นทีอ่ยู ่หากมกีารตัง้คา่สว่นนี้ 

2 จากรายการทีอ่ยู่ ใหเ้ลอืก แกไ้ข จากเมนูระดบัเรคคอรด์ (หากมกีารตัง้คา่การกาํหนดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั) หรอืแกไ้ขความสมัพนัธ์ (หากไม่มกีารตัง้คา่การกาํหนดทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
แต่คณุไดร้บัการตัง้คา่ใหม้สีทิธิใ์นการเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีอ่ยู่ระดบับนสดุ) 

3 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ DEA ตามทีอ่ธบิายในตารางต่อไปนี้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ แลว้บนัทกึเรคคอรด์ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ 

ฟิลด ์DEA คาํอธิบาย 

เลขที ่DEA เลขที ่DEA ทีถู่กตอ้ง                                                                             
                                                                                      

วนัทีอ่อก DEA วนัทีท่ ีไ่ดร้บัเลขที ่DEA จากรฐับาลกลาง ประเทศสหรฐัอเมรกิา ใชเ้ครือ่งมอืเลอืกวนัทีใ่นการระบุวนัที ่

วนัทีส่ ิ้นสดุ DEA วนัทีท่ ีเ่ลขที ่DEA ไมส่ามารถใชง้านไดห้รอืไม่มผีลอกีต่อไป ใชเ้ครือ่งมอืเลอืกวนัทีใ่นการระบุวนัที ่
ฟิลด์นี้จะแสดงวนัทีส่ ิน้สดุหลงัจากวนัทีอ่อก DEA ไปอกีสามปีตามคา่ดฟีอลต์ 

แฟลกใชง้าน DEA ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีว Oracle CRM On Demand จะกาํหนดวา่เลขที ่DEA สามารถใชง้านไดห้รอืใชง้านไมไ่ด ้
โดย Oracle CRM On Demand จะใชว้นัทีอ่อก DEA, วนัทีส่ ิ้นสดุ DEA และวนัทีป่จัจุบนัในการกาํหนดสถานะ  

กาํหนดการทีย่อมรบัได ้ ฟิลด์ขอ้ความแบบยาวทีคุ่ณสามารถป้อนคา่ทีค่ ัน่ดว้ยเครือ่งหมายคอมมาสาํหรบักาํหนดการทีย่อมรบัได ้เชน่ กําหนดการ 1, 
กําหนดการ 2, กําหนดการ 3 และอืน่ๆ 

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้ไมส่ง่ผลกระทบใดๆ กบัการประมวลผลของ Oracle CRM On Demand  
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การจดัทาํท่ีอยูท่ี่ไม่ได้ใช้รว่มกนัขึน้ใหม่ในเรคคอรด์บริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรอืคู่ค้า 
ในการจดัทาํทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนัขึน้ใหมใ่นเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ต่างๆ ในสว่นทีอ่ยู่ของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ใหค้รบถว้น 

ก่อนท่ีจะเร่ิมต้น ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่จะไมแ่สดงในเพจรายละเอยีดบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ตามคา่ดฟีอลต ์ในการอนุญาตใหค้ณุเหน็ขอ้มลูนี้ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งใหส้ทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ใหก้บับทบาทของคณุ จากนัน้ 
คณุหรอืผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งเพิม่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ในโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

ในการจดัทาํเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนัขึน้ใหมใ่นเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ คณุตอ้งยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ในโปรไฟลบ์รษิทัของคุณ 

การจดัทาํทีอ่ยู่ทีไ่ม่ได้ใช้ร่วมกนัข้ึนใหมใ่นเรคคอรด์บริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรือคู่ค้า 

1 บนเพจรายละเอยีดบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ ใหน้าวเิกตไปทีส่่วนทีอ่ยู่ หากมกีารตัง้คา่สว่นทีอ่ยู่ไว ้

2 ในการเพิม่ทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนัใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่ 

3 ในเพจแกไ้ขทีอ่ยู่ เลอืกประเทศทีเ่หมาะสมกบัทีอ่ยู่จากรายการสาํหรบัเลอืกประเทศ จากนัน้ ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ทีอ่ยู่ทีเ่หลอืของเรคคอรด์ใหค้รบถว้น 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะปรบัฟิลด์ทีอ่ยู่ตามหลกัการกาํหนดทีอ่ยู่ของประเทศนัน้ๆ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแมปหลกัการกาํหนดทีอ่ยู่ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปขอ้มลูประเทศและทีอ่ยู ่

4 บนัทกึทีอ่ยู่ในสว่นทีอ่ยู่ 

การจดัทาํทีอ่ยู่ทีเ่รียกเกบ็หรือรบัสินค้าทีไ่มไ่ด้ใช้ร่วมกนัข้ึนใหมใ่นเรคคอรด์บริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรือคู่ค้า 

1 บนเพจรายละเอยีดบรษิทั ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ ใหน้าวเิกตไปทีส่ว่น การเรยีกเกบ็ หรอื การสง่สนิคา้ ภายใต ้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

2 คลกิทีไ่อคอน แกไ้ข ทางดา้นบนขวาเพือ่แกไ้ขฟิลด์ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็หรอืรบัสนิคา้ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนั  

3 เลอืกประเทศทีเ่หมาะสมกบัทีอ่ยู่จากรายการสาํหรบัเลอืกประเทศ จากนัน้ ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็หรอืรบัสนิคา้ทีเ่หลอืของเรคคอรด์ใหค้รบถว้น 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะปรบัฟิลด์ทีอ่ยู่ตามหลกัการกาํหนดทีอ่ยู่ของประเทศนัน้ๆ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแมปหลกัการกาํหนดทีอ่ยู่ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปขอ้มลูประเทศและทีอ่ยู ่

4 บนัทกึทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้หรอืทีเ่รยีกเกบ็ 

รายการทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้หรอืทีเ่รยีกเกบ็จะแสดงอยูใ่นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่สาํหรบัเรคคอรด์ โดยเลอืกการตัง้คา่การเรยีกเกบ็หรอืการสง่สนิคา้ตามความเหมาะสม 

การจดัทาํทีอ่ยู่หลกัทีไ่มไ่ด้ใช้ร่วมกนัข้ึนใหมใ่นเรคคอรด์ผู้ติดต่อ 

1 บนเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ ใหน้าวเิกตไปทีส่ว่น ผูต้ดิต่อ ภายใตข้อ้มลูเพิม่เตมิ 
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2 คลกิทีไ่อคอน แกไ้ข ทางดา้นบนขวาเพือ่แกไ้ขฟิลด์ทีอ่ยู่ผูต้ดิตอ่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนั  

3 เลอืกประเทศทีเ่หมาะสมกบัทีอ่ยู่จากรายการสาํหรบัเลอืกประเทศ จากนัน้ ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ผูต้ดิตอ่ทีเ่หลอืของเรคคอรด์ใหค้รบถว้น 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะปรบัฟิลด์ทีอ่ยู่ตามหลกัการกาํหนดทีอ่ยู่ของประเทศนัน้ๆ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแมปหลกัการกาํหนดทีอ่ยู่ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปขอ้มลูประเทศและทีอ่ยู ่

4 บนัทกึทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ 

รายการทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อจะแสดงอยู่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ของเรคคอรด์ โดยเลอืกการตัง้คา่เป็น หลกั 
 

การลบท่ีอยู่ออกจากบริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรอืคู่ค้า 
ในการลบเรคคอรด์ทีอ่ยู่ออกจากบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ ใหด้ําเนนิการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

การลบทีอ่ยู่ออกจากเรคคอรด์บริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรือคู่ค้า 

1 บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ใหน้าวเิกตไปทีส่ว่นทีอ่ยู่ หากมกีารตัง้คา่ไวส้าํหรบัเรคคอรด์ 

2 ในสว่นทีอ่ยู่ ใหค้ลกิ ลบ ในเมนูระดบัเรคคอรด์ของเรคคอรด์ทีอ่ยู่  

หากทีอ่ยู่นัน้เป็นทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั Oracle CRM On Demand จะลบทีอ่ยู่ออกจากเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
ซึง่หมายถงึการลบความสมัพนัธ์ระหวา่งทีอ่ยู่และเรคคอรด์หลกั อย่างไรกต็าม เรคคอรด์ทีอ่ยู่ไมไ่ดถู้กลบออกแต่ยงัคงจดัเกบ็อยู่ในฐานขอ้มลู 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูที ่การลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนั (ในหน้า 319) 

หากทีอ่ยู่นัน้เป็นทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนั Oracle CRM On Demand จะลบทีอ่ยู่ออกจากเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 

 
 

การลบท่ีอยู่ท่ีใช้รว่มกนั 
เมือ่ลบเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัในระดบับนสดุ Oracle CRM On Demand จะลบฟิลด์ทีย่กเลกิมาตรฐานทัง้หมดในเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ: หากคุณลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั จะเป็นการลบออกจากเรคคอรด์ทัง้หมดทีใ่ชท้ีอ่ยู่นี้รว่มกนั ไดแ้ก ่เรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย และคู่คา้ อย่างไรกต็าม 
ระบบจะไม่ลบทีอ่ยู่ออกจากเรคคอรด์กจิกรรมการตดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอย่างเชน่ หากมกีารรวมทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัไวโ้ดยเป็นสว่นหนึ่งของผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งในการตดิต่อของผูต้ดิตอ่ 
การลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัจะไมล่บทีอ่ยู่ออกจากการตดิต่อของผูต้ดิตอ่ แต่จะลบออกจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

ตวัอย่างการลบฟิลดท่ี์ยกเลิกมาตรฐานเม่ือมีการลบท่ีอยู่ท่ีใช้ร่วมกนั  
โปรดพจิารณาตวัอย่างต่อไปนี้ เมือ่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัในระดบับนสดุ คอื 550 Walnut Lane, Swarthmore PA 19050, USA มบีรษิทั 2 แหง่ และผูต้ดิต่อ 8 
รายกาํลงัใชท้ีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนันี้ โดยทีบ่รษิทัแห่งหนึง่มทีีอ่ยู่นี้แสดงเป็นทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ ขณะทีบ่รษิทัอกีแหง่มทีีอ่ยู่ดงักลา่วเป็นทีอ่ยูท่ ีร่บัสนิคา้ ผูต้ดิต่อ 5 จาก 8 รายใชท้ีอ่ยู่นี้เป็นทีอ่ยู่หลกั 
เมือ่มกีารลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั Oracle CRM On Demand จะดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 ลบการเชือ่มโยงกบับรษิทัและผูต้ดิต่อ 

 ลา้งขอ้มลูทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ออกจากบรษิทัทีม่ที ีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็นัน้ 

 ลา้งขอ้มลูทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ออกจากบรษิทัทีม่ที ีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้นัน้ 

 ลา้งขอ้มลูทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อออกจากผูต้ดิต่อทัง้ 5 ราย ทีม่ทีีอ่ยู่หลกันัน้ 
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การพิจารณาถึงการเรียกคืนท่ีอยู่ท่ีใช้ร่วมกนัท่ีลบออกแล้ว 
หากคุณเรยีกคนืขอ้มลูทีอ่ยู่ทีล่บไปแลว้ คณุจะตอ้งอปัเดตการตัง้คา่การเรยีกเกบ็และการสง่สนิคา้ เพราะเมือ่ Oracle CRM On Demand เรยีกคนืขอ้มลูเรคคอรด์ทีอ่ยู่ 
โปรแกรมจะไมเ่รยีกคนืขอ้มลูการตัง้คา่ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นคา่เดมิ คณุจะตอ้งปรบัคา่เหลา่นี้ใหมเ่พือ่หลกีเลีย่งการจดัทาํขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง โปรดพจิารณาจากตวัอย่างต่อไปนี้: 

 ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 1 สาํหรบับรษิทั 1 ไดร้บัการทาํเครือ่งหมายเป็นทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ และคุณลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 1 ออก  

Oracle CRM On Demand ลา้งขอ้มลูในฟิลด์ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ของบรษิทั 1  

 จากนัน้ คณุเชือ่มโยงทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 2 ขึน้ใหมใ่หเ้ป็นทีอ่ยูท่ ีเ่รยีกเกบ็  

Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ของบรษิทั 1 ดว้ยขอ้มลูฟิลด์จากทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 2  

 คณุเรยีกคนืขอ้มลูทีอ่ยู่ 1 เดมิจากรายการทีล่บ  

Oracle CRM On Demand  จะเรยีกคนืขอ้มลูทีอ่ยู่ 1 เดมิไปยงัรายการทีอ่ยู่ และเชือ่มโยงทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนันี้กบับรษิทั 1 แต่จะไมเ่รยีกคนืการตัง้คา่การเรยีกเกบ็เดมิ  

ทีอ่ยู่ 2 และทีอ่ยู่ 1 ปรากฏในรายการทีอ่ยู่ทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั 1 ในขณะทีท่ีอ่ยู่ 2 ยงัคงเป็นทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ โดยมกีารยกเลกิมาตรฐานฟิลด์ทีเ่หมาะสมไปยงับรษิทั 
จนกวา่คณุจะรเีซต็คา่การเรยีกเกบ็ใหก้บัทีอ่ยู่ 1 ดว้ยตวัเอง  

หมายเหตุ: ในเรคคอรด์บรษิทั ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ คณุจะมทีีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็หรอืทีร่บัสนิคา้มากกวา่หนึง่รายการไมไ่ด ้ดงันัน้ 
คณุตอ้งปรบัการตัง้คา่การเรยีกเกบ็และการสง่สนิคา้เมือ่มกีารเรยีกคนืขอ้มลูทีอ่ยู่ ซึง่การดําเนนิการนี้มผีลกบัการตัง้คา่หลกัของทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อทีเ่รยีกคนืดว้ยเชน่กนั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิทัว่ไปเกีย่วกบัการลบและการเรยีกคนืเรคคอรด์เดมิ โปรดดูที ่การลบและเรยีกคนืเรคคอรด์เดมิ (โปรดดูที ่"การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ" ในหน้า 148) 

การลบทีอ่ยู่ทีใ่ช้ร่วมกนั 

1 นาวเิกตไปยงัเพจรายการทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั  

2 บนเมนูระดบัเรคคอรด์ของทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้ใหค้ลกิ ลบ 

3 คลกิ ตกลง บนวนิโดวก์ารยนืยนั 
 

เก่ียวกบัการเช่ือมโยงเรคคอรด์กบัท่ีอยู ่
รายการต่อไปนี้คอื เรคคอรด์บางประเภททีค่ณุสามารถเชือ่มโยงกบัทีอ่ยู่ได:้ 

 บรษิทั 

 ผูต้ดิต่อ 

 ตวัแทนจําหน่าย 

 คูค่า้ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 ถงึ 15 

คณุสามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้เพือ่ตดิตามประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ 
นอกจากนี้คณุยงัสามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนักบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเองได ้แต่คณุจะไมส่ามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้่วมกนักบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเชือ่มโยงเรคคอรด์ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 
 

การดเูรคคอรด์ท่ีอยู่จากบริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรอืคู่ค้า 
ในการดูทีอ่ยู่ทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ ซึง่กค็อืเรคคอรด์ทีอ่ยูบ่รษิทั ทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ ทีอ่ยู่ตวัแทนจําหน่าย หรอืทีอ่ยู่คูค่า้ โปรดทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี้  



ท่ีอยู่ 
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การดเูรคคอร์ดทีอ่ยู่จากบริษทั ผูติ้ดต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรือคู่ค้า   

1 บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ ใหน้าวเิกตไปทีส่ว่นทีอ่ยู่ หากมกีารตัง้คา่ไวส้าํหรบัเรคคอรด์ 

2 สาํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีคุ่ณตอ้งการดู ใหค้ลกิ ด ูจากเมนูระดบัเรคคอรด์ในแถวทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

การเข้าใช้แผนท่ีสาํหรบัท่ีอยู ่
คณุสามารถเขา้ใชแ้ผนทีส่าํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่จากภายในรายการทีอ่ยู่ หรอืจากสว่นทีอ่ยู่ของเพจรายละเอยีดทีม่สีว่นทีอ่ยู่  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: ในการเขา้ใชเ้พจแผนที ่คณุตอ้งมสีทิธิก์ารใชร้่วมกนักบัแผนทีใ่นบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 

การเข้าใช้แผนทีส่าํหรบัทีอ่ยู่ 

1 นาวเิกตไปยงัสว่นใดสว่นหนึ่งต่อไปนี้: 

 สว่นทีอ่ยู่ เชน่ สว่นทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ ทีอ่ยู่หลกัในเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: ทีอ่ยู่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย คูค่า้ โปรไฟลน์ายหน้า ลดี ผูใ้ช ้
หรอืครวัเรอืน 

 สว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ในเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจําหน่าย หรอืคูค่า้  

2 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 สาํหรบัสว่นทีอ่ยู่ในเพจรายละเอยีด ใหค้ลกิทีไ่อคอน แผนที ่ในสว่นทีอ่ยู่ 

หมายเหตุ: ไอคอนแผนทีย่งัปรากฏใหใ้ชง้านในสว่นทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็และทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ในโปรไฟล์บรษิทั ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะเป็นผูดู้แลโปรไฟลบ์รษิทั 

 สาํหรบัรายการทีอ่ยู่ในสว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ ใหค้ลกิ แผนที ่จากรายการดรอปดาวน์ทางดา้นซา้ยของทีอ่ยู ่ 

หมายเหตุ: ลงิคแ์ผนทีไ่มส่ามารถใชง้านไดใ้นเพจรายการทีอ่ยู ่

Oracle CRM On Demand จะเปิดแผนทีส่าํหรบัทีอ่ยู่ หากฟงักช์นัการแมปสามารถวเิคราะหต์ําแหน่งของทีอ่ยู่จากขอ้มลูทีอ่ยู่ได ้ดงันี้: 

 หากเรคคอรด์ทีอ่ยู่มลีะตจิูดและลองจจิูด แต่ไมม่ขีอ้มลูทีอ่ยู่อืน่ๆ Oracle CRM On Demand จะเปิดแผนทีโ่ดยมหีมดุอยู่ในตําแหน่งของละตจิูดและลองจจิูด 
และจะแสดงละตจิูดและลองจจิูดเมือ่คณุวางเมาสไ์วเ้หนอืหมดุนัน้ 

 หากเรคคอรด์ทีอ่ยู่มลีะตจิูดและลองจจิูดพรอ้มดว้ยขอ้มลูทีอ่ยู่อืน่ๆ Oracle CRM On Demand จะเปิดแผนทีโ่ดยมหีมดุอยู่ในตําแหน่งของละตจิูดและลองจจิูด 
และจะแสดงขอ้มลูทีอ่ยู่เมือ่คณุวางเมาสไ์วเ้หนอืหมดุนัน้ 

 หากเรคคอรด์ทีอ่ยู่มขีอ้มลูทีอ่ยู่ แต่ไมม่ลีะตจิูดและลองจจิูด Oracle CRM On Demand จะเปิดแผนทีโ่ดยมหีมดุอยู่ในตําแหน่งของทีอ่ยู่ 
และจะแสดงทีอ่ยู่เมือ่คณุวางเมาสไ์วเ้หนอืหมดุนัน้ หากฟงักช์นัการแมปไมส่ามารถกาํหนดตําแหน่งจากขอ้มลูทีอ่ยู่ทีม่ไีด ้
ฟงักช์นันี้จะพรอมต์ใหคุ้ณเลอืกทีอ่ยู่จากรายการของทีอ่ยู่ทีแ่นะนําซึง่กาํหนดจากขอ้มลูทีอ่ยู่ทีม่ ี

 หากเรคคอรด์ทีอ่ยู่ไมม่ทีัง้ขอ้มลูทีอ่ยู่ และขอ้มลูละตจิูดและลองจจิูด Oracle CRM On Demand จะเปิดแผนทีข่องอเมรกิาเหนอื 

หมายเหตุ: สว่นทีอ่ยู่ในโปรไฟลน์ายหน้าและเรคคอรด์ลดีไมม่ฟิีลด์ทีเ่กบ็ขอ้มลูละตจิูดและลองจจิูด ดงันัน้ 
การคลกิไอคอนแผนทีใ่นสว่นทีอ่ยู่ของโปรไฟลน์ายหน้าหรอืเรคคอรด์ลดีจะเปลีย่นเสน้ทางโดยนําคุณไปยงัเพจแผนทีท่ีฟ่งักช์นัการแมปจะเริม่การคน้หาทีอ่ยู่ทีต่่อกนัเสมอ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 



การขาย 
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 ทีอ่ยู่ 

 การทาํงานกบัโฮมเพจทีอ่ยู่ (ในหน้า 310) 

 แผนที ่(ในหน้า 331) 

 
 

ฟิลดท่ี์อยู่ 
ใชเ้พจแกไ้ขทีอ่ยู่เพือ่เพิม่ทีอ่ยู่หรอือปัเดตรายละเอยีดของทีอ่ยู่ทีม่ ีเพจแกไ้ขทีอ่ยู่จะแสดงฟิลด์ทัง้หมดทีใ่ชไ้ดก้บัทีอ่ยู่ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลท่ีอยู่หลกั 

ชือ่ทีอ่ยู่ ชือ่ของเรคคอรด์ทีอ่ยู่ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวไ้มเ่กนิ 50 ตวั ชือ่เรคคอรด์จะตอ้งไมซ่ํ้ากนั และตอ้งระบุตามค่าดฟีอลต ์

วนัทีต่รวจสอบ (ไมจ่ําเป็น) วนัทีท่ ีข่อ้มลูทีอ่ยู่ไดร้บัการตรวจสอบโดยทีม่าภายนอก ใชเ้ครือ่งมอืเลอืกวนัทีใ่นการระบุหรอือปัเดตวนัทีน่ี้ 
ซึง่วนัทีน่ี้จะเกีย่วขอ้งกต็่อเมือ่มกีารใชก้ารตรวจสอบทีอ่ยู่เทา่นัน้ มฉิะนัน้ฟิลด์นี้จะไดร้บัการยกเวน้ 

ประเภททีอ่ยู่ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกนี้ระบุประเภททีอ่ยู่ และรายการต่อไปนี้ คอืประเภททีอ่ยู่ทีใ่ชไ้ดต้ามคา่ดฟีอลต์: ทีอ่ยู่อาศยั, สาํนกังาน, บา้นพกัตากอากาศ, อืน่ๆ, 
ความงาม, สว่นตวั, ไปรษณยี์, โรงพยาบาล และคลนีคิ (จําเป็น) 

หมายเหตุ: ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกนี้จะไมส่ามารถใชไ้ดเ้มือ่คณุกาํลงัจดัทาํเรคคอรด์ทีอ่ยู่ใหมโ่ดยใชเ้พจแกไ้ขทีอ่ยู ่
ฟิลด์นี้จะใชไ้ดเ้มือ่คณุแกไ้ขเรคคอรด์ทีอ่ยู่ทีบ่นัทกึไวเ้ทา่นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้ว่มกนัขึน้ใหมใ่นเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ 
ตวัแทนจําหน่าย หรอืคู่คา้ (ในหน้า 318) และ การตัง้ค่าประเภททีอ่ยู่สาํหรบัทีอ่ยู่ทีไ่มไ่ดใ้ชร้่วมกนัโดยใชฟ้งักช์นัแกไ้ขความสมัพนัธ์ 

ข้อมูลท่ีอยู่ 

ประเทศ  ประเทศหรอืพื้นทีท่ ีใ่ชใ้นเรคคอรด์ทีอ่ยู่ ใชร้ายการดรอปดาวน์ในการเลอืกประเทศหรอืพืน้ทีส่าํหรบัทีอ่ยู่ของคณุ 

หมายเหตุ: ฟิลด์ขอ้มลูทีอ่ยู่ตรงกบัขอ้กาํหนดของไปรษณยี์เฉพาะประเทศ ตวัอย่างเชน่ ฟิลด์ทีอ่ยูส่าํหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิาใชร้หสัไปรษณยี์ (ZIP) 
ในขณะทีฟิ่ลด์ทีอ่ยู่สาํหรบัประเทศอืน่ๆ หลายประเทศใชร้หสัไปรษณยี์ (Postal Code) ฟิลด์ขอ้มลูทีอ่ยู่ต่อไปนี้ (ทีอ่ยู1่ และ ทีอ่ยู2่) จะปรากฏขึน้ 
หากไมไ่ดเ้ลอืกฟิลด์ประเทศ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้กาํหนดของไปรษณยี์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปขอ้มลูประเทศและทีอ่ยู ่

Address1 ทีอ่ยู่บรรทดัที ่1 โดยปกต ิฟิลด์นี้จะใชร้ะบุขอ้มลูทีอ่ยู ่เชน่ 10 Main Street ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวไ้มเ่กนิ 200 ตวั 
ซึง่ขอ้มลูนี้จะไดร้บัการแปลงคา่ตามหลกัการกาํหนดทีอ่ยู่ของประเทศทีเ่ลอืก (ตวัอย่างเชน่ ทีอ่ยู่และถนนของประเทศแคนาดาและสหรฐัอเมรกิา) 
โดยการแปลงคา่จะอา้งองิตามฟิลด์ประเทศ 

Address2 ทีอ่ยู่บรรทดัที ่2 ฟิลด์นี้ประกอบดว้ยรายละเอยีดทีอ่ยู่เพิม่เตมิ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวไ้มเ่กนิ 100 ตวั  

Address3 ทีอ่ยู่บรรทดัที ่3 ฟิลด์นี้ประกอบดว้ยรายละเอยีดทีอ่ยู่เพิม่เตมิ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวไ้มเ่กนิ 100 ตวั  

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะไมป่รากฏในคา่ดฟีอลต์โครงรา่งของเพจแกไ้ขทีอ่ยู่หรอืเพจรายละเอยีด หากไมไ่ดเ้ลอืกประเทศ 

เมอืง เมอืงในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ 

จงัหวดั จงัหวดัหรอืพื้นทีใ่นเรคคอรด์ทีอ่ยู่ เชน่ New Brunswick 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะเปลีย่นฟิลด์นี้เป็น รฐั หากประเทศทีเ่ลอืกแบ่งเขตการปกครองเป็นรฐั (เชน่ อนิเดยีหรอืสหรฐัอเมรกิา) 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

รหสัไปรษณยี์  รหสัไปรษณยี์ (Postal Code) เชน่ M1C 3J6 หรอืรหสัไปรษณยี์ (ZIP) สาํหรบัทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา เชน่ 19050  

คาํอธบิาย ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่100 ตวั 

ความเหน็ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่1999 ตวั  

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะไมป่รากฏตามคา่ดฟีอลต ์ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งเป็นผูต้ัง้คา่ 

สถานะตรวจสอบแลว้  ระบุวา่ทีอ่ยู่ไดร้บัการตรวจสอบแลว้หรอืไม ่และไดร้บัการคาํนวณตามฟิลด์วนัทีต่รวจสอบหรอืไม ่

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะไมป่รากฏตามคา่ดฟีอลต์ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งเป็นผูต้ัง้คา่ 

หมายเหตุ: ฟิลด์ต่อไปนี้ทีใ่ชส้าํหรบัฟงักช์นัการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ มใีหใ้ชง้านผา่นบรกิารทางเวบ็ดว้ย ฟิลด์การกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรเ์หลา่นี้จะไมป่รากฏตามคา่ดฟีอลต์ 
ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุตอ้งเป็นผูต้ัง้คา่ ฟิลด์เหลา่นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว สาํหรบัขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัวธิใีชฟิ้ลด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรจ์ากขอ้มลูทีอ่ยู่ 
(ในหน้า 324) 

สถานะการกาํหนดพกิดัทางภู

มศิาสตร์ 
สถานะของกระบวนการก◌ําหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ สาํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่ใหม ่Oracle CRM On Demand 
จะตัง้คา่ฟิลด์เป็นคา่นลั หากกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํหรบัทีอ่ยู่ไดส้าํเรจ็ Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่ฟิลด์นัน้เป็น สาํเรจ็ 
หากกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํหรบัทีอ่ยูไ่มส่าํเรจ็ Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่ฟิลด์เป็น ลม้เหลว หากคุณแกไ้ขทีอ่ยู่ Oracle CRM 
On Demand จะรเีซต็ฟิลดเ์ป็นคา่นลั  

รหสัความตรงกนัในการกาํหน

ดพกิดัทางภูมศิาสตร์ 
ความแมน่ยําหรอืคณุภาพของกระบวนการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรต์ามทีร่ะบุโดยหมายเลขรหสัความตรงกนั สาํหรบัรหสัความตรงกนัหนึง่ๆ 
หากมกีารสง่คนืผลความตรงกนัของละตจิูดและลองจจิูดหลายตําแหน่ง Oracle CRM On Demand 
จะใชค้า่ละตจิูดและลองจจิูดทีต่รงกนัคา่แรกทีส่ง่คนืมาจาก Oracle Spatial  

เวกเตอรค์วามตรงกนัในการ

กาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ 
สตรงิทีม่ ี17 ตวัอกัษรซึง่กาํหนดคณุภาพของความตรงกนัของแอททรบิวิทีอ่ยู่ทีป้่อนระหว่างการดําเนนิการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ 
เพือ่รบัขอ้มลูละตจิูดและลองจจิูดทีเ่ชือ่มโยงกบัทีอ่ยู่ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัจากหวัขอ้ต่อไปนี้:  

 ทีอ่ยู่ 

 การทาํงานกบัโฮมเพจทีอ่ยู่ (ในหน้า 310) 

 การจดัการทีอ่ยู่ (ในหน้า 312) 

 เกีย่วกบัฟิลด์พกิดัทางภูมศิาสตรใ์นประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่ (ในหน้า 323) 

 เกีย่วกบัการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรจ์ากขอ้มลูทีอ่ยู่ (ในหน้า 324) 
 

เก่ียวกบัฟิลดพิ์กดัทางภมิูศาสตรใ์นประเภทเรคคอรด์ท่ีอยู่ 
Oracle CRM On Demand มฟิีลด์พกิดัทางภูมศิาสตรต์่อไปนี้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่ ฟิลด์เหลา่นี้ไม่มใีหใ้ชง้านตามคา่ดฟีอลต์  

 ละตจิูด 

 ลองจจิูด 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งเพิม่ฟิลด์เหลา่นี้ลงในโครงรา่งเพจทีอ่ยู่หากคุณตอ้งการใชฟิ้ลด์เหล่านี้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่ฟิลด์ลงในโครงร่างเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ 
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โดยทัว่ไปฟิลด์พกิดัทางภูมศิาสตรม์กัใชเ้พือ่ระบุพกิดัทางภูมศิาสตรซ์ึง่รูจ้กักนัในชือ่ละตจิูดและลองจจิูดจากคา่ทีอ่ยู่ เชน่ ทีอ่ยู่และรหสัไปรษณยี์ 
ฟิลด์พกิดัทางภูมศิาสตรเ์หลา่นี้ใชเ้พือ่สนบัสนุนการจดัทาํแผนทีแ่ละฟงัก์ชนัทีใ่ชส้ถานทีต่ัง้ในแอปพลเิคชนัไคลเอนต์ของ Oracle CRM On Demand เชน่ Oracle CRM On 
Demand Disconnected Mobile Sales หรอืเพือ่ระบุตําแหน่งสถานทีบ่นแอปพลเิคชนัแผนที ่เชน่ Google Maps หากผูใ้ชไ้มป็่อปปเูลทฟิลด์เหลา่นี้ 
ผูใ้ชจ้ะถูกจํากดัใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะฟงักช์นัแผนทีม่าตรฐานในแอปพลเิคชนัไคลเอนต์โดยใชค้า่ทีอ่ยู่ทีม่เีท่านัน้ 

โดยปกตแิลว้ จะแสดงละตจิูดและลองจจิูดโดยใชส้ญัลกัษณ์องศา นาท ีและวนิาท ีเชน่ 59º20'30"N อย่างไรกต็าม ใน Oracle CRM On Demand 
จะแสดงและจดัเกบ็ละตจิูดและลองจจิูดเป็นขอ้มลูทศนยิมพรอ้มดว้ยเครือ่งหมายบวกหรอืลบ ดงันี้:  

 สาํหรบัละตจิูด คณุสามารถป้อนคา่ใดๆ ในชว่ง -90.0000000 ถงึ +90.0000000 โดยมตีวัเลขหลงัจุดทศนยิมไดไ้มเ่กนิ 7 หลกั หากจํานวนตวัเลขหลงัจุดทศนยิมเกนิ 7 
หลกั Oracle CRM On Demand จะปดัคา่ทีเ่กนิมา เชน่ Oracle CRM On Demand จะปดัคา่ละตจิูดขึน้จาก 89.12345678 เป็น 
89.1234568  

 สาํหรบัลองจจิูด คณุสามารถป้อนค่าใดๆ ในชว่ง -180.0000000 ถงึ +180.0000000 โดยมตีวัเลขหลงัจุดทศนยิมไดไ้มเ่กนิ 7 หลกั หากจํานวนตวัเลขหลงัจุดทศนยิมเกนิ 
7 หลกั Oracle CRM On Demand จะปดัคา่ทีเ่กนิมา เชน่ Oracle CRM On Demand จะปดัคา่ลงจากลองจจิูดที ่179.12345674 เป็น 
179.1234567  

นอกจากนี้ Oracle CRM On Demand ยงัสนบัสนุนรปูแบบทศนยิมทัว่ไปสาํหรบัละตจิูดและลองจจิูดดว้ย กลา่วคอื Oracle CRM On Demand รองรบัตวัเลขทีม่จีุด (.) 
เป็นตวัคัน่ทศนยิม แมบ้างประเทศจะใชเ้ครือ่งหมายคอมมา (,) เป็นตวัคัน่ทศนยิม แต่คณุตอ้งป้อนขอ้มลูทศนยิมโดยใชจุ้ด (.) เป็นตวัคัน่ทศนิยมสาํหรบัประเทศเหลา่นี้ Oracle CRM On 
Demand จะแสดงเลขทศนยิมตามทีจ่ดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูและไม่มกีารแปลงรปูแบบตามทอ้งถิน่สาํหรบัขอ้มลูทศนยิมนี้ 

ในการเพิม่คา่ละตจิูดและลองจจิูดลงใน Oracle CRM On Demand คณุตอ้งแปลงคา่องศา ลปิดา และพลิปิดาของละตจิูดและลองจจิูดใหเ้ป็นเลขทศนยิม ดงันี้: 

องศาทศนยิม = องศา + ลปิดา/60 + พลิปิดา/3600 

คา่ละตจิูดและลองจจิูดตอ้งมเีครือ่งหมายบวกหรอืลบกาํกบัเสมอ เนื่องจากระบบอนุญาตใหใ้ชค้า่ลบไดด้ว้ย คา่ละตจิูดทีเ่ป็นบวกหมายถงึทศิเหนอื (N) ของเสน้ศนูย์สตูร 
ขณะทีค่า่ละตจิูดทีเ่ป็นลบหมายถงึทศิใต ้(S) ของเสน้ศนูย์สตูร คา่ลองจจิูดทีเ่ป็นบวกหมายถงึทศิตะวนัออก (E) ของเสน้ไพรมเ์มรเิดยีน ขณะทีค่า่ลองจจิูดทีเ่ป็นลบหมายถงึทศิตะวนัตก (W) 
ของเสน้ไพรมเ์มรเิดยีน ตวัอย่างเชน่ ตารางต่อไปนี้แสดงคา่ตวัอย่างของฟิลด์ละตจิูดและลองจจิูดใน Oracle CRM On Demand สาํหรบัเมอืงต่างๆ 

เมอืง ละติจูด ค่าละติจูดใน Oracle CRM 
On Demand 

ลองจิจูด ค่าลองจิจูดใน Oracle CRM 
On Demand 

สตอกโฮลม์, สวเีดน 59º20'N 59.3333333 18º04'E 18.0666667 

ดารว์นิ, ออสเตรเลยี 12º27'S -12.4500000 130º50'E 130.8333333 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไมไ่ดแ้ปลงคา่ละตจิูดและลองจจิูดใหเ้ป็นคา่ทีต่อ้งใชใ้น Oracle CRM On Demand 
ฟิลด์ละตจิูดและลองจจิูดจะจดัเกบ็เฉพาะพกิดัทางภูมศิาสตร์ทีเ่ชือ่มโยงกบัทีอ่ยู่เทา่นัน้ โดยทัว่ไป แอปพลเิคชนัไคลเอนต์ของ Oracle CRM On Demand เชน่ Oracle CRM On 
Demand Disconnected Mobile Sales จะทาํหน้าทีป่ระมวลผลและแปลงขอ้มลูพกิดัทางภูมศิาสตรเ์พิม่เตมิ อย่างไรกต็าม Oracle CRM On Demand 
สามารถใชข้อ้มลูในเรคคอรด์ทีอ่ยู่เพือ่คน้หาคา่ละตจิูดและลองจจิูดทีส่อดคลอ้งสาํหรบัทีอ่ยู่ไดโ้ดยอตัโนมตัโิดยใช ้Oracle Spatial และป็อปปเูลทลงในฟิลด์ละตจิูดและลองจจิูด 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรจ์ากขอ้มลูทีอ่ยู่ (ในหน้า 324) 
 

เก่ียวกบัการกาํหนดพิกดัทางภมิูศาสตรจ์ากข้อมลูท่ีอยู่ 
หากเปิดใชก้ลไกกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรถ์ูกเลอืกในเพจโปรไฟลบ์รษิทั Oracle CRM On Demand 
จะใชข้อ้มลูในเรคคอรด์ทีอ่ยู่เพือ่คน้หาคา่ละตจิูดและลองจจิูดทีส่มัพนัธ์กบัทีอ่ยู่โดยการใช ้Oracle Spatial และหากสาํเรจ็ จะป็อปปเูลทฟิลด์ละตจิูดและลองจจิูดในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ดว้ยคา่เหลา่นี้ 
กระบวนการคน้หาและป็อปปเูลทละตจิูดและลองจจิูดจากขอ้มลูทีอ่ยู่นี้เรยีกวา่ การกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ Oracle CRM On Demand จะใช ้Oracle Spatial 
ในการคน้หาพกิดัทางภูมศิาสตรท์ีส่มัพนัธ์กนัอย่างไมป่ระสานเวลา Oracle CRM On Demand จะขา้มการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรข์องเรคคอรด์ใดๆ 
ทีม่คีา่ทีม่อียู่กอ่นแลว้ในฟิลด์ละตจิูดหรอืลองจจิูด  

Oracle CRM On Demand จะกําหนดพกิดัทางภูมศิาสตรข์องฟิลด์ละตจิูดและลองจจิูดอกีครัง้เมือ่:  

 คณุลา้งขอ้มลูในฟิลด์ละตจิูดและลองจจิูด 
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 คณุแกไ้ขฟิลด์ทีอ่ยู่ 

เก่ียวกบัฟิลดก์ารกาํหนดพิกดัทางภมิูศาสตรใ์นเรคคอรด์ท่ีอยู่ 
เรคคอรด์ทีอ่ยู่มฟิีลด์สามฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกําหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์: 

 สถานะการกาํหนดพิกดัทางภมิูศาสตร์ สถานะของกระบวนการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํหรบัเรคคอรด์ทีอ่ยู่: 

 ค่านัล ทีอ่ยู่ไมไ่ดร้บัการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร ์

 สาํเรจ็ กาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรข์องทีอ่ยูไ่ดส้าํเรจ็ 

 ล้มเหลว กาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรข์องทีอ่ยู่ไมส่าํเรจ็ 

โดยทัว่ไป ความลม้เหลวในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรเ์กดิจากขอ้มลูทีอ่ยู่ไมถู่กตอ้ง ความไมพ่รอ้มใชง้านการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํหรบัทีอ่ยู ่
หรอืความตรงกนัของทีอ่ยู่นัน้กวา้งเกนิไป  

 รหสัความตรงกนัในการกาํหนดพิกดัทางภมิูศาสตร ์ความแมน่ยําของความตรงกนัของละตจิูดและลองจจิูดกบัทีอ่ยู่หนึง่ๆ ตามทีร่ะบุโดยคา่จํานวนเตม็: 

รหสัความตรงกนัในกา

รกาํหนดพิกดัทางภมิูศา

สตร ์

คาํอธิบาย 

0 ไมม่คีวามตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํหรบัทีอ่ยู่ 

1 ความตรงกนัอย่างแม่นยําในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํหรบัทีอ่ยู่ 

2 ความตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ ดว้ยการชดเชยความแม่นยําของความตรงกนัสาํหรบัประเภทถนน 
หรอืดว้ยสว่นต่อทา้ยหรอืนําหน้าของทีอ่ยู่ 

3 ความตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ ดว้ยการชดเชยความแม่นยําของความตรงกนัสาํหรบัสว่นเลขทีบ่า้นของทีอ่ยู ่

4 ความตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ ดว้ยการชดเชยความแม่นยําของความตรงกนัสาํหรบัทีอ่ยู ่

10 ความตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ ดว้ยการชดเชยความแม่นยําของความตรงกนัสาํหรบัรหสัไปรษณยี์ 

11 ความตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ ดว้ยการชดเชยความแม่นยําของความตรงกนัสาํหรบัชือ่เมอืง 

12 ความตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ ดว้ยการชดเชยความแม่นยําของความตรงกนัสาํหรบัรหสัไปรษณยีแ์ละเมอืง 

Oracle CRM On Demand Customer Care ตัง้คา่ระดบัทีย่อมรบัไดส้าํหรบัรหสัความตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํหรบับรษิทัของคณุ Oracle 
CRM On Demand บนัทกึฟิลด์ละตจิูดและลองจจิูดทีส่ง่กลบัจากกระบวนการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรใ์นเรคคอรด์ทีอ่ยู่เฉพาะเมือ่รหสัความตรงกนัน้อยกว่าหรอืเทา่กบัรหสัที ่
Oracle CRM On Demand Customer Care ตัง้คา่ไว ้คา่นี้มกัจะถูกตัง้คา่เป็น 3 ตามคา่ดฟีอลต์ 

หาก Oracle CRM On Demand ไมพ่บความตรงกนัใดๆ ในกระบวนการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ จะกาํหนดรหสัความตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรเ์ป็น 0 
และไมป็่อปปเูลทละตจิูดและลองจจิูดในทีอ่ยู่ 

 เวกเตอรค์วามตรงกนัในการกาํหนดพิกดัทางภมิูศาสตร ์สตรงิทีม่ตีวัอกัษร 17 
ตวัซึง่ใหข้อ้มลูสรปุโดยละเอยีดเกีย่วกบัสว่นของทีอ่ยู่ทีม่สีว่นต่อความแม่นยําหรอืความไมแ่ม่นยําของละตจิูดและลองจจิูดทีส่ง่กลบัสาํหรบัทีอ่ยู่ทีป้่อน 
เครือ่งหมายคาํถามระบุตําแหน่งของฟิลด์ทีไ่มไ่ดใ้ช ้Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่ฟิลด์เวกเตอรค์วามตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํหรบัทีอ่ยู่ใดๆ 
ทีไ่มไ่ดร้บัการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรเ์ป็นชดุของเครือ่งหมายคาํถาม: ????????????????? แต่ละตําแหน่งจะมคีา่ตัง้แต่ 0 ถงึ 4 

ตารางต่อไปนี้แสดงตําแหน่งภายในสตรงิ และแอททรบิวิทีอ่ยู่ทีส่มัพนัธ์กบัแต่ละตําแหน่ง แอททรบิวิทีอ่ยู่ไมใ่ชฟิ่ลด์ทีอ่ยู่ใน Oracle CRM On Demand 
แต่เป็นคา่แทนแนวคดิของสว่นต่างๆ ของทีอ่ยู่ทีป่ระกอบกนัเป็นทีอ่ยู่ เชน่ เลขทีบ่า้นหรอืคาํนําหน้าถนน และอืน่ๆ 
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ตาํแหน่งภายในเวกเตอรค์วามตร

งกนัในการกาํหนดพิกดัทางภมิูศ

าสตร ์

แอททริบิวท่ีอยู่ 

0 ถงึ 4 ไมไ่ดใ้ช ้

5 ทีอ่ยู ่- เลขทีบ่า้น 

6 ทีอ่ยู ่- คาํนําหน้าถนน  

7 ทีอ่ยู ่- ชือ่ถนน 

8  ทีอ่ยู ่- คาํลงทา้ยถนน 

9 ทีอ่ยู ่- ประเภทถนน  

10  ไมไ่ดใ้ช ้

11 เมอืง 

12 ถงึ 13  ไมไ่ดใ้ช ้

14 รฐั 

15 ประเทศ 

16 รหสัไปรษณยี์ 

17 ไมไ่ดใ้ช ้

หมายเหตุ: Oracle Spatial จะรบัแอททรบิวิทีอ่ยู่ เชน่ เลขทีบ่า้นหรอืคาํนําหน้าถนนและอืน่ๆ 
โดยการวเิคราะหข์อ้มลูทีอ่ยู่ทีม่อียู่ในฟิลด์ทีอ่ยู่ 1, ทีอ่ยู ่2 และทีอ่ยู่ 3 ในเรคคอรด์ทีอ่ยู่ของ 
Oracle CRM On Demand วธิทีี ่Oracle Spatial 
รบัแอททรบิวิเหลา่นี้จะแตกต่างกนัไปตามประเทศ 

 
คา่ตวัเลขที ่Oracle CRM On Demand ใชต้ัง้คา่ตําแหน่งในสตรงิเวกเตอร์ความตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์ามารถเป็นไดต้ัง้แต ่0 ถงึ 4 ดงันี้: 

ค่าตาํแหน่งของเวกเตอรค์วามตรง

กนัในการกาํหนดพิกดัทางภมิูศาส

ตร ์

คาํอธิบาย 

0 หรอื 1 Oracle CRM On Demand 
พบรายการทีต่รงกนัทัง้หมดสาํหรบัแอททรบิวิทีอ่ยู่ระหวา่งการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ 

2 หรอื 3 แอททรบิวิทีอ่ยู่ไมเ่ป็นนลั อย่างไรกต็าม Oracle CRM On Demand 
ยงัไมพ่บความตรงกนัสาํหรบัแอททรบิวิระหวา่งการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ 

4 แอททรบิวิทีอ่ยู่เป็นนลั แต ่Oracle Spatial สามารถพบความตรงกนัทีใ่กลเ้คยีงได้ โดยอาศยัการประมาณคา่  

 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์การกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรเ์หลา่นี้และฟิลด์ทีอ่ยู่อืน่ๆ โปรดดูที ่ฟิลด์ทีอ่ยู ่(ในหน้า 322) 
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ตวัอย่างการกาํหนดพิกดัทางภมิูศาสตร ์
ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงวธิทีีคุ่ณสามารถใชแ้ละแปลขอ้มลูฟิลด์การกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ เมือ่ Oracle CRM On Demand กาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรใ์หก้บัทีอ่ยู่ 
พจิารณาทีอ่ยู่โดยใชค้า่ฟิลด์ตอ่ไปนี้: 

ฟิลดท่ี์อยู่ใน Oracle 
CRM On Demand 

ค่า 

ชือ่ทีอ่ยู่ Ji Yang  

ประเทศ สหรฐัอเมรกิา 

เลขที/่ถนน 1 Oracle Dr  

ทีอ่ยู ่2 Nashua 

ทีอ่ยู ่3 ไมไ่ดก้าํหนด 

เมอืง Nashua 

เขต ไมไ่ดก้าํหนด 

รฐั NH 

รหสัไปรษณยี์ 03062 

เมือ่ Oracle CRM On Demand กาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรใ์หก้บัทีอ่ยู่นี้ Oracle Spatial จะแยกสว่นทีอ่ยู่และกาํหนดค่าแอททรบิวิของทีอ่ยู่ดงันี้:  

แอททริบิวท่ีอยู่ใน Oracle Spatial ค่า 

ชือ่ (จากทีอ่ยู)่ Ji Yang 

เลขทีบ่า้น (จากทีอ่ยู)่ 1 

ชือ่ถนนจากฟิลด์ถนน Oracle Dr 

เมอืง Nashua 

รฐั NH 

ประเทศ US 

รหสัไปรษณยี์ 03062 

Oracle Spatial พยายามคน้หาความตรงกนัโดยยดึตามแอททรบิวิทีอ่ยู่เหลา่นี้ โดยการคน้หาแต่ละแอททรบิวิเหล่านี้โดยอสิระ 
แลว้ใชก้ารผสมแอททรบิวิทีอ่ยู่เพือ่คน้หาค่าประมาณทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัละตจิูดและลองจจิูด 

หลงัจากเสรจ็สิน้การกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ Oracle CRM On Demand จะกําหนดฟิลด์ต่างๆ ดงันี้: 

ฟิลดท่ี์อยู่ Oracle CRM 
On Demand 

ค่า ความเห็น 

สถานะการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ สาํเรจ็ การกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรเ์สรจ็สมบูรณ์ 

รหสัความตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทาง

ภูมศิาสตร์ 
1 Oracle Spatial พบรายการทีต่รงกนัทัง้หมด 

ลองจจิูด  -71.46006 ไมม่ ี
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ฟิลดท่ี์อยู่ Oracle CRM 
On Demand 

ค่า ความเห็น 

ละตจิูด 42.71004 ไมม่ ี

เวกเตอรค์วามตรงกนัในการกาํหนดพกิดั

ทางภูมศิาสตร ์
??030402010??000? เวกเตอรค์วามตรงกนัในการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํหรบัตวัอย่างนี้ 

เวกเตอรถ์ูกกําหนดโดยไมค่าํนึงวา่การกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตรส์าํเรจ็หรอืไม ่
แมส้าํหรบัรหสัความตรงกนัทีต่ํ่าอย่างคา่ 4 ทีไ่ม่มกีารกาํหนดละตจิูดและลองจจิูด 
เวกเตอรจ์ะยงัคงถูกกาํหนดและแสดงรายละเอยีดแอททรบิวิทีท่าํใหเ้กดิความลม้เหล

ว  

คณุสามารถแปลขอ้มลูคา่เวกเตอร ์??030402010??000? ตามทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้: 

ตาํแหน่งของเวกเต

อรค์วามตรงกนัในก

ารกาํหนดพิกดัทาง

ภมิูศาสตร ์

ค่า แอททริบิวท่ีอยู่ การแปลข้อมูลค่าเวกเตอรค์วามตรงกนั  

1 ? ไมม่ ี ไมไ่ดใ้ช ้

2 ? ไมม่ ี ไมไ่ดใ้ช ้

3 0 ไมม่ ี ไมไ่ดใ้ช ้

4 3 ไมม่ ี ไมไ่ดใ้ช ้

5 0 เลขทีบ่า้น พบรายการทีต่รงกนัทัง้หมดสาํหรบัแอททรบิวินี้ 

6 4 คาํนําหน้าถนน คา่แอททรบิวิทีอ่ยูเ่ป็นนลั แต่พบความตรงกนัทีใ่กลเ้คยีงโดยอาศยัการประมาณคา่ 

7 0 ชือ่ถนน พบรายการทีต่รงกนัทัง้หมดสาํหรบัแอททรบิวินี้ 

8 2 คาํลงทา้ยถนน แอททรบิวิทีอ่ยู่นี้มคีา่ แต่ไมพ่บความตรงกนัสาํหรบัคา่ดงักลา่ว   

9 0 ประเภทถนน พบรายการทีต่รงกนัทัง้หมดสาํหรบัแอททรบิวินี้ 

10 1 ไมม่ ี ไมไ่ดใ้ช ้

11 0 เมอืง พบรายการทีต่รงกนัทัง้หมดสาํหรบัแอททรบิวินี้ 

12 ? ไมม่ ี ไมไ่ดใ้ช ้

13 ? ไมม่ ี ไมไ่ดใ้ช ้

14 0 รฐั พบรายการทีต่รงกนัทัง้หมดสาํหรบัแอททรบิวินี้ 

15 0 ประเทศ พบรายการทีต่รงกนัทัง้หมดสาํหรบัแอททรบิวินี้ 

16 0 รหสัไปรษณยี์ พบรายการทีต่รงกนัทัง้หมดสาํหรบัแอททรบิวินี้ 

17 ? ไมม่ ี ไมไ่ดใ้ช ้
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ในหวัขอ้ต่อไปนี้:  

 ทีอ่ยู่ 

 การทาํงานกบัโฮมเพจทีอ่ยู่ (ในหน้า 310) 

 การจดัการทีอ่ยู่ (ในหน้า 312) 

 ฟิลด์ทีอ่ยู่ (ในหน้า 322) 

 เกีย่วกบัฟิลด์พกิดัทางภูมศิาสตรใ์นประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่ (ในหน้า 323) 

 
 

สินทรพัย ์
ใชเ้พจสนิทรพัย์เพือ่จดัทาํและอปัเดตสนิทรพัย์ และเพือ่จดัทาํรายการสนิทรพัย์ สนิทรพัยเ์ป็นเรคคอรด์ของผลติภณัฑท์ีม่กีารจําหน่ายใหก้บัลกูคา้หรอืบรษิทั 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูสนิทรพัย์ คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็สนิทรพัย์ได ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจสินทรพัย ์
จากโฮมเพจสนิทรพัย์ คณุสามารถจดัทาํรายการสนิทรพัย ์และสามารถจดัทาํเรคคอรด์สนิทรพัย์ได ้

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจสนิทรพัย์ของคณุได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุจะสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํสินทรพัย ์
คณุสามารถจดัทาํสนิทรพัย์ไดโ้ดยคลกิที ่ใหม่ ในสว่น สนิทรพัย์ทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ในเรคคอรด์สนิทรพัย์ โปรดดูที ่การตดิตามสนิทรพัย ์(ในหน้า 248) 
สาํหรบัขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการจดัทาํเรคคอรด์ โปรดดูที ่การจดัทําเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

การทาํงานกบัรายการสินทรพัย ์
สว่นรายการสนิทรพัย์จะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบัสนิทรพัย ์รายการนี้รวมถงึเรคคอรด์สนิทรพัย์ทีจ่ดัทาํขึน้ในพืน้ทีต่่างๆ ของ Oracle CRM On Demand ดงันี้: 

 เพจสนิทรพัย์ 

 เพจยานพาหนะและพอรต์โฟลโิอ 

 สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของสนิทรพัย์ในเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 



การขาย 

 

330  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

รายการสินทรพัย ์ ฟิลเตอร ์

สนิทรพัยท์ัง้หมด สนิทรพัยท์ัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของสนิทรพัย ์ 

สนิทรพัย์ทีแ่กไ้ขลา่สดุ สนิทรพัยท์ัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ 

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

ในการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่ ใหค้ลกิ จดัการรายการ 

การดสิูนทรพัยท่ี์แก้ไขล่าสุด 
สว่นสนิทรพัย์ทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงชือ่ของเรคคอร์ดสนิทรพัย์ทีถู่กแกไ้ขลา่สดุ 

หมายเหตุ: หากผูใ้ชป้้อนเลขกาํกบัในเรคคอรด์สนิทรพัย์ ระบบจะใชเ้ลขกาํกบันัน้เป็นชือ่ของสนิทรพัย ์มฉิะนัน้ ชือ่ผลติภณัฑจ์ะถูกใช ้
คณุสามารถเจาะลกึลงไปจากชือ่ของสนิทรพัย์เพือ่เปิดเรคคอรด์สนิทรพัย์ไดใ้นสว่น สนิทรพัยท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ ของ โฮมเพจสนิทรพัย์ และในเพจอืน่ๆ ทีม่ชี ือ่ของสนิทรพัย์ปรากฏ 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจสินทรพัยข์องคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุจะสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจสนิทรพัย์ของคณุได้ 
โดยขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุวา่จะใหแ้สดงสว่นใดบา้งในโฮมเพจสนิทรพัย์ของคณุ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจสินทรพัยข์องคณุ 

1 ในโฮมเพจสนิทรพัย์ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจสนิทรพัย์ ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การตดิตามสนิทรพัย์ (ในหน้า 248) 
 

การจดัการสินทรพัย ์
สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนทัว่ไปของประเภทเรคคอรด์หลายๆ ประเภท โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้:  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตดิตามสนิทรพัย์และฟิลด์ในเรคคอรด์สนิทรพัย์ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 
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 การตดิตามสนิทรพัย์ (ในหน้า 248) 
 

แผนท่ี 
ใชเ้พจแผนทีใ่น Oracle CRM On Demand เพือ่คน้หาทีอ่ยู่บนแผนที ่หรอืรบัเสน้ทางการขบัรถไปยงัทีอ่ยู่นัน้ ในการใชเ้พจแผนที ่
คณุตอ้งมสีทิธิก์ารใชร้ว่มกนักบัแผนทีใ่นบทบาทผูใ้ชข้องคณุ นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งทาํใหบ้ทบาทของคณุสามารถใชง้านแทบ็แผนทีไ่ด ้
หากแทบ็แผนทีย่งัไมป่รากฏในแทบ็ทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจของคณุใน Oracle CRM On Demand หลงัจากทีผู่ดู้แลระบบของคณุทาํใหบ้ทบาทของคณุสามารถใชง้านแทบ็แผนทีแ่ลว้นัน้ 
คณุสามารถเพิม่แทบ็แผนทีล่งในโครงรา่งแทบ็ของคณุได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่แทบ็ลงในโครงรา่งแทบ็ของคณุ โปรดดูที ่การแสดงแทบ็ของคุณ (ในหน้า 743) 

หมายเหตุ: หากตอ้งการใชง้านสทิธิก์ารใชร้่วมกนักบัแผนที ่และทาํใหบ้ทบาทของคณุสามารถใชง้านแทบ็แผนทีไ่ดน้ัน้ 
ผูดู้แลระบบของคณุจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการใชร้่วมกนักบัแผนทีใ่นบทบาทผูใ้ชข้องตนดว้ย หากผูดู้แลระบบของคณุไมม่สีทิธิจ์ดัการการใชร้ว่มกนักบัแผนทีใ่นบทบาทของตนเอง ผูดู้แลระบบจะตอ้งตดิต่อ 
Oracle CRM On Demand Customer Care เพือ่ขอใชง้านสทิธิด์งักลา่ว 

คณุสามารถดําเนนิการในเพจแผนทีด่งัต่อไปนี้:  

 คน้หาทีอ่ยู่บนแผนที ่

 ดําเนนิการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเพือ่หาทีอ่ยู่ในเรคคอรด์ตา่งๆ ใน Oracle CRM On Demand ซึง่ตัง้อยู่ภายในรศัมตี่อไปนี้: 

 รศัมทีีร่ะบุของตําแหน่งปจัจุบนัของคุณ 

 รศัมทีีร่ะบุของตําแหน่งอืน่ 

 รบัเสน้ทางการขบัรถไปยงัทีอ่ยู่บนแผนที ่

หมายเหตุ:ยกเวน้อนิเดยีและสงิคโปร์ ฟงักช์นัแผนทีจ่ะระบุทีอ่ยู่ในภาษาทีใ่ชก้นัมากทีส่ดุในประเทศหรอืเขตอํานาจศาลทีม่ใีนทีอ่ยู่นัน้ ตวัอย่างเชน่ สาํหรบัทีอ่ยู่ในกาตาร์ ทีอ่ยู่จะระบุเป็นภาษาอาหรบั 
และสาํหรบัทีอ่ยู่ในรสัเซยี ทีอ่ยู่จะระบุเป็นภาษารสัเซยี เป็นตน้ สาํหรบัทีอ่ยู่ในอนิเดยีและสงิคโปร์ ฟงักช์นัแผนทีจ่ะระบุทีอ่ยู่เป็นภาษาองักฤษ สาํหรบัแคนาดา ฟงักช์นัแผนทีจ่ะระบุทีอ่ยู่เป็นภาษาองักฤษ 
ยกเวน้ควเิบก ซึง่จะระบุทีอ่ยู่เป็นภาษาฝรัง่เศส 

เมือ่คณุดําเนนิการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง คณุสามารถจํากดัการคน้หาของคณุใหอ้ยู่ในรายการเรคคอรด์ทีก่าํหนดลว่งหน้าได ้ตวัอย่างเชน่ คณุอาจจดัทาํรายการผูต้ดิต่อทีม่ปีระเภทผูต้ดิตอ่ของคูค่า้ 
และดําเนนิการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีงในรายการดงักลา่วเพือ่หาผูต้ดิต่อของคูค่า้ทีอ่ยู่หา่งไมเ่กนิ 10 ไมลจ์ากตําแหน่งปจัจบุนัของคุณหรอืตําแหน่งทีคุ่ณวางแผนเดนิทางไปในวนัรุง่ข ึน้ 

ตารางต่อไปนี้แสดงหมดุทีป่รากฏอยู่บนแผนที ่

หมุด วตัถปุระสงค์ 

 

หมายถงึตําแหน่งปจัจุบนัของคณุ หากฟงักช์นัของแผนทีส่ามารถกาํหนดตําแหน่งของคุณได ้

 

หมายถงึตําแหน่งของทีอ่ยู่ทีพ่บในการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีง 

 

หมายถงึศนูย์กลางของการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

หากสามารถกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคณุได้ หมดุจะหมายถงึตําแหน่งของคณุบนแผนที ่ซึง่จะปรากฏขึน้เมือ่คุณเปิดเพจแผนที ่หากไมส่ามารถกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคุณได ้
แผนทีข่องอเมรกิาเหนอืจะปรากฏขึน้ ฟงักช์นัของแผนทีจ่ะกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคณุดงันี้: 
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 หากคอมพวิเตอรท์ีค่ณุใชง้านไดร้บัขอ้มลูของระบบกาํหนดตําแหน่งบนพืน้โลก (GPS) ฟงักช์นัของแผนทีจ่ะใชข้อ้มลู GPS ในการกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคุณ 

 หากคอมพวิเตอรข์องคณุไม่ไดร้บัขอ้มลู GPS ฟงักช์นัของแผนทีจ่ะใชอ้นิเตอรเ์ฟซการเขยีนโปรแกรมแอปพลเิคชนั (API) ของเบราเซอรข์องคณุในการกําหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคุณ ซึง่ 
API จะใชท้ีอ่ยู่ IP ของคอมพวิเตอรข์องคณุในการกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคณุ หากคอมพวิเตอรข์องคณุเชือ่มต่อกบัพรอ็กซีเ่ซริ์ฟเวอร์ 
ตําแหน่งของพรอ็กซีเ่ซริฟ์เวอรจ์ะปรากฏขึน้เป็นตําแหน่งปจัจุบนัของคณุ 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคณุ คณุตอ้งอนุญาตใหเ้บราเซอรข์องคุณเขา้ใชง้านขอ้มลูตําแหน่งปจัจุบนัของคณุ 
คณุอาจไดร้บัพรอมต์ขออนุญาตใหเ้บราเซอรข์องคณุเขา้ใชง้านขอ้มลูตําแหน่งปจัจุบนัของคณุ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัเบราเซอรท์ีคุ่ณใชแ้ละการตัง้คา่ความเป็นสว่นตวัทีคุ่ณเลอืกไวบ้นเบราเซอร ์
หากคุณไมต่กลง เบราเซอรจ์ะแสดงแผนทีด่ฟีอลต์ของอเมรกิาเหนอืแทนตําแหน่งปจัจุบนัของคณุ 

นอกจากนี้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงไอคอนเป้าหมายทีม่บีนแผนที ่ 

ไอคอน วตัถปุระสงค์ 

 

ไอคอนนี้จะปรากฏเมือ่เพจไมอ่ยู่กึง่กลางของตําแหน่งปจัจุบนัของคุณ การวางเมาสเ์หนอืไอคอนนี้จะแสดง แสดงตําแหน่งของฉัน 

 

ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมือ่เพจไมอ่ยู่กึง่กลางของตําแหน่งปจัจุบนัของคณุ การวางเมาสเ์หนอืไอคอนนี้จะแสดง ตําแหน่งของฉัน 
การคลกิทีไ่อคอนนี้จะเป็นการปรบัการขยายขนาดของแผนทีเ่พือ่ทาํใหห้มดุอยู่ในตําแหน่งกึง่กลางบนแผนที ่

หากมหีลายเรคคอรด์ถูกพลอ็ตหรอืปกัหมดุบนละตจิูดและลองจจิูดเดยีวกนั Oracle CRM On Demand จะแสดงหมดุเดยีวสาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดเหลา่นี้ 
การคลกิทีห่มดุจะแสดงรายการของชือ่เรคคอรด์ทัง้หมดทีฝ่งัอยู่และทีอ่ยู่ทีเ่ชือ่มโยง คณุสามารถเลอืกเรคคอรด์ใดกไ็ดจ้ากรายการนี้เพือ่เพิม่ทีอ่ยู่ลงในเสน้ทาง 
หรอืกาํหนดทีอ่ยู่เป็นศนูยก์ลางของพืน้ทีใ่กลเ้คยีง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรบัขอ้มลูเสน้ทาง โปรดดูที ่การรบัเสน้ทางการขบัรถ (ในหน้า 335) 
และสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โปรดดูที ่การดําเนินการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีง (ในหน้า 333) 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัความครอบคลมุของขอ้มลูทีฟ่งักช์นัแผนทีแ่ละการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ของ Oracle CRM On Demand มใีหบ้รกิาร โปรดดูที ่
ความครอบคลุมของขอ้มลูแผนทีแ่ละการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ (ในหน้า 337) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การคน้หาทีอ่ยู่บนแผนที ่(ในหน้า 332) 

 การดําเนนิการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง (ในหน้า 333) 

 การรบัเสน้ทางการขบัรถ (ในหน้า 335) 

 การเขา้ใชแ้ผนทีส่าํหรบัทีอ่ยู่ (ในหน้า 321) 
 

การค้นหาท่ีอยู่บนแผนท่ี 
หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิกีารคน้หาทีอ่ยู่ในเพจแผนทีใ่น Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: หากสามารถกําหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคณุได ้หมดุจะหมายถงึตําแหน่งของคุณบนแผนที ่ซึง่จะปรากฏขึน้เมือ่คณุเปิดเพจแผนที ่หากไมส่ามารถกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคณุได้ 
แผนทีข่องอเมรกิาเหนอืจะปรากฏขึน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการใชเ้พจแผนที ่คณุตอ้งมสีทิธิก์ารใชร้ว่มกนักบัแผนทีใ่นบทบาทผูใ้ชข้องคุณ นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งทาํใหบ้ทบาทของคณุสามารถใชง้านแทบ็แผนทีไ่ด ้
หากแทบ็แผนทีย่งัไมป่รากฏในแทบ็ทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจของคณุใน Oracle CRM On Demand หลงัจากทีผู่ดู้แลระบบของคณุทาํใหบ้ทบาทของคณุสามารถใชง้านแทบ็แผนทีแ่ลว้นัน้ 
คณุสามารถเพิม่แทบ็แผนทีล่งในโครงรา่งแทบ็ของคณุได้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่แทบ็ลงในโครงรา่งแทบ็ของคณุ โปรดดูที ่การแสดงแทบ็ของคุณ (ในหน้า 743) 



แผนท่ี 
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การค้นหาทีอ่ยู่บนแผนที ่

1 คลกิทีแ่ทบ็ แผนที ่

2 ในเพจแผนที ่ในกรอบการคน้หา ใหพ้มิพท์ีอ่ยู่ทีคุ่ณตอ้งการคน้หา 

คณุตอ้งใชเ้ครือ่งหมายคอมมาเพือ่คัน่อลีเิมนต์ของทีอ่ยู่ และคุณตอ้งป้อนชือ่หรอืรหสัประเทศเป็นอลีเิมนต์สดุทา้ยในทีอ่ยู่ รปูแบบของทีอ่ยู่อาจแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศ 
การคน้หาจะไมค่ํานงึวา่ตอ้งเป็นตวัพมิพท์ีต่รงกนั ตวัอย่างวธิทีีคุ่ณใชป้้อนทีอ่ยู่มดีงันี้: 

 Avenida Vitacura 2939 Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile 

 5805 Owens Drive, Pleasanton, CA 94588, USA 

 Unit 6, IDA Business Park, Dangan, Galway, IE 

 Leela Infopark, 10th Floor, technopark campus, Plot No. 02, Kariavattom P.O., Trivandrum, KL 
695581, In 

คณุสามารถป้อนชือ่ของเมอืงและประเทศไดด้ว้ย ในกรณนีี้ฟงักช์นัแผนทีจ่ะแสดงทีอ่ยู่ดฟีอลต์สาํหรบัเมอืงและประเทศนัน้ สาํหรบัรายการทีต่รงกนัหลายรายการ 
การคน้หาจะแสดงทีอ่ยู่ทีต่รงกนัทีม่ที ีพ่บ และพรอมต์ใหค้ณุเลอืกหนึง่ในทีอ่ยู่เหลา่นัน้ ตวัอย่างเชน่ หากคุณป้อนสตรงิ Toronto, Canada ในภาษาองักฤษ 
การคน้หาจะแสดงทีอ่ยู่สองรายการ ทีอ่ยู่หนึง่คอืทีอ่ยู่ดฟีอลตส์าํหรบั Toronto ใน Prince Edward Island และอกีทีอ่ยู่คอืทีอ่ยู่ดฟีอลต์สาํหรบั Toronto ใน 
Ontario ซึง่ทัง้สองเมอืงอยู่ในแคนาดา Oracle Maps จะระบุทีอ่ยู่นัน้  

3 คลกิทีไ่อคอนแว่นขยาย 

หมดุทีอ่ยู่บนแผนทีห่มายถงึตําแหน่งของทีอ่ยู่ หากพบขอ้มลูทีต่รงกนักบัเกณฑก์ารคน้หาของคณุมากกวา่หนึ่งรายการ ขอ้มลูทีต่รงกนัจะแสดงในรายการ และคณุสามารถเลอืกขอ้มลูทีต่รงกนัทีถู่กตอ้งได ้
ซึง่จะแสดงขอ้มลูทีต่รงกนัสงูสดุ 10 รายการ หากพบขอ้มลูทีต่รงกนัมากกวา่ 10 รายการ คณุสามารถเลือ่นดูขอ้มลูทีต่รงกนัเพิม่เตมิได ้

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 แผนที ่(ในหน้า 331) 

 การดําเนนิการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง (ในหน้า 333) 

 การรบัเสน้ทางการขบัรถ (ในหน้า 335) 
 

การดาํเนินการค้นหาพื้นท่ีใกล้เคียง 
ในการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง Oracle CRM On Demand 
จะตรวจสอบทีอ่ยูท่ ีจ่ดัเกบ็ไวใ้นเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุเพือ่กาํหนดวา่ทีอ่ยู่ดงักลา่วอยู่ภายในรศัมทีีคุ่ณระบุไวส้าํหรบัการคน้หาหรอืไม่ หาก Oracle CRM On Demand 
พบทีอ่ยู่ทีต่ ัง้อยู่ภายในรศัมกีารคน้หา ระบบจะปกัหมดุลงบนแผนทีเ่พือ่ระบุตําแหน่งของทีอ่ยู่ คณุจะเหน็ชือ่และทีอ่ยู่ของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัหมดุเมือ่คณุวางตวัชีไ้วบ้นหมดุ 

การคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีงจะอาศยัขอ้มลูในฟิลด์ละตจิูดและลองจจิดูในทีอ่ยู่ทีค่น้หา ดงันัน้ คณุตอ้งแน่ใจวา่ฟิลด์เหลา่นี้จะป็อปปเูลทในทีอ่ยู่ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง 
หากคุณตอ้งการใหพ้บทีอ่ยู่เมือ่ใชก้ารคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ละตจิูดและลองจจิูด โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์รหสัภูมศิาสตรใ์นประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่ (โปรดดูที ่
"เกีย่วกบัฟิลด์พกิดัทางภูมศิาสตรใ์นประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู"่ ในหน้า 323) 

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีง และแสดงประเภททีอ่ยู่ทีไ่ดท้าํเครือ่งหมายไวใ้นประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภท เมือ่คณุดําเนนิการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

ประเภทเรคคอรด์ท่ีสนับสนุน ท่ีอยู่ท่ีทาํเครื่องหมายไว้ในการค้นหาพื้นท่ีใกล้เคียง 

บรษิทั ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้หรอืทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ของบรษิทั 



การขาย 
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ประเภทเรคคอรด์ท่ีสนับสนุน ท่ีอยู่ท่ีทาํเครื่องหมายไว้ในการค้นหาพื้นท่ีใกล้เคียง 

กจิกรรม ทีอ่ยู่ในฟิลด์ทีอ่ยู่ในกจิกรรม เชน่ ทีอ่ยู่ในการตดิต่อของผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ ทีอ่ยู่หลกัของผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ: หากสามารถกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคณุได ้หมดุจะหมายถงึตําแหน่งของคุณบนแผนที ่ซึง่จะปรากฏขึน้เมือ่คณุเปิดเพจแผนที ่หากไมส่ามารถกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคณุได้ 
แผนทีข่องอเมรกิาเหนอืจะปรากฏขึน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการใชเ้พจแผนที ่คณุตอ้งมสีทิธิก์ารใชร้ว่มกนักบัแผนทีใ่นบทบาทผูใ้ชข้องคุณ นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งทาํใหบ้ทบาทของคณุสามารถใชง้านแทบ็แผนทีไ่ด ้
หากแทบ็แผนทีย่งัไมป่รากฏในแทบ็ทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจของคณุใน Oracle CRM On Demand หลงัจากทีผู่ดู้แลระบบของคณุทาํใหบ้ทบาทของคณุสามารถใชง้านแทบ็แผนทีแ่ลว้นัน้ 
คณุสามารถเพิม่แทบ็แผนทีล่งในโครงรา่งแทบ็ของคณุได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่แทบ็ลงในโครงรา่งแทบ็ของคณุ โปรดดูที ่การแสดงแทบ็ของคุณ (ในหน้า 743) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีงเพือ่หาบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อทีต่ัง้อยู่ภายในรศัมทีีร่ะบุของตําแหน่งปจัจุบนัของคณุ 

หมายเหตุ: การคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีงจะแสดงตําแหน่งของเรคคอรด์ 500 รายการแรกทีอ่ยู่ภายในรศัมทีีร่ะบุ 

การดาํเนินการค้นหาพื้นทีใ่กล้เคียงภายในรศัมีทีร่ะบุของตาํแหน่งปัจจุบนัของคุณ 

1 คลกิทีแ่ทบ็ แผนที ่

2 ในเพจแผนที ่ในกรอบการคน้หา ใหค้ลกิทีลู่กศรคู่เพือ่แสดงฟิลดเ์กณฑก์ารคน้หาในแทบ็ รอบตวัฉนั 

3 ในแทบ็ รอบตวัฉนั ของกรอบการคน้หา ใหป้้อนเกณฑส์าํหรบัการคน้หาของคณุ แลว้คลกิทีไ่อคอนแวน่ขยาย 

หมายเหตุ: คณุสามารถคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์เกณฑก์ารคน้หาต่างๆ ในตารางทีอ่ยู่สว่นทา้ยของหวัขอ้นี้ 

หมดุจะปรากฏบนแผนทีเ่พือ่ระบุตําแหน่งของทีอ่ยู่ทีพ่บภายในรศัมทีีร่ะบุ  

4 ในการดูชือ่และทีอ่ยู่ของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัหมดุในกรอบแผนที ่ใหว้างตวัชีบ้นหมดุ 

5 หากตอ้งการลา้งผลลพัธ์ของการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีงทีล่งจุดเป็นหมดุบนแผนที ่ใหค้ลกิ ลา้งผลลพัธ์ ทีด่า้นลา่งของแทบ็ รอบตวัฉนั  

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิดีําเนนิการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีงภายในรศัมทีีร่ะบุของตําแหน่งทีคุ่ณเลอืก 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการใชท้ีอ่ยู่ทีร่ะบุเป็นศูนย์กลางสาํหรบัการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีงของคุณ และหากทีอ่ยู่ดงักลา่วยงัไมไ่ดร้บัการระบุตําแหน่งบนแผนทีด่ว้ยหมดุ 
ใหค้น้หาทีอ่ยู่นัน้กอ่นทีคุ่ณจะดําเนินการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การคน้หาทีอ่ยู่บนแผนที ่(ในหน้า 332) 

การดาํเนินการค้นหาพื้นทีใ่กล้เคียงภายในรศัมีทีร่ะบุของตาํแหน่งทีค่ณุเลือก 

1 ในเพจแผนที ่ใหต้ัง้คา่ศนูย์กลางสาํหรบัการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีงของคณุบนแผนที ่

ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 บนแผนที ่ใหค้ลกิทีห่มดุทีร่ะบุทีอ่ยู่ทีค่ณุตอ้งการใชเ้ป็นศนูย์กลางสาํหรบัการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีงของคณุ แลว้คลกิ ตัง้คา่เป็นศนูย์กลางของพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

 บนแผนที ่ใหค้ลกิขวาทีต่ําแหน่งทีค่ณุตอ้งการใชเ้ป็นศนูย์กลางสาํหรบัการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง แลว้คลกิ ตัง้คา่เป็นศูนย์กลางของพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

หมายเหตุ: หากทีอ่ยู่ทีคุ่ณตอ้งการใชเ้ป็นศนูย์กลางสาํหรบัการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีงยงัไมแ่สดงบนแผนที ่ใหค้น้หาทีอ่ยู่ดงักลา่วกอ่นตามทีอ่ธบิายไวใ้น การคน้หาทีอ่ยู่บนแผนที ่(ในหน้า 
332) 

ศนูย์กลางทีคุ่ณตัง้คา่ไวส้าํหรบัการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีงจะระบุดว้ยหมดุ 

2 ในกรอบการคน้หา หากฟิลด์เกณฑก์ารคน้หาในแทบ็ รอบตวัฉนั ไมป่รากฏ ใหค้ลกิทีล่กูศรคูเ่พือ่แสดงฟิลด ์



แผนท่ี 
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3 ในแทบ็ รอบตวัฉนั ของกรอบการคน้หา ใหป้้อนเกณฑส์าํหรบัการคน้หาของคณุ แลว้คลกิทีไ่อคอนแวน่ขยาย 

หมดุจะปรากฏบนแผนทีเ่พือ่ระบุตําแหน่งของทีอ่ยู่ทีพ่บภายในรศัมทีีร่ะบุ  

4 ในการดูชือ่และทีอ่ยู่ของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัหมดุในกรอบแผนที ่ใหว้างตวัชีบ้นหมดุ 

5 หากตอ้งการลา้งผลลพัธ์ของการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีงทีล่งจุดเป็นหมดุบนแผนที ่ใหค้ลกิ ลา้งผลลพัธ์ ทีด่า้นลา่งของแทบ็ รอบตวัฉนั  

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายฟิลด์เกณฑส์าํหรบัการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

ฟิลดเ์กณฑ์การค้นหา คาํอธิบาย 

เลอืกประเภทเรคคอรด์ เลอืกประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการคน้หา เชน่ บรษิทั กจิกรรม หรอืผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีง 

ประเภททีอ่ยู่ รายการสาํหรบัเลอืกนี้ใชเ้ฉพาะกบัการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีงของบรษิทัเทา่นัน้และสามารถมคีา่ต่อไปนี้: 

 ท่ีอยู่ท่ีรบัสินค้า การคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีงของบรษิทัถูกจํากดัไวก้บัทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้เทา่นัน้ 

 ท่ีอยู่ท่ีเรียกเกบ็ การคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีงของบรษิทัถูกจํากดัไวก้บัทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็เทา่นัน้ นีเ่ป็นค่าดฟีอลต ์

เลอืกรายการ เลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการคน้หา คณุสามารถเลอืกรายการทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณสามารถใชง้านไดใ้นฟิลด์นี้ 

รศัม ี เลอืกรศัมสีาํหรบัการคน้หาพื้นทีใ่กลเ้คยีง ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดค้อื 1, 5, 10, 20 และ 25 หากคณุไมเ่ลอืกคา่ ระบบจะใชค้า่ดฟีอลต์ 10 
สาํหรบัการคน้หา 

หน่วย เลอืกหน่วยทีใ่ชใ้นการวดัรศัม ีตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดค้อื ไมลแ์ละกโิลเมตร 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 แผนที ่(ในหน้า 331) 

 การคน้หาทีอ่ยู่บนแผนที ่(ในหน้า 332) 

 การรบัเสน้ทางการขบัรถ (ในหน้า 335) 
 

การรบัเส้นทางการขบัรถ 
หวัขอ้นี้อธบิายวธิกีารรบัเสน้ทางการขบัรถไปยงัทีอ่ยู่ในเพจแผนทีใ่น Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: หากสามารถกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคณุได ้หมดุจะหมายถงึตําแหน่งของคุณบนแผนที ่ซึง่จะปรากฏขึน้เมือ่คณุเปิดเพจแผนที ่หากไมส่ามารถกาํหนดตําแหน่งปจัจุบนัของคณุได้ 
แผนทีข่องอเมรกิาเหนอืจะปรากฏขึน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการใชเ้พจแผนที ่คณุตอ้งมสีทิธิก์ารใชร้ว่มกนักบัแผนทีใ่นบทบาทผูใ้ชข้องคุณ นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งทาํใหบ้ทบาทของคณุสามารถใชง้านแทบ็แผนทีไ่ด ้
หากแทบ็แผนทีย่งัไมป่รากฏในแทบ็ทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจของคณุใน Oracle CRM On Demand หลงัจากทีผู่ดู้แลระบบของคณุทาํใหบ้ทบาทของคณุสามารถใชง้านแทบ็แผนทีแ่ลว้นัน้ 
คณุสามารถเพิม่แทบ็แผนทีล่งในโครงรา่งแทบ็ของคณุได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่แทบ็ลงในโครงรา่งแทบ็ของคณุ โปรดดูที ่การแสดงแทบ็ของคุณ (ในหน้า 743) 

การรบัเส้นทางการขบัรถ 

1 คลกิทีแ่ทบ็ แผนที ่



การขาย 
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2 เพิม่จดุเริม่ตน้และปลายทางสาํหรบัเสน้ทางการขบัรถ หรอือาจเรยีกวา่จุดเริม่ตน้และจุดหยุด โดยใชว้ธิกีารใดวธิกีารหนึง่ต่อไปนี้ในเพจแผนที:่ 

 ในกรอบการคน้หา ใหค้ลกิลูกศรคู่ และในแทบ็ เสน้ทาง ใหป้้อนทีอ่ยู่สาํหรบัจุดเริม่ตน้ในฟิลด์ทีเ่ขยีนวา่ A แลว้ป้อนทีอ่ยู่สาํหรบัปลายทางหรอืจุดหยุดในฟิลด์ทีเ่ขยีนวา่ B 

คณุตอ้งใชเ้ครือ่งหมายคอมมาเพือ่คัน่อลีเิมนต์ของทีอ่ยู่ และคุณตอ้งป้อนชือ่หรอืรหสัประเทศเป็นอลีเิมนต์สดุทา้ยในทีอ่ยู่ รปูแบบของทีอ่ยู่อาจแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศ  

สาํหรบัรายชือ่ประเทศและรหสัประเทศแบบสองตวัอกัษรที ่Oracle Maps สนบัสนุน โปรดดูที ่เพจ Oracle Maps Geocoder Metadata 
Web (http://elocation.oracle.com/geocoder/metadata.jsp) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรปูแบบทีอ่ยู่ที ่Oracle 
Maps สนบัสนุน โปรดดูที ่เพจ Oracle Maps Geocoder Concepts Web 
http://elocation.oracle.com/geocoder/concept.html 

 คลกิขวาทีต่ําแหน่งเริม่ต้นบนแผนที ่แลว้เลอืก เพิม่ลงในเสน้ทาง เพือ่เพิม่จุดเริม่ตน้ลงในฟิลด์ทีเ่ขยีนวา่ A ในแทบ็ เสน้ทาง แลว้คลกิขวาทีต่ําแหน่งปลายทาง แลว้เลอืก เพิม่ลงในเสน้ทาง 
เพือ่เพิม่จุดหยุดลงในฟิลด์ทีเ่ขยีนวา่ B  

 คลกิหมดุบนแผนที ่แลว้เลอืก เพิม่ลงในเสน้ทาง เพือ่เพิม่จุดเริม่ตน้ลงในฟิลด์ทีเ่ขยีนวา่ A ในแทบ็ เสน้ทาง แลว้คลกิทีห่มดุปลายทาง แลว้เลอืก เพิม่ลงในเสน้ทาง 
เพือ่เพิม่จุดหยุดลงในฟิลด์ทีเ่ขยีนวา่ B 

คณุสามารถผสมผสานวธิกีารเหลา่นี้เพือ่เพิม่จุดเริม่ตน้และจุดหยุดไดต้ามตอ้งการ   

หมายเหตุ: หากคุณป้อนทีอ่ยู่ในฟิลด์คน้หาในกรอบการคน้หา และหากมจีุดเริม่ต้น (A) และจุดหยุด (B) อยู่ในแทบ็ เสน้ทาง จะมกีารเพิม่ทีอ่ยู่เป็นจุดหยุด (C) 
เมือ่คณุดําเนนิการคน้หา 

3 คลกิทีไ่อคอนแว่นขยาย 

ในแทบ็เสน้ทาง Oracle CRM On Demand ไดเ้ริม่เสน้ทางการขบัรถ เสน้ทางหรอืการด์แสดงเสน้ทางจะใหเ้สน้ทางการขบัรถทีเ่ป็นไปได ้
รวมถงึเวลาและระยะทางโดยประมาณของแต่ละเสน้ทาง คลา้ยกบัขอ้มลูเสน้ทางการขบัรถจาก Global Positioning Systems ทีม่จีําหน่ายในทางการคา้ Oracle 
CRM On Demand ยงัแสดงเครือ่งหมายป้ายจุดหมายปลายทางและเสน้ทางบนแผนทีด่ว้ย 

หากคุณป้อนจุดหยุดปลายทางหลายจุด ตวัอย่างเชน่ จุดเริม่ตน้ A ทีม่จีุดหยุด B และ C ขอ้มลูการขบัรถจะรวมเสน้ทางจากจุดเริม่ตน้ A ไปยงัจุดหยุด B และจากจุดหยุด B 
ไปยงัจุดหยุด C หากคุณตอ้งการรบัเสน้ทางจากตําแหน่งปจัจุบนัของคุณไปยงัจุดหยุด ใหร้วมตําแหน่งปจัจุบนัของคุณเป็นจุดเริม่ตน้โดยคลกิทีห่มดุตําแหน่งของฉัน แลว้คลกิ 
เพิม่ลงในเสน้ทาง     

หมายเหตุ: เสน้ทางการขบัรถจะอา้งองิตามขอ้มูลถนนทีใ่กลท้ีส่ดุสาํหรบัทีอ่ยู่ทีม่จีาก Oracle Maps ดงันัน้ ป้ายจุดหยุดอาจจะปกัหมดุไดไ้มต่รงกบัทีอ่ยู่นัน้ๆ บนแผนที ่

4 หากตอ้งการทาํใหจุ้ดหยุดอยู่กึง่กลางในมมุมองแผนทีข่องคณุ ใหค้ลกิทีป้่ายจุดหยุด เชน่ B, C เป็นตน้ ในขอ้มลูแสดงเสน้ทาง 

การทาํใหจุ้ดหยุดอยู่กึง่กลางในมมุมองแผนทีข่องคณุจะทาํไดก้ต็่อเมือ่เสน้ทางปรากฏบนแผนที ่หากคณุลา้งขอ้มลูเสน้ทางโดยคลกิทีไ่อคอน x ในขอ้มลูแสดงเสน้ทาง 
หรอืโดยการเปลีย่นแปลงจุดหยุด หรอืหากคุณไม่ไดค้ลกิทีแ่วน่ขยายหลงัจากป้อนจุดหยุด แผนทีจ่ะไมอ่ยู่กึง่กลางจุดหยุด 

5 หากตอ้งการลา้งผลลพัธ์ทีไ่ดส้าํหรบัเสน้ทางการขบัรถ ใหค้ลกิ x ในขอ้มลูแสดงเสน้ทาง  

ระบบจะลา้งขอ้มลูเสน้ทางดว้ยเชน่กนั หากคณุเปลีย่นแปลงจุดหยุดทีม่อียู่ เชน่ หากคุณแกไ้ขจุดหยุด ลบจุดหยุดออก หรอืกลบัลาํดบัของจุดหยุด 

6 ในการพมิพเ์สน้ทางการขบัรถ ใหค้ลกิไอคอนเครือ่งพมิพใ์นการด์ผลลพัธ์ของการขบัรถ: 

 

วนิโดวแ์สดงตวัอย่างกอ่นพมิพท์ีเ่ปิดขึน้จะแสดงสแนปชอทของแผนทีพ่รอ้มเสน้ทางการขบัรถ การแสดงตวัอย่างจะมจีุดหยุดทัง้หมด ทีอ่ยู่ของจุดหยดุ 
สรปุเวลาและระยะทางสาํหรบัการเดนิทาง และแผนทีแ่สดงเสน้ทางทีม่ที ัง้หมด ต่อจากรปูภาพแผนทีแ่ลว้จะเป็นตารางของเสน้ทางการขบัรถพรอ้มกบัเวลาในการขบัโดยประมาณ 
จุดหยุดในตารางเป็นรหสัสทีีต่รงกบัสขีองหมดุแสดงจุดหยุดบนแผนที ่

นอกจากนี้ ตวัเลอืกทีไ่ดอ้ธบิายในตารางต่อไปนี้จะปรากฏใชง้านเป็นลงิคท์ีด่า้นลา่งของแทบ็ เสน้ทาง 

ตวัเลือก คาํอธิบาย 

เพิม่จุดหยุด เลอืกตวัเลอืกนี้เพือ่เพิม่จุดหยุดปลายทางเพิม่เตมิไดส้งูสดุสีจ่ดุ จุดเริม่ตน้และจุดหยุดจะมใีหใ้ชง้านตามคา่ดฟีอลต์  

http://elocation.oracle.com/geocoder/metadata.jsp
http://elocation.oracle.com/geocoder/concept.html
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ตวัเลือก คาํอธิบาย 

ตวัเลอืกเพิม่เตมิ เลอืกตวัเลอืกนี้เพือ่ระบุการตัง้คา่เพิม่เตมิสาํหรบัเสน้ทางการขบัรถ เชน่: 

 การตัง้ค่าเส้นทาง เรว็ทีส่ดุหรอืสัน้ทีส่ดุ คา่ดฟีอลต์คอืเรว็ทีส่ดุ 

 การตัง้ค่าถนน ทางพเิศษหรอืถนนสายย่อย คา่ดฟีอลต์คอืทางพเิศษ 

 หน่วยวดัระยะทาง อมิพเีรยีลหรอืการวดั คา่ดฟีอลต์คอือมิพเีรยีล 

 ภาษา ภาษาทีม่ใีหใ้ชง้านสาํหรบัเสน้ทางการขบัรถ คอื องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั อติาล ีและสเปน คา่ดฟีอลต์คอืองักฤษ 

กลบัทีอ่ยู่ เลอืกตวัเลอืกนี้เพือ่กลบัลาํดบัของจุดเริม่ตน้และจุดหยุดในขอ้มลูระบุเสน้ทาง 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 แผนที ่(ในหน้า 331) 

 การคน้หาทีอ่ยู่บนแผนที ่(ในหน้า 332) 

 การดําเนนิการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง (ในหน้า 333) 
 

ความครอบคลุมของข้อมูลแผนท่ีและการกาํหนดพิกดัทางภมิูศาสตร ์
ฟงักช์นัแผนทีแ่ละการกาํหนดพกิดัทางภูมศิาสตร์ทีใ่ชอ้า้งองิของ Oracle CRM On Demand ใหบ้รกิารโดย Oracle Spatial and Graph 
ตารางต่อไปนี้แสดงความครอบคลมุของขอ้มลูที ่Oracle Spatial and Graph มใีหบ้รกิาร 

พื้นท่ี ประเทศหรือพื้นท่ี 

อเมรกิาเหนอื บาฮามาส, เบลซี, เบอรม์วิดา, แคนาดา, หมูเ่กาะเคย์แมน, คอสตารกิา, ควิบา, สาธารณรฐัโดมนิกินั, 
เอลซลัวาดอร,์ กวัเตมาลา, ฮอนดูรสั, จาเมกา, เมก็ซโิก, นกิารากวั, ปานามา, เปอรโ์ตรโิก, 
หมูเ่กาะเวอรจ์นิสหรฐั, สหรฐัอเมรกิา 

ยุโรป แอลเบเนยี, อนัดอรร์า, ออสเตรยี, อาเซอรไ์บจาน, เบลารสุ, เบลเยยีม, บอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา, 
พืน้ทีฐ่านอํานาจอธปิไตยองักฤษ, บลัแกเรยี, หมูเ่กาะแชนเนล, โครเอเชยี, ไซปรสั, เขตเป็นกลาง UN 
ในไซปรสั, สาธารณรฐัเชก็, เดนมาร์ก, องักฤษ, เอสโตเนยี, มาซโีดเนยี, ฟินแลนด์, ฝรัง่เศส, จอรเ์จยี, 
เยอรมน,ี ยบิรอลตาร,์ กรซี, ฮงัการ,ี ไอซแ์ลนด์, ไอรแ์ลนด์, เกาะแมน, อติาล,ี คาซคัสถาน, โคโซโว, 
ครีก์ซีสถาน, ลตัเวยี, ลกิเตนสไตน์, ลทิวัเนยี, ลกัเซมเบริก์, มอลตา, มอลโดวา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, 
เนเธอรแ์ลนด์, ไอรแ์ลนด์เหนอื, นอรเ์วย์, โปแลนด,์ โปรตุเกส, โรมาเนยี, รสัเซยี, ซานมารโีน, สกอ็ตแลนด์, 
เซอรเ์บยี, สโลวาเกยี, สโลวเีนยี, สเปน, สวเีดน, สวติเซอรแ์ลนด์, ตุรก,ี เขตปกครองตุรก-ีไซปรสั, ยูเครน, 
อุซเบกสิถาน, นครรฐัวาตกินั, เวลส ์

เอเชยีแปซฟิิก ออสเตรเลยี, บงัคลาเทศ, บรไูนดารสุซาลาม, กมัพชูา, ฮอ่งกง-จนี, อนิเดยี, อนิโดนเีซยี, มาเก๊า-จนี, 
มาเลเซยี, มลัดฟีส,์ มองโกเลยี, เนปาล, นวิซแีลนด์, ฟิลปิปินส์, สงิคโปร,์ ศรลีงักา, ไตห้วนั, ไทย, 
เวยีดนาม 

อเมรกิาใต ้ อารเ์จนตนิา, อารบูา, บารเ์บโดส, โบลเิวยี, บราซลิ, ชลิ,ี โคลมัเบยี, เอกวาดอร์, หมูเ่กาะฟอลก์แลนด์, 
เฟรนชเ์กยีนา, กวาเดอลปู, กายอานา, มารต์นิีก, ปารากวยั, เปร,ู แซงต์ บารเ์ตเลม,ี เซนต์คติสแ์ละเนวสิ, 
เซนต์วนิเซนต์และเกรนาดนีส,์ หมูเ่กาะเซาทจ์อร์เจยีและเซาทแ์ซนด์วชิ, ซรูนิาเม, ตรนิแิดดและโตเบโก, 
อุรกุวยั, เวเนซเุอลา  



การขาย 
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พื้นท่ี ประเทศหรือพื้นท่ี 

ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา แองโกลา, บาหเ์รน, เบนนิ, บอตสวานา, บุรนุด,ี อยีปิต,์ ฉนวนกาซา, กานา, กนิ,ี อริกั, อสิราเอล, 
ไอวอรีโ่คสต์, จอรแ์ดน, เคนยา, คเูวต, เลบานอน, เลโซโท, มาลาว,ี มาล,ี โมรอ็กโก, โมซมับกิ, นามเิบยี, 
ไนเจอร,์ ไนจเีรยี, โอมาน, กาตาร์, เรอูนยีง, รวนัดา, ซาอดุอีาระเบยี, เซเนกลั, แอฟรกิาใต,้ เซนต์เฮเลนา, 
อสัเซนซนั และตรสิตนัดากนูยา, สวาซแิลนด์, แทนซาเนยี, โตโก, ตูนเิซยี, ยูกนัดา, สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส,์ 
แซมเบยี, ซมิบบัเว 

หมายเหตุ: ประเทศทีไ่มไ่ดร้บัการระบุชือ่ไวใ้นตารางนี้มเีลเยอรแ์ผนทีแ่บบจํากดัทีใ่หบ้รกิารโดยผลติภณัฑ์ Nokia World Map เทา่นัน้ 
ขอ้มลูของเกาหลใีตต้อ้งโฮสต์ในประเทศและปจัจุบนัยงัไมม่วีนัทีใ่นการปรบัใชง้าน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 แผนที ่(ในหน้า 331) 

 การคน้หาทีอ่ยู่บนแผนที ่(ในหน้า 332) 

 การดําเนนิการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง (ในหน้า 333) 

 การรบัเสน้ทางการขบัรถ (ในหน้า 335) 

 การเขา้ใชแ้ผนทีส่าํหรบัทีอ่ยู่ (ในหน้า 321) 
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5 การวางแผนธรุกิจ 

หวัขอ้นี้จะแนะนําคณุสมบตักิารวางแผนธุรกจิทีม่ใีหใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand 

เก่ียวกบัการวางแผนธรุกิจ 
Oracle CRM On Demand สนบัสนุนการจดัการบรษิทัและผูต้ดิต่อ การจดัการนี้รวมถงึการจดัการโปรไฟลบ์รษิทัและผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทักบัผูต้ดิต่อ 
และการจดัทาํแผนโดยรวมสาํหรบัวธิปีนัสว่นการจดัหาเงนิทนุและทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ   

เมือ่ทมีขายและการตลาดยา้ยจากกลยุทธ์เน้นผลติภณัฑม์าเป็นกลยุทธ์การขายจากบรษิทั (หรอืจากลกูคา้) การนําเสนอบรษิทัหลกัและการวางแผนธุรกจิเชงิกลยุทธ์มคีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ 
ทมีขายและการตลาดจะกาํหนดสิง่ต่อไปนี้: 

 โอกาสทางการขายทีม่แีนวโน้มของธุรกจิ 

 เป้าหมายเชงิกลยุทธ์ 

 รายการกจิกรรมทีก่าํหนดเพือ่ใหต้รงตามเป้าหมายเหลา่นี้และไดร้บัโอกาสทางการขาย 

 เป้าหมายเชงิกลยุทธ์ของบรษิทัทัง้หมด 

 เป้าหมายทีจ่บัตอ้งไดซ้ึง่มกีารกาํหนดทีเ่หมาะสมของโอกาสทางการขายทีม่แีนวโน้ม  

Oracle CRM On Demand สนบัสนุนกลยุทธ์และกระบวนการขายเพือ่จดัการบรษิทัหลกัของคณุทีช่ว่ยใหท้มีของบรษิทัจดัทาํและจดัการดงัต่อไปนี้: 

 แผนงานธุรกจิและขอ้ผกูพนั 

 วตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 โอกาสทางการขาย 

 กจิกรรม 

หมายเหตุ: คณุสมบตัแิผนธุรกจิ วตัถุประสงค์ บรษิทัตามแผน ผูต้ดิต่อเรือ่งการวางแผน และโอกาสของแผนถูกพฒันาขึน้ในบรบิทของ Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition อย่างไรกต็าม ลกูคา้ของ Oracle CRM On Demand สามารถเขา้ใชแ้ละใชค้ณุสมบตันิี้ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถช่วยใหค้ณุใชง้านคุณสมบตันิี้ได ้

สถานการณ์สาํหรบัการวางแผนธรุกิจ 
หวัขอ้ต่อไปนี้มตีวัอย่างวธิทีีอ่าจใชค้ณุสมบตักิารวางแผนธุรกจิของ Oracle CRM On Demand คณุอาจใชค้ณุสมบตันิี้ไดแ้ตกต่างกนัโดยขึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิ 

 สถานการณ์สาํหรบัการจดัการแผนของบรษิทัเดยีว (ในหน้า 340) (ใชบ้รษิทัเป็นศูนย์กลาง) 

 สถานการณ์จําลองการจดัการแผนสาํหรบักลุ่มบรษิทัหรอืพืน้ที ่(ในหน้า 340) (ใชบ้รษิทัเป็นศนูย์กลาง) 

 สถานการณ์สาํหรบัการจดัการแผนสาํหรบัผูต้ดิต่อ (ในหน้า 341) (ใชผู้ต้ดิต่อเป็นศนูย์กลาง) 

 สถานการณ์สาํหรบัการจดัการแผนสาํหรบัวตัถุประสงคแ์ละผลติภณัฑ์ (ในหน้า 341) (ใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นศูนย์กลาง) 

 
 



การวางแผนธุรกจิ 
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สถานการณ์สาํหรบัการจดัการแผนของบริษทัเดียว 
สถานการณ์นี้แสดงตวัอย่างวธิใีชฟ้งักช์นัการวางแผนธุรกจิของ Oracle CRM On Demand คณุอาจใชฟ้งักช์นัการวางแผนธุรกจิของ Oracle CRM On Demand 
แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคุณ  

ในสถานการณ์นี้ ผูจ้ดัการของบรษิทัจะรบัผดิชอบการจดัการแผนของบรษิทัเดยีว ผูจ้ดัการของบรษิทัใชฟ้งักช์นัขัน้สงูในการจดัการบรษิทัขนาดใหญ่และซบัซอ้น (เชน่ บรษิทัขา้มชาต)ิ 
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัเดยีว (เชน่ ธุรกจิการทาํงานทีบ่า้น) บรษิทัลกัษณะนัน้มแีผนหลายแผนสาํหรบัระยะเวลาต่างๆ หรอืแมแ้ต่ภายในระยะเวลาเดยีวกนัสาํหรบัผูจ้ดัการของบรษิทัต่างๆ เชน่ 
ผูจ้ดัการของบรษิทัหรอืผูจ้ดัการของบรษิทัสาํหรบัผลติภณัฑพ์เิศษอาจมแีผนแตกต่างกนั 

ผูจ้ดัการของบรษิทัดําเนินงานต่อไปนี้เพือ่จดัการแผนของบรษิทั: 

1 กอ่นระยะเวลาการวางแผน ผูจ้ดัการบรษิทัจะจดัทาํแผนธุรกจิสาํหรบัแต่ละบรษิทั แผนจะกาํหนดเป้าหมายเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพระดบัสงูของบรษิทัตามระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้ง 
แผนประจําปีและแผนย่อยรายไตรมาสจะใชง้านไดต้ามปกต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ของบรษิทัทีส่าํคญั การวดัหลกัของแผนธุรกจิคอืรายได ้โดยทัว่ไป 
แผนของลกูคา้รายใหญ่จะมแีผนย่อยสาํหรบัหน่วยปฏบิตักิารและพืน้ทีต่่างๆ และอืน่ๆ แต่จะจดัการแผนทัง้หมดเป็นบรษิทัเดยีว สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีาํหนดแผนธุรกจิ โปรดดูที ่แผนธุรกจิ 
(ในหน้า 342) 

2 ในกระบวนการอนุมตัสิาํหรบัแผนธุรกจิ ผูจ้ดัการของบรษิทัจะเปลีย่นสถานะของแผนจากรา่งเป็นสง่แลว้ บุคลากรหลกัรายอืน่จะตรวจสอบและแกไ้ขแผน 
ผูจ้ดัการของบรษิทัอนุมตัแิผนทีเ่ปลีย่นสถานะเป็นอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ย ตอนสิน้สดุงวดการวางแผน ผูจ้ดัการของบรษิทัสามารถเปลีย่นสถานะเป็นหมดอายุเพือ่ลดจํานวนแผนทีใ่ชง้าน  

3 ผูจ้ดัการของบรษิทักรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิของแผนธุรกจิอย่างสมบูรณ์ นัน่คอื วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์คอืเป้าหมายทีอ่ยู่ระดบัตํ่ากวา่ในแผน เชน่ 
วตัถุประสงคอ์าจเป็นเพือ่ดําเนนิการตดิต่อฝา่ยขายตามจํานวนทีก่าํหนด ผูจ้ดัการของบรษิทัสามารถเชือ่มโยงกจิกรรมทีร่ะบุและโอกาสทางการขายกบัแผนธุรกจิหรอืวตัถุประสงค ์
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีาํหนดวตัถุประสงค์ โปรดดูที ่วตัถุประสงค์ (ในหน้า 347) 

4 โอกาสทางการขายเกดิขึน้ ผูจ้ดัการของบรษิทัป้อนโอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนหรอืวตัถุประสงค์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีาํหนดโอกาสทางการขาย โปรดดูที ่โอกาสทางการขาย (ในหน้า 
278) 

ขณะดําเนนิกจิกรรมการวางแผน ผูจ้ดัการของบรษิทัสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ดูแผน วตัถุประสงค์ โอกาสทางการขาย และกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงชดัเจนกบับรษิทัและผูต้ดิต่อของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ดูวตัถุประสงค์ทีใ่ชก้บับรษิทัทัง้หมด  

 ตรวจสอบกจิกรรมทีม่อียู่อย่างต่อเนื่อง และจดัทาํกจิกรรมการตดิตามผลและโอกาสทางการขาย  
 

สถานการณ์จาํลองการจดัการแผนสาํหรบักลุ่มบริษทัหรือพืน้ท่ี 
สถานการณ์จําลองนี้แสดงตวัอย่างวธิใีชง้านฟงักช์นัการวางแผนธุรกจิ Oracle CRM On Demand คณุอาจใชฟ้งักช์นัการวางแผนธุรกจิ Oracle CRM On Demand 
แตกต่างไปไดข้ ึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคณุ  

ในสถานการณ์จําลองนี้ ซึง่แตกต่างจาก สถานการณ์จําลองในการจดัการแผนสาํหรบับรษิทัเดยีว (โปรดดูที ่"สถานการณ์สาํหรบัการจดัการแผนของบรษิทัเดยีว" ในหน้า 340) 
ผูจ้ดัการบรษิทัหรอืผูจ้ดัการขายจะทาํการวางแผนธุรกจิสาํหรบักลุม่บรษิทั ตวัอย่างกลุม่บรษิทัเหลา่นี้รวมพืน้ทีท่ ัง้หมดของผูจ้ดัการบรษิทั เขต (กลุ่มบรษิทัและผูต้ดิต่อ 
โดยปกตอิยูใ่นเขตภูมศิาสตรเ์ดยีวกนั) ภูมภิาคทีใ่หญ่ขึน้ ชอ่งทางการตลาดหรอืเซกเมนต์การตลาด หรอืกลุม่บรษิทัขนาดเลก็ทีไ่มร่บัประกนัแผนของแต่ละบุคคล โดยทัว่ไป ผูใ้ชท้ีท่าํ 
สถานการณ์จําลองการจดัการแผนสาํหรบับรษิทัเดยีว (โปรดดูที ่"สถานการณ์สาํหรบัการจดัการแผนของบรษิทัเดยีว" ในหน้า 340) มสีถานการณ์เชน่เดยีวกนันี้   

ผูจ้ดัการของบรษิทัหรอืผูจ้ดัการฝา่ยขายจะทาํงานต่อไปนี้เพือ่จดัการแผนสาํหรบักลุม่บรษิทัหรอืพืน้ที:่ 

1 กอ่นระยะเวลาการวางแผน ผูจ้ดัการบรษิทัจะจดัทาํแผนธุรกจิสาํหรบัแต่ละบรษิทั แผนจะกาํหนดเป้าหมายเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพสาํหรบับรษิทัในระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยทัว่ไป 
แผนรายปีและแผนรายไตรมาสย่อยจะมอียู่โดยเฉพาะอย่างยิง่สาํหรบับรษิทัทีส่าํคญั การวดัหลกัสาํหรบัแผนธุรกจิคอืรายได ้โดยทัว่ไป 
จะมแีผนย่อยรายไตรมาสและบางครัง้แผนย่อยรายไตรมาสสาํหรบัการวางแผนระดบัตํ่ากว่า ฟิลด์บางฟิลด ์เชน่ ผูต้ดิต่อ อาจวา่งเปลา่ แผนอาจมอียู่ในหลายระดบัตามลาํดบัชัน้ เชน่ พืน้ที ่ภูมภิาค 
ประเทศ ซึง่จดัทาํตามความสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้ในประเภทเรคคอรด์แผนธุรกจิ ผูจ้ดัการบรษิทัจะจดัทําแผนระดบัสงูสดุกอ่น เพือ่ใหผู้อ้ ืน่สามารถจดัทาํแผนย่อยตํ่ากวา่แผนหลกัตามลาํดบัชัน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําแผนธุรกจิ โปรดดูที ่แผนธุรกจิ (ในหน้า 342) 



สถานการณ์สาํหรบัการจดัการแผนสาํหรบัผู้ติดต่อ 
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2 ในกระบวนการอนุมตัสิาํหรบัแผนธุรกจิ ผูจ้ดัการบรษิทัจะเปลีย่นสถานะของแผนจากรา่งเป็นสง่แลว้ ผูจ้ดัการหลกัคนอืน่ๆ จะทบทวนและแกไ้ขแผน ผูจ้ดัการบรษิทัจะอนุมตัแิผน 
เปลีย่นสถานะแผนเป็นอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ย เมือ่สิน้สดุระยะเวลาวางแผน ผูจ้ดัการบรษิทัสามารถเปลีย่นสถานะเป็นหมดอายุเพือ่ลดสมาชกิของแผนทีใ่ชง้าน  

3 ผูจ้ดัการบรษิทัจะจดัทาํรายละเอยีดของแผนธุรกจิ รวมถงึวตัถุประสงคอ์ย่างครบถว้น วตัถุประสงค์คอืเป้าหมายทีอ่ยู่ระดบัลา่งสดุของแผน เชน่ วตัถุประสงคอ์าจเป็นจํานวนครัง้ของการตดิต่อเพือ่ขาย 
ผูจ้ดัการบรษิทัสามารถเชือ่มโยงกจิกรรมและโอกาสทางการขายกบัแผนธุรกจิหรอืวตัถุประสงค์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตัง้คา่วตัถุประสงค ์โปรดดูที ่วตัถุประสงค์ (ในหน้า 347) 

ขณะดําเนนิกจิกรรมการวางแผน ผูจ้ดัการของบรษิทัสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ดูแผน วตัถุประสงค์ โอกาสทางการขาย และกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัอย่างชดัเจนและผูต้ดิต่อของบรษิทัทีเ่ชือ่มโยง  

 ดูวตัถุประสงค์ทีใ่ชก้บัทุกบรษิทั  

 ตรวจสอบกจิกรรมทีม่อียู่อย่างต่อเนื่อง และจดัทาํกจิกรรมตดิตามผล  
 

สถานการณ์สาํหรบัการจดัการแผนสาํหรบัผูติ้ดต่อ 
สถานการณ์จําลองนี้แสดงตวัอย่างวธิใีชง้านฟงักช์นัการวางแผนธุรกจิ Oracle CRM On Demand คณุอาจใชฟ้งักช์นัการวางแผนธุรกจิ Oracle CRM On Demand 
แตกต่างไปไดข้ ึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคณุ  

ในสถานการณ์นี้ ผูจ้ดัการของบรษิทัรบัผดิชอบการจดัการแผนสาํหรบัผูต้ดิต่อ แยกจากความสมัพนัธ์ของผูต้ดิตอ่กบับรษิทั ตวัอย่างเชน่ ผูต้ดิต่อเป็นผูนํ้าความคดิเหน็หลกั ทีป่รกึษา 
หรอืผูว้จิยัซึง่มอีทิธพิลนอกเหนอืจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูจ้ดัการของบรษิทัหรอืผูป้ระสานงานอุตสาหกรรมดําเนนิการงานต่อไปนี้เพือ่จดัการแผนสาํหรบัผูต้ดิต่อ: 

1 ผูจ้ดัการของบรษิทัจดัทาํแผนธุรกจิสาํหรบัผูต้ดิตอ่แต่ละคน กอ่นระยะเวลาการวางแผน แผนกาํหนดเป้าหมายระดบัสงูสาํหรบัผูต้ดิต่อสาํหรบัระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยมแีผนรายปีและแผนย่อยรายไตรมาสตามปกต ิโดยเฉพาะผูต้ดิตอ่ทีส่าํคญั   

ฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเป้าหมายมกัจะเป็นเป้าหมายเชงิคณุภาพมากกวา่เป้าหมายรายได้ ซึง่มกัจะไม่มลีาํดบัชัน้ประเภทใดๆ ทีค่ลา้ยกบัลาํดบัชัน้ของแผนบรษิทัทีต่รงกบับรษิทัโดยรวม 
หน่วยปฏบิตังิาน และอืน่ๆ โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารตัง้คา่แผนธุรกจิที ่แผนธรุกจิ (ในหน้า 342) 

2 ในกระบวนการอนุมตัสิาํหรบัแผนธุรกจิ ผูจ้ดัการของบรษิทัจะเปลีย่นสถานะของแผนจากรา่งเป็นสง่แลว้ บุคลากรหลกัรายอืน่จะตรวจสอบและแกไ้ขแผน 
ผูจ้ดัการของบรษิทัอนุมตัแิผนทีเ่ปลีย่นสถานะเป็นอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ย ตอนสิน้สดุงวดการวางแผน ผูจ้ดัการของบรษิทัสามารถเปลีย่นสถานะเป็นหมดอายุเพือ่ลดจํานวนแผนทีใ่ชง้าน  

3 ผูจ้ดัการของบรษิทัจะทาํตามวตัถุประสงค์ วตัถุประสงคค์อืเป้าหมายทีร่ะดบัลา่งในแผน ตวัอย่างเชน่ วตัถุประสงคอ์าจเป็นการใหง้านนําเสนอทางวชิาการจํานวนหนึง่ 
ผูจ้ดัการของบรษิทัสามารถเชือ่มโยงกจิกรรมและโอกาสทางการขายกบัแผนธุรกจิหรอืวตัถุประสงคไ์ด ้โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารตัง้คา่วตัถุประสงค์ที ่วตัถุประสงค์ (ในหน้า 347) 

4 ในขณะทีโ่อกาสทางการขายเกดิขึน้ (ตวัอย่างเชน่ โอกาสในการใหก้ารบรรยายหรอืทนุในการวจิยั) ผูจ้ดัการของบรษิทัป้อนโอกาสทางการขาย เชือ่มโยงกบัแผนหรอืวตัถุประสงค ์
โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารตัง้คา่โอกาสทางการขายที ่โอกาสทางการขาย (ในหน้า 278) 

ขณะดําเนนิกจิกรรมการวางแผน ผูจ้ดัการของบรษิทัสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ดูแผน วตัถุประสงค์ โอกาสทางการขาย และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ดูวตัถุประสงคใ์ดๆ ทีใ่ชก้บัผูต้ดิต่อทัง้หมด   

 ตรวจสอบกจิกรรมทีม่อียู่อย่างต่อเนื่อง และจดัทาํกจิกรรมตดิตามผลและโอกาสทางการขาย  
 

สถานการณ์สาํหรบัการจดัการแผนสาํหรบัวตัถปุระสงคแ์ละผลิตภณัฑ ์
สถานการณ์จําลองนี้แสดงตวัอย่างวธิใีชง้านฟงักช์นัการวางแผนธุรกจิ Oracle CRM On Demand คณุอาจใชฟ้งักช์นัการวางแผนธุรกจิ Oracle CRM On Demand 
แตกต่างไปไดข้ ึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคณุ  



การวางแผนธุรกจิ 
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ในสถานการณ์นี้ ผูจ้ดัการของบรษิทัรบัผดิชอบต่อการจดัการแผนธุรกจิทีเ่น้นไปยงัแผน วตัถุประสงค ์และผลติภณัฑ ์แผนอาจใชไ้ดก้บักลุม่บรษิทัจํานวนมาก ตวัอย่างเชน่ 
สาํหรบัการออกผลติภณัฑเ์ชงิกลยุทธ์ ฝา่ยขายอาวโุสหรอืฝา่ยบรหิารการตลาดจดัทาํแผนธุรกจิและวตัถุประสงคท์ีใ่ชไ้ดก้บัทุกบรษิทั (หรอืชดุย่อยทีเ่กีย่วขอ้ง) 
โดยไมค่าํนงึถงึรายละเอยีดเฉพาะในแผนบรษิทัแต่ละแผน  

โดยทัว่ไปฝา่ยบรหิารการขายอาวโุสหรอืฝา่ยบรหิารการตลาดพรอ้มดว้ยฝา่ยบรหิารการขายอาวโุสจะทาํงานต่อไปนี้เพือ่จดัการแผน วธิทีีจ่ดัการแผนขึ้นกบัวธิคีวบคุมการเขา้ถงึทีห่น่วยงานใช ้

1 ณ จุดเริม่ตน้ของงวดการวางแผนรายปีและรายไตรมาส ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดจดัทาํแผนธุรกจิสาํหรบัโครงการการตลาดผลติภณัฑบ์างชนดิ 
ขณะทีห่น่วยงานการตลาดอาจมรีะบบแยกต่างหากสาํหรบัการวางแผนธุรกจิผลติภณัฑ์ทีค่รอบคลมุ โดยใชใ้นกรณทีีเ่ป็นโครงการทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูซึง่ตอ้งการความใสใ่จเป็นพเิศษจากทมีขาย 
แผนธุรกจิกาํหนดเป้าหมายเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพในระดบัสงูในระหวา่งงวดเวลาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอาจเป็นแผนรายปีและแผนรายไตรมาสย่อย การวดัสาํคญัของแผนธุรกจิมกัไดแ้กร่ายได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีาํหนดแผนธุรกจิ โปรดดูที ่แผนธุรกจิ (ในหน้า 342) 

2 ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดอาจเปลีย่นสถานะของแผนธุรกจิจาก รา่ง เป็น สง่แลว้ ผูจ้ดัการทีก่าํหนดจะประเมนิ แกไ้ข และอนุมตัแิผนโดยการเปลีย่นสถานะเป็น อนุมตัขิ ัน้สดุทา้ย ณ 
จุดสิน้สดุของชว่งเวลาทีว่างแผน ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดจะเปลีย่นสถานะของแผนเป็น หมดอาย ุเพือ่ลดจํานวนของแผนทีไ่มใ่ชง้าน 

3 ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดใสร่ายละเอยีดเพิม่เตมิลงในแผน ซึง่เรยีกกนัวา่ วตัถุประสงค์ วตัถุประสงคเ์ป็นเป้าหมายทีร่ะดบัตํ่ากวา่ในแผน ตวัอย่างเชน่ ใชง้านการใหต้วัอยา่ง หรอืดําเนนิกจิกรรมต่างๆ 
ทาํการโทรทีร่ะบุ เยีย่มเยยีน และอืน่ๆ ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดสามารถเชือ่มโยงกจิกรรมต่างๆ กบัแผนธุรกจิหรอืวตัถุประสงค์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีาํหนดวตัถุประสงค์ โปรดดูที ่วตัถุประสงค์ 
(ในหน้า 347) 

4 ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดใชแ้ผนหรอืวตัถุประสงค์กบักลุม่ของบรษิทั แผนสามารถใชก้บับรษิทัทัง้หมดหรอืชดุย่อยบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ฉพาะ 
ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดแนบแผนธุรกจิหรอืวตัถุประสงคก์บับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละบรษิทั ผูจ้ดัการของบรษิทัจะดําเนินงานและประเมนิแผนธุรกจิหรอืวตัถุประสงคน์ัน้ 

5 เมือ่โอกาสทางการขายเกดิขึน้ ผูจ้ดัการของบรษิทัหรอืผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดจะป้อนโอกาสทางการขาย เชือ่มโยงโอกาสกบัแผนหรอืวตัถุประสงค์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีาํหนดโอกาสทางการขาย 
โปรดดูที ่โอกาสทางการขาย (ในหน้า 278) 

ขณะดําเนนิกจิกรรมการวางแผน ผูจ้ดัการของบรษิทัหรอืผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ดูแผน วตัถุประสงค์ โอกาสทางการขาย และกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัอย่างชดัเจนและผูต้ดิต่อของบรษิทัทีเ่ชือ่มโยง  

 ดูวตัถุประสงค์ทีใ่ชก้บัทุกบรษิทั  

 ตรวจสอบกจิกรรมทีม่อียู่อย่างต่อเนื่อง และจดัทาํกจิกรรมตดิตามผลและโอกาสทางการขาย  
 

แผนธรุกิจ 
ใชเ้พจแผนธุรกจิเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามแผนธุรกจิของบรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืผลติภณัฑ ์แผนธุรกจิ ชว่ยใหห้น่วยงานฝา่ยขายสามารถกาํหนดเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ (เชน่ เป้าหมายรายได)้ 
และแผนดําเนนิการเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายนัน้ในรูปแบบของวตัถุประสงค์ กจิกรรม และโอกาสทางการขาย  

คณุสามารถใชแ้ผนธุรกจิไดห้ลากหลายรปูแบบเพือ่รองรบักระบวนการวางแผนเฉพาะบรษิทั ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถจดัทาํแผนสาํหรบับรษิทัแต่ละแหง่ (เชน่ ทีร่ะดบัสาํนักงานใหญ่หรอืระดบัพืน้ที)่ 
หรอืสาํหรบับรษิทัหลายแหง่ (เชน่ บรษิทัทัง้หมดในพืน้ทีข่องพนกังานขายคนหนึง่) คณุสามารถจดัทาํแผนสาํหรบัผูต้ดิต่ออสิระของการเชือ่มโยงกบับรษิทั 
ซึง่มปีระโยชน์มากต่อการจดัการความสมัพนัธ์กบัผูนํ้าความคดิเหน็คนสาํคญั ซึง่มอีทิธพิลในอุตสาหกรรมหรอืงานในดา้นทีน่อกเหนอืจากความเชือ่มโยงกบับรษิทัของตวัเอง (เชน่ 
นกัวจิยัทางการแพทย์ผูท้รงอทิธพิล) คณุสามารถจดัทาํแผนสาํหรบัผลติภณัฑ ์เชน่ วางแผนการออกผลติภณัฑใ์หม่ทีจ่ะจําหน่ายใหก้บัหลายๆ บรษิทั สาํหรบัประเภทแผนธุรกจิเหลา่นี้ทัง้หมด 
ระยะเวลาการวางแผนอาจเป็นระยะสัน้หรอืระยะยาวกไ็ด้ ประเภทแผนธุรกจิขึน้กบัระยะเวลาการวางแผนทีก่าํหนดของบรษิทั โดยปกตแิลว้มกัเป็นเดอืน ไตรมาส และปี 

ผูใ้ชส้ามารถจดัทาํลาํดบัชัน้ของแผนธุรกจิ แผนธุรกจิทีก่าํหนดสามารถมแีผนย่อยหลายแผน นอกจากนี้ แผนทีก่าํหนดยงัสามารถมวีตัถุประสงคเ์กีย่วขอ้ง (สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวตัถุประสงค ์
โปรดดูที ่วตัถุประสงค์ (ในหน้า 347)) แผนธุรกจิจะกาํหนดเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ระดบัสงู เชน่ เป้าหมายรายได ้อย่างไรกต็าม วตัถุประสงคจ์ะกาํหนดเป้าหมายเชงิยุทธวธิ ีเชน่ 
การตดิต่อจากฝา่ยขายใหค้รบตามจํานวน หรอืการไดร้บัใบสัง่ยาใหมจ่ํานวนหนึง่จากนายแพทย์ 

ดว้ยการใชแ้ผนธุรกจิ คณุสามารถผสานการจดัการความสมัพนัธ์ลกูคา้กบังานการวางแผนของธุรกจิ เวริ์กโฟลว์ และผลลพัธ์เฉพาะในระหวา่งรอบการวางแผนธุรกจิ 
ดว้ยการสนบัสนุนการจดัทําและการจดัการแผนธุรกจิ แผนธุรกจิจะสนบัสนุนการจําหน่ายแกบ่รษิทัและการจดัการการขาย แผนธุรกจิประกอบดว้ยขอ้มลูทัว่ไปบางประการ ขอ้มลูแผน 
และรวมถงึวตัถุประสงค ์โอกาสทางการขาย และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผน ขอ้มลูแผนนี้ยงัเกีย่วขอ้งกบับรษิทัเนื่องจากแผนธรุกจิสามารถจดัทาํใหก้บัหนึง่บรษิทั เชน่ บรษิทัหลกัของกลุ่ม 
และใชก้บับรษิทัอืน่ๆ ในกลุม่ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูแผนธุรกจิ คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็แผนธุรกจิได ้
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การทาํงานกบัโฮมเพจแผนธรุกิจ 
โฮมเพจแผนธุรกจิ คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการแผนธุรกจิ  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจแผนธุรกจิได้ นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํแผนธรุกิจ 
คณุสามารถจดัทาํแผนธุรกจิไดโ้ดยคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นแผนธุรกจิทีดู่ลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การจดัทาํเรคคอร์ด (ในหน้า 47) และ ฟิลด์แผนธุรกจิ (ในหน้า 346) 

การทาํงานกบัรายการแผนธรุกิจ 
สว่นรายการแผนธุรกจิแสดงจํานวนรายการทีฟิ่ลเตอร ์รายการทีฟิ่ลเตอร์ คอื ชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีอ่นุญาตใหค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีท่าํงานในแต่ละครัง้  

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัแผนธุรกจิ 

รายการแผนธุรกิจ ฟิลเตอร ์

แผนธุรกจิทัง้หมด แผนธุรกจิทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของแผนธุรกจิ  

แผนธุรกจิทีแ่กไ้ขลา่สดุ แผนธุรกจิทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ เรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดแูผนธรุกิจล่าสดุ  
สว่นแผนธุรกจิทีแ่กไ้ขลา่สดุ จะแสดงแผนธุรกจิทีค่ณุดูลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจแผนธรุกิจของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจแผนธุรกจิของคณุได:้ 

 แผนธุรกจิทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 แผนธุรกจิทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 แผนธุรกจิทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 แผนธุรกจิทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจแผนธุรกจิของคณุได)้ 



การวางแผนธุรกจิ 
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ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจแผนธุรกิจของคณุ 

1 ในโฮมเพจแผนธุรกจิ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจแผนธุรกจิ คลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ คลกิบนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของแผนธุรกจิ: 

 แผนธุรกจิ (ในหน้า 342) 

 ฟิลด์แผนธุรกจิ (ในหน้า 346) 

 การจดัการแผนธุรกจิ (ในหน้า 344) 
 

การจดัการแผนธรุกิจ 
สาํหรบัขัน้ตอนในการจดัการแผนธุรกจิ โปรดดูที:่ 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัแผนธุรกจิ (ในหน้า 345) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การใชส้ครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 143) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

การตัง้ค่าบทบาทผูใ้ช้และโปรไฟลก์ารเข้าใช้ 
ในการทาํงานกบัเพจแผนธุรกจิ คณุตอ้งมสีทิธิต์่อไปนี้ในบทบาทผูใ้ชข้องคุณ: 

 จดัการการเขา้ใชก้ารวางแผนธุรกจิ 

 จดัการการจดัการงวด 

นอกจากนัน้ การตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องคณุตอ้งอนุญาตใหค้ณุเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: 
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 แผนธุรกจิ 

 วตัถุประสงค์ 

 บรษิทัของแผน 

 ผูต้ดิต่อของแผน 

 โอกาสทางการขายของแผน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของแผนธุรกจิ: 

 แผนธุรกจิ (ในหน้า 342) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจแผนธุรกจิ (ในหน้า 343) 

 ฟิลด์แผนธุรกจิ (ในหน้า 346) 
 

การเช่ือมโยงเรคคอรด์กบัแผนธรุกิจ 
คณุสามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์เพิม่เตมิกบัแผนธุรกจิได ้โดยการเพิม่สว่นในเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์แผนธุรกจิ: 

 บรษิทัของแผน 

 ผูต้ดิต่อของแผน 

 แผนธุรกจิ 

 วตัถุประสงค์ 

 โอกาสทางการขายของแผน 

 กจิกรรม 

หมายเหตุ: แผนธุรกจิหนึง่สามารถเกีย่วขอ้งกบัเอนทติขีา้งตน้หลายรายการได้ เอนทติทีีม่คีาํวา่ ของแผน เป็นเอนทติรพีเิศษทีม่คีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ได ้แผนธุรกจิ วตัถุประสงค์ 
หรอืกจิกรรมสามารถเกีย่วขอ้งกบัแผนธุรกจิหลกัไดเ้พยีงแผนเดยีว อย่างไรกต็าม บรษิทัของแผน ผูต้ดิต่อของแผน หรอืโอกาสของแผนจะมแีผนธุรกจิหลกัไดห้ลายแผน 
การมแีผนหลกัไดห้ลายแผนทาํใหเ้กดิความยดืหยุ่นทีจ่ําเป็นต่อการเชือ่มโยงเอนทติเีหลา่นี้กบัแผนธุรกจิ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัแผนธุรกิจ 

1 ในเพจรายละเอยีดแผนธุรกจิ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงร่าง 

2 ในเพจโครงรา่งเพจรายละเอยีดแผนธุรกจิ ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่ส่วนสาํหรบัเรคคอรด์ และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 



การวางแผนธุรกจิ 

 

346  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

ฟิลดแ์ผนธรุกิจ 
ใชเ้พจแกไ้ขแผนธุรกจิเพือ่เพิม่แผนธุรกจิ หรอือปัเดตรายละเอยีดของแผนธุรกจิทีม่อียู่แลว้ เพจแกไ้ขแผนธุรกจิแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดของแผนธุรกจิ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขแผนธุรกจิในเพจรายการแผนธุรกจิ และเพจรายละเอยีดแผนธุรกจิไดด้ว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอร์ด 
(ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของแผนธุรกจิ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลแผนหลกั 

ชือ่แผน ชือ่ของแผนธุรกจิ (จําเป็น) 

ระยะเวลา ระบุชว่งงวดทีแ่ผนธุรกจิจะเสรจ็สมบูรณ์ งวดการวางแผนจะเป็นไปตามการกาํหนดปฏทินิการเงนิของบรษิทัของคณุ ทีก่าํหนดโดยผูดู้แลระบบของบรษิทัคณุ 

งวดอาจตรงกบัปีปฏทินิ ไตรมาส เดอืน หรอืสปัดาห ์เชน่ ไตรมาสการเงนิแรก ของปี 2010 งวดทีม่อียู่เป็นไปตามปฏทินิการเงนิทีบ่รษิทัของคุณกาํหนด 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดปฏทินิการเงนิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัปฏทินิการเงนิ  

หมายเหตุ: คณุตอ้งมสีทิธิก์ารดูแลการจดัการงวดเพือ่เลอืกงวด 

งวด: วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีเ่ริม่ตน้ของงวด คลกิทีไ่อคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัทีเ่ริม่ตน้ 

งวด: วนัทีส่ ิน้สดุ วนัทีส่ ิ้นสดุของงวด คลกิทีไ่อคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัทีส่ ิ้นสดุ 

ประเภท ประเภทแผนธุรกจิ เลอืกประเภทแผนธุรกจิทีม่ใีหใ้ชไ้ดจ้ากรายการดรอปดาวน์ ประเภทแผนธุรกจิตวัอย่างไดแ้ก:่ บรษิทั ทอ้งถิน่ ภูมภิาค ระดบัประเทศ สว่นตลาด 
ขอ้ผกูพนั หรอืแบรนด์ (จําเป็น) 

สถานะ สถานะแผนธุรกจิ เลอืกสถานะปจัจุบนัของแผนธุรกจิจากรายการดรอปดาวน์ ตวัอย่างของสถานะแผนคอื รา่ง สง่ อนุมตัคิรัง้สดุทา้ย ปจัจบุนั หมดอาย ุอนาคต 
ระงบัชัว่คราว (จําเป็น) 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์แผนธุรกจิ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 
44) 

คาํอธบิาย คาํอธบิายแผนธุรกจิ  

ชือ่ผลติภณัฑ์ ชือ่ของผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนนี้ ใหค้ลกิทีไ่อคอน คน้หา เพือ่เลอืกผลติภณัฑ์ 

แผนรายได้ รายไดค้าดการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนนี้ 

สกลุเงนิ สกลุเงนิสาํหรบัจํานวนเงนิในแผนนี้ 

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัการแปลงจํานวนเงนิรายไดท้อ้งถิน่เป็นสกลุเงนิทีใ่ชท้ีส่าํนกังานใหญ่ 

บรษิทั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนธุรกจินี้ คลกิไอคอนการคน้หาเพือ่เลอืกบรษิทั 

ฟิลด์นี้สามารถใชไ้ดใ้นกรณขีองความสมัพนัธ์แบบหนึง่ต่อหนึ่งระหวา่งแผนธุรกจิกบับรษิทัเฉพาะ หากแผนธุรกจิมบีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่หนึง่บรษิทั 
ใหใ้ชอ้นิเตอรเ์ซคชนัเอนทติบีรษิทัของแผนเพือ่สรา้งความสมัพนัธ์ 

หมายเหตุ: ฟิลด์บรษิทัไมส่ามารถใชง้านไดต้ามคา่ดฟีอลต์ เมือ่ตอ้งการเพิม่ฟิลด์นี้ไปยงัเพจรายละเอยีดแผนธุรกจิ โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ   



วตัถปุระสงค ์
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแขง็ จุดแขง็เทยีบกบัการทาํใหแ้ผนประสบความสาํเรจ็ (ฟิลด์นี้จํากดัไวท้ี ่240 อกัขระ) 

จุดอ่อน จุดอ่อนเทยีบกบัการทาํใหแ้ผนประสบความสาํเรจ็ (ฟิลด์นี้จํากดัไวท้ี ่240 อกัขระ) 

โอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายทางธุรกจิทีม่ศีกัยภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนนี้ (ฟิลด์นี้จํากดัไวท้ี ่240 อกัขระ) 

สิง่ทีเ่ป็นอนัตราย ภยัคกุคามทีอ่าจจํากดัโอกาสทางการขายทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนนี้ (ฟิลด์นี้จํากดัไวท้ี ่240 อกัขระ) 

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะมใีหใ้ชไ้ดก้บั Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition และอาจไมม่ใีหใ้ชใ้นการกาํหนดคา่ของคณุ 
หากฟิลด์นี้ไมม่ใีหใ้ช ้ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

บรษิทัคูค่า้ของเจา้ของ ชือ่ของบรษิทัคูค่า้ทีเ่ป็นเจา้ของแผนธุรกจิ 

บรษิทัคูค่า้แรกเริม่ ชือ่ของบรษิทัคูค่า้ทีเ่ริม่แผนธุรกจิ 

บรษิทัคูค่า้หลกั ชือ่ของบรษิทัคูค่า้ทีเ่ป็นผูนํ้าแผนธุรกจิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูสาํหรบัแผนธุรกจิ: 

 แผนธุรกจิ (ในหน้า 342) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจแผนธุรกจิ (ในหน้า 343) 

 การจดัการแผนธุรกจิ (ในหน้า 344)  

 
 

วตัถปุระสงค ์
ใชโ้ฮมเพจวตัถุประสงคเ์พือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามวตัถุประสงคข์องแผนธุรกจิ  

วตัถุประสงค์ คอืเป้าหมายทางกลยุทธ์ทีค่ณุตอ้งการใหบ้รรลผุลเพือ่นําไปสูเ่ป้าหมายทางยุทธศาสตร์ระดบัทีส่งูข ึน้ในแผนธุรกจิ โดยทัว่ไปแลว้คุณจะจดัทาํวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนธุรกจิ 
ในขณะทีแ่ผนธุรกจิอาจกาํหนดเป้าหมายรายไดต้่อปีโดยรามของบรษิทั วตัถุประสงคจ์ะกาํหนดเป้าหมายทางกลยุทธ์ เชน่ ดําเนนิการตดิต่อฝา่ยขายใหเ้สรจ็สิน้ตามจํานวน 
หรอืใหม้ยีอดใบสัง่ใหมต่ามจํานวนทีก่าํหนดในการปฏบิตังิานทางการแพทย์ วตัถุประสงคจ์ะกาํหนดระดบัของการวางแผนระดบักลางระหวา่งการกาํหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตรร์ะดบัสงูดว้ยแผนธุรกจิ 
และการวางแผนระดบัลา่งดว้ยกจิกรรม (การเยีย่มลกูคา้ และการตดิต่อจากฝา่ยขายแต่ละครัง้) และโอกาสทางการขาย (ขอ้ตกลงการขายแต่ละครัง้)   

วตัถุประสงคไ์มจ่ําเป็นตอ้งเป็นสว่นย่อยของแผนธุรกจิ องคก์รสามารถเลอืกใชว้ตัถุประสงคใ์นลกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป และเช่นเดยีวกบัแผนธุรกจิ คณุสามารถนําวตัถุประสงคไ์ปใชก้บับรษิทั ผูต้ดิตอ่ 
หรอืผลติภณัฑไ์ด้ วตัถุประสงคห์นึง่สามารถมไีด้หลายวตัถุประสงคย์่อย คณุสามารถกาํหนดวตัถุประสงคส์าํหรบัชว่งเวลาระยะสัน้หรอืระยะยาว ซึง่มกัเป็นเดอืน ไตรมาส หรอืปี 
วตัถุประสงคไ์มม่คีวามยดืหยุ่นเทา่แผนธุรกจิ ซึง่ขณะทีแ่ผนธุรกจิสามารถมคีวามสมัพนัธ์กบัหลายบรษิทัหรอืหลายผูต้ดิต่อ แต่วตัถุประสงคจ์ะสามารถสมัพนัธ์กบับรษิทัเดยีวและผูต้ดิต่อเดยีวเทา่นัน้ 
นอกจากนี้ โอกาสทางการขายสามารถสมัพนัธ์กบัหลายแผนธุรกจิ แต่โอกาสทางการขายสามารถสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงคเ์ดยีวเทา่นัน้ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามวตัถุประสงค ์คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็วตัถุประสงคไ์ด้ 
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การทาํงานกบัโฮมเพจวตัถปุระสงค ์
โฮมเพจวตัถุประสงคเ์ป็นจุดเริม่ตน้ของการจดัการเรคคอรด์วตัถุประสงค์  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจวตัถุประสงคไ์ด้ นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํวตัถปุระสงค ์
คณุสามารถจดัทาํวตัถุประสงคใ์หมโ่ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นวตัถุประสงคท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์วตัถุประสงค์ (ในหน้า 350) 

การทาํงานกบัรายการวตัถปุระสงค ์
สว่นรายการวตัถุประสงค์แสดงจํานวนรายการทีฟิ่ลเตอร ์รายการทีฟิ่ลเตอร์ คอื ชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีอ่นุญาตใหค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานในแต่ละครัง้  

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบัวตัถุประสงค์ 

รายการวตัถปุระสงค์ ฟิลเตอร ์

วตัถุประสงคท์ัง้หมด วตัถุประสงคท์ัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ ู
โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของวตัถุประสงค์  

วตัถุประสงคท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ วตัถุประสงคท์ัง้หมดทีม่ชี ือ่คณุในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดวูตัถปุระสงคล่์าสดุ  
สว่นวตัถุประสงค์ทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงวตัถุประสงคท์ีคุ่ณแกไ้ขลา่สดุ   

คลกิทีล่งิค์แสดงรายการทัง้หมดเพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจวตัถปุระสงค ์
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ในโฮมเพจวตัถุประสงคข์องคณุได:้ 

 วตัถุประสงคท์ีจ่ดัทาํลา่สดุ  

 วตัถุประสงคท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ  

 วตัถุประสงคท์ีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน  

 วตัถุประสงคท์ีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน  

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจวตัถุประสงคข์องคณุได)้ 
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ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจวตัถปุระสงคข์องคุณ 

1 ในโฮมเพจวตัถุประสงค์ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจวตัถุประสงค์ ใหค้ลกิทีล่กูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ จากนัน้คลกิบนัทกึ 

 
 

การจดัการวตัถปุระสงค ์
สาํหรบัการจดัการวตัถปุระสงคแ์บบทลีะขัน้ตอน โปรดดูที:่ 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัวตัถุประสงค์ (ในหน้า 350) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การใชส้ครปิต์การประเมนิ (ในหน้า 143) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

การตัง้ค่าบทบาทผูใ้ช้และโปรไฟลก์ารเข้าใช้ 
ในการทาํงานกบัเพจวตัถุประสงค์ คณุตอ้งมสีทิธิต์่อไปนี้ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ: 

 จดัการการเขา้ใชก้ารวางแผนธุรกจิ 

 จดัการการจดัการงวด 

นอกจากนัน้ การตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องคณุตอ้งอนุญาตใหค้ณุเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: 

 แผนธุรกจิ 

 วตัถุประสงค์ 

 บรษิทัของแผน 

 ผูต้ดิต่อของแผน 

 โอกาสทางการขายของแผน 



การวางแผนธุรกจิ 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 วตัถุประสงค์ (ในหน้า 347) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจวตัถุประสงค์ (ในหน้า 348) 

 ฟิลด์วตัถุประสงค์ (ในหน้า 350) 
 

การเช่ือมโยงเรคคอรด์กบัวตัถปุระสงค ์
คณุยงัสามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์ต่อไปนี้กบัวตัถุประสงคโ์ดยเพิม่สว่นต่างๆ ในเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์วตัถุประสงค์: 

 วตัถุประสงค์ 

 โอกาสทางการขาย 

 กจิกรรม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

ในการเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัวตัถปุระสงค์ 

1 ในเพจรายละเอยีดวตัถุประสงค ์ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งรายละเอยีดวตัถุประสงค์ คลกิลูกศรเพือ่เพิม่สว่นสาํหรบัเรคคอรด์ และจดัรปูแบบสว่นในเพจ  

3 คลกิ บนัทกึ 
 

ฟิลดว์ตัถปุระสงค ์
ใชเ้พจแกไ้ขวตัถุประสงค์ เพือ่เพิม่วตัถุประสงค์หรอือปัเดตรายละเอยีดวตัถุประสงคท์ีม่อียู่แลว้ เพจแกไ้ขวตัถุประสงคจ์ะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของวตัถุประสงค์ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขวตัถุประสงคใ์นเพจรายการวตัถุประสงคแ์ละเพจรายละเอยีดวตัถุประสงคไ์ดด้ว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์วตัถุประสงคบ์างฟิลด์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลวตัถปุระสงคห์ลกั 

ชือ่วตัถุประสงค์ ชือ่วตัถุประสงค์ (จําเป็น) 

ชือ่แผน  แผนธุรกจิหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัวตัถุประสงค์ เลอืกแผนธุรกจิโดยใชไ้อคอนคน้หา 

ประเภท จุดมุง่หมายทัว่ไปของวตัถุประสงค ์เชน่ การตระหนกั การศกึษา ความสมัพนัธ์ การหาบรษิทัใหม่ การเพิม่การเจาะตลาดบรษิทั 
การทดลองผลติภณัฑ์ สิง่จูงใจพเิศษ การรกัษาบรษิทั และการตอบกลบัการแขง่ขนั เลอืกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ (จําเป็น) 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สถานะ สถานะปจัจุบนัของวตัถุประสงค ์เชน่ รา่ง สง่แลว้ อนุมตัขิ ัน้สดุทา้ย ปจัจบุนั หมดอาย ุอนาคต และระงบัชัว่คราว 
เลอืกสถานะจากรายการดรอปดาวน์ (จําเป็น) 

ชือ่บรษิทั บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัวตัถุประสงค์นี้ คลกิทีไ่อคอนคน้หาเพือ่เลอืกบรษิทั 

ชือ่ผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัวตัถุประสงค์นี้ คลกิทีไ่อคอนคน้หาเพือ่เลอืกผูต้ดิต่อ 

ชือ่ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงกบัวตัถุประสงค์นี้ คลกิทีไ่อคอนคน้หาเพือ่เลอืกผลติภณัฑ์ 

ระยะเวลา งวดคอืชว่งเวลาการบรรลุวตัถุประสงค์ วตัถุประสงคข์องงวดกาํหนดโดยการกาํหนดปีปฎทินิการเงนิของบรษิทั 
ซึง่กาํหนดโดยผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ (จําเป็น) 

งวดอาจตรงกบัปีปฏทินิ ไตรมาส เดอืน หรอืสปัดาห ์เชน่ ไตรมาสการเงนิแรก ของปี 2010 
งวดทีม่อียู่เป็นไปตามปฏทินิการเงนิทีบ่รษิทัของคุณกาํหนด สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดปฏทินิการเงนิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัปฏทินิการเงนิ  

หมายเหตุ: คณุตอ้งมสีทิธิก์ารดูแลการจดัการงวดเพือ่เลอืกงวด 

งวด: วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีเ่ริม่ตน้ของงวด คลกิทีไ่อคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัทีเ่ริม่ตน้ 

งวด: วนัทีส่ ิน้สดุ วนัทีส่ ิ้นสดุของงวด คลกิทีไ่อคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัทีส่ ิ้นสดุ 

ข้อมูลเป้าหมาย 

รายไดว้ตัถุประสงค์ เป้าหมายรายไดข้องวตัถุประสงคน์ี้ เชน่ 1,000,000 

สกลุเงนิ สกลุเงนิของรายได ้(เชน่ USD หรอื EURO) คลกิทีไ่อคอนสกุลเงนิเพือ่เลอืกสกลุเงนิทีต่อ้งการ 

วนัทีแ่ลกเปลีย่น วนัทีท่ ีเ่กีย่วขอ้งในการแปลงรายไดใ้นทอ้งถิน่เป็นสกลุเงนิทีใ่ชใ้นสาํนกังานใหญ่ 

ผูเ้ขา้รว่มเป้าหมาย กลุม่หรอืองคก์รเป้าหมายของวตัถุประสงคน์ี้ เชน่ แพทย์ฝึกหดัเฉพาะทางภาควชิาหวัใจวทิยา 

เป้าหมายวตัถุประสงค ์ เป้าหมายและผลลพัธ์ของวตัถุประสงค์นี้แสดงเป็นหน่วยวตัถุประสงค ์เชน่ 1000 แทนการตดิต่อลกูคา้ 1000 ราย    

หน่วยวตัถุประสงค์ หน่วยนพิจน์ของเป้าหมายวตัถุประสงค ์เชน่ หน่วยการขาย จํานวนครัง้ของการตดิต่อ ดอลลาร ์($) เป็นตน้ 
คลกิทีร่ายการดรอปดาวน์เพือ่เลอืกหน่วยวตัถปุระสงค ์ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

คาํอธบิาย คาํอธบิายวตัถุประสงค์ 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์วตัถุประสงค์ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค์: 

 วตัถุประสงค์ (ในหน้า 347) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจวตัถุประสงค์ (ในหน้า 348) 
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 การจดัการวตัถุประสงค์ (ในหน้า 349) 

 
 

บริษทัของแผน 
ใชเ้พจบรษิทัของแผนเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามบรษิทัของแผนทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนธุรกจิ บรษิทัของแผน จะแมปบรษิทัและแผนธุรกจิไวด้ว้ยกนั หรอืกลา่วอกีนยัหนึง่ 
คณุสามารถใชบ้รษิทัของแผนเพือ่เชือ่มโยงบรษิทักบัแผนธุรกจิ บรษิทัของแผนชว่ยใหบ้รษิทัสามารถมแีผนธุรกจิหลายแผน (ตวัอย่างเชน่ แผนหนึง่สาํหรบัพนักงานขายทัว่ไป 
และอกีแผนหนึง่สาํหรบัพนกังานขายเฉพาะดา้น) อย่างไรกต็าม แผนธุรกจิจะครอบคลมุหลายบรษิทั (ตวัอย่างเชน่ บรษิทัทัง้หมดในพื้นทีห่นึง่)   

ผูใ้ชบ้างรายอาจไมโ่ตต้อบโดยตรงกบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัของแผน แต่เชือ่มโยงบรษิทักบัแผนธุรกจิจากเพจรายละเอยีดแผนธรุกจิหรอืจากเพจรายละเอยีดบรษิทัแทน 
ขณะทีผู่ใ้ชบ้างรายอาจตอ้งการทาํงานโดยตรงกบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัของแผน 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณกาํหนดแทบ็ทีคุ่ณใชไ้ด ้หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไม่รวมการตดิตามขอ้มลูบรษิทัของแผน คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็บรษิทัของแผนได ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจบริษทัของแผน 
โฮมเพจบรษิทัของแผนเป็นจุดเริม่ตน้ของการจดัการบรษิทัของแผน  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจบรษิทัของแผนได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นต่างๆ ในเพจได ้

การจดัทาํบริษทัของแผน 
คณุสามารถจดัทาํบรษิทัของแผนใหมโ่ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นบรษิทัของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์บรษิทัของแผน (ในหน้า 
354) 

การทาํงานกบัรายการบริษทัของแผน 
สว่นรายการบรษิทัของแผนแสดงจํานวนรายการทีฟิ่ลเตอร ์รายการทีฟิ่ลเตอร์ เป็นชดุย่อยหรอืกลุม่เรคคอรด์ทีใ่หค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานในแต่ละครัง้  

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบับรษิทัของแผน 

รายการบริษทัของแผน ฟิลเตอร ์

บรษิทัตามแผนทัง้หมด บรษิทัของแผนทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึวา่ใครเป็นเจา้ของบรษิทัของแผน  

บรษิทัของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุ บรษิทัของแผนทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 
เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้
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การดบูริษทัของแผนล่าสุด  
สว่นบรษิทัของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุแสดงบรษิทัของแผนทีคุ่ณแกไ้ขลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจบริษทัของแผน 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ในโฮมเพจวตัถุประสงคข์องคณุได:้ 

 บรษิทัของแผนทีจ่ดัทาํลา่สดุ  

 บรษิทัของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุ  

 บรษิทัของแผนทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน  

 บรษิทัของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน  

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจบรษิทัของแผนของคณุได)้ 

ในการเพิม่ส่วนต่างๆ ในโฮมเพจบริษทัของแผน 

1 ในโฮมเพจบรษิทัของแผน ใหค้ลกิแกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจบรษิทัของแผน ใหค้ลกิทีลู่กศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่นต่างๆ และจดัรปูแบบสว่นต่างๆ ในเพจ จากนัน้คลกิบนัทกึ 
 

การจดัการบริษทัของแผน 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่ 

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

การตัง้ค่าบทบาทผูใ้ช้และโปรไฟลก์ารเข้าใช้ 
ในการทาํงานกบัเพจบรษิทัของแผน คณุตอ้งมสีทิธิต์่อไปนี้ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ: 

 จดัการการเขา้ใชก้ารวางแผนธุรกจิ 

 จดัการการจดัการงวด 

นอกจากนัน้ การตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องคณุตอ้งอนุญาตใหค้ณุเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: 
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 แผนธุรกจิ 

 วตัถุประสงค์ 

 บรษิทัของแผน 

 ผูต้ดิต่อของแผน 

 โอกาสทางการขายของแผน 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัของแผน: 

 บรษิทัของแผน (ในหน้า 352) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจบรษิทัของแผน (ในหน้า 352) 

 ฟิลด์บรษิทัของแผน (ในหน้า 354) 
 

ฟิลดบ์ริษทัของแผน 
ใชเ้พจแกไ้ขบรษิทัของแผนเพือ่เพิม่หรอือปัเดตรายละเอยีดสาํหรบับรษิทัของแผนทีม่อียู่  

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขบรษิทัของแผนในเพจรายการบรษิทัของแผนและเพจรายละเอยีดบรษิทัของแผนได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของบรษิทัของแผน 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลบริษทัของแผนหลกั 

บรษิทั บรษิทั Oracle CRM On Demand ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์บรษิทัของแผนนี้ คลกิทีไ่อคอนคน้หาเพือ่เลอืกบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
(จําเป็น) 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรษิทัเหลา่นี้ โปรดดูที ่ฟิลด์บรษิทั (ในหน้า 253) 

บรษิทัของแผนหลกั เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเพือ่ระบบุรษิทั (ถา้ม)ี ทีเ่ชือ่มโยงบรษิทัหลกักบัแผน 

แผนธุรกจิ แผนธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์บรษิทัของแผน ใหค้ลกิทีไ่อคอนคน้หาเพือ่เลอืกแผนธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง (จําเป็น) 

บรษิทั: ทีต่ัง้ ขอ้มลูทีต่ัง้จากฟิลด์ตําแหน่งในเรคคอรด์บรษิทั แสดงประเภทสิง่อํานวยความสะดวกทีใ่ชง้านโดยบรษิทัในไซต์นี้ เชน่ สาํนกังานใหญ่ 
(ดูอย่างเดยีว) 

บรษิทั: ลาํดบัความสาํคญั ขอ้มลูลาํดบัความสาํคญัจากฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัในเรคคอรด์บรษิทั แสดงลาํดบัความสาํคญัสาํหรบับรษิทั เชน่ สงู กลาง หรอืตํ่า (ดูอย่างเดยีว) 

บรษิทั: ประเภทบรษิทั  ขอ้มลูประเภทบรษิทัจากฟิลด์ประเภทบรษิทัในเรคคอรด์บรษิทั แสดงความสมัพนัธ์ของบรษิทักบับรษิทัของคุณ เชน่ ลกูคา้เป้าหมาย ลกูคา้ คูค่า้ 
หรอืคูแ่ขง่ (ดูอย่างเดยีว)  

บรษิทั: อา้งองิ ขอ้มลูอา้งองิจากชอ่งทาํเครือ่งหมายอา้งองิในเรคคอรด์บรษิทั ซึง่ระบุวา่จะใชบ้รษิทัเป็นขอ้มลูอา้งองิสาํหรบัลกูคา้หรอืพนกังานขายหรอืไม ่
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

บรษิทั: เจา้ของ ขอ้มลูเจา้ของจากฟิลด์เจา้ของในเรคคอรด์บรษิทั ซึง่ระบุชือ่เรยีกเจา้ของเรคคอรด์บรษิทั (ดูอย่างเดยีว) 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัของแผน: 

 บรษิทัตามแผน (โปรดดูที ่"บรษิทัของแผน" ในหน้า 352) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจบรษิทัของแผน (ในหน้า 352)  

 การจดัการบรษิทัของแผน (ในหน้า 353) 

 
 

ผูติ้ดต่อของแผน 
ใชเ้พจผูต้ดิต่อของแผนเพือ่สรา้ง อปัเดตและตรวจสอบผูต้ดิตอ่ทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนธุรกจิ ผูต้ดิต่อของแผน คอืเรคคอรด์ทีอ่นุญาตใหคุ้ณเชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบัแผนธุรกจิ 
เพือ่ใหผู้ต้ดิต่อแต่ละคนมแีผนธุรกจิทีห่ลากหลาย เชน่ คณุอาจมผีูต้ดิต่อของแผนหนึง่คนสาํหรบัพนักงานขายทัว่ไปและมอีกีหนึง่คนสาํหรบัพนกังานขายเฉพาะทาง ในขณะเดยีวกนั 
ผูต้ดิต่อของแผนอนุญาตใหแ้ผนธุรกจิครอบคลมุผูต้ดิต่อหลายราย เชน่ ผูต้ดิต่อทกุคนในพืน้ที ่  

ผูใ้ชบ้างรายอาจไมโ่ตต้อบโดยตรงกบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อของแผน แต่เชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบัแผนธุรกจิจากเพจรายละเอยีดแผนธุรกจิหรอืจากเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่แทน อย่างไรกต็าม 
ผูใ้ชบ้างรายอาจตอ้งการทาํงานโดยตรงกบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อของแผน 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณกาํหนดแทบ็ทีคุ่ณใชไ้ด ้หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไม่รวมการตดิตามขอ้มลูผูต้ดิต่อของแผน คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็ผูต้ดิต่อของแผนได ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจผู้ติดต่อของแผน 
โฮมเพจผูต้ดิต่อของแผน คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการผูต้ดิต่อของแผน  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจผูต้ดิต่อของแผนได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํผู้ติดต่อของแผน 
คณุสามารถจดัทาํผูต้ดิต่อของแผนใหมไ่ดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม่ ในสว่น ผูต้ดิต่อของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ผูต้ดิต่อของแผน 
(ในหน้า 357) 

การทาํงานกบัรายช่ือผูติ้ดต่อของแผน 
สว่นรายชือ่ผูต้ดิต่อของแผนจะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานดว้ยในแต่ละครัง้  

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานของผูต้ดิต่อของแผน 

รายช่ือผูติ้ดต่อของแผน ฟิลเตอร ์
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รายช่ือผูติ้ดต่อของแผน ฟิลเตอร ์

ผูต้ดิต่อของแผนทัง้หมด ผูต้ดิต่อของแผนทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของบรษิทัของแผน  

ผูต้ดิต่อของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุ ผูต้ดิต่อของแผนทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 
เรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดผููติ้ดต่อของแผนท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นผูต้ดิต่อของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุ จะแสดงผูต้ดิตอ่ของแผนทีค่ณุแกไ้ขลา่สดุ ในการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจผู้ติดต่อของแผน 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในโฮมเพจโปรแกรมผูต้ดิต่อของแผนของคณุ: 

 ผูต้ดิต่อของแผนทีจ่ดัทาํลา่สดุ  

 ผูต้ดิต่อของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุ  

 ผูต้ดิต่อของแผนทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน  

 ผูต้ดิต่อของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน  

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูด้แูลระบบบรษิทัของคุณสามารถจดัทาํสว่นรายงานทีม่อียู่สาํหรบัแสดงบนโฮมเพจผูต้ดิต่อของแผนของคณุ) 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจผูติ้ดต่อของแผนของคณุ 

1 ในโฮมเพจผูต้ดิต่อของแผน ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงร่าง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจผูต้ดิต่อของแผน ใหค้ลกิทีล่กูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ จากนัน้คลกิบนัทกึ 
 

การจดัการผูติ้ดต่อของแผน 
สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนของการจดัการผูต้ดิต่อของแผนทัว่ไปของหลายประเภทเรคคอรด์ โปรดดูที:่ 

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 



ผู้ติดต่อของแผน 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

การตัง้ค่าบทบาทผูใ้ช้และโปรไฟลก์ารเข้าใช้ 
ในการทาํงานกบัเพจผูต้ดิต่อของแผน คณุตอ้งมสีทิธิต์่อไปนี้ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ: 

 จดัการการเขา้ใชก้ารวางแผนธุรกจิ 

 จดัการการจดัการงวด 

นอกจากนัน้ การตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องคณุตอ้งอนุญาตใหค้ณุเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: 

 แผนธุรกจิ 

 วตัถุประสงค์ 

 บรษิทัของแผน 

 ผูต้ดิต่อของแผน 

 โอกาสทางการขายของแผน 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูต้ดิต่อของแผน: 

 ผูต้ดิต่อของแผน (ในหน้า 355) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจผูต้ดิต่อของแผน (ในหน้า 355) 

 ฟิลด์ผูต้ดิต่อของแผน (ในหน้า 357) 
 

ฟิลดผ์ู้ติดต่อของแผน 
ใชเ้พจแกไ้ขผูต้ดิต่อของแผนเพือ่เพิม่ผูต้ดิต่อของแผนหรอือปัเดตรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ของแผนทีม่อียู่ เพจแกไ้ขผูต้ดิต่อของแผนจะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดของผูต้ดิต่อของแผน 

คําแนะนํา: คณุยงัสามารถแกไ้ขขอ้มลูผูต้ดิต่อแผนในเพจรายการผูต้ดิต่อแผนและเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อแผนไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของผูต้ดิตอ่ของแผน 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลของผูติ้ดต่อของแผนหลกั 

ผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อ Oracle CRM On Demand ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อของแผนนี้ คลกิไอคอนคน้หาเพือ่เลอืกผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 
(จําเป็น)  
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่ฟิลด์ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 274)  

ผูต้ดิต่อของแผนหลกั เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่กาํหนดวา่ผูต้ดิต่อนี้เป็นผูต้ดิต่อหลกัของแผนธรุกจินี้หรอืไม่   

ผูต้ดิต่อ: ชือ่ ขอ้มลูจากฟิลด์ชือ่ในเรคคอรด์ผูต้ดิตอ่ (ดูอย่างเดยีว) 

ผูต้ดิต่อ: นามสกลุ ขอ้มลูจากฟิลด์นามสกลุในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ (ดูอย่างเดยีว) 

ผูต้ดิต่อ: บรษิทั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อ (ดูอย่างเดยีว) 

แผนธุรกจิ แผนธุรกจิทีเ่กีย่วชอ้งกบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อของแผนนี้ ใหค้ลกิไอคอนคน้หาเพือ่เลอืกแผนธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง (จําเป็น) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูต้ดิต่อของแผน: 

 ผูต้ดิต่อของแผน (ในหน้า 355)  

 การทาํงานกบัโฮมเพจผูต้ดิต่อของแผน (ในหน้า 355)  

 การจดัการผูต้ดิต่อของแผน (ในหน้า 356)  

 
 

โอกาสทางการขายของแผน 
ใชเ้พจโอกาสทางการขายของแผนเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนธุรกจิ โอกาสทางการขายของแผน จะเชือ่มโยงโอกาสทางการขายกบัแผนธุรกจิ 
ซึง่จะทาํใหส้ามารถเชือ่มโยงโอกาสทางการขายกบัแผนธุรกจิหลายแผนได ้(เชน่ แผนหนึง่สาํหรบัพนกังานขายทัว่ไป และอกีแผนหนึง่สาํหรบัพนักงานขายเฉพาะดา้น) 
แผนธุรกจิสามารถเกีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายหลายโอกาสในเวลาเดยีวกนัได ้  

ผูใ้ชบ้างรายอาจไมโ่ตต้อบโดยตรงกบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายของแผน 
แต่เชือ่มโยงโอกาสทางการขายกบัแผนธุรกจิจากเพจรายละเอยีดแผนธุรกจิหรอืจากเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขายแทน อย่างไรกต็าม 
ผูใ้ชบ้างรายอาจตอ้งการทาํงานโดยตรงกบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายของแผน 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูโอกาสของแผน คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็โอกาสของแผนได ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจโอกาสของแผน 
โฮมเพจโอกาสของแผนเป็นจุดเริม่ตน้ของการโอกาสของแผน  

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจโอกาสของแผน นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํโอกาสของแผน 
คณุสามารถจดัทาํโอกาสของแผนไดโ้ดยการคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นโอกาสของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์โอกาสของแผน (ในหน้า 
360) 



โอกาสทางการขายของแผน 
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การทาํงานกบัรายการโอกาสของแผน 
สว่นชดุรายการโอกาสของแผนจะแสดงจํานวนของรายการทีฟิ่ลเตอร์ รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีท่าํใหคุ้ณสามารถจํากดัจํานวนเรคคอรด์ในการทาํงานแต่ละครัง้  

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบัรายการโอกาสของแผน 

รายการโอกาสของแผน ฟิลเตอร ์

โอกาสของแผนทัง้หมด โอกาสของแผนทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของโอกาสของแผน  

โอกาสของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุ โอกาสของแผนทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 
เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดโูอกาสของแผนล่าสุด 
สว่นโอกาสของแผนลา่สดุจะแสดงโอกาสของแผนทีค่ณุแกไ้ขลา่สดุ ในการขยายรายการ คลกิที ่แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนให้กบัโฮมเพจรายการโอกาสของแผนของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในโฮมเพจโอกาสของแผนของคุณ: 

 โอกาสของแผนทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุ  

 โอกาสของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุ  

 โอกาสของแผนทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุของฉัน  

 โอกาสของแผนทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน  

 สว่นของรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจโอกาสของแผนของคณุได)้ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจโอกาสของแผนของคณุ 

1 ในโฮมโอกาสของแผน ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจโอกาสของแผน ใหค้ลกิลูกศรทศิทางเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบส่วนในเพจ 

 
 

การจดัการโอกาสทางการขายของแผน 
สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนของการจดัการโอกาสของแผนทัว่ไปสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่างๆ โปรดดูที:่ 

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 



การวางแผนธุรกจิ 
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 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

การตัง้ค่าบทบาทผูใ้ช้และโปรไฟลก์ารเข้าใช้ 
ในการทาํงานกบัเพจโอกาสทางการขายของแผน คณุตอ้งมสีทิธิต์่อไปนี้ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ: 

 จดัการการเขา้ใชก้ารวางแผนธุรกจิ 

 จดัการการจดัการงวด 

นอกจากนัน้ การตัง้คา่โปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องคณุตอ้งอนุญาตใหค้ณุเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: 

 แผนธุรกจิ 

 วตัถุประสงค์ 

 บรษิทัของแผน 

 ผูต้ดิต่อของแผน 

 โอกาสทางการขายของแผน 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูโอกาสของแผนทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 โอกาสทางการขายของแผน (ในหน้า 358) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจโอกาสของแผน (ในหน้า 358) 

 ฟิลด์โอกาสทางการขายของแผน (โปรดดูที ่"ฟิลด์โอกาสของแผน" ในหน้า 360) 
 

ฟิลดโ์อกาสของแผน 
ใชเ้พจแกไ้ขโอกาสทางการขายของแผนเพือ่เพิม่โอกาสทางการขายของแผนหรอือปัเดตรายละเอยีดของโอกาสทางการขายของแผนทีม่อียู่  

เคลด็ลบั: คณุยงัสามารถแกไ้ขโอกาสทางการขายของแผนในเพจรายการโอกาสทางการขายของแผนและเพจรายละเอยีดโอกาสทางการขายของแผนไดอ้กีดว้ย 
โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของโอกาสทางการขายของแผน 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 



โอกาสทางการขายของแผน 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลโอกาสทางการขายของแผน 

แผนธุรกจิ แผนธุรกจิทีเ่กีย่วกบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายของแผนนี้ คลกิไอคอนคน้หาเพือ่เลอืกแผนธุรกจิ (จําเป็น)  

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนธุรกจิที ่แผนธุรกจิ (ในหน้า 342) 

โอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายใน Oracle CRM On Demand ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์โอกาสทางการขายของแผนนี้ 
คลกิไอคอนคน้หาเพือ่เลอืกโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง (จําเป็น)  

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโอกาสทางการขายที ่โอกาสทางการขาย (ในหน้า 278) 

โอกาสทางการขาย: บรษิทั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขาย (ดูอย่างเดยีว) 

โอกาสทางการขาย: วนัทีปิ่ด วนัทีปิ่ดทีค่าดไวท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขาย (ดูอย่างเดยีว) 

โอกาสทางการขาย: ประมาณการ หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ แสดงวา่จะรวมโอกาสทางการขายไวใ้นการคาํนวณรายไดป้ระมาณการ (ดูอย่างเดยีว) 

โอกาสทางการขาย: เจา้ของ ขอ้มลูจากฟิลด์เจา้ของในเรคคอรด์โอกาสทางการขาย เจา้ของคอืบุคคลทีร่ะบุใหก้บัโอกาสทางการขายนี้ (ดูอย่างเดยีว) 

โอกาสทางการขาย: รายได ้ รายไดท้ีม่แีนวโน้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขาย (ดูอย่างเดยีว) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ตอ่ไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัโอกาสทางการขายของแผน: 

 โอกาสของแผน (โปรดดูที ่"โอกาสทางการขายของแผน" ในหน้า 358) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจโอกาสของแผน (ในหน้า 358) 

 การจดัการโอกาสของแผน (โปรดดูที ่"การจดัการโอกาสทางการขายของแผน" ในหน้า 359) 

 





 
 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  363 

 

6 บริการและการติดต่อ 

Oracle CRM On Demand จดัเตรยีมประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารลกูคา้  

 คําขอบริการ ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการคาํขอบรกิารเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารจากลูกคา้ 

 ทางแก้ปัญหา ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัเกบ็คาํตอบสาํหรบัปญัหาทัว่ไปหรอืประเดน็ดา้นการบรกิาร 

 การส่ือสาร ใชเ้พจเหล่าน้ีเพื่อจดัการด้านการส่ือสารกบัลูกค้าผา่นทาง Call Center ของคณุ (Oracle Contact On Demand) 
 

การจดัการบริการและการติดต่อ 
เมือ่ตอ้งการจดัการบรกิารและการตดิต่อ ใหด้ําเนนิกระบวนการต่อไปนี้:    

1 กระบวนการการจดัทาํคาํขอบรกิาร (โปรดดูที ่"กระบวนการของการจดัทาํคาํขอบรกิาร" ในหน้า 363). 

2 กระบวนการทาํงานกบัคาํขอบรกิาร (ในหน้า 364) 

3 กระบวนการแกป้ญัหาคาํขอบรกิาร (ในหน้า 364) 

4 กระบวนการปิดคาํขอบรกิาร (ในหน้า 364).  

คาํขอบรกิารอาจเกดิจากลูกคา้เรยีกเขา้มา หรอืไดร้บัการตดิต่อจากลกูคา้ผา่นทาง Oracle CRM On Demand 

 

 

 
 

กระบวนการของการจดัทาํคาํขอบริการ 
ในการจดัทาํคาํขอบรกิาร ใหด้ําเนนิงานต่อไปนี้: 

1 ตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้และบนัทกึปญัหาการบรกิาร  

2 ใชส้ครปิต์บรกิารเพือ่นําขัน้ตอนของบรษิทัมาใชอ้ย่างสอดคลอ้งกนั เชน่ การระบุปญัหาและการยกระดบัปญัหา  

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสครปิต์ที ่การใชส้ครปิต์คาํขอบรกิาร (ในหน้า 368)  

3 สาํหรบัการระบุคาํขอบรกิารกบัพนักงานฝา่ยบรกิาร โปรดดูที ่การระบุคาํขอบรกิาร (ในหน้า 367)  
 



บรกิารและการตดิต่อ 
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กระบวนการทาํงานกบัคาํขอบริการ 
ในการทาํงานกบัคาํขอบรกิาร ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

1 บนัทกึลอ็กการตดิต่อ  

2 บนัทกึลอ็กงาน  

3 บนัทกึลอ็กหมายเหตุเพือ่บนัทกึการดําเนนิการเพือ่ชว่ยเหลอืลกูคา้  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่กจิกรรมในคาํขอบรกิาร โปรดดูที ่การจดัทาํกจิกรรม (ในหน้า 172) และ ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201)  
 

กระบวนการแก้ปัญหาคาํขอบริการ 
ในการแกป้ญัหาคาํขอบรกิาร ใหท้าํงานต่อไปนี้:  

1 คน้หาขอ้มลูในไลบรารทีางแกป้ญัหาเพือ่ชว่ยใหคุ้ณแกป้ญัหาคาํขอของลกูคา้ โปรดดูที ่การประเมนิทางแกป้ญัหา (ในหน้า 376)  

2 เชือ่มโยงทางแกป้ญัหาทีเ่หมาะสมกบัคาํขอบรกิารและจดัอนัดบัความมปีระโยชน์ เพือ่จะสามารถตรวจสอบและพฒันาไลบรารไีดอ้ย่างต่อเนื่อง โปรดดูที ่การจดัอนัดบัทางแกป้ญัหา (ในหน้า 
377)  

3 ใชร้ายงานทีส่รา้งขึน้ลว่งหน้าหรอืทีก่าํหนดเองเพือ่ระบุปญัหา โปรดดูที ่การรนัการวเิคราะห์ (โปรดดูที ่"การใชง้านการวเิคราะห์" ในหน้า 808)  

4 ดําเนนิการโดยทนัทเีพือ่แกป้ญัหาเหลา่นัน้ หากคุณไมส่ามารถพบทางแกป้ญัหา ใหเ้พิม่ทางแกป้ญัหาใหมใ่นไลบราร ีโปรดดูที ่การจดัการทางแกป้ญัหา (ในหน้า 375)  

 
 

กระบวนการปิดคาํขอบริการ 
ในการปิดคาํขอบรกิาร ใหท้าํงานต่อไปนี้:  

1 บนัทกึขอ้มลูสรปุกจิกรรมต่างๆ  

2 ปิดคาํขอบรกิารเมือ่ไดแ้กไ้ขปญัหาแลว้ โปรดดูที ่การปิดคาํขอบรกิารทีแ่กไ้ขปญัหาแลว้ (ในหน้า 369)  
 

คาํขอบริการ 
ใชเ้พจคาํขอบรกิารเพือ่บนัทกึ ตดิตาม และดําเนินการตามคาํขอของลกูคา้ในดา้นการใหข้อ้มลูหรอืความช่วยเหลอื คาํขอบรกิาร มขีอ้มลูโดยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการบรกิารทีร่ะบุ 
และคุณยงัสามารถใชค้าํขอบรกิารในการรวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ เชน่ ทางแกป้ญัหา หรอืกจิกรรมทีจ่ําเป็นต่อการแกป้ญัหาในคาํขอบรกิารไดอ้กีดว้ย 
เจา้หน้าทีฝ่า่ยบรกิารจะสามารถเขา้ใชข้อ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอบรกิารไดจ้ากทีเ่ดยีวกนั เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่เรคคอรด์คาํขอบรกิารรวบรวมกจิกรรมการบรกิารทัง้หมดไว ้
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัเรคคอรด์จะไดร้บัการตดิตามผา่นแนวทางการตรวจสอบ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการกบัคาํขอบรกิาร โปรดดูที ่การจดัการบรกิารและการตดิต่อ (ในหน้า 363) 
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การทาํงานกบัโฮมเพจคาํขอบริการ 
โฮมเพจคาํขอบรกิาร คอืจุดเริม่ตน้ของการจดัการคาํขอบรกิาร  

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจคาํขอบรกิารได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํคาํขอบริการ 
คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์คาํขอบรกิารโดยการคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นคาํขอบรกิารทีเ่ปิดของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํขอบรกิาร โปรดดูที ่การระบุคาํขอบรกิาร (ในหน้า 367) และ 
ฟิลด์คาํขอบรกิาร (ในหน้า 370)  

การทาํงานกบัรายการคาํขอบริการ 
สว่นรายการคาํขอบรกิารจะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัคาํขอบรกิาร 

รายการคาํขอบริการ ฟิลเตอร ์

คาํขอบรกิารทัง้หมด ไมม่ ี

คาํขอบรกิารทีปิ่ดทัง้หมด สถานะ = ปิด 

คาํขอบรกิารทีย่กระดบัทัง้หมด สถานะ = เปิด - ยกระดบั 

คําขอบรกิารทีเ่ปิดทัง้หมด สถานะ=เปิด, สถานะ = เปิด - ยกระดบั 

คาํขอบรกิารทีจ่ดัทาํลา่สดุทัง้หมด คาํขอบรกิารทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีท่ ีจ่ดัทาํ 

คาํขอบรกิารทีแ่กไ้ขลา่สดุทัง้หมด คาํขอบรกิารทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีท่ ีแ่กไ้ข 

คาํขอบรกิารทีเ่ปิดของฉัน สถานะ = เปิด (แสดงเรคคอรด์ทีม่ชี ือ่ผูใ้ชข้องคณุในฟิลด์เจา้ของ) 

คาํขอบรกิารของฉัน คาํขอบรกิารทีม่ชี ือ่คุณในฟิลด์เจา้ของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดคูาํขอบริการท่ีเปิด  
สว่นคาํขอบรกิารทีเ่ปิดของฉัน แสดงรายการคาํขอบรกิารทีเ่ปิดตามลาํดบัทีค่ณุจดัทาํขึน้ ในการขยายรายการ ใหค้ลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด 

การดงูานท่ีเก่ียวข้องกบัคาํขอบริการ 
สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคําขอบรกิารของฉัน แสดงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอบรกิารทีเ่ปิดทีร่ะบุใหก้บัคุณ เรยีงลาํดบัตามวนัทีค่รบกาํหนด จากนัน้เรยีงตามลาํดบัความสาํคญั และแสดงขอ้มลูต่อไปนี้อกีดว้ย: 
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 วนัท่ีครบกาํหนด วนัทีง่านครบกาํหนดตามทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการตัง้คา่ไว ้

 ลาํดบัความสาํคญั ลาํดบัความสาํคญัของงานทีค่ณุหรอืผูจ้ดัการของคณุกาํหนด เชน่ 1-สงู, 2-ปานกลาง หรอื 3-ตํ่า ลาํดบัความสาํคญัของงานแสดงดว้ยลกูศร: 
ลกูศรขึน้แทนลาํดบัความสาํคญัสงู ไมม่ลีูกศรแทนลาํดบัความสาํคญัปานกลาง ลกูศรลงแทนลาํดบัความสาํคญัตํ่า 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle 
CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน ยกเวน้ในกรณทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-
ป้าย โดย ป้าย เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีช่นนี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย 
ไมม่ลีกูศรสาํหรบั 2-ป้าย ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไมม่ลีกูศรสาํหรบัคา่การแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-
สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ 
ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ 
ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 หวัเรื่อง ชือ่งาน คลกิทีล่งิคเ์พือ่ตรวจสอบงาน 

 คาํขอบริการ เลขทีท่ ีร่ะบบระบุใหแ้ก่คาํขอบรกิาร 

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการของงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอบรกิาร 

การดรูายงานคาํขอบริการท่ีเปิด 
สว่นการวเิคราะหค์าํขอบรกิารทีเ่ปิด แสดงรายงานคาํขอบรกิารตามทีม่า พืน้ทีผ่ลติภณัฑ์ ชือ่ผูใ้ช ้หรอืลาํดบัความสาํคญั 
คณุสามารถคลกิสว่นแผนภูมหิรอืรายการตารางเพือ่ดูรายละเอยีดและกาํหนดสิง่ทีต่อ้งทาํเพือ่แกไ้ขปญัหาในปจัจุบนั อกีทัง้คุณยงัสามารถเปลีย่นชนิดในรายการดรอปดาวน์เพือ่ดูขอ้มลูเดมิจากมมุมองอืน่ 

เชน่ คณุสามารถ: 

 ใชก้ารวเิคราะหน์ี้เพือ่แจง้เกีย่วกบัคาํขอบรกิารทีเ่ปิดและยกระดบั 

 ฟิลเตอรต์ามพืน้ทีผ่ลติภณัฑเ์พือ่ดูพืน้ทีท่ ีส่รา้งการตดิต่อสว่นใหญ่ 

 ฟิลเตอรต์ามชือ่ผูใ้ชเ้พือ่ดูการกระจายปรมิาณงานในทมี 

 ฟิลเตอรต์ามลาํดบัความสาํคญัเพือ่ดูระดบัปญัหาดา้นการบรกิารทีร่ายงาน 

เมือ่ตอ้งการเขา้ใชก้ารวเิคราะหบ์รกิารประเภทอื่น ใหไ้ปทีแ่ทบ็ การวเิคราะห์ 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจคาํขอบริการของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดดงัต่อไปนี้ลงในโฮมเพจคาํขอบรกิาร: 

 งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอบรกิาร 

 งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอบรกิารในปจัจบุนัของฉัน (งานทีค่รบกาํหนดวนันี้) 

 สว่นของรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหแ้สดงรายงานบนโฮมเพจคาํขอบรกิารของคณุได)้ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจคาํขอบริการของคุณ 

1 ในโฮมเพจคาํขอบรกิาร ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจคาํขอบรกิาร ใหใ้ชล้กูศรบอกทศิทางเพือ่เพิม่หรอืลบสว่นและออรแ์กไนซส์ว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
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การจดัการคาํขอบริการ 
เมือ่ตอ้งการจดัการคาํขอบรกิาร ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การระบุคาํขอบรกิาร (ในหน้า 367) 

 การใชส้ครปิต์คาํขอบรกิาร (ในหน้า 368) 

 การเพิม่ทางแกป้ญัหาในคาํขอบรกิาร (ในหน้า 368) 

 การยกระดบัคาํขอบรกิาร (ในหน้า 369) 

 การปิดคาํขอบรกิารทีแ่กไ้ขปญัหาแลว้ (ในหน้า 369) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบั Oracle Social Network (ในหน้า 410) 
 

การระบุคาํขอบริการ 
เมือ่คณุจดัทาํคาํขอบรกิาร ฟิลด์เจา้ของจะเวน้วา่งไว ้คณุสามารถระบุเจา้ของไดด้ว้ยตนเอง หรอืหากบรษิทัของคณุใชโ้ปรแกรมจดัการการระบุ 
และมกีารกาํหนดประเภทเรคคอรด์คาํขอบรกิารสาํหรบัโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์แลว้ คาํขอบรกิารสามารถระบุโดยอตัโนมตัใิหก้บัเจา้ของเมือ่มกีารบนัทกึคาํขอเป็นครัง้แรก 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

หมายเหตุ: โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหม่กต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
หากมกีารระบุสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองใหก้บัเรคคอรด์กอ่นทีโ่ปรแกรมจดัการการระบุจะระบุเรคคอรด์ใหมใ่หก้บัเจา้ของ โปรแกรมจดัการการระบุจะลบสมดุบนัทกึหลกัออกจากเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยูใ่นโหมดสมดุบนัทกึ หากคุณตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ในโหมดสมดุบนัทกึ 
เราขอแนะนําวา่คุณควรปิดการใชง้านกลุ่มกฎทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

หากมกีารระบุคาํขอบรกิารไวแ้ลว้ และระดบัการเขา้ใชข้องคณุอนุญาตใหคุ้ณทาํเช่นนัน้ คณุสามารถระบุคาํขอใหมด่ว้ยการเปลีย่นชือ่เจา้ของหรอืสมุดบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองบนคาํขอ นอกจากนี้ 
ถา้บรษิทัของคุณใชโ้ปรแกรมจดัการการระบุ และมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์คาํขอบรกิารสาํหรบัโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
คณุสามารถระบุคาํขอบรกิารใหมใ่หก้บัเจา้ของใหมโ่ดยใชว้ธิใีดวธิหีนึง่ต่อไปนี้: 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่ในคําขอ 

 ลบชือ่เจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองออกจากคาํขอ 



บรกิารและการตดิต่อ 
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การเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ระบุเจา้ของใหม ่หรอืการลบชือ่เจา้ของหรอืสมดุบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเอง จะทรกิเกอรใ์หโ้ปรแกรมจดัการการระบุประมวลผลคาํขอบรกิารอกีครัง้ 
และระบุคาํขอใหก้บัเจา้ของตามกฎทีบ่รษิทัของคุณตัง้คา่ไว ้

หมายเหตุ: หากคาํขอบรกิารมสีถานะ ปิด โปรแกรมจดัการการระบุจะไมส่นใจคาํขอบรกิารและจะไมม่กีารระบุใหม ่
เวลาในการประมวลผลสาํหรบัการระบุเรคคอรด์ใหมอ่าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยขึน้อยูก่บัความซบัซอ้นของกฎการระบุของบรษิทัของคุณ จํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะระบุใหม่ และโหลดระบบปจัจุบนั 

ในการระบุคคาํขอบริการด้วยตนเอง 

1 เลอืกคาํขอบรกิารทีคุ่ณตอ้งการระบุ 

สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการคน้หาคาํขอบรกิาร โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอบรกิาร ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอบรกิาร ใหว้างเคอรเ์ซอรไ์วใ้นฟิลดเ์จา้ของ หรอืฟิลด์สมดุบนัทกึ คลกิไอคอน คน้หา แลว้เลอืกเจา้ของหรอืสมดุบนัทกึใหมใ่นวนิโดวก์ารคน้หา 

4 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
 

การใช้สคริปตค์าํขอบริการ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัอาจตัง้คา่สครปิต์การประเมนิเพือ่ชว่ยคณุในการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคาํขอบรกิาร (สครปิต์การตดิต่อ) หรอืเพือ่ประเมนิระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
(การสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้) สครปิต์การประเมนิประกอบดว้ยชดุคาํถามทีคุ่ณใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูลกูคา้ การตอบกลบัของคุณจะถูกใหค้ะแนน กาํหนดการถ่วงน้ําหนกั 
และนํามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีร่ะบุเพือ่หาผลลพัธ์หรอืคอรส์การดําเนนิการทีเ่หมาะสม 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการใชส้ครปิต์การประเมนิ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งไดร้บัการตัง้คา่ใหส้ามารถเขา้ใชง้านเรคคอรด์การประเมนิได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ทีจ่าํเป็น โปรดดูที ่
เกีย่วกบัสครปิต์การประเมนิ 

ในการใช้สคริปต์คาํขอบริการ  

1 เลอืกคาํขอบรกิาร 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอบรกิาร โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอบรกิาร ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นสครปิต์การตดิต่อ หรอืสว่นการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ และคลกิ เพิม่ 

หมายเหตุ: หากสว่นสครปิต์การตดิต่อหรอืสว่นการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ไมป่รากฏขึน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่งทีอ่ยู่มมุบนขวาของเพจ 
และเพิม่สว่นทีเ่หมาะสมลงในโครงรา่งเพจของคณุ สว่นนี้จะมใีหเ้พิม่ในเพจของคณุหากผูดู้แลระบบของบรษิทัตัง้คา่ไว ้

3 ในวนิโดว์ คน้หา ใหค้น้หาสครปิต์ทีเ่หมาะสมแลว้คลกิ เลอืก คณุสามารถใชฟิ้ลด์ ฟิลเตอรท์ีด่า้นบนของวนิโดว์ คน้หา เพือ่ฟิลเตอรร์ายการของสครปิต์ได ้

4 ในวนิโดวส์ครปิต์การตดิต่อหรอืสว่นการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ เลอืกคาํตอบใหก้บัแต่ละคาํถามของสครปิต์ และคลกิ บนัทกึ 

เพจรายละเอยีดคาํขอบรกิารจะปรากฏอกีครัง้ ฟิลดบ์างฟิลด์ในเรคคอรด์อาจจะถูกอปัเดตโดยอตัโนมตั ิซึง่ข ึน้อยู่กบัผลลพัธ์ของสครปิต์  
 

การเพ่ิมทางแก้ปัญหาในคาํขอบริการ 
คณุสามารถเพิม่ทางแกป้ญัหาทีม่อียู่ลงในคาํขอบรกิาร สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทางแกป้ญัหา โปรดดูที ่ทางแกป้ญัหา (ในหน้า 372) 



คาํขอบริการ 
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ในการเพิม่ทางแก้ปัญหาลงในคาํขอบริการ 

1 เลอืกคาํขอบรกิาร 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอบรกิาร โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 เลือ่นไปทีส่ว่นทางแกป้ญัหา ในเพจรายละเอยีดคาํขอบรกิาร แลว้คลกิ เพิม่ 

รายการทางแกป้ญัหาทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิละเผยแพรจ่ะปรากฏขึน้ 

3 ในการจํากดัจํานวนทางแกป้ญัหาทีป่รากฏขึน้ ใหใ้ชต้วัเลอืกการฟิลเตอรเ์พือ่คน้หาคาํหลกัหรอื ID ทางแกป้ญัหา  

4 คลกิ ดูผลกอ่น เพือ่ดูรายละเอยีดทางแกป้ญัหาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทางแกป้ญัหานัน้ระบุวธิแีกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของลกูคา้ 

5 คลกิลงิค์ เลอืก ทีด่า้นขา้งของทางแกป้ญัหาแต่ละรายการทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ลงในคาํขอบรกิาร แลว้คลกิ ตกลง 

6 เปลีย่นสถานะของคาํขอบรกิารเป็น รอดําเนนิการ จนกวา่คณุจะสามารถยนืยนักบัลูกคา้ไดว้า่ปญัหาไดร้บัการแกไ้ขแลว้ดงันี้: 

a ในเพจรายละเอยีดคาํขอบรกิาร คลกิในฟิลด์ สถานะ แลว้เลอืกสถานะ รอดําเนนิการ จากรายการดรอปดาวน์  

b คลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายถูกสเีขยีวในฟิลด์สถานะ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง 
 

การยกระดบัคาํขอบริการ 
คณุสามารถยกระดบัคาํขอบรกิารเพือ่แสดงใหเ้หน็วา่เป็นเรือ่งเรง่ด่วนได ้

ในการยกระดบัคาํขอบริการ 

1 ในเพจรายการคําขอบรกิาร คลกิในฟิลด์สถานะของคาํขอบรกิารทีค่ณุตอ้งการยกระดบั 

2 เลอืก เปิด-ยกระดบั จากรายการดรอปดาวน์ในฟิลด์ 

3 คลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายถูกสเีขยีวในฟิลด์สถานะ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง 

นโยบายบรษิทัจะกาํหนดการดําเนนิการเมือ่มกีารยกระดบัคาํขอบรกิาร ตวัอย่างเชน่ ผูดู้แลระบบของบรษิทัอาจกาํหนดกฎเวริก์โฟลวท์ีจ่ะสง่อเีมล์หรอืสรา้งงานขึน้เมือ่มกีารยกระดบัคาํขอบรกิาร  

คณุสามารถจดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอรแ์ลว้เพือ่แสดงคาํขอบรกิารทีย่กระดบัแลว้ทัง้หมดซึง่คณุมสีทิธิเ์ขา้ใชไ้ด ้ 
 

การปิดคาํขอบริการท่ีแก้ไขปัญหาแลว้ 
หลงัจากคณุตอบคาํขอของลกูคา้ไดเ้ป็นทีพ่งึพอใจแลว้ คณุสามารถปิดคาํขอบรกิารได้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: เพจดูรายละเอยีดคาํขอบรกิารเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คาํขอบรกิารไดเ้สรจ็สมบูรณ์แลว้โดยทาํการตรวจสอบดงัต่อไปนี้ 

 กจิกรรมทัง้หมดทีม่คีาํขอบรกิารนัน้อยู่ในสถานะเสรจ็สมบูรณ์ มกีารระบุวา่คณุไดต้ดิตามผลกบัลูกคา้แลว้ 

 หากบรษิทัของคุณใชท้างแกป้ญัหาต่างๆ ทางแกป้ญัหาจะถูกลงิคไ์ปยงัเรคคอรด์คาํขอบรกิาร มกีารระบุวธิกีารแกไ้ขปญัหา 
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ในการปิดคาํขอบริการรายการทีแ่ก้ปัญหา 

1 ในเพจรายการคําขอบรกิาร คลกิในฟิลด์สถานะของคาํขอบรกิารทีค่ณุตอ้งการปิด 

2 เลอืกทาํการปิดจากรายการดรอปดาวน์ของฟิลด์ 

3 คลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายถูกสเีขยีวในฟิลด์สถานะ เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง 

 
 

ฟิลดค์าํขอบริการ 
ใชเ้พจแกไ้ขคาํขอบรกิาร เพือ่เพิม่หรอือปัเดตรายละเอยีดคาํขอบรกิารทีม่อียู่  

คําแนะนํา: คณุยงัสามารถแกไ้ขคาํขอบรกิารบนเพจรายการคาํขอบรกิารและเพจรายละเอยีดคาํขอบรกิารได้ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 
(ในหน้า 97) 

เพจแกไ้ขคาํขอบรกิาร จะแสดงฟิลด์ทัง้หมดของคาํขอบรกิาร ดงัทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการดรอปดาวน์ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็บนหน้าจออาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลผูติ้ดต่อ 

เลขทีค่าํขอบรกิาร ID คาํขอบรกิาร สรา้งโดยระบบ 

บญัช ี บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอบรกิาร 

ผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอบรกิาร 

หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงานของผูต้ดิต่อ รบัคา่มาจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ รบัคา่มาจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยู่ของผูต้ดิตอ่หรอืบรษิทัทีม่กีารดําเนนิการคาํขอบรกิารแลว้ 
คณุสามารถเลอืกทีอ่ยู่นี้จากรายการทีอ่ยู่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์คาํขอบรกิาร  

ข้อมูลรายละเอียดบริการ 

พืน้ที ่ ชนดิของคาํขอบรกิาร เชน่ ผลติภณัฑ์, การตดิตัง้, การซอ่มบํารงุ, การฝึกอบรม, อืน่ๆ 

สาเหต ุ เหตุผลสาํหรบัใชค้าํขอบรกิาร เชน่ คาํแนะนําไมช่ดัเจน, ผูใ้ชก้ารตอ้งการการฝึกอบรม, ประเดน็ทีม่อียู่, ประเดน็ใหม,่ อืน่ๆ 

ประเภท ประเภทของคาํขอบรกิาร เชน่ คําถาม, ประเดน็, คาํขอเพิม่ประสทิธภิาพ, อืน่ๆ 

ทีม่า วธิกีารรบัคาํขอบรกิาร เชน่ โทรศพัท์ เวบ็ อเีมล ์แฟกซ์ 

ลาํดบัความสาํคญั ขอ้บ่งชีข้องลาํดบัความสาํคญั เชน่ 1-เรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นได,้ 2-สงู, 3-ปานกลาง, 4-ตํ่า 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สถานะ สถานะของคําขอบรกิาร เชน่ เปิด, รอดําเนนิการ, ปิด, เปิด-ยกระดบั, ยกเลกิ 
รายการทีฟิ่ลเตอรบ์างรายการและรายงานบางรายงานใชฟิ้ลด์สถานะเพือ่พจิารณาการรวมคาํขอบรกิาร 

เวลาทีเ่ปิด วนัทีแ่ละเวลาทีคุ่ณจดัทาํคาํขอบรกิาร สรา้งโดยระบบ 

เวลาปิด วนัทีแ่ละเวลาทีส่ถานะของคาํขอบรกิารเปลีย่นเป็นปิด สรา้งโดยระบบ 

เจา้ของ ชือ่ย่อเจา้ของเรคคอรด์คาํขอบรกิาร 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห์ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

ระบุเจา้ของใหม ่ ระบุวา่คาํขอบรกิารควรไดร้บัการระบุใหม่ ถา้ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดต้ัง้กฎการระบุคาํขอบรกิารไว ้
การเลอืกฟิลด์นี้จะทาํใหโ้ปรแกรมจดัการการระบุใน Oracle CRM On Demand 
ประมวลผลคาํขอบรกิารอกีครัง้และระบุใหมต่ามกฎ โปรแกรมจดัการการระบุสามารถระบุเรคคอรด์ใหมส่าํหรบัผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 
โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอรด์ใหม่กต็่อเมือ่ประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยู่ในโหมดผูใ้ชห้รอืโหมดผสมของความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
โปรแกรมจดัการการระบุไมส่ามารถระบุเรคคอรด์ใหมห่ากประเภทเรคคอรด์มกีารตัง้คา่อยูใ่นโหมดสมดุบนัทกึ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

หมายเหตุ: เมือ่คณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ชือ่ในฟิลด์เจา้ของจะเปลีย่นแปลงเมือ่คณุบนัทกึเรคคอรด์ อย่างไรกต็าม 
ขึน้กบัความซบัซอ้นของกฎการระบุของบรษิทัคุณ จํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะระบุใหม่และโหลดของระบบในปจัจุบนั งานทีด่ําเนนิการโดยอตัโนมตั ิเชน่ 
การสง่อเีมลแ์จง้เตอืน อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครูจ่งึจะเสรจ็สมบูรณ์ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

หวัเรือ่ง ขอ้มลูสรปุของคาํขอบรกิาร 

คําอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํขอบรกิาร จํากดัไมเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร 

ยานพาหนะ  เลขทะเบยีนรถ (VIN) หากรถเกีย่วขอ้งกบัคําขอบรกิาร 

ฟิลด ์Oracle Social Engagement and Monitoring 
หากคุณกาํลงัใช ้Oracle Social Engagement and Monitoring ผูดู้แลระบบของคณุอาจเพิม่ฟิลด์ต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในเพจคาํขอบรกิาร สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่เกีย่วกบั Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 403)  

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สือ่ทางสงัคม ID สาํหรบัเรคคอรด์สือ่ทางสงัคมสาํหรบัประเดน็หนึ่งๆ 

สือ่ทางสงัคม: ลงิคผ์ูจ้ดัทาํ URL ไปยงัโปรไฟลข์องผูจ้ดัทาํในไซต์สือ่ทางสงัคม 

สือ่ทางสงัคม: ชมุชน ชือ่ไซต์สือ่ทางสงัคม เชน่ Facebook หรอื Twitter ทีม่กีารโพสต์ขอ้ความไว ้
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สือ่ทางสงัคม: คะแนนการโน้มน้าว คะแนนการโน้มน้าวตามทีคู่ค่า้ส่งมา 

สือ่ทางสงัคม: ขอ้มลูโพสต์ ขอ้มลูโพสต์ของสือ่ทางสงัคม 

สือ่ทางสงัคม: ลงิคข์องโพสต ์ URL ไปยงัโพสต์ในสือ่ทางสงัคม 

สือ่ทางสงัคม: วนัทีเ่ผยแพร่ วนัทีโ่พสต์ขอ้ความ 

สือ่ทางสงัคม: คะแนนความรูส้กึ คะแนนความรูส้กึตามทีคู่่คา้สง่มา 

สือ่ทางสงัคม: หวัขอ้ ชือ่หวัขอ้ของโพสต์ตามทีด่งึขอ้มลูมาจากโพสต์ 

 
 

ทางแก้ปัญหา 
ใชเ้พจทางแกป้ญัหา เพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามทางแกป้ญัหา ทางแกป้ญัหา มขีอ้มลูเกีย่วกบัวธิแีกป้ญัหาของลกูคา้ โดยการรกัษาฐานความรูข้องทางแกป้ญัหา 
พนกังานบรกิารของคุณมชีอ่งทางเขา้ใชฐ้านความรูท้ ีร่วมศนูย์เพือ่ชว่ยพวกเขาแกป้ญัหาของลกูคา้ได ้นอกจากนี้ฐานความรูจ้ะขยายออกเมือ่ผูใ้ชโ้ตต้อบกบัลกูคา้ และจดัทาํทางแกป้ญัหาใหม่ 

Oracle CRM On Demand ตดิตามการจดัทางแกป้ญัหาและทาํใหผู้ใ้ชจ้ดัอนัดบัทางแกป้ญัหา ขอ้มลูนี้ชว่ยใหอ้งคก์รปรบัปรุงทางแกป้ญัหาทีใ่หแ้กล่กูคา้ และระบุปญัหาต่างๆ 
ในผลติภณัฑห์รอืบรกิาร บ่อยครัง้ทางแกป้ญัหาทีใ่ชอ้าจบ่งชีถ้งึขอ้บกพรอ่งของผลติภณัฑ ์การจดัอนัดบัทางแกป้ญัหาในระดบัไมด่อีาจบ่งชีถ้งึความจําเป็นตอ้งปรบัปรงุทางแกป้ญัหา 
 

เก่ียวกบัการจดัการทางแก้ปัญหา 
พจิารณาใชง้านกระบวนการทีค่ลา้ยคลงึกบักระบวนการต่อไปนี้เพือ่สรา้งและจดัการฐานความรูข้องทางแกป้ญัหาแบบต่างๆ:  

1 ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุจะอมิปอรต์ทางแกป้ญัหาทีค่ณุมอียู่เขา้มาในแอปพลเิคชนั (ไมจ่ําเป็น) 

2 ตวัแทนทีใ่หบ้รกิารและผูเ้ชีย่วชาญอื่นๆ จะเพิม่รา่งทางแกป้ญัหาเพือ่ขยายทัง้ความกวา้งและความลกึของฐานความรูข้องคณุเมือ่เวลาผา่นไป 

3 ผูจ้ดัการฝา่ยบรกิารจะตรวจสอบ อนุมตั ิและเผยแพรท่างแกป้ญัหา 

4 ตวัแทนจะใหค้ะแนนทางแกป้ญัหาทีม่อียู่เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทางแกป้ญัหาทีม่ปีระโยชน์ทีส่ดุจะอยู่สงูสดุ  

5 ผูจ้ดัการฝา่ยบรกิารจะตรวจสอบฐานความรูท้างแกป้ญัหาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะมเีฉพาะขอ้มลูทีใ่ชไ้ดแ้ละเป็นปจัจบุนัเทา่นัน้ 

คาํแนะนําแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุสาํหรบัการจดัการฐานความรู้ทางแก้ปัญหาของคณุ 
การมไีลบรารขีองทางแกป้ญัหาทีจ่ดัระเบยีบเป็นอยา่งดแีละมกีารประเมนิโดยบุคคลระดบัเดยีวกนั ชว่ยใหค้ณุบรกิารลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ตลอดเวลา 
ต่อไปนี้เป็นคาํแนะนําแนวทางปฏบิตัทิีด่ที ีส่ดุบางประการสาํหรบัการจดัทาํและจดัการฐานความรูท้างแกป้ญัหาของคณุ 

1 – อิมปอรต์ทางแก้ปัญหาท่ีคณุมีอยู่ 
กอ่นทีค่ณุจะอมิปอรต์ทางแกป้ญัหา ใหเ้ปรยีบเทยีบขอ้มลูทางแกป้ญัหาทีค่ณุมอียู่กบัเรคคอรด์ทางแกป้ญัหาใน Oracle CRM On Demand คณุอาจตอ้งการเพิม่ เปลีย่นชือ่ 
หรอืลบฟิลด์ต่างๆ จากเรคคอรด์เพือ่ใหต้รงกบัขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการอมิปอรต์  



ทางแก้ปัญหา 
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คณุสามารถใชเ้ทมเพลทการตัง้คา่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองซึง่มอียู่ในเพจเครือ่งมอืและเทมเพลท ในเพจ Training & Support Center ทัง้นี้เพือ่ชว่ยคุณวางแผนการเปลีย่นแปลงได้ 
เอกสารนี้จะช่วยคณุวางแผนและตดิตามการเปลีย่นแปลงทีก่าํหนดเองใดๆ ทีคุ่ณตอ้งการทาํกบัแอปพลเิคชนั 

2 – เพ่ิมร่างทางแก้ปัญหา 
สรา้งคาํแนะนําเพือ่จดัทาํเรคคอรด์ทางแกป้ญัหา และแจง้ใหท้กุคนทีต่อ้งการจดัทาํรา่งทางแกป้ญัหาทราบ เชน่ ตวัแทนทีใ่หบ้รกิาร และผูเ้ชีย่วชาญในผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 
อย่าลมืเน้นความสาํคญัของฟิลด์ชือ่ ในเรคคอรด์ทางแกป้ญัหา ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีค่น้หาไดซ้ึง่จะปรากฏในรายการและวนิโดว์การคน้หาเกอืบทัง้หมดสาํหรบัทางแกป้ญัหาต่างๆ ดงันัน้ 
ตวัแทนทีใ่หบ้รกิารจะใชฟิ้ลด์นี้เพือ่ระบุทางแกป้ญัหาทีเ่หมาะสมกบัคาํถามหรอืปญัหาของตนไดอ้ย่างรวดเรว็ 

เมือ่มกีารสรา้งเรคคอรด์ทางแกป้ญัหาใหม่ ทางแกป้ญัหาจะมสีถานะเป็นรา่ง 
ทัง้นี้รา่งทางแกป้ญัหายงัไม่พรอ้มทีจ่ะถูกเพิม่ลงในเรคคอรด์คาํขอบรกิารและจะไมป่รากฏในวนิโดว์การคน้หาทางแกป้ญัหาจนกวา่จะถูกเผยแพร่ ดงันัน้ 
หากตวัแทนจดัทาํคาํขอบรกิารและป้อนรา่งทางแกป้ญัหาในระหวา่งการตดิต่อ ตวัแทนจะสามารถเพิม่รา่งทางแกป้ญัหาลงในคาํขอบรกิารได ้
แต่ตวัแทนรายอืน่จะไมส่ามารถเขา้ใชร้า่งทางแกป้ญัหานัน้ไดจ้นกวา่จะไดร้บัการเผยแพร่  

3 – ตรวจสอบ อนุมติั และเผยแพร่ทางแก้ปัญหา 
กระบวนการอนุมตัจิะทาํใหแ้น่ใจวา่ผูเ้ชีย่วชาญทีคุ่ณระบุมโีอกาสตรวจสอบทางแกป้ญัหาทัง้หมดกอ่นจะเปิดใหใ้ชโ้ดยทัว่ไปโดยตวัแทนทีใ่หบ้รกิารของคณุ 
สรา้งการตรวจสอบและคาํแนะนําการอนุมตัเิพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทางแกป้ญัหาทัง้หมดใชไ้ด ้ปฏบิตัติามไดง้า่ย และมปีระโยชน์แกผู่ท้ ีจ่ําเป็นตอ้งใชอ้ย่างเทา่เทยีมกนั 

คณุตอ้งมบีทบาททีม่สีทิธิเ์ผยแพร่ทางแกป้ญัหาเพือ่เปลีย่นแปลงสถานะของทางแกป้ญัหาเป็น อนุมตั ิและเพือ่เผยแพรท่างแกป้ญัหา โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การอนุมตัแิละเผยแพรท่างแกป้ญัหา (โปรดดูที ่
"การอนุมตัแิละการเผยแพรท่างแกป้ญัหา" ในหน้า 377) 

4 – จดัอนัดบัทางแก้ปัญหา 
ขอใหต้วัแทนทีใ่หบ้รกิารของคุณจดัอนัดบัทางแกป้ญัหาทีพ่วกเขาใช ้และเพิม่ไวใ้นเรคคอรด์คาํขอบรกิารของพวกเขา ตวัแทนสามารถทาํเช่นนี้ไดอ้ย่างงา่ยดาย จากเพจรายละเอยีดการแกป้ญัหา 
โดยคลกิปุ่ม จดัอนัดบัทางแกป้ญัหา ทางแกป้ญัหาจะไดร้บัการจดัอนัดบัดว้ยคะแนน 1 – 5 ถา้ทางแกป้ญัหามปีระสทิธภิาพสงู ใหจ้ดัอนัดบัดว้ยคะแนน 5 
ถา้ทางแกป้ญัหาไมม่ปีระสทิธภิาพหรอืไมถู่กตอ้ง ใหจ้ดัอนัดบัดว้ยคะแนน 1 

ทกุครัง้ทีม่กีารจดัอนัดบัทางแกป้ญัหา คะแนนการจดัอนัดบัจะถูกคาํนวณใหมแ่ละแสดงบนเรคคอรด์ 
การใหต้วัแทนของคุณจดัอนัดบัทางแกป้ญัหาของคณุจะเป็นการใหข้อ้มลูทีคุ่ณสามารถใชเ้พือ่ตรวจสอบคณุภาพของฐานความรูข้องคณุ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การจดัอนัดบัทางแกป้ญัหา (ในหน้า 
377) 

5 – ตรวจสอบทางแก้ปัญหา 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณตรวจสอบฐานความรูท้างแกป้ญัหาของคุณเป็นประจํา เพือ่ทีต่วัแทนทีใ่หบ้รกิารของคุณจะไดม้ขีอ้มลูและคาํแนะนําทีด่ที ีส่ดุและเป็นปจัจบุนัทีส่ดุ ขอ้แนะนําบางประการไดแ้ก:่ 

 ระบุเจา้ของใหก้บัทางแกป้ญัหาบางสาขาหรอืบางประเภท และใหเ้จา้ของแต่ละคนตรวจสอบและอปัเดตทางแกป้ญัหาเหลา่นัน้เป็นประจํา 
ใหเ้จา้ของแต่ละคนรบัผดิชอบความถกูตอ้งและการอนุมตัใินสาขาของตน 

 เมือ่เวลาผา่นไป ทางแกป้ญัหาของคุณจะเริม่ลา้สมยั ตวัอย่างเชน่ ทางแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดร้บัการสนบัสนุนอกีต่อไป สรา้งรายการทางแกป้ญัหาเพือ่คน้หาทางแกป้ญัหาเหลา่นี้ 
โดยการกรองตามฟิลด์ผลติภณัฑ์ เป็นตน้ จากนัน้ใชค้ณุสมบตัอิปัเดตเป็นกลุม่ เพือ่ลบออกจากทางแกป้ญัหาทีค่น้หาได้ 

 หา้มลบทางแกป้ญัหาเวน้แต่วา่จะซํ้า แทนทีจ่ะลบ ใหต้ัง้คา่สถานะเป็นเลกิใช ้ทางแกป้ญัหาทีเ่ลกิใชแ้ลว้จะไมป่รากฏในรายการอกีต่อไปเมือ่ทาํการคน้หาทางแกป้ญัหาเพือ่เพิม่ลงในคาํขอบรกิาร 
อย่างไรกต็าม คณุยงัคงสามารถใชร้ายการนัน้บนโฮมเพจทางแกป้ญัหาเพือ่เขา้ใชท้างแกป้ญัหาไดถ้า้ตอ้งการ 

 ตรวจสอบทางแกป้ญัหาทัง้หมดทีถู่กจดัอนัดบัตํ่า เมือ่ตอ้งการคน้หาทางแกป้ญัหาเหลา่นัน้ ใหจ้ดัทาํรายการทีก่าํหนดเองทีแ่สดงทางแกป้ญัหาทีเ่ผยแพรแ่ลว้และไดร้บัการจดัอนัดบั 1 หรอื 2 
แกคุ่ณทัง้หมด   

 ใชร้ายการทางแกป้ญัหาทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าบนโฮมเพจทางแกป้ญัหา เพือ่ตรวจสอบทางแกป้ญัหาทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัสงูสดุและทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ ในการทาํดงักลา่ว 
คณุจะสามารถทราบถงึสาขาทีคุ่ณสามารถเพิม่ความรูแ้ละขยายไลบรารขีองคณุได้  

 วเิคราะหค์าํขอบรกิารทีปิ่ดไปแลว้ของคณุเป็นประจําเพือ่ดูแนวโน้ม และเพือ่ระบุสาขาของปญัหาทีส่าํคญัทีค่วรจะเพิม่ขอ้มลูลงในฐานความรูข้องคณุ  
 



บรกิารและการตดิต่อ 

 

374  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจทางแก้ปัญหา 
โฮมเพจทางแกป้ญัหา คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการทางแกป้ญัหา  

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจทางแกป้ญัหาได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํเรคคอรด์ทางแก้ปัญหา 
คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ทางแกป้ญัหาไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นทางแกป้ญัหาทีดู่ลา่สดุของฉนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ทางแกป้ญัหา 
(ในหน้า 378)  

การทาํงานกบัรายการทางแก้ปัญหา 
สว่นรายการทางแกป้ญัหาจะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัทางแกป้ญัหา 

รายการทางแก้ปัญหา ฟิลเตอร ์

ทางแกป้ญัหาทีอ่นุมตั ิ สถานะ = อนุมตั ิ

ทางแกป้ญัหาทีเ่ผยแพร ่ เผยแพร ่= Y 

ทางแกป้ญัหาทีจ่ดัทาํลา่สดุ ทางแกป้ญัหาทัง้หมดเรยีงตามลาํดบัวนัทีจ่ดัทาํ 

ทางแกป้ญัหาทีแ่กไ้ขลา่สดุ ทางแกป้ญัหาทัง้หมดเรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข 

รา่งทางแกป้ญัหา  
(ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์เผยแพรท่างแกป้ญัหา เทา่นัน้ทีจ่ะดูได)้ 

สถานะ = รา่ง 

ทางแกป้ญัหาทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัสงูสดุ การจดัอนัดบัรวมสงูสดุจากบุคคลทัง้หมด 

ทางแกป้ญัหาทีม่กีารใชง้านมากทีส่ดุ มกีารเชือ่มโยงกบัคาํขอบรกิารบ่อยครัง้ 

ทางแกป้ญัหาทัง้หมด ทางแกป้ญัหาทัง้หมดเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษรของชือ่ทางแกป้ญัหา 

ทางแกป้ญัหาทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน ทางแกป้ญัหาทัง้หมดของคณุ เรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดทูางแก้ปัญหาท่ีดลู่าสดุ  
สว่นทางแกป้ญัหาทีดู่ลา่สดุของฉันจะแสดงทางแกป้ญัหาทีคุ่ณดูลา่สดุ  



ทางแก้ปัญหา 
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การดทูางแก้ปัญหาท่ีมีการใช้งานมากท่ีสดุ  
สว่นทางแกป้ญัหาทีม่กีารใชง้านมากทีส่ดุ แสดงทางแกป้ญัหาทีไ่ดร้บัการเชือ่มโยงกบัคาํขอบรกิารบ่อยครัง้ 
การใชง้านทีส่งูสามารถบ่งชีถ้งึหน่วยงานใหบ้รกิารในสว่นทีร่ะบุซึง่ลกูคา้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร 
หน่วยงานสามารถตอบสนองโดยการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแกพ่นักงานฝา่ยบรกิารในการชว่ยเหลอืลูกคา้ หรอืโดยการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแกล่กูคา้โดยตรง 

การดทูางแก้ปัญหาท่ีได้รบัการจดัอนัดบัสงูสดุ 
สว่นทางแกป้ญัหาทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัสงูสดุแสดงทางแกป้ญัหาทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัรวมสงูสดุจากบุคคลทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนให้กบัโฮมเพจทางแก้ปัญหาของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจทางแกป้ญัหาของคุณได:้ 

 ทางแกป้ญัหาทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 ทางแกป้ญัหาทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 ทางแกป้ญัหาทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 ทางแกป้ญัหาทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นของรายงานสว่นหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหแ้สดงรายงานบนโฮมเพจทางแกป้ญัหาของคณุได้) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นในโฮมเพจทางแกป้ญัหา 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจทางแก้ปัญหาของคุณ 

1 ในโฮมเพจทางแกป้ญัหา ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจทางแกป้ญัหา คลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการทางแก้ปัญหา 
ในการจดัการทางแกป้ญัหา ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้:  

 การประเมนิทางแกป้ญัหา (ในหน้า 376) 

 การอนุมตัแิละการเผยแพรท่างแกป้ญัหา (ในหน้า 377) 

 การจดัอนัดบัทางแกป้ญัหา (ในหน้า 377) 

 การเพิม่สมดุบนัทกึในทางแกป้ญัหา (ในหน้า 377) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 
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 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

หมายเหตุ: ในการเปลีย่นสถานะของเรคคอรด์ทางแกป้ญัหา หรอืในการเผยแพรท่างแกป้ญัหา บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์เผยแพรท่างแกป้ญัหา ดว้ย 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์ทางแกป้ญัหา (ในหน้า 378) 

 การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) 

 การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ 
 

การประเมินทางแก้ปัญหา 
คณุสามารถตรวจสอบทางแกป้ญัหาทีม่กีารใชง้านมากทีส่ดุหรอืเป็นทางแกป้ญัหาทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัสงูสดุ คณุสามารถตรวจสอบขอ้มลูทีส่มบูรณ์ของเรคคอรด์ทางแกป้ญัหาใดๆ 

ในการตรวจสอบทางแก้ปัญหาทีมี่การใช้งานมากทีสุ่ด 

1 จากเพจใดๆ ใหค้ลกิแทบ็ทางแกป้ญัหา 

2 ในสว่นทางแกป้ญัหาทีม่กีารใชง้านมากทีส่ดุ ใหค้ลกิลงิค์ชือ่ทางแกป้ญัหาของทางแกป้ญัหาทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบ 

ในการตรวจสอบทางแก้ปัญหาทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัสูงสุด 

1 จากเพจใดๆ ใหค้ลกิแทบ็ทางแกป้ญัหา 

2 ในสว่นทางแกป้ญัหาทีม่กีารใชง้านมากทีส่ดุ ใหค้ลกิชือ่ทางแกป้ญัหาของทางแกป้ญัหาทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบ 

ในการตรวจสอบข้อมูลทางแก้ปัญหา 

1 เลอืกทางแกป้ญัหา 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกทางแกป้ญัหา โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดทางแกป้ญัหา คณุสามารถตรวจสอบเรคคอรด์ทางแกป้ญัหาได ้

สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์ทางแกป้ญัหา (ในหน้า 378) 
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การอนุมติัและการเผยแพรท่างแก้ปัญหา 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิเ์ผยแพร่ทางแกป้ญัหา 

คณุสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของทางแกป้ญัหา แลว้อนุมตัริา่งและเผยแพร่ทางแกไ้ขปญัหานัน้เป็นการภายในได ้
การเผยแพร่ทางแกป้ญัหาเป็นการภายในจะทําใหพ้นกังานฝา่ยบรกิารลูกคา้ทัง้หมดสามารถเขา้ใชง้านและเชือ่มโยงกบัคาํขอบรกิารได ้

ในการอนุมติัและเผยแพร่ทางแก้ปัญหา 

1 จากโฮมเพจทางแกป้ญัหา ใหค้ลกิลงิค์รา่งทางแกป้ญัหา 

2 จากเพจรายการทางแกป้ญัหา ใหเ้ลอืกทางแกป้ญัหาแลว้คลกิ แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขทางแกป้ญัหา ใหเ้ปลีย่นสถานะเป็น อนุมตั ิเพือ่อนุมตัทิางแกป้ญัหานัน้ 

4 ในการเผยแพร่ทางแกป้ญัหา เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย เผยแพรแ่ลว้ 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การจดัอนัดบัทางแก้ปัญหา 
คณุสามารถจดัอนัดบัประสทิธผิลของทางแกป้ญัหาไดต้ามตอ้งการ 

ในการจดัอนัดบัข้อมูลทางแก้ปัญหา 

1 เลอืกทางแกป้ญัหา 

โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกทางแกป้ญัหา 

2 ในแถบชือ่รายละเอยีดทางแกป้ญัหา คลกิทีปุ่่มจดัอนัดบัทางแกป้ญัหา 

3 ในเพจการจดัอนัดบัทางแกป้ญัหา ใหเ้ลอืกการจดัอนัดบัตัง้แต่ 1 ถงึ 5 (5 หมายถงึดทีีส่ดุ) จากรายการดรอปดาวน์ 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 

การจดัอนัดบัของผูใ้ชท้ีเ่ป็นบุคคลจะถูกคาํนวณหาคา่เฉลีย่เพือ่กาํหนดทางแกป้ญัหาทีจ่ะแสดงในสว่นทางแกป้ญัหาทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัสงูสดุบนโฮมเพจทางแกป้ญัหา 

 
 

การเพ่ิมสมุดบนัทึกในทางแก้ปัญหา 
ใชข้ ัน้ตอนต่อไปนี้เพือ่เพิม่สมดุบนัทกึลงในทางแกป้ญัหา เมือ่คณุเพิม่สมดุบนัทกึลงในทางแกป้ญัหาแลว้ คณุสามารถแกไ้ขหรอืลบสมดุบนัทกึได ้
ขัน้ตอนนี้จะถอืวา่ประเภทเรคคอรด์สมดุบนัทกึจะแสดงเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งในเพจทางแกป้ญัหา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่
การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ในการเพิม่สมุดบนัทึกลงในทางแก้ปัญหา 

1 ในเพจรายการทางแกป้ญัหา ใหเ้ปิดทางแกป้ญัหาทีค่ณุตอ้งการ 

2 ในเพจรายละเอยีดทางแกป้ญัหา ใหค้ลกิ เพิม่ ในสว่น สมดุบนัทกึ ของเพจ 

3 ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ เลอืกสมดุบนัทกึทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ลงในทางแกป้ญัหา และคลกิ ตกลง 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสมดุบนัทกึที ่การจดัการสมดุบนัทกึ 
 

ฟิลดท์างแก้ปัญหา 
ใชเ้พจการแกไ้ขทางแกป้ญัหา เพือ่เพิม่ทางแกป้ญัหาหรอือปัเดตรายละเอยีดทางแกป้ญัหาทีม่อียู่แลว้ เพจการแกไ้ขทางแกป้ญัหา จะแสดงชดุฟิลดท์ัง้หมดของทางแกป้ญัหา 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการดรอปดาวน์ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็บนหน้าจออาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลรายละเอียดทางแก้ปัญหา 

ID ทางแกป้ญัหา ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัของทางแกป้ญัหา ซึง่สรา้งโดยระบบ 

ชือ่ ชือ่ทางแกป้ญัหา ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นและจํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่100 ตวัอกัษร 

สถานะ สถานะของทางแกป้ญัหา เชน่ รา่ง อนุมตัแิลว้ หรอืเลกิใช ้ซึง่ตัง้คา่ดฟีอลต์ไวท้ีร่า่ง เฉพาะผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์เผยแพรท่างแกป้ญัหา 
เทา่นัน้จงึจะสามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูนี้ได้ 

เผยแพรแ่ลว้ ระบุวา่ทางแกป้ญัหาสาํหรบัใชภ้ายใน เฉพาะผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์เผยแพรท่างแกป้ญัหา เทา่นัน้จงึจะสามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูนี้ได้ 

การจดัอนัดบัทางแกป้ญัหา การจดัระดบัของทางแกป้ญัหาจาก 1 ถงึ 5 (5 คอื ดทีีส่ดุ) 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ: ฟิลด์ต่อไปนี้จะมใีหใ้ชไ้ดก้บั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition และอาจไมม่ใีหใ้ชใ้นการกาํหนดคา่ของคุณ 
หากฟิลด์เหลา่นี้ไมม่ใีหใ้ช ้ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ  

การอนุมตัขิองฝา่ยกฎหมาย  ระบุวา่ทางแกป้ญัหาไดร้บัการอนุมตัจิากฝา่ยกฎหมาย 

การอนุมตักิารตลาด  ระบุวา่ทางแกป้ญัหาไดร้บัการอนุมตัจิากฝา่ยการตลาด 

สนิทรพัยห์ลายไฟล์ ระบุวา่ทางแกป้ญัหาประกอบดว้ยไฟลม์ลัตมิเีดยีดจิติอลหลายไฟล ์ภาพทางแกป้ญัหาทีร่ะบุประกอบดว้ยไฟลต์่างๆ สาํหรบัภาพถ่าย โลโก ้
และสว่นประกอบอืน่ๆ ของภาพขนาดใหญ่ 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีเ่นื้อหาไมส่ามารถใชไ้ดอ้กีต่อไปในการสง่เนื้อหาสว่นบุคคล (PCD) ใชไ้อคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัทีห่มดอายุ 

วนัทีร่ลีสี วนัทีส่ามารถเริม่ใชเ้นื้อหาใน PCD ได ้ใชไ้อคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัทีร่ลีสี 

สถานะการตรวจสอบ ระบุวา่ทางแกป้ญัหาสามารถแสดงไดอ้ย่างถูกตอ้ง เมือ่ผูใ้ชโ้หลดไฟลม์ลัตมิเีดยีหรอืกราฟิก จะตอ้งตรวจสอบวา่แสดงไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
และตัง้คา่สถานะการตรวจสอบเป็นสาํเรจ็ คา่ไดแ้ก:่ ไมไ่ดต้รวจสอบ, สาํเรจ็ หรอืลม้เหลว 

ประเภทเอกสารแนบ PCD ระบุประเภทไฟล์มลัตมิเีดยีและกราฟิกทีแ่นบ: 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

 ข้อความ เนื้อหาเหมาะสมสาํหรบัการนําเสนอ 

 ภาพขนาดเลก็ เนื้อหาเวอรช์นับบีอดัทีเ่ลก็กวา่ของเรคคอรด์ขอ้ความขนาดใหญ่  

ภาพขนาดเลก็ทีเ่กีย่วขอ้ง ชือ่เรคคอรด์ทางแกป้ญัหาอืน่ทีใ่หเ้วอร์ชนัภาพขนาดเลก็ของทางแกป้ญัหาขอ้ความหลกั 
ทางแกป้ญัหาแต่ละรายการของประเภทขอ้ความต้องมทีางแกป้ญัหาประเภทภาพขนาดเลก็ทีต่รงกนั 

วธิกีารกระจาย เลอืก เผยแพร ่เพือ่กระจายเนื้อหาโดยอตัโนมตัไิปยงัผูใ้ชร้ะยะไกล การกระจายจะเป็นไปตามสทิธิข์องผูใ้ช ้

หมายเหตุ: ฟิลด์ต่อไปนี้มใีหใ้ชง้านตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบั Oracle CRM On Demand ทกุรุ่น  

คาํถามทีพ่บบ่อย คาํถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัทางแกป้ญัหา 

รายละเอยีดทางแกป้ญัหา ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทางแกป้ญัหา 

 
 

การติดต่อ 
ใชเ้พจการตดิต่อ รว่มกบัสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อและการควบคมุเสยีง ในแถบการดําเนนิการเพือ่จดัการการโตต้อบกบัลกูคา้ ทัง้ทางโทรศพัท์ ขอ้ความวอยซเ์มล ์และอเีมล์ 
นอกจากนี้หวัหน้างานยงัสามารถตรวจสอบเอเจนต์ไดโ้ดยใชพ้ืน้ทีเ่ดยีวกนันี้ของแอปพลเิคชนัไดอ้กีดว้ย 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการใชง้าน Oracle Contact On Demand 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็การตดิต่อและแทบ็ย่อยจากการตัง้คา่ของคณุ 
 

เก่ียวกบั Oracle Contact On Demand 
Oracle Contact On Demand ชว่ยใหค้ณุสามารถใชเ้สยีง วอยซเ์มล ์และอเีมลใ์นการจดัการการโตต้อบกบัลกูคา้ เนื่องจากสามารถใชง้านรว่มกบั Oracle CRM On 
Demand การโตต้อบกบัลกูคา้แต่ละรายการจงึสามารถตดิตามและจดัเกบ็ลงในตําแหน่งเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัของคุณใชใ้นการจดัการผูต้ดิต่อ บรษิทั ทางแกป้ญัหา และอืน่ๆ ได ้
การใชง้านรว่มกนันี้ทาํใหคุ้ณสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูต่างๆ ในฐานขอ้มลูของบรษิทัของคณุในการคน้หาทางแกไ้ขปญัหาใหก้บัลกูคา้ของคณุ อปัเดตขอ้มลูผูต้ดิต่อ 
และรนัการวเิคราะหก์บัขอ้มลูของคณุ 

Oracle Contact On Demand เป็น Call Center ทางเวบ็ซึง่ใชช้อ่งทางต่างๆ เหลา่นี้: 

 เสียง 

Oracle Contact On Demand ชว่ยใหค้ณุสามารถเชือ่มต่อการสนทนาดว้ยเสยีงแบบเรยีลไทม์ 
และใชก้ารกาํหนดเสน้ทางตามทกัษะในการสง่ต่อสายไปยงัเอเจนต์ทีเ่หมาะสม การควบคุมการตดิต่อทีม่อียู่ในอนิเตอรเ์ฟซจะชว่ยใหค้ณุสามารถรบัสาย, โทรออก (ภายนอก) 
และโทรภายใน (ระหวา่งเอเจนต์กบัเอเจนต์), พกัสาย, วางสาย (ปิด), โอนสาย และประชุมสายกบัฝา่ยอืน่ ซึง่คุณสมบตักิารทาํงานนี้มคีวามสามารถเหลา่นี้: 

 การติดต่อขาเข้า รบัสายและจดัการกบัการตดิต่อขาเขา้ผา่นอนิเตอรเ์ฟซของ Oracle Contact On Demand ไดท้กุทีท่ ีม่โีทรศพัทเ์มือ่คุณลอ็กอนิ Oracle 
Contact On Demand แลว้ 

 การติดต่อขาออก Oracle Contact On Demand สนบัสนุนการโทรออกไปยงัปลายทางในสหรฐัฯ (ในประเทศ) และต่างประเทศ 
สามารถโทรออกไดจ้ากแถบเครือ่งมอืของ Oracle Contact On Demand 

 การควบคมุการติดต่อ การตดิต่อทัง้หมดจะไดร้บัการจดัการผ่านสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อ และ การควบคมุเสยีง ในแถบการดําเนนิการ และผา่นแทบ็ย่อย การตดิต่อ ในโฮมเพจการตดิต่อ 
ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ง่มาพรอ้มกบัการตดิต่อ (เชน่ ชือ่ผูต้ดิต่อ หมายเลขโทรศพัท ์และปลายทางของหมายเลข 800) จะแสดงกต็่อเมือ่มกีารตัง้คา่ไวเ้ทา่นัน้  



บรกิารและการตดิต่อ 
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 การติดต่อภายใน ตดิต่อเอเจนต์หรอืหวัหน้างานคนอืน่ทีล่อ็กอนิอยู่ใน Oracle Contact On Demand 
โดยการเลอืกเอเจนต์หรอืหวัหน้างานทีต่อ้งการจากรายการดรอปดาวน์ของผูใ้ชท้ีใ่ชง้านอยู่ 

 การกาํหนดเส้นทางตามทกัษะ การตดิต่อดว้ยเสยีงจะถูกกาํหนดเสน้ทางใหไ้ปยงัเอเจนต์ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีส่ดุในการจดัการการตดิต่อนัน้ 
(ซึง่กาํหนดโดยการเลอืกทชัโทนของผูใ้ชผ้า่น IVR) 

 วินโดวส์ถิติ แสดงขอ้มลูสถติคิวามคบืหน้าในการตดิต่อแบบเรยีลไทมใ์นแอปพลเิคชนั Oracle Contact On Demand วนิโดวน์ี้จะแสดงสถานะปจัจุบนั เวลาของสถานะ 
จํานวนการตดิต่อในควิ และการตดิต่อทีค่อยอยู่ในควิมานานทีส่ดุ 

 คลิกเพื่อหมุนหมายเลข การตดิต่อขาออกทาํไดโ้ดยการคลกิลงิคห์มายเลขโทรศพัทใ์นเพจรายละเอยีดหรอืรายการ     

 การควบคมุโดยหวัหน้างาน หวัหน้างานสามารถบนัทกึและฟงัการตดิต่อทางโทรศพัท์ทีม่กีารบนัทกึไวส้าํหรบัวตัถุประสงคใ์นการควบคมุคณุภาพ 
นอกจากนี้หวัหน้างานยงัสามารถตรวจสอบเอเจนต์ไดแ้บบเรยีลไทม์ และทาํการดําเนินการต่างๆ เชน่ กระซบิบอก ฝึกอบรม เขา้รว่ม เขา้ควบคมุ และลอ็กเอาต์เอเจนต์นัน้  

 การติดต่อกลบั ผูดู้แลระบบสามารถตัง้คา่ Oracle Contact On Demand เพือ่ชว่ยใหใ้นกรณีทีเ่อเจนต์ไมว่า่ง ผูต้ดิต่อสามารถรอสายเอเจนต์รายถดัไปทีว่า่ง 
หรอืผูต้ดิต่อสามารถรบัการตดิต่อกลบัในทนัททีีเ่อเจนต์วา่ง Oracle Contact On Demand จะจดัารรการโทรไวใ้นควิ เมือ่เอเจนต์พรอ้มจะรบัสาย เซริฟ์เวอร ์Call 
Center จะตดิต่อกลบัไปยงัผูต้ดิต่อดว้ยหมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อของผูต้ดิตอ่โดยอตัโนมตั ิและเชือ่มต่อผูต้ดิต่อไปยงัเอเจนต์ทีว่า่ง เอเจนต์รบัสายเรยีกเขา้  

 การติดต่อกลบัทางเวบ็ การตดิต่อกลบัทางเวบ็เหมอืนกบัการตดิต่อกลบั ยกเวน้วา่ลกูคา้ป้อนหมายเลขโทรศพัทข์องตนเองในเวบ็เพจของบรษิทัแทนทีจ่ะใชโ้ทรศพัท์ ตวัอย่างเชน่ 
ลกูคา้เป้าหมายเยีย่มชมเวบ็เพจของบรษิทั และเวบ็เพจบรษิทัขอใหล้กูคา้ป้อนหมายเลขโทรศพัทข์องลกูคา้ หากตอ้งการรบัการตดิตอ่กลบัจากเอเจนต์ ผูดู้แลระบบ Oracle 
Contact On Demand จะรบัผดิชอบการจดัการคุณสมบตันิี้สาํหรบัลูกคา้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่คณุสมบตักิารตดิต่อกลบัทางเวบ็ โปรดดูที ่Oracle 
Contact On Demand คูม่อืผูจ้ดัการดูแลระบบ  

 วอยซ์เมล ์ชอ่งทางวอยซเ์มลส์าํหรบั Oracle Contact On Demand ใชก้ารกําหนดเสน้ทางตามทกัษะในการสง่ต่อขอ้ความไปยงัเอเจนต์ทีเ่หมาะสม แต่ละบรษิทัใน 
Oracle Contact On Demand เป็นผูก้าํหนดเวลาและวธิกีารเสนอวอยซเ์มลใ์หก้บัผูต้ดิต่อ การนําวธิกีาํหนดเสน้ทางแบบฉลาดใน Oracle Contact On 
Demand มาใชง้านชว่ยใหม้กีารตอบกลบัอย่างรวดเรว็ไปยงัผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกฝากวอยซเ์มล์ การตอบกลบันี้มคีณุภาพและลาํดบัความสาํคญัเทา่กนักบัการตดิต่อทางโทรศพัทต์ามปกต ิ
เอเจนต์สามารถฟงัขอ้ความของผูต้ดิต่อและมอบหมายใหก้บัเอเจนต์หรอืกลุม่งานอืน่ หากจําเป็น คุณสามารถเขา้ใชง้านวอยซเ์มลผ์า่นเรคคอรด์กจิกรรมไดแ้มห้ลงัจากการสรปุขอ้มลูแลว้กต็าม 
สามารถเลน่วอยซเ์มลไ์ดจ้ากโปรแกรมเลน่สือ่ในเครือ่งหรอืจากโทรศพัท ์ 

 อีเมล์ 

อเีมลจ์ะถูกกาํหนดเสน้ทางไปยงัอเีมลข์องเอเจนตโ์ดยขึน้กบัคาํหลกัในอเีมลห์รอืทกัษะของเอเจนต์ อเีมลส์ามารถตอบกลบั ทิง้ หรอืมอบหมายใหเ้อเจนต์หรอืกลุ่มงานอืน่ได ้
เอเจนต์จะไดร้บัการจํากดัจํานวนอเีมล์ทีส่ามารถทํางานดว้ยในเวลาใดเวลาหนึง่ หากตอ้งการตรวจสอบคา่จํากดัเหลา่นี้ เอเจนต์สามารถคลกิ สถติ ิในแถบการดําเนินการและตรวจดูบรรทดั 
ขอ้ความออฟไลน์ 

เก่ียวกบั IVR 
เบื้องหลงัชอ่งทางเสยีงและวอยซเ์มลค์อืการตอบกลบัดว้ยเสยีงแบบอนิเทอรแ์อคทฟี (Interactive Voice Response หรอื IVR) IVR 
ใชก้ารจําแนกทชัโทนและการกาํหนดเสน้ทางตามทกัษะของ Oracle Contact On Demand  

การจําแนกทชัโทนทาํให ้IVR สามารถตอบรบัการตดิต่อ เลน่ขอ้ความทีบ่นัทกึไวล้ว่งหน้า และแจง้ใหล้กูคา้ระบุลกัษณะของคาํถาม และสง่ลกูคา้ไปยงัเอเจนต์ทีเ่หมาะสม (ตวัอย่างเชน่ กด 1 
เพือ่ตดิตอ่ฝา่ยขาย) ถา้ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดก้าํหนดคา่หน้าจอป็อปอปัซึง่ยดึตามพรอมต์ IVR 
คา่ทีป้่อนโดยผูโ้ทรดว้ยโทรศพัท์ทชัโทนจะมลีาํดบัความสาํคญัเหนอืกวา่เกณฑก์ารคน้หาทีร่ะบุไวใ้ตส้ว่นหวั เกีย่วกบัการจบัคูเ่รคคอรด์ใน Oracle Contact On Demand พรอมต์ IVR 
สนบัสนุนรายการต่อไปนี้เทา่นัน้ ไดแ้ก ่หมายเลขคาํขอบรกิาร หมายเลขโทรศพัทบ์า้นผูต้ดิต่อ และ ID ของแคมเปญ   

เลขทีค่าํขอบรกิารใน Oracle CRM On Demand มเีครือ่งหมายขดี [-] อย่างไรกต็าม เมือ่ผูต้ดิต่อป้อนเลขทีค่าํขอบรกิารในการตอบกลบัพรอมต์ IVR 
คณุตอ้งแนะนําผูต้ดิต่อใหใ้ชเ้ครือ่งหมายดอกจนั (*) แทนเครือ่งหมายขดี [-] ในพรอมต์ IVR  

หมายเหตุ: หมายเลขโทรศพัทบ์า้นของผูต้ดิต่อจะไมร่วมอยู่ในโครงรา่งเพจผูต้ดิต่อมาตรฐาน 

เก่ียวกบัการจบัคู่เรคคอรด์ใน Oracle Contact On Demand 
เมือ่เอเจนต์ไดร้บัการตดิต่อจากลกูคา้ Oracle Contact On Demand จะดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 คน้หาเรคคอรด์ทีม่อียู่ในฐานขอ้มลู Oracle CRM On Demand เพือ่จบัคูเ่รคคอร์ดผูต้ดิต่อ ลดี บรษิทั คาํขอบรกิาร และแคมเปญ 



การติดต่อ 
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สาํหรบัการตดิต่อทางโทรศพัท์ แอปพลเิคชนัจะคน้หารายการทีต่รงกนัจาก: 

 หมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ริม่การตดิต่อ (หมายเลขโทรศพัท์ทีล่กูคา้ใชโ้ทรเขา้มา) ขอ้มลูนี้จะถูกบนัทกึไวใ้นฟิลด์ เริม่แรก ในแคมเปญหนึ่ง 
หมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ริม่การตดิต่อคอืหมายเลขโทรศพัท์แคมเปญทีลู่กคา้โทรมา  

สาํหรบัอเีมล ์แอปพลเิคชนัจะคน้หารายการทีต่รงกนัจาก: 

 ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูเ้ริม่การตดิต่อ ขอ้มลูนี้จะถูกบนัทกึไวใ้นฟิลด์ เริม่แรก 

เพือ่ใหเ้รคคอรด์แคมเปญมฟิีลด์หมายเลขโทรศพัทแ์ละทีอ่ยู่อเีมล ์ซึง่ใชเ้พือ่ระบุรายการทีต่รงกนั 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งกาํหนดโครงรา่งเพจของเพจรายละเอยีดแคมเปญเองเพือ่เพิม่ฟิลด ์อเีมลแ์คมเปญและหมายเลขโทรศพัท์แคมเปญดว้ยตนเอง 

ใน Oracle Contact On Demand คาํขอบรกิารเชือ่มโยงกบักจิกรรมเฉพาะเมือ่พรอมต์ IVR ถูกตัง้คา่สาํหรบักจิกรรมนัน้เทา่นัน้ ตวัอย่างเชน่ Oracle 
Contact On Demand จะคน้หาเฉพาะหมายเลขโทรศพัทบ์า้นของผูต้ดิต่อทีต่รงกนัเทา่นัน้ หากผูดู้แลระบบของบรษิทัไดก้าํหนดคา่พรอมต์ IVR 
เพือ่พรอมต์ใหผู้โ้ทรป้อนค่าหมายเลขโทรศพัทบ์า้น ในการจบัคู่หมายเลขโทรศพัทบ์า้นของผูต้ดิต่อ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัคณุตอ้งกาํหนดโครงร่างเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่มาตรฐานเองเพือ่ใหม้ฟิีลด์หมายเลขโทรศพัทบ์า้นผูต้ดิตอ่ดว้ย 
และตอ้งป้อนหมายเลขโทรศพัทบ์า้นของผูต้ดิตอ่ทีถู่กตอ้งในฟิลด์นี้ สาํหรบัขอ้มลูการกาํหนดโครงรา่งเพจเอง โปรดดูที ่การกาํหนดโครงรา่งเพจแบบสแตตกิเอง 

2 เมือ่การคน้หาเสรจ็สมบูรณ์ เรคคอรด์กจิกรรมจะถูกจดัทาํขึน้สาํหรบัการตดิตอ่ ซึง่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีต่รงกนั  

ต่อไปนี้คอืผลการคน้หาทีเ่ป็นไปได้:  

 ถา้พบคาํขอบรกิารทีไ่ม่ซํ้ากนั Oracle Contact On Demand จะเชือ่มโยงเรคคอรด์กจิกรรมกบัทัง้เรคคอรด์คาํขอบรกิารและบรษิทัหลกัของคาํขอบรกิาร 
Oracle Contact On Demand ยงัเชือ่มโยงเรคคอรด์กจิกรรมกบัผูต้ดิต่อของคาํขอบรกิาร นอกจากวา่ Oracle Contact On Demand 
พบผูต้ดิต่อทีไ่มซ่ํ้ากนัทีต่รงกบัหมายเลขโทรศพัท์นัน้  

 ถา้พบผูต้ดิต่อทีไ่มซ่ํ้ากนัทีต่รงกนั Oracle Contact On Demand จะเชือ่มโยงกจิกรรมนัน้กบัทัง้ผูต้ดิตอ่และบรษิทัหลกัของผูต้ดิต่อนัน้โดยอตัโนมตั ิ 

 ถา้พบลดีทีไ่มซ่ํ้ากนัทีต่รงกนั Oracle Contact On Demand จะเชือ่มโยงกจิกรรมนัน้กบัทัง้ลดีและบรษิทัหลกัของลดีโดยอตัโนมตั ิ 

 หากเรคคอรด์ทีไ่มซ่ํ้ากนัทีต่รงกนัไมม่บีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง Oracle Contact On Demand 
จะเชือ่มโยงความสมัพนัธ์กบับรษิทัทีไ่มซ่ํ้ากนัซึง่มหีมายเลขโทรศพัทท์ีต่รงกนั หากมหีมายเลขโทรศพัทอ์ยู่  

 หากพบรายการทีต่รงกนัเพยีงเรคคอรด์เดยีว จะแสดงเรคคอรด์ทีต่รงกนันัน้ 

 หากพบหลายรายการทีต่รงกนักบัเรคคอรด์ประเภทใดโดยเฉพาะ Oracle Contact On Demand 
จะไมเ่ชือ่มโยงกจิกรรมกบัเรคคอรด์ทีร่ะบุสาํหรบัเรคคอรด์ประเภทนี้   

หมายเหตุ: คณุตอ้งสามารถเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ ไมเ่ชน่นัน้ Oracle Contact On Demand จะไมส่ามารถเชือ่มโยงกจิกรรมกบัประเภทเรคคอรด์นี้ได ้ 

หมายเหตุ: หากเอเจนต์โอนการตดิต่อไปยงัเอเจนต์อืน่ กจิกรรมจะถูกจดัทาํขึน้สาํหรบัเอเจนต์ทีไ่ดร้บัการโอนการตดิต่อ 

 
 

การจดัการ Call Center 
ในฐานะหวัหน้างาน คณุตอ้งการเครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยใหค้ณุปฏบิตังิานของ Call Center ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ คณุตอ้งการทราบจํานวนของสายเรยีกเขา้ อเีมล ์วอยซเ์มล ์ซึง่ทมีของคุณตอ้งจดัการ 
คณุจะตอ้งตัง้คาํถามต่างๆ เชน่ เวลาเฉลีย่ทีใ่ชจ้ดัการในแต่ละการตดิต่อ ลกูคา้ตอ้งรออยู่ในควินานเทา่ใด และอืน่ๆ 
การสามารถเขา้ใชข้อ้มลูแบบเรยีลไทมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานจะสามารถช่วยคณุในการจดัการ Call Center หรอืแมก้ระทัง่ระบุโอกาสในการปรบัปรุงของเอเจนต์แต่ละคน  
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เคร่ืองมือหวัหน้างาน Oracle Contact On Demand 
Oracle CRM On Demand และ Oracle Contact On Demand มเีครือ่งมอืหลากหลายทีส่ามารถชว่ยคุณในการบรหิารงาน Call Center 
การตดิต่อกบัลกูคา้แต่ละครัง้สามารถตดิตามและเชือ่มโยงไปยงัเรคคอรด์ของลกูคา้ คณุสมบตักิารตดิตามนี้จะสรา้งฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของคณุและลกูคา้ของคณุ 
ซึง่คุณสามารถเขา้ใชด้ว้ยการวเิคราะห์ เครือ่งมอืการตรวจสอบเอเจนต์สามารถชว่ยคณุในการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัเอเจนต์แต่ละคน 

การวิเคราะหก์ารติดต่อ  
คณุสามารถใชก้ารวเิคราะหใ์นการออกแบบการวเิคราะหแ์บบกาํหนดเองเพือ่ประเมนิกจิกรรมการตดิตอ่ทีส่รา้งจากการโตต้อบกบั Call Center เพือ่ชว่ยใหค้ณุระบุแนวโน้ม Call Center 
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ และโอกาสสาํหรบัการปรบัปรงุ เมือ่คณุสรา้งการวเิคราะหแ์บบกาํหนดเอง: 

 ใชป้ระเภทเรือ่งทีร่ายงานแบบเรยีลไทม์ กจิกรรม ในการจดัทาํการวเิคราะห์การตดิต่อเฉพาะ 

 ขยายโฟลเดอร ์กจิกรรม จากนัน้โฟลเดอร ์การตดิต่อ  

 คลกิทีช่ ือ่คอลมัน์ขอ้มลู Oracle Contact On Demand เพือ่เพิม่ลงในการวเิคราะหแ์บบกาํหนดเองของคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เริม่ต้นใชง้านการวเิคราะห์ (โปรดดูที ่"การเริม่ตน้ใชง้านการวเิคราะห"์ ในหน้า 812) 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการติดต่อ 
โฮมเพจการตดิตอ่ คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการการโตต้อบของลกูคา้  

การดกูารโต้ตอบของลูกค้า 
สว่นอนิบอกซ์แสดงรายการการโตต้อบทัง้หมดของลกูคา้ทีร่ะบุใหก้บัคุณในปจัจุบนัสาํหรบัชอ่งทางทีค่ณุเลอืกในแทบ็ย่อย (การตดิต่อ วอยซเ์มล ์หรอือเีมล)์ สาํหรบัคาํอธบิายของฟิลด ์(คอลมัน์) 
โปรดดูที ่การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ (ในหน้า 394) คณุสามารถกาํหนดชว่งระยะเวลาซึง่อนิบอกซโ์ฮมเพจการตดิต่อแสดงกจิกรรมปจัจุบนัและกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 728)  

การทาํงานกบัรายการการติดต่อ 
สว่นรายการการตดิต่อจะแสดงรายการจํานวนหนึ่ง Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ ของการตดิต่อ: 

รายการกิจกรรมน้ี แสดง 

อเีมลก์ารแยกอายุทัง้หมด อเีมลท์ัง้หมดทีค่ณุเป็นเจา้ของซึง่เปิดไวน้านกวา่ 24 ชัว่โมง 

วอยซเ์มลก์ารแยกอายุทัง้หมด วอยซเ์มลท์ัง้หมดทีคุ่ณเป็นเจา้ของซึง่เปิดไวน้านกวา่ 24 ชัว่โมง 

การตดิต่อกลบัทัง้หมด การตดิต่อกลบัทางเวบ็และการตดิต่อกลบัทัง้หมดทีค่ณุสามารถดูได ้  

อเีมลท์ัง้หมด อเีมลท์ัง้หมดทีค่ณุสามารถดูได ้

การตดิต่อขาเขา้ทัง้หมด การตดิต่อขาเขา้ทัง้หมดทีคุ่ณสามารถดูได ้

อเีมลข์าเขา้ทัง้หมด อเีมลข์าเขา้ทัง้หมดทีค่ณุสามารถดูได ้
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รายการกิจกรรมน้ี แสดง 

การตดิต่อขาออกทัง้หมด การตดิต่อขาออกทัง้หมดทีคุ่ณสามารถดูได ้ 

อเีมลข์าออกทัง้หมด อเีมลข์าออกทัง้หมดทีคุ่ณสามารถดูได ้

การโอนทัง้หมด การโอนทัง้หมดทีค่ณุสามารถดูได ้ 

สายสนทนาทัง้หมด การตดิต่อทางโทรศพัทท์ัง้หมด 

วอยซเ์มลท์ัง้หมด วอยซเ์มลท์ัง้หมด 

การตดิต่อกลบัทางเวบ็ทัง้หมด การตดิต่อกลบัทางเวบ็ทัง้หมดทีคุ่ณสามารถดูได ้ 

อนิบอกซก์ารตดิต่อของฉัน การโตต้อบทัง้หมดของลกูคา้ทีร่ะบุใหก้บัคณุในปจัจุบนั 
จะไมม่อีเีมลใ์หม่ทีไ่มส่มบูรณ์แสดงในรายการนี้   

อนิบอกซก์ารโทรของฉัน การโทรทีไ่มส่มบูรณ์ทีร่ะบุใหก้บัคณุ  

อนิบอกซว์อยซเ์มลข์องฉัน วอยซเ์มลท์ีไ่มส่มบูรณ์ทีร่ะบุใหก้บัคณุ  

การตดิต่อทีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุ การตดิต่อทัง้หมดทีคุ่ณทาํเสรจ็สมบูรณ์ลา่สดุ 

การโทรทีเ่สรจ็สมบูรณ์ล่าสดุ การโทรทีค่ณุทาํเสรจ็สมบูรณ์ลา่สดุ  

อเีมลท์ีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุ อเีมลท์ีค่ณุตอบกลบั  

วอยซเ์มลท์ีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุ  วอยซเ์มลท์ีคุ่ณทาํเสรจ็สมบูรณ์ลา่สดุ  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม ่ใหค้ลกิรายการ ใหม่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดกูารติดต่อท่ีเสรจ็สมบรูณ์ล่าสดุ 
สว่นการตดิต่อทีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุจะแสดงรายการการโตต้อบทีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุของคณุ สาํหรบัคาํอธบิายฟิลด ์(คอลมัน์) โปรดดูที ่การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ (ในหน้า 394) 

ในการขยายรายการการตดิต่อทีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สุด คลกิ แสดงรายการทัง้หมด รายการนี้จะแสดงเพจทัง้หมดของเรคคอรด์ โดยคณุสามารถเลือ่นดูเพจต่างๆ ได ้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบั Oracle Contact On Demand (ในหน้า 379) 

 การจดัการ Oracle Contact On Demand (ในหน้า 383) 
 

การจดัการ Oracle Contact On Demand 
ในการจดัการ Oracle Contact On Demand ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 
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 การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการโตต้อบกบัลูกคา้ (ในหน้า 384) 

 การจดัการการตดิต่อทางโทรศพัท์ (ในหน้า 387) 

 การเลกิใชแ้ถบเครือ่งมอืการตดิต่อในเซสชนัเบราเซอร์ (ในหน้า 389) 

 การโทร (โปรดดูที ่"การโทรตดิต่อ" ในหน้า 389) 

 การจดัการการตดิต่อกลบั (เวบ็และโทรศพัท์) (ในหน้า 391) 

 การจดัการขอ้ความวอยซเ์มล ์(ในหน้า 391) 

 การจดัการอเีมล ์(ในหน้า 392) 

 การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ (ในหน้า 394) 

 การตรวจสอบสถติ ิ(โปรดดูที ่"การตรวจสอบสถติขิองคณุ" ในหน้า 396) 

 การดูประวตักิารโตต้อบ (ในหน้า 398) 

 การตรวจสอบเอเจนต์ (ในหน้า 398) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

 
 

การเตรียมพรอ้มสาํหรบัการโต้ตอบกบัลูกค้า 
หวัขอ้ต่อไปนี้ประกอบดว้ยขัน้ตอนทลีะขัน้ตอน ซึง่ใชใ้นการเตรยีมการตดิต่อกบัลกูคา้ 

การเข้าใช้ Oracle Contact On Demand 
เมือ่คณุไซน์อนิ Oracle CRM On Demand แทบ็การตดิต่อควรจะปรากฏขึน้มาพรอ้มกนักบับรษิทั ผูต้ดิต่อ และอืน่ๆ หากขอ้มลูดงักลา่วไมป่รากฏ ทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี้: 

 คลกิลูกศรทางขวาของแถวของแทบ็ และเลอืก การตดิต่อ จาการายการดรอปดาวน์ 

หมายเหตุ: หากไม่มตีวัเลอืกการตดิต่อ คณุอาจตอ้งเพิม่แทบ็ใหก้บัโครงรา่งของคณุหรอืแจง้ผูดู้แลระบบของบรษิทั สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการแสดงแทบ็ โปรดดูที ่การแสดงแทบ็ของคณุ 
(ในหน้า 743) 

การอปัเดตหมายเลขโทรศพัท์ของคณุ 
เมือ่คณุตอ้งการรบัสายเรยีกเขา้ทีอ่กีสถานทีห่นึ่ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดอ้ปัเดตหมายเลขโทรศพัท์ของคณุ หมายเลขโทรศพัท์ทีคุ่ณป้อนคอืหมายเลขทีแ่อปพลเิคชนัต่อสายเรยีกเขา้ของคณุ 

ในการอปัเดตหมายเลขโทรศพัท์ของคณุ 

1 ในสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อในแถบการดําเนนิการ ใหค้ลกิ การตัง้คา่ของผูใ้ช ้

2 อปัเดตการตัง้คา่โทรศพัท์ ในวนิโดวก์ารตัง้คา่ 

 ท่ีอยู่ SIP มาตรฐานโปรโตคอลสาํหรบัการรบัสายเรยีกเขา้แบบ VoIP ใหอ้ปัเดตทีฟิ่ลด์นี้หากบรษิทัของคณุใช ้VoIP แบบ SIP  
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 โทรศพัท์ภายนอก (หมายเลขภายในระยะไกล) หมายเลขโทรศพัทซ์ึง่ Oracle Contact On Demand ต่อสายเรยีกเขา้ของคณุไปหา 
คณุสามารถอปัเดตหมายเลขโทรศพัท์นี้ไดต้ลอดเวลา 

 เล่นการประกาศ พรอมต์ใหค้ณุกดตวัเลข (คยี์ DTMF) กอ่นต่อสายเรยีกเขา้ใหก้บัคณุ 

คําแนะนํา: หากคณุทาํงานทีบ่า้น คณุอาจตอ้งการเลอืกตวัเลอืกนี้ ตวัเลอืกนี้จะป้องกนับุคคลอืน่ เชน่ เดก็ จากการรบัสายทีต่่อมาจาก Call Center 

3 คลกิ ตกลง เพือ่ปิดวนิโดวก์ารตัง้คา่ 

การตัง้คา่ใหมจ่ะมผีลในทนัท ี

การตัง้ค่าของผู้ใช้ 
ในการเปลีย่นคาํทกัทายสว่นบุคคลของคุณ การใชง้านแบบยกหอูอก หรอืเปลีย่นวธิจีดัการสายเรยีกเขา้อืน่ๆ คณุจะตอ้งอปัเดตการตัง้คา่ผูใ้ชข้องคณุ 

ในการตัง้ค่าของผูใ้ช้ของคณุ 

1 ในสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อในแถบการดําเนนิการ ใหค้ลกิ การตัง้คา่ของผูใ้ช ้

2 ในวนิโดวก์ารตัง้คา่ ใหเ้ลอืกการตัง้คา่พรอมต์ของโทรศพัทท์ัว่ไปและวอยซเ์มลท์ีค่ณุตอ้งการ: 

 

การตัง้ค่า คาํอธิบาย 

โทรศพัท์ทัว่ไป  

หน้าจอป็อปอปัของสายเรยีกเขา้ เปิดเพจรายละเอยีดคาํขอบรกิาร แคมเปญ ผูต้ดิต่อ ลดี บรษิทั หรอืการตดิต่อโดยอตัโนมตั ิเมือ่คณุตอบรบัสายเรยีกเขา้ 

แอปพลเิคชนัจะคน้หาฐานขอ้มลูของ Oracle CRM On Demand 
เพือ่คน้หาเรคคอรด์ทีม่อียู่ซึง่สอดคลอ้งกบัหมายเลขโทรศพัทข์องผูโ้ทร หากพบเรคคอรด์ทีส่อดคลอ้ง เรคคอรด์นัน้จะปรากฏขึน้ 
(เรคคอรด์คาํขอบรกิาร ผูต้ดิต่อ ลดี หรอืบรษิทั) หากเป็นกรณอีืน่ๆ เพจรายละเอยีดการตดิต่อจะปรากฏขึน้ ตวัอย่างเชน่ 
ไมพ่บเรคคอร์ด หรอืพบหลายเรคคอรด์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจบัคูเ่รคคอรด์ใน Oracle CRM On 
Demand โปรดดูที ่เกีย่วกบั Oracle Contact On Demand (ในหน้า 379)  

การใชง้านแบบยกหอูอก 
(ระงบัเสยีงสญัญาณวา่ง) 

เปิดรบัการตดิต่อตลอดเวลาหลงัจากทีคุ่ณรบัสายเรยีกเขา้สายแรก โดยทีค่ณุไมต่อ้งยกหโูทรศพัทเ์พือ่ตอบสายเรยีกเขา้อกีต่อไป 
โดยการใชส้ว่นการควบคมุเสยีงในแถบการดําเนนิการเพือ่รบัสายเรยีกเขา้สาย 

การรบัสายเรยีกเขา้แบบอตัโนมตั ิ (ใชง้านไดเ้ฉพาะการใชง้านแบบยกหอูอก) รบัสายเรยีกเขา้แบบอตัโนมตั ิ
โดยทีจ่ะต่อสายกบัผูโ้ทรเขา้โดยทีค่ณุไมต่อ้งดําเนนิการเพิม่เตมิ เสยีงบี้บจะเตอืนเอเจนต์เพือ่ระบุวา่มผีูโ้ทรเขา้มาในสาย 

การตัง้คา่โทรศพัท์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัตวัเลอืกการตัง้คา่โทรศพัท์ โปรดดูที ่"การอปัเดตหมายเลขโทรศพัทข์องคุณ" ทีด่า้นบน 

พรอมต์วอยซ์เมล ์  

ไฟล ์Wav ของพรอมต์ชือ่เอเจนต์ เสยีงบนัทกึซึง่แจง้ชือ่ของคณุ 
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การตัง้ค่า คาํอธิบาย 

ไฟล ์Wav 
ของพรอมต์คาํทกัทายวอยซเ์มล์ 

เสยีงบนัทกึซึง่เลน่ขึน้เมือ่สายเรยีกเขา้ถูกต่อมาทีว่อยซเ์มลข์องคณุ 

ไฟล ์Wav ของพรอมต์การตอ้นรบั เสยีงบนัทกึซึง่เลน่ขึน้เมือ่ลกูคา้ถูกต่อมาทีห่มายเลขโทรศพัทข์องคุณ 

บนัทกึพรอมต์สว่นบุคคล บนัทกึขอ้ความสว่นตวัของคณุ พรอมต์นี้จะใชท้กัทายผูโ้ทรเขา้โดยอตัโนมตั ิเมือ่เปิดใชง้านคณุสมบตั ิเลน่คาํทกัทาย 
โดยผูดู้แลระบบ  

  

การตรวจสอบอินบอกซ์ของ Oracle Contact On Demand ของคณุ 
สว่นอนิบอกซ์ (บนแทบ็การตดิต่อ) จะแสดงรายการของการตดิต่อของชอ่งทางทีก่าํลงัดําเนนิอยู่ ซึง่ถูกระบุใหคุ้ณภายในแทบ็ย่อยทีถู่กเลอืก (โทรศพัท์ วอยซเ์มล ์หรอือเีมล์) Oracle Contact 
On Demand จะพจิารณาวา่การตดิต่อเหลา่นี้ยงัใชง้านไดจ้นกระทัง่กจิกรรมต่อไปนี้เกดิขึน้: 

 การติดต่อทางโทรศพัท์ จะมกีารสรปุขอ้มลูเมือ่มกีารวางสาย ฟอรม์การสรปุขอ้มลูจะแสดงสถานะทีห่น้าจอเป็น สมบูรณ์ ในการใชส้ถานะ สมบูรณ์ กบักจิกรรม ใหค้ลกิที ่บนัทกึ 
ในหน้าจอการสรปุขอ้มลู ในการปลอ่ยกจิกรรมใหอ้ยู่ในสถานะ อยู่ระหวา่งดําเนินการ ใหค้ลกิที ่ยกเลกิ เมือ่สรปุขอ้มลูแลว้ การตดิต่อจะไมป่รากฏในอยู่อนิบอกซอ์กีต่อไป  

 วอยซ์เมล์ คณุตอ้งเลอืกการสรปุขอ้มลูดว้ยตนเองหลงัจากฟงัวอยซเ์มล์แลว้ ฟอรม์การสรปุขอ้มลูจะแสดงสถานะเป็น เสรจ็สมบูรณ์ โดยอตัโนมตั ิเมือ่สรปุขอ้มลูแลว้ 
วอยซเ์มลจ์ะไมป่รากฏอยู่ในอนิบอกซอ์กีต่อไป  

 อีเมล์ คณุสามารถตอบกลบั ระบุใหม่ หรอืยกเลกิอเีมล ์(เชน่ เมลข์ยะ) เมือ่คณุตอบกลบัอเีมล์ วนิโดว์ การสรปุขอ้มลู จะปรากฏขึน้โดยอตัโนมตั ิ
ซึง่ชว่ยใหเ้อเจนต์สามารถรวมขอ้มลูเพิม่เตมิในกจิกรรมอเีมลท์ีส่มบูรณ์ 

หลงัจากทีอ่เีมลถ์ูกระบุใหม ่หรอืหลงัจากทีร่ะบบทําการระบอุเีมลใ์หมโ่ดยอตัโนมตัเินื่องจากเอเจนต์ไมส่ามารถตอบสนองไดร้วดเรว็เพยีงพอ 
อเีมลจ์ะไมป่รากฏอยู่ในอนิบอกซข์องเอเจนต์อกีต่อไป  

หมายเหตุ: กจิกรรมอเีมลจ์ะไมถู่กบนัทกึใน Oracle CRM On Demand จนกวา่อเีมลจ์ะถูกตอบกลบั และมสีถานะสดุทา้ยเป็น เสรจ็สมบูรณ์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัคณุยงัสามารถกาํหนดคา่ Oracle Contact On Demand เพือ่สรปุกจิกรรมโดยอตัโนมตัโิดยปราศจากวนิโดวส์รปุแสดงใน Oracle 
Contact On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ (ในหน้า 394) 

การแจ้งว่าคณุพร้อมทาํงาน 
สถานะของคณุจะตอ้งเป็น ใชไ้ด ้เพือ่ใหค้ณุสามารถรบัการตดิต่อหรอืการโตต้อบวอยสเ์มลใ์หม ่คณุสามารถรบัการโตต้อบอเีมลเ์มือ่สถานะของคณุเป็น ใชไ้ด ้สถานะอาจเปลีย่นเป็น ใชไ้ด ้
ทนัททีีคุ่ณไซน์อนิเขา้ในแอปพลเิคชนั ขึน้กบัวา่ผูดู้แลระบบจะตัง้ค่าสถานะของคุณเป็นอย่างไร ถา้สถานะไมเ่ปลีย่น คณุตอ้งเปลีย่นสถานะของคณุด้วยตวัเองเป็น ใชไ้ด ้

เมือ่สถานะของคณุเป็น ใชไ้ด ้คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 รบัการตดิต่อจากลกูคา้ใหม่แบบประเภทเดยีวหรอืหลายประเภททีร่ะบุใหคุ้ณ (โทรศพัท ์อเีมล ์วอยซเ์มล ์) ประเภทและจํานวนของการตดิต่อขึน้อยูก่บัการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบ 

 ตรวจดขูอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อเขา้มาซึง่แสดงอยู่ในแถบการดําเนนิการ 

ในการแจ้งว่าคณุพร้อมสาํหรบัสายเรียกเข้า 
 ในสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อในแถบการดําเนนิการ ใหค้ลกิ ไมส่ามารถใชไ้ด ้

สถานะ ไมส่ามารถใชไ้ด้ เปลีย่นเป็น ใชไ้ด ้
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การจดัการการติดต่อทางโทรศพัท ์
เมือ่คณุพรอ้มทีจ่ะทาํงาน คณุสามารถเริม่รบัโทรศพัทจ์ากลูกคา้ได้ คณุจะไดร้บัโทรศพัทต์ามทกัษะ กลุม่งาน หรอืเกณฑอ์ืน่ๆ ซึง่ข ึน้อยู่กบัการสง่ของบรษิทัของคุณ 

คณุสามารถกาํหนดชว่งระยะเวลาซึง่อนิบอกซโ์ฮมเพจการตดิต่อแสดงการตดิต่อปจัจุบนัและการการตดิต่อทีเ่สรจ็สมบูรณ์ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 728)  

นอกจากนี้ แอปพลเิคชนัจะคน้หาเรคคอรด์ทีต่รงกบัสายเรยีกเขา้ และแสดงเรคคอรด์นัน้ หากไม่มเีรคคอรด์ หรอืมเีรคคอรด์มากกวา่หนึง่ทีต่รงกบัสายเรยีกเขา้ วนิโดว์ รายละเอยีดการตดิต่อ จะปรากฏขึน้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขัน้ตอนดงักลา่ว โปรดดูที ่เกีย่วกบั Oracle Contact On Demand (ในหน้า 379) 

หากคุณเปลีย่นสถานะของตวัเองเป็น ไมส่ามารถใชไ้ด ้คณุจะยงัคงได้รบัอเีมล ์โดยไมส่ามารถกาํหนดการตดิต่ออืน่ๆ เชน่ โทรศพัท์ วอยซเ์มล ์ใหก้บัคณุได ้
คณุสามารถทาํใหส้ถานะของตนเองกลายเป็นไมส่ามารถใชไ้ดใ้นขณะทีค่ณุทาํงานอย่างอืน่ เชน่ เขยีนขอ้ความหรอืลา้งขอ้ความทีม่อียู่ 
การเปลีย่นเป็นไมส่ามารถใชไ้ดน้ี้ช่วยป้องกนัไมใ่หเ้กดิการตดิต่อทีไ่มไ่ดร้บัสายโดยไมจ่ําเป็นได ้ตวัอย่างเชน่ ขณะทีคุ่ณทาํงานอืน่ ทางเลอืกทีช่ว่ยแกป้ญัหาการไมไ่ดร้บัการตดิต่อขาเขา้ คอื 
การรนัเซสชนัเบราเซอรส์องเซสชนัโดยใชห้นงัสอืรบัรองผูใ้ชเ้ดยีวกนั โดยเซสชนัหนึง่เปิดแถบเครือ่งมอืการตดิต่อไว ้สว่นอกีเซสชนัปิดแถบเครือ่งมอืการตดิต่อ ใชเ้บราเซอรแ์รกในการตดิต่อขาเขา้ 
และเบราเซอร์ทีส่องสาํหรบักจิกรรมอืน่ๆ ทัง้หมด 

ในการรบัสายเรียกเข้า 

 เมือ่คณุไดร้บัการกาํหนดการตดิต่อใหม ่ใหร้บัโทรศพัท์ 

หาก Oracle Contact On Demand ไดร้บัการตัง้คา่ใหแ้สดงหน้าจอป็อปอปั ระบบจะแสดงเรคคอรด์ทีต่รงกนัตามการคน้หาสาํหรบัขอ้มลูต่อไปนี้ (ตามลาํดบัเฉพาะนี้):  

 คาํขอบรกิาร 

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ  

 ลดี 

 บรษิทั 

หมายเหตุ: คณุตอ้งตัง้คา่เพิม่เตมิสาํหรบั Oracle Contact On Demand 
หากคุณตอ้งการใหแ้อปพลเิคชนัคน้หาขอ้มลูทีป้่อนโดยผูต้ดิต่อในการตอบกลบัพรอมต์การตอบกลบัดว้ยเสยีงแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (IVR) เชน่ เลขทีค่าํขอบรกิาร 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้นของผูต้ดิต่อ หรอื ID แคมเปญ  

หากคุณไมไ่ดร้บัการตัง้คา่สาํหรบัหน้าจอป็อปอปั คณุสามารถคลกิทีอ่เลติการตดิต่อขาเขา้ทีก่ะพรบิอยู ่ในแถบเครือ่งมอืการตดิต่อเพือ่นาวเิกตไปทีเ่พจรายละเอยีดการตดิต่อโดยตรง 

เมือ่คณุรบัสาย การควบคุมการตดิต่อจะเริม่ทํางาน 

คําแนะนํา: หากหน้าจอป็อปอปัของสายเรยีกเขา้แสดงขึน้ขณะทีคุ่ณกาํลงัแกไ้ขเรคคอรด์ ขอ้มลูทีย่งัไมไ่ดร้บัการบนัทกึไวส้าํหรบัเรคคอรด์นี้จะสญูหาย วธิทีีด่ที ีส่ดุ คอื 
เรยีกใชเ้ซสชนัเบราเซอรส์องเซสชนัดว้ยหนงัสอืรบัรองของผูใ้ชเ้ดยีวกนั: เซสชนัแรกสาํหรบัแถบเครือ่งมอืการตดิต่อทีเ่ปิด และเซสชนัทีส่องสาํหรบัแถบเครือ่งมอืการตดิต่อทีปิ่ด 
ใชเ้บราเซอรแ์รกสาํหรบัสายโทรเขา้ และเบราเซอรท์ีส่องสาํหรบักจิกรรมอืน่ๆ ทัง้หมด 

ในการวางสาย 

 วางสายโทรศพัท์ หรอืคลกิ วางสาย ทีส่ว่นการควบคมุเสยีง ในแถบการดําเนินการ 

หลงัจากทีก่ารสนทนาสิน้สดุลง แบบฟอรม์การสรุปขอ้มลูจะปรากฏใหคุ้ณตรวจดูขอ้มลูเกีย่วกบัการสนทนา ผูดู้แลของคณุอาจตัง้คา่การสรปุขอ้มลูเชงิเวลา 
ซึง่จะทาํใหค้ณุสามารถทาํงานใหเ้สรจ็ภายหลงัการสนทนา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสรปุขอ้มลู โปรดดูที ่การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ (ในหน้า 394) 

ในการพกัสายโทรศพัท์ 

 ในสว่นการควบคมุเสยีงในแถบการดําเนนิการ ใหค้ลกิ ระงบั ในระหว่างการสนทนา 
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การพกัสายโทรศพัทท์าํใหค้ณุสามารถพกัการสนทนาและหยุดการตดิต่อดว้ยเสยีงกบัผูโ้ทรเขา้ คณุจะเหน็สถานะของการตดิต่อ (ซึง่กค็อื ระงบั) ในแถบการดําเนินการ 

ในการเริม่การติดต่อใหมอี่กครัง้ 

 คลกิทีปุ่่ม ระงบั 

ในการโอนสาย 

1 ในสว่นการควบคมุเสยีงในแถบการดําเนนิการ ใหค้ลกิ โอน 

2 ในหน้าต่างดรอปดาวน์ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ 

3 ในหน้าต่าง โอน ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ ตามการเลอืกของคณุกอ่นหน้านี้:  

สาํหรบัตวัเลือกน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เอเจนต์ 1. เลอืกเอเจนต ์

คําแนะนํา:  ในการคน้หาเอเจนต์ในรายการ ใชฟิ้ลด์ คน้หาเอเจนต์ 

หมายเหตุ: การโอนสายเรยีกไปใหเ้อเจนต์นัน้ ไมจ่ําเป็นวา่เอเจนต์นัน้กาํลงัไซน์อนิอยู่กบัแอปพลเิคชนั 
หรอืพรอ้มทีจ่ะรบัสายไดห้รอืไม่ 

2. คลกิทีปุ่่มใดปุ่มหนึง่ต่อไปนี้: 

 การโอนสายโดยตรง โอนสายใหก้บัเอเจนต์คนถดัไป และตดัคณุออกจากสาย 

 การโอนสายแบบมีการแจ้ง โอนสายโดยใหค้ณุสามารถแจง้เกีย่วกบัสายเรยีกเขา้ใหก้บัเอเจนต์ทีร่บัสาย 
โดยทีล่กูคา้จะไมไ่ดย้นิการแจ้งนี้ 

 การประชุม โอนสายโดยทีค่ณุและลกูคา้ยงัอยู่ในการสนทนาและมบีุคคลอืน่เขา้ร่วมดว้ย 

คําแนะนํา:  คณุสามารถดบัเบลิคลกิทีช่ ือ่ของเอเจนต์เพือ่โอนสายในแบบการโอนสายโดยตรง 

หากเอเจนต์ไมต่อบรบั คณุสามารถคลกิ ยกเลกิการโอน ในสว่นการควบคมุเสยีงไดต้ลอดเวลา 
ซึง่จะพกัสายของลกูคา้และคนืการควบคุมกลบัมาใหก้บัคุณ ในการเริม่สนทนากบัผูโ้ทรเขา้อกีครัง้ ใหค้ลกิทีปุ่่ม ระงบั 

กลุม่ เลอืก กลุม่ทกัษะ จากรายชือ่กลุม่ของบรษิทัและคลกิ โอน หรอืดบัเบลิคลกิทีช่ ือ่กลุ่ม 

การโอนสายไปใหก้ลุม่ทกัษะไมจ่ําเป็นตอ้งมเีอเจนต์คนใดไซน์อนิ 

คําแนะนํา:  ในการคน้หากลุม่จากรายชือ่ ใหใ้ชฟิ้ลด์ คน้หากลุ่ม 



การติดต่อ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  389 

 

สาํหรบัตวัเลือกน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

โทรศพัท์ 4. ป้อนหมายเลขโทรศพัทใ์นฟิลด์ทีจ่ดัเตรยีมไว ้

หมายเลขอาจเป็นของโทรศพัทภ์ายในหรอืภายนอกบรษิทักไ็ด้ 

คลกิที ่การประชมุ การโอนสายแบบมกีารแจง้ หรอืการโอนสายโดยตรง เพือ่ทาํการโอนสาย 

วอยซเ์มล ์ สง่สายเรยีกเขา้ไปทีว่อยซเ์มลข์องเอเจนต ์

1 ป้อนขอ้มลูในแบบฟอรม์การสรปุขอ้มลู 

หมายเหตุ: เมือ่คณุทาํการโอนสาย การตดิต่อระหวา่งคณุกบัผูโ้ทรเขา้จะสิน้สดุลง และพรอมต์แบบฟอรม์การสรปุขอ้มลูจะปรากฏขึน้ 

ในการติดต่อกบัผูโ้ทรเข้าอีกครัง้ 

 คลกิทีปุ่่ม ยกเลกิการโอน แลว้คลกิทีปุ่่ม ระงบั  

หมายเหตุ: ตวัเลอืกนี้จะใชไ้ดก้บัการโอนสายแบบมกีารแจง้หรอืการประชุม 

 
 

การเลิกใช้แถบเครือ่งมือการติดต่อในเซสชนัเบราเซอร ์
หากคุณกาํลงัใชเ้ซสชนัเบราเซอรห์ลายรายการใน Oracle CRM On Demand เพือ่สนทนากบัลูกคา้ และเพิม่รายละเอยีดลงในฟอรม์ เชน่ คาํขอบรกิาร เป็นตน้ 
คณุสามารถเลกิใชเ้ครือ่งมอืการตดิต่อในเซสชนัเบราเซอรห์นึง่ของ Oracle CRM On Demand คณุสมบตันิี้ทาํใหค้ณุสามารถบนัทกึรายละเอยีดทีค่ณุกาํลงัป้อนลงในฟอร์ม 
ในเซสชนัเบราเซอร์ทีส่องของ Oracle CRM On Demand คณุสามารถใชเ้ครือ่งมอืการตดิต่อเพือ่จดัการการตดิต่อกบัลกูคา้ได้ 

หมายเหตุ: สว่นเครือ่งมอืการตดิต่อทีเ่ลกิใช ้จะยงัคงไมใ่ชง้านอยู่ในเซสชนัเบราเซอรจ์นกวา่คณุจะไซน์เอาต์ และไซน์อนิ Oracle CRM On Demand 
อกีครัง้โดยทีไ่มจ่ําเป็นตอ้งปิดวนิโดวข์องเบราเซอร ์

ในการเลิกใช้แถบเครือ่งมอืการติดต่อในเซสชนัเบราเซอร์ 1 

1 จากแถบการดําเนนิการ คลกิปุ่ม X บนแถบชือ่สว่นแถบเครือ่งมอืการตดิต่อ 

คําแนะนํา: เลือ่นตวัชีม้าไวเ้หนอืปุ่มเพือ่ดูคาํแนะนําซึง่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัการทาํงานของปุ่ม 

เมือ่คลกิทีปุ่่ม เลกิใชแ้ถบเครือ่งมอืการตดิต่อ คาํขอการยนืยนัจะปรากฏขึน้ 

2 คลกิ ตกลง เพือ่เลกิใชแ้ถบเครือ่งมอืการตดิต่อ 

หมายเหตุ: หากคุณเลกิใชแ้ถบเครือ่งมอืการตดิต่อ คณุจะไมส่ามารถใชปุ้่มยกเลกิ ปุ่มการสรปุขอ้มลู ปุ่มระบุใหม่ และปุ่มเปิดอเีมล ์หรอืเอกสารแนบ Oracle Contact On Demand 
เชน่ การดูประวตักิารโตต้อบจากเพจรายละเอยีดการตดิต่อ จากเซสชนัเบราเซอรไ์ด้ คณุสามารถไซน์อนิ Oracle CRM On Demand อกีครัง้เพือ่ใชง้านแถบเครือ่งมอืการตดิต่อ 
 

การโทรติดต่อ 
จาก Oracle Contact On Demand คณุสามารถใชส้ายภายนอกเพือ่ตดิต่อลกูคา้ หรอืสายภายในเพือ่ตดิตอ่เอเจนต์หรอืหวัหน้างานอืน่ได ้
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ตามคา่ดฟีอลต์ แต่ละเอเจนต์มสีายโทรศพัท์แยกกนัสองสาย ซึง่ช่วยใหค้ณุสามารถรบัการตดิต่อขาเขา้บนสายหนึง่และทาํการตดิต่อขาออกบนอกีสายหนึง่ได ้เชน่ 
ลกูคา้ของคณุอาจตอ้งการขอ้มลูทีคุ่ณไมส่ามารถใหไ้ด ้คณุสามารถใหลู้กคา้นัน้รอสาย คลกิสายทีส่องเพือ่เริม่การใชง้าน คลกิ หมุนเลขหมาย และตดิต่อบุคคลอืน่เพือ่ขอขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการ 
เมือ่คณุไดร้บัขอ้มลูแลว้ คณุสามารถวางสายทีส่องและกลบัไปสนทนากบัลูกคา้ของคุณทีส่ายแรก 

การใชส้ายภายนอกจะจดัทาํเรคคอรด์กจิกรรมภายใน Oracle CRM On Demand สาํหรบัการตดิต่อนัน้โดยอตัโนมตั ิ
นอกจากคุณจะลา้งตวัเลอืกนัน้กอ่นจะหมนุเลขหมายในการตดิตอ่แต่ละครัง้ การลอ็กกจิกรรมการตดิต่อขาออกชว่ยประหยดัเวลาในการตดิตามกจิกรรมประจําวนัของคณุ 
และชว่ยใหผู้จ้ดัการสามารถวดัประสทิธภิาพการทํางานของแต่ละเอเจนต์ได ้

ในการโทรติดต่อสายภายนอก 

1 ในสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อ ในแถบดําเนนิการ ใหค้ลกิ หมุนเลขหมาย 

หมายเหตุ: ตามคา่ดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ลอ็กกจิกรรม จะถูกเลอืกไว ้

2 จากนัน้คณุสามารถทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 เลอืกหมายเลขจากรายการ เลขหมายทีห่มุนลา่สุด แลว้คลกิ ตดิต่อ 

หมายเหตุ: เลขหมายทีห่มนุลา่สดุเหลา่นี้จะถูกเกบ็ไวใ้นเซสชนัปจัจบุนั เมือ่คณุไซน์เอาต ์รายการนี้จะถูกลา้งขอ้มลู 

 ป้อนหมายเลขโทรศพัท์ แลว้คลกิ ตดิต่อ 

 คลกิปุ่ม คน้หาอเจนต์ เลอืกเอเจนต์จากรายการ แลว้คลกิ หมนุเลขหมาย 

คําแนะนํา:  ในการคน้หาเอเจนต์ในรายการ ใชฟิ้ลด์ คน้หาเอเจนต์ 

3 รบัโทรศพัทข์องคุณ 

Oracle Contact On Demand จะโทรไปยงัหมายเลขโทรศพัทป์ลายทางทีคุ่ณป้อน 

ในการโทรติดต่อสายภายนอกโดยใช้ คลิกเพือ่หมุนหมายเลข 

1 นาวเิกตไปยงัรายละเอยีดของผูต้ดิต่อในเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ หรอืรายชือ่ผูต้ดิต่อ  

หากหมายเลขของผูต้ดิตอ่แสดงเป็นไฮเปอรล์งิค ์คณุสามารถคลกิทีห่มายเลขนัน้เพือ่หมุนเลขหมาย   

หมายเหตุ ผูดู้แลระบบสามารถปรบัแต่งระบบของคณุและเปลีย่นแปลงฟิลด์ต่างๆ พรอ้มทัง้คุณสมบตัขิองฟิลด์เหลา่นัน้ คลกิเพือ่หมุนหมายเลข อาจไมส่ามารถใชง้านไดก้บัฟิลด์ดงักลา่ว   

2 คลกิลงิคห์มายเลขโทรศพัทท์ีคุ่ณตอ้งการหมนุเลขหมาย 

 กลอ่งโตต้อบ โปรแกรมหมุนเลขหมาย จะปรากฏขึน้  

หมายเหตุ: หมายเลขโทรศพัทใ์นกลอ่งโตต้อบเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว ในการปิดการใชง้านกลอ่งโตต้อบนี้ ใหน้าวเิกตไปยงั การตัง้คา่ของฉัน โปรไฟลส์ว่นบุคคล และโปรไฟลข์องฉัน 
และยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงป็อปอปัคลกิเพือ่หมนุหมายเลข คณุตอ้งลอ็กเอาต์และลอ็กอนิอกีครัง้เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงนี้มผีล 

3 คลกิปุ่ม ตดิต่อ เพือ่ทาํการโทรตดิต่อขาออก  

Oracle Contact On Demand จะโทรไปยงัหมายเลขโทรศพัทป์ลายทางทีคุ่ณคลกิ  

ในการโทรติดต่อสายภายใน 

การโทรตดิต่อสายภายในสามารถใชเ้พือ่ตดิตอ่เอเจนต์หรอืหวัหน้างานใดๆ สถานะของบุคคลเหลา่นัน้จะแสดงอยู่ในรายชือ่ผูใ้ชพ้รอ้มดว้ยชือ่และหมายเลขโทรศพัทป์ลายทาง (ซึง่กค็อืทีต่ัง้ปจัจบุนั) 
การโทรตดิต่อเอเจนต์จะทาํใหก้ริง่โทรศพัทข์องเอเจนต์นัน้ดงัขึน้ไมว่า่เอเจนต์นัน้จะลอ็กอนิอยู่หรอืไม่กต็าม 
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การจดัการการติดต่อกลบั (เวบ็และโทรศพัท)์ 
Oracle Contact On Demand มคีวามสามารถของการตดิต่อกลบัทางเวบ็ และการตดิต่อกลบั ซึง่จะตอ้งตัง้คา่โดยผูดู้แลระบบ: 

 การติดต่อกลบัทางเวบ็ ลกูคา้เขา้ไปยงัฟอรม์ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัเพือ่จดัทาํกาํหนดการของการตดิต่อกลบั 

 การติดต่อกลบั ลกูคา้ขอการตดิต่อกลบัผา่นทางเมนูโทรศพัทเ์มือ่ตดิตอ่ Call Center 

เมือ่คาํขอสาํหรบัการตดิต่อกลบัถูกสง่ผา่นทางเวบ็เพจหรอืเมนูโทรศพัท ์การตดิต่อกลบัจะถูกส่งไปยงัเอเจนต์ทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีพ่รอ้มทาํงาน เอเจนต์นัน้จะเหน็สญัญาณอเลติกะพรบิ และปุ่ม การตดิต่อ 
เปลีย่นเป็นใชง้านได ้

ในการรบัการติดต่อกลบั 

 คลกิปุ่ม คําตอบ เมือ่คณุเหน็การแจง้อเลติทีแ่ถบการดําเนนิการของคุณ 

การยอมรบัการตดิต่อกลบัจะโอนสายเรยีกเขา้ใหก้บัคณุ โทรศพัทข์องคณุจะดงัขึน้และเมือ่คณุรบัสาย จะเป็นการโทรไปยงัฝา่ยทีข่อ หากคุณยอมรบัการตดิต่อกลบัทางเวบ็ 
กลอ่งโตต้อบการตดิต่อกลบัทางเวบ็จะแสดงขอ้มลูทีใ่หผู้โ้ทรป้อนในแบบฟอรม์การตดิต่อกลบัทางเวบ็  

หมายเหตุ: สาํหรบัการตดิต่อกลบัทางเวบ็ เพจรายละเอยีดของ Oracle Contact On Demand จะไมป่รากฏขึน้ อย่างไรกต็าม 
จะมกีารลงิคเ์รคคอรด์กจิกรรมไปยงัเรคคอรด์ทีต่รงกนัโดยอตัโนมตั ิ

 

การจดัการข้อความวอยซเ์มล ์
ขอ้ความวอยซเ์มลส์ามารถเป็นขอ้ความส่วนบุคคลหรอืขอ้ความ ACD กไ็ด ้ขอ้ความ ACD คอืวอยซเ์มลท์ีฝ่ากไวก้บั Call Center ของบรษิทัของคุณ 
ขอ้ความวอยซเ์มลเ์หลา่นี้ถูกกาํหนดเสน้ทางตามการตัง้คา่โฟลวก์ารตดิต่อโดยผูดู้แลระบบของคณุ และมกีารระบุใหก้บัเอเจนต์ตามทกัษะและความพรอ้มทาํงานของเอเจนต์เหลา่นัน้ 

คณุสามารถระบุขอ้ความวอยซเ์มลใ์หมใ่หเ้อเจนต์อืน่ หวัหน้างานอืน่ หรอืกลุ่มทกัษะอืน่ได ้เมือ่คณุระบุวอยซเ์มลใ์หม ่
วอยซเ์มลน์ัน้จะผา่นการกาํหนดเสน้ทางอกีครัง้ตามเวริ์คโฟลว์ทีผู่ดู้แลระบบของคุณตัง้ไว ้และคณุจะไมใ่ชเ่จา้ของวอยซเ์มลท์ีไ่ดร้บัการระบุใหมอ่กีต่อไป 

เมือ่ขอ้ความวอยซเ์มลอ์ยู่ในควิของคณุ อเลติของวอยซเ์มลข์าเขา้จะกะพรบิอยู่ในสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อ ในแถบการดําเนนิการเป็นเวลาสองสามวนิาท ี
และเรคคอรด์ยงัปรากฏขึน้ทีด่า้นบนสดุของอนิบอกซข์องคณุในโฮมเพจการตดิต่อ ภายในแทบ็ย่อย วอยซเ์มล ์อกีดว้ย 

คณุสามารถกาํหนดระยะเวลาในระหวา่งอนิบอกซ์โฮมเพจการตดิต่อแสดงการตดิต่อปจัจุบนัและการตดิต่อทีเ่สรจ็สมบูรณ์ในโปรไฟลส์ว่นบุคคล สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 728)  

คณุสามารถเลน่ขอ้ความวอยซเ์มลเ์มือ่ใดกไ็ด ้โดยคณุยงัสามารถรบัสายไดต้ามปกต ิอย่างไรกต็าม สายจะไมว่า่งหากคณุเลอืกฟงัวอยซเ์มลโ์ดยใชโ้ทรศพัท์ 

หมายเหตุ: ขอ้ความวอยซเ์มลไ์มส่ามารถลบออกได ้

ในการฟังข้อความ (ข้อความใหมห่รือข้อความทีเ่ล่นแล้ว) 

1 ในอนิบอกซ์ คลกิลงิค์ หวัเรือ่ง สาํหรบัขอ้ความวอยซเ์มล ์

2 ในเพจวอยซเ์มล ์คลกิปุ่ม ฟงัวอยซเ์มล ์

การดําเนนิการนี้จะเล่นวอยซเ์มลผ์า่นโปรแกรมเลน่มเีดยีบนเครือ่ง 

คําแนะนํา:หากคุณมปีญัหาในการฟงัขอ้ความทีบ่นัทกึไว ้ใหเ้ปลีย่นโปรแกรมเลน่มเีดยีดฟีอลต์บนเครือ่ง  
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ในการฟังข้อความทางโทรศพัท์ (ข้อความใหมห่รือข้อความทีเ่ล่นแล้ว) 

1 ในอนิบอกซ์ คลกิลงิค์ หวัเรือ่ง สาํหรบัขอ้ความวอยซเ์มล ์

2 ในเพจวอยซเ์มล ์คลกิปุ่ม ฟงัวอยวเ์มลท์างโทรศพัท ์

โทรศพัทข์องเอเจนต์จะดงัขึน้และเลน่วอยซเ์มลผ์า่นโทรศพัท ์

ในการระบุวอยซ์เมลใ์หม่ 

1 ในเพจวอยซเ์มล ์คลกิ ระบุใหม ่

2 คลกิเอเจนต์หรอืกลุม่ในวนิโดวท์ีป่รากฏขึน้ 

3 ในวนิโดวโ์อน เลอืกกลุม่หรอืเอเจนต ์

หากคุณคลกิ เอเจนต ์กลอ่งโตต้อบจะเปิดโดยมรีายการเอเจนต์ทัง้หมดและสถานะตามลาํดบั รายการต่อไปนี้อธบิายถงึสถานะของเอเจนต์:  

 ใช้งานได้ เอเจนต์มสีถานะ ใชง้านได ้ในแถบเครือ่งมอืการตดิต่อ  

 กาํลงัพกั เอเจนต์มสีถานะ ใชง้านไมไ่ด ้ในแถบเครือ่งมอืการตดิต่อ  

 ไมว่่าง เอเจนต์กาํลงัสนทนากบัอกีสาย และใชง้านไมไ่ด ้ 

 ลอ็กเอาต์ เอเจนต์ไมไ่ดล้อ็กอนิเขา้สูเ่ซริฟ์เวอรก์ารตดิต่อ ขอ้มลูนี้ไมเ่กีย่วกบัสถานะของเอเจนต์ใน Oracle CRM On Demand  

 อีเมล์ ACD เอเจนต์กาํลงัประมวลผลอเีมลอ์ยู่ในขณะนี้  

 สรปุ เอเจนต์กาํลงัประมวลผลฟอร์มการสรปุอยู่ในขณะนี้  

4 คลกิ โอน 

 
 

การจดัการอีเมล ์
อเีมลจ์ะถูกสง่ใหก้บัเอเจนตต์ามทกัษะ ความพรอ้มทาํงาน หรอืคาํหลกั เมือ่อเีมลถ์ูกสง่ใหก้บัคุณ อเลติของอเีมลข์าเขา้จะกะพรบิในสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อของแถบการดําเนนิการ 
เรคคอรด์จะปรากฏขึน้ทีด่า้นบนของอนิบอกซข์องคณุในโฮมเพจการตดิต่อในแทบ็ย่อย อเีมล ์อกีดว้ย 

คณุสามารถกาํหนดชว่งเวลาซึง่อนิบอกซโ์ฮมเพจการตดิต่อจะแสดงอเีมลป์จัจุบนัและอเีมล์ทีเ่สรจ็สมบูรณ์ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ 

โดยทัว่ไป คณุจะตอ้งตอบกลบัอเีมลท์ัง้หมด อย่างไรกต็าม เมือ่คณุไดร้บัอเีมล ์เชน่ อเีมลข์ยะ เป็นตน้ ซึง่ไมต่อ้งตอบกลบั คณุสามารถจะยกเลกิอเีมลน์ี้ได้ 
การยกเลกิจะทาํการสรปุอเีมลท์ีไ่มต่อ้งตอบกลบัและไมม่กีารจดัทาํกจิกรรมอเีมลท์ีเ่สรจ็สมบูรณ์ อยา่งไรกต็าม คณุสามารถเลอืกสรา้งกจิกรรมอเีมลส์าํหรบัอเีมลท์ีย่กเลกิไดห้ากตอ้งการ 
คณุสามารถบนัทกึอเีมลต์อบกลบัทีไ่มส่มบูรณ์เหล่านี้โดยการคลกิ บนัทกึเป็นรา่ง ซึง่จะบนัทกึลงในโฟลเดอรร์า่ง คณุไมส่ามารถแกไ้ขอเีมลท์ีถู่กยกเลกิหรอืถูกสง่ไปแลว้ 

ผูดู้แลระบบของคณุสามารถตัง้คา่ของจํานวนอเีมล์สงูสดุทีค่ณุสามารถไดร้บั คณุสามารถดูขอ้มลูนัน้ไดโ้ดยไปทีบ่รรทดัขอ้ความออฟไลน์ในวนิโดวส์ถติ ิซึง่แสดงดว้ย x/y โดยที ่x 
คอืจาํนวนของขอ้ความทีคุ่ณไดร้บัในขณะนี้ สว่น y คอืจํานวนอเีมลส์งูสดุทีก่าํหนดใหคุ้ณ 

หมายเหตุ: เมือ่เอเจนต์ไดร้บัอเีมล ์สถานะของเอเจนต์จะยงัคงเป็น ใชง้านได ้
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ในการอ่านอีเมลใ์หม่ 

ในการเขา้สูอ่เีมลใ์หมข่องคณุ คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 คลกิทีอ่เลติอเีมลข์าเขา้ในสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อในแถบการดําเนินการ 

การดําเนนิการนี้จะเปิดแทบ็ย่อยอเีมลโ์ดยอตัโนมตัใินโฮมเพจการตดิต่อ 

 นาวเิกตไปทีแ่ทบ็ย่อยอเีมลใ์นแทบ็การตดิต่อ 

การดําเนนิการนี้จะแสดงรายการของอเีมลใ์หมท่ีม่อบหมายใหก้บัคณุ 

1 คลกิทีล่งิค์หวัเรือ่งของอเีมลท์ีค่ณุตอ้งการดู 

เนื้อหาอเีมลจ์ะแสดงอยู่ในวนิโดวร์ายละเอยีดอเีมลใ์หม ่ 

2 ในวนิโดวร์ายละเอยีดอเีมล ์คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ระบุใหม ่สง่อเีมลไ์ปทีก่ลุม่งานเดมิเพือ่ทาํการระบุอเีมลใ์หก้บัเอเจนต์คนอืน่หรอืกลุม่อืน่อกีครัง้ 

ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ หมายเหตุ ถา้คณุตอ้งการใหข้อ้มลูทัว่ไปแกเ่อเจนต์หรอืกลุ่มถดัไป 

 ยกเลิก ลบอเีมลอ์อกจากอนิบอกซ์ 

ใชค้ณุสมบตันิี้สาํหรบัอเีมลท์ีไ่มต่อ้งการ หากคุณตอ้งการตดิตามอเีมลท์ีย่กเลกิบางอเีมล์ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ลอ็กกจิกรรม ในกลอ่งโตต้อบ ยกเลกิอเีมล์ 

 บนัทึกเป็นร่าง บนัทกึอเีมลใ์นรายการอเีมล์รา่งภายในสว่นอเีมลข์องฉัน 

 ตอบกลบั ในการตอบกลบัอเีมล์ หน้าจอการสรปุขอ้มลูจะปรากฏขึน้ ป้อนรายละเอยีดของการสรปุทีเ่หมาะสมและคลกิ บนัทกึ 

กจิกรรมนี้จะถูกบนัทกึในสว่นอเีมลท์ีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุ ของโฮมเพจการตดิต่อของคณุ นอกจากนี้ หากอเีมลเ์กีย่วขอ้งกนักบัเรคคอรด์ใดๆ 
คณุจะสามารถเขา้สูอ่เีมลน์ี้ไดจ้ากประวตักิารโตต้อบของเรคคอรด์ ทัง้อเีมลเ์ริม่แรกและอเีมลต์อบกลบัจะถูกบนัทกึในประวตักิารโตต้อบ 

ในการอ่านอีเมลร์่าง อีเมลที์ส่่งแล้ว และอีเมลที์ย่กเลิก 

1 คลกิแทบ็ย่อยอเีมล ์ในโฮมเพจการตดิต่อ 

2 ในสว่นอเีมลข์องฉัน หาตําแหน่งของอเีมลท์ีคุ่ณต้องการดูจากเมนูดรอปดาวน์: 

 ขอ้ความรา่ง 

 ขอ้ความทีส่ง่แลว้ 

 ขอ้ความทีย่กเลกิ 

การดําเนนิการนี้จะแสดงรายการของอเีมลใ์นโฟลเดอรท์ีเ่ลอืก 

3 คลกิทีล่งิค์หวัเรือ่งของอเีมลท์ีค่ณุตอ้งการดู 

เนื้อหาอเีมลจ์ะแสดงอยู่ในสว่นรายละเอยีดอเีมล ์

หมายเหตุ: กจิกรรมอเีมลข์าออกจะถูกบนัทกึเป็นเรคคอรด์กจิกรรมทีแ่ยกกนั หากกจิกรรมอเีมลข์าออกเชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อ บรษิทั และอืน่ๆ 
เรคคอรด์กจิกรรมจะปรากฏในส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูต้ดิตอ่หรอืบรษิทั Oracle CRM On Demand จะจดัทาํเฉพาะกจิกรรมอเีมลท์ีส่มบูรณ์ในขอ้ความทีส่ง่แลว้เทา่นัน้ 

ในการระบุอีเมลใ์หม่ 

1 ในเพจอเีมล ์คลกิ ระบุใหม่ 
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2 คลกิเอเจนต์หรอืกลุม่ในวนิโดวท์ีป่รากฏขึน้ 

3 ในวนิโดวโ์อน เลอืกกลุม่หรอืเอเจนต ์

หากคุณคลกิ เอเจนต์ กลอ่งโตต้อบจะเปิดโดยมรีายการเอเจนต์ทัง้หมดและสถานะตามลาํดบั รายการต่อไปนี้อธบิายถงึสถานะของเอเจนต์: 

 ใช้งานได้ เอเจนต์มสีถานะ ใชง้านได ้ในแถบเครือ่งมอืการตดิต่อ 

 กาํลงัพกั เอเจนต์มสีถานะ ใชง้านไมไ่ด ้ในแถบเครือ่งมอืการตดิต่อ 

 ไมว่่าง เอเจนต์กาํลงัสนทนากบัอกีสาย และใชง้านไมไ่ด ้

 ลอ็กเอาต์ เอเจนต์ไมไ่ดล้อ็กอนิเขา้สูเ่ซริฟ์เวอรก์ารตดิต่อ ขอ้มลูนี้ไมเ่กีย่วกบัสถานะของเอเจนต์ใน Oracle CRM On Demand 

 อีเมล์ ACD เอเจนต์กาํลงัประมวลผลอเีมลอ์ยู่ในขณะนี้ 

 สรปุ เอเจนต์กาํลงัประมวลผลฟอร์มการสรปุอยู่ในขณะนี้ 

4 คลกิ โอน 

 
 

การสรปุกิจกรรมการติดต่อ 
ผูดู้แลระบบของคณุจะกาํหนดวา่จะใชง้านฟอรม์การสรปุขอ้มลูใน Oracle Contact On Demand โดยอตัโนมตัหิรอืดว้ยตนเอง โดยคา่ดฟีอลต์แลว้ 
ฟอรม์การสรปุขอ้มลูเป็นหน้าทีท่ ีต่อ้งดําเนนิการ และเฉพาะผูดู้แลระบบเทา่นัน้ทีส่ามารถใชง้านหรอืปิดใชฟ้อรม์การสรปุขอ้มลูใน Oracle Contact On Demand ได ้

คําแนะนํา: การตัง้คา่การสรปุขอ้มลูอตัโนมตั ิมอียู่ในสว่นโปรไฟลบ์รษิทัใน Oracle CRM On Demand เฉพาะผูดู้แลระบบเทา่นัน้ทีส่ามารถใชง้านหรอืปิดใชก้ารตัง้คา่นี้ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การสรปุขอ้มลูอตัโนมตั ิโปรดดูที ่คูม่อืสาํหรบัผูจ้ดัการทีเ่ป็นผูดู้แลระบบ Oracle Contact On Demand และ 
คูม่อืสาํหรบัผูจ้ดัการทีเ่ป็นผูดู้แลระบบ Oracle Contact Center Anywhere 

เมือ่คณุสิน้สดุการตดิต่อ (การโทร วอยซเ์มล ์อเีมล์) Oracle Contact On Demand จะจดัทาํกจิกรรมและแสดงฟอรม์การสรปุขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิ
คณุตอ้งกรอกขอ้มลูในฟอรม์การสรปุขอ้มลูใหค้รบถว้นเพือ่สิน้สดุกจิกรรมการตดิต่อ  

หากฟอร์มการสรปุขอ้มลูไมแ่สดงขึน้ ใหท้าํดงัต่อไปนี้:  

 ตรวจสอบกบัผูดู้แลระบบว่าไดใ้ชง้านฟอรม์การสรุปขอ้มลูแลว้  

 ตรวจสอบวา่เบราเซอรข์องคณุไดใ้ชง้านป็อปอปับลอ็กเกอรแ์ลว้  

คาํเตือน: อย่าสรปุขอ้มลูกจิกรรมขณะกาํลงัอยู่ระหวา่งการตดิต่อ มฉิะนัน้ ฟอรม์สรปุขอ้มลูทีส่องจะแสดงขึน้เมือ่คณุวางสาย อย่าเปิดวนิโดวส์รปุขอ้มลูไวห้ลายวนิโดว ์
เนื่องจากอาจทาํใหส้บัสนวา่ฟอร์มสรปุขอ้มลูใดเป็นของสายใด   

หมายเหตุ: แต่ละกจิกรรมจะเปิดฟอรม์สรปุขอ้มูลแยกหนึ่งฟอรม์ คณุสามารถปรบัแต่งฟอร์มสรปุขอ้มลูของคณุในเพจ การปรบัแต่งแอปพลเิคชนักจิกรรม ใน Oracle CRM On Demand 
ได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่งฟอรม์โครงรา่งการสรปุขอ้มลู โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงร่างเพจแบบสแตตกิ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุฟอร์มการสรปุขอ้มลูทีป่รบัแต่งแลว้ใหก้บัผูใ้ชเ้ฉพาะราย โปรดดูที ่การเพิม่บทบาท  

หากฟอร์มสรปุขอ้มลูปรากฏขึน้ขณะทีค่ณุกาํลงัแกไ้ขเรคคอรด์ ขอ้มลูทีป้่อนแลว้ของเรคคอรด์นี้จะไมส่ญูหาย เนื่องจากเพจเปิดทีค่ณุกําลงัแกไ้ขไมร่เีฟรชเมือ่ Oracle Contact On 
Demand บนัทกึขอ้มลูในฟอร์มสรปุขอ้มลู 

ในฟอรม์การสรปุขอ้มลู คณุสามารถสรปุสิง่ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการตดิต่อ คณุสามารถเชือ่มโยงเรคคอรด์อืน่ๆ กบักจิกรรมในฟอรม์การสรปุขอ้มลู เชน่ การบรษิทัและผูต้ดิต่อ เป็นตน้ 
การเชือ่มโยงเรคคอรด์จะสรา้งประวตักิารตรวจสอบของการตดิต่อทัง้หมดระหวา่งบรษิทัของคณุและผูต้ดิต่อหรอืบรษิทั คณุสามารถตดิตามการตดิต่อทัง้หมดทีจ่ําเป็นในการแกป้ญัหาของคาํขอบรกิาร 
หรอืการตดิต่อทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากแคมเปญพเิศษ ซึง่จะชว่ยคณุในการวดัประสทิธภิาพของแคมเปญโดยรวม 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์บางฟิลด์ในฟอรม์การสรุปขอ้มลู 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 
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ข้อมูลงานหลกั 

เจา้ของ ชือ่ย่อของเจา้ของเรคคอรด์ โดยทัว่ไปแลว้ เจา้ของสามารถอปัเดตเรคคอรด์ โอนเรคคอรด์ไปยงัเจา้ของรายอืน่ หรอืลบเรคคอรด์ อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายสทิธิก์ารเขา้ใชข้องผูใ้ชไ้ด ้

คา่นี้จะมผีลกบัเรคคอรด์ทีจ่ะรวมไวใ้นรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการกาํลงัรนัอยู่ ตลอดจนการแสดงขอ้มลูในรายการทีจ่ดัการอยู่ 

หวัเรือ่ง คา่ดฟีอลตค์อืประเภทย่อยของกจิกรรม ตามดว้ยหมายเลขโทรศพัทห์รอืทีอ่ยู่อเีมล ์

ลาํดบัความสาํคญั ลาํดบัความสาํคญัของกจิกรรมนี้ ตามทีก่าํหนดในการตัง้คา่ของบรษิทัของคุณ เป็นฟิลด์ประเภทอ่านอย่างเดยีว 

เริม่แรก หมายเลขโทรศพัทข์องสายเรยีกเขา้หรอืทีอ่ยู่อเีมลข์องผูส้ง่ เป็นฟิลด์ประเภทอ่านอย่างเดยีว 

ปลายทาง หมายเลขโทรศพัทซ์ึง่เอเจนต์โทรหา หรอืทีอ่ยู่อเีมลซ์ึง่อเีมลส์ง่ไปหา เป็นฟิลด์ประเภทอ่านอย่างเดยีว  

สถานะ คา่ดฟีอลต์คอื สมบูรณ์ ในฟอรม์การสรปุขอ้มลู หากคณุบนัทกึขอ้มลูดว้ยสถานะ สมบูรณ์ 
กจิกรรมนี้จะปรากฏในสว่นการตดิต่อทีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุ ในโฮมเพจการตดิต่อของคณุ 

ประเภท ประเภทกจิกรรมตามทีก่าํหนดไวโ้ดยบรษิทัของคุณ เป็นฟิลด์ประเภทอ่านอย่างเดยีว 

ประเภทย่อยกจิกรรม ประเภทกจิกรรมเฉพาะ คณุไมส่ามารถแกไ้ขคา่เหลา่นี้ ผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ทีส่ามารถเปลีย่นหรอืเพิม่คา่ใหก้บัรายการดรอปดาวน์ 

คา่ดฟีอลต์ ไดแ้ก ่การตดิต่อขาเขา้ การตดิต่อขาออก การโอนขาเขา้ การโอนขาออก การโอนทีผ่ดิพลาด อเีมลข์าเขา้ อเีมลข์าออก 
อเีมลท์ีส่ง่ต่อ อเีมลท์ีร่ะบุใหม ่การตอบรบัทางอเีมล ์วอยซเ์มลข์าเขา้ วอยซเ์มลข์าออก วอยซเ์มลท์ีส่ง่ต่อ วอยซเ์มลท์ีร่ะบุใหม ่การตดิต่อกลบั 
และการตดิต่อกลบัทางเวบ็ 

รหสัการแกป้ญัหา คาํอธบิายสัน้ๆ ถงึการแกไ้ขปญัหาใหก้บัการตดิต่อนี้ 

คา่ดฟีอลต์ ไดแ้ก ่เลขทีไ่มถู่กตอ้ง สายไมว่า่ง การตดิต่อกลบั การอปัเดตลกูคา้ อเีมลท์ีย่กเลกิ คําถามทัว่ไป คาํขอสิง่ตพีมิพ ์บรษิทัใหม่ 
ผูต้ดิต่อใหม ่ลดีใหม ่โอกาสทางการขายใหม ่คาํขอบรกิารใหม่ ไมม่ผีูร้บัสาย ไมส่นใจ การโอนภายนอก อืน่ๆ คาํถามเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ 
ระบุใหมใ่หก้บัเอเจนต์ ระบุใหมใ่หก้บักลุ่ม การตอบกลบัทีไ่ดร้บั การตดิตามตามกาํหนดการ โอนไปยงัเอเจนต ์โอนไปยงักลุม่ 
และโอนไปยงัวอยซเ์มล ์

ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเปลีย่นหรอืเพิม่คา่ต่างๆ ใหก้บัรายการดรอปดาวน์ 
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รายการท่ีเก่ียวข้อง เรคคอรด์ต่างๆ ซึง่เชือ่มโยงกบักจิกรรม Oracle Contact On Demand 
จะเชือ่มโยงเรคคอรด์โดยอตัโนมตัเิมือ่จดัทาํกจิกรรมโดยใชข้อ้มลูซึง่แอปพลเิคชนัรวบรวมไว ้เชน่ เริม่แรก ปลายทาง และหมายเลขอืน่ๆ 
ทีผู่โ้ทรป้อน เป็นตน้ 

คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ใหมซ่ึง่เชือ่มโยงกบักจิกรรมนี้โดยอตัโนมตั ิหรอืเลอืกเรคคอรด์ทีม่อียู่เพือ่เชือ่มโยง 
คลกิไอคอนคน้หาซึง่อยู่ถดัจากประเภทเรคคอรด์ ในหน้า คน้หา ใหเ้ลอืกเรคคอรด์ทีม่อียู่หรอืคลกิ ใหม ่จากนัน้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในเพจแกไ้ข 
และบนัทกึเรคคอรด์ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

แกไ้ขโดย ชือ่ของบุคคลทีจ่ดัทาํหรอือปัเดตเรคคอรด์ ตามดว้ยวนัทีแ่ละเวลาทีเ่กดิขึน้ ซึง่สรา้งโดยระบบ 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิต่อ จํากดัไมเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร 

การใช้ฟอรม์การสรปุข้อมูลอตัโนมติั 
คณุมเีวลาหนึง่นาทใีนการกรอกฟอร์มการสรปุขอ้มลูใหค้รบถ้วน อย่างไรกต็าม เวลาทีก่าํหนดไวน้ี้สามารถแกไ้ขไดโ้ดยผูดู้แลระบบ หากคุณใชเ้วลาในการป้อนขอ้มลูในฟอรม์การสรปุขอ้มลูเกนิเวลาทีจ่ํากดั 
อเลติกาํหนดเวลาจะแสดงขึน้ ใหค้ลกิ ตกลง และป้อนขอ้มลูต่อ แลว้คลกิบนัทกึ อเลติกาํหนดเวลาจะไมป่รากฏขึน้อกีหลงัจากแสดงขึน้ในครัง้แรก หากเปิดฟอรม์การสรปุขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิปุ่ม ยกเลกิ 
จะเปลีย่นเป็นสเีทา และไมส่ามารถใชง้านได ้หากคณุปิดวนิโดวฟ์อรม์การสรปุขอ้มลู ขอ้มลูทีค่ณุป้อน (ถา้ม)ี จะถูกบนัทกึ  

การใช้ฟอรม์การสรปุข้อมูลด้วยตนเอง 
หากเปิดฟอรม์การสรปุขอ้มลูดว้ยตนเอง คณุสามารถปิดฟอรม์การสรปุขอ้มลูโดยไมบ่นัทกึรายละเอยีดได ้โดยเลอืกปุ่ม ยกเลกิ  
 

การตรวจสอบสถิติของคณุ 
คณุสามารถตรวจสอบสถติไิดโ้ดยการคลกิทีส่ถติใินสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อในแถบการดําเนนิการ สถตินิี้แสดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรมของคณุหรอืกลุ่มงานของคณุในชว่ง 24 ชัว่โมงทีผ่า่นมา 
ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางต่อไปนี้ สถติจิะถูกรเีซต็ใหเ้ป็นศนูย์ (0) ในชว่งเวลาเทีย่งคนืของเวลาของบรษิทั 

 

ป้ายน้ี แสดงข้อมูลน้ี 

เซสชนั  

อปัเดตครัง้ลา่สดุ อปัเดตสถติคิรัง้ลา่สดุ (เฉพาะของเอเจนต์) 

ระยะเวลาในการลอ็กอนิ ระยะเวลาของการลอ็กอนิ (เฉพาะของเอเจนต)์ 
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ป้ายน้ี แสดงข้อมูลน้ี 

เวลาในการสนทนา ระยะเวลาในการสนทนาทางโทรศพัทข์องเอเจนต์ทัง้หมด 

ตวัอย่าง: 

 การตดิต่อ 4 ครัง้ 

 1 การตดิต่อของ ACD: เวลาในการสนทนา 30 นาท ี

 1 การตดิต่อขาออก: 10 นาท ี

 1 การตดิต่อขาเขา้: 14 นาท ี

 1 การตดิต่อกลบัทางเวบ็: 15 นาท ี

 เวลาในการสนทนา คอื 69 นาท ี

เวลาในการรบัสาย เวลาเฉลีย่ในการรบัสายการตดิต่อทกุประเภทของกลุม่งานทีม่กีารระบุเอเจนต์ให ้

ตวัอย่าง: 

 เอเจนต์เป็นสมาชกิของกลุม่งาน 1, 2 และ 3: 

 เวลาเฉลีย่ในการรบัสายของกลุม่งาน 1: 2 นาท ี

 เวลาเฉลีย่ในการรบัสายของกลุม่งาน 2: 4 นาท ี

 เวลาเฉลีย่ในการรบัสายของกลุม่งาน 3: 6 นาท ี

 เวลาเฉลีย่ในการรบัสาย: 4 นาท ี

ขอ้ความออฟไลน์ จํานวนอเีมลใ์นควิของคณุหรอืจํานวนขอ้ความทีคุ่ณถูกตัง้คา่ใหไ้ดร้บั (เฉพาะของเอเจนต์) 

เสียง จํานวนการตดิต่อทีด่ําเนนิการโดยเอเจนต์ ซึง่เป็นเฉพาะของเอเจนต์และไมร่วมในยอดรวมของกลุม่งาน 

จํานวนการตดิต่อทีอ่ยู่ในควิ จํานวนการตดิต่อทีอ่ยู่ในควิของกลุม่งานทัง้หมดทีม่กีารระบุเอเจนต์ให ้

เวลาทีร่อนานทีส่ดุ เวลารอนานทีส่ดุทีก่ารตดิต่อจะอยู่ในควิ ระยะเวลานี้คาํนวณจากการรวมการตดิต่อทัง้หมดในกลุม่งานทัง้หมดซึง่มกีารระบุเอเจนต์ให ้

สถานะปจัจุบนั แสดงสถานะของการสายสนทนา เชน่ ใชง้านได ้ไมส่ามารถใชไ้ด ้และอืน่ๆ   

วอยซ์เมล์ จํานวนวอยซเ์มลข์อง ACD ทีด่ําเนนิการโดยเอเจนต ์

จํานวนวอยซเ์มลท์ีอ่ยู่ในควิ จํานวนวอยซเ์มลข์อง ACD ทีอ่ยู่ในควิของกลุ่มงานทัง้หมดซึง่มกีารรระบุเอเจนต์ให ้

สถานะปจัจุบนั แสดงสถานะวอยซเ์มลข์อง ACD เชน่ ใชง้านได ้ไมส่ามารถใชไ้ด ้และอืน่ๆ  

อีเมล ์ จํานวนอเีมลข์อง ACD ทีด่ําเนนิการโดยเอเจนต์ 

จํานวนอเีมล์ทีอ่ยู่ในควิ จํานวนอเีมลข์อง ACD ทีอ่ยู่ในควิของกลุม่งานทัง้หมดซึง่มกีารระบุเอเจนต์ให ้

สถานะปจัจุบนั สาํหรบัอเีมลข์อง ACD (เฉพาะของเอเจนต)์ เชน่ ใชง้านได ้ไมส่ามารถใชไ้ด ้และอืน่ๆ  
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การดปูระวติัการโต้ตอบ 
Oracle Contact On Demand จะตดิตามสิง่ทีเ่กดิขึน้ในการตดิต่อลกูคา้แต่ละครัง้ในไฟล์ทีแ่ยกกนั เรยีกวา่ประวตักิารตดิต่อ ซึง่คลา้ยกบัลอ็กไฟล์ 
โดยทีป่ระวตักิารตดิต่อจะประกอบดว้ยขอ้มลูต่างๆ เชน่ เอเจนต์ ลาํดบัความสาํคญั และเสน้ทางการโอนวอยซเ์มล์ เป็นตน้ ประวตักิารตดิต่อจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นเอกสารแนบของเรคคอรด์กจิกรรม 

ในการดปูระวติัการติดต่อ 

1 เลอืกกจิกรรม 

2 ในเพจรายละเอยีด ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นเอกสารแนบ  

3 คลกิ ดู ในแถวประวตักิารตดิต่อ  

4 คลกิลงิคใ์นประวตัเิพือ่ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถคลกิลงิค์นี้เพือ่ตรวจดูการตอบกลบัทีคุ่ณสง่ไปยงัอเีมล์: การบนัทกึใบรบัรองของการตอบกลบัอเีมล ์
 

การตรวจสอบเอเจนต ์
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ คณุจําเป็นตอ้งไดร้บัการตัง้คา่เป็นหวัหน้างานใน Oracle Contact On Demand 

คณุสามารถใชค้ณุสมบตักิารตรวจสอบเป็นเครือ่งมอืฝึกอบรมเพือ่ชว่ยใหเ้อเจนต์ต่อรองกบัประเดน็ต่างๆ ในการซือ้ขายกบัลกูคา้ไดด้ทีีส่ดุ เมือ่คณุตรวจสอบเอเจนต์หนึง่ๆ 
พวกเขาจะไม่ทราบวา่คณุกาํลงัฟงัการตดิต่อของพวกเขา  

ในการตรวจสอบการติดต่อของเอเจนต์ 

1 ในสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อในแถบการดําเนนิการ ใหน้าวเิกตไปที ่หวัหน้างาน แลว้ไปทีก่ารตรวจสอบ 

2 ในหน้าต่าง การตรวจสอบเอเจนต์ ใหเ้ลอืก ชือ่เอเจนต์ 

คําแนะนํา:  ในการคน้หาเอเจนต์ในรายการ ใชฟิ้ลด์ คน้หาเอเจนต์ 

3 เลอืกการควบคุมการตรวจสอบหรอืการบนัทกึสาํหรบัการตดิต่อปจัจบุนั: 

 ฟัง คณุสามารถไดย้นิการสนทนา แต่ลกูคา้และเอเจนต์ไมไ่ดย้นิคณุ 

 กระซิบ คณุสามารถไดย้นิการสนทนาและสามารถฝึกอบรมเอเจนต์ได ้ลกูคา้จะไมไ่ดย้นิคุณ 

 เข้าควบคมุ คณุสามารถเขา้ควบคมุการโทรตดิต่อกบัลกูคา้ได ้วธิกีารนี้จะยกเลกิการเชือ่มต่อเอเจนต์ออกจากการตดิต่อและฟอรม์การสรปุขอ้มลูจะปรากฏขึน้บนหน้าจอของเอเจนต์ 

 เข้าร่วม คณุสามารถเขา้รว่มการสนทนาได ้ทัง้เอเจนต์และลกูคา้จะไดย้นิคณุ 

 บนัทึก/หยุดการบนัทึก คณุสามารถบนัทกึการสนทนาได้ เมือ่คณุหยุดการบนัทกึ ไฟล์ wav จะถูกเกบ็เป็นเอกสารแนบของกจิกรรมนี้ในประวตักิารโตต้อบ 

 ลอ็กเอาต์เอเจนต์ คณุสามารถไซน์เอาต์เอเจนต์ออกจากแอปพลเิคชนั ใชต้วัเลอืกนี้เพือ่ไซน์เอาต์เอเจนต์ระยะไกลทีอ่อกจากสถานทีท่าํงานไปแลว้ เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี้ 
จะมขีอ้ความถามคุณวา่ คณุตอ้งการยกเลกิการเชือ่มต่อชอ่งทางนี้ใชห่รอืไม่ การเลอืก ใช ่จะยกเลกิการโทรตดิต่อของเอเจนต ์
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ในการฟังการบนัทึกของเอเจนต์ 

1 ในสว่นเครือ่งมอืการตดิต่อในแถบการดําเนนิการ ใหค้ลกิ หวัหน้างาน และเลอืก การบนัทกึ 

ซึง่จะแสดงการบนัทกึทีส่รา้งขึน้โดยหวัหน้างานขณะทาํการตรวจสอบเอเจนต ์ 

หมายเหตุ:การบนัทกึทีส่รา้งโดยเอเจนต์จะอยู่ในประวตักิารโตต้อบ  

2  ในหน้าต่าง การบนัทกึ ใหเ้ลอืกการบนัทกึ 

คําแนะนํา: ในการคน้หาการบนัทกึในรายการ ใหป้้อนฟิลด์ ผูใ้ช ้จากและถงึ จากนัน้คลกิคน้หา คณุสามารถใชไ้อคอนปฏทินิเพือ่ป้อนฟิลด์จากและถงึไดอ้กีดว้ย    

3 เลอืกการควบคมุการบนัทกึสาํหรบัการบนัทกึปจัจุบนั: 

 เล่น คณุสามารถเลน่การบนัทกึทีเ่ลอืกได้ 

 ปิด คณุสามารถหยุดการบนัทกึและปิดหน้าต่าง การบนัทกึ ได ้

คําแนะนํา:หากคุณมปีญัหาในการฟงัขอ้ความทีบ่นัทกึไว ้ใหเ้ปลีย่นโปรแกรมเลน่มเีดยีดฟีอลต์บนเครือ่ง  
 

เพจรายการกิจกรรมการติดต่อ (Oracle Contact On Demand) 
เพจรายการกจิกรรมของ Oracle Contact On Demand แสดงชดุย่อยหรอืรายการการโตต้อบกบัลกูคา้ทีค่ณุเลอืกในโฮมเพจการตดิต่อ จากเพจรายการกจิกรรม 
คณุสามารถดูการโตต้อบหลายรายการไดพ้รอ้มๆ กนั นอกจากนี้คณุยงัสามารถเลอืกรายการหนึง่เพือ่ตรวจสอบหรอือปัเดตไดอ้กีดว้ย 

วิธีการดเูพจรายการกิจกรรม  

1 คลกิแทบ็การตดิต่อ วอยซเ์มล ์หรอือเีมล ์ 

2 ในสว่นอนิบอกซ์ ใหค้ลกิทีล่งิค ์แสดงรายการทัง้หมด  

เพจรายการกจิกรรมจะแสดงรายการการตดิต่อกบัลกูคา้ทัง้หมด  

คณุสามารถกาํหนดชว่งระยะเวลาซึง่อนิบอกซโ์ฮมเพจการตดิต่อแสดงกจิกรรมปจัจุบนัและกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 
728)  

คณุยงัสามารถสลบัไปทีร่ายการอืน่โดยใชเ้มนูดรอปดาวน์ไดอ้กีดว้ย รายการดรอปดาวน์จะมทีัง้รายการมาตรฐานทีม่มีาพรอ้มกบัแอปพลเิคชนั และรายการทีก่าํหนดเองสาํหรบับรษิทัของคณุ 
สาํหรบัคาํอธบิายเกีย่วกบัรายการมาตรฐาน ดูทีต่ารางสว่นรายการการตดิต่อใน การทาํงานกบัโฮมเพจการตดิต่อ (ในหน้า 382) 

หมายเหตุ: กจิกรรมต่างๆ ประกอบดว้ย การนัดหมาย งาน และกจิกรรมการตดิต่อ คณุไมส่ามารถลบกจิกรรมของ Oracle Contact On Demand จากเพจแทบ็การตดิตอ่ ปฏทินิ 
หรอืโฮมเพจการตดิตอ่ได ้ 

ตารางดงัต่อไปนี้อธบิายสิง่ทีค่ณุสามารถทาํไดจ้ากเพจรายละเอยีดกจิกรรม: 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

จดัทาํรายการทีฟิ่ลเตอร์ คลกิลงิค์ จดัการรายการ ในแถบชือ่ แลว้คลกิ รายการใหม่ การดําเนินการนี้จะเปิดวซิารด์เพือ่ชว่ยแนะนําคุณในการทาํตามขัน้ตอนต่างๆ 

สรา้งเรคคอรด์ของงาน คลกิ งานใหม่ บนแถบชือ่ ในเพจการแกไ้ขงาน ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นแลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

คน้หากจิกรรม คลกิสว่นหวัคอลมัน์ หวัเรือ่ง แลว้คลกิตวัอกัษรในแถบอกัษร สาํหรบักจิกรรมทีเ่ริม่ตน้ดว้ยตวัเลข ใหค้ลกิ 0-9 
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ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

ดูเพจแบบรายการ คลกิทีไ่อคอนการนาวเิกตทีด่า้นบนสดุหรอืดา้นลา่งสดุของเพจรายการเพือ่ไปยงัเพจถดัไป เพจกอ่นหน้า เพจแรก หรอืเพจสดุทา้ยในรายการ 

แสดงเรคคอรด์เพิม่ข ึน้/ลดลง ในรายการดรอปดาวน์ทีแ่สดงจํานวนเรคคอรด์ทีด่้านลา่งของเพจ ใหเ้ลอืกจํานวนเรคคอรด์ ทีต่อ้งการดูในครัง้เดยีว 

ดูชดุย่อยอืน่ของกจิกรรม คลกิรายการดรอปดาวน์บนแถบชือ่แลว้เปลีย่นแปลงรายการทีเ่ลอืก รายการดรอปดาวน์จะมรีายการทีฟิ่ลเตอร์ทัง้หมดทีคุ่ณสามารถใชไ้ด้ 

ดูรายละเอยีดกจิกรรม คลกิหวัเรือ่งของกจิกรรมทีค่ณุตอ้งการดู การดําเนนิการนี้จะเปิดเพจรายละเอยีด ขึน้ 

ดูกจิกรรมทัง้หมดในบรษิทัของคุณ ในแถบชือ่ คลกิรายการดรอปดาวน์แลว้เลอืกรายการ  

แถบเคร่ืองมือ Oracle Contact On Demand 
Oracle Contact On Demand เพิม่สองสว่นในแถบการดําเนนิการ คอื เครือ่งมอืการตดิต่อ และ การควบคมุเสยีง ตารางนี้อธบิายตวัเลอืกต่างๆ 
ทีค่ณุอาจพบในพื้นทีท่ ัง้สองนี้โดยขึน้กบัความรบัผดิชอบของคณุ 

ปุ่ ม คาํอธิบาย 

เครื่องมอืการติดต่อ 

ใชไ้ด/้ไมส่ามารถใชไ้ด ้ อนุญาตใหค้ณุสามารถเปลีย่นสถานะการทาํงานของคณุจาก ใชไ้ด ้เป็น ไมส่ามารถใชไ้ด ้ในการรบัโทรศพัท์ 

ไดอลั อนุญาตใหค้ณุสามารถทาํการตดิต่อภายใหรอืทาํการตดิต่อขาออก 

หวัหน้างาน อนุญาตใหห้วัหน้างานสามารถตรวจสอบและบนัทกึการตดิต่อของเอเจนต ์และฟงัการตดิต่อทีบ่นัทกึของเอเจนต ์ 

การตัง้คา่ของผูใ้ช ้ อนุญาตใหค้ณุสามารถเปลีย่นโทรศพัทท์ีค่ณุใชใ้นการรบัการตดิต่อขาเขา้รวมถงึการตัง้ค่าอืน่ๆ 

สถติ ิ ตดิตามสถติติ่างๆ ของเซสชนัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตรวจสอบสถติขิองคณุ (ในหน้า 396) 

การควบคมุเสียง สาํหรบัสายโทรศพัทแ์ต่ละสายทีใ่ชง้านเทา่นัน้  

รบัสาย ตอบรบัการตดิต่อกลบั (ใชเ้มือ่มกีารวางหโูทรศพัทอ์ยู่) 

ปฏเิสธ ปฏเิสธการตดิต่อกลบัหรอืปฏเิสธการตดิต่อทีก่าํหนดเสน้ทางมาถงึคุณ 

วางสาย สิน้สดุการตดิต่อทีใ่ชง้านอยู่ 

พกัสาย พกัสายการตดิต่อ เพือ่ใหค้ณุสามารถทาํการตดิต่อขาออกไปยงัแหลง่ภายนอก หากคลกิปุ่มนี้เป็นครัง้ทีส่องจะกลบัไปทีก่ารตดิต่อนัน้  

โอน โอนการตดิต่อทีใ่ชง้านอยู่ไปยงัเอเจนต์อืน่ กลุม่อื่น หรอืไปยงัแหลง่ภายนอก 

บนัทกึ บนัทกึการตดิต่อทีใ่ชง้านอยู่ ซึง่จะบนัทกึเป็นไฟล์ Wav และสามารถเลน่บนโปรแกรมเลน่มเีดยีบนคอมพวิเตอรข์องคุณได ้
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ฟิลดกิ์จกรรมการติดต่อ (Oracle Contact On Demand) 
เมือ่คณุคลกิ แกไ้ข จากเพจรายละเอยีดการตดิต่อ วอยซเ์มล ์หรอือเีมล ์เพจแกไ้ขกจิกรรม จะเปิดพรอ้มกบัแสดงขอ้มลูทีด่งึมาจากฟอรม์ การสรปุขอ้มลู ของกจิกรรม 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการดรอปดาวน์ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็บนหน้าจออาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ แต่จะไมส่ามารถแกไ้ขไดท้กุฟิลด์ในแอปพลเิคชนั หากผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุกาํหนดประเภทเรคคอรด์กจิกรรม 
ดงันัน้ฟิลด์เพิม่เตมิจะแสดงตามตอ้งการ จากนัน้การกาํหนดเองนี้จะป้องกนัไมใ่ห ้Oracle CRM On Demand มกีารสรา้งเรคคอรด์กจิกรรมสาํหรบัการโตต้อบใหม่  

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

หมายเหตุ: เวลาทัง้หมดจะแสดงเป็นจํานวนวนิาท ี

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลกิจกรรมหลกั 

เจา้ของ ดูทีเ่จา้ของใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394)  

หวัเรือ่ง ดูทีห่วัเรือ่งใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394) 

ลาํดบัความสาํคญั ดูทีล่าํดบัความสาํคญัใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394) 

เริม่แรก ดูทีท่ ีม่าใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394) 

ปลายทาง ดูทีป่ลายทางใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394) 

สถานะ ดูทีส่ถานะใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394) 

ประเภท ดูทีป่ระเภทใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394) 

ประเภทย่อยกจิกรรม ดูทีป่ระเภทย่อยกจิกรรมใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิตอ่" ในหน้า 394) 

รหสัการแกป้ญัหา ดูทีร่หสัการแกป้ญัหาใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394) 

สถิติหลกั 

เวลาพกัสายควิ เวลา (วนิาท)ี ทีม่กีารโตต้อบรออยู่ในควิกอ่นมอบหมายใหก้บัเอเจนต์ 

เวลาทีเ่ริม่ตน้ เวลา วนัที ่และเวลาทีล่งไวท้ีม่อบหมายการตดิต่อใหก้บัเอเจนต ์

เวลาสิน้สดุ เวลา วนัที ่และเวลาทีล่งไวท้ีม่กีารสรปุขอ้มลูการตดิต่อ 

เวลาพกัสายทัง้หมด เวลา (วนิาท)ี ทีผู่โ้ทรเลอืกตวัเลอืกจากพรอมต์เมนูรวมกบัเวลาพกัสายควิ 

ควิทีม่อบหมาย ชือ่กลุม่ทีก่าํหนดเสน้ทางการโตต้อบ 

เวลา IVR เวลา (วนิาท)ี ทีล่กูคา้เลอืกตวัเลอืกจากพรอมต์เมนู สาํหรบัอเีมลจ์ะแสดงเป็น 0 

เวลาโตต้อบ เวลา (วนิาท)ี ระหวา่งเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สุด 

เวลาในการสรปุ เวลา (วนิาท)ี ทีเ่อเจนต์ใชใ้นการสรปุขอ้มลู (โดยแบบฟอรม์การสรปุขอ้มลูจะเปิด) 

เวลาจดัการ จํานวนรวมเวลาโตต้อบและเวลาในการสรปุ 

เวลาพกัสายควิ เวลา (วนิาท)ี ทีผู่โ้ทรพกัสายหลงัจากป้อนขอ้มูล IVR 

รายการท่ีเก่ียวข้อง ดูทีร่ายการทีเ่กีย่วขอ้งใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394) 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

แกไ้ขโดย ดูที ่แกไ้ขโดย ใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394) 

คาํอธบิาย ดูทีค่าํอธบิายใน การสรปุขอ้มลูกจิกรรมการตดิต่อ (โปรดดูที ่"การสรปุกจิกรรมการตดิต่อ" ในหน้า 394) 

 
 

เพจรายละเอียดการติดต่อ, วอยซเ์มล ์และอีเมล ์
คลกิหวัขอ้เพือ่ดูคาํแนะนําสาํหรบัการดําเนนิการต่อไปนี้จากเพจรายละเอยีดการตดิต่อ, วอยซเ์มล์ และอเีมล์ 

 การดูประวตักิารโตต้อบ (ในหน้า 398) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

ผูดู้แลระบบ Oracle Contact On Demand สามารถจดัทาํเพจรายละเอยีดการตดิต่อ วอยซเ์มล ์และอเีมลท์ีป่รบัแต่งได ้โปรดดูรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงรา่งเพจที ่
การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ 

หมายเหตุ: คณุสามารถจดัทาํโครงรา่งเพจสาํหรบัการตดิต่อ วอยซเ์มล์ และอเีมลใ์น Oracle Contact On Demand โครงรา่งเพจแบบไดนามกิใชไ้มไ่ดใ้น Oracle Contact 
On Demand 

คณุสามารถแกไ้ขโครงร่างของเพจรายละเอยีดการตดิต่อ วอยซเ์มล์ และอเีมลเ์พือ่แสดงเฉพาะสว่นทีค่ณุใชเ้ป็นประจําเทา่นัน้ การแกไ้ขโครงรา่งเพจยงัเรง่ความเรว็ในการโหลดเพจและกําจดัปญัหาการตดิขดั 

ในการแก้ไขโครงร่างของเพจรายละเอียดการติดต่อ วอยซ์เมล ์และอีเมล ์

1 คลกิทีก่ารตดิต่อ วอยซเ์มล ์หรอือเีมล ์เพือ่เปิดเพจรายละเอยีดทีส่มัพนัธ์กนั   

2 คลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง ดา้นขวาของเพจรายละเอยีด  

3 ใชล้กูศรยา้ยสว่น (เนื้อหา) จากคอลมัน์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชไ้ด ้ไปยงัคอลมัน์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง  

4 คลกิ บนัทกึ   

หมายเหตุ: คณุสามารถยุบและขยายสว่นทีคุ่ณใชบ้่อยทีส่ดุหรอืใชน้้อยครัง้ทีส่ดุได ้หากคุณแทบไมไ่ดใ้ชส้ว่น คณุสามารถยุบสว่นลง การยุบสว่นจะชว่ยเพิม่ความเรว็ในการโหลดเพจซํ้าได ้
นอกจากนี้ยงัสามารถใชก้ารแกไ้ขแบบอนิไลน์เพือ่แกไ้ขฟิลด์ทีใ่ชบ้่อยได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขอนิไลน์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)   

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์กจิกรรมการตดิต่อ (Oracle Contact On Demand) (ในหน้า 401) 

 เกีย่วกบั Oracle Contact On Demand (ในหน้า 379) 
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7 การสรา้งเครือข่ายทางสงัคม 

Oracle CRM On Demand ใหค้ณุสามารถทาํงานกบัเครือ่งมอืการสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคม เชน่ Oracle Social Engagement and Monitoring 
เพือ่ใหค้ณุสามารถตดิต่อกบัลกูคา้ของคณุผา่นสือ่ทางสงัคมได ้
 

เก่ียวกบั Oracle Social Engagement and Monitoring 
Oracle Social Engagement and Monitoring คอืแอปพลเิคชนัแยกต่างหากทีท่าํหน้าทีค่วบคมุไซต์สือ่ทางสงัคมสาํหรบัความเหน็เกีย่วกบับรษิทัของคณุ 
เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถตอบกลบัความเหน็เหล่านัน้ไดอ้ย่างเหมาะสม เมือ่ผูใ้ช ้Oracle Social Engagement and Monitoring 
ตรวจพบความเหน็ทีม่ปีญัหาหรอืคาํรอ้งเรยีนทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ขผา่นคาํขอบรกิารใน Oracle CRM On Demand ผูใ้ชส้ามารถสง่รายละเอยีดความเหน็ดงักลา่วไดโ้ดยตรงจาก Oracle 
Social Engagement and Monitoring ไปยงั Oracle CRM On Demand โดยการคลกิ สง่ไปยงั CRMOD เมือ่ Oracle CRM On 
Demand ไดร้บัขอ้มลู จะเกดิลกัษณะดงันี้:  

 Oracle CRM On Demand จะจดัทาํเรคคอรด์สือ่ทางสงัคมสาํหรบัปญัหาทีม่ ีURL ไปยงัโพสต์ ชือ่ของผูจ้ดัทาํโพสต ์และชือ่ของชมุชนทางสงัคมทีม่โีพสต์นัน้ 

 Oracle CRM On Demand จะจดัทาํเรคคอรด์โปรไฟลท์างสงัคม (หากยงัไมม่เีรคคอรด์ใดๆ) สาํหรบัผูจ้ดัทาํโพสต์ หากเป็นไปได้ Oracle CRM On Demand 
จะเชือ่มโยงโปรไฟลท์างสงัคมกบัผูต้ดิต่อทีม่อียู่ใน Oracle CRM On Demand 

 Oracle CRM On Demand จะจดัทาํเรคคอรด์คาํขอบรกิารและเรคคอรด์กจิกรรมเพือ่แกไ้ขปญัหา 

พนกังานฝา่ยบรกิารลูกคา้สามารถตดิตามคาํขอบรกิารและแกไ้ขปญัหาได้ 

ในการใชง้านคณุสมบตัคิาํขอบรกิาร ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งเพิม่ฟิลด ์Oracle Social Engagement and Monitoring 
ในโครงรา่งเพจคาํขอบรกิารสาํหรบับทบาทของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์สือ่ทางสงัคมเฉพาะ โปรดดูที ่ฟิลด์คาํของบรกิาร (โปรดดูที ่"ฟิลด์คาํขอบรกิาร" ในหน้า 370) 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิเีพิม่ฟิลด์ในเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่ทางสงัคมและโปรไฟล์ทางสงัคม: 

 สือ่ทางสงัคม (ในหน้า 403) 

 โปรไฟลท์างสงัคม (ในหน้า 406) 
 

ส่ือทางสงัคม 
ใชเ้พจโปรไฟลท์างสงัคมในการบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการโพสตใ์นสือ่ทางสงัคมของผูต้ดิต่อของคณุ 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่ทางสงัคม: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจสือ่ทางสงัคม (ในหน้า 404) 

 การจดัการสือ่ทางสงัคม (ในหน้า 405) 

 ฟิลด์สือ่ทางสงัคม (ในหน้า 406) 

 เกีย่วกบั Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 403) 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจส่ือทางสงัคม 
โฮมเพจสือ่ทางสงัคม คอืจดุเริม่ตน้ในการจดัการเรคคอรด์สือ่ทางสงัคม 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจสือ่ทางสงัคมของคณุได ้นอกจากนี้ ถา้บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์ําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุจะสามารถเพิม่สว่นต่างๆ ในเพจและลบสว่นต่างๆ ออกจากเพจได ้

การจดัทาํเรคคอรด์ส่ือทางสงัคม 
ในการจดัทาํเรคคอรด์สือ่ทางสงัคม ใหค้ลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นสือ่ทางสงัคมทีแ่กไ้ขลา่สดุของโฮมเพจสือ่ทางสงัคม 

การทาํงานกบัรายการส่ือทางสงัคม 
สว่นรายการสือ่ทางสงัคมจะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานดว้ยในแต่ละครัง้ Oracle CRM On 
Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัสือ่ทางสงัคม 

รายการส่ือทางสงัคม ฟิลเตอร ์

สือ่ทางสงัคมทัง้หมด เรคคอรด์สือ่ทางสงัคมทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิม์องเหน็ 

สือ่ทางสงัคมทีแ่กไ้ขลา่สดุ เรคคอรด์สือ่ทางสงัคมทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิม์องเหน็ 
โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดเูรคคอรด์ส่ือทางสงัคมท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นสือ่ทางสงัคมทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงเรคคอรด์สือ่ทางสงัคมทีคุ่ณแกไ้ขลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  
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การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจส่ือทางสงัคมของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจสือ่ทางสงัคมของคณุได ้ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถทาํใหส้ว่นต่างๆ 
แสดงบนโฮมเพจสือ่ทางสงัคมของคณุได ้

การเพิม่ส่วนต่างๆ ในโฮมเพจสือ่ทางสงัคมของคณุ 

1 ในโฮมเพจสือ่ทางสงัคม ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจสือ่ทางสงัคม ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ตอ่ไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์สือ่ทางสงัคม: 

 สือ่ทางสงัคม (ในหน้า 403) 

 ฟิลด์สือ่ทางสงัคม (ในหน้า 406) 

 เกีย่วกบั Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 403) 
 

การจดัการส่ือทางสงัคม 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์สือ่ทางสงัคม: 

 สือ่ทางสงัคม (ในหน้า 403) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจสือ่ทางสงัคม (ในหน้า 404) 

 ฟิลด์สือ่ทางสงัคม (ในหน้า 406) 
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ฟิลดส่ื์อทางสงัคม 
เพจแกไ้ขสือ่ทางสงัคมจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของเรคคอรด์สือ่ทางสงัคม 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขเรคคอรด์สือ่ทางสงัคมในเพจรายการสือ่ทางสงัคมและเพจรายละเอยีดสือ่ทางสงัคม สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของสือ่ทางสงัคม 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผูจ้ดัทาํ ชือ่ผูใ้ชท้ีไ่มซ่ํ้ากนัของผูต้ดิต่อในไซต์สือ่ทางสงัคมเฉพาะ ตวัอย่างเชน่ Facebook หรอื 
Twitter ซึง่เป็นผูโ้พสต์ขอ้ความ 

ชมุชน ชือ่ของไซต์สือ่ทางสงัคม เชน่ Facebook หรอื Twitter ซึง่เกีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อนี้ 
ฟิลด์ขอ้ความนี้มจีํานวนตวัอกัษรไดส้งูสดุ 255 ตวั 

ID ขอ้ความเครอืขา่ย ID ทีใ่ชร้ะบุขอ้ความโดยเฉพาะในไซต์สือ่ทางสงัคม ฟิลด์ขอ้ความนี้มจีํานวนตวัอกัษรไดส้งูสดุ 255 
ตวั 

ลงิคข์องโพสต ์ URL ทีไ่ม่ซํ้ากนัไปยงัโพสต์ในไซต์สือ่ทางสงัคม 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนั ID ทีใ่ชร้ะบุเรคคอรด์สือ่ทางสงัคมโดยเฉพาะ ฟิลด์ขอ้ความนี้มจีํานวนตวัอกัษรไดส้งูสดุ 255 ตวั 

จดัทาํ ผูจ้ดัทาํเรคคอรด์สือ่ทางสงัคม พรอ้มวนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํเรคคอรด์ 

แกไ้ข บุคคลลา่สดุทีแ่กไ้ขเรคคอรด์สือ่ทางสงัคม พรอ้มวนัทีแ่ละเวลาทีแ่กไ้ขเรคคอรด์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ตอ่ไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์สือ่ทางสงัคม: 

 สือ่ทางสงัคม (ในหน้า 403) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจสือ่ทางสงัคม (ในหน้า 404) 

 เกีย่วกบั Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 403) 
 

โปรไฟลท์างสงัคม 
ใชเ้พจโปรไฟลท์างสงัคมเพือ่บนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัโปรไฟลข์องผูต้ดิต่อทีร่ว่มโตต้อบในสือ่ทางสงัคม Oracle CRM On Demand จะจดัทาํโปรไฟลท์างสงัคมใหผู้ต้ดิต่อเมือ่ Oracle 
Social Engagement and Monitoring ตรวจพบโพสต์ในสือ่ทางสงัคมทีต่้องไดร้บัการแกไ้ข สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เกีย่วกบั Oracle Social 
Engagement and Monitoring (ในหน้า 403) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรไฟลท์างสงัคม: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจโปรไฟลท์างสงัคม (ในหน้า 407) 
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 การจดัการโปรไฟล์ทางสงัคม (ในหน้า 408) 

 ฟิลด์โปรไฟลท์างสงัคม (ในหน้า 408) 

 เกีย่วกบั Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 403) 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจโปรไฟลท์างสงัคม 
โฮมเพจโปรไฟล์ทางสงัคม คอืจดุเริม่ตน้ในการจดัการโปรไฟลท์างสงัคม 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจโปรไฟลท์างสงัคมของคณุได ้นอกจากนี้ ถา้บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุจะสามารถเพิม่สว่นต่างๆ ในเพจและลบสว่นต่างๆ ออกจากเพจได ้

การจดัทาํเรคคอรด์โปรไฟลท์างสงัคม 
ในการจดัทาํเรคคอรด์โปรไฟลท์างสงัคม ใหค้ลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นโปรไฟลท์างสงัคมทีแ่กไ้ขลา่สดุของโฮมเพจโปรไฟล์ทางสงัคม 

การทาํงานกบัรายการโปรไฟลท์างสงัคม 
สว่นรายการโปรไฟล์ทางสงัคมจะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ รายการทีฟิ่ลเตอรจ์ะเป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หคุ้ณจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานดว้ยในแต่ละครัง้ Oracle CRM 
On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง คณุและผูจ้ดัการของคณุสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัโปรไฟลท์างสงัคม 

รายการโปรไฟลท์างสงัคม ฟิลเตอร ์

โปรไฟลท์างสงัคมทัง้หมด โปรไฟลท์างสงัคมทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิม์องเหน็ 

โปรไฟลท์างสงัคมทีแ่กไ้ขลา่สดุ โปรไฟลท์างสงัคมทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิม์องเหน็ 
โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดโูปรไฟลท์างสงัคมท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นโปรไฟล์ทางสงัคมทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงโปรไฟลท์างสงัคมทีค่ณุแกไ้ขลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจโปรไฟลท์างสงัคมของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นรายงานเพิม่เตมิในโฮมเพจโปรไฟลท์างสงัคมของคุณได ้
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถจดัทาํส่วนรายงานทีม่อียู่สาํหรบัแสดงบนโปรไฟล์ทางสงัคมของคณุได ้
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การเพิม่ส่วนต่างๆ ในโฮมเพจโปรไฟลท์างสงัคมของคณุ 

1 ในโฮมเพจโปรไฟล์ทางสงัคม ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจโปรไฟลท์างสงัคม ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรไฟลท์างสงัคม: 

 โปรไฟลท์างสงัคม (ในหน้า 406) 

 ฟิลด์โปรไฟลท์างสงัคม (ในหน้า 408) 

 เกีย่วกบั Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 403) 
 

การจดัการโปรไฟลท์างสงัคม 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรไฟลท์างสงัคม: 

 โปรไฟลท์างสงัคม (ในหน้า 406) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจโปรไฟลท์างสงัคม (ในหน้า 407) 

 ฟิลด์โปรไฟลท์างสงัคม (ในหน้า 408) 

 เกีย่วกบั Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 403) 
 

ฟิลดโ์ปรไฟลท์างสงัคม 
เพจแกไ้ขโปรไฟลท์างสงัคมจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของโปรไฟลท์างสงัคม 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขโปรไฟล์ทางสงัคมในเพจรายการโปรไฟลท์างสงัคมและเพจรายละเอยีดโปรไฟลท์างสงัคม สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของโปรไฟลท์างสงัคม 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผูจ้ดัทาํ ชือ่ผูใ้ชท้ีไ่มซ่ํ้ากนัของผูต้ดิต่อในไซต์สือ่ทางสงัคมเฉพาะ ตวัอย่างเชน่ Facebook หรอื 
Twitter ซึง่เป็นผูโ้พสต์ขอ้ความ 

ชมุชน ไซต์สือ่ทางสงัคม เชน่ Facebook หรอื Twitter ซึง่มกีารเฝ้าสงัเกตการณ์ผูต้ดิต่อ 
ฟิลด์ขอ้ความนี้มจีํานวนตวัอกัษรไดส้งูสดุ 255 ตวั 

ID ผูจ้ดัทาํเครอืขา่ย ID ทีใ่ชร้ะบุผูจ้ดัทาํโดยเฉพาะในไซต์สือ่ทางสงัคม ฟิลด์ขอ้ความนี้มจีํานวนตวัอกัษรไดส้งูสดุ 100 
ตวั 

ใชง้าน ระบุวา่มกีารใชง้านโปรไฟลท์างสงัคมนี้อยู่หรอืไม่ 

ผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อทีม่อียู่ภายใน Oracle CRM On Demand 

จดัทาํ บุคคลทีจ่ดัทาํเรคคอรด์โปรไฟลท์างสงัคม พรอ้มวนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํเรคคอรด์ 

แกไ้ข บุคคลลา่สดุทีแ่กไ้ขเรคคอรด์โปรไฟลท์างสงัคม พรอ้มวนัทีแ่ละเวลาทีแ่กไ้ขเรคคอรด์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรไฟลท์างสงัคม: 

 โปรไฟลท์างสงัคม (ในหน้า 406) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจโปรไฟลท์างสงัคม (ในหน้า 407) 

 เกีย่วกบั Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 403) 
 

เก่ียวกบั Oracle Social Network 
Oracle Social Network เป็นเครอืขา่ยสว่นตวัทีป่ลอดภยัซึง่มเีครือ่งมอืทางสงัคมหลากหลายในการบนัทกึและใชข้อ้มลูทางธุรกจิรว่มกนั หากบรษิทัของคณุใช ้Oracle Social 
Network ผูดู้แลระบบของคณุสามารถผสานรวม Oracle Social Network กบั Oracle CRM On Demand หลงัจากผสานรวม Oracle Social 
Network กบั Oracle CRM On Demand แลว้ คณุสามารถใชข้อ้มลูจากเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand ในบางประเภทเรคคอรด์เป็นออบเจกต์ทางสงัคมใน 
Oracle Social Network รว่มกนัได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัออบเจกต์ทางสงัคม โปรดดูทีเ่อกสารวธิใีชข้อง Oracle Social Network 

คณุสามารถใชเ้รคคอรด์ในประเภทเหลา่นี้รว่มกนัได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวธิตีัง้คา่การใชร้ว่มกนักบั Oracle Social Network โดยผูดู้แลระบบของคณุ: 

 บรษิทั 

 โอกาสทางการขาย 

 คาํขอบรกิาร 

ผูดู้แลระบบของคณุเป็นผูก้าํหนดวา่จะใหแ้สดงฟิลด์ใดบา้งจากเรคคอรด์ในออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network 
โดยสามารถแสดงฟิลด์จากเรคคอรด์ในออบเจกต์ทางสงัคมไดส้งูสดุ 10 ฟิลด์ หากโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุมสีว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์หนึง่ๆ 
คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้กบัเรคคอรด์ใดๆ ในประเภทดงักลา่วจากเพจรายละเอยีดของเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ทัง้นี้คณุตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชท้ีจ่ําเป็นสาํหรบัเรคคอร์ดนัน้: 
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 ใชเ้รคคอรด์รว่มกนัใน Oracle Social Network หากเรคคอรด์ยงัไมม่กีารใชร้ว่มกนั จากนัน้ใน Oracle Social Network คณุสามารถเพิม่ผูใ้ชอ้ืน่ๆ ใน Oracle 
Social Network เป็นสมาชกิของออบเจกต์ทางสงัคมนัน้ได้ หลงัจากทีค่ณุใชเ้รคคอรด์ร่วมกนัใน Oracle Social Network แลว้ 
คณุจะเหน็หน้าวอลลข์องออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network แสดงอยู่ในสว่นสงัคมของเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand  

 เขา้รว่มออบเจกต์ทางสงัคมเมือ่ผูใ้ชอ้ืน่ไดแ้บ่งปนัเรคคอรด์นัน้ใหใ้ชร้ว่มกนัไดใ้น Oracle Social Network แลว้ หลงัจากทีค่ณุเขา้ร่วมออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social 
Network แลว้ คณุจะเหน็หน้าวอลลข์องออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network แสดงอยู่ในสว่นสงัคมของเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ใน Oracle CRM On 
Demand  

 โพสต์การอปัเดตไปยงัออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network หากคณุเป็นสมาชกิของออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network 
เมือ่คณุอปัเดตฟิลด์ของเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand ทีแ่สดงในออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network 
คณุสามารถโพสต์การอปัเดตของคณุไปยงัออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network เพือ่ใหข้อ้มลูใน Oracle Social Network ไดร้บัการอปัเดตอยู่เสมอ 

 เขา้ถงึการสนทนาเกีย่วกบัออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network หากคณุเป็นสมาชกิของออบเจกต์ทางสงัคมนัน้ เมือ่คณุคลกิลงิค์หรอืปุ่มในเวบ็แอปเพลต็ของ Oracle 
Social Network ในสว่นสงัคม Oracle Social Network จะเปิดขึน้ในวนิโดวข์องเบราเซอรแ์ยกอกีวนิโดวห์นึ่ง และคุณสามารถใชฟ้งักช์นัทัง้หมดทีม่ใีหส้าํหรบัคุณใน 
Oracle Social Network ได ้

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเป็นสมาชกิของทมีสาํหรบัโอกาสทางการขายใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถทาํดงัต่อไปนี้: 

 ใน Oracle CRM On Demand ใหใ้ชโ้อกาสทางการขายเป็นออบเจกต์ทางสงัคมร่วมกนัใน Oracle Social Network 

 ใน Oracle Social Network ใหเ้พิม่สมาชกิอื่นๆ ของทมีโอกาสทางการขายลงในออบเจกต์ทางสงัคมใหม่ และคุณยงัสามารถเพิม่ผูใ้ช ้Oracle Social Network อืน่ๆ 
ลงในออบเจกต์ทางสงัคมไดด้ว้ย แมว้า่ผูใ้ช ้Oracle Social Network เหลา่นัน้จะไมใ่ชผู่ใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand กต็าม 

จากนัน้คณุและสมาชกิคนอืน่ๆ ของออบเจกต์ทางสงัคมจะสามารถเริม่และเขา้ร่วมในการสนทนาเกีย่วกบัออบเจกต์ทางสงัคมสาํหรบัโอกาสทางการขายใน Oracle Social Network ได ้

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบั Oracle Social Network (ในหน้า 410) 
 

การทาํงานกบั Oracle Social Network 
หวัขอ้นี้อธบิายวธิกีารต่อไปนี้: 

 ใชเ้รคคอรด์จาก Oracle CRM On Demand รว่มกนัใน Oracle Social Network 

 เขา้รว่มออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network จากเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand 

 โพสต์การอปัเดตไปยงัฟิลด์ในออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network 

 เขา้ถงึการสนทนาทัง้หมดทีค่ณุมสีว่นรว่มใน Oracle Social Network 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน หากตอ้งการทาํงานทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้นี้ คณุตอ้งมสีทิธิก์ารใชร้ว่มกนักบั Oracle Social Network สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุใน Oracle CRM On 
Demand การทีค่ณุจะสามารถใชง้านร่วมกนัและอปัเดตเรคคอรด์ใน Oracle Social Network ไดน้ัน้ 
ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งทาํใหส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมใชง้านไดใ้นโครงรา่งเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุกอ่น 
และหากคุณตอ้งการเขา้ถงึการสนทนาทัง้หมดทีคุ่ณมสีว่นรว่มใน Oracle Social Network ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งทาํใหแ้ทบ็เวบ็ทางสงัคมใชง้านไดส้าํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 

หมายเหตุ: เรคคอรด์สามารถใชร้่วมกนัใน Oracle Social Network ไดเ้พยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ หลงัจากทีผู่ใ้ชใ้ชเ้รคคอรด์ใน Oracle Social Network รว่มกนัแลว้ 
ปุ่มใชร้ว่มกนัจะไม่มใีนสว่นสงัคมของเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์นัน้ใน Oracle CRM On Demand อกีต่อไป แต่คณุจะเหน็ปุ่มเขา้รว่มหรอืปุ่มอปัเดตอย่างใดอย่างหนึง่แทน 
หากคุณยงัไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิของออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network คุณจะเหน็ปุ่มเขา้รว่ม หากคุณเป็นสมาชกิของออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social 
Network แลว้ คณุจะเหน็ปุ่มอปัเดต 



การทาํงานกบั Oracle Social Network 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  411 

 

การใช้เรคคอรด์ร่วมกนัใน Oracle Social Network 

1 ใน Oracle CRM On Demand ใหค้น้หาเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการใชร้่วมกนั 

สาํหรบัคาํแนะนําในการคน้หาเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 เปิดเรคคอรด์ในเพจรายละเอยีดและเลือ่นไปทีส่ว่นสงัคมของเพจ 

3 ในแถบชือ่สาํหรบัสว่นสงัคมของเพจ ใหค้ลกิ ใชร้ว่มกนั 

การรวมออบเจกต์ทางสงัคมสาํหรบัเรคคอรด์ทีใ่ช้ร่วมกนัใน Oracle Social Network 

1 ใน Oracle CRM On Demand ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นสงัคมของเพจ 

2 ในแถบชือ่สาํหรบัสว่นสงัคมของเพจ ใหค้ลกิ เขา้รว่ม 

การโพสต์การอปัเดตไปยงัฟิลดใ์นออบเจกต์ทางสงัคมใน Oracle Social Network 

1 ใน Oracle CRM On Demand ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นสงัคมของเพจ 

2 ในแถบชือ่สาํหรบัสว่นสงัคมของเพจ ใหค้ลกิ อปัเดต 

การเข้าถงึการสนทนาทัง้หมดทีค่ณุมีส่วนร่วมใน Oracle Social Network 

 คลกิแทบ็สงัคม 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบั Oracle Social Network (ในหน้า 409) 
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8 การจดัการความสมัพนัธค์ู่ค้าและไฮเทค 

Oracle CRM On Demand มปีระเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สาํหรบัการจดัการความสมัพนัธ์คู่คา้ (PRM):  

 คู่ค้า ใชเ้พจต่อไปนี้เพือ่จดัการขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัภายนอกหรอืผูต้ดิต่อทีข่ายหรอืใหบ้รกิารผลติภณัฑท์ีเ่ป็นของบรษิทัของคณุ 

 โปรแกรมคู่ค้า ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่ตดิตามขอ้กาํหนดและประโยชน์สาํหรบับรษิทัทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของโปรแกรมคู่คา้ของบรษิทัของคณุ 

 แอปพลิเคชนั ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการแอปพลเิคชนัจากคูค่า้ใหมห่รอืทีม่อียู่แลว้ สาํหรบัความเป็นหุน้สว่นกบับรษิทัเจา้ของแบรนด์ 

 การลงทะเบียนข้อตกลง ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีอ่นุญาตใหคู้ค่า้ขอสทิธิใ์นโอกาสทางการขายแต่เพยีงผูเ้ดยีวกบับรษิทัเจ้าของแบรนด์ 

 คําขอ MDF ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการคาํขอเงนิทนุเพือ่การพฒันาตลาด (MDF) สาํหรบัเงนิทนุทีม่อบใหโ้ดยหรอืแผนกการตลาดหรอืการขายของผูผ้ลติ คําขอ MDF 
ชว่ยคูค่า้ขายและทาํการตลาดแบรนด์ของผูผ้ลติ 

 คําขอ SP ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (SP) จากคูค่า้สาํหรบัการปรบัราคาผลติภณัฑ์ 

 เงินทุน ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการคาํขอเงนิทนุ เครดติ และการอนุมตั ิ

 การฝึกอบรมและการรบัรอง (T&C) ใชเ้พจนี้เพือ่สรา้งความตระหนักระหวา่งสงัคมของคูค่า้เกีย่วกบัคอรส์และโปรแกรมการฝึกอบรมทีจ่ดัข ึน้สาํหรบัผลติภณัฑ์และบรกิารต่างๆ 
ของบรษิทัเจา้ของแบรนด์ T&C ยงัชว่ยในการตดิตามทกัษะและความสามารถต่างๆ ของบรษิทัคูค่า้และพนักงานของบรษิทัเหลา่นี้อกีดว้ย ประเภทเรคคอรด์ T&C ไดแ้ก:่ 

 คอรส์ 

 การทดสอบ 

 การรบัรอง 

 การยอมรบั 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้จะมใีหใ้ชไ้ดก้บั Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้ 
ประเภทเรคคอรด์เงนิทุนยงัมใีหใ้ชไ้ดก้บั Oracle CRM On Demand High Tech Edition ดว้ย 
 

การจดัการ PRM และไฮเทค 
โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการและการตัง้คา่การจดัการความสมัพนัธ์คูค่า้ (PRM) ที ่คูม่อืการกาํหนดคา่ Oracle CRM On Demand สาํหรบัการจดัการความสมัพนัธ์คู่คา้ 
 

คู่ค้า 
ใชเ้พจคูค่า้ในการตดิตามบรษิทัคู่คา้และสมาชกิ จดัทาํบรษิทัคูค่า้ใน Oracle CRM On Demand เพือ่สนบัสนุนผูใ้ชข้องคูค่า้ และตัง้คา่ระดบัการเขา้ใช ้Oracle CRM On 
Demand และการแสดงขอ้มลูทีเ่หมาะสมสําหรบับรษิทัคู่คา้แต่ละบรษิทั 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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เก่ียวกบัคู่ค้า 
แทบ็คู่คา้ คอื บรษิทัภายนอกทีข่ายหรอืใหบ้รกิารผลติภณัฑท์ีเ่ป็นของเจา้ของเครือ่งหมายการคา้  

เพจคูค่า้ใน Oracle CRM On Demand ใหค้ณุกาํหนดขอ้มลูธุรกจิเกีย่วกบัคู่คา้และขอ้มลูความสมัพนัธ์ระหวา่งเจา้ของเครือ่งหมายการคา้กบัคูค่า้ ตวัอย่างขอ้มลูโปรไฟลค์ูค่า้ ไดแ้ก ่
ชือ่บรษิทั ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขแฟกซ ์เวบ็ไซต์ รายไดต้่อปี จํานวนพนกังาน ตลาด อุตสาหกรรม คาํอธบิายธุรกจิ และอืน่ๆ 

เก่ียวกบับริษทัคู่ค้า 
บรษิทัคูค่า้ PRM หรอืรูจ้กักนัในอกีชือ่หนึง่วา่บรษิทัคูค่า้ทีจ่ดัการ คอืคูค่า้ของผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand บรษิทัคู่คา้ทีไ่ม่มกีารจดัการจะไมม่ผีูใ้ชใ้น Oracle CRM On 
Demand บรษิทัคูค่า้ PRM จะอยู่ทัง้ในแทบ็บรษิทั และคูค่า้ และมแีอททรบิวิต่อไปนี้: 

 บรษิทัทีม่กีารตัง้คา่ประเภทบรษิทัเป็น คูค่า้ 

 คา่แฟลกคูค่า้ทีจ่ดัการถูกตัง้คา่เป็น Y 

 สถานะหน่วยงานของคู่คา้ถูกตัง้คา่เป็น ใชง้าน 

สาํหรบัองคก์รทีเ่ป็นทัง้บรษิทัทีซ่ ือ้สนิคา้และคู่คา้ PRM คณุตอ้งสรา้งสองเรคคอรด์ ไดแ้ก ่เรคคอรด์บรษิทั และเรคคอรด์คู่คา้  

ประเภทเรคคอรด์คูค่า้ คอืชัน้ย่อยของประเภทเรคคอรด์บรษิทั ดงันัน้ ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีเ่พิม่ในประเภทเรคคอรด์บรษิทัจะแสดงในประเภทเรคคอรด์คูค่า้ดว้ย อย่างไรกต็าม การยอ้นกลบัไมส่ามารถทาํได ้
เนื่องจากฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีเ่พิม่ในประเภทเรคคอรด์คูค่า้จะไม่มอียู่ในประเภทเรคคอรด์บรษิทั 

โดยทัว่ไป คณุจะเกบ็แอททรบิวิเฉพาะคูค่า้ในแทบ็คูค่า้ และแอททรบิวิเฉพาะบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์ในแทบ็บรษิทั อย่างไรกต็าม 
บางครัง้คณุอาจตอ้งการใหแ้อททรบิวิเฉพาะคูค่า้แสดงขึน้ในแทบ็บรษิทั ในกรณนีี้ คณุสามารถเพิม่แอททรบิวิทีก่าํหนดเองในประเภทเรคคอรด์บรษิทั 
ซึง่จะเป็นสว่นหนึง่ของประเภทเรคคอรด์คูค่า้โดยอตัโนมตั ิ 

เมือ่คณุดูบรษิทัคูค่า้จากแทบ็บรษิทั คณุจะมองเหน็ฟิลด์ประเภทบรษิทั และมกีารตัง้คา่เป็นคูค่า้ เมือ่คณุดูบรษิทัคูค่า้จากแทบ็คูค่า้ ฟิลด์ประเภทบรษิทัจะไม่แสดง เนื่องจากคา่เดยีวทีบ่รษิทัคู่คา้มอียู่ได ้คอื 
คูค่า้  

หมายเหต:ุ ขณะทีส่ถานะหน่วยงานคูค่า้ถูกตัง้คา่เป็น ใชง้าน ประเภทบรษิทัของบรษิทัคู่คา้ตอ้งตัง้คา่เป็น คูค่า้  
 

การทาํงานกบัโฮมเพจคู่ค้า 
โฮมเพจคูค่า้ คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการคู่คา้  

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจคูค่า้ได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํบริษทัคู่ค้า 
คณุสามารถจดัทาํบรษิทัคู่คา้โดยคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นคูค่า้ทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการจดัทาํคูค่า้ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์คูค่า้ (ในหน้า 418) 

เคลด็ลบั: คณุสามารถระบุลาํดบัชัน้ของคูค่า้ได ้เชน่ บรษิทัทีเ่ป็นบรษิทัในเครอืของอกีบรษิทัหนึง่ เป็นตน้ โดยการเลอืกบรษิทัหลกั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลาํดบัชัน้ของคูค่า้ โปรดดูที ่
การระบุบรษิทัหลกั (ในหน้า 242) 

การทาํงานกบัรายการคู่ค้า  
สว่นรายการคู่คา้จะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัคูค่า้ 



คู่ค้า 
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รายการคู่ค้า คาํอธิบาย 

คูค่า้ทัง้หมด ฟิลเตอรค์ูค่า้ทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู ไมค่าํนึงถงึเจา้ของ 

คูค่า้ของฉัน คูค่า้ทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 

คูค่า้ทีจ่ดัทาํลา่สดุ คูค่า้ทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

คูค่า้ทีแ่กไ้ขลา่สุด คูค่า้ทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดคูู่ค้าท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นคูค่า้ทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงคูค่า้ทีค่ณุแกไ้ขลา่สุด  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจคู่ค้าของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจแคมเปญของคณุได:้ 

 คูค่า้ทีใ่ชง้านทัง้หมด 

 คูค่า้ทีไ่มใ่ชง้านทัง้หมด 

 คูค่า้ทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 คูค่า้ทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 สว่นของรายงานสว่นหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหใ้ชส้ว่นของรายงานบนโฮมเพจคู่คา้ของคณุได้) 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจคู่ค้าของคณุ 

1 ในโฮมเพจคู่คา้ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจคูค่า้ ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการบริษทัคู่ค้า 
ในการจดัการบรษิทัคู่คา้ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 การเปิดใชง้านและปิดใชง้านบรษิทัคู่คา้ (ในหน้า 416) 

 การคน้หาบรษิทัคูค่า้ (ในหน้า 417) 
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 การลบบรษิทัคูค่า้ (ในหน้า 417) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การตดิตามคู่คา้และคูแ่ขง่ของบรษิทั (ในหน้า 247) 

 การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั (ในหน้า 243) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

หมายเหตุ: เมือ่คณุจดัทาํบรษิทัคู่คา้และตัง้คา่ฟิลด์สถานะหน่วยงานของคูค่า้ในบรษิทัเป็นใชง้าน จะมกีารจดัทาํสมดุบนัทกึขึน้มาสาํหรบับรษิทัคูค่า้โดยอตัโนมตั ิ
ชือ่สมดุบนัทกึทีไ่ดร้บัการสรา้งขึน้โดยอตัโนมตัจิะรวมชือ่ของบรษิทัคู่คา้ไวด้ว้ย เมือ่มกีารเพิม่ผูใ้ชเ้ขา้ในหน่วยงานของคูค่า้ กลา่วคอืเมือ่มกีารเลอืกบรษิทัคู่คา้ในฟิลด์หน่วยงานของคู่คา้ในเรคคอรด์ของผูใ้ช ้
ผูใ้ชด้งักลา่วจะไดร้บัการเชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึทีม่กีารจดัทาํขึน้โดยอตัโนมตัสิาํหรบับรษิทัคูค่า้นัน้ด้วยเชน่กนั หากหน่วยงานของคู่คา้ของผูใ้ชไ้ดร้บัการเปลีย่นแปลงเป็นหน่วยงานของคูค่า้อืน่ 
จะทาํใหผู้ใ้ชถู้กลบออกจากสมดุบนัทกึคูค่า้ของหน่วยงานของคูค่า้เดมิโดยอตัโนมตัแิลว้เพิม่เขา้ไปในสมดุบนัทกึคูค่า้ทีถ่กูตอ้งของหน่วยงานของคูค่า้ใหม ่

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การเปิดใช้งานและปิดใช้งานบริษทัคู่ค้า 
หากการเป็นคูค่า้ถูกระงบัชัว่คราวหรอืถูกยกเลกิ คณุสามารถปิดใชง้านบรษิทัคู่คา้ได ้ซึง่ทาํใหคุ้ณสามารถอนุญาตใหย้งัมบีรษิทัคู่คา้ใน Oracle CRM On Demand 
เพือ่เปิดใชง้านในภายหลงัได ้

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริษทัคู่ค้า 

1 นาวเิกตไปทีเ่พจการแกไ้ขคู่คา้ 

2 ในรายการสถานะหน่วยงานของคู่คา้ ใหเ้ลอืก ใชง้าน เพือ่เปิดใชง้านบรษิทัคู่คา้ หรอืเลอืก ไมใ่ชง้าน เพือ่เลกิใชง้านบรษิทัคู่คา้ 

3 คลกิ บนัทกึ 

หมายเหตุ: การเลกิใชง้านบรษิทัคู่คา้ไมอ่นุญาตใหค้ณุเปลีย่นแปลงคา่ประเภทบรษิทัจากแทบ็บรษิทั หรอืลบบรษิทัออกจากแทบ็บรษิทัได ้หากบรษิทัมสีถานะเป็นใชง้าน 
คณุจะไมส่ามารถลบหรอืเปลีย่นแปลงคา่ประเภทบรษิทัจากแทบ็บรษิทัได ้

 

การแปลงค่าบริษทัเป็นบริษทัคู่ค้า 
ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถแปลงคา่บรษิทัเป็นบรษิทัคูค่า้ได ้หากระดบัการเขา้ใชข้องคณุอนุญาตใหด้ําเนนิการเช่นนัน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งเพิม่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย คูค่า้ทีจ่ดัการ ลงในเพจรายละเอยีด 



คู่ค้า 
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ในการแปลงค่าบริษทัเป็นบริษทัคู่ค้า 

1 ในรายการบรษิทั ใหเ้ลอืกบรษิทัทีคุ่ณตอ้งการแปลงคา่เป็นบรษิทัคูค่า้ 

2 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดบรษิทั 

3 ในเพจแกไ้ขบรษิทั ใหเ้ปลีย่นประเภทบรษิทัเป็นคู่คา้ 

4 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายคูค่า้ทีจ่ดัการ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หมายเหตุ: หากมกีารตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์คู่คา้ในโหมดผูใ้ชข้องความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ เมือ่คณุทาํงานนี้เสรจ็สมบูรณ์แลว้ ชือ่ของฟิลด์เจา้ของจะเปลีย่นเป็นชือ่ของผูใ้ชท้ีท่าํการแปลงคา่โดยอตัโนมตั ิ
และคู่คา้ใหมจ่ะถูกเพิม่ไวใ้นทมีคูค่า้ของเจา้ของ 

เพือ่ให้แน่ใจว่าบริษทัคู่ค้าจะไมก่ลบัไปเป็นบริษทัธรรมดา 

1 ใหน้าวเิกตไปทีร่ายชือ่คูค่า้ในแทบ็คูค่า้ และเลอืกบรษิทัคูค่า้ 

2 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดคูค่า้ 

3 ในเพจแกไ้ขคูค่า้ ใหเ้ปลีย่นสถานะหน่วยงานของคูค่า้เป็นใชง้าน   

หลงัจากทีต่ัง้คา่สถานะเป็นใชง้านแลว้ บรษิทัคูค่า้จะไมส่ามารถเปลีย่นเป็นบรษิทัธรรมดา 
 

การค้นหาบริษทัคู่ค้า 
คณุสามารถคน้หาบรษิทัคูค่า้ไดโ้ดยใชฟ้งักช์นั คน้หาขัน้สงู ในแถบการดําเนนิการ โดยคณุตอ้งระบุเกณฑก์ารคน้หาต่อไปนี้: 

 ตัง้คา่ฟิลด์เป็นประเภทบรษิทั 

 ตัง้คา่เงือ่นไขเป็นเทา่กบั 

 ตัง้คา่ฟิลเตอรเ์ป็นคู่คา้ 

ในการคน้หาบรษิทัคู่คา้ PRM (บรษิทัคูค่า้ทีจ่ดัการ) คณุตอ้งระบุเกณฑ์การคน้หาในรายการขา้งตน้ และคุณตอ้งตัง้คา่เกณฑ์การคน้หาต่อไปนี้: 

 ฟิลด์จะถูกตัง้คา่เป็นแฟลกคูค่า้ทีจ่ดัการ 

 เงือ่นไขจะถูกตัง้คา่เป็นเทา่กบั 

 คา่ฟิลเตอรจ์ะถูกตัง้คา่เป็น Y 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคน้หาเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

 
 

การลบบริษทัคู่ค้า 
เนื่องจากบรษิทัคู่คา้สามารถใชเ้ป็นบรษิทัได ้บรษิทัคูค่า้จงึอาจเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายและเรคคอรด์อืน่ๆ ดว้ยเหตุนี้ การลบบรษิทัคูค่า้อาจทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดเนื่องจากการเชือ่มโยงดงักลา่วได ้

เนื่องจากบรษิทัสามารถใชเ้ป็นบรษิทัคู่คา้ได ้การลบบรษิทัทีม่ปีระเภทบรษิทัเป็นคูค่า้จากแทบ็ บรษิทั อาจทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดได ้ดว้ยเหตุนี้ คณุจงึไมส่ามารถลบบรษิทัคูค่า้ออกจากแทบ็ คูค่า้ ได ้
คณุสามารถปิดใชบ้รษิทัคูค่า้ไดเ้ทา่นัน้ หากบรษิทัไมม่กีารใชง้านอืน่ และคุณตอ้งการลบออก คณุสามารถลบบรษิทัคูค่า้ทีไ่มใ่ชง้านออกจากแทบ็บรษิทัได ้



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 

 

418  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

เมือ่ลบบรษิทัทีเ่ป็นประเภทคูค่า้ออกจากแทบ็บรษิทัแลว้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หน่วยงานของคูค่า้มสีถานะเป็น ไมใ่ชง้าน 
ซึง่จะป้องกนัการลบเรคคอรด์คู่คา้ทีใ่ชง้านโดยไมต่ัง้ใจได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ โปรดดูที ่การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 
 

ฟิลดค์ู่ค้า 
ใชเ้พจการแกไ้ขคู่คา้ ในการเพิม่คูค่า้หรอือปัเดตรายละเอยีดคูค่า้ทีม่อียู่ เพจการแกไ้ขคูค่า้จะแสดงชุดฟิลด์ทัง้หมดของคูค่า้ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขคูค่า้ในเพจรายการคูค่า้และเพจรายละเอยีดคูค่า้ได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลคู่ค้าหลกั 

ชือ่คูค่า้ ชือ่คูค่า้ เพือ่หลกีเลีย่งการซํ้ากนัของเรคคอรด์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชช้ือ่ตามชือ่ทีบ่รษิทัตัง้ไวเ้ป็นตวัย่อ ตวัพมิพใ์หญ่ และอืน่ๆ 

ประเภทคูค่า้หลกั เลอืกประเภทคูค่า้ทีคุ่ณตอ้งการใชเ้ป็นประเภทคู่คา้หลกัสาํหรบับรษิทัคู่คา้นี้ 

ทีต่ัง้ ประเภทของสิง่อํานวยความสะดวกทีด่ําเนินการโดยคูค่า้ เชน่ สาํนกังานใหญ่ 

สถานะหน่วยงานของคู่คา้ ระบุวา่บรษิทัคูค่า้ใชง้านไดห้รอืใชง้านไมไ่ด ้

บรษิทัหลกั ชือ่บรษิทัทีคู่ค่า้เป็นบรษิทัในเครอื 

หมายเลขโทรศพัทห์ลกั หมายเลขโทรศพัทห์ลกัทีใ่ชต้ดิต่อคูค่า้ 

หมายเลขแฟกซ์หลกั หมายเลขแฟกซ์หลกัของคู่คา้ 

เวบ็ไซต์ ทีอ่ยู ่URL ของคูค่า้ 

บญัชรีาคาสนิคา้ บญัชรีาคาสนิคา้ทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัคู่คา้ โดยทัว่ไปแลว้บญัชรีาคาสนิคา้นี้จะเกบ็ราคาซือ้ของคูค่า้ไว ้

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็และรบัสนิคา้ เลอืกประเทศเพือ่กาํหนดป้ายของฟิลด์ทีอ่ยู่ตามทีอ่ยู่ของประเทศ อาจจะมกีารรเีฟรชหน้าจอเพือ่แสดงชือ่ฟิลด ์

หมายเหตุ: หากมกีารตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้่วมกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็และทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
และฟิลด์ทีอ่ยู่จะเปลีย่นใหต้รงกบัขอ้กาํหนดของทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูที ่ทีอ่ยู ่

เจา้ของ ชือ่ย่อของเจา้ของเรคคอรด์คูค่า้ 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอรด์ โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้เมือ่ตอ้งการระบุความเป็นเจา้ของเรคคอรด์คูค่า้ใหม ่
คณุตอ้งมกีารตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชข้องการอ่าน/แกไ้ขสาํหรบัเรคคอรด์ 

คา่ในฟิลด์เจา้ของมผีลต่อเรคคอรด์ทีร่วมไวใ้นรายงานทีค่ณุหรอืผูจ้ดัการกาํลงัรนัอยู่ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

(ในหน้า 44) 

ผูจ้ดัการของบรษิทัของชอ่งทา

ง 
ผูจ้ดัการของบรษิทัของชอ่งทางมหีน้าทีร่บัผดิชอบดูแลความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่คา้และบรษิทัเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ 
ผูจ้ดัการของบรษิทัของชอ่งทางทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้ดิตอ่หลกัของคูค่า้ 

จํานวนผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์จากการคาํนวณซึง่ระบุจํานวนผูใ้ชท้ีใ่ชง้านในปจัจุบนัใน Oracle CRM On Demand สาํหรบัคูค่า้ 

จํานวนผูใ้ชส้งูสดุ จํานวนผูใ้ชส้งูสดุทีห่น่วยงานของคูค่า้สามารถมไีด ้คูค้า้จะไมส่ามารถมผีูใ้ชเ้กนิกวา่จํานวนทีก่าํหนดไวใ้นฟิลด์นี้ 

จํานวนคงเหลอืของผูใ้ชท้ีใ่ชไ้ด ้ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์จากการคาํนวณทีม่คีา่เทา่กบัผลต่างระหวา่งฟิลด์จํานวนผูใ้ชส้งูสดุกบัฟิลด์จํานวนผูใ้ชท้ีใ่ชง้านในปจัจุบนั เมือ่คา่ของฟิลด์นี้เป็น 0 (ศนูย)์ 
คณุจะไมส่ามารถเพิม่ผูใ้ชท้ีใ่ชง้านใหก้บั Oracle CRM On Demand ไดอ้กี 

คาํอธบิาย  ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคู่คา้ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

 
 

โปรแกรมคู่ค้า 
ใชเ้พจโปรแกรมคูค่า้เพือ่ทาํสิง่ต่อไปนี้:  

 จดัการประเภทและระดบัโปรแกรมคู่คา้ต่างๆ 

 ระบุประเภทคูค่า้ต่าง 

 จดัการการเป็นสมาชกิโปรแกรมคูค่า้ 

โปรแกรมคู่คา้ อธบิายขอ้กาํหนดและประโยชน์สาํหรบัคู่คา้เมือ่คูค่า้เป็นสมาชกิของโปรแกรมคู่คา้ โปรแกรมคูค่า้ถูกออกแบบโดยบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของแบรนด์เพือ่จดัหาคูค่า้ 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจโปรแกรมคู่ค้า 
โฮมเพจโปรแกรมคูค่า้ คอืจดุเริม่ตน้ของการจดัการโปรแกรมคูค่า้ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจโปรแกรมคูค่า้ของคุณได ้นอกจากนัน้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์ําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่หรอืลบสว่นต่างๆ ในเพจนี้ได ้

การจดัทาํโปรแกรมคู่ค้า 
คณุสามารถสรา้งโปรแกรมคูค่า้ไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม่ ในสว่นโปรแกรมคู่คา้ทีแ่กไ้ขลา่สดุ โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่การจดัทาํโปรแกรมคูค่า้ (ในหน้า 421) และ ฟิลด์โปรแกรมคู่คา้ (ในหน้า 
424) 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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การทาํงานกบัรายการโปรแกรมคู่ค้า  
สว่นรายการโปรแกรมคู่คา้จะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัโปรแกรมคูค่า้ 

รายการโปรแกรมคู่ค้า คาํอธิบาย 

โปรแกรมคู่คา้ทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุ ฟิลเตอรโ์ปรแกรมคู่คา้ทัง้หมด โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

โปรแกรมคู่คา้ทีแ่กไ้ขลา่สดุ ฟิลเตอรโ์ปรแกรมคู่คา้ทัง้หมด โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

โปรแกรมคู่คา้ทัง้หมด รายการนี้ไมไ่ดฟิ้ลเตอร์ โดยแสดงโปรแกรมคู่คา้ทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึวา่ใครเป็นเจา้ของโปรแกรมคู่คา้ 

โปรแกรมคู่คา้ของฉัน ฟิลเตอรโ์ปรแกรมคู่คา้ทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 

โปรแกรมคู่คา้ทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุของฉัน ฟิลเตอรโ์ปรแกรมคู่คา้ทีม่ชี ือ่คุณในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

โปรแกรมคู่คา้ทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน ฟิลเตอรโ์ปรแกรมคู่คา้ทีม่ชี ือ่คุณในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

โปรแกรมคู่คา้ทีไ่มใ่ชง้านทัง้หมด ฟิลเตอรโ์ปรแกรมคู่คา้ทัง้หมดทีม่สีถานะไมใ่ชง้าน 

โปรแกรมคู่คา้ทีใ่ชง้านทัง้หมด ฟิลเตอรโ์ปรแกรมคู่คา้ทัง้หมดทีม่สีถานะใชง้าน 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดโูปรแกรมคู่ค้าท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นโปรแกรมคูค่า้ทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงโปรแกรมคูค่า้ทีค่ณุแกไ้ขลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด 

ในการเพ่ิมส่วนในโฮมเพจโปรแกรมคู่ค้าของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นตอ่ไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในโฮมเพจโปรแกรมคู่คา้ของคณุ: 

 โปรแกรมคู่คา้ทีใ่ชง้านทัง้หมด 

 โปรแกรมคู่คา้ทีไ่มใ่ชง้านทัง้หมด 

 โปรแกรมคู่คา้ทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุ 

 โปรแกรมคู่คา้ทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 โปรแกรมคู่คา้ทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุของฉัน 

 โปรแกรมคู่คา้ทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นของรายงานสว่นหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหใ้ชส้ว่นของรายงานบนโฮมเพจโปรแกรมคู่คา้ของคณุได)้ 
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ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจโปรแกรมคู่ค้าของคุณ 

1 ในโฮมเพจโปรแกรมคูค่า้ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจโปรแกรมคูค่า้ คลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัการสว่นต่างๆ ในเพจนัน้ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการโปรแกรมคู่ค้า 
ในการจดัการโปรแกรมคูค่า้ ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การจดัทาํโปรแกรมคู่คา้ (ในหน้า 421) 

 การจดัการการเป็นสมาชกิโปรแกรมคูค่า้ (ในหน้า 422) 

 การลบโปรแกรมคู่คา้ (ในหน้า 424) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

 การตดิตามคู่คา้และคูแ่ขง่ของบรษิทั (ในหน้า 247) 

 การตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทั (ในหน้า 243) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การจดัทาํโปรแกรมคู่ค้า 
จาก Oracle CRM On Demand คณุสามารถจดัทาํโปรแกรมคู่คา้โดยป้อนขอ้มลูในฟอรม์ คณุสามารถเขา้ใชฟ้อรม์นี้ไดจ้ากพืน้ทีท่ ีแ่ตกต่างกนัภายใน Oracle CRM On 
Demand ขึน้อยู่กบัวา่คณุกาํลงัทํางานกบัสิง่ใดและงานใดทีคุ่ณตอ้งการทาํ 

ในการจดัทาํโปรแกรมคู่ค้า 

1 จากเพจรายการโปรแกรมคูค่า้ คลกิ โปรแกรมคู่คา้ใหม ่

เพจแกไ้ขโปรแกรมคูค่า้จะปรากฏขึน้ 
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2 ในฟิลด์ชือ่โปรแกรมคูค่า้ ใหพ้มิพช์ือ่ของโปรแกรมคูค่า้ทีคุ่ณกาํลงัจดัทาํ 

คําแนะนํา: ชือ่โปรแกรมคูค่า้แต่ละชือ่ตอ้งไม่ซํ้ากนั  

3 ในฟิลด์สถานะ ใหเ้ลอืกทีเ่หมาะสมของโปรแกรมคูค่า้ 

4 อปัเดตฟิลด์ทีเ่หลอืในเพจแกไ้ขโปรแกรมคูค่า้ตามความตอ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์แต่ละฟิลด ์โปรดดูที ่ฟิลด์โปรแกรมคูค่า้ (ในหน้า 424) 

5 บนัทกึโปรแกรมคูค่า้ 
 

การจดัการการเป็นสมาชิกโปรแกรมคู่ค้า 
คณุสามารถใชเ้พจ สรา้งและแกไ้ขการเป็นสมาชกิโปรแกรม เพือ่ดําเนนิการงานดูแลระบบต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการเป็นสมาชกิโปรแกรมคูค่า้ (ในหน้า 422) 

 การเปลีย่นสถานะการเป็นสมาชกิโปรแกรมคู่คา้ (ในหน้า 422) 

 การลบการเป็นสมาชกิโปรแกรมคูค่า้ (ในหน้า 423) 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 
 

การจดัทาํการเป็นสมาชิกโปรแกรมคู่ค้า 
หลงัจากทีม่กีารอนุมตักิารสมคัรของคูค่า้สาํหรบัเขา้เป็นสมาชกิของโปรแกรมคูค่า้แลว้ คูค่า้จะกลายเป็นสมาชกิของโปรแกรมคู่คา้ 

ในการจดัทาํการเป็นสมาชิกโปรแกรมคู่ค้า 

1 ในเพจรายละเอยีดโปรแกรมคูค่า้ของโปรแกรมคูค่า้ทีเ่ลอืกไว ้ใหค้ลกิ ใหม ่ในแถบการเป็นสมาชกิโปรแกรม 

เพจการเป็นสมาชกิโปรแกรมใหมจ่ะปรากฏขึน้ 

2 ในฟิลด์ชือ่คูค่า้ ใหเ้ลอืกชือ่ของคูค่า้ทีค่ณุตอ้งการเพิม่ในโปรแกรมคูค่า้ 

3 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์อืน่ๆ ในเพจการเป็นสมาชกิโปรแกรมใหมต่ามตอ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่ฟิลด์การเป็นสมาชกิโปรแกรม (ในหน้า 423) 

หมายเหตุ: สถานะของชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน และคา่ของฟิลด์สถานะตอ้งตรงกนั ตวัอย่างเชน่ หากสถานะการเป็นสมาชกิถูกตัง้คา่เป็น ปจัจุบนั คณุตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ใชง้าน 

4 คลกิบนัทกึ 
 

การเปล่ียนสถานะการเป็นสมาชิกโปรแกรมคู่ค้า 
เมือ่คูค่า้ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้รว่มโปรแกรมคู่คา้ และคณุจดัทาํเรคคอรด์สมาชกิใหมส่าํหรบัโปรแกรมคู่คา้นี้ สถานะดฟีอลต์ของเรคคอรด์สมาชกินี้ คอื ปจัจุบนั 

คณุสามารถเปลีย่นสถานะการเป็นสมาชกิโปรแกรมคูค่า้ใหเ้ป็นคา่ใดคา่หนึ่งดงัต่อไปนี้: 

 หมดอาย ุ



โปรแกรมคู่ค้า 
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 ยกเลกิ 

หมายเหตุ: สถานะของชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน และคา่ของฟิลด ์สถานะ จะตอ้งสอดคลอ้งกนั เชน่ หากตัง้คา่สถานะการเป็นสมาชกิเป็น หมดอาย ุหรอื ยกเลกิ แลว้ 
คณุตอ้งยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน 

ในการเปลีย่นสถานะการเป็นสมาชิกโปรแกรมคู่ค้า 

1 ในเพจรายละเอยีดโปรแกรมคูค่า้ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ข ของการเป็นสมาชกิโปรแกรมคูค่า้ทีคุ่ณตอ้งการเปลีย่นสถานะ 

2 ในเพจแกไ้ขการเป็นสมาชกิโปรแกรม ใหเ้ลอืกคา่ทีเ่หมาะสมจากดรอปดาวน์สถานะ 

3 คลกิบนัทกึ 
 

การลบการเป็นสมาชิกโปรแกรมคู่ค้า 
ถา้คณุจดัทาํการเป็นสมาชกิโปรแกรมผดิพลาดหรอืตอ้งการลบ คณุสามารถทาํไดใ้นเพจรายละเอยีดโปรแกรมคู่คา้  

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถลบการเนสมาชกิโปรแกรมคูค่า้ได ้ถา้ตัง้คา่คา่สถานะสาํหรบัการเป็นสมาชกิเป็น ปจัจบุนั  

ในการลบการเป็นสมาชิกโปรแกรมคู่ค้า 

1 ในสว่นการเป็นสมาชกิโปรแกรมของเพจรายละเอยีดโปรแกรมคูค่า้ ใหค้ลกิ ลบ สาํหรบัการเป็นสมาชกิโปรแกรมคูค่า้ทีคุ่ณตอ้งการลบ 

กลอ่งขอ้ความปรากฏขึน้โดยถามวา่คุณแน่ใจหรอืไมว่า่ตอ้งการลบการเป็นสมาชกิทีเ่ลอืก 

2 คลกิ ตกลง 

การเป็นสมาชกิทีเ่ลอืกจะถูกลบออก 
 

ฟิลดก์ารเป็นสมาชิกโปรแกรม 
ใชเ้พจแกไ้ขและจดัทาํการเป็นสมาชกิโปรแกรมใหม ่เพือ่เพิม่การเป็นสมาชกิโปรแกรมคู่คา้หรอือปัเดตรายละเอยีดการเป็นสมาชกิโปรแกรมคู่คา้ทีม่อียู่แลว้ 
คณุยงัสามารถใชเ้พจแกไ้ขการเป็นสมาชกิโปรแกรมเพือ่สรา้งการเป็นสมาชกิของโปรแกรมคูค่า้ใหม ่เพจนี้แสดงชดุฟิลด์โปรแกรมคู่คา้ทีส่มบูรณ์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ของเพจการเป็นสมาชกิโปรแกรม 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลการเป็นสมาชิกโปรแกรมหลกั 

โปรแกรมคู่คา้ โปรแกรมคู่คา้ทีค่ณุกาํลงัเพิม่สมาชกิ 

ประเภทคูค่า้ ประเภทของคู่คา้ (ตวัอย่างเชน่ ผูข้ายต่อ คูค่า้ดา้นโซลชูนั ผูจ้ดัจําหน่าย และอืน่ๆ) ทีใ่ชใ้นการจดัทาํโปรแกรมคูค่า้ 

ชือ่คูค่า้ ชือ่ของคูค่า้ทีค่ณุกาํลงัเพิม่ในโปรแกรมคู่คา้ 

ระดบัโปรแกรม ระดบัโปรแกรมทีคู่่คา้รายนี้เขา้ร่วมโปรแกรม 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ใชง้าน ระบุวา่การเป็นสมาชกิโปรแกรมคูค่า้นัน้ใชง้านหรอืไม ่

เลขที ่ID เลขที ่ID การเป็นสมาชกิ ID นี้ระบโุดย Oracle CRM On Demand 

สถานะ สถานะของการเป็นสมาชกิ คา่ทีถู่กตอ้งไดแ้ก:่ ปจัจบุนั ยกเลกิ หมดอาย ุและต่ออาย ุ

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีเ่ริม่ตน้ของการเป็นสมาชกิโปรแกรมคู่คา้ ฟิลด์นี้จะแสดงคา่ดฟีอลต์เป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั 
คณุสามารถใชก้ารควบคมุปฏทินิในการเปลีย่นแปลงวนัทีน่ี้ 

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัทีก่าํหนดใหก้ารเป็นสมาชกิโปรแกรมคูค่า้สิ้นสดุลง คณุสามารถใชก้ารควบคมุปฏทินิในการเปลีย่นแปลงวนัทีน่ี้ 

 
 

การลบโปรแกรมคู่ค้า 
คณุสามารถลบโปรแกรมคูค่า้ออกจากเพจรายละเอยีดโปรแกรมคู่คา้  

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถลบโปรแกรมคู่คา้ได้ ถา้ตัง้คา่สถานะเป็น ใชง้าน 

ในการลบโปรแกรมคู่ค้า 

1 ในเพจรายละเอยีดโปรแกรมคูค่า้ ใหค้ลกิ ลบ สาํหรบัโปรแกรมคู่คา้ทีค่ณุตอ้งการลบ 

กลอ่งขอ้ความปรากฏขึน้โดยถามวา่คุณแน่ใจหรอืไมว่า่ตอ้งการลบโปรแกรมคู่คา้ทีเ่ลอืก 

2 คลกิ ตกลง 

โปรแกรมคู่คา้จะถูกลบออก 
 

ฟิลดโ์ปรแกรมคู่ค้า 
ใชเ้พจแกไ้ขโปรแกรมคู่คา้เพือ่เพิม่โปรแกรมคู่คา้หรอือปัเดตรายละเอยีดโปรแกรมคูค่า้ทีม่อียู่แลว้ คุณยงัสามารถใชเ้พจนี้เพือ่สรา้งการเป็นสมาชกิของโปรแกรมคู่คา้ใหม่ 
เพจนี้แสดงชดุฟิลด์โปรแกรมคู่คา้ทีส่มบูรณ์ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขคูค่า้ในเพจรายการโปรแกรมคูค่า้และเพจรายละเอยีดโปรแกรมคูค่า้ได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ผูดู้แลระบบสามารถใหส้ทิธิค์ูค่า้เขา้ใชฟิ้ลด์รายละเอยีดเหลา่นี้ เพือ่ใหคู้ค่า้สามารถอปัเดตขอ้มลู 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลโปรแกรมคู่ค้าหลกั 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่โปรแกรมคู่คา้ ชือ่ของโปรแกรมคูค่า้ เพือ่หลกีเลีย่งการซํ้ากนัของเรคคอรด์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชช้ือ่ตามชือ่ทีบ่รษิทัตัง้ไวเ้ป็นตวัย่อ ตวัพมิพใ์หญ่ และอืน่ๆ 

สถานะ ระบุวา่โปรแกรมคูค่า้นัน้ใชง้าน ไมใ่ชง้าน หรอือยู่ระหวา่งดําเนนิการ 

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีเ่ริม่ตน้ของโปรแกรมคู่คา้ ฟิลด์นี้จะแสดงคา่ดฟีอลต์เป็นวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั คณุสามารถใชก้ารควบคมุปฏทินิในการเปลีย่นแปลงวนัทีน่ี้ 

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัทีก่าํหนดใหโ้ปรแกรมคูค่า้สิน้สดุลง คณุสามารถใชก้ารควบคมุปฏทินิในการเปลีย่นแปลงวนัทีน่ี้ 

ประเภทคูค่า้ กาํหนดประเภทของคู่คา้ (ตวัอย่างเชน่ ผูข้ายตอ่ คูค่า้ดา้นโซลชูนั ผูจ้ดัจําหน่าย และอืน่ๆ) ทีใ่ชใ้นการจดัทําโปรแกรมคูค่า้ 

ประเภทโปรแกรม กาํหนดประเภทของโปรแกรมทีค่ณุกาํลงัจดัทาํ ตวัอย่างเชน่ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

ใช ้MDF ได ้ ใช ้MDF (เงนิทนุเพือ่การพฒันาตลาด) ได ้
เงนิทุนเพือ่การพฒันาตลาดเป็นเงนิทุนทีแ่ผนกขายหรอืการตลาดของผูผ้ลติมอบใหเ้พือ่ชว่ยคูค่า้ในการขายหรอืทาํการตลาดแบรนด์ของผูผ้ลติ 

หากคุณเลอืก ใช ้MDF ได ้คูค่า้ทีเ่ป็นสมาชกิของโปรแกรมคูค่า้นี้จะมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิทนุเพือ่การพฒันาตลาด 

ใชก้ารตัง้ราคาพเิศษได ้ ใชก้ารอนุมตัติัง้ราคาพเิศษได้ การอนุมตัติัง้ราคาพเิศษชว่ยใหคู้่คา้สามารถรอ้งขอราคาพเิศษสาํหรบัผลติภณัฑห์รอืกลุม่ผลติภณัฑ์ทีจ่ําหน่าย 
โดยปกตจิะมกีารขอราคานี้เพือ่ใหคู้ค่า้คงความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในตลาด หรอืมมีารจ์นิตามทีก่ําหนด 

หากคุณเลอืก ใชก้ารตัง้ราคาพเิศษได ้คูค่า้ทีเ่ป็นสมาชกิของโปรแกรมคูค่า้นี้จะมสีทิธิใ์นราคาพเิศษ 

ใชก้ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงได ้ หากคุณเลอืก ใชก้ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงได้ คูค่า้ทีเ่ป็นสมาชกิของโปรแกรมคู่คา้นี้จะมสีทิธิใ์นการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

คาํอธบิาย  ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมคู่คา้ ฟิลด์นี้จํากดัความยาวที ่2,000 ตวัอกัษร 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ชือ่เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์โปรแกรมคู่คา้ 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้ในการระบุความเป็นเจา้ของเรคคอรด์โปรแกรมคู่คา้ใหม่ 
คณุตอ้งมกีารตัง้คา่ระดบัสทิธิก์ารเขา้ใชข้องการอ่าน/แกไ้ขตัง้สาํหรบัเรคคอรด์ 

คา่ในฟิลด์เจา้ของมผีลต่อเรคคอรด์ทีร่วมไวใ้นรายงานทีค่ณุหรอืผูจ้ดัการกาํลงัรนัอยู่ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
(ในหน้า 44) 
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แอปพลิเคชนั 
การสมคัร คอืวธิทีีคู่ค่า้ทีม่อียู่แลว้หรอืคู่คา้ใหมจ่ะสมคัรเพือ่ขอความเป็นคูค่า้กบัเจา้ของแบรนด์ เจา้ของแบรนด์จะตรวจสอบ อนุมตั ิหรอืปฏเิสธการสมคัร 
คณุสามารถป็อปปเูลทการสมคัรดว้ยขอ้มลูจากพอรท์ลัของเจา้ของแบรนด ์การสมคัรคู่คา้จะทาํใหเ้จา้ของแบรนด์ตรวจสอบ ปฏเิสธ และอนุมตักิารสมคัรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
เจา้ของแบรนด์ยงัสามารถอา้งถงึขอ้มลูการสมคัรไดใ้นขณะทีท่าํงานใน Oracle CRM On Demand 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจแอปพลิเคชนั 
โฮมเพจแอปพลเิคชนั คอืจุดเริม่ตน้ของการจดัการแอปพลเิคชนัคูค่า้  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจแอปพลเิคชนัได้ นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํแอปพลิเคชนั 
คณุสามารถจดัทาํแอปพลเิคชนัโดยการคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นแอปพลเิคชนัทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์แอปพลเิคชนั (โปรดดูที ่
"ฟิลดก์ารสมคัร" ในหน้า 431) 

คณุสามารถใชบ้รกิารทางเวบ็เพือ่ป็อปปเูลทแอปพลเิคชนัจากพอรท์ลัคูค่า้ และยงัสามารถใชเ้ครือ่งมอือมิปอรต์ใน Oracle CRM On Demand เพือ่อมิปอรต์แอปพลเิคชนั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอมิปอรต์แอปพลเิคชนั โปรดดูที ่การอมิปอรต์แอปพลเิคชนั (ในหน้า 431) 

การทาํงานกบัรายการแอปพลิเคชนั 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ ของแอปพลเิคชนั 

รายการแอปพลิเคชนั คาํอธิบาย 

แอปพลเิคชนัทัง้หมด รายการนี้แสดงเรคคอรด์ทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของรายการนัน้ 
และไมฟิ่ลเตอร์แอปพลเิคชนั 

แอปพลเิคชนัทีส่ง่ทัง้หมด ฟิลเตอรแ์อปพลเิคชนัทีม่สีถานะเป็น สง่แลว้ 

แอปพลเิคชนัทีป่ฏเิสธทัง้หมด ฟิลเตอรแ์อปพลเิคชนัทีม่สีถานะเป็น ปฏเิสธ 

แอปพลเิคชนัทีอ่นุมตัทิัง้หมด ฟิลเตอรแ์อปพลเิคชนัทีม่สีถานะเป็น อนุมตัแิลว้ 

แอปพลเิคชนัของฉัน ฟิลเตอรแ์อปพลเิคชนัทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลดเ์จา้ของ 

แอปพลเิคชนัทีจ่ดัทาํขึ้นลา่สดุทัง้หมด ฟิลเตอรแ์อปพลเิคชนัโดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีท่ ีม่กีารจดัทาํแอปพลเิคชนั 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทํารายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้
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การดสู่วนแอปพลิเคชนัท่ีแก้ไขล่าสดุของฉัน 
สว่นแอปพลเิคชนัทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉันจะแสดงแอปพลเิคชนัทีค่ณุเป็นเจา้ของ และมกีารแกไ้ขลา่สดุ ในการขยายรายการ ใหค้ลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจแอปพลิเคชนัของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจแอปพลเิคชนัของคุณ: 

 รายการแอปพลเิคชนั 

 แอปพลเิคชนัทัง้หมด 

 แอปพลเิคชนัทีป่ฏเิสธทัง้หมด 

 แอปพลเิคชนัทีอ่นุมตัทิัง้หมด 

 แอปพลเิคชนัทีส่ง่ทัง้หมด 

 แอปพลเิคชนัของฉัน 

 แอปพลเิคชนัทีจ่ดัทาํขึ้นลา่สดุทัง้หมด 

 สว่นของรายงานสว่นหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถทาํใหส้ว่นของรายงาน เชน่ รายงานการวเิคราะหแ์อปพลเิคชนั ใชไ้ดบ้นโฮมเพจแอปพลเิคชนัของคณุ) 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจแอปพลิเคชนัของคุณ 

1 ในโฮมเพจแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการแอปพลิเคชนั 
ในการจดัการแอปพลเิคชนั ดําเนนิงานต่อไปนี้: 

 การจดัทาํแอปพลเิคชนั (ในหน้า 428) 

 การสง่แอปพลเิคชนัเพือ่อนุมตั ิ(ในหน้า 428) 

 การประเมนิแอปพลเิคชนั (ในหน้า 429) 

 การปฏเิสธแอปพลเิคชนั (ในหน้า 430) 

 การเรยีกคนืแอปพลเิคชนั (ในหน้า 430) 

 การยกเลกิแอปพลเิคชนั (ในหน้า 431) 

 การลบแอปพลเิคชนั (ในหน้า 431) 

 การอมิปอรต์แอปพลเิคชนั (ในหน้า 431) 

 ฟิลด์แอปพลเิคชนั (โปรดดูที ่"ฟิลด์การสมคัร" ในหน้า 431)  

สาํหรบัขัน้ตอนเพิม่เตมิทัว่ไปของเรคคอรด์ทัง้หมด โปรดดูที ่การทาํงานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 
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สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การจดัทาํแอปพลิเคชนั 
จาก Oracle CRM On Demand คณุสามารถจดัทาํการสมคัรไดโ้ดยการป้อนขอ้มลูในฟอรม์ 

การจดัทาํการสมคัร 

1 จากเพจรายการการสมคัร คลกิ ใหม่ 

2 ในฟิลด์ชือ่การสมคัร ใหป้้อนชือ่ของการสมคัรทีคุ่ณกาํลงัจดัทาํ 

คําแนะนํา: ชือ่การสมคัรแต่ละชือ่ตอ้งไม่ซํ้ากนั  

3 ในสว่นการสมคัรทีส่ง่โดย ใหป้้อนชือ่และนามสกลุในฟิลด์ทีเ่หมาะสม 

4 อปัเดตฟิลด์ทีเ่หลอืในเพจแกไ้ขการสมคัรตามความตอ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์แต่ละฟิลด ์โปรดดูที ่ฟิลด์การสมคัร (ในหน้า 431) 

5 บนัทกึการสมคัร 
 

การส่งแอปพลิเคชนัเพือ่อนุมติั 
การสมคัรของคูค่า้ใหเ้จา้ของแบรนด์ตรวจสอบ ปฏเิสธ และอนุมตักิารสมคัรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ตอ้งสรา้งการสมคัรกอ่น โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํการสมคัรที ่การสรา้งการสมคัร (โปรดดูที ่"การจดัทาํแอปพลเิคชนั" ในหน้า 428) 
ตอ้งสรา้งกฎเวริ์กโฟลว์ทีร่ะบุผูใ้ชท้ีเ่หมาะสมเป็นผูอ้นุมตัสิาํหรบัการสมคัร โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํกฎเวริก์โฟลวท์ี ่การจดัทาํกฎเวริ์กโฟลว์ 

การส่งการสมคัรเพือ่ขออนุมติั 

1 เลอืกการสมคัรทีคุ่ณตอ้งการสง่การสมคัรจากสว่นการสมคัรทัง้หมดในโฮมเพจการสมคัร 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกการสมคัรที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 
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2 ในเพจรายละเอยีดการสมคัร ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขการสมคัร ใหเ้ลอืก สง่แลว้ จากฟิลด์สถานะการสง่ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หลงัจากเปลีย่นฟิลด์สถานะการสง่เป็น สง่แลว้ และบนัทกึเรคคอรด์ กจิกรรมต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สถานะการอนุมตัถิูกตัง้คา่เป็น รอการอนุมตั ิ

 วนัทีส่ง่จะตัง้คา่โดยอตัโนมตัเิป็นเวลาทีล่งไวป้จัจบุนั 

 การอนุมตัขิองใบสมคัรจะเริม่ข ึน้ กฎเวริก์โฟลวจ์ะตัง้คา่ฟิลด์ผูอ้นุมตัขิองใบสมคัรเป็นผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม  

 ผูอ้นุมตัจิะถกูเพิม่ในทมีของการสมคัรหากผูอ้นุมตัไิมไ่ดม้อียู่แลว้ 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งทางอเีมล์หากมกีารตัง้คา่ใหส้ง่อเีมล ์
 

การประเมินแอปพลิเคชนั 
เจา้ของแบรนด์ตอ้งสรรหาคู่คา้ทีเ่หมาะสมสาํหรบัโปรแกรมคูค่า้ เมือ่คูค่า้เป้าหมายสมคัรเป็นหุน้สว่น หรอืคู่คา้ทีม่อียู่สมคัรเป็นสมาชกิโปรแกรมเพิม่เตมิกบัเจา้ของแบรนด์ Oracle CRM On 
Demand จะอนุญาตใหเ้จา้ของแบรนด์ประเมนิใบสมคัร จากนัน้เจา้ของแบรนด์จะสามารถอนุมตัหิรอืปฏเิสธใบสมคัรนัน้ได ้

ในการประเมินใบสมคัร 

1 จากเพจรายการใบสมคัร ใหค้ลกิทีช่ ือ่ใบสมคัรทีคุ่ณตอ้งการประเมนิ 

2 ในเพจรายละเอยีดใบสมคัร ใหป้ระเมนิฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3 หากคุณตอ้งการทาํการเปลีย่นแปลง เชน่ อนุมตัหิรอืปฏเิสธใบสมคัร ใหค้ลกิ แกไ้ข 

4 ในเพจการแกไ้ขใบสมคัร ใหท้าํการเปลีย่นแปลงทีจ่ําเป็นต่อใบสมคัรแลว้คลกิ บนัทกึ 

 
 

การอนุมติัการสมคัร 
เจา้ของแบรนด์สามารถใช ้Oracle CRM On Demand ในการอนุมตักิารสมคัรของคูค่า้เพือ่ใหเ้ป็นคู่คา้ทีย่อมรบัได้ 

หมายเหตุ: คณุสามารถอนุมตักิารสมคัรของคูค่า้เฉพาะทีม่กีารกาํหนดใหคุ้ณเป็นผูท้าํการอนุมตัใินปจัจุบนัเทา่นัน้ 

ในการอนุมติัการสมคัรของคู่ค้า 

1 จากเพจรายการการสมคัร ใหค้ลกิทีช่ ือ่การสมคัรของคูค่า้ทีคุ่ณตอ้งการอนุมตั ิ

2 ในเพจรายละเอยีดการสมคัร ใหค้ลกิ แกไ้ข 

3 เปลีย่นสถานะการอนุมตัเิป็น อนุมตัแิลว้ แลว้คลกิ บนัทกึ 
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การปฏิเสธแอปพลิเคชนั 
ในขณะทีก่ารสมคัรกาํลงัผา่นลาํดบัขัน้ตอนการอนุมตั ิผูอ้นุมตัสิามารถปฏเิสธการสมคัรดงักลา่วได้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน การสมคัรตอ้งมสีถานะการส่งเป็น สง่แลว้ 

การปฏิเสธการสมคัร 

1 เลอืกการสมคัรทีคุ่ณตอ้งการปฏเิสธจากส่วนการสมคัรทัง้หมดในโฮมเพจการสมคัร  

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกการสมคัรที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดการสมคัร คลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขการสมคัร ใหเ้ลอืก ปฏเิสธ จากฟิลด์ สถานะการอนุมตั ิแลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการอนุมตัเิป็น ปฏเิสธ และคลกิ บนัทกึ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สถานะการสง่ของการลงทะเบยีนจะยงัคงเป็น สง่แลว้ 

 วนัทีจ่ะถูกลบออกจากฟิลด์วนัทีอ่นุมตั ิแต่วนัทีส่ง่จะยงัคงอยู่ในฟิลด์วนัทีส่ง่ 

หมายเหตุ: หากการสมคัรยงัไมไ่ดร้บัอนุมตั ิจะไมม่วีนัทีป่รากฏขึน้ในฟิลด์วนัทีอ่นุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวจ์ดัทาํเรคคอรด์งานใหมเ่พือ่ตดิตามการดําเนนิการสง่คนืของผูอ้นุมตัหิากไมไ่ดต้ัง้คา่เวริก์โฟลว ์

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งทางอเีมล์ทีเ่หมาะสมหากมกีารตัง้คา่ใหส้ง่อเีมล ์
 

การเรียกคืนแอปพลิเคชนั 
ขณะทีแ่อปพลเิคชนัผา่นเครอืขา่ยการอนุมตั ิคูค่า้สามารถเรยีกคนืแอปพลเิคชนัได้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน แอปพลเิคชนัตอ้งมสีถานะการสง่เป็น สง่แลว้ และสถานะการอนุมตัเิป็น รอการอนุมตั ิ 

ในการเรียกคืนแอปพลิเคชนั 

1 เลอืกแอปพลเิคชนัทีค่ณุตอ้งการเรยีกคนืจากสว่นแอปพลเิคชนัทัง้หมดในโฮมเพจแอปพลเิคชนั 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกการสมคัรที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดการสมคัร คลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขแอปพลเิคชนั เลอืก เรยีกคนื จากฟิลด์สถานะการสง่ แลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการสง่เป็นเรยีกคนื สิง่ต่อไปนี้จะปรากฏ: 

 สถานะผูอ้นุมตัจิะรเีซต็เป็นวา่งเปลา่ 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะจดัทาํงานใหมเ่พือ่ตดิตามการดําเนนิการอนุมตัหิากตัง้คา่กฎเวริก์โฟลวแ์ลว้ 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งทางอเีมล์ทีเ่หมาะสมหากมกีารตัง้คา่ใหส้ง่อเีมล ์
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การยกเลิกแอปพลิเคชนั 
ในขณะทีก่ารสมคัรกาํลงัผา่นลาํดบัขัน้ตอนการอนุมตั ิผูอ้นุมตัสิามารถยกเลกิการสมคัรดงักลา่วได้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน การสมคัรตอ้งมสีถานะการอนุมตัเิป็น อนุมตัแิลว้ กอ่น 

ในการยกเลิกการสมคัร 

1 เลอืกการสมคัรทีคุ่ณตอ้งการยกเลกิจากส่วนการสมคัรทัง้หมดในโฮมเพจการสมคัร 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกการสมคัรที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดการสมคัร ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขการสมคัร ใหเ้ลอืก ยกเลกิแลว้ จากฟิลด์สถานะการอนุมตั ิแลว้คลกิ บนัทกึ 
 

การลบแอปพลิเคชนั 
คณุสามารถลบแอปพลเิคชนัออกจากเพจรายละเอยีดแอปพลเิคชนั 

ในการลบแอปพลิเคชนั 

1 ในเพจรายละเอยีดแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิ แกไ้ข 

กลอ่งขอ้ความปรากฏขึน้โดยถามวา่คุณแน่ใจหรอืไมว่า่ตอ้งการลบแอปพลเิคชนัทีเ่ลอืก 

2 คลกิ ตกลง 

แอปพลเิคชนัจะถูกลบออก 
 

การอิมปอรต์แอปพลิเคชนั 
โดยสว่นใหญ่แลว้ เจา้ของแบรนด์จะเลอืกป็อปปเูลทใบสมคัรคูค่า้เริม่แรกจากทีอ่ ืน่ เจา้ของแบรนด์สามารถป็อปปเูลทใบสมคัรคูค่า้โดยใชเ้ครือ่งมอือมิปอรต์ใน Oracle CRM On Demand 
หรอือาจใชบ้รกิารทางเวบ็เพือ่โหลดขอ้มลูพอรท์ลัของคูค่า้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอมิปอรต์ขอ้มลูโดยใช ้Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่การอมิปอรต์ขอ้มลูของคณุ 
 

ฟิลดก์ารสมคัร 
ใชเ้พจแกไ้ขการสมคัรเพือ่เพิม่การสมคัรหรอือปัเดตรายละเอยีดการสมคัรทีม่อียู่แลว้ เพจแกไ้ขการสมคัรจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของการสมคัร 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขการสมคัรในเพจรายการการสมคัร และเพจรายละเอยีดการสมคัรได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอร์ด ดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 
97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์
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โปรไฟลบ์ริษทั 

ชือ่ ชือ่บรษิทั เพือ่หลกีเลีย่งการซํ้ากนัของเรคคอรด์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชช้ือ่ตามชือ่ทีบ่รษิทัตัง้ไวเ้ป็นตวัย่อ ตวัพมิพใ์หญ่ และอืน่ๆ 

ทีต่ัง้ ทีต่ัง้ของบรษิทั 

หมายเลขโทรศพัทห์ลกั หมายเลขโทรศพัทห์ลกัของบรษิทั 

หมายเลขแฟกซ์หลกั หมายเลขแฟกซ์หลกัของบรษิทั 

เวบ็ไซต์ ทีอ่ยู ่URL ของบรษิทั 

จํานวนพนกังาน จํานวนพนกังานทัง้หมดในบรษิทั 

รายไดต้่อปี ยอดรวมรายไดต้อ่ปีของบรษิทั 

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทีบ่รษิทัแขง่ขนั 

ประเทศ สว่นประเทศของทีอ่ยู่ของบรษิทั 

ทีอ่ยู ่1 ขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัทีอ่ยู่ของบรษิทั 

ทีอ่ยู ่2 ขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัทีอ่ยู่ของบรษิทั 

เมอืง สว่นเมอืงของทีอ่ยู่ของบรษิทั 

จงัหวดั สว่นรฐัหรอืจงัหวดัของทีอ่ยู่ของบรษิทั 

รหสัไปรษณยี์ สว่นรหสัไปรษณยี์ของทีอ่ยู่ของบรษิทั 

การสมคัรท่ีส่งโดย 

ชือ่ ชือ่ของผูส้ง่ 

นามสกลุ นามสกลุของผูส้ง่ 

หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงานของผูส้ง่ 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของผูส้ง่ 

หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงาน หมายเลขแฟกซ์ทีท่าํงานของผูส้ง่ 

ทีอ่ยู่อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูส้ง่ 

ตําแหน่ง ตําแหน่งของผูส้ง่ 

สถานะการสง่ สถานะการสง่ปจัจุบนัของการสมคัร คา่ต่างๆ คอื: ไมไ่ดส้ง่ สง่แลว้ หรอืเรยีกคนื 

ผูอ้นุมตัปิจัจบุนั ชือ่ของบุคคลทีม่อีํานาจในการอนุมตักิารสมคัร 

ประเทศ สว่นประเทศของทีอ่ยู่ของผูส้ง่ 

ทีอ่ยู ่1 ขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัทีอ่ยู่ของผูส้ง่ 
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ทีอ่ยู ่2 ขอ้มลูเพิม่เตมิสาํหรบัทีอ่ยู่ของผูส้ง่ 

เมอืง สว่นเมอืงของทีอ่ยู่ของผูส้ง่ 

จงัหวดั สว่นรฐัหรอืจงัหวดัของทีอ่ยู่ของผูส้ง่ 

รหสัไปรษณยี์ สว่นรหสัไปรษณยี์ของทีอ่ยู่ของผูส้ง่ 

ข้อมูลการเป็นคู่ค้า 

สถานะการอนุมตั ิ สถานะการอนุมตัปิจัจุบนัของการสมคัร คา่ต่างๆ คอื: รอการอนุมตั ิอนุมตัแิลว้ ปฏเิสธ หรอืยกเลกิแลว้ 

วนัทีส่ง่ วนัทีท่ ีส่ง่การสมคัร 

วนัทีอ่นุมตั ิ วนัทีท่ ีอ่นุมตักิารสมคัร 

ประมวลผลโดย: ชือ่ ชือ่ของบุคคลทีต่รวจสอบและตอบรบัหรอืปฏเิสธการสมคัร 

เหตุผลทีป่ฏเิสธ เหตุผลทีป่ฏเิสธการสมคัร คา่ต่างๆ คอื: คดัลอก ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ หรอือืน่ๆ 

โปรแกรมคู่คา้ ชือ่ของโปรแกรมคูค่า้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัร 

ระดบัโปรแกรม ระดบัของโปรแกรมคู่คา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัร 

ประเภทคูค่า้ ประเภทของคู่คา้ทีส่ง่การสมคัร 

สทิธปิระโยชน์ของการเป็นคู่คา้ทีค่า

ดหวงั 
สทิธปิระโยชน์ทีค่าดไวจ้ากการเป็นคู่คา้นี้ เป็นฟิลด์ขอ้ความไมเ่กนิ 500 ตวัอกัษร  

การเป็นคูค่า้ทีม่อียู่ ฟิลด์นี้จะแสดงรายการการเป็นคู่คา้ทีม่อียู่ เป็นฟิลด์ขอ้ความไมเ่กนิ 300 ตวัอกัษร 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

คูค่า้ คูค่า้ทีเ่ชือ่มโยงกบัการสมคัรนี้ 

ทีม่า ทีม่าของการสมคัรนี้ เชน่ เวบ็ไซต์ จดหมาย อเีมล ์และอืน่ๆ 

แคมเปญ แคมเปญทีเ่ป็นผลจากการสมคัรของคูค่า้นี้ แคมเปญนี้เชือ่มโยงกบัการสมคัรนี้ 

ID การสมคัร เลขทีร่ะบุ (ID) ทีไ่มซ่ํ้ากนัสาํหรบัการสมคัรนี้ 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์การสมคัร 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 
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การลงทะเบยีนข้อตกลง 
การลงทะเบยีนขอ้ตกลง คอืกระบวนการทีคู่ค่า้ขอสทิธิใ์นโอกาสการขายแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อเจา้ของแบรนด์ ซึง่จะใหคู้่คา้สามารถแจง้ผูค้า้เกีย่วกบัโอกาสทางการขายทีม่ศีกัยภาพ 
จากนัน้คูค่า้กจ็ะไดร้บัความสาํคญัในโอกาสการขายนัน้กอ่น การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นการคาดการณ์ทีน้่อยกวา่ลดี แต่มากกวา่โอกาสทางการขาย ดงันัน้จงึถูกมองวา่อยู่ระหวา่งลดีและโอกาสทางการขาย 

ในกรณสีว่นใหญ่ คูค่า้จะขอการลงทะเบยีนลดีหรอืโอกาสทางการขายทีคู่่คา้ไดค้น้พบ อย่างไรกต็าม คูค่า้ยงัสามารถขอการลงทะเบยีนโอกาสทางการขายทีเ่จา้ของแบรนด์ไดเ้สนอใหก้บัคูค่า้ไวก้อ่นแลว้ 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในชอ่งทางจําหน่าย ซึง่คู่คา้หลายรายตอ้งแขง่กนัเองหรอืแขง่กบัแผนกขายภายในของผูค้า้เพือ่โอกาสทางการขายเดยีวกนั 
การลงทะเบยีนขอ้ตกลงยงัมปีระโยชน์ในดา้นอืน่ต่อไปนี้: 

 ชว่ยเพิม่การมองเหน็ของเจา้ของแบรนด์ต่อไปป์ไลน์โอกาสทางการขายของคูค่า้ 

 เพิม่ความสามารถของเจา้ของแบรนดใ์นการชกัชวนใหซ้ือ้ของทีม่รีาคาสงูขึน้หรอืซือ้ของผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วเนื่องกนั หรอืทัง้สองอย่าง 

ขณะลงทะเบยีนขอ้ตกลง คูค่า้อาจไมม่ขีอ้มลูเพยีงพอเกีย่วกบัโอกาสทางการขายนัน้ ตวัอย่างเชน่ คูค่า้อาจไมท่ราบวา่คณุลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของผลติภณัฑท์ีลู่กคา้เป้าหมายตัง้ใจจะซือ้คอือะไร 
คูค่า้อาจมคีวามเขา้ใจกวา้งๆ เกีย่วกบัความสนใจของลกูคา้เป้าหมาย ตวัอย่างเชน่  เซริฟ์เวอร์คณุภาพสงู มากกวา่มภีาพทีช่ดัเจนของรายการทีลู่กคา้เป้าหมายจะซือ้ ดงันัน้ขณะลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
คูค่า้สามารถใหข้อ้มลูเพยีงเลก็น้อย หรอืเทา่ทีพ่วกเขาตอ้งการจะใหไ้ด้ 

 

 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการลงทะเบียนข้อตกลง 
โฮมเพจการลงทะเบยีนขอ้ตกลง คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการการลงทะเบยีนขอ้ตกลง  

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจการลงทะเบยีนขอ้ตกลงของคณุได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การสร้างการลงทะเบียนข้อตกลง 
คณุสามารถสรา้งการลงทะเบยีนขอ้ตกลงไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นการลงทะเบยีนทีดู่ลา่สดุสาํหรบัการอนุมตัขิองฉัน โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ 
ฟิลด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 444) 

การทาํงานกบัรายการการลงทะเบียนข้อตกลง 
สว่นรายการการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ต่อไปนี้เป็นสว่นบางสว่นทีส่ามารถแสดงบนโฮมเพจการลงทะเบยีนขอ้ตกลงของคณุ 

รายการการลงทะเบียนข้อตกลง คาํอธิบาย 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทัง้หมด รายการนี้แสดงเรคคอรด์ทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของเรคคอรด์นัน้ 
ไมไ่ดฟิ้ลเตอรก์ารลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีแ่กไ้ขลา่สดุ ฟิลเตอรก์ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีจ่ดัทาํลา่สดุ ฟิลเตอรก์ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงทัง้หมด เรยีงลาํดบัตาม วนัทีจ่ดัทาํ 
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รายการการลงทะเบียนข้อตกลง คาํอธิบาย 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีดู่ลา่สดุ ฟิลเตอรก์ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามรายการทีดู่ลา่สดุ 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะหมดอายุลงใน 30 วนัถดัไป การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีอ่นุมตัแิลว้ทัง้หมดทีม่วีนัหมดอายุภายใน 30 วนัถดัจากวนัทีป่จัจบุนั 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีร่อการอนุมตัขิองฉัน การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทัง้หมดทีม่สีถานะการอนุมตัเิป็น รอการอนุมตั ิซึง่คณุเป็นผูอ้นุมตัปิจัจบุนั 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีไ่มม่กีจิกรรมใน 30 วนัทีผ่า่นมา การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีอ่นุมตัแิลว้ทัง้หมดทีไ่มม่กีจิกรรมในโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 
30 วนัทีผ่า่นมานบัจากวนัทีป่จัจบุนั 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีใ่ชง้าน การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทัง้หมดทีม่สีถานะการอนุมตัเิป็น อนุมตัแิลว้ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ 

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110) 

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การลงทะเบียนข้อตกลงท่ีรอการอนุมติัของฉัน 
การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีร่อการอนุมตัขิองฉันจะแสดงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทัง้หมดทีค่ณุเป็นผูอ้นุมตัปิจัจบุนั แต่ยงัไมท่าํการอนุมตั ิ

ส่วนอ่ืนๆ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจการลงทะเบยีนขอ้ตกลงของคณุได้: 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีอ่นุมตั ิ

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะหมดอายุใน 30 วนัถดัไป 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีไ่มม่กีจิกรรมใน 30 วนัทีผ่า่นมา 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีใ่ชง้าน 

 สว่นของรายงานสว่นหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้ [ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถสรา้งสว่นของรายงาน เชน่ การลงทะเบยีนทีอ่นุมตัแิลว้ตามขนาดการซือ้ขาย (แผนภูมแิทง่), 
การลงทะเบยีนทีอ่นุมตัแิลว้ตามอายุ (แผนภูมแิท่ง), การลงทะเบยีนตามสถานะ (แผนภูมวิงกลม), การลงทะเบยีนทีม่ผีลสาํเรจ็ (ตามระยะเวลา) (แผนภูมแิทง่) หรอืจํานวนการลงทะเบยีน 
(ตามระยะเวลา) (แผนภูมแิท่ง)] 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจการลงทะเบียนข้อตกลงของคณุ 
หากบทบาทของคณุมสีทิธิป์รบัแต่งโฮมเพจ คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิลงในโฮมเพจการลงทะเบยีนขอ้ตกลงของคณุได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุไดต้ัง้คา่ส่วนใดไวส้าํหรบัการแสดงในโฮมเพจการลงทะเบยีนขอ้ตกลงของคณุ 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจการลงทะเบียนข้อตกลงของคณุ 

1 ในโฮมเพจการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงร่าง 
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2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัการสว่นในเพจนัน้ จากนัน้คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการการลงทะเบียนข้อตกลง 
ในการจดัการการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 436) 

 การสง่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเพือ่ขออนุมตั ิ(ในหน้า 437) 

 การอนุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 438) 

 การสง่คนืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 439) 

 การปฏเิสธการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 439) 

 การสง่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงอกีครัง้ (ในหน้า 439) 

 การยกเลกิการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 440) 

 การสิน้สดุงวดการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 440) 

 การอปัเดตการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 441) 

 การเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 441) 

 การคาํนวณขนาดขอ้ตกลง (ในหน้า 441) 

 การเชือ่มโยงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงกบัโอกาสทางการขาย (ในหน้า 442) 

 การแปลงคา่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืโอกาสทางการขาย (ในหน้า 442) 

 โปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละการตัง้คา่บทบาทสาํหรบัการแปลงค่าการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 443) 

 ฟิลด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 444) 
 

การจดัทาํการลงทะเบียนข้อตกลง 
จากภายใน Oracle CRM On Demand คูค่า้สามารถจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลงไดโ้ดยป้อนขอ้มลูลงในฟอรม์ 
คูค่า้สามารถเขา้ใชฟ้อรม์นี้ไดจ้ากหลายพื้นทีภ่ายในแอปพลเิคชนัโดยขึน้กบัสิง่ทีคู่ค่า้กาํลงัดําเนินการและสิง่ทีคู่่คา้ตอ้งการทาํ 
หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิหีนึง่ในการจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจากแทบ็การลงทะเบยีนขอ้ตกลง นอกจากนี้คูค่า้ยงัสามารถจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลงดว้ยวธิอีืน่ไดอ้กีดว้ย โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ 
(ในหน้า 47) 

เมือ่คูค่า้จดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลง คูค่า้อาจกําหนดใหก้ารลงทะเบยีนนัน้เป็นอสิระหรอืเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายกไ็ด ้คูค่า้จะจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ป็นอสิระ 
(การลงทะเบยีนแยกต่างหาก) เมือ่คูค่า้เหน็วา่ตนเองไดพ้บโอกาสทางธุรกจิใหม ่และตอ้งการลงทะเบยีนโอกาสทางธุรกจินัน้กบัเจา้ของแบรนด์เอง 
แต่เจา้ของแบรนด์กอ็าจไมพ่จิารณาโอกาสทางการขายนัน้จนกวา่จะไดม้กีารตรวจสอบโดยบุคคลในหน่วยงาน  

ในกรณนีี้ เมือ่คูค่า้เหน็วา่ตนเองไดพ้บโอกาสทางธุรกจิใหม ่และเจา้ของแบรนด์แยง้วา่ยงัไมใ่ชโ่อกาสทางการขายจนกวา่จะไดม้กีารตรวจสอบและยนืยนัเสยีกอ่น 
การแกป้ญัหาคอืใหคู้ค่า้จดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลง การลงทะเบยีนขอ้ตกลงประกอบดว้ยทัง้โอกาสทางการขายและขอ้มลูการลงทะเบยีน ซึง่เมือ่ถงึเวลาคูค่า้จะยืน่การลงทะเบยีนเพือ่ขออนุมตั ิ
และหากไดร้บัความเหน็ชอบ เจา้ของแบรนด์กจ็ะอนุมตักิารลงทะเบยีนนัน้ กอ่นทีจ่ะทาํการอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ยสาํหรบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
เจา้ของแบรนด์จะเชือ่มโยงการลงทะเบยีนนัน้กบัโอกาสทางการขาย 



การลงทะเบียนข้อตกลง 
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ในการจดัทาํการลงทะเบียนข้อตกลง ให้ทาํดงัน้ี 

1 จากเพจรายการการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหค้ลกิ ใหม ่

2 ในฟอรม์ รายละเอยีดการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

a ถา้การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นของโอกาสทางการขายทีม่อียู ่ใหค้น้หาและเลอืกโอกาสทางการขายในฟิลด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยฟิลด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายทีคุ่ณสามารถมองเหน็ไดเ้ทา่นัน้ 
ฟิลด์ลกูคา้จะถูกสรา้งขึน้โดยอตัโนมตัดิว้ยชือ่ของลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายทีเ่ลอืก 

b ถา้การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นของโอกาสทางการขายใหม ่(หรอืของโอกาสทางการขายทีค่ณุไมม่สีทิธิม์องเหน็) ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายโอกาสทางการขายใหม่ 
และป้อนขอ้มลูต่อไปนี้ในสว่นขอ้มลูโอกาสทางการขาย  

 สกลุเงนิ 

 ขนาดการซือ้ขาย 

 วนัทีปิ่ด 

 ความสนใจในผลติภณัฑ ์

 ขัน้ตอนต่อไป 

c หากการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นของโอกาสทางการขายใหม ่อาจเป็นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงสาํหรบัลกูคา้ทีม่อียู่หรอืลกูคา้ใหม่กไ็ด ้ถา้การลงทะเบยีนขอ้ตกลงใชส้าํหรบัลกูคา้ทีม่อียู่ 
ใหค้น้หาและเลอืกลูกคา้จากฟิลด์ลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งถา้การลงทะเบยีนขอ้ตกลงใชส้าํหรบัลูกคา้ใหม ่ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายลูกคา้ใหม่ และป้อนขอ้มลูในฟิลด์ของสว่นบรษิทัใหมใ่หส้มบูรณ์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง โปรดดูที ่ฟิลด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 444) 

3 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การส่งการลงทะเบียนขอ้ตกลงเพื่อขออนุมติั 
การลงทะเบยีนขอ้ตกลง คอืคาํขอจากคูค่า้ไปยงัเจ้าของแบรนด์เพือ่ขอสทิธิพ์เิศษในการเขา้ใชโ้อกาสทางการขาย เจา้ของแบรนด์อาจจะใหห้รอืไมใ่หต้ามคาํขอ 
บรษิทัสว่นใหญ่มกีระบวนการทีร่ะบุไวช้ดัเจนเพือ่จดัการคาํขออนุมตัเิหลา่นัน้จากคูค่า้ ตามปกต ิ
พนกังานของเจา้ของแบรนด์อย่างน้อยหนึง่คนจะประเมนิการลงทะเบยีนดว้ยหลกัเกณฑห์ลากหลายขอ้และตดัสนิใจวา่จะอนุมตัคิาํขอหรอืไม่ ในบรษิทัขนาดเลก็ 
พนกังานทีต่อ้งอนุมตักิารลงทะเบยีนจะยงัคงเป็นแบบสแตตกิ นัน่คอืผูอ้นุมตัชิดุเดยีวกนัจะอนุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลงทัง้หมด อย่างไรกต็าม ในบรษิทัขนาดใหญ่ 
กลุม่ผูอ้นุมตัทิีต่อ้งอนุมตักิารลงทะเบยีนจะเป็นแบบไดนามกิและขึน้อยู่กบัหลากหลายปจัจยั เชน่ ขนาดการซือ้ขาย คูค่า้ ผลติภณัฑ์ และอืน่ๆ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน จดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลง โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลงที ่การจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 436) 
จดัทาํกฎเวริก์โฟลวท์ีร่ะบุผูใ้ชท้ีเ่หมาะสมเป็นผูอ้นุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลง โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํกฎเวริ์กโฟลว์ที ่การจดัทํากฎเวริก์โฟลว์ 

ในการส่งการลงทะเบียนข้อตกลงเพือ่อนุมติั 

1 ในฟิลด์สถานะการสง่ในเพจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหเ้ลอืก สง่แลว้ 

การเปลีย่นสถานะการสง่เป็น สง่แลว้ จะเริม่ตน้กระบวนการอนุมตั ิใครกต็ามทีอ่ปัเดตสทิธิเ์ขา้ใชก้ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงสามารถเริม่ตน้กระบวนการอนุมตั ิ

2 คลกิบนัทกึ 

หลงัจากเปลีย่นฟิลด์สถานะการสง่เป็น สง่แลว้ กจิกรรมต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สถานะการอนุมตัถิูกตัง้คา่เป็น รอการอนุมตั ิ



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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 วนัทีส่ง่จะตัง้คา่โดยอตัโนมตัเิป็นเวลาทีล่งไวป้จัจบุนั 

 การกาํหนดเสน้ทางของการลงทะเบยีนเริม่ตน้ กฎเวริก์โฟลวต์ัง้คา่ฟิลด์ ผูอ้นุมตั ิของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม 

 ผูอ้นุมตัถิูกเพิม่ลงในทมีการลงทะเบยีนขอ้ตกลงหากยงัไมม่ผีูอ้นุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวส์ง่การแจง้ทางอเีมลห์ากตัง้คา่กฎเวริก์โฟลว ์
 

การอนุมติัการลงทะเบียนขอ้ตกลง 
บุคคลมากกวา่หนึง่คนภายในบรษิทัของคณุอาจต้องอนุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลงกอ่นทีจ่ะถอืวา่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นโอกาสทีถู่กตอ้ง ขึน้อยู่กบักระบวนการธุรกจิของบรษิทัของคณุ 
ในขณะนี้เสน้ทางการอนุมตัเิป็นกระบวนการแบบดําเนนิการดว้ยตนเองและสนบัสนุนระดบัการอนุมตัหินึง่ระดบัเทา่นัน้ คณุตอ้งแกไ้ขฟิลด์ผูอ้นุมตัปิจัจุบนัเพือ่ยา้ยการลงทะเบยีนไปตามขัน้ตอนการอนุมตั ิ

หมายเหตุ: คณุสามารถใชก้ารอนุมตัหิลายระดบัไดเ้มือ่ผูอ้นุมตัแิต่ละคนในกระบวนการอนุมตัอิปัเดตฟิลด์ผูอ้นุมตัสิาํหรบัผูอ้นุมตัถิดัไปในกระบวนการ 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะไดร้บัการอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ยเฉพาะเมือ่เชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย หากการลงทะเบยีนไมไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย (ตวัอย่างเชน่ 
เป็นการลงทะเบยีนแบบสแตนด์อโลน) จะตอ้งเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายทีม่อียู่ หรอืตอ้งแปลงเป็นโอกาสทางทางการขายดว้ยตนเอง 
โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นโอกาสทางการขายที ่การแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืโอกาสทางการขาย (โปรดดูที ่
"การแปลงค่าการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืโอกาสทางการขาย" ในหน้า 442) เมือ่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงไดร้บัการอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ย 
หน่วยงานคูค่า้จะสามารถดูโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งได ้เนื่องจากผูใ้ชข้องคูค่า้อาจจําเป็นตอ้งเขา้ใชโ้อกาสทางการขาย 

หมายเหต:ุ หน่วยงานคูค่า้สามารถดูโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ฉพาะเมือ่มกีารอนุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลง เมือ่การลงทะเบยีนถูกสง่คนืหรอืปฏเิสธ 
จะไมไ่ดร้บัสทิธิใ์หดู้โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง (หากม)ี 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน สถานะการสง่ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงตอ้งตัง้คา่เป็น สง่แลว้ กอ่นทีค่ณุจะอนุมตัไิด ้

การอนุมติัการลงทะเบียนข้อตกลง 

1 ในฟิลด์สถานะการอนุมตัใินหน้าแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหเ้ลอืก อนุมตัแิลว้ 

2 คลกิบนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นแปลงสถานะการอนุมตัเิป็น อนุมตั ิเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่คา่สถานะการสง่คอื สง่แลว้ หากสถานะการสง่เป็นคา่อืน่ การตรวจสอบจะลม้เหลว 
และมกีารสรา้งขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่ฟิลด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งถูกป็อปปเูลทดว้ยโอกาสทางการขาย 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่โอกาสทางการขายทีร่ะบุในฟิลด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ดเ้ชือ่มโยงอยู่แลว้กบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีอ่นุมตั ิ

 ชอ่งทาํเครือ่งหมาย ลงทะเบยีนแลว้ ในสว่นหวัโอกาสทางการขายจะถูกเลอืก 

 ฟิลด์วนัทีห่มดอายุการลงทะเบยีนในสว่นหวัโอกาสทางการขายจะถูกป็อปปเูลทดว้ยวนัทีห่มดอายุของการลงทะเบยีนทีอ่นุมตั ิ 

 ขอ้มลูคูค่า้จากการลงทะเบยีนทีอ่นุมตัจิะถูกคดัลอกไปยงัสว่นหวัของโอกาสทางการขาย 

 ผูอ้นุมตัขิ ัน้สดุทา้ยจะเปลีย่นเป็นผูใ้ชป้จัจบุนั ฟิลด์ผูอ้นุมตัปิจัจบุนัจะไมอ่ปัเดต 

 วนัทีอ่นุมตัจิะเปลีย่นเป็นวนัทีป่จัจบุนัใน Oracle CRM On Demand 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะจดัทาํงานใหมเ่พือ่ตดิตามการดําเนนิการอนุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งทางอเีมล์ทีเ่กีย่วขอ้งหากมกีารตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลวไ์ว ้
 



การลงทะเบียนข้อตกลง 
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การส่งคืนการลงทะเบียนข้อตกลง 
เมือ่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงผา่นขัน้ตอนการอนุมตั ิผูอ้นุมตัสิามารถสง่คนืการลงทะเบยีนกลบัไปยงัผูจ้ดัทาํเพือ่เปลีย่นแปลงพารามเิตอรข์องการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน การลงทะเบยีนขอ้ตกลงตอ้งมสีถานะการสง่เป็น สง่แลว้ 

การส่งคืนการลงทะเบียนข้อตกลง 

 ในฟิลด์สถานะการอนุมตัเิพจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหเ้ลอืก สง่คนื แลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นแปลงสถานะการอนุมตัเิป็นสง่คนื เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สถานะการสง่ของการลงทะเบยีนจะเป็น ไมไ่ดส้ง่ 

 วนัทีจ่ะถูกลบออกจากฟิลด์วนัทีอ่นุมตั ิแต่วนัทีส่ง่จะยงัคงอยู่ในฟิลด์วนัทีส่ง่ 

 เรคคอรด์งานจะถูกจดัทาํขึน้เพือ่ตดิตามการดําเนินการส่งคนืของผูอ้นุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งทางอเีมล์ทีเ่กีย่วขอ้งหากมกีารตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลวไ์ว ้

ในขณะนี้ผูจ้ดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะสามารถอปัเดตการลงทะเบยีนขอ้ตกลงและสง่ใหมไ่ดท้นัท ีสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสง่การลงทะเบยีนขอ้ตกลง โปรดดูที ่
การสง่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเพือ่ขออนุมตั ิ(ในหน้า 437) 
 

การปฏิเสธการลงทะเบียนข้อตกลง 
เมือ่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงผา่นขัน้ตอนการอนุมตั ิผูอ้นุมตัสิามารถปฏเิสธการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน การลงทะเบยีนขอ้ตกลงตอ้งมสีถานะการสง่เป็น สง่แลว้ 

ในการปฏิเสธการลงทะเบียนข้อตกลง 

 ในฟิลด์สถานะการอนุมตัเิพจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหเ้ลอืก ปฏเิสธ แลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นแปลงสถานะการอนุมตัเิป็น ปฏเิสธ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สถานะการสง่ของการลงทะเบยีนจะยงัคงเป็น สง่แลว้ 

 วนัทีจ่ะถูกลบออกจากฟิลด์วนัทีอ่นุมตั ิแต่วนัทีส่ง่จะยงัคงอยู่ในฟิลด์วนัทีส่ง่ 

 เรคคอรด์งานจะถูกจดัทาํขึน้เพือ่ตดิตามการดําเนินการส่งคนืของผูอ้นุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะจดัทาํการระบุทางอเีมลท์ีเ่หมาะสมหากมกีารตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลว์ 
 

การส่งการลงทะเบียนขอ้ตกลงอีกครัง้ 
เมือ่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเขา้สูก่ระบวนการอนุมตั ิผูอ้นุมตัอิาจตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่อนุมตัหิรอืปฏเิสธการลงทะเบยีน ในกรณนีี้ 
ผูอ้นุมตัอิาจสง่คนืการลงทะเบยีนไปยงัเจา้ของและชีแ้จงเหตุผลของการสง่คนื หรอืเจา้ของการลงทะเบยีนอาจเรยีกคนืการลงทะเบยีนเพือ่ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ 

หลงัจากไดร้บัคนืหรอืเรยีกคนืการลงทะเบยีน เจา้ของสามารถอปัเดตการลงทะเบยีนนัน้ได้ หลงัจากเจา้ของอปัเดตการลงทะเบยีนขอ้ตกลงแลว้ เจา้ของสามารถสง่การลงทะเบยีนเพือ่ขออนุมตัใิหมอ่กีครัง้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน สถานะการสง่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงตอ้งเป็นเรยีกคนืหรอืไมไ่ดส้ง่ 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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ในการส่งการลงทะเบียนข้อตกลงเพือ่ขออนุมติัใหมอี่กครัง้ 

1 ในเพจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหเ้พิม่ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

2 ในฟิลด์สถานะการสง่ในเพจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหเ้ลอืก สง่แลว้ 

เมือ่สถานะการสง่เปลีย่นเป็นสง่แลว้เป็นจุดเริม่กระบวนการอนุมตั ิผูท้ ีม่สีทิธิเ์ขา้ใชเ้พือ่อปัเดตการลงทะเบยีนขอ้ตกลง สามารถเริม่กระบวนการอนุมตัไิด ้จากนัน้คลกิบนัทกึ 

เมือ่ฟิลด์สถานะการสง่เปลีย่นเป็นสง่แลว้ สิง่ต่อไปนี้จะปรากฏขึน้: 

 สถานะการอนุมตัถิูกตัง้คา่เป็น รอการอนุมตั ิ

 วนัทีส่ง่จะตัง้คา่โดยอตัโนมตัเิป็นเวลาทีล่งไวป้จัจบุนั 

 การกาํหนดเสน้ทางการลงทะเบยีนจะเริม่ตน้ เวริก์โฟลวจ์ะกาํหนดฟิลด์ผูอ้นุมตัสิาํหรบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงใหก้บัผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม  

 ผูอ้นุมตัถิูกเพิม่ลงในทมีการลงทะเบยีนขอ้ตกลงหากยงัไมม่ผีูอ้นุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งทางอเีมล์ทีเ่กีย่วขอ้งหากมกีารตัง้คา่กฎเวริ์กโฟลวไ์ว ้
 

การยกเลิกการลงทะเบียนขอ้ตกลง 
เจา้ของแบรนด์สามารถยกเลกิการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเมือ่ตัง้คา่ฟิลด์สถานะการอนุมตัเิป็นคา่ใดคา่หนึง่ต่อไปนี้: 

 รอการอนุมตั ิ 

 อนุมตั ิ

ไมร่องรบัการยกเลกิการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเมือ่สถานะการอนุมตัเิป็นคา่อืน่ 

การยกเลิกการลงทะเบียนข้อตกลง 

 ในฟิลด์สถานะการอนุมตัใินเพจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหเ้ลอืก ยกเลกิแลว้ แลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่มกีารยกเลกิการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีอ่นุมตั ิการอปัเดตต่อไปนี้จะเกดิกบัโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ไมม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ลงทะเบยีนแลว้ 

 ฟิลด์วนัทีห่มดอายุการลงทะเบยีนเปลีย่นเป็นคา่นัล 

 ฟิลด์คูค่า้ทีล่งทะเบยีนเปลีย่นเป็นคา่นลั 
 

การส้ินสุดงวดการลงทะเบียนข้อตกลง 
คณุสามารถสิน้สดุระยะเวลาสาํหรบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงไดท้กุเมือ่ โดยตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไข 2 ขอ้ต่อไปนี้: 

 ฟิลดส์ถานะการส่งในเรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลงขณะนี้ถูกกาํหนดเป็นสง่แลว้ 

 ฟิลดส์ถานะการอนุมตัใินเรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลงขณะนี้ถูกกาํหนดเป็นอนุมตัแิลว้ 

ในการส้ินสุดระยะเวลาสาํหรบัการลงทะเบียนข้อตกลง 

 ในฟิลด์สถานะการอนุมตัใินเพจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหเ้ลอืก หมดอาย ุจากนัน้คลกิ บนัทกึ 
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เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการอนุมตัเิป็นหมดอายุ สิง่ต่อไปนี้จะปรากฏ: 

 ชอ่งทาํเครือ่งหมายลงทะเบยีนในสว่นหวัโอกาสทางการขายไมไ่ดถู้กเลอืก 

 วนัทีใ่นฟิลด์วนัทีห่มดอายุการลงทะเบยีนในสว่นหวัโอกาสทางการขายจะสง่คนืคา่นลั  

 ฟิลด์คูค่า้ทีล่งทะเบยีนในส่วนหวัโอกาสทางการขายจะสง่คนืคา่นลั 
 

การอปัเดตการลงทะเบียนขอ้ตกลง 
คณุไมจ่ําเป็นตอ้งมขีอ้มลูทกุอย่างทีค่ณุตอ้งการเมือ่สรา้งการลงทะเบยีนขอ้ตกลงครัง้แรก นอกจากนี้ 
คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูผลติภณัฑไ์ปยงัการลงทะเบยีนไดเ้ฉพาะหลงัจากสรา้งการลงทะเบยีนขอ้ตกลงแลว้เทา่นัน้ ดงันัน้ Oracle CRM On Demand 
จงึชว่ยใหค้ณุสามารถดูและแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีค่ณุมสีทิธิด์ู 

เมือ่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงมสีถานะเป็น ไมไ่ดส้ง่ หรอื เรยีกคนื คณุจะสามารถแกไ้ขการลงทะเบยีน หรอืเพิม่/ลบรายการสนิคา้รายได ้เมือ่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงมสีถานะอืน่ 
คณุจะไมส่ามารถทาํการเปลีย่นแปลงเหลา่นี้ได ้

ในการอปัเดตการลงทะเบียนข้อตกลง ให้ทาํดงัน้ี 

1 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายการการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

2 ทาํการเปลีย่นแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงตามตอ้งการในเพจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง จากนัน้ใหค้ลกิ บนัทกึ 
 

การเช่ือมโยงผลิตภณัฑก์บัการลงทะเบียนขอ้ตกลง 
เมือ่คณุลงทะเบยีนโอกาสทางการขายใหม่ คณุมแีนวคดิเกีย่วกบัประเภทและปรมิาณผลติภณัฑ์ทีล่กูคา้เป้าหมายมคีวามสนใจ 
สิง่สาํคญัคอืการบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเนื่องจากหลายบรษิทัดูทีผ่ลติภณัฑเ์มือ่พจิารณาอนุมตักิารลงทะเบยีน 
กอ่นแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นโอกาสทางการขายกอ่นการอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ย 
สิง่สาํคญัคอืการบนัทกึขอ้มลูสายผลติภณัฑใ์นขอ้ตกลงเพือ่ใหส้ามารถคดัลอกขอ้มลูนี้ไปยงัโอกาสทางการขายไดเ้มือ่ทาํการแปลงคา่ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งกาํหนดใหส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของ รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ แสดงอยู่ในเพจรายละเอยีด หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏอยูใ่นเพจรายละเอยีด 
คลกิทีล่งิค ์แกไ้ขโครงรา่ง และเพิม่สว่นดงักลา่วเป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

จดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลง และกาํหนดสถานะเป็นไมไ่ดส้ง่หรอืเรยีกคนื คณุอาจเพิม่สายผลติภณัฑใ์นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงหลงัจดัทาํการลงทะเบยีนกอ่นสง่เพือ่ขออนุมตั ิ

ในการเชือ่มโยงผลิตภณัฑ์กบัการลงทะเบียนข้อตกลง 

1 ในสว่นรายไดจ้ากผลติภณัฑใ์นเพจรายละเอยีดการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหค้ลกิเพิม่ 

2 ในฟิลด ์ป้อนชือ่ผลติภณัฑ์ ปรมิาณ และราคาของผลติภณัฑ์ทีคุ่ณตอ้งการเชือ่มโยงกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง จากนัน้คลกิบนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเชือ่มโยงเรคคอรด์ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 
 

การคาํนวณขนาดขอ้ตกลง 
การลงทะเบยีนขอ้ตกลงอาจมรีายการสายผลติภณัฑเ์ป็นศนูย์ หนึง่ หรอืมากกวา่ทีเ่กีย่วขอ้ง รายการสายผลติภณัฑแ์ต่ละรายการอาจมคีา่รายไดท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
คณุสามารถตัง้คา่ขนาดการซือ้ขายในสว่นหวัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงใหเ้ป็นยอดรวมของรายการสายผลติภณัฑท์ัง้หมด โดยใชก้ารแปลงสกลุเงนิทีเ่หมาะสม 
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งกาํหนดใหส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของ รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ แสดงอยู่ในเพจรายละเอยีด หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏอยูใ่นเพจรายละเอยีด 
คลกิทีล่งิค ์แกไ้ขโครงรา่ง และเพิม่สว่นดงักลา่วเป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

ในการคาํนวณขนาดการซ้ือขาย 

1 ในสว่นรายไดจ้ากผลติภณัฑ ์ของเพจรายละเอยีดการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหค้ลกิ อปัเดตขนาดการซือ้ขาย 

Oracle CRM On Demand ดงึขอ้มลูรายไดจ้ากรายการสนิคา้ และแปลงเป็นสกลุเงนิการซือ้ขาย (ทีร่ะบุในสว่นหวัการลงทะเบยีน) ขณะดําเนนิการแปลงคา่ Oracle 
CRM On Demand จะพจิารณาวนัทีแ่ลกเปลีย่นในรายการสนิคา้ หากไดร้ะบุวนัทีแ่ลกเปลีย่นใหก้บัรายการสนิคา้ จะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในวนันัน้ขณะดําเนินการแปลงคา่ 
หากไมไ่ดร้ะบุวนัทีแ่ลกเปลีย่น Oracle CRM On Demand จะใชว้นัทีป่จัจุบนัสาํหรบัการคาํนวณการแปลงคา่  

รายไดท้ีแ่ปลงคา่แลว้จากรายการสนิคา้แต่ละรายการจะเพิม่ในการรนัยอดรวม และคา่ผลลพัธ์จะถูกป็อปปเูลทในฟิลด์ขนาดการซือ้ขายในสว่นหวัการลงทะเบยีน 

2 คลกิ บนัทกึ 

 
 

การเช่ือมโยงการลงทะเบียนข้อตกลงกบัโอกาสทางการขาย 
Oracle CRM On Demand ใหค้ณุเชือ่มโยงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีม่อียู่กบัโอกาสทางการขายทีม่อียู่และเปลีย่นการเชือ่มโยงระหว่างสองรายการได้ 
และการลงทะเบยีนขอ้ตกลงอาจเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายทีไ่มถ่กูตอ้ง 

การเชือ่มโยงการลงทะเบียนข้อตกลงกบัโอกาสทางการขาย 

1 ในเพจรายการการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหค้ลกิ แกไ้ข สาํหรบัการลงทะเบยีนทีคุ่ณตอ้งการทาํงานดว้ย 

2 ในฟิลด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งในเพจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหค้น้หาและเลอืกโอกาสทางการขายทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง แลว้คลกิ บนัทกึ 
 

การแปลงค่าการลงทะเบียนขอ้ตกลงเป็นบริษทั ผูติ้ดต่อ หรอืโอกาสทางการขาย 
ถา้บทบาทผูใ้ชข้องคณุมกีารตัง้คา่ทีเ่หมาะสม คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ และโอกาสทางการขาย 
หรอืรวมขอ้มลูการลงทะเบยีนขอ้ตกลงกบัเรคคอร์ดทีม่อียู่โดยการแปลงคา่เรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง เรคคอรด์โอกาสทางการขายใหมส่ามารถรวมขอ้มลูทีม่ผีลกระทบกบัการคาํนวณรายได ้
ซึง่ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของบรษิทัของคณุ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คณุตอ้งดําเนนิงานต่อไปนี้: 

 จดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลง โปรดดูที ่การจดัทําการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 436) 

 ตัง้คา่บทบาทและโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่เหลา่นี้ โปรดดูที ่โปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละการตัง้คา่บทบาทสาํหรบัการแปลงคา่การลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 
443) 

การแปลงการลงทะเบียนข้อตกลงเป็นบริษทั ผูติ้ดต่อ หรือโอกาสทางการขาย 

1 เลอืกการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีค่ณุตอ้งการแปลงจากสว่นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทัง้หมดในโฮมเพจการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกการลงทะเบยีนขอ้ตกลง โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 
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2 ในเพจรายละเอยีดการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหค้ลกิปุ่ม แปลงเป็นโอกาสทางการขาย 

3 ในเพจแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี้: 

 ในการสรา้งเรคคอรด์ของบรษิทัและผูต้ดิต่อใหมใ่หก้บัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงนี้ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกสรา้งบรษิทัใหมอ่ตัโนมตั ิและสรา้งผูต้ดิต่อใหมอ่ตัโนมตั ิ

ในสว่นบรษิทั ฟิลด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะปรากฏในฟิลด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งตามคา่ดฟีอลต์ ในสว่นผูต้ดิต่อ 
ชือ่และนามสกลุของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะปรากฏขึน้ตามคา่ดฟีอลต์ 

 ในการจดัทาํโอกาสทางการขายใหมแ่ละเชือ่มโยงโอกาสทางการขายนัน้กบับรษิทัและผูต้ดิต่อทีม่อียู่ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใชบ้รษิทัทีม่อียู่ และใชผู้ต้ดิต่อทีม่อียู ่

หากเรคคอรด์การลงทะเบยีนมบีรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทันี้จะปรากฏในฟิลด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หากเรคคอรด์การลงทะเบยีนมผีูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูต้ดิต่อนี้จะปรากฏในฟิลด์ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในการเชือ่มโยงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงกบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิไอคอนคน้หา ซึง่อยู่ถดัจากฟิลด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืฟิลด์ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง และเลอืกบรษิทัและผูต้ดิต่ออืน่ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชือ่ทีป่รากฏในฟิลด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งและฟิลด์ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ถูกตอ้ง และเลอืกตวัเลอืกใชบ้รษิทัทีม่อียู่ และใชผู้ต้ดิต่อทีม่อียู ่

4 ในการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นโอกาสทางการขาย ใหเ้ลอืกจดัทาํโอกาสอตัโนมตั ิและป้อนขอ้มลูในฟิลด ์

ชือ่ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะปรากฏในฟิลด์ชือ่โอกาสทางการขายตามคา่ดฟีอลต์ ขอ้มลูในฟิลด์รายได ้วนัทีปิ่ด ขัน้ตอนถดัไป และคาํอธบิายจะถูกนําไปยงัเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
คณุสามารถแกไ้ขขอ้มลูนี้ในเพจแปลงคา่การลงทะเบยีนขอ้ตกลง คณุยงัสามารถเชือ่มโยงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงกบัโอกาสทางการขายทีม่อียู่ได ้โดยดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

a เลอืกตวัเลอืกใชโ้อกาสทางขายทีม่อียู่  

b เลอืกโอกาสทางการขายทีเ่หมาะสมโดยใชไ้อคอนคน้หาถดัจากฟิลด์โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 ในการแปลงคา่การลงทะเบยีนขอ้ตกลง ใหค้ลกิ บนัทกึ 
 

โปรไฟลก์ารเขา้ใช้และการตัง้ค่าบทบาทสาํหรบัการแปลงค่าการลงทะเบียนขอ้ตกลง 
ในกรแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืโอกาสทางการขาย คณุตอ้งมกีารตัง้คา่ทีเ่หมาะสมในโปรไฟล์การเขา้ใชแ้ละในบทบาทผูใ้ช ้หวัขอ้นี้จะอธบิายการตัง้คา่ทีจ่ําเป็น 

การตัง้ค่าโปรไฟลก์ารเข้าใช้สาํหรบัการแปลงการลงทะเบียนข้อตกลง 
ระดบัการเขา้ใชท้ีใ่หคุ้ณแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงไดจ้ะแสดงในตารางต่อไปนี้ การตัง้คา่เหลา่นี้ตอ้งใชใ้นโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์และโปรไฟล์การเขา้ใชข้องเจา้ของ 

ตารางต่อไปนี้แสดงระดบัเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ซึง่ใหค้ณุแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงได ้

ประเภทเรคคอรด์ ระดบัการเข้าใช้ 

บรษิทั อ่านและแกไ้ข 

ผูต้ดิต่อ อ่านและแกไ้ข 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง อ่านและแกไ้ข 

โอกาสทางการขาย อ่านและแกไ้ข 

ตารางต่อไปนี้แสดงระดบัเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ใหค้ณุแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงได ้

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ของข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 
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ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ของข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 

บรษิทั ทีอ่ยู ่ อ่าน จดัทาํ และแกไ้ข 

ผูต้ดิต่อ 

 

บรษิทั อ่านและจดัทาํ 

ทีอ่ยู ่ อ่าน จดัทาํ และแกไ้ข 

โอกาสทางการขาย 

 

รายได ้ อ่านและแกไ้ข 

ผูต้ดิต่อ อ่านและจดัทาํ 

การตัง้ค่าบทบาทผูใ้ช้สาํหรบัการแปลงการลงทะเบียนข้อตกลง 
การตัง้คา่บทบาททีใ่หคุ้ณแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงมดีงันี้: 

 บทบาทตอ้งมสีทิธิใ์นการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทตอ้งมกีารตัง้คา่ต่อไปนี้: 

 ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลงในทุกกรณขีองการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 ในการแปลง (ซึง่กค็อืการเชือ่มโยง) การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นโอกาสทางการขายทีม่อียู่ ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

 ในการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นโอกาสทางการขายใหม่ ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านและสามารถจดัทาํไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 

 ในการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นบรษิทัทีม่อียู ่ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั 

 ในการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นบรษิทัใหม ่ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านและสามารถจดัทาํไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั 

 ในการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นผูต้ดิต่อทีม่อียู่ ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

 ในการแปลงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นผูต้ดิต่อใหม่ ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายมสีทิธิเ์ขา้ใชง้านและสามารถจดัทาํไดส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การจดัการความสมัพนัธ์คูค่า้ โปรดดูที ่Oracle CRM On Demand for Partner Relationship 
Management Configuration Guide 
 

ฟิลดก์ารลงทะเบียนข้อตกลง 
ใชเ้พจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเพือ่เพิม่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงหรอือปัเดตรายละเอยีดของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีม่อียู่ 
เพจแกไ้ขการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลหลกัของการลงทะเบียนข้อตกลง 

ชือ่ ชือ่ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลง เพือ่หลกีเลีย่งการซํ้ากนัของเรคคอรด์ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชช้ือ่ตามชือ่ทีบ่รษิทัตัง้ไวเ้ป็นตวัย่อ ตวัพมิพใ์หญ่ และอืน่ๆ 



การลงทะเบียนข้อตกลง 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  445 

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ประเภท ประเภทของการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ตวัเลอืกต่างๆ ไดแ้ก:่ มาตรฐาน และไมไ่ดม้าตรฐาน 

สถานะการสง่ สถานะการสง่ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ตวัเลอืกต่างๆ ไดแ้ก:่ ไมไ่ดส้ง่ สง่แลว้ และเรยีกคนื 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีท่ ีก่ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะหมดอายุ 

ราคาพเิศษทีข่อ ระบุวา่การตัง้ราคาพเิศษจําเป็นสาํหรบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงหรอืไม่ 

ลดีทีเ่กีย่วขอ้ง ID เฉพาะสาํหรบัลดีทีเ่ป็นผลจากการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

ID ตวัระบุ (ID) ทีไ่ม่ซํ้ากนัสาํหรบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง  

คูค่า้หลกั บรษิทัคูค่า้ทีค่น้หาการลงทะเบยีนขอ้ตกลง คูค่า้ทีค่น้หาการลงทะเบยีนขอ้ตกลงอาจไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของอกีต่อไป 

คูค่า้หลกั: ทีต่ัง้ ทีต่ัง้ของบรษิทัคูค่า้แรกเริม่ 

โปรแกรมคู่คา้ โปรแกรมคู่คา้ทีม่กีารลงทะเบยีนขอ้ตกลงแนบอยู่ 

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

การสนบัสนุนทีข่อ ระบุวา่การสนบัสนุนกอ่นการขายจําเป็นสาํหรบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงหรอืไม่ 

ข้อมูลโอกาสทางการขาย 

โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง ชือ่โอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

โอกาสทางการขายใหม ่ ระบุวา่โอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบัการลงทะเบยีนเป็นโอกาสใหมห่รอืไม่ 

สกลุเงนิ สกลุเงนิทีเ่ลอืกของโอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

ขนาดการซือ้ขาย ขนาดการซือ้ขายในหน่วยสกลุเงนิทีเ่ลอืก 

วนัทีปิ่ด วนัทีปิ่ดของโอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

ความสนใจในผลติภณัฑ ์ พืน้ทีผ่ลติภณัฑ์ทีล่กูคา้เป้าหมายสนใจ 

ขัน้ตอนต่อไป ขัน้ตอนตรรกะใหมใ่นกระบวนการขายของโอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

ข้อมูลลูกค้า 

ลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ชือ่ของหน่วยงานของลกูคา้ทีเ่ชือ่มโยงกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

ลกูคา้ใหม่ ระบุวา่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงมไีวส้าํหรบัหน่วยงานของลกูคา้ใหม่หรอืไม่ 

ชือ่บรษิทั ชือ่ของหน่วยงานของลกูคา้ 

ประเทศ ประเทศทีห่น่วยงานของลกูคา้ตัง้อยู่ 

ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยู่ของหน่วยงานของลกูคา้ 

เมอืง เมอืงในทีอ่ยู่ของหน่วยงานของลกูคา้ 

รฐั รฐัในทีอ่ยู่ของหน่วยงานของลกูคา้ 
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รหสัไปรษณยี์ รหสัไปรษณยี์ของทีอ่ยู่ของหน่วยงานของลกูคา้ 

ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง ชือ่ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูต้ดิต่อใหม ่ ระบุวา่นีค่อืผูต้ดิต่อใหมห่รอืไม ่

นาย/นาง แสดงการกาํหนดคาํนําหน้าชือ่ทีเ่หมาะสม 

ชือ่ ชือ่ของลกูคา้ 

ชือ่กลาง ชือ่กลางของลกูคา้ 

นามสกลุ นามสกลุของผูต้ดิต่อของลกูคา้ 

ตําแหน่ง ตําแหน่งของผูต้ดิต่อของลกูคา้ 

อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ของลกูคา้ 

หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขโทรศพัทข์องผูต้ดิต่อของลกูคา้ 

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องผูต้ดิต่อของลกูคา้ 

แฟกซ์ หมายเลขแฟกซข์องผูต้ดิต่อของลกูคา้ 

ข้อมูลการอนุมติั 

สถานะการอนุมตั ิ สถานะปจัจุบนัของการอนุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

ผูอ้นุมตัปิจัจบุนั ชือ่ของบุคคลทีต่อ้งอนุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลงถดัไป 

ผูอ้นุมตัขิ ัน้สดุทา้ย ชือ่ของบุคคลทีใ่หก้ารอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ยกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

วนัทีส่ง่ วนัทีท่ ีส่ง่การลงทะเบยีนขอ้ตกลงเพือ่ขออนุมตั ิ

วนัทีอ่นุมตั ิ วนัทีท่ ีก่ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงไดร้บัอนุมตัขิ ัน้สดุทา้ย 

เหตุผลทีป่ฏเิสธ เหตุผลทีป่ฏเิสธการอนุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่250 ตวั 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูด้แูลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห์ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
และฟิลด์หนึ่งหรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

บรษิทัคูค่า้ของเจา้ของ ชือ่ของบรษิทัคูค่า้ทีเ่ป็นเจา้ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 



คําขอ MDF 
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บรษิทัคูค่า้แรกเริม่ ชือ่บรษิทัคู่คา้ทีค่น้หาการลงทะเบยีนขอ้ตกลง คูค่า้ทีค่น้หาการลงทะเบยีนขอ้ตกลงอาจไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของอกีต่อไป 

คาํอธบิาย ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 
 

คําขอ MDF 
เงนิทุนเพือ่การพฒันาตลาด (MDF) ชว่ยใหเ้จา้ของแบรนด์มคีวามสามารถในการกาํหนดเงนิทุนดา้นการตลาดใหก้บัคูค่า้ในวธิทีีเ่หมาะสม 
เพือ่ใหคู้ค่า้สามารถขายผลติภณัฑข์องเจา้ของแบรนด์ในพืน้ทีท่างภูมศิาสตรเ์ฉพาะ หรอืเพือ่ใหคู้ค่า้สามารถทําการตลาดแบรนดข์องคูค่า้ คําขอ MDF คอืคาํขอเงนิทุนทีคู่ค่า้ขอเงนิทุนจากเจา้ของแบรนด์ 

คูค่า้สามารถขอการอนุมตัลิ่วงหน้าเพือ่เป็นทุนใหก้บักจิกรรมทางการตลาด คําขอ MDF ระบุรายละเอยีดของกจิกรรมทางการตลาดและคา่ใชจ้่ายโดยประมาณ จากนัน้ คําขอ MDF 
จะสง่ผา่นกระบวนการอนุมตั ิเจา้ของแบรนด์มเีงนิทนุทีไ่ดร้บัอนุมตัสิาํหรบัคาํขอ MDF และสามารถอนุมตั ิปฏเิสธ หรอืสง่คนืได ้

หลงัจากกจิกรรมทางการตลาดเสรจ็สมบูรณ์ คูค่า้สามารถจดัทาํการเรยีกรอ้งเพือ่ขอคนืเงนิใชจ้่ายทีไ่ดร้บัอนุมตัลิว่งหน้าจากเจา้ของแบรนด ์การเรยีกรอ้งจะจดัทาํเทยีบกบัคาํขอ MDF 
เฉพาะหรอืสามารถมอียู่อย่างอสิระ คําขอ MDF สามารถเชือ่มโยงกบัการเรยีกรอ้งไดเ้พยีงรายการเดยีวเทา่นัน้ เมือ่การเรยีกรอ้งไดร้บัอนุมตั ิเงนิทนุจะถูกหกับรษิทัตามคาํขอ MDF ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจคาํขอ MDF 
โฮมเพจคําขอ MDF คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการคาํขอเงนิทนุเพือ่การพฒันาตลาด (MDF)  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจคาํขอ MDF ได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํคาํขอ MDF 
คณุสามารถจดัทาํคาํขอ MDF ไดโ้ดยการคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นแกไ้ขคาํขอ MDF สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ MDF 

การทาํงานกบัรายการคาํขอ MDF 
สว่นรายการคาํขอ MDF จะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบัคาํขอ MDF 

รายการคําขอ MDF คาํอธิบาย 

คําขอ MDF ทัง้หมด รายการนี้แสดงเรคคอรด์ทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของรายการนัน้ 
รายการนี้จะไม่ฟิลเตอรค์าํขอ MDF 

คําขอ MDF ทีจ่ดัทาํลา่สดุ ฟิลเตอรค์าํขอ MDF ทัง้หมด โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

คําขอ MDF ทีแ่กไ้ขลา่สดุ ฟิลเตอรค์าํขอ MDF ทัง้หมด โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 
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รายการคําขอ MDF คาํอธิบาย 

คําขอ MDF ของฉัน ฟิลเตอรค์าํขอ MDF ดว้ยชือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 

คําขอ MDF ทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน ฟิลเตอรค์าํขอ MDF ดว้ยชือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

คําขอ MDF ทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน ฟิลเตอรค์าํขอ MDF ดว้ยชือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตาม วนัทีแ่กไ้ข 

คําขอ MDF ทีร่อดําเนนิการทัง้หมด คําขอ MDF ทัง้หมดทีม่สีถานะการอนุมตัเิป็น รอการอนุมตั ิหรอืมสีถานะการเรยีกรอ้งเป็น 
สง่การเรยีกรอ้งแลว้ 

คําขอ MDF ทีร่อดําเนนิการของฉัน คําขอ MDF ทีค่ณุเป็นเจา้ของทีม่สีถานะการอนุมตัเิป็น รอการอนุมตั ิ
หรอืมสีถานะการเรยีกรอ้งเป็น สง่การเรยีกรอ้งแลว้ 

คําขอ MDF ทีอ่นุมตัแิลว้ของฉัน คําขอ MDF ทีอ่นุมตัแิลว้ทัง้หมดทีคุ่ณเป็นเจา้ของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดสู่วนคาํขอ MDF ท่ีแก้ไขล่าสดุของฉัน 
สว่นคาํขอ MDF ทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉันจะแสดงคาํขอ MDF ทีคุ่ณแกไ้ขลา่สดุ ในการขยายรายการ คลกิทีล่งิค ์แสดงรายการทัง้หมด 

การดสู่วนคาํขอ MDF ท่ีรอดาํเนินการของฉัน 
สว่นคาํขอ MDF ทีร่อดําเนนิการของฉันจะแสดงคาํขอ MDF ทัง้หมดทีค่ณุเป็นเจา้ของทีม่สีถานะการอนุมตัเิป็น รอการอนุมตั ิหรอืมสีถานะการเรยีกคา่รอ้งเป็น สง่การเรยีกรอ้งแลว้ 
ในการขยายรายการนี้ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจคาํขอ MDF ของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอ MDF ของคณุ: 

 รายการคําขอ MDF 

 ค◌ําขอ MDF ทีร่อดําเนนิการทัง้หมด 

 คําขอ MDF ทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 คําขอ MDF ทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 คําขอ MDF ทีร่อดําเนนิการของฉัน 

 คําขอ MDF ทีอ่นุมตัแิลว้ของฉัน 

 คําขอ MDF ทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 คําขอ MDF ทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 คําขอ MDF ทีร่อการอนุมตัจิากฉัน 
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ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจคาํขอ MDF ของคณุ 

1 ในโฮมเพจคําขอ MDF ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงร่าง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจคาํขอ MDF ใหค้ลกิทีลู่กศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ จากนัน้คลกิบนัทกึ 
 

การจดัการคาํขอ MDF 
ในการจดัการคาํขอ MDF ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การสง่คําขอ MDF เพือ่ขออนุมตั ิ(ในหน้า 449) 

 การเรยีกคนืคาํขอ MDF  (ในหน้า 450) 

 การสง่คนืคาํขอ MDF  (ในหน้า 451) 

 การปฏเิสธคาํขอ MDF (ในหน้า 451) 

 การอนุมตัคิาํขอ MDF  (ในหน้า 452) 

 การยกเลกิคาํขอ MDF  (ในหน้า 452) 

 การสง่การเรยีกรอ้งสาํหรบัคาํขอ MDF (ในหน้า 453) 

 การปฏเิสธการเรยีกรอ้งสาํหรบัคาํขอ MDF (ในหน้า 453) 

 การอนุมตักิารเรยีกรอ้งสาํหรบัคาํขอ MDF (ในหน้า 454) 

สาํหรบัขัน้ตอนเพิม่เตมิทัว่ไปของเรคคอรด์ทัง้หมด โปรดดูที ่การทาํงานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 

สาํหรบักระบวนการทัว่ไปของเรคคอรด์หลายชนดิ โปรดดูทีข่อ้มลูต่อไปนี้:  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)  

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การส่งคาํขอ MDF เพื่อขออนุมติั 
คูค่า้สามารถขอการอนุมตัเิงนิทุนลว่งหน้าสาํหรบักจิกรรมการตลาดโดยสง่คาํขอเงนิทนุเพือ่การพฒันาตลาด (MDF) คําขอ MDF 
จะตอ้งมรีายละเอยีดของกจิกรรมและจํานวนเงนิทีคู่ค่า้คาดวา่จะตอ้งใช ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ใหส้รา้งคาํขอ MDF สรา้งกฎเวริ์กโฟลว์ทีก่าํหนดใหผู้ใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูอ้นุมตัคิาํขอ MDF สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสรา้งกฎเวริ์กโฟลว์ โปรดดูที ่
การสรา้งกฎเวริ์กโฟลว์ 
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ในการส่งคาํขอ MDF เพือ่ขออนุมติั 

1 เลอืกคาํขอ MDF ทีค่ณุตอ้งการสง่เพือ่ขออนุมตัจิากสว่นคาํขอ MDF ทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอ MDF 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกคําขอ MDF โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอ MDF ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจการแกไ้ขคาํขอ MDF ใหเ้ลอืก สง่แลว้ จากฟิลด์สถานะการสง่ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หลงัจากทีคุ่ณเปลีย่นคา่ฟิลด์สถานะการสง่เป็น สง่แลว้ และบนัทกึเรคคอรด์ จะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้: 

 สถานะการอนุมตัถิูกตัง้คา่เป็น รอการอนุมตั ิ

 วนัทีส่ง่จะถูกตัง้คา่เป็นเวลาทีล่งไวใ้นปจัจบุนัโดยอตัโนมตั ิ

 การกาํหนดเสน้ทางของคาํขอ MDF จะเริม่ตน้ขึน้ กฎเวริ์กโฟลวจ์ะตัง้คา่ฟิลด์ผูอ้นุมตัสิาํหรบัคาํขอ MDF เป็นผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูอ้นุมตัจิะถูกเพิม่ลงในทมีของคาํขอ MDF หากไมม่ผีูอ้นุมตัอิยู่ 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งทางอเีมล์ 

คําขอ MDF จะปรากฏในรายการเรคคอรด์เพือ่รอการดําเนนิการจากผูอ้นุมตัแิละจะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัคูค่า้ (เจา้ของ) การอปัเดตคาํขอ (เชน่ การอปัเดตจํานวนเงนิทีข่อ 
การเปลีย่นแปลงเงนิทนุทีเ่กีย่วขอ้ง และอืน่ๆ) จะไมไ่ดร้บัอนุญาต คูค่า้สามารถทาํการเปลีย่นแปลงคาํขอ MDF ทีส่ง่หลงัจากเรยีกคนืไดส้าํเรจ็เท่านัน้ 
 

การเรียกคืนคาํขอ MDF 
หลงัจากสง่คาํขอเงนิทนุพฒันาตลาด (MDF) และกอ่นอนุมตั ิคณุสามารถเรยีกคนืคาํขอได ้หลงัจากเรยีกคนืคาํขอแลว้ คณุสามารถอปัเดตคาํขอและสง่คาํขอเพือ่ขออนุมตัใิหมไ่ด ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คําขอ MDF ตอ้งมสีถานะการสง่เป็นสง่แลว้ และสถานะการอนุมตัเิป็นรออนุมตั ิ 

ในการเรียกคืนคาํขอ MDF 

1 เลอืกคาํขอ MDF ทีค่ณุตอ้งการเรยีกคนืจากส่วนคาํขอ MDF ทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอ MDF 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกคําขอ MDF โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอ MDF ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอ MDF ใหเ้ลอืกเรยีกคนืจากฟิลด์สถานะการสง่ จากนัน้คลกิบนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการสง่เป็นเรยีกคนื สิง่ต่อไปนี้จะปรากฏ: 

 สถานะการอนุมตัจิะถูกรเีซต็เป็นคา่นลั 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสรา้งงานใหมเ่พือ่ตดิตามการดําเนนิการ (ถา้กาํหนดคา่ไว)้ 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งอเีมลท์ีเ่หมาะสม (ถา้กาํหนดคา่ไว)้ 

ขณะนี้คุณสามารถอปัเดตคาํขอ MDF และสง่คําขอใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสง่คาํขอ โปรดดูที ่การสง่คาํขอ MDF สาํหรบัการอนุมตั ิ(โปรดดูที ่"การสง่คาํขอ MDF 
เพือ่ขออนุมตั"ิ ในหน้า 449) 
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การส่งคืนคาํขอ MDF 
เนื่องดว้ยคาํขอเงนิทนุการพฒันาตลาด (Market Development Fund, MDF) ตอ้งผา่นลาํดบัขัน้ตอนการอนุมตั ิผูอ้นุมตัสิามารถสง่คนืคาํขอไปยงัเจา้ของเพือ่ทาํการเปลีย่นแปลง 
หรอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คําขอ MDF ตอ้งมสีถานะการสง่เป็น สง่แลว้ 

ในการส่งคืนคาํขอ MDF 

1 เลอืกคาํขอ MDF ทีค่ณุตอ้งการสง่คนืจากสว่นคาํขอ MDF ทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอ MDF 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกคําขอ MDF โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคําขอ MDF ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอ MDF ใหเ้ลอืก สง่คนื จากฟิลด์ สถานะการอนุมตั ิแลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการอนุมตัเิป็น สง่คนื และคลกิ บนัทกึ รายการต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สถานะการสง่ของคาํขอ MDF ถูกตัง้เป็น ไมไ่ดส้ง่ 

 วนัทีถู่กลบออกจากฟิลด์วนัทีอ่นุมตัลิว่งหน้า อย่างไรกต็าม วนัทีส่ง่จะยงัคงอยู่ในฟิลด์วนัทีส่ง่ 

 เรคคอรด์งานจะถูกจดัทาํขึน้เพือ่ตดิตามการดําเนินการส่งคนืของผูอ้นุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งอเีมลท์ีเ่หมาะสม 

ขณะนี้ เจา้ของคาํขอ MDF สามารถอปัเดตคาํขอและสง่คาํขอใหมไ่ดแ้ลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสง่คาํขอ MDF โปรดดูที ่การสง่คาํขอ MDF เพือ่อนุมตั ิ(โปรดดูที ่"การสง่คาํขอ 
MDF เพือ่ขออนุมตั"ิ ในหน้า 449) 
 

การปฏิเสธคาํขอ MDF 
เมือ่คาํขอเงนิทนุพฒันาการตลาด (MDF) ผา่นขัน้ตอนการอนุมตั ิผูอ้นุมตัสิามารถปฏเิสธคาํขอไดถ้า้ไมส่ามารถอนุมตัจิํานวนเงนิตามทีร่อ้งขอสาํหรบักจิกรรมทางการตลาด 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คําขอ MDF ตอ้งมสีถานะการสง่เป็น สง่แลว้ 

การปฏิเสธคาํขอ MDF 

1 เลอืกคาํขอ MDF ทีค่ณุตอ้งการปฏเิสธจากคาํขอ MDF ทัง้หมดในสว่นคาํขอ MDF ทัง้หมดในโฮมเพจคําขอ MDF 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกคําขอ MDF โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอ MDF ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอ MDF ใหเ้ลอืกฟิลด์ปฏเิสธจาก และสถานะการอนุมตั ิแลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการอนุมตัเิป็น ปฏเิสธ และคลกิ บนัทกึ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สถานะการสง่ของคาํขอ MDF จะยงัคงเป็น สง่แลว้ 

 วนัทีถู่กลบออกจากฟิลด์วนัทีอ่นุมตัลิว่งหน้า อย่างไรกต็าม วนัทีส่ง่จะยงัคงอยู่ในฟิลด์วนัทีส่ง่ 

 เรคคอรด์งานจะถูกจดัทาํขึน้เพือ่ตดิตามการดําเนินการส่งคนืของผูอ้นุมตั ิ
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 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งอเีมลท์ีเ่หมาะสม 

หลงัจากทีป่ฏเิสธคาํขอ MDF แลว้ คาํขอจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัเจา้ของเพือ่ใหไ้มส่ามารถทาํการอปัเดตขอ้มลูไดอ้กีต่อไป 
 

การอนุมติัคาํขอ MDF 
ผูอ้นุมตัสิามารถอนุมตัคิาํขอ MDF ลว่งหน้า และปนัสว่นเงนิทนุสาํหรบักจิกรรมการตลาดทีข่อ ปจัจุบนัการกาํหนดเสน้ทางการอนุมตัสิาํหรบัคาํขอ MDF เป็นกระบวนการทีต่อ้งทาํดว้ยตนเอง 
และสนบัสนุนการอนุมตัเิพยีงระดบัเดยีวเทา่นัน้ 

หมายเหตุ: คณุสามารถทาํการอนุมตัหิลายระดบัได ้เมือ่ผูอ้นุมตัแิต่ละคนในสายการอนุมตัอิปัเดตฟิลด์ผูอ้นุมตัใิหผู้อ้นุมตัริายต่อไปในสายการอนุมตั ิ

ก่อนเร่ิมใช้งาน สถานะการสง่ของคาํขอ MDF ตอ้งถูกตัง้เป็น สง่แลว้ กอ่นทีคุ่ณจะอนุมตัไิด ้

การอนุมติัคาํขอ MDF 

1 เลอืกคาํขอ MDF ทีค่ณุตอ้งการอนุมตัจิากสว่นคาํขอ MDF ทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอ MDF 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกคําขอ MDF โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอ MDF ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอ MDF ใหป้้อนจํานวนเงนิในฟิลด์จํานวนเงนิทีอ่นุมตัลิว่งหน้า 

4 เลอืก อนุมตัแิลว้ จากฟิลด์สถานะการอนุมตั ิแลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นแปลงสถานะการอนุมตัเิป็น อนุมตั ิเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่คา่สถานะการสง่เป็น สง่แลว้ หากสถานะการสง่เป็นคา่อืน่ การตรวจสอบนี้จะลม้เหลว 
และจะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบดูวา่จํานวนเงนิทีอ่นุมตัลิว่งหน้าไมเ่กนิขดีจํากดัการอนุมตัทิีต่ ัง้คา่ไวส้าํหรบัผูอ้นุมตัปิจัจบุนั 
และตรวจสอบดูวา่การอนุมตัไิมไ่ดท้าํใหย้อดดุลของเงนิทุนมคีา่ตดิลบ หากการตรวจสอบลม้เหลว จะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ฟิลดอ์นุมตัคิรัง้ล่าสดุโดยจะเปลีย่นเป็นผูใ้ชค้นปจัจบุนั ฟิลด์ผูอ้นุมตัปิจัจุบนัจะไมถู่กอปัเดต 

 วนัทีอ่นุมตัลิว่งหน้าจะเปลีย่นเป็นวนัทีป่จัจบุนัใน Oracle CRM On Demand 

 เวริก์โฟลวจ์ะจดัทาํงานใหมเ่พือ่ตดิตามการดําเนนิการอนุมตั ิ

 เวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจง้เตอืนอเีมล์ทีเ่หมาะสม 

หลงัจากคาํขอ MDF ไดร้บัการอนุมตัแิลว้ จะกลายเป็นอ่านอย่างเดยีว การอปัเดตเพิม่เตมิจะทาํไมไ่ดย้กเวน้การสง่การเรยีกรอ้งทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขยายเวลาวนัหมดอายุ 
 

การยกเลิกคาํขอ MDF 
เจา้ของแบรนด์สามารถยกเลกิคาํขอเงนิทนุพฒันาตลาด (MDF) ไดท้กุเมือ่หากคาํขอ MDF ไมม่ผีลใชไ้ดอ้กีต่อไป 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน สถานะการอนุมตัคิาํขอ MDF ตอ้งกาํหนดเป็นอนุมตั ิ



คําขอ MDF 
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ในการยกเลิกคาํขอ MDF 

1 เลอืกคาํขอ MDF ทีค่ณุตอ้งการยกเลกิจากสว่นคาํขอ MDF ทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอ MDF 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกคําขอ MDF โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอ MDF ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอ MDF เลอืกยกเลกิจากฟิลด์สถานะการอนุมตั ิจากนัน้คลกิบนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการอนุมตัเิป็น ยกเลกิ จะทําใหเ้กดิสิง่ต่อไปนี้: 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบสถานะการอนุมตัทิีก่าํหนดเป็นอนุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสรา้งงานใหมเ่พือ่ตดิตามการดําเนนิการ 

 เวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจง้เตอืนอเีมล์ทีเ่หมาะสม 

หลงัจากยกเลกิคาํขอ MDF คาํขอจะมสีถานะเป็นอ่านอย่างเดยีว และไมอ่นุญาตใหอ้ปัเดตเพิม่เตมิ 

 
 

การส่งการเรียกรอ้งสาํหรบัคาํขอ MDF 
คูค่า้จะจดัทาํการเรยีกรอ้งเพือ่ขอคนืเงนิทีอ่นุมตัลิ่วงหน้าทีใ่ชไ้ปกบักจิกรรมทางการตลาด การเรยีกรอ้งจะจดัทาํเทยีบกบัคาํขอ MDF เฉพาะหรอืสามารถมอียู่อย่างอสิระ 

การส่งการเรียกร้องคาํขอ MDF  

1 เลอืกคาํขอ MDF ทีค่ณุตอ้งการสง่การเรยีกรอ้งจากสว่นคาํขอ MDF ทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอ MDF 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกคําขอ MDF โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอ MDF ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอ MDF ใหป้้อนจํานวนเงนิในฟิลด์ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อ 

4 จากฟิลด์สถานะการเรยีกรอ้ง ใหเ้ลอืก สง่การเรยีกรอ้งแลว้ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงฟิลดส์ถานะการเรยีกรอ้งเป็น สง่การเรยีกรอ้งแลว้ และมกีารบนัทกึเรคคอรด์แลว้ รายการต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 การกาํหนดเสน้ทางของการเรยีกรอ้งคาํขอ MDF จะเริม่ข ึน้  

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะตัง้คา่ฟิลด์ผูอ้นุมตัขิองคาํขอ MDF เป็นผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม 

 ผูอ้นุมตัจิะถูกเพิม่ลงในทมีของคาํขอ MDF หากไมม่ผีูอ้นุมตัอิยู่ 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งเตอืนอเีมลท์ีเ่หมาะสม 
 

การปฏิเสธการเรียกรอ้งสาํหรบัคาํขอ MDF 
เนื่องจากการเรยีกรอ้งคาํขอเงนิทุนพฒันาการตลาด (MDF) จะผา่นกระบวนการอนุมตั ิผูอ้นุมตัสิามารถปฏเิสธได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน การเรยีกรอ้ง MDF ตอ้งมสีถานะการเรยีกรอ้งเป็น สง่การเรยีกรอ้งแลว้ 
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การปฏิเสการเรียกร้องคาํขอ MDF  

1 เลอืกคาํขอ MDF ทีค่ณุตอ้งการปฏเิสธการเรยีกรอ้งจากสว่นคาํขอ MDF ทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอ MDF 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกคําขอ MDF โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอ MDF ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอ MDF ใหเ้ลอืกการเรยีกรอ้งทีป่ฏเิสธจากฟิลด์สถานะการเรยีกรอ้ง แลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการเรยีกรอ้งเป็น การเรยีกรอ้งทีป่ฏเิสธ และคลกิ บนัทกึ กจิกรรมต่อไปนี้จะเกดิขึน้: กฎเวริ์กโฟลวจ์ะสง่การแจง้ทางอเีมลท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การอนุมติัการเรียกรอ้งสาํหรบัคาํขอ MDF 
ผูอ้นุมตัสิามารถอนุมตักิารเรยีกรอ้งเงนิทุนเพือ่การพฒันาตลาด (MDF) และเสนอเครดติใหก้บัคูค่า้ ขณะนี้การอนุมตัขิองการเรยีกรอ้ง MDF ทาํไดเ้พยีงหนึง่ระดบัเทา่นัน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน สถานะการสง่ของการเรยีกรอ้ง MDF ตอ้งตัง้คา่เป็น สง่การเรยีกรอ้งแลว้ คณุจงึจะอนุมตัไิด ้

ในการอนุมติัการเรียกร้องคาํขอ MDF  

1 เลอืกคาํขอ MDF ทีค่ณุตอ้งการอนุมตักิารเรยีกรอ้งจากสว่นคาํขอ MDF ทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอ MDF 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกคําขอ MDF โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอ MDF ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอ MDF ป้อนจํานวนเงนิในฟิลด์ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตั ิ

4 เลอืกอนุมตักิารเรยีกรอ้งแลว้จากฟิลด์สถานะการเรยีกรอ้ง แลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นแปลงสถานะการอนุมตัเิป็น อนุมตั ิเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตั ิไมเ่กนิวงเงนิอนุมตัทิีก่าํหนดใหก้บัผูอ้นุมตั ิและการอนุมตันิัน้ไม่มผีลใหย้อดดุลเงนิทนุตดิลบ 
หากการตรวจสอบลม้เหลว ระบบจะสรา้งขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีเ่หมาะสม 

 วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้งตัง้คา่เป็นวนัทีป่จัจบุนัใน Oracle CRM On Demand 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งเตอืนอเีมลท์ีเ่หมาะสม 

 เมือ่มกีารอนุมตักิารเรยีกรอ้ง ระบบจะเดบติเงนิทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอ MDF 
 

ฟิลดค์าํขอ MDF 
ใชเ้พจแกไ้ขคาํขอ MDF ในการเพิม่คาํขอเงนิทนุพฒันาตลาด (MDF) หรอือปัเดตรายละเอยีดคาํขอ MDF ทีม่อียู ่เพจแกไ้ขคาํขอ MDF จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของคาํขอ MDF 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลคาํขอ MDF หลกั 

ID ID คําขอ MDF 

ชือ่คาํขอ ชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนัของคาํขอ MDF 

บรษิทัคูค่า้หลกั บรษิทัคูค่า้ทีเ่ป็นผูนํ้าในการสง่คาํขอ MDF 

เงนิทุน ชือ่เงนิทนุทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอ MDF  

สถานะการสง่ สถานะการสง่ เชน่ สง่แลว้ ไมไ่ดส้ง่ หรอืเรยีกคนื 

วนัทีค่รบกาํหนด วนัทีท่ ีคุ่ณตอ้งไดร้บัการอนุมตัคิาํขอ MDF ซึง่กาํหนดเป็นวนัทีว่นันี้บวก 7 วนัตามคา่ดฟีอลต์ 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีใ่นคาํขอ MDF ไมม่ผีลใชไ้ดอ้กีต่อไป 

แคมเปญ ชือ่แคมเปญทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอ MDF 

วตัถุประสงคท์างการตลาด เหตุผลทางการตลาดสาํหรบัคําขอ MDF 

พืน้ที ่ พืน้ทีท่ ีจ่ดัทาํคาํขอ MDF 

ชนดิ ชนดิของคาํขอ MDF 

โปรแกรมคู่คา้ ชือ่โปรแกรมคู่คา้ทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอ MDF 

สกลุเงนิของคาํขอ MDF สกลุเงนิทีร่อ้งขอสาํหรบัคาํขอ MDF 

ข้อมูลรายละเอียดคาํขอ MDF 

วนัทีเ่ริม่ตน้  วนัทีแ่ละเวลาทีก่จิกรรมทางการตลาดเริม่ต้น คณุสามารถใชก้ารควบคมุปฏทินิเพือ่เปลีย่นวนัทีน่ี้ 

วนัทีส่ ิ้นสดุ  วนัทีแ่ละเวลาทีก่จิกรรมทางการตลาดสิน้สดุ คณุสามารถใชก้ารควบคมุปฏทินิเพือ่เปลีย่นวนัทีน่ี้ 

จํานวนเงนิทีข่อ  ยอดรวมจํานวนเงนิทีข่อสาํหรบักจิกรรมทางการตลาด  

จํานวนเงนิทีอ่นุมตัลิว่งหน้า เจา้ของแบรนด์ป้อนยอดเงนิรวมทีอ่นุมตัลิว่งหน้าสําหรบักจิกรรมทางการตลาด 

สถานะการอนุมตั ิ สถานะการอนุมตัใินปจัจุบนัสาํหรบัคาํขอ MDF 

วนัทีข่อ   วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํคําขอ MDF 

วนัทีส่ง่ วนัทีแ่ละเวลาทีส่ง่คําขอ MDF 

วนัทีอ่นุมตัลิว่งหน้า  วนัทีแ่ละเวลาทีอ่นุมตัคิาํขอ MDF ลว่งหน้า 

ผูอ้นุมตั ิ ชือ่ของผูอ้นุมตัปิจัจบุนั  

อนุมตัคิรัง้ลา่สดุโดย ชือ่ผูอ้นุมตักิอ่นหน้า 

รหสัเหตุผล เหตุผลทีก่จิกรรมทางการตลาดไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิคา่ตามคา่ดฟีอลต์คอื: ซํ้าซอ้น ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ และอืน่ๆ 

ข้อมูลการเรียกร้อง 

ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อ ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีคู่่คา้รอ้งขอสาํหรบักจิกรรมทางการตลาด 

ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตั ิ ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตัโิดยเจา้ของแบรนด์สาํหรบักจิกรรมทางการตลาด 

สถานะการเรยีกรอ้ง สถานะปจัจุบนัของการเรยีกรอ้ง 

วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง วนัทีต่ดัสนิใจเกีย่วกบัการเรยีกรอ้ง 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ  เจา้ของเรคคอรด์คาํขอ MDF 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด 
อย่างไรกต็าม ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห์ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
และฟิลด์หนึ่งหรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํขอ MDF ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่250 ตวัอกัษร 

บรษิทัคูค่า้ของเจา้ของ บรษิทัคูค่า้ทีเ่จา้ของทาํงานให ้ดงันัน้ หากเจา้ของคอืคูค่า้ 
บรษิทัของเจา้ของจะถูกป็อปปเูลทดว้ยชือ่ของบรษิทัคู่คา้ทีคู่ค่า้สงักดัอยู่ 

ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทาง ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทางจะรบัผดิชอบในการรกัษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคูค่า้และบรษิทัเจา้ของแบรนด์ 
ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทางทําหน้าทีเ่ป็นผูต้ดิต่อหลกัสาํหรบัคู่คา้ 

บรษิทัคูค่า้แรกเริม่ ชือ่คูค่า้ทีเ่ริม่ใชค้าํขอ MDF 

 
 

คาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
คาํขอตัง้ราคาพเิศษ จะรวมถงึชดุของกระบวนการทางธุรกจิ ซึง่คู่คา้ไดข้อสว่นลดของผลติภณัฑจ์ากเจา้ของแบรนด์ ตวัอย่างเชน่ คาํขอตัง้ราคาพเิศษอาจเป็นผลตอบกลบัจากขอ้ตกลงทีม่กีารแขง่ขนัสงู 
หรอืแนวโน้มราคาทีล่ดลง เจา้ของแบรนด์จะใหร้าคาทีต่ํ่าลงหรอืใหเ้ครดติแกคู่ค่า้หลงัการขาย ราคาทีไ่ดส้ทิธพิเิศษนี้ปกตจิะใชไ้ดก้บัผลติภณัฑ ์ปรมิาณ ระยะเวลาทีไ่ดร้บัสทิธิ ์
และใหก้บัคูค่า้หรอืลกูคา้ปลายทางหรอืทัง้คู่  

คาํขอตัง้ราคาพเิศษจะมสีองสว่นต่อไปนี้: 

การจดัการคาํขอตัง้ราคาพิเศษ คูค่า้ หรอืเจา้ของแบรนด์ในนามของคูค่า้ จดัทาํคาํขอตัง้ราคาพเิศษสาํหรบัผลติภณัฑ์หนึง่และใหร้ายละเอยีด เชน่ เหตุผลในการขอราคาทีต่ํ่ากวา่ 
คูค่า้สง่คาํขอไปยงัเจา้ของแบรนด์เพือ่ขออนุมตั ิและเมือ่คาํขอไดร้บัการอนุมตั ิกจ็ะขายสนิคา้ทีม่อียู่ในสนิคา้คงคลงัในราคาใหมท่ีต่ํ่าลงใหก้บัลกูคา้ หลงัจากการขาย 
คูค่า้สามารถใชก้ระบวนการเรยีกรอ้งราคาพเิศษเพือ่เรยีกรอ้งสว่นต่างระหวา่งต้นทุนการจดัซือ้เริม่แรกกบัต้นทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหม่ 

การจดัการการเรียกร้องการตัง้ราคาพิเศษ คูค่า้จดัทาํการเรยีกรอ้งการตัง้ราคาพเิศษจากคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีเ่ปิดและอนุมตัแิลว้เพือ่รบัเครดติสาํหรบัสว่นทีข่าดทนุ โดยปกตริายงาน ณ จุดขาย 
จะถูกสง่หลงัจากการขายพรอ้มกบัการเรยีกรอ้งการตัง้ราคาพเิศษ หลงัจากทีค่าํขอไดร้บัการอนุมตั ิเจา้ของแบรนด์จะใหเ้ครดติแก่คูค่า้สาํหรบัสว่นต่างระหวา่งตน้ทนุเริม่แรกกบัตน้ทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหม่ 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษมปีระโยขน์ต่อเจา้ของแบรนด์และคู่คา้ดงันี้: 



คาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  457 

 

 ชว่ยใหเ้จา้ของแบรนด์สามารถสนบัสนุนคูค่า้ในสถานการณ์ทีม่กีารแขง่ขนัสงู 

 กระตุ้นใหคู้่คา้ซือ้และสตอ็คสนิคา้จากเจา้ของแบรนด์ แมว้า่ราคามแีนวโน้มวา่จะตํ่าลงในอนาคต 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
โฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการคาํขอตัง้ราคาพเิศษ  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การสร้างคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
คณุสามารถสรา้งคาํขอตัง้ราคาพเิศษไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีแ่กไ้ขลา่สดุ โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่การจดัทาํเรคคอร์ด (ในหน้า 47) และ ฟิลด์คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 
(ในหน้า 468) 

การทาํงานกบัรายการคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
สว่นรายการคาํขอตัง้ราคาพเิศษจะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

รายการคาํขอตัง้ราคาพิเศษ คาํอธิบาย 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมด รายการนี้แสดงเรคคอรด์ทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของรายการนัน้ 
ไมไ่ดฟิ้ลเตอรค์าํขอตัง้ราคาพเิศษ 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีจ่ดัทาํลา่สดุ ฟิลเตอรค์าํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีแ่กไ้ขลา่สดุ ฟิลเตอรค์าํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมด เรยีงลาํดบัตาม วนัทีแ่กไ้ข 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษของฉัน ฟิลเตอรค์าํขอตัง้ราคาพเิศษทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน ฟิลเตอรค์าํขอตัง้ราคาพเิศษทีม่ชี ือ่คณุในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน ฟิลเตอรค์าํขอตัง้ราคาพเิศษทีม่ชี ือ่คณุในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีร่อดําเนนิการทัง้หมด ฟิลเตอรค์าํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดทีม่สีถานะการอนุมตัเิป็น รอการอนุมตั ิ
หรอืสถานะการเรยีกรอ้งเป็น สง่การเรยีกรอ้งแลว้ 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีร่อดําเนนิการของฉัน ฟิลเตอรค์าํขอตัง้ราคาพเิศษทีคุ่ณเป็นเจา้ของทีม่สีถานะการอนุมตัเิป็น รอการอนุมตั ิ
หรอืสถานะการเรยีกรอ้งเป็น สง่การเรยีกรอ้งแลว้ 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีอ่นุมตัแิลว้ของฉนั ฟิลเตอรค์าํขอตัง้ราคาพเิศษทีอ่นุมตัแิลว้ทัง้หมดทีค่ณุเป็นเจา้ของ 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีร่อการอนุมตัขิองฉัน ฟิลเตอรค์าํขอตัง้ราคาพเิศษทีม่สีถานะการอนุมตัเิป็น รอการอนุมตั ิหรอืสถานะการเรยีกรอ้งเป็น 
สง่การเรยีกรอ้งแลว้ และคุณเป็นผูอ้นุมตัคินถดัไป 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  
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หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดสู่วนคาํขอตัง้ราคาพิเศษท่ีแก้ไขล่าสดุของฉัน 
สว่นคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉันจะแสดงคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีคุ่ณเป็นเจา้ของและมกีารแกไ้ขลา่สดุ ในการขยายรายการ คลกิที ่แสดงรายการทัง้หมด 

การดสู่วนคาํขอตัง้ราคาพิเศษท่ีรออนุมติัของฉัน 
สว่นคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีร่อการอนุมตัขิองฉันจะแสดงคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีค่ณุเป็นเจา้ของทีม่สีถานะการอนุมตัเิป็น รอการอนุมตั ิหรอืสถานะการเรยีกรอ้งเป็น สง่การเรยีกรอ้งแลว้ ในการขยายรายการนี้ 
คลกิที ่แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพิเศษของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางสว่นหรอืทัง้หมดลงในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษของคณุได:้ 

 รายการคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีร่อดําเนนิการทัง้หมด 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีร่อดําเนนิการของฉัน 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีอ่นุมตัแิลว้ของฉนั 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษทีร่อการอนุมตัขิองฉัน 

 สว่นของรายงานสว่นหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหใ้ชส้ว่นของรายงาน เชน่ 
รายงานการวเิคราะหค์าํขอตัง้ราคาพเิศษบนโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษของคณุได)้ 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพิเศษของคณุ 

1 ในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัการสว่นในเพจนัน้ จากนัน้คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
ในการจดัการคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหด้ําเนนิการงานต่อไปนี้: 

 การเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัคําขอตัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 459) 

 การเชือ่มโยงโปรแกรมกบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 460) 
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 การสง่คําขอตัง้ราคาพเิศษเพือ่ขออนุมตั ิ(ในหน้า 460) 

 การเรยีกคนืคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 461) 

 การสง่คนืคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 461) 

 การปฏเิสธคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 462) 

 การอนุมตัคิาํขอตัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 463) 

 การยกเลกิคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 463) 

 การสง่การเรยีกรอ้งสาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 464) 

 การปฏเิสธการเรยีกรอ้งสาํหรบัการตัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 464) 

 การอนุมตักิารเรยีกรอ้งสาํหรบัการตัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 465) 

สาํหรบัขัน้ตอนเพิม่เตมิทัว่ไปของเรคคอรด์ทัง้หมด โปรดดูที ่การทํางานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การเช่ือมโยงผลิตภณัฑก์บัคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
คณุสามารถเชือ่มโยงผลติภณัฑ์กบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษเพือ่ทาํดงัต่อไปนี้: 

 ตรวจสอบผลติภณัฑท์ีเ่ป็นของคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

 คาํนวณยอดรวมคาํขอและจํานวนทีอ่นุมตัลิว่งหน้า 

หมายเหตุ: คณุสามารถคลกิปุ่มยอดรวมคาํขออปัเดตเพือ่คาํนวณจํานวนยอดรวมคําขอและจํานวนทีอ่นุมตัลิว่งหน้า 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีต่ัง้ราคาพเิศษใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีด หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏอยู่ในเพจรายละเอยีด 
ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

ในการเชือ่มโยงผลิตภณัฑ์กบัคาํขอตัง้ราคาพิเศษ ให้ทาํดงัน้ี 

1 เลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (แสดงอยู่ในสว่นคาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดบนโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ) ทีคุ่ณตอ้งการนําไปเชือ่มโยงกบัผลติภณัฑ์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ และคลกิ เพิม่ 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 

 

460  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

3 ในฟิลด์ผลติภณัฑ ์ใหเ้ลอืกผลติภณัฑ์ทีค่ณุตอ้งการเพิม่คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

4 ในเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ ใหอ้ปัเดตฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 466) 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 

ในการคาํนวณยอดรวมคาํขอและจาํนวนทีอ่นุมติัล่วงหน้า ให้ทาํดงัน้ี 

1 เลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (แสดงอยู่ในสว่นคาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดบนโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ) ทีคุ่ณตอ้งการคาํนวณยอดรวมคาํขอและจํานวนทีอ่นุมตัลิ่วงหน้า 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ 

3 คลกิยอดรวมคาํขออปัเดตในสว่นผลติภณัฑ์ทีต่ัง้ราคาพเิศษ 

การคลกินี้จะคาํนวณยอดรวมคาํขอและจํานวนทีอ่นุมตัลิว่งหน้า และอปัเดตฟิลด์ยอดรวมจํานวนคาํขอและฟิลด์ยอดรวมจํานวนทีอ่นุมตัใินคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 
 

การเช่ือมโยงโปรแกรมกบัคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
คณุสามารถเชือ่มโยงคาํขอตัง้ราคาพเิศษกบัโปรแกรมคูค่า้เฉพาะทีคุ่ณเขา้รว่ม 

ในการเชือ่มโยงโปรแกรมกบัคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

1 นาวเิกตไปทีเ่พจแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

2 ในรายการโปรแกรมคูค่า้ ใหเ้ลอืกโปรแกรมคูค่า้ทีค่ณุตอ้งการเพิม่ในคาํขอตัง้ราคาพเิศษ จากนัน้คลกิ บนัทกึ 
 

การส่งคาํขอตัง้ราคาพิเศษเพือ่ขออนุมติั 
คูค่า้ หรอืเจา้ของแบรนด์ในนามของคูค่า้ จดัทาํคําขอตัง้ราคาพเิศษเพือ่การปรบัราคาผลติภณัฑ์ และใหร้ายละเอยีดต่างๆ เชน่ เหตุผลของราคาทีต่ํ่าลง 
คูค่า้สง่คาํขอตัง้ราคาพเิศษไปยงัเจา้ของแบรนด์เพือ่ขออนุมตั ิเจา้ของแบรนด์อาจอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตัคิาํขอดงักลา่ว บรษิทัสว่นใหญ่จะมกีระบวนการทีก่าํหนดไวแ้ลว้ในการจดัการกบัคาํขออนุมตัจิากคูค่า้ 
ปกตแิลว้พนกังานของเจา้ของแบรนด์ตัง้แต่หนึ่งคนขึน้ไปจะประเมนิคาํขอตัง้ราคาพเิศษบนกฎเกณฑท์ีห่ลากหลาย และในทา้ยทีส่ดุจะตดัสนิใจวา่จะอนุมตัคิาํขอหรอืไม่ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คาํขอตัง้ราคาพเิศษตอ้งถูกจดัทาํขึน้กอ่น สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํเรคคอรด์ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 
กฎเวริก์โฟลวต์อ้งถูกจดัทาํขึน้และกาํหนดผูใ้ชท้ีเ่หมาะสมใหเ้ป็นผูอ้นุมตัคิาํขอตัง้ราคาพเิศษ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํกฎเวริก์โฟลว์ โปรดดูที ่การจดัทํากฎเวริ์กโฟลว์ 

การส่งคาํขอตัง้ราคาพิเศษเพือ่ขออนุมติั 

1 เลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (แสดงในสว่น คาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมด ในโฮมเพจคําขอตัง้ราคาพเิศษ) ทีค่ณุตอ้งการสง่เพือ่ขออนุมตั ิ

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 



คาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  461 

 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหเ้ลอืก สง่แลว้ จาก ฟิลดส์ถานะการสง่ 

4 คลกิบนัทกึ 

หลงัจากฟิลด์สถานะการสง่ถูกเปลีย่นเป็น สง่แลว้ และเรคคอรด์ถูกบนัทกึแลว้ จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 สถานะการอนุมตัถิูกตัง้คา่เป็น รอการอนุมตั ิ

 วนัทีส่ง่จะถูกตัง้คา่เป็นเวลาปจัจบุนัโดยอตัโนมตั ิ

 การกาํหนดเสน้ทางคาํขอตัง้ราคาพเิศษเริม่ตน้ขึน้ กฎเวริ์กโฟลวจ์ะตัง้คา่ฟิลด์ผูอ้นุมตัขิองคาํขอตัง้ราคาพเิศษเป็นผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม  

 ผูอ้นุมตัจิะถูกเพิม่ (ถา้ยงัไมม่)ี ในทมีของคาํขอตัง้ราคาพเิศษ  

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งเตอืนอเีมลท์ีจ่ําเป็น 

คาํขอตัง้ราคาพเิศษจะปรากฎอยู่บนรายการของเรคคอรด์ทีร่อการดําเนนิการของผูอ้นุมตั ิและจะปรากฏเป็นอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัคูค่า้(เจา้ของ) โดยไมอ่นุญาตใหอ้ปัเดตเพิม่เตมิในคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 
(ตวัอย่างเชน่ การเพิม่หรอืเอาผลติภณัฑอ์อก การอปัเดตราคาทีข่อ และอืน่ๆ) คูค่า้สามารถเปลีย่นแปลงคาํขอตัง้ราคาพเิศษสง่แลว้ไดห้ลงัจากทีเ่รยีกคนืสาํเรจ็แลว้เทา่นัน้ 
 

การเรียกคืนคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
หลงัจากสง่คาํขอตัง้ราคาพเิศษเพือ่ขออนุมตัแิลว้ และกอ่นทีจ่ะมกีารอนุมตั ิคณุสามารถเรยีกคนืคาํขอได ้หลงัจากคณุเรยีกคนืคาํขอตัง้ราคาพเิศษแลว้ 
คณุสามารถอปัเดตเพิม่เตมิและสง่คาํขอเพือ่ขออนุมตัอิกีครัง้ได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คาํขอตัง้ราคาพเิศษตอ้งมสีถาะการสง่เป็นสง่แลว้และสถานะการอนุมตัเิป็นรออนุมตั ิ 

ในการเรียกคืนคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

1 เลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ (แสดงรายการในสว่นคําขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ) ทีคุ่ณตอ้งการเรยีกคนื 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหเ้ลอืกเรยีกคนืจากฟิลด์สถานะการสง่ 

4 คลกิบนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการสง่เป็นเรยีกคนื สิง่ต่อไปนี้จะปรากฏ: 

 สถานะการอนุมตัจิะถูกรเีซต็เป็นวา่ง 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสรา้งงานใหมเ่พือ่ตดิตามการดําเนนิการ 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งอเีมลท์ีเ่หมาะสม 

ขณะนี้คุณสามารถอปัเดตคาํขอตัง้ราคาพเิศษและสง่อกีครัง้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสง่คาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การสง่คาํขอตัง้ราคาพเิศษเพือ่ขออนุมตั ิ(ในหน้า 460) 
 

การส่งคืนคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
ขณะทีค่าํขอตัง้ราคาพเิศษผา่นเครอืขา่ยการอนุมตั ิผูอ้นุมตัสิามารถสง่คาํขอกลบัคนืไปยงัเจา้ของเพือ่ดําเนนิการเปลีย่นแปลง ผูอ้นุมตัสิามารถใหค้วามเหน็ และขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้ของ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คาํขอตัง้ราคาพเิศษตอ้งมสีถานะการสง่เป็น สง่แลว้ 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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การส่งคืนคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

1 เลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีคุ่ณตอ้งการสง่คนืจากส่วนคาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษ เลอืก สง่คนื จากฟิลด์สถานะการอนุมตั ิแลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการอนุมตัเิป็น สง่คนื และคลกิ บนัทกึ รายการต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สถานะการสง่ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษตัง้คา่เป็น ไมไ่ดส้ง่  

 วนัทีจ่ะถูกลบจากฟิลด์วนัทีไ่ดร้บัสทิธิ ์อย่างไรกต็าม วนัทีส่ง่ยงัอยู่ในฟิลด์วนัทีส่ง่ 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะจดัทาํเรคคอรด์งานเพือ่ตดิตามการดําเนนิการสง่คนืของผูอ้นุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งอเีมลท์ีเ่หมาะสม 

เจา้ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษสามารถอปัเดตคาํขอตัง้ราคาพเิศษและสง่อกีครัง้ได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสง่คาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การสง่คาํขอตัง้ราคาพเิศษเพือ่อนุมตั ิ(โปรดดูที ่
"การสง่คาํขอตัง้ราคาพเิศษเพือ่ขออนุมตั"ิ ในหน้า 460) 
 

การปฏิเสธคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
เมือ่คาํขอตัง้ราคาพเิศษผา่นขัน้ตอนการอนุมตั ิผูอ้นุมตัสิามารถปฏเิสธคาํขอตัง้ราคาพเิศษไดห้ากไมส่ามารถอนุมตัสิว่นลดตามทีร่อ้งขอ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน คาํขอตัง้ราคาพเิศษตอ้งมสีถานะการสง่เป็น สง่แลว้ 

ในการปฏิเสธคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

1 ใหเ้ลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีคุ่ณตอ้งการปฏเิสธจากสว่นคาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในหน้าแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหเ้ลอืก ปฏเิสธ จากฟิลด์สถานะการอนุมตั ิ

4 คลกิบนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการอนุมตัเิป็น ปฏเิสธ และคลกิ บนัทกึ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 สถานะการสง่ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษยงัคงเป็น สง่แลว้ 

 วนัทีจ่ะถูกลบจากฟิลด์วนัทีไ่ดร้บัสทิธิ ์อย่างไรกต็าม วนัทีส่ง่ยงัอยู่ในฟิลด์วนัทีส่ง่ 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะจดัทาํเรคคอรด์งานเพือ่ตดิตามการดําเนนิการสง่คนืของผูอ้นุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งอเีมลท์ีเ่หมาะสม 

หลงัจากทีค่าํขอตัง้ราคาพเิศษถูกปฏเิสธ คาํขอนัน้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัเจา้ของ และจะไมส่ามารถอปัเดตขอ้มลูไดอ้กีต่อไป 
 



คาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
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การอนุมติัคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
การอนุมตัคิาํขอตัง้ราคาพเิศษอาจจําเป็นตอ้งใชบุ้คคลมากกวา่หนึง่คนในบรษิทัของคุณ ทัง้นี้ข ึน้กบักระบวนการทางธุรกจิในบรษิทัของคณุ ในปจัจบุนั 
การกาํหนดเสน้ทางการอนุมตัเิป็นกระบวนการทีด่ําเนนิการโดยบุคคล และสนบัสนุนระดบัการอนุมตัเิพยีงระดบัเดยีว 
ฟิลด์ผูอ้นุมตัปิจัจุบนัตอ้งไดร้บัการแกไ้ขดว้ยตนเองเพือ่ยา้ยคาํขอตัง้ราคาพเิศษไปตามเครอืขา่ยการอนุมตั ิ

หมายเหตุ: ผูอ้นุมตัแิต่ละคนในเครอืขา่ยการอนุมตัจิะอปัเดตฟิลด์ผูอ้นุมตั ิเพือ่ใหเ้กดิการอนุมตัหิลายระดบั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน สถานะการสง่ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษตอ้งเป็น สง่แลว้ กอ่นทีคุ่ณจะอนุมตัไิด ้

การอนุมติัคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

1 เลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีคุ่ณตอ้งการอนุมตัจิากสว่นคาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหเ้ลอืกฟิลด์อนุมตัจิากฟิลด์สถานะการอนุมตั ิแลว้คลกิ บนัทกึ 

4 คลกิบนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นแปลงสถานะการอนุมตัเิป็น อนุมตั ิเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่สถานะการสง่มคีา่เป็น สง่แลว้ หรอืไม ่หากสถานะการสง่เป็นคา่อืน่ การตรวจสอบจะไม่ถูกตอ้ง 
และจะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่ยอดเงนิรวมทีอ่นุมตัไิมเ่กนิวงเงนิอนุมตัทิีต่ ัง้ไวส้าํหรบัผูอ้นุมตัปิจัจบุนัหรอืไม ่
และตรวจสอบวา่การอนุมตัไิม่ทาํใหย้อดดุลเงนิทนุตดิลบ หากการตรวจสอบไมถู่กตอ้ง และจะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่ยอดเงนิรวมทีอ่นุมตัเิทา่กบัผลรวมจํานวนทีอ่นุมตัขิองผลติภณัฑ์ทีต่ัง้ราคาพเิศษทัง้หมดหรอืไม่ หากไมเ่ทา่กนั 
การตรวจสอบจะไมถ่กูตอ้ง และจะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ 

 ฟิลด์อนุมตัลิา่สดุโดย จะเปลีย่นเป็นผูใ้ชป้จัจบุนั ฟิลด์ผูอ้นุมตัปิจัจุบนัจะไมถู่กอปัเดต  

 วนัทีไ่ดร้บัสทิธิจ์ะเปลีย่นเป็นวนัทีป่จัจบุนั 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะจดัทาํงานใหมเ่พือ่ตดิตามการดําเนนิการอนุมตั ิ

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งทางอเีมลต์ามความเหมาะสม 

หลงัจากทีค่าํขอตัง้ราคาพเิศษไดร้บัอนุมตัแิลว้ คาํขอนัน้จะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว และจะไม่อนุญาตใหม้กีารอปัเดตอกียกเวน้เมือ่สง่การเรยีกรอ้งทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขยายเวลาวนัทีห่มดอายุ 
 

การยกเลิกคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
เจา้ของแบรนด์สามารถยกเลกิคาํขอตัง้ราคาพเิศษเมือ่ใดกไ็ด ้หากคาํขอใชไ้มไ่ดอ้กีต่อไป 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน. คาํขอตัง้ราคาพเิศษจะตอ้งมสีถานะการอนุมตัเิป็นอนุมตัแิลว้ 

การยกเลิกคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

1 ใหเ้ลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีคุ่ณตอ้งการยกเลกิจากสว่นคาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหเ้ลอืก ยกเลกิ จากฟิลด์สถานะการอนุมตั ิและคลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการอนุมตัเิป็น ยกเลกิ จะทําใหเ้กดิสิง่ต่อไปนี้: 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่สถานะการอนุมตัเิป็นอนุมตัแิลว้หรอืไม ่

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสรา้งงานใหมเ่พือ่ตดิตามการดําเนนิการ 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งอเีมลท์ีเ่หมาะสม 

หลงัจากทีค่าํขอตัง้ราคาพเิศษถูกยกเลกิ คาํขอนัน้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีวและจะไมส่ามารถอปัเดตขอ้มลูไดอ้กีต่อไป 

 
 

การส่งการเรียกรอ้งสาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
คูค่า้ใชก้ระบวนการเรยีกรอ้งการตัง้ราคาพเิศษ เพือ่เรยีกรอ้งสว่นต่างระหวา่งตน้ทนุการจดัซือ้เริม่แรกกบัตน้ทนุทีป่รบัปรงุใหม ่ซึง่ไดร้บัสทิธิใ์นคาํขอตัง้ราคาพเิศษนัน้ โดยปกตแิลว้ 
พนกังานตัง้แต่หนึง่คนขึน้ไปของเจา้ของแบรนด์จะประเมนิการเรยีกรอ้งโดยใชเ้กณฑต์่างๆ และตดัสนิใจวา่จะอนุมตักิารเรยีกรอ้งนัน้หรอืไม่ 

ในการส่งการเรียกร้องสาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

1 เลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีคุ่ณตอ้งการสง่การเรยีกรอ้งจากสว่นคาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ป้อนจํานวนเงนิในฟิลด์ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อ 

4 เลอืก สง่การเรยีกรอ้งแลว้ จากฟิลด์สถานะการเรยีกรอ้ง แลว้คลกิ บนัทกึ 

หลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงฟิลดส์ถานะการเรยีกรอ้งเป็น สง่แลว้ และมกีารบนัทกึเรคคอรด์แลว้ รายการต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 การกาํหนดเสน้ทางของการเรยีกรอ้งคาํขอตัง้ราคาพเิศษจะเริม่ข ึน้ กฎเวริก์โฟลวจ์ะตัง้คา่ฟิลด์ผูอ้นุมตัขิองคาํขอตัง้ราคาพเิศษเป็นผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม  

 มกีารเพิม่ผูอ้นุมตัลิงในทมีของคาํขอตัง้ราคาพเิศษ หากยงัไมม่ ี  

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งอเีมลท์ีเ่หมาะสม 
 

การปฏิเสธการเรียกรอ้งสาํหรบัการตัง้ราคาพิเศษ 
เนื่องจากการเรยีกรอ้งตัง้ราคาพเิศษจะผา่นกระบวนการอนุมตั ิผูอ้นุมตัสิามารถปฏเิสธได้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน การเรยีกรอ้งคาํขอตัง้ราคาพเิศษตอ้งมสีถานะการเรยีกรอ้งเป็น สง่แลว้ 



คาํขอตัง้ราคาพิเศษ 
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การปฏิเสการเรียกร้องคาํขอตัง้ราคาพิเศษ  

1 เลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีคุ่ณตอ้งการปฏเิสธการเรยีกรอ้งจากสว่นคาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในหน้าแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหเ้ลอืก การเรยีกรอ้งทีป่ฏเิสธ จากฟิลด์สถานะการเรยีกรอ้ง 

4 คลกิบนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการเรยีกรอ้งเป็น การเรยีกรอ้งทีป่ฏเิสธ และคลกิ บนัทกึ กจิกรรมต่อไปนี้จะเกดิขึน้: กฎเวริ์กโฟลวจ์ะสง่การแจง้ทางอเีมลท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
 

การอนุมติัการเรียกรอ้งสาํหรบัการตัง้ราคาพิเศษ 
ผูอ้นุมตัสิามารถอนุมตักิารเรยีกรอ้งราคาพเิศษ และใหเ้ครดติแก่คูค่า้ได้ ในปจัจุบนัมรีะดบัการอนุมตัเิพยีงระดบัเดยีวทีส่นบัสนุนการเรยีกรอ้งราคาพเิศษ  

ก่อนเร่ิมใช้งาน สถานะการเรยีกรอ้งของการเรยีกรอ้งราคาพเิศษตอ้งตัง้คา่เป็น สง่การเรยีกรอ้งแลว้ กอ่นทีคุ่ณจะอนุมตัไิด ้

การอนุมติัการเรียกร้องสาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

1 เลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีคุ่ณตอ้งการอนุมตักิารเรยีกรอ้งจากส่วนคาํขอตัง้ราคาพเิศษทัง้หมดในโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกคาํขอตัง้ราคาพเิศษ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ป้อนจํานวนเงนิในฟิลด์ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตั ิ

4 เลอืกอนุมตักิารเรยีกรอ้งแลว้จากฟิลด์สถานะการเรยีกรอ้ง แลว้คลกิ บนัทกึ 

เมือ่คณุเปลีย่นสถานะการเรยีกรอ้งเป็นอนุมตักิารเรยีกรอ้งแลว้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกดิขึน้: 

 Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบวา่ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตั ิไมเ่กนิวงเงนิอนุมตัทิีก่าํหนดใหก้บัผูอ้นุมตั ิและการอนุมตันิัน้ไม่มผีลใหย้อดดุลเงนิทนุตดิลบ 
หากการตรวจสอบลม้เหลว ระบบจะสรา้งขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีเ่หมาะสม 

 วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้งจะเปลีย่นเป็นวนัทีป่จัจบุนัใน Oracle CRM On Demand 

 กฎเวริก์โฟลวจ์ะสง่การแจ้งอเีมลท์ีเ่หมาะสม 
 

การจดัการผลิตภณัฑท่ี์ตัง้ราคาพิเศษเป็นรายการท่ีเก่ียวข้อง 
ในการจดัการผลติภณัฑ์ทีต่ัง้ราคาพเิศษเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้ง ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การจดัทาํผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 466) 

 ฟิลด์ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 466) 

สาํหรบัขัน้ตอนเพิม่เตมิทัว่ไปของเรคคอรด์ทัง้หมด โปรดดูที ่การทาํงานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การจดัทาํผลิตภณัฑท่ี์ตัง้ราคาพิเศษเป็นรายการท่ีเก่ียวข้อง 
คณุสามารถจดัทาํผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งตามคาํขอตัง้ราคาพเิศษเพือ่ระบุตน้ทนุทีข่อ (หรอืขอ้มลูอืน่ๆ) สาํหรบัผลติภณัฑ์เฉพาะ จาก Oracle CRM On 
Demand คณุสามารถจดัทาํผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งไดโ้ดยป้อนขอ้มลูในแบบฟอรม์ คณุสามารถเขา้ใชแ้บบฟอรม์จากเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

หมายเหตุ: กอ่นทีคุ่ณจะสามารถจดัทาํผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ ตอ้งเพิม่พืน้ทีผ่ลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษในเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่รายการทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการจดัทาํผลิตภณัฑ์ทีต่ัง้ราคาพิเศษเป็นรายการทีเ่กีย่วข้อง 

1 บนเพจรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ และคลกิ เพิม่ 

2 ในฟิลด์ชือ่ผลติภณัฑ์ ใหเ้ลอืกผลติภณัฑ์ 

3 อปัเดตฟิลด์ทีเ่หลอืในเพจแกไ้ขผลติภณัฑต์ามคาํขอตัง้ราคาพเิศษตามตอ้งการ จากนัน้คลกิ บนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัแต่ละฟิลด์ โปรดดูที ่ฟิลด์ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 466) 
 

ฟิลดผ์ลิตภณัฑท่ี์ตัง้ราคาพิเศษ 
ใชเ้พจแกไ้ขผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ เพือ่จดัทาํผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษใหม ่เพจแกไ้ขผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็บนหน้าจออาจแตกต่างจากขอ้มลูในตารางนี้ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจแกไ้ขผลติภณัฑ์ทีต่ัง้ราคาพเิศษ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลผลิตภณัฑ์หลกั 

ผลติภณัฑ์ ชือ่ของผลติภณัฑส์าํหรบัคาํขอราคาพเิศษ หากคําขอตัง้ราคาพเิศษเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขาย 
ระบบจะแสดงเฉพาะผลติภณัฑท์ีม่อียู่เพือ่โอกาสทางการขายนัน้เทา่นัน้ หากไม่ม ีระบบจะแสดงผลติภณัฑท์ัง้หมด 

ผลติภณัฑ์: ชนดิผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บัมาพรอ้มกบัการกาํหนดผลติภณัฑ์ อ่านอย่างเดยีว 

ปรมิาณ ปรมิาณผลติภณัฑ์ทีค่าดไวซ้ึง่จะจําหน่ายภายใตค้ําขอตัง้ราคาพเิศษนี้ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สกลุเงนิ สกลุเงนิของผลติภณัฑ์ทีต่ัง้ราคาพเิศษ  

ผลติภณัฑ์: เลขทีช่ ิน้สว่น เลขทีช่ ิน้สว่นทีไ่ดร้บัมาพรอ้มกบัการกาํหนดผลติภณัฑ์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

ผลติภณัฑ์: ประเภท ประเภทผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บัมาพรอ้มกบัการกาํหนดผลติภณัฑ์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

ผลติภณัฑ์: สถานะ สถานะทีไ่ดร้บัมาพรอ้มกบัการกาํหนดผลติภณัฑ ์ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 

ราคาขายปลกีทีแ่นะนําของผูผ้ลติ ราคาขายปลกีทีแ่นะนําของผูผ้ลติ (MSRP) ในสกลุเงนิทีใ่ช ้ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัคู่คา้  

หากมกีารกาํหนดลกูคา้อนัดบัสดุทา้ยใหก้บัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ และมกีารเชือ่มโยงบญัชรีาคาสนิคา้กบัลกูคา้อนัดบัสดุทา้ยนัน้ 
Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์ราคาขายปลกีทีแ่นะนําของผูผ้ลติ 
เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษโดยขึน้กบับญัชรีาคาสนิคา้นี้ 
บญัชรีาคาสนิคา้ของของคาํขอตัง้ราคาพเิศษจะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัพิรอ้มคา่บญัชรีาคาสนิคา้ทีเ่พิม่ใหก้บัเรคคอรด์บรษิทัหรอืลกูค้

าอนัดบัสดุทา้ยทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์คาํขอตัง้ราคาพเิศษ โดยควรเป็นไปตามเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 บญัชรีาคาสนิคา้ทีเ่ชือ่มโยงกบัลกูคา้สดุทา้ยมปีระเภทเป็น 'MSRP' 

 สถานะของบญัชรีาคาสนิคา้นี้เป็น ‘เผยแพรแ่ลว้’ 

 ผลติภณัฑม์อียู่ในบญัชรีาคาสนิคา้นี้ 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษอยู่ระหวา่งวนัที ่มผีลจาก/ถงึ ของบญัชรีาคาสนิคา้ (และรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา)  

หากบญัชรีาคาสนิคา้ไมเ่ชือ่มโยงกบัลกูคา้สดุทา้ย บญัชรีาคาสนิคา้ในส่วนหวัคาํขอตัง้ราคาพเิศษจะยงัวา่งเปลา่  

ข้อมูลรายละเอียดคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

ตน้ทนุการจดัซือ้ ราคาเริม่แรกทีคู่ค่า้จ่ายสาํหรบัผลติภณัฑ์ Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์นี้ 
เมือ่บนัทกึเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษจากบญัชรีาคาสนิคา้ทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัคู่คา้ของเจา้ของ 
สาํหรบัตน้ทุนการจดัซือ้ทีจ่ะป็อปปเูลทในเรคคอร์ดผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ เจา้ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษควรเป็นผูใ้ชข้องคูค่า้ 
โดยควรเป็นไปตามเงือ่นไขต่อไปนี้:  

 บญัชรีาคาสนิคา้ทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัคู่คา้ของเจา้ของมปีระเภทเป็น 'DIST COST' 

 สถานะของบญัชรีาคาสนิคา้นี้เป็น ‘เผยแพรแ่ลว้’ 

 ผลติภณัฑม์อียู่ในบญัชรีาคาสนิคา้นี้ 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษอยู่ระหวา่งวนัที ่มผีลจาก/ถงึ ของบญัชรีาคาสนิคา้ (และรายการสนิคา้ในบญัชรีาคา) 

คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์ตน้ทนุการจดัซือ้ และเปลีย่นคา่ดฟีอลต ์ 

ตน้ทนุทีข่อ ราคาลดทีคู่ค่า้ขอสาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ  

ตน้ทนุขายต่อทีข่อ ราคาขายต่อทีคู่ค่า้ตอ้งการขายผลติภณัฑ์  

ตน้ทนุทีอ่นุมตั ิ ราคาของคูค่า้ทีเ่จรจาสาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัคูค่า้  

ราคาขายทีแ่นะนํา ราคาขายต่อทีแ่นะนําโดยเจา้ของแบรนด์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัคูค่า้  

จํานวนเงนิทีข่อ คาํนวณสว่นลดทีข่อ Oracle CRM On Demand จะคาํนวณจํานวนเงนินี้ 

เปอรเ์ซน็ต์สว่นลดทีข่อ คาํนวณเปอรเ์ซน็ต์ส่วนลดทีข่อ Oracle CRM On Demand จะคาํนวณเปอรเ์ซน็ต์สว่นลดนี้ 
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จํานวนเงนิทีอ่นุมตั ิ คาํนวณสว่นลดในการอนุมตั ิOracle CRM On Demand จะคาํนวณสว่นลดในการอนุมตันิี้ 

เปอรเ์ซน็ต์สว่นลดทีอ่นุมตั ิ คาํนวณเปอรเ์ซน็ต์ส่วนลดในการอนุมตั ิOracle CRM On Demand จะคาํนวณเปอรเ์ซน็ต์สว่นลดในการอนุมตันิี้ 

การให้เหตุผลการตัง้ราคาพิเศษ 

ชือ่คูแ่ขง่ ชือ่ของคูแ่ขง่สาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ  

ผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่ ชือ่ผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่ 

ราคาผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่ ราคาสาํหรบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่ 

คูค่า้ทีเ่ป็นคูแ่ขง่ ชือ่คูค่า้ทีเ่ป็นคูแ่ขง่  

ขอ้มลูการแขง่ขนัอืน่ ขอ้มลูอืน่ๆ เกีย่วกบัการนําเสนอผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่ การใหเ้หตุผลราคาพเิศษ และอืน่ๆ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการนี้ ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่16,350 ตวัอกัษร 

 
 

ฟิลดค์าํขอตัง้ราคาพิเศษ 
ใชเ้พจแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษเพือ่เพิม่คาํขอตัง้ราคาพเิศษหรอือปัเดตรายละเอยีดคาํขอตัง้ราคาพเิศษทีม่อียู่แลว้ เพจแกไ้ขคาํขอตัง้ราคาพเิศษจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

หมายเหตุ:  ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลคาํขอตัง้ราคาพิเศษหลกั 

ID ID คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

ชือ่คาํขอ ชือ่ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

บรษิทัคูค่า้หลกั บรษิทัคูค่า้ทีเ่ป็นผูร้อ้งขอตัง้ราคาพเิศษ 

สถานะการสง่ สถานะการสง่ เชน่ ไมไ่ดส้ง่ สง่แลว้ เรยีกคนื 

วนัทีค่รบกาํหนด วนัทีค่ณุจะตอ้งอนุมตัคิาํขอตัง้ราคาพเิศษ ฟิลด์นี้จะแสดงวนัทีถ่ดัจากวนัปจัจุบนัหนึ่งสปัดาหเ์ป็นคา่ดฟีอลต ์

เงนิทุน ชือ่ของเงนิทนุทีส่มัพนัธ์กบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ  

โอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 



คาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  469 

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ลกูคา้อนัดบัสดุทา้ย  ลกูคา้อนัดบัสดุทา้ยของคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ถา้คาํขอสมัพนัธ์อยู่กบัโอกาสทางการขาย 
คณุจะสามารถเลอืกไดเ้ฉพาะบรษิทัของโอกาสทางการขายเทา่นัน้ 

บรษิทัคูค่า้แรกเริม่ คูค่า้ทีเ่ป็นผูร้เิริม่คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

การลงทะเบยีนขอ้ตกลง การลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอ  

โปรแกรมคู่คา้ โปรแกรมคู่คา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ  

สกลุเงนิ สกลุเงนิทีจ่ะแปลงคา่ราคา คณุสามารถเลอืกสกลุเงนิอืน่เพือ่แปลงคา่ราคาเป็นสกลุเงนิอืน่ 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่คณุสมบตันิัน้ 

ข้อมูลรายละเอียดคาํขอตัง้ราคาพิเศษ 

วนัทีเ่ริม่ตน้  วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ะเริม่ตน้การตัง้ราคาพเิศษ คณุสามารถใชก้ารควบคมุปฏทินิในการเปลีย่นแปลงวนัทีน่ี้ 

วนัทีส่ ิ้นสดุ  วนัทีแ่ละเวลาทีก่ารตัง้ราคาพเิศษจะไมม่ผีลอกีหลงัจากนัน้ คณุสามารถใชก้ารควบคมุปฏทินิในการเปลีย่นแปลงวนัทีน่ี้ 

จํานวนเงนิรวมทีข่อ  Oracle CRM On Demand จะแสดงยอดรวมสาํหรบัจํานวนเงนิทีข่อของแต่ละผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ  

จํานวนเงนิรวมทีอ่นุมตั ิ Oracle CRM On Demand จะแสดงยอดรวมสาํหรบัจํานวนเงนิทีอ่นุมตัขิองแต่ละผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ  

วนัทีข่อ   วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํคําขอตัง้ราคาพเิศษ 

วนัทีส่ง่ วนัทีแ่ละเวลาทีส่ง่คําขอตัง้ราคาพเิศษ 

วนัทีไ่ดร้บัสทิธิ ์ วนัทีแ่ละเวลาทีอ่นุมตัคิาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

ผูอ้นุมตั ิ ชือ่ของผูอ้นุมตัปิจัจบุนั  

สถานะการอนุมตั ิ สถานะการอนุมตัปิจัจุบนัของคาํขอตัง้ราคาพเิศษ เชน่ รอการอนุมตั ิอนุมตัแิลว้ สง่คนื ปฏเิสธ หมดอาย ุหรอื ยกเลกิ 

อนุมตัคิรัง้ลา่สดุโดย ชือ่ของบุคคลลา่สดุทีอ่นุมตัคิาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

รหสัเหตุผล ระบุเหตุผลทีส่่งคนืหรอืปฏเิสธคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

ข้อมูลการเรียกร้อง 

ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อ  ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อโดยคูค่า้ 

ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตั ิ ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีเ่จา้ของแบรนด์อนุมตัใิห ้

สถานะการเรยีกรอ้ง สถานะปจัจุบนัของการเรยีกรอ้ง เชน่ ระหวา่งดําเนนิการ สง่การเรยีกรอ้งแลว้ การเรยีกรอ้งถูกปฏเิสธ และ อนุมตักิารเรยีกรอ้งแลว้. 

วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง 
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ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ  เจา้ของเรคคอรด์คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห์ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

แกไ้ข  ชือ่ของบุคคลทีจ่ดัทาํหรอือปัเดตเรคคอรด์ ตามดว้ยวนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํหรอือปัเดตเรคคอรด์ คา่นี้สรา้งโดย Oracle CRM 
On Demand 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ฟิลด์นี้จํากดัความยาวที ่250 ตวัอกัษร 

บรษิทัคูค่า้ของเจา้ของ  บรษิทัคูค่า้ทีเ่จา้ของทาํงานให ้ดงันัน้ หากเจา้ของคอืคูค่า้ บรษิทัของเจา้ของจะถูกป็อปปเูลทดว้ยชือ่ของบรษิทัคู่คา้ทีคู่ค่า้สงักดัอยู ่

ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทาง  ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทางจะรบัผดิชอบในการรกัษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคูค่า้และบรษิทัเจา้ของแบรนด์ 
ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทางทําหน้าทีเ่ป็นผูต้ดิต่อหลกัสาํหรบัคู่คา้ 

 
 

เงินทนุ 
ใชเ้พจเงนิทนุเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามเงนิทุน  

โดยทัว่ไป เงนิทุน คอื ผลรวมของเงนิหรอืชดุของทรพัยากรอืน่ๆ ทีถู่กกนัไวเ้พือ่จุดประสงคเ์ฉพาะ เงนิทุนสามารถเป็นเงนิทนุเพือ่การพฒันาตลาด เงนิทุนสหกรณ์ เงนิทุนเพือ่สง่เสรมิการคา้ และอืน่ๆ 
จากเพจเงนิทุน คณุสามารถจดัการชดุของกจิกรรมทีต่อ้งการการอนุมตัลิ่วงหน้า และดําเนนิการเรยีกรอ้งสาํหรบัเงนิทุนดา้นการตลาด 

เมือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์เงนิทนุ คณุจะกลายเป็นเจ้าของเงนิทนุหรอืผูจ้ดัการเงนิทนุนัน้ เจา้ของเงนิทนุสามารถอปัเดตหรอืลบเรคคอรด์เงนิทุน เพิม่ผูใ้ชอ้ืน่ๆ ใหเ้ป็นผูเ้ขา้รว่มขอเงนิทนุ 
จดัทาํรายการเครดติและเดบติ และเพิม่เอกสารแนบและหมายเหตุใหก้บัเงนิทุน อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถปรบัระดบัในการจาํกดัหรอืขยายสทิธิก์ารเขา้ใชเ้รคคอรด์เงนิทนุของคณุได้ 

ผูเ้ขา้รว่มขอเงนิทนุสามารถดูเรคคอรด์เงนิทนุ แต่ไมส่ามารถแกไ้ขได ้ผูเ้ขา้รว่มสามารถยืน่คําขอการอนุมตัลิว่งหน้าและคาํขอการเรยีกรอ้งจากเงนิทุนทีพ่วกเขาเป็นผูเ้ขา้รว่มได้ 
ผูจ้ดัการเงนิทนุสามารถดูและแกไ้ขคาํขอเงนิทุนทัง้หมดทีม่ตี่อเงนิทุนทีเ่ป็นเจา้ของ และสามารถอนุมตัหิรอืปฏเิสธคาํขอเงนิทนุเหลา่นี้ได้ 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถแกไ้ขคาํขอเงนิทนุทีฟิ่ลด์สถานะถูกตัง้คา่เป็น อนุมตักิารเรยีกรอ้งแลว้ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการทาํงานกบัเงนิทุน แทบ็เงนิทนุอาจไม่รวมอยู่ในการตัง้คา่ของคณุ 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจเงินทุน 
โฮมเพจเงนิทนุ คอืจดุเริม่ตน้ของการจดัการเงนิทุนและคาํขอเงนิทนุ  

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจเงนิทุนของคณุได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้
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การจดัทาํเงินทุนหรือคาํขอเงินทุน 
คณุสามารถจดัทาํเงนิทนุหรอืคาํขอเงนิทุนโดยการคลกิเงนิทุนหรอืคาํขอเงนิทนุในสว่นจดัทาํทีด่า้นซา้ยของโฮมเพจเงนิทนุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ 
ฟิลด์เงนิทนุ (ในหน้า 479)  

การทาํงานกบัรายการเงินทุนหรือรายการคาํขอเงินทุน  
สว่นรายการเงนิทนุและรายการคาํขอเงนิทนุแสดงจํานวนรายการ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการเงนิทุนมาตรฐานทีใ่ชไ้ดต้ามคา่ดฟีอลต์ 

รายการเงินทุน ฟิลเตอร ์

เงนิทุนทัง้หมด เงนิทุนทัง้หมดทีค่ณุและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นเจา้ของ 

เงนิทนุทีใ่ชง้านทัง้หมด เงนิทุนทัง้หมดทีค่ณุและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นเจา้ของ และมสีถานะใชง้าน 

เงนิทุนของฉัน เงนิทุนทีม่ชี ือ่คณุในฟิลด์เจา้ของ 

เงนิทุนทีใ่ชง้านของฉัน เงนิทุนทีม่ชี ือ่คณุในฟิลด์เจา้ของ และมสีถานะใชง้าน 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการคําขอเงนิทนุมาตรฐานทีใ่ชไ้ดต้ามคา่ดฟีอลต์ 

รายการคาํขอเงินทุน ฟิลเตอร ์

คาํขอเงนิทนุทัง้หมด คาํขอเงนิทนุทัง้หมดทีคุ่ณและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นเจา้ของ 

คาํขอเงนิทนุของฉัน คาํขอเงนิทนุทีม่ชี ือ่คุณในฟิลด์เจา้ของ 

คาํขอเงนิทนุทีร่อดําเนนิการของฉัน คาํขอเงนิทนุทัง้หมดทีคุ่ณเป็นเจา้ของและมสีถานะ 
สง่การอนุมตัลิว่งหน้า 

คาํขอเงนิทนุทีร่อดําเนนิการ คาํขอเงนิทนุทัง้หมดทีม่สีถานะ สง่การอนุมตัลิว่งหน้า 

คาํขอเงนิทนุทีไ่ดร้บัอนุมตัขิองฉัน คาํขอเงนิทนุทัง้หมดทีคุ่ณเป็นเจา้ของและมสีถานะ การอนุมตัลิ่วงหน้า 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดคูาํขอเงินทุนท่ีรอดาํเนินการ 
ในการดูคาํขอเงนิทุนทีร่อดําเนนิการ ดูในสว่นคาํขอเงนิทนุทีร่อดําเนนิการของฉัน ซึง่แสดงขอ้มลูต่อไปนี้: ชือ่คาํขอเงนิทนุ เงนิทุน คาํขออนุมตัลิว่งหน้า อนุมตัใิห ้อนุมตั ิวนัทีข่อ วนัทีค่รบกาํหนด 
และสถานะ 

คาํขอเงนิทนุทีร่อดําเนนิการของคณุเป็นคาํขอทีม่สีถานะ สง่การอนุมตัลิว่งหน้า 

ในการขยายรายการของเงนิทนุทีแ่กไ้ขลา่สดุ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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การดกิูจกรรมท่ีเปิดของคาํขอเงินทุน 
ในการดูกจิกรรมทีเ่ปิดของคาํขอเงนิทนุ ดูในสว่นคาํขอเงนิทนุ - กจิกรรมทีเ่ปิด ซึง่แสดงขอ้มลูต่อไปนี้: วนัทีค่รบกาํหนด ลาํดบัความสาํคญั กจิกรรม หวัเรือ่ง และคาํขอเงนิทุน  

ขอ้มลูนี้แสดงรายการกจิกรรมทีเ่ปิดทีเ่ชือ่มโยงกบัคาํขอเงนิทนุของคณุ ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัแสดงลาํดบัความสาํคญัของงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคุณตัง้คา่ไว ้เชน่ 1-สงู, 2-ปานกลาง หรอื 3-ตํ่า 
ลาํดบัความสาํคญัของงานนี้จะระบุโดยใชล้กูศร: ลกูศรชีข้ ึน้แสดงลาํดบัความสาํคญัสงู ไมม่ลีูกศรแสดงลาํดบัความสาํคญัปานกลาง ลกูศรลงแสดงลาํดบัความสาํคญัตํ่า 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle CRM On 
Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลดล์าํดบัความสาํคญัของรายการงาน ยกเวน้ในกรณทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-ป้าย โดย ป้าย 
เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีชน่นี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย ไมม่ลีูกศรสาํหรบั 2-ป้าย 
ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไมม่ลีูกศรสาํหรบัค่าการแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ 
สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดูที ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

ในการขยายรายการของคาํขอเงนิทุนทีแ่กไ้ขลา่สดุ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจเงินทุนของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจเงนิทนุของคุณได:้ 

 คาํขอเงนิทนุทีร่อดําเนนิการ 

 สว่นของรายงานสว่นหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหใ้ชส้ว่นของรายงานบนโฮมเพจเงนิทนุของคุณได)้ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจเงินทุนของคุณ 

1 ในโฮมเพจเงนิทนุ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจเงนิทุน คลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเงนิทนุทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เงนิทุน (ในหน้า 470) 

 การจดัการเงนิทนุ (ในหน้า 472) 

 ฟิลด์เงนิทนุ (ในหน้า 479) 

 
 

การจดัการเงินทุน 
ในการจดัการเงนิทนุ ใหด้ําเนนิการงานต่อไปนี้: 

 การเพิม่ผูเ้ขา้ร่วมขอเงนิทุน (ในหน้า 473) 

 การเพิม่เครดติใหก้บัเงนิทนุ (ในหน้า 474) 
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 การประมวลผลคาํขอสาํหรบัทนุ (ในหน้า 475) 

 การประมวลผลการเรยีกรอ้ง (ในหน้า 477) 

 การใชเ้ดบติกบัเงนิทุน (ในหน้า 478) 

 การตรวจสอบกจิกรรมเงนิทุน (ในหน้า 478) 

หมายเหตุ: คณุสมบตัเิงนิทนุนี้ไมใ่ชส่ว่นหนึ่งของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไม่มใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 

หมายเหตุ: หากคุณเป็นเจา้ของเรคคอรด์ คณุสามารถอปัเดตเรคคอรด์เงนิทนุ หากคณุเป็นผูเ้ขา้ร่วมขอเงนิทนุ คณุสามารถจดัทาํและอปัเดตคาํขอเงนิทุน 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การโอนความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 124) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

 การปรบัแต่งแนวทางการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเงนิทนุทีเ่กีย่วขอ้งและหวัขอ้ทีน่่าสนใจอืน่ๆ: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจเงนิทุน (ในหน้า 470) 

 ฟิลด์เงนิทนุ (ในหน้า 479) 

 การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) 

 การตดิตามสนิทรพัย์ (ในหน้า 248) 

 

 
 

การเพ่ิมผูเ้ข้ารว่มขอเงินทุน 
เมือ่คณุสรา้งเรคคอรด์เงนิทุน คณุจะกลายเป็นเจา้ของโดยอตัโนมตั ิต่อจากนัน้คุณตอ้งเพิม่ผูเ้ขา้รว่มขอเงนิทนุ 
การเพิม่บุคคลอืน่เป็นผูเ้ขา้รว่มขอเงนิทนุทาํใหบุ้คคลนัน้สามารถเหน็เรคคอรด์เงนิทนุและยืน่คาํขอเงนิทนุสาํหรบัเงนิทุนนี้ 
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน สาํหรบัผูใ้ชท้ีป่รากฏอยู่ในรายการของผูเ้ขา้รว่มขอเงนิทนุทีถู่กตอ้ง ผูใ้ชเ้หลา่นัน้จะตอ้งตัง้คา่ใหเ้ป็นผูใ้ชท้ีใ่ชง้านของ Oracle CRM On Demand High Tech 
Edition กอ่น 

ในการเพิม่ผูเ้ข้าร่วมขอเงินทุน 

1 เลอืกเงนิทุน 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเงนิทนุ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดเงนิทนุ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นผูเ้ขา้รว่มขอเงนิทุนและคลกิ เพิม่ผูเ้ขา้รว่ม 

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งเพิม่สว่นผูเ้ขา้ร่วมขอเงนิทนุในโครงรา่งของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นโครงรา่ง โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

3 ในเพจเพิม่ผูเ้ขา้รว่มขอเงนิทุน ใหค้ลกิไอคอนคน้หา และเลอืกผูใ้ช ้

รายชือ่ผูใ้ชป้ระกอบดว้ยรายชือ่ทัง้หมดของผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand High Tech Edition 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การเพ่ิมเครดิตให้กบัเงินทุน 
ในการทาํใหเ้งนิทนุสามารถใชง้านได้ ใหเ้พิม่เครดติใหก้บัเงนิทุน 

ในการเพิม่เครดิตให้กบัเงินทุน 

1 เลอืกเงนิทุน 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเงนิทนุ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดเงนิทนุ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นเครดติเงนิทนุ และคลกิ ใหม ่ในแถบชือ่ 

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งเพิม่สว่นเครดติเงนิทุนในโครงรา่งของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นโครงรา่ง โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

3 ป้อนขอ้มลูตามทีอ่ธบิายในตารางต่อไปนี้ แลว้บนัทกึการดําเนนิการ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เงนิทุน ชือ่ของเงนิทนุซึง่ตัง้คา่เป็นเงนิทุนปจัจุบนัตามคา่ดฟีอลต ์(สาํหรบัดูอยา่งเดยีว) 

ชือ่เครดติ ชือ่ของเรคคอรด์เครดตินี้ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่30 ตวั (ฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

จํานวนเงนิ จํานวนเครดติทีคุ่ณใชก้บัเงนิทุน เชน่ $500 

คาํอธบิาย คาํอธบิายสาํหรบัเครดติเงนิทุนนี้ 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีเ่ครดติจะใชไ้มไ่ดอ้กีต่อไปหลงัจากนี้ (MM/DD/YYYY) วนัทีน่ี้ใชใ้นวตัถุประสงคเ์พือ่แจง้ใหท้ราบ 
ใชไ้อคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัที ่
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การประมวลผลคาํขอสาํหรบัทุน 
เมือ่คณุตอ้งการเริม่ใชเ้งนิทนุ ใหจ้ดัทาํคาํขอเงนิทนุและสง่ไปยงัผูจ้ดัการเงนิทนุเพือ่อนุมตั ิในการตดิตามขัน้ตอนของคาํของเงนิทนุ คณุและผูจ้ดัการเงนิทุนตอ้งอปัเดตฟิลด์สถานะ 

ในการส่งคาํขอเพือ่อนุมติัล่วงหน้า 

1 เลอืกเงนิทุน 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเงนิทนุ โปรดดทูี ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดเงนิทนุ เลือ่นลงมาทีส่่วนคําขอเงนิทุนและคลกิ ใหม ่

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งเพิม่สว่นคาํขอเงนิทนุลงในโครงรา่งของคุณ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

3 ในเพจการแกไ้ขคาํขอเงนิทนุ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูฟิลด์สาํหรบัคาํขอเงนิทุน ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเพิม่ เปลีย่นชือ่ หรอืลบฟิลด์ได ้ดงันัน้ฟิลด์ทีคุ่ณเหน็อาจแตกต่างจากฟิลด์ทีแ่สดงในตาราง 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลคาํขอเงินทุนหลกั 

ID คําขอ*  ID ของคาํขอเงนิทนุ Oracle CRM On Demand จะสรา้ง ID คําขอ (ฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

ชือ่คาํขอเงนิทนุ ชือ่ของคาํขอเงนิทนุ จํานวนอกัษรจํากดัที ่50 ตวั (ฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

ประเภท ระบุประเภทตน้ทนุ นีค่อืฟิลด์ทีป่รบัแต่งได้ ซึง่ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถแกไ้ขได ้(ฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

ประเภทต้นทุนมสีองประเภท:   

 MDF (เงินทุนเพื่อการพฒันาตลาด) ฝา่ยขายหรอืการตลาดของบรษิทัจะใชเ้งนิทุนเหลา่นี้เพือ่ชว่ยคูค่า้ ผูข้ายต่อ 
หรอืผูจ้ดัจําหน่ายในการขายและทาํตลาดผลติภณัฑข์องคณุ 

 SPF (การอนุมติัตัง้ราคาพิเศษ) บรษิทัจะใชเ้งนิทนุเหลา่นี้เพือ่สนบัสนุนคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 
คาํขอตัง้ราคาพเิศษเหลา่นี้คอืคาํขอเงนิทนุทีคู่่คา้ส่งเพือ่ขอรบัราคาพเิศษในผลติภณัฑห์รอืกลุม่ผลติภณัฑ์ 
ราคานี้โดยปกตจิะขอเพือ่ใหคู้ค่า้สามารถทาํการแขง่ขนัหรอืสรา้งมารจ์นิได้ 

เงนิทุน ชือ่ของเงนิทนุทีเ่ชือ่มโยง (ฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

สถานะ สถานะปจัจุบนัของคาํของเงนิทุน ฟิลด์ทีจ่ําเป็น (ฟิลด์ทีจ่ําเป็น)  

ต่อไปนี้คอืตวัเลอืกดฟีอลต์: อนุมตักิารเรยีกรอ้งแลว้, ปฏเิสธการเรยีกรอ้งแลว้, สง่การเรยีกรอ้งแลว้, ระหวา่งดําเนนิการ, 
ปฏเิสธการอนุมตัลิว่งหน้า, สง่การอนุมตัลิว่งหน้า หรอื อนุมตัลิว่งหน้า 

ผูเ้ขา้รว่มขอเงนิทนุสามารถเปลีย่นแปลงสถานะเป็น: ระหวา่งดําเนนิการ สง่การอนุมตัลิ่วงหน้า หรอืการเรยีกรอ้งทีส่ง่ 

วนัทีค่รบกาํหนด วนัทีค่ณุตอ้งอนุนมตัคิาํขอเงนิทนุ (ฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

โอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิทนุ 

บรษิทัของโอกาสทางการขาย บรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 

แคมเปญ ใชเ้ชือ่มโยงแคมเปญกบัเงนิทนุ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วตัถุประสงคท์างการตลาด ตวัเลอืกดฟีอลต์คอื สิง่จูงใจของคูค่า้ การตลาดรว่ม ตําแหน่งของคูแ่ขง่ การออกผลติภณัฑใ์หม่ หรอืการรกัษาลูกคา้ 

พืน้ที ่ ตวัเลอืกดฟีอลต์คอื แอฟรกิา เอเชยี/แปซฟิิก ยุโรป ลาตนิอเมรกิา ตะวนัออกกลาง ไมม่ ีอเมรกิาเหนอื ยุโรปเหนอื อืน่ๆ อเมรกิาใต ้
ยุโรปใต ้หรอืทัว่โลก 

ชนดิ ตวัเลอืกดฟีอลต์คอื การโฆษณา สรา้งเครือ่งหมายการคา้สูต่ลาด กจิกรรมของลกูคา้ จดหมาย การจดัวางสนิคา้ กจิกรรมฝา่ยบรหิาร 
การโฆษณารว่ม อืน่ๆ การสง่เสรมิการขาย ตวัอย่าง สมัมนา สิง่จูงใจของผลติภณัฑ ์การแสดงสนิคา้ หรอืการฝึกอบรม 

โปรแกรมคู่คา้ โปรแกรมคู่คา้ทีส่รา้งคาํขอเงนิทนุ 

ข้อมูลรายละเอียดคาํขอเงินทุน 

คาํขออนุมตัลิว่งหน้า จํานวนเงนิทุนทีค่ณุตอ้งการในการดําเนนิงาน 

ทีอ่นุมตัใิห ้ ใชโ้ดยผูจ้ดัการเงนิทุน ฟิลด์นี้ประกอบดว้ยจํานวนเงนิทุนทีอ่นุมตัใิหก้บัผูเ้ขา้รว่มตามจํานวนเงนิทุนทีข่อในฟิลด์คาํขออนุมตัลิว่งหน้า 

คาํขอเรยีกรอ้ง หลงัจากงานเสรจ็สมบูรณ์ ผูเ้ขา้รว่มเรยีกรอ้งจํานวนเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานใหเ้สรจ็สมบูรณ์โดยใชฟิ้ลดน์ี้ 

อนุมตั ิ ใชโ้ดยผูจ้ดัการเงนิทุน ฟิลด์นี้ประกอบดว้ยจํานวนเงนิทีอ่นุมตัติามจํานวนเงนิทีเ่รยีกรอ้ง 

วนัทีข่อ คา่ดฟีอลต์คอืวนัทีข่องวนันี้ 

วนัทีอ่นุมตัลิว่งหน้า ใชโ้ดยผูจ้ดัการเงนิทุน ฟิลดน์ี้ประกอบดว้ยวนัทีท่ ีผู่จ้ดังานเงนิทุนอนุมตัจิํานวนเงนิทีย่ ืน่คาํขอเงนิทุน 

วนัทีต่ดัสนิใจเรยีกรอ้ง ใชโ้ดยผูจ้ดัเงนิทนุ ฟิลด์นี้ประกอบดว้ยวนัทีท่ ีผู่จ้ดัการเงนิทุนอนุมตัเิรยีกรอ้งเงนิทนุ 

วนัทีเ่ริม่ตน้ การเริม่ตน้ระยะเวลาทีเ่จา้ของแบรนด์อนุมตัคิาํขอเงนิทุน 

วนัทีส่ ิ้นสดุ การสิน้สดุระยะเวลาทีเ่จา้ของแบรนด์อนุมตัคิาํขอเงนิทุน หลงัจากวนัทีน่ี้ คาํขอเงนิทุนจะไมส่ามารถใชไ้ดอ้กีต่อไป 

สกลุเงนิของคาํขอเงนิทนุ สกลุเงนิทีส่ง่คาํขอเงนิทุน 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ โดยทัว่ไปเจา้ของสามารถอปัเดตเรคคอรด์ โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอรด์ อย่างไรกต็าม 
สามารปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ชไ้ด ้

คา่นี้จะมผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคุณรนัในเพจการวเิคราะห์ 

แกไ้ข ชือ่ของบุคคลทีจ่ดัทาํหรอือปัเดตเรคคอรด์ ตามดว้ยวนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํหรอือปัเดตเรคคอรด์ ซึง่สรา้งโดยระบบ 

บรษิทัของเจา้ของ คอืบรษิทัคูค่า้ทีเ่จา้ของทาํงานให ้ดงันัน้ หากเจา้ของคอืคูค่า้ บรษิทัของเจา้ของจะถูกป็อปปเูลทดว้ยชือ่ของบรษิทัคูค่า้ทีคู่ค่า้สงักดัอยู่ 

ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทาง ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทางจะรบัผดิชอบในการรกัษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคูค่า้และบรษิทัเจา้ของแบรนด์ 
ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทางทําหน้าทีเ่ป็นผูต้ดิต่อหลกัสาํหรบัคู่คา้ 

คาํอธบิาย ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่250 ตวัอกัษร 
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1 สาํหรบัสถานะ เลอืกสง่การอนุมตัลิ่วงหน้า 

2 บนัทกึเรคคอรด์ 

เรคคอรด์คาํขอเงนิทุนจะปรากฏในสว่นคาํขอเงนิทุนทีร่อดําเนนิการ ในโฮมเพจเงนิทนุของผูจ้ดัการเงนิทุน 

ในการอนุมติัคาํขอเงินทุนล่วงหน้า 

1 ในโฮมเพจเงนิทนุ เลอืกคาํขอเงนิทนุจากสว่นคาํขอเงนิทนุทีร่อดําเนนิการ 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอเงนิทนุ คลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจการแกไ้ขคาํขอเงนิทนุ ทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี้: 

a ป้อนวนัทีท่ ีเ่หมาะสมลงในฟิลด์วนัทีอ่นุมตัลิ่วงหน้า 

b ป้อนจํานวนเงนิทีค่ณุอนุมตัใินฟิลด์ทีอ่นุมตัใิห ้

c อปัเดตสถานะฟิลด์เป็นการอนุมตัลิ่วงหน้า 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 

 

 
 

การประมวลผลการเรียกรอ้ง 
เมือ่ผูจ้ดัการเงนิทุนอนุมตัคิาํขอเงนิทนุและคณุได้ดําเนนิการสาํหรบัคาํขอเงนิทนุเสรจ็สมบูรณ์แลว้ คณุกพ็รอ้มทีจ่ะสง่การเรยีกรอ้ง หลงัจากทีคุ่ณสง่การเรยีกรอ้ง 
ผูจ้ดัการเงนิทนุสามารถตรวจดูและอนุมตักิารเรยีกรอ้งนัน้ 

การส่งการเรียกร้อง 

1 เลอืกคาํขอเงนิทนุจากรายการคาํขอเงนิทุนทีค่ณุต้องการสง่การเรยีกรอ้ง หรอืเลอืกคาํขอเงนิทุนกอ่นการอนุมตั ิ(แสดงในสว่นคาํขอเงนิทนุทีร่อดําเนินการในโฮมเพจเงนิทุน) 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกคาํขอเงนิทุน โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอเงนิทนุ คลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจการแกไ้ขคาํขอเงนิทนุ ทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี้: 

a ป้อนจํานวนเงนิทีค่ณุตอ้งการเรยีกรอ้งในฟิลด์คาํขอเรยีกรอ้ง 

b เลอืก สง่การเรยีกรอ้งแลว้ จากฟิลด์ สถานะ 

c ป้อนวนัทีท่ ีเ่หมาะสมลงในฟิลด ์วนัครบกาํหนด 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
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การอนุมติัการเรียกร้อง 

1 เลอืกคาํขอเงนิทนุ (แสดงในสว่นคาํขอเงนิทนุทีร่อดําเนนิการ ในโฮมเพจเงนิทุน) ทีค่ณุตอ้งการอนุมตักิารเรยีกรอ้ง 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกคาํขอเงนิทุน โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดคาํขอเงนิทนุ ใหต้รวจสอบจํานวนเงนิทีเ่รยีกรอ้งในฟิลด์คาํขอเรยีกรอ้ง แลว้คลกิปุ่ม แกไ้ข 

3 ในเพจการแกไ้ขคาํขอเงนิทนุ ทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี้: 

a ป้อนจํานวนเงนิทีค่ณุอนุมตัใินฟิลด์ อนุมตัแิลว้ 

b ป้อนวนัทีล่งในฟิลด์ วนัทีต่ดัสนิการเรยีกรอ้ง 

c เลอืก การเรยีกรอ้งไดร้บัอนุมตัแิลว้ จากฟิลด์ สถานะ 

หมายเหตุ: เมือ่ตอ้งการอนุมตัเิงนิทนุ คณุตอ้งตัง้ ขดีจํากดัการอนุมตัเิงนิทุน ใหม้คีา่เพยีงพอในเรคคอรด์ผูใ้ชข้องคณุ ตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัคณุถา้ขดีจํากดัการอนุมตัไิมเ่พยีงพอ 
นอกจากนี้ Oracle CRM On Demand ไมอ่นุญาตใหค้ณุอนุมตัคิาํขอเงนิทุนทีท่าํใหย้อดดุลเงนิทนุตดิลบ นอกจากวา่ชอ่งทาํเครือ่งหมาย อนุญาตยอดดุลตดิลบ 
จะถูกเลอืกไวใ้นเพจ รายละเอยีดเงนิทนุ 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 

หลงัจากทีก่ารเรยีกรอ้งไดร้บัอนุมตั ิการเรยีกรอ้งนัน้จะปรากฏในสว่นเดบติเงนิทุน ของเรคคอรด์เงนิทนุ 

หมายเหตุ: หลงัจากทีก่ารเรยีกรอ้งไดร้บัอนุมตั ิคณุจะไมส่ามารถแกไ้ขคาํขอเงนิทุนนัน้ไดอ้กี 
 

การใช้เดบิตกบัเงินทุน 
ในการหกัจํานวนเงนิออกจากเงนิทนุ ใหจ้ดัทาํเรคคอรด์เดบติ 

ในการใช้เดบิตกบัเงินทุน 

1 เลอืกเงนิทุน 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเงนิทนุ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดเงนิทนุ ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นเดบติเงนิทนุ และคลกิใหมใ่นแถบชือ่เพือ่จดัทาํรายการเดบติ 

3 ในเพจการแกไ้ขเดบติเงนิทนุ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็น 

ความยาวชือ่คาํขอเงนิทนุจํากดัไวท้ี ่50 ตวัอกัษร 
 

การตรวจสอบกิจกรรมเงินทนุ 
คณุสามารถตรวจดูกจิกรรมเงนิทุนของเรคคอรด์ทีค่ณุจดัการ หรอืหากคณุเป็นผูจ้ดัการเงนิทนุของบรษิทั คณุกส็ามารถดูกจิกรรมเงนิทนุของเงนิทนุและคาํขอเงนิทุนทัง้หมดของบรษิทัของคุณได ้
ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถตรวจสอบและตดิตามกจิกรรมเงนิทนุได้ 
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ในการตรวจดกิูจกรรมเงินทุน 

1 เลอืกเงนิทุน 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกเงนิทนุ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีดเงนิทนุ ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่นแนวทางการตรวจสอบ 

รายการนี้จะตรวจสอบกจิกรรมแต่ละรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิทุน รวมทัง้การทาํรายการ วนัที ่และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งเพิม่สว่นแนวทางการตรวสอบลงในโครงรา่งของคณุ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 
 

ฟิลดเ์งินทุน 
ใชเ้พจการแกไ้ขเงนิทนุเพือ่เพิม่เงนิทุนหรอือปัเดตรายละเอยีดของเงนิทนุทีม่อียู ่เพจแกไ้ขเงนิทนุจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของเรคคอรด์เงนิทนุ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืก ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลเงินทุนหลกั 

ID เงนิทนุ ID เงนิทนุ สรา้งโดยระบบ (เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

ชือ่เงนิทนุ ชือ่ของเงนิทนุ จํานวนอกัษรจํากดัที ่50 ตวั (เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

วนัทีเ่ริม่ตน้ 
วนัทีส่ ิ้นสดุ 

ชว่งเวลาทีเ่งนิทนุสามารถใชไ้ด ้

สถานะ คา่ดฟีอลต์ตวัเลอืก ไดแ้ก ่ใชง้าน ปิด ระหวา่งดําเนนิการ หรอืพกั 

ประเภท หมายถงึประเภทเงนิทุน ตวัเลอืกสาํหรบัประเภทเงนิทุนไดแ้ก่: 

 MDF (เงินทุนเพื่อการพฒันาตลาด) MDF เป็นเงนิทนุทีแ่ผนกขายหรอืการตลาดของผูผ้ลติมอบใหเ้พือ่ชว่ยคูค่า้ ผูข้ายต่อ 
หรอืตวัแทนจําหน่ายในการขายและทาํการตลาดแบรนด์ของผูผ้ลติ 

 SPA (การอนุมติัตัง้ราคาพิเศษ) SPA อนุญาตใหคู้ค่า้รอ้งขอราคาพเิศษสาํหรบัผลติภณัฑห์รอืกลุ่มผลติภณัฑท์ีจ่ําหน่าย 

คูค่า้ บรษิทัจะมกีารตอ้งทาํเครือ่งหมายทีฟิ่ลด์คู่คา้เพือ่ใหป้รากฏในรายการของการเลอืกนี้ 

ใชย้อดดุลตดิลบได ้ การเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะทาํใหเ้งนิทนุสามารถมยีอดดุลตดิลบได ้เชน่ หากยอดดุลคอื $500 
จะสามารถอนุมตัคิาํขอเงนิทุนทีม่มีลูค่า $600 ได ้ถา้ไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไว ้Oracle CRM On Demand 
จะแสดงขอ้ความทีร่ะบุวา่ยอดดุลไมส่ามารถมคีา่ตดิลบไดห้ากผูอ้นุมตัเิงนิทนุพยายามอนุมตัคิาํขอเงนิทนุมลูคา่ $600 เชน่เดยีวกนั 
(เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะถูกเลอืกตามคา่ดฟีอลต์    

จํานวนเงนิเป้าหมาย จํานวนเงนิทัง้หมดทีต่ัง้เป้าไวส้าํหรบัเงนิทนุ (เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

เครดติรวม ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีว ผลรวมของเครดติเงนิทุนทัง้หมดทีจ่ดัทาํในสว่นเครดติเงนิทนุ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ยอดรวมเดบติ ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีว ผลรวมของเดบติเงนิทนุทัง้หมดทีจ่ดัทาํในสว่นเดบติเงนิทนุ เมือ่การเรยีกรอ้งเงนิทุนไดร้บัอนุมตัแิลว้ 
เรคคอรด์เดบติจะถูกจดัทาํโดยอตัโนมตัใินสว่นเดบติเงนิทนุ 

ยอดดุล ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีว คา่: (เครดติรวม - ยอดรวมเดบติ) 

ยอดรวมการอนุมตัลิว่งหน้า ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีว ผลรวมของคาํขอเงนิทนุทัง้หมดทีไ่ดร้บัอนุมตัสิาํหรบัเงนิทนุทีร่ะบุ เมือ่ผูจ้ดัการเงนิทนุอนุมตัคิาํขอเงนิทุนแลว้ 
มลูคา่จะแสดงอยู่ในฟิลด์นี้ 

ยอดดุลหลงัจากการอนุมตัลิ่วงหน้า ฟิลด์แบบอา่นอย่างเดยีว คา่: (เครดติรวม - ยอดรวมการอนุมตัลิว่งหน้า) 

สกลุเงนิของเงนิทุน สกลุเงนิของเงนิทุน เชน่ ดอลลารส์หรฐั หรอื ยูโร ใชไ้อคอนเครือ่งมอืเลอืกสกลุเงนิในการเลอืกสกุลเงนิของเงนิทุน  

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์เงนิทนุ 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห์ 

คาํอธบิาย ไมเ่กนิ 250 ตวัอกัษร 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเงนิทนุทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เงนิทุน (ในหน้า 470) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจเงนิทุน (ในหน้า 470) 

 การจดัการเงนิทนุ (ในหน้า 472) 
 

คอรส์ 
คอรส์ คอืโปรแแกรมการศกึษาตามโครงสรา้งทีนํ่าเสนอโดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่ใหช้ดุทกัษะเฉพาะกบับุคคล บรษิทัจํานวนมาก โดยเฉพาะบรษิทัดําเนนิการกบัผลติภณัฑ์และบรกิารทีซ่บัซอ้น 
ตอ้งการใหคู้่คา้และผูข้ายต่อไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเพยีงพอและคุน้เคยกบัสนิคา้ทีพ่วกเขาขาย ดงันัน้ คอรส์จงึกลายเป็นกลไกเพือ่เผยแพร่ความรูแ้ละขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั 
โดยทัว่ไปคอรส์จะมุง่เน้นเฉพาะผลติภณัฑห์รอืกลุม่ผลติภณัฑ์ อย่างไรกต็าม ในบางครัง้อาจตอ้งดําเนนิการกบัแนวคดิและหลกัการทัว่ไป คอรส์สามารถเป็นไดท้ฤษฎแีละปฏบิตั ิ(ตวัอย่างเชน่ 
ฝึกปฏบิตักิารจรงิ หอ้งปฏบิตักิาร และอืน่ๆ) หรอืรวมทัง้สองแบบ 

ใน Oracle CRM On Demand สามารถเชือ่มโยงคอรส์กบัผลติภณัฑเ์ฉพาะหรอืชุดผลติภณัฑไ์ด ้นอกจากนัน้ ยงัสามารถเชือ่มโยงคอรส์กบัชนดิผลติภณัฑช์นดิเดยีว หลายชนดิผลติภณัฑ์ 
หรอืไมเ่ชือ่มโยงเลยกไ็ด ้และดว้ยการตัง้คา่มาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ทาํใหค้ณุสามารถแสดงแอททรบิวิพื้นฐานของคอรส์หลายแอททรบิวิได้ เชน่ ระยะเวลา คา่ธรรมเนยีม 
วนัทีเ่ริม่ตน้และสิน้สดุ การอา้งองิกบัคอรส์อืน่ และอืน่ๆ  

คอรส์อาจไดร้บัการเสนอทัง้จากบรษิทัเอง ใชบ้รกิารภายนอกจากผูใ้หบ้รกิารการฝึกอบรมทีก่าํหนด หรอืทัง้สองรปูแบบ ดว้ย Oracle CRM On Demand 
ทาํใหค้ณุสามารถกาํหนดรายการของผูค้า้ทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามในการนําเสนอคอรส์และเผยแพร่รายการใหก้บัคู่คา้ได ้เมือ่คอรส์ไดร้บัการเผยแพรแ่ลว้ พนกังานของคูค่า้สามารถลงทะเบยีนผูต้ดิต่อในคอรส์ได ้ 
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การทาํงานกบัโฮมเพจคอรส์ 
โฮมเพจคอรส์ คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการคอรส์  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจคอรส์ได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่และลบส่วนในเพจได ้

การจดัทาํคอรส์ 
คณุสามารถจดัทาํคอรส์ไดโ้ดยคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นคอรส์ทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการจดัทาํคอรส์ โปรดดูที ่การจดัทาํคอรส์ (โปรดดูที ่"การจดัทาํเรคคอรด์" ในหน้า 47) และ 
ฟิลด์คอรส์ (ในหน้า 485) 

การทาํงานกบัรายการคอรส์  
สว่นรายการคอรส์จะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัคอร์ส 

รายการคอรส์ คาํอธิบาย 

คอรส์ทัง้หมด  รายการคอรส์ทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ ูไมค่าํนงึถงึเจา้ของ 

คอรส์ทีจ่ดัทาํลา่สดุ คอรส์ทัง้หมดทีจ่ดัทาํใน 30 วนัทีผ่่านมาทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหค้อรส์ทีจ่ดัทาํลา่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

คอรส์ทีแ่กไ้ขลา่สดุ คอรส์ทัง้หมดทีแ่กไ้ขใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ ู
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหค้อรส์ทีแ่กไ้ขลา่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

คอรส์ทีม่กีารแนะนําลา่สดุ คอรส์ทัง้หมดทีใ่ชไ้ดใ้น 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ ู
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหค้อรส์ทีม่กีารแนะนําลา่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

คอรส์ทีถ่อน คอรส์ทัง้หมดทีว่างกาํหนดการเพือ่ถอนใน 90 วนัถดัไปทีคุ่ณมสีทิธิด์ ู
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหค้อรส์ทีก่าํลงัจะถอนจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

คอรส์ของฉัน คอรส์ทัง้หมดทีคุ่ณเป็นเจา้ของ 

คอรส์ทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน คอรส์ทัง้หมดทีจ่ดัทาํภายใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุเป็นเจา้ของ 

คอรส์ทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน คอรส์ทัง้หมดทีอ่ปัเดตภายใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุเป็นเจา้ของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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การดคูอรส์ท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นคอรส์ทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงคอรส์ทีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจคอรส์ของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจคอรส์ของคณุ: 

 คอรส์ทัง้หมด 

 คอรส์ทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 คอรส์ทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 คอรส์ทีม่กีารแนะนําลา่สดุ 

 คอรส์ทีถ่อน 

 คอรส์ของฉัน 

 คอรส์ทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 คอรส์ทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจคอรส์ของคณุ 

1 ในโฮมเพจคอรส์ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจคอรส์ ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการคอรส์ 
ในการจดัการคอรส์ ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การเชือ่มโยงการรบัรองกบัผลติภณัฑ ์ชนดิผลติภณัฑ ์และทางแกป้ญัหา (ในหน้า 499) 

 การเชือ่มโยงคอรส์กบัการทดสอบและการรบัรอง (ในหน้า 483) 

 การเชือ่มโยงคอรส์กบัคอรส์อืน่ๆ (ในหน้า 484) 

 การทาํใหคู้ค่า้มองเหน็คอรส์ได ้(ในหน้า 484) 

 การลงทะเบยีนในคอรส์ (ในหน้า 485) 

 การอปัเดตเรคคอรด์การลงทะเบยีนคอรส์ (ในหน้า 485) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 
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 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การเช่ือมโยงคอรส์กบัผลิตภณัฑ ์ชนิดผลิตภณัฑ ์และทางแก้ปัญหา 
คณุสามารถเชือ่มโยงคอรส์กบัผลติภณัฑ ์ชนดิผลติภณัฑ์ และทางแกป้ญัหาหนึง่รายการหรอืมากกวา่ได ้หากคอรส์นัน้เหมาะกบัผลติภณัฑห์รอืชนดิผลติภณัฑร์ายการเดยีว 
ใหเ้ลอืกคา่ทีเ่หมาะสมจากฟิลด์ผลติภณัฑ์หลกัหรอืชนดิผลติภณัฑห์ลกัตามลาํดบั อย่างไรกต็าม หากคอรส์ใชไ้ดก้บัทางแกป้ญัหา ผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑม์ากกวา่หนึง่รายการ 
ใหท้าํตามขัน้ตอนทีแ่สดงดา้นลา่ง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์คอรส์ ชนดิผลติภณัฑค์อรส์ หรอืทางแกป้ญัหาคอรส์ใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ 
หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การเชือ่มโยงคอรส์กบัผลิตภณัฑ์ ชนิดผลิตภณัฑ์ หรือทางแก้ปัญหา 

1 ในสว่นผลติภณัฑค์อรส์ ชนดิผลติภณัฑ์คอรส์ หรอืทางแกป้ญัหาคอรส์ของเพจรายละเอยีดคอรส์ ใหค้ลกิ เพิม่ 

2 ในเพจแกไ้ข ใหร้ะบุผลติภณัฑ์ (หรอืชนดิผลติภณัฑ์) และคลกิ บนัทกึ 

3 ทาํซํา้ในขัน้ตอนดา้นบนเทา่ทีจ่ําเป็นเพือ่กาํหนดความสมัพนัธ์ทัง้หมด 

หมายเหตุ: ทาํตามขัน้ตอนดา้นบนเพือ่เชือ่มโยงคอรส์กบัทางแกป้ญัหา โดยไมค่าํนงึวา่คอรส์นัน้เชือ่มโยงกบัทางแกป้ญัหาหนึง่หรอืหลายรายการ 
 

การเช่ือมโยงคอรส์กบัการทดสอบและการรบัรอง 
ตามปกตคิอรส์จะประเมนิผลดว้ยการทดสอบหนึง่รายการหรอืมากกวา่ หากคุณผา่นการทดสอบหรอืชดุของการทดสอบ คณุจะไดร้บัการรบัรอง คณุสามารถเชือ่มโยงคอรส์กบัการทดสอบ การรบัรอง 
หรอืทัง้สองอย่างได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดสอบคอรส์หรอืคอรส์การรบัรองใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีด หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏอยูใ่นเพจรายละเอยีด ใหค้ลกิลงิค์ 
แกไ้ขโครงรา่ง และเพิม่สว่นนัน้เป็นส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การเชือ่มโยงคอรส์กบัการทดสอบและการรบัรอง 

1 ในสว่นการทดสอบคอรส์หรอืคอรส์การรบัรองของเพจรายละเอยีดคอรส์ ใหค้ลกิ เพิม่ 

2 ในเพจแกไ้ข ใหร้ะบุการทดสอบหรอืการรบัรองทีเ่หมาะสม 
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3 คลกิ บนัทกึ 

4 ทาํซํา้ตามขัน้ตอนดา้นบนเพือ่เพิม่ความสมัพนัธ์ของการทดสอบหรอืการรบัรองเพิม่เตมิ 
 

การเช่ือมโยงคอรส์กบัคอรส์อ่ืนๆ 
ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถเชือ่มโยงคอรส์เขา้กบัคอรส์อืน่ๆ ได ้คอรส์หนึง่สามารถเป็นสิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นของอกีคอร์สหนึง่ การตดิตามผลของอกีคอรส์หนึง่ 
และการแทนทีค่อรส์อืน่ซึง่อาจถอนแลว้ 

ขอ้มลูนี้จะถูกบนัทกึเพือ่จุดประสงคส์าํหรบัเป็นขอ้มลูเทา่นัน้ และจุดประสงคห์ลกักเ็พือ่ชว่ยคุณนําเสนอภาพรวมของคอรส์ทีม่แีละการอา้งองิระหวา่งคอรส์ต่างๆ ใหก้บัคูค่า้ของคณุ Oracle CRM 
On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัขอ้กาํหนดตามความสมัพนัธ์ทีร่ะบุไวใ้นสว่นนี้ เมือ่ผูต้ดิต่อลงทะเบยีนในคอรส์ ดงันัน้ ตวัอย่างเชน่ การลงทะเบยีนเสรจ็สมบูรณ์ในคอรส์ A 
อาจถูกกาํหนดเป็นสิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นสาํหรบัการลงทะเบยีนในคอรส์ B อย่างไรกต็าม สิง่ทีต่อ้งทาํก่อนนี้จะไมถู่กบงัคบัโดย Oracle CRM On Demand 
และอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อลงทะเบยีนในคอรส์ B แมว้า่ผูต้ดิต่อนัน้จะไมไ่ดล้งทะเบยีนในคอรส์ A 

หมายเหต:ุ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่คอรส์จะไมเ่ชือ่มโยงกบัตวัเอง ฟิลด์คอรส์ทีเ่กีย่วขอ้งจะไมส่ามารถเหมอืนกบัคอรส์ในเพจหลกัได ้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอรส์ทีเ่กีย่วขอ้งใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การเชือ่มโยงคอรส์หนึง่กบัอีกคอรส์หนึง่ 

1 ในเพจรายการคอรส์ ใหค้ลกิชือ่ของคอรส์ทีคุ่ณตอ้งการเชือ่มโยงกบัอกีคอรส์หนึง่ 

2 ในสว่นคอรส์ทีเ่กีย่วขอ้งของเพจรายละเอยีดคอรส์ ใหค้ลกิ เพิม่ 

3 ในเพจแกไ้ขคอรส์ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืกคอรส์ทีเ่กีย่วขอ้งและประเภทของความสมัพนัธ์ แลว้คลกิ บนัทกึ 
 

การทาํให้คู่ค้ามองเหน็คอรส์ได้ 
คูค่า้จะมองไมเ่หน็คอรส์โดยอตัโนมตั ิคณุสามารถทาํให ้มองเหน็คอรส์ไดโ้ดยการเพิม่พนกังานของคูค่า้เขา้ไปในทมี และเชือ่มโยงทมีนัน้เขา้กบั เรคคอรด์คอรส์ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมีคอรส์ใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การทาํให้คู่ค้ามองเห็นคอรส์ได้ 

1 ในสว่นทมีคอรส์ของเพจรายละเอยีดคอรส์ ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้

2 ในเพจแกไ้ขทมีคอรส์ ใหร้ะบุชือ่ผูใ้ช ้บทบาททมี และการเขา้ใชเ้รคคอรด์สาํหรบัพนกังานของคูค่า้แต่ละคนทีคุ่ณตอ้งการใหม้องเหน็คอรส์ 

 หมายเหตุ: Oracle ขอแนะนําใหคุ้ณใหส้ทิธิก์ารเขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวกบัสมาชกิทมีทีเ่ป็นพนักงานของคู่คา้ 

3 คลกิ บนัทกึ 
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การลงทะเบียนในคอรส์ 
คณุสามารถใช ้Oracle CRM On Demand เพือ่ลงทะเบยีนคอรส์เพือ่พฒันาชดุทกัษะของคณุเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์ฉพาะหรอืชดุผลติภณัฑ์ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนคอรส์ใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การลงทะเบียนในคอรส์ 

1 ในเพจรายการคอรส์ ใหค้ลกิชือ่ของคอรส์ทีคุ่ณตอ้งการลงทะเบยีน 

2 ในสว่นการลงทะเบยีนคอรส์ของเพจรายละเอยีดคอรส์ ใหค้ลกิ ลงทะเบยีน 

3 ในเพจแกไ้ขการลงทะเบยีนคอรส์ ใหเ้ลอืกคอรส์และผูไ้ดร้บัคดัเลอืกทีค่ณุตอ้งการลงทะเบยีน แลว้คลกิ บนัทกึ 

หมายเหตุ: ภายใตข้อ้จํากดับางอย่าง Oracle CRM On Demand สนบัสนุนการลงทะเบยีนหลายรายการโดยผูต้ดิต่อคนเดยีวกนัในคอรส์เดมิ 
ผูต้ดิต่ออาจตอ้งการลงทะเบยีนคอรส์เดมิมากกวา่หนึง่ครัง้เนื่องดว้ยเหตุผลหลายประการ ตวัอย่างเชน่ กรอกขอ้มลูการลงทะเบยีนทีไ่มส่มบูรณ์ใหค้รบถว้น ทบทวน และอืน่ๆ Oracle CRM On 
Demand อนุญาตใหผู้ต้ดิต่อลงทะเบยีนซํา้ในคอรส์เดมิ ตราบเทา่ทีว่นัทีข่องการลงทะเบยีน หรอืเจา้ของเรคคอรด์แตกต่างกนั 
 

การอปัเดตเรคคอรด์การลงทะเบียนคอรส์ 
มเีพยีงผูใ้ชท้ีม่สีทิธิก์ารเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถอปัเดตเรคคอรด์การลงทะเบยีนคอรส์ได้ โดยคา่ดฟีอลต ์มเีพยีงบทบาทเจา้ของแบรนด์ เชน่ ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทาง 
ทีส่ามารถอปัเดตฟิลด์สถานะในเรคคอรด์การลงทะเบยีนได ้บทบาทเจา้ของแบรนด์และบทบาทคูค่า้สามารถอปัเดตฟิลด์อืน่ๆ ทัง้หมดได ้

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถแกไ้ขการตัง้คา่สทิธิก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ไดต้ามตอ้งการ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนคอรส์ใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การอปัเดตเรคคอรด์การลงทะเบียนคอรส์: 

1 ในสว่นการลงทะเบยีนคอรส์ของเพจรายละเอยีดคอรส์ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขของเรคคอรด์การลงทะเบยีนทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข 

2 แกไ้ขฟิลด์ตามความเหมาะสม 

3 คลกิบนัทกึ 

หมายเหตุ: คา่ทีอ่นุญาตดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์สถานะการลงทะเบยีนคอื ทีล่งทะเบยีน สมบูรณ์ และไมส่มบูรณ์ อย่างไรกต็ามรายการนี้สามารถกาํหนดคา่ไดท้ัง้หมด 
และคุณสามารถแกไ้ขรายการไดต้ามทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการทางธุรกจิของคณุ 
 

ฟิลดค์อรส์ 
ใชเ้พจแกไ้ขคอรส์เพือ่เพิม่คอรส์หรอือปัเดตรายละเอยีดของคอรส์ทีม่อียู่แลว้ เพจแกไ้ขคอรส์จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของคอรส์ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขคอรส์ในเพจรายการคอรส์และเพจรายละเอยีดคอรส์ได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ส่วนข้อมูลหลกั 

ชือ่ ชือ่ของคอรส์ ฟิลด์นี้ตอ้งมตีวัพมิพต์รงกนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชช้ือ่ตามทีบ่รษิทัตัง้ไวเ้ป็นตวัย่อ ตวัพมิพใ์หญ่ และอืน่ๆ 
เพือ่หลกีเลีย่งการซํ้ากนัของคอรส์ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

ประเภท ประเภทคอรส์ทีค่ณุตอ้งการใชส้าํหรบัคอรส์นี้ 

สถานะ สถานะของคอรส์ เชน่ ทีว่างแผน หรอื ใชไ้ด ้ผูดู้แลระบบของคณุสามารถแกไ้ขคา่สถานะทีเ่ป็นไปได ้
คณุอาจเหน็ชดุของคา่ทีแ่ตกต่างกนัจากทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นทีน่ี้ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

ใชไ้ดต้ัง้แต ่ วนัทีท่ ีม่กีารใชค้อรส์ ฟิลด์นี้จะมปีระโยชน์หากคณุวางแผนทีจ่ะใชค้อรส์ในอกีสองสามเดอืนขา้งหน้า 
แต่ตอ้งการกระจายการรบัรูเ้กีย่วกบัคอรส์ไปยงัสงัคมของคูค่า้ของคณุกอ่นการใช ้
หากระบฟิุลด์นี้จะกาํหนดวา่คอรส์นี้จะปรากฏในรายการคอรส์ทีม่กีารแนะนําลา่สดุในโฮมเพจคอรส์หรอืไม ่

ID คอรส์ ID ภายในสาํหรบัคอรส์ โดยทัว่ไป ID นี้จะไมซ่ํ้ากนัในบรษิทัหนึง่ๆ อย่างไรกต็าม Oracle CRM On Demand 
ไมไ่ดบ้งัคบัใหไ้มซ่ํ้ากนั 

ชนดิผลติภณัฑห์ลกั ชือ่ของชนดิผลติภณัฑห์ลกัทีค่อรส์นี้เน้น ใชฟิ้ลดน์ี้เมือ่คอรส์นี้เน้นไปทีช่นดิผลติภณัฑเ์ดยีวเทา่นัน้ หากคอรส์เหมาะสมกบัชนดิผลติภณัฑห์ลายรายการเทา่ๆ 
กนั ใหป้ลอ่ยฟิลด์นี้วา่งไว ้และใชส้ว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัชนดิผลติภณัฑค์อรส์แทน 

ผลติภณัฑห์ลกั ผลติภณัฑห์ลกัทีค่อรส์นี้เน้น หากคอรส์ใชส้าํหรบัผลติภณัฑห์นึง่รายการหรอืมากกวา่ 
ใหใ้ชร้ายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑเ์พือ่บนัทกึรายการของผลติภณัฑ์ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่คอรส์เน้นไปทีผ่ลติภณัฑเ์ดยีวเทา่นัน้ 
หากคอรส์เหมาะสมกบัผลติภณัฑห์ลายรายการเท่าๆ กนั ใหป้ลอ่ยใหฟิ้ลด์นี้วา่งไว ้และใชส้ว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑค์อรส์แทน 

ใชไ้ดถ้งึ วนัทีซ่ ึง่คอรส์จะไม่มอีกีต่อไปหลงัจากนัน้ ใชฟิ้ลดน์ี้เพือ่เผยแพรก่ารรบัรูใ้นสงัคมของคูค่า้ วา่คอรส์ถูกตัง้คา่ใหย้กเลกิในเรว็ๆ นี้ 
หากระบฟิุลด์นี้จะกาํหนดวา่คอรส์นี้จะปรากฏในรายการคอรส์ทีถ่อนในโฮมเพจคอรส์หรอืไม่ 

ส่วนรายละเอียดคอรส์ 

ระยะเวลา (ชัว่โมง) ระยะเวลาของคอรส์ 

ระยะเวลาคอรส์ (วนั) ระยะเวลาปฏทินิของคอรส์ โดยปกตแิลว้คอรส์ทีม่รีะยะเวลายาวนาน (โดยทัว่ไปจะมากกวา่ 8 ชัว่โมง) จะถูกเสนอเป็นเวลาหลายวนั 

รปูแบบ ระบุรปูแบบคอรส์ 

สือ่ ระบุสือ่คอรส์ 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัของคอรส์ในระบบภายนอก โดย ID นี้จําเป็นเมือ่คณุอมิปอรต์ขอ้มลูจากระบบภายนอก 
และคุณตอ้งทราบวา่คอรส์ทีก่าํลงัอมิปอรต์นัน้เคยไดร้บัการอมิปอรต์มากอ่นแลว้หรอืไม ่

เวบ็ไซต์ URL ของเพจซึง่มขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคอรส์ ฟิลด์เวบ็ไซต์จะมปีระโยชน์หากขอ้มลูคอรส์ถูกจดัเกบ็และรกัษาในแอปพลเิคชนัอืน่นอกเหนอืจาก 
Oracle CRM On Demand 

สกลุเงนิ สกลุเงนิทีใ่ชส้าํหรบัคา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีมคอรส์ คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็สาํหรบัคอรส์ 



คอรส์ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ตวัเลอืกการชําระเงนิ วธิกีารทีคุ่ณชาํระเงนิสาํหรบัคอรส์ เชน่ บตัรเครดติ หรอืเชค็ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์คา่เดยีว ดงันัน้ หากอนุญาตตวัเลอืกการชาํระเงนิหลายรายการ 
ใหก้าํหนดเป็นคา่ในรายการดรอปดาวน์ ตวัอย่างเชน่ “เชค็หรอืเครดติ”, “เงนิสดหรอืเครดติ” และอืน่ๆ 

ส่วนข้อมูลผูติ้ดต่อ 

ผูต้ดิต่อ จุดตดิตอ่หลกัสาํหรบัคอรส์ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่จุดตดิต่อนัน้มอียู่แลว้เป็นผูต้ดิต่อใน Oracle CRM On Demand 

ผูต้ดิต่อ: ชือ่ ชือ่ของผูต้ดิตอ่ทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิคา่ทีป็่อปปเูลทจะเป็นไปตามสิง่ทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: นามสกลุ นามสกลุของผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลดน์ี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิคา่ทีป็่อปปเูลทจะเป็นไปตามสิง่ทีค่ณุเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: บรษิทั บรษิทัของผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิคา่ทีป็่อปปเูลทจะเป็นไปตามสิง่ทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิคา่ทีป็่อปปเูลทจะเป็นไปตามสิง่ทีค่ณุเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ชือ่ ชือ่ของจุดตดิต่อสาํหรบัคอรส์ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

นามสกลุ นามสกลุของจุดตดิต่อสาํหรบัคอรส์ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

บรษิทั บรษิทัของจุดตดิต่อสาํหรบัคอรส์ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไม่ไดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องจุดตดิต่อสาํหรบัคอรส์ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

โทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัทข์องจุดตดิต่อสาํหรบัคอรส์ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์คอรส์ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
(ในหน้า 44) 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคอรส์ ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

 
 

ฟิลดก์ารลงทะเบียนคอรส์ 
ใชเ้พจการลงทะเบยีนคอรส์เพือ่ลงทะเบยีนคอรส์ เพจการลงทะเบยีนคอรส์จะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบัการลงทะเบยีนคอรส์ 

หมายเหตุ:  ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลการลงทะเบียนหลกั 

คอรส์ ชือ่ของคอรส์ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงคส์าํหรบัการลงทะเบยีนคอรส์ หากม ี

วนัทีล่งทะเบยีน คา่ดฟีอลต์เป็นวนัทีข่องระบบในปจัจุบนัในระหว่างการจดัทาํ แกไ้ขไดใ้นระหวา่งและหลงัจากการจดัทาํ 

สถานะการลงทะเบยีน สถานะปจัจุบนัของการลงทะเบยีนคอรส์ ตามทีต่ัง้คา่ลว่งหน้า คา่ดฟีอลต์ของคา่นี้จะเป็น ทีล่งทะเบยีน ในระหวา่งการจดัทาํ 

ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ชือ่ของผูไ้ดร้บัคดัเลอืกทีจ่ะเขา้เรยีนในคอรส์ ตอ้งเป็นผูต้ดิต่อทีก่าํหนดไวแ้ลว้ใน Oracle CRM On Demand 
ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

เลขทีก่ารลงทะเบยีน โดยปกตเิลขทีก่ารลงทะเบยีนจะไม่ซํ้ากนั แต ่Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัใหไ้มซ่ํ้ากนั 

วนัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ วนัทีซ่ ึง่ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกจบคอรส์ 

คูค่า้คอรส์ บรษิทัคูค่า้ทีผู่ส้มคัรลงทะเบยีนคอรส์ทีร่ะบุ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของปจัจุบนัของการลงทะเบยีนคอรส์ 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลงทะเบยีนคอรส์ ฟิลดน์ี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

 
 

การทดสอบ 
การทดสอบ คอืวธิกีารวดัความสามารถของบุคคลในทกัษะหรอืชดุของทกัษะใดๆ โดยปกตกิารทดสอบคอืขัน้ตอนตรรกะถดัไปของบุคคลภายหลงัจากจบคอรส์ 
โดยทัว่ไปคอรส์จะประเมนิผลดว้ยการทดสอบหรอืชดุของการทดสอบ บุคคลจะตอ้งลงทะเบยีนและมาสอบเมือ่จบคอรส์แลว้ 
หลายบรษิทัเหน็ว่าคอรส์จะสาํเรจ็เมือ่ผา่นการทดสอบประเมนิผลทัง้หมดดว้ยคะแนนผา่นขัน้ตํ่า 

เชน่เดยีวกบัคอรส์ การทดสอบยงัสามารถเชือ่มโยงกบัผลติภณัฑห์รอืกลุม่ของผลติภณัฑ์ รวมทัง้ชนิดผลติภณัฑห์รอืชนดิผลติภณัฑห์ลายรายการ ใน Oracle CRM On Demand 
คณุสามารถกาํหนดการทดสอบใหเ้ป็นการทดสอบสาํหรบัผลติภณัฑ์หรอืชดุของผลติภณัฑห์รอืชนดิผลติภณัฑใ์ดๆ ได ้คณุยงัสามารถเชือ่มโยงการทดสอบกบัคอรส์หนึง่รายการหรอืมากกวา่ 
เพือ่บนัทกึความกา้วหน้าทางตรรกะจากคอรส์ไปยงัการทดสอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

โดยปกตเินื่องจากการทดสอบจะบรหิารและจดัการโดยผูใ้หบ้รกิารการทดสอบทีไ่ดร้บัอนุมตัมิากกวา่ทีจ่ะเป็นบรษิทัเอง Oracle CRM On Demand 
อนุญาตใหค้ณุกาํหนดรายชือ่ของผูค้า้อืน่สาํหรบัการทดสอบทีร่ะบุ คณุสามารถใช ้Oracle CRM On Demand เพือ่ลงทะเบยีนผูต้ดิต่อใดๆ ทีคุ่ณสามารถเขา้ใชส้าํหรบัการทดสอบได ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการทดสอบ 
โฮมเพจการทดสอบ คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการการทดสอบ  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจการทดสอบได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้



การทดสอบ 
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การจดัทาํการทดสอบ 
คณุสามารถจดัทาํการทดสอบโดยคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นการทดสอบทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการจดัทาํการทดสอบ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์การทดสอบ 
(ในหน้า 494) 

การทาํงานกบัรายการการทดสอบ  
สว่นรายการการทดสอบแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัการทดสอบ 

รายการการทดสอบ คาํอธิบาย 

การทดสอบทัง้หมด รายการการทดสอบทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ ูไมค่าํนงึถงึเจา้ของ 

การทดสอบทีจ่ดัทาํลา่สดุ การทดสอบทัง้หมดทีจ่ดัทาํใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารทดสอบทีจ่ดัทาํลา่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การทดสอบทีแ่กไ้ขลา่สดุ การทดสอบทัง้หมดทีแ่กไ้ขใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารทดสอบทีแ่กไ้ขลา่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การทดสอบทีม่กีารแนะนําลา่สดุ การทดสอบทัง้หมดทีส่ามารถใชไ้ดใ้น 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารทดสอบทีม่กีารแนะนําลา่สดุจะปรากฏขึ้นเป็นรายการแรก 

การทดสอบทีถ่อน การทดสอบทัง้หมดทีว่างกาํหนดการเพือ่ถอนใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารทดสอบทีก่าํลงัจะถอนจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การทดสอบของฉัน การทดสอบทัง้หมดทีคุ่ณเป็นเจา้ของ 

การทดสอบทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน การทดสอบทัง้หมดทีจ่ดัทาํภายใน 30 วนัทีผ่่านมาทีค่ณุเป็นเจา้ของ 

การทดสอบทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน การทดสอบทัง้หมดทีอ่ปัเดตภายใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุเป็นเจา้ของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดกูารทดสอบท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นการทดสอบทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงการทดสอบทีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 

 

490  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจการทดสอบของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจการทดสอบของคณุ: 

 การทดสอบทัง้หมด 

 การทดสอบทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 การทดสอบทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 การทดสอบทีม่กีารแนะนําลา่สดุ 

 การทดสอบทีถ่อน 

 การทดสอบของฉัน 

 การทดสอบทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 การทดสอบทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจการทดสอบของคณุ 

1 ในโฮมเพจการทดสอบ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการทดสอบ ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการการทดสอบ 
ในการจดัการการทดสอบ ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การเชือ่มโยงการทดสอบกบัผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ ์และทางแกป้ญัหา (ในหน้า 491) 

 การเชือ่มโยงการทดสอบกบัคอรส์และการรบัรอง (ในหน้า 491) 

 การเชือ่มโยงการทดสอบกบัการทดสอบอืน่ๆ (ในหน้า 492) 

 การทาํใหคู้ค่า้มองเหน็การทดสอบได ้(ในหน้า 492) 

 การลงทะเบยีนการทดสอบ (ในหน้า 493) 

 การอปัเดตเรคคอรด์การลงทะเบยีนการทดสอบ (ในหน้า 493) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 



การทดสอบ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  491 

 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การเช่ือมโยงการทดสอบกบัผลิตภณัฑ ์ชนิดผลิตภณัฑ ์และทางแก้ปัญหา 
คณุสามารถเชือ่มโยงการทดสอบกบัผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ ์และทางแกป้ญัหาหนึง่รายการหรอืมากกวา่ได้ หากการทดสอบนัน้เหมาะกบัผลติภณัฑห์รอืชนดิผลติภณัฑร์ายการเดยีว 
ใหเ้ลอืกคา่ทีเ่หมาะสมจากฟิลด์ผลติภณัฑ์หลกัหรอืชนดิผลติภณัฑห์ลกัตามลาํดบั อย่างไรกต็าม หากการทดสอบใชไ้ดก้บัทางแกป้ญัหา ผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑม์ากกวา่หนึง่รายการ 
ใหท้าํตามขัน้ตอนทีแ่สดงดา้นลา่ง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์การทดสอบ ชนดิผลติภณัฑก์ารทดสอบ หรอืทางแกป้ญัหาการทดสอบใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ 
หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การเชือ่มโยงการทดสอบกบัผลิตภณัฑ์ ชนิดผลิตภณัฑ์ และทางแก้ปัญหา 

1  ใน่วนผลติภณัฑ์การทดสอบ ชนดิผลติภณัฑก์ารทดสอบ หรอืทางแกป้ญัหาการทดสอบของเพจรายละเอยีดการทดสอบ ใหค้ลกิ เพิม่ 

2 ในเพจแกไ้ข ใหร้ะบุผลติภณัฑ์ หรอืชนดิผลติภณัฑ ์แลว้คลกิ บนัทกึ 

3 ทาํซํา้ในขัน้ตอนดา้นบนเทา่ทีจ่ําเป็นเพือ่กาํหนดความสมัพนัธ์ทัง้หมด 

หมายเหตุ: ทาํตามขัน้ตอนดา้นบนเพือ่เชือ่มโยงการทดสอบกบัทางแกป้ญัหา ไมว่า่การทดสอบนัน้เชือ่มโยงกบัทางแกป้ญัหาหนึง่หรอืหลายรายการ 

 
 

การเช่ือมโยงการทดสอบกบัคอรส์และการรบัรอง 
โดยปกตกิารทดสอบหรอืชดุของการทดสอบจะระบุการสาํเรจ็ของคอรส์ของการรบัรอง หากคุณผา่นการทดสอบหรอืชดุของการทดสอบ คณุจะผ่านคอรส์หรอืไดร้บัการรบัรอง 
คณุสามารถเชือ่มโยงการทดสอบกบัคอรส์ การรบัรอง หรอืทัง้สองอย่างได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดสอบการรบัรองหรอืการทดสอบการรบัรองใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีด หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏอยู่ในเพจรายละเอยีด 
ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การเชือ่มโยงการทดสอบกบัคอรส์และการรบัรอง 

1 ในสว่นการทดสอบคอรส์หรอืการทดสอบการรบัรองของเพจรายละเอยีดการทดสอบ ใหค้ลกิ เพิม่ 

2 ในเพจแกไ้ข ใหร้ะบุคอรส์หรอืการรบัรองทีเ่หมาะสม 

3 คลกิ บนัทกึ 

4 ทาํซํา้ในขัน้ตอนดา้นบนเพือ่เพิม่ความสมัพนัธ์ของคอรส์หรอืการรบัรองเพิม่เตมิ 
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การเช่ือมโยงการทดสอบกบัการทดสอบอ่ืนๆ 
ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถเชือ่มโยงการทดสอบกบัการทดสอบอืน่ๆ ได ้การทดสอบหนึง่สามารถเป็นสิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นของอกีการทดสอบหนึง่ 
การตดิตามผลของอกีการทดสอบหนึง่ และการแทนทีก่ารทดสอบอืน่ซึง่อาจถอนแลว้ 

ขอ้มลูนี้จะถูกบนัทกึเพือ่จุดประสงคส์าํหรบัเป็นขอ้มลูเทา่นัน้ และจุดประสงคห์ลกักเ็พือ่ชว่ยคุณนําเสนอภาพรวมของการทดสอบทีม่แีละการอา้งองิระหวา่งการทดสอบต่างๆ ใหก้บัคูค่า้ของคุณ Oracle 
CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัขอ้กาํหนดตามความสมัพนัธ์ทีร่ะบุไวใ้นสว่นนี้ เมือ่ผูต้ดิต่อลงทะเบยีนการทดสอบ ดงันัน้ ตวัอย่างเชน่ การสาํเรจ็หรอืผา่นการทดสอบ A 
อาจถูกกาํหนดเป็นสิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นสาํหรบัการลงทะเบยีนการทดสอบ B อย่างไรกต็าม สิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นนี้จะไมถู่กบงัคบัโดย Oracle CRM On Demand 
และอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อลงทะเบยีนการทดสอบ B แมว้า่ผูต้ดิต่อนัน้อาจจะไมผ่า่นการทดสอบ A หรอืยงัไมไ่ดล้งทะเบยีนสาํหรบัทดสอบนัน้เลย 

หมายเหต:ุ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การทดสอบจะไมเ่ชือ่มโยงกบัตวัเอง ฟิลด์การทดสอบทีเ่กีย่วขอ้งจะไม่สามารถเหมอืนกบัการทดสอบในเพจหลกั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดสอบทีเ่กีย่วขอ้งใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การเชือ่มโยงการทดสอบหนึง่กบัอีกการทดสอบหนึง่ 

1 ในเพจรายการการทดสอบ ใหค้ลกิชือ่ของการทดสอบทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัอกีการทดสอบหนึง่ 

2 ในสว่นการทดสอบทีเ่กีย่วขอ้งของเพจรายละเอยีดการทดสอบ ใหค้ลกิ เพิม่ 

3 ในเพจแกไ้ขการทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืกการทดสอบทีเ่กีย่วขอ้งและประเภทของความสมัพนัธ์ 

4 คลกิ บนัทกึ 
 

การทาํให้คู่ค้ามองเหน็การทดสอบได้ 
คูค่า้จะมองไมเ่หน็การทดสอบโดยอตัโนมตั ิคณุสามารถทําให ้มองเหน็การทดสอบไดโ้ดยการเพิม่พนกังานของคูค่า้เขา้ไปในทมี และเชือ่มโยงทมีนัน้เขา้กบั เรคคอรด์การทดสอบ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมีการทดสอบใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงร่าง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การทาํให้คู่ค้ามองเห็นการทดสอบได้ 

1 ในสว่นทมีการทดสอบของเพจรายละเอยีดการทดสอบ ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้

2 ในเพจแกไ้ขทมีการทดสอบ ใหร้ะบุชือ่ผูใ้ช ้บทบาททมี และการเขา้ใชเ้รคคอรด์สาํหรบัพนกังานของคูค่า้แต่ละคนทีคุ่ณตอ้งการใหม้องเหน็การทดสอบ 

 หมายเหตุ: Oracle ขอแนะนําใหคุ้ณใหส้ทิธิก์ารเขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวกบัสมาชกิทมีทีเ่ป็นพนักงานของคู่คา้ 

3 คลกิบนัทกึ 
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การลงทะเบียนการทดสอบ 
คณุสามารถใช ้Oracle CRM On Demand เพือ่ลงทะเบยีนการทดสอบเพือ่พสิจูน์ความสามารถของคณุในผลติภณัฑ์หรอืชดุของผลติภณัฑท์ีร่ะบุได้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนการทดสอบใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ 
ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง และเพิม่ส่วนนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การลงทะเบียนการทดสอบ 

1 ในเพจรายการการทดสอบ ใหค้ลกิชือ่ของการทดสอบทีค่ณุตอ้งการลงทะเบยีน 

2 ในสว่นการลงทะเบยีนการทดสอบของเพจรายละเอยีดการทดสอบ ใหค้ลกิ ลงทะเบยีน 

3 ในเพจแกไ้ขการลงทะเบยีนการทดสอบ ใหเ้ลอืกการทดสอบและผูผ้า่นการคดัเลอืกทีคุ่ณตอ้งการลงทะเบยีน 

4 คลกิ บนัทกึ 

หมายเหตุ: ภายใตข้อ้จํากดับางอย่าง Oracle CRM On Demand สนบัสนุนการลงทะเบยีนหลายรายการโดยผูต้ดิต่อคนเดยีวกนัสาํหรบัการทดสอบเดมิ 
ผูต้ดิต่ออาจตอ้งการลงทะเบยีนการทดสอบเดมิมากกวา่หนึ่งครัง้เนื่องดว้ยเหตุผลหลายประการ เชน่ ตอ้งการปรบัปรงุผลคะแนนครัง้กอ่น หรอืเพือ่สอบผา่นการทดสอบทีไ่มผ่า่น 
หรอืแมแ้ตต่่ออายผุลคะแนนทีห่มดอายุแลว้ Oracle CRM On Demand อนุญาตใหผู้ต้ดิต่อลงทะเบยีนซํ้าสาํหรบัการทดสอบเดมิ ตราบเทา่ทีว่นัทีข่องการทดสอบ 
หรอืเจา้ของเรคคอรด์แตกต่างกนั 
 

การอปัเดตเรคคอรด์การลงทะเบียนการทดสอบ 
มเีพยีงผูใ้ชท้ีม่สีทิธิก์ารเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถอปัเดตเรคคอรด์การลงทะเบยีนการทดสอบได ้โดยคา่ดฟีอลต ์มเีพยีงบทบาทเจา้ของแบรนด ์เชน่ ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทาง 
ทีส่ามารถอปัเดตฟิลด์สถานะในเรคคอรด์การลงทะเบยีนได ้บทบาทเจา้ของแบรนด์และบทบาทคูค่า้สามารถอปัเดตฟิลด์อืน่ๆ ทัง้หมดได ้

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถแกไ้ขการตัง้คา่สทิธิก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ไดต้ามตอ้งการ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนการทดสอบใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ 
ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง และเพิม่ส่วนนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การอปัเดตเรคคอรด์การลงทะเบียนการทดสอบ: 

1 ในสว่นการลงทะเบยีนการทดสอบของเพจรายละเอยีดการทดสอบ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขของเรคคอรด์การลงทะเบยีนทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข 

2 แกไ้ขฟิลด์ตามความเหมาะสม 

3 คลกิบนัทกึ 

หมายเหตุ: คา่ทีอ่นุญาตดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์สถานะการลงทะเบยีนคอื ทีล่งทะเบยีน ผา่นแลว้ และลม้เหลว อย่างไรกต็ามรายการนี้สามารถกาํหนดคา่ไดท้ัง้หมด 
และคุณสามารถแกไ้ขรายการไดต้ามทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการทางธุรกจิของคณุ 

 
 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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ฟิลดก์ารทดสอบ 
ใชเ้พจแกไ้ขการทดสอบเพือ่เพิม่คอรส์หรอือปัเดตรายละเอยีดของการทดสอบทีม่อียู่ เพจแกไ้ขการทดสอบจะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดของการทดสอบ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขคอรส์ในเพจรายการการทดสอบและเพจรายละเอยีดการทดสอบได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิของการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 
97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คําอธิบาย 

ส่วนข้อมูลหลกั 

ชือ่ ชือ่ของการทดสอบ ฟิลด์นี้ตอ้งมตีวัพมิพต์รงกนั ดงันัน้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุใชช้ือ่ตามทีบ่รษิทัตัง้ไวเ้ป็นตวัย่อ ตวัพมิพใ์หญ่ และอืน่ๆ 
เพือ่หลกีเลีย่งการซํ้ากนัของการทดสอบ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

ประเภท ประเภทการทดสอบทีค่ณุตอ้งการใชส้าํหรบัการทดสอบนี้ 

สถานะ สถานะของการทดสอบ เชน่ ทีว่างแผน หรอื ใชไ้ด ้ผูดู้แลระบบของคณุสามารถแกไ้ขคา่สถานะทีเ่ป็นไปได ้
คณุอาจเหน็ชดุของคา่ทีแ่ตกต่างจากทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นทีน่ี้ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

ใชไ้ดต้ัง้แต ่ วนัทีซ่ ึง่มกีารใชก้ารทดสอบ ฟิลด์นี้จะมปีระโยชน์หากคุณวางแผนจะใชก้ารทดสอบในอกีสองสามเดอืนขา้งหน้า 
แต่ตอ้งการกระจายการรบัรูเ้กีย่วกบัการทดสอบไปยงัสงัคมของคูค่า้ของคณุกอ่นการใช ้
หากระบุฟิลด์นี้จะกาํหนดวา่การทดสอบนี้จะปรากฏในรายการการทดสอบทีม่กีารแนะนําลา่สดุในโฮมเพจการทดสอบหรอืไม่ 

ID การทดสอบ ID ภายในสาํหรบัการทดสอบ โดยทัว่ไป ID นี้จะไม่ซํ้ากนัในบรษิทัหนึง่ๆ อย่างไรกต็าม Oracle CRM On Demand 
ไมไ่ดบ้งัคบัใหไ้มซ่ํ้ากนั 

ชนดิผลติภณัฑห์ลกั ชือ่ของชนดิผลติภณัฑห์ลกัทีก่ารทดสอบนี้เน้น ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่การทดสอบนี้เน้นไปทีช่นดิผลติภณัฑเ์ดยีวเทา่นัน้ 
หากการทดสอบเหมาะสมกบัชนดิผลติภณัฑห์ลายรายการเท่าๆ กนั ใหป้ลอ่ยฟิลด์นี้วา่งไว ้
และใชส้ว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัชนดิผลติภณัฑก์ารทดสอบแทน 

ผลติภณัฑห์ลกั ผลติภณัฑห์ลกัทีก่ารทดสอบนี้เน้น หากคอรส์ใชส้าํหรบัผลติภณัฑห์นึง่รายการหรอืมากกวา่ 
ใหใ้ชร้ายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑเ์พือ่บนัทกึรายการของผลติภณัฑ์ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่การทดสอบเน้นไปทีผ่ลติภณัฑเ์ดยีวเทา่นัน้ 
หากการทดสอบเหมาะสมกบัผลติภณัฑห์ลายรายการเทา่ๆ กนั ใหป้ลอ่ยใหฟิ้ลด์นี้วา่งไว ้และใชส้ว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์การทดสอบแทน 

ใชไ้ดถ้งึ วนัทีซ่ ึง่การทดสอบจะไมม่อีกีต่อไปหลงัจากนัน้ ใชฟิ้ลด์นี้เพือ่เผยแพรใ่นสงัคมของคู่คา้ใหร้บัทราบว่า การทดสอบถูกตัง้คา่ใหย้กเลกิในเรว็ๆ นี้ 
หากระบฟิุลด์นี้จะกาํหนดวา่การทดสอบนี้จะปรากฏในรายการการทดสอบทีถ่อนในโฮมเพจการทดสอบหรอืไม ่

ส่วนรายละเอียดการทดสอบ 

จํานวนคําถาม จํานวนคาํถามทัง้หมดในการทดสอบ 

เวลาทีใ่ชไ้ด ้(นาท)ี เวลาทัง้หมดทีอ่นุญาตใหค้ณุใชใ้นการทดสอบเป็นนาท ี

คะแนนสงูสดุ คะแนนสงูสดุทีเ่ป็นไปได้ ซึง่คุณสามารถไดร้บัในการทดสอบ 

คะแนนผา่น คะแนนทีน้่อยทีส่ดุ ซึง่คณุตอ้งไดเ้พือ่ผา่นการทดสอบ 

การมผีล (เดอืน) ระยะเวลาทีค่ะแนนการทดสอบมผีลเป็นเดอืน 

เวบ็ไซต์ URL ของเพจซึง่มขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบ 



การทดสอบ 
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ฟิลด ์ คําอธิบาย 

ฟิลด์เวบ็ไซต์จะมปีระโยชน์หากขอ้มลูการทดสอบถูกจดัเกบ็และรกัษาในแอปพลเิคชนัอืน่นอกเหนอืจาก Oracle CRM On Demand 

รปูแบบ ระบุรปูแบบการทดสอบ 

สือ่ ระบุสือ่การทดสอบ 

วธิกีารวดัเกรด วธิกีารใชจ้ดัเกรดการทดสอบ 

สกลุเงนิ สกลุเงนิทีใ่ชส้าํหรบัคา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีมการทดสอบ คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็สาํหรบัการเขา้สอบ 

ตวัเลอืกการชําระเงนิ วธิกีารทีคุ่ณชาํระเงนิสาํหรบัการทดสอบ เชน่ บตัรเครดติ หรอืเชค็ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์คา่เดยีว ดงันัน้ หากอนุญาตตวัเลอืกการชาํระเงนิหลายรายการ 
ใหก้าํหนดเป็นคา่ในรายการดรอปดาวน์ ตวัอย่างเชน่ “เชค็หรอืเครดติ”, “เงนิสดหรอืเครดติ” และอืน่ๆ 

ส่วนข้อมูลผูติ้ดต่อ 

ผูต้ดิต่อ เลอืกจุดตดิต่อหลกัสาํหรบัการทดสอบ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่จุดตดิต่อนัน้มอียูแ่ลว้ซึง่เป็นผูต้ดิต่อใน Oracle CRM On Demand 

ผูต้ดิต่อ: ชือ่ ชือ่ของผูต้ดิตอ่ทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิคา่ทีป็่อปปเูลทจะเป็นไปตามสิง่ทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: นามสกลุ นามสกลุของผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลดน์ี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิคา่ทีป็่อปปเูลทจะเป็นไปตามสิง่ทีค่ณุเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: บรษิทั บรษิทัของผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิคา่ทีป็่อปปเูลทจะเป็นไปตามสิง่ทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิคา่ทีป็่อปปเูลทจะเป็นไปตามสิง่ทีค่ณุเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ชือ่ ชือ่ของจุดตดิต่อสาํหรบัการทดสอบ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

นามสกลุ นามสกลุของจุดตดิต่อสาํหรบัการทดสอบ ใชฟิ้ลดน์ี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

บรษิทั บรษิทัของจุดตดิต่อสาํหรบัการทดสอบ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องจุดตดิต่อสาํหรบัการทดสอบ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

โทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัทข์องจุดตดิต่อสาํหรบัการทดสอบ ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์การทดสอบ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
(ในหน้า 44) 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 
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ฟิลดก์ารลงทะเบียนการทดสอบ 
ใชเ้พจการลงทะเบยีนการทดสอบเพือ่ลงทะเบยีนการทดสอบ เพจการลงทะเบยีนการทดสอบจะแสดงชดุของฟิลดท์ัง้หมดสาํหรบัการลงทะเบยีนการทดสอบ 

หมายเหตุ:  ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลการลงทะเบียนหลกั 

การทดสอบ ชือ่ของการทดสอบ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงคส์าํหรบัการลงทะเบยีนการทดสอบ หากม ี

วนัทีล่งทะเบยีน คา่ดฟีอลต์เป็นวนัทีข่องระบบในปจัจุบนัในระหว่างการจดัทาํ แกไ้ขไดใ้นระหวา่งและหลงัจากการจดัทาํ 

สถานะการลงทะเบยีน สถานะปจัจุบนัของการลงทะเบยีนการทดสอบ 

คูค่า้การทดสอบ บรษิทัคูค่า้ทีจ่ดัการการทดสอบทีร่ะบุ ซึง่ผูส้มคัรลงทะเบยีน 

คะแนนจะหมดอายุใน วนัทีซ่ ึง่คะแนนหรอืเกรดจะหมดอายุ 

ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ชือ่ของผูไ้ดร้บัคดัเลอืกทีจ่ะเขา้ทดสอบ ตอ้งเป็นผูต้ดิต่อทีก่าํหนดไวแ้ลว้ใน Oracle CRM On Demand ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

เลขทีก่ารลงทะเบยีน โดยปกตเิลขทีก่ารลงทะเบยีนจะไม่ซํ้ากนั แต ่Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัใหไ้มซ่ํ้ากนั 

วนัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ วนัทีซ่ ึง่ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกจบการทดสอบ 

คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเป็นตวัเลข (หากม)ี ทีไ่ดร้บัในการทดสอบ 

เกรดทีไ่ดร้บั เกรดเป็นตวัอกัษร (หากม)ี ทีไ่ดร้บัในการทดสอบ 

วนัทีท่ดสอบ วนัทีซ่ ึง่จดัการทดสอบ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของปจัจุบนัของการลงทะเบยีนการทดสอบ 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลงทะเบยีนการทดสอบ ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

 
 

การรบัรอง 
การรบัรอง เป็นสิง่ทีพ่สิจูน์ความสามารถของบุคคลในชดุของทกัษะทีร่ะบุ ขณะทีก่ารทดสอบวดัความสามารถของบุคคล การรบัรองจะยนืยนัวา่บุคคลผูน้ัน้มคีวามสามารถ 
โดยทัว่ไปการรบัรองจะไดร้บัหลงัจากทีบุ่คคลไดผ้า่นการทดสอบหนึง่รายการหรอืมากกวา่ ดงันัน้การรบัรองจะถอืว่าเป็นความกา้วหน้าทางตรรกะของคอรส์และการทดสอบ   

แมว้า่จะไมจ่ําเป็น แต่โดยปกตกิารรบัรองจะมวีนัหมดอายุทีเ่กีย่วขอ้ง นัน่คอืบุคคลทีไ่ดร้บัการรบัรองจะสามารถอา้งสทิธิก์ารรบัรองภายในระยะเวลาทีก่าํหนดเทา่นัน้ 
หลงัจากนัน้จะตอ้งสมคัรเพือ่ขอรบัการรบัรองอกีครัง้ โดยปกตกิารรบัรองจะมวีนัหมดอาย ุเนื่องจากบรษิทัทีใ่หก้ารรบัรองคาดวา่ทกัษะหรอืเทคโนโลย ี(ซึง่ใหก้ารรบัรองนัน้) 
มกีารพฒันาหรอืกลายเป็นสิง่ลา้สมยั 
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ต่างจากคอรส์และการทดสอบซึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑห์รอืไมก่ไ็ด้ โดยสว่นมากแลว้การรบัรองจะใหส้าํหรบัผลติภณัฑห์รอืชดุของผลติภณัฑ์ทีร่ะบุ Oracle CRM On Demand 
สนบัสนุนการเชือ่มโยงการรบัรองกบัคอรส์ การทดสอบ ผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ และทางแกป้ญัหา การเชือ่มโยงเหลา่นี้ไมจ่ําเป็น นัน่คอื 
คณุสามารถเชือ่มโยงกบัการรบัรองมากหรอืน้อยเทา่ใดกไ็ดต้ามทีเ่หมาะสม ในบางกรณี คณุยงัสามารถกาํหนดการรบัรองทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัคอรส์ การทดสอบ ผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ 
หรอืทางแกป้ญัหาใดๆ กไ็ด้ 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการรบัรอง 
โฮมเพจการรบัรอง คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการการรบัรอง  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจการรบัรองได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํการรบัรอง 
คณุสามารถจดัทาํการรบัรองไดโ้ดยคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นการรบัรองทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการจดัทาํการรบัรอง โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์การรบัรอง 
(ในหน้า 502) 

การทาํงานกบัรายการการรบัรอง  
สว่นรายการการรบัรองแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัการรบัรอง 

รายการการรบัรอง คาํอธิบาย 

การรบัรองทัง้หมด รายการการรบัรองทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู ไมค่าํนึงถงึเจา้ของ 

การรบัรองทีจ่ดัทาํลา่สดุ การรบัรองทัง้หมดทีจ่ดัทาํใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ ู
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารรบัรองทีจ่ดัทาํลา่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การรบัรองทีแ่กไ้ขลา่สดุ การรบัรองทัง้หมดทีแ่กไ้ขใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารรบัรองทีแ่กไ้ขลา่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การรบัรองทีม่กีารแนะนําลา่สดุ การรบัรองทัง้หมดทีใ่ชไ้ดใ้น 90 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารรบัรองทีม่กีารใชล้า่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การรบัรองทีถ่อน การรบัรองทัง้หมดทีว่างกําหนดการเพือ่ถอนใน 90 วนัถดัไปทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารรบัรองทีก่าํลงัจะถอนจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การรบัรองของฉัน การรบัรองทัง้หมดทีค่ณุเป็นเจา้ของ 

การรบัรองทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน การรบัรองทัง้หมดทีจ่ดัทาํภายใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีคุ่ณเป็นเจา้ของ 
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รายการการรบัรอง คาํอธิบาย 

การรบัรองทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน การรบัรองทัง้หมดทีอ่ปัเดตภายใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุเป็นเจา้ของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดกูารรบัรองท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นการรบัรองทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงการรบัรองทีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจการรบัรองของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจการรบัรองของคณุ: 

 การรบัรองทัง้หมด 

 การรบัรองทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 การรบัรองทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 การรบัรองทีม่กีารแนะนําลา่สดุ 

 การรบัรองทีถ่อน 

 การรบัรองของฉัน 

 การรบัรองทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 การรบัรองทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจการรบัรองของคณุ 

1 ในโฮมเพจการรบัรอง ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการรบัรอง ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการการรบัรอง 
ในการจดัการการรบัรอง ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การเชือ่มโยงการรบัรองกบัผลติภณัฑ ์ชนดิผลติภณัฑ ์และทางแกป้ญัหา (ในหน้า 499) 

 การเชือ่มโยงการรบัรองกบัการทดสอบและคอร์ส (ในหน้า 499) 

 การเชือ่มโยงการรบัรองกบัการรบัรองอืน่ๆ (ในหน้า 500) 
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 การทาํใหคู้ค่า้มองเหน็การรบัรองได้ (ในหน้า 500) 

 การขอรบัการรบัรอง (ในหน้า 501) 

 การอปัเดตเรคคอรด์คาํขอการรบัรอง (ในหน้า 501) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การเช่ือมโยงการรบัรองกบัผลิตภณัฑ ์ชนิดผลิตภณัฑ ์และทางแก้ปัญหา 
คณุสามารถเชือ่มโยงการรบัรองกบัผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ ์และทางแกป้ญัหาหนึง่รายการหรอืมากกวา่ได ้หากการรบัรองนัน้เหมาะกบัผลติภณัฑ์หรอืชนดิผลติภณัฑร์ายการเดยีว 
ใหเ้ลอืกคา่ทีเ่หมาะสมจากฟิลด์ผลติภณัฑ์หลกัหรอืชนดิผลติภณัฑห์ลกัตามลาํดบั อย่างไรกต็าม หากการรบัรองใชไ้ดก้บัทางแกป้ญัหา ผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑม์ากกวา่หนึง่รายการ 
ใหท้าํตามขัน้ตอนทีแ่สดงดา้นลา่ง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์การรบัรอง ชนดิผลติภณัฑ์การรบัรอง หรอืทางแกป้ญัหาการรบัรองใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ 
หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การเชือ่มโยงการรบัรองกบัผลิตภณัฑ์ ชนิดผลิตภณัฑ์ หรือทางแก้ปัญหา 

1 ในสว่นผลติภณัฑก์ารรบัรอง ชนดิผลติภณัฑก์ารรบัรอง หรอืทางแกป้ญัหาการรบัรองของเพจรายละเอยีดการรบัรอง ใหค้ลกิ เพิม่ 

2 ในเพจแกไ้ข ใหร้ะบุผลติภณัฑ ์ชนดิผลติภณัฑ์ หรอืทางแกป้ญัหา แลว้คลกิ บนัทกึ 

3 ทาํซํา้ในขัน้ตอนดา้นบนเทา่ทีจ่ําเป็นเพือ่กาํหนดความสมัพนัธ์ทัง้หมด 

หมายเหตุ: ทาํตามขัน้ตอนดา้นบนเพือ่เชือ่มโยงการรบัรองกบัทางแกป้ญัหา โดยไมค่าํนงึวา่การรบัรองนัน้เชือ่มโยงกบัทางแกป้ญัหาหนึ่งหรอืหลายรายการ 
 

การเช่ือมโยงการรบัรองกบัการทดสอบและคอรส์ 
โดยปกตแิลว้การรบัรองตอ้งมกีารลงเรยีนในคอรส์หรอืชดุของคอรส์ คอรส์เหลา่นี้จะประเมนิผลดว้ยการทดสอบหนึง่รายการหรอืมากกวา่ หากคณุผา่นการทดสอบหรอืชดุของการทดสอบ 
คณุจะไดร้บัการรบัรอง คณุสามารถเชือ่มโยงการรบัรองกบัการทดสอบ คอรส์ หรอืทัง้สองอย่างได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดสอบการรบัรองหรอืคอรส์การรบัรองใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ 
ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง และเพิม่ส่วนนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การเชือ่มโยงการรบัรองกบัการทดสอบและคอรส์ 

1 ในสว่นการทดสอบการรบัรองหรอืคอรส์การรบัรองของเพจรายละเอยีดการรบัรอง ใหค้ลกิ เพิม่ 

2 ในเพจแกไ้ข ใหร้ะบุการทดสอบหรอืคอรส์ทีเ่หมาะสม 

3 คลกิ บนัทกึ 

4 ทาํซํา้ในขัน้ตอนดา้นบนเพือ่เพิม่ความสมัพนัธ์ของการทดสอบหรอืคอรส์เพิม่เตมิ 

 
 

การเช่ือมโยงการรบัรองกบัการรบัรองอ่ืนๆ 
ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถเชือ่มโยงการรบัรองกบัการรบัรองอืน่ๆ ได ้การรบัรองหนึง่สามารถเป็นสิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นของอกีการรบัรองหนึง่ 
การตดิตามผลของอกีการรบัรองหนึง่ และการแทนทีก่ารรบัรองอืน่ซึง่อาจถอนแลว้ 

ขอ้มลูนี้จะถูกบนัทกึเพือ่จุดประสงคส์าํหรบัเป็นขอ้มลูเทา่นัน้ และจุดประสงคห์ลกักเ็พือ่ชว่ยคุณนําเสนอภาพรวมของการรบัรองทัง้หมดทีม่แีละการอา้งองิระหวา่งการรบัรองต่างๆ ใหก้บัคู่คา้ของคณุ 
Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัขอ้กาํหนดตามความสมัพนัธ์ทีร่ะบุไวใ้นส่วนนี้เมือ่ใหส้ทิธิก์ารรบัรอง ตวัอย่างเชน่ การไดร้บัการรบัรอง A 
อาจถูกกาํหนดเป็นสิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นสาํหรบัการไดร้บัการรบัรอง B อย่างไรกต็าม สิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นนี้จะไมถู่กบงัคบัโดย Oracle CRM On Demand และอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อไดร้บัการรบัรอง 
B แมว้า่ผูต้ดิต่อนัน้จะไมไ่ดร้บัการรบัรอง A 

หมายเหต:ุ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การรบัรองจะไมเ่ชือ่มโยงกบัตวัเอง ฟิลด์การรบัรองทีเ่กีย่วขอ้งจะไมส่ามารถเหมอืนกบัการรบัรองในเรคคอรด์หลกั  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองทีเ่กีย่วขอ้งใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การเชือ่มโยงการรบัรองหนึง่กบัอีกการรบัรองหนึง่ 

1 ในเพจรายการการรบัรอง ใหค้ลกิชือ่ของการรบัรองทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัอกีการรบัรองหนึง่ 

2 ในสว่นการรบัรองทีเ่กีย่วขอ้งของเพจรายละเอยีดการรบัรอง ใหค้ลกิ เพิม่ 

3 ในเพจแกไ้ขการรบัรองทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืกการรบัรองทีเ่กีย่วขอ้งและประเภทของความสมัพนัธ์ แลว้คลกิ บนัทกึ 

 
 

การทาํให้คู่ค้ามองเหน็การรบัรองได้ 
คูค่า้จะมองไมเ่หน็การรบัรองโดยอตัโนมตั ิคณุสามารถทาํให ้มองเหน็การรบัรองไดโ้ดยการเพิม่พนักงานของคู่คา้เขา้ไปในทมี และเชือ่มโยงทมีนัน้เขา้กบั เรคคอรด์การรบัรอง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 



การรบัรอง 
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ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมีการรบัรองใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การทาํให้คู่ค้ามองเห็นการรบัรองได้ 

1 ในสว่นทมีการรบัรองของเพจรายละเอยีดการรบัรอง ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้

2 ในเพจแกไ้ขทมีการรบัรอง ใหร้ะบุชือ่ผูใ้ช ้บทบาททมี และการเขา้ใชเ้รคคอรด์สาํหรบัพนกังานของคูค่า้แต่ละคนทีคุ่ณตอ้งการใหม้องเหน็การรบัรอง 

 หมายเหตุ: Oracle ขอแนะนําใหคุ้ณใหส้ทิธิก์ารเขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวกบัสมาชกิทมีทีเ่ป็นพนักงานของคู่คา้ 

3 คลกิบนัทกึ 

 
 

การขอรบัการรบัรอง 
คณุสามารถใช ้Oracle CRM On Demand เพือ่ขอรบัการรบัรองสาํหรบัผลติภณัฑ์หรอืชดุของผลติภณัฑท์ีร่ะบุได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอการรบัรองใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การขอรบัการรบัรอง 

1 ในเพจรายการการรบัรอง ใหค้ลกิชือ่ของการรบัรองทีค่ณุตอ้งการขอ 

2 ในสว่นคาํขอการรบัรองของเพจรายละเอยีดการรบัรอง ใหค้ลกิ คาํขอการรบัรอง 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอการรบัรอง ใหเ้ลอืกการรบัรองและผูผ้า่นการคดัเลอืกสาํหรบัการรบัรอง แลว้คลกิ บนัทกึ 

หมายเหตุ: สนบัสนุนคาํขอการรบัรองหลายรายการสาํหรบัผูต้ดิต่อคนเดยีวกนั เนื่องจากผูต้ดิต่ออาจจําเป็นตอ้งขอการรบัรองเดมิมากกวา่หนึง่ครัง้ เนื่องจากการรบัรองทีม่อียู่หมดอายุ 
หรอืคาํขอกอ่นหน้าถูกปฏเิสธ ดงันัน้ Oracle CRM On Demand ใหส้รา้งคาํขอหลายรายการสาํหรบัการรบัรองเดมิสาํหรบัผูต้ดิต่อคนเดยีวกนัได้ ตราบเทา่ทีว่นัทีข่องคาํขอแตกต่างกนั 
 

การอปัเดตเรคคอรด์คาํขอการรบัรอง 
มเีพยีงผูใ้ชท้ีม่สีทิธิก์ารเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถอปัเดตเรคคอรด์คาํขอการรบัรองได้ โดยคา่ดฟีอลต ์มเีพยีงบทบาทเจา้ของแบรนด์ เชน่ ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทาง 
ทีส่ามารถอปัเดตฟิลด์สถานะในเรคคอรด์คาํขอได ้บทบาทเจา้ของแบรนด์และบทบาทคู่คา้สามารถอปัเดตฟิลดอ์ืน่ๆ ทัง้หมดได ้

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถแกไ้ขการตัง้คา่สทิธิก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ไดต้ามตอ้งการ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอการรบัรองใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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การอปัเดตเรคคอรด์คาํขอการรบัรอง 

1 ในสว่นคาํขอการรบัรองของเพจรายละเอยีดการการรบัรอง ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขของเรคคอรด์คาํขอทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข 

2 แกไ้ขฟิลด์ตามความเหมาะสม 

3 คลกิ บนัทกึ 

หมายเหตุ: คา่ทีอ่นุญาตดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์สถานะการรบัรองคอื สง่คาํขอ ทีอ่นุมตัใิห ้และไมย่อมรบั อย่างไรกต็ามรายการนี้สามารถกาํหนดคา่ไดท้ัง้หมด 
และผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถแกไ้ขรายการไดต้ามทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการทางธุรกจิของคณุ 
 

ฟิลดก์ารรบัรอง 
ใชเ้พจแกไ้ขการรบัรองเพือ่เพิม่การรบัรองหรอือปัเดตรายละเอยีดการรบัรองทีม่อียู่ เพจแกไ้ขการรบัรองจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของการรบัรอง 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขการรบัรองในเพจรายการการรบัรองและเพจรายละเอยีดการรบัรองได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิของการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 
97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ส่วนข้อมูลหลกั 

ชือ่ ชือ่ของการรบัรอง ฟิลด์นี้ตอ้งมตีวัพมิพต์รงกนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชช้ือ่ตามทีบ่รษิทัตัง้ไวเ้ป็นตวัย่อ ตวัพมิพใ์หญ่ และอืน่ๆ 
เพือ่ป้องกนัการซํ้ากนัของการรบัรอง ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

ประเภท ประเภทการรบัรองทีค่ณุตอ้งการใชส้าํหรบัการรบัรองนี้ 

สถานะ สถานะของการรบัรอง เชน่ ทีว่างแผน หรอื ใชไ้ด ้ผูดู้แลระบบของคณุสามารถแกไ้ขคา่สถานะทีเ่ป็นไปได ้
คณุอาจเหน็ชดุของคา่ทีแ่ตกต่างกนัจากทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นทีน่ี้ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

ใชไ้ดต้ัง้แต ่ วนัทีซ่ ึง่การรบัรองจะเริม่ขอไดห้ลงัจากนัน้ 
หากระบฟิุลด์นี้จะกาํหนดวา่การรบัรองนี้จะปรากฏในรายการการรบัรองทีม่กีารแนะนําลา่สดุในโฮมเพจการรบัรองหรอืไม่ 

ID การรบัรอง ID ภายในสาํหรบัการรบัรอง โดยทัว่ไปจะไม่ซํ้ากนั แต่ Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัใหไ้มซ่ํ้ากนั  

ชนดิผลติภณัฑห์ลกั ชือ่ของชนดิผลติภณัฑห์ลกัซึง่ผูต้ดิต่อจะไดร้บัการรบัรองสาํหรบัการรบัรองทีไ่ดร้บั ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่การรบัรองเน้นไปทีช่นดิผลติภณัฑเ์ดยีวเทา่นัน้ 
หากการรบัรองนี้เหมาะสมกบัชนดิผลติภณัฑห์ลายรายการเทา่ๆ กนั ใหป้ลอ่ยฟิลด์นี้วา่งไว ้
แลว้ใชส้ว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัชนดิผลติภณัฑ์การรบัรองแทน 

ผลติภณัฑห์ลกั ชือ่ของผลติภณัฑห์ลกัซึง่บรษิทัคูค่า้จะไดร้บัการรบัรองสาํหรบัการรบัรองทีไ่ดร้บั ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่การรบัรองเน้นไปทีผ่ลติภณัฑเ์ดยีวเทา่นัน้ 
หากการรบัรองนี้เหมาะสมกบัผลติภณัฑห์ลายรายการเทา่ๆ กนั ใหป้ลอ่ยฟิลด์นี้วา่งไว ้แลว้ใชส้ว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑก์ารรบัรองแทน 

ใชไ้ดถ้งึ วนัทีซ่ ึง่การรบัรองจะไมม่อีกีต่อไปหลงัจากนัน้ หากระบฟิุลด์นี้จะกาํหนดวา่การรบัรองนี้จะปรากฏในรายการการรบัรองทีถ่อนในโฮมเพจการรบัรองหรอืไม ่

ส่วนรายละเอียดการรบัรอง 

การมผีล (เดอืน) ระยะเวลาทีก่ารรบัรองนี้จะใชไ้ดห้ลงัจากทีใ่หก้บัผูต้ดิต่อเป็นเดอืน ฟิลด์นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นขอ้มลูเทา่นัน้ Oracle CRM On Demand 
จะไมต่ัง้คา่ระยะเวลาทีใ่ชไ้ดข้องการรบัรองทีใ่หโ้ดยอตัโนมตั ิ



การรบัรอง 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  503 

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ต่ออายุได ้ ระบุวา่คณุสามารถต่ออายุการรบัรองทีใ่หก้บัผูต้ดิต่อไดห้รอืไม ่

เวบ็ไซต์ URL ไปยงัเพจซึง่มขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรบัรอง 
ฟิลดเ์วบ็ไซต์จะมปีระโยชน์หากขอ้มลูการรบัรองถูกจดัเกบ็และรกัษาในแอปพลเิคชนัอื่นนอกเหนอืจาก Oracle CRM On Demand 

สกลุเงนิ สกลุเงนิทีใ่ชส้าํหรบัคา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีมการรบัรอง คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็สาํหรบัการใหก้ารรบัรอง 

ตวัเลอืกการชําระเงนิ วธิกีารทีคุ่ณจะชาํระเงนิสาํหรบัการรบัรอง เชน่ บตัรเครดติ หรอืเชค็ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์คา่เดยีว แต่อาจใชต้วัเลอืกการชาํระเงนิหลายรายการได ้ตวัอยา่งเชน่ 
“เชค็หรอืเครดติ”, “เงนิสดหรอืเครดติ” และอื่นๆ 

ส่วนข้อมูลผูติ้ดต่อ 

ผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อของการรบัรอง 

ผูต้ดิต่อ: ชือ่ ชือ่ของผูต้ดิตอ่ทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัติามสิง่ทีค่ณุเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: นามสกลุ นามสกลุของผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลดน์ี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัติามสิง่ทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: บรษิทั ชือ่บรษิทัของผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัติามสิง่ทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัติามสิง่ทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ชือ่ ชือ่ของจุดตดิต่อสาํหรบัการรบัรอง ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

นามสกลุ นามสกลุของจุดตดิต่อสาํหรบัการรบัรอง ใชฟิ้ลดน์ี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจดุตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

บรษิทั บรษิทัของจุดตดิต่อสาํหรบัการรบัรอง ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องจุดตดิต่อสาํหรบัการรบัรอง ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

โทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัทข์องจุดตดิต่อสาํหรบัการรบัรอง ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์การรบัรอง 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
(ในหน้า 44) 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรคคอรด์การรบัรอง ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

 
 

ฟิลดค์าํขอการรบัรอง 
ใชเ้พจคาํขอการรบัรองเพือ่ขอการรบัรอง เพจคาํขอการรบัรองจะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบัคาํขอการรบัรอง 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลคาํขอหลกั 

การรบัรอง ชือ่ของการรบัรองทีก่าํลงัขอ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงคส์าํหรบัการขอการรบัรอง หากม ี

วนัทีข่อ วนัทีข่องการขอการรบัรอง คา่ดฟีอลต์เป็นวนัทีข่องระบบในปจัจุบนัในระหวา่งการจดัทํา แต่สามารถแกไ้ขไดร้ะหวา่งและหลงัจากการจดัทาํ 

เลขทีก่ารรบัรอง เลขทีก่ารรบัรอง โดยปกตจิะไมซ่ํ้ากนั แต ่Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัใหไ้มซ่ํ้ากนั 

ต่ออายุได ้ ระบุวา่การรบัรองทีอ่นุมตัสิามารถต่ออายุไดห้รอืไม ่

ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ชือ่ของผูไ้ดร้บัคดัเลอืกทีข่อรบัการรบัรอง ตอ้งเป็นผูต้ดิต่อทีก่าํหนดไวแ้ลว้ใน Oracle CRM On Demand ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

วนัทีก่ารรบัรอง วนัทีซ่ ึง่ใหก้ารรบัรองกบัผูไ้ดร้บัคดัเลอืก 

สถานะการรบัรอง สถานะปจัจบุนัของคาํขอรบัการรบัรอง 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีซ่ ึง่การรบัรองทีใ่หจ้ะหมดอายุ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของปจัจุบนัของเรคคอรด์คาํขอการรบัรอง 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรคคอรด์คาํขอการรบัรอง ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

 
 

การยอมรบั 
การยอมรบั คอืสิง่ทีพ่สิจูน์ความสามารถของบรษิทัคูค่า้ในการขายของบางอย่าง หรอืใหคุ้ณภาพบรกิารทีย่อมรบัได ้ในขณะทีก่ารรบัรองมอบใหก้บับุคคล การยอมรบัจะมอบใหก้บับรษิทัคูค่า้ 
บรษิทัคูค่า้จะไดร้บัการยอมรบัหลงัจากตรงตามขอ้กาํหนดหลายขอ้: โดยปกตแิลว้ขอ้กาํหนดขอ้หนึง่ คอืการมจีํานวนพนกังานขัน้ตํ่าทีก่าํหนดไวล้่วงหน้าไดร้บัการรบัรองทีร่ะบุในบญัชพีนกังานของบรษิทั 
ดงันัน้ ในบางกรณี การยอมรบักค็อืชดุของการรบัรองต่างๆ และเป็นขัน้ตอนต่อไปในความกา้วหน้าทางตรรกะของคอรส์ไปสูก่ารทดสอบเพือ่การรบัรอง 

การยอมรบัสามารถเชือ่มโยงกบัผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ และทางแกป้ญัหา และยงัสามารถเชือ่มโยงกบัการยอมรบัอืน่ไดด้ว้ย 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการยอมรบั 
โฮมเพจการยอมรบั คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการการยอมรบั  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจการยอมรบัได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้



การยอมรบั 
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การจดัทาํการยอมรบั 
คณุสามารถขอการยอมรบัไดโ้ดยคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นการยอมรบัทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการจดัทาํการยอมรบั โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์การยอมรบั 
(ในหน้า 510) 

การทาํงานกบัรายการการยอมรบั  
สว่นรายการการยอมรบัแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัการยอมรบั 

รายการการยอมรบั คาํอธิบาย 

การยอมรบัทัง้หมด รายการการยอมรบัทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู ไมค่าํนงึถงึเจา้ของ 

การยอมรบัทีจ่ดัทาํลา่สดุ การยอมรบัทัง้หมดทีจ่ดัทาํใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารยอมรบัทีจ่ดัทาํลา่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การยอมรบัทีแ่กไ้ขลา่สดุ การยอมรบัทัง้หมดทีแ่กไ้ขใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารยอมรบัทีแ่กไ้ขลา่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การยอมรบัทีม่กีารแนะนําลา่สดุ การยอมรบัทัง้หมดทีส่ามารถใชไ้ดใ้น 90 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารยอมรบัทีม่กีารแนะนําลา่สดุจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การยอมรบัทีถ่อน การยอมรบัทัง้หมดทีว่างกาํหนดการเพือ่ถอนใน 90 วนัถดัไปทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
การเรยีงลาํดบัดฟีอลต์คอืตามลาํดบัเวลายอ้นกลบั 
เพือ่ใหก้ารยอมรบัทีก่าํลงัจะถอนจะปรากฏขึน้เป็นรายการแรก 

การยอมรบัของฉัน การยอมรบัทัง้หมดทีคุ่ณเป็นเจา้ของ 

การยอมรบัทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน การยอมรบัทัง้หมดทีจ่ดัทําภายใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีคุ่ณเป็นเจา้ของ 

การยอมรบัทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน การยอมรบัทัง้หมดทีอ่ปัเดตภายใน 30 วนัทีผ่า่นมาทีค่ณุเป็นเจา้ของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดกูารยอมรบัท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นการยอมรบัทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงการยอมรบัทีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิลงิค์ แสดงรายการทัง้หมด 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 

 

506  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจการยอมรบัของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจการยอมรบัของคณุ: 

 การยอมรบัทัง้หมด 

 การยอมรบัทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 การยอมรบัทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 การยอมรบัทีม่กีารแนะนําลา่สดุ 

 การยอมรบัทีถ่อน 

 การยอมรบัของฉัน 

 การยอมรบัทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 การยอมรบัทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจการยอมรบัของคุณ 

1 ในโฮมเพจการยอมรบั ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการยอมรบั ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการการยอมรบั 
ในการจดัการการยอมรบั ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การเชือ่มโยงการยอมรบักบัผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ ์และทางแกป้ญัหา (ในหน้า 507) 

 การเชือ่มโยงการยอมรบักบัการยอมรบัอืน่ๆ (ในหน้า 507) 

 การบนัทกึขอ้กาํหนดการรบัรองสาํหรบัการยอมรบั (ในหน้า 508) 

 การทาํใหคู้ค่า้มองเหน็การยอมรบัได้ (ในหน้า 508) 

 การขอการยอมรบั (ในหน้า 509) 

 การอปัเดตเรคคอรด์คาํขอการยอมรบั (ในหน้า 509) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่ 

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 



การยอมรบั 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การเช่ือมโยงการยอมรบักบัผลิตภณัฑ ์ชนิดผลิตภณัฑ ์และทางแก้ปัญหา 
คณุสามารถเชือ่มโยงการยอมรบักบัผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ และทางแกป้ญัหาหนึง่รายการหรอืมากกวา่ได้ หากการยอมรบันัน้เหมาะกบัผลติภณัฑห์รอืชนดิผลติภณัฑร์ายการเดยีว 
ใหเ้ลอืกคา่ทีเ่หมาะสมจากฟิลด์ผลติภณัฑ์หลกัหรอืชนดิผลติภณัฑห์ลกัตามลาํดบั อย่างไรกต็าม หากการยอมรบัใชไ้ดก้บัทางแกป้ญัหา ผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑม์ากกวา่หนึง่รายการ 
ใหท้าํตามขัน้ตอนทีแ่สดงดา้นลา่ง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์การยอมรบั ชนดิผลติภณัฑ์การยอมรบั หรอืทางแกป้ญัหาการยอมรบัใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ 
หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การเชือ่มโยงการยอมรบักบัผลิตภณัฑ์ ชนิดผลิตภณัฑ์ หรือทางแก้ปัญหา 

1 ในสว่นผลติภณัฑก์ารยอมรบั ชนดิผลติภณัฑ์การยอมรบั หรอืทางแกป้ญัหาการยอมรบัของเพจรายละเอยีดการยอมรบั ใหค้ลกิ เพิม่ 

2 ในเพจแกไ้ข ใหร้ะบุผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ หรอืทางแกป้ญัหา แลว้คลกิ บนัทกึ 

3 ทาํซํา้ในขัน้ตอนดา้นบนเทา่ทีจ่ําเป็นเพือ่กาํหนดความสมัพนัธ์ทัง้หมด 

หมายเหตุ: ทาํตามขัน้ตอนดา้นบนเพือ่เชือ่มโยงการยอมรบักบัทางแกป้ญัหา โดยไมค่าํนงึวา่การยอมรบันัน้เชือ่มโยงกบัทางแกป้ญัหาหนึ่งหรอืหลายรายการ 
 

การเช่ือมโยงการยอมรบักบัการยอมรบัอ่ืนๆ 
ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถเชือ่มโยงการยอมรบักบัการยอมรบัอืน่ๆ ได ้การยอมรบัหนึง่สามารถเป็นสิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นของอกีการยอมรบัหนึง่ 
การตดิตามผลของอกีการยอมรบัหนึ่ง และการแทนทีก่ารยอมรบัอืน่ซึง่อาจถอนแลว้ 

ขอ้มลูนี้จะถูกบนัทกึเพือ่จุดประสงคส์าํหรบัเป็นขอ้มลูเทา่นัน้ และจุดประสงคห์ลกักเ็พือ่ชว่ยคุณนําเสนอภาพรวมของการยอมรบัทัง้หมดและการอา้งองิระหวา่งการยอมรบัต่างๆ ใหก้บัคูค่า้ของคณุ 
Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัขอ้กาํหนดตามความสมัพนัธ์ทีร่ะบุไวใ้นสว่นนี้เมือ่ใหส้ทิธิก์ารยอมรบั ตวัอย่างเชน่ การไดร้บัการยอมรบั A 
อาจถูกกาํหนดเป็นสิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นสาํหรบัการไดร้บัการยอมรบั B อย่างไรกต็าม สิง่ทีต่อ้งทาํกอ่นนี้จะไมถู่กบงัคบัโดย Oracle CRM On Demand 
และอนุญาตใหบ้รษิทัคูค่า้ไดร้บัการยอมรบั B แมว้า่บรษิทัคูค่า้นัน้จะไมไ่ดร้บัการยอมรบั A  

หมายเหต:ุ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การยอมรบัจะไมเ่ชือ่มโยงกบัตวัเอง ฟิลด์การยอมรบัทีเ่กีย่วขอ้งจะไมส่ามารถเหมอืนกบัการยอมรบัในเพจหลกั  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยอมรบัทีเ่กีย่วขอ้งใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

 การเชือ่มโยงการยอมรบัหนึง่กบัอีกการยอมรบัหนึง่ 

1 ในเพจรายการการยอมรบั ใหค้ลกิชือ่ของการยอมรบัทีคุ่ณตอ้งการเชือ่มโยงกบัอกีการยอมรบัหนึง่ 

2 ในสว่นการยอมรบัทีเ่กีย่วขอ้งของเพจรายละเอยีดการยอมรบั ใหค้ลกิ เพิม่ 
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3 ในเพจแกไ้ขการยอมรบัทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ลอืกการยอมรบัทีเ่กีย่วขอ้งและประเภทของความสมัพนัธ์ แลว้คลกิ บนัทกึ 

 
 

การบนัทึกขอ้กาํหนดการรบัรองสาํหรบัการยอมรบั 
การยอมรบั คอืสิง่ทีพ่สิจูน์ความสามารถของบรษิทัคูค่า้ในการสง่มอบผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร คณุสามารถใช ้Oracle CRM On Demand เพือ่ตัง้คา่ขอ้กาํหนดการรบัรองสาํหรบัการยอมรบัได ้
ตวัอย่างเชน่ คณุอาจกาํหนดใหบ้รษิทัคูค่า้ตอ้งได้รบัการยอมรบันี้ โดยตอ้งมพีนกังานของบรษิทั 10% ไดร้บัการรบัรองทีเ่หมาะสม และจํานวนพนกังานทีไ่ดร้บัการรบัรองขัน้ตํ่าสองคน ในอกีแง่หนึง่ 
หากมพีนกังานฝา่ยเทคนคิ 40 คนในรายชือ่พนักงานของบรษิทั จะตอ้งมพีนักงานอย่างน้อยสีค่นทีไ่ดร้บัการรบัรองทีเ่หมาะสม หากมพีนักงานเพยีง 15 คนในรายชือ่พนกังานของบรษิทั 
บรษิทัยงัคงตอ้งมพีนกังานสองคนทีไ่ดร้บัการรบัรองทีเ่หมาะสม 

Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัขอ้กาํหนดการรบัรองทีร่ะบุไวใ้นสว่นนี้เมือ่ใหก้ารยอมรบั ขอ้มลูนี้จะถูกจดัเกบ็เพือ่จุดประสงคท์างขอ้มลูเทา่นัน้ 
และจุดประสงคห์ลกักเ็พือ่ใหค้วามรูแ้กคู่่คา้ของคุณเกีย่วกบัขอ้กาํหนดการยอมรบั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองการยอมรบัใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การบนัทึกข้อกาํหนดการรบัรองสาํหรบัการยอมรบั 

1 ในเพจรายการการยอมรบั ใหค้ลกิชือ่ของการยอมรบัทีคุ่ณตอ้งการบนัทกึขอ้กาํหนดการรบัรอง 

2 ในสว่นการรบัรองการยอมรบัของเพจรายละเอยีดการยอมรบั ใหค้ลกิ เพิม่ 

3 จากรายการสาํหรบัเลอืกการรบัรอง ใหเ้ลอืกการรบัรองทีเ่หมาะสม 

4 ในฟิลด์จํานวน (#) การรบัรอง ใหพ้มิพจ์ํานวนหากคณุตอ้งการกาํหนดจํานวนพนกังานขัน้ตํ่าทีต่อ้งไดร้บัการรบัรองนี้ 

5 ในฟิลด์เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของพนกังานทีไ่ดร้บัการรบัรอง ใหพ้มิพเ์ปอรเ์ซน็ต์หากคุณตอ้งการกาํหนดเปอรเ์ซน็ต์ของพนกังานขัน้ตํ่าทีต่อ้งไดร้บัการรบัรองนี้ แลว้คลกิ บนัทกึ 

 
 

การทาํให้คู่ค้ามองเหน็การยอมรบัได้ 
คูค่า้จะมองไมเ่หน็การยอมรบัโดยอตัโนมตั ิคณุสามารถทาํให ้มองเหน็การยอมรบัไดโ้ดยการเพิม่พนกังานของคูค่า้เขา้ไปในทมี และเชือ่มโยงทมีนัน้เขา้กบั เรคคอรด์การยอมรบั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมีการยอมรบัใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงร่าง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การทาํให้คู่ค้ามองเห็นการยอมรบัได้ 

1 ในสว่นทมีการยอมรบัของเพจรายละเอยีดการยอมรบั ใหค้ลกิ เพิม่ผูใ้ช ้

2 ในเพจแกไ้ขทมีการยอมรบั ใหร้ะบุชือ่ผูใ้ช ้บทบาททมี และการเขา้ใชเ้รคคอรด์สาํหรบัพนกังานของคูค่า้แต่ละคนทีคุ่ณตอ้งการใหม้องเหน็การยอมรบั 

 หมายเหตุ: Oracle ขอแนะนําใหคุ้ณใหส้ทิธิก์ารเขา้ใชแ้บบอ่านอย่างเดยีวกบัสมาชกิทมีทีเ่ป็นพนักงานของคู่คา้ 
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3 คลกิบนัทกึ 

 
 

การขอการยอมรบั 
หากคุณเชือ่วา่บรษิทัของคณุเป็นไปตามขอ้กาํหนดสาํหรบัการยอมรบั คณุสามารถขอการยอมรบัจากบรษิทัคู่คา้ได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอการยอมรบัใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การขอรบัการยอมรบั 

1 ในเพจรายการการยอมรบั ใหค้ลกิชือ่ของการยอมรบัทีคุ่ณตอ้งการขอ 

2 ในสว่นคาํขอการยอมรบัของเพจรายละเอยีดการยอมรบั ใหค้ลกิ คาํขอการยอมรบั 

3 ในเพจแกไ้ขคาํขอการยอมรบั ใหเ้ลอืกการยอมรบัและผูผ้า่นการคดัเลอืกสาํหรบัการยอมรบั แลว้คลกิ บนัทกึ 

หมายเหตุ: บรษิทัคูค่า้อาจจําเป็นตอ้งขอการยอมรบัเดมิมากกวา่หนึง่ครัง้ เนื่องจากการยอมรบัทีม่อียู่หมดอาย ุหรอืคาํขอกอ่นหน้าถูกปฏเิสธ ดงันัน้ Oracle CRM On Demand 
ใหส้รา้งคาํขอหลายรายการสาํหรบัการยอมรบัเดมิสาํหรบับรษิทัคู่คา้รายเดยีวกนัได้ ตราบเทา่ทีว่นัทีข่องคาํขอแตกต่างกนั 
 

การอปัเดตเรคคอรด์คาํขอการยอมรบั 
มเีพยีงผูใ้ชท้ีม่สีทิธิก์ารเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถอปัเดตเรคคอรด์คาํขอการยอมรบัได ้โดยคา่ดฟีอลต ์มเีพยีงบทบาทเจา้ของแบรนด์ เชน่ ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทาง 
ทีส่ามารถอปัเดตฟิลด์สถานะในเรคคอรด์คาํขอได ้บทบาทเจา้ของแบรนด์และบทบาทคู่คา้สามารถอปัเดตฟิลดอ์ืน่ๆ ทัง้หมดได ้

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถแกไ้ขการตัง้คา่สทิธิก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ไดต้ามตอ้งการ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งทาํสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอการยอมรบัใหใ้ชไ้ดส้าํหรบัเพจรายละเอยีดนัน้ หากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดนัน้ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่ง 
และเพิม่สว่นนัน้เป็นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

การอปัเดตเรคคอรด์คาํขอการยอมรบั: 

1 ในสว่นคาํขอการยอมรบัของเพจรายละเอยีดการการยอมรบั ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขของเรคคอรด์คาํขอทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข 

2 แกไ้ขฟิลด์ตามความเหมาะสม 

3 คลกิบนัทกึ 

หมายเหตุ: คา่ทีอ่นุญาตดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์สถานะการยอมรบัคอื สง่คาํขอ ทีอ่นุมตัใิห ้และไมย่อมรบั อย่างไรกต็ามรายการนี้สามารถกาํหนดคา่ไดท้ัง้หมด 
และผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถแกไ้ขรายการไดต้ามทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการทางธุรกจิของคณุ 

 
 



การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค 
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ฟิลดก์ารยอมรบั 
ใชเ้พจแกไ้ขการยอมรบัเพือ่เพิม่การยอมรบัหรอือปัเดตรายละเอยีดการยอมรบัทีม่อียู่แลว้ เพจแกไ้ขการยอมรบัจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของการยอมรบั 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขการยอมรบัในเพจรายการการยอมรบัและเพจรายละเอยีดการยอมรบัได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิของการอปัเดตเรคคอร์ด โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 
97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ ผูดู้แลระบบยงัสามารถเพิม่ฟิลด์เพิม่เตมิใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการยอมรบัได ้

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ส่วนข้อมูลหลกั 

ชือ่ ชือ่ของการยอมรบั ฟิลด์นี้ตอ้งมตีวัพมิพต์รงกนั ดงันัน้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชช้ือ่ตามทีบ่รษิทัตัง้ไวเ้ป็นตวัย่อ ตวัพมิพใ์หญ่ และอืน่ๆ 
เพือ่หลกีเลีย่งการซํ้ากนัของการยอมรบั ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

ประเภท ประเภทการยอมรบัทีคุ่ณตอ้งการใชส้าํหรบัการยอมรบันี้ 

สถานะ สถานะของการยอมรบั เชน่ ทีว่างแผน หรอื ใชไ้ด ้ผูดู้แลระบบของคณุสามารถแกไ้ขคา่ฟิลด์สถานะทีเ่ป็นไปได ้
คณุอาจเหน็ชดุของคา่ทีแ่ตกต่างกนัจากทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นทีน่ี้ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น  

ใชไ้ดต้ัง้แต ่ วนัทีซ่ ึง่การยอมรบัจะเริม่ใชไ้ด ้
หากระบุฟิลด์นี้จะกาํหนดวา่การยอมรบันี้จะปรากฏในรายการการยอมรบัทีม่กีารแนะนําลา่สดุในโฮมเพจการยอมรบัหรอืไม่ 

ID การยอมรบั ID ภายในสาํหรบัการยอมรบั โดยทัว่ไปจะไมซ่ํ้ากนั แต่ Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัใหไ้มซ่ํ้ากนั 

ชนดิผลติภณัฑห์ลกั ชือ่ของชนดิผลติภณัฑห์ลกัซึง่บรษิทัคูค่า้จะไดร้บัการรบัรองสาํหรบัการยอมรบัทีไ่ดร้บั ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่การยอมรบัเน้นไปทีช่นดิผลติภณัฑเ์ดยีวเทา่นัน้ 
หากการยอมรบันี้เหมาะสมกบัชนดิผลติภณัฑห์ลายรายการเทา่ๆ กนั ใหป้ลอ่ยฟิลด์นี้วา่งไว ้
แลว้ใชส้ว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัชนดิผลติภณัฑ์การยอมรบัแทน 

ผลติภณัฑห์ลกั ชือ่ของผลติภณัฑห์ลกัซึง่บรษิทัคูค่า้จะไดร้บัการรบัรองสาํหรบัการยอมรบัทีไ่ดร้บั ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่การยอมรบัเน้นไปทีผ่ลติภณัฑเ์ดยีวเทา่นัน้ 
หากการยอมรบันี้เหมาะสมกบัผลติภณัฑห์ลายรายการเทา่ๆ กนั ใหป้ลอ่ยฟิลด์นี้วา่งไว ้แลว้ใชส้ว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์การยอมรบัแทน 

ใชไ้ดถ้งึ วนัทีซ่ ึง่การยอมรบัจะไมม่อีกีต่อไปหลงัจากนัน้ 
หากระบุฟิลด์นี้จะกาํหนดวา่การยอมรบันี้จะปรากฏในรายการการยอมรบัทีถ่อนในโฮมเพจการยอมรบัหรอืไม่ 

ส่วนรายละเอียดการยอมรบั 

การมผีล (เดอืน) ระยะเวลาทีก่ารยอมรบันี้จะใชไ้ดห้ลงัจากทีใ่หก้บับรษิทัคูค่า้เป็นเดอืน 

ต่ออายุได ้ ระบุวา่คณุสามารถต่ออายุการยอมรบัทีใ่หก้บับรษิทัคูค่า้ไดห้รอืไม ่

เวบ็ไซต์ URL ของเพจซึง่มขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการยอมรบั 
ฟิลด์เวบ็ไซต์จะมปีระโยชน์หากขอ้มลูการยอมรบัถูกจดัเกบ็และรกัษาในแอปพลเิคชนัอืน่นอกเหนอืจาก Oracle CRM On Demand 

สกลุเงนิ สกลุเงนิทีใ่ชส้าํหรบัคา่ธรรมเนยีม 

คา่ธรรมเนยีมการยอมรบั คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็สาํหรบัการใหก้ารยอมรบั 

ตวัเลอืกการชําระเงนิ วธิกีารทีคุ่ณสามารถชาํระเงนิสาํหรบัการยอมรบั เชน่ บตัรเครดติ หรอืเชค็ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์คา่เดยีว อาจใชต้วัเลอืกการชาํระเงนิหลายรายการได ้
ตวัอย่างเชน่ “เชค็หรอืเครดติ”, “เงนิสดหรอืเครดติ” และอืน่ๆ 



การยอมรบั 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ส่วนข้อมูลผูติ้ดต่อ 

ผูต้ดิต่อ เลอืกจุดตดิต่อหลกัสาํหรบัการยอมรบั ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่จุดตดิต่อนัน้มอียูแ่ลว้เป็นผูต้ดิต่อใน Oracle CRM On Demand 

ผูต้ดิต่อ: ชือ่ ชือ่ของผูต้ดิตอ่ทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัติามสิง่ทีค่ณุเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: นามสกลุ นามสกลุของผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลดน์ี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัติามสิง่ทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: บรษิทั ชือ่บรษิทัของผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัติามสิง่ทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อ: อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ทีเ่ลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัติามสิง่ทีคุ่ณเลอืกในฟิลด์ผูต้ดิต่อ 

ชือ่ ชือ่ของจุดตดิต่อสาํหรบัการยอมรบั ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

นามสกลุ นามสกลุของจุดตดิต่อสาํหรบัการยอมรบั ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

บรษิทั ชือ่บรษิทัของจุดตดิต่อสาํหรบัการยอมรบั ใชฟิ้ลดน์ี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจดุตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลข์องจุดตดิต่อสาํหรบัการยอมรบั ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

โทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัทข์องจุดตดิต่อสาํหรบัการยอมรบั ใชฟิ้ลด์นี้เมือ่ไมไ่ดก้าํหนดจุดตดิต่อไวใ้น Oracle CRM On Demand 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์การยอมรบั 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรคคอรด์การยอมรบั ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 

 
 

ฟิลดค์าํขอการยอมรบั 
ใชเ้พจคาํขอการยอมรบัเพือ่ขอการยอมรบั เพจคาํขอการยอมรบัแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบัคาํขอการยอมรบั 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลคาํขอหลกั 

การยอมรบั ชือ่ของการยอมรบัทีก่าํลงัขอ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงคส์าํหรบัการขอการยอมรบั หากม ี



การจดัการความสมัพนัธค์ูค่า้และไฮเทค 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัทีข่อ วนัทีข่องการขอการยอมรบั คา่ดฟีอลต์เป็นวนัทีข่องระบบในปจัจุบนัในระหว่างการจดัทาํ แต่สามารถแกไ้ขไดร้ะหวา่งและหลงัจากการจดัทาํ 

เลขทีก่ารยอมรบั เลขทีก่ารยอมรบั โดยปกตจิะไมซ่ํ้ากนั แต่ Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัใหไ้มซ่ํ้ากนั 

ต่ออายุได ้ ระบุวา่การยอมรบัทีอ่นุมตัสิามารถต่ออายุไดห้รอืไม ่

คูค่า้ ชือ่ของบรษิทัคูค่า้ทีข่อการยอมรบั ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

วนัทีก่ารยอมรบั วนัทีซ่ ึง่ใหก้ารยอมรบักบับรษิทัคู่คา้ 

สถานะการยอมรบั สถานะปจัจุบนัของคาํขอการยอมรบั 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีซ่ ึง่การยอมรบัทีใ่หจ้ะหมดอายุ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของปจัจุบนัของเรคคอรด์คาํขอการยอมรบั 

คาํอธบิาย ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํขอการยอมรบั ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่2,000 ตวัอกัษร 
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9 วิทยาศาสตรชี์วภาพ 

Oracle CRM On Demand มเีรคคอรด์ประเภทต่างๆ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวทิยาศาสตรช์วีภาพ และสาํหรบัการจดัการกระบวนการขายยา  

แทบ็ต่อไปนี้มใีหใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition:  

กิจกรรม ใชเ้พจเหลา่นี้ในการจดัการกจิกรรม ตวัอย่างเชน่ กจิกรรมการศกึษาหรอืกจิกรรมของลกูคา้ ตลอดจนผูไ้ดร้บัเชญิของกจิกรรมเหลา่นัน้ 

ใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่บนัทกึรายละเอยีดของใบอนุญาตในรฐั (หรอืเขตปกครองอืน่ๆ) เพือ่ประกอบวชิาชพีแพทย์ และตรวจสอบลายเซน็สาํหรบัตวัอย่างทีพ่นักงานขายใหไ้ว ้

ระยะเวลาสินค้าคงคลงั ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการทมีขายสาํหรบัการวางแผนและการประเมนิผล (ตวัอย่างเชน่ เพือ่การนบัตรวจสอบระหวา่งดําเนนิการ การนบัตรวจสอบสดุทา้ย และการกระทบยอด) 

การทาํรายการตวัอย่าง ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามประเภทการทาํรายการตวัอย่างต่างๆ (เชน่การทาํรายการการโอน การยนืยนั การปรบัเปลีย่น และการเบกิจ่าย 
หรอืการสง่มอบตวัอย่าง) และรายการการทาํรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 

การปันส่วน ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่ปนัสว่นตวัอย่างใหผู้ใ้ชป้ลายทางและตดิตามปรมิาณของผลติภณัฑ์ตวัอย่างตลอดจนระยะเวลาทีผ่ลติภณัฑต์วัอย่างมพีรอ้มสาํหรบัการแจกจ่าย 

ลอ็ตตวัอย่าง ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่ตดิตามหมายเลขลอ็ตของผลติภณัฑต์วัอย่าง 

การจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

แผนรบัส่งข้อความ ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการแผนรบัสง่ขอ้ความ (งานนําเสนอทีแ่สดงโดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล หรอืแทบ็เลต็คอมพวิเตอรส์าํหรบัพนักงานขาย) 

รายการแผนรบัส่งข้อความ ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่ระบุรายการทีป่ระกอบขึน้เป็นแผนรบัสง่ขอ้ความ 

ความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งข้อความ  ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่ระบุรายการงานนําเสนอทีใ่หข้อ้มลูเพิม่เตมิเพือ่สนบัสนุนรายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั 

ผลิตภณัฑ์ท่ีปิดกัน้ ใหใ้ชเ้พจเหลา่นี้เพือ่ระบุวา่ผลติภณัฑบ์างผลติภณัฑถ์ูกปิดกัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อเฉพาะราย 

การปันส่วนสาํหรบัผูติ้ดต่อ HCP ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัทาํ อปัเดต และลบการปนัสว่นทีเ่ชือ่มโยงกบัผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นบรกิารสขุภาพ 
 

กระบวนการวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
คณุสามารถทาํงานต่อไปนี้ไดโ้ดยใช ้Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition: 

การติดตามกิจกรรม  
คณุสามารถวางแผนและตดิตามกจิกรรม เชน่ กจิกรรมการศกึษา โดยใชเ้พจกจิกรรม ซึง่อาจเป็นกจิกรรมงา่ยๆ เชน่ เซสชนัการสมัมนาแบบ Lunch and Learn ในสาํนกังานของลกูคา้ 
หรอือาจเป็นกจิกรรมทีซ่บัซอ้น เชน่ การสมัมนาต่อเนื่องหรอืการประชุมการขายระดบัประเทศของบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการวางแผนและการตดิตามกจิกรรม โปรดดูที ่กจิกรรม (ในหน้า 
516) 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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การวางแผนธรุกิจ 
เพจการวางแผนธุรกจิเป็นการปูพืน้ฐานกจิกรรมการวางแผนธุรกจิในอุตสาหกรรมยา คณุสามารถกําหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบรษิทั ผูต้ดิต่อ และผลติภณัฑ ์
คณุสามารถเชือ่มโยงเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์หลา่นี้กบัแผนกลยุทธ์ระยะยาว วตัถุประสงค์ระยะสัน้ แผนงานบรษิทัตามลาํดบัชัน้ แผนผูนํ้าทางความคดิทีส่าํคญั หรอืแผนการสรา้งแบรนด ์
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการแผนธุรกจิ โปรดดูที ่การวางแผนธุรกจิ (ในหน้า 339)   

การบนัทึกรายละเอียดผู้ติดต่อและบริษทั และการวางแผนการติดต่อจากฝ่ายขาย 
คณุสามารถบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการตดิต่อจากฝา่ยขาย โดยใชส้ว่นกจิกรรมการตดิต่อในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่และรายละเอยีดบรษิทั 
เพจเหลา่นี้มรีายการกจิกรรมการตดิต่อและแสดงประวตักิารตดิต่อสาํหรบัผูต้ดิต่อหรอืบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชเ้พจผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 256) 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชเ้พจบรษิทั โปรดดูที ่บรษิทั (ในหน้า 234) และ การทาํงานกบัรายการกจิกรรม (ในหน้า 175) 

การวางแผนการติดต่อจากฝ่ายขาย 
พนกังานขายสามารถวางแผนกอ่นการตดิต่อสาํหรบับรษิทั โดยตรวจสอบผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งและความสมัพนัธ์ของบรษิทั 
อกีทัง้ตรวจสอบเวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุสาํหรบัผูต้ดิต่อและใบอนุญาตดา้นการแพทย์ทีม่ผีลใชไ้ดข้องผูต้ดิต่อ การวางแผนนี้ชว่ยใหพ้นกังานขายกาํหนดสิง่ตอ่ไปนี้:  

 ผลติภณัฑท์ีจ่ะอธบิาย  

 จํานวนสนิคา้ตวัอยา่งหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายทีจ่ะให ้

 ลายเซน็บุคคลสาํหรบับนัทกึการตดิต่อจากฝา่ยขายทีเ่สรจ็สมบูรณ์    

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานนี้ โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180), การตรวจสอบเวลาตดิต่อทีด่ที ีส่ดุ (ในหน้า 270), 
สถานะใบอนุญาตของผูต้ดิต่อ (โปรดดูที ่"ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ" ในหน้า 523) และ การวางแผนการตดิต่อเป็นกลุม่ (ในหน้า 185) 

การบนัทึกข้อมลูลกูค้าตามแนวปฏิบติัด้านกฎระเบียบ 
คณุสามารถบนัทกึขอ้มลูต่อไปนี้เกีย่วกบัการเยีย่มลกูคา้:  

 ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

 ตวัอย่างยาทีใ่หแ้กล่กูคา้ 

 ตวัอย่างทีล่กูคา้ขอ 

 ยาในรายการสง่เสรมิการขายหรอืการใหก้ารศกึษาแกล่กูคา้ 

 แผนการรบัสง่ขอ้ความทีส่นทนากนั 

 การตอบกลบัขอ้ความ 

 ลายเซน็ลกูคา้ทีบ่นัทกึไว ้

โดยทัว่ไปจําเป็นตอ้งใหข้อ้มลูนี้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบขององคก์ารอาหารและยา (FDA) และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศอืน่ๆ 
คณุสามารถจดัเกบ็ขอ้มลูนี้ในเพจรายการกจิกรรมการตดิต่อในเรคคอรด์รายละเอยีดการตดิต่อ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเพจกจิกรรม โปรดดูที:่ 

 ปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 163) 

 การทาํงานกบัรายการกจิกรรม (ในหน้า 175) 

 การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) 



กระบวนการวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
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การจดัการตวัอย่าง 
พนกังานดูแลตวัอย่างอาจดําเนนิกระบวนการธุรกจิ เชน่ การจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงั การจดัสรรเรคคอรด์และเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างสาํหรบัพนกังานขาย 
พนกังานขายอาจจดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัตามทีพ่นกังานดูแลตวัอย่างรอ้งขอ และปิดหรอืกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงั นอกจากนี้ พนกังานขายยงัสามารถปรบัสนิคา้คงคลงั 
โอนตวัอย่างเขา้ออก และใหต้วัอยา่งเพือ่จดัทาํการทาํรายการเบกิจ่าย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหลา่นี้ โปรดดูที ่การจดัการตวัอย่าง (ในหน้า 526)   

การจดัการการนําเสนอลกูค้า 
แผนกขายและการตลาดสามารถจดัการเนื้อหาไฟลม์ลัตมิเิดยีหรอืภาพกราฟิก จดัทาํแผนการรบัสง่ขอ้ความและกระจายแผนการรบัสง่ขอ้ความนี้ใหพ้นกังานขายนอกสถานทีไ่ดร้บัทราบ 
จากนัน้แผนกขายสามารถนําเสนอเนื้อหาทีป่รบัใหเ้ขา้กบัลกูคา้แกล่กูคา้พรอ้มบนัทกึการวดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบกลบัของลกูคา้โดยอตัโนมตั ิ
การวดัเหลา่นี้จะถูกสง่ต่อไปยงัแผนกการตลาดเพือ่ทาํการวเิคราะห์ ใช ้Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition กบัแอปพลเิคชนัไคลเอนตอ์อฟไลน์ 
จําเป็นตอ้งใชไ้คลเอนต์ในการนําเสนอแกลู่กคา้และบนัทกึการวดัการตอบกลบัของลกูคา้ ในการจดัการเนื้อหาการนําเสนอและแผนการรบัสง่ขอ้ความ ใหใ้ชก้ารสง่เนื้อหาสว่นบุคคล (PCD) 
ซึง่เป็นซอฟต์แวร์การนําเสนอการขายประเภทหนึ่ง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั PCD โปรดดูที ่การสง่เนื้อหาสว่นบุคคล (ในหน้า 604) 

การจดัการการวิเคราะห ์
พนกังานขาย พนักงานฝา่ยการตลาด ทมีผูบ้รหิาร หรอืทมีธุรการภายในบรษิทัดา้นเภสชักรรมสามารถจดัทาํรายงานรายละเอยีดการวเิคราะหภ์ายในการวเิคราะห์ ประวตักิารตดิต่อ กจิกรรม และ PCD 
มอีงคป์ระกอบการวเิคราะห์ทีใ่หคุ้ณจดัการการวเิคราะหใ์นสว่นเหลา่นี้ของ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารวเิคราะห์ โปรดดูที ่การเริม่ต้นใชง้านการวเิคราะห์ (ในหน้า 812)   

การจดัทาํกิจกรรมการใช้ร่วมกนัและกฎเวิรก์โฟลว ์
กจิกรรมการใชร้่วมกนัสนบัสนุนประเภทเรคคอรด์ของ Life Sciences และประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของ Life Sciences ดงัต่อไปนี้:  

 กจิกรรม 

 แผนธุรกจิ 

 แคมเปญ 

 ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ 

 กจิกรรม 

 เงนิทุน 

 คาํขอเงนิทนุ 

 การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 

 งวดสนิคา้คงคลงั 

 คําขอ MDF 

 แผนรบัสง่ขอ้ความ 

 วตัถุประสงค์ 

 ใบสัง่ 

 สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

 ลอ็ตตวัอย่าง 

 คาํขอตวัอย่าง 

 รายการคาํขอตวัอย่าง 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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 การทาํรายการตวัอย่าง 

 สนิคา้ทีท่าํรายการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมการใชร้ว่มกนัและกฎเวริก์โฟลว์ โปรดดูที ่เกีย่วกบักจิกรรมการใชร้่วมกนั และ การจดัทํากฎเวริ์กโฟลว์ 

การดาํเนินการประเมินกิจกรรม 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สครปิต์การประเมนิกจิกรรม คณุสามารถเขา้ใชส้ครปิต์เพือ่ดําเนนิการประเมนิงาน, การนดัหมาย, การตดิต่อ หรอืการตดิต่อตามแผนกบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประเมนิ โปรดดูที ่การตัง้คา่สครปิต์การประเมนิ และ การใชส้ครปิต์การประเมนิกจิกรรม (ในหน้า 199) 

การเพ่ิมสมุดบนัทึกในประเภทเรคคอรด์ของ Life Sciences 
สมดุบนัทกึสนบัสนุนประเภทเรคคอรด์ของ Life Sciences และเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของ Life Sciences ดงัต่อไปนี้: 

 การปนัส่วน 

 แผนธุรกจิ 

 กจิกรรม 

 การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 

 รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

 งวดสนิคา้คงคลงั 

 วตัถุประสงค์ 

 ลอ็ตตวัอย่าง 

 การทาํรายการตวัอย่าง 

คณุสามารถกาํหนดไดว้า่สมดุบนัทกึเลม่ใดทีผู่ใ้ชจ้ะเหน็ตามคา่ดฟีอลต์ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึสําหรบัเรคคอรด์แต่ละประเภท สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การตัง้คา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสาํหรบัผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสมดุบนัทกึโดยทัว่ไป โปรดดูที ่การจดัการสมดุบนัทกึ 
 

กิจกรรม 
ใชเ้พจ กจิกรรม เพือ่วางแผนและตรวจสอบกจิกรรม เชน่ การสมัมนาวชิาการ การประชุมอภปิราย หรอืกจิกรรมตอบแทนลกูคา้ ซึง่อาจเป็นกจิกรรมงา่ยๆ เชน่ เซสชนัการสมัมนาแบบ Lunch and 
Learn ในสาํนกังานของลกูคา้ หรอือาจเป็นกจิกรรมทีซ่บัซอ้น เชน่ การสมัมนาต่อเนื่องหรอืการประชุมการขายระดบัประเทศ 

หมายเหตุ: แมว้า่ประเภทเรคคอรด์กจิกรรมและผูไ้ดร้บัเชญิทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัการจดักลุม่ไวก้บั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition แต่คณุกส็ามารถขอให ้
Oracle CRM On Demand Customer Care กาํหนดใหก้บับรษิทัของคณุได ้ถงึแมจ้ะไมใ่ชบ่รษิทัทีใ่ช ้Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition กต็าม ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดแทบ็ทีคุ่ณจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไมร่วมถงึการตดิตามกจิกรรม คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็กจิกรรมได้ 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจกิจกรรม 
โฮมเพจกจิกรรม คอื จุดเริม่ตน้สาํหรบัการจดัการกจิกรรม  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจกจิกรรมได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้



กิจกรรม 
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การจดัทาํกิจกรรม 
คณุสามารถจดัทาํกจิกรรมไดโ้ดยคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นกจิกรรมทีดู่ลา่สดุของฉัน โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 521)  

การทาํงานกบัรายการกิจกรรม 
สว่นรายการกจิกรรมจะแสดงรายการจํานวนหนึ่ง Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบักจิกรรม 

รายการกิจกรรม ฟิลเตอร ์

กจิกรรมทางการตลาดทัง้หมด กจิกรรมทางการตลาดทัง้หมด เรยีงลาํดบัชือ่กจิกรรมตามตวัอกัษร 

กจิกรรมทัง้หมดในเดอืนนี้ กจิกรรมทีม่สีถานะ = ใชง้าน, อยู่ระหวา่งดําเนินการ หรอืวางแผน และมวีนัทีเ่ริม่ต้นอยู่ภายในเดอืนปจัจุบนั 

กจิกรรมปจัจุบนัทัง้หมด กจิกรรมทีต่รงตามเงือ่นไขทัง้สองอย่างนี้: 

 สถานะ = ใชง้าน, อยู่ระหวา่งดําเนนิการ หรอืวางแผน 

 วนัทีเ่ริม่ตน้อยู่ในชว่ง 30 วนักอ่นวนันี้จนถงึ 60 วนัหลงัจากวนันี้ 

กจิกรรมทีจ่ดัทาํลา่สดุ กจิกรรมทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

กจิกรรมทีแ่กไ้ขลา่สดุ กจิกรรมทางการตลาดทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

กจิกรรมทางการตลาดของฉัน กจิกรรมทีม่ชี ือ่คุณในฟิลด์เจา้ของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดกิูจกรรมท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นกจิกรรมทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉันจะแสดงกจิกรรมทีค่ณุแกไ้ขลา่สดุ  

การดงูานท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรม  
สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมจะแสดงงานทีร่ะบุใหก้บัคุณ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีค่รบกาํหนดแลว้ตามดว้ยลาํดบัความสาํคญั และแสดงขอ้มลูดงันี้: 

 วนัท่ีครบกาํหนด วนัทีง่านครบกาํหนดตามทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการตัง้คา่ไว ้

 ลูกศร ลาํดบัความสาํคญัของงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุตัง้คา่ไว ้เชน่ 1-สงู, 2-กลาง หรอื 3-ตํ่า ลาํดบัความสาํคญัของงานนี้จะระบุดว้ยลกูศร: ลกูศรขึน้ สาํหรบัลาํดบัความสาํคญัสงู, 
ไมม่ลีกูศร สาํหรบัลาํดบัความสาํสญัปานกลาง และลกูศรลง สาํหรบัลาํดบัความสาํคญัตํ่า 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปลีย่นคา่การแสดงผลสาํหรบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัจากคา่ดฟีอลต์ (ตวัอย่างเชน่ จากคา่ดฟีอลต์ 1-สงู เป็นคา่ สงูทีส่ดุ) Oracle 
CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรในฟิลด์ลาํดบัความสาํคญัของรายการงาน ยกเวน้ในกรณทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณใชร้ปูแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรอื 3-
ป้าย โดย ป้าย เป็นชือ่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดใหก้บัลาํดบัความสาํคญัของงาน ในกรณเีช่นนี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลกูศรขึน้สาํหรบั 1-ป้าย 
ไมม่ลีกูศรสาํหรบั 2-ป้าย ลกูศรลงสาํหรบั 3-ป้าย และไม่มลีกูศรสาํหรบัคา่การแสดงผลอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ Oracle CRM On Demand แสดงลกูศรขึน้สาํหรบัคา่ 1-
สงูทีส่ดุของฉัน แต่ไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ สงูทีส่ดุของฉัน Oracle CRM On Demand จะไมแ่สดงลกูศรสาํหรบัคา่ทีก่าํหนดเองใดๆ 
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ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเพิม่ในรายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก เชน่ 
ฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั โปรดดทูี ่การเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก 

 หวัเรื่อง ชือ่งาน คลกิทีล่งิคเ์พือ่ตรวจสอบงาน 

 กิจกรรม กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจกิจกรรมของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางส่วนหรอืทัง้หมดในโฮมเพจกจิกรรมของคุณ: 

 งานทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม 

 กจิกรรมทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 กจิกรรมทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 กจิกรรมทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 กจิกรรมทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นของรายงานอย่างน้อยหนึง่สว่น (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถทาํใหส้ว่นของรายงานปรากฏบนโฮมเพจกจิกรรมของคุณได)้ 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจกิจกรรมของคณุ 

1 ในโฮมเพจกจิกรรม ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงร่าง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจกจิกรรม ใหค้ลกิทีล่กูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 กจิกรรม (ในหน้า 516) 

 การจดัการกจิกรรม (ในหน้า 518) 

 ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 521) 
 

การจดัการกิจกรรม 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการกจิกรรมและผูไ้ดร้บัเชญิ โปรดดูที:่ 

 การตดิตามผูไ้ดร้บัเชญิมายงักจิกรรม (ในหน้า 519) 

 เกีย่วกบัการทาํใหข้อ้มลูกจิกรรมและการนดัหมายตรงกนั (ในหน้า 199) 

หมายเหตุ: คณุสมบตักิจิกรรมไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไม่มใีหส้าํหรบับรษิทัของคุณ 
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สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การทาํงานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 

 การโอนความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 124) 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 กจิกรรม (ในหน้า 516) 

 ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 521) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจกจิกรรม (ในหน้า 516) 

 
 

การติดตามผูไ้ด้รบัเชิญมายงักิจกรรม 
คณุสามารถดําเนนิการดงัต่อไปนี้กบัผูไ้ดร้บัเชญิ: 

 ตดิตามผูไ้ดร้บัเชญิมายงักจิกรรมไดต้ามลายเซน็ของผูไ้ดร้บัเชญิ ตวัอย่างเชน่ เพือ่ยนืยนัการเขา้รว่มกจิกรรมการแสดงสนิคา้ของผูไ้ดร้บัเชญิและจดัเกบ็ผลตอบกลบัเกีย่วกบัคาํเชญิเขา้รว่มกจิกรรม 
คณุยงัสามารถเลอืกทีจ่ะดูเรคคอรด์ลดี โอกาสทางการขาย หรอืบรษิทั เป็นรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบักจิกรรมไดด้ว้ย 

 เพิม่ผูไ้ดร้บัเชญิมายงักจิกรรมไดไ้มจ่ํากดัจํานวน อย่างไรกต็าม จํานวนผูไ้ดร้บัเชญิสงูสดุทีค่ณุสามารถเพิม่ไดแ้ต่ละครัง้จะเทา่กบั 145 ราย 
ซึง่หมายความวา่คุณสามารถเพิม่ผูไ้ดร้บัเชญิไดไ้มจ่ํากดัจํานวน แต่ในแต่ละกลุม่จะมผีูไ้ดร้บัเชญิสงูสดุได ้145 ราย  

 เพิม่ผูไ้ดร้บัเชญิคนเดยีวหรอืหลายคนเขา้ในกจิกรรมจากเพจรายละเอยีดกจิกรรม คณุยงัสามารถเพิม่ผูต้ดิตอ่รายเดยีวใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัเชญิเขา้รว่มกจิกรรมไดจ้ากเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ 

ในการติดตามผูไ้ด้รบัเชิญมายงักิจกรรม (จากเรคคอรด์กิจกรรม) 

1 เลอืกเรคคอรด์กจิกรรม 

โปรดดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกกจิกรรมที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 
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2 ในเพจรายละเอยีดกจิกรรม ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นผูไ้ด้รบัเชญิ 

หมายเหตุ: ในการเพิม่สว่นผูไ้ดร้บัเชญิในโครงร่างเพจรายละเอยีด โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (โปรดดูที ่"การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ" 
ในหน้า 744) 

3 ในแถบชือ่ผูไ้ดร้บัเชญิ ใหเ้พิม่ผูไ้ดร้บัเชญิโดยดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คลกิ ใหม่ เพือ่เพิม่ผูไ้ดร้บัเชญิหนึง่ทา่นลงในกจิกรรมในคราวเดยีว 

 คลกิ เพิม่ เพือ่เพิม่ผูไ้ดร้บัเชญิสงูสดุหา้ทา่นลงในกจิกรรมในคราวเดยีว 

 คลกิ เพิม่รายการ เพือ่เพิม่ผูไ้ดร้บัเชญิสงูสดุหา้รายลงในกจิกรรมในคราวเดยีว 

หมายเหตุ: หากคุณวางแผนใชเ้รคคอรด์กจิกรรมในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ไมต่อ้งคลกิ เพิม่รายการ 
เพือ่เพิม่ผูไ้ดร้บัเชญิ เนื่องจากการตดิตามการแกไ้ขทีจ่ําเป็นสาํหรบัการทาํใหข้อ้มลูตรงกนัไมส่ามารถใชไ้ดก้บัประเภทเรคคอรด์นี้ แต่ใหค้ลกิ เพิม่ หรอื ใหม่ แทน 
ซึง่จะเป็นการเปิดเพจรายละเอยีดผูไ้ดร้บัเชญิ ทีช่่วยใหค้ณุสามารถอปัเดตเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิรายการเดยีวหรอืสงูสดุหา้รายการในครัง้เดยีว การคลกิที ่เพิม่รายการ 
เป็นการเปิดวนิโดวก์ารคน้หาผูต้ดิต่อทีค่ณุสามารถใชใ้นการเลอืกผูต้ดิต่อเป็นผูไ้ดร้บัเชญิไดม้ากกว่าหา้รายในครัง้เดยีว 

4 หากคุณคลกิ ใหม่ หรอื เพิม่ ใหก้รอกหรอือปัเดตขอ้มลูต่อไปนี้บนเพจรายละเอยีดผูไ้ดร้บัเชญิ: 

a ในฟิลด์ชือ่ผูต้ดิต่อ คลกิไอคอนคน้หาเพือ่เลอืกผูต้ดิต่อทีม่อียู่เพือ่เพิม่เป็นผูไ้ดร้บัเชญิ (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

ชือ่กจิกรรมจะเปลีย่นเป็นชือ่กจิกรรมจากเพจรายละเอยีดกจิกรรมตามคา่ดฟีอลต์ 

b ในฟิลด์สถานะผูไ้ดร้บัเชญิ เลอืกสถานะของผูไ้ดร้บัเชญิจากรายการดรอปดาวน์ ระบบจะตัง้คา่สถานะดฟีอลตเ์ป็น รอดําเนนิการ (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

c เพิม่ขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์รายละเอยีดเซสชนัและความเหน็ ตามทีจ่ําเป็น   

d บนัทกึเรคคอรด์ของผูไ้ดร้บัเชญิ  

หมายเหตุ: คณุจะเปิดเพจรายละเอยีดผูไ้ดร้บัเชญิทีแ่ตกต่างกนัซึง่ใหค้ณุสามารถอปัเดตเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิแบบเรคคอรด์เดยีวหรอืแบบหลายเรคคอรด์ในคราวเดยีวได ้
ขึน้อยู่กบัวา่คณุไดค้ลกิ ใหม ่หรอื เพิม่ ในแถบชือ่ผูไ้ดร้บัเชญิ 

5 หากคุณคลกิ เพิม่รายการ ใหเ้ลอืกผูต้ดิต่อทัง้หมดทีค่ณุตอ้งการเพิม่เป็นผูไ้ด้รบัเชญิในวนิโดว์การคน้หาผูต้ดิต่อ และหลงัจากทีก่ารเลอืกของคณุเสรจ็สิน้ ใหค้ลกิที ่ตกลง 

หมายเหตุ: คณุสามารถฟิลเตอรก์ารคน้หาไดโ้ดยการใชส้มดุบนัทกึ และคุณสามารถคน้หาตามชือ่บรษิทั ประเภทผูต้ดิต่อ นามสกลุ และชือ่ นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถเพิม่ผูต้ดิต่อใหมจ่ากวนิโดวก์ารคน้หาไดโ้ดยการคลกิที ่ใหม ่หากคุณตอ้งการอปัเดตคา่ดฟีอลต์ใดๆ สาํหรบัฟิลด์ผูไ้ดร้บัเชญิของเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิทีจ่ดัทาํขึน้ 
ใหแ้กไ้ขคา่เหลา่นัน้โดยใชก้ารแกไ้ขแบบอนิไลน์บนเพจรายละเอยีดกจิกรรม หรอืใชเ้พจรายละเอยีดผูไ้ดร้บัเชญิ 

6 ในเพจรายละเอยีดกจิกรรม ใหอ้ปัเดตฟิลด์ตามทีจ่ําเป็น 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์กจิกรรม โปรดดูที ่ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 521) 

7 หากผูไ้ดร้บัเชญิมายงักจิกรรมตอ้งระบุลายเซน็ดว้ย ตวัอย่างเชน่ เพือ่ยนืยนัการเขา้รว่มกจิกรรม และหากผูดู้แลระบบของคณุไดต้ัง้คา่ฟิลด์สถานะลงนามในโครงร่างเพจผูไ้ดร้บัเชญิ 
คณุจะสามารถตรวจสอบสถานะของฟิลด์นี้ไดใ้นแต่ละเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิ  

หลงัจากไดร้บัลายเซน็มาแลว้ แอปพลเิคชนัภายนอก เชน่ Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales 
จะตรวจสอบและตัง้คา่ฟิลด์สถานะลงนามผา่นบรกิารทางเวบ็ หลงัจากฟิลด์นี้ไดร้บัการตัง้คา่แลว้ คณุจะไมส่ามารถลา้งฟิลด์นี้ไดโ้ดยใช ้UI ของ Oracle CRM On Demand 
ในการดูรายละเอยีดเพิม่เตมิของลายเซน็ เชน่ ชือ่ผูต้ดิต่อ หรอืวนัทีแ่ละเวลาในการบนัทกึลายเซน็ 
คณุตอ้งดูเรคคอรด์รายการทีเ่กีย่วขอ้งของลายเซน็ของเรคคอรด์ผูต้ดิตอ่ทีส่อดคลอ้งกบัผูไ้ดร้บัเชญินัน้   

8 หากผูดู้แลระบบของคณุไดต้ัง้คา่เรคคอรด์ลดี โอกาสทางการขาย หรอืบรษิทั เป็นรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง คณุจะสามารถคลกิ เพิม่ เพือ่เพิม่บรษิทั หรอืลดี หรอืโอกาสทางการขาย 
ทีเ่ป็นเป้าหมายของกจิกรรมได ้  

คณุสามารถลบบรษิทั ลดี หรอืโอกาสทางการขายใดๆ ทีม่อียู่ในสว่นรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งได ้ตามทีจ่ําเป็น โดยคลกิทีล่งิค ์ลบ ในเมนูดรอปดาวน์ แกไ้ข 



กิจกรรม 
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หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถจดัทาํบรษิทั ลดี หรอืโอกาสทางการขายใหมใ่นสว่นรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถตัง้คา่เรคคอรด์กจิกรรมใหเ้ป็นรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัเรคคอรด์บรษิทั ลดี หรอืโอกาสทางการขาย เพือ่ใหค้ณุสามารถดูกจิกรรมทัง้หมดทีบ่รษิทั ลดี 
หรอืโอกาสทางการขายไดเ้ขา้รว่ม 

9 บนัทกึเรคคอรด์กจิกรรม 

10 (เลอืกได)้ สาํหรบัเรคคอรด์กจิกรรม คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิรายใหมไ่ดจ้ากเพจรายละเอยีดผูไ้ดร้บัเชญิดงันี้: 

a ในเรคคอรด์กจิกรรม ไปทีส่ว่นผูไ้ดร้บัเชญิ และเลอืก ดู จากรายการดรอปดาวน์สาํหรบัเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิ 

b ในเพจรายละเอยีดผูไ้ดร้บัเชญิ ใหค้ลกิ ใหม ่และป้อนขอ้มลูลงในฟิลด์ใหค้รบถว้นเพือ่จดัทาํเรคคอร์ดผูไ้ดร้บัเชญิรายใหม ่

c คลกิ บนัทกึ เพือ่บนัทกึเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิรายใหม่ 

Oracle CRM On Demand จะนําคณุไปยงัเพจรายละเอยีดของผูไ้ดร้บัเชญิรายแรกทีแ่สดงในสว่นผูไ้ดร้บัเชญิ 
ในการดูเรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิรายใหม่ทีค่ณุไดจ้ดัทาํ ใหก้ลบัไปทีเ่พจรายละเอยีดกจิกรรม เรคคอรด์ผูไ้ดร้บัเชญิทีจ่ดัทาํขึน้ใหมจ่ะปรากฏอยู่ในสว่นผูไ้ดร้บัเชญิ  

ในการติดตามผูไ้ด้รบัเชิญมายงักิจกรรม (จากเรคคอรด์ผูติ้ดต่อ) 

1 เลอืกเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ ใหเ้ลือ่นไปยงัสว่นกจิกรรม 

หมายเหตุ: ในการเพิม่สว่นกจิกรรมลงในโครงรา่งเพจรายละเอยีด โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (โปรดดูที ่"การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ" 
ในหน้า 744) 

3 ในแถบชือ่ของกจิกรรม ใหค้ลกิ ใหม่ เพือ่เพิม่ผูไ้ดร้บัเชญิคนเดยีวเขา้ในกจิกรรม  

บนเพจแกไ้ขผูไ้ดร้บัเชญิ ชือ่ผูต้ดิต่อจะเปลีย่นเป็นผูต้ดิต่อจากเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อตามคา่ดฟีอลต์ 

4 ในฟิลด์สถานะผูไ้ดร้บัเชญิ เลอืกสถานะของผูไ้ดร้บัเชญิจากรายการดรอปดาวน์ (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น)  

สถานะตามค่าดฟีอลต์จะถูกตัง้คา่เป็น รอการอนุมตั ิ 

5 ใชต้วัเลอืกการคน้หาของกจิกรรมในการเลอืกกจิกรรมสาํหรบัผูไ้ดร้บัเชญิ (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น) 

6 เพิม่ขอ้มลูสาํหรบัฟิลด์รายละเอยีดเซสชนัและความเหน็ ตามทีจ่ําเป็น  

7 บนัทกึเรคคอรด์ของผูไ้ดร้บัเชญิ 

Oracle CRM On Demand จะจดัทาํรายการผูต้ดิต่อทีเ่ป็นผูไ้ดร้บัเชญิภายใตส้ว่นผูไ้ดร้บัเชญิบนเพจรายละเอยีดกจิกรรม 
และจดัทาํรายการกจิกรรมภายใตส้ว่นกจิกรรมบนเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ 

 

ฟิลดกิ์จกรรม 
ใชเ้พจแกไ้ขกจิกรรมในการเพิม่กจิกรรมหรอือปัเดตรายละเอยีดของกจิกรรมทีม่อียู่ เพจแกไ้ขกจิกรรมจะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดทีส่ามารถใชไ้ดส้าํหรบักจิกรรม 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

 

522  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม 

ชือ่ ชือ่ของกจิกรรม ไมเ่กนิ 150 ตวัอกัษร เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต ์

ทีต่ัง้ ไมเ่กนิ 100 ตวัอกัษร 

วนัทีเ่ริม่ตน้ คา่ดฟีอลต์คอืวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต ์

วนัทีส่ ิ้นสดุ คา่ดฟีอลต์คอืหนึง่ชัว่โมงหลงัจากวนัทีแ่ละเวลาปจัจุบนั เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต ์

วนัทีย่นืยนั วนัทีเ่ป้าหมายสาํหรบัการสง่การยนืยนัเกีย่วกบักจิกรรมไปยงัผูไ้ดร้บัเชญิ 

สถานะ สถานะของกจิกรรม คา่ดฟีอลต์ไดแ้ก ่ใชง้าน, ยกเลกิแลว้, สมบูรณ์, อยู่ระหวา่งดําเนินการ และ วางแผน 

ประเภท ประเภทของกจิกรรม ไมเ่กนิ 30 ตวัอกัษร คา่ดฟีอลต์ไดแ้ก ่การนําเสนอ CD_ROM, การประชุม, การแสดงขอ้มลูโรงพยาบาล, สโมสรวารสาร, 
การสมัมนาแบบ Lunch and Learn, การประชุม, รอบ, สมัมนา, การประชมุอภปิราย, งานแสดงสนิคา้ และ การซือ้ขาย 

งบประมาณ จํานวนเงนิงบประมาณในสกลุเงนิทีค่ณุระบุ คา่ดฟีอลต์จะตัง้เป็นสกลุเงนิของระบบ ผูดู้แลระบบของคณุจะเป็นผูต้ัง้คา่สกลุเงนิโดยใชฟิ้ลด์สกลุเงนิกจิกรรม 
หากคุณตอ้งการใชฟิ้ลด์นี้ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งเพิม่ฟิลด์ลงในโครงรา่งเพจกจิกรรม สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่ฟิลด์ลงในโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่
การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ 

ผูเ้ขา้รว่มสงูสดุ จํานวนผูไ้ดร้บัเชญิสงูสดุทีอ่นุญาตใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมนี้ 

ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑท์ีค่ณุตอ้งการเน้นความสาํคญัในระหวา่งกจิกรรม คณุสามารถเลอืกผลติภณัฑ์หรอืชนดิผลติภณัฑอ์ย่างใดอย่างหนึง่โดยไมส่ามารถเลอืกทัง้สองอย่างได ้

ในการเพิม่ผลติภณัฑ ์ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุนาวเิกตไปยงั การจดัการ และคลกิ การจดัการขอ้มลู 

ชนดิผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ทีค่ณุตอ้งการเน้นความสาํคญัในระหวา่งกจิกรรม คณุสามารถเลอืกผลติภณัฑ์หรอืชนดิผลติภณัฑอ์ย่างใดอย่างหนึง่โดยไมส่ามารถเลอืกทัง้สองอย่างได ้

ในการเพิม่ชนดิผลติภณัฑ์ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุนาวเิกตไปยงั การจดัการ และคลกิ การจดัการขอ้มลู 

เครดติ CME จํานวนเครดติการศกึษาต่อดา้นการแพทย์ (CME) สาํหรบักจิกรรมนี้ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถปรบัแต่งฟิลด์นี้ไดโ้ดยการใชช้ือ่ทีจ่ดจํางา่ยกวา่ เชน่ CE Credit สาํหรบัหน่วยกติของการศกึษาต่อเนื่อง 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์กจิกรรม 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห ์

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 
44) 

ชือ่เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์กจิกรรม 



ใบอนุญาตในรฐัของผู้ติดต่อ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วตัถุประสงคก์จิกรรม ไมเ่กนิ 500 ตวัอกัษร เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นโดยคา่ดฟีอลต ์

คาํอธบิาย ไมเ่กนิ 250 ตวัอกัษร 

รายละเอยีดเซสชนั รายละเอยีดเกีย่วกบัเซสชนั ไมเ่กนิ 500 ตวัอกัษร 

ชือ่เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์กจิกรรม 

แกไ้ข วนัทีแ่ละผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขกจิกรรมนี้ลา่สดุ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 กจิกรรม (ในหน้า 516) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจกจิกรรม (ในหน้า 516) 

 การจดัการกจิกรรม (ในหน้า 518) 

 

 
 

ใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ 
ใชเ้พจใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ  

ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ จะบนัทกึรายละเอยีดใบอนุญาตในรฐั (หรอืเขตอํานาจศาลอืน่ๆ) ในการใชย้า ซึง่จะใชต้รวจสอบลายเซน็สาํหรบัตวัอยา่งทีพ่นักงานขาย (ตวัอย่างเชน่ พนกังานขายยา) 
ใหก้บัผูต้ดิต่อ (ตวัอย่างเชน่ แพทย์) แพทย์จะมใีบอนุญาตทีใ่ชง้านหนึง่รายการเทา่นัน้สาํหรบัแต่ละรฐัในเวลาใดเวลาหนึง่ ใบอนุญาตใชย้าในเขตอํานาจศาลสามารถต่ออายุได ้
หากนําไปใชน้อกสหรฐัอเมรกิา ฟิลด์รฐัไมจ่ําเป็น  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได้ หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อได ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ 
โฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ คอืจุดเริม่ตน้ของการจดัการเรคคอรด์ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นออกจากเพจได ้

การจดัทาํใบอนุญาตในรฐัของผู้ติดต่อ 
คณุสามารถจดัทาํใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อใหมไ่ดโ้ดยคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อทีแ่กไ้ขลา่สดุ โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่การสรา้งเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"การจดัทาํเรคคอรด์" 
ในหน้า 47) และ ฟิลด์ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ (ในหน้า 525) 
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การทาํงานกบัรายการใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ 
สว่นรายการใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อจะแสดงรายการทีถู่กกรองจํานวนหนึง่ รายการทีถู่กกรองเป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะใชง้านในแต่ละครัง้  

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ 

รายการใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ ฟิลเตอร ์

ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ทัง้หมด ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ  

ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ทีแ่กไ้ขลา่สดุ ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุอยู่ในฟิลด์เจา้ของ เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม ่ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดใูบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อล่าสดุ  
สว่นใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อทีค่ณุดูลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ 

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อของคณุ 

 ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ทีจ่ดัทาํลา่สดุ  

 ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ทีแ่กไ้ขลา่สดุ  

 ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน  

 ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน  

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ของคณุได)้ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ 

1 ในโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ ใหค้ลกิลูกศรทศิทางเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

 
 

การจดัการใบอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ 
สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัการใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 



ใบอนุญาตในรฐัของผู้ติดต่อ 
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 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดหูวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ 

 ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ (ในหน้า 523) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ (ในหน้า 523) 

 ฟิลด์ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ (ในหน้า 525) 

 
 

ฟิลดใ์บอนุญาตในรฐัของผูติ้ดต่อ 
ใชเ้พจแกไ้ขใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่เพือ่เพิม่ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ หรอือปัเดตรายละเอยีดใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อทีม่อียู ่
เพจแกไ้ขใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่จะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดของใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อในเพจรายการใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่และเพจรายละเอยีดใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการอปัเดตเรคคอรด์ 
โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ของประเภทเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลดข์องใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ 

 ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อของเรคคอรด์ใบอนุญาตของในรฐันี้ ตามปกตเิป็นแพทย์หรอืพนักงานขายยา คลกิทีไ่อคอนคน้หาเพือ่เลอืกผูต้ดิต่อ (จําเป็น) 

เลขทีใ่บอนุญาต เลขทีใ่บอนุญาตของผูต้ดิตอ่ เชน่ PS4231732 (จําเป็น) 

รฐั รฐัในสหรฐัฯ หรอืเขตอํานาจศาลทีเ่ชือ่มโยงกบัเลขทีใ่บอนุญาต ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกเพือ่เลอืกรฐั เชน่ NJ สาํหรบั นวิเจอรซ์ยี ์

หมายเหตุ: หากเขตอํานาจศาลของคณุอยู่ภายนอกสหรฐั ฟิลด์รฐัจะไมจ่ําเป็น 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีท่ ีใ่บอนุญาตหมดอายุ (MM/DD/YYYY) เชน่ 10/31/2009 ใชไ้อคอนปฏทินิเพือ่เลอืกวนัทีห่มดอายุ 

สถานะ สถานะของใบอนุญาตซึง่อาจเลอืกเป็น ใชง้าน หรอื ไมใ่ชง้าน 

 ใช้งาน ตัง้คา่ฟิลด์นี้เป็น ใชง้าน เมือ่มกีารตรวจสอบใบอนุญาตในรฐัแลว้ 

 ไมใ่ช้งาน ตัง้คา่ฟิลด์นี้เป็น ไมใ่ชง้าน เมือ่ไมจ่ําเป็นตอ้งใชใ้บอนุญาตในรฐัอกีต่อไป 
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ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้ 

 ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ (ในหน้า 523) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ (ในหน้า 523) 

 การจดัการใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ (ในหน้า 524) 

 การตัง้คา่จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิต่อทีไ่มม่ใีบอนุญาตของรฐัทีถู่กตอ้ง 
 

การจดัการตวัอย่าง 
ผูผ้ลติยาสว่นใหญ่จะแจกตวัอย่างยาฟรใีหแ้กผู่ป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพในฐานะสว่นหนึง่ของกจิกรรมการขายภาคสนาม ในสหรฐัอเมรกิา ตวัอย่างยาทีแ่จกอยู่ภายใตก้ารควบคมุขององคก์ารอาหารและยา 
และจะตอ้งตรวจกระทบยอดอย่างน้อยปีละครัง้ หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิกีารจดัการและดูแลรกัษาคลงัอเิลก็ทรอนกิสข์องตวัอย่างยาและวสัดุสง่เสรมิการขายโดยใช ้Oracle CRM On Demand 
การจดัการตวัอย่าง ผูดู้แลระบบสามารถสรา้งและดูแลรกัษาคลงัตวัอย่าง และตดิตามการจดัสง่ การถ่ายโอน การรบั ความไมส่อดคลอ้ง การปรบั และการตรวจนบัยอดคลงั 
ผูใ้ชส้ามารถใชก้ารจดัการตวัอย่างใน Oracle CRM On Demand เพือ่ตดิตามคลงัอเิลก็ทรอนิกสข์องสตอ็คตวัอย่าง สรา้งการถ่ายโอนตวัอย่าง ตอบรบัการถ่ายโอนตวัอย่าง 
และปรบัยอดคลงัเพือ่การตรวจกระทบยอดแลว้ 

การบรหิารจดัการตวัอย่างใน Oracle CRM On Demand ทาํใหผู้ดู้แลตวัอย่างและตวัแทนขายสามารถวดัและตดิตามตวัอย่างไดท้กุระดบัภายในองค์กร 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างผูดู้แลตวัอย่าง และงานของผูใ้ช ้โปรดดูหวัขอ้ตอ่ไปนี้ 

สถานการณ์สาํหรบัการจดัการตวัอย่าง 
หวัขอ้นี้จะใหต้วัอย่างทีแ่สดงใหเ้หน็กระบวนการทีก่ระทาํโดยผูดู้แลระบบตวัอย่างและพนกังานขาย (ผูใ้ชป้ลายทาง) ซึง่แจกจ่ายตวัอย่างใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีดา้นบรกิารสขุภาพ 
บรษิทัของคุณอาจจะทาํกระบวนการทีแ่ตกต่างออกไปขึน้กบัความตอ้งการทางธรุกจิของบรษิทั 

บรษิทัยาแหง่หนึง่มผีลติภณัฑใ์หมต่อ้งการนําออกตลาด ในการจดัตัง้สนิคา้คงคลงัของตวัอย่าง ผูด้แูลระบบตวัอย่างไดเ้พิม่ผลติภณัฑเ์ขา้ไปในฐานขอ้มลู สรา้งการเชือ่มโยงกบัหมายเลขลอ็ต 
ปนัสว่นตวัอย่างไปใหพ้นกังานขาย และโอนตวัอย่างไปใหผู้จ้ดัการและพนักงานขายทีอ่ยู่ในภาคสนาม จากนัน้พนกังานขายจะไปเยีย่มแพทย์ในพืน้ทีแ่ละใหต้วัอย่างใหม่ หลงัจากผา่นไปหนึง่เดอืน 
สาํนกังานใหญ่ตอ้งการใหพ้นักงานขายแต่ละคนกระทบยอดสนิคา้คงคลงัของพวกเขา ตวัแทนขายจะเป็นคนแรกทีใ่หจ้ํานวนสดุทา้ยของสนิคา้คงคลงัแต่ละเรคคอรด์ และงวดสนิคา้คงคลงัใหม่กเ็ริม่ข ึน้ 
ตวัแทนขายจะรูว้า่มคีวามไมส่อดคลอ้งกนัในสนิคา้คงคลงัเมือ่ทาํการกระทบยอด หลงัจากทําการปรบัปรงุทีจ่ําเป็นแลว้ พนักงานขายกจ็ะเสรจ็สิ้นกระบวนการกระทบยอด 
และทาํเครือ่งหมายสนิคา้คงคลงันัน้เป็น เสรจ็สมบูรณ์และตรวจกระทบยอดแลว้ 

ในสถานการณ์นี้ ผูดู้แลตวัอย่างจะมคีวามรบัผดิชอบต่อคลงัตวัอย่างของบรษิทั และตรวจสอบวา่เป็นไปตามกฎและแนวทางการขึน้ทะเบยีน ในบทบาทนี้ 
ผูดู้แลจะมคีวามรบัผดิชอบในการจดัตัง้คลงัตวัอย่างหลกั และจดัสง่ตวัอย่างไปใหผู้ใ้ชแ้ต่ละราย เมือ่ผูใ้ชไ้ดร้บักจ็ะสง่ใบตอบรบัคลงั Oracle CRM On Demand 
จะป้อนตวัอย่างทีไ่ดร้บัในคลงัโดยอตัโนมตั ิ

ในสถานการณ์นี้ พนกังานขาย ผูจ้ดัการของพนกังานขาย และผูดู้แลระบบตวัอย่างสามารถตรวจสอบความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งปรมิาณทีส่ง่มากบัปรมิาณทีร่บัได ้

กระบวนการผูดู้แลระบบ 
ผูดู้แลตวัอย่างตอ้งการความรบัผดิชอบระดบัผูด้แูลในการจดัการตวัอย่างใน Oracle CRM On Demand ในการทํางานต่อไปนี้: 

 กาํหนดตวัอย่างใหเ้ป็นผลติภณัฑแ์ละเพิม่ลงในฐานขอ้มลู Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ผลติภณัฑส์าํหรบับรษิทัของคณุ โปรดด ู
การจดัการขอ้มลู  

 ถา้องคก์รของคุณใชห้มายเลขลอ็ตเพือ่ตดิตามตวัอย่าง ใหก้าํหนดหมายเลขลอ็ตและสรา้งความเชือ่มโยงหมายเลขลอ็ตกบัผลติภณัฑต์วัอย่าง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 
586) 

 การจดัตัง้สนิคา้คงคลงัสาํหรบัตวัอย่าง เรคคอรด์แต่ละเรคคอรด์ในสนิคา้คงคลงัใหข้อ้มลูแกพ่นักงานขายเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการจดัประเภทเป็นเขา้เกณฑส์าํหรบักระบวนการใหต้วัอย่างสนิคา้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 536) 



การจดัการตวัอย่าง 
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 การจดัตัง้การปนัสว่นและปนัสว่นตวัอย่างใหพ้นักงานขาย เรคคอรด์การปนัสว่นจะกาํหนดระยะเวลาทีใ่หแ้กพ่นกังานเพือ่แจกจ่ายผลติภณัฑต์วัอย่างไปยงัคลนิกิ โรงพยาบาล 
หรอืผูต้ดิต่อทีเ่ป็นแพทย์เมือ่ทาํการตดิต่อใหต้วัอยา่ง เรคคอรด์การปนัสว่นยงักาํหนดขดีจํากดัทีเ่กีย่วกบัตวัอย่าง (เชน่ ปรมิาณสงูสดุทีใ่หไ้ดต้่อการตดิต่อครัง้หนึง่) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การปนัส่วน (ในหน้า 578) 

หากแผนการจดัการตวัอย่างของคณุสนบัสนุนการปิดกัน้ผลติภณัฑจ์ากผูเ้ชีย่วชาญดา้นสาธารณสขุ (HCP) บางทา่น 
หรอืสนบัสนุนการจํากดัปรมิาณผลติภณัฑบ์างประเภททีม่ใีหส้าํหรบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นสาธารณสขุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปนัสว่น โปรดดูที ่การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 
(ในหน้า 582) หรอื ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 637) 

 การตัง้งวดสนิคา้คงคลงั ซึง่จะกาํหนดระยะเวลาทีส่ามารถตดิตามการเคลือ่นยา้ยของตวัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขาย ผูดู้แลระบบและพนักงานขายจะดําเนนิการนบัเริม่ต้น 
การนบัตรวจสอบในระหวา่งดําเนินการ การนบัครัง้สดุทา้ย การจดัทาํรายงาน และตรวจกระทบยอดในงวดสนิคา้คงคลงั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่งวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 528) 

 การโอนตวัอย่างไปยงัผูใ้ชป้ลายทางในภาคสนาม สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํการโอนตวัอย่าง (ในหน้า 547) 

 ตรวจสอบกจิกรรมของตวัอย่าง กจิกรรมทีจ่ะถูกตรวจสอบรวมถงึ การใหต้วัอย่าง การโอนตวัอย่างระหวา่งพนกังานกบัสาํนักงานใหญ่ การนบัสนิคา้คงคลงัผูใ้ช ้และการปรบัปรงุรายการสนิคา้คงคลงั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การตรวจสอบกจิกรรมตวัอย่าง (ในหน้า 570) 

 ตรวจสอบลายเซน็อเิลก็ทรอนกิส์ ลายเซน็อเิลก็ทรอนกิสจ์ะถูกบนัทกึโดยตวัแทนขาย และถูกจดัเกบ็ในฐานขอ้มลู Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลายเซน็ 
โปรดดกูารตรวจสอบลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส ์(ในหน้า 568) 

กระบวนการผูใ้ชป้ลายทาง 
ผูใ้ชป้ลายทางคอืพนกังานขายทีแ่จกจ่ายตวัอย่างใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบรกิารสขุภาพ และพวกเขาดําเนนิงานต่อไปนี้: 

 ยนืยนัการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ซึง่หมายถงึการโอนตวัอย่าง) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การยนืยนัการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (โปรดดูที ่"การรบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง" 
ในหน้า 538) 

 การโอนตวัอย่างไปยงัผูใ้ชป้ลายทางคนอืน่หรอืกลบัไปยงัสาํนกังานใหญ่ พนกังานขายสามารถแลกเปลีย่นตวัอย่างระหวา่งพวกเขาเองและสง่คนืตวัอย่าง (ตวัอย่างเชน่ ตวัอย่างทีห่มดอายุแลว้) 
กลบัไปยงัสาํนกังานใหญ่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทําการโอนตวัอย่าง (ในหน้า 547) 

 ใหต้วัอย่างระหวา่งทีพ่นกังานขายเยีย่มลกูคา้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใหต้วัอย่างระหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขาย (โปรดดูที ่"การใหต้วัอย่างในระหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขาย" ในหน้า 
552) 

 บนัทกึลายเซน็อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัตวัอย่างทีใ่ห ้ลายเซน็อเิลก็ทรอนิกสท์ีถู่กบนัทกึโดยตวัแทนขายจะถูกอปัโหลดไปยงัฐานขอ้มลู Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลายเซน็ โปรดดเูกีย่วกบัลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส ์(ในหน้า 568) 

 การดําเนนิการนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการเมือ่ตอ้งการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การขอนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการ (ในหน้า 533) 

 การปิดรอบงวดสนิคา้คงคลงัเมือ่ตอ้งการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปิดรอบงวดสนิคา้คงคลงั (โปรดดูที ่"การปิดงวดสนิคา้คงคลงั" ในหน้า 534) 

 การจดัการกบัความไมส่อดคลอ้งใดๆ ในเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัโดยการปรบัปรงุรายการสนิคา้คงคลงัและการสง่รายการอืน่ๆ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปรบัแต่งการทาํรายการตวัอย่าง 
(โปรดดูที ่"การปรบัการทาํรายการตวัอย่าง" ในหน้า 549), การจดัทาํการทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหาย (โปรดดูที ่"การจดัทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหายและคน้พบ" ในหน้า 550), 
การดูการทาํรายการเบกิจ่าย (ในหน้า 551) 

 การตรวจกระทบยอดสนิคา้คงคลงัเมือ่ตอ้งการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่กระบวนการตรวจกระทบยอดสนิคา้คงคลงั (โปรดดูที ่"กระบวนการกระทบยอดสนิคา้คงคลงั" ในหน้า 538) 

ข้อกาํหนดสาํหรบัการจดัการตวัอย่าง 
ขอ้กาํหนดเหลา่นี้นํามาใชก้บัผูดู้แลระบบและผูใ้ชป้ลายทาง: 

 ผูด้แูลระบบ กอ่นทีค่ณุจะสามารถจดัการตวัอย่างใน Oracle CRM On Demand ผูดู้แลระบบจะตอ้งกาํหนดผลติภณัฑก์อ่น 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ผลติภณัฑ์สาํหรบับรษิทัของคณุ โปรดด ูการจดัการขอ้มลู 

 ผูใ้ช้ปลายทาง กอ่นทีผู่ใ้ชป้ลายทางจะสามารถสง่มอบตวัอย่างได ้ผูใ้ชป้ลายทางจะตอ้งมเีรคคอรด์การปนัส่วนทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัตวัอย่างนัน้กอ่น และจะตอ้งยนืยนัการรบัตวัอย่าง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปนัสว่นและการยนืยนัการรบั โปรดดูที ่การปนัสว่น (ในหน้า 578) และ การยนืยนัการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (โปรดดูที ่
"การรบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง" ในหน้า 538) 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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และในการจดัการตวัอย่าง ผูดู้แลระบบและผูใ้ชต้อ้งมสีทิธิ ์Enable Basic Samples Operations และ Enable Samples Adjustment ในบทบาทผูใ้ชข้องตน 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นในการตรวจสอบลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส ์โปรดดูที ่การตรวจสอบลายเซน็อเิลก็ทรอนกิส์ (ในหน้า 568) 
 

งวดสินค้าคงคลงั 
ใชเ้พจงวดสนิคา้คงคลงัเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามงวดสนิคา้คงคลงั งวดสนิคา้คงคลงั คอืงวดทีก่าํหนดซึง่สามารถตดิตามการเคลือ่นไหวทัง้หมดของตวัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขาย (การใหต้วัอย่าง 
ใบรบั การโอน และการปรบัปรงุสนิคา้คงคลงั) ได ้งวดสนิคา้คงคลงัจะถูกกาํหนดโดยผูดู้แลระบบตวัอย่างของบรษิทัลกูคา้ โดยใชเ้พือ่จดัพนกังานขายผา่นการวดัการวางแผนและการประเมนิ 

ผูดู้แลระบบตวัอย่างและพนกังานขายสามารถทาํการนบัเริม่ตน้ การนบัตรวจสอบระหวา่งดําเนนิการ การนบัตรวจสอบสดุทา้ย และการกระทบยอดทัง้หมดภายในงวดสนิคา้คงคลงัได:้ 

 การนับครัง้แรก การนบัครัง้แรกจะทําโดยพนกังานขายเมือ่รบัสนิคา้คงคลงัใหม่ พนกังานขายตอ้งนบัตวัอย่างทัง้หมดทีไ่ดร้บัทางกายภาพ และรบัทราบวา่รายการอยู่ในการครอบครองของตน 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การรบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 538) 

 การนับตรวจสอบระหว่างดาํเนินการ ผูดู้แลระบบตวัอย่างสามารถขอการนบัตรวจสอบระหวา่งดําเนนิการไดต้ลอดเวลา โดยเป็นคาํขอใหน้บัสนิคา้คงคลงัและรายงาน 
การนบัตรวจสอบระหวา่งดําเนินการมกัจะดําเนนิการเป็นการตรวจสอบกรณพีเิศษทีอ่าจเกดิการฉ้อโกง หรอือาจมปีญัหาของกระบวนการในการตดิตามสนิคา้คงคลงั 
ซึง่ทาํหน้าเป็นจุดตรวจสอบสาํหรบัผูดู้แลระบบตวัอย่าง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การขอนบัสนิคา้ระหวา่งดําเนนิการ (โปรดดูที ่"การขอนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการ" ในหน้า 
533) 

 การนับตรวจสอบสุดท้าย ผูดู้แลระบบตวัอย่างรอ้งขอการนบัตรวจสอบสดุทา้ย ในกรณนีี้ งวดสนิคา้คงคลงักาํลงัจะสิน้สดุ และตวัอย่างทัง้หมดตอ้งลงบญัช ี
พนกังานขายตอ้งนบัและบนัทกึการนบักายภาพสุดทา้ยสาํหรบัตวัอย่างแต่ละรายการ และสง่รายงานการตรวจสอบสดุทา้ย ในการจดัทาํรายงานการตรวจสอบ 
พนกังานขายสามารถไปทีโ่ฮมเพจรายงานการตรวจสอบ และจดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัใหม่ พนกังานขายสามารถทรกิเกอร์การสรา้งรายงานการตรวจสอบสดุทา้ยอตัโนมตัไิด ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปิดรอบงวดสนิคา้คงคลงั (โปรดดูที ่"การปิดงวดสนิคา้คงคลงั" ในหน้า 534) 

 การกระทบยอด เมือ่การนบัตรวจสอบสดุทา้ยเสรจ็สมบูรณ์ พนกังานขายตอ้งกระทบยอดสนิคา้คงคลงั สาํหรบัการกระทบยอดนี้ 
การตดิตามการทาํรายการตวัอย่างภายในจะถูกเปรยีบเทยีบกบัจํานวนทางกายภาพสดุทา้ย ความไมต่รงกนัใดๆ จะถูกบนัทกึไว ้หากไม่มคีวามไมต่รงกนั การกระทบยอดจะเสรจ็สิน้ 
และงวดสนิคา้คลงัจะมกีารทาํเครือ่งหมายเป็นกระทบยอดแลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแกไ้ขความไมต่รงกนัของการนบัทางกายภาพและทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ในหน้า 552) และ 
การกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 535) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูงวดสนิคา้คงคลงั 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็งวดสนิคา้คงคลงัได้ 

ประเภทของงวดสินค้าคงคลงั 
เนื่องจากการกระทบยอดสนิคา้คลงัคลงัตวัอย่างสามารถเกดิขึน้ไดบ้่อยถงึเดอืนละครัง้ การจดัการตวัอย่างใน Oracle CRM On Demand 
ใหค้ณุกระทบยอดไดบ้่อยตามทีผู่ดู้แลระบบตวัอย่างรอ้งขอได ้โดยมงีวดสนิคา้คงคลงัสามประเภทเพือ่ความยดืหยุ่นสงูสดุ  

ตารางต่อไปนี้อธบิายประเภทของงวดสนิคา้คงคลงั 

งวดสินค้าคงคลงั คาํอธิบาย 

ใชง้าน งวดปจัจบุนั โดยไมม่วีนัทีส่ ิน้สดุ และไมไ่ดก้ระทบยอด คณุสามารถป้อนการทาํรายการตวัอย่างประเภทใดๆ กไ็ด ้รวมถงึการเพิม่ผลติภณัฑใ์หม ่
การนบัสนิคา้คงคลงัจะปรบัปรงุตามความเหมาะสม 

ไมใ่ชง้าน งวดทีไ่มไ่ดก้ระทบยอดทีผ่า่นมาแลว้ โดยจะแสดงวนัทีส่ ิ้นสดุ แต่ยงัไมไ่ดก้ระทบยอด คณุสามารถป้อนการทาํรายการตวัอย่างประเภทใดๆ กไ็ด ้
ยกเวน้ผลติภณัฑใ์หมใ่นสนิคา้คงคลงั การนบัสนิคา้คงคลงัจะไดร้บัผลกระทบดว้ยเชน่กนั การตัง้คา่ดฟีอลต์ของ Oracle CRM On Demand 
มงีวดทีไ่มไ่ดใ้ชง้านหนึ่งงวด 

กระทบยอด งวดทีไ่มไ่ดใ้ชง้านทีผ่า่นมาแลว้ โดยจะแสดงวนัทีส่ ิน้สดุและกระทบยอดสาํเรจ็แลว้ คณุไมส่ามารถทํารายการในงวดสนิคา้คงคลงัทีล่อ็คได้ 

การตัง้คา่ดฟีอลต์ใน Oracle CRM On Demand สาํหรบัการจดัการตวัอย่างมงีวดทีก่ระทบยอดสามงวด: หนึง่งวดทีใ่ชง้านและสองงวดทีไ่มใ่ชง้าน 
คณุสามารถมงีวดสนิคา้คงคลงัทีก่ระทบยอดแลว้หลายงวดได ้แต่มงีวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านเปิดอยู่หนึง่งวดเทา่นัน้ในแต่ละครัง้ 
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การทาํงานกบัโฮมเพจงวดสินค้าคงคลงั 
โฮมเพจงวดสนิคา้คงคลงั คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการงวดสนิคา้คงคลงั เพจนี้ประกอบไปดว้ยสว่นต่างๆ หลายสว่นและแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจงวดสนิคา้คงคลงัได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นออกจากเพจได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานกบังวดสนิคา้คงคลงั บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์ใชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน  

การจดัทาํงวดสินค้าคงคลงั 
ผูดู้แลระบบตวัอย่างของบรษิทัเทา่นัน้ทีส่ามารถจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัได ้พนักงานขายไมส่ามารถจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัได้ 
ผูดู้แลระบบตวัอย่างจะจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัเริม่ตน้สาํหรบัพนกังานขายแต่ละคนทีใ่ช ้Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
การจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัสาํหรบัผูใ้ช ้และ การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) 

การทาํงานกบัรายการงวดสินค้าคงคลงั 
สว่นรายการงวดสนิคา้คงคลงัจะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึ่ง รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานดว้ยในแต่ละครัง้ Oracle CRM 
On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง คณุและผูจ้ดัการของคณุสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานของงวดสนิคา้คงคลงั 

รายการงวดสินค้าคงคลงั ฟิลเตอร ์

งวดสนิคา้คงคลงัทัง้หมด งวดสนิคา้คงคลงัทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ ูโดยไมค่าํนึงถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของงวดสนิคา้คงคลงั  

งวดสนิคา้คงคลงัทีแ่กไ้ขลา่สดุ งวดสนิคา้คงคลงัทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ เรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดงูวดสินค้าคงคลงัล่าสดุ 
สว่นงวดสนิคา้คงคลงัทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงงวดสนิคา้คงคลงัทีแ่กไ้ขลา่สดุ  

คลกิทีล่งิค์แสดงรายการทัง้หมดเพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจงวดสินค้าคงคลงัของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในโฮมเพจงวดสนิคา้คงคลงัของคุณ: 

 งวดสนิคา้คงคลงัทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 งวดสนิคา้คงคลงัทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 งวดสนิคา้คงคลงัทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 งวดสนิคา้คงคลงัทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 
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 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจงวดสนิคา้คงคลงัของคุณได)้ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจงวดสินค้าคงคลงัของคณุ 

1 บนโฮมเพจงวดสนิคา้คงคลงั ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงร่าง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจงวดสนิคา้คงคลงั ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังวดสนิคา้คงคลงั: 

 งวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 528) 

 ฟิลดง์วดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 535) 

 การจดัการงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 530) 
 

การจดัการงวดสินค้าคงคลงั 
สาํหรบัขัน้ตอนในการจดัการงวดสนิคา้คงคลงั โปรดดูที:่ 

 การเพิม่สนิคา้คงคลงัตวัอยา่งในงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 531) 

 การเพิม่การทาํรายการตวัอย่างในงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 531) 

 การเพิม่สมดุบนัทกึในงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 532) 

 การจดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 533) 

 การขอนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการ (ในหน้า 533) 

 การปิดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 534) 

 การกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 535) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังวดสนิคา้คงคลงั: 

 งวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 528) 

 ฟิลดง์วดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 535) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 529) 
 

การเพ่ิมสินค้าคงคลงัตวัอยา่งในงวดสินค้าคงคลงั 
ผูดู้แลสนิคา้ตวัอย่างใชเ้พจแกไ้ขสนิคา้คงคลงัตวัอย่างเพือ่เพิม่รายการบรรทดัสนิคา้คงคลงัตวัอย่างใหมใ่นงวดสนิคา้คงคลงัสาํหรบัพนักงานขาย 
หรอือปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีม่อียู่แลว้ เพจแกไ้ขสนิคา้คงคลงัตวัอย่างแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

พนกังานขายไมส่ามารถเพิม่หรอืลบรายการสนิคา้คงคลงัตวัอย่างในงวดสนิคา้คงคลงัได ้อย่างไรกต็าม เมือ่ทาํการตรวจนบัจํานวนสนิคา้คงคลงัชัว่คราวและตรวจนบัเพือ่ตรวจสอบสนิคา้คงคลงัครัง้สดุทา้ย 
พนกังานขายตอ้งแกไ้ขฟิลด์จํานวนทีน่บัไดจ้รงิในรายการสนิคา้คงคลงัตวัอยา่งในงวดสนิคา้คงคลงั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจนบัเพือ่ตรวจสอบ โปรดดูที ่
การขอนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการ (ในหน้า 533) และ การปิดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 534) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการเพิม่รายการสนิคา้คงคลงัตวัอย่างในงวดสนิคา้คงคลงั บทบาทผูใ้ชต้อ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพื้นฐาน   

ในการเพิม่รายการสินค้าคงคลงัตวัอย่างในงวดสินค้าคงคลงั 

1 ในเพจรายการงวดสนิคา้คงคลงั ดูรายการดรอปดาวน์ในฟิลด์วนัทีเ่ริม่ตน้เพือ่เปิดเรคคอรด์งวดสนิคา้คงคลงัทีคุ่ณตอ้งการ 

2 ในเพจรายละเอยีดงวดสนิคา้คงคลงั ใหค้ลกิ ใหม่ ในสว่นสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

3 ในเพจแกไ้ขสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง ใหป้้อนฟิลด์ทีต่อ้งการ จากนัน้คลกิ บนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจนี้ โปรดดูที ่ฟิลด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 539)  

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้เหมาะสมหากคณุเพิม่จํานวนผลติภณัฑเ์พยีงเลก็น้อย สาํหรบัการเพิม่เรคคอรด์สนิคา้คงคลงัหลายรายการ ขอแนะนําใหค้ณุสรา้งไฟลอ์มิปอรต์ 
(ประกอบดว้ยเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัทีเ่หมาะสม) จากนัน้ขอใหผู้ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณโหลดขอ้มลูเขา้ในงวดสนิคา้คงคลงั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูสนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 536) 

 การจดัการสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 537) 

 ฟิลดส์นิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 539) 
 

การเพ่ิมการทาํรายการตวัอยา่งในงวดสินค้าคงคลงั 
ใชเ้พจแกไ้ขการทาํรายการตวัอย่าง เพือ่เพิม่รายการสนิคา้ของการทาํรายการตวัอย่างในงวดสนิคา้คงคลงั หรอือปัเดตรายละเอยีดของรายการสนิคา้ของการทาํรายการตวัอย่างทีม่อียู่ 
เพจแกไ้ขการทาํรายการตวัอยา่ง จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของการทาํรายการตวัอย่าง  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการเพิม่การทาํรายการตวัอยา่งในงวดสนิคา้คงคลงั บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน  
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ในการเพิม่การทาํรายการตวัอย่างในงวดสินค้าคงคลงั 

1 ในเพจรายการงวดสนิคา้คงคลงั ดูรายการดรอปดาวน์ในฟิลด์วนัทีเ่ริม่ตน้เพือ่เปิดเรคคอรด์งวดสนิคา้คงคลงัทีคุ่ณตอ้งการ 

2 ในเพจรายละเอยีดงวดสนิคา้คงคลงั ใหค้ลกิ ใหม่ ในสว่นการทาํรายการตวัอย่าง 

3 ในเพจแกไ้ขการทาํรายการตวัอย่าง ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ทีจ่ําเป็น แลว้คลกิ บนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ตา่งๆ ในเพจนี้ โปรดดูที ่ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง  (ในหน้า 571) 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูการทาํรายการตวัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 543) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 544) 

 การจดัการการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 546) 

 ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 571) 
 

การเพ่ิมสมุดบนัทึกในงวดสินค้าคงคลงั 
ใชก้ระบวนการต่อไปนี้เพือ่เพิม่สมดุบนัทกึในงวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านอยู่ เมือ่คณุเพิม่สมดุบนัทกึในงวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านอยู่ คณุสามารถแกไ้ขหรอืนําสมดุบนัทกึออกได้ 
ขัน้ตอนนี้ถอืวา่สมดุบนัทกึทีจ่ะแสดงเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดงวดสนิคา้คงคลงั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงรายการทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเพิม่สมุดบนัทึกในงวดสินค้าคงคลงั 

1 ในเพจรายการงวดสนิคา้คงคลงั ดูรายการดรอปดาวน์ในฟิลด์วนัทีเ่ริม่ตน้เพือ่เปิดเรคคอรด์งวดสนิคา้คงคลงัทีคุ่ณตอ้งการ 

2 ในเพจรายละเอยีดงวดสนิคา้คงคลงั ใหค้ลกิ เพิม่ ในสว่นสมดุบนัทกึของเพจ 

3 ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ ใหเ้ลอืกสมดุบนัทกึทีค่ณุตอ้งการเพิม่ในงวดสนิคา้คงคลงั แลว้คลกิ ตกลง 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสมดุบนัทกึที ่การจดัการสมดุบนัทกึ 

4 เมือ่จําเป็น ใหปิ้ดงวดสนิคา้คงคลงัโดยคลกิปุ่ม ปิด 

เมือ่ปิดงวดสนิคา้คงคลงัแลว้ จะมกีารสรา้งรายการการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั และจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัใหม ่
ขอ้มลูสนิคา้คงคลงัตวัอย่างและสมดุบนัทกึทัง้หมดทีแ่นบกบังวดสนิคา้คงคลงัทีปิ่ดจะถูกคดัลอกไปยงังวดสนิคา้คงคลงัและรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัใหม่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่การปิดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 534) 
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การจดัทาํรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลงัสาํหรบังวดสินค้าคงคลงั 
ใชเ้พจแกไ้ขรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัเพือ่จดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงั หรอือปัเดตรายละเอยีดรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัทีม่อียู ่
เพจแกไ้ขรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัจะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดของรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงั บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน  

การจดัทาํรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลงัสาํหรบังวดสินค้าคงคลงั 

1 ในเพจรายการการงวดสนิคา้คงคลงั ใหดู้ขอ้มลูเพิม่เตมิในฟิลด์วนัทีเ่ริม่ต้นเพือ่เปิดเรคคอรด์งวดสนิคา้คงคลงัทีค่ณุตอ้งการ 

2 ในเพจรายละเอยีดงวดสนิคา้คงคลงั ใหค้ลกิ ใหม่ ในสว่นรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

3 ในเพจแกไ้ขรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ทีจ่ําเป็น และคลกิ บนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจนี้ โปรดดูที ่ฟิลดร์ายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 541) 

หลงัจากจดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัแลว้ คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงรายงานนัน้ไดอ้กี หากพบขอ้ผดิพลาดในรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัทีไ่ดส้รา้งขึน้ 
คณุตอ้งทาํการปรบัสนิคา้คงคลงัเพือ่แกไ้ขขอ้ผดิพลาดกอ่น จากนัน้สรา้งรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัใหมห่ลงัจากการปรบัสนิคา้คงคลงัเรยีบรอ้ยแลว้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัสาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั: 

 รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 540) 

  การจดัการรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 541) 

 ฟิลดร์ายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 541) 
 

การขอนับสินค้าคงคลงัระหวา่งดาํเนินการ 
เมือ่พนกังานขายกลบัมาทีส่าํนกังาน โดยทัว่ไปพนกังานขายจะตรวจนบัสนิคา้คงคลงัทางกายภาพ พนกังานขายจะขอตรวจนบัสนิคา้คงคลงัชัว่คราว 
โดยใหต้รวจสอบตวัอย่างสนิคา้คงคลงัและสง่ขอ้มลูใหก้บัผูดู้แลระบบตวัอย่าง โดยทัว่ไป ผูดู้แลระบบตวัอย่างจะออกขอ้กาํหนดสาํหรบัการตรวจนบัสนิคา้คงคลงัทางกายภาพ 
การตรวจสอบชัว่คราวพจิารณาตามแนวปฏบิตัขิองบรษิทั การตรวจนบัการตรวจสอบชัว่คราวมกัดําเนนิการเป็นการตรวจสอบกรณีพเิศษเมือ่มกีจิกรรมทีอ่าจเป็นการทจุรติเกดิขึน้ 
หรอืเกดิปญัหาในกระบวนการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั โดยทาํหน้าทีเ่ป็นจุดตรวจสอบสาํหรบัผูดู้แลสนิคา้ตวัอย่าง 

คณุสามารถตรวจนบัสนิคา้คงคลงัทางกายภาพได้ทกุเมือ่ในระหวา่งงวดสนิคา้คงคลงัทีไ่ม่มกีารกระทบยอดทีใ่ชง้าน 
โดยจะพจิารณาเฉพาะงวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านเมือ่คณุขอตรวจนบัสนิคา้คงคลงัชัว่คราวเทา่นัน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการขอการตรวจนบัสนิคา้คงคลงัชัว่คราว บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพื้นฐาน  

ในการขอการตรวจนับสินค้าคงคลงัชัว่คราว 

1 ในเพจรายการงวดสนิคา้คงคลงั ดูรายการดรอปดาวน์ในฟิลด์วนัทีเ่ริม่ตน้เพือ่เปิดเรคคอรด์งวดสนิคา้คงคลงัทีคุ่ณตอ้งการทาํการตรวจสอบ 

2 สาํหรบัแต่ละรายการของสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง ป้อนคา่ในฟิลด์ตรวจนบัจรงิ   

คา่ทีคุ่ณป้อนในฟิลด์ตรวจนบัจรงิตอ้งตรงกบัปรมิาณจรงิทีคุ่ณมใีนมอืสาํหรบัแต่ละผลติภณัฑ์ 
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3 คลกิทีจ่ํานวนทีต่รวจนบัไดช้ัว่คราว  

จากนัน้จะปรากฏดงันี้: 

 คา่ในฟิลด์ตรวจนบัจรงิลา่สดุจะเปลีย่นแปลงเพือ่สะทอ้นคา่ปรมิาณจรงิกอ่นหน้าคา่ปรมิาณจรงิในปจัจุบนั 
จากนัน้คณุสามารถตรวจสอบและเปรยีบเทยีบจํานวนทีต่รวจนบัจรงิกอ่นหน้ากบัจํานวนทีต่รวจนบัจรงิใหม่  

 รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัใหมถู่กจดัทาํขึน้เมือ่มกีารคดัลอกรายการทัง้หมดจากสนิคา้คงคลงัปจัจุบนั 

 งวดสนิคา้คงคลงัปจัจุบนัจะยงัคงเปิดอยู ่

หมายเหตุ: ปุ่มนบัระหวา่งดําเนินการเปิดใชส้าํหรบังวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านเทา่นัน้ 
 

การปิดงวดสินค้าคงคลงั 
เมือ่งวดสนิคา้คงคลงัปิดลง พนกังานขายตอ้งตรวจนบัและลงบนัทกึจํานวนทางกายภาพสดุทา้ยของสนิคา้ตวัอย่างแต่ละรายการ และสง่รายงานการตรวจสอบขัน้สดุทา้ย 
พนกังานขายจะสง่จาํนวนทีต่รวจสอบสดุทา้ย (แยกตามหมายเลขผลติภณัฑ์หรอืหมายเลขลอ็ตกไ็ด)้ โดยการปิดงวดสนิคา้คงคลงั เมือ่คณุปิดงวดสนิคา้คงคลงั 
คณุจะปิดงวดนัน้และทรกิเกอรใ์หม้กีารจดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั คณุสามารถปิดงวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านอยู่เทา่นัน้ 

การปิดงวดสนิคา้คงคลงัยงัเป็นทีส่าํคญัใน กระบวนการกระทบยอดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 538) อกีดว้ย 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการปิดงวดสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน  

ในการปิดงวดสินค้าคงคลงั 

1 ในเพจรายการงวดสนิคา้คงคลงั ใหเ้จาะขอ้มลูฟิลด์วนัทีเ่ริม่ตน้เพือ่เปิดเรคคอรด์งวดสนิคา้คงคลงัทีค่ณุตอ้งการปิด 

2 สาํหรบัแต่ละรายการของสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง ป้อนคา่ในฟิลด์ตรวจนบัจรงิ  

คา่ทีคุ่ณป้อนในฟิลด์จํานวนทางกายภาพตอ้งตรงกบัปรมิาณทางกายภาพของสนิคา้แต่ละรายการทีค่ณุมอียู่ในมอื 

3 คลกิ ปิด  

เมือ่คณุคลกิ ปิด จะเกดิสิง่ต่อไปนี้: 

 งวดสนิคา้คงคลงัทีคุ่ณเปิดในขัน้ตอนที ่1 จะถูกปิดโดยการระบุวนัทีส่ ิน้สดุงวดสนิคา้คงคลงั และจดัทาํงวดสนิคา้คงคลงัใหมข่ ึน้โดยมเีรคคอรด์ทัง้หมดทีเ่คยมอียู่ในงวดสนิคา้คงคลงัเกา่ 

 คา่จากฟิลด์จํานวนทางกายภาพ (ในเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง) ในงวดสนิคา้คงคลงัเกา่จะถูกคดัลอกไปยงัฟิลด์ยอดดุลเมือ่เปิด (ในเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีต่รงกนั) 
ในงวดสนิคา้คงคลงัใหม่ 

 ตวัอย่างทัง้หมดทีย่งัไมห่มดอายุจะถูกคดัลอกจากงวดสนิคา้คงคลงัเกา่ไปยงังวดสนิคา้คงคลงัใหม ่ 

 ตวัอย่างทีห่มดอายุแลว้ใดๆ ทีม่ปีรมิาณมากกวา่ศูนยจ์ะถูกคดัลอกจากงวดสนิคา้คงคลงัเกา่ไปยงังวดสนิคา้คงคลงัใหม่ 

 ขอ้มลูสมดุบนัทกึทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบังวดสนิคา้คงคลงัเกา่จะถูกคดัลอกไปยงังวดสนิคา้คงคลงัใหม ่

 รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัจะถูกจดัทาํขึน้ 
ขอ้มลูสนิคา้คงคลงัตวัอย่างและสมดุบนัทกึทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบังวดสนิคา้คงคลงัเกา่จะถูกคดัลอกไปยงัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัใหม่ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุคลกิปุ่ม ปิด จะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏขึน้หากสถานะของงวดสนิคา้คงคลงัไมใ่ชใ่ชง้าน 
หรอืหากฟิลด์จํานวนทางกายภาพวา่งอยู่ในเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างใดๆ 

4 ยอ้นกลบัไปทีเ่พจรายการงวดสนิคา้คงคลงั และเปิดเรคคอรด์งวดสนิคา้คงคลงัทีค่ณุเปิดในขัน้ตอนที ่1 



งวดสินค้าคงคลงั 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  535 

 

โปรดสงัเกตวา่รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัไดร้บัการจดัทาํขึน้เป็นรายการย่อยของงวดสนิคา้คงคลงัทีปิ่ด 
รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัจะมสีแนปชอตของเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัและจํานวนทางกายภาพสดุทา้ยเมือ่ปิดงวดสนิคา้คงคลงั 
รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัและเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งจะถกูลอ็คไมใ่หส้ามารถเปลีย่นแปลงได้ และจะคงไวเ้ป็นแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัผูดู้แลระบบตวัอย่าง 

 

การกระทบยอดงวดสินค้าคงคลงั 
พนกังานขายตอ้งกระทบยอดตวัอย่างของตนอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ คณุสามารถเริม่ต้นการกระทบยอดไดห้ลายเวลาในระหวา่งปี แต่ทาํไดเ้ฉพาะงวดสนิคา้คงคลงัทีปิ่ดแลว้เทา่นัน้ 
การทาํรายการทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบังวดสนิคา้คงคลงัตอ้งเสรจ็สิน้กอ่นทีง่วดสนิคา้คงคลงันัน้จะทาํการกระทบยอดอย่างสมบูรณ์ 

การกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงัเป็นขัน้ตอนสดุทา้ยใน กระบวนการกระทบยอดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 538) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพื้นฐาน  

ในการกระทบยอดงวดสินค้าคงคลงั 

1 ในเพจรายการงวดสนิคา้คงคลงั ใหเ้จาะขอ้มลูฟิลดว์นัทีเ่ริม่ตน้เพือ่เปิดเรคคอรด์งวดสนิคา้คงคลงัทีค่ณุตอ้งการกระทบยอด 

งวดสนิคา้คงคลงัทีคุ่ณเปิดตอ้งปิดอยู ่คณุจะสามารถกระทบยอดงวดไดก้ต็่อเมือ่จํานวนทางกายภาพและจํานวนที ่Oracle CRM On Demand คาํนวณไดไ้ม่แตกต่างกนั 
และตอ้งไมม่กีารทาํรายการทีร่อดําเนนิการอยู่ในงวดสนิคา้คงคลงั 

2 คลกิ กระทบยอด  

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะแสดงขึน้หากเงือ่นไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจรงิ: 

 มกีารทาํรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบังวดสนิคา้คงคลงัมสีถานะเป็น ระหวา่งดําเนินการ 

 มงีวดสนิคา้คงคลงักอ่นหน้าเปิดอยู ่

 ผลต่างไมอ่ยู่ภายในขดีจํากดัทีย่อมรบัได ้ในปจัจุบนัผลต่างนี้ตัง้คา่ไวเ้ป็นศนูย์ 

3 ยอ้นกลบัไปทีเ่พจรายการงวดสนิคา้คงคลงั และเปิดเรคคอรด์งวดสนิคา้คงคลงัทีค่ณุเปิดในขัน้ตอนที ่1 ถา้การกระทบยอดดําเนนิการสาํเรจ็ แฟลกกระทบยอดจะถูกเลอืก  

หมายเหตุ: ผูใ้ชต้อ้งจดัทาํการทาํรายการโอนสาํหรบัตวัอย่างใดๆ ทีม่กีารโอนไปยงัพนกังานขายอืน่หรอืสง่คนืสาํนักงานใหญ่ในชว่งเวลากอ่นทาํการกระทบยอด 
นอกจากนี้ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีต่อ้งทาํใหข้อ้มลูในฐานขอ้มลูของตนมขีอ้มลูตรงกบัฐานขอ้มลูบนเซริฟ์เวอรก์อ่นทีจ่ะสง่จาํนวนสนิคา้คงคลงั 
การทาํใหข้อ้มลูตรงกนันี้เป็นสิง่สาํคญัหากผูใ้ชบ้นัทกึจํานวนตวัอย่างทีไ่ดร้บัในงวดกอ่นหน้า หรอืหากผูใ้ชบ้นัทกึตวัอย่างทีไ่ดร้บัในงวดทีย่งัไมไ่ดใ้ชง้าน 
 

ฟิลดง์วดสินค้าคงคลงั 
ใชเ้พจแกไ้ขงวดสนิคา้คงคลงัในการเพิม่งวดสนิคา้คงคลงัหรอือปัเดตรายละเอยีดของงวดสนิคา้คงคลงัทีม่อียู่ เพจแกไ้ขงวดสนิคา้คงคลงัแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของงวดสนิคา้คงคลงั 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขงวดสนิคา้คงคลงัในเพจรายการงวดสนิคา้คงคลงัและเพจรายละเอยีดงวดสนิคา้คงคลงัได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิของการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์งวดสนิคา้คงคลงับางฟิลด์ ฟิลด์สว่นใหญ่เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวสาํหรบัพนกังานขาย แต่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยผูดู้แลสนิคา้ตวัอย่าง 
ฟิลด์ทีใ่ชง้านและฟิลด์ทีก่ระทบยอดถูกกาํหนดโดยอตัโนมตัโิดย Oracle CRM On Demand ตามงวดสนิคา้คงคลงัไมว่า่งวดสนิคา้คงคลงัจะสิ้นสดุหรอืกระทบยอดหรอืไม ่ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีเ่ริม่ตน้สาํหรบังวดสนิคา้คงคลงันี้ 

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัทีท่ ีง่วดสนิคา้คงคลงันี้หมดอายุ 

ใชง้าน ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ถูกกาํหนดโดยอตัโนมตัโิดย Oracle CRM On Demand และระบุวา่จะใชง้านหรอืปิดงวดสนิคา้คงคลงัหรอืไม่: 

 หากเลอืกไว ้งวดสนิคา้คงคลงันี้ใชง้านไดใ้นขณะนี้ 
ตวัอย่างทีแ่จกและรายการสนิคา้สง่เสรมิการขายในปจัจุบนัทัง้หมดใชง้วดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านนี้ในการประมวลผล 

 หากไมเ่ลอืกไว ้งวดสนิคา้คงคลงันี้ส ิน้สดุหรอืถูกปิดและไมใ่ชง้าน  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปิดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 534) 

เจา้ของ เจา้ของงวดสนิคา้คงคลงันี้ 

จดัทาํ วนัทีแ่ละผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํงวดสนิคา้คงคลงันี้ 

แกไ้ข วนัทีแ่ละผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขงวดสนิคา้คงคลงันี้ลา่สดุ 

กระทบยอด Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้โดยอตัโนมตั ิ
ซึง่ระบุวา่มกีารรนักระบวนการกระทบยอดในงวดสนิคา้คงคลงันี้สาํเรจ็หรอืไม่: 

 หากเลอืกไว ้งวดสนิคา้คงคลงันี้จะไดร้บัการกระทบยอดทัง้หมดโดยไมม่คีวามไมต่รงกนั ไมใ่ชง้าน และไมถู่กลอ็ค 

 หากไมเ่ลอืกไว ้งวดสนิคา้คงคลงันี้จะไมส่ามารถกระทบยอดไดส้าํเรจ็ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 535) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังวดสนิคา้คงคลงั: 

 งวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 528) 

 การจดัการงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 530) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 529) 
 

สินค้าคงคลงัตวัอย่าง 
ใชเ้พจสนิคา้คงคลงัตวัอย่างในการจดัทาํ อปัเดต และตดิตามเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

เรคคอรด์ สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง บอกใหพ้นกังานขายทราบเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัชนดิเป็นสนิคา้ตวัอย่างสาํหรบัให ้
ผูดู้แลระบบสนิคา้ตวัอย่างจะอนุมตัผิลติภณัฑแ์ละมอบหมายปรมิาณสนิคา้ตวัอย่างแกพ่นกังานขาย พนกังานขายอาจเกบ็สนิคา้ตวัอย่างไวจ้นกวา่จะไดแ้จกใหก้บัแพทย์ คลนิิก 
หรอืโรงพยาบาลทีต่รวจสอบแลว้ เรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างสามารถกาํหนดทีร่ะดบัผลติภณัฑ์หรอืทีร่ะดบัลอ็ตตวัอยา่งได ้
กฎเกณฑเ์กีย่วกบัปรมิาณทีส่ามารถแจกใหก้บัผูต้ดิต่อทีก่าํหนดมอียู่ในเรคคอรด์การปนัสว่นตวัอย่างผลติภณัฑ์นัน้ๆ 
เรคคอรด์การปนัสว่นและเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างชว่ยในการตดิตามกระบวนการตดิต่อเพือ่การขายและการใหต้วัอย่างหรอืรายการสนิคา้สง่เสรมิการขาย   
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เก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบเรคคอรด์สินค้าคงคลงัตวัอย่าง 
เมือ่ผูดู้แลสนิคา้ตวัอย่างสง่สนิคา้ตวัอย่างใหก้บัผูใ้ชใ้นฟิลด์ พนกังานขายตอ้งแสดงการรบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง พนกังานขายตอ้งรบัสนิคา้ตวัอย่าง ตรวจนบัจํานวน และรบัทราบจํานวน 
กระบวนการนี้เป็นจดุแรกของกระบวนการตดิตามสนิคา้คงคลงัตวัอย่างและมผีลต่อการกระทบยอดสนิคา้คงคลงัเมือ่สิน้งวดสนิคา้คงคลงั   

ในระหวา่งงวดสนิคา้คงคลงั พนกังานขายอาจไดร้บัคาํขอใหต้รวจสอบสนิคา้คงคลงัจากผูจ้ดัการการดูแลสนิคา้ตวัอย่าง 
พนกังานขายอาจใชเ้รคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างจดัทาํรายการการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั เมือ่สิน้งวดสนิคา้คงคลงั จะมกีารตรวจนบัและบนัทกึสนิคา้คงคลงัในเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 
และสนิคา้คงคลงัทีเ่หลอือยู่จะถูกคดัลอกไปยงังวดสนิคา้คงคลงังวดใหม่ 
การกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงัช่วยยนืยนัวา่จํานวนสนิคา้คงคลงัตรงกบัการคาํนวณทีไ่ดจ้ากการประมวลผลเรคคอรด์การทาํรายการของผลติภณัฑ์ 
เรคคอรด์ทัง้หมดตอ้งตรงกนักอ่นทีจ่ะถอืวา่งวดสนิคา้คงคลงั กระทบยอดแลว้ 
 

การจดัการสินค้าคงคลงัตวัอย่าง 
สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัการสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง โปรดดทูี:่ 

 การคาํนวณยอดรวมของสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 537) 

 การรบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 538) 

 กระบวนการกระทบยอดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 538) 

 การเพิม่สนิคา้คงคลงัตวัอยา่งในงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 531) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูสนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 536) 

 ฟิลดส์นิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 539) 
 

การคาํนวณยอดรวมของสินค้าคงคลงัตวัอย่าง 
ณ จุดเริม่ตน้ของงวดสนิคา้คงคลงั พนกังานขายม ีผลติภณัฑ์ x  ในจํานวน n รายการ ในระหวา่งงวดสนิคา้คงคลงั พนักงานขายทาํรายการต่างๆ (เชน่ โอนเขา้ โอนออก แจกตวัอย่าง ปรบัจํานวน 
และรบัทราบ) เมือ่งานการทาํรายการแตล่ะงานเริม่ตน้และเสรจ็สิน้ Oracle CRM On Demand จะอปัเดตจํานวนของผลติภณัฑ ์x 

Oracle CRM On Demand จดัเกบ็เรคคอรด์ของจํานวนปจัจุบนัของผลติภณัฑ์ทัง้หมดโดยการคาํนวณ ยอดดุลสนิคา้คงคลงัของพนักงานขาย ตามกจิกรรมการทาํรายการตวัอย่าง 
ในการคาํนวณยอดดุลสนิคา้คงคลงัของพนกังานขาย Oracle CRM On Demand จะใชจ้ํานวนของผลติภณัฑ์ x ณ จุดเริม่ตน้ของงวดสนิคา้คงคลงัแต่ละงวด และดําเนนิการต่อไปนี้: 

 บวกการรบัทราบการสง่สนิคา้ 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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 บวกการทาํรายการตวัอย่างในประเภทโอนเขา้ 

 ลบการทาํรายการตวัอย่างในประเภทโอนออก 

 ลบการทาํรายการตวัอย่างในประเภทเบกิจ่าย (การทาํรายการแจกตวัอย่าง) 

 ลบการทาํรายการตวัอย่างในประเภท สง่คนื 

 บวกหรอืลบการทาํรายการตวัอย่างตามประเภทของการปรบัสนิคา้คงคลงัและคา่ในฟิลด์ปรมิาณ จํานวนลบสามารถเกดิขึน้ไดเ้พือ่แสดงถงึสนิคา้สญูหาย สนิคา้ถูกขโมย 
หรอืความผดิพลาดของผูป้ฏบิตังิาน 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่ตอ้งการดูจํานวนของสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง ฟิลดจ์ํานวนของระบบตอ้งแสดงในเพจรายละเอยีดสนิคา้คงคลงัตวัอย่างและแกไ้ขสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง โดยคา่ดฟีอลต์แลว้ 
ฟิลดจ์ํานวนของระบบจะไมแ่สดง ดงันัน้ ตดิต่อผูดู้แลระบบตวัอยา่งของคณุเพือ่ตัง้คา่ฟิลด์สาํหรบัเพจสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการฟิลด์ โปรดดูที ่
เพจการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัประเภทเรคคอร์ด 

ในการดปูริมาณของจาํนวนทางกายภาพล่าสุด 

1 ในเพจรายการงวดสนิคา้คงคลงั ดูรายการดรอปดาวน์ในฟิลด์วนัทีเ่ริม่ตน้เพือ่เปิดเรคคอรด์งวดสนิคา้คงคลงัทีคุ่ณตอ้งการ 

2 ในเพจรายละเอยีดงวดสนิคา้คงคลงั ไปทีส่ว่นสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

สาํหรบัรายการสนิคา้คงคลงัตวัอย่างแต่ละรายการ คา่ในฟิลด์จํานวนทางกายภาพล่าสดุแสดงปรมิาณของสนิคา้คงคลงัในเวลาทีม่กีารรนัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัลา่สดุ 
ฟิลด์จํานวนของระบบจะแสดงปรมิาณตวัอย่างเริม่แรกทีส่าํนักงานใหญ่โอนไปยงัพนกังานขาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจนี้ โปรดดูที ่ฟิลดส์นิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 
539) 

 

การรบัทราบการรบัสินค้าคงคลงัตวัอย่าง 
เมือ่ผูดู้แลตวัอย่างสง่ตวัอย่างใหก้บัผูใ้ชใ้นฟิลด์ เมือ่ผูใ้ชแ้ลกเปลีย่นตวัอย่าง หรอืเมือ่ผูใ้ชส้ง่ตวัอย่างกลบัมาทีส่าํนกังานใหญ่ ผูร้บัในการทาํรายการตอ้งรบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 
ผูร้บัตอ้งไดร้บัพสัดุสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง ตรวจนบั และรบัทราบปรมิาณ 
ขัน้ตอนนี้เป็นจุดเริม่ตน้ในการตดิตามสนิคา้คงคลงัตวัอย่างและทา้ยทีส่ดุจะสง่ผลในการเกลีย่จํานวนสนิคา้คงคลงัตวัอย่างเมือ่สิน้สดุรอบระยะเวลา 

Oracle CRM On Demand การจดัการตวัอย่างสนบัสนุนการเคลือ่นยา้ยสนิคา้คงคลงัตวัอย่างทางอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นกระบวนการ การจดัทาํการโอนตวัอย่าง (ในหน้า 547) 
ตวัอย่างจะถูกจดัสง่ไปยงัผูร้บัซึง่จะตอ้งรบัทราบการรบัตวัอย่างกอ่นที ่Oracle CRM On Demand จะสามารถโอนสนิคา้คงคลงัใหม่ไปยงังวดสนิคา้คงคลงัทีผู่ร้บัใชง้านอยู่ 

ผูใ้ชส้ามารถรบัทราบการรบัตวัอย่างทีโ่อนทัง้หมดหรอืบางสว่นได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูทีข่อ้มลูต่อไปนี้: 

 การรบัทราบการรบัการโอนตวัอย่างทัง้หมด (ในหน้า 547) 

 การรบัทราบการรบัการโอนตวัอย่างบางสว่น (ในหน้า 548)  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการรบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพื้นฐาน 

หมายเหตุ: เมือ่รบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง ถา้ผูใ้ชย้งัไมม่เีรคคอรด์ทีต่รงกบัผลติภณัฑต์วัอย่าง ลอ็ตตวัอย่าง หรอืงวดสนิคา้คงคลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีจ่ะโอน Oracle 
CRM On Demand จะจดัทาํเรคคอร์ดเหลา่นี้ให ้
 

กระบวนการกระทบยอดสินค้าคงคลงั 
หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิกีระทบยอดสนิคา้คงคลงั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน  ดําเนนิการต่อไปนี้: 

 บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน และสทิธิใ์ชง้านการปรบัปรงุรายการตวัอย่าง 

 ตรงตามขอ้กาํหนดต่อไปนี้: 



งวดสินค้าคงคลงั 
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 ตรวจสอบว่ากระทบยอดสินค้าคงคลงัก่อนหน้าแล้ว ผูใ้ชต้อ้งกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงักอ่นหน้าตามลาํดบัเวลา 
ขอ้กาํหนดนี้สาํหรบัการตัง้คา่ของบรษิทัทีใ่หม้งีวดทีไ่มไ่ดใ้ชง้านทีไ่มไ่ดก้ระทบยอดมากกวา่หนึง่งวด  

 รบัทราบการรบัการโอนสินค้าคงคลงั ผูใ้ชต้อ้งสง่การรบัทราบการสง่สนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีไ่ดร้บัทัง้หมด  

 จดัทาํการทาํรายการโอนสาํหรบัตวัอย่างท่ีโอน ผูใ้ชต้อ้งจดัทาํการทาํรายการโอนสาํหรบัตวัอย่างทีโ่อนไปยงัพนักงานอืน่หรอืสง่คนืสาํนักงานใหญ่  

 ผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีต้องทาํให้ข้อมูลตรงกบัฐานข้อมูลบนเซิรฟ์เวอร์ ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีต่อ้งทาํใหฐ้านขอ้มลูภายในตรงกบัฐานขอ้มลูในเซริฟ์เวอรก์อ่นส่งการนบัสนิคา้คงคลงั 
ขอ้กาํหนดนี้สาํคญัหากบนัทกึตวัอย่างทีไ่ดร้บัในงวดกอ่นหน้า 

ข้อจาํกดัท่ีใช้เม่ือกระทบยอดสินค้าคงคลงั 
โปรดสงัเกตขอ้จํากดัต่อไปนี้: 

 การนบัตวัอย่างทีโ่อนและไดร้บัจะไมแ่สดงในการนับสนิคา้คงคลงัจนกวา่จะสง่เรคคอรด์แลว้  

 งวดสนิคา้คงคลงัไมส่ามารถกระทบยอดหากมคีวามไมต่รงกนัระหวา่งการนบัทางกายภาพของสนิคา้คงคลงัและการนบัทางอเิลก็ทรอนกิสข์องสนิคา้คงคลงั หากมคีวามไมต่รงกนั 
จะตอ้งแกไ้ขกอ่นผูใ้ชก้ระทบยอดงวดได ้

ในการกระทบยอดสนิคา้คงคลงั ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

1 การปิดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 534) 

2 การแกไ้ขความไมต่รงกนัของการนบัทางกายภาพและทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ในหน้า 552) 

3 การกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 535) 
 

ฟิลดสิ์นค้าคงคลงัตวัอย่าง 
ใชเ้พจแกไ้ขสนิคา้คงคลงัตวัอย่างเพือ่เพิม่เรคคอร์ดสนิคา้คงคลงัตวัอย่างใหมใ่นงวดสนิคา้คงคลงั หรอือปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีม่อียู่แลว้ 
เพจแกไ้ขสนิคา้คงคลงัตวัอย่างแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขสนิคา้คงคลงัตวัอย่างในเพจรายการสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง และเพจรายละเอยีดสนิคา้คงคลงัตวัอย่างได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ตวัอย่าง ผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างนี้ 

หมายเหตุ: เมือ่จดัทาํเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างใหม ่สามารถป้อนไดเ้ฉพาะผลติภณัฑท์ีจ่ดัชนิดเป็นตวัอย่าง 
(ผลติภณัฑช์นดิตวัอย่างยาทีใ่ห)้ ในฟิลด์นี้ 

เลขทีล่อ็ต เลขทีล่อ็ตเชือ่มโยงกบัสนิคา้ตวัอย่างทีเ่ลอืก ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีเ่ลอืกได ้

หมายเหตุ: เมือ่เพิม่หรอือปัเดตเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง ใหค้ลกิทีไ่อคอนคน้หาเพือ่เลอืกลอ็ตตวัอย่าง 
มใีหเ้ลอืกเฉพาะลอ็ตตวัอย่างทีถู่กตรวจสอบแยกตามเลขทีล่อ็ตในสนิคา้คงคลงั 
(ลอ็ตตวัอย่างทีม่สีนิคา้คงคลงัแยกตามชอ่งทาํเครือ่งหมายลอ็ตทีเ่ลอืก) เทา่นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลอ็ตตวัอย่าง โปรดดูที ่
ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 586) และ ฟิลด์ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 588) 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ยอดยกมา ปรมิาณเริม่แรกทีไ่ดร้บัจากสาํนกังานใหญ่เมือ่เริม่งวดสนิคา้คงคลงั 

จํานวนทางกายภาพลา่สดุ ปรมิาณสนิคา้คงคลงัเมือ่รนัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัลา่สดุ 

จํานวนทางกายภาพ จํานวนทีน่บัไดจ้รงิของยอดคงเหลอืในมอื พนกังานขายป้อนคา่นี้  

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์เดยีวทีพ่นกังานขายแกไ้ขได ้

จํานวนของระบบ ปรมิาณเริม่แรกทีโ่อนจากสาํนกังานใหญ่ใหก้บัพนักงานขาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการดูจํานวนนบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีก่าํลงัรนั 
โปรดดูที ่การคาํนวณยอดรวมสนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีก่าํลงัรนั (โปรดดูที ่"การคาํนวณยอดรวมของสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง" ในหน้า 537) 

หมายเหตุ: ตามคา่ดฟีอลต์ ฟิลด์จํานวนทีน่บัโดยระบบจะไมแ่สดงในเพจรายละเอยีดสนิคา้คงคลงัตวัอย่างและเพจแกไ้ขสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 
โปรดตดิต่อพนกังานดูแลสนิคา้ตวัอย่างของคณุเพือ่ตัง้คา่ฟิลด์ในเพจสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

สว่นต่าง สว่นต่างระหวา่งคา่ในฟิลด์จํานวนทางกายภาพและคา่ในฟิลด์จํานวนทางกายภาพลา่สดุ 

Oracle CRM On Demand จะแสดงฟิลด์นี้โดยอตัโนมตัทิกุครัง้ทีปิ่ดงวดสนิคา้คงคลงั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การปิดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 534) 

เลขทีล่อ็ต: วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีท่ ีต่วัอย่างถูกระบุวา่หมดอายุ วนัทีน่ี้มคีวามสําคญัหากใชล้อ็ตตวัอย่างในการตดิตามเรคคอรด์สนิคา้คงคลงั 

เลขทีล่อ็ต: วนัทีส่รปุยอด วนัทีท่ ีค่าํนวณไวว้า่สนิคา้ตวัอย่างจะหมดอาย ุสตูรในการคาํนวณวนัทีส่รปุยอดเลขทีล่อ็ตมดีงันี้: วนัทีห่มดอายุลบจํานวนวนัทีห่ยุดใหต้วัอย่าง 
เทา่กบัวนัทีส่รปุยอด 

จดัทาํ วนัที ่การบนัทกึเวลา และผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างนี้ 

แกไ้ข วนัที ่การบนัทกึเวลาและผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัตวัอย่างนี้ลา่สดุ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง: 

 สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 536) 

 การจดัการสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 537) 

 การเพิม่สนิคา้คงคลงัตวัอยา่งในงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 531) 
 

รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลงั 
ใชเ้พจรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัในการจดัทาํและตดิตามรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั จดัทาํโดย Oracle CRM On Demand เมือ่พนกังานขายตรวจนบัชัว่คราวหรอืตรวจนบัเพือ่ตรวจสอบสนิคา้คงคลงัครัง้สดุทา้ยสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงั 
ผูดู้แลระบบและพนักงานขายสามารถดูการตรวจนับสนิคา้คงคลงัทีส่ง่กอ่นหน้านี้ (งวดชัว่คราวและงวดปิดสดุทา้ย) ในเพจรายการรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั  

รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัเป็นเครือ่งมอืทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบัผูดู้แลการจดัการตามกฎของสนิคา้ตวัอย่างเพือ่ตรวจสอบวา่พนักงานขายแต่ละรายแจกจ่ายสนิคา้ตวัอย่างอย่างเหมาะสม 
รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัช่วยใหผู้ดู้แลการจดัการตามกฎของสนิคา้ตวัอย่างปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบยีบตลอดปี เมือ่จดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัแลว้ 
คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงรายงานได ้

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได้ หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัได ้
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การจดัการรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลงั 
สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัการรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั โปรดดูที:่ 

 การขอจํานวนสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการ (โปรดดูที ่"การขอนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการ" ในหน้า 533) 
จํานวนการตรวจสอบชัว่คราวเป็นคาํขอเพือ่นบัจํานวนสนิคา้คงคลงัและสรา้งรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

 การปิดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 534) ผูใ้ชส้ามารถนบัและบนัทกึจํานวนทางกายภาพสดุทา้ยสาํหรบัตวัอย่างแต่ละรายการ และสง่รายงานการตรวจสอบขัน้สดุทา้ย 
การปิดงวดสนิคา้คงคลงัโดยอตัโนมตัจิะทรกิเกอร์การจดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัขัน้สุดทา้ย 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ (ในหน้า 142) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัสาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั: 

 รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 540) 

 ฟิลดร์ายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 541) 

 การจดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 533) 
 

ฟิลดร์ายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลงั 
ใชเ้พจรายการรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัเพือ่ดูเรคคอรด์รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั หลงัจากจดัทาํหรอืสรา้งรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัแลว้ 
คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงรายงานนัน้ได ้

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลงัหลกั 

ประเภท ประเภทของรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั อาจเป็นประเภทใดประเภทหนึง่ต่อไปนี้: 

 การนับสินค้าคงคลงัเพื่อปิด 
รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัประเภทนี้จะปิดงวดสนิคา้คงคลงัโดยการนบัและบนัทกึจํานวนทางกายภาพของตวัอย่างสดุทา้ยแต่ละรายกา

ร คณุสามารถปิดไดเ้ฉพาะงวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านอยู่เทา่นัน้ (สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปิดงวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 534) 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

 การนับสินค้าคงคลงัระหว่างดาํเนินการ รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัประเภทนี้นบัสนิคา้คงคลงัทีม่อียู่จรงิ ณ 
เวลาใดเวลาหนึง่ระหวา่งทีใ่ชง้านอยู่ นัน่คอื งวดสนิคา้คงคลงัทีย่งัไมต่รวจกระทบยอด เมือ่คณุขอทาํการนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการ 
จะพจิารณาแต่งวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านอยู่เทา่นัน้ (สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การขอการนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการ (โปรดดูที ่
"การขอนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการ" ในหน้า 533) 

สถานะ สถานะของรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัจะอธบิายสถานะของเรคคอรด์ และสามารถเป็นหนึ่งในสถานะใดสถานะหนึง่ดงัต่อไปนี้: 

 ระหว่างดาํเนินการ สถานะเริม่ต้นของรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

 ส่งแล้ว พนกังานขายไดต้รวจสอบรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัแลว้ และสง่รายงานไปใหผู้จ้ดัการเพือ่ขออนุมตั ิ

 ปฏิเสธ ผูจ้ดัการของพนกังานขายไดต้รวจสอบรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั และไดป้ฏเิสธรายงานเป็นไมส่มบูรณ์ หรอืไมถู่กตอ้ง 

 อนุมติัแล้ว ผูจ้ดัการของพนกังานขายไดต้รวจสอบรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั และไดย้อมรบัรายงานเป็นบญัชสีนิคา้คงคลงัถูกตอ้ง 

 ยกเลิกแล้ว รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัไมเ่ป็นไปตามกระบวนการอนุมตัแิละถูกยกเลกิ 

เหตุผล เหตุผลทีจ่ําเป็นตอ้งมรีายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั อาจเป็นหนึง่ในเหตุผลต่อไปนี้: 

 รายปี เลอืกตวัเลอืกนี้หากคุณกาํลงัสรา้งการนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนินการมาตรฐานสาํหรบัปีทีผ่า่นมา 

 รายปี - ปิด เลอืกตวัเลอืกนี้หากคณุกาํลงัสรา้งการนบัสนิคา้คงคลงัเพือ่ปิดมาตรฐานสาํหรบัปีทีผ่่านมา 

 สาํหรบัสาเหตุ เลอืกตวัเลอืกนี้หากคุณกาํลงัสรา้งการนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการเฉพาะกจิตามคาํขอของผูดู้แลระบบตวัอย่าง 

 สาํหรบัสาเหตุ - ปิด 
เลอืกตวัเลอืกนี้หากผูดู้แลระบบตวัอย่างขอใหค้ณุสรา้งการนบัเพือ่ปิดสนิคา้คงคลงัภายนอกงวดสนิคา้คงคลงัทีค่าดการณ์ไว ้

 พิเศษ - ระหว่างดาํเนินการ เลอืกตวัเลอืกนี้หากผูดู้แลระบบตวัอย่างขอใหค้ณุสรา้งรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัเฉพาะกจิ 

 รายสปัดาห์ - ระหว่างดาํเนินการ 
เลอืกตวัเลอืกนี้ถา้คุณกาํลงัสรา้งการนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดาํเนินการมาตรฐานสาํหรบัสปัดาหท์ีผ่่านมา 

 รายเดือน - ระหว่างดาํเนินการ เลอืกตวัเลอืกนี้หากคณุกาํลงัสรา้งการนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดําเนนิการสาํหรบัเดอืนทีผ่า่นมา 

 การส้ินสุด - ปิด เลอืกตวัเลอืกนี้หากพนักงานขายถูกเลกิจา้งและฝา่ยอืน่กาํลงันบัสนิคา้คงคลงัทีเ่หลอื 

ความเหน็ ความเหน็เพิม่เตมิทีป้่อนเกีย่วกบัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั 

วนัทีร่ายงาน วนัทีส่รา้งรายงาน 

วนัทีแ่ลว้เสรจ็ วนัทีร่ายงานไดร้บัการอนุมตัคิรัง้สดุทา้ย 



การทาํรายการตวัอย่าง 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เอกสารแนบ หากฟิลด์นี้แสดงบนเพจ คณุสามารถแนบไฟล์กบัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัได้ 
ซึง่ในตอนแรกฟิลด์จะแสดงไอคอนคลปิเอกสารในเพจแกไ้ขเรคคอรด์: 

 

คณุสามารถแนบไฟลก์บัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัไดโ้ดยการคลกิไอคอนคลปิเอกสารในเพจแกไ้ขเรคคอรด์ 
แลว้เลอืกไฟล์ทีคุ่ณตอ้งการอปัโหลด 

หลงัจากทีไ่ฟลถ์ูกอปัโหลดและเรคคอรด์ถูกบนัทกึแลว้ ฟิลดเ์อกสารแนบในเพจรายละเอยีดเรคคอร์ดจะแสดงชือ่และขนาดของไฟลเ์อกสารแนบ 
นอกจากนี้ ในเพจการแกไ้ขเรคคอรด์ ฟิลด์จะแสดงไอคอนคลปิเอกสารและไอคอน X ทีส่ามารถใชใ้นการลบไฟลอ์อกดว้ย 

คณุสามารถแนบไฟลก์บัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัแต่ละรายการไดเ้พยีงหนึง่ไฟลเ์ทา่นัน้ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ผา่นทางฟิลด์เอกสารแนบ และขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้จํากดัของขนาดไฟลแ์ละประเภทของไฟล ์
โปรดดูที ่การแนบไฟล์กบัเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ (ในหน้า 142)  

ข้อมูลงวดสินค้าคงคลงัหลกั 

งวดสนิคา้คงคลงั งวดสนิคา้คงคลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายงานการตรวจสอบ 

เจา้ของ พนกังานขายทีร่นัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั และเป็นเจา้ของเรคคอรด์สนิคา้คงคลงันัน้ 

จดัทาํ ผูใ้ช ้วนัที ่เวลาทีจ่ดัทาํรายงาน 

แกไ้ข ผูใ้ช ้วนัที ่เวลาทีอ่นุมตัหิรอืปฏเิสธรายงาน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัสาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั: 

 รายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 540) 

  การจดัการรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 541) 

 การจดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 533) 
 

การทาํรายการตวัอย่าง 
ใชเ้พจการทาํรายการตวัอย่างเพือ่สรา้ง อปัเดต และตดิตามการทาํรายการตวัอย่าง และการทาํรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัอย่าง  

การทาํรายการตวัอย่าง เป็นเรคคอรด์ของการโอนตวัอย่าง การรบั การใหต้วัอย่างสนิคา้ หรอืการปรบัสนิคา้คงคลงั Oracle CRM On Demand 
จะระบุเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างแต่ละเรคคอรด์ดว้ย ID ทีไ่ม่ซํ้ากนัเพือ่การตดิตามขอ้มลู 
คณุสรา้งการทาํรายการตวัอย่างเพือ่ใหส้ามารถรายงานและกระทบยอดรายการเคลือ่นไหวทัง้หมดของตวัอย่างและสนิคา้สง่เสรมิการขายได ้ณ สิน้สดุงวดสนิคา้คงคลงั 
และเพือ่ใหส้ามารถดูแลการนบัจํานวนสนิคา้คงคลงัไดใ้นระหวา่งงวดสนิคา้คงคลงั 
เรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างแต่ละเรคคอรด์แสดงถงึการทาํรายการหนึ่งรายการทีป่ระกอบดว้ยรายการสนิคา้ตัง้แต่หนึง่รายการขึน้ไป (สนิคา้ทีท่าํรายการ) 
การทาํรายการเชือ่มโยงกบังวดสนิคา้คงคลงัทีเ่หมาะสมตามวนัทีท่าํรายการนัน้ กจิกรรมการใหต้วัอย่างสนิคา้และการใหส้นิคา้สง่เสรมิการขายทัง้หมดทาํใหเ้กดิรายการเบกิจ่าย (รายการใหต้วัอย่าง) 
การโอนสนิคา้คงคลงัระหวา่งสาํนักงานใหญ่และพนกังานขายจะสรา้งเรคคอรด์การทาํรายการสองรายการ ดงันี้:  

 รายการหนึง่เป็นการโอนออกสาํหรบัรายการสง่ 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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 รายการหนึง่เป็นการโอนเขา้สาํหรบัรายการทีร่บัตวัอย่าง  

พนกังานขายหรอืสาํนกังานใหญ่สามารถจดัทาํรายการปรบัปรุงเพือ่ชดเชยความไมต่รงกนัในสนิคา้คงคลงั ซึง่เกดิจากสนิคา้สญูหาย สนิคา้ถูกขโมย สนิคา้สง่คนื การพบสนิคา้ 
หรอืความผดิพลาดของผูป้ฏบิตังิาน เมือ่การทาํรายการตวัอย่างมสีถานะเป็น สง่แลว้ จะไมส่ามารถทาํการเปลีย่นแปลงกบัขอ้มลูการทาํรายการนัน้ หากจําเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง 
คณุตอ้งสรา้งการปรบัปรงุรายการใหม่ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได้ หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไม่รวมถงึการตดิตามขอ้มลูการทาํรายการตวัอย่าง 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็การทาํรายการตวัอย่างได ้

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่าง 
โฮมเพจการทาํรายการตวัอย่าง คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการการทาํรายการตวัอย่าง  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่างได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์ําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานกบัการทาํรายการตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐานและสทิธิใ์ชง้านการปรบัปรุงรายการตวัอย่าง 

การจดัทาํการทาํรายการตวัอย่าง 
คณุสามารถจดัทาํการทาํรายการตวัอย่างใหมไ่ดโ้ดยการคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นการทาํรายการตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ 
ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 571) 

คณุสามารถจดัทาํประเภทการทาํรายการตวัอย่างต่อไปนี้: 

 การทาํรายการท่ีส่ง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํการโอนตวัอย่าง (ในหน้า 547) 

 การทาํรายการปรบัปรงุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปรบัปรงุการทาํรายการตวัอย่าง (โปรดดูที ่"การปรบัการทาํรายการตวัอย่าง" ในหน้า 549) 

 การทาํรายท่ีสูญหายและค้นพบ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหายและคน้พบ (ในหน้า 550) 

คณุไมส่ามารถจดัทาํการทาํรายการตวัอย่างประเภทต่อไปนี้ได ้เนื่องจาก Oracle CRM On Demand 
จะสรา้งการทาํรายการเหลา่นี้ข ึน้โดยอตัโนมตัเิมือ่พนกังานขายใหต้วัอย่างในระหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขาย: 

 การทาํรายการเบิกจ่าย คณุสามารถดูการทาํรายการเบกิจ่ายได ้หากจําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงการทาํรายการเบกิจ่าย คณุตอ้งจดัทาํการทาํรายการการปรบัสนิคา้คงคลงัใหม่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่การดูการทาํรายการเบกิจ่าย (ในหน้า 551) 

 การทาํรายการท่ีได้รบั ผูใ้ชจ้ะตอ้งรบัทราบการรบัตวัอย่าง หากพนกังานขายไดร้บัตวัอย่างในปรมิาณทีไ่มต่รงกบัทีม่กีารจดัสง่ให ้
การทาํรายการการปรบัปรงุสนิคา้คงคลงัจะถูกจดัทาํขึน้เพือ่บนัทกึขอ้มลูทีไ่มต่รงกนันี้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การรบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง (ในหน้า 538) 

การทาํงานกบัรายการการทาํรายการตวัอย่าง 
สว่นรายการการทาํรายการตวัอย่างจะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชุดย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีท่าํใหค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานดว้ยในแต่ละครัง้ Oracle 
CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง คณุและผูจ้ดัการของคณุสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑแ์ตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัรายการการทาํรายการตวัอย่าง 

รายการการทาํรายการตวัอย่าง ฟิลเตอร ์

การทาํรายการตวัอย่างทัง้หมด การทาํรายการตวัอย่างทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนึงถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของการทาํรายการตวัอย่าง  



การทํารายการตวัอย่าง 
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รายการการทาํรายการตวัอย่าง ฟิลเตอร ์

การทาํรายการปรบัปรงุ การทาํรายการตวัอย่างทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุอยู่ในฟิลด์เจา้ของซึง่อยู่ในประเภทการปรบัสนิคา้คงคลงั 

การทาํรายการเบกิจ่าย การทาํรายการตวัอยา่งทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุอยู่ในฟิลด์เจา้ของซึง่อยู่ในประเภทการเบกิจา่ย 

การทาํรายการขอ้มลูทีไ่มต่รงกนั การทาํรายการตวัอยา่งทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุอยู่ในฟิลด์เจา้ของซึง่มสีถานะเป็น ประมวลผลแลว้มขีอ้มลูไมต่รงกนั 

การทาํรายการทีส่ญูหาย การทาํรายการตวัอยา่งทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุอยู่ในฟิลด์เจา้ของซึง่อยู่ในประเภทการปรบัสนิคา้คงคลงั 
พรอ้มดว้ยสาเหตุของการสญูหาย 

การทาํรายการทีไ่ดร้บั การทาํรายการตวัอยา่งทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุอยู่ในฟิลด์เจา้ของซึง่อยู่ในประเภทโอนเขา้ 

การทาํรายการตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ การทาํรายการตวัอยา่งทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ เรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข  

การทาํรายการทีส่ง่ การทาํรายการตวัอยา่งทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุอยู่ในฟิลด์เจา้ของซึง่อยู่ในประเภทโอนออก 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดกูารทาํรายการตวัอย่างล่าสุด 
สว่นการทาํรายการตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงการทาํรายการตวัอย่างทีคุ่ณแกไ้ขลา่สดุ คลกิลงิค ์แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนให้กบัโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่างของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่างของคณุ: 

 การทาํรายการตวัอย่างทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 การทาํรายการตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 การทาํรายการตวัอย่างทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 การทาํรายการตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่าง 

1 ในโฮมเพจการทาํรายการตวัอยา่ง ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่าง ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบส่วนในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของการทาํรายการตวัอย่าง: 

 การทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 543) 
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 ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 571) 

 การจดัการการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 546) 
 

การจดัการการทาํรายการตวัอย่าง 
สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนของการจดัการการทาํรายการตวัอย่าง โปรดดูที:่ 

 การจดัทาํการโอนตวัอย่าง (ในหน้า 547) 

 การรบัทราบการรบัการโอนตวัอย่างทัง้หมด (ในหน้า 547) 

 การรบัทราบการรบัการโอนตวัอย่างบางสว่น (ในหน้า 548) 

 การปรบัการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 549) 

 การจดัทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหายและคน้พบ (ในหน้า 550) 

 การดูการทาํรายการเบกิจ่าย (ในหน้า 551) 

 การเพิม่สนิคา้ทีท่าํรายการลงในการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 551) 

 การแกไ้ขความไมต่รงกนัของการนบัทางกายภาพและทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ในหน้า 552) 

 การใหต้วัอย่างในระหว่างการตดิต่อจากฝา่ยขาย (ในหน้า 552) 

 การตรวจสอบลายเซน็อเิลก็ทรอนกิส์ (ในหน้า 568) 

 การตรวจสอบกจิกรรมตวัอย่าง (ในหน้า 570) 

 การตัง้คา่การสง่การทาํรายการตวัอย่างแบบอตัโนมตั ิ

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ (ในหน้า 142) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 การทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 543) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 544) 

 ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 571) 

 ฟิลด์สนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 576) 
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การจดัทาํการโอนตวัอยา่ง 
การโอนตวัอย่าง คอืการทาํรายการทีส่ง่ของประเภท โอนออก คณุจะจดัทาํการโอนตวัอยา่งทกุครัง้ทีม่กีารแลกเปลีย่นตวัอย่างผลติภณัฑภ์ายในบรษิทัของคณุ ขัน้ตอนนี้สามารถใชไ้ดโ้ดย: 

 ผูดู้แลระบบของตวัอย่างทีจ่ะสง่สนิคา้ไปยงัผูใ้ชใ้นฟิลด์ 

 ผูใ้ชท้ีจ่ะแลกเปลีย่นตวัอย่างระหวา่งผูใ้ชเ้อง 

 ผูใ้ชท้ีจ่ะสง่ตวัอย่างไปยงัสาํนกังานใหญ่ 

หลงัจากสง่การโอนตวัอย่างใน Oracle CRM On Demand แลว้ ผูร้บัจะไดร้บัการโอนตวัอย่างประเภทโอนเขา้ หลงัจากผูร้บัรบัทราบถงึการรบัการทาํรายการ Oracle CRM On 
Demand จะป้อนสนิคา้คงคลงัใหมใ่นจํานวนสนิคา้คงคลงั และลดรายการสนิคา้คงคลงัจากเรคคอรด์สนิคา้คงคลงัของผูส้ง่  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํการโอนตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 

ในการจดัทาํการโอนตวัอย่าง 

1 ในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่าง ใหค้ลกิ ใหม ่

2 ในเพจแกไ้ขการทาํรายการตวัอย่าง ตัง้คา่ประเภทการทาํรายการเป็น โอนออก 

โอนออก แสดงวา่คณุกาํลงัโอนตวัอย่างไปยงัผูใ้ชอ้ืน่ 

3 ตัง้คา่สถานะเป็น ระหวา่งดําเนนิการ 

4 ป้อนชือ่ของบุคคลทีจ่ะรบัตวัอย่างในฟิลด์โอนไปยงั 

5 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ทีเ่หลอืในเพจแกไ้ขการทาํงานรายการตวัอย่างทีจ่ําเป็น (โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การทาํรายการตวัอย่าง (โปรดดูที ่"ฟิลด์การทํารายการตวัอย่าง" ในหน้า 571)) 
แลว้คลกิบนัทกึ 

6 เพิม่รายการสนิคา้ของสนิคา้ทีท่าํรายการอย่างน้อยหนึง่รายการ ตามทีอ่ธบิายไวใ้น การเพิม่สนิคา้ทีท่าํรายการลงในการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 551) 

7 เพิม่หรอืแกไ้ขสมดุบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์ตามทีจ่ําเป็น 

8 คลกิ สง่ 

หากไม่มขีอ้ผดิพลาด สถานะของเรคคอรด์การทาํรายการโอนออกใหม่นี้จะเปลีย่นเป็น ระหวา่งจดัสง่ และ Oracle CRM On Demand 
จะจดัทาํเรคคอรด์การทาํรายการของผูร้บัใหมโ่ดยอตัโนมตั ิโดยประเภทการทํารายการคอื โอนเขา้ และสถานะคอื ระหวา่งจดัสง่   

ขอ้มลูสมดุบนัทกึทีเ่ชือ่มโยงกบัการทาํรายการโอนออกจะถูกคดัลอกไปยงัการทาํรายการของผูร้บัใหม ่

เรคคอรด์การทาํรายการทีไ่ดร้บัใหม่รบัคา่รายการสนิคา้ของสนิคา้ทีท่าํรายการทัง้หมดจากเรคคอรด์การทาํรายการโอนออก 
 

การรบัทราบการรบัการโอนตวัอยา่งทัง้หมด 
Oracle CRM On Demand สนบัสนุนการเคลือ่นยา้ยทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํการโอนตวัอย่าง (ในหน้า 547) 
ตวัอย่างถูกกาํหนดเสน้ทางถงึผูร้บัซึง่ตอ้งยนืยนัการรบัตวัอย่าง กอ่นที ่Oracle CRM On Demand จะสามารถโอนสนิคา้คงคลงัใหมไ่ปทีง่วดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านของผูร้บัได ้ 

ผูใ้ชป้ลายทางสามารถยนืยนัการรบัโอนตวัอย่างทัง้หมดไดต้ามทีอ่ธบิายในกระบวนการต่อไปนี้ หรอืยนืยนัการรบัโอนตวัอย่างบางสว่น ตามทีไ่ดอ้ธบิายใน การรบัทราบการรบัการโอนตวัอย่างบางสว่น 
(ในหน้า 548) 
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เมือ่ยนืยนัการบัโอนตวัอย่าง หากผูใ้ชป้ลายทางยงัไมม่เีรคคอรด์ทีส่อดคลอ้งกบัผลติภณัฑต์วัอย่าง ลอ็ตตวัอย่าง หรอืระยะเวลาสนิคา้คงคลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีไ่ดร้บัโอนแลว้ Oracle 
CRM On Demand จะจดัทาํเรคคอร์ดเหลา่นี้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่ตอ้งการยนืยนัการรบัโอนตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน  

การยืนยนัการรบัโอนตวัอย่างทัง้หมด 

1 ในเพจการทาํรายการตวัอย่าง ใหค้ลกิ การทาํรายการทีไ่ดร้บัในสว่นรายการการทํารายการตวัอย่าง 

2 ในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่าง ดูรายละเอยีดทีล่กึลงไปของฟิลด์ชือ่เพือ่เปิดการทาํรายการทีค่ณุตอ้งการยนืยนั 

การทาํรายการทีค่ณุเปิดตอ้งเป็นประเภทโอนเขา้ และตอ้งมสีถานะเป็นอยู่ระหวา่งจดัสง่ 

3 ตรวจสอบรายละเอยีดการทาํรายการ และในสว่นรายการการทาํรายการ ใหป้้อนคา่ในฟิลด์ปรมิาณทีไ่ดร้บัเพือ่แสดงปรมิาณของผลติภณัฑต์วัอย่างทีร่บัมา  

ฟิลด์ปรมิาณสนิคา้ทีส่ง่จะแสดงปรมิาณของรายการทีจ่ดัสง่และเป็นฟิลด์ทีอ่่านไดอ้ย่างเดยีว 

4 คลกิ ยนืยนั  

หากไม่มคีวามแตกต่างระหวา่งปรมิาณทีร่บัและปรมิาณทีส่ง่ สถานะการทาํรายการจะเปลีย่นเป็น ประมวลผลแลว้ และคุณไดย้นืยนัการรบัโอนตวัอยา่งทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้  

หากมคีวามแตกต่างระหวา่งถา้ปรมิาณทีร่บัและทีส่ง่ คณุมทีางเลอืกทีจ่ะปิดการทาํรายการทีม่คีวามไมส่อดคลอ้ง หรอืเปิดการทาํรายการนัน้ไวโ้ดยมสีถานะเป็น รบับางสว่น 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การรบัทราบการรบัการโอนตวัอย่างบางสว่น (ในหน้า 548) 

หมายเหตุ: ปรมิาณตวัอย่างทีโ่อนจะไมป่รากฏในการนบัสนิคา้คงคลงัของผูใ้ชป้ลายทาง จนกวา่ผูใ้ชป้ลายทางจะยนืยนัการรบัตวัอย่าง 
 

การรบัทราบการรบัการโอนตวัอยา่งบางส่วน 
Oracle CRM On Demand สนบัสนุนการเคลือ่นยา้ยทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํการโอนตวัอย่าง (ในหน้า 547) 
ตวัอย่างถูกกาํหนดเสน้ทางถงึผูร้บัซึง่ตอ้งยนืยนัการรบัตวัอย่าง กอ่นที ่Oracle CRM On Demand จะสามารถโอนสนิคา้คงคลงัใหมไ่ปทีง่วดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านของผูร้บัได ้

ผูใ้ชป้ลายทางสามารถยนืยนั การรบัโอนตวัอย่างทัง้หมดไดต้ามทีอ่ธบิายใน  การยนืยนัการรบัโอนตวัอย่างทัง้หมด (โปรดดูที ่"การรบัทราบการรบัการโอนตวัอย่างทัง้หมด" ในหน้า 547) 
หรอืการรบัโอนตวัอย่างบางสว่น ตามทีไ่ดอ้ธบิายในกระบวนการต่อไปนี้  

เมือ่ยนืยนัการบัโอนตวัอย่าง หากผูใ้ชป้ลายทางยงัไมม่เีรคคอรด์ทีส่อดคลอ้งกบัผลติภณัฑต์วัอย่าง ลอ็ตตวัอย่าง หรอืระยะเวลาสนิคา้คงคลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีไ่ดร้บัโอนแลว้ Oracle 
CRM On Demand จะจดัทาํเรคคอร์ดเหลา่นี้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่ตอ้งการยนืยนัการรบัโอนตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน 

เมือ่ต้องการยืนยนัการรบัเพียงบางส่วนของการโอนตวัอย่าง 

1 ในเพจการทาํรายการตวัอย่าง ใหค้ลกิ การทาํรายการทีไ่ดร้บัในสว่นรายการการทํารายการตวัอย่าง 

2 ในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่าง ดูรายละเอยีดทีล่กึลงไปของฟิลด์ชือ่เพือ่เปิดการทาํรายการทีค่ณุตอ้งการยนืยนั 

การทาํรายการทีค่ณุเปิดตอ้งเป็นประเภทโอนเขา้ และตอ้งมสีถานะเป็น อยูร่ะหวา่งจดัสง่ 

3 ตรวจสอบรายละเอยีดการทาํรายการ และในสว่นรายการการทาํรายการ ใหป้้อนคา่ในฟิลด์ปรมิาณทีไ่ดร้บัเพือ่แสดงปรมิาณของผลติภณัฑต์วัอย่างทีร่บัมา  

ฟิลด์ปรมิาณสนิคา้ทีส่ง่จะแสดงปรมิาณของรายการทีจ่ดัสง่และเป็นฟิลด์ทีอ่่านไดอ้ย่างเดยีว 

4 คลกิ รบัทราบ  
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หากมคีวามแตกต่างระหวา่งปรมิาณทีร่บัและปรมิาณทีส่ง่ Oracle CRM On Demand จะสรา้งการทาํรายการขอ้มลูทีไ่มต่รงกนัโดยอตัโนมตั ิและใหส้ถานะเป็น 
ประมวลผลแลว้มขีอ้มลูไมต่รงกนั หากไมม่คีวามแตกต่างระหว่างปรมิาณทีร่บัและปรมิาณทีส่ง่ Oracle CRM On Demand จะเปลีย่นสถานะการทาํรายการเป็น 
ประมวลผลแลว้ และคุณไดร้บัทราบการโอนตวัอย่างทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้   

หมายเหตุ: ปรมิาณการโอนตวัอย่างจะไมป่รากฏใน การนบัสนิคา้คงคลงัของผูใ้ชป้ลายทาง จนกระทัง่ผูใ้ชป้ลายทางยนืยนัการรบัตวัอย่าง 
 

การปรบัการทาํรายการตวัอยา่ง 
พนกังานขายตอ้งตดิตามสนิคา้คงคลงัและตรวจสอบวา่ตวัอย่างแต่ละรายการมกีารลงบญัชรีะหวา่งการกระทบยอด 
คณุสมบตักิารปรบัปรงุช่วยใหผู้ดู้แลระบบตวัอย่างและผูใ้ชป้รบัปรุงจํานวนสนิคา้คงคลงัไดโ้ดยการการปรบัปรุงการทาํรายการสนิคา้คงคลงัทีผ่า่นมาแลว้ (การทาํรายการทีป่ระมวลผลแลว้) 
เหตุผลทัว่ไปสาํหรบัการปรบัปรงุการทาํรายการตวัอย่างทีผ่า่นมาแลว้ ไดแ้ก:่ การสญูหายของผลติภณัฑ์, การขโมยผลติภณัฑ,์ ขอ้ผดิพลาดในการนบั หรอืขอ้ผดิพลาดในการป้อนขอ้มลู 
คณุสามารถเพิม่ผลติภณัฑห์รอืปรบัปรงุปรมิาณสาํหรบัการทาํรายการผลติภณัฑป์ระเภทใดๆ (โอน, สญูหาย, ถูกขโมย, ไดร้บั, การทาํรายการใหต้วัอย่าง หรอืการเบกิจ่าย และอืน่ๆ) 
คณุจะใชก้ารปรบัปรงุเพือ่กระทบยอดปรมิาณเริม่ตน้จากเรคคอรด์ผูดู้แลระบบตวัอย่างดว้ยปรมิาณทีม่อียู่เมือ่พนกังานขายนบัสนิคา้คงคลงัทางกายภาพ 

คณุสามารถปรบัการทาํรายการทุกประเภททีม่สีถานะการทาํรายการเป็นประมวลผลแลว้ หลงัจากทีป่ระมวลผลการทาํรายการทีม่อียู่แลว้ คณุจะไมส่ามารถปรบัการทาํรายการนัน้ไดอ้กี 
คณุตอ้งจดัทาํเรคคอรด์การปรบัปรุงสนิคา้คงคลงัใหม่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การปรบัปรงุเรคคอรด์การปรบัปรงุสนิคา้คงคลงัทีม่อียู่ (ในหน้า 549) 

 การจดัทาํเรคคอรด์การปรบัปรงุสนิคา้คงคลงัใหม่ (ในหน้า 550) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํการปรบัปรงุ (การทาํรายการตวัอย่างของประเภท การปรบัปรงุสนิคา้คงคง) 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐานและสทิธิใ์ชง้านการปรบัปรุงรายการตวัอย่าง  
 

การปรบัปรงุเรคคอรด์การปรบัปรงุสินค้าคงคลงัท่ีมีอยู่ 
คณุสามารถปรบัการทาํรายการทุกประเภททีม่สีถานะการทาํรายการเป็นประมวลผลแลว้ หลงัจากทีป่ระมวลผลการทาํรายการทีม่อียู่แลว้ คณุจะไมส่ามารถปรบัการทาํรายการนัน้ไดอ้กี 
คณุตอ้งจดัทาํเรคคอรด์การปรบัปรุงใหม ่โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์การปรบัสนิคา้คงคลงัใหม่ (โปรดดูที ่"การจดัทาํเรคคอรด์การปรบัปรงุสนิคา้คงคลงัใหม่" ในหน้า 550) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการปรบัปรงุเรคคอรด์การปรบัสนิคา้คงคลงัทีม่อียู่ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐานและสทิธิใ์ชง้านการปรบัปรงุรายการตวัอย่าง  

การปรบัปรงุเรคคอรด์การปรบัสินค้าคงคลงัทีมี่อยู่ 

1 ในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่าง ใหเ้ปิดการทาํรายการประเภทการปรบัสนิคา้คงคลงัทีม่สีถานะการทาํรายการเป็น ประมวลผลแลว้ 

2 การเพิม่หรอืแกไ้ขสมดุบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์ตามทีจ่ําเป็น 

3 คลกิ ปรบัปรงุ 

ขัน้ตอนนี้จะจดัทาํการทาํรายการใหมใ่นประเภทการปรบัสนิคา้คงคลงัโดยมสีถานะเป็น ระหวา่งดําเนนิการ  

รายการสนิคา้ทีท่าํรายการทัง้หมดจะถูกคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหม่ ขอ้มลูสมดุบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการเริม่แรกจะถูกคดัลอกไปยงัการทาํรายการใหม่ 

4 แกไ้ขขอ้มลูการทาํรายการหลกัทีจ่ําเป็น  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ตา่งๆ ในสว่นนี้ของเพจ โปรดดูที ่ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 571) 

5 แกไ้ขสนิคา้ทีท่าํรายการทีจ่ําเป็น  

ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถแกไ้ขจํานวนของรายการสนิคา้ทีท่าํรายการทีม่อียู่และรายการสนิคา้ทีท่าํรายการใหม ่หรอืลบรายการสนิคา้ทีท่าํรายการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ตา่งๆ 
ในสว่นนี้ของเพจ โปรดดูที ่ฟิลด์สนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 576) 
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6 คลกิ สง่ เพือ่สง่เรคคอรด์การทาํรายการการปรบัสนิคา้คงคลงัใหม่ 

หากไม่มขีอ้ผดิพลาดใดๆ สถานะของเรคคอรด์การทาํรายการสนิคา้คงคลงัใหมจ่ะเปลีย่นเป็น สง่แลว้ 
 

การจดัทาํเรคคอรด์การปรบัปรงุสินค้าคงคลงัใหม่ 
ในการแกไ้ขจํานวนสนิคา้คงคลงัทีน่บัไดจ้รงิกบัจํานวนทีเ่ป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส์ซึง่ไมต่รงกนันัน้ ผูใ้ชแ้ละผูดู้แลรายการตวัอย่างจะตอ้งจดัทาํและสง่การทาํรายการปรบัปรงุ 
พนกังานขายและผูดู้แลรายการตวัอย่างจะบนัทกึการเปลีย่นแปลงลงในการทาํรายการปรบัปรงุของตนโดยการจดัทาํเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างใหมใ่นประเภทการปรบัสนิคา้คงคลงั 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการสรา้งเรคคอรด์การปรบัสนิคา้คงคลงั บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐานและสทิธิใ์ชง้านการปรบัปรงุรายการตวัอย่าง  

ในการจดัทาํเรคคอรด์การปรบัสินค้าคงคลงัใหม ่ให้ทาํดงัน้ี 

1 ในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่าง ใหค้ลกิ ใหม ่

2 ในเพจแกไ้ขการทาํรายการตวัอย่าง ใหต้ัง้คา่ประเภทการทาํรายการเป็น การปรบัสนิคา้คงคลงั 

3 ป้อนเหตุผลในฟิลด์เหตุผล เชน่ ตวัอย่างทีส่ญูหาย ตวัอย่างทีห่าพบ หรอืการนบัครัง้แรก 

4 ป้อนขอ้มลูฟิลด์ทีเ่หลอืในเพจแกไ้ขการทาํรายการตวัอย่างใหส้มบูรณ์ตามความจําเป็นแลว้คลกิ บนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ตา่งๆ ในเพจนี้ โปรดดูที ่ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง  (ในหน้า 571) 

5 เพิม่รายการสนิคา้ของสนิคา้ทีท่าํรายการอย่างน้อยหนึง่รายการ ตามทีอ่ธบิายไวใ้น การเพิม่สนิคา้ทีท่าํรายการลงในการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 551) 

6 คลกิสง่ 
 

การจดัทาํรายการตวัอยา่งท่ีสญูหายและค้นพบ 
พนกังานขายสามารถบนัทกึการทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหายหรอืพบทีพ่วกเขาสงัเกตเหน็ในสนิคา้คงคลงัไดโ้ดยจดัทาํเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหายและพบใหม ่

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํการทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหายและพบ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐานและสทิธิใ์ชง้านการปรบัปรงุรายการตวัอย่าง  

ในการจดัทาํเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างทีสู่ญหายหรือพบใหม่ 

1 ในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่าง ใหค้ลกิ ใหม ่

2 ในเพจแกไ้ขการทาํรายการตวัอย่าง ใหต้ัง้คา่ประเภทการทาํรายการเป็น การปรบัสนิคา้คงคลงั 

3 ป้อนเหตุผลในฟิลด์เหตุผล เชน่: สญูหายหรอืพบ 

4 ป้อนขอ้มลูฟิลด์ทีเ่หลอืในเพจแกไ้ขการทาํรายการตวัอย่างใหส้มบูรณ์ตามความจําเป็นแลว้คลกิ บนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ตา่งๆ ในเพจนี้ โปรดดูที ่ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง  (ในหน้า 571) 

5 เพิม่รายการสนิคา้ของสนิคา้ทีท่าํรายการอย่างน้อยหนึง่รายการ 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การเพิม่สนิคา้ทีท่าํรายการลงในการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 551) 

6 คลกิสง่  
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การดกูารทาํรายการเบิกจ่าย 
ผูใ้ชไ้มส่ามารถจดัทาํการทํารายการเบกิจ่าย (ใหก้ารทาํรายการตวัอย่าง) Oracle CRM On Demand 
จะสรา้งการทาํรายการเบกิจ่ายโดยอตัโนมตัเิมือ่ใดกต็ามทีพ่นกังานขายใหต้วัอย่างระหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขาย 

หมายเหตุ: ผูใ้ชไ้มส่ามารถจดัทาํการทาํรายการทีไ่ดร้บั Oracle CRM On Demand จะสรา้งการทาํรายการโอนเขา้โดยอตัโนมตัเิมือ่ใดกต็ามทีพ่นักงานขายสง่คนืตวัอย่างทีใ่หก้อ่นหน้านี้ 
หรอืโอนออกตวัอย่างไปยงัสาํนกังานใหญ่หรอืพนักงานขายรายอืน่ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการดูการทาํรายการเบกิจ่าย บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 

ในการดกูารทาํรายการเบิกจ่าย  

1 ในโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่าง ใหค้ลกิ การทํารายการเบกิจ่าย ในสว่นรายการการทาํรายการตวัอย่าง 

2 ในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่าง ดูขอ้มลูเพิม่เตมิในฟิลด์ชือ่เพือ่เปิดการทาํรายการเบกิจ่ายทีค่ณุตอ้งการดู 

3 ในเพจรายละเอยีดการทาํรายการตวัอย่างทีแ่สดงขึน้ ใหต้รวจสอบขอ้มลูการทาํรายการหลกั ขอ้มลูผูต้ดิต่อหลกั และขอ้มลูสนิคา้ทีท่าํรายการ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ตา่งๆ ในเพจนี้ โปรดดูที ่ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง  (ในหน้า 571) 

ผูใ้ชไ้มส่ามารถอปัเดตหรอืเปลีย่นขอ้มลูใดๆ ในเพจนี้ หากจําเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขสาํหรบัการทาํรายการเบกิจ่าย ตอ้งจดัทาํการทาํรายการปรบัสนิคา้คงคลงัใหม่ โปรดดูที ่
การจดัทาํเรคคอรด์การปรบัปรงุสนิคา้คงคลงัใหม่ (ในหน้า 550) 

หมายเหตุ: คณุยงัสามารถดูการทาํรายการทีไ่ด้รบัโดยเลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสมจากรายการการทํารายการตวัอย่างไดเ้ชน่เดยีวกนั 
 

การเพ่ิมสินค้าท่ีทาํรายการลงในการทาํรายการตวัอยา่ง 
ใชเ้พจแกไ้ขการทาํรายการตวัอย่างในการเพิม่รายการสนิคา้ทีท่าํรายการในการทาํรายการตวัอย่าง หรอือปัเดตรายละเอยีดของรายการสนิคา้ทีท่าํรายการทีม่อียู่ในการทาํรายการตวัอย่าง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการเพิม่สนิคา้ทีท่าํรายการในการทาํรายการตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุต้องมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน  

ในการเพิม่สินค้าทีท่าํรายการในการทาํรายการตวัอย่าง 

1 ในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่าง ใหเ้จาะขอ้มลูฟิลด์ชือ่เพือ่เปิดเรคคอรด์การทาํรายการทีคุ่ณต้องการกระทบยอด 

2 ในเพจรายละเอยีดการทาํรายการตวัอย่าง ใหค้ลกิ ใหม่ ในสว่นสนิคา้ทีท่าํรายการ 

3 ในเพจแกไ้ขสนิคา้ทีท่าํรายการ ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําป็นแลว้คลกิ บนัทกึ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ตา่งๆ ในเพจนี้ โปรดดูที ่ฟิลด์สนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 576) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของสนิคา้ทีท่าํรายการ: 

 สนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 574) 

 การจดัการสนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 574) 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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 ฟิลด์สนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 576) 
 

การแก้ไขความไม่ตรงกนัของการนับทางกายภาพและทางอิเลก็ทรอนิกส ์
เมือ่ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูไมต่รงกนัระหวา่งการนบัทางกายภาพของสนิคา้คงคลงัและการนบัทางอเิลก็ทรอนกิสข์องสนิคา้คงคลงั (ตามทีบ่นัทกึโดย Oracle CRM On Demand 
เมือ่ตวัอย่างถูกโอน) ผูดู้แลระบบตวัอย่างและผูใ้ชป้ลายทางตอ้งจดัทาํและสง่การทาํรายการปรบัปรงุ 

การแกไ้ขขอ้มลูไมต่รงกนัระหวา่งการนบัทางกายภาพและอเิลก็ทรอนิกสย์งัเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัใน กระบวนการกระทบยอดสนิคา้คงคลงั (ในหน้า 538) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการแกไ้ขขอ้มลูไมต่รงกนัระหวา่งการนบัทางกายภาพของสนิคา้คงคลงัและการนบัทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสนิคา้คงคลงั 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน และสทิธิใ์ชง้านการปรบัปรงุรายการตวัอย่าง 

ผูดู้แลระบบตวัอย่างและพนกังานขายสามารถใชต้วัเลอืกหนึ่งหรอืตวัเลอืกทัง้หมดต่อไปนี้เพือ่แกไ้ขขอ้มลูไมต่รงกนัระหวา่งการนบัทางกายภาพของสนิคา้คงคลงัและการนบัทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสนิคา้คงคลงั

:  

 การจดัทาํและสง่การทาํรายการปรบัปรุงตวัอย่างทีม่รีายการตัง้แต่หนึง่รายการขึน้ไป สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์การปรบัปรุงสนิคา้คงคลงัใหม่ (ในหน้า 550) 

 การปรบัปรงุเรคคอรด์รายการสนิคา้ของการทาํรายการทีป้่อนกอ่นหน้านี้ซึง่ยงัไมไ่ดส้ง่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การปรบัปรงุเรคคอรด์การปรบัปรงุสนิคา้คงคลงัทีม่อียู่ (ในหน้า 549)  
 

การให้ตวัอย่างในระหว่างการติดต่อจากฝ่ายขาย 
ในระหวา่งการตดิต่อการขาย พนกังานขายจะนําตวัอย่างจากสนิคา้คงคลงัของเขาและสง่มอบใหก้บัแพทย์ เภสชักร คลนิิก โรงพยาบาล และผูต้ดิต่อทีเ่หมาะสมอืน่ๆ พนกังานขายตอ้งทาํดงัต่อไปนี้: 

 นบัตวัอย่างแต่ละตวัอย่างทีถู่กสง่มอบ  

 ตรวจสอบวา่ตวัอย่างเหมาะสมสาํหรบัแพทย์หรอืความชาํนาญของเขา 

 บนัทกึลายเซน็ของผูม้อีํานาจเพือ่ทาํใหก้ารทาํรายการเสรจ็สมบูรณ์ 

ข้อกาํหนดผลิตภณัฑ์สาํหรบัการเช่ือมโยงผลิตภณัฑ์กบัเรคคอรด์การติดต่อ เฉพาะผลติภณัฑ์ทีม่ปีระเภทเป็น ตวัอย่างยาทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู 
หรอืรายการคาํขอตวัอย่าง ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขต่อไปนี้เทา่นัน้ทีจ่ะสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์การตดิต่อได:้ 

 ไมไ่ดปิ้ดกัน้ผลติภณัฑจ์ากผูต้ดิต่อหลกัในการตดิต่อจากฝา่ยขาย ระหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขาย พนกังานขายจะไมส่ามารถใหผ้ลติภณัฑใ์ดๆ ทีถู่กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกัในการตดิต่อได ้
ซึง่รวมถงึขอ้มลู ตวัอย่าง หรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายของผลติภณัฑท์ีถู่กปิดกัน้ ผลติภณัฑอ์าจถูกปิดกัน้จากผูต้ดิต่อดว้ยเหตุผลของบรษิทั ทางกฎระเบยีบ หรอืทางกฎหมาย ตวัอย่างเชน่ 
บรษิทัเวชภณัฑอ์าจตอ้งการป้องกนัไมใ่หม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดของยาทีอ่ยู่ในขัน้ทดสอบ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปิดกัน้ผลติภณัฑจ์ากผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่ผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 637) 

หมายเหตุ: หากผลติภณัฑถ์ูกปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกัในการตดิต่อจากฝา่ยขาย พนกังานขายจะไม่สามารถเชือ่มโยงผลติภณัฑ์กบัเรคคอรด์การตดิต่อได ้
แมว้า่พนกังานขายจะไดร้บัการปนัสว่นสาํหรบัผลติภณัฑน์ัน้กต็าม 
ผลติภณัฑท์ีถู่กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกัในการตดิต่อจะไมป่รากฏใหเ้ลอืกในรายการผลติภณัฑ์ทีส่ามารถเพิม่ลงในการตดิต่อได ้หากไมม่ผีูต้ดิต่อหลกัสาํหรบัการตดิต่อดงักลา่ว 
จะไมม่กีารปิดกัน้ผลติภณัฑใ์ดๆ 

 ผลติภณัฑไ์ดร้บัการปนัส่วนใหก้บัพนกังานขายแลว้ 

 ผลติภณัฑจ์ะแสดงในรายการสนิคา้คงคลงัของพนักงานขายสาํหรบักรณีทีเ่ป็นสนิคา้ตวัอย่างและสนิคา้สง่เสรมิการขาย 

 ผลติภณัฑส์ามารถใชง้านได้ ณ วนัทีต่ดิต่อในปจัจุบนั 

คาํแนะนําสาํหรบัการดาํเนินการติดต่อจากฝ่ายขาย ลองศกึษาคาํแนะนําต่อไปนี้ เมือ่มกีารดําเนนิการตดิต่อจากฝา่ยขายเพือ่สง่มอบตวัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขาย หรอืใหข้อ้มลูผลติภณัฑ์: 

 ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่การตดิต่อของผูเ้ขา้รว่มหรอืผูต้ดิต่อทัง้หมดมผีูต้ดิต่อหลกัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่การตดิต่อของผูเ้ขา้รว่ม ผูต้ดิต่อ หรอืบรษิทัทัง้หมดมทีีอ่ยู่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หา้มเปลีย่นขอ้มลูผูต้ดิต่อหลกัหลงัจากทีไ่ดจ้ดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อ และกําหนดตวัอย่างทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขาย ขอ้มลูผลติภณัฑ ์หรอืคาํขอตวัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการปลอ่ยตวัอย่าง คาํขอตวัอย่าง และการกระจายรายการสง่เสรมิการขายในระหวา่งการตดิต่อเพือ่ทาํการขาย บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 



การทาํรายการตวัอย่าง 
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เมือ่ต้องการส่งมอบตวัอย่างระหว่างการติดต่อการขาย 

1 ในโฮมเพจผูต้ดิต่อ ใหเ้ปิดผูต้ดิตอ่ทีค่ณุตอ้งการสง่มอบตวัอย่าง 

2 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ในสว่นการตดิต่อ ใหค้ลกิ การตดิต่อใหม ่หรอื การตดิต่ออตัโนมตั ิเพือ่เพิม่รายการสนิคา้ใหม ่

 การคลกิที ่การตดิต่อใหม ่จะแสดงเพจแกไ้ขการตดิต่อทีค่ณุตอ้งป้อนขอ้มลูสว่นใหญ่ดว้ยตนเองสาํหรบัเรคคอรด์การตดิต่อใหม ่ 

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คุณไดร้ะบุการตดิต่อในฟิลด์ประเภท มฉิะนัน้รายการทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้จะไม่มใีหค้ณุใชง้าน เชน่ ตวัอย่างทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้
ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

 การคลกิที ่การตดิต่ออตัโนมตั ิจะแสดงเพจรายละเอยีดการตดิต่อทีข่อ้มลูในฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกป้อนคา่โดยอตัโนมตัสิาํหรบัเรคคอรด์การตดิต่อใหม ่

 ฟิลด์สถานะมคีา่เป็น ทีว่างแผน 

 ฟิลด์วนัทีส่ ิน้สดุมคีา่เทา่กบัวนัทีเ่ริม่ต้นบวก 30 นาท ี

 ฟิลด์ประเภทมคีา่เป็น การตดิต่อ 

3 ในเพจแกไ้ขการตดิต่อหรอืรายละเอยีดการตดิต่อ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

a ในการป็อปปเูลทเรคคอรด์การตดิต่อใหมพ่รอ้มดว้ยขอ้มลูจากเทมเพลท Smart Call ทีม่อียู ่ใหค้ลกิไอคอน คน้หา ถดัจากฟิลด ์Smart Call แลว้เลอืก Smart Call 

b ป้อนหรอือปัเดตขอ้มลู   

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจแกไ้ขการตดิต่อและรายละเอยีดการตดิต่อ โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) 

4 บนัทกึเรคคอรด์โดยดําเนนิการอย่างใดอยา่งหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในเพจการแกไ้ขการตดิต่อ ใหค้ลกิ บนัทกึ 

 ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ คลกิ บนัทกึเป็น Smart Call สว่นตวั หรอื บนัทกึเป็น Smart Call สว่นกลาง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อเป็นเทมเพลท (ในหน้า 567) 

5 ขัน้ตอนถดัไป ดําเนนิการตามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ต่อไปนี้บนเพจรายละเอยีดการตดิต่อตามทีจ่ําเป็น: 

 เพิม่รายการย่อยผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ตวัอย่างยาทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่างยา และสนิคา้สง่เสรมิการขายใหก้บัเรคคอรด์การตดิต่อหลกั 

หมายเหตุ: เฉพาะผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดถู้กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกัสาํหรบัการตดิต่อเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถเพิม่ลงในเรคคอรด์การตดิต่อหลกัได ้
ผลติภณัฑท์ีถู่กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกัจะไมป่รากฏใหเ้ลอืกในรายการผลติภณัฑ์ 

 เพิม่รายการย่อยของผูเ้ขา้รว่มใหก้บัเรคคอรด์การตดิต่อหลกั และเพิม่รายการย่อยขอ้มลูรายละเอยีดผลติภณัฑ ์ตวัอย่างยาทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่างยา 
หรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายใหก้บัเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่ม 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานเหลา่นี้ โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การเพิม่ผูเ้ขา้ร่วมลงในการตดิต่อ (ในหน้า 554) 

 การเพิม่ผูต้ดิต่อหลายคนไปยงัการตดิต่อบรษิทั (ในหน้า 555) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อ (ในหน้า 557) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หก้บัการตดิต่อ (ในหน้า 560) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูสนิคา้สง่เสรมิการขายกบัการตดิต่อ (ในหน้า 562) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ (ในหน้า 564) 

6 เมือ่พรอ้ม คลกิที ่สง่ เพือ่สง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการประมวลผล 
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สาํหรบัขอ้มลู โปรดดูที ่การสง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงั 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ตวัอย่าง: 

 การจดัการการปนัสว่น (ในหน้า 579) 

 การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (ในหน้า 180) 

 การตัง้คา่จํานวนครัง้สงูสดุทีส่ามารถสุม่ตวัอย่างของผูต้ดิต่อ 

 การอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อรบัตวัอย่างได ้
 

การเพ่ิมผูเ้ข้าร่วมลงในการติดต่อ 
ผูเ้ขา้รว่ม คอืบุคคลทีจ่ะมสีว่นร่วมตามโอกาสทีก่าํหนดในการประชุมหรอืการสนทนาทางโทรศพัท์ การตดิต่อของบรษิทัอาจมผีูเ้ขา้รว่มหลายคนได ้และแต่ละคนทีเ่ขา้รว่มการตดิต่อของบรษิทั 
อาจมรีายการทีไ่ม่ซํ้ากนัหรอืการโตต้อบเฉพาะทีต่วัแทนขายจะทาํการบนัทกึไว ้การรายงานทีแ่ต่ละระดบัการโตต้อบจะชว่ยใหต้วัแทนขายสามารถบนัทกึไดว้า่ตวัอย่างหรอืรายการสง่เสรมิการขายใดทีใ่หไ้ป 
และรายละเอยีดผลติภณัฑห์รอืขอ้มลูคาํขอตวัอย่างใดทีไ่ดร้บัการบนัทกึสาํหรบัการโตต้อบแต่ละราย 

การตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม คอืการตดิต่อเฉพาะทีเ่ชือ่มโยงกบัการตดิตอ่ของบรษิทัหลกั การตดิต่อผูเ้ขา้รว่มจะทาํหน้าทีเ่หมอืนการตดิตอ่ของผูต้ดิตอ่ แต่จะเชือ่มโยงกบัการตดิต่อของบรษิทั 
การตดิต่อของผูเ้ขา้รว่มจะเป็นเรคคอรด์ทีแ่ยกออกไปโดยใชป้ระเภทการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม 

การตัง้ค่าโปรไฟลก์ารเข้าใช้สาํหรบัการติดต่อผู้เข้าร่วม 
ในการเขา้ใชแ้ละเพิม่ผูเ้ขา้ร่วมลงในบรษิทัหลกั คุณจะตอ้งมกีารตัง้คา่ทีเ่หมาะสมในโปรไฟล์การเขา้ใชข้องคณุ 
ตารางต่อไปนี้จะแสดงถงึการตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถเขา้ใชก้ารตดิต่อผูเ้ขา้รว่มบนบรษิทัหลกัได ้
จะตอ้งใชก้ารตัง้คา่นี้บนทัง้โปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ของคณุและโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องเจา้ของของคณุ เมือ่กาํหนดระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม 
การตดิต่อผูเ้ขา้รว่มจะทาํหน้าทีค่ลา้ยกบัการตดิต่ออืน่ๆ (การตดิต่อบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ) ภายในเฟรมเวริ์กการตดิต่อ อย่างไรกต็าม 
สทิธิร์ะดบับนสดุสาํหรบัการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มจะถูกจํากดัไวเ้ฉพาะสทิธิท์ ีก่าํหนดไวบ้นกจิกรรมหลกั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรไฟล์การเขา้ใช ้โปรดดูที ่การจดัการโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้และ 
กระบวนการตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใช ้

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ของข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ระดบัการเข้าใช้ 

กจิกรรม การตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม ด ู

หมายเหตุ: การตดิต่อผูเ้ขา้รว่มคอืสว่นย่อยสดุของบรษิทัและสว่นย่อยของการตดิต่อบรษิทั (ซึง่เป็นประเภทของกจิกรรม) ผลลพัธ์ทีไ่ดค้อื 
การเขา้ใชก้ารตดิต่อผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งไดร้บัการกาํหนดคา่จากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายถงึวธิกีารเพิม่ผูเ้ขา้รว่มลงในการตดิต่อ 

ในการเพิม่ผูเ้ข้าร่วมลงในการติดต่อ  

1 ไปยงัโฮมเพจบรษิทั และเลอืกบรษิทัทีคุ่ณตอ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในรายละเอยีดบรษิทั เลือ่นลงไปยงัสว่นการตดิต่อ จากนัน้เปิดเรคคอรด์การตดิต่อบรษิทัทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ผูเ้ขา้รว่ม  

3 ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ คลกิทีก่ารตดิต่อใหมใ่นสว่นผูเ้ขา้รว่ม 



การทาํรายการตวัอย่าง 
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หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นผูเ้ขา้รว่มในเพจรายละเอยีดของคณุ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง ทีม่มุบนดา้นขวาของเพจนัน้ และเพิม่สว่นผูเ้ขา้รว่มเขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ 
หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

4 ในเพจรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

a ในการป็อปปเูลทเรคคอรด์การตดิต่อใหมพ่รอ้มดว้ยขอ้มลูจากเทมเพลท Smart Call ทีม่อียู ่ใหค้ลกิไอคอน คน้หา ถดัจากฟิลด ์Smart Call แลว้เลอืก Smart Call 

b ป้อนหรอือปัเดตขอ้มลูตามความจําเป็น อย่างไรกต็าม โปรดทราบถงึสิง่ต่อไปนี้:  

 คา่ในฟิลด์ประเภทการตดิต่อ ซึง่เป็นแบบอ่านอย่างเดยีว คอืการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มตามคา่ดฟีอลต์ 

 ขอ้มลูบรษิทัจะป็อบปเูลทจากการตดิต่อบรษิทั 

 ขอ้มลูทีอ่ยูจ่ะป็อบปเูลทจากการตดิต่อบรษิทั   

 คณุตอ้งใชฟิ้ลด์ผูต้ดิต่อหลกัในการเลอืกผูต้ดิต่อทีจ่ะเขา้รว่มการตดิตอ่บรษิทั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจนี้ โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่มลกูคา้ (การตดิต่อจากฝ่ายขาย) (โปรดดูที ่"การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้" ในหน้า 
180) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ 
ดงันัน้ ขอ้มลูทีค่ณุเหน็บนหน้าจออาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชแ้บบออนไลน์ 
ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุกาํหนดไวจ้ะไดร้บัการบนัทกึไวใ้นเทมเพลท Smart Call 

5 คลกิ บนัทกึ เพือ่บนัทกึเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่ม  

6 ในเพจรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม ป้อนรายละเอยีดผลติภณัฑใ์ดๆ ตวัอย่างทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่าง และขอ้มลูสนิคา้สง่เสรมิการขายสาํหรบัเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่มนี้ ตามทีแ่สดงในหวัขอ้ต่อไปนี้:  

 การเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อ (ในหน้า 557) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หก้บัการตดิต่อ (ในหน้า 560) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูสนิคา้สง่เสรมิการขายกบัการตดิต่อ (ในหน้า 562) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ (ในหน้า 564) 

หมายเหตุ: เฉพาะผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดถู้กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกัสาํหรบัการตดิต่อเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถเพิม่ลงในเพจรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่มได ้
ผลติภณัฑท์ีถู่กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกัจะไมป่รากฏใหเ้ลอืกในรายการผลติภณัฑ์ 

7 เมือ่เสรจ็ คลกิ กลบัไปทีร่ายละเอยีดการตดิต่อ 

 สว่นผูเ้ขา้รว่มจะแสดงรายการผูเ้ขา้รว่มทีเ่พิม่ใหม ่

8 เมือ่พรอ้ม คลกิที ่สง่ เพือ่สง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการประมวลผล 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การสง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงั 
 

การเพ่ิมผูติ้ดต่อหลายคนไปยงัการติดต่อบริษทั 
การตดิต่อของบรษิทัอาจประกอบดว้ยผูต้ดิต่อหลายคน คณุสามารถสรา้งการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มสาํหรบัผูต้ดิต่อแต่ละคนไดโ้ดยอตัโนมตัโิดยใช ้Oracle CRM On Demand 
คณุสมบตัสิรา้งการตดิต่อซึง่ทาํใหคุ้ณสามารถลดจํานวนครัง้การกดเมือ่ทาํการตดิต่อโทร คณุสมบตันิี้ยงัใหข้อ้มลูทีส่อดคลอ้งสาํหรบัสว่นขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้ดิต่อ 
และการตดิตอ่ผูเ้ขา้รว่มของการตดิต่อของบรษิทั  

การพิจารณาก่อนเพ่ิมผูติ้ดต่อหลายคนไปยงัการติดต่อบริษทั 
กอ่นทีค่ณุจะเพิม่ผูต้ดิต่อหลายคนไปยงัการตดิต่อบรษิทัโดยใชข้ ัน้ตอนนี้ ใหพ้จิารณาขอ้มลูต่อไปนี้: 
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 ผูต้ดิต่อทีเ่ลอืกจะเชือ่มโยงกบัการตดิต่อของบรษิทั เวน้แต่วา่ผูต้ดิต่อจะตัง้รหสัเหตุผลทีปิ่ดกัน้ไวใ้นฟิลด์ หากผูต้ดิต่อไดต้ัง้รหสัเหตุผลทีปิ่ดกัน้ แลว้ผูต้ดิต่อจะไมถู่กเพิม่เขา้มาในการตดิต่อของบรษิทั 
และจะไมม่กีารสรา้งการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม และ Oracle CRM On Demand จะแสดงขอ้ความวา่ผูต้ดิต่อถูกปิดกัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปิดกัน้ผูต้ดิต่อ โปรดด ู
การปิดกัน้ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 272) 

 สาํหรบัผูต้ดิต่อแต่ละรายทีไ่มถู่กปิดกัน้ Oracle CRM On Demand จะสรา้งการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มเมือ่คุณเลอืกสรา้งการตดิต่อในหน้ารายละเอยีดการตดิต่อบรษิทั 
จะสามารถมองเหน็การตดิต่อผูเ้ขา้รว่มไดใ้นแทบ็การตดิต่อผูเ้ขา้รว่มของเพจรายละเอยีดการตดิต่อบรษิทั การตดิต่อของผูเ้ขา้รว่มทีส่รา้งจะมขีอ้มลูอยู่ในฟิลด์วนัที ่เวลา ระยะเวลา บญัช ีทีอ่ยู่ 
สถานะ จากเรคคอรด์บรษิทัหลกั 

 คณุจะเหน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มกบัรายชือ่ผูต้ดิตอ่สาํหรบัการตดิต่อบรษิทัดงันี้:  

 หากมกีารนําผูต้ดิต่อออกหรอืลบผูต้ดิต่อ ระบบจะนําการตดิตอ่ผูเ้ขา้รว่มออกหรอืลบการตดิต่อนัน้ดว้ย  

 หากมกีารนําการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มออกหรอืลบการตดิต่อนัน้ ระบบจะนําผูต้ดิต่อออกหรอืลบผูต้ดิต่อดว้ย ตราบเทา่ทีก่ารตดิต่อบรษิทัไมไ่ดอ้ยู่ในสถานะลงนาม สง่ หรอืสมบูรณ์ 

 หากผูต้ดิต่อถูกรวมภายในโฟลว์ UI การตดิต่อบรษิทั Oracle CRM On Demand จะลบการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มสาํหรบัผูต้ดิต่อรอง 

 หากคุณไดใ้หข้อ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูโดยใชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูหรอืสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดส้าํหรบัใหข้อ้มลูในการตดิต่อบรษิทั 
ระบบจะป็อปปเูลทการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มแต่ละรายการดว้ยขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูเดยีวกนัเมือ่จดัทาํการตดิต่อโดยใช ้สรา้งการตดิต่อ 

 หากคุณไดจ้ดัทาํเอกสารสาํหรบัตวัอย่างทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้หรอืผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูสาํหรบัการตดิต่อ แต่คณุยงัไมไ่ดส้ง่การตดิต่อ 
และมเีรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้เชือ่มโยงอยู่กบัผูต้ดิต่อ การสง่การตดิต่อจะดําเนนิต่อไปโดยไมม่ขีอ้ผดิพลาด ตอ้งมกีารปิดกัน้ผลติภณัฑใ์นครัง้แรกทีใ่หต้วัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขาย 
หรอืในครัง้แรกทีจ่ดัทาํรายละเอยีดผลติภณัฑ์ ระบบจงึจะปิดกัน้ผลติภณัฑจ์ากการรายงานการตดิต่อ หากคุณไดป้้อนรายการใน Oracle CRM On Demand 
และปิดกัน้ผลติภณัฑแ์ลว้ การประมวลผลการตดิต่อจะดําเนนิไปอย่างถูกตอ้ง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปิดกัน้ผลติภณัฑ์ โปรดดูที ่ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 637) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน บุคคลทีด่ําเนนิการขัน้ตอนนี้ ซึง่โดยทัว่ไปจะเป็นผูดู้แลระบบของบรษิทัหรอืตวัแทนบรกิารนอกสถานที ่จะตอ้งมสีทิธิเ์ปิดใชร้ายละเอยีดการตดิต่อ 
และสทิธิเ์ขา้ใชเ้รคคอรด์การตดิต่อบรษิทั การตดิต่อผูต้ดิต่อ และการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มในโปรไฟล์การเขา้ใช ้

การเพิม่ผูติ้ดต่อหลายคนไปยงัการติดต่อบริษทั  

1 ไปยงัโฮมเพจบรษิทั และเลอืกบรษิทัทีคุ่ณตอ้งการ  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกเรคคอรด์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ 

2 ในรายละเอยีดบรษิทั เลือ่นลงไปยงัสว่นการตดิต่อ จากนัน้เปิดเรคคอรด์การตดิต่อบรษิทัทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ผูเ้ขา้รว่ม  

3 ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อบรษิทั คลกิ เพิม่ ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อ และในวนิโดว ์คน้หาผูต้ดิต่อ เลอืกผูต้ดิต่อทีจ่ะเขา้รว่มการตดิตอ่ จากนัน้ คลกิ ตกลง 
เมือ่คณุเลอืกผูต้ดิต่อเสรจ็แลว้  

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นผูต้ดิต่อในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ ใหค้ลกิทีล่งิค ์แกไ้ขโครงรา่ง ทีม่มุบนดา้นขวาของเพจนัน้ และเพิม่สว่นผูต้ดิต่อเขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ 
หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

4 ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อบรษิทัหรอืเพจรายละเอยีดการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มทีส่รา้งขึน้ ป้อนขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ตวัอย่างทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่าง 
และสนิคา้ส่งเสรมิการขายตามทีแ่สดงในหวัขอ้ต่อไปนี้:  

 การเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อ (ในหน้า 557) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หก้บัการตดิต่อ (ในหน้า 560) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูสนิคา้สง่เสรมิการขายกบัการตดิต่อ (ในหน้า 562) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ (ในหน้า 564) 

หมายเหตุ: เฉพาะผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดถู้กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกัสาํหรบัการตดิต่อเทา่นัน้ทีคุ่ณสามารถเพิม่ลงในเพจรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม 
ผลติภณัฑท์ีถู่กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกัจะไมป่รากฏใหเ้ลอืกในรายการผลติภณัฑ์ 

5 เมือ่คณุดาํเนนิการเสรจ็แลว้ คลกิ กลบัไปทีร่ายละเอยีดการตดิต่อ  



การทาํรายการตวัอย่าง 
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สว่น ผูต้ดิต่อ จะแสดงผูต้ดิต่อทีเ่พิม่เขา้มาใหม ่

6 เมือ่คณุพรอ้มแลว้ คลกิ สง่ เพือ่สง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการประมวลผล  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การสง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงั 
 

การเช่ือมโยงข้อมูลผลิตภณัฑท่ี์ให้ข้อมลูกบัการติดต่อ 
คณุสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ต่อไปนี้: 

 โดยการเพิม่ขอ้มลูผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูลงในการตดิต่อหลกั 

 โดยการเพิม่ผูเ้ขา้รว่มลงในการตดิต่อหลกั จากนัน้เพิม่ขอ้มลูผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่ม 

คณุตอ้งเพิม่ผูเ้ขา้รว่มลงในการตดิต่อบรษิทัหลกั เพือ่ใหส้ามารถตดิตามขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ตวัอย่างทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่าง 
และสนิคา้ส่งเสรมิการขายสาํหรบัแต่ละคนทีเ่ขา้รว่มการประชุมได ้

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิเีชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูกบัขอ้มลูการรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง (SPM) โปรดดูที ่การเชือ่มโยงวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป 
และผลลพัธ์กบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูในการตดิต่อจากฝา่ยขาย (ในหน้า 622) 

ขัน้ตอนนี้อธบิายวธิเีชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูกบัเรคคอรด์การตดิต่อ 

ข้อควรพิจารณาเม่ือเลือกใช้ส่วนข้อมลูผลิตภณัฑท่ี์ใช้ได้สาํหรบัให้ข้อมลู หรือส่วนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑท่ี์ให้ข้อมลู 
หวัขอ้นี้อธบิายขอ้ควรพจิารณาเมือ่ใชส้ว่นขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดส้าํหรบัใหข้อ้มลู หรอืสว่นขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ในการเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อ:  

 สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดส้าํหรบัใหข้อ้มลู 

ผลติภณัฑส์าํหรบัใหข้อ้มลูทีใ่ชไ้ดจ้ะแสดงรายการผลติภณัฑท์ีพ่นักงานขายสามารถใหร้ายละเอยีดแกล่กูคา้ได ้รายการดงักลา่วจะอา้งองิตามเรคคอร์ดการปนัสว่นของพนกังานขาย 
ผูดู้แลระบบสามารถกาํหนดสว่นผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ด้สาํหรบัใหข้อ้มลูเพือ่ลบรายการสาํหรบัเลอืกขอ้บ่งใช ้เพิม่เรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ เพิม่ฟิลด์ใหม ่และใชโ้ครงรา่งเพจทีก่ําหนดเอง 
นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบยงัสามารถรวมฟิลด์ทีก่าํหนดเองของตนเองได ้เชน่เดยีวกบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ของ Oracle CRM On Demand ในรลีสี 24 
และรลีสีกอ่นหน้า รายการสาํหรบัเลอืกขอ้บ่งใชเ้ป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นเชน่เดยีวกบัฟิลด์ลาํดบัความสาํคญั ขอ้กาํหนดนี้ไมไ่ดนํ้ามาใชอ้กีต่อไป 

หมายเหตุ: ออบเจกต์แผนการรบัสง่ขอ้ความทีส่นบัสนุนการรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้งไมส่ามารถเชือ่มโยงกบัผลติภณัฑ์ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัใหข้อ้มลู 

 สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

หากบรษิทัของคุณตอ้งการจดัทาํเอกสารวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป และผลลพัธ ์ใหใ้ชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู 
แทนผลติภณัฑ์ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัใหข้อ้มลู 

ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูแสดงเมนูการเลอืกทีเ่คยใชข้องผลติภณัฑป์ระเภทรายละเอยีดทัง้หมด โดยทีพ่นกังานขายสามารถเลอืกผลติภณัฑท์ีจ่ะรวมไวใ้นเซสชนัการใหข้อ้มลูได ้
นอกจากนี้ยงัมฟิีลเตอรก์ารจดัการทีช่ว่ยใหพ้นกังานขายแสดงเฉพาะผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการปนัส่วนเท่านัน้ สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูไดร้บัการปรบัแต่งทัง้หมด 
เนื่องจากผูดู้แลระบบสามารถเพิม่ฟิลดใ์หมไ่ดต้ามตอ้งการ รวมทัง้ยงัสามารถเพิม่ประเภทเรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑใ์หก้บัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู 
และแทนทีร่ายการสาํหรบัเลอืกขอ้บ่งใชท้ีเ่ลอืกได ้นอกจากนี้ ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูยงัสนบัสนุนประเภทเรคคอรด์และขอ้มลูการรบัสง่ขอ้ความสาํหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัโครงสรา้งอกีดว้ย    

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand โปรดดูที ่การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

เก่ียวกบัการทาํให้ข้อมลูฟิลดผ์ลิตภณัฑต์รงกนัในเรคคอรด์ผลิตภณัฑท่ี์ให้ข้อมลู รายการแผนรบัส่งข้อความ 
ความสมัพนัธ์ของแผนรบัส่งข้อความ และการตอบกลบัข้อความ 
ฟิลด์ผลติภณัฑใ์นเรคคอรด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ และการตอบกลบัขอ้ความ (เรคคอรด์ PCD ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
ตอ้งเชือ่มโยงกบัผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดจ้ากเรคคอรด์ผลติภณัฑห์ลกัทีใ่หข้อ้มลู เมือ่คณุเชือ่มโยงผลติภณัฑใ์นเรคคอรด์ PCD ทีเ่กีย่วขอ้งโดยใชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หา 
เครือ่งมอืเลอืกจะแสดงเฉพาะผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดใ้นเรคคอรด์ผลติภณัฑห์ลกัทีใ่หข้อ้มลู อย่างไรกต็าม หลงัจากเชือ่มโยงฟิลด์ผลติภณัฑใ์นเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูกบัเรคคอรด์ PCD 
ทีเ่กีย่วขอ้งเสรจ็แลว้ ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นผลติภณัฑห์ลกัในเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูได้ หลงัจากนัน้ ระบบจะหยุดการทาํใหข้อ้มลูตรงกนัสาํหรบัเรคคอรด์ย่อย PCD 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

 

558  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

ทีเ่กีย่วขอ้งทีบ่นัทกึกอ่นหน้านี้ซึง่มกีารบงัคบัใชก้บัผลติภณัฑเ์ชน่เดยีวกบัในเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ดว้ยเหตุนี้ หา้มอปัเดตฟิลด์ผลติภณัฑใ์นเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 
หลงัจากทีคุ่ณไดเ้ชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัเรคคอรด์ PCD ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

เก่ียวกบักฎการจดัการกระบวนการสาํหรบัการลอ็คเรคคอรด์กิจกรรมและเรคคอรด์ผลิตภณัฑท่ี์ให้ข้อมลูของการติดต่อ 
ดว้ยการจดัการกระบวนการของ Oracle CRM On Demand ผูดู้แลระบบของคณุสามารถจดัทาํกฎการลอ็คเรคคอรด์ต่อไปนี้: 

 กฎทีจ่ะลอ็คเรคคอรด์กจิกรรมพรอ้มดว้ยเรคคอรด์ย่อย 

 กฎทีจ่ะลอ็คเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูของการตดิต่อพรอ้มดว้ยเรคคอรด์ย่อย 

ในกรณนีี้ เมือ่คณุสง่เรคคอรด์กจิกรรมการตดิต่อ Oracle CRM On Demand 
จะทาํใหส้ถานะของเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูของการตดิต่อกบัสถานะของเรคคอรด์กจิกรรมการตดิต่อตรงกนั เมือ่มกีารทาํเครือ่งหมายกจิกรรมการตดิต่อเป็น สง่แลว้ Oracle CRM On 
Demand จะทาํเครือ่งหมายเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูเป็น สง่แลว้ เชน่กนั หากกฎการลอ็คการจดัการกระบวนการสาํหรบักจิกรรม ซึง่มกีารตัง้สถานะเป็น สง่แลว้ ลอ็คเรคคอรด์ย่อย กจิกรรม 
คณุควรใชก้ฎการลอ็คการจดัการกระบวนการแบบเดยีวกนัสาํหรบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูของการตดิต่อดว้ยเมือ่มกีารตัง้สถานะเป็น สง่แลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่กฎการลอ็คเรคคอรด์สาํหรบั 
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition โปรดดูที ่Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

ข้อควรพิจารณาสาํคญัสาํหรบัการดาํเนินการในส่วนข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑท่ี์ให้ข้อมูล 
เนื่องจากลกัษณะทีโ่ดดเดน่ของฟงักช์นัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู ใหด้ําเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูจากสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูในเพจรายละเอยีดการตดิต่อเสมอ 
คณุสามารถดําเนนิการกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูไดจ้ากตําแหน่งต่อไปนี้: 

 (แนะนํา) สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ ซึง่สนบัสนุนการดําเนนิการสีอ่ย่าง: ใหม่, แกไ้ข, แกไ้ขแบบอนิไลน์ และลบ การดําเนินการทัง้สีจ่ะสรา้ง 
XML ควิกจิกรรมการใชร้ว่มกนั (IEQ) ซึง่มเีรคคอรด์กจิกรรมหลกั  

 (ไมแ่นะนํา) เพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ซึง่จะปรากฏเมือ่คลกิชือ่ผลติภณัฑใ์นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู สนบัสนุนการดําเนนิการสามอย่าง: แกไ้ข, 
แกไ้ขแบบอนิไลน์ และลบ การดําเนนิการทัง้สามจะสรา้ง XML IEQ ซึง่ไม่รวมเรคคอรด์กจิกรรมหลกั หากคณุดําเนินการดงักลา่วจากเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 
การดําเนนิการของเวริ์กโฟลวท์ีคุ่ณตัง้คา่ไวโ้ดยใชก้ารดําเนนิการเหลา่นี้หรอืการดําเนนิการอืน่ๆ ซึง่ข ึน้อยู่กบั XML IEQ ทีส่รา้งขึน้ อาจไมท่าํงานตามทีค่าดไว ้ 

การเชือ่มโยงข้อมูลผลิตภณัฑ์ทีใ่ห้ข้อมูลกบัเรคคอรด์การติดต่อ 

1 ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อหรอืรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นผลติภณัฑ์ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัใหข้อ้มลูหรอืสว่นผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู และดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้:  

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นทีค่ณุตอ้งการในเพจของคณุ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง ทีมุ่มบนดา้นขวาของเพจนัน้ และเพิม่สว่นนัน้เขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ 
หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ จากนัน้ใหต้ดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ 

 ในสว่นผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดส้าํหรบัใหข้อ้มลู ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟิลด์ขอ้บ่งใช,้ ลาํดบัความสาํคญั (ไมจ่ําเป็น) และปญัหา (ไมจ่ําเป็น) 

เฉพาะผลติภณัฑท์ีม่ปีระเภทเป็น ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ทีไ่มไ่ดถู้กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกั ทีป่นัส่วนใหก้บัพนักงานขาย 
และใชง้านอยู่ในวนัทีป่จัจุบนัเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในรายการผลติภณัฑ์ทีใ่ชไ้ดเ้พือ่เชือ่มโยงกบัเรคคอร์ดการตดิต่อ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ โปรดดูตารางทีด่า้นลา่งหวัขอ้นี้  

 ในสว่นผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ใหค้ลกิ ใหม่ แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในเพจแกไ้ขผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มูล 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ โปรดดูตารางทีด่า้นลา่งหวัขอ้นี้  

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดต้ัง้คา่ ใชง้านการฟิลเตอรข์องการเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัส่วนพนกังานขาย 
เฉพาะผลติภณัฑท์ีม่กีารปนัสว่นไปยงัพนักงานขายเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในเครือ่งมอืเลอืกผลติภณัฑ ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การตัง้คา่การฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกตามเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัพนักงานขาย 

หมายเหตุ: ฟิลด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูจะถูกคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คุณจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 



การทาํรายการตวัอย่าง 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  559 

 

ในการเขา้ใชเ้พจรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม ใหไ้ปทีส่ว่นผูเ้ขา้รว่มบนเพจรายละเอยีดการตดิต่อ และเปิดเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่มทีคุ่ณตอ้งการ 

2 บนัทกึเรคคอรด์ 

3 ทาํซํ้าขัน้ตอน 1-2 เพือ่เพิม่รายการสนิคา้ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูในเรคคอรด์การตดิต่อ  

4 เมือ่พรอ้ม คลกิที ่สง่ เพือ่สง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการประมวลผล 

สาํหรบัขอ้มลู โปรดดูที ่การสง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงั 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลผลิตภณัฑ์ท่ีให้ข้อมูลหลกั 

ชนดิผลติภณัฑ์ (ดูอย่างเดยีว) ชนดิผลติภณัฑ์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทักาํหนด เชน่ สามารถเป็นหนึง่ในรายการต่อไปนี้ได:้ 

 ตวัอย่างยาทีใ่ห ้

 สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้

 ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

ผลติภณัฑ์  (จําเป็น) ชือ่ของผลติภณัฑ ์(เชน่ อุปกรณ์การแพทย์) ทีพ่ดูถงึหรอืแสดงใหล้กูคา้ชม เลอืกรายการ ดว้ยเครือ่งมอืเลอืกการคน้หา 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ผลติภณัฑ์ โปรดดทูี ่การตัง้คา่ผลติภณัฑข์องบรษิทั และ ฟิลด์ผลติภณัฑ ์(ในหน้า 576) 

มเีพยีงผลติภณัฑ์ทีม่ปีระเภทชนดิเป็น ตวัอย่างทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มูล 
หรอืรายการคาํขอตวัอย่างทีต่รงตามเงือ่นไขต่อไปนี้เทา่นัน้ ทีจ่ะสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์การตดิต่อได:้ 

 ผลติภณัฑไ์มไ่ดถู้กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกั 

 ไดม้กีารปนัส่วนผลติภณัฑไ์ปยงัพนกังานขายแลว้ และผูดู้แลระบบของบรษิทัไดต้ัง้คา่ 
ใชง้านการฟิลเตอรก์ารเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัสว่นพนักงานขาย แลว้ ส◌ําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การตัง้คา่การฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกตามเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัพนักงานขาย 

 ผลติภณัฑส์ามารถใชง้านได้ ณ วนัทีต่ดิต่อในปจัจุบนั 

ลาํดบัความสาํคญั ฟิลด์ทีเ่ลอืกหรอืไม่กไ็ดส้าํหรบัลูกคา้ 

ขอ้บ่งใช ้ ภาวะทีใ่ชผ้ลติภณัฑใ์นการรกัษา ตวัอย่างบางสว่นไดแ้ก:่ โรคภูมแิพ ้โรคหดืหอบ ภาวะหวัใจเตน้ไมเ่ป็นจงัหวะ หวัใจวาย ฯลฯ 
ใชร้ายการดรอปดาวน์ในการเลอืกขอ้บ่งใช ้ 

กอ่นรลีสี 23 ฟิลด์ขอ้บ่งใชเ้ป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ แต่ในรลีสีปจัจบุนั ฟิลด์นี้ไมใ่ชฟิ่ลด์ทีจ่ําเป็นอกีต่อไป อย่างไรกต็าม 
หากบรษิทัของคุณไดป้รบัแต่งโครงรา่งเพจสาํหรบัชนดิผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูในรลีสี 23 
ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกขอ้บ่งใชจ้ะยงัคงเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัโครงรา่งทีป่รบัแต่งเหลา่นัน้ ในการเปลีย่นฟิลดน์ี้เป็น ไมจ่ําเป็น 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย จําเป็น 
ของฟิลด์ทีไ่ดร้บัการตัง้คา่ไวใ้นโครงรา่งเพจทีป่รบัแต่งสาํหรบัรายละเอยีดผลติภณัฑ ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ฟิลด์ โปรดดูที ่
การจดัทาํและแกไ้ขฟิลด์ 

ปญัหา ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีเ่ลอืกหรอืไมก่ไ็ดส้าํหรบัลกูคา้ ตวัอย่างบางสว่นเชน่: ผลขา้งเคยีง ประสทิธภิาพ คา่ใชจ้า่ยเทยีบกบัทัว่ไป ราคา ฯลฯ 
ใชร้ายการดรอปดาวน์เพือ่เลอืกปญัหา 

หมายเหตุ: ไมม่ฟิีลด์ต่อไปนี้ตามคา่ดฟีอลต์ อยา่งไรกต็าม ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถเพิม่ฟิลด์เหลา่นี้ลงในโครงรา่งเพจรายละเอยีดผลติภณัฑข์องคณุได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ 

ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ระบบจะตัง้คา่นี้ตามคา่ในฟิลด์ผลติภณัฑ์ การเปลีย่นคา่นี้โดยใชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาจะเปลีย่นฟิลด์ผลติภณัฑใ์หเ้ป็นคา่เดยีวกนัดว้ย 

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั รายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีก่าํหนดไวใ้หเ้ป็นขอ้ความหลกัสาํหรบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู  
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ความสมัพนัธ์ของแผนรบัสง่ขอ้ควา

มหลกั 
เรคคอรด์ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีก่าํหนดไวใ้หเ้ป็นเรคคอรด์หลกัสาํหรบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

การตอบกลบัขอ้ความหลกั การตอบกลบัขอ้ความทีก่าํหนดไวใ้หเ้ป็นการตอบกลบัหลกัสาํหรบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

ประเภท ชนดิผลติภณัฑ์ทีใ่หร้ายละเอยีด ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกในการเลอืกประเภท 

คา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภท ไดแ้ก ่การตอบกลบัขอ้ความ ผลลพัธ์ วตัถุประสงคก์ารตดิต่อ และ วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป 
อย่างไรกต็ามผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถเพิม่ประเภทเพิม่เตมิไดถ้า้จําเป็น 
การเลอืกประเภทอาจสง่ผลใหเ้กดิโครงร่างเพจทีแ่ตกต่างจากโครงรา่งเพจดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูนัน้หากผูดู้แลระบบของคุ

ณตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ ตวัอย่างเชน่ การเลอืกวตัถุประสงค์การตดิต่อ 
อาจทาํใหเ้กดิโครงรา่งเพจวตัถุประสงค์การตดิต่อหากผูดู้แลระบบของคณุตัง้ค่าไว ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามกิ 
และดูหวัขอ้เกีย่วกบัโครงร่างเพจใน Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition   

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ ขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยอาการหรอืโรคและผลติภณัฑ์หรอืยาเฉพาะทีช่ว่ยบรรเทาอาการหรอืโรคนัน้ๆ 
ซึง่พนักงานขายเภสชัภณัฑม์กัจะอธบิายไวใ้นระหวา่งการตดิต่อกบับุคลากรทางการแพทย์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์
(ในหน้า 626) 

หมายเหตุรายละเอยีด ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่250 ตวัอกัษร 

 

 
 

การเช่ือมโยงข้อมูลตวัอย่างท่ีให้กบัการติดต่อ 
คณุสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ในวธิตี่อไปนี้: 

 โดยการเพิม่ขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หล้งในการตดิต่อหลกั 

 โดยการเพิม่ผูเ้ขา้รว่มลงในการตดิต่อหลกั จากนัน้เพิม่ขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หส้าํหรบัแต่ละเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่ม 

คณุตอ้งเพิม่ผูเ้ขา้รว่มลงในการตดิต่อบรษิทัหลกั เพือ่ใหส้ามารถตดิตามขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ตวัอย่างทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่าง 
และสนิคา้ส่งเสรมิการขายสาํหรบัแต่ละคนทีเ่ขา้รว่มการประชุมได ้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หก้บัเรคคอรด์การตดิต่อ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่ตอ้งการสง่มอบตวัอยา่งระหวา่งการตดิต่อการขาย บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 

การเชือ่มโยงตวัอย่างทีใ่ห้กบัเรคคอรด์การติดต่อ 

1 ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อหรอืรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นตวัอย่างทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัใหห้รอืสว่นตวัอย่างทีใ่ห ้และดําเนนิการอย่างใดอยา่งหนึง่ต่อไปนี้: 

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นทีค่ณุตอ้งการในเพจของคณุ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง ทีมุ่มบนดา้นขวาของเพจนัน้ และเพิม่สว่นนัน้เขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ 
หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ จากนัน้ใหต้ดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ 

 ในสว่นตวัอย่างทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัให ้ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟิลด์ปรมิาณ 

เฉพาะผลติภณัฑท์ีม่ปีระเภทเป็น ตวัอย่างยาทีใ่ห ้ทีไ่มไ่ดถู้กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกั มกีารปนัสว่น 
และแสดงในสนิคา้คงคลงัของพนกังานขายเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในรายการตวัอย่างทีใ่ชไ้ดเ้พือ่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์การตดิต่อ 

 ในสว่นตวัอย่างทีใ่ห ้คลกิ ใหม ่แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในเพจแกไ้ขตวัอย่างทีใ่ห ้
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หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดต้ัง้คา่ ใชง้านการฟิลเตอรข์องการเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัส่วนพนกังานขาย 
เฉพาะผลติภณัฑท์ีม่กีารปนัสว่นไปยงัพนักงานขายเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในเครือ่งมอืเลอืกผลติภณัฑ์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การตัง้คา่การฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกตามเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัพนักงานขาย 

หมายเหตุ: ฟิลด์ตวัอย่างทีใ่หจ้ะถูกคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คุณจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call ยกเวน้ เลขทีล่อ็ต (#) 

ในการเขา้ใชเ้พจรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม ใหไ้ปทีส่ว่นผูเ้ขา้รว่มบนเพจรายละเอยีดการตดิต่อ และเปิดเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่มทีคุ่ณตอ้งการ 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายถงึฟิลด์บางสว่น 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลตวัอย่างท่ีให้หลกั 

ชนดิผลติภณัฑ์ (ดูอย่างเดยีว) ชนดิผลติภณัฑ์ทีผู่ดู้แลระบบผลติภณัฑก์าํหนดไวท้ีบ่รษิทั เชน่ สามารถเป็นหนึง่ในรายการต่อไปนี้ได:้ 

 ตวัอย่างยาทีใ่ห ้

 สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้

 ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

ผลติภณัฑ์ (จําเป็น) ชือ่ของตวัอย่างผลติภณัฑ์ (เชน่ ยาตวัใหมใ่นตลาด) ทีใ่หก้บัผูต้ดิต่อ เลอืกรายการ ดว้ยเครือ่งมอืเลอืกการคน้หา 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ผลติภณัฑ์ โปรดดทูี ่การตัง้คา่ผลติภณัฑข์องบรษิทั และ ฟิลด์ผลติภณัฑ ์(ในหน้า 576) 

มเีพยีงผลติภณัฑ์ทีม่ปีระเภทชนดิเป็น ตวัอย่างทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มูล 
หรอืรายการคาํขอตวัอย่างทีต่รงตามเงือ่นไขต่อไปนี้เทา่นัน้ ทีจ่ะสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์การตดิต่อได:้ 

 ผลติภณัฑไ์มไ่ดถู้กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกั 

 ไดม้กีารปนัส่วนผลติภณัฑไ์ปยงัพนกังานขายแลว้ และผูดู้แลระบบของบรษิทัไดต้ัง้คา่ 
ใชง้านการฟิลเตอรก์ารเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัสว่นพนักงานขาย แลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การตัง้คา่การฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกตามเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัพนักงานขาย 

 ผลติภณัฑส์ามารถใชง้านได้ ณ วนัทีต่ดิต่อในปจัจุบนั 

เลขทีล่อ็ต เลขทีล่อ็ตสาํหรบัผลติภณัฑต์วัอย่างทีเ่ลอืก  

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะเกีย่วขอ้งเฉพาะเมือ่ใชเ้ลขทีล่อ็ตเพือ่ตดิตามตวัอย่างในสนิคา้คงคลงั เมือ่เพิม่หรอือปัเดตเรคคอรด์ตวัอย่างทีใ่ห ้
จะป้อนลงในฟิลด์นี้ไดเ้ฉพาะเลขทีล่อ็ตทีเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสนิคา้คงคลงัแยกตามลอ็ต โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 586) และ 
ฟิลด์ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 588) 

ปรมิาณ จํานวนสนิคา้ตวัอยา่งทีส่ง่มอบใหก้บัผูต้ดิต่อ ปรมิาณนี้จะตอ้งเป็นตวัเลขระหวา่ง 1 ถงึ 9998 
ขอ้ความเตอืนจะปรากฏขึน้หากคณุทาํสิง่ใดสิง่หนึ่งต่อไปนี้: 

 ป้อนคา่ทีม่ากกวา่คา่ในฟิลด์สงูสดุต่อการตดิต่อ 

 ป้อนคา่ทีม่ากกวา่หรอือยู่ภายใน 10% ของปรมิาณสงูสดุของผลติภณัฑ์ทีอ่นุญาตเพือ่มอบใหก้บัผูต้ดิต่อภายในงวดการจดัสรร 

สงูสดุต่อการตดิต่อ (ดูอย่างเดยีว) ปรมิาณสงูสดุของผลติภณัฑ์ทีคุ่ณสามารถใหไ้ดต้่อหนึง่การตดิต่อ 

สงูสดุต่อการปนัสว่น (ดูอย่างเดยีว) ปรมิาณสงูสดุของผลติภณัฑ์ทีคุ่ณสามารถใหไ้ดภ้ายในงวดการจดัสรร 

ผลรวมทีค่าํนวณของการปนัสว่นปริ

มาณ 
(ดูอย่างเดยีว) ปรมิาณรวมของผลติภณัฑท์ีม่กีารใหอ้อกไปในระหวา่งงวดการจดัสรร 

1 บนัทกึเรคคอรด์ 
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หากเงือ่นไขทัง้หมดต่อไปนี้เป็นจรงิเมือ่คณุคลกิ บนัทกึ Oracle CRM On Demand 
จะสรา้งการทาํรายการการเบกิจ่ายทีม่หีนึง่รายการสาํหรบัแต่ละตวัอย่างทีใ่หส้าํหรบัการตดิต่อนัน้ และสง่รายการการเบกิจ่ายนัน้เพือ่อปัเดตสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 
ถา้การทาํรายการการเบกิจ่ายสาํเรจ็ Oracle CRM On Demand จะเปลีย่นสถานะการตดิต่อเป็น สง่แลว้ 

 ตวัอย่างทัง้หมดมอียู่ในสนิคา้คงคลงัตวัอย่างในชว่งเวลาทีร่ะบุดว้ยวนัทีแ่ละเวลาสาํหรบัการตดิต่อนัน้  

 ระยะเวลาทีต่วัอย่างถูกบนัทกึคอืระยะเวลาทีไ่มไ่ดก้ระทบยอด ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ถา้เป็นระยะเวลาทีก่ระทบยอดแลว้ 

 หมายเลขลอ็ตจะระบุตวัอย่างทีส่ง่ให ้ซึง่ตวัอย่างนัน้จะถูกตดิตามไดโ้ดยหมายเลขลอ็ต  

 คา่ปรมิาณทีค่ณุใสจ่ะตอ้งไม่มากกวา่คา่สงูสดุทีใ่หไ้ดต้่อการตดิต่อหนึง่ครัง้ 

 ปรมิาณสงูสดุทีใ่หไ้ดร้ะหวา่งระยะเวลาปนัส่วนจะต้องไมเ่กนิคา่เมือ่คณุป้อนคา่ปรมิาณ 

2 ทาํซํ้าขัน้ตอน 1-2 เพือ่เพิม่รายการสนิคา้ตวัอย่างทีใ่หใ้นเรคคอรด์การตดิต่อ 

3 เมือ่พรอ้ม คลกิที ่สง่ เพือ่สง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการประมวลผล 

สาํหรบัขอ้มลู โปรดดูที ่การสง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงั 
 

การเช่ือมโยงข้อมูลสินค้าส่งเสริมการขายกบัการติดต่อ 
คณุสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูสนิคา้สง่เสรมิการขายกบัการตดิต่อดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ในตอ่ไปนี้: 

 โดยการเพิม่ขอ้มลูสนิคา้สง่เสรมิการขายลงในการตดิต่อหลกั 

 โดยการเพิม่ผูเ้ขา้รว่มลงในการตดิต่อหลกั จากนัน้เพิม่ขอ้มลูสนิคา้สง่เสรมิการขายสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่ม 

คณุตอ้งเพิม่ผูเ้ขา้รว่มลงในการตดิต่อบรษิทัหลกั เพือ่ใหส้ามารถตดิตามขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ตวัอย่างทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่าง 
และสนิคา้ส่งเสรมิการขายสาํหรบัแต่ละคนทีเ่ขา้รว่มการประชุมได ้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงสนิคา้สง่เสรมิการขาย สนิคา้เพือ่การศกึษา หรอืสนิคา้ดา้นการตลาดอืน่ๆ ใหก้บัเรคคอรด์การตดิต่อ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการสง่มอบสนิคา้สง่เสรมิการขายระหวา่งการตดิต่อการขาย บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพื้นฐาน 

การเชือ่มโยงสินค้าส่งเสริมการขาย สินค้าเพือ่การศึกษา หรือสินค้าด้านการตลาดอืน่ๆ ให้กบัเรคคอรด์การติดต่อ 

1 ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อหรอืรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัใหห้รอืสว่นสนิคา้สง่เสรมิการขาย และดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นทีค่ณุตอ้งการในเพจของคณุ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง ทีมุ่มบนดา้นขวาของเพจนัน้ และเพิม่สว่นนัน้เขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ 
หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ จากนัน้ใหต้ดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ 

 ในสว่นสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัให ้ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นในฟิลด์ปรมิาณ 

เฉพาะผลติภณัฑท์ีม่ปีระเภทเป็น สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้ทีไ่มถู่กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกั มกีารปนัสว่น 
และแสดงในสนิคา้คงคลงัของพนกังานขายเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในรายการสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ชไ้ดเ้พือ่เชือ่มโยงกบัเรคคอรด์การตดิต่อ 

 ในสว่นสนิคา้สง่เสรมิการขาย ใหค้ลกิ ใหม ่แลว้ป้อนขอ้มลูทีจ่าํเป็นในเพจการแกไ้ขสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดต้ัง้คา่ ใชง้านการฟิลเตอรข์องการเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัส่วนพนกังานขาย 
เฉพาะผลติภณัฑท์ีม่กีารปนัสว่นไปยงัพนักงานขายเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในเครือ่งมอืเลอืกผลติภณัฑ์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การตัง้คา่การฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกตามเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัพนักงานขาย 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์สนิคา้สง่เสรมิการขาย โปรดดูทีต่ารางของคาํอธบิายฟิลด์ทีด่า้นทา้ยของขัน้ตอนนี้ 

ในการเขา้ใชเ้พจรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม ใหไ้ปทีส่ว่นผูเ้ขา้รว่มบนเพจรายละเอยีดการตดิต่อ และเปิดเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่มทีคุ่ณตอ้งการ 

หมายเหตุ: ฟิลด์สนิคา้สง่เสรมิการขายจะถูกคดัลอกไปยงัเรคคอรด์ใหมเ่มือ่คณุจดัทาํเรคคอรด์การตดิต่อใหมจ่ากเทมเพลท Smart Call 



การทาํรายการตวัอย่าง 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  563 

 

2 บนัทกึเรคคอรด์ 

หากเงือ่นไขทัง้หมดต่อไปนี้เป็นจรงิเมือ่คณุคลกิ บนัทกึ Oracle CRM On Demand 
จะสรา้งการทาํรายการการเบกิจ่ายทีม่หีนึง่รายการสาํหรบัแต่ละสนิคา้สง่เสรมิการขายตวัอย่างทีใ่หส้าํหรบัการตดิต่อนัน้ และสง่รายการการเบกิจ่ายนัน้เพือ่อปัเดตสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 
ถา้การทาํรายการการเบกิจ่ายสาํเรจ็ Oracle CRM On Demand จะเปลีย่นสถานะการตดิต่อเป็น สง่แลว้ 

 สนิคา้สง่เสรมิการขายตวัอย่างทัง้หมดมอียู่ในสนิคา้คงคลงัตวัอย่างในชว่งเวลาทีร่ะบุดว้ยวนัทีแ่ละเวลาสาํหรบัการตดิต่อนัน้  

 ระยะเวลาทีส่นิคา้สง่เสรมิการขายตวัอย่างถูกบนัทกึคอืระยะเวลาทีไ่มไ่ดก้ระทบยอด ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ถา้เป็นระยะเวลาทีก่ระทบยอดแลว้  

 หมายเลขลอ็ตจะระบุตวัอย่างทีส่ง่ให ้ซึง่สนิคา้สง่เสรมิการขายตวัอย่างนัน้จะถูกตดิตามไดโ้ดยหมายเลขลอ็ต  

 คา่ปรมิาณทีค่ณุใสจ่ะตอ้งไม่มากกวา่คา่สงูสดุทีคุ่ณไดร้บัอนุญาตใหส้ง่มอบต่อการตดิต่อหนึง่ครัง้  

 ปรมิาณสงูสดุทีค่ณุไดร้บัอนุญาตใหส้ง่มอบระหวา่งระยะเวลาปนัสว่นจะตอ้งไมเ่กนิคา่เมือ่คณุป้อนค่าปรมิาณ 

3 ทาํซํ้าขัน้ตอน 1-2 เพือ่เพิม่รายการสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่หใ้นเรคคอรด์การตดิต่อ 

4 เมือ่พรอ้ม คลกิที ่สง่ เพือ่สง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการประมวลผล 

สาํหรบัขอ้มลู โปรดดูที ่การสง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงั 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลสินค้าส่งเสริมการขายท่ีให้หลกั 

ผลติภณัฑ์ (จําเป็น) ชือ่ของสนิคา้สง่เสรมิการขาย (เชน่ ปากกา หรอืลูกกอลฟ์) หรอืสนิคา้เพือ่การศกึษา (เชน่ เอกสารขอ้มลู หรอืคูม่อื) ทีใ่หก้บัผูต้ดิต่อ 
เลอืกรายการ ดว้ยเครือ่งมอืเลอืกการคน้หา สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ผลติภณัฑ์ โปรดดูที ่การตัง้คา่ผลติภณัฑข์องบรษิทั และ ฟิลด์ผลติภณัฑ ์(ในหน้า 
576) 

มเีพยีงผลติภณัฑ์ทีม่ปีระเภทชนดิเป็น ตวัอย่างทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มูล หรอืรายการคาํขอตวัอย่างทีต่รงตามเงือ่นไขต่อไปนี้เทา่นัน้ 
ทีจ่ะสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์การตดิต่อได:้ 

 ผลติภณัฑไ์มไ่ดถู้กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกั 

 ไดม้กีารปนัส่วนผลติภณัฑไ์ปยงัพนกังานขายแลว้ และผูดู้แลระบบของบรษิทัไดต้ัง้คา่ 
ใชง้านการฟิลเตอรก์ารเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัสว่นพนักงานขาย แลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การตัง้คา่การฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกตามเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัพนักงานขาย 

 ผลติภณัฑส์ามารถใชง้านได้ ณ วนัทีต่ดิต่อในปจัจุบนั 

หมายเหตุ: หลงัจากรลีสี 22 เครือ่งมอืเลอืกการคน้หาสาํหรบัฟิลด์ผลติภณัฑจ์ะคน้หาผลติภณัฑ์แทนทีจ่ะคน้หาการปนัสว่นดงัในรลีสีกอ่นหน้านี้ 

ชนดิผลติภณัฑ์ (ดูอย่างเดยีว) ชนดิผลติภณัฑ์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทักาํหนด เชน่ สามารถเป็นหนึง่ในรายการต่อไปนี้ได:้  

 ตวัอย่างยาทีใ่ห ้

 สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้

 ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

วนัทีต่ดิต่อ (ดูอย่างเดยีว) วนัทีต่ดิต่อลกูคา้ 

ปรมิาณ จํานวนสนิคา้สง่เสรมิการขายหรอืสนิคา้เพือ่การศกึษาทีใ่หก้บัผูต้ดิต่อ ปรมิาณนี้จะตอ้งเป็นตวัเลขระหวา่ง 1 ถงึ 9998 
ขอ้ความเตอืนจะปรากฏขึน้หากคณุทาํสิง่ใดสิง่หนึ่งต่อไปนี้: 

 ป้อนคา่ทีม่ากกวา่คา่ในฟิลด์สงูสดุต่อการตดิต่อ 

 ป้อนคา่ทีม่ากกวา่หรอือยู่ภายใน 10% ของปรมิาณสงูสดุของผลติภณัฑ์ทีคุ่ณไดร้บัอนุญาตใหม้อบใหก้บัผูต้ดิต่อภายในงวดการจดัสรร 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สงูสดุต่อการปนัสว่น (ดูอย่างเดยีว) ปรมิาณสงูสดุของสนิคา้สง่เสรมิการขายทีค่ณุไดร้บัอนุญาตใหส้ง่มอบภายในงวดการจดัสรร 

สงูสดุต่อการตดิต่อ (ดูอย่างเดยีว) ปรมิาณสงูสดุของสนิคา้สง่เสรมิการขายทีค่ณุไดร้บัอนุญาตใหส้ง่มอบสาํหรบัหนึง่การตดิต่อ 

ผลรวมทีค่าํนวณของการปนัสว่น

ปรมิาณ 
(ดูอย่างเดยีว) ปรมิาณรวมของสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่หไ้ปภายในงวดการจดัสรร  

 
 

การเช่ือมโยงข้อมูลคาํขอตวัอย่างกบัการติดต่อ 
คณุสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ต่อไปนี้: 

 โดยการเพิม่ขอ้มลูคาํขอตวัอย่างลงในการตดิต่อหลกั 

 โดยการเพิม่ผูเ้ขา้รว่มลงในการตดิต่อหลกั จากนัน้เพิม่ขอ้มลูคาํขอตวัอย่างสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่ม  

คณุตอ้งเพิม่ผูเ้ขา้รว่มลงในการตดิต่อบรษิทัหลกั เพือ่ใหส้ามารถตดิตามขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ตวัอย่างทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่าง 
และสนิคา้ส่งเสรมิการขายสาํหรบัแต่ละคนทีเ่ขา้รว่มการประชุมได ้

หมายเหตุ: คณุสามารถใชเ้พจใบสัง่ในการจดัทาํและอปัเดตรายการใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑไ์ด ้หากคณุปรบัแต่งเพจรายละเอยีดใบสัง่โดยการเพิม่ฟิลด์ใหม ่
ฟิลด์ใหมก่จ็ะพรอ้มใชง้านบนเพจคาํขอตวัอย่างดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการใบสัง่ โปรดดูที ่การจดัทํารายการใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ์ (ในหน้า 633) 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัเรคคอรด์การตดิต่อ 

หมายเหตุ: ใน Oracle CRM On Demand รลีสีกอ่นหน้ารลีสี 22 คณุสามารถแทรกเรคคอรด์รายการคาํขอตวัอย่างได ้
โดยไมต่อ้งใชเ้รคคอรด์คาํขอตวัอย่างหลกัทีเ่ชือ่มโยงเมือ่ใชบ้รกิารทางเวบ็หรอืฟงักช์นัอมิปอรต์ขอ้มลู อย่างไรกต็าม นบัตัง้แต่รลีสี 22 
เมือ่คณุแทรกเรคคอรด์รายการคาํขอตวัอย่างโดยใชบ้รกิารทางเวบ็หรอืฟงักช์นัอมิปอรต์ขอ้มลู คณุต้องระบุ ID คาํขอตวัอย่างของคาํขอตวัอย่างหลกัเพือ่ระบุบรบิทของรายการคาํขอตวัอย่าง 
จากอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand คณุสามารถจดัทาํรายการคาํขอตวัอย่างจากคาํขอตวัอย่างหลกัในบรบิทการตดิต่อเทา่นัน้ นอกจากนี้ 
การแทรกหรอือปัเดตรายการคาํขอตวัอย่างโดยใชบ้รกิารทางเวบ็หรอืฟงักช์นัอมิปอรต์ขอ้มลู ยงัเป็นการฝา่ฝืนกฎการปิดกัน้ผลติภณัฑอ์กีดว้ย 

หมายเหตุ: ไมส่นบัสนุนการประมวลผลผลติภณัฑท์ีถู่กปิดกัน้สาํหรบัรายการคาํขอตวัอย่างเมือ่มกีารใชเ้วริก์โฟลวใ์น Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัเวริ์กโฟลว์รายการคาํขอตวัอย่างและกฎผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 641) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่ตอ้งการรอ้งขอตวัอย่างระหวา่งการตดิต่อการขาย บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 

ในการเชือ่มโยงข้อมูลคาํขอตวัอย่างกบัเรคคอรด์การติดต่อ 

1 บนเพจรายละเอยีดการตดิต่อหรอืรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม คลกิ ใหม ่ในสว่นคาํขอตวัอย่าง 

ในการเขา้ใชเ้พจรายละเอยีดผูเ้ขา้รว่ม ใหไ้ปทีส่ว่นผูเ้ขา้รว่มบนเพจรายละเอยีดการตดิต่อ และเปิดเรคคอรด์ผูเ้ขา้รว่มทีคุ่ณตอ้งการ 

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นทีค่ณุตอ้งการในเพจของคณุ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง ทีมุ่มบนดา้นขวาของเพจนัน้ และเพิม่สว่นนัน้เขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ 
หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ จากนัน้ใหต้ดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ 

2 บนเพจแกไ้ขคาํขอตวัอย่าง ป้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นสาํหรบัคาํขอตวัอย่าง  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์คาํขอตวัอย่าง โปรดดทูี ่ฟิลด์คาํขอตวัอย่าง (ในหน้า 602) 

3 บนัทกึเรคคอรด์คาํขอตวัอยา่ง 

4 บนเพจรายละเอยีดคาํขอตวัอยา่ง ใหไ้ปทีส่ว่น รายการคาํขอตวัอย่าง  
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หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นทีค่ณุตอ้งการในเพจของคณุ ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง ทีมุ่มบนดา้นขวาของเพจนัน้ และเพิม่สว่นนัน้เขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ 
หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ จากนัน้ใหต้ดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ 

5 ในสว่นรายการคาํขอตวัอย่าง:  

a คลกิที ่ใหม ่เพือ่เพิม่รายการคาํขอตวัอย่างของตวัอย่างผลติภณัฑท์ีข่อแต่ละรายการ 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดต้ัง้คา่ ใชง้านการฟิลเตอรข์องการเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัส่วนพนกังานขาย 
เฉพาะผลติภณัฑท์ีม่กีารปนัสว่นไปยงัพนักงานขายเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏในเครือ่งมอืเลอืกผลติภณัฑ์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การตัง้คา่การฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกตามเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัพนักงานขาย 

b ในเพจ แกไ้ขรายการคาํขอตวัอย่าง ใหป้้อนขอ้มลูทีจ่ําเป็นสาํหรบัรายการคาํขอตวัอย่าง 

ตารางทีต่อนทา้ยของขัน้ตอนนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลดบ์างฟิลด์ของรายการคาํขอตวัอย่าง 

c บนัทกึเรคคอรด์รายการคาํขอตวัอย่าง 

d เพิม่รายการคาํขอตวัอย่างเพิม่เตมิตามทีต่อ้งการ   

6 ทาํซํ้าขัน้ตอน 1-5 เพือ่เพิม่รายการคาํขอตวัอย่างในเรคคอรด์การตดิต่อ 

7 เมือ่พรอ้ม คลกิที ่สง่ เพือ่สง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการประมวลผล 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การสง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงั 
 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เลขทีร่ายการในใบสัง่ (จําเป็น) ฟิลด์ตวัเลขทีแ่สดงรายการในใบสัง่ 

ปรมิาณ  (จําเป็น) จํานวนตวัอย่างทีข่อ ซึง่ตอ้งเป็นจํานวนเตม็บวกทีไ่มใ่ชศู่นย์ Oracle CRM On Demand 
จะแสดงขอ้ความเตอืนหากคณุป้อนรายการใดรายการหนึง่ต่อไปนี้: 

 คา่ทีเ่กนิคา่ในฟิลด์ปรมิาณสงูสดุในเรคคอรด์การปนัสว่นของคณุ 

 คา่ทีเ่กนิหรอือยูภ่ายใน 10% ของฟิลด์ปรมิาณสงูสดุต่อลกูคา้ในเรคคอรด์การปนัสว่นของคุณ 

ผลติภณัฑ์  (จําเป็น) ชือ่ของผลติภณัฑ ์เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายถดัจากแต่ละผลติภณัฑท์ีค่ณุตอ้งการรอ้งขอ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ผลติภณัฑ ์โปรดดูที ่
การตัง้คา่ผลติภณัฑข์องบรษิทั และ ฟิลด์ผลติภณัฑ ์(ในหน้า 576) 

มเีพยีงผลติภณัฑ์ทีม่ปีระเภทชนดิเป็น ตวัอย่างทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มูล หรอืรายการคาํขอตวัอย่างทีต่รงตามเงือ่นไขต่อไปนี้เทา่นัน้ 
ทีจ่ะสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์การตดิต่อได:้ 

 ผลติภณัฑไ์มไ่ดถู้กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกั 

 ไดม้กีารปนัส่วนผลติภณัฑไ์ปยงัพนกังานขายแลว้ และผูดู้แลระบบของบรษิทัไดต้ัง้คา่ ใชง้านการฟิลเตอรก์ารเลอืกผลติภณัฑแ์ยกตามการปนัสว่นพนักงานขาย 
แลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่การฟิลเตอรร์ายการสาํหรบัเลอืกตามเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัพนักงานขาย 

 ผลติภณัฑส์ามารถใชง้านได้ ณ วนัทีต่ดิต่อในปจัจุบนั 

ใบสัง่ (จําเป็น) ฟิลด์นี้ระบใุบสัง่หลกัของคาํขอตวัอย่าง ตามคา่ดฟีอลต์ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีว แต่สามารถปรบัแต่งใหเ้ป็นฟิลด์ทีไ่มใ่ชแ่บบอ่านอย่างเดยีวได ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัแต่ง โปรดดูที ่Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition  

ข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สถานะ (จําเป็น) คา่ดฟีอลต์ของฟิลด์นี้คอื รอดําเนนิการ เมือ่คณุสง่ใบสัง่คาํขอตวัอย่างสาํหรบัผลติภณัฑ ์คา่ในฟิลด์นี้จะเปลีย่นเป็น สง่แลว้ คา่ทีเ่ป็นไปไดข้องฟิลด์นี้คอื: 

 ใหม ่

 เปิด 

 จอง 

 อยู่ระหวา่งจดัสง่ 

 รบับางสว่น 

 สง่สนิคา้บางสว่น 

 รอดําเนนิการ 

 จดัสง่แลว้  

 เรยีกเกบ็แลว้ 

 ชาํระแลว้ 

 ตดิตัง้แลว้ 

 ปิด 

 ยกเลกิแลว้ 

 ระงบั 

 อนัตราย 

 ตามจรงิ 

 อนุมตั ิ

 ทีค่าดไว ้

 ปฏเิสธ 

 รอการอนุมตั ิ

 เสรจ็สมบูรณ์ 

 สง่แลว้  

 - 

 ทีเ่ลอืก  

 เครดติไมผ่า่น 

 การตรวจสอบกจิกรรม 

 ลม้เหลว 

 คา้งสง่ 

 ระหวา่งดําเนนิการ 

 ประมวลผลแลว้ 

 ไดร้บัแลว้ 

 ลงนาม 

 โมฆะ 
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การบนัทึกข้อมลูรายละเอียดการติดต่อเป็นเทมเพลท 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อเป็นเทมเพลท 

ในการบนัทึกข้อมูลรายละเอียดการติดต่อเป็นเทมเพลท 

 ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ คลกิปุ่มทีเ่หมาะสมดงันี้: 

 บนัทึกเป็น Smart Call ส่วนตวั จํากดัเทมเพลทใหคุ้ณสามารถใชง้านไดค้นเดยีว 

 บนัทึกเป็น Smart Call ส่วนกลาง เพิม่เทมเพลทเป็นรายการสาํหรบัใหผู้อ้ ืน่ใช ้

หมายเหตุ ในแต่ละครัง้ทีคุ่ณคลกิปุ่ม เรคคอรด์จะถูกบนัทกึเป็นอกี Smart Call หนึง่ Oracle CRM On Demand จะยงัคงเปิดอยูใ่นเพจนี้ 
 

การส่งข้อมูลรายละเอียดการติดต่อสาํหรบัการติดตามสินค้าคงคลงั 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารสง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงั 

หมายเหตุ: 
หากเรคคอรด์การตดิต่อไมม่ใีบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อทีถู่กตอ้งหรอืเรคคอรด์ลายเซน็ทีเ่กีย่วขอ้งและการตรวจสอบเงือ่นไขเหลา่นี้กาํหนดโดยผูดู้แลระบบของคณุในเพจการกาํหนดการตัง้คา่เกีย่วกบั Life 
Science Oracle CRM On Demand จะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและป้องกนัไมใ่หม้กีารสง่การตดิต่อ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการกาํหนดคา่ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบั 
ใชง้านการตรวจสอบใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิตอ่ และ ใชง้านการตรวจสอบลายเซน็ ใน การกําหนดการตัง้คา่เกีย่วกบั Life Sciences 

เก่ียวกบัการส่งการติดต่อผูเ้ข้าร่วมการและการติดต่อบริษทั 
ในรลีสีของ Oracle CRM On Demand กอ่นรลีสี 24 หากคณุส่งขอ้มลูการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม Oracle CRM On Demand 
จะไมอ่นุญาตใหคุ้ณสง่ขอ้มลูการตดิตอ่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง และการตดิต่อบรษิทัจะคงอยู่ในสถานะคลุมเครอืไม่วา่การตดิต่อบรษิทัจะมรีายการสนิคา้คงคลงัและลายเซน็ทีถู่กตอ้งหรอืไม่ อย่างไรกต็าม ในรลีสี 
24 ไดม้กีารเพิม่ประสทิธภิาพคุณสมบตักิารสง่การตดิต่อบรษิทัดงันี้: 

 คณุสามารถสง่การตดิต่อบรษิทัโดยไมต่อ้งคาํนงึถงึสถานะของการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มทีเ่กีย่วขอ้ง  

 แมว้า่ไดม้กีารทาํเครือ่งหมายการตดิต่อบรษิทัเป็น สง่แลว้ การคลกิ สง่ ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อจะไมท่าํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด และ Oracle CRM On Demand 
จะยงัคงตรวจสอบการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มย่อยและสง่การตดิต่อเหลา่นัน้ หากยงัไมไ่ดส้ง่ 

 หากไมไ่ดท้ําเครือ่งหมายการตดิต่อบรษิทัเป็น สง่แลว้ การคลกิ สง่ ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อจะสง่การตดิต่อบรษิทันัน้และการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในสถานะ สง่แลว้ 
โดยไมท่าํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด 

 หากมกีารทาํเครือ่งหมายการตดิต่อบรษิทัและการตดิต่อผูเ้ขา้รว่มทัง้หมดวา่ สง่แลว้ และหากคณุคลกิ สง่ ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ Oracle CRM On Demand 
จะไมแ่สดงขอ้ผดิพลาด แต่จะไมป่ระมวลผลการตดิต่อต่อไปเพือ่ไมใ่หม้กีารจดัทาํเรคคอรด์ทีซ่ํ้ากนั 

ในการส่งข้อมูลรายละเอียดการติดต่อสาํหรบัการติดตามสินค้าคงคลงั 

 เมือ่ป้อนและบนัทกึขอ้มลูทัง้หมดบนเพจรายละเอยีดการตดิต่อแลว้ ใหค้ลกิที ่สง่ เพือ่สง่ขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการประมวลผล 

เมือ่คณุคลกิ สง่ การทาํรายการเบกิจ่ายจะถูกจดัทาํขึน้เพือ่บนัทกึตวัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่หอ้อกไป และจะเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี้ข ึน้: 

 สถานะของการตดิต่อบรษิทัเปลีย่นเป็นสง่แลว้ 

 สนิคา้คงคลงัตวัอย่างของพนกังานขายจะลดลงตามสนิคา้สง่เสรมิการขายและตวัอย่างทีใ่หไ้ปในการตดิต่อ 

หมายเหตุ: ใบสัง่คาํขอตวัอย่างจะไมส่ง่ผลกระทบต่อสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 
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 สง่ใบสัง่คาํขอตวัอย่างแลว้ 

 การตดิต่อบรษิทัจะถูกปิด  

 คณุสามารถดูไดเ้ฉพาะรายละเอยีดการตดิต่อบรษิทั 
 

เก่ียวกบัลายเซน็อิเลก็ทรอนิกส ์
Oracle CRM On Demand สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูลายเซน็ไวไ้ดอ้ย่างปลอดภยัในรปูแบบภาพสาํหรบัตวัอย่าง ภาพของลายเซน็จะจดัเกบ็ไวใ้น Oracle CRM On Demand 
โดยใชร้ปูแบบภาพมาตรฐาน ภาพของลายเซน็ คอื ชดุพกิดั x- และ y หรอืสตรงิ ซึง่สามารถเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู Oracle CRM On Demand ได ้

หากคุณเป็นผูดู้แลระบบ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายใชง้านการตรวจสอบลายเซน็ของเพจการตัง้คา่เกีย่วกบัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ทุกๆ 
กจิกรรมการตดิต่อทีไ่ดบ้นัทกึสาํหรบัตวัอย่างทีใ่หร้ะหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขายจะตอ้งมภีาพลายเซน็ทีเ่กีย่วขอ้ง การขอรบัลายเซน็อเิลก็ทรอนกิสจ์ากบุคคล (หรอืบรษิทั) 
ทีเ่ป็นผูร้บัตวัอย่างเป็นความรบัผดิชอบของพนกังานขายผูท้ ีท่าํการใหต้วัอย่าง โดยสามารถบนัทกึลายเซน็บนกระดาษหรอืแอปพลเิคชนัภายนอก (เชน่ อุปกรณ์โทรศพัทเ์คลือ่นที)่ แลว้จงึอปัโหลดไปยงั 
Oracle CRM On Demand ผา่นอนิเตอรเ์ฟสของไคลเอนต์แบบออฟไลน์ เชน่ iPad หรอือุปกรณ์พกพา พนกังานขายตอ้งบนัทกึลายเซน็เมือ่ไดท้าํการใหต้วัอย่างแลว้ 
พนกังานขายไมส่ามารถสง่การบนัทกึการตดิต่อใน Oracle CRM On Demand จนกวา่การบนัทกึลายเซน็จะถูกเชือ่มโยงกบัการตดิต่อ 

ผูดู้แลระบบ และผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัสทิธิส์ามารถดูภาพของลายเซน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบับนัทกึการตดิต่อใน Oracle CRM On Demand แต่ไมส่ามารถสรา้ง อปัเดต หรอืลบการบนัทกึลายเซน็ 
ผูดู้แลตวัอย่างตอ้งตรวจสอบภาพของลายเซน็อยู่เสมอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ลายเซน็ทีจ่ดัเกบ็จากผูต้ดิต่อในการตดิต่อทีแ่ตกต่างกนัจะสมํ่าเสมอ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใชท้ีจ่ําเป็นในการตรวจสอบลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส ์โปรดดูที ่การตรวจสอบลายเซน็อเิลก็ทรอนกิส์ (ในหน้า 568) 
 

การตรวจสอบลายเซน็อิเลก็ทรอนิกส์ 
ใชข้ ัน้ตอนต่อไปนี้ในการตรวจสอบลายเซน็ทีเ่กีย่วกบักจิกรรมการตดิต่อสาํหรบัตวัอย่างทีใ่ห ้
ขัน้ตอนนี้สมมตวิา่บทบาทและโปรไฟลก์ารเขา้ถงึของคณุถูกตัง้คา่เพือ่ใหคุ้ณสามารถดูบนัทกึลายเซน็ทีแ่นบอยู่กบัการตดิต่อ ตอ้งใชก้ารตัง้คา่ต่อไปนี้เพือ่ดูบนัทกึลายเซน็: 

 ตอ้งเปิดใชง้านสทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐานในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 

 ในการตัง้คา่การเขา้ถงึประเภทเรคคอรด์ในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ จะตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใช ้และ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ลายเซน็ 

 จะตอ้งมสีว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัลายเซน็ในโครงรา่งเพจรายละเอยีดการตดิต่อผูต้ดิตอ่สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 

 ในโปรไฟลก์ารเขา้ใชด้ฟีอลต์ของคณุ ในการตัง้คา่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์กจิกรรม 
จะตอ้งตัง้ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ลายเซน็ใหเ้ป็นคา่ทีท่าํใหค้ณุสามารถอ่านเรคคอร์ดลายเซน็ได ้

โดยปกต ิผูดู้แลระบบเทา่นัน้จะไดร้บัสทิธิก์ารเขา้ถงึเรคคอรด์ลายเซน็ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลายเซน็ โปรดด ูเกีย่วกบัลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส ์(ในหน้า 568) 

หมายเหตุ: หากโปรไฟลบ์ทบาทผูใ้ช ้และการเขา้ถงึถูกตัง้คา่ใหค้ณุสามารถดูเรคคอรด์ลายเซน็ทีแ่นบกบัการตดิต่อ คณุจะสามารถดูเรคคอรด์ลายเซน็ แต่คณุจะไมส่ามารถสรา้ง อปัเดต 
หรอืลบเรคคอรด์ลายเซน็ หรอื ภาพของลายเซน็ในเรคคอรด์เหลา่นัน้ นอกจากนัน้ หากไฟล์แนบอยู่กบัเรคคอรด์ลายเซน็คณุจะสามารถดูไฟล์ทีแ่นบ หรอืแทนทีด่ว้ยไฟลอ์ืน่ หรอืลบไฟลอ์อกจากเรคคอรด์ 

ในการตรวจสอบลายเซ็นตวัอย่าง 

1 ในโฮมเพจผูต้ดิต่อ เปิดผูต้ดิตอ่ทีค่ณุตอ้งการ 

2 ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ในสว่นกจิกรรมทีส่าํเรจ็แลว้ ใหไ้ปทีฟิ่ลด์หวัเรือ่งเพือ่เปิดเรคคอรด์กจิกรรมการตดิต่อทีคุ่ณตอ้งการ 

3 บนเพจรายละเอยีดการตดิต่อ ใหเ้ลือ่นไปยงัสว่นลายเซน็ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์ทีแ่สดงในสว่นลายเซน็ในแอปพลเิคชนัพืน้ฐาน 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ฟิลด์ชือ่ การคลกิลงิคม์ุมมองในฟิลด์นี้จะเปิดเรคคอรด์ลายเซน็ 



การทาํรายการตวัอย่าง 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัทีเ่ซน็ลายเซน็ มกีารบนัทกึวนัทีแ่ละลายเซน็ 

ชือ่ของผูต้ดิตอ่ ชือ่ของผูร้บัตวัอย่าง 

นามสกลุของผูต้ดิต่อ ชือ่สกลุของผูร้บัตวัอย่าง 

ชือ่ของพนกังานขาย ชือ่ของตวัแทนขายผูใ้หต้วัอย่าง 

นามสกลุของพนักงานขาย ชือ่สกลุของตวัแทนขายผูใ้หต้วัอย่าง 

4 คลกิลงิค์ ดู สาํหรบัเรคคอรด์ลายเซน็ทีค่ณุตอ้งการด ู

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถแกไ้ขรายละเอยีดของเรคคอรด์ลายเซน็ทีม่อียู่ หรอืจดัทาํเรคคอรด์ลายเซน็ใหม่ 

5 บนเพจรายละเอยีดลายเซน็ คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้ได:้  

 ดูภาพของลายเซน็ 

 คลกิแกไ้ขเพือ่เปิดเพจแกไ้ขลายเซน็ แลว้แนบไฟลก์บัเรคคอรด์ลายเซน็ หรอืดูหรอืลบไฟล์ทีแ่นบอยู่กบัเรคคอรด์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ในเพจรายละเอยีดลายเซน็ในแอปพลเิคชนัพืน้ฐาน 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอ

บ 
ฟิลด์ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบแสดงขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่ชือ่มโยงกบัตวัอยา่งทีใ่ห ้คณุไมส่ามารถแกไ้ข แทรก 
หรอืลบสว่นหนึง่สว่นใดของขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบได ้

ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบจะถูกอปัโหลดไปยงั Oracle CRM On Demand ผา่นอนิเตอรเ์ฟสของไคลเอนต์ออฟไลน์ เชน่ 
iPad หรอือุปกรณ์พกพา ฟิลด์นี้ประกอบดว้ยขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบทีส่มบูรณ์ตามภาษาทีร่ะบุไวส้าํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบ 
และจะแสดงขอ้ความทีต่รงกนัใหแ้กแ่พทย์เมือ่ลงนามรบัตวัอย่าง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง โปรดดูที ่
การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 589)    

เอกสารแนบ หากฟิลด์นี้แสดงบนเพจ คณุสามารถแนบไฟล์กบัเรคคอรด์ลายเซน็ได้ ซึง่ในตอนแรกฟิลด์จะแสดงไอคอนคลปิเอกสารในเพจแกไ้ขเรคคอรด์: 

 

คณุสามารถแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ลายเซน็ไดโ้ดยการคลกิไอคอนคลปิเอกสารในเพจแกไ้ขเรคคอรด์ แลว้เลอืกไฟล์ทีคุ่ณตอ้งการอปัโหลด 

หลงัจากอปัโหลดไฟลแ์ละบนัทกึเรคคอรด์แลว้ ฟิลด์เอกสารแนบบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์จะแสดงชือ่และขนาดของไฟลเ์อกสารแนบ 
บนเพจแกไ้ขเรคคอรด์ ฟิลด์จะปรากฏบนไอคอนคลปิหนบีกระดาษ และจะสามารถใชไ้อคอน X ในการลบไฟลไ์ด ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการแนบไฟลล์งในเรคคอรด์ การใชฟิ้ลด์เอกสารแนบ และขอ้มลูเกีย่วกบัการจํากดัขนาดไฟลแ์ละประเภทไฟล์ โปรดด ู
การแนบไฟลล์งในเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ (โปรดดูที ่"การแนบไฟล์กบัเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ" ในหน้า 142) 

 
 

เก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งการทาํรายการตวัอย่างและสินค้าคงคลงัตวัอย่าง 
ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการทํารายการตวัอย่าง ประเภทการทํารายการ และผลกระทบต่อสนิคา้คงคลงัตวัอย่างสาํหรบัตวัแทนขาย  

หมายเหตุ: การโอนออกและการปรบัสนิคา้คงคลงั (ตวัอย่างทีส่ญูหายและหาพบ) เป็นการทาํรายการทีผู่ใ้ชส้รา้งขึ้น Oracle CRM On Demand 
จะสรา้งประเภทการทาํรายการการเบกิจ่ายและการโอนเขา้ 
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เรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่าง คาํอธิบาย ประเภทการทํารายการ ผลกระทบสินค้าตวัอย่างคงคลงั 

การทาํรายการเบกิจ่าย การทาํรายการทีต่วัแทนขายสง่และใหต้วัอย่าง Oracle 
CRM On Demand 
จะสรา้งการทาํรายการเบกิจ่ายโดยอตัโนมตัเิมือ่ตวัแทนขาย

ใหต้วัอย่างในระหว่างการตดิต่อการขาย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ูการดูการทาํรายการเบกิจ่าย 
(ในหน้า 551) 

การเบกิจ่าย การทาํรายการตวัอย่างประเภทการเบกิจ่ายจะถูกลบออกจากสิ

นคา้คงคลงัตวัอย่างของตวัแทนขาย 

การทาํรายการทีไ่ดร้บั การทาํรายการทีต่วัแทนขายไดร้บัตวัอย่าง 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งรบัทราบถงึการไดร้บัตวัอย่าง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การรบัทราบการไดร้บัสนิคา้ตวัอย่างคงคลงั (โปรดดูที ่
"การรบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง" ในหน้า 
538) 

โอนเขา้ การทาํรายการตวัอย่างของประเภทการโอนเขา้จะถูกเพิม่ลงใน

สนิคา้ตวัอย่างคงคลงัของตวัแทนขาย 

การทํารายการทีส่ง่ การทาํรายการทีต่วัแทนขายโอนตวัอย่างไปยงัผูใ้ชอ้ืน่ 
หรอืสง่ตวัอย่างทีไ่มใ่ชก้ลบัไปยงัสาํนกังานใหญ่ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํการโอนตวัอย่าง 
(ในหน้า 547) 

โอนออก  การทาํรายการตวัอยา่งของประเภทการโอนออกจะถูกลบออกจ

ากสนิคา้ตวัอยา่งคงคลงัของตวัแทนขาย 

การทาํรายการปรบัปรงุ การทาํรายการทีจ่ดัทาํขึน้โดยตวัแทนขายเพือ่ปรบัสว่นทีแ่ต

กต่างใหต้รงกนัระหวา่งจํานวนของตวัอย่างจรงิและเรคคอรด์

ใน Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การปรบัการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 549) 

การปรบัสนิคา้คงคลงั การทาํรายการตวัอย่างของประเภทการปรบัสนิคา้คงคลงัจะถูกเ

พิม่หรอืลบออกจากสนิคา้คงคลงัของตวัแทนขายตามความจําเป็

น ตวัอย่างเชน่:  

การทาํรายการตวัอย่างของประเภทการปรบัสนิคา้คงคลงัพรอ้มเ

หตุผลการปรบัทีพ่บจะถูกเพิม่ลงในสนิคา้ตวัอยา่งคงคลงัของตวั

แทนขาย ในกรณีนี้ 
คา่ในฟิลด์ปรมิาณสาํหรบัสนิคา้การทาํรายการจะถูกมองวา่เป็น

จํานวนบวก  

การทาํรายการทีส่ญูหาย การทาํรายการทีจ่ดัทาํขึน้โดยตวัแทนขายเพือ่บนัทกึตวัอย่า

งทีส่ญูหายไป 
การทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหายจะถูกสง่เป็นการปรบัแต่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ู
การจดัทาํการทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหายและคน้พบ 
(โปรดดูที ่
"การจดัทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหายและคน้พบ" ในหน้า 
550) 

การปรบัสนิคา้คงคลงั 
พรอ้มเหตุการการสญูหาย 

การทาํรายการตวัอย่างของประเภทการปรบัสนิคา้คงคลงัพรอ้มเ

หตุผลการปรบัทีส่ญูหายจะถูกลบออกจากสนิคา้ตวัอย่างคงคลงั

ของตวัแทนขาย ในกรณีนี้ 
คา่ในฟิลด์ปรมิาณสาํหรบัสนิคา้การทาํรายการจะถูกมองวา่เป็น

จํานวนลบ 

 
 

การตรวจสอบกิจกรรมตวัอยา่ง 
ผูดู้แลตวัอย่างจะรบัผดิชอบสนิคา้ตวัอย่างคงคลงัของบรษิทั รวมทัง้ทาํการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการตรวจสอบกจิกรรมของสนิคา้ตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะตอ้งไดร้บัมอบหมายใหท้าํหน้าทีผู่ดู้แลระบบและตอ้งมสีทิธิต์่อไปนี้: 

 สทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพื้นฐาน 

 สทิธิใ์ชง้านการปรบัปรงุรายการตวัอยา่ง 
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ในการตรวจสอบกจิกรรมของสนิคา้ตวัอย่าง ใหค้ลกิรายการทีค่ณุตอ้งการตรวจสอบในสว่นรายการการทาํรายการตวัอย่างในโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่าง 
ตารางต่อไปนี้จะอธบิายวตัถุประสงคข์องแต่ละรายการ 

รายการการทาํรายการตวัอย่าง ฟิลเตอร ์

การทาํรายการเบกิจ่าย แสดงตวัอย่างทัง้หมดทีถู่กสง่และให ้

การตรวจสอบรายการนี้จะทาํใหผู้ดู้แลตวัอย่างสามารถดตูวัอย่างทัง้หมดทีใ่ห ้

การทาํรายการทีส่ง่ แสดงตวัอย่างทัง้หมดทีถู่กสง่และโอน 

การตรวจสอบรายการนี้จะทาํใหผู้ดู้แลตวัอย่างสามารถดตูวัอย่างทัง้หมดทีถู่กสง่กลบัหรอืมกีารโอนระหวา่งผูใ้ช ้

การทาํรายการทีไ่ดร้บั แสดงตวัอย่างทัง้หมดทีถู่กสง่และไดร้บั 

การตรวจสอบรายการนี้จะทาํใหผู้ดู้แลตวัอย่างสามารถดสูนิคา้ทีไ่ดร้บัระหวา่งผูใ้ช ้

การทาํรายการปรบัปรงุ แสดงการทาํรายการปรบัปรุงทัง้หมดทีถู่กสง่ 

การตรวจสอบรายการนี้จะทาํใหผู้ดู้แลตวัอย่างสามารถดูประเภทการทาํรายการปรบัปรุงทัง้หมดทีถู่กสง่โดยผูใ้ช ้
และผูดู้แลตวัอย่างสามารถทาํการกระทบยอดเพือ่หาสว่นต่างระหวา่งจํานวนทีน่บัไดก้บัเรคคอรด์ใน Oracle CRM 
On Demand 

การทาํรายการทีส่ญูหาย แสดงตวัอย่างทีส่ญูหายทีถู่กสง่เป็นการปรบัยอด 

การตรวจสอบรายการนี้จะทาํใหผู้ดู้แลระบบสามารถดูตวัอย่างทีส่ญูหายได ้

สาํหรบัขอ้มลูในการดูหรอืจดัทาํรายการเหลา่นี้ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) และ การจดัทาํและแกไ้ขรายการ (ในหน้า 110)  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

ในการจดัทาํรายการใหม ่ใหค้ลกิ ใหม่ 

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้
 

ฟิลดก์ารทาํรายการตวัอย่าง 
ใชเ้พจแกไ้ขการทาํรายการตวัอย่างเพือ่เพิม่การทํารายการตวัอย่างหรอือปัเดตรายละเอยีดของการทาํรายการตวัอย่างทีม่สีถานะเป็น ระหวา่งดําเนนิการ 
เพจแกไ้ขการทาํรายการตวัอย่างจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของการทาํรายการตวัอย่าง 

เคลด็ลบั: คณุยงัสามารถแกไ้ขขอ้มลูการทํารายการตวัอย่างในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่างและเพจรายละเอยีดการทาํรายการตวัอย่างไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ 
โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของการทาํรายการตวัอย่าง ฟิลด์ต่างๆ ทัง้หมดเหลา่นี้อาจไมส่ามารถใชง้านไดข้ ึน้กบัประเภทของการทาํรายการตวัอย่างทีคุ่ณเปิด (โอนเขา้ 
โอนออก การปรบัสนิคา้คงคลงั การเบกิจ่าย ตวัอย่างสญูหาย)  

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลการทาํรายการหลกั 

ชือ่ ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัของการทาํรายการตวัอย่าง (คา่นี้สรา้งโดยระบบ) 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัที ่ วนัทีข่องการทาํรายการตวัอย่าง  

เมือ่คณุป้อนวนัทีท่ ีอ่ยู่ในงวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้าน ฟิลด์ "งวดสนิคา้คงคลงั: วนัทีเ่ริม่ตน้" และ "งวดสนิคา้คงคลงั: วนัทีส่ ิน้สดุ" 
จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตั ิขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้ หากคณุป้อนวนัทีท่ ีไ่มอ่ยู่ภายในงวดสนิคา้คงคลงัทีม่อียู่ 
คณุสามารถป้อนวนัทีใ่นอนาคตได ้หากผูดู้แลระบบของคณุไดต้ัง้คา่สง่การตดิต่อในอนาคตและการทาํรายการตวัอย่างไดไ้ว ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Life Sciences 

หมายเหตุ: หากคุณสง่การตดิต่อในอนาคตเพือ่เริม่การทาํรายการ Oracle CRM On Demand 
จะเชือ่มโยงเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างกบังวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้าน การทาํรายการตวัอย่างจะยงัคงเชือ่มโยงกบังวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านในปจัจุบนั 
แมว้า่คณุจะปิดงวดสนิคา้คงคลงักอ่นวนัทีม่กีารตดิต่อในอนาคตกต็าม การทาํรายการตวัอย่างจะไมเ่ชือ่มโยงกบังวดสนิคา้คงคลงัทีเ่ป็นปจัจุบนัมากกว่า 

ไมส่ามารถจดัทาํการทาํรายการตวัอย่างสาํหรบังวดทีก่ระทบยอด Oracle CRM On Demand จะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 
หากคุณป้อนวนัทีท่ ีอ่ยู่ภายในงวดทีก่ระทบยอดหรอืงวดทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน 

ประเภท ประเภทการทาํรายการตวัอย่าง อาจเป็นประเภทใดประเภทหนึง่ต่อไปนี้: 

 โอนออก 

 การปรบัสนิคา้คงคลงั 

 ตวัอย่างทีส่ญูหาย 

 คาํขอตวัอย่าง 

 การเบกิจ่าย 

 โอนเขา้ 

โอนออก การปรบัสนิคา้คงคลงั ตวัอย่างสญูหาย และคาํขอตวัอย่าง เป็นการทาํรายการทีผู่ใ้ชส้รา้งขึน้ 
การเบกิจ่ายและการโอนเขา้เป็นการทาํรายการทีร่ะบบสรา้งขึน้ 

หมายเหตุ: เป็นสิง่สาํคญัทีค่ณุตอ้งไมป่รบัแต่งหรอืเปลีย่นแปลงลาํดบัของประเภทรายการสาํหรบัเลอืกของการตัง้คา่ฟิลด์การทาํรายการตวัอย่าง 
เนื่องจากการทาํงานของประเภทรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้อาจไดร้บัผลกระทบ 

สถานะ สถานะการทาํรายการตวัอย่าง อาจเป็นสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้: 

 ระหวา่งดําเนนิการ 

 สง่แลว้ 

 ประมวลผลแลว้มขีอ้มลูไมต่รงกนั 

 ระหวา่งจดัสง่ 

 ประมวลผลแลว้ 

 ปรบัปรงุแลว้ 

วนัทีส่ง่ทีค่าดไว ้ วนัทีค่รบกาํหนดในการสง่ตวัอย่าง 

เลขทีก่ารตรวจสอบ ตวัเลขทีไ่มซ่ํ้ากนัทีคุ่ณและลกูคา้สามารถใชใ้นการตดิตามการสง่ตวัอย่าง 

จํานวนแพค็เกจทีส่ง่ จํานวนแพค็เกจทีม่อียู่ในตวัอย่าง 

โอนถงึ บุคคลทีไ่ดร้บัการบนัทกึการทาํรายการโอนถงึ ซึง่บุคคลนี้จะไดร้บัตวัอย่างและตอ้งรบัทราบการรบัตวัอย่าง  

เมือ่จดัทาํการทาํรายการโอนออก ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โอนจาก บุคคลทีเ่ป็นผูโ้อนตวัอย่าง (ซึง่กค็อืบุคคลทีจ่ดัทาํการทาํรายการโอนออก) 

วนัทีเ่ริม่ตน้งวดสนิคา้คงคลงั วนัทีเ่ริม่ตน้ของงวดสนิคา้คงคลงัทีส่มัพนัธ์กบัการทาํรายการตวัอย่าง 
ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีวซึง่จะมกีารป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัเิมือ่วนัทีท่ ีค่ณุป้อนอยู่ภายในงวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านอยู่เทา่นัน้ 

งวดสนิคา้คงคลงัจะจํากดัหมายเลขลอ็ตของผลติภณัฑแ์ละตวัอย่างทีส่ามารถเลอืกไดเ้มือ่เพิม่บรรทดัสนิคา้ทีท่าํรายการ 
และนอกจากนี้ยงัช่วยใหแ้น่ใจไดว้า่จะมเีฉพาะหมายเลขลอ็ตของผลติภณัฑแ์ละตวัอยา่งทีใ่ชไ้ดเ้ทา่นัน้ใหเ้ลอืกสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงัทีเ่ลอืก 

วนัทีส่ ิ้นสดุงวดสนิคา้คงคลงั วนัทีส่ ิ้นสดุของงวดสนิคา้คงคลงัทีส่มัพนัธ์กบัการทาํรายการตวัอย่าง 
ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีวซึง่จะมกีารป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัเิมือ่วนัทีท่ ีค่ณุป้อนอยู่ภายในงวดสนิคา้คงคลงัทีใ่ชง้านอยู่เทา่นัน้ 

งวดสนิคา้คงคลงัจะจํากดัหมายเลขลอ็ตของผลติภณัฑแ์ละตวัอย่างทีส่ามารถเลอืกไดเ้มือ่เพิม่บรรทดัสนิคา้ทีท่าํรายการ 
และนอกจากนี้ยงัช่วยใหแ้น่ใจไดว้า่จะมเีฉพาะหมายเลขลอ็ตของผลติภณัฑแ์ละตวัอย่างทีใ่ชไ้ดเ้ทา่นัน้ใหเ้ลอืกสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงัทีเ่ลอืก 

เหตุผลการปรบัปรงุ เหตุผลในการจดัทาํหรอืปรบัปรงุการทาํรายการตวัอย่าง รหสัเหตุผลมดีงัต่อไปนี้: 

 สญูหาย 

 พบ 

 การขโมย 

 ขอ้ผดิพลาดบุคคล 

 การนบัครัง้แรก 

 คําขอ 

ความเหน็ ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทาํรายการตวัอย่างในฟิลด์นี้ 

เอกสารแนบ หากฟิลด์นี้แสดงบนเพจ คณุสามารถแนบไฟล์กบัเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างได ้
ซึง่ในตอนแรกฟิลด์จะแสดงไอคอนคลปิเอกสารในเพจแกไ้ขเรคคอรด์: 

 

คณุสามารถแนบไฟลก์บัเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างไดโ้ดยการคลกิไอคอนคลปิเอกสารในเพจแกไ้ขเรคคอรด์ แลว้เลอืกไฟล์ทีคุ่ณตอ้งการอปัโหลด 

หลงัจากทีไ่ฟลถ์ูกอปัโหลดและเรคคอรด์ถูกบนัทกึแลว้ ฟิลดเ์อกสารแนบในเพจรายละเอยีดเรคคอร์ดจะแสดงชือ่และขนาดของไฟลเ์อกสารแนบ 
นอกจากนี้ ในเพจการแกไ้ขเรคคอรด์ ฟิลดจ์ะแสดงไอคอนคลปิเอกสารและไอคอน X ทีส่ามารถใชใ้นการลบไฟลอ์อกดว้ย 

คณุสามารถแนบไฟลก์บัเรคคอรด์การทาํรายการตวัอย่างแต่ละรายการไดเ้พยีงหนึง่ไฟลเ์ทา่นัน้  

สาํหรบัคาํแนะนําในการแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ผา่นทางฟิลด์เอกสารแนบ และขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้จํากดัของขนาดไฟลแ์ละประเภทของไฟล ์โปรดดูที ่
การแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ผา่นฟิลด์เอกสารแนบ (ในหน้า 142) 

ข้อมูลผูติ้ดต่อหลกั 

หมายเหตุ: ขอ้มลูทีอ่่านไดอ้ย่างเดยีวนี้ถูกใสส่าํหรบัการทาํรายการการเบกิจ่ายเทา่นัน้ Oracle CRM On Demand 
จะสรา้งการทาํรายการการเบกิจ่ายโดยอตัโนมตัเิมือ่พนกังานขายสง่มอบหรอืเบกิจ่ายตวัอย่างในระหวา่งการตดิต่อขาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การมอบตวัอย่างในระหวา่งการตดิต่อขาย 
(โปรดดูที ่"การใหต้วัอย่างในระหวา่งการตดิตอ่จากฝา่ยขาย" ในหน้า 552) และ การดูการทํารายการการเบกิจ่าย (โปรดดูที ่"การดูการทาํรายการเบกิจ่าย" ในหน้า 551) 

ผูต้ดิต่อ ชือ่เตม็ของแพทยแ์ละผูต้ดิต่อของโรงพยาบาลทีท่ําการเบกิจ่ายให ้

ชือ่ของผูต้ดิตอ่ ชือ่ของผูต้ดิตอ่ทีเ่บกิจ่ายให ้
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

นามสกลุของผูต้ดิต่อ นามสกลุของผูต้ดิต่อทีเ่บกิจ่ายให ้

ประเภทผูต้ดิต่อ ประเภทผูต้ดิต่อ 

ผูต้ดิต่อของบรษิทั บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อนี้ 

อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่นี้ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูการทาํรายการตวัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 543) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 544) 

 การจดัการการทาํรายการตวัอย่าง (ในหน้า 546) 
 

สินค้าท่ีทาํรายการ 
ใชโ้ฮมเพจสนิคา้ทีท่าํรายการ ในการจดัทาํ อปัเดต และตดิตามสนิคา้ทีท่าํรายการสาํหรบัตวัอย่าง  

สนิคา้ทีท่าํรายการ จะบนัทกึรายละเอยีดของตวัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํารายการตวัอย่าง สาํหรบัการทํารายการตวัอย่างแต่ละรายการ 
ตอ้งมรีายการสนิคา้ในสนิคา้ทีท่าํรายการหนึง่รายการหรอืมากกวา่ ขอ้มลูนี้จะใชค้าํนวณการนบัทีก่ําลงัรนัของสนิคา้คงคลงัสาํหรบัพนักงานขาย 
การทาํรายการตวัอยา่งจะใชใ้นกระบวนการกระทบยอดเพือ่ทาํบญัชสีาํหรบัตวัอย่างและสนิคา้สง่เสรมิการขายทัง้หมดทีไ่ดม้อบหมายใหก้บัพนักงานขาย  
 

การจดัการสินค้าท่ีทาํรายการ 
สาํหรบัขัน้ตอนในการจดัการสนิคา้ทีท่าํรายการ โปรดดูที:่ 

 การแกไ้ขตวัอย่างในสนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 575) 

 การแกไ้ขลอ็ตตวัอย่างในสนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 575) 

 การเพิม่สนิคา้ทีท่าํรายการลงในการทาํรายการตวัอยา่ง (ในหน้า 551) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 



การทาํรายการตวัอย่าง 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 สนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 574) 

 ฟิลด์สนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 576) 

 ฟิลด์ผลติภณัฑ ์(ในหน้า 576) 
 

การแก้ไขตวัอย่างในสินค้าท่ีทาํรายการ 
ใชเ้พจแกไ้ขผลติภณัฑเ์พือ่แกไ้ขตวัอย่างในสนิคา้ทีท่าํรายการ เพจแกไ้ขผลติภณัฑม์ฟิีลด์ทัง้หมดสําหรบัผลติภณัฑ ์

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการแกไ้ขตวัอย่างในสนิคา้ทีท่าํรายการ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน  

ในการแก้ไขตวัอย่างสินค้าทีท่าํรายการ 

1 ในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่าง ใหเ้จาะขอ้มลูฟิลด์ชือ่เพือ่เปิดเรคคอรด์การทาํรายการทีคุ่ณต้องการกระทบยอด 

หมายเหตุ: เรคคอรด์การทาํรายการทีคุ่ณเปิดตอ้งมสีถานะอยู่ระหวา่งดําเนนิการ ไมส่ามารถแกไ้ขการทาํรายการทีม่สีถานะสง่แลว้ 

2 ในเพจรายละเอยีดการทาํรายการตวัอย่าง ใหไ้ปทีร่ายการบรรทดัสนิคา้ทีท่าํรายการทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข 

3 ในฟิลด์ตวัอย่างของรายการบรรทดัสนิคา้ทีท่าํรายการ ใหค้ลกิทีไ่อคอนคน้หาเพือ่เลอืกตวัอย่างอืน่ทีจ่ะเชือ่มโยงกบัรายการบรรทดัสนิคา้ทีท่าํรายการหากจําเป็น 

4 ในฟิลด์ตวัอย่างของรายการบรรทดัสนิคา้ทีท่าํรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่ตวัอย่าง คลกิแกไ้ขในเพจรายละเอยีดผลติภณัฑ ์และแกไ้ขฟิลด์ทีต่อ้งการ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ฟิลด์ผลติภณัฑ ์(ในหน้า 576) 
 

การแก้ไขลอ็ตตวัอย่างในสินค้าท่ีทาํรายการ 
ใชเ้พจแกไ้ขลอ็ตตวัอย่างเพือ่ปรบัแต่งลอ็ตตวัอย่างในรายการการทาํรายการ เพจแกไ้ขลอ็ตตวัอย่างจะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบัลอ็ตตวัอย่าง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่ตอ้งการปรบัแต่งลอ็ตตวัอย่างในรายการการทาํรายการ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน  

เมือ่ต้องการปรบัแต่งลอ็ตตวัอย่างในรายการการทาํรายการ 

1 ในเพจรายการการทาํรายการตวัอย่าง ใหเ้จาะขอ้มลูฟิลด์ชือ่เพือ่เปิดเรคคอรด์การทาํรายการทีคุ่ณต้องการกระทบยอด  

หมายเหตุ: เรคคอรด์การทาํรายการทีคุ่ณเปิดตอ้งมสีถานะเป็นอยู่ระหวา่งดําเนินการ การทาํรายการทีม่สีถานะเป็นสง่แลว้จะไมส่ามารถแกไ้ขได ้

2 ในเพจรายละเอยีดการทาํรายการตวัอย่าง ใหไ้ปทีร่ายการบรรทดัสนิคา้ทีท่าํรายการทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข 

3 ในฟิลด์หมายเลขลอ็ตของรายการการทาํรายการ ใหค้ลกิไอคอนคน้หาเพือ่เลอืกลอ็ตตวัอย่างอืน่ทีส่มัพนัธ์กบัรายการการทาํรายการ ถา้ตอ้งการ 

หมายเหตุ: มเีพยีงลอ็ตตวัอย่างทีก่าํลงัถกูตดิตามโดยหมายเลขลอ็ตในสนิคา้คงคลงัเทา่นัน้ (กลา่วคอื ลอ็ตตวัอย่างทีม่กีารกาทีก่ลอ่งกาเครือ่งหมาย สนิคา้คงคลงัแยกตามลอ็ต) ทีม่ใีหเ้ลอืก 

4 ในฟิลด์หมายเลขลอ็ตของรายการการทาํรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่ของลอ็ตตวัอย่าง คลกิ แกไ้ขบนเพจรายละเอยีดลอ็ตตวัอย่าง แลว้ปรบัแต่งฟิลด์ลอ็ตตวัอย่างตามความตอ้งการ (โปรดดูที ่
ฟิลด์ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 588) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ) 

 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

 

576  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

ฟิลดสิ์นค้าท่ีทาํรายการ 
ใชเ้พจแกไ้ขสนิคา้ทีท่าํรายการ เพือ่เพิม่หรอือปัเดตรายละเอยีดสนิคา้ทีท่าํรายการทีม่อียู ่ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขสนิคา้ทีท่าํรายการในเพจรายละเอยีดสนิคา้ทีท่าํรายการได้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ ดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของสนิคา้ทีท่าํรายการ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เลขทีร่ายการ ตวัเลขทีไ่มซ่ํ้ากนัทีร่ะบุใหก้บัแต่ละรายการดว้ยตนเอง 

ตวัอย่าง ชือ่ของตวัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขาย 

เลขทีล่อ็ต ตวัเลขหรอืชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนัทีร่ะบุใหก้บัตวัอย่างเพือ่วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ ซึง่อาจมหีรอืไม่มกีารตรวจสอบตวัอย่างตามเลขทีล่อ็ต ฟิลด์นี้จะป้อนขอ้มลูหรอืไมก่ไ็ด้ 

หมายเหตุ: ในการเพิม่หรอือปัเดตสนิคา้ทีท่าํรายการ ใหค้ลกิไอคอนคน้หาเพือ่เลอืกลอ็ตตวัอย่าง เฉพาะลอ็ตตวัอย่างทีม่กีารตดิตามโดยเลขทีล่อ็ตในสนิคา้คงคลงั 
(หมายถงึลอ็ตตวัอย่างทีม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสนิคา้คงคลงัแยกตามลอ็ต) จงึจะมใีหเ้ลอืก สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัลอ็ตตวัอย่าง ดูที ่ลอ็ตตวัอย่าง 
(ในหน้า 586) และ ฟิลด์ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 588) 

ปรมิาณ ปรมิาณตวัอย่าง ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

หมายเหตุ: หากคา่ปรมิาณน้อยกวา่ปรมิาณเริม่แรกของสนิคา้คงคลงัตวัอย่างทีโ่อนมาจากสาํนักงานใหญ่ ใหใ้ชเ้ครือ่งหมายลบและตวัเลข ฟิลด์นี้จะใชใ้นการปรบัยอด 
เชน่ สนิคา้สญูหาย ถูกขโมย หรอืเกดิขอ้ผดิพลาดของบุคคล 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของสนิคา้ทีท่าํรายการ: 

 สนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 574) 

 การจดัการสนิคา้ทีท่าํรายการ (ในหน้า 574) 

 การเพิม่สนิคา้ทีท่าํรายการลงในการทาํรายการตวัอยา่ง (ในหน้า 551) 
 

ฟิลดผ์ลิตภณัฑ ์
ใชเ้พจแกไ้ขผลติภณัฑเ์พือ่กาํหนดและจดัการรายการของผลติภณัฑข์องบรษิทัของคณุ เพจแกไ้ขผลติภณัฑจ์ะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดของผลติภณัฑ ์
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ผลติภณัฑ์สาํหรบับรษิทัของคณุ โปรดดูที ่การตัง้ค่าผลติภณัฑข์องบรษิทั  

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขผลติภณัฑใ์นเพจรายการผลติภณัฑ์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของผลติภณัฑ ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลผลิตภณัฑ์หลกั 



การทาํรายการตวัอย่าง 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่ผลติภณัฑ์ ชือ่ของผลติภณัฑ ์

ชนดิผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ทีถู่กกาํหนดโดยผูดู้แลระบบผลติภณัฑข์องบรษิทัอาจเป็นชนดิใดชนดิหนึง่ดงัต่อไปนี้ 

 ตวัอย่างยาทีใ่ห ้

 สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้

หมายเหตุ; อย่าเปลีย่นขอ้มลูทีใ่หเ้ลอืกของชนดิผลติภณัฑ์ ฟิลเตอรบ์างฟิลเตอรใ์น Oracle CRM On Demand 
ถูกสรา้งขึน้สาํหรบัตวัอย่างทีใ่หแ้ละสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้คณุสามารถเพิม่ชนดิผลติภณัฑใ์หม ่ซึง่ข ึน้กบัความตอ้งการของลกูคา้ของคณุ 

ทางแกป้ญัหา ไฟลภ์าพผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์นี้ ไฟลภ์าพถูกใชเ้พือ่อธบิายผลติภณัฑใ์นระหวา่งการตดิต่อการขาย 

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะมใีหใ้ชไ้ดก้บั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 
และอาจไมม่ใีหใ้ชใ้นการกําหนดคา่ของคุณ ถา้คุณตอ้งการฟิลด์นี้ และฟิลด์นี้ไม่มใีหใ้ช ้ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ 

เลขทีช่ ิน้สว่น หมายเลขชิน้สว่นผูผ้ลติทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ บรษิทัจะระบุหมายเลขชิน้สว่น 

สัง่ซือ้ได ้ กลอ่งกาเครือ่งหมายเพือ่ระบุวธิทีีส่ามารถสัง่ซือ้ผลติภณัฑต์วัอย่าง 

 ถา้เลอืกไว ้พนกังานขายจะสามารถสัง่ผลติภณัฑ์ตวัอย่างไดแ้ละสามารถจดัสง่จากบรษิทัไปถงึแพทย์ คลนิกิ หรอืโรงพยาบาลได ้

 ถา้ไมเ่ลอืก จะไดร้บัตวัอย่างเมือ่พนกังานขายมาสง่มอบใหเ้ทา่นัน้ 

ประเภท ประเภทของผลติภณัฑอ์าจเป็นหนึ่งในประเภทต่อไปนี้:  

 ผลิตภณัฑ์ รายการทีจ่บัตอ้งไดท้ีผ่ลติโดยลกูคา้ 

 บริการ กจิกรรมเพิม่คณุคา่ทีใ่หบ้รกิารแกลู่กคา้ อาจรวมถงึรายการต่างๆ เชน่ เวลาใหค้าํปรกึษา 

 การฝึกอบรม กจิกรรมเพิม่คณุคา่ทีใ่หก้ารศกึษาแกล่กูคา้ อาจรวมถงึรายการต่างๆ เชน่ แลป็ คูม่อื การฝึกอบรมโดยปฏบิตัจิรงิ 
การบรรยาย และอืน่ๆ 

สถานะ บรษิทักาํหนดสถานะของผลติภณัฑ์ คา่ต่างๆ มดีงัต่อไปนี้: 

 ใช้ได้ ผลติภณัฑม์ใีหใ้ชไ้ดส้าํหรบัการโอนตวัอย่างและการสง่มอบตวัอย่าง 

 ใช้งาน มกีารโอนและการสง่มอบตวัอย่างนี้อยู่ สาํหรบัผลติภณัฑน์ี้ 

 รอดาํเนินการ ผลติภณัฑย์งัไมพ่รอ้มทีจ่ะสง่มอบ แต่อยู่ในกระบวนการทําใหใ้ชไ้ด ้

 ชุด กลุม่ของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารไดถู้กจดักลุ่มเขา้ดว้ยกนั และขึน้ตรงต่อกนั 

 ต้นแบบ ผลติภณัฑไ์มพ่รอ้มสาํหรบัใหใ้ชท้ัว่ไป แต่สามารถตรวจสอบหรอืศกึษาตวัอย่างของผลติภณัฑไ์ด ้

 ยกเลิก ไมม่กีารโอนหรอืสง่มอบตวัอย่างนี้อกีต่อไป และผลติภณัฑน์ี้จะไม่มใีหใ้ชใ้นอนาคต 

 ปิด มคีวามหมายเหมอืนกบั ยกเลกิ แต่ผลติภณัฑย์งัคงมใีหใ้ชต้่อไปจนกระทัง่ไม่มผีลติภณัฑห์ลงเหลอือยู่สาํหรบัการโอนหรอืสง่มอบ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

คาํอธบิาย คาํอธบิายผลติภณัฑต์วัอย่าง 

 
 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

 

578  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

การปันส่วน 
ใชเ้พจการปนัสว่นในการจดัทาํ อปัเดต และตดิตามการปนัสว่นตวัอย่าง  

ผูดู้แลตวัอย่างของบรษิทัยาจะกาํหนดเรคคอรด์การปนัสว่น ซึง่เรคคอรด์การปนัสว่นนี้จะระบุช่วงเวลาในการมอบผลติภณัฑต์วัอย่างใหพ้นักงานขายเพือ่แจกจ่ายใหค้ลนิกิ โรงพยาบาล หรอืแพทย์ผูต้ดิต่อ 
นอกจากนี้ ขอ้มลูการปนัสว่นยงักาํหนดสิง่ต่อไปนี้อกีดว้ย: 

 จํานวนตวัอย่างของผลติภณัฑใ์ดผลติภณัฑห์นึ่งทีส่ามารถจดัใหไ้ดใ้นเวลาใดเวลาหนึง่ 

 จํานวนตวัอย่างสงูสดุทีพ่นกังานขายสามารถแจกจ่ายไปยงัสถานทีท่ีก่าํหนด  

คณุสมบตันิี้ทาํใหผู้ดู้แลตวัอย่างสามารถตัง้คา่พารามเิตอรไ์ดใ้นระดบัผลติภณัฑ์ และสง่ขอ้มลูนี้ใหก้บัพนกังานการขายทัง้หมดได ้ดว้ยการปนัสว่น คุณสามารถกาํหนดงวดการปนัสว่น 
ปนัสว่นตวัอย่างภายในงวดการปนัสว่นนัน้ ดูรายการตวัอย่างทัง้หมดทีป่นัสว่นไดใ้นแต่ละงวดการปนัสว่น และตัง้คา่พารามเิตอรส์งูสดุสาํหรบัการแจกจ่ายตวัอย่างในระหวา่งงวดการปนัสว่น  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูกรมธรรม ์คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็การปนัสว่นได ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการปันส่วน 
โฮมเพจการปนัสว่น คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการการปนัส่วน  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจการปนัส่วนได้ นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานกบัการปนัสว่น บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์ใชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน 

การจดัทาํการปันส่วน 
ผูดู้แลระบบตวัอย่างสามารถจดัทาํการปนัสว่นใหม่โดยการคลกิทีปุ่่ม ใหม่ ในสว่นการปนัสว่นทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทําเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลดก์ารปนัสว่น 
(ในหน้า 581) 

การทาํงานกบัรายการการปันส่วน 
สว่นรายการการปนัสว่นจะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอร์จํานวนหนึง่ รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หคุ้ณจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานดว้ยในแต่ละครัง้ Oracle CRM On 
Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานของการปนัสว่น 

รายการการปันส่วน ฟิลเตอร ์

การปนัส่วนทัง้หมด การปนัส่วนทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของการปนัส่วน  

การปนัส่วนทีแ่กไ้ขลา่สดุ การปนัส่วนทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้



การปันส่วน 
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การดกูารปันส่วนล่าสุด 
สว่นการปนัสว่นทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงการปนัสว่นทีค่ณุแกไ้ขลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจการปันส่วนของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจการปนัสว่นของคณุ: 

 การปนัส่วนทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 การปนัส่วนทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 การปนัส่วนทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 การปนัส่วนทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นของรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจการปนัสว่นของคุณได)้ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจการปันส่วนของคุณ 

1 ในโฮมเพจการปนัสว่น ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการปนัสว่น ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของการปนัส่วน: 

 การปนัส่วน (ในหน้า 578) 

 ฟิลดก์ารปนัสว่น (ในหน้า 581) 

 การจดัการการปนัสว่น (ในหน้า 579) 
 

การจดัการการปันส่วน 
สาํหรบัขัน้ตอนทลีะขัน้ของการจดัการการปนัสว่น โปรดดูที:่ 

 การปนัส่วนตวัอย่างใหผู้ใ้ชป้ลายทาง (ในหน้า 580) 

 การปรบัแต่งตวัอยา่งในการปนัสว่น (ในหน้า 580) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 
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 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของการปนัส่วน: 

 การปนัส่วน (ในหน้า 578) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการปนัสว่น (ในหน้า 578) 

 ฟิลดก์ารปนัสว่น (ในหน้า 581) 
 

การปันส่วนตวัอยา่งให้ผูใ้ช้ปลายทาง 
ใชเ้พจรายละเอยีดการปนัสว่นเพือ่ปนัสว่นตวัอย่างใหแ้กผู่ใ้ชป้ลายทาง  

สาํหรบัการเพิม่เรคคอรด์การปนัสว่นหลายเรคคอร์ด ผูดู้แลระบบตวัอย่างควรจะจดัทาํไฟลอ์มิปอรต์ (แมปผูใ้ชป้ลายทางไปทีก่ารปนัสว่นผลติภณัฑ์) จากนัน้โหลดขอ้มลูเขา้ไปที ่Oracle CRM 
On Demand 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่ตอ้งการปนัสว่นตวัอย่างไปใหผู้ใ้ชป้ลายทาง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน  

เมือ่ต้องการปันส่วนตวัอย่างให้แก่ผูใ้ช้ปลายทาง 

1 ในเพจรายการการปนัสว่น ดูขอ้มลูเพิม่เตมิในฟิลด์ประเภทการปนัส่วนเพือ่เปิดเรคคอรด์การปนัสว่นทีคุ่ณตอ้งการ 

2 ในเพจรายละเอยีดการปนัสว่น ใหค้ลกิไอคอนคน้หาขา้งฟิลด์เจา้ของ และเลอืกผูใ้ช ้คลกิ บนัทกึ 
 

การปรบัแต่งตวัอย่างในการปันส่วน 
ใชเ้พจแกไ้ขผลติภณัฑเ์พือ่ปรบัแต่งตวัอย่างในการปนัสว่น เพจแกไ้ขผลติภณัฑแ์สดงชดุทัง้หมดของฟิลด์สาํหรบัผลติภณัฑห์นึ่ง 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน เมือ่ตอ้งการปรบัแต่งตวัอย่างในการปนัสว่น บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพื้นฐาน  

เมือ่ต้องการปรบัแต่งตวัอย่างในการปันส่วน 

1 บนเพจรายการการปนัสว่น ดูรายละเอยีดทีล่กึลงไปของฟิลด์ประเภทการปนัสว่นเพือ่เปิดเรคคอรด์การปนัสว่นทีค่ณุตอ้งการปรบัแต่ง 

2 ในเพจรายละเอยีดการปนัสว่นในฟิลด์ตวัอย่าง ถา้จําเป็นใหค้ลกิทีไ่อคอนคน้หาเพือ่เลอืกตวัอย่างอืน่เพือ่เชือ่มความสมัพนัธก์บัเรคคอรด์การปนัสว่น  

3 ในเพจรายละเอยีดการปนัสว่นในฟิลด์ตวัอย่าง ใหค้ลกิทีช่ ือ่ตวัอย่าง คลกิ แกไ้ข บน เพจรายละเอยีดผลติภณัฑ ์แลว้ปรบัแต่งฟิลด์ตามความตอ้งการ (โปรดดูที ่ฟิลด์ผลติภณัฑ ์(ในหน้า 576) 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ) 
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ฟิลดก์ารปันส่วน 
ใชเ้พจแกไ้ขการปนัส่วน เพือ่เพิม่การปนัสว่นหรอือปัเดตรายละเอยีดของการปนัสว่นทีม่อียู ่เพจแกไ้ขการปนัสว่นจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของการปนัสว่น 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขการปนัสว่นในเพจรายการการปนัสว่นและเพจรายละเอยีดการปนัสว่นได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 
(ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของการปนัสว่น 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ประเภทการปนัสว่น ชือ่การปนัสว่นไดร้บัการกาํหนดโดยผูดู้แลระบบตวัอย่าง ชือ่นี้ตอ้งไมซ่ํ้ากนั ตวัอย่างไดแ้ก:่ 

 การปนัส่วนตวัอย่าง 

 การปนัส่วนรายการสง่เสรมิการขาย 

ใชง้าน สถานะของการปนัสว่นอาจเป็นสถานะใดสถานะหนึง่ต่อไปนี้: 

 ใช้งาน แสดงวา่วนัทีส่ ิ้นสดุของงวดการปนัสว่นยงัไมเ่กดิขึน้ 

 ไมใ่ช้งาน แสดงวา่งวดการปนัสว่นเสรจ็สิน้แลว้ และมาถงึวนัทีส่ ิน้สดุแลว้ 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์การปนัส่วนนี้ ซึง่เป็นบุคคลทีผู่ดู้แลระบบตวัอย่างระบุการปนัสว่นให ้

ตวัอย่าง ตวัอย่างผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงกบัการปนัสว่นนี้ 

หมายเหตุ: เมือ่จดัทาํเรคคอรด์การปนัสว่นใหม ่คณุสามารถป้อนไดเ้ฉพาะผลติภณัฑ์ทีจ่ดัเป็นตวัอย่างเทา่นัน้ (นัน่คอื ผลติภณัฑท์ีม่ชีนดิเป็น 
ตวัอย่างทีใ่ห)้ ในฟิลด์นี้ 

ปรมิาณสงูสดุ ปรมิาณสงูสดุของผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหส้ง่มอบไดใ้นหนึง่การตดิต่อ 

หมายเหตุ: เมือ่สง่มอบตวัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขาย ขอ้ความการเตอืนจะปรากฏขึน้หากคุณดําเนนิการเกนิหรอืใกลเ้คยีงคา่ปรมิาณสงูสดุ 

ปรมิาณการปนัสว่น ปรมิาณสงูสดุของผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหส้ง่มอบภายในระยะเวลาการปนัสว่น 

ปรมิาณสงูสดุต่อลกูคา้ ปรมิาณสงูสดุของผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหส้ง่มอบใหผู้ต้ดิต่อภายในระยะเวลาการปนัสว่น 

หมายเหตุ: เมือ่ทาํการสง่มอบตวัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายใหผู้ต้ดิต่อ ขอ้ความการเตอืนจะปรากฏขึน้หากคุณดําเนนิการเกนิหรอือยู่ภายใน 
10% ของคา่ปรมิาณสงูสดุตอ่ลกูคา้ 

ตวัอย่าง: คาํอธบิาย ฟิลดข์อ้ความสาํหรบัอธบิายเรคคอรด์การปนัสว่น ตวัอย่างเชน่ วตัถุประสงคข์องการปนัส่วน   

เจา้ของ: ชือ่ ชือ่เจา้ของเรคคอรด์การปนัสว่น ซึง่โดยปกตหิมายถงึผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํเรคคอรด์ดงักลา่ว  

เจา้ของ: นามสกลุ นามสกลุเจา้ของเรคคอรด์การปนัสว่น ซึง่โดยปกตหิมายถงึผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํเรคคอรด์ดงักลา่ว 

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีเ่ริม่ตน้ของการปนัสว่นนี้ 

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัทีส่ ิ้นสดุของการปนัสว่นนี้ 

หยุดการใหต้วัอย่าง ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีแ่สดงวา่จะใหต้วัอย่างต่อหรอืไม:่  

 หากเลอืกชอ่งนี้ จะไมม่กีารใหต้วัอย่างอกีต่อไป 

 หากไมเ่ลอืกชอ่งนี้ การใหต้วัอยา่งจะมอียูต่่อไป 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เรยีงลาํดบัตาม ฟิลดน์ี้ชว่ยใหพ้นกังานขายสามารถดูการปนัสว่นของพวกเขาในลาํดบัทีร่ะบุได ้

ฟิลดเ์พ่ิมเติม: 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งตัง้คา่ฟิลด์ต่อไปนี้ เนื่องจากจะไม่มฟิีลด์ดงักลา่วตามคา่ดฟีอลต ์

ปรมิาณคงเหลอื ปรมิาณของผลติภณัฑท์ีเ่หลอืใหพ้นกังานขายสามารถสง่มอบไดใ้นระหวา่งระยะเวลาการปนัสว่น Oracle CRM On Demand 
เริม่ตน้ฟิลด์นี้ดว้ยคา่ฟิลด์ปรมิาณการปนัสว่น 

ปรมิาณทีก่ระจาย ปรมิาณของผลติภณัฑท์ีก่ระจายโดยพนกังานขายไปยงัผูต้ดิต่อในระหวา่งระยะเวลาการปนัสว่น Oracle CRM On Demand 
เริม่ตน้ฟิลด์นี้ดว้ยคา่ศนูย์ (0) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของการปนัส่วน: 

 การปนัส่วน (ในหน้า 578) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการปนัสว่น (ในหน้า 578) 

 การจดัการการปนัสว่น (ในหน้า 579) 
 

การปันส่วนสาํหรบัผูติ้ดต่อ HCP 
ใชห้น้าการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP เพือ่ระบุปรมิาณสงูสดุของผลติภณัฑห์รอืตวัอย่างทีผู่ต้ดิต่อของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นบรกิารสขุภาพ (HCP) (ตวัอย่างเชน่ แพทย์) 
สามารถรบัจากพนักงานขายได ้ในทางตรงกนัขา้ม 
เรคคอรด์การปนัสว่นจะระบุปรมิาณสงูสดุของผลติภณัฑห์รอืตวัอย่างทีพ่นักงานขายแต่ละรายสามารถสง่มอบหรอืใหร้ายละเอยีดแกผู่ต้ดิต่อภายในระยะเวลาการปนัสว่น 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปนัสว่น โปรดดทูี ่การปนัส่วน (ในหน้า 578) 

โดยทัว่ไป ผูดู้แลตวัอย่างในบรษิทัยาจะเป็นผูจ้ดัการการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP คณุสามารถทาํงานกบัการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน สาํหรบัผูต้ดิต่อแต่ละราย คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP หลายรายได ้
สาํหรบัเรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP แต่ละเรคคอรด์ คณุสามารถระบุประเภทการปนัสว่น วนัทีเ่ริม่ตน้และวนัทีส่ ิน้สดุของระยะเวลาการปนัสว่น 
และจํานวนตวัอย่างของผลติภณัฑ์ทีร่ะบุทีส่ามารถใหก้บัผูต้ดิต่อในระหวา่งระยะเวลาการปนัสว่นได ้ 

แมว้า่คณุจะสามารถจดัทาํเรคคอรด์การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP โดยตรงผา่นทางเพจการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP เพือ่จดัทาํแต่ละเรคคอรด์ได ้
แต่ขอแนะนําใหคุ้ณอมิปอรต์เรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ไปยงั Oracle CRM On Demand โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่คณุตอ้งจดัทาํเรคคอรด์จํานวนมาก 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอมิปอรต์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP โปรดดูที ่ฟิลดก์ารปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP: การเตรยีมการอมิปอรต์ 

คณุสามารถดูการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP เป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัดูอย่างเดยีวในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดต้ัง้คา่ไวส้าํหรบับรษิทัของคุณ  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP แทบ็การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ 
HCP อาจไมม่อียูใ่นการตัง้คา่ของคณุ 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการปันส่วนสาํหรบัผู้ติดต่อ HCP 
โฮมเพจการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP คอืจดุเริม่ตน้ของการจดัการการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP  
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ของคณุได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นต่างๆ ออกจากเพจได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานกบัการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 

การจดัทาํการปันส่วนสาํหรบัผูติ้ดต่อ HCP 
ผูดู้แลระบบตวัอย่างสามารถจดัทาํการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ใหมโ่ดยการคลกิทีปุ่่ม ใหม่ ในสว่นการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ทีแ่กไ้ขลา่สดุ ส◌ําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลดก์ารปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP (ในหน้า 584) 

หมายเหตุ: แมว้า่คุณจะสามารถจดัทาํเรคคอรด์การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP โดยตรงผา่นทางเพจการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP เพือ่จดัทาํแต่ละเรคคอรด์ได ้
แต่ขอแนะนําใหคุ้ณอมิปอรต์เรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ไปยงั Oracle CRM On Demand โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่คณุตอ้งจดัทาํเรคคอรด์จํานวนมาก 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอมิปอรต์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP โปรดดูที ่ฟิลด์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP: การเตรยีมการอมิปอรต์ 

การทาํงานกบัรายช่ือการปันส่วนสาํหรบัผู้ติดต่อ HCP 
สว่นรายการการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP จะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชดุยอ่ยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หคุ้ณจาํกดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานดว้ยในแต่ละครัง้ 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานของการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 

รายการการปันส่วนสาํหรบัผูติ้ดต่อ HCP ฟิลเตอร ์

การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ทัง้หมด การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ทัง้หมดทีคุ่ณดูได ้

การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ทีแ่กไ้ขลา่สดุ การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ทัง้หมดทีคุ่ณดูได ้เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดกูารปันส่วนสาํหรบัผูติ้ดต่อ HCP ท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ทีแ่กไ้ขล่าสดุจะแสดงการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ทีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจการปันส่วนสาํหรบัผู้ติดต่อ HCP ของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นรายงานเพิม่เตมิในโฮมเพจการปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ได ้
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถจดัทาํส่วนรายงานใหส้ามารถแสดงบนโฮมเพจการปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ของคณุได ้

การเพิม่ส่วนต่างๆ ในโฮมเพจการปันส่วนสาํหรบัผูติ้ดต่อ HCP ของคณุ 

1 ในโฮมเพจการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 
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2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP: 

 การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP (ในหน้า 582) 

 การจดัการการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP (ในหน้า 584) 

 ฟิลดก์ารปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP (ในหน้า 584) 
 

การจดัการการปันส่วนสาํหรบัผูติ้ดต่อ HCP 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP: 

 การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP (ในหน้า 582) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP (ในหน้า 582) 

 ฟิลดก์ารปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP (ในหน้า 584) 
 

ฟิลดก์ารปันส่วนสาํหรบัผู้ติดต่อ HCP 
ใชเ้พจแกไ้ขการปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP เพือ่เพิม่การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP หรอือปัเดตรายละเอยีดของการปนัสว่นทีม่อียู่ เพจแกไ้ขการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 
จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 

เคลด็ลบั: คณุสามารถแกไ้ขการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ในเพจรายการการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP และเพจรายละเอยีดการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ไดอ้กีดว้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
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ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของการปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ID การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัทีส่รา้งโดย Oracle CRM On Demand สาํหรบัเรคคอรด์นี้ 

ประเภท ประเภทการปนัสว่นทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํ ตามคา่ดฟีอลต์ ประเภทการปนัสว่นต่อไปนี้จะสามารถใชไ้ดก้บัการปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP 
แต่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถเพิม่หรอืลบประเภทการปนัสว่นได:้ 

 การปนัส่วนรายละเอยีด 

 การปนัส่วนตวัอย่าง 

 การปนัส่วนคาํขอตวัอย่าง 

 การปนัส่วนรายการสง่เสรมิการขาย 

การปนัส่วนรายละเอยีด การปนัสว่นตวัอย่าง การปนัสว่นคาํขอตวัอย่าง และการปนัสว่นรายการสง่เสรมิการขาย 
คอืการกาํหนดทีผู่ใ้ชจ้ดัทาํขึน้ ผูใ้ชจ้ะใชร้ายการเหลา่นี้เพือ่ฟิลเตอรส์ว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่จดัการตวัอย่าง 

คาํเตือน: คณุตอ้งไมป่รบัแต่งหรอืเปลีย่นแปลงลําดบัของรายการสาํหรบัเลอืกประเภทในการตัง้คา่ฟิลด์การปนัสว่นผูต้ดิต่อ HCP 
เนื่องจากฟงัก์ชนัรายการสาํหรบัเลอืกตามลาํดบัขัน้อาจไดร้บัผลกระทบ 

ชือ่ผลติภณัฑ์ ชือ่ของตวัอย่างผลติภณัฑท์ีจ่ะปนัสว่นใหก้บัผูต้ดิต่อ HCP 

ชือ่ผูต้ดิต่อ ชือ่ของผูต้ดิตอ่ HCP ทีค่ณุตอ้งการระบุการปนัสว่น 

ปรมิาณการปนัสว่น จํานวนตวัอย่างทัง้หมดของผลติภณัฑท์ีร่ะบุทีผู่ต้ดิต่อ HCP สามารถรบัในชว่งระยะเวลาการปนัส่วนได ้

เมือ่เริม่เรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ใหต้ัง้คา่ในฟิลด์ปรมิาณการปนัสว่นใหเ้ทา่กบัค่าในฟิลด์ปรมิาณคงเหลอื 
ฟิลด์ปรมิาณตอ้งมคีา่เป็นจํานวนเต็ม 

ปรมิาณทีก่ระจาย จํานวนตวัอย่างของผลติภณัฑท์ีร่ะบุทีไ่ดใ้หแ้กผู่ต้ดิต่อในชว่งระยะเวลาการปนัสว่น  

เมือ่จดัทาํการปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ขึน้เป็นครัง้แรก ฟิลด์ปรมิาณทีก่ระจายตอ้งมคีา่เป็นศูนย์ ฟิลด์ปรมิาณตอ้งมคีา่เป็นจํานวนเตม็ 

ปรมิาณคงเหลอื  จํานวนตวัอย่างของผลติภณัฑท์ีร่ะบุทีย่งัคงสามารถใหผู้ต้ดิต่อ HCP ทีร่ะบุในช่วงระยะเวลาการปนัสว่น  

เมือ่เริม่เรคคอรด์การปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP ใหต้ัง้คา่ในฟิลด์ปรมิาณคงเหลอืใหเ้ทา่กบัคา่ในฟิลด์ปรมิาณการปนัสว่น 
ฟิลด์ปรมิาณตอ้งมคีา่เป็นจํานวนเต็ม 

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีเ่ริม่ตน้ของการปนัสว่นนี้ 

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัทีส่ ิ้นสดุของการปนัสว่นนี้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP: 

 การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP (ในหน้า 582) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP (ในหน้า 582) 

 การจดัการการปนัสว่นสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP (ในหน้า 584) 
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ลอ็ตตวัอย่าง 
ใชเ้พจลอ็ตตวัอย่างเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามลอ็ตตวัอย่าง  

ผลติภณัฑห์นึง่จะไดร้บัหมายเลขลอ็ตขณะทีถู่กผลติ บรษิทัจะใชห้มายเลขลอ็ตนี้เพือ่ตดิตามผลติภณัฑ ์การตดิตามเป็นสิง่สาํคญัหากผลติภณัฑห์นึง่ต้องถูกเรยีกคนื 
หรอืถา้ขอ้บกพรอ่งถูกตรวจพบระหวา่งการผลติ การรูว้า่ผลติภณัฑท์ัง้หมดอยู่ทีไ่หนเป็นสิง่สาํคญัสําหรบัหลายบรษิทั Oracle CRM On Demand 
ใหต้วัเลอืกเพือ่ตดิตามตวัอย่างทีถู่กสง่โดยใชห้มายเลขลอ็ต ผูดู้แลระบบตวัอย่างของบรษิทัจะกาํหนดวา่จะใชห้มายเลขลอ็ตหรอืไม ่   

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูลอ็ตตวัอยา่ง 
แทบ็ลอ็ตตวัอย่างอาจถูกตดัออกจากการตัง้คา่ของคณุ 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจลอ็ตตวัอย่าง 
โฮมเพจลอ็ตตวัอย่าง คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการลอ็ตตวัอยา่ง เพจนี้แสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจลอ็ตตวัอย่างได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานรว่มกบัลอ็ตตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน 

การจดัทาํลอ็ตตวัอย่าง 
คณุสามารถสรา้งลอ็ตตวัอย่างใหมโ่ดยคลกิทีปุ่่มใหมใ่นสว่นลอ็ตตวัอย่างทีดู่ลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 588) 

การทาํงานกบัรายการลอ็ตตวัอย่าง 
สว่นรายการลอ็ตตวัอย่างแสดงจํานวนรายการทีฟิ่ลเตอร ์รายการทีฟิ่ลเตอร์ คอื ชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีอ่นุญาตใหค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานในแต่ละครัง้ Oracle CRM On 
Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานของลอ็ตตวัอย่าง 

รายการลอ็ตตวัอย่าง ฟิลเตอร ์

ลอ็ตตวัอย่างทัง้หมด ลอ็ตตวัอย่างทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ ูโดยไมค่าํนงึถงึวา่ใครเป็นเจา้ของลอ็ตตวัอย่าง  

หมายเหตุ: เฉพาะลอ็ตตวัอย่างทีต่ดิตามแยกตามเลขทีล่อ็ตในสนิคา้คงคลงัเทา่นัน้ทีจ่ะแสดงอยู่ในรายการลอ็ตตวัอย่างทัง้หมด 
(โปรดดูที ่ฟิลด์ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 588) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ) 

ลอ็ตตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ ลอ็ตตวัอย่างทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ เรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข  

หมายเหตุ: เฉพาะลอ็ตตวัอย่างทีต่ดิตามแยกตามเลขทีล่อ็ตในสนิคา้คงคลงัเทา่นัน้ทีจ่ะแสดงอยู่ในรายการลอ็ตตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ 
(โปรดดูที ่ฟิลด์ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 588) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ) 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้
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การดลูอ็ตตวัอย่างล่าสดุ 
สว่นลอ็ตตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุแสดงลอ็ตตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจลอ็ตตวัอย่างของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางสว่นหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจลอ็ตตวัอย่างของคณุได:้ 

 ลอ็ตตวัอย่างทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 ลอ็ตตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 ลอ็ตตวัอย่างทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 ลอ็ตตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจลอ็ตตวัอย่างของคณุได)้ 

ในการเพิม่ส่วนต่างๆ ในโฮมเพจลอ็ตตวัอย่างของคณุ 

1 ในโฮมเพจลอ็ตตวัอย่าง คลกิแกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจลอ็ตตวัอย่าง ใหใ้ชล้กูศรทศิทางเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลอ็ตตวัอย่าง: 

 ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 586) 

 ฟิลด์ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 588) 

 การจดัการลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 587) 
 

การจดัการลอ็ตตวัอย่าง 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
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นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลอ็ตตวัอย่าง: 

 ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 586) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 586) 

 ฟิลด์ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 588) 
 

ฟิลดล์อ็ตตวัอย่าง 
ใชเ้พจแกไ้ขลอ็ตตวัอย่างเพือ่เพิม่ลอ็ตตวัอย่างหรอือปัเดตรายละเอยีดลอ็ตตวัอย่างทีม่อียู่แลว้ เพจแกไ้ขลอ็ตตวัอยา่งแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของลอ็ตตวัอย่าง 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขลอ็ตตวัอย่างในเพจรายการลอ็ตตวัอย่าง และเพจรายละเอยีดลอ็ตตวัอยา่งได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 
(ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของลอ็ตตวัอย่าง 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เลขทีล่อ็ต เลขทีล่อ็ตการผลติทีก่าํหนดสาํหรบัผลติภณัฑ์ 

ตวัอย่าง ชือ่ตวัอย่างผลติภณัฑ ์

หมายเหตุ: เมือ่จดัทาํเรคคอรด์ลอ็ตตวัอย่างใหม ่สามารถป้อนไดเ้ฉพาะผลติภณัฑท์ีจ่ดัเป็นตวัอย่าง (ผลติภณัฑช์นดิตวัอย่างยาทีใ่ห)้ ในฟิลด์นี้ 

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีท่ ีม่ลีอ็ตตวัอย่างสามารถใชไ้ด ้

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีท่ ีล่อ็ตตวัอย่างหมดอายุ 

วนัทีห่ยุดใหต้วัอย่าง จํานวนวนัทีผู่ดู้แลระบบตวัอย่างกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยุดใหต้วัอย่างกอ่นวนัหมดอาย ุคา่ตวัเลขนี้ใชใ้นการคาํนวณวนัทีส่รปุยอด 

วนัทีส่รปุยอด 

(CutOff_Date) 

วนัทีท่ ีค่าํนวณวา่ลอ็ตตวัอย่างจะไมส่ามารถใชไ้ดอ้กีต่อไป วนัทีน่ี้คาํนวณโดย Oracle CRM On Demand 
โดยหกัลบจํานวนวนัหยุดใหต้วัอยา่งออกจากวนัหมดอาย ุ

หมายเหตุ: คณุอาจเหน็ชือ่ฟิลด์เป็น CutOff_Date แทนทีจ่ะเป็น วนัทีส่รปุยอด ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 
โดยจะมกีารใช ้CutOff_Date หากคณุต้องการการประมวลผลวนัทีใ่นแอปพลเิคชนัของคุณ ตวัอย่างเชน่ ใน Oracle CRM On 
Demand Disconnected Mobile Sales วนัทีส่รปุยอด เป็น CutOff_Date ในเวอรช์นัขอ้ความธรรมดา 

สถานะ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์อ่านอย่างเดยีว ทีร่ะบุวา่มกีารตอบสนองตวัอย่างหรอืไม่ คา่ทีส่ามารถป้อนไดม้ดีงันี้: 

 ดี ระบุวา่วนัทีป่จัจุบนัมากอ่นวนัทีส่รปุยอด 

 หมดอายุ ระบุวา่วนัทีป่จัจบุนัมาหลงัวนัทีห่มดอายุ 



การจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

 วนัท่ีหยุดให้ตวัอย่าง ระบุวา่วนัทีป่จัจุบนัอยู่ระหวา่งวนัทีห่มดอายุและวนัทีส่รปุยอด 

สนิคา้คงคลงัแยกตามลอ็ต ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีแ่สดงวา่มกีารตรวจสอบลอ็ตตวัอย่างตามเลขทีล่อ็ตในสนิคา้คงคลงั ผูดู้แลระบบบรษิทัเป็นผูป้้อนฟิลด์นี้ 

 ถา้เลอืกไว ้ลอ็ตตวัอย่างนี้จะถูกตรวจสอบตามเลขทีล่อ็ตในสนิคา้คงคลงั 

 ถา้ไมไ่ดเ้ลอืกไว ้ลอ็ตตวัอย่างนี้จะไมไ่ดร้บัการตรวจสอบตามเลขทีล่อ็ตในสนิคา้คงคลงั 

ตวัอย่าง: เลขทีช่ ิน้สว่น เลขทีต่วัอย่างผลติภณัฑ ์

คาํอธบิาย คาํอธบิายทัว่ไปของลอ็ตตวัอย่าง 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลอ็ตตวัอย่าง: 

 ลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 586) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 586) 

 การจดัการลอ็ตตวัอย่าง (ในหน้า 587) 
 

การจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 
ใชเ้พจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างในการสรา้ง อปัเดต และตดิตามการจํากดัความรบัผดิชอบสาํหรบับรษิทั เมือ่พนกังานขายไดบ้นัทกึลายเซน็สาํหรบัตวัอย่างทีไ่ดใ้หแ้ลว้ 
จะตอ้งแสดงการจํากดัความรบัผดิชอบของบรษิทัใหแ้พทย์ไดท้าํการตรวจสอบ 

การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง คอืขอ้ความทีแ่สดงไวเ้พือ่ปฏเิสธความรบัผดิชอบต่อความเสยีหายบางประการ 
และลดความรบัผดิชอบต่อตวัอย่างผลติภณัฑท์ีไ่ด้มอบใหแ้กแ่พทยห์รอืผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการบรกิารสขุภาพอืน่ๆ 
ถอ้ยคาํทีใ่ชใ้นการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างนัน้เขยีนไวด้ว้ยความรอบคอบและผา่นการอนุมตัโิดยเจา้หน้าทีด่า้นกฎหมาย การตลาด หรอืผูต้รวจสอบตวัอย่างจากบรษิทัยา หรอืจากทัง้สองแหง่ โดยใน 
Oracle CRM On Demand ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบเพยีงหนึง่ฉบบัจะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบับรษิทัหนึ่งแหง่ 

Oracle CRM On Demand สนบัสนุนการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างสองประเภทดงันี้: 

 ร่วม การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างรว่ม ประกอบดว้ยเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบหนึง่เรคคอรด์สาํหรบัอนิสแตนซบ์รษิทัแต่ละรายการ 
การจํากดัความรบัผดิชอบนี้มผีลใชก้บัผลติภณัฑ์ทัง้หมดทีใ่หเ้ป็นตวัอย่าง และจะปรากฏเมือ่มกีารบนัทกึลายเซน็เพือ่ยนืยนัการรบัตวัอย่างผลติภณัฑ์ 
คณุสามารถใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างรว่มไดเ้พยีงหนึ่งรายการเทา่นัน้ การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างรว่มนี้เป็นประเภทดฟีอลต์ของ Oracle CRM On Demand 

 หลายภาษา การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา ประกอบดว้ยเรคคอรด์ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างในหลายภาษาแบบไม่จํากดัจํานวน 
ซึง่ไดร้บัการจดักลุม่ตามประเทศทีใ่ชก้ารจํากดัความรบัผดิชอบ เรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบแต่ละรายการประกอบดว้ยสว่นหวัซึง่มรีหสัความสมัพนัธ์ 
(ซึง่เป็นชือ่ทีร่บัคา่มาสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบ) ประเภท สถานะ ภาษา และประเทศของการจํากดัความรบัผดิชอบ และสว่นการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งของภาษาเฉพาะ 
ซึง่มขีอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบฉบบัแปลตามความตอ้งการของบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์เหลา่นี้และสว่นการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่
ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 596) การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษาสามารถใชง้านพรอ้มกนัไดม้ากกวา่ครัง้ละหนึง่ชดุ 
กอ่นทีค่ณุจะสามารถใชก้ารจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษาได ้ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะตอ้งตัง้คา่โครงรา่งเพจพเิศษตามทีอ่ธบิายใน Configuration Guide for 
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

โดยทัว่ไป ลกูคา้เริม่ตน้ดว้ยการจํากดัความรบัผดิชอบรว่ม และปรบัแต่งเป็นแบบหลายภาษาตามทีต่อ้งการ แมว้า่จะสามารถใชก้ารจํากดัความรบัผดิชอบรว่มและหลายภาษารว่มกนัได ้
แต่ลกูคา้มกัใชป้ระเภทใดประเภทหนึง่เทา่นัน้หรอืประเภทอืน่ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูการจํากดัความรบัผดิชอบ 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างได ้
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การทาํงานกบัโฮมเพจการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 
โฮมเพจการจาํกดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง คอืจุดเริม่ตน้ของการจดัการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง เพจนี้แสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างของคณุได ้นอกจากนัน้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่หรอืลบสว่นต่างๆ ในเพจได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานกบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์ใชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 

การจดัทาํการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 
คณุสามารถจดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างโดยการคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ เมือ่มกีารจดัทาํ การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทัง้หมดจะมสีถานะเป็น 
ไมใ่ชง้าน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 596) 

หมายเหตุ: เมือ่คณุคดัลอกการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ระบบจะไม่คดัลอกเรคคอรด์ย่อยการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ อย่างไรกต็าม เมือ่คณุลบการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 
ระบบจะลบการจํากดัความรบัผดิชอบทัง้หมดพรอ้มดว้ยเรคคอรด์ย่อยการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

การทาํงานกบัรายการการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 
สว่นรายการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอยา่งจะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หคุ้ณจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทํางานดว้ยในแต่ละครัง้ 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานของการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

รายการการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง ฟิลเตอร ์

การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทัง้หมด การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ ู
โดยไมค่าํนงึถงึประเภทการจํากดัความรบัผดิชอบหรอืผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง  

การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทัง้หมดทีไ่ดร้บัการแกไ้ขลา่สดุนัน้จะเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 
คลกิรหสัความสมัพนัธ์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ซึง่กค็อื ชือ่ทีร่บัมาสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบ) 
เพือ่เปิดเพจรายละเอยีดหลกัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอยา่ง 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุอาจตัง้คา่รายการทีป่รบัแต่งเพิม่เตมิ ตวัอย่างเชน่ เพือ่แสดงการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษา 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่รายการทีป่รบัแต่งและโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดกูารจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่างล่าสดุ 
สว่นการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีค่ณุแกไ้ขลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  
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การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่างของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางสว่นหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างของคณุ: 

 การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณสามารถจดัทาํสว่นรายงานทีม่อียู่สาํหรบัแสดงบนโฮมเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างของคณุ) 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่างของคณุ 

1 ในโฮมเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง: 

 การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 589) 

 การจดัการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 591) 

 ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 596) 

 ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 598) 
 

การจดัการการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 
สาํหรบักระบวนการทลีะขัน้ตอนในการจดัการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ใหดู้ขอ้มลูต่อไปนี้: 

 การจดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างรว่ม (ในหน้า 592) 

 การจดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา (ในหน้า 592) 

 การทาํเครือ่งหมายการจาํกดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ดฟีอลต์ (ในหน้า 593) 

 การใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 593) 

 การแปลงการจํากดัความรบัผดิชอบรว่มเป็นการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษา (ในหน้า 595) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
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นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 589) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 590) 

 ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 596) 

 ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 598) 
 

การจดัทาํการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่างรว่ม 
การจํากดัความรบัผดิชอบรว่มประกอบดว้ยอนิสแตนซข์อ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีใ่ชส้าํหรบับรษิทัของคณุและมอียู่ตามคา่ดฟีอลต์   

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างรว่ม บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพื้นฐาน 

การจดัทาํการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่างร่วม  

1 ในโฮมเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ใหค้ลกิ ใหม่ ในสว่นการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

2 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ในสว่นขอ้มลูการจํากดัความรบัผดิชอบหลกัใหเ้สรจ็สมบูรณ์  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอยา่ง โปรดดูที ่ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 596)  

หมายเหตุ: หากมฟิีลด์ประเภทอยู่ในเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบ โปรดตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ไดต้ัง้คา่เป็น รว่ม แลว้ 

3 บนัทกึเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอยา่ง 

Oracle CRM On Demand จดัทาํเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างใหมโ่ดยตัง้คา่สถานะเป็น ไมใ่ชง้าน 

 
 

การจดัทาํการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่างหลายภาษา 
การจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษาประกอบดว้ยสว่นหวัหลกั ซึง่มขีอ้มลูต่างๆ เชน่ รหสัความสมัพนัธ์ (ชือ่ทีร่บัมาสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบ) ภาษา 
และประเทศสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง และยงัประกอบดว้ยเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งหลายๆ เรคคอรด์ 
โดยเรคคอรด์แต่ละเรคคอรด์จะมขีอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบในภาษาใดภาษาหนึง่ทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการจํากดัความรบัผดิชอบ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 
และผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งตัง้คา่โครงร่างเพจสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา 

การจดัทาํการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่างหลายภาษา  

1 ในโฮมเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ใหค้ลกิ ใหม่ ในสว่นการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษาทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

2 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ในสว่นขอ้มลูการจํากดัความรบัผดิชอบหลกัใหเ้สรจ็สมบูรณ์  
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หมายเหตุ: หากมฟิีลด์ประเภทอยู่ในเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบ ใหต้ัง้คา่ฟิลด์เป็น หลายภาษา 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง โปรดดูที ่ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 596)  

3 บนัทกึเรคคอรด์การจาํกดัความรบัผดิชอบตวัอยา่ง 

Oracle CRM On Demand จดัทาํเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างใหมโ่ดยตัง้คา่สถานะเป็น ไมใ่ชง้าน 

4 ป้อนขอ้มลูใหเ้สรจ็สมบูรณ์ในสว่นการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบทีแ่ปลแลว้สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง: 

a ในสว่นการจาํกดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งของเพจรายละเอยีดการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง คลกิที ่ใหม่ 

b ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ในสว่นการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้สรจ็สมบูรณ์  

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 596)  

c บนัทกึเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

d จดัทาํเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอยา่งตามทีต่อ้งการ 

 

 
 

การทาํเครือ่งหมายการจาํกดัความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งเป็นค่าดีฟอลต ์
สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา คณุตอ้งเลอืกเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งหนึง่เรคคอรด์เป็นค่าดฟีอลต์ 
คณุสามารถทาํเครือ่งหมายการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ดฟีอลต์ไดเ้พยีงหนึง่เรคคอร์ดเทา่นัน้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 

ในการทาํเครือ่งหมายการจาํกดัความรบัผิดชอบทีเ่กีย่วข้องเป็นค่าดีฟอลต์ 

 ในเพจรายละเอยีดการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาสาํหรบัฟิลด์ภาษาเพือ่เลอืกคา่ดฟีอลต์ของภาษา 

มกีารรบัคา่ภาษาทีใ่ชไ้ดม้าจากภาษาทีร่ะบุในเรคคอรด์ย่อยการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

การใช้งานการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 
เรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทัง้หมดจะถูกกาํหนดสถานะเป็น ไมใ่ชง้าน เมือ่มกีารสรา้งขึน้โดยอตัโนมตั ิ
เมือ่มกีารกาํหนดและอนุมตัขิอ้ความทัง้หมดในเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างโดยแผนกทีเ่กีย่วขอ้งภายในบรษิทัแลว้ คณุจะสามารถใชง้านเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างได ้ 

ข้อจาํกดัท่ีใช้กบัการจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 
ขอ้จํากดัต่อไปนี้ใชก้บัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง: 

 การจํากดัความรบัผดิชอบใหมท่ีคุ่ณจดัทาํขึน้ ไมว่่าจะโดยวธิกีารคลกิ ใหม่ หรอื คดัลอก จะยงัคงมสีถานะไมใ่ชง้าน จนกวา่คณุจะคลกิปุ่ม ใชง้าน 
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 หลงัเปิดใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างจะมสีถานะเป็นอ่านอย่างเดยีว คณุสามารถคดัลอกการจํากดัความรบัผดิชอบทีใ่ชง้านไดโ้ดยการใชล้งิค์ คดัลอก 
สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบทีแ่สดงอยูใ่นเพจรายการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างเทา่นัน้ หากมกีารตัง้คา่กระบวนการทางธุรกจิของการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างไว ้
คณุจะไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด เมือ่คณุคลกิทีล่งิค์ แกไ้ข และ ลบ ลงิค ์แกไ้ข และ ลบ บนเพจรายการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างจะใชง้านได ้
หากไม่มกีารใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบ การใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบใหมจ่ะแสดงการจํากดัความรบัผดิชอบทีซ่ํ้ากนัซึง่ใชง้านอยู่เป็นหมดอาย ุเนื่องจากรายการทีซ่ํ้ากนัจะเริม่ลา้สมยั 

 คณุอปัเดตสถานะของการจํากดัความรบัผดิชอบดว้ยตนเองไมไ่ด ้หากคณุพยายามอปัเดตสถานะดว้ยตนเอง คณุจะไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

 พนกังานขาย แพทย์ และผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นสขุภาพอืน่ๆ สามารถดูการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีใ่ชง้านอยู่ในปจัจุบนัระหวา่งขัน้ตอนการบนัทกึลายเซน็ได ้

ขอ้จํากดัทีใ่ชก้บัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างรว่ม 
ใชข้อ้จํากดัตอ่ไปนี้:  

 ใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างไดเ้พยีงรายการเดยีวเทา่นัน้  

 ฟิลด์ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตอ้งมเีนื้อหา หากฟิลด์วา่งเปลา่ 
คณุจะไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเมือ่คณุพยายามใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบ    

ขอ้จํากดัทีใ่ชก้บัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา 
ใชข้อ้จํากดัตอ่ไปนี้:  

 การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างตอ้งประกอบดว้ยเรคคอรด์ย่อยการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างน้อยหนึง่เรคคอรด์ 
และคา่ดฟีอลต์ของเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งทีถู่กตอ้ง กอ่นทีค่ณุจะใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบนัน้ 

 คณุสามารถใชง้านชดุการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษาพรอ้มกนัมากกวา่หนึง่ชดุไดโ้ดยไมจ่ํากดัจํานวน อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษาสาํหรบัแต่ละประเทศไดเ้พยีงรายการเดยีวเทา่นัน้ 

 หากคุณพยายามใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างใหมท่ีม่คีา่ดฟีอลต์เป็นรว่ม Oracle CRM On Demand 
จะแสดงคาํเตอืนวา่คุณกาํลงัพยายามแทนทีก่ารจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษาตัง้แต่หนึง่รายการขึน้ไปดว้ยการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอยา่งรว่มรายการเดยีว 
หากคุณยงัคงใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างนี้ต่อ Oracle CRM On Demand จะกาํหนดใหก้ารจาํกดัความรบัผดิชอบทีใ่ชง้านอยู่ทัง้หมดเป็นหมดอายุ    

 สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน หากมกีารลบคา่ดฟีอลต์ของเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งออก 
คณุจะตอ้งเลอืกค่าดฟีอลต์ของการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งใหม ่มฉิะนัน้ 
คณุจะไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีแ่จง้ใหค้ณุเลอืกคา่ดฟีอลต์ของภาษากอ่นทีจ่ะเปิดใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบ   

 หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่กระบวนการทางธุรกจิสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ขอ้จํากดัต่อไปนี้จะมผีล:   

 สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบทีใ่ชง้านหรอืหมดอายุแลว้ สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะเปลีย่นเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว การพยายามแกไ้ข ลบ 
หรอืจดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งจะทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดใน Oracle CRM On Demand  

 คณุเปลีย่นแปลงหรอืลบการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีห่มดอายุหรอืใชง้านอยู่ในปจัจุบนั หรอืการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ด ้อย่างไรกต็าม 
คณุสามารถแกไ้ขเรคคอรด์เหลา่นี้ได ้หากไมม่กีารตัง้คา่กระบวนการทางธุรกจิของการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 
 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่กระบวนการทางธุรกจิสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง โปรดดูที ่Configuration Guide for Oracle CRM 
On Demand Life Sciences Edition  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน หากตอ้งการใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะต้องมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนนิการตวัอย่างพืน้ฐาน 

ในการใช้งานเรคคอรด์การจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 

1 ในเพจรายการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ใหค้ลกิทีร่หสัความสมัพนัธ์ของเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีค่ณุตอ้งการใชง้าน 
คณุตอ้งเลอืกเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีม่สีถานะเป็น ไมใ่ชง้าน  
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2 ในเพจรายละเอยีดการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ใหค้ลกิ ใชง้าน เพือ่ใชง้านเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

การใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างมขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้: 

 ตัง้คา่วนัทีเ่ริม่ตน้สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างใหมท่ีใ่ชง้าน และวนัทีส่ ิน้สดุสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีใ่ชง้านกอ่นหน้านี้ (ถา้ม)ี 

 ตัง้คา่สถานะของการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีใ่ชง้านกอ่นหน้าเป็น หมดอาย ุและเปลีย่นรหสัความสมัพนัธ์ใหเ้หมาะสม 

 สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา ใหใ้ชง้านเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีแ่สดงอยู่ในสว่นการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การแปลงการจาํกดัความรบัผิดชอบรว่มเป็นการจาํกดัความรบัผิดชอบหลายภาษา 
หากบรษิทัของคุณกาํลงัใชก้ารจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างรว่ม และตอ้งการเปลีย่นมาใชก้ารจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา ใหท้าํตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

คําแนะนํา: กอ่นเริม่ทาํการแปลง โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารแปลขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบรว่มใหเ้ป็นภาษาทีบ่รษิทัของคุณตอ้งการแลว้ โดยใชบ้รกิารแปลภาษาภายนอก 
และตรวจสอบวา่มขีอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบทีแ่ปลแลว้สาํหรบัป้อนเป็นขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนี้มผีลใชก้บัการจํากดัความรบัผดิชอบรว่มทีไ่มใ่ชง้านเทา่นัน้ สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบรว่มทีม่สีถานะอืน่ 
การตัง้คา่กระบวนการทางธุรกจิจะทาํใหค้ณุไมส่ามารถแกไ้ขเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน 
และผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งตัง้คา่โครงร่างเพจสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา และการจํากดัความรบัผดิชอบตอ้งมสีถานะไมใ่ชง้าน 
ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบทัง้หมดสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างจะตอ้งไดร้บัการแปลเป็นภาษาทีต่อ้งการแลว้ ซึง่โดยปกตจิะแปลโดยการบรกิารแปลภาษาภายนอก 

การแปลงการจาํกดัความรบัผิดชอบร่วมเป็นการจาํกดัความรบัผิดชอบหลายภาษา 

1 จากรายการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างรว่มทีแ่กไ้ขลา่สดุ คลกิทีก่ารจํากดัความรบัผดิชอบร่วมทีใ่ชง้านทีค่ณุตอ้งการแปลงคา่ 
และจดบนัทกึขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบเพือ่เป็นขอ้มลูอา้งองิ 

2 คดัลอกการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอยา่งรว่ม 

การจํากดัความรบัผดิชอบใหมท่ีค่ดัลอกมสีถานะเป็น ไมใ่ชง้าน ตามคา่ดฟีอลต์   

3 ในการแปลงเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบรว่มทีค่ดัลอกใหเ้ป็นเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษา ใหเ้ลอืก หลายภาษา ทีฟิ่ลด์ประเภท 
แลว้เลอืกประเทศจากเครือ่งมอืเลอืกประเทศ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งตัง้คา่ใหส้ามารถเขา้ใชฟิ้ลด์นี้ได ้เนื่องจากฟิลด์นี้ไม่สามารถใชไ้ดต้ามคา่ดฟีอลต์ 

4 บนัทกึเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

Oracle CRM On Demand จดัทาํเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างใหมโ่ดยตัง้คา่สถานะเป็น ไมใ่ชง้าน 

5 ป้อนขอ้มลูใหเ้สรจ็สมบูรณ์ในสว่นการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบทีแ่ปลแลว้สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง: 

a ในสว่นการจาํกดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งของเพจรายละเอยีดการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง คลกิที ่ใหม่ 

b ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ในสว่นการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้สรจ็สมบูรณ์  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์การจาํกดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง  

c บนัทกึเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

d จดัทาํเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอยา่งตามทีต่อ้งการ 
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6 ในเรคคอรด์หลกัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ใหเ้ลอืกคา่ดฟีอลต์ของภาษาจากเครือ่งมอืเลอืกภาษา และบนัทกึเรคคอรด์   

7 แปลงการจาํกดัความรบัผดิชอบรว่มเพิม่เตมิใหเ้ป็นการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษาตามทีต่อ้งการ   

 

 
 

ฟิลดก์ารจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 
ใชเ้พจแกไ้ขการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง เพือ่จดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง หรอือปัเดตรายละเอยีดของการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอยา่งทีม่อียู่แลว้ 
เพจแกไ้ขการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างจะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

คําแนะนํา: คณุยงัสามารถแกไ้ขการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างในเพจรายการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างและเพจรายละเอยีดการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิของการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลการจาํกดัความรบัผิดชอบหลกั 

ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบ (ประเภทการจํากดัความรบัผดิชอบรว่มเทา่นัน้) ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบทีคุ่ณตอ้งการแทรกสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบรว่ม 
ฟิลด์นี้มคีวามยาวสงูสดุ 1000 ตวัอกัษร 

รหสัความสมัพนัธ์ คา่ทีค่าํนวณไดซ้ึง่ระบุการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง ฟิลด์นี้จะป็อปปเูลทโดยอตัโนมตัดิงัตอ่ไปนี้: 

 สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบรว่ม Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่โดยใชก้ารผนวกกนัระหวา่งฟิลด์ สถานะ และ จดัทาํ 
(<สถานะ>_<จดัทาํ>) ตวัอย่างเชน่ Active_7/5/2012 01:36:09 

 สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษา Oracle CRM On Demand จะตัง้ค่าโดยใชก้ารผนวกกนัระหวา่งฟิลด์ ประเทศ, 
สถานะ, จดัทาํ และภาษา (<ประเทศ>_<สถานะ>_<จดัทาํ>_<ภาษา>) ตวัอย่างเชน่ USA_Active_7/5/2012 
01:36:09_English_American 

ประเภท หมายถงึประเภทของการจํากดัความรบัผดิชอบ ซึง่อาจเป็นประเภทใดประเภทหนึง่ต่อไปนี้: 

 ร่วม การจํากดัความรบัผดิชอบประกอบดว้ยเรคคอรด์ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบหนึง่เรคคอรด์ทีม่ผีลใชร้่วมกนัทัง้บรษิทั 
การจํากดัความรบัผดิชอบรว่มเป็นประเภทดฟีอลต์ 

 หลายภาษา การจํากดัความรบัผดิชอบประกอบดว้ยเรคคอรด์ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษาทีส่ามารถใชร้ว่มกนัทัง้บรษิทั 

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้ใชง้านไมไ่ดต้ามคา่ดฟีอลต์ สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะเปลีย่นคา่ดฟีอลต์เป็น 
หลายภาษา โดยใชก้ารตัง้คา่ฟิลด์ แต่โดยทัว่ไปแลว้จะไม่กาํหนดใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใชฟิ้ลด์นี้ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ฟิลด์นี้และโครงร่างเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง โปรดดูที ่Configuration Guide for 
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 



การจาํกดัความรบัผิดชอบตวัอย่าง 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

สถานะ สถานะของขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบ อาจเป็นคา่ใดคา่หนึง่ต่อไปนี้: 

 ไมใ่ช้งาน เรคคอรด์การจาํกดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทัง้หมดมสีถานะเป็น ไมใ่ชง้าน เมือ่เรคคอร์ดเหลา่นัน้ถูกจดัทาํขึน้ 

 ใช้งาน เมือ่มกีารเปิดใชง้านเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง สถานะของเรคคอรด์จะเปลีย่นเป็น ใชง้าน 
สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบรว่ม คณุสามารถใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบไดเ้พยีงรายการเดยีวเทา่นัน้ 
สาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษา คณุสามารถใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบไดเ้พยีงหนึง่รายการต่อประเทศเทา่นัน้ 

 หมดอายุ เมือ่เรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างใหมถู่กจดัทาํและเปิดใชง้าน 
สถานะของเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีใ่ชง้านกอ่นหน้าจะถูกเปลีย่นเป็น หมดอาย ุ

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะไดร้บัการอปัเดตกต็่อเมือ่คุณคลกิทีปุ่่ม ใชง้าน บนการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างเทา่นัน้ 
คณุอปัเดตฟิลด์นี้ดว้ยตนเองในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชห้รอืทางบรกิารทางเวบ็ไมไ่ด ้

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีเ่มือ่การจํากดัความรบัผดิชอบเปลีย่นเป็น ใชง้าน 

ฟิลดน์ี้จะยงัคงวา่งอยู่เมือ่เรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างถูกจดัทาํขึน้ หลงัจากทีเ่รคคอร์ดการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างถูกเปิดใชง้าน 
Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์นี้ดว้ยวนัทีป่จัจุบนั  

ประเทศ (ประเภทการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษาเทา่นัน้) ประเทศทีใ่ชใ้นการจดักลุม่ชดุขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบทางกฎหมายทีไ่มซ่ํ้ากนั 
ซึง่ไดร้บัการแปลตัง้แต่หนึง่ภาษาขึน้ไป 
เรคคอรด์ย่อยของขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบจะไดร้บัการรวมไวใ้นสว่นขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบของเพจรายละเอยีดการจํากดัความรบัผดิชอบ

ตวัอย่างหลายภาษา  

ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัการใชง้านการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษา 

ภาษา (ประเภทการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษาเทา่นัน้) คา่ดฟีอลต์ของภาษาสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา ตวัอย่างเชน่ 
ภาษาองักฤษ-อเมรกินั คณุสามารถใชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกคา่ดฟีอลต์ของภาษา 
โดยภาษาทีใ่ชไ้ดจ้ะเป็นไปตามภาษาทีอ่ยู่ในเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

วนัทีส่ ิ้นสดุ วนัทีก่ารจํากดัความรบัผดิชอบหมดอายุ 

ฟิลด์นี้จะยงัคงวา่งอยู่เมือ่มกีารจดัทาํเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง เมือ่ Oracle CRM On Demand 
เปลีย่นแปลงสถานะของเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบเป็น หมดอาย ุจะมกีารป็อปปเูลทฟิลด์นี้ดว้ยวนัที ่

คาํอธิบาย 

ความเหน็ ความเหน็ทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจํากดัความรบัผดิชอบ คณุสามารถเพิม่ความเหน็ในการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างทีไ่มใ่ชง้านไดเ้ทา่นัน้ 

ข้อมูลเรคคอรด์ 

จดัทาํ  ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง พรอ้มดว้ยวนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํ 

แกไ้ข ผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง พรอ้มดว้ยวนัทีแ่ละเวลาทีแ่กไ้ข 

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัเรคคอรด์ย่อยการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 598) 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง: 

 การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 589) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 590) 

 การจดัการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 591) 
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 ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 598) 
 

ฟิลดก์ารจาํกดัความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวข้อง 
ใชเ้พจแกไ้ขการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือปัเดตรายละเอยีดของการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียู่ 
เพจแกไ้ขการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงชดุของฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 
การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งเป็นเรคคอร์ดย่อยของการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

หมายเหตุ: ใชก้ารจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจํากดัความรบัผดิชอบหลายภาษาเทา่นัน้ 

สว่นการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งในการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษาประกอบดว้ยชดุการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศทีร่ะบุไว ้การเปลีย่นแปลงใดๆ 
ทีค่ณุดําเนินการกบัการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งจะอปัเดตคา่ในฟิลด์แกไ้ขในเรคคอรด์หลกัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 
หากมกีารตัง้คา่กระบวนการทางธุรกจิสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างไว ้คณุจะสามารถจดัทาํการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งใหมไ่ด ้
หรอืคณุสามารถแกไ้ขรายการทีม่อียู่ไดจ้นกวา่เรคคอรด์หลกัจะทาํงาน ในจุดนี้ การจํากดัความรบัผดิชอบทัง้หมด รวมถงึการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งจะเป็นแบบอ่านอยา่งเดยีว 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลการจาํกดัความรบัผิดชอบหลกั 

ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบ  ขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบทีคุ่ณตอ้งการแทรกในภาษาทีเ่หมาะสม 

หมายเหตุ: ลกูคา้ของ Oracle CRM On Demand ตอ้งแปลขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบเป็นภาษาทีต่อ้งการเอง Oracle CRM 
On Demand จะไมร่บัผดิชอบในการแปลภาษาขอ้ความนี้ 

ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น และสามารถป้อนตวัอกัษรไดส้งูสดุ 1000 ตวั  

ภาษา ภาษาสาํหรบัขอ้ความการจํากดัความรบัผดิชอบ ตวัอย่างเชน่ ภาษาสเปน ใหเ้ลอืกภาษาโดยใชเ้ครือ่งมอืเลอืกภาษา 
ฟิลด์นี้ตอ้งมคีา่ทีไ่มซ่ํ้ากนัสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละรายการ 
ซึง่หมายความวา่การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งซึง่แตกต่างกนัจะตอ้งมกีารตัง้คา่ภาษาทีต่่างกนัดว้ย 
การเพิม่คา่ทีซ่ํ้ากนัในฟิลด์นี้จะสง่ผลใหเ้กดิขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด  

ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

คา่ดฟีอลต์ของภาษา คา่ดฟีอลต์ของภาษาสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา เชน่ ภาษาองักฤษ-อเมรกินั 
การเลอืกค่าดฟีอลต์ของภาษาสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งเป็นการตัง้คา่ดฟีอลต์ของภาษาสาํหรบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง 

ข้อมูลเรคคอรด์ 

จดัทาํ  ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มดว้ยวนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํ 

แกไ้ข ผูใ้ชท้ีแ่กไ้ขเรคคอรด์การจํากดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มดว้ยวนัทีแ่ละเวลาทีแ่กไ้ข 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง: 

 การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 589) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 590) 
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 การจดัการการจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 591) 

 ฟิลด์การจํากดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง (ในหน้า 596) 

 
 

คาํขอตวัอย่าง 
ใชเ้พจคาํขอตวัอยา่งในการจดัทาํ อปัเดต และจดัการคาํขอตวัอย่างผลติภณัฑ์ระหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขาย ตวัอย่างเชน่ เมือ่พนกังานขายยาใหต้วัอย่างผลติภณัฑแ์กแ่พทย์  

คาํขอตวัอย่าง เป็นกลไกสาํหรบัพนักงานขายในการสัง่สนิคา้สาํหรบัตวัอย่างผลติภณัฑใ์นนามของแพทย์หรอืผูใ้หบ้รกิารดูแลดา้นสขุภาพอืน่ๆ 
คาํขอตวัอย่างประกอบดว้ยรายการคาํขอตวัอย่างอย่างน้อยหนึง่รายการ ซึง่แต่ละรายการเป็นตวัอย่างผลติภณัฑ์ทีข่อ  

การจดัการกระบวนการใน Oracle CRM On Demand สนบัสนุนคาํขอตวัอย่าง เนื่องจากคาํขอตวัอย่างเป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมการตดิตอ่ทีต่อ้งมลีายเซน็ 
และรวมคําขอตวัอย่างไวภ้ายในการลอ็คกจิกรรมการตดิต่อ คาํขอตวัอย่างจะมกีฎสว่นตวัซึง่อนุญาตใหม้กีารลอ็คของรายการคาํขอตวัอย่างได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการกระบวนการ โปรดดูที ่
ฟงักช์นัการจดัการกระบวนการ สาํหรบัการแนะนําเกีย่วกบัวธิตีัง้คา่กฎการลอ็คสาํหรบัคาํขอตวัอย่าง โปรดดูที ่Configuration Guide for Oracle CRM On Demand 
Life Sciences Edition 

ข้อกาํหนดเก่ียวกบัคาํขอตวัอย่าง  
คาํขอตวัอย่างตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดต่อไปนี้ มฉิะนัน้จะไมส่ามารถสง่คาํขอหลงัจากจดัทาํได:้ 

 คาํขอตวัอย่างตอ้งมผีูต้ดิต่อและทีอ่ยู่ทีถู่กตอ้ง  

 คาํขอตวัอย่างตอ้งมรีายการสนิคา้ในคาํขอตวัอย่างอย่างน้อยหนึง่รายการ พรอ้มระบุจํานวนทีเ่ป็นบวก 

 การจดัการกระบวนการสาํหรบัคาํขอตวัอย่างตอ้งไดร้บัการตัง้คา่ตามทีอ่ธบิายไวใ้น Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences 
Edition เพือ่ใหม้กีารลอ็คเรคคอรด์   

ข้อจาํกดัเก่ียวกบัคาํขอตวัอย่าง 
คาํขอตวัอย่างมขีอ้จํากดัดงัตอ่ไปนี้: 

 อนุญาตคาํขอตวัอย่างหนึง่รายการเทา่นัน้สาํหรบัการตดิตอ่ ไดแ้ก ่บรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม  

 หลงัจากตัง้คา่คาํขอตวัอย่างเป็น ลงนาม แลว้ ฟิลด์เดยีวทีค่ณุสามารถแกไ้ขได ้คอื ฟิลด์สถานะ 

 หากคุณตอ้งการลอ็คเรคคอรด์คาํขอตวัอยา่ง ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งตัง้ค่ากฎการจดัการการประมวลผลระดบัฟิลด์ทีล่อ็คฟิลด์รายการคําขอตวัอย่างทัง้หมดยกเวน้ฟิลด์สถานะ 
ฟิลด์สถานะสามารถเปลีย่นแปลงจากลงนามเป็นโมฆะ หรอืจากลงนามเป็นอนุมตั ิคา้งสง่ และตอบสนองตามลาํดบั 
คณุสามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงสถานะเหลา่นี้ไดโ้ดยใหผู้ดู้แลระบบของคณุตัง้คา่กระบวนการทีจ่ะดงึการเปลีย่นแปลงสถานะเหลา่นัน้ลงใน Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการตัง้คา่การลอ็คกระบวนการ โปรดดูที ่Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition 

เก่ียวกบัการเช่ือมโยงข้อมลูคาํขอตวัอย่างกบัการติดต่อ 
กอ่น Oracle CRM On Demand รลีสี 22 คณุสามารถแทรกเรคคอรด์รายการคาํขอตวัอย่างได ้
โดยไมต่อ้งใชเ้รคคอรด์คาํขอตวัอย่างหลกัทีเ่ชือ่มโยงเมือ่ใชบ้รกิารทางเวบ็หรอืฟงักช์นัอมิปอรต์ขอ้มลู แต่สาํหรบัรลีสี 22 และรลีสีหลงัจากนี้ 
เมือ่คณุแทรกเรคคอรด์รายการคาํขอตวัอย่างโดยใชบ้รกิารทางเวบ็หรอืฟงักช์นัอมิปอรต์ขอ้มลู คณุต้องระบุ ID คาํขอตวัอย่างของคาํขอตวัอย่างหลกัเพือ่ระบุบรบิทของรายการคาํขอตวัอยา่ง 
จากอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand คณุสามารถจดัทาํรายการคาํขอตวัอย่างจากคาํขอตวัอย่างหลกัในบรบิทการตดิต่อเทา่นัน้ นอกจากนี้ 
การแทรกหรอือปัเดตรายการคาํขอตวัอย่างโดยใชบ้รกิารทางเวบ็หรอืฟงักช์นัอมิปอรต์ขอ้มลู ยงัเป็นการฝา่ฝืนกฎการปิดกัน้ผลติภณัฑอ์กีดว้ย  
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูคาํขอตวัอย่าง คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็คาํขอตวัอย่างได ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจคาํขอตวัอย่าง 
โฮมเพจคาํขอตวัอย่าง คอื จุดเริม่ตน้ในการจดัการเรคคอรด์คาํขอตวัอย่าง 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจคาํขอตวัอย่างของคณุได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุจะสามารถเพิม่สว่นต่างๆ ในเพจและลบสว่นต่างๆ ออกจากเพจได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานกบัคาํขอตวัอย่าง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการดําเนินการตวัอย่างพืน้ฐาน  

การจดัทาํคาํขอตวัอย่าง 
คณุสามารถจดัทาํคาํขอตวัอยา่งใหมไ่ดโ้ดยการคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นคาํขอตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์คาํขอตวัอย่าง (ในหน้า 
602) 

การทาํงานกบัรายการคาํขอตวัอย่าง 
สว่นรายการคาํขอตวัอย่างจะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชดุยอ่ยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หคุ้ณจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานดว้ยในแต่ละครัง้ Oracle CRM On 
Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัคาํขอตวัอย่าง 

รายการคาํขอตวัอย่าง ฟิลเตอร ์

คาํขอตวัอย่างทัง้หมด คาํขอตวัอย่างทัง้หมดทีคุ่ณดูได ้โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของคาํขอตวัอย่าง  

คาํขอตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ คาํขอตวัอย่างทัง้หมดทีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดคูาํขอตวัอย่างล่าสดุ 
สว่นคาํขอตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุแสดงคาํขอตวัอย่างทีคุ่ณดูลา่สดุ   

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจคาํขอตวัอย่าง 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางส่วนหรอืทัง้หมดลงในโฮมเพจคาํขอตวัอย่างของคณุได:้ 

 คาํขอตวัอย่างทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 คาํขอตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุ 
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 คาํขอตวัอย่างทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน  

 คาํขอตวัอย่างทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน  

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถจดัทาํสว่นรายงานทีม่อียู่สาํหรบัแสดงบนโฮมเพจคาํขอตวัอย่างของคณุ) 

การเพิม่ส่วนต่างๆ ในโฮมเพจคาํขอตวัอย่าง 

1 ในโฮมเพจคาํขอตวัอย่าง ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจคาํขอตวัอย่าง ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคําขอตวัอย่าง: 

 คาํขอตวัอย่าง (ในหน้า 599) 

 ฟิลด์คาํขอตวัอย่าง (ในหน้า 602) 

 การจดัการคาํขอตวัอย่าง (ในหน้า 601) 

 เกีย่วกบัการป็อปปเูลทฟิลด์คาํขอตวัอย่างอตัโนมตั ิ(ในหน้า 603) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ (ในหน้า 564) 

 
 

การจดัการคาํขอตวัอย่าง 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
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ฟิลดค์าํขอตวัอย่าง 
ใชเ้พจแกไ้ขคาํขอตวัอย่างเพือ่เพิม่คาํขอตวัอย่างหรอือปัเดตรายละเอยีดคาํขอตวัอยา่งทีม่อียู่ เพจแกไ้ขคาํขอตวัอย่างจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของคาํขอตวัอย่าง 

คําแนะนํา: คณุยงัสามารถแกไ้ขคาํขอตวัอย่างบนเพจรายการคาํขอตวัอย่างและเพจรายละเอยีดคาํขอตวัอย่าง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของคาํขอตวัอย่าง 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลคาํขอตวัอย่างหลกั 

เลขทีใ่บสัง่ ตวัเลขทีไ่มซ่ํ้ากนัซึง่ระบุใหก้บัใบสัง่คาํขอตวัอย่างแต่ละใบ Oracle CRM On Demand จะสรา้งเลขทีน่ี้ข ึน้ 

ประเภท ชนดิของคาํขอตวัอยา่ง คา่ดฟีอลตส์าํหรบัประเภทของเรคคอรด์คาํขอตวัอย่างคอื คาํขอตวัอย่าง คณุสามารถเลอืกคา่ต่อไปนี้จากรายการสาํหรบัเลอืก: 
คาํขอตวัอย่างและใบสัง่ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งตัง้คา่ฟิลด์ทีแ่กไ้ขไดน้ี้ใหส้ามารถใชไ้ดใ้นโครงรา่งเพจ 
เนื่องจากไมส่ามารถใชฟิ้ลด์นี้ไดใ้นโครงรา่งเพจตามคา่ดฟีอลต์ 

บรษิทั บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัใบสัง่คาํขอตวัอย่าง  

ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์นี้โดยอตัโนมตั ิสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการป็อปปเูลทฟิลด์คาํขอตวัอย่างอตัโนมตั ิ(ในหน้า 603) 

ผูต้ดิต่อ (จําเป็น) ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัใบสัง่คาํขอตวัอยา่ง ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์นี้โดยอตัโนมตั ิหากจดัทาํคาํขอตวัอย่างจากการตดิต่อ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดดูที ่เกีย่วกบัการป็อปปเูลทฟิลด์คาํขอตวัอย่างอตัโนมตั ิ(ในหน้า 603) ฟิลด์นี้จะตอ้งมขีอ้มลูครบถว้นเพือ่จดัทาํใบสัง่คาํขอตวัอยา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ (ในหน้า 564) 

ใบสัง่ทีจ่ดัทาํ วนัทีท่ ีจ่ดัทาํใบสัง่คาํขอตวัอย่าง 

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ (จําเป็น) ทีอ่ยู่ทีร่บัใบสัง่คาํขอตวัอย่าง คณุตอ้งเลอืกผูต้ดิต่อหรอืบรษิทักอ่นคณุจงึจะสามารถเลอืกทีอ่ยู่ได ้
ทีอ่ยู่สามารถเป็นทีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชร้ว่มกนัหรอืทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัซึง่ไดร้บัการตรวจสอบแลว้ 

ระบบจะป็อปปเูลทฟิลด์นี้โดยอตัโนมตั ิหากจดัทาํคาํขอตวัอย่างจากการตดิต่อ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการป็อปปเูลทฟิลด์คาํขอตวัอย่างอตัโนมตั ิ
(ในหน้า 603) ฟิลด์นี้จะตอ้งมขีอ้มลูครบถ้วนเพือ่จดัทาํใบสัง่คาํขอตวัอยา่ง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ 
(ในหน้า 564) 

สถานะ คา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์นี้คอื รอดําเนนิการ เมือ่คณุสง่ใบสัง่คาํขอตวัอย่างสาํหรบัผลติภณัฑ ์คา่ในฟิลด์นี้จะเปลีย่นเป็น สง่แลว้ คา่ทีเ่ป็นไปไดส้าํหรบัฟิลด์นี้ไดแ้ก:่ 

 คา้งสง่ 

 จอง  

 จดัทาํ  

 ป้อน  

 ลม้เหลว  

 ระหวา่งดําเนนิการ 

 รอดําเนนิการ 

 ประมวลผลแลว้ 



คาํขอตวัอย่าง 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

 ไดร้บัแลว้ 

 ปฏเิสธ 

 จดัสง่แลว้ 

 ลงนาม 

 สง่แลว้ 

 โมฆะ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ ผูท้ ีจ่ดัทาํเรคคอรด์ใบสัง่คาํขอตวัอย่างนี้ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
(ในหน้า 44) 

จดัทาํ วนัทีแ่ละเวลาทีจ่ดัทาํเรคคอรด์คาํขอตวัอย่าง 

แกไ้ข วนัทีแ่ละเวลาทีแ่กไ้ขเรคคอรด์คาํขอตวัอย่างครัง้ล่าสดุ 

ส่วนท่ีใช้ได้ 

คาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) คาํอธบิายของใบสัง่  

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคําขอตวัอย่าง: 

 คาํขอตวัอย่าง (ในหน้า 599) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจคาํขอตวัอย่าง (ในหน้า 600) 

 การจดัการคาํขอตวัอย่าง (ในหน้า 601) 

 เกีย่วกบัการป็อปปเูลทฟิลด์คาํขอตวัอย่างอตัโนมตั ิ(ในหน้า 603) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ (ในหน้า 564) 

 
 

เก่ียวกบัการป็อปปูเลทฟิลดค์าํขอตวัอยา่งอตัโนมติั 
Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ และทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้โดยอตัโนมตัเิมือ่คณุจดัทาํคําขอตวัอย่างจากการตดิต่อบรษิทัหรอืการตดิต่อผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ: ในกรณตี่อไปนี้ คณุสามารถใชไ้อคอนคน้หาเพือ่แกไ้ขคา่ที ่Oracle CRM On Demand เลอืกได ้

หากคุณจดัทาํคาํขอตวัอย่างจากการตดิต่อบรษิทั Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์ต่อไปนี้ดงันี้: 

 บริษทั Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์นี้ดว้ยชือ่บรษิทัจากการตดิต่อบรษิทัหลกั 

 ผูติ้ดต่อ Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์นี้ดว้ยชือ่ผูต้ดิต่อจากการตดิต่อบรษิทัหลกั 
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หากไม่มผีูต้ดิต่อจากการตดิต่อบรษิทัหลกัแลว้ Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์ดว้ยผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทั หากบรษิทันี้ไม่มผีูต้ดิต่อหลกั Oracle CRM 
On Demand จะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหากคณุพยายามบนัทกึเรคคอรด์  

 ท่ีอยู่ท่ีรบัสินค้า Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์นี้ดว้ยทีอ่ยู่หลกัของผูต้ดิต่อจากการตดิต่อบรษิทัหลกั 

หากไม่มทีีอ่ยู่หลกัของผูต้ดิต่อจากการตดิต่อบรษิทัหลกั Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์นี้ดว้ยทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ของบรษิทั หากไมม่ทีีอ่ยูท่ ีร่บัสนิคา้ของบรษิทั 
Oracle CRM On Demand จะปลอ่ยฟิลด์นี้วา่งไว ้อย่างไรกต็าม หากคณุพยายามบนัทกึเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand 
จะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

หากคุณจดัทาํคาํขอตวัอย่างจากการตดิต่อผูต้ดิต่อหรอืการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์ต่อไปนี้ ีด้งันี้: 

 บริษทั Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลดน์ี้ดว้ยชือ่บรษิทัจากการตดิต่อผูต้ดิตอ่หลกัหรอืการตดิตอ่ผูเ้ขา้รว่ม 

หากไม่มบีรษิทัจากการตดิต่อผูต้ดิต่อหลกัหรอืการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์นี้ดว้ยบรษิทัหลกัของผูต้ดิต่อ หากผูต้ดิต่อไมม่บีรษิทัหลกั 
Oracle CRM On Demand จะปลอ่ยฟิลด์บรษิทัวา่งไว ้

 ผูติ้ดต่อ Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์นี้ดว้ยชือ่ผูต้ดิต่อจากการตดิต่อผูต้ดิตอ่หลกัหรอืการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม 

 ท่ีอยู่ท่ีรบัสินค้า Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์นี้ดว้ยทีอ่ยู่หลกัของผูต้ดิตอ่จากการตดิต่อผูต้ดิต่อหลกัหรอืการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม 

หากไม่มทีีอ่ยู่หลกัของผูต้ดิต่อจากการตดิต่อผูต้ดิต่อหลกัหรอืการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม Oracle CRM On Demand จะป็อปปเูลทฟิลด์นี้ดว้ยทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ของบรษิทั 
หากไม่มทีีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ของบรษิทั Oracle CRM On Demand จะปลอ่ยฟิลด์นี้วา่งไว ้อย่างไรกต็าม หากคณุพยายามบนัทกึเรคคอรด์ Oracle CRM On 
Demand จะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

 

การส่งเน้ือหาส่วนบคุคล 
หวัขอ้นี้จะแนะนําคณุลกัษณะการสง่เนื้อหาสว่นบุคคล (PCD) ทีม่ใีหใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

เก่ียวกบัการส่งเน้ือหาส่วนบคุคล 
การสง่เนื้อหาส่วนบุคคล (PCD) คอืโซลชูนัทางการตลาดแบบปิดของ Oracle สาํหรบัการนําเสนอรายละเอยีดทางอเิลก็ทรอนิกส์ PCD 
ทาํใหแ้ผนกขายและการตลาดสามารถจดัการเนื้อหาดจิติอล จดัทาํแผนการรบัสง่ขอ้ความ และแจกจ่ายแผนการรบัสง่ขอ้ความเหลา่นี้ใหก้บัพนกังานขายนอกสถานทีไ่ดร้บัทราบ 
จากนัน้แผนกขายสามารถนําเสนอเนื้อหาทีป่รบัปรงุแลว้ใหแ้กลู่กคา้พรอ้มบนัทกึการวดัการตอบกลบัของลกูคา้โดยอตัโนมตัเิพือ่สง่กลบัมาทีแ่ผนกการตลาดเพือ่ทาํการวเิคราะหแ์บบปิด PCD 
จําเป็นตอ้งใชใ้นการนําเสนอและบนัทกึการวดัการตอบกลบัของลกูคา้   

สถานการณ์สาํหรบัการใช้ PCD  
Oracle CRM On Demand PCD ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถ: 

 จดัการเนื้อหาดจิติอล 

 จดัการแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

 จดัเกบ็การตอบกลบัของลกูคา้ไปยงัแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

ผูใ้ชเ้ป้าหมายของโซลชูนั Oracle CRM On Demand PCD คอืผูจ้ดัการผลติภณัฑ์ ผูจ้ดัการการปฏบิตักิารดา้นการขาย 
และบุคคลอืน่ทีพ่ฒันาสิง่สง่เสรมิการขายสาํหรบัใหท้มีงานขายไดใ้ช ้ 

สถานการณ์ต่อไปนี้ใหภ้าพรวมเกีย่วกบัจุดประสงคใ์นการใชง้านของฟงักช์นั PCD :   

1 จดัการเนื้อหาดจิติอล 
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เนื้อหาดจิติอล (ไฟลก์ราฟิก) เป็นสิง่แรกทีจ่ะถูกแนบไปกบัเรคคอรด์ทางแกป้ญัหา ขณะที ่PCD สนบัสนุนรปูแบบกราฟิกทีห่ลากหลาย รปูแบบทีพ่บไดท้ัว่ไปคอืไฟล์ SWF 
ซึง่ทาํใหส้ามารถนําเสนองานนําเสนอแบบ Rich Media นอกจากนี้ ยงัสามารถแนบรปูภาพขนาดเลก็ทีส่อดคลอ้งกนั (โดยปกตไิดแ้กไ่ฟล์ PNG, GIF หรอื JPG) 
ไปในเรคคอรด์ทางแกป้ญัหาเดยีวกนัเพือ่ใหก้ารแสดงขอ้มลูแบบกราฟิกขนาดกะทดัรดัของไฟลม์เีดยีทีม่ขีนาดใหญ่กวา่ได ้เรคคอรด์ทางแกป้ญัหามฟิีลด์สาํหรบั metadata 
เกีย่วกบัไฟล์ทีถู่กแนบมา เชน่ วนัทีห่มดอายุ และบอกวา่ไฟล์นัน้ไดร้บัการอนุญาตจากฝา่ยกฎหมายและการตลาดหรอืไม่ 

เมือ่ตอ้งการตัง้คา่เรคคอรด์ทางแกป้ญัหา โปรดดทูี ่ทางแกป้ญัหา (ในหน้า 372) 

2 จดัการแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

หลงัจากแนบไฟล์กราฟิกไปยงัเรคคอรด์ทางแกป้ญัหาแลว้ ผูใ้ชจ้ดัทาํแผนการรบัสง่ขอ้ความ ซึง่ประกอบดว้ยชดุของไฟลม์เีดยีทีเ่รยีบเรยีงเพือ่สือ่สารขอ้ความการขาย 
ผูใ้ชร้ะบุลาํดบัของรายการแผนการรบัสง่ขอ้ความทีป่ระกอบขึน้เป็นแผนการรบัสง่ขอ้ความ 
รายการแผนการรบัสง่ขอ้ความแต่ละรายการจะสอดคลอ้งกบัเรคคอรด์ทางแกป้ญัหาและเนื้อหาดจิทิลัทีส่มัพนัธ์กนั 
และยงัรวมถงึไฟล์มเีดยีทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่นํ้าเสนอสามารถใชเ้พือ่ลงลกึไปในรายละเอยีดทีม่ากขึน้ของหวัขอ้ทีก่าํหนด 
ขณะทีเ่รคคอรด์ทางแกป้ญัหาประกอบดว้ยไฟลม์เีดยีดจิทิลัซึง่สามารถใชก้บัแผนการรบัสง่ขอ้ความไดห้ลายแผน 
รายการแผนการรบัสง่ขอ้ความแสดงอนิสแตนซท์ีไ่มซ่ํ้ากนัของไฟลม์เีดยีทางแกป้ญัหาทีก่าํหนด พรอ้มกบั metadata ของการใชไ้ฟลม์เีดยีสาํหรบัแผนการรบัสง่ขอ้ความโดยเฉพาะ 

เมือ่ตอ้งการจดัตัง้แผนการรบัสง่ขอ้ความและเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดดูที ่แผนการรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 605), รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 611) และ 
ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 616) 

3 จดัเกบ็การตอบกลบัของลกูคา้ต่อแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

แผนการรบัสง่ขอ้ความถูกสง่ไปยงัแอปพลเิคชนัภายนอก Oracle CRM On Demand โดย Oracle CRM On Demand 
รบัผลการตอบรบัของผูเ้ขา้รว่มจากแอปพลเิคชนัภายนอกและจดัเกบ็ขอ้มลูนี้ ผลการตอบรบัดงักลา่วจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นระยะเวลาทีแ่น่นอนระยะหนึ่งในการนําเสนอแผนการรบัสง่ขอ้ความ 
และยงัสามารถเชือ่มโยงกบัผลตอบกลบัต่างๆ ทีก่ําหนดไวล้ว่งหน้า 

เมือ่ตอ้งการตัง้คา่การตอบกลบัขอ้ความ โปรดดูที ่การปรบัปรงุการตอบกลบัขอ้ความ (ในหน้า 188) 

 
 

แผนการรบัส่งข้อความ 
ใชเ้พจ แผนรบัสง่ขอ้ความ เพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามแผนรบัสง่ขอ้ความ  

แผนรบัสง่ขอ้ความ คอืงานนําเสนอทีแ่สดงโดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล หรอื แทบ็เลท็คอมพวิเตอร ์ผูใ้ชท้ีเ่ป็นพนกังานขายใชแ้ผนรบัสง่ขอ้ความเพือ่อธบิายผลติภณัฑ์ 
และตดิตามผลตอบรบัจากลูกคา้ เพจแผนรบัสง่ขอ้ความเกบ็แอททรบิวิทีห่ลากหลายของแผนรบัสง่ขอ้ความ ไดแ้ก ่ผลติภณัฑท์ีค่รอบคลมุในแผน วนัทีห่มดอายุของแผนรบัสง่ขอ้ความ และพารามเิตอรอ์ืน่ๆ   

ผูจ้ดัการแบรนด์ ผูจ้ดัการผลติภณัฑ์ และผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตังิานขาย จดัทาํแผนรบัสง่ขอ้ความ แผนรบัสง่ขอ้ความประกอบดว้ยลาํดบัทีเ่ฉพาะเจาะจงของเนื้อหา 
เพือ่ใหผู้ใ้ชท้ีเ่ป็นพนกังานขายแสดงงานนําเสนอทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัดิา้นกฎหมายและการตลาดของบรษิทั   

แผนรบัสง่ขอ้ความอาจมรีายการแผนรบัสง่ขอ้ความจํานวนมากในลาํดบัทีเ่ฉพาะเจาะจง เปรยีบเหมอืนการนําเสนอในแบบดัง้เดมิทีม่แีผ่นสไลด์จํานวนมาก 
หรอืแผนรบัสง่ขอ้ความอาจมสีไลด์เดยีวทีส่ง่ขอ้ความทีเ่ฉพาะเจาะจงสาํหรบักจิกรรมนัน้กไ็ด ้ตวัอย่างเชน่ การตดิต่อขาย งาน หรอืการนดัหมาย เพือ่ดูวา่มคีาํแนะนําใดหรอืไม ่
คาํแนะนําแผนรบัสง่ขอ้ความจะยดึตามสว่นทีต่รงกนัและการเชือ่มโยงทีแ่น่นอนระหวา่งแผนรบัสง่ขอ้ความกบัการตดิต่อขาย งาน หรอืการนดัหมาย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การตรวจสอบแผนการรบัสง่ขอ้ความทีแ่นะนําสาํหรบักจิกรรม (ในหน้า 608) 

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได้ หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไมร่วมถงึการดูแลขอ้มลูแผนรบัสง่ขอ้ความ 
แทบ็แผนรบัสง่ขอ้ความอาจถูกตดัออกจากการตัง้คา่ของคณุ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิก์ารสง่เนื้อหาสว่นบุคคลเพือ่ทีจ่ะทาํงานกบัเพจ แผนรบัสง่ขอ้ความ 
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การทาํงานกบัโฮมเพจแผนรบัส่งข้อความ 
โฮมเพจแผนรบัสง่ขอ้ความ คอืจดุเริม่ตน้ของการจดัการเรคคอรด์แผนรบัสง่ขอ้ความ เพจนี้ประกอบไปดว้ยสว่นต่างๆ หลายสว่นและแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ 

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจแผนรบัสง่ขอ้ความได้ นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํแผนรบัส่งข้อความ 
คณุสามารถจดัทาํแผนรบัสง่ขอ้ความใหมโ่ดยการคลกิทีปุ่่ม ใหม่ ในสว่นแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์แผนรบัสง่ขอ้ความ 
(ในหน้า 609) 

การทาํงานกบัรายการแผนรบัส่งข้อความ 
สว่นรายการแผนรบัสง่ขอ้ความแสดงจํานวนของรายการทีฟิ่ลเตอร์ รายการทีฟิ่ลเตอร ์คอื ชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีอ่นุญาตใหค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีท่าํงานในแต่ละครัง้  

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ ของแผนรบัสง่ขอ้ความ 

รายการแผนรบัส่งข้อความ ฟิลเตอร ์

แผนรบัสง่ขอ้ความทัง้หมด แผนรบัสง่ขอ้ความทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของแผนรบัสง่ขอ้ความนัน้  

แผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุ แผนรบัสง่ขอ้ความทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดแูผนรบัส่งข้อความล่าสดุ  
สว่นแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุ แสดงแผนรบัสง่ขอ้ความทีคุ่ณแกไ้ขลา่สดุ  

คลกิทีล่งิค์แสดงรายการทัง้หมดเพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจแผนรบัส่งข้อความของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจแผนรบัสง่ขอ้ความของคณุได:้ 

 แผนรบัสง่ขอ้ความทีจ่ดัทาํลา่สดุ  

 แผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุ  

 แผนรบัสง่ขอ้ความทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน  

 แผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน  

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจแผนรบัสง่ขอ้ความของคุณได)้ 



แผนการรบัส่งข้อความ 
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ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจแผนรบัส่งข้อความ 

1 ในโฮมเพจแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหใ้ชล้กูศรทศิทางเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบส่วนในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการแผนรบัส่งข้อความ 
สาํหรบัขัน้ตอนในการจดัการแผนรบัสง่ขอ้ความ โปรดดูที:่ 

 การเพิม่สมดุบนัทกึในแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 607) 

 การเพิม่รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 608) 

 การตรวจสอบแผนการรบัสง่ขอ้ความทีแ่นะนําสาํหรบักจิกรรม (ในหน้า 608) 

 การจดัทาํการตอบกลบัขอ้ความจากแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 609) 

ส◌ําหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: คณุสมบตัแิผนการส่งขอ้ความนี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคณุ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของแผนรบัสง่ขอ้ความ: 

 แผนรบัสง่ขอ้ความ (โปรดดูที ่"แผนการรบัสง่ขอ้ความ" ในหน้า 605) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 606) 

 ฟิลด์แผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 609) 

หมายเหตุ: บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการสง่เนื้อหาสว่นบุคคล เพือ่ทาํงานกบัเพจแผนรบัสง่ขอ้ความ 

 
 

การเพ่ิมสมุดบนัทึกในแผนรบัส่งขอ้ความ 
ใชก้ระบวนการต่อไปนี้เพือ่เพิม่สมดุบนัทกึในแผนรบัสง่ขอ้ความ เมือ่คณุเพิม่สมดุบนัทกึในแผนรบัส่งขอ้ความ คณุสามารถแกไ้ขหรอืเอาสมดุบนัทกึออก 
ขัน้ตอนนี้ถอืวา่สมดุบนัทกึจะแสดงเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดแผนรบัสง่ขอ้ความ ส◌ําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การเพิม่สมุดบนัทึกในแผนรบัส่งข้อความ 

1 ในเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหเ้ปิดแผนรบัสง่ขอ้ความทีคุ่ณตอ้งการ 

2 ในเพจรายละเอยีดแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหค้ลกิสว่นเพิม่ในสมดุบนัทกึของเพจ 

3 ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ เลอืกสมดุบนัทกึทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ลงในแผนรบัสง่ขอ้ความ และคลกิ ตกลง 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสมดุบนัทกึที ่การจดัการสมดุบนัทกึ 
 

การเพ่ิมรายการแผนรบัส่งข้อความ 
คณุสามารถเพิม่รายการแผนรบัสง่ขอ้ความในแผนรบัสง่ขอ้ความ รายการแผนรบัสง่ขอ้ความมขีอ้มลูเกีย่วกบัรายการทีป่ระกอบขึน้เป็นแผนรบัสง่ขอ้ความ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ โปรดดูที ่รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 611) 

หมายเหตุ: หากคุณไมเ่หน็สว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความใน เพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ ใหเ้พิม่สว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งนี้ดงัทีอ่ธบิายไวใ้น 
การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

การเพิม่รายการแผนรบัส่งข้อความไปยงัแผนรบัส่งข้อความ 

1 จากเพจรายละเอยีดแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ แลว้คลกิ ใหม่ 

2 กรอกขอ้มลูในฟิลด์ตามทีอ่ธบิายไวใ้น ฟิลด์รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ  (ในหน้า 615) จากนัน้บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การตรวจสอบแผนการรบัส่งข้อความท่ีแนะนําสาํหรบักิจกรรม 
ในขณะสรา้งกจิกรรม พนกังานขายสามารถบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืผลติภณัฑ์ทีเ่ชือ่มโยงกบักจิกรรมนัน้ หากมคีาํแนะนําใดๆ 
พนกังานขายยงัสามารถดูแผนรบัสง่ขอ้ความทีไ่ดร้บัการแนะนําสาํหรบักจิกรรมนัน้ได้ (การตดิต่อขาย งาน หรอืการนดัหมาย) แผนรบัสง่ขอ้ความจะยดึตามสว่นทีต่รงกนั 
และการเชือ่มโยงทีแ่น่นอนระหวา่งแผนรบัสง่ขอ้ความกบัการตดิต่อขาย งาน หรอืการนดัหมายดงันี้: 

 หากสว่นหลกัหรอืสว่นรองของแผนรบัสง่ขอ้ความตรงกบัสว่นทีร่ะบุสาํหรบัผูต้ดิต่อ 
ฟิลด์คาํแนะนําสาํหรบัแผนรบัสง่ขอ้ความในสว่นแผนขอ้ความทีม่อียู่บนเพจรายละเอยีดการตดิต่อจะถูกป็อปปเูลทดว้ยดาวสทีองเตม็ดวง 

 หากวตัถุประสงค์หลกัหรอืรองของแผนรบัสง่ขอ้ความตรงกบัวตัถุประสงค์ทีร่ะบุสาํหรบักจิกรรมนัน้ 
ฟิลด์คาํแนะนําสาํหรบัแผนรบัสง่ขอ้ความนัน้จะถูกใสด่าวสทีองครึง่ดวงในสว่นแผนรบัสง่ขอ้ความทีใ่ชไ้ด ้บนเพจรายละเอยีดการตดิต่อ 

 หากไม่มสีว่นหรอืวตัถุประสงค์ทีต่รงกนัระหวา่งแผนรบัสง่ขอ้ความกบัผูต้ดิต่อหรอืกจิกรรม 
ฟิลด์คาํแนะนําสาํหรบัแผนรบัสง่ขอ้ความในสว่นแผนขอ้ความทีม่อียู่บนเพจรายละเอยีดการตดิต่อจะถูกป็อปปเูลทดว้ยดาวสขีาวแบบโปรง่ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิต่อขาย โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อขาย) ลกูคา้ (โปรดดูที ่"การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้" ในหน้า 180) และ 
การสง่มอบตวัอย่างในระหว่างตดิต่อขาย (โปรดดูที ่"การใหต้วัอย่างในระหวา่งการตดิตอ่จากฝา่ยขาย" ในหน้า 552) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆ โปรดดูที ่ปฏทินิและกจิกรรม 
(ในหน้า 163) 

ใชข้ ัน้ตอนต่อไปนี้เพือ่ตรวจดูแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่นะนําสาํหรบักจิกรรมต่างๆ 

การตรวจดแูผนรบัส่งข้อความทีแ่นะนําสาํหรบักิจกรรมต่างๆ 

1 ใหเ้ลอืกกจิกรรมสาํหรบัการเยีย่มของคณุ  
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สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกกจิกรรม โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีด (การตดิต่อ งาน หรอืรายละเอยีดการนดัหมาย) สาํหรบักจิกรรม ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่น การตดิต่อ แลว้เปิดการตดิต่อขายทีค่ณุตอ้งการตรวจด ู

3 บนเพจรายละเอยีดการตดิต่อ ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่นแผนรบัสง่ขอ้ความทีใ่ชไ้ด ้และตรวจดูรายการแผนรบัสง่ขอ้ความดงัต่อไปนี้: 

 ดาวสทีองเตม็ดวงในฟิลด์คาํแนะนําระบุการตรงกนัของสว่นระหวา่งแผนรบัสง่ขอ้ความกบัผูต้ดิต่อ  

 ดาวสทีองครึง่ดวงในฟิลด์คาํแนะนําระบุวตัถุประสงคท์ีต่รงกนัระหวา่งแผนรบัสง่ขอ้ความกบักจิกรรม  

 ดาวสขีาวแบบโปรง่ในฟิลด์คาํแนะนําระบุวา่ไม่มสี ิง่ทีต่รงกนั (สว่นหรอืวตัถุประสงค์) ระหวา่งแผนรบัสง่ขอ้ความและกจิกรรม  

4 คลกิทีล่งิคช์ ือ่แผนรบัสง่ขอ้ความเพือ่เปิดและตรวจดูแผนรบัสง่ขอ้ความ 
 

การจดัทาํการตอบกลบัขอ้ความจากแผนรบัส่งข้อความ 
คณุสามารถเพิม่การตอบกลบัขอ้ความไปยงัแผนรบัสง่ขอ้ความ การตอบกลบัขอ้ความ เป็นผลตอบกลบัทีไ่ดร้บัจากผูเ้ขา้รว่มในระหวา่งการนําเสนอแผนรบัสง่ขอ้ความในชว่งระยะเวลาหนึ่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตอบกลบัขอ้ความ โปรดดูที ่การปรบัปรงุการตอบกลบัขอ้ความ (ในหน้า 188) 

หมายเหตุ: 
จดัทาํการตอบกลบัขอ้ความจากแผนการรบัสง่ขอ้ความหรอืรายการแผนการรบัสง่ขอ้ความเฉพาะเมือ่คณุไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องโครงรา่งเพจใหม่สาํหรบัเรคคอรด์เหลา่นี้ทีใ่ชโ้ครงรา่งเพจการรบัสง่ขอ้ควา

มสาํหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัโครงสรา้ง (ซึง่กค็อื การตอบกลบัขอ้ความไดม้กีารกาํหนดวตัถุประสงคใ์หมเ่ป็นผลลพัธ์ แผนการรบัสง่ขอ้ความมกีารกาํหนดวตัถุประสงคใ์หมเ่ป็นแผนการตดิต่อ และอืน่ๆ) 
เมือ่ใชก้ารรบัสง่ขอ้ความสาํหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัโครงสรา้ง พนกังานขายเภสชัภณัฑส์ามารถเลอืกจากชดุการตอบกลบัมาตรฐาน เชน่ ขอ้มลูเพิม่เตมิทีข่อ ปฏกิริยิาทางบวก และอืน่ๆ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีาํหนดวตัถุประสงคใ์หมข่องประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่การรบัสง่ขอ้ความสาํหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัโครงสรา้ง (โปรดดูที ่
"การรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง" ในหน้า 620) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการส่งเนื้อหาสว่นบุคคลจงึจะทาํงานกบัเพจการตอบกลบัขอ้ความได ้
และผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งเพิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบกลบัขอ้ความไปยงัเพจรายละเอยีดแผนรบัสง่ขอ้ความดว้ย 

การจดัทาํการตอบกลบัข้อความจากแผนรบัส่งข้อความ 

1 หากคุณไมเ่หน็สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบกลบัขอ้ความในเพจรายละเอยีดแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหเ้พิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งนี้ดงัทีอ่ธบิายไวใ้น การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

2 จากเพจรายละเอยีดแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหเ้ลือ่นไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบกลบัขอ้ความ แลว้คลกิ ใหม ่

3 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ดงัทีอ่ธบิายไวใ้น การปรบัปรงุการตอบกลบัขอ้ความ (ในหน้า 188)  

4 บนัทกึเรคคอรด์การตอบกลบัขอ้ความ 
 

ฟิลดแ์ผนรบัส่งข้อความ 
ใชเ้พจแผนการรบัสง่ขอ้ความเพือ่เพิม่แผนการรบัสง่ขอ้ความหรอือปัเดตรายละเอยีดแผนการรบัสง่ขอ้ความทีม่อียู่ เพจแผนการรบัสง่ขอ้ความจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขแผนการรบัสง่ขอ้ความในเพจรายการแผนการรบัสง่ขอ้ความและเพจรายละเอยีดแผนการรบัสง่ขอ้ความไดด้ว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
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ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลแผนการรบัส่งข้อความหลกั 

ชือ่ ชือ่ของแผนการรบัสง่ขอ้ความ (จําเป็น) 

ประเภท  ชนดิแผนรบัสง่ขอ้ความ ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกในการเลอืกประเภท (จําเป็น) 

คา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภท ไดแ้ก ่การออกผลติภณัฑใ์หม่ ขอ้ความเป้าหมาย ลายเซน็ และ แผนวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ 
การเลอืกประเภทอาจสง่ผลใหเ้กดิโครงร่างเพจทีแ่ตกต่างจากโครงรา่งเพจดฟีอลต์สาํหรบัแผนรบัสง่ขอ้ความหากผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่โครงร่างเพจแบบไดนามกิสาํหรั

บประเภทเรคคอรด์นี้ ตวัอย่างเชน่ การเลอืกแผนวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ อาจทาํใหเ้กดิโครงรา่งเพจวตัถุประสงค์การตดิต่อ 
หากผูดู้แลระบบของคณุตัง้ค่าโครงรา่งเพจแบบไดนามกิไว ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ และดูหวัขอ้เกีย่วกบัโครงรา่งเพจใน 
Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition   

ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนรบัสง่ขอ้ความนี้ ใชไ้อคอนคน้หาในการเลอืกผลติภณัฑ์ (จําเป็น) 

หมายเหตุ: คา่ฟิลด์ผลติภณัฑใ์นเรคคอรด์รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ และ การตอบกลบัขอ้ความ 
ทีเ่ป็นรายการย่อยตอ้งเป็นคา่เดยีวกบัคา่ผลติภณัฑข์องแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั อย่างไรกต็าม Oracle CRM On Demand ไมไ่ดบ้งัคบัใชข้อ้กาํหนดนี้ 
คณุตอ้งตรวจสอบดว้ยตนเองใหแ้น่ใจวา่คา่นี้ในเรคคอรด์ PCD ย่อยทัง้หมดเป็นคา่เดยีวกนักบัแผนรบัสง่ขอ้ความหลกันี้ 
ไมเ่ชน่นัน้คุณอาจพบปญัหาเรือ่งความถูกตอ้งของขอ้มลู ตวัอย่างเชน่ หากคุณตัง้คา่ผลติภณัฑเ์ป็น AAAA ในแผนรบัสง่ขอ้ความ 
และคุณอปัเดตฟิลด์ผลติภณัฑข์องรายการแผนรบัสง่ขอ้ความจาก AAAA เป็น BBBB โดยใชบ้รกิารทางเวบ็ 
รายการแผนรบัสง่ขอ้ความจะอา่นคา่ผดิวา่เป็นผลติภณัฑ์ BBBB แทนทีจ่ะเป็นผลติภณัฑ์ AAAA 

รหสั ฟิลด์ขอ้ความอสิระทีส่ามารถใชแ้ยกประเภทแผนรบัสง่ขอ้ความตามวตัถุประสงค ์ประเภทการบําบดั หรอืการจดัประเภททีก่าํหนดไวใ้นองคก์ร 

สถานะ สถานะปจัจุบนัของแผนรบัสง่ขอ้ความ คา่สถานะทีเ่ป็นไปไดค้อื อนุมตัแิลว้ ระหวา่งดําเนินการ ปฏเิสธ จ่ายออกแลว้ หรอื สง่แลว้ 
ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกในการเลอืกสถานะ (จําเป็น)  

ตรวจสอบ ระบุวา่แต่ละรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีเ่ป็นส่วนประกอบของแผนรบัสง่ขอ้ความไดร้บัการตรวจสอบแลว้วา่แสดงขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และมสีถานะการตรวจสอบเป็น 
เสรจ็สมบูรณ์ ถา้รายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีเ่ป็นสว่นประกอบทัง้หมดมคีา่สถานะการตรวจสอบเป็น เสรจ็สมบูรณ์ ฟิลด์ตรวจสอบจะมคีา่เป็น เสรจ็สมบูรณ์ 
มฉิะนัน้แลว้ คา่จะเป็น ลม้เหลว Oracle CRM On Demand จะตัง้คา่ฟิลด์นี้โดยอตัโนมตั ิ

สว่น สว่นตลาด (คอืกลุม่ของบรษิทั) ทีเ่ป็นเป้าหมายของแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

หมายเหตุ: ฟิลด์วตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั สว่นหลกั วตัถุประสงคเ์ป้าหมายรอง และสว่นรอง จะไมม่อียู่ตามคา่ดฟีอลต์ ในการเพิม่ฟิลด์เหลา่นี้ลงในเพจรายละเอยีดแผนการสง่ขอ้ความ 
ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัคณุ 

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั ระบุถงึวตัถุประสงคแ์รกของแผนรบัสง่ขอ้ความ ใสว่ตัถุประสงคข์องคุณ หรอืคลกิทีไ่อคอน คน้หา แลว้เลอืกวตัถุประสงคจ์ากรายการ 

สว่นหลกั ระบุถงึสว่นหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนรบัสง่ขอ้ความนี้ ตวัเลอืกคอื: พนกังานบรษิทั, ผูใ้ชแ้รงงาน, ชนบท/เกษตรกรรม, ตลาดทัว่ไป, ตลาดระดบัสงู, 
มลูคา่ทรพัย์สนิสทุธสิงู, เศรษฐหีา้ลา้น และมลูคา่สทุธสิงูเป็นพเิศษ 

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายรอง ระบุถงึวตัถุประสงคท์ีส่องของแผนรบัสง่ขอ้ความ ใสว่ตัถุประสงคข์องคณุ หรอืคลกิทีไ่อคอน คน้หา แลว้เลอืกวตัถุประสงคจ์ากรายการ 

หมายเหตุ: ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้เมือ่วตัถุประสงค์หลกัและวตัถุประสงคร์องเหมอืนกนั และหากเลอืกวตัถุประสงคร์องโดยไมม่วีตัถุประสงค์หลกั 

สว่นรอง ระบุถงึสว่นรองทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนรบัสง่ขอ้ความนี้ ตวัเลอืกคอื: พนกังานบรษิทั, ผูใ้ชแ้รงงาน, ชนบท/เกษตรกรรม, ตลาดทัว่ไป, ตลาดระดบัสงู, 
มลูคา่ทรพัย์สนิสทุธสิงู, เศรษฐหีา้ลา้น และมลูคา่สทุธสิงูเป็นพเิศษ 

หมายเหตุ: ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏขึน้เมือ่สว่นหลกัและสว่นรองเหมอืนกนั และหากเลอืกสว่นรองโดยไมม่สีว่นหลกั 

เจา้ของ (จําเป็น) ผูใ้ชท้ีเ่ป็นเจา้ของเรคคอรด์แผนการรบัสง่ขอ้ความ ฟิลด์นี้จะมคีา่ดฟีอลต์เป็นผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํแผนการรบัสง่ขอ้ความ ใชไ้อคอนคน้หาในการเปลีย่นเจา้ของ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ วนัทีแ่ผนการรบัสง่ขอ้ความจะปรากฏใหเ้หน็ (MM/DD/YYYY) ใชไ้อคอนปฏทินิในการเลอืกวนัที ่

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีแ่ผนการรบัสง่ขอ้ความจะถูกเลกิใช ้(MM/DD/YYYY) ใชไ้อคอนปฏทินิในการเลอืกวนัที ่

วนัทีร่ลีสี วนัทีจ่ะสามารถใชข้อ้มลูนี้ในการสง่ขอ้มลูสว่นบุคคล (PCD) ได ้(MM/DD/YYYY) ใชไ้อคอนปฏทินิในการเลอืกวนัที ่

การเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ําเป็น ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ระบุวา่จะตอ้งมขีอ้ความการเปิดเผยขอ้มลูแสดงอยู่ทีต่อนตน้ของแผนรบัสง่ขอ้ความนี้ (จําเป็น) 

ใชง้านตดิตามผล ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้มไีวส้าํหรบัการใชง้านในอนาคต 

ลอ็คลาํดบั ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไมม่กีารใชง้านใน Oracle CRM On Demand เวอรช์นัปจัจุบนั (จําเป็น)  

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ ขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยอาการหรอืโรคและผลติภณัฑ์หรอืยาเฉพาะทีช่ว่ยบรรเทาอาการหรอืโรคนัน้ๆ โดยทัว่ไป 
พนกังานขายเภสชัภณัฑม์กัจะอธบิายขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑใ์นระหวา่งการตดิต่อกบับุคลากรทางการแพทย์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ (ในหน้า 
626) 

หมายเหตุ: ระบบไมไ่ดต้ัง้คา่ฟิลด์นี้เป็นคา่ดฟีอลต ์หากคณุตอ้งการฟิลด์นี้ โปรดตดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุใหต้ัง้คา่ให ้

ข้อมูลแผนการรบัส่งข้อความเพ่ิมเติม 

ผูเ้ขา้รว่ม คาํอธบิายเกีย่วกบัผูเ้ขา้รว่มเป้าหมายของแผนการรบัสง่ขอ้ความนี้ 

ความเหน็ ความเหน็ทัว่ไปเกีย่วกบัแผนรบัสง่ขอ้ความนี้ 

คาํอธบิาย คาํอธบิายเรคคอรด์แผนการรบัสง่ขอ้ความนี้ 

หมายเหตุ: ฟิลด์ต่อไปนี้สามารถใชไ้ดก้บัแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales เทา่นัน้ และจะไมป่รากฏขึน้ตามคา่ดฟีอลต ์
ฟิลด์เหลา่นี้ตอ้งไดร้บัการตัง้คา่โดยผูดู้แลระบบของบรษิทั 

เลกิใชก้ารนาวเิกต เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่เลกิใชปุ้่มไปขา้งหน้าและยอ้นกลบัในแอปพลเิคชนัผูใ้หข้อ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั Oracle CRM On Demand 
Disconnected Mobile Sales โดยทีล่กูคา้จะใชก้ารนาวเิกตของตนเอง ตามคา่ดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะไมไ่ดเ้ลอืกไว ้

เลกิใชก้ารตอบกลบั เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่ระบุวา่จะไมใ่ชก้ารตอบกลบัขอ้ความสาํหรบัแผนขอ้ความนี้ ตามคา่ดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะไมไ่ดเ้ลอืกไว ้

การควบคุมแถบเมนูดฟีอลต์ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้เพือ่ระบุการใชแ้ถบเมนูเลอืกดฟีอลตใ์นแอปพลเิคชนัผูใ้หข้อ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั Oracle CRM On Demand 
Disconnected Mobile Sales ตามคา่ดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะไมไ่ดเ้ลอืกไว ้

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูแผนการรบัสง่ขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 แผนรบัสง่ขอ้ความ (โปรดดูที ่"แผนการรบัสง่ขอ้ความ" ในหน้า 605) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 606) 

 การจดัการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 607) 
 

รายการแผนรบัส่งข้อความ 
ใชเ้พจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ   
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รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ มขีอ้มลูเกีย่วกบัรายการทีจ่ดัทาํแผนรบัสง่ขอ้ความ รายการเหล่านี้ทีใ่ชท้าํแผนรบัสง่ขอ้ความมลีาํดบัขัน้ตอนแบบอะนาลอ็กตามงานนําเสนอแบบเดมิทีม่หีลายสไลด ์  

โซลชูนั เป็นไฟลเ์นื้อหามลัตมิเีดยีและกราฟิก (เชน่ ไฟล ์SWF, GIF หรอื JPEG) ทีใ่ชใ้นงานนําเสนอทีอ่ยู่ในรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ขณะทีส่ามารถนําโซลูชนักลบัมาใชไ้ด ้
รายการแผนรบัสง่ขอ้ความแต่ละแผนแตกต่างกนั เพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความมขีอ้มลูคุณสมบตัเิพิม่เตมินอกเหนอืจากทีเ่ชือ่มโยงกบัโซลชูนั 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณกาํหนดแทบ็ทีคุ่ณใชไ้ด ้หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไม่รวมการตดิตามขอ้มลูแผนรบัสง่ขอ้ความ แทบ็แผนรบัสง่ขอ้ความอาจไม่รวมอยู่ในการตัง้คา่ของคณุ 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธจิดัการการสง่เนื้อหาสว่นบคุคลเพือ่ทาํงานกบัเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจรายการแผนรบัส่งข้อความ 
โฮมเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ เป็นจุดเริม่ตน้ของการจดัการเรคคอรด์รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ เพจนี้ประกอบไปดว้ยสว่นต่างๆ หลายสว่นและแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ 

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความของคณุได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํรายการแผนรบัส่งข้อความ 
คณุสามารถจดัทาํรายการแผนรบัสง่ขอ้ความใหมไ่ดโ้ดยการคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ 
ฟิลดร์ายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 615) 

การทาํงานกบัชุดรายการแผนรบัส่งข้อความ 
สว่นชดุรายการแผนรบัสง่ขอ้ความจะแสดงจํานวนของรายการทีฟิ่ลเตอร์ รายการทีฟิ่ลเตอร์ เป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีท่าํใหค้ณุสามารถจํากดัจํานวนเรคคอรด์ในการทาํงานแต่ละครัง้  

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบัรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

ชุดรายการแผนรบัส่งข้อความ ฟิลเตอร ์

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความทัง้หมด รายการแผนรบัสง่ขอ้ความทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ  

รายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุ รายการแผนรบัสง่ขอ้ความทัง้หมดทีม่ชี ือ่คณุในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดรูายการแผนรบัส่งข้อความล่าสดุ  
สว่นรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ   

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  



รายการแผนรบัส่งข้อความ 
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การเพ่ิมส่วนให้กบัโฮมเพจรายการแผนรบัส่งข้อความของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในโฮมเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความของคณุ: 

 รายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีจ่ดัทาํลา่สดุ  

 รายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุ  

 รายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน  

 รายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน  

 สว่นของรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความของคณุได)้ 

ในการเพิม่ส่วนให้กบัโฮมเพจรายการแผนรบัส่งข้อความของคุณ 

1 ในโฮมเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหค้ลกิลูกศรทศิทางเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

 
 

การจดัการรายการแผนรบัส่งข้อความ 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทํางานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การเพิม่ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 614) 

 การจดัทาํการตอบกลบัขอ้ความจากรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 614) 

หมายเหตุ: คณุสมบตัแิผนการส่งขอ้ความนี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคณุ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ: 

 รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 611) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 612) 

 ฟิลดร์ายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 615) 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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หมายเหตุ: บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการสง่เนื้อหาสว่นบุคคล เพือ่ทาํงานกบัเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
 

การเพ่ิมความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งขอ้ความ 
คณุสามารถเพิม่ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความใหก้บัรายการแผนรบัสง่ขอ้ความได ้ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
รายการการนําเสนอทีใ่หข้อ้มลูเพิม่เตมิในการสนบัสนุนรายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั ตวัอย่างเชน่ หากรายการหลกัแสดงผลขา้งเคยีงของยาตวัใหม ่
ขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งอาจแสดงผลขา้งเคยีงของยาในกลุม่ทีเ่กา่กวา่ หากสาระสาํคญัจากรายการหลกัคอืการทดลองใชท้างคลนิกิใหผ้ลด ีรายละเอยีดเพิม่เตมิกอ็าจแสดงตวัเลขจากการทดลองทางคลนิิก 
เป็นตน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ โปรดดูที ่ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 616) 

หมายเหตุ: หากคุณไมเ่หน็สว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความใน เพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ ใหเ้พิม่สว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งนี้ดงัทีอ่ธบิายไวใ้น 
การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

ในการเพิม่รายการแผนรบัส่งข้อความให้กบัรายการแผนรบัส่งข้อความ 

1 จากเพจรายละเอยีดรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ และคลกิ ใหม ่

2 ป้อนขอ้มลูลงในฟิลด์ใหส้มบูรณ์ตามทีอ่ธบิายใน ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (โปรดดูที ่"ฟิลด์ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ" ในหน้า 619) บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การจดัทาํการตอบกลบัขอ้ความจากรายการแผนรบัส่งข้อความ 
คณุสามารถเพิม่การตอบกลบัขอ้ความไปยงัรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ การตอบกลบัขอ้ความ เป็นผลตอบกลบัทีไ่ดร้บัจากผูเ้ขา้รว่มในระหว่างการนําเสนอแผนรบัสง่ขอ้ความในชว่งระยะเวลาหนึ่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตอบกลบัขอ้ความ โปรดดูที ่การปรบัปรงุการตอบกลบัขอ้ความ (ในหน้า 188) 

หมายเหตุ: 
จดัทาํการตอบกลบัขอ้ความจากแผนการรบัสง่ขอ้ความหรอืรายการแผนการรบัสง่ขอ้ความเฉพาะเมือ่คณุไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องโครงรา่งเพจใหม่สาํหรบัเรคคอรด์เหลา่นี้ทีใ่ชโ้ครงรา่งเพจการรบัสง่ขอ้ควา

มสาํหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัโครงสรา้ง (ซึง่กค็อื การตอบกลบัขอ้ความไดม้กีารกาํหนดวตัถุประสงคใ์หมเ่ป็นผลลพัธ์ แผนการรบัสง่ขอ้ความมกีารกาํหนดวตัถุประสงคใ์หมเ่ป็นแผนการตดิต่อ และอืน่ๆ) 
เมือ่ใชก้ารรบัสง่ขอ้ความสาํหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัโครงสรา้ง พนกังานขายเภสชัภณัฑส์ามารถเลอืกจากชดุการตอบกลบัมาตรฐาน เชน่ ขอ้มลูเพิม่เตมิทีข่อ ปฏกิริยิาทางบวก และอืน่ๆ 
สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีําหนดวตัถุประสงคใ์หมข่องประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่การรบัสง่ขอ้ความสาํหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัโครงสรา้ง (โปรดดูที ่
"การรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง" ในหน้า 620) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการส่งเนื้อหาสว่นบุคคลเพือ่ทาํงานกบัเพจการตอบกลบัขอ้ความ 
และผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งเพิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบกลบัขอ้ความไปยงัเพจรายละเอยีดรายการแผนรบัสง่ขอ้ความดว้ย 

การจดัทาํการตอบกลบัข้อความจากรายการแผนรบัส่งข้อความ 

1 หากคุณไมเ่หน็สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบกลบัขอ้ความในเพจรายละเอยีดรายการแผนรบัสง่ขอ้ความของคณุ ใหเ้พิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งนี้ ดงัทีอ่ธบิายไวใ้น 
การปรบัแต่งโครงรา่งรายการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

2 จากเพจรายละเอยีดรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหเ้ลือ่นไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบกลบัขอ้ความ แลว้คลกิ ใหม ่

3 ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ดงัทีอ่ธบิายไวใ้น การปรบัปรงุการตอบกลบัขอ้ความ (ในหน้า 188)  

4 บนัทกึเรคคอรด์การตอบกลบัขอ้ความ 
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ฟิลดร์ายการแผนรบัส่งข้อความ 
ใชเ้พจแกไ้ขรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ เพือ่เพิม่รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ หรอือปัเดตรายละเอยีดรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีม่อียู่ เพจแกไ้ขรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขรายการแผนรบัสง่ขอ้ความในเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ และเพจรายละเอยีดรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลรายการแผนรบัส่งข้อความหลกั 

เลขลาํดบั ลาํดบัทีเ่กดิรายการแผนรบัสง่ขอ้ความภายในแผนรบัสง่ขอ้ความ (จําเป็น) 

ชือ่  ชือ่ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ  

ชือ่ทีแ่สดง ชือ่ทีป่รากฏขึน้พรอ้มกบัรายการแผนรบัสง่ขอ้ความในแผนรบัสง่ขอ้ความ 

ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั ใชไ้อคอนคน้หาในการเลอืกผลติภณัฑ์ (จําเป็น) 

หมายเหตุ: คา่ฟิลด์ผลติภณัฑต์อ้งเป็นคา่เดยีวกบัเรคคอรด์แผนรบัสง่ขอ้ความหลกั อย่างไรกต็าม Oracle CRM On Demand 
ไมไ่ดบ้งัคบัใชข้อ้กาํหนดนี้ คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยตนเองวา่คา่นี้เป็นคา่เดยีวกนักบัแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั หากคุณไมป่ฏบิตัติาม 
คณุจะพบกบัปญัหาเรือ่งความถูกตอ้งของขอ้มลู ตวัอย่างเชน่ หากคณุไดต้ัง้คา่ฟิลด์ผลติภณัฑใ์นแผนรบัสง่ขอ้ความเป็น AAAA 
และหากคุณอปัเดตฟิลด์ผลติภณัฑจ์าก AAAA เป็น BBBB ในเรคคอรด์ PCD ย่อยใดๆ กต็าม (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ หรอืการตอบกลบัขอ้ความ) โดยใชบ้รกิารทางเวบ็ เรคคอรด์ PCD 
ย่อยจะอ่านคา่ผดิวา่เป็นผลติภณัฑ์ BBBB แทนทีจ่ะเป็นผลติภณัฑ์ AAAA 

ชือ่ทางแกป้ญัหา ชือ่ของขอ้มลูดจิติอลทีค่วามสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความใชอ้า้งองิ ใชไ้อคอนคน้หาในการเลอืกทางแกป้ญัหา  

กอ่นหน้ารลีสี 23 ฟิลด์ทางแกป้ญัหาถอืเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ อย่างไรกต็าม สาํหรบัในรลีสี 23 
ฟิลด์นี้จะไมจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์อกีต่อไป หากบรษิทัของคณุไดป้รบัแต่งโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้กอ่นหน้ารลีสี 23 
ฟิลด์ทางแกป้ญัหาจะยงัคงเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัโครงรา่งทีป่รบัแต่งเหลา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นฟิลด์นี้ใหเ้ป็น ไมจ่ําเป็น 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย จําเป็น ใหก้บัฟิลด์ทางแกป้ญัหา 
ซึง่ไดม้กีารตัง้คา่ไวใ้นโครงรา่งเพจทีป่รบัแต่งของประเภทเรคคอรด์นี้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด ์

ชือ่ทางแกป้ญัหา: สถานะการตรวจสอบ ระบุวา่ขอ้มลูดจิติอลจะแสดงขึน้อย่างถูกตอ้งหรอืไม ่คา่ทีเ่ป็นไปไดค้อื: ไมไ่ดต้รวจสอบ, สาํเรจ็ หรอืลม้เหลว (ดูอย่างเดยีว)  

ฟิลด์นี้ไดร้บัคา่มาจากเรคคอรด์ทางแกป้ญัหาทีเ่ชือ่มโยง ซึง่มไีฟลข์อ้มลูดจิติอล 

 

ชือ่ทางแกป้ญัหา: วนัทีร่ลีสี วนัทีห่ลงัจากทีส่ามารถใชข้อ้มลูทางแกป้ญัหาใน PCD (ดูอย่างเดยีว) 

 

ชือ่ทางแกป้ญัหา: วนัทีห่มดอายุ วนัทีท่ ีไ่ม่ควรใชข้อ้มลูทางแกป้ญัหาใน PCD อกีต่อไป (ดูอย่างเดยีว) 

ขอ้ความการเปิดเผยขอ้มลู ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะแฟลกสนิทรพัย์วา่มขีอ้ความการเปิดเผยขอ้มลู โดยปกต ิแผนรบัสง่ขอ้ความจะมขีอ้ความการเปิดเผยขอ้มลูทีส่มบูรณ์ 
หรอืขอ้ความทีใ่หค้วามมัน่ใจวา่มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทัง้หมด (จําเป็น) 

ประเภท  ชนดิรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกในการเลอืกชนดิ (จําเป็น) 

คา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภท ไดแ้ก:่ รายการแผนขอ้ความ เอกสารแนบ ทีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีด และ วตัถุประสงค์การตดิต่อ 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

การเลอืกประเภทอาจสง่ผลใหเ้กดิโครงร่างเพจทีแ่ตกต่างจากโครงรา่งเพจดฟีอลต์สาํหรบัรายการแผนรบัสง่ขอ้ความหากผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่โครง

รา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ ตวัอย่างเชน่ การเลอืกวตัถุประสงค์การตดิต่อ อาจทาํใหเ้กดิโครงรา่งเพจวตัถุประสงค์การตดิต่อ 
หากผูดู้แลระบบของคณุตัง้ค่าโครงรา่งเพจแบบไดนามกิไว ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 
และดูหวัขอ้เกีย่วกบัโครงร่างเพจใน Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life 
Sciences Edition   

การจดัอนัดบั  การจดัอนัดบัเชงิคณุภาพของประสทิธภิาพของรายการนี้ ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกในการเลอืกอนัดบั 

แผนรบัสง่ขอ้ความหลกั แผนรบัสง่ขอ้ความทีร่ายการแผนรบัสง่ขอ้ความนี้เป็นสว่นประกอบหนึง่ ใชไ้อคอนคน้หาในการเลอืกแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั (จําเป็น) 

สถานะ สถานะปจัจุบนัของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกในการเลอืกสถานะ ตวัเลอืกทีม่กีารตัง้ค่าไวล้ว่งหน้าคอื ซอ่น และ แสดง 

คาํอธบิาย คาํอธบิายโดยสรปุของขอ้มลูสาํหรบัรายการนี้ 

ประเภทการสง่ ประเภทไฟล์ PDF ของงานนําเสนอการขายทีส่ง่โดยแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected 
Mobile Sales ในรปูแบบอเีมลไ์ปยงัผูร้บั คณุสามารถเลอืกประเภทการสง่ต่อไปนี้: 

 การส่ง PDF PDF ของงานนําเสนอแบบครบถว้นดว้ยสไลด์จํานวนมาก 

 การส่งมาตรฐาน PDF ของสไลด์แรกในงานนําเสนอเทา่นัน้ ซึง่เป็นประเภทดฟีอลต์ 

หมายเหตุ: ฟิลดน์ี้จะใชไ้มไ่ดต้ามคา่ดฟีอลต์ในโครงรา่งเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ และจะตอ้งใหผู้ดู้แลระบบของคณุเพิม่ให ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่ฟิลด์ลงในโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ 

เลกิใชก้ารโหลดลว่งหน้า เลอืกฟิลด์นี้เพือ่เลกิใชก้ารโหลดภาพเคลือ่นไหวล่วงหน้าสาํหรบัแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand Disconnected 
Mobile Sales ระบบจะไมไ่ดเ้ลอืกฟิลดน์ี้ไวต้ามคา่ดฟีอลต์ และจะมกีารโหลดภาพเคลือ่นไหวลว่งหน้า 

หมายเหตุ: ฟิลดน์ี้จะใชไ้มไ่ดต้ามคา่ดฟีอลต์ในโครงรา่งเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ และจะตอ้งใหผู้ดู้แลระบบของคณุเพิม่ให ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่ฟิลด์ลงในโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ 

ข้อมูลเพ่ิมเติมของรายการแผนข้อความ 

สาระสาํคญั คาํอธบิายสัน้ๆ ของรายการ 

บนัทกึของผูด้ําเนนิรายการ คณุสามารถเพิม่เมือ่นําเสนอรายการนี้ 

ผูเ้ขา้รว่ม ผูใ้ชเ้ป้าหมายของขอ้มลูนี้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ: 

 รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 611) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 612) 

 การจดัการรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 613) 
 

ความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งข้อความ 
ใชเ้พจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ  



ความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งข้อความ 
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ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ เป็นรายการการนําเสนอทีใ่หข้อ้มลูเพิม่เตมิในการสนบัสนุนรายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั ตวัอย่างเชน่ หากรายการหลกัแสดงผลขา้งเคยีงของยาตวัใหม ่
ขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งอาจแสดงผลขา้งเคยีงของยาในกลุม่ทีเ่กา่กวา่ หากสาระสาํคญัจากรายการหลกัคอืการทดลองใชท้างคลนิกิใหผ้ลด ีรายละเอยีดเพิม่เตมิกอ็าจแสดงตวัเลขจากการทดลองทางคลนิิก 
แผนรบัสง่ขอ้ความมรีายการแผนรบัสง่ขอ้ความในลาํดบัทีเ่ฉพาะเจาะจง คลา้ยกบังานนําเสนอทีป่ระกอบดว้ยสไลดจ์ํานวนมาก รายการแผนรบัสง่ขอ้ความแต่ละรายการอาจมรีายการทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่รยีกวา่ 
ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ เพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความจะมขีอ้มลูเกีย่วกบัรายการการนําเสนอทีส่นบัสนุนเหลา่นี้   

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัส่งข้อความต้องไม่ซํา้กนั 
หากคุณกาํลงัตัง้คา่เรคคอรด์ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความมากกว่าหนึ่งเรคคอรด์ดว้ยคา่ประเภทและคา่รายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกัเดยีวกนั 
คณุตอ้งไมต่ัง้คา่ฟิลด์ทางแกป้ญัหาเป็นคา่เดยีวกนั ตวัอย่างเชน่ หากคุณพยายามจดัทาํเรคคอรด์ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความสองเรคคอรด์ ไดแ้ก ่MPIR1 และ MPIR2 
โดยตัง้คา่ประเภทเป็นเอกสารแนบ และตัง้คา่เรคคอรด์รายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกัเป็น MPIabc 
คณุจะตอ้งตัง้คา่ของฟิลด์ทางแกป้ญัหาใหแ้ตกต่างกนัสาํหรบัเรคคอรด์ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความแต่ละเรคคอรด์ มฉิะนัน้ Oracle CRM On Demand 
จะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได้ หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไมร่วมถงึการตดิตามความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
แทบ็ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความอาจถูกตดัออกจากการตัง้คา่ของคุณ 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิก์ารสง่เนื้อหาสว่นบุคคลเพือ่ทีจ่ะทาํงานกบัเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งข้อความ 
โฮมเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ เป็นจุดเริม่ตน้ของการจดัการเรคคอรด์ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ เพจนี้ประกอบไปดว้ยสว่นต่างๆ 
หลายสว่นและแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณ 

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความของคณุได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์
ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่และลบส่วนในเพจได ้

การจดัทาํความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัส่งข้อความ 
คณุสามารถจดัทาํความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความใหมไ่ดโ้ดยการคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 619) 

การทาํงานกบัรายการความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัส่งข้อความ 
สว่นรายการความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความจะแสดงจํานวนของรายการทีฟิ่ลเตอร ์รายการทีฟิ่ลเตอร์ 
เป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีท่าํใหค้ณุสามารถจํากดัจํานวนเรคคอรด์ในการทาํงานแต่ละครัง้  

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบัความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

รายการความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัส่งข้อความ ฟิลเตอร ์

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทัง้หมด ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ  

ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุ ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทัง้หมดทีม่ชี ือ่คุณในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 
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เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดคูวามสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัส่งข้อความล่าสดุ  
สว่นความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ   

คลกิทีล่งิค์แสดงรายการทัง้หมดเพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนให้กบัโฮมเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัส่งข้อความของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในโฮมเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความของคณุ: 

 ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีจ่ดัทาํลา่สดุ  

 ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุ  

 ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน  

 ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน  

 สว่นของรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความของคุณได)้ 

ในการเพิม่ส่วนให้กบัโฮมเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัส่งข้อความของคณุ 

1 ในโฮมเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ใหค้ลกิลูกศรทศิทางเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัส่งข้อความ 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: คณุสมบตัคิวามสมัพนัธ์แผนการสง่ขอ้ความนี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้าํหรบับรษิทัของคณุ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 



ความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งข้อความ 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ: 

 ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 616) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 617) 

 ฟิลด์ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 619) 

หมายเหตุ: บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิก์ารจดัการการสง่เนื้อหาสว่นบุคคลในการทาํงานกบัเพจความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
 

ฟิลดค์วามสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งข้อความ 
ใชเ้พจแกไ้ขความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ เพือ่เพิม่รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ หรอือปัเดตรายละเอยีดความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความทีม่อียู ่
เพจแกไ้ขความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความในเพจรายการความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ และเพจรายละเอยีดความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความได ้
โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลหลกัของความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัส่งข้อความ 

ชือ่ ชือ่ของความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

ชือ่ทีแ่สดง ชือ่ทีใ่ชแ้สดงความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความในแผนรบัสง่ขอ้ความ 

รายการ MP หลกั รายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกัซึง่มไีวส้าํหรบัความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัสง่ขอ้ความนี้ จะจดัเตรยีมการสาํรองขอ้มลูเสรมิหรอืขอ้มลูโดยละเอยีด 
(จําเป็น) 

ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั ใชไ้อคอนคน้หาในการเลอืกผลติภณัฑ์ (จําเป็น) 

หมายเหตุ: คา่ฟิลด์ผลติภณัฑต์อ้งเป็นคา่เดยีวกบัเรคคอรด์แผนรบัสง่ขอ้ความหลกั อย่างไรกต็าม Oracle CRM On Demand 
ไมไ่ดบ้งัคบัใชข้อ้กาํหนดนี้ คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยตนเองวา่คา่นี้เป็นคา่เดยีวกนักบัแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั หากคุณไมป่ฏบิตัติาม 
คณุจะพบกบัปญัหาเรือ่งความถูกตอ้งของขอ้มลู ตวัอย่างเชน่ หากคณุไดต้ัง้คา่ฟิลด์ผลติภณัฑใ์นแผนรบัสง่ขอ้ความเป็น AAAA 
และหากคุณอปัเดตฟิลด์ผลติภณัฑจ์าก AAAA เป็น BBBB ในเรคคอรด์ PCD ย่อยใดๆ กต็าม (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ หรอืการตอบกลบัขอ้ความ) โดยใชบ้รกิารทางเวบ็ เรคคอรด์ PCD 
ย่อยจะอ่านคา่ผดิวา่เป็นผลติภณัฑ์ BBBB แทนทีจ่ะเป็นผลติภณัฑ์ AAAA 

คาํอธบิาย คาํอธบิายสัน้ๆ เกีย่วกบัขอ้มลูของรายการนี้ 

ประเภท ชนดิความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกเพือ่เลอืกประเภท (จําเป็น) 

คา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภท ไดแ้ก:่ รายการแผนขอ้ความ เอกสารแนบ ทีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีด และ วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป 
การเลอืกประเภทอาจสง่ผลใหเ้กดิโครงร่างเพจทีแ่ตกต่างจากโครงรา่งเพจดฟีอลต์สาํหรบัความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความหากผูดู้แลระบบ

ของคณุตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ ตวัอย่างเชน่ การเลอืกวตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป 
อาจทาํใหเ้กดิโครงรา่งเพจวตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป หากผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิไว ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ และดูหวัขอ้เกีย่วกบัโครงรา่งเพจใน Configuration Guide for Oracle CRM On 
Demand Life Sciences Edition  
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่ทางแกป้ญัหา ชือ่ของเนื้อหาไฟลม์ลัตมิเีดยีหรอืกราฟิกซึง่ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความใชอ้า้งองิ (จําเป็น)  

กอ่นหน้ารลีสี 23 ฟิลด์ทางแกป้ญัหาถอืเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์ อย่างไรกต็าม สาํหรบัในรลีสี 23 
ฟิลด์นี้จะไมจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต์อกีต่อไป หากบรษิทัของคณุไดป้รบัแต่งโครงรา่งเพจสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้กอ่นหน้ารลีสี 23 
ฟิลด์ทางแกป้ญัหาจะยงัคงเป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นสาํหรบัโครงรา่งทีป่รบัแต่งเหลา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นฟิลด์นี้ใหเ้ป็น ไมจ่ําเป็น 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตอ้งยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย จําเป็น ใหก้บัฟิลด์ทางแกป้ญัหา 
ซึง่ไดม้กีารตัง้คา่ไวใ้นโครงรา่งเพจทีป่รบัแต่งของประเภทเรคคอรด์นี้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขฟิลด ์

สาระสาํคญั คาํอธบิายสัน้ๆ ของรายการ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ: 

 ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 616) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 617) 

 การจดัการความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 618) 

 
 

การรบัส่งข้อความผลิตภณัฑต์ามโครงสร้าง 
การรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง (SPM) หมายถงึประเภทเรคคอรด์การสง่เนื้อหาส่วนบุคคล (PCD) ทีม่กีารนํามาใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์หม่ (แผนรบัสง่ขอ้ความ 
รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ และการตอบกลบัขอ้ความ) 
ซึง่ผูดู้แลระบบตัง้คา่ไวเ้พือ่ใหพ้นกังานขายเภสชัภณัฑจ์ดัการวตัถุประสงคก์ารตดิต่อจากฝา่ยขายของตนได ้ผูดู้แลระบบจะนําประเภทเรคคอรด์ PCD 
มาใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์หมโ่ดยกาํหนดโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัเรคคอรด์เหลา่นี้ เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ประเภท ของเรคคอรด์ PCD อย่างถูกตอ้ง 
ผูใ้ชจ้ะสามารถเปลีย่นโครงรา่งเพจทีส่มัพนัธ์กบัเรคคอรด์ PCD นัน้ซึง่ใชใ้น Oracle CRM On Demand ไดแ้บบไดนามกิ ตวัอย่างเชน่ 
การเลอืกค่าวตัถุประสงค์การตดิต่อใหก้บัประเภทจะเปลีย่นโครงรา่งเพจสาํหรบัรายการแผนรบัสง่ขอ้ความเป็นโครงรา่งเพจแบบวตัถุประสงค์การตดิต่อ 

โครงร่างเพจ SPM ทีส่มัพนัธ์กบัประเภทเรคคอรด์ PCD มดีงัต่อไปนี้: แผนวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ (สาํหรบัแผนรบัสง่ขอ้ความ), วตัถุประสงคก์ารตดิต่อ (สาํหรบัรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ), 
วตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป (สาํหรบัความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) และผลลพัธ์ (สาํหรบัการตอบกลบัขอ้ความ) โดยทัว่ไป 
พนกังานขายจะใชแ้ผนวตัถุประสงค์การตดิต่อเพือ่บนัทกึวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ วตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป และผลลพัธ์สาํหรบัการตดิต่อจากฝา่ยขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑห์นึง่ๆ เชน่ ยาชนดิหนึง่ 
เป็นตน้ 

หากคุณกาํลงัใชป้ระเภทเรคคอรด์ PCD ดฟีอลต์ในการจดัการการนําเสนอเพือ่ใหข้อ้มลูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โปรดดูที ่การสง่เนื้อหาส่วนบุคคล (ในหน้า 604) นอกจากนี้ 
ในการบนัทกึขอ้มลูจากการใหข้อ้มลูผลติภณัฑร์ะหวา่งการตดิต่อโดยใชโ้ครงรา่งดฟีอลต์ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อ (ในหน้า 557)   

โครงร่างเพจ SPM ทีส่มัพนัธ์กบัประเภทเรคคอรด์ PCD มลีกัษณะดงัต่อไปนี้: 

 แผนวตัถุประสงค์การตดิต่อ ซึง่องิตามประเภทเรคคอรด์แผนรบัสง่ขอ้ความ เป็นแผนทีร่วมวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ วตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป และผลลพัธ์ของทมีขายเอาไวด้ว้ยกนั 
แผนวตัถปุระสงคก์ารตดิต่อนัน้กาํหนดโดยผูดู้แลระบบและมกีระบวนการอนุมตัติามการเลอืกแบบมาตรฐาน 
แผนวตัถุประสงค์การตดิต่อจะมเีมตะดาตา้ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าซึง่พนกังานขายจะเลอืกในระหว่างเซสชนัการใหข้อ้มลูผลติภณัฑใ์นบรบิทของการตดิต่อ (การตดิต่อบรษิทั ผูต้ดิตอ่ หรอืผูเ้ขา้รว่ม)  

 วตัถุประสงคก์ารตดิต่อ ซึง่องิตามประเภทเรคคอร์ดรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ เป็นชดุคา่ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าซึง่อธบิายวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการเยีย่มลกูคา้เมือ่อธบิายถงึผลติภณัฑห์นึง่ๆ 

 วตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป ซึง่องิตามประเภทเรคคอรด์ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
เป็นชดุคา่ทีก่าํหนดไวล้่วงหน้าซึง่อธบิายถงึเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการเยีย่มชมตดิตามผล และเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑห์นึ่งๆ 

 ผลลพัธ ์ซึง่องิตามประเภทเรคคอรด์การตอบกลบัขอ้ความ เป็นชดุคา่ทีก่าํหนดไวล้่วงหน้าซึง่ผูดู้แลระบบอนุมตัไิวใ้หใ้ชเ้พือ่รายงานการตอบสนองของลกูคา้ต่อเซสชนัการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ 
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ตวัอย่างของแผนวตัถปุระสงคก์ารติดต่อ 
ใหพ้จิารณาแผนวตัถุประสงค์การตดิต่อทีก่าํหนดไวส้าํหรบัผลติภณัฑ์ Drug Z ทมีขายอาจมวีตัถุประสงค์การตดิต่อหลายอย่างเมือ่สนทนาเรือ่ง Drug Z กบัลกูคา้ เชน่ตวัอย่างต่อไปนี้: 

 วตัถปุระสงคก์ารติดต่อ 1 เปิดตวัผลติภณัฑ ์Drug Z 

 วตัถปุระสงคก์ารติดต่อ 2 แนะนําสรรพคณุของ Drug Z 

 วตัถปุระสงคก์ารติดต่อ 3 พดูถงึการใช ้Drug Z อย่างปลอดภยั 

 วตัถปุระสงคก์ารติดต่อ 4 อธบิายผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้จาก Drug Z 

วตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไปอาจประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้: 

 วตัถปุระสงคก์ารติดต่อถดัไป 1 อธบิายถงึขนาดทีใ่ชข้อง Drug Z 

 วตัถปุระสงคก์ารติดต่อถดัไป 2 พดูคยุเรือ่งการตัง้ราคาของ Drug Z 

 วตัถปุระสงคก์ารติดต่อถดัไป 3 พฒันาความสมัพนัธ์กบัแพทย์ดว้ยการใหต้วัอย่าง Drug Z ไปใช ้

ผลลพัธ์ทีแ่สดงถงึการตอบสนองต่อเซสชนัการใหข้อ้มลูอาจเป็นดงันี้: 

 ผลลพัธ ์1 การตอบกลบัทางบวก 

 ผลลพัธ ์2 การตอบกลบัทางลบ 

 ผลลพัธ ์3 แพทย์มคีาํถามเพิม่เตมิ 

 ผลลพัธ ์4 ตอ้งมกีารเยีย่มชมตดิตามผล 

 ผลลพัธ ์5 ไมต่อ้งมกีารเยีย่มชมตดิตามผล 

เรคคอรด์ SPM ทัง้หมดในตวัอย่างนี้เกีย่วขอ้งกบัแผนวตัถุประสงคก์ารตดิต่อทีก่าํหนดไวส้าํหรบัผลติภณัฑ์ Drug Z 
พนกังานขายจะเลอืกรายการทีเ่หมาะสมในเวลาทีต่ดิตอ่ในสว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ     

หมายเหตุ: ในการใชป้ระเภทเรคคอรด์ SPM ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ SPM และ PCD การเลอืกประเภท SPM 
อาจสง่ผลใหเ้กดิโครงรา่งเพจทีแ่ตกต่างจากโครงร่างเพจดฟีอลต์สาํหรบัเรคคอรด์ PCD หากผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ ตวัอย่างเชน่ 
การเลอืกประเภทวตัถุประสงคก์ารตดิต่ออาจทาํใหเ้กดิโครงรา่งเพจวตัถุประสงค์การตดิต่อหากผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่ไว ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ โปรดดูที ่การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ และดูหวัขอ้เกีย่วกบัโครงรา่งเพจใน Configuration 
Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การเลอืกโครงรา่งเพจการรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง (ในหน้า 622) 

 การเชือ่มโยงวตัถุประสงค์การตดิต่อ วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป และผลลพัธ์กบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูในการตดิต่อจากฝา่ยขาย (ในหน้า 622) 

 การเลอืกวตัถุประสงคก์ารตดิต่อหลกั วตัถุประสงคก์ารตดิต่อหลกัของครัง้ถดัไป หรอืผลลพัธ์หลกัสาํหรบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู (ในหน้า 624) 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีคุ่ณอาจนําเรคคอรด์การรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้งไปใชก้บัขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์โปรดดูที ่
ตวัอย่างการใชเ้รคคอรด์การรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้งกบัขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ (โปรดดูที ่"ตวัอย่างของการใชเ้รคคอรด์การรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้งและขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ"์ 
ในหน้า 625) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
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การเลือกโครงร่างเพจการรบัส่งข้อความผลิตภณัฑต์ามโครงสร้าง 
ในการใชโ้ครงรา่งเพจการรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง (SPM) เพือ่จดัการวตัถุประสงคก์ารตดิต่อของคณุในระหว่างเซสชนัการใหข้อ้มลูผลติภณัฑ์ 
คณุจะตอ้งเลอืกค่าของประเภทอย่างเหมาะสมเพือ่กาํหนดโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบั SPM 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งตัง้ค่าโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบั SPM ตามทีร่ะบุไวใ้น Configuration Guide for Oracle CRM On Demand 
Life Sciences Edition หากผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิ การเลอืกประเภท SPM จะสง่ผลใหเ้กดิโครงรา่งเพจแบบอืน่จากโครงรา่งดฟีอลต์ของประเภทเรคคอรด์ 
PCD ตวัอย่างเชน่ สาํหรบัเรคคอรด์รายการแผนการรบัสง่ขอ้ความ การเลอืกประเภทวตัถุประสงคก์ารตดิต่อจะสง่ผลใหเ้กดิโครงรา่งเพจวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิ โปรดดูที ่การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ นอกจากนัน้ ผูดู้แลระบบของคณุจะตอ้งตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชข้องผูใ้ชข้องคณุ 
เพือ่ใหค้ณุมสีทิธิแ์บบอ่านอยา่งเดยีว ด ูหรอืคา่หลกัทีร่บัคา่ ในการเขา้ใชเ้รคคอรด์ SPM ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

การเลือกโครงร่างเพจการรบัส่งข้อความผลิตภณัฑ์ตามโครงสร้าง 

1 นาวเิกตไปยงัเพจรายละเอยีดแผนรบัสง่ขอ้ความ และในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ประเภท ใหเ้ลอืก แผนวตัถุประสงค์การตดิต่อ เพือ่แสดงโครงรา่งเพจแผนวตัถุประสงค์การตดิต่อ 

2 นาวเิกตไปยงัเพจรายละเอยีดรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ และในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ประเภท ใหเ้ลอืก วตัถุประสงค์การตดิต่อ เพือ่แสดงโครงรา่งเพจวตัถุประสงค์การตดิต่อ 

3 นาวเิกตไปยงัเพจรายละเอยีดความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ และในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ประเภท ใหเ้ลอืก วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป 
เพือ่แสดงโครงรา่งเพจวตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป  

4 นาวเิกตไปยงัสว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอบกลบัขอ้ความในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ และในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ประเภท ใหเ้ลอืก ผลลพัธ ์เพือ่แสดงโครงรา่งเพจผลลพัธ์ 
 

การเช่ือมโยงวตัถปุระสงคก์ารติดต่อ วตัถปุระสงคก์ารติดต่อถดัไป 
และผลลพัธ์กบัผลิตภณัฑท่ี์ให้ข้อมูลในการติดต่อจากฝ่ายขาย 
ดว้ยโครงรา่งเพจการรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง (SPM) 
พนกังานขายสามารถดูวตัถุประสงคก์ารตดิต่อสาํหรบัผลติภณัฑข์องตนและผลลพัธ์ทีค่าดวา่จะไดจ้ากการตดิต่อเพือ่ขายผลติภณัฑด์งักลา่ว 
และสามารถกาํหนดวตัถุประสงคก์ารตดิต่อของตนสาํหรบัการเยีย่มลกูคา้ครัง้ถดัไป ทัง้หมดนี้องิตามผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ โดยทัว่ไปแลว้ 
พนกังานขายจะเขา้ใชเ้รคคอรด์เหลา่นี้ในระหวา่งเซสชนัการใหข้อ้มลูผลติภณัฑใ์นการตดิต่อแพทย์เพือ่พดูคยุเกีย่วกบัยาหนึง่รายการหรอืมากกวา่นัน้ 
ระบบจะบนัทกึรายละเอยีดของการเยีย่มลกูคา้ในเรคคอรด์การตดิต่อผูต้ดิต่อ สว่นรายละเอยีดของยาจะอยู่ในเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ 

ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู พนกังานขายสามารถเลอืกรายการต่อไปนี้:  

 วตัถุประสงคก์ารตดิต่อ (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) จากชดุวตัถุประสงคก์ารตดิต่อทีก่าํหนดไวล้่วงหน้าสาํหรบัผลติภณัฑห์รอืยาหนึง่ๆ 

 วตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป (ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) จากชดุวตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไปทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าสาํหรบัผลติภณัฑห์รอืยาหนึง่ๆ 

 ผลลพัธ ์(การตอบกลบัขอ้ความ) จากชดุผลลพัธ์ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าสาํหรบัผลติภณัฑห์รอืยาหนึ่งๆ 

ตวัอย่างเชน่ ตารางต่อไปนี้แสดงวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) ทีผู่จ้ดัการฝา่ยขายอาจกาํหนดไวใ้หพ้นักงานขาย   

ID แถว ช่ือผลิตภณัฑ์ ช่ือวตัถปุระสงคก์ารติดต่อ 

12-1111 Drug A แนะนําสรรพคณุของ Drug A ต่อแพทย์ 

12-1112 Drug A พดูคยุกบัแพทย์เรือ่งระบบการตัง้ราคาและการใหส้ว่นลดทีเ่สนอสาํหรบั Drug A 

12-1113 Drug A พดูคยุกบัแพทย์เรือ่งยอดขายทีอ่าจไดร้บัจาก Drug A ในปีถดัไป 

12-1114 Drug A ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Drug A แกแ่พทย์ 
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ID แถว ช่ือผลิตภณัฑ์ ช่ือวตัถปุระสงคก์ารติดต่อ 

12-1115 Drug B แจง้ใหแ้พทย์ทราบถงึสรรพคุณของ Drug B ทีเ่หนอืกวา่ Drug A ภายใตเ้งือ่นไขทางการแพทย์บางประการ 

12-1116 Drug B ใหต้วัอย่าง Drug B แกแ่พทย์ 

ฟิลดใ์นส่วนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑท่ี์ให้ข้อมลู 
ฟิลด์ต่อไปนี้มอียู่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูเทา่นัน้: 

 รายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั (สามารถเปลีย่นชือ่เป็น วตัถุประสงคก์ารตดิต่อ ได)้ 

 ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั (สามารถเปลีย่นชือ่เป็น วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป ได)้ 

 การตอบกลบัขอ้ความหลกั (สามารถเปลีย่นชือ่เป็น ผลลพัธ ์ได)้ 

นอกจากนี้ รายการทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้สามารถใชไ้ดใ้นการเชือ่มโยงเรคคอรด์ SPM (หรอื PCD) กบัเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู: 

 วตัถุประสงคก์ารตดิต่อของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ) 

 วตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไปของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ (ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ) 

 ผลลพัธ์ของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิตอ่ (การตอบกลบัขอ้ความของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ) 

หวัขอ้นี้จะกลา่วถงึรายการทีเ่กีย่วขอ้งเหลา่นี้โดยรวมวา่เป็น รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูของการตดิต่อ รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูของการตดิต่อและเรคคอรด์ PCD 
มคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ กลา่วคอื เรคคอรด์ PCD หนึง่รายการสามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูของการตดิต่อซึง่แตกต่างกนัไดห้ลายรายการ 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัทีดู่แล Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 
จะตัง้คา่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูสาํหรบัโครงรา่งเพจการตดิต่อสาํหรบัการตดิต่อบรษิทั การตดิต่อผูต้ดิต่อ และการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งเพจสาํหรบั Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัโครงรา่งเพจใน 
Configuration Guide for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งตัง้ค่าโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบั SPM ตามทีร่ะบุไวใ้น Configuration Guide for Oracle CRM On Demand 
Life Sciences Edition หากผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิ การเลอืกประเภท SPM จะสง่ผลใหเ้กดิโครงรา่งเพจแบบอืน่จากโครงรา่งดฟีอลต์ของประเภทเรคคอรด์ 
PCD ตวัอย่างเชน่ สาํหรบัเรคคอรด์รายการแผนการรบัสง่ขอ้ความ การเลอืกประเภทวตัถุประสงคก์ารตดิต่อจะสง่ผลใหเ้กดิโครงรา่งเพจวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิ โปรดดูที ่การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ นอกจากนัน้ ผูดู้แลระบบของคณุจะตอ้งตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชข้องผูใ้ชข้องคณุ 
เพือ่ใหค้ณุมสีทิธิแ์บบอ่านอยา่งเดยีว ด ูหรอืคา่หลกัทีร่บัคา่ ในการเขา้ใชเ้รคคอรด์ SPM ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

ในการเชือ่มโยงประเภทเรคคอรด์ SPM (หรอื PCD) กบัเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู คณุตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขต่อไปนี้: 

 ผลติภณัฑใ์นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูของการตดิต่อและเรคคอรด์ PCD ตอ้งตรงกนั 

 คณุตอ้งตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ PCD ดงันี้: 

 ประเภทรายการแผนรบัสง่ขอ้ความตอ้งตัง้ค่าเป็น วตัถุประสงคก์ารตดิต่อ 

 ประเภทความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความตอ้งตัง้คา่เป็น วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป 

 ประเภทการตอบกลบัขอ้ความตอ้งตัง้คา่เป็น ผลลพัธ ์

ระบบจะบงัคบัใชเ้งือ่นไขเหลา่นี้เมือ่คุณจดัทาํการเชือ่มโยง อย่างไรกต็าม ระบบจะไมบ่งัคบัใชห้ลงัจากนัน้ ดงันัน้:   

 หา้มเปลีย่นฟิลด์ผลติภณัฑใ์นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูของการตดิต่อหลงัจากทีคุ่ณจดัทาํการเชือ่มโยงแลว้ 

 หา้มแกไ้ขฟิลด์ผลติภณัฑแ์ละประเภทในเรคคอรด์ PCD หลงัจากไดเ้พิม่ไปยงัรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูของการตดิต่อเป็นเรคคอร์ดย่อยแลว้ 

 หา้มลบการเชือ่มโยงทีม่อียู่หรอืแกไ้ขเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูหรอื PCD แลว้พยายามเรยีกคนืการเชือ่มโยง  
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การเชือ่มโยงวตัถปุระสงคก์ารติดต่อ วตัถปุระสงคก์ารติดต่อถดัไป และผลลพัธ์กบัผลิตภณัฑ์ทีใ่ห้ข้อมูลในการติดต่อจากฝ่ายขาย 

1 ในเพจรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตอ่ผูต้ดิตอ่ การตดิต่อบรษิทั หรอืการตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม ใหน้าวเิกตไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู  

สว่นผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูมคีอลมัน์สาํหรบัวตัถุประสงคก์ารตดิต่อหลกั (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั), วตัถุประสงค์การตดิต่อหลกัของครัง้ถดัไป 
(ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั) และผลลพัธ์หลกั (การตอบกลบัขอ้ความหลกั)   

2 นาวเิกตไปยงัแถวของผลติภณัฑท์ีค่ณุกาํลงัพดูถงึในระหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขาย และคลกิทีช่ ือ่ผลติภณัฑ์ ตวัอย่างเชน่ Drug A 

3 ในเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู: 

 ในการเชือ่มโยงวตัถุประสงค์การตดิต่อกบั Drug A ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค์การตดิต่อของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ 
(รายการแผนรบัสง่ขอ้ความของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ) แลว้คลกิ เลอืก และในเพจแกไ้ข ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกวตัถุประสงค์การตดิต่อ 
(รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) สาํหรบั Drug A จากรายการของวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) จากนัน้บนัทกึเรคคอร์ดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

 ในการเชือ่มโยงวตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไปกบั Drug A ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไปของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ 
(ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ) แลว้คลกิ เลอืก และในเพจแกไ้ข ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกวตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป 
(ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) สาํหรบั Drug A จากรายการของวตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป (ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) 
จากนัน้ใหบ้นัทกึเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู 

 ในการเชือ่มโยงผลลพัธ์กบั Drug A ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลลพัธ์ของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ 
(การตอบกลบัขอ้ความของรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีม่กีารตดิต่อ) แลว้คลกิ เลอืก และในเพจแกไ้ข ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกผลลพัธ์ (การตอบกลบัขอ้ความ) สาํหรบั 
Drug A จากรายการของผลลพัธ์ (การตอบกลบัขอ้ความ) จากนัน้ใหบ้นัทกึเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งเพิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในรายการกอ่นหน้า) ในเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัแต่งโครงรา่งเพจรายละเอยีด โปรดด ู
การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) หากไมม่สี่วนดงักลา่วใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคุณ โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทั 

หมายเหตุ: เรคคอรด์ SPM (หรอื PCD) ไมส่ามารถจดัทาํขึน้จากภายในมุมมองรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู แต่สามารถเชือ่มโยงไดเ้ฉพาะกบัเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู 
เรคคอรด์ SPM (หรอื PCD) ตอ้งจดัทาํขึน้จากเพจ SPM (หรอื PCD) และตอ้งเชือ่มโยงกบัแบรนด์ผลติภณัฑเ์ดยีวกนั เชน่ Drug A เป็นตน้ เรคคอรด์ SPM (หรอื 
PCD) แต่ละรายการสามารถเชือ่มโยงกบัแบรนด์ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูในการตดิต่อหลายครัง้ได้ แต่ในการตดิต่อครัง้เดยีวกนั คณุไมส่ามารถเลอืกเรคคอรด์ SPM (หรอื PCD) 
เดยีวกนัสาํหรบัผลติภณัฑเ์ดยีวกนัทีก่าํลงัใหข้อ้มลูได ้ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งตัง้คา่เพจรายละเอยีด SPM (หรอื PCD) ตามทีอ่ธบิายไวใ้น Configuration Guide for 
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

 

การเลือกวตัถปุระสงคก์ารติดต่อหลกั วตัถปุระสงคก์ารติดต่อหลกัของครัง้ถดัไป 
หรือผลลพัธห์ลกัสาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์ให้ข้อมูล 
คณุสามารถเลอืกวตัถุประสงค์การตดิต่อหลกั (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั), วตัถุประสงค์การตดิต่อหลกัของครัง้ถดัไป (ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั) หรอืผลลพัธ์หลกั 
(การตอบกลบัขอ้ความหลกั) สาํหรบัผลติภณัฑ์ทีก่าํลงัใหข้อ้มลูโดยใชข้ ัน้ตอนต่อไปนี้ วตัถุประสงคก์ารตดิต่อ วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป 
และผลลพัธ์ทีคุ่ณเลอืกเป็นรายการหลกัจะปรากฏในสว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ 
วตัถุประสงคข์องการกําหนดรายการหลกัคอืเพือ่กําหนดวา่จะใหเ้รคคอรด์รายการใดปรากฏขึน้เป็นอนัดบัแรกในเพจผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู ไมม่กีารประมวลผลพเิศษใดเกดิขึน้สาํหรบัการกาํหนดนี้  

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ผูดู้แลระบบของคณุตอ้งตัง้ค่าโครงรา่งเพจแบบไดนามกิสาํหรบั SPM ตามทีร่ะบุไวใ้น Configuration Guide for Oracle CRM On Demand 
Life Sciences Edition หากผูดู้แลระบบของคณุตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิ การเลอืกประเภท SPM จะสง่ผลใหเ้กดิโครงรา่งเพจแบบอืน่จากโครงรา่งดฟีอลต์ของประเภทเรคคอรด์ 
PCD ตวัอย่างเชน่ สาํหรบัเรคคอรด์รายการแผนการรบัสง่ขอ้ความ การเลอืกประเภทวตัถุประสงคก์ารตดิต่อจะสง่ผลใหเ้กดิโครงรา่งเพจวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่โครงรา่งเพจแบบไดนามกิ โปรดดูที ่การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ นอกจากนัน้ ผูดู้แลระบบของคณุจะตอ้งตัง้คา่โปรไฟล์การเขา้ใชข้องผูใ้ชข้องคณุ 
เพือ่ใหค้ณุมสีทิธิแ์บบอ่านอย่างเดยีว ด ูหรอืคา่หลกัทีร่บัคา่ ในการเขา้ใชเ้รคคอรด์ SPM ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

การเลือกวตัถปุระสงคก์ารติดต่อหลกั วตัถปุระสงคก์ารติดต่อหลกัของครัง้ถดัไป หรือผลลพัธ์หลกั 

1 นาวเิกตไปยงัเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูสาํหรบัผลติภณัฑท์ีคุ่ณกําลงัใหข้อ้มลู (ตวัอย่างเชน่ Drug A)  



การรบัส่งข้อความผลิตภณัฑต์ามโครงสร้าง 
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2 ในการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) เป็นวตัถุประสงคก์ารตดิต่อหลกั (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั):  

a แกไ้ขเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู  

b สาํหรบัฟิลด์วตัถุประสงคก์ารตดิต่อหลกั (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั) ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) 
จากรายการเป็นวตัถุประสงค์หลกั  

3 ในการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป (ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) เป็นวตัถุประสงค์การตดิต่อหลกัของครัง้ถดัไป (ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั): 

a แกไ้ขเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู  

b สาํหรบัฟิลด์วตัถุประสงคก์ารตดิต่อหลกัของครัง้ถดัไป (ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความหลกั) ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกวตัถปุระสงค์การตดิต่อถดัไป 
(ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) จากรายการเป็นวตัถุประสงค์หลกั  

4 ในการกาํหนดผลลพัธ์ (การตอบกลบัขอ้ความ) เป็นผลลพัธ์หลกั (การตอบกลบัขอ้ความ):  

a แกไ้ขเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู  

b สาํหรบัฟิลด์ผลลพัธ์หลกั (การตอบกลบัขอ้ความหลกั) ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกผลลพัธ์ (การตอบกลบัขอ้ความ) จากรายการเป็นผลลพัธ์หลกั  

 

 
 

ตวัอย่างของการใช้เรคคอรด์การรบัส่งข้อความผลิตภณัฑต์ามโครงสร้างและข้อบ่งใช้ผลิตภณัฑ ์
หวัขอ้นี้จะแสดงตวัอย่างหนึง่ของวธิกีารทีผู่ดู้แลระบบหรอืผูจ้ดัการฝา่ยขายอาจตัง้คา่เรคคอรด์การรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง (SPM) 
และเรคคอรด์ขอ้บง่ใชผ้ลติภณัฑส์าํหรบัพนกังานขายเพือ่ใหข้อ้มลูหรอืใหผ้ลติภณัฑแ์กลู่กคา้ คณุอาจใชค้ณุสมบตันิี้ในลกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป ขึน้อยู่กบัรปูแบบธุรกจิของคณุ  

1 โดยทัว่ไปแลว้ ผูจ้ดัการฝา่ยขายหรอืผูดู้แลระบบจะตัง้คา่ขอ้มลูต่อไปนี้สาํหรบัทมีขาย: 

 แผนวตัถุประสงค์การตดิต่อ (แผนรบัสง่ขอ้ความ) สาํหรบัผลติภณัฑเ์ฉพาะซึง่อาจรวมถงึขอ้บ่งใชเ้ฉพาะ (ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์) ดว้ย 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัแผนรบัสง่ขอ้ความ โปรดดทูี ่แผนรบัสง่ขอ้ความ (โปรดดูที ่"แผนการรบัส่งขอ้ความ" ในหน้า 605)  

 เรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑต์ามทีต่อ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์โปรดดูที ่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์(ในหน้า 626)  

 วตัถุประสงคก์ารตดิต่อ (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ), วตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป (ความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) และผลลพัธ์ (การตอบกลบัขอ้ความ) 
สาํหรบัแผนวตัถุประสงคก์ารตดิต่อตามทีต่อ้งการ 

ขัน้ตอนนี้จะกาํหนดมาตรฐานของวตัถุประสงคก์ารตดิต่อและผลลพัธ์ ตลอดจนวางโครงสรา้งใหเ้ป้าหมายของการตดิต่อแต่ละครัง้สาํหรบัทมีขาย 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ โปรดดูที ่รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 611) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 
โปรดดูที ่ความสมัพนัธ์ของรายการแผนรบัสง่ขอ้ความ (ในหน้า 616) สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตอบกลบัขอ้ความ โปรดดูที ่การปรบัปรงุการตอบกลบัขอ้ความ (ในหน้า 
188) 

2 หลงัจากทีม่กีารตัง้คา่เรคคอรด์ SPM และขอ้บง่ใชผ้ลติภณัฑแ์ลว้ พนกังานขายเภสชัภณัฑม์กัดําเนนิการงานต่อไปนี้: 

a เยีย่มแพทย์หรอืโรงพยาบาลและป้อนขอ้มลูการตดิต่อในเพจรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อ 
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สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการตดิต่อจากฝา่ยขาย โปรดดูที ่การตดิตามการเยีย่มชม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ (โปรดดูที ่"การตดิตามการเยีย่ม 
(การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้" ในหน้า 180) 

b จดัทาํเอกสารเกีย่วกบัตวัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่หผู้ต้ดิต่อแต่ละราย โดยใชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ (ตวัอย่างทีใ่หห้รอืสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห)้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํเอกสารเกีย่วกบัตวัอย่างหรอืสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้โปรดดูที ่การเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หก้บัการตดิต่อ (ในหน้า 560) หรอื 
การเชือ่มโยงขอ้มลูสนิคา้สง่เสรมิการขายกบัการตดิต่อ (ในหน้า 562) 

c จดัทาํเอกสารเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูแกผู่ต้ดิต่อแต่ละรายหรอืบรษิทัแต่ละบรษิทั โดยใชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ 
สาํหรบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูแต่ละรายการ พนกังานขายสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 เลอืกขอ้บ่งใช ้(ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ)์ 

 จดัทาํเอกสารเกีย่วกบัวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป และผลลพัธ์เพิม่เตมิ  

 (ไมจ่ําเป็น) พนกังานขายสามารถระบุขอ้บ่งใชแ้ละจดัทาํเอกสารเกีย่วกบัวตัถุประสงค์การตดิต่อ วตัถุประสงค์การตดิต่อถดัไป และผลลพัธ์   

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัทาํเอกสารเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู โปรดดูที ่การเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อ (ในหน้า 557) 

d เมือ่พนกังานขายเลอืกและจดัทาํเอกสารเกีย่วกบัรายการทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อแลว้ พนกังานขายจะสง่การตดิต่อ 
 

ข้อบง่ใช้ผลิตภณัฑ ์
ใชเ้พจขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์เป็นขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยอาการหรอืโรคและผลติภณัฑห์รอืยาเฉพาะทีช่ว่ยบรรเทาอาการหรอืโรคนัน้ 
โดยทัว่ไปแลว้ พนกังานขายเภสชัภณัฑจ์ะใหข้อ้มูลขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑใ์นระหวา่งการตดิต่อบุคลากรทางการแพทย์ ตวัอย่างขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑไ์ดแ้ก่ โรคภูมแิพ ้- Drug A, โรคหดืหอบ - Drug 
A, ภาวะหวัใจเตน้ไมเ่ป็นจงัหวะ - Drug B และหวัใจวาย - Drug C เป็นตน้ ในตวัอย่างนี้ Drug A ใชเ้พือ่รกัษาอาการของทัง้โรคภูมแิพแ้ละหดืหอบ   

ผลติภณัฑห์นึง่ๆ จะไมม่ขีอ้บง่ใชห้รอืมขีอ้บ่งใชไ้ดห้ลายรายการ เรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑจ์ะตดิตามคา่ผสมทีไ่มซ่ํ้ากนัระหวา่งผลติภณัฑก์บัขอ้บ่งใชท้ีเ่ชือ่มโยงกนัอยู่ หากมขีอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ 
ชือ่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑจ์ะตอ้งไมซ่ํ้ากนั เมือ่แสดงผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูในการตดิต่อลกูคา้ จะมรีายการขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑใ์หพ้นกังานขายเลอืกในระหว่างเซสชนัการใหข้อ้มลูผลติภณัฑ์ 
ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑจ์ะอยู่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ 

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นสว่นประกอบหลกัในกระบวนการรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑส์าํหรบัพนกังานขายเภสชัภณัฑ ์โดยทัว่ไปแลว้ พนกังานขายจะใหข้อ้มลูผลติภณัฑห์รอืยาในระดบัผลติภณัฑ์ 
ไมใ่ชร่ะดบัหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุในการจดัเกบ็สนิคา้ (SKU) ในระบบสนิคา้คงคลงั ตวัอย่างเชน่ Drug A อาจมขีอ้บ่งใชห้ลายรายการ: รายการหนึง่สาํหรบัโรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั (COPD) 
อกีรายการหนึง่สาํหรบัโรคหดืหอบ และอืน่ๆ ขอ้บ่งใชแ้ต่ละรายการมแีผนวตัถุประสงค์การตดิต่อ (แผนรบัสง่ขอ้ความ) และวตัถุประสงค์การตดิต่อ (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) 
ของตวัเองทีไ่มซ่ํ้ากบัรายการอื่น คณุสามารถใชข้อ้บ่งใชผ้ลติภณัฑใ์นการฟิลเตอรส์ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัเรคคอรด์การรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑ์ตามโครงสรา้ง เชน่ แผนวตัถุประสงค์การตดิต่อ 
(แผนรบัสง่ขอ้ความ) และวตัถุประสงค์การตดิต่อ (รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ) 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใหข้อ้มลูผลติภณัฑโ์ดยใชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูในเพจรายละเอยีดการตดิต่อ โปรดดูที ่การเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูกบัการตดิต่อ 
(ในหน้า 557) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง (SPM) โปรดดูที ่การรบัสง่ขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง (ในหน้า 620) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑไ์ด ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจข้อบ่งใช้ผลิตภณัฑ ์
โฮมเพจขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ คอืจุดเริม่ตน้ของการจดัการขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์เพจนี้จะแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑข์องคณุได้ นอกจากนัน้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่หรอืลบสว่นต่างๆ ในเพจนี้ได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานกบัขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการเขา้ใชย้า 
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การจดัทาํข้อบง่ใช้ผลิตภณัฑ์ 
คณุสามารถจดัทาํขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑใ์หมไ่ดโ้ดยคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ 
(ในหน้า 629) 

การทาํงานกบัรายการข้อบง่ใช้ผลิตภณัฑ ์
สว่นรายการขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑจ์ะแสดงรายการฟิลเตอรห์ลายรายการ รายการฟิลเตอรเ์ป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีอ่นุญาตใหค้ณุจํากดัจํานวนของเรคคอรด์ทีใ่ชง้านในแต่ละครัง้ Oracle 
CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นขอ้มลูทัว่ไป คณุและผูจ้ดัการของคณุสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีอ่งิตามเกณฑ์ทีแ่ตกต่างกนัได ้

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบัขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์

รายการข้อบง่ใช้ผลิตภณัฑ์ ฟิลเตอร ์

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ัง้หมด ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิม์องเหน็ โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ 

ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจ้าของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่ส◌ําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

ในการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด ใหจ้ดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่ โปรดดูที ่เพจจดัการรายการ (ในหน้า 119) เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั 
Oracle CRM On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุจงึไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได้ 

การดขู้อบง่ใช้ผลิตภณัฑล่์าสดุ 
สว่นขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีแ่กไ้ขลา่สดุแสดงขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจข้อบง่ใช้ผลิตภณัฑ์ของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางส่วนหรอืทัง้หมดในโฮมเพจขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑข์องคุณ: 

 ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถจดัทาํสว่นรายงานทีม่อียู่สาํหรบัแสดงบนโฮมเพจขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑข์องคณุ) 

การเพิม่ส่วนต่างๆ ในโฮมเพจข้อบง่ใช้ผลิตภณัฑ์ของคณุ 

1 ในโฮมเพจขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ ใหใ้ชล้กูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้บง่ใชผ้ลติภณัฑ์: 

 ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์(ในหน้า 626) 

 การจดัการขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์(ในหน้า 628) 

 ฟิลด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์(ในหน้า 629) 

 
 

การจดัการข้อบ่งใช้ผลิตภณัฑ ์
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์โปรดดูหวัขอ้ตอ่ไปนี้: 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑก์บัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู (ในหน้า 628) 

 การเชือ่มโยงขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑก์บัเรคคอรด์การรบัสง่ขอ้ความสาํหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัโครงสรา้ง (ในหน้า 629) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้บง่ใชผ้ลติภณัฑ์: 

 ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์(ในหน้า 626) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์(ในหน้า 626) 

 ฟิลด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์(ในหน้า 629) 

 
 

การเช่ือมโยงเรคคอรด์ข้อบ่งใช้ผลิตภณัฑก์บัผลิตภณัฑท่ี์ให้ข้อมูล 
โดยทัว่ไปแลว้ คณุจะเชือ่มโยงเรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑก์บัผลติภณัฑ์ทีคุ่ณกาํลงัใหข้อ้มลูโดยใชส้ว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู 
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การเชือ่มโยงเรคคอรด์ข้อบง่ใช้ผลิตภณัฑ์กบัผลิตภณัฑ์ทีใ่ห้ข้อมูล 

1 จดัทาํเรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑส์าํหรบัผลติภณัฑท์ีคุ่ณกาํลงัใหข้อ้มลู 

2 นาวเิกตไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูในเพจรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิต่อลกูคา้ และแกไ้ขเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลูสาํหรบัผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในความสนใจ 

3 สาํหรบัฟิลด์ชือ่ขอ้บ่งใช ้ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกชือ่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑจ์ากรายการขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ใีหส้าํหรบัผลติภณัฑท์ีค่ณุกาํลงัใหข้อ้มลู   

 
 

การเช่ือมโยงขอ้บ่งใช้ผลิตภณัฑก์บัเรคคอรด์การรบัส่งข้อความสาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์จดัโครงสรา้ง 
โดยทัว่ไปแลว้ คณุจะเชือ่มโยงเรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑก์บัเรคคอรด์การรบัสง่ขอ้ความสาํหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัโครงสรา้ง (SPM) เชน่ แผนวตัถุประสงค์การตดิต่อ (แผนการรบัสง่ขอ้ความ), 
วตัถุประสงคก์ารตดิต่อ (รายการแผนการรบัสง่ขอ้ความ), วตัถุประสงค์การตดิต่อครัง้ถดัไป (ความสมัพนัธ์ของรายการแผนการรบัสง่ขอ้ความ) และผลลพัธ์ (การตอบกลบัขอ้ความ) 

การเชือ่มโยงเรคคอรด์ข้อบง่ใช้ผลิตภณัฑ์กบัเรคคอรด์การรบัส่งข้อความสาํหรบัผลิตภณัฑ์ทีจ่ดัโครงสร้าง 

1 จดัทาํเรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑส์าํหรบัผลติภณัฑท์ีคุ่ณกาํลงัใหข้อ้มลู 

2 นาวเิกตไปยงัประเภทเรคคอรด์ SPM แต่ละรายการ (ตวัอย่างเชน่ แผนวตัถุประสงค์การตดิต่อ (แผนการรบัสง่ขอ้ความ), วตัถุประสงค์การตดิต่อ (รายการแผนการรบัสง่ขอ้ความ), 
วตัถุประสงคก์ารตดิต่อครัง้ถดัไป (ความสมัพนัธ์ของรายการแผนการรบัสง่ขอ้ความ), ผลลพัธ ์(การตอบกลบัขอ้ความ) และแกไ้ขเรคคอรด์ทีอ่ยู่ในความสนใจ 

3 สาํหรบัฟิลด์ชือ่ขอ้บ่งใช ้ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกชือ่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑจ์ากรายการชือ่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ใีหส้าํหรบัผลติภณัฑท์ีค่ณุกาํลงัใหข้อ้มลู   

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะตอ้งตัง้คา่ฟิลด์ชือ่ขอ้บง่ใชใ้นประเภทเรคคอรด์ SPM 

 
 

ฟิลดข้์อบ่งใช้ผลิตภณัฑ ์
ใชเ้พจแกไ้ขขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่เพิม่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑห์รอือปัเดตรายละเอยีดสาํหรบัขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑท์ีม่อียู่ เพจแกไ้ขขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑแ์สดงชดุฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบัขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ์ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑใ์นเพจรายการขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑแ์ละเพจรายละเอยีดขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ชือ่ขอ้บ่งใช ้ ชือ่ของเรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ตวัอย่างบางสว่นไดแ้ก ่โรคภูมแิพ ้โรคหดืหอบ ภาวะหวัใจเตน้ไมเ่ป็นจงัหวะ หวัใจวาย และอืน่ๆ ความยาวสงูสดุคอื 50 
ตวัอกัษร (จําเป็น) 

ชือ่ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์ อ่านอย่างเดยีว การผนวกกนัระหว่างชือ่ผลติภณัฑก์บัชือ่ขอ้บ่งใช ้ตวัอย่างเชน่ โรคหดืหอบ – Drug A หรอื โรคภูมแิพ ้– Drug A หมายความวา่ 
Drug A ใชใ้นการรกัษาทัง้โรคหดืหอบและโรคภูมแิพ ้ฟิลด์นี้ตอ้งไมซ่ํา้กนัในบรษิทัของคุณ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผลติภณัฑ์  ชือ่ผลติภณัฑท์ีร่ะดบัแบรนด์ มกีารกําหนดแบรนด์ในเรคคอรด์ผลติภณัฑเ์มือ่มกีารตัง้คา่ฟิลด์ประเภทของผลติภณัฑเ์ป็นรายละเอยีด ตวัอย่างเชน่ ยา A 
เลอืกชือ่ผลติภณัฑโ์ดยใชไ้อคอนการคน้หา เรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑจ์ะเรยีงลาํดบัตามชือ่ผลติภณัฑ์ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นตามคา่ดฟีอลต ์

หมายเหตุ: ผลติภณัฑต์อ้งเป็นผลติภณัฑท์ีถู่กตอ้งสาํหรบัฟิลด์ชนดิผลติภณัฑ์ 

คาํอธบิาย รายละเอยีดเพิม่เตมิเพือ่อธบิายขอ้บ่งใช ้ความยาวสงูสดุคอื 255 ตวัอกัษร   

ผลติภณัฑ์: ชนดิผลติภณัฑ์ อ่านอย่างเดยีว ชนดิผลติภณัฑข์องแบรนด์ผลติภณัฑท์ีเ่ลอืก ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะเป็นผูก้าํหนดชนดิผลติภณัฑ์ ตวัอย่างเชน่ ยาลดความดนั ยาคลายกงัวล 
ยารกัษาโรคหอบหดื สนิคา้สง่เสรมิการตลาด และอืน่ๆ 

 
 

ใบสัง่ 
ประเภทเรคคอรด์ใบสัง่ ถงึแมว้า่จะมอียู่แลว้ใน Oracle CRM On Demand แต่กไ็ดร้บัการปรบัปรุงเพือ่พฒันาฟงักช์นัของ Life Sciences คณุจะใชเ้พจใบสัง่ในการจดัทาํ อปัเดต 
และตดิตามใบสัง่ และเชือ่มโยงรายการใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ ์ตวัอย่างเชน่ ตวัแทนขายสามารถใชเ้พจใบสัง่ในการดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 จดัทาํคาํขอโดยตรงสาํหรบัการดําเนนิการตามคาํขอตวัอย่าง รวมถงึสง่ใบสัง่ไปยงัสาํนกังานหลกัเพือ่ขอใหส้ง่ตวัอย่างไปยงัลกูคา้โดยตรง 

 วางใบสัง่ภายในกบัสาํนกังานหลกัเพือ่เตมิสว่นพร่องตวัอย่างทีใ่ชห้มด ตวัแทนขายจะไม่มตีวัอย่างในบางชว่ง พวกเขาจงึสามารถสัง่ตวัอย่างใหมไ่ดต้ามความจําเป็น 

ประเภทเรคคอรด์ใบสัง่จะเชือ่มโยงกบัออบเจกต์ทีป่รบัแต่งเองทัง้หมด และสามารถใชง้านในการใชร้ว่มกนัไดด้ว้ยกจิกรรมและเวริ์กโฟลว์การใชร้่วมกนับนเวบ็ 
หากมองไมเ่หน็สว่นใบสัง่บนเพจรายละเอยีดออบเจกต์ทีป่รบัแต่งเอง ใหค้ลกิทีล่งิคแ์กไ้ขโครงรา่งทีมุ่มขวาบนของเพจ และเพิม่สว่นใบสัง่ลงในโครงรา่งหน้าของคณุ 
หากสว่นดงักลา่วไมพ่รอ้มสาํหรบัการเพิม่ลงในโครงรา่งหน้าของคุณ ใหต้ดิตอ่ผูด้แูลระบบของบรษิทัของคณุ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: ในการทาํงานกบัใบสัง่ คา่การใชใ้บสัง่บนเพจโปรไฟลบ์รษิทัตอ้งกาํหนดไวเ้ป็น CRM On Demand Order Management 
และบทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการเขา้ใชใ้บสัง่ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดวา่แทบ็ใดทีค่ณุสามารถใชไ้ด ้หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไมร่วมการตดิตามใบสัง่และขอ้มลูรายการใบสัง่ทีเ่ชือ่มโยง 
แทบ็ใบสัง่อาจถูกเอาออกจากการตัง้คา่ของคณุ 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจใบสัง่ 
โฮมเพจใบสัง่คอืจุดเริม่ตน้ในการจดัการใบสัง่และรายการใบสัง่ทีเ่ชือ่มโยงสาํหรบัผลติภณัฑ์  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจใบสัง่ได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่และลบส่วนในเพจได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานกบัใบสัง่และรายการใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ์ คา่การใชง้านใบสัง่บนเพจโปรไฟลบ์รษิทัตอ้งตัง้คา่เป็น CRM On Demand Order Management 
และบทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการเขา้ใชใ้บสัง่ดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดด ูการตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัและคา่ดฟีอลต์สว่นรวมของคณุ 

การจดัทาํใบสัง่ 
ผูดู้แลระบบตวัอย่างสามารถจดัทาํใบสัง่ใหมโ่ดยการคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นใบสัง่ทีจ่ดัทาํขึน้ลา่สดุของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ใบสัง่ (ในหน้า 
635)  
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การทาํงานกบัรายการใบสัง่ 
สว่นรายการใบสัง่จะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึ่ง รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชดุย่อยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หค้ณุจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานดว้ยในแต่ละครัง้ Oracle CRM On 
Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ ของใบสัง่: 

รายการใบสัง่ ฟิลเตอร ์

ใบสัง่ทัง้หมด ใบสัง่ทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู ไมว่า่ใครจะเป็นเจา้ของใบสัง่ หรอืใบสัง่ถูกจดัทาํขึน้เมือ่ใด 

ใบสัง่ทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน ฟิลเตอรใ์บสัง่ทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลดเ์จา้ของ เรยีงตามลาํดบัวนัทีจ่ดัทาํ 

ใบสัง่ทีจ่ดัทาํลา่สดุทัง้หมด ฟิลเตอรใ์บสัง่ทีจ่ดัทาํทัง้หมดซึง่คุณมสีทิธิด์ ูจดัเรยีงตามวนัทีจ่ดัทาํ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดใูบสัง่ล่าสุด 
สว่นใบสัง่ทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉันและใบสัง่ทีดู่ลา่สดุของฉันจะแสดงใบสัง่ทีจ่ดัทาํหรอืดูเมือ่เรว็ๆ นี้  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจใบสัง่ของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ท◌ําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางสว่นหรอืทัง้หมดลงในโฮมเพจใบสัง่ของคณุได:้ 

 ใบสัง่ทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 ใบสัง่ทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 ใบสัง่ทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 ใบสัง่ทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นรายงานเพิม่เตมิ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจใบสัง่ของคณุได)้ 

ในการเพิม่ส่วนลงในโฮมเพจใบสัง่ของคณุ 

1 ในโฮมเพจใบสัง่ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจใบสัง่ ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบสัง่และรายการใบสัง่สาํหรบัตวัอย่าง: 

 ใบสัง่ (ในหน้า 630) 
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 ฟิลด์ใบสัง่ (ในหน้า 635) 

 การจดัการใบสัง่ 
 

การจดัการใบสัง่ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการใบสัง่ โปรดด:ู 

 เกีย่วกบั EBIZ PIP Integration และ Oracle CRM On Demand Order Management (ในหน้า 633) 

 การจดัทาํรายการใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ์ (ในหน้า 633) 

 การสง่ใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ ์(ในหน้า 635) 

 การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ (ในหน้า 564) 

หมายเหตุ: คณุสมบตัใิบสัง่นี้ไมใ่ชส่ว่นหนึ่งของเวอรช์นัมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีหส้ําหรบับรษิทัของคณุ 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดทูี:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การทํางานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 

 การโอนความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 124) 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบสัง่: 

 ใบสัง่ (ในหน้า 630) 

 ฟิลด์ใบสัง่ (ในหน้า 635) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจใบสัง่ (ในหน้า 630) 
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เก่ียวกบั Ebiz PIP Integration และ Oracle CRM On Demand Order 
Management 
Oracle CRM On Demand สนบัสนุนการจดัการใบสัง่สองประเภทซึง่เป็นประเภทเฉพาะ ผูดู้แลระบบสามารถเลอืกประเภทการจดัการใบสัง่ทีจ่ะใชโ้ดยการตัง้คา่ตวัเลอืก การใชใ้บสัง่ 
ในเพจโปรไฟลบ์รษิทั: 

 Oracle CRM On Demand Order Management ซึง่มใีหใ้น Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 

คณุจะใช ้Oracle CRM On Demand Order Management และใชใ้บสัง่รว่มกบั Oracle E-Business Suite ไมไ่ด ้ในการใชใ้บสัง่ร่วมกบั 
Oracle E-Business Suite คณุตอ้งใชต้วัเลอืก Ebiz PIP Integration 

 Ebiz PIP Integration ซึง่เป็น Oracle Lead to Order Integration Pack สาํหรบัโซลชูนัการใชร้่วมกนัของ Oracle CRM On Demand 
และ Oracle E-Business Suite 

เมือ่ใชต้วัเลอืก Ebiz PIP Integration เรคคอรด์ใบสัง่ใน Oracle CRM On Demand จะประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นหวัแบบอ่านอย่างเดยีว 
ซึง่อนุญาตใหจ้ดัเกบ็ขอ้มลูจาก Oracle E-Business Suite ไวใ้น Oracle CRM On Demand ไดเ้พือ่การแสดงผลเทา่นัน้ 
การจดัทาํใบสัง่และรายการสนิคา้ทัง้หมดตอ้งดําเนนิการใน Oracle E-Business Suite เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืก Ebiz PIP Integration Oracle CRM 
On Demand จะไมต่รวจสอบรายการสนิคา้ในใบสัง่ 

ข้อควรพิจารณาเม่ือย้ายข้อมูลการจดัการใบสัง่ของ Ebiz PIP Integration ไปยงั Oracle CRM On 
Demand Order Management 
หากคุณกาํลงัใชต้วัเลอืก Ebiz PIP Integration สาํหรบัการจดัการใบสัง่อยู ่และหากคณุตอ้งการแสดงผลรายการต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand 
และใหก้ารสนบัสนุนออบเจกต์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัการปรบัแต่งของคณุ คณุตอ้งยา้ยขอ้มลูใบสัง่ของคณุไปยงั Oracle CRM On Demand Order Management: 

 โฮมเพจใบสัง่  

 รายการใบสัง่สาํหรบับรษิทัหรอืผูต้ดิต่อแต่ละราย  

 การป้อนรายการสนิคา้ในใบสัง่ 

นอกเหนอืจากการยา้ยขอ้มลูใบสัง่ไปยงั Oracle CRM On Demand Order Management แลว้ Oracle CRM On Demand Customer Care 
ตอ้งใชง้านประเภทเรคคอรด์ใบสัง่และสนิคา้ในใบสัง่ ตลอดจนเวริก์โฟลว์ การอมิปอรต์และเอก็ซป์อรต์ และการบรกิารทางเวบ็ Oracle CRM On Demand 
มคีณุสมบตักิารใชง้านร่วมกบัประเภทเรคคอรด์บญัชรีาคาสนิคา้ ซึง่ทีผ่า่นมาสามารถใชไ้ดใ้น Oracle CRM On Demand for Partner Relationship 
Management เทา่นัน้ ขณะทีย่า้ยใบสัง่ของคณุไปยงั Oracle CRM On Demand Order Management Oracle CRM On Demand 
Customer Care ตอ้งใชส้ทิธิท์ ีจ่ําเป็นในการแสดงขอ้มลูบญัชรีาคาสนิคา้ใหคุ้ณเหน็ หลงัจากการยา้ยใบสัง่ไปยงั Oracle CRM On Demand Order Management 
คณุจะสามารถปรบัแต่งเรคคอรด์ใบสัง่ไดใ้น Oracle CRM On Demand ตามความตอ้งการทางตรรกะทางธุรกจิของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัเลอืกการใชใ้บสัง่ในโปรไฟลบ์รษิทั 
โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม 

 
 

การจดัทาํรายการใบสัง่สาํหรบัผลิตภณัฑ ์
คณุสามารถใชเ้พจใบสัง่ในการจดัทาํและอปัเดตรายการใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ์ เพือ่ใหค้ณุสามารถตดิตามไดว้า่ผลติภณัฑใ์ดทีล่กูคา้ซือ้เป็นสว่นหนึ่งของใบสัง่  

หมายเหตุ: คณุสามารถใชเ้พจคาํขอตวัอย่างในการเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อได ้โปรดด ูการเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ (ในหน้า 564) 
โปรดทราบวา่หากคณุปรบัแต่งเพจรายละเอยีดใบสัง่โดยการเพิม่ฟิลด์ใหม ่ฟิลด์ใหมก่จ็ะอยู่บนเพจคาํขอตวัอย่างดว้ย 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานกบัใบสัง่และรายการใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ์ คา่การใชใ้บสัง่บนเพจโปรไฟลบ์รษิทัตอ้งตัง้คา่เป็น CRM On Demand Order Management 
และบทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการเขา้ใชใ้บสัง่ 
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ในการจดัทาํหรืออปัเดตรายการใบสัง่สาํหรบัผลิตภณัฑ์ 

1 บนโฮมเพจใบสัง่ เลอืกใบสัง่ทีค่ณุตอ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกใบสัง่ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีดใบสัง่: 

 คลกิ ใหม่ ในสว่นรายการใบสัง่เพือ่เพิม่รายการสนิคา้ในใบสัง่ลงในใบสัง่ 

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งการเพิม่ส่วนรายการใบสัง่ในโครงรา่งของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นโครงรา่ง โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ 
(ในหน้า 744) 

 คลกิ แกไ้ข ถดัจากรายการสนิคา้ในใบสัง่ทีม่อียู่เพือ่อปัเดตรายการใบสัง่นัน้ 

3 บนเพจรายละเอยีดรายการใบสัง่หรอืแกไ้ข ใหป้้อนขอ้มลูลงในฟิลด์ทีอ่ธบิายไวใ้นตารางต่อไปนี้ แลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

เลขทีร่ายการในใบสัง่ (อ่านอย่างเดยีว) จํานวนทีไ่มซ่ํ้าสาํหรบัรายการสนิคา้ในใบสัง่นี้ 

สกลุเงนิ สกลุเงนิทีร่ายการใบสัง่นี้จะถูกนําไปประมวลผล ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาเพือ่เลอืกสกลุเงนิ 

จํานวนเงนิสว่นลด ฟิลด์นี้ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัรลีสีปจัจบุนัของ Oracle CRM On Demand 

เปอรเ์ซน็ต์สว่นลด ฟิลด์นี้ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัรลีสีปจัจุบนัของ Oracle CRM On Demand 

ผลติภณัฑ์ (จําเป็น) ผลติภณัฑท์ีถู่กสัง่ 

ปรมิาณ (จําเป็น) ปรมิาณผลติภณัฑ์ทีถู่กสัง่ คา่ในฟิลด์นี้ไมส่ามารถเป็นลบได ้

ใบสัง่ (อ่านอย่างเดยีว) ใบสัง่หลกัทีร่ายการสนิคา้ในใบสัง่นี้เชือ่มโยงดว้ย 

ใบสัง่: ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก (อ่านอย่างเดยีว) ID ภายนอกทีไ่มซ่ํ้ากนัของใบสัง่หลกั ซึง่รายการสนิคา้ในใบสัง่นี้เชือ่มโยงดว้ย 

ราคา ฟิลด์นี้ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัรลีสีปจัจุบนัของ Oracle CRM On Demand 

ราคาหลงัหกัสว่นลด ฟิลด์นี้ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัรลีสีปจัจุบนัของ Oracle CRM On Demand 

สถานะ (จําเป็น) คา่ในฟิลด์นี้ คอื ระหวา่งดําเนินการ ตามคา่ดฟีอลต์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบสัง่: 

 ใบสัง่ (ในหน้า 630) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจใบสัง่ (ในหน้า 630) 

 การจดัการใบสัง่ 

 ฟิลด์ใบสัง่ (ในหน้า 635) 
 



ใบสัง่ 
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การส่งใบสัง่สาํหรบัผลิตภณัฑ ์
เมือ่คณุเสรจ็สิน้การจดัทาํและอปัเดตรายการใบสัง่สาํหรบัออบเจกต์ใบสัง่ คณุสามารถสง่ใบสัง่ได ้ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการทาํงานกบัใบสัง่และรายการใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ์ คา่การใชใ้บสัง่บนเพจโปรไฟลบ์รษิทัตอ้งตัง้คา่เป็น CRM On Demand Order Management 
และบทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชง้านการเขา้ใชใ้บสัง่ 

ในการส่งใบสัง่สาํหรบัผลิตภณัฑ์ 

1 บนโฮมเพจใบสัง่ เลอืกใบสัง่ทีค่ณุตอ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกใบสัง่ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีดใบสัง่ ตรวจดูรายการใบสัง่ทีเ่ชือ่มโยงกบัใบสัง่ของผลติภณัฑน์ี้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณพอใจกบัขอ้มลูทีบ่นัทกึไว ้

3 คลกิ สง่ เพือ่สง่ใบสัง่ผลติภณัฑ ์รวมถงึรายการสนิคา้ในใบสัง่ทีเ่ชือ่มโยงดว้ย 

คา่ในฟิลด์สถานะการจดัทาํใบสัง่สาํหรบัการเปลีย่นแปลงใบสัง่เป็นสง่แลว้ เพือ่ระบุวา่ใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑถ์ูกสง่ไปดําเนินการแลว้ 
คณุจะไมส่ามารถแกไ้ขใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑท์ีส่ง่ไปแลว้ได ้

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบสัง่: 

 ใบสัง่ (ในหน้า 630) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจใบสัง่ (ในหน้า 630) 

 การจดัการใบสัง่ 

 ฟิลด์ใบสัง่ (ในหน้า 635) 
 

ฟิลดใ์บสัง่ 
ใชเ้พจแกไ้ขใบสัง่เพือ่เพิม่ใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ ์หรอือปัเดตรายละเอยีดสาํหรบัใบสัง่ของผลติภณัฑท์ีม่อียู่ เพจแกไ้ขใบสัง่จะแสดงฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบัใบสัง่  

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขใบสัง่ในเพจรายละเอยีดใบสัง่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของใบสัง่ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลใบสัง่หลกั 

เลขทีใ่บสัง่ เลขทีไ่มซ่ํ้ากนัทีร่ะบุใหก้บัแต่ละใบสัง่ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ประเภท ชนดิของใบสัง่ คา่ดฟีอลตส์าํหรบัประเภทของเรคคอรด์ใบสัง่คอื ใบสัง่ คณุสามารถเลอืกคา่ต่อไปนี้จากรายการสาํหรบัเลอืก: คาํขอตวัอย่างและใบสัง่ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตอ้งตัง้คา่ฟิลด์ทีแ่กไ้ขไดน้ี้ใหส้ามารถใชไ้ดใ้นโครงรา่งเพจ 
เนื่องจากไมส่ามารถใชฟิ้ลด์นี้ไดใ้นโครงรา่งเพจตามคา่ดฟีอลต์ 

บรษิทั บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัใบสัง่นี้ 

โอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายทีเ่ชือ่มโยงกบัใบสัง่นี้ 

ผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัใบสัง่นี้ 

ใบสัง่ทีจ่ดัทาํ วนัทีจ่ดัทาํใบสัง่ 

สถานะการจดัทาํใบสัง่ (อ่านอย่างเดยีว) คา่ในฟิลด์นี้จะเป็น ระหวา่งดําเนนิการ ตามคา่ดฟีอลต์ เมือ่คณุสง่ใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ์ คา่ในฟิลด์นี้จะเปลีย่นเป็น สง่แลว้ 

ID ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายนอก ID ภายนอกทีไ่ม่ซํ้ากนัสาํหรบัการใชใ้บสัง่รว่มกนักบั Oracle CRM On Demand 

ID คา่ในฟิลด์นี้จะระบุใบสัง่โดยไมซ่ํ้ากนั 

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ ทีอ่ยู่ทีใ่บสัง่จะถูกสง่ไป ใชเ้ครือ่งมอืเลอืกการคน้หาในการเลอืกทีอ่ยู่ ฟิลด์นี้จะตอ้งมขีอ้มลูครบเพือ่จดัทาํใบสัง่คาํขอตวัอย่าง โปรดดูที ่
การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ (ในหน้า 564)  

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ ทีอ่ยู่เรยีกเกบ็สาํหรบัใบสัง่ในบรบิท 

สถานะใบสัง่ สถานะของใบสัง่ อาจเป็นสถานะใดสถานะหนึง่ต่อไปนี้: รอดําเนนิการ จดัสง่แลว้ ดําเนนิการแลว้ หรอืสง่แลว้ คณุสามารถตัง้คา่สถานะไดห้ากจําเป็น 
เมือ่คณุสง่ใบสัง่แลว้ สถานะของใบสัง่จะเปลีย่นเป็นสง่แลว้ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ บุคคลทีจ่ดัทาํเรคคอรด์ใบสัง่นี้ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
(ในหน้า 44) 

คาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) คาํอธบิายของใบสัง่ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบสัง่: 

 ใบสัง่ (ในหน้า 630) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจใบสัง่ (ในหน้า 630) 

 การจดัการใบสัง่ 
 



การเสนอราคา 
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การเสนอราคา 
เรคคอรด์การเสนอราคามขีอ้เสนอใหล้กูคา้สาํหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารเฉพาะในราคาทีร่ะบุ เมือ่ใช ้Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On 
Demand and Oracle E-Business Suite คณุสามารถเริม่การจดัทาํการเสนอราคาจาก Oracle CRM On Demand 
โดยคลกิปุ่มการเสนอราคาใหมใ่นสว่นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอราคาของเรคคอรด์โอกาสทางการขาย เรคคอรด์การเสนอราคาจะมกีารจดัทาํและเกบ็ไวภ้ายใน Oracle E-Business 
Suite และมกีารทาํขอ้มลูใหต้รงกนักบั Oracle CRM On Demand จาก Oracle CRM On Demand 
ผูใ้ชส้ามารถดูการเสนอราคาทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัหรอืโอกาสทางการขายทีจ่ดัทาํผา่นแพค็การใชร้ว่มกนัได้ แพค็การใชร้่วมกนัจะใชป้ระเภทเรคคอรด์การเสนอราคาใน Oracle CRM On 
Demand ลกูคา้ทีม่สีทิธิใ์ชง้านแพค็การใชร้ว่มกนัตอ้งตดิต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพือ่ใหต้ัง้คา่ประเภทเรคคอรด์การเสนอราคา 

หลงัจากตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์การเสนอราคาแลว้ คณุสามารถป้อนหรอือปัเดตขอ้มลูบรษิทั ผูต้ดิต่อของบรษิทั และผลติภณัฑใ์น Oracle E-Business Suite 
และทาํขอ้มลูดงักล่าวใหต้รงกบั Oracle CRM On Demand คณุสามารถใชข้อ้มูลนี้ภายใน Oracle CRM On Demand เพือ่จดัการลดีการขายและโอกาสทางการขาย 
โดยปกต ิคณุจะเริม่จดัทาํการเสนอราคาจาก Oracle CRM On Demand เมือ่รอบการขายดําเนนิการไปถงึจุดทีต่อ้งมกีารเสนอราคา 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่แพค็การใชร้ว่มกนั โปรดดูที ่Oracle Application Integration Architecture Oracle Lead to Order 
Integration Pack for Oracle CRM on Demand and Oracle E-Business Suite Implementation Guide 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ใบสัง่ (ในหน้า 630) 

 เกีย่วกบั Ebiz PIP Integration และ Oracle CRM On Demand Order Management (ในหน้า 633) 

 โอกาสทางการขาย (ในหน้า 278) 

 บรษิทั (ในหน้า 234) 

 

 
 

ผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ 
คณุสมบตันิี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ใชเ้พจผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้เพือ่ระบุผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกั 
โดยทีค่ณุจดัทาํเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้หนึง่เรคคอรด์สาํหรบัแต่ละผลติภณัฑท์ีค่ณุตอ้งการปิดกัน้จากผูต้ดิต่อหลกัทีร่ะบุ 
คณุสามารถดูผลติภณัฑ์ทีถู่กปิดกัน้จากผูต้ดิต่อไดใ้นรายการแบบอ่านอย่างเดยีวในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ  

มีข้อจาํกดัใดบา้งท่ีใช้กบัผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ 
การมเีรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้จะฟิลเตอรผ์ลติภณัฑท์ีค่ณุสามารถเลอืกสาํหรบัผลติภณัฑ์ทีใ่หข้อ้มลู ตวัอย่างยาทีใ่ห ้สนิคา้สง่เสรมิการขาย และคําขอตวัอย่างระหวา่งการตดิต่อลกูคา้ 
เรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้จะป้องกนัไมใ่หผ้ลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ทีร่ะบุปรากฏในรายการของผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดใ้นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายละเอยีดการตดิต่อดงัตอ่ไปนี้:  

 ผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดส้าํหรบัการใหข้อ้มลู 

 ตวัอย่างทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัการสง่มอบ 

 สนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัการสง่มอบ 

 แผนขอ้ความทีใ่ชไ้ด ้
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เรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ยงัป้องกนัผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ทีร่ะบไุมใ่หป้รากฏบนวนิโดว์การคน้หาผลติภณัฑบ์นเพจผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูหรอืบนเพจแกไ้ขผลติภณัฑ ์หากคุณไมต่อ้งการใหเ้กดิการฟิลเตอรน์ี้ 
คณุไม่ควรป็อปปเูลทเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ 

หมายเหตุ: ในรลีสีกอ่นหน้านี้ของ Oracle CRM On Demand 
เรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ไมไ่ดฟิ้ลเตอรผ์ลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดใ้นรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายละเอยีดการตดิตอ่หรอืในวนิโดวก์ารคน้หาผลติภณัฑเ์มือ่ตดิต่อลกูคา้เสรจ็สิน้ 
ในการป้องกนัไมใ่หเ้รคคอรด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ทีจ่ดัทาํกอ่นรลีสี 22 ฟิลเตอรผ์ลติภณัฑ์ทีใ่ชไ้ดใ้นรลีสีนี้ คณุตอ้งลบเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้เหล่านัน้ 

ผลิตภณัฑไ์ม่ได้ถกูปิดกัน้ท่ีระดบัแบรนด ์
ในการป้องกนัทุกรายการสาํหรบัแบรนด์ผลติภณัฑไ์มใ่หถู้กสง่มอบหรอืถกูอภปิรายในการตดิต่อจากฝา่ยขาย คณุตอ้งปิดกัน้ทุกรายการทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัแบรนด์ผลติภณัฑ ์รวมถงึสนิคา้สง่เสรมิการขาย 
สนิคา้ทีเ่ป็นขอ้มลู หรอืตวัอย่างผลติภณัฑ์ ตวัอย่างเชน่ ในการป้องกนัทุกรายการผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยา X ใหก้บัผูต้ดิต่อหลกัคอืนายแพทย์สมธิ 
คณุตอ้งตัง้คา่ขอ้มลูแต่ละรายการใหก้บัแต่ละรายการทีคุ่ณตอ้งการจะปิดกัน้เป็นแถวของขอ้มลูในเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้: 

 นายแพทย์สมธิ - ยา X 400 มก. 

 นายแพทย์สมธิ - ยา X 200 มก. 

 นายแพทย์สมธิ - ยา X แผน่พบัสง่เสรมิการขาย 

 นายแพทย์สมธิ - ยา X น้ําหนกัเทา่ลกูกอลฟ์ 

การปิดกัน้ผลติภณัฑ์ชว่ยใหค้ณุปิดกัน้บางรายการสาํหรบัแบรนด์ผลติภณัฑโ์ดยทีไ่มปิ่ดกัน้รายการอืน่ๆ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถปิดกัน้ผูต้ดิต่อหลกัไมใ่หไ้ดร้บัตวัอย่างยา 
แต่คณุสามารถอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อไดร้บัสนิคา้สง่เสรมิการขายเกีย่วกบัยาดงักลา่วได้ หรอืคุณสามารถอนุญาตใหผู้ต้ดิต่อไดร้บัยาขนาด 400 มก. แต่ไมไ่ดร้บัขนาด 200 มก. 

ข้อกาํหนดในการปิดกัน้ผลิตภณัฑ์จากผูติ้ดต่อหลกั 
เพือ่ปิดกัน้ผลติภณัฑจ์ากผูต้ดิต่อหลกั บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใชข้องคณุตอ้งมกีารเขา้ใชท้ีเ่หมาะสมกบัประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ นอกจากนี้ 
แทบ็ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ตอ้งใชไ้ดก้บับทบาทของคณุ ในการทาํใหแ้ทบ็ผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ใชไ้ดก้บับทบาทของผูใ้ชอ้ืน่ บทบาทผูใ้ชข้องคณุจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการการเขา้ใชย้า 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ 
โฮมเพจผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้คอืจุดเริม่ตน้ในการจดัการผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ของคณุได ้นอกจากนี้ ถา้บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุจะสามารถเพิม่สว่นต่างๆ ในเพจและลบสว่นต่างๆ ออกจากเพจได ้

การจดัทาํเรคคอรด์ผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ 
ในการจดัทาํผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ ใหค้ลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ทีแ่กไ้ขลา่สดุในโฮมเพจผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ 

การทาํงานกบัรายการผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ 
สว่นรายการผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้จะแสดงรายการทีฟิ่ลเตอรจ์ํานวนหนึง่ รายการทีฟิ่ลเตอรเ์ป็นชดุยอ่ยหรอืกลุม่ของเรคคอรด์ทีใ่หคุ้ณจํากดัจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ะทาํงานดว้ยในแต่ละครัง้ Oracle CRM 
On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง คณุและผูจ้ดัการของคณุสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ 

รายการผลิตภณัฑ์ท่ีปิดกัน้ ฟิลเตอร ์
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รายการผลิตภณัฑ์ท่ีปิดกัน้ ฟิลเตอร ์

ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ทัง้หมด ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ทัง้หมดทีค่ณุดูได ้

ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ทีแ่กไ้ขลา่สดุ ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ทัง้หมดทีค่ณุดูได ้เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดผูลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ทีถู่กแกไ้ขลา่สดุ  

คลกิ แสดงรายการทัง้หมด เพือ่ขยายรายการ  

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นรายงานเพิม่เตมิในโฮมเพจผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ได ้
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถจดัทาํส่วนรายงานทีม่อียู่สาํหรบัแสดงบนโฮมเพจผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ของคณุได ้

การเพิม่ส่วนต่างๆ ในโฮมเพจผลิตภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ 

1 ในโฮมเพจผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ แลว้คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้: 

 ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 637) 

 การจดัการผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 639) 

 เกีย่วกบัการแสดงรายการผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อ (ในหน้า 640) 

 ฟิลด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 642) 

 การใหต้วัอย่างในระหว่างการตดิต่อจากฝา่ยขาย (ในหน้า 552) 
 

การจดัการผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   
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 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 637) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 638) 

 เกีย่วกบัการแสดงรายการผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อ (ในหน้า 640) 

 เกีย่วกบัการปิดกัน้ผลติภณัฑแ์ละเทมเพลท Smart Call (ในหน้า 640) 

 เกีย่วกบัเวริ์กโฟลว์รายการคาํขอตวัอย่างและกฎผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 641) 

 ฟิลด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 642) 

 การใหต้วัอย่างในระหว่างการตดิต่อจากฝา่ยขาย (ในหน้า 552) 
 

เก่ียวกบัการแสดงรายการผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้สาํหรบัผูติ้ดต่อ 
ในการอนุญาตใหผู้ใ้ชดู้สว่นผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ คณุตอ้งเพิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ในโครงรา่งเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อสาํหรบับทบาททีเ่หมาะสม 
คณุยงัตอ้งตัง้คา่บทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟล์การเขา้ใชใ้หเ้หมาะสมเพือ่ใหผู้ใ้ชม้สีทิธิเ์ขา้ใชแ้บบอ่านอยา่งเดยีวในประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งของผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่ส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโครงรา่งเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ และ การระบุโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ระดบัการเขา้ใชส้าํหรบับทบาทผูใ้ชแ้ละโปรไฟลก์ารเขา้ใช ้โปรดดูที ่การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคุมการเขา้ใช ้

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 637) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 638) 

 การจดัการผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 639) 

 ฟิลด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 642) 

 การใหต้วัอย่างในระหว่างการตดิต่อจากฝา่ยขาย (ในหน้า 552) 
 

เก่ียวกบัการปิดกัน้ผลิตภณัฑแ์ละเทมเพลท Smart Call 
กฎของ Oracle CRM On Demand สาํหรบัการปิดกัน้ผลติภณัฑไ์มใ่ชก้บัเทมเพลท Smart Call หากคุณจดัทํา Smart Call สาํหรบักลุม่หรอืการใชซ้ํ้าๆ 
และหากคุณจะใชก้ฎการปิดกัน้ในภายหลงักบัผลติภณัฑท์ีร่ะบุในเทมเพลท Smart Call Oracle CRM On Demand จะไมปิ่ดกัน้ผลติภณัฑใ์นระหวา่งการใหต้วัอย่าง 
การใหร้ายละเอยีดผลติภณัฑ ์หรอืการสง่เสรมิการขายผลติภณัฑ์ หากมกีารใชเ้ทมเพลท Smart Call   

ตวัอย่างเชน่ พจิารณาจากสถานการณ์ต่อไปนี้: 



ผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ 
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1 คณุจดัทาํผูต้ดิต่อสองราย ไดแ้ก ่ผูต้ดิต่อ 1 และผูต้ดิต่อ 2 

2 คณุจดัทาํการตดิต่อสาํหรบัผูต้ดิต่อ 1 และใหต้วัอย่างสาํหรบัผูต้ดิต่อ 1 ดว้ยผลติภณัฑท์ีก่าํหนดใหก้บัตวัอย่าง A  

3 คณุบนัทกึการตดิต่อ โดยใชเ้ทมเพลท Smart Call สว่นกลาง 

4 คณุจดัทาํผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อ 2 ดว้ยผลติภณัฑท์ีก่าํหนดใหก้บัตวัอย่าง A 

5 คณุจดัทาํการตดิต่อสาํหรบัผูต้ดิต่อ 2 และเลอืกเทมเพลท Smart Call ทีค่ณุจดัทาํไว ้

ในสถานการณ์นี้ การใชเ้ทมเพลทจะเป็นการจดัทําตวัอย่าง A โดยอตัโนมตั ิและจะเชือ่มโยงเขา้กบัผูต้ดิต่อ 2 และขา้มกฎการปิดกัน้ผลติภณัฑ์ แมว้า่ตวัอย่าง A 
จะไดร้บัการกาํหนดใหถู้กปิดกัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อ 2 แต่ตวัอย่าง A กจ็ะปรากฏในการคน้หาผลติภณัฑส์าํหรบัผูต้ดิต่อ 2  

คาํเตือน: จากผลลพัธ์ของตวัอย่างกอ่นหน้า คณุตอ้งใชเ้ทมเพลท Smart Call อย่างระมดัระวงัเมือ่ปิดกัน้ผลติภณัฑ์ หากมกีารเพิม่กฎการปิดกัน้ผลติภณัฑ์หลงัจากทีค่ณุไดต้ัง้คา่เทมเพลท 
Smart Call แลว้ คณุจะตอ้งเปลีย่นกลไกการรายงานดว้ยตนเองสาํหรบัการเบกิจ่ายผลติภณัฑ์ หากคุณปิดกัน้ผลติภณัฑใ์นบรษิทัของคณุ ขอแนะนําใหค้ณุจดัทาํเทมเพลท Smart Call 
หลงัจากมกีารกาํหนดกฎการปิดกัน้ผลติภณัฑแ์ลว้ และเพิม่ผลติภณัฑใ์น Smart Call หากไมม่กีารปิดกัน้ผลติภณัฑ์นัน้สาํหรบัลกูคา้ทีเ่ฉพาะเจาะจงรายนัน้ 

 
 

เก่ียวกบัเวิรก์โฟลวร์ายการคาํขอตวัอย่างและกฎผลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ 
ไมส่นบัสนุนการประมวลผลผลติภณัฑ์ทีถู่กปิดกัน้สาํหรบัรายการคาํขอตวัอย่างเมือ่มกีารใชเ้วริก์โฟลวใ์น Oracle CRM On Demand ตวัอย่างเชน่ ในสถานการณ์ต่อไปนี้ 
เวริก์โฟลวท์ีจ่ดัทาํไวส้าํหรบัรายการคาํขอตวัอย่างจะตัง้คา่ฟิลด์ผลติภณัฑส์าํหรบัรายการคาํขอตวัอย่างดว้ยผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ นัน่คอื Prod1:  

1 คณุจดัทาํเรคคอรด์ต่อไปนี้: 

 บรษิทั: Acc1 

 ผูต้ดิต่อ: Con1 ทีม่ทีีอ่ยู่ 

 ผลติภณัฑ์: Prod1 และ Prod2 

2 คณุปนัส่วน Prod1 และ Prod2 ใหก้บัผูใ้ชร้ะดบัผูดู้แลระบบ 

3 คณุจดัทาํเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้สาํหรบั Prod1 และ Con1 เพือ่ให ้Prod1 ถูกกาํหนดเป็นผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อ Con1 

4 คณุจดัทาํเวริก์โฟลวส์าํหรบัคาํขอตวัอย่างทีม่ทีรกิเกอรเ์มือ่บนัทกึเรคคอรด์ใหม ่และการดําเนินการอปัเดตคา่ทีม่กีารตัง้คา่ชือ่ฟิลด์เป็น ผลติภณัฑ ์และตัง้คา่เป็น Prod1 

5 จาก Acc1 คณุจดัทาํการตดิต่อ แลว้จดัทาํคาํขอตวัอย่างในสว่นคาํขอตวัอย่างในการตดิต่อทีม่ ีCon1 เป็นผูต้ดิต่อในการตดิต่อ    

6 ในสว่นคาํขอตวัอย่าง คณุคลกิที ่ใหม่ ในรายการคาํขอตวัอย่าง และป็อปปเูลทฟิลด์ต่อไปนี้:  

 เลขทีร่ายการในใบสัง่: 1  

 ปรมิาณ: 1  

 ผลติภณัฑ์: Prod2  

หมายเหตุ: เฉพาะ Prod2 เทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏขึน้เนื่องจาก Prod1 ถูกปิดกัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อ Con1 

7 บนัทกึเรคคอรด์ 

เนื่องจาก Prod1 ถูกปิดกัน้ คณุอาจคาดวา่เวริก์โฟลว์รายการคาํขอตวัอยา่งจะไมต่ัง้คา่ฟิลด์ผลติภณัฑเ์ป็น Prod1 อย่างไรกต็าม 
แมว้า่ระบบจะทรกิเกอรก์ารดําเนนิการเวริ์กโฟลว์ทีค่ณุตัง้คา่ไวใ้นขัน้ตอนที ่4 เวริ์กโฟลวจ์ะไมท่าํตามกฎการปิดกัน้ผลติภณัฑ ์ดว้ยเหตุนี้ 
เวริก์โฟลวจ์ะตัง้คา่ฟิลด์ผลติภณัฑส์าํหรบัรายการคาํขอตวัอย่างดว้ยผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ ซึง่กค็อื Prod1 



วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

 

642  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

 
 

ฟิลดผ์ลิตภณัฑท่ี์ปิดกัน้ 
เพจแกไ้ขผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้แสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ 

เคลด็ลบั: คณุยงัสามารถแกไ้ขผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ในเพจรายการผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ และเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑท์ีค่ณุตอ้งการปิดกัน้ 

ผูต้ดิต่อ ผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการปิดกัน้ผลติภณัฑ ์

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 ผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 637) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 638) 

 การจดัการผลติภณัฑ์ทีปิ่ดกัน้ (ในหน้า 639) 

 เกีย่วกบัการแสดงรายการผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อ (ในหน้า 640) 

 การใหต้วัอย่างในระหว่างการตดิต่อจากฝา่ยขาย (ในหน้า 552) 
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10 การจดัการความมัง่คัง่ 

Oracle CRM On Demand มปีระเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้สาํหรบัการจดัการความมัง่คัง่: 

 บญัชีการเงิน ใชเ้พจนี้จดัการขอ้มลูบญัชกีารเงนิ  

 ผูถ้อืบญัชีการเงิน ใชเ้พจนี้จดัการขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืบญัชกีารเงนิ  

 การถอืครองบญัชีการเงิน ใชเ้พจนี้จดัการการทํารายการผลติภณัฑ์ทางการเงนิผลติภณัฑเ์ดยีวสาํหรบับญัชกีารเงนิ 

 แผนการเงิน ใชเ้พจนี้จดัการแผนการเงนิของผูต้ดิต่อหรอืธุรกจิสาํหรบับญัชกีารเงนิเฉพาะหนึ่งบญัชขี ึน้ไป  

 ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ใชเ้พจนี้จดัการขอ้มลูผลติภณัฑท์างการเงนิ  

 การทาํรายการทางการเงิน ใชเ้พจนี้ตดิตามการทาํรายการทางการเงนิสาํหรบับญัชกีารเงนิเฉพาะ   

 พอรต์โฟลิโอ ใชเ้พจนี้จดัการบญัชพีอรต์โฟลโิอ 

 ครวัเรือน  ใชเ้พจนี้จดัการขอ้มลูกลุ่มผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชช้วีติอยู่ในครวัเรอืนเดยีวกนั 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดนี้มอียู่เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition เทา่นัน้ 
 

ครวัเรือน 
ใชเ้พจครวัเรอืนในการจดัทาํ อปัเดต และตดิตามเรคคอรด์ครวัเรอืน นอกจากนี้ คณุยงัสามารถใชเ้พจครวัเรอืนในการเพิม่การนดัหมาย งาน โอกาสทางการขาย 
และคาํขอบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนไดโ้ดยตรง  

ครวัเรอืน คอื กลุม่ของผูต้ดิต่อซึง่มกัมสี ิง่ทีเ่ชือ่มโยงรว่มกนั เชน่ ครอบครวั (บดิามารดาและบุตร) ซึง่อาศยัอยู่ในทีอ่ยู่เดยีวกนัภายในบา้นหลงัเดยีวกนั โดยครวัเรอืนชว่ยในการจดักลุม่ผูต้ดิต่อ 
และสามารถตดิตามการจดักลุ่มผูต้ดิต่อซึง่ทาํใหส้ามารถจดักลุม่ผูต้ดิต่อไวใ้นครวัเรอืนหรอืกลุม่ผูต้ดิต่ออืน่ๆ เพิม่เตมิได ้สถาบนัทางการเงนิและผูใ้ชท้ีเ่ป็นบุคคล เชน่ นายธนาคาร ทีป่รกึษา 
และผูจ้ดัการสมัพนัธ์จะมกีารใชก้ารจดักลุม่ผูต้ดิต่อทีห่ลากหลาย ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของครวัเรอืนสามารถเกบ็สะสมจากผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัครวัเรอืนได ้

ครวัเรอืนมขีอ้มลูการแบ่งเซกเมนต์ทีม่คีา่สาํหรบัครวัเรอืนทัง้หมด และมขีอ้มลูสรปุเกีย่วกบัผูต้ดิต่อซึง่เป็นสมาชกิในครอบครวั คณุสามารถใชเ้พจครวัเรอืนเพือ่ระบุและแสดงขอ้มลูประชากรเกีย่วกบัครวัเรอืน 
และยงัสามารถใชเ้พจครวัเรอืนเพือ่ตรวจสอบบญัชกีารเงนิ ผลติภณัฑ์ และขอ้มลูผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนได้ ขอ้มลูนี้ชว่ยใหค้ณุสามารถประเมนิขอ้มลูของลกูคา้ได ้

การจดักลุ่มบรษิทัของลกูคา้ทัง้หมดแยกตามครวัเรอืนชว่ยใหส้ถาบนัทางการเงนิสามารถระบุถงึมลูคา่ของลกูคา้ทีม่ตี่อหน่วยงานและหาโอกาสในการขายผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพิม่เตมิทีแ่ตกต่างจากเดมิและใน

ระดบัทีส่งูข ึน้แกล่กูคา้ เชน่ การประกนัภยัของเจา้ของบา้น และเงนิกูเ้พือ่การศกึษาของบุตร นอกจากนี้ 
ความสามารถในการดบูญัชกีารเงนิของลกูคา้ทัง้หมดแยกตามครวัเรอืนยงัช่วยใหส้ถาบนัทางการเงนิสามารถดูสถานภาพทางการเงนิโดยรวมของครวัเรอืนได ้

บริษทัย่อยและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของครวัเรือน 
คณุสามารถใชเ้พจครวัเรอืนในการระบุและจดัทาํโปรไฟลค์รวัเรอืนได้ รวมทัง้ใชเ้พจดงักลา่วในการตรวจสอบบญัชยีอ่ยของครวัเรอืนและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ อนัไดแ้ก่: 

 ผูติ้ดต่อ ผูต้ดิต่ออาจเชือ่มโยงกบัครวัเรอืนได้ ในเพจครวัเรอืน คณุสามารถดูผูต้ดิต่อทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้ดิต่อ โปรดดูที ่ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 256) 
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 กิจกรรม การนดัหมายหรอืงานต่างอาจเกีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนโดยตรง หรอืผา่นผูต้ดิต่อของครวัเรอืน ในเพจครวัเรอืน คณุสามารถดูกจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืน 
และคุณสามารถจดัทาํกจิกรรมใหมส่าํหรบัครวัเรอืนไดโ้ดยตรง เมือ่คณุจดัทาํการนดัหมายหรอืงานใหมจ่ากเพจครวัเรอืน ระบบจะใชค้า่ของชือ่ครวัเรอืนและผูต้ดิต่อหลกัของครวัเรอืนตามคา่ดฟีอลต์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรม โปรดดูที ่ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201) 

 โอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายอาจเกีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนโดยตรง หรอืผา่นผูต้ดิต่อของครวัเรอืน ในเพจครวัเรอืน คณุสามารถดูโอกาสทางการขายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืน 
และคุณสามารถจดัทาํโอกาสทางการขายใหมส่าํหรบัครวัเรอืนไดโ้ดยตรง เมือ่คณุจดัทาํโอกาสทางการขายใหมจ่ากเพจครวัเรอืน 
ระบบจะใชค้า่ของชือ่ครวัเรอืนและผูต้ดิต่อหลกัของครวัเรอืนตามคา่ดฟีอลต์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโอกาสทางการขาย โปรดดูที ่โอกาสทางการขาย (ในหน้า 278) 

 คาํขอบริการ คาํขอบรกิารอาจเกีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนโดยตรง หรอืผา่นผูต้ดิต่อของครวัเรอืน ในเพจครวัเรอืน คณุสามารถดูคาํขอบรกิารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืน 
และคุณสามารถจดัทาํคาํขอบรกิารใหมส่าํหรบัครวัเรอืนไดโ้ดยตรง เมือ่คณุจดัทาํคาํขอบรกิารใหมจ่ากเพจครวัเรอืน ระบบจะใชค้า่ของชือ่ครวัเรอืนและผูต้ดิต่อหลกัของครวัเรอืนตามคา่ดฟีอลต์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํขอบรกิาร โปรดดูที ่คาํขอบรกิาร (ในหน้า 364) 

 การเรียกร้อง การเรยีกรอ้งอาจเชือ่มโยงกบัครวัเรอืนได ้ในเพจครวัเรอืน คณุสามารถดูการเรยีกรอ้งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนได้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีกรอ้ง โปรดดูที ่การเรยีกรอ้ง 
(ในหน้า 683) 

 แผนทางการเงิน แผนทางการเงนิอาจเชือ่มโยงกบัครวัเรอืนได้ ในเพจครวัเรอืน คณุสามารถดูแผนทางการเงนิทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนได้ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัแผนทางการเงนิ โปรดดูที ่
แผนทางการเงนิ (ในหน้า 667) 

 ผูถ้อืกรมธรรม ์ผูถ้อืกรมธรรมอ์าจเชือ่มโยงกบัครวัเรอืนได้ ในเพจครวัเรอืน คณุสามารถดูผูถ้อืกรมธรรมท์ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืกรมธรรม ์โปรดดูที ่
ผูถ้อืกรมธรรม์ (ในหน้า 704) 

 ผูถ้อืบญัชีการเงิน ผูถ้อืบญัชกีารเงนิอาจเชือ่มโยงกบัครวัเรอืนได้ ในเพจครวัเรอืน คณุสามารถดูผูถ้อืบญัชกีารเงนิทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนได ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 
โปรดดูที ่ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ  (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัผูถ้อืบญัชกีารเงนิ" ในหน้า 661) 

 ทีมของครวัเรือน ผูใ้ชส้ามารถเป็นสว่นหนึง่ของทมีทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนได้ ในเพจครวัเรอืน คุณสามารถดูสมาชกิทมี (ผูใ้ช)้ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวัเรอืนได ้

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะเป็นผูก้าํหนดแทบ็ทีคุ่ณสามารถใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไม่รวมถงึการตดิตามขอ้มลูครวัเรอืนดว้ย 
จงึอาจไมม่แีทบ็ครวัเรอืนในการตัง้คา่ของคณุ 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจครวัเรือน 
โฮมเพจครวัเรอืน คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการครวัเรอืน  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจครวัเรอืนได้ นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํครวัเรือน 
คณุสามารถจดัทาํครวัเรอืนโดยการคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นครวัเรอืนทีดู่ลา่สดุของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ครวัเรอืน (ในหน้า 648)  

การทาํงานกบัรายช่ือครวัเรือน 
สว่นรายชือ่ครวัเรอืนจะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ ของครวัเรอืน 

รายช่ือครวัเรือน ฟิลเตอร ์

ครวัเรอืนทีแ่กไ้ขลา่สดุ ครวัเรอืนทัง้หมดทีม่ชี ือ่คณุในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ครวัเรอืนทัง้หมด ครวัเรอืนทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ ูโดยไมค่าํนงึถงึบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของครวัเรอืนนัน้ 
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ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืดู แกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดคูรวัเรือนท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นครวัเรอืนทีดู่ลา่สดุของฉัน แสดงครวัเรอืนทีคุ่ณดูลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจครวัเรือนของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นต่อไปนี้บางสว่นหรอืทัง้หมดในโฮมเพจครวัเรอืนของคณุ: 

 ครวัเรอืนทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 ครวัเรอืนทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 ครวัเรอืนทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 ครวัเรอืนทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นของรายงานสว่นหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้ (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจครวัเรอืนของคณุได)้ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจครวัเรือนของคณุ 

1 ในโฮมเพจครวัเรอืน ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจครวัเรอืน คลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูครวัเรอืนทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ครวัเรอืน (ในหน้า 643) 

 การจดัการครวัเรอืน (ในหน้า 645) 

 ฟิลด์ครวัเรอืน (ในหน้า 648) 
 

การจดัการครวัเรือน 
ในการจดัการครวัเรอืน ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การกาํหนดโปรไฟลค์รวัเรอืน (ในหน้า 646) 



การจดัการความมัง่คัง่ 
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 การตดิตามสมาชกิในครวัเรอืน (ในหน้า 647) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีน Oracle CRM On Demand เวอรช์นัทีค่ณุใชก้ไ็ด ้

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การโอนความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 124) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 

 การรวมเรคคอร์ด (ในหน้า 129) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูครวัเรอืนทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ครวัเรอืน (ในหน้า 643) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจครวัเรอืน (ในหน้า 644) 

 ฟิลด์ครวัเรอืน (ในหน้า 648) 

 
 

การกาํหนดโปรไฟลค์รวัเรอืน 
คณุสามารถจดัทาํโปรไฟล์ครวัเรอืนไดโ้ดยอปัเดตขอ้มลูในเรคคอรด์ครวัเรอืน 

ในการจดัทาํโปรไฟลค์รวัเรือน 

1 เลอืกครวัเรอืน 

โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกครวัเรอืน 

2 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดครวัเรอืน 
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3 กรอกขอ้มลูในเพจแกไ้ขครวัเรอืน โปรดดูคาํอธบิายฟิลด์ไดท้ี ่ฟิลด์ครวัเรอืน (ในหน้า 648) 

 
 

การติดตามสมาชิกในครวัเรอืน 
ในการตดิตามสมาชกิในครวัเรอืน ใหเ้พิม่ผูต้ดิต่อภายในครวัเรอืน 

ในการติดตามสมาชิกในครวัเรือน 

1 ใหเ้ลอืกเรคคอรด์ครวัเรอืน 

เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกเรคคอรด์ครวัเรอืน โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดครวัเรอืน ใหเ้ลือ่นลงไปทีส่ว่นผูต้ดิต่อ และคลกิ เพิม่ 

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งการเพิม่สว่นผูต้ดิต่อในโครงรา่งของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นโครงรา่ง โปรดดูที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

3 ในเพจรายชือ่ผูต้ดิต่อ คลกิไอคอน คน้หา ในฟิลด์ผูต้ดิต่อใหม ่วนิโดวค์น้หาผูต้ดิต่อจะปรากฏ   

4 ในวนิโดวค์น้หาผูต้ดิต่อ ใหเ้ลอืกผูต้ดิต่อ  

5 ในเพจรายชือ่ผูต้ดิต่อ ใหเ้ลอืกความสมัพนัธ์กบัครวัเรอืนของผูต้ดิตอ่ ในรายการดรอปดาวน์ความสมัพนัธ์  

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผูต้ดิต่อใหม ่ ชือ่ผูต้ดิต่อสาํหรบัครวัเรอืน เลอืกผูต้ดิต่อ ในวนิโดวค์น้หาผูต้ดิต่อ 

ความสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อกบัครวัเรอืน คณุสามารถเลอืกความสมัพนัธ์ทีก่าํหนดลว่งหน้าไดห้ลายความสมัพนัธ์ เชน่ หวัหน้าครอบครวั 
คูส่มรส บุตร ญาตติามกฎหมาย บุตรในรุ่นที ่2 หวัหน้างาน และอืน่ๆ  

ปรบัเพิม่ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายปรบัเพิม่ เพือ่เลอืกรายชือ่ผูต้ดิต่อย่อย เพือ่ปรบัเพิม่ในยอดรวมการเงนิของครวัเรอืน (เชน่ 
ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธหิรอืยอดรวมรายได้) ผูต้ดิต่อทีไ่มถู่กเลอืกจะไมถู่กปรบัเพิม่ในยอดรวมของครวัเรอืน 
หรอืในรายการทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ เชน่ โอกาสทางการขาย พอรต์โฟลโิอ กจิกรรม หรอืหมายเหตุ การปรบัเพิม่จะถูกเลอืกไวเ้ป็นคา่ดฟีอลต์  

หมายเหตุ: ชอ่งทาํเครือ่งหมายปรบัเพิม่ ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ และเพจรายละเอยีดขอ้มลูครวัเรอืน นัน้เหมอืนกนั 
ดงันัน้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงในเพจหนึ่งจะมกีารเปลีย่นแปลงในอกีเพจหนึง่ดว้ย 

6 คลกิ บนัทกึ ในเพจรายละเอยีดผูต้ดิตอ่ 

7 ดูขอ้มลูเพิม่เตมิในฟิลด์ผูต้ดิต่อใหม ่เพือ่เลอืกผูต้ดิต่อ จากนัน้เลอืกความสมัพนัธ์กบัครวัเรอืนของผูต้ดิตอ่ในรายการสาํหรบัเลอืกความสมัพนัธ์ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ครวัเรอืน โปรดดูที ่ฟิลด์ครวัเรอืน (ในหน้า 648) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์ผูต้ดิต่อของครวัเรอืนไดโ้ดยการเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 
รวมถงึฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองซึง่มผีูต้ดิต่อหรอืครวัเรอืนเป็นประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถรวมฟิลด์ทีก่าํหนดเองใหมแ่ละฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองไวใ้นโครงรา่งเพจผูต้ดิต่อของครวัเรอืนได ้
คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์ทีก่าํหนดเองในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อของครวัเรอืนได้ แต่จะแกไ้ขฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองไมไ่ด ้
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองและวธิกีารจดัทาํฟิลด์ดงักลา่ว โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง และ การจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง 
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ฟิลดค์รวัเรือน 
ใชเ้พจแกไ้ขครวัเรอืน ในการเพิม่ครวัเรอืนหรอือปัเดตรายละเอยีดสาํหรบัครวัเรอืนทีม่อียู่ เพจแกไ้ขครวัเรอืนจะแสดงฟิลด์ทัง้หมดสาํหรบัครวัเรอืนหนึ่ง 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืก ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางต่อไปนี้มขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ มฟิีลด์บนเพจครวัเรอืนจํานวนมากทีเ่ป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดยีว 
เนื่องจากการคาํนวณจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัครวัเรอืนโดยเลอืกฟิลด์ปรบัเพิม่ไว ้ฟิลด์ทีม่กีารบวกคา่ เชน่ ยอดรวมสนิทรพัย์ เป็นยอดรวมจากผูต้ดิต่อทัง้หมดทีเ่ลอืกฟิลด์ปรบัเพิม่ ไวใ้นครวัเรอืน 
ฟิลด์ทีไ่มม่กีารบวกคา่ เชน่ ทีอ่ยู ่มกัจะปรบัเพิม่มาจากผูต้ดิต่อหลกัในครวัเรอืนนัน้ 

หากไมม่เีรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัครวัเรอืน คณุสามารถเพิม่ผูต้ดิต่อในเรคคอรด์ครวัเรอืนได้ โปรดดูที ่การตดิตามสมาชกิในครวัเรอืน (ในหน้า 647)  

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลครวัเรือนหลกั 

ชือ่ครวัเรอืน ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร 

หลกั แบบอ่านอยา่งเดยีว 

รายละเอียดข้อมูลครวัเรือน 

ประเภท คา่ดฟีอลต์คอื: ครอบครวั - มบีุตร, ครอบครวั - ไมม่บีุตร, ครอบครวั - มผีูส้งูอายุ, โสด, ครอบครวัทีม่ผีูป้กครองคนเดยีว, 
ครอบครวั, ครอบครวัขยาย, คูค่รองทีไ่มไ่ดส้มรส, ครอบครวับุตรแยกบา้น, เกษยีณ และอืน่ๆ 

สว่น คา่ดฟีอลต์คอื: พนกังานบรษิทั, ผูใ้ชแ้รงงาน, ชนบท, บา้นพกัของตนเอง, ผูเ้ชา่, ชนบท/เกษตรกรรม, ตลาดทัว่ไป, ตลาดระดบัสงู, 
มลูคา่ทรพัย์สนิสทุธสิงู, เศรษฐรีอ้ยลา้น และมูลค่าสทุธสิงูเป็นพเิศษ 

กจิกรรมลา่สดุ แบบอ่านอยา่งเดยีว แสดงวนัทีข่องกจิกรรมลา่สดุทีเ่ชือ่มโยงกบัครวัเรอืน 

DOB เจา้บา้น แบบอ่านอยา่งเดยีว 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

บญัช ี แบบอ่านอยา่งเดยีว 

ผูต้ดิต่อ แบบอ่านอยา่งเดยีว 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์ครวัเรอืน  

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห์ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

โปรไฟลท์างการเงินของครวัเรือน 

ยอดรวมรายได ้ ยอดรวมรายไดข้องผูต้ดิตอ่ทัง้หมดทีป่รบัเพิม่เขา้มาในครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 

ยอดรวมสนิทรพัย์ ยอดรวมสนิทรพัย์ของผูต้ดิต่อทัง้หมดทีป่รบัเพิม่เขา้มาในครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ยอดรวมคา่ใชจ้่าย ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของผูต้ดิตอ่ทัง้หมดทีป่รบัเพิม่เขา้มาในครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 

ยอดรวมหนี้สนิ ยอดรวมหนี้สนิของผูต้ดิต่อทัง้หมดทีป่รบัเพิม่เขา้มาในครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 

ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธ ิ ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธขิองผูต้ดิตอ่ทัง้หมดทีป่รบัเพิม่เขา้มาในครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 

โปรไฟลค์วามเส่ียงในการลงทุน 

โปรไฟลค์วามเสีย่ง ป็อปปเูลทจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหลกัของครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 

ระดบัประสบการณ์ ป็อปปเูลทจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหลกัของครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 

ระยะเวลาในการลงทุน ป็อปปเูลทจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหลกัของครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 

การรวมการลงทุนปจัจุบนั ป็อปปเูลทจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหลกัของครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 

วตัถุประสงค์ ป็อปปเูลทจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหลกัของครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 

เป้าหมายหลกั ป็อปปเูลทจากเรคคอรด์ผูต้ดิต่อหลกัของครวัเรอืน แบบอ่านอยา่งเดยีว 

 ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูครวัเรอืนทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ครวัเรอืน (ในหน้า 643) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจครวัเรอืน (ในหน้า 644) 

 การจดัการครวัเรอืน (ในหน้า 645) 

 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

 

 
 

พอรต์โฟลิโอ 
ใชเ้พจพอรต์โฟลโิอเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามประเภทพอรต์โฟลโิอ พอรต์โฟลโิออาจเป็นขอ้มลูประเภทใดกไ็ดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อทีค่ณุตอ้งการตดิตาม 

พอรต์โฟลโิอสามารถแสดงขอ้มลูต่อไปนี้: 

 บญัชีการเงิน บญัชนีายหน้า เงนิกู ้หรอืบตัรเครดติ 

 สญัญาการประกนัภยั กรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืเงนิคนืรายปี 

คณุสามารถใชเ้พจ พอรต์โฟลโิอ ในการระบุและจดัทาํโปรไฟลพ์อรต์โฟลโิอได ้

คําแนะนํา: คณุสามารถใชป้ระเภทเรคคอรด์บญัชกีารเงนิและลาํดบัชัน้บญัชกีารเงนิเพือ่ตดิตามกลุ่มบญัชกีารเงนิ ซึง่รูจ้กัในอกีชือ่วา่พอรต์โฟลโิอ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับญัชกีารเงนิไดท้ี ่
การตดิตามบญัชกีารเงนิหลกั (ในหน้า 659) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูบญัชกีารเงนิ คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็พอรต์โฟลโิอได ้
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การทาํงานกบัโฮมเพจบญัชีพอรต์โฟลิโอ 
โฮมเพจบญัชพีอรต์โฟลโิอ คอืจุดเริม่ตน้ของการจดัการบญัชพีอรต์โฟลโิอ  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจบญัชพีอรต์โฟลโิอของคณุได้ นอกจากนัน้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่หรอืลบสว่นต่างๆ ในเพจนี้ได ้

การจดัทาํบญัชีพอรต์โฟลิโอ 
คณุสามารถสรา้งบญัชพีอรต์โฟลโิอไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นพอรต์โฟลโิอทีดู่ลา่สดุของฉัน โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์บญัชพีอรต์โฟลโิอ (โปรดดูที ่
"ฟิลด์บรษิทัพอรต์โฟลโิอ" ในหน้า 653)   

การทาํงานกบัรายการบญัชีพอรต์โฟลิโอ 
สว่นรายการพอรต์โฟลโิอจะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบับญัชพีอรต์โฟลโิอ 

รายการพอรต์โฟลิโอ ฟิลเตอร ์

บญัชพีอรต์โฟลโิอทัง้หมด บญัชพีอรต์โฟลโิอทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู 

พอรต์โฟลโิอทีจ่ดัทาํลา่สดุ บญัชพีอรต์โฟลโิอทัง้หมดทีท่ีคุ่ณมสีทิธิด์ ูเรยีงลาํดบัตามวนัทีจ่ดัทาํ 

พอรต์โฟลโิอทีแ่กไ้ขลา่สดุ บญัชพีอรต์โฟลโิอทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู เรยีงลาํดบัตามวนัทีท่ ีแ่กไ้ข 

พอรต์โฟลโิอทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน บญัชพีอรต์โฟลโิอทัง้หมดทีค่ณุเพิง่แกไ้ข 

พอรต์โฟลโิอทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน บญัชพีอรต์โฟลโิอทัง้หมดทีค่ณุเพิง่จดัทาํ 

บญัชพีอรต์โฟลโิอของฉัน บญัชพีอรต์โฟลโิอทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจ้าของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

หมายเหตุ: ความพรอ้มใชง้านของประเภทเรคคอรด์ยานพาหนะและสนิทรพัย์ในรายการบญัชพีอร์ตโฟลโิอจะควบคมุโดยตวัเลอืก ไมร่วมเรคคอรด์ยานพาหนะ/สนิทรพัยจ์ากบญัชพีอรต์โฟลโิอ 
ในโปรไฟลบ์รษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์ร่วม 

การดบูญัชีพอรต์โฟลิโอท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นพอรต์โฟลโิอทีดู่ลา่สดุของฉันจะแสดงบญัชพีอรต์โฟลโิอทีค่ณุดูลา่สดุ  
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การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจบญัชีพอรต์โฟลิโอของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจบญัชพีอรต์โฟลโิอของคณุได:้ 

 พอรต์โฟลโิอทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 พอรต์โฟลโิอทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 พอรต์โฟลโิอทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 พอรต์โฟลโิอทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นของรายงานสว่นหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้ (ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจบญัชพีอรต์โฟลโิอของคณุได)้ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจบญัชีพอรต์โฟลิโอของคณุ 

1 ในโฮมเพจบญัชพีอรต์โฟลโิอ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจบญัชพีอรต์โฟลโิอ คลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัการส่วนต่างๆ ในเพจนัน้ 

3 คลกิ บนัทกึ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูบญัชพีอรต์โฟลโิอทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 ฟิลด์บญัชพีอรต์โฟลโิอ (โปรดดูที ่"ฟิลด์บรษิทัพอรต์โฟลโิอ" ในหน้า 653) 

 การจดัการบรษิทัพอรต์โฟลโิอ (ในหน้า 651) 

 

 
 

การจดัการบริษทัพอรต์โฟลิโอ 
ในการจดัการบญัชพีอรต์โฟลโิอ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 การตดิตามผูต้ดิต่อหลกัของบญัชพีอรต์โฟลโิอ (ในหน้า 652) 

 การระบุบรษิทัย่อยพอรต์โฟลโิอ (ในหน้า 653) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีน Oracle CRM On Demand เวอรช์นัทีค่ณุใชก้ไ็ด ้

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) (รวมถงึการแนะนํา) 
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 การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั (ทมี) (ในหน้า 125) 

 การโอนความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 124) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 

 การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ 

 การรวมเรคคอรด์ (ในหน้า 129) 

 การจดัการกบัปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 169) 

 กระบวนการตัง้คา่สมดุบนัทกึ 

 การจดัทาํเวบ็แอปเพลต็สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูบญัชพีอรต์โฟลโิอทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ตอ่ไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจบญัชพีอรต์โฟลโิอ (ในหน้า 650) 

 ฟิลด์บญัชพีอรต์โฟลโิอ (โปรดดูที ่"ฟิลด์บรษิทัพอรต์โฟลโิอ" ในหน้า 653) 
 

การติดตามผูติ้ดต่อหลกัของบญัชีพอรต์โฟลิโอ 
ในการตรวจสอบผูต้ดิต่อทีส่าํคญัสาํหรบับญัชพีอร์ตโฟลโิอ ใหเ้พิม่บญัชเีป็นรายการทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์บญัชพีอรต์โฟลโิอ 

การตรวจสอบผูติ้ดต่อทีส่าํคญัสาํหรบับญัชีพอรต์โฟลิโอ 

1 ใหเ้ลอืกเรคคอรด์บญัชพีอรต์โฟลโิอ 

โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกบญัชพีอรต์โฟลโิอ 

2 ในเพจรายละเอยีดบญัชพีอรต์โฟลโิอ ใหเ้ลือ่นลงทีส่ว่นผูต้ดิต่อ และคลกิ เพิม่ 

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งเพิม่สว่นผูต้ดิต่อลงในโครงรา่งของคุณ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

3 ในเพจรายการผูต้ดิต่อ คลกิไอคอนคน้หา ถดัจากคอลมัน์ชือ่ 

4 ในวนิโดวก์ารคน้หา คณุสามารถคลกิ ใหม ่เพือ่จดัทาํเรคคอรด์ผูต้ดิต่อใหมห่รอืเลอืกผูต้ดิต่อทีม่อียู่ 

5 ในเพจรายการผูต้ดิต่อ ใหก้รอกขอ้มลูทีจ่ําเป็น 
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6 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การระบุบริษทัยอ่ยพอรต์โฟลิโอ 
คณุสามารถระบุลาํดบัชัน้ของบญัชพีอรต์โฟลโิอ เชน่ กองทนุรวมทีอ่ยู่ภายในกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืบญัชนีายหน้าไดด้ว้ยการระบุความสมัพนัธ์แบบหลกั-ย่อย ขัน้แรกใหส้รา้งบญัชพีอรต์โฟลโิอหลกั 
แลว้เลอืกบญัชนีัน้เป็นบญัชหีลกัสาํหรบับญัชยี่อยพอรต์โฟลโิอ 

พอรต์โฟลโิอมคีวามสมัพนัธ์กบับญัชยี่อยพอรต์โฟลโิอแบบหนึง่ต่อหลาย ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถมบีรษิทัย่อยกองทนุรวมหรอืหุน้ไดห้ลายบญัชสีาํหรบับญัชพีอรต์โฟลโิอนายหน้า  

ในการจดัทาํบญัชีย่อยพอรต์โฟลิโอ 

1 เลอืกบญัชพีอรต์โฟลโิอหลกั 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกบญัชพีอรต์โฟลโิอที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ทีเ่พจรายละเอยีดบญัชพีอรต์โฟลโิอ ใหเ้ลือ่นไปทีส่ว่นบรษิทัย่อยของพอรต์โฟลโิอ แลว้คลกิ ใหม ่

หมายเหตุ: คณุอาจตอ้งเพิม่สว่นบญัชยี่อยพอรต์โฟลโิอลงในโครงรา่งของคณุ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

3 กรอกขอ้มลูในฟิลด์ในเพจแกไ้ขบญัชพีอรต์โฟลโิอทีเ่ปิดขึน้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 

ในการระบุบญัชีพอรต์โฟลิโอหลกั 

1 เลอืกบรษิทัย่อยของพอรต์โฟลโิอย่อย 

โปรดดูทีก่ารคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) เพือ่ดูคาํแนะนําเกีย่วกบัการเลอืกบญัชพีอรต์โฟลโิอ 

2 ทีเ่พจแกไ้ขบญัชพีอรต์โฟลโิอ ใหค้ลกิไอคอน คน้หา ทีอ่ยู่ตดิกบัฟิลด์บญัชพีอรต์โฟลโิอหลกั 

3 ในวนิโดวก์ารคน้หา ใหเ้ลอืกบรษิทัพอรต์โฟลโิอหลกั 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 

 
 

ฟิลดบ์ริษทัพอรต์โฟลิโอ 
ใชเ้พจแกไ้ขบญัชพีอรต์โฟลโิอ เพือ่เพิม่บญัชพีอร์ตโฟลโิอหรอือปัเดตรายละเอยีดของบญัชพีอรต์โฟลโิอทีม่อียู่ เพจแกไ้ขบญัชพีอรต์โฟลโิอ จะแสดงฟิลด์ทัง้หมดของบญัชพีอรต์โฟลโิอ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืก ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลบริษทัหลกั 

เลขทีบ่รษิทั ฟิลด์ทีจ่ําเป็น ไมเ่กนิ 100 ตวัอกัษร 

สถาบนั ฟิลด์คน้หาสาํหรบัสถาบนัทีเ่ชือ่มโยงกบับญัชพีอร์ตโฟลโิอนี้ 

ผลติภณัฑ์ ฟิลด์คน้หาสาํหรบัผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงกบับญัชพีอรต์โฟลโิอนี้ 

ประเภทบรษิทั รายการสาํหรบัเลอืกประเภทบรษิทัทีใ่ชไ้ด ้คา่ดฟีอลต์คอื: สญัญาแบบชาํระเงนิเป็นรายปี, กรมธรรมแ์บบกลุม่, 401K, การตรวจสอบ, 
IRA, การประกนัชวีติ, กองทนุรวม, เงนิออม และอืน่ๆ 

ผูต้ดิต่อหลกั แบบอ่านอยา่งเดยีว 

บญัช ี ฟิลด์คน้หาสาํหรบับรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบับญัชพีอรต์โฟลโิอนี้ 

รายได ้ รายไดเ้ชือ่มโยงกบับญัชพีอรต์โฟลโิอนี้ 

วนัทีส่ ัง่ซือ้ วนัทีท่ ีเ่ปิดบญัชกีารเงนิ 

วนัทีย่กเลกิ/ขาย วนัทีท่ ีปิ่ดบรษิทั ถา้บรษิทัเป็นบรษิทัสว่นตวัทีถ่อืหุน้ของบรษิทัอืน่ วนัทีน่ี้อาจไดแ้กว่นัทีท่ ีหุ่น้ทัง้หมดถูกขาย 

สถานะ สถานะของบญัชพีอรต์โฟลโิอ คา่ดฟีอลต์คอื: ใชง้าน, รอดําเนนิการ, การเสนอราคา, ยกเลกิ และปิด 

บรษิทัพอรต์โฟลโิอหลกั บญัชพีอรต์โฟลโิอหลกัของบญัชพีอรต์โฟลโิอปจัจุบนั 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์บรษิทัพอรต์โฟลโิอ  

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห์ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

กลุม่หลกั กลุม่หลกัของเจา้ของพอรต์โฟลโิอ 

สาํหรบั Release กอ่น Release 13 ฟิลด์นี้จะใชใ้นการกาํหนดการมองเหน็ของกลุ่มต่อเรคคอรด์ของพอรต์โฟลโิอ 
ขอแนะนําใหคุ้ณใชฟ้งักช์นัสมดุบนัทกึแทนความสามารถนี้ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ กระบวนการตัง้คา่สมดุบนัทกึ 

ข้อมูลกรมธรรม ์

ระดบัความเสีย่ง กาํหนดระดบัความเสีย่งของพอรต์โฟลโิอ ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร 

เบี้ยประกนั ตน้ทนุของกรมธรรมป์ระกนัภยัในหน่วยสกลุเงนิของคณุ  

มลูคา่ทีต่ราไว ้ มลูคา่ทีต่ราไวข้องกรมธรรมป์ระกนัภยัในหน่วยสกุลเงนิของคณุ  

วนัทีม่ผีล วนัทีเ่ริม่ตน้กรมธรรมป์ระกนัภยั 



พอรต์โฟลิโอ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัหมดอายุ 

ข้อมูลการลงทุน 

มลูคา่สนิทรพัย์รวม คา่การลงทุนของคณุทัง้หมดในหน่วยสกลุเงนิของคณุ   

วนัทีป่ระเมนิมลูคา่ วนัทีป่ระเมนิมลูคา่ของยอดรวมสนิทรพัย์ของคณุ 

ข้อมูลเงินกู้ 

จํานวนเงนิกูย้มื คา่เงนิกูข้องคณุทัง้หมดในหน่วยสกลุเงนิของคณุ  

เปอรเ์ซน็ต์อตัราต่อปี อตัราดอกเบี้ยสาํหรบัเงนิกูข้องคณุ 

ครบกําหนด วนัทีท่ ีเ่งนิกูค้รบกาํหนดชาํระ  

ระยะเวลา แบบอ่านอยา่งเดยีว การผนวกกนัระหวา่งความยาวของระยะเวลาและหน่วยระยะเวลา  

ความยาวของระยะเวลา ระยะเวลาในการชาํระเงนิกู ้โดยปกตจิะกาํหนดเป็นเดอืน 

หน่วยระยะเวลา รายการสาํหรบัเลอืกของหน่วยระยะเวลาทีเ่ป็นไปได ้คา่ดฟีอลต์คอื: วนั สปัดาห ์เดอืน และปี 

ข้อมูลบตัรเครดิต 

วงเงนิเครดติ เครดติสงูสดุทีใ่ชไ้ดส้าํหรบับรษิทั 

เปอรเ์ซน็ต์อตัราต่อปี อตัราดอกเบีย้รายปีทีค่ดิกบัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้กบัยอดดลุ 

ฟิลดผ์ูติ้ดต่อของพอรต์โฟลิโอ 
ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจกาํหนดใหใ้ชง้านได ้และทีอ่าจแสดงขอ้มลูในเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดิตอ่ในบรษิทัพอรต์โฟลโิอ  

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผูเ้อาประกนัหลกั ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ระบุวา่ โดยทัว่ไปบุคคลดงักลา่วเป็นเจา้ของกรมธรรมท์ีค่าดไว ้
และเป็นบุคคลทีก่รอกขอ้มลูและลงนามคาํขอความคุม้ครองจากประกนัภยั  

เจา้ของ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ระบุถงึเจา้ของทรพัย์สนิทีจ่ะเอาประกนั  

ผูเ้อาประกนัทีร่ะบุ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ระบุถงึบุคคลทีร่ะบุ ผูซ้ ึง่ทาํสญัญาประกนัภยัและผูซ้ ึง่เป็นเจา้ของผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองภายใตก้รมธรรม์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถปรบัแต่งประเภทเรคคอรด์พอรต์โฟลโิอของผูต้ดิต่อไดโ้ดยการเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 
รวมถงึฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองซึง่มผีูต้ดิต่อหรอืพอรต์โฟลโิอเป็นประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถรวมฟิลด์ทีก่าํหนดเองใหมแ่ละฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองไวใ้นโครงรา่งเพจพอรต์โฟลโิอของผูต้ดิต่อได ้
คณุสามารถแกไ้ขฟิลด์ทีก่าํหนดเองในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัพอรต์โฟลโิอของผูต้ดิตอ่ได ้แตจ่ะแกไ้ขฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองไมไ่ด้ 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองและวธิกีารจดัทาํฟิลด์ดงักลา่ว โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง และ การจดัทาํฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเอง 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูบญัชพีอรต์โฟลโิอทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ตอ่ไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจบญัชพีอรต์โฟลโิอ (ในหน้า 650) 

 การจดัการบรษิทัพอรต์โฟลโิอ (ในหน้า 651) 
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บญัชีการเงิน 
ใชเ้พจบญัชกีารเงนิเพือ่สรา้ง อปัเดต และตดิตามประเภทบญัชกีารเงนิใดกไ็ด ้โดยปกตแิลว้ บญัชกีารเงนิจะเป็นบญัชกีารเงนิของผูต้ดิต่อหรอืธุรกจิทีส่ถาบนัการเงนิบรหิารจดัการอยู ่อย่างไรกต็าม 
บญัชกีารเงนิยงัสามารถตดิตามบญัชกีารเงนิทัง้หมดของผูต้ดิตอ่หรอืธุรกจิได ้รวมถงึบญัชใีนสถาบนัการเงนิอืน่ๆ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูบญัชกีารเงนิ คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็บญัชกีารเงนิได ้

บญัชกีารเงนิ เป็นบนัทกึการทาํรายการทางการเงนิระหวา่งสถาบนัทางการเงนิต่างๆ โดยมผีลติภณัฑท์างการเงนิทีส่ถาบนัทางการเงนิไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยเฉพาะ 
บญัชกีารเงนิมโีครงสรา้งสาํหรบัสถาบนัทางการเงนิใชใ้นการจดัการความสมัพนัธ์ทัง้ของผูต้ดิต่อและธุรกจิ 

หมายเหตุ: ภายใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition บญัช ีจะถูกเปลีย่นชือ่เป็น บญัชธีุรกจิ บญัชธีุรกจิแทนนติบิุคคล เชน่ หน่วยธุรกจิ 
บรษิทั หรอืทรสัต์ โดยมคีวามสมัพนัธ์แบบหลกัและย่อยเพือ่สนบัสนุนฝา่ย แผนก และโครงสรา้งทางกฎหมายทีซ่บัซอ้นอืน่ๆ  

คณุใชบ้ญัชกีารเงนิเพือ่ตดิตามบญัชกีารเงนิประเภทใดกไ็ด ้เชน่ ออมทรพัย์, กระแสรายวนั, จํานอง, บตัรเงนิฝาก, บตัรเครดติ, บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั, เงนิลงทุน, เงนิกู,้ เกษยีณ, การศกึษา 
และอืน่ๆ  
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เมือ่ใชบ้ญัชกีารเงนิ สถาบนัทางการเงนิสามารถย้ายจากความสมัพนัธ์แบบใชบ้ญัชกีารเงนิเป็นศูนย์กลางมาเป็นแบบใชล้กูคา้และครวัเรอืนเป็นศนูย์กลาง เมือ่ใชค้ณุสมบตันิี้ 
คณุจะสามารถเขา้ใชข้อ้มลูบญัชกีารเงนิระดบัสงูทีม่อียู่ในฟิลด์ประเภทบญัชกีารเงนิ, ยอดดุล และร่วม เพือ่สนบัสนุนความสมัพนัธ์แบบใชล้กูคา้และครวัเรอืนเป็นศนูย์กลาง รวมถงึกจิกรรม 
โอกาสทางการขาย คาํขอบรกิาร และปฏทินิ บญัชกีารเงนิยงัสนบัสนุนลาํดบัชัน้บญัชแีละบญัชยี่อย ลาํดบัชัน้เหลา่นี้ทาํใหม้กีารจดักลุ่มบญัชเีป็นพอร์ตโฟลโิอตา่งๆ 
ซึง่คุณสามารถจดักลุ่มบญัชกีารเงนิใหเ้ป็นพอรต์โฟลโิอ รปูต่อไปนี้จะแสดงตวัอย่างบางสว่นของลาํดบัชัน้ ในรปูที ่1 แสดงความสมัพนัธ์แบบหลกัและย่อยสาํหรบับญัชกีารเงนิ รปูที ่2 
แสดงความสมัพนัธ์ของบญัชพีอรต์โฟลโิอและบญัชกีารเงนิ และรปูที ่3 แสดงความสมัพนัธ์ของบญัชกีารเงนิและบญัชยี่อย 

 

Figure 1: ����������������������������������������� 

 

Figure 2: ����������������������������������������������� 

 

Figure 3: ���������������������������������������� 

คณุสามารถใชเ้พจบญัชกีารเงนิเพือ่ระบุและบนัทกึโปรไฟลบ์ญัชกีารเงนิ คณุยงัสามารถใชเ้พจบญัชกีารเงนิเพือ่ตรวจดูบญัชยีอ่ยของบญัชกีารเงนิและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ซึง่ไดแ้ก:่ 

 ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัผูถ้อืบญัชกีารเงนิ" ในหน้า 661) 

 การถอืครองบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 664) 

 การทาํรายการทางการเงนิ (ในหน้า 676) 

 แผนทางการเงนิ (ในหน้า 667) 

 กรมธรรม์ (ในหน้า 699) 
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 โอกาสทางการขาย (ในหน้า 278)  ในเพจบญัชกีารเงนิ คณุสามารถดโูอกาสทางการขายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชกีารเงนิได้ 

 กจิกรรม  ในเพจบญัชกีารเงนิ คณุสามารถดูกจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชกีารเงนิได ้ 

 คาํขอบรกิาร (ในหน้า 364)ในเพจบญัชีการเงิน คณุสามารถดคูาํขอบริการทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีการเงินได้ 

 ลดี (ในหน้า 213)  ในหน้าบญัชกีารเงนิ คณุสามารถดูลดีทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชกีารเงนิได ้   
 

การทาํงานกบัโฮมเพจบญัชีการเงิน 
โฮมเพจบญัชกีารเงนิ คอืจุดเริม่ตน้ในการจดัการบญัชกีารเงนิ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจบญัชกีารเงนิของคุณได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุรวมถงึสทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นสว่นบุคคล 
คณุจะสามารถเพิม่สว่นต่างๆ ลงในเพจและลบสว่นต่างๆ ออกจากเพจได ้

การสร้างบญัชีการเงิน 
คณุสามารถสรา้งบญัชกีารเงนิไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นบญัชกีารเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่การสรา้งเรคคอรด์ (โปรดดูที ่"การจดัทาํเรคคอรด์" ในหน้า 47) และ 
ฟิลด์บญัชกีารเงนิ (ในหน้า 660) 

การทาํงานกบัรายการบญัชีการเงิน 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายเกีย่วกบัรายการมาตรฐานสาํหรบับญัชกีารเงนิ 

รายการบญัชีการเงิน ฟิลเตอร ์

บญัชกีารเงนิทัง้หมด บญัชกีารเงนิทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ ู

บญัชกีารเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ บญัชกีารเงนิทัง้หมดทีค่ณุแกไ้ขลา่สดุ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ 

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110) 

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดบูญัชีการเงินท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นบญัชกีารเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงบญัชกีารเงนิทีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ 

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 



บญัชีการเงิน 
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การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจบญัชีการเงิน 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุอาจเพิม่สว่นเพิม่เตมิลงในโฮมเพจบญัชกีารเงนิได ้
ขึน้อยูก่บัผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุไดต้ัง้คา่ใหส้ามารถแสดงรายการใดไวบ้นโฮมเพจบญัชกีารเงนิของคณุได ้

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นในโฮมเพจบญัชกีารเงนิของคณุ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจบญัชีการเงิน 

1 ในโฮมเพจบญัชกีารเงนิ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจบญัชกีารเงนิ ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิบนัทกึ 
 

การจดัการบญัชีการเงิน 
ในการจดัการบญัชกีารเงนิ ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การตดิตามบญัชกีารเงนิหลกั (ในหน้า 659) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูบญัชกีารเงนิทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 658) 

 ฟิลด์บญัชกีารเงนิ (ในหน้า 660) 
 

การติดตามบญัชีการเงินหลกั 
ในการอนุญาตใหต้ดิตามบญัชกีารเงนิหลกัของบญัชกีารเงนิใดๆ ใหเ้พิม่บญัชกีารเงนิหลกัในฟิลด์ บญัชกีารเงนิหลกั ในบญัชกีารเงนิย่อย 
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ในการติดตามบญัชีการเงินหลกั 

1 เลอืกบญัชกีารเงนิ  

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกบญัชกีารเงนิที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63)  

2 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดบญัชกีารเงนิ  

3 ในเพจแกไ้ขบญัชกีารเงนิ ใหเ้ลอืกฟิลด ์บญัชกีารเงนิหลกั และเลอืกบญัชกีารเงนิ  
 

ฟิลดบ์ญัชีการเงิน 
ใชเ้พจแกไ้ขบญัชกีารเงนิ เพือ่เพิม่บญัชกีารเงนิหรอือปัเดตรายละเอยีดของบญัชกีารเงนิทีม่อียู่ เพจแกไ้ขบญัชกีารเงนิ จะแสดงฟิลด์ทัง้หมดของบญัชกีารเงนิ 

เคลด็ลบั: คณุสามารถระบุลาํดบัชัน้บญัชกีารเงนิ เชน่ บญัชกีารเงนิเกษยีณ ซึง่เป็นสว่นย่อยของบญัชกีารเงนิพอรต์โฟลโิอไดโ้ดยเลอืกบญัชกีารเงนิ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการระบุลาํดบัชัน้ที ่
การตดิตามบญัชกีารเงนิหลกั (ในหน้า 659) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลบ์ญัชีการเงิน 

เลขทีบ่ญัชกีารเงนิ เลขทีข่องบญัชกีารเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

ประเภทบญัชกีารเงนิ ประเภทบญัชกีารเงนิ เชน่ ออมทรพัย์ สนิเชือ่ จํานอง เงนิลงทุน ทรพัย์สนิ การศกึษา ประกนัภยั 

บญัชหีลกั ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ใชแ้สดงวา่บญัชกีารเงนินี้เป็นบญัชกีารเงนิหลกั 

สาขาใหญ่ สาขาบา้นสาํหรบับญัชกีารเงนิภายในสถาบนัทางการเงนิ 

บญัชกีารเงนิ ชือ่ของบญัชกีารเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

วนัทีเ่ปิด วนัทีท่ ีเ่ปิดบญัชกีารเงนิทีส่ถาบนัทางการเงนิ 

รว่ม ชอ่งทาํเครือ่งหมายทีใ่ชร้ะบุวา่บญัชกีารเงนิมเีจา้ของรว่ม ผูต้ดิต่อมากกวา่หนึ่งรายแบ่งใชค้วามเป็นเจา้ของบญัชกีารเงนิรว่มกนั 

ถอืครองภายนอก ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ใชร้ะบุวา่บญัชกีารเงนินี้ถูกถอืครองภายนอก ถอืครองภายนอก 
หมายความวา่บญัชกีารเงนินี้ไมไ่ดถ้อืครองโดยสถาบนัทางการเงนินี้ แต่ถอืครองอยู่ทีส่ถาบนัการเงนิอืน่ 

ยอดดุล  ฟิลด์สกลุเงนิทีแ่สดงยอดดุลของบญัชกีารเงนิ 

ยอดดุล ณ วนัทีแ่ละเวลาอปัเดตยอดดุลครัง้ลา่สดุ 

รายละเอียดบญัชีการเงิน 

ID การใชร้ว่มกนั ID การใชร้ว่มกนัของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบับญัชกีารเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

สถาบนัทีถ่อืครองภายนอก ชือ่ของสถาบนัทางการเงนิทีถ่อืครองบญัชกีารเงนินี้ไวภ้ายนอก  



เก่ียวกบัผู้ถือบญัชีการเงิน 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  661 

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

บญัชกีารเงนิหลกั บญัชกีารเงนิหลกัของบญัชกีารเงนิย่อยนี้  

การใช้ร่วมกนักบับญัชีการเงิน 

คาํอธบิาย คาํอธบิายโดยละเอยีดของบญัชกีารเงนิ 

ID ภายนอก ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบับญัชกีารเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีอ่ปัเดตขอ้มลูสาํหรบับญัชกีารเงนินี้ครัง้ลา่สดุ (จากทีม่าภายนอก)  

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัการถอืครองบญัชกีารเงนิ เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้่วมกนั และอืน่ๆ  

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์บญัชกีารเงนิ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูบญัชกีารเงนิทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 658) 

 การจดัการบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 659) 
 

เก่ียวกบัผูถื้อบญัชีการเงิน 
ใชเ้พจ ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ เพือ่สรา้ง อปัเดต และตดิตามความสมัพนัธ์ระหว่างบญัชกีารเงนิและผูถ้อืบญัช ีผูถ้อืบญัชกีารเงนิ คอืผูต้ดิต่อทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับญัชกีารเงนิ (โดยปกต ิ
มกัเป็นเจา้ของตามกฎหมายของบญัชกีารเงนินัน้) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูผูถ้อืบญัชกีารเงนิ คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็บญัชกีารเงนิได ้

เรคคอรด์ผูถ้อืบญัชกีารเงนิจะตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิตอ่กบับญัชกีารเงนิ โดยใชค้วามเขา้ใจทัง้หมดวา่ผูต้ดิต่อรายใดเกีย่วขอ้งกบับญัชกีารเงนิรายการใด 
และบญัชกีารเงนิรายการใดเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อรายใด  

การใชผู้ถ้อืบญัชกีารเงนิ สถาบนัทางการเงนิ และผูใ้ชส้ามารถตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิต่อกบับญัชกีารเงนิ และสามารถตดิตามแอททรบิวิและรายละเอยีดทีร่ะบุของความสมัพนัธ์ 
ผูถ้อืบญัชทีางการเงนิจะตดิตามบทบาทของผูต้ดิต่อทีส่มัพนัธ์กบับญัชกีารเงนิ เชน่ เจา้ของทางกฎหมาย ผูป้กครอง ทีป่รกึษา ผูอุ้ปการะ และอืน่ๆ 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจผู้ถือบญัชีการเงิน 
โฮมเพจผูถ้อืบญัชกีารเงนิ คอื จุดเริม่สาํหรบัการจดัการผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจผูถ้อืบญัชกีารเงนิได้ นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้
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การจดัทาํผูถ้ือบญัชีการเงิน 
คณุสามารถจดัทาํผูถ้อืบญัชกีารเงนิไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นผูถ้อืบญัชกีารเงนิทีม่กีารแกไ้ขลา่สุด สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 
(ในหน้า 663) 

การทาํงานกบัรายการผูถ้ือบญัชีการเงิน 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได ้

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

รายช่ือผูถ้อืบญัชีการเงิน ฟิลเตอร ์

ผูถ้อืบญัชกีารเงนิทัง้หมด ผูถ้อืบญัชกีารเงนิทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึถงึบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของผูถ้อืบญัชกีารเงนินัน้  

ผูถ้อืบญัชกีารเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ ผูถ้อืบญัชกีารเงนิทัง้หมด เรยีงตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ 

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110) 

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดผููถ้ือบญัชีการเงินท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นผูถ้อืบญัชกีารเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ แสดงผูถ้อืบญัชกีารเงนิทีถู่กแกไ้ขลา่สดุ 

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจผูถ้ือบญัชีการเงินของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจผูถ้อืบญัชกีารเงนิได ้
ขึน้อยู่กบัสิง่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทักาํหนดใหแ้สดงในโฮมเพจผูถ้อืบญัชกีารเงนิของคณุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นลงในโฮมเพจผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

ในการเพิม่ส่วนลงในโฮมเพจผูถ้อืบญัชีการเงิน 

1 ในโฮมเพจผูถ้อืบญัชกีารเงนิ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงร่าง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจผูถ้อืบญัชกีารเงนิ ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลดสว่น และเพือ่จดัการสว่นบนเพจ 

3 คลกิบนัทกึ 
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ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูผูถ้อืบญัชกีารเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการผูถ้อืบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 663) 

 ฟิลด์ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 663) 
 

การจดัการผู้ถือบญัชีการเงิน 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจผูถ้อืบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 661) 

 ฟิลด์ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 663) 
 

ฟิลดผ์ู้ถือบญัชีการเงิน 
ใชเ้พจแกไ้ขผูถ้อืบญัชกีารเงนิเพือ่เพิม่ผูถ้อืบญัชกีารเงนิหรอือปัเดตรายละเอยีดของผูถ้อืบญัชกีารเงนิทีม่อียู่ โดยเพจแกไ้ขผูถ้อืบญัชกีารเงนิจะแสดงชุดฟิลด์ทัง้หมดของผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืบญัชกีารเงนิในเพจรายชือ่ผูถ้อืบญัชกีารเงนิและเพจรายละเอยีดผูถ้อืบญัชกีารเงนิได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลผ์ูถ้อืบญัชีการเงิน 

ชือ่ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ ชือ่ของผูถ้อืบญัชกีารเงนิ (โดยปกตแิลว้จะเป็นผูต้ดิต่อ) ฟิลด์นี้มตีวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 100 ตวัอกัษร 

บญัชกีารเงนิ บญัชกีารเงนิทีเ่กีย่วขอ้งของผูถ้อืบญัชกีารเงนิ  
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

บทบาท บทบาทของผูถ้อืบญัชกีารเงนิ โดยสามารถมไีดม้ากกวา่หนึ่งบทบาท เชน่ ผูป้กครองตามกฎหมาย เจา้ของ ทนายความ และผูม้อีทิธพิล 

ผูต้ดิต่อหลกั ระบุวา่ผูถ้อืบญัชกีารเงนิเป็นผูต้ดิต่อหลกัของบญัชกีารเงนินัน้หรอืไม่ 

เขา้รว่ม วนัทีผู่ถ้อืบญัชกีารเงนิมสีว่นเกีย่วขอ้งกบับญัชกีารเงนินัน้เป็นครัง้แรก ซึง่อาจต่างจากวนัทีเ่ปิดในบญัชกีารเงนิ ตวัอย่างเชน่ 
ผูป้กครองตามกฎหมายอาจไดร้บัการระบุใหก้บั (หรอืมหีน้าทีร่บัผดิชอบ) บญัชกีารเงนิ หลงัจากวนัทีเ่ปิดบญัชกีารเงนิดงักลา่ว 

ID ภายนอก ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัผูถ้อืบญัชกีารเงนิ ฟิลด์นี้มตีวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 50 ตวัอกัษร  

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัผูถ้อืบญัชกีารเงนิ เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้ว่มกนั เป็นตน้ ฟิลด์นี้มตีวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 
50 ตวัอกัษร  

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีม่กีารอปัเดตขอ้มลูของผูถ้อืบญัชกีารเงนินี้ครัง้ลา่สดุ (จากทีม่าภายนอก) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจผูถ้อืบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 661) 
 

การถือครองบญัชีการเงิน 
ใชเ้พจการถอืครองบญัชกีารเงนิเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามผลติภณัฑท์างการเงนิทีถ่อืครองโดยบญัชกีารเงนิทีร่ะบุ โดยปกตแิลว้ 
การถอืครองบญัชกีารเงนิคอืยอดรวมของการทาํรายการบญัชกีารเงนิทัง้หมดของผลติภณัฑท์างการเงนิหนึ่งสาํหรบับญัชกีารเงนิ 

การถอืครองบญัชกีารเงนิช่วยใหค้ณุทราบถงึผลติภณัฑท์างการเงนิทีบ่ญัชกีารเงนิแต่ละบญัชถีอืครองอยู่ได ้การถอืครองบญัชกีารเงนิสามารถใชใ้นการตดิตามผลติภณัฑ์ทางการเงนิทุกประเภท เชน่ 
รายการดงัต่อไปนี้: 

 สนิทรพัยจ์บัตอ้งได ้(เชน่ บา้น งานศลิปะ และรถยนต)์ 

 ตราสารทางการเงนิ (เชน่ พนัธบตัร หุน้ และกองทนุรวม) 

 บรกิารทางการเงนิและเงนิกู ้(เชน่ การจํานอง วงเงนิสนิเชือ่) 

 เครือ่งมอือืน่ๆ ทีคุ่ณกาํหนดภายในผลติภณัฑท์างการเงนิ 

ดว้ยการใชก้ารถอืครองบญัชกีารเงนิ สถาบนัทางการเงนิสามารถสง่ขอ้มลูสรปุเกีย่วกบับญัชกีารเงนิของลกูคา้จากแอปพลเิคชนั Middle-Office หรอื Back-Office ได ้
ขอ้มลูนี้แสดงมมุมองตามลกูคา้หรอืครวัเรอืน คณุสามารถดูขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการถอืครองบญัชกีารเงนิไดภ้ายใน Oracle CRM On Demand เมือ่คณุจดัการความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ 
เชน่ ปรมิาณ ราคา ผลลพัธ ์และวนัทีส่าํคญั (เชน่ วนัทีซ่ ือ้) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูบญัชกีารเงนิ 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็การถอืครองบญัชกีารเงนิได้ 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการถือครองบญัชีการเงิน 
โฮมเพจการถอืครองบญัชกีารเงนิเป็นจุดเริม่ต้นของการจดัการการถอืครองบญัชกีารเงนิ   



การถือครองบญัชีการเงิน 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลของบรษิทัสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจการถอืครองบญัชกีารเงนิของคณุ นอกจากนี้ ถา้บทบาทผูใ้ชข้องคณุรวมถงึสทิธิก์ารทาํโฮมเพจใหเ้ป็นส่วนบุคคล 
คณุจะสามารถเพิม่สว่นต่างๆ ใหก้บัเพจ และลบส่วนต่างๆ ออกจากเพจได ้

การจดัทาํการถือครองบญัชีการเงิน 
คณุสามารถจดัทาํการถอืครองบญัชกีารเงนิไดโ้ดยการคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นการถอืครองบญัชกีารเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ 
ฟิลด์การถอืครองบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 666)  

การทาํงานกบัรายการการถือครองบญัชีการเงิน 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได ้

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบัรายการการถอืครองบญัชกีารเงนิ 

รายการการถอืครองบญัชีการเงิน ฟิลเตอร ์

การถอืครองบญัชกีารเงนิทัง้หมด การถอืครองบญัชกีารเงนิทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของการถอืครองบญัชกีารเงนิ 

การถอืครองบญัชกีารเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ การถอืครองบญัชกีารเงนิทัง้หมด โดยเรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ 

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดกูารถือครองบญัชีการเงินท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นการถอืครองบญัชกีารเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ แสดงการถอืครองบญัชกีารเงนิทีถู่กแกไ้ขลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจการถือครองบญัชีการเงิน 
ถา้บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นส่วนบุคคล คณุอาจสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิใหก้บัโฮมเพจการถอืครองบญัชกีารเงนิ ซึง่ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของผูดู้แลของบรษิทั 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นใหก้บัโฮมเพจการถอืครองบญัชกีารเงนิของคณุ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจการถอืครองบญัชีการเงิน 

1 ในโฮมเพจการถอืครองบญัชกีารเงนิ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการถอืครองบญัชกีารเงนิ ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิบนัทกึ 
 



การจดัการความมัง่คัง่ 

 

666  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

การจดัการการถือครองบญัชีการเงิน 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์การถอืครองบญัชกีารเงนิ (ในหน้า 666) 
 

ฟิลดก์ารถือครองบญัชีการเงิน 
ใชเ้พจแกไ้ขการถอืครองบญัชกีารเงนิ เพือ่เพิม่การถอืครองบญัชกีารเงนิหรอือปัเดตรายละเอยีดของการถอืครองบญัชกีารเงนิทีม่อียู ่เพจแกไ้ขการถอืครองบญัชกีารเงนิ 
จะแสดงฟิลด์ทัง้หมดของการถอืครองบญัชกีารเงนิ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลก์ารถอืครองบญัชีการเงิน 

บญัชกีารเงนิ  บญัชกีารเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถอืครองบญัชกีารเงนิ 

ผลติภณัฑท์างการเงนิ ผลติภณัฑท์างการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถอืครองบญัชกีารเงนิ 

ชือ่การถอืครองบญัชกีารเงนิ ชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนัของการถอืครองบญัชกีารเงนิ 

ปรมิาณ จํานวนหน่วยผลติภณัฑ์ทางการเงนิของการถอืครองผลติภณัฑท์างการเงนิสาํหรบับญัชกีารเงนินี้ โดยทัว่ไปขอ้มลูเหลา่นี้จะมาจากภายนอก 

ราคาซือ้  ราคาซือ้ของการถอืครองผลติภณัฑท์างการเงนิสาํหรบับญัชกีารเงนินี้ โดยทัว่ไปขอ้มลูเหลา่นี้จะมาจากภายนอก 

วนัทีส่ ัง่ซือ้ วนัทีม่กีารซือ้การถอืครองผลติภณัฑ์ทางการเงนิสาํหรบับญัชกีารเงนินี้ โดยทัว่ไปขอ้มลูเหลา่นี้จะมาจากภายนอก 

คา่ คา่ของการถอืครอง (คอื ราคาซือ้คณูดว้ยปรมิาณ) โดยทัว่ไปขอ้มลูเหลา่นี้จะมาจากภายนอก 

ประสทิธภิาพ เปอรเ์ซน็ต์กาํไรหรอืขาดทนุของการถอืครองผลติภณัฑท์างการเงนิสาํหรบับญัชกีารเงนินี้ โดยทัว่ไปขอ้มลูเหลา่นี้จะมาจากภายนอก 



แผนทางการเงิน 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

การใช้ร่วมกนักบัการถอืครองบญัชีการเงิน 

ID การใชร้ว่มกนั ID การใชร้ว่มกนัของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัการถอืครองบญัชกีารเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัความยาวไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร 

ID ภายนอก ID ขอ้มลูทีม่าจากภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัการถอืครองบญัชกีารเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัความยาวไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร  

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัการถอืครองบญัชกีารเงนิ เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้่วมกนั และอืน่ๆ  

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัและเวลาเมือ่ขอ้มลูของการถอืครองบญัชกีารเงนิไดร้บัการอปัเดตลา่สดุ (จากทีม่าภายนอก)  

 
 

แผนทางการเงิน 
ใชเ้พจแผนทางการเงนิเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามแผนทางการเงนิของบญัชกีารเงนิ โดยปกต ิแผนทางการเงนิ 
มกัเป็นแผนทางการเงนิของผูต้ดิต่อหรอืธุรกจิของบญัชกีารเงนิหนึง่บญัชหีรอืมากกวา่นัน้ทีส่ถาบนัทางการเงนิบรหิารจดัการอยู ่

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูแผนของบญัชกีารเงนิ 
แทบ็แผนทางการเงนิจะไมถู่กรวมไวใ้นการตดิตัง้ของคณุ 

แผนทางการเงนิ ใหค้ณุสามารถวางแผนดา้นการเงนิระดบัสงูโดยเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ เชน่ สถานะ ขัน้ตอนการวางแผน และการอนุมตั ิอกีทัง้ยงัมลีงิค์ไปยงัแอปพลเิคชนัสว่นกลางและสว่นงานสนบัสนุน 
มกีารใชแ้บทชฟี์ดและอปัเดตจากบรกิารทางเวบ็เพือ่ใชข้อ้มลู Middle-Office หรอื Back-Office รว่มกนัใน Oracle CRM On Demand 

โดยใชแ้ผนทางการเงนิ สถาบนัการเงนิสามารถใชก้ารจดัการความสมัพนัธ์ลกูคา้ร่วมกบังานวางแผนดา้นการเงนิ เวริก์โฟลว์ และผลลพัธ์ตลอดระยะเวลาการวางแผนดา้นการเงนิได้ โดยใชค้ณุสมบตันิี้ 
คณุสามารถตดิตามกจิกรรม โอกาสทางการขาย คาํขอบรกิาร และลดีสาํหรบัแผนการเงนิ เพือ่ใชง้านการวางแผนดา้นการเงนิแบบใชล้กูคา้และครวัเรอืนเป็นศูนย์กลาง 

คณุสามารถใชเ้พจ แผนทางการเงนิ ในการระบุและบนัทกึโปรไฟลแ์ผนทางการเงนิ คณุยงัสามารถใชเ้พจ แผนทางการเงนิ เพือ่ตรวจดูบญัชยี่อยในแผนทางการเงนิและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ซึง่ไดแ้ก:่ 

 โอกาสทางการขาย โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิใน เกีย่วกบัโอกาสทางการขายและประมาณการ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัโอกาสทางการขายและการประมาณการ" ในหน้า 278)  

 กิจกรรม โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิใน ฟิลด์กจิกรรม (ในหน้า 201)  

 คาํขอบริการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการบรกิารและการสือ่สาร (โปรดดูที ่"การจดัการบรกิารและการตดิต่อ" ในหน้า 363) 

 ลีด สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ลดี (ในหน้า 213) 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจแผนทางการเงิน 
โฮมเพจแผนทางการเงนิคอืจุดเริม่ตน้ของการจดัการแผนทางการเงนิ  

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจแผนทางการเงนิได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํแผนทางการเงิน 
คณุสามารถจดัทาํแผนทางการเงนิโดยคลกิทีปุ่่มใหมใ่นสว่นแผนทางการเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์แผนทางการเงนิ (ในหน้า 
669)  
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การทาํงานกบัรายการแผนทางการเงิน 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัแผนทางการเงนิ 

รายการแผนทางการเงิน ฟิลเตอร ์

แผนทางการเงนิทัง้หมด แผนทางการเงนิทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของแผนทางการเงนิ  

แผนทางการเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ แผนทางการเงนิทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 
เรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดทูี ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดแูผนทางการเงินท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นแผนทางการเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ จะแสดงแผนทางการเงนิทีดู่ลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจแผนทางการเงิน 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจแผนทางการเงนิ 
ขึน้อยู่กบัสว่นทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจดัใหม้เีพือ่แสดงผลในโฮมเพจแผนทางการเงนิ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นในโฮมเพจแผนทางการเงนิของคณุ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจแผนทางการเงิน 

1 ในโฮมเพจแผนทางการเงนิ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจแผนทางการเงนิ คลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิบนัทกึ 
 

การจดัการแผนทางการเงิน 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  



แผนทางการเงิน 
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 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจแผนทางการเงนิ (ในหน้า 667) 

 ฟิลด์แผนทางการเงนิ (ในหน้า 669) 
 

ฟิลดแ์ผนทางการเงิน 
ใชเ้พจการแกไ้ขแผนทางการเงนิ เพือ่เพิม่แผนทางการเงนิหรอือปัเดตรายละเอยีดแผนทางการเงนิทีม่อียู่ เพจแกไ้ขแผนทางการเงนิ จะแสดงชดุฟิลดท์ัง้หมดของแผนทางการเงนิ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขแผนทางการเงนิในเพจรายการแผนทางการเงนิ และเพจรายละเอยีดแผนทางการเงนิ ไดด้ว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ 
โปรดดูทีก่ารอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของแผนทางการเงนิ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลแ์ผนทางการเงิน 

ชือ่แผนทางการเงนิ ชือ่ของแผนทางการเงนิ  

ประเภท ประเภทแผนทางการเงนิ ตวัอย่างเชน่ เกษยีณอายุ พอรต์โฟลโิอ สะสมทรพัย ์การศกึษา เป็นตน้ 

บญัชกีารเงนิ บญัชกีารเงนิทีเ่ชือ่มโยงกบัแผน 

สถานะ สถานะของแผนทางการเงนิ ตวัอย่างเชน่ ระหวา่งดําเนนิการ ใชง้าน อนุมตั ิอยู่ระหวา่งการประเมนิของฝา่ยบรหิาร 
อยู่ระหวา่งการประเมนิของลกูคา้ เป็นตน้ 

สง่ไปยงัผูต้ดิต่อแลว้ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเพือ่แสดงวา่ไดส้ง่แผนทางการเงนินี้ไปยงัผูต้ดิต่อแลว้หรอืไม่ 

อนุมตัโิดยผูต้ดิต่อแลว้ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเพือ่แสดงวา่แผนทางการเงนินี้ไดร้บัการอนุมตัโิดยผูต้ดิต่อแลว้หรอืไม ่ 

สรปุแผนทางการเงิน 

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัแผนกทางารเงนิ เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้วมกนั เป็นตน้ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่
50 ตวั   
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีอ่ปัเดตขอ้มลูสาํหรบัแผนทางการเงนินี้ครัง้ลา่สดุ (จากทีม่าภายนอก)  

ID การใชร้ว่มกนั ID การใชร้ว่มกนัของแผนทางการเงนินี้ 

คาํอธบิาย คาํอธบิายโดยละเอยีดของแผนทางการเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่16,350 ตวั 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์แผนการเงนิ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูแผนทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจแผนทางการเงนิ (ในหน้า 667) 

 การจดัการแผนทางการเงนิ (ในหน้า 668) 
 

ผลิตภณัฑท์างการเงิน 
ใชเ้พจผลติภณัฑท์างการเงนิในการจดัทาํ อปัเดต และตดิตามผลติภณัฑท์างการเงนิประเภทต่างๆ  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูผลติภณัฑท์างการเงนิดว้ย 
แทบ็ผลติภณัฑท์างการเงนิจะไมถู่กรวมไวใ้นการตดิตัง้ของคณุ 

ผลติภณัฑท์างการเงนิ ใน Oracle CRM On Demand อาจเป็นสนิคา้ทางกายภาพหรอืบรกิารอย่างใดอย่างหนึง่ทีส่ถาบนัทางการเงนิเสนอใหก้บัลกูคา้ หรอืกลุม่ของผลติภณัฑท์างการเงนิ 
แต่กย็งัอาจหมายถงึผลติภณัฑท์างการเงนิใดๆ กต็ามจากสถาบนัทางการเงนิใดกไ็ดอ้กีดว้ย 

ผลติภณัฑท์างการเงนิอาจใชเ้พือ่ตดิตามประเภทผลติภณัฑท์างการเงนิต่างๆ เชน่ สนิเชือ่ การฝากเงนิโดยตรง (บญัชเีชค็และออมทรพัย์) การฝากเงนิในตลาดการเงนิ (หรอืบรษิทัตราสารการเงนิ) 
การฝากประจํา (หรอืใบรบัฝากเงนิ) และอืน่ๆ ผลติภณัฑท์างการเงนิยงัอาจเป็นตราสารทุน ตราสารอนุพนัธ์ บญัชแียกอสิระ และกองทุนประกนัความเสีย่งหรอืกองทนุรวม 

เมือ่ใชเ้รคคอรด์ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ สถาบนัการเงนิจะสามารถดูรายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทางการเงนิ ซึง่รวมถงึรายละเอยีดผลติภณัฑใ์นระดบัสงู ลงิค ์URL 
เพือ่ไปยงัเวบ็ไซต์ผลติภณัฑท์างการเงนิ หรอืแคตตาลอ็ก การใชค้ณุสมบตันิี้จะช่วยใหค้ณุสามารถเขา้ถงึรายละเอยีดของผลติภณัฑท์างการเงนิลา่สดุและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบักจิกรรม 
โอกาสทางการขาย คาํขอบรกิาร และปฏทินิสาํหรบัลกูคา้ของคุณ 

ประเภทเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทางการเงนิยงัสนบัสนุนลาํดบัชัน้ของผลติภณัฑท์างการเงนิ ลาํดบัชัน้เหลา่นี้ช่วยใหส้ามารถจดักลุม่ผลติภณัฑ์ทางการเงนิออกเป็นกลุ่มๆ ตวัอย่างเชน่ ขอ้เสนอแบบพว่ง 
กองทนุรวม หรอืจดักลุม่แบบหลายลาํดบัชัน้หรอืแบบหลายกลุม่อืน่ๆ ตามทีต่อ้งการ 

ตวัอย่างบางประการของลาํดบัชัน้ผลติภณัฑ์ทางการเงนิจะแสดงในรปูต่อไปนี้: 
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รปูที ่4 แสดงตวัอย่างลาํดบัชัน้กองทุนรวม 

 

Figure 4: �������������������������� 
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รปูที ่5 แสดงตวัอย่างลาํดบัชัน้กรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

Figure 5: ���������������������������������� 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจผลิตภณัฑท์างการเงิน 
โฮมเพจผลติภณัฑท์างการเงนิคอืจุดเริม่ตน้ของการจดัการผลติภณัฑท์างการเงนิ  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจผลติภณัฑ์ทางการเงนิของคณุ นอกจากนี้ ถา้บทบาทผูใ้ชข้องคณุรวมถงึสทิธิก์ารทาํโฮมเพจใหเ้ป็นสว่นบุคคล 
คณุจะสามารถเพิม่สว่นต่างๆ ใหก้บัเพจและลบสว่นต่างๆ ออกจากเพจได ้

การจดัทาํเรคคอรด์ผลิตภณัฑท์างการเงิน 
คณุสามารถจดัทาํผลติภณัฑท์างการเงนิโดยคลกิทีปุ่่มใหมใ่นสว่นผลติภณัฑท์างการเงนิทีแ่กไ้ขลา่สุด สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ผลติภณัฑท์างการเงนิ 
(ในหน้า 674)  

คําแนะนํา: คณุสามารถระบุลาํดบัชัน้ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ เชน่ ตราสารทนุซึง่เป็นสว่นย่อยของกองทนุรวม โดยเลอืกฟิลด์ผลติภณัฑท์างการเงนิหลกั โปรดดูคาํแนะนําเกีย่วกบัลาํดบัผลติภณัฑ์ที ่
การตดิตามผลติภณัฑท์างการเงนิหลกั (ในหน้า 674) 
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การทาํงานกบัรายการผลิตภณัฑท์างการเงิน 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัผลติภณัฑท์างการเงนิ 

รายการผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ฟิลเตอร ์

ผลติภณัฑท์างการเงนิทัง้หมด ผลติภณัฑท์างการเงนิทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของทางการเงนิผลติภณัฑ์  

ผลติภณัฑท์างการเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ ผลติภณัฑท์างการเงนิทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุอยู่ในฟิลด์เจา้ของ 
เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดผูลิตภณัฑท์างการเงินท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นผลติภณัฑท์างการเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุแสดงผลติภณัฑท์างการเงนิทีคุ่ณดูลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจผลิตภณัฑท์างการเงิน 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจผลติภณัฑท์างการเงนิ 
ขึน้อยู่กบัสว่นทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจดัใหม้เีพือ่แสดงผลในโฮมเพจผลติภณัฑท์างการเงนิ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นต่างๆ ในโฮมเพจผลติภณัฑ์ทางการเงนิ 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

1 ในโฮมเพจผลติภณัฑท์างการเงนิ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจผลติภณัฑ์ทางการเงนิ ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิบนัทกึ 
 

การจดัการผลิตภณัฑท์างการเงิน 
ในการจดัการผลติภณัฑ์ทางการเงนิ ดําเนนิงานต่อไปนี้:  

 การตดิตามผลติภณัฑท์างการเงนิหลกั (ในหน้า 674) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  
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 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัผลติภณัฑท์างการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจแผนทางการเงนิ (ในหน้า 667) 

 ฟิลด์ผลติภณัฑท์างการเงนิ (ในหน้า 674) 
 

การติดตามผลิตภณัฑท์างการเงินหลกั 
ในการอนุญาตใหต้ดิตามผลติภณัฑท์างการเงนิหลกัของผลติภณัฑท์างการเงนิใดๆ ใหเ้พิม่ผลติภณัฑท์างการเงนิหลกัในฟิลด ์ผลติภณัฑท์างการเงนิหลกั ในผลติภณัฑ์ทางการเงนิย่อย 

ในการติดตามผลิตภณัฑ์ทางการเงินหลกั 

1 เลอืกผลติภณัฑท์างการเงนิ  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกผลติภณัฑ์ทางการเงนิ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63)  

2 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์างการเงนิ  

3 ในเพจแกไ้ขผลติภณัฑ์ทางการเงนิ ใหเ้ลอืกฟิลด ์ผลติภณัฑท์างการเงนิหลกั และเลอืกผลติภณัฑ์ทางการเงนิ 
 

ฟิลดผ์ลิตภณัฑท์างการเงิน 
ใชเ้พจ แกไ้ขผลติภณัฑ์ทางการเงนิ เพือ่เพิม่ผลติภณัฑท์างการเงนิหรอือปัเดตรายละเอยีดของผลติภณัฑท์างการเงนิทีม่อียู่แลว้ เพจ แกไ้ขผลติภณัฑท์างการเงนิ 
จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของผลติภณัฑ์ทางการเงนิ 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขผลติภณัฑ์ทางการเงนิในเพจรายการผลติภณัฑ์ทางการเงนิ และเพจรายละเอยีดผลติภณัฑท์างการเงนิได ้สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ ดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของผลติภณัฑท์างการเงนิ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลผ์ลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

ชือ่ผลติภณัฑท์างการเงนิ ชือ่สามญัของผลติภณัฑท์างการเงนิ ตวัอย่างเชน่: Oracle Corporation, Mutual Fund X, Gold Saving, 
Best Mortgage และอืน่ๆ 

ชนดิ ชนดิของผลติภณัฑท์างการเงนิ (ลาํดบัชัน้ทีแ่นะนํามดีงันี้: ประเภท ชนดิ ชัน้ ชัน้ยอ่ย ผลติภณัฑท์างการเงนิ ผลติภณัฑท์างการเงนิรอง 
ผลติภณัฑท์างการเงนิรองลาํดบัถดัไป หากจําเป็น) 

ประเภท ประเภทของผลติภณัฑท์างการเงนิ ตวัอย่างเชน่ กองทนุเปิด กองทนุเพือ่ความปลอดภยั 

ชัน้ ชัน้ของผลติภณัฑท์างการเงนิ ตวัอย่างเชน่ ตราสารทนุ พนัธบตัร 

ชัน้ยอ่ย ชัน้ยอ่ยของผลติภณัฑท์างการเงนิ ตวัอย่างเชน่ เทคโนโลย ีน้ํามนัและก๊าซ 

ผลติภณัฑท์างการเงนิหลกั ผลติภณัฑท์างการเงนิหลกัของผลติภณัฑน์ี้ 

ID ผลติภณัฑท์างการเงนิ ID ผลติภณัฑท์างการเงนิทีส่ถาบนัทางการเงนิใชเ้พือ่ระบุผลติภณัฑ์ทางการเงนิในศูนย์ผลติภณัฑ์ทางการเงนิหรอืหน่วยงานทีเ่ทยีบเทา่ 

ID ศนูย์ผลติภณัฑ์ MDM ID 
ผลติภณัฑท์างการเงนิทีอุ่ตสาหกรรมทางการเงนิหรอืบรษิทัภายนอกใชเ้พือ่ระบุผลติภณัฑ์ทางการเงนิในศูนย์ผลติภณัฑ์ทางการเงนิของการจดัการ

ขอ้มลูหลกัภายนอก (MDM) 

ราคาปจัจุบนั ราคาของผลติภณัฑ์ทางการเงนิ ราคาอาจมาจากแหลง่ภายนอก เชน่ ราคาตลาด หรอืภายใน เชน่ บญัชรีาคาสนิคา้ 

ทีม่าราคา ทีม่าของขอ้มลูราคาสาํหรบัผลติภณัฑท์างการเงนิ ตวัอย่างเชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้ว่มกนั และอืน่ๆ 

ราคาปจัจุบนัทีอ่ปัเดตลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีม่กีารอปัเดตราคาของผลติภณัฑท์างการเงนิครัง้ลา่สดุ (จากทีม่าราคา) 

แคตตาลอ็กผลิตภณัฑ์ 

URL ผลติภณัฑ์ URL ของทีต่ัง้แคตตาลอ็กของผลติภณัฑ์ทางการเงนินี้ โดยปกตมิกัเป็น URL และผลติภณัฑท์างการเงนิภายนอก 

ภาพรวมของผลติภณัฑ ์ ขอ้มลูสรปุหรอืขอ้มลูเบื้องตน้เกีย่วกบัผลติภณัฑท์างการเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัความยาวที ่16350 ตวัอกัษร 

แคตตาลอ็กผลติภณัฑ์ URL ของแคตตาลอ็กผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีม่ผีลติภณัฑท์างการเงนินี้ โดยปกต ิURL นี้มกัเป็น URL ของผลติภณัฑท์างการเงนิภายใน 

ภาพรวมของผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

ID ภายนอก ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัเจา้ของผลติภณัฑท์างการเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัความยาวที ่50 ตวัอกัษร 

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทางการเงนิ ตวัอย่างเชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้ว่มกนั และอืน่ๆ 

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีม่กีารอปัเดตขอ้มลูของผลติภณัฑท์างการเงนินี้ครัง้ลา่สดุ (จากทีม่าภายนอก)  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูผลติภณัฑท์างการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ผลติภณัฑท์างการเงนิ (ในหน้า 670) 
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 การทาํงานกบัโฮมเพจผลติภณัฑ์ทางการเงนิ (ในหน้า 672) 

 การจดัการผลติภณัฑ์ทางการเงนิ (ในหน้า 673) 
 

การทาํรายการทางการเงิน 
ใชเ้พจการทาํรายการทางการเงนิเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามการทาํรายการทางการเงนิประเภทใดๆ ของบญัชกีารเงนิทีร่ะบุ การทาํรายการทางการเงนิ คอืการทาํรายการต่างๆ 
ของบญัชกีารเงนิของผลติภณัฑ์ทางการเงนิทัง้หมด 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูการทาํรายการทางการเงนิ 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็การทาํรายการทางการเงนิได ้

เรคคอรด์การทาํรายการทางการเงนิชว่ยใหคุ้ณกาํหนดบญัชกีารเงนิกบัการทาํรายการทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ทางการเงนิทัง้หมด ขอ้มลูนี้ใหม้มุมองแบบสมบูรณ์ของการทาํรายการทางการเงนิ 
โดยจดัเรยีงตามบญัชกีารเงนิ คณุสามารถใชเ้รคคอรด์การทาํรายการทางการเงนิตดิตามการทาํรายการทางการเงนิของผลติภณัฑท์างการเงนิทกุประเภทได ้เชน่ ซือ้ ขาย ตัว๋ แลกคนื ฝาก ถอน 
และเครือ่งมอือืน่ๆ ทีคุ่ณกาํหนดภายในผลติภณัฑ์ทางการเงนิ 

โดยใชก้ารทาํรายการทางการเงนิ สถาบนัการเงนิสามารถสง่ขอ้มลูสรปุเกีย่วกบับญัชกีารเงนิของลกูคา้ไดจ้ากแอปพลเิคชนั Middle-Office หรอื Back-Office ได ้
ขอ้มลูนี้แสดงมมุมองตามลกูคา้หรอืครวัเรอืน คณุสามารถดูขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการทาํรายการทางการเงนิ เชน่ ปรมิาณ ราคา และวนัทีส่าํคญัต่างๆ (เชน่ วนัทีซ่ ือ้) ไดภ้ายใน Oracle 
CRM On Demand เมือ่คณุจดัการความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการทาํรายการทางการเงิน 
โฮมเพจการทาํรายการทางการเงนิคอืจุดเริม่สาํหรบัการจดัการการทาํรายการทางการเงนิ  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจการทาํรายการทางการเงนิของคณุได้ นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุรวมถงึสทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุจะสามารถเพิม่สว่นต่างๆ ลงในเพจและลบสว่นต่างๆ ออกจากเพจได ้

การจดัทาํการทาํรายการทางการเงิน 
คณุสามารถจดัทาํการทาํรายการทางการเงนิไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่น การทาํรายการทางการเงนิทีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ 
ฟิลด์การทาํรายการทางการเงนิ (ในหน้า 677)  

การทาํงานกบัรายการการทาํรายการทางการเงิน 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัการทาํรายการทางการเงนิ: 

รายการการทํารายการทางการเงิน ฟิลเตอร ์

การทาํรายการทางการเงนิทัง้หมด การทาํรายการทางการเงนิทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของการทาํรายการทางการเงนิ  

การทาํรายการทางการเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุ การทาํรายการทางการเงนิทัง้หมด โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีท่ ีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  
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เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดกูารทาํรายการทางการเงินท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นการทาํรายการทางการเงนิทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงการทาํรายการทางการเงนิทีค่ณุแกไ้ขลา่สดุ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจการทาํรายการทางการเงินของคณุ 
หากบทบาทของคณุมสีทิธิ ์ปรบัแต่งโฮมเพจ คณุอาจสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิลงในโฮมเพจการทาํรายการทางการเงนิได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณไดต้ัง้คา่ไว ้ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นในโฮมเพจการทาํรายการทางการเงนิของคณุ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจการทาํรายการทางการเงิน 

1 ในโฮมเพจการทาํรายการทางการเงนิ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการทาํรายการทางการเงนิ ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิบนัทกึ 
 

การจดัการรายการทางการเงิน 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

ฟิลดก์ารทาํรายการทางการเงิน 
ใชเ้พจแกไ้ขการทาํรายการทางการเงนิ เพือ่เพิม่การทาํรายการทางการเงนิหรอือปัเดตรายละเอยีดของการทาํรายการทางการเงนิทีม่อียู่ เพจแกไ้ขการทาํรายการทางการเงนิ 
จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของการทาํรายการทางการเงนิ 
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เคลด็ลบั: คณุยงัสามารถแกไ้ขขอ้มลูการทํารายการทางการเงนิในเพจรายการการทาํรายการทางการเงนิและเพจรายละเอยีดการทาํรายการทางการเงนิไดอ้กีดว้ย 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลก์ารทาํรายการทางการเงิน 

บญัชกีารเงนิ บญัชกีารเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการทางการเงนิ  

ผลติภณัฑท์างการเงนิ ผลติภณัฑท์างการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการทางการเงนิ 

ประเภทการทํารายการ ประเภทของการทาํรายการทางการเงนิ ตวัอย่างเชน่ การซือ้ การขาย รายการทีม่มีลูคา่สงู การไถ่ถอน และอืน่ๆ 

ปรมิาณ จํานวนหน่วยผลติภณัฑ์ทางการเงนิสาํหรบัการทาํรายการทางการเงนินี้ โดยทัว่ไปขอ้มลูนี้จะมาจากภายนอก 

ID การทํารายการ ID ของการทาํรายการทางการเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

งวดของการทํารายการ ระยะเวลาของการทาํรายการทางการเงนิ ตวัอย่างเชน่ รายการทีม่มีลูคา่สงูสาํหรบัวนัที ่เดอืน ไตรมาส และอืน่ๆ 

ราคาของการทํารายการ ราคาของผลติภณัฑท์างการเงนิสาํหรบัการทาํรายการทางการเงนินี้ โดยปกตขิอ้มลูนี้จะมาจากภายนอก 

วนัทีแ่ละเวลาของการทาํรายการ วนัทีแ่ละเวลาการทาํรายการทางการเงนินี้ โดยปกตขิอ้มลูนี้จะมาจากภายนอก 

คา่ มลูคา่ของการทาํรายการทางการเงนิ (หมายถงึ ราคาคูณดว้ยปรมิาณ) โดยปกตขิอ้มลูนี้จะมาจากภายนอก  

การใช้ร่วมกนักบัการทาํรายการทางการเงิน 

ทีม่าของการทาํรายการ ทีม่าทีส่ถาบนัทางการเงนิใชเ้พือ่ระบุการทาํรายการทางการเงนิในแอปพลเิคชนั Middle-Office หรอื Back-Office 

ID การใชร้ว่มกนั ID การใชร้ว่มกนัของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัการทาํรายการทางการเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

ID ภายนอก ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัการทาํรายการทางการเงนิ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัการทาํรายการทางการเงนิ เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้ว่มกนั และอืน่ๆ 
ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีอ่ปัเดตขอ้มลูครัง้ลา่สดุสาํหรบัการทาํรายการทางการเงนินี้ (จากทีม่าภายนอก) 
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11 การประกนัภยั 

Oracle CRM On Demand มปีระเภทเรคคอรด์สาํหรบัขอ้มลูการประกนัภยัดงัต่อไปนี้: 

 การเรียกร้อง (ในหน้า 683) ใชเ้พจเหลา่นี้ในการจดัการขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งการประกนัภยั  

 ความคุ้มครอง (ในหน้า 688) ใชเ้พจเหลา่นี้ในการจดัการขอ้จํากดัและความเสีย่งทางการเงนิทีคุ่ม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั   

 ความเสียหาย (ในหน้า 691) ใชเ้พจเหลา่นี้ในการจดัการขอ้มลูเกีย่วกบัความเสยีหายตอ่ทรพัย์สนิทีท่ําประกนัของผูต้ดิต่อ  

 ทรพัยสิ์นท่ีทาํประกนั (โปรดดท่ีู "ทรพัยสิ์นประกนัภยั" ในหน้า 694) ใชเ้พจเหลา่นี้ในการจดัการขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัย์สนิทีท่าํประกนั  

 ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (ในหน้า 697) ใชเ้พจเหลา่นี้ในการจดัการขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งในการเรยีกรอ้งการประกนัภยั  

 กรมธรรม ์(ในหน้า 699)  ใชเ้พจเหลา่นี้ในการจดัการขอ้มลูเกีย่วกบักรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ผูถ้อืกรมธรรม ์(ในหน้า 704)  ใชเ้พจเหลา่นี้ในการจดัการขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนัภยั  

 โปรไฟลน์ายหน้า (ในหน้า 706) ใช้เพจเหล่าน้ีในการจดัการข้อมูลเก่ียวกบันายหน้า 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดนี้มอียู่เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition เทา่นัน้ 
 

การจดัการการประกนัภยั 
ในการจดัการการประกนัภยั ใหท้าํตามขัน้ตอนต่อไปนี้: 

 กระบวนการวางแผนชอ่งทาง (ในหน้า 680) 

 กระบวนการเรยีกการเรยีกรอ้งสาํหรบัการแจง้ความสญูเสยีขัน้แรก (ในหน้า 680) 

 กระบวนการรบัสมคัรและสรา้งความสมัพนัธ์แบบเอเจนต-์นายหน้า (ในหน้า 680) 

 กระบวนการจดัการความสมัพนัธ์แบบเอเจนต์-นายหน้า (ในหน้า 681) 

 กระบวนการวางแผนการขายและจดัทาํงบประมาณ (ในหน้า 681) 

 กระบวนการแปลงลดีการประกนัภยัเป็นลูกคา้ดว้ยโมเดลความสาํเรจ็ของผูผ้ลติ (ในหน้า 682) 

 กระบวนการจดัการคาํขอบรกิาร (ในหน้า 681) 

  

หมายเหตุ: กระบวนการบางอย่างจะดําเนินการใน Oracle CRM On Demand ในขณะทีก่ระบวนการอืน่ๆ จะดําเนนิการภายนอก Oracle CRM On Demand  
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กระบวนการวางแผนช่องทาง 
การวางแผนชอ่งทางประกอบดว้ยการพฒันากลยุทธ์และกจิกรรมการวางแผนทีด่าํเนินการโดยผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทางสาํหรบัชอ่งทางทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ 

ในการวางแผนชอ่งทาง ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 จดัทาํแผนธุรกจิ โปรดดูที ่การวางแผนธุรกจิ (ในหน้า 339) 

2 จดัทาํวตัถุประสงคส์าํหรบัแผนธุรกจิ โปรดดูที ่วตัถุประสงค์ (ในหน้า 347) 

3 จดัการบรษิทัของแผน โปรดดูที ่บรษิทัของแผน (ในหน้า 352) 

4 จดัการผูต้ดิต่อของแผน โปรดดูที ่ผูต้ดิต่อของแผน (ในหน้า 355) 

5 จดัการโอกาสทางการขายของแผน โปรดดูที ่โอกาสทางการขายของแผน (ในหน้า 358) 

 
 

กระบวนการเรียกการเรียกร้องสาํหรบัการแจ้งความสญูเสียขัน้แรก 
การแจง้ความสญูเสยีขัน้แรกจะตอ้งมกีารสรา้งรายงานการเรยีกการเรยีกรอ้ง ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งและผูเ้รยีกรอ้ง รายงานนี้จะมขีอ้มลูการตรวจสอบความคุม้ครองทีต่วัแทน Call 
Center ใหม้า ตวัแทน Call Center จะตรวจสอบขอ้มลูกรมธรรมแ์ละความคุม้ครอง 

ในการจดัทาํคาํรอ้งเรยีกการเรยีกรอ้งสาํหรบัการแจง้ความสญูเสยีขัน้แรก ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 ตรวจสอบขอ้มลูกรมธรรม์และความคุม้ครองทีไ่ดร้บัจากผูเ้รยีกรอ้ง โปรดดูที ่กรมธรรม ์(ในหน้า 699) 

2 สรา้งเรคคอรด์การเรยีกรอ้ง การเรยีกรอ้ง (ในหน้า 683) 

3 ป้อนขอ้มลูเกีย่วกบัการแจง้ความสญูเสยีขัน้แรก โปรดดูที ่การเรยีกรอ้ง (ในหน้า 683) 
 

กระบวนการรบัสมคัรและสร้างความสมัพนัธแ์บบเอเจนต์-นายหน้า 
การตัง้คา่ความสมัพนัธ์แบบเอเจนต์-นายหน้ารวมการวางแผนและดําเนนิการแคมเปญทางการตลาดทีมุ่ง่ไปทีเ่อเจนต์เป้าหมาย และตัง้คา่เอเจนตใ์หม่  

ในการรบัสมคัรเอเจนต์ใหมแ่ละตัง้คา่ความสมัพนัธ์แบบเอเจนต์-นายหน้า ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

1 จดัทาํเรคคอรด์แคมเปญ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์แคมเปญ (ในหน้า 211) 

2 เชือ่มโยงเอเจนต์เป้าหมายกบัแคมเปญ โปรดดูที ่การกาํหนดเป้าหมายผูต้ดิต่อสาํหรบัแคมเปญ (ในหน้า 209) 

3 ดําเนนิการแคมเปญการตลาด โปรดดูทีก่ระบวนการจดัการแคมเปญ (ในหน้า 205) 

4 จดัการการสมคัรจากเอเจนต์และอนุมตัเิอเจนต์ใหม ่

5 ตัง้คา่เอเจนต์ทีอ่นุมตัใิหม ่โปรดดทูี ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์คูค่า้ (ในหน้า 418) 
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กระบวนการจดัการความสมัพนัธแ์บบเอเจนต์-นายหน้า 
การจดัการความสมัพนัธ์เอเจนต์-นายหน้าจะเกีย่วขอ้งกบัการตดิต่อกบัเอเจนต์และการตรวจสอบความสมัพนัธ์เอเจนต์-นายหน้า การอปัเดตขอ้มลูเกีย่วกบัจํานวนประชากรของเอเจนต์ 
การตรวจสอบหนงัสอืรบัรอง การซอ่มบํารงุสมดุบนัทกึ และอืน่ๆ  

ในการจดัการความสมัพนัธ์เอเจนต์-นายหน้า ใหด้ําเนนิงานต่อไปนี้: 

1 อปัเดตขอ้มลูเกีย่วกบัเอเจนต์และตวัแทน โปรดดทูี ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

2 ตรวจสอบหนงัสอืรบัรองสาํหรบัเอเจนต์และตวัแทน โปรดดูที ่การจดัการบรษิทัคู่คา้ (ในหน้า 415) 

3 จดัการแผนธุรกจิ โปรดดูที ่การจดัการแผนธุรกจิ (ในหน้า 344) 

4 ตรวจสอบโอกาสทางการขายและคาํขอบรกิารจากเอเจนต์และตวัแทน โปรดดูที ่การจดัการโอกาสทางการขาย (ในหน้า 282) และ การจดัการคําขอบรกิาร (ในหน้า 367) 

 
 

กระบวนการวางแผนการขายและจดัทาํงบประมาณ 
การวางแผนการขายการประกนัภยัประกอบดว้ยการวางแผนสาํหรบัปี ไตรมาส หรอืระยะเวลาอืน่ ซึง่การวางแผนนี้ยงัรวมถงึการจดัการแผนการขาย เชน่ การจดัการงบประมาณการขาย 
การจดัการประมาณการขาย และพืน้ที ่ 

ในการวางแผนการขายและการจดัทาํงบประมาณ ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

1 ดําเนนิการวางแผนการขายสาํหรบัปี ไตรมาส หรอื ระยะเวลาอืน่ โปรดดูที ่การวางแผนธุรกจิ (ในหน้า 339) 

2 จดัการงบประมาณการขายและโควตา้ โปรดดูที ่การประมาณการ (ในหน้า 298) 

3 จดัการการประมาณการขายและโควตา้ โปรดดูที ่การประมาณการ (ในหน้า 298) 

4 จดัการพืน้ที ่โปรดดูที ่การจดัการพืน้ที ่
 

กระบวนการจดัการคาํขอบริการ 
การจดัการคาํขอบรกิารเกีย่วขอ้งกบัการจดัการการสอบถามทัว่ไปและการแกป้ญัหาคาํขอบรกิารเดีย่วจากเริม่ตน้จนถงึสิน้สดุ และยงัรวมถงึการประเมนิปญัหาการบรกิารและการจดัลาํดบัความสาํคญัคําขอ   

เมือ่ตอ้งการจดัการคาํขอบรกิาร ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

1 จดัทาํคาํขอบรกิาร โปรดดูที ่คาํขอบรกิาร (ในหน้า 364) 

2 การกาํหนดหรอืยกระดบัคาํขอบรกิาร โปรดดูที ่การกาํหนดคาํขอบรกิาร (โปรดดูที ่"การระบุคาํขอบรกิาร" ในหน้า 367) หรอื การยกระดบัคําขอบรกิาร (ในหน้า 369)  

3 การทาํงานกบัทางแกป้ญัหาสาํหรบัคาํขอบรกิาร โปรดดูที ่การเพิม่ทางแกป้ญัหาในคาํขอบรกิาร (ในหน้า 368) 

4 ปิดคาํขอบรกิารทีแ่กป้ญัหาเสรจ็แลว้ โปรดดูที ่การปิดคาํขอบรกิารทีแ่กไ้ขปญัหาแลว้ (ในหน้า 369) 
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กระบวนการแปลงลีดการประกนัภยัเป็นลูกค้าด้วยโมเดลความสาํเรจ็ของผูผ้ลิต 
ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถใชก้ฎเวริ์กโฟลวเ์พือ่ระบุวา่ตอ้งดําเนนิการอย่างน้อยหนึง่อย่างหรอืมากกวา่โดยอตัโนมตัทิกุครัง้ทีเ่หตุการณ์ทีร่ะบุเกดิขึน้ 
คณุสามารถกาํหนดคา่กฎเวริก์โฟลวไ์ดม้ากเทา่ทีต่อ้งการเพือ่วางระบบกระบวนการธุรกจิของคณุ 

โมเดลความสาํเรจ็ของผูผ้ลติ (PSM) ใน Oracle CRM On Demand คอืเฟรมเวริ์กทีใ่ชก้ฎเวริก์โฟลวเ์พือ่ทาํใหก้ารสรา้งกจิกรรมเป็นไปโดยอตัโนมตั ิ
ทาํใหต้วัแทนการประกนัภยัหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิตดิตามลดีของพวกเขาและอยู่ในการตดิต่อกบัลูกคา้ของพวกเขาไดต้ลอดเวลา 

ในโมเดลความสาํเรจ็ของผูผ้ลติ ใชค้าํต่างๆ ดงัตอ่ไปนี้: 

 ผูผ้ลิต A ผูผ้ลติ คอืตวัแทนการประกนัภยัหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 

 ลูกค้า A ลกูคา้ คอืผูต้ดิต่อซึง่บรษิทัของคณุรกัษาความสมัพนัธ์ในระยะยาวไวเ้พือ่ใหค้ณุสามารถตรวจดูการเปลีย่นแปลงสภาพการณ์ของลกูคา้ 
และระบุโอกาสทางการขายเพือ่ขายผลติภณัฑเ์พิม่เตมิแกล่กูคา้ ปกตแิลว้ลกูคา้ยงัตอ้งการคาํปรกึษาเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีเ่หมาะกบัความตอ้งการของพวกเขาดว้ย 

โมเดลความสาํเรจ็ของผูผ้ลติใชก้ฎเวริ์กโฟลวเ์พือ่ทาํสิง่ต่อไปนี้: 

 สรา้งงานเพือ่ตดิต่อลดีในวนัทาํงานถดัไปทกุครัง้ทีส่รา้งเรคคอรด์ลดีขึน้  

 สรา้งงานตดิตามผลเมือ่ผูผ้ลติอปัเดตคา่ในฟิลด์ผลลพัธ์การตดิต่อในเพจรายละเอยีดงาน หลงัจากตดิต่อไปยงัลดีหรอืลกูคา้ 

ประเภทของการตดิต่อทีผู่ผ้ลติทาํไปยงัลดีหรอืลูกคา้มดีงัต่อไปนี้: 

 การติดต่อแนะนํา การตดิต่อทีผู่ผ้ลติตอ้งทาํเพือ่ตดิตามผลต่อลดี 

 การติดต่อในวนัเกิด การตดิต่อทีผู่ผ้ลติทํากบัลดีหรอืลกูคา้ทีม่อียู่แลว้ในวนัเกดิของลดีหรอืลกูคา้เหลา่นัน้ 

 การติดต่อตรวจสอบ การตดิต่อทีผู่ผ้ลติทาํกบัลดีหรอืลกูคา้ 6 เดอืนหลงัจากการตดิต่อครัง้สดุทา้ยกบัลดีหรอืลกูคา้รายนัน้ 

ผูผ้ลติสามารถบนัทกึผลลพัธ์การตดิต่อเหลา่นี้ในฟิลด์ผลลพัธ์การตดิต่อบนเพจรายละเอยีดงาน คา่สาํหรบัฟิลด์ผลลพัธ์การตดิต่อมดีงัต่อไปนี้: 

 ติดต่อไมไ่ด้ ไมส่ามารถตดิต่อลดีได ้

 อยู่ในการติดต่อ ลดีหรอืการตดิต่อไมต่อ้งการพูดคยุในวนันี้ แต่ลดีตอ้งการใหผู้ผ้ลติตดิต่อต่อไป 

 ข้อมูลเก่า ลดีไมต่อ้งการพดูคยุในวนันี้ และไมต่้องการใหต้ดิต่ออกี  

 การนัดหมาย ลดีหรอืลกูคา้พรอ้มสาํหรบัการนดัหมาย 

เวริก์โฟลวจ์ะสรา้งงานตดิตามผลทีแ่ตกต่างกนัออกไป ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัผลลพัธ์ของการตดิต่อ ตวัอย่างเชน่ หากผลลพัธ์ของการตดิต่อคอื ตดิต่อไมไ่ด ้
เวริก์โฟลวจ์ะสรา้งงานเพือ่ตดิต่อลดีหรอืลกูคา้คนเดยีวกนัในวนัถดัไป หากผลลพัธ์การตดิต่อคอื อยูใ่นการตดิตอ่ เวริ์กโฟลวจ์ะสรา้งงานเพือ่ตดิต่อลดีหรอืลกูคา้ 6 เดอืนจากนี้ไปหรอื 1 
สปัดาหก์อ่นวนัเกดิ แลว้แต่วา่วนัไหนจะถงึกอ่น 

หมายเหตุ: โมเดลความสาํเรจ็ของผูผ้ลติตอ้งการการกาํหนดคา่ของกฎเวริก์โฟลวแ์ละการดําเนินการ สาํหรบัรายละเอยีด โปรดดูเอกสารการกาํหนดคา่ของ Oracle On Demand 
Financial Services Edition  

ในการแปลงลดีการประกนัภยัใหเ้ป็นลูกคา้ดว้ยโมเดลความสาํเรจ็ของผูผ้ลติ ใหด้ําเนนิงานต่อไปนี้: 

1 สรา้งเรคคอรด์ลดีใหมส่าํหรบัการแนะนํา  

กฎเวริก์โฟลวจ์ะสรา้งงานเพือ่ตดิต่อลดีในวนัทาํงานถดัไปโดยอตัโนมตั ิ

2 ในเพจรายการกจิกรรม โปรดดูรายการการตดิต่อประจําวนัของการตดิต่อแนะนําและการตดิต่อลดี โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการกจิกรรม (ในหน้า 175) 

3 เรคคอรด์ขอ้มลูผลลพัธ์การตดิต่อในฟิลด์ผลลพัธ์การตดิต่อ  

เวริก์โฟลวจ์ะสรา้งงานตดิตามผล ทัง้นี้ข ึน้กบัผลลพัธ์การตดิต่อ 

4 วางกาํหนดการนดัหมายเพือ่พบกบัลดี โปรดดูที ่การวางกาํหนดการนดัหมายกบัผูอ้ ืน่ (โปรดดูที ่"การกาํหนดการนดัหมายกบัผูอ้ ืน่" ในหน้า 190) 
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5 พบกบัลดีทีม่คีุณภาพและรวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ  

6 อปัเกรดลดีเป็นลกูคา้เป้าหมายดว้ยการเลอืกลูกคา้เป้าหมายจากรายการสาํหรบัเลอืกประเภทลดี โปรดดูที ่ฟิลด์ลดี (ในหน้า 228) 

7 เสนอผลติภณัฑเ์พือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย และสรา้งโอกาสทางการขายหากลูกคา้สนใจ โปรดดูทีท่าํงานกบัโฮมเพจโอกาสทางการขาย (โปรดดูที ่
"การทาํงานกบัโฮมเพจโอกาสทางการขาย" ในหน้า 280) 

8 ดําเนนิการปิดการสมัภาษณ์และขายผลติภณัฑ์ 

9 เมือ่ลกูคา้ซือ้ผลติภณัฑ ์ใหอ้ปัเกรดผูต้ดิต่อเป็นลกูคา้โดยการเลอืกลกูคา้จากรายการสาํหรบัเลอืกประเภทผูต้ดิต่อ 

10 บนเพจรายละเอยีดผูต้ดิต่อ ใหต้ัง้คา่ฟิลด์ความถีใ่นการตดิต่อเป็น 1-2 ครัง้/ปี สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเวริก์โฟลวส์รา้งงาน โปรดดูที ่การสรา้งการดําเนนิการของเวริ์กโฟลว์: สรา้งงาน 
 

การเรียกร้อง 
ใชเ้พจการเรยีกรอ้งเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามการเรยีกรอ้งประเภทต่างๆ โดยปกตแิลว้ การเรยีกรอ้งคอืการเรยีกรอ้งของผูต้ดิต่อหรอืธุรกจิทีบ่รษิทัประกนับรหิารจดัการอยู่ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูการเรยีกรอ้ง คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็การเรยีกรอ้งได ้

การเรยีกรอ้ง เป็นขอ้เรยีกรอ้งทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นทางการถงึบรษิทัประกนัภยัเพือ่ใหช้ดใชส้าํหรบัความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสิง่ทีท่าํประกนัภยัไว ้  

การเขา้ใจประวตักิารเรยีกรอ้งของลกูคา้ รวมถงึสถานะการเรยีกรอ้งในปจัจุบนั 
สามารถชว่ยพนักงานขายและพนักงานบรกิารมคีวามรูม้ากขึน้เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบรษิทัประกนัภยัและลกูคา้ทีส่าํคญันี้มากขึน้ 
บรษิทัประกนัภยัสามารถใชเ้พจการเรยีกรอ้งในการบนัทกึขอ้มลูทีส่าํคญัอย่างรวดเรว็ เกีย่วกบัการแจง้ความสญูเสยีขัน้แรกและสามารถสง่การเรยีกรอ้งไปยงัพนกังานทีเ่หมาะสมได ้ 

ประเภทเรคคอรด์การเรยีกรอ้งสนบัสนุนการเรยีกรอ้งการแจง้ความสญูเสยีครัง้แรกทุกประเภท เชน่ รถยนต์ ทรพัย์สนิ การรบัผดิทัว่ไป และอืน่ๆ การเรยีกรอ้งสามารถมกีารเรยีกรอ้งหลกั 
จงึสนบัสนุนโครงสรา้งและลําดบัชัน้ของการเรยีกรอ้งทกุประเภท ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถจดัโครงสรา้งการเรยีกรอ้งใหเ้ป็นกลุ่มการเรยีกรอ้งได้ 

คณุสามารถใชเ้พจ รายละเอยีดการเรยีกรอ้ง เพือ่ระบุและแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งได ้คณุยงัสามารถใชเ้พจ รายละเอยีดการเรยีกรอ้ง เพือ่ตรวจดูการเรยีกรอ้งย่อยและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 
รวมถงึ: 

 ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 697) 

 ความเสยีหาย (ในหน้า 691) 

 กจิกรรม  

กจิกรรมสามารถเกีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้ง คณุสามารถดูกจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งทีเ่พจ รายละเอยีดการเรยีกรอ้ง  

 คาํขอบรกิาร  

บรกิารสามารถเกีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้ง คณุสามารถดูคาํขอบรกิารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งทีเ่พจ รายละเอยีดการเรยีกรอ้ง 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการเรียกร้อง 
โฮมเพจคา่สนิไหม คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการคา่สนิไหม เพจนี้ประกอบไปดว้ยสว่นต่างๆ หลายสว่นและแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ 

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจคา่สนิไหมได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นลงในเพจ 
และลบสว่นออกจากเพจได ้
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การจดัทาํการเรียกร้อง 
คณุสามารถจดัทาํการเรยีกรอ้งไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นการเรยีกรอ้งทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์การเรยีกรอ้ง (ในหน้า 685) 

การทาํงานกบัรายการการเรียกร้อง 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัการเรยีกรอ้ง 

รายการการเรียกร้อง ฟิลเตอร ์

การเรยีกรอ้งทัง้หมด การเรยีกรอ้งทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ ู
โดยไมค่าํนงึถงึบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของการเรยีกรอ้งนัน้ 

การเรยีกรอ้งทีแ่กไ้ขลา่สดุ การเรยีกรอ้งทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดสู่วนการเรียกร้องท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นการเรยีกรอ้งทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงการเรยีกรอ้งทีม่กีารแกไ้ขครัง้ลา่สดุ เรยีงตามวนัทีแ่กไ้ข ในการขยายรายการ ใหค้ลกิทีล่งิค์ แสดงรายการทัง้หมด 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายถงึวธิกีารเพิม่สว่นลงในโฮมเพจการเรยีกรอ้ง 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจการเรียกร้องของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจการเรยีกรอ้งได ้
โดยขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุวา่จะแสดงสว่นใดบา้งในโฮมเพจการเรยีกรอ้งของคณุ 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจการเรียกร้องของคณุ 

1 ในโฮมเพจการเรยีกรอ้ง ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจการเรยีกรอ้ง ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูการเรยีกรอ้งทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ตอ่ไปนี้: 

 ฟิลด์การเรยีกรอ้ง (ในหน้า 685) 

 การจดัการการเรยีกรอ้ง (ในหน้า 685) 
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การจดัการการเรียกร้อง 
คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูกระบวนการทลีะขัน้ตอนในการดําเนนิการต่อไปนี้: 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การตดิตามการเรยีกรอ้งหลกั (ในหน้า 685) 

สาํหรบัขัน้ตอนเพิม่เตมิทัว่ไปของเรคคอรด์ทัง้หมด โปรดดูที ่การทาํงานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืก ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีอ่ธบิายในวธิใีชอ้อนไลน์  
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูการเรยีกรอ้งทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการเรยีกรอ้ง (ในหน้า 683) 

 ฟิลด์การเรยีกรอ้ง (ในหน้า 685) 
 

การติดตามการเรียกรอ้งหลกั 
ในการใชก้ารตดิตามการเรยีกรอ้งหลกั ใหเ้พิม่การเรยีกรอ้งหลกัในฟิลด์การเรยีกรอ้งหลกับนเรคคอรด์การเรยีกรอ้งย่อย 

ในการติดตามการเรียกร้องหลกั 

1 เลอืกการเรยีกรอ้ง  

คณุสามารถดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกการเรยีกรอ้งไดท้ี ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63)   

2 ในเพจรายละเอยีดการเรยีกรอ้ง ใหค้ลกิ แกไ้ข  

3 ในเพจแกไ้ขการเรยีกรอ้ง ใหเ้ลอืกฟิลด์การเรยีกรอ้งหลกั แลว้เลอืกการเรยีกรอ้ง  

 
 

ฟิลดก์ารเรียกร้อง 
ใชเ้พจการแกไ้ขการเรยีกรอ้ง เพือ่เพิม่การเรยีกรอ้งใหมห่รอือปัเดตรายละเอยีดการเรยีกรอ้งทีม่อียู่ เพจการแกไ้ขการเรยีกรอ้ง จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของการเรยีกรอ้ง 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขการเรยีกรอ้งไดใ้นเพจรายการการเรยีกรอ้งและเพจรายละเอยีดการเรยีกรอ้ง สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ 
(ในหน้า 97) 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลก์ารเรียกร้อง 

เลขทีก่ารเรยีกรอ้ง ID การเรยีกรอ้ง 

ประเภทธุรกจิ ประเภทธุรกจิประกนัภยั เชน่ รถยนต ์ทรพัย์สนิ หนี้สนิทัว่ไป คา่ตอบแทนพนักงาน ชวีติ 

รหสัความเสยีหาย รหสัของความเสยีหาย เชน่ บรษิทัประกนัภยัสามารถระบุอุบตัเิหตุทางรถยนต์เป็น 100 การโจรกรรมเป็น 200 เป็นตน้ 

ประเภทความเสยีหาย ประเภทของความเสยีหาย ซึง่เกีย่วขอ้งกบัรหสัความเสยีหาย ตวัอย่างของประเภทความเสยีหาย ไดแ้ก ่อุบตัเิหตุทางรถยนต ์การโจรกรรม 
เป็นตน้ 

วนัทีร่ายงาน วนัทีท่ ีผู่เ้อาประกนัรายงานการเรยีกรอ้งของอุบตัเิหตุ 

วนัทีแ่ละเวลาทีเ่สยีหาย วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอืวนัทีเ่กดิความเสยีหาย 

สกลุเงนิ สกลุเงนิของการเรยีกรอ้ง 

วนัทีปิ่ด วนัทีปิ่ดการเรยีกรอ้ง 

เลขทีก่จิกรรม ตวัเลขทีร่ะบุถงึกจิกรรม โดยทัว่ไปแลว้ บรษิทัประกนัภยัจะจดัชนดิเหตุการณ์ภยัพบิตั ิตวัอย่าง ไดแ้ก ่1002 แทนเฮอรเิคน Ike, 
1003 แทนเฮอรเิคน Andrew เป็นตน้ 

สถานะ สถานะของการเรยีกรอ้ง เชน่ รายงานความเสยีหาย เปิด หรอืตรวจสอบ และปิด 

รายละเอียดการเรียกร้อง 

ชนดิความเสยีหาย ประเภทของความเสยีหาย เชน่ เพลงิไหม ้การโจรกรรม บาดเจบ็ วาตภยั อุทกภยั ลกูเหบ็ และอืน่ๆ 

ชนดิความเสยีหาย ชนดิของความเสยีหายทีบ่รษิทัประกนัภยัสว่นใหญ่ใชจ้ดัชนดิความเสยีหาย ไดแ้ก ่A. ทีพ่กัอาศยั B. สิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ C. 
ทรพัย์สนิสว่นบุคคล D. การสญูเสยีโอกาสในการใชง้าน  

ทีต่ัง้ทีเ่สยีหาย สถานทีท่ีเ่กดิความเสยีหาย เชน่ ในลานจอดรถ ในหา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้ 

จํานวนเงนิความเสยีหาย จํานวนเงนิความเสยีหายของลกูคา้ หากยอดรวมของความเสยีหายทีร่ะบุไวม้ากกว่าจํานวนเงนิหนี้สนิ ลกูคา้อาจตอ้งจ่ายสว่นทีเ่หลอื 

ทีม่าหนี้สนิ ทีม่าของหนี้สนิทีก่อ่ใหเ้กดิการเรยีกรอ้ง ไดแ้ก ่พนกังานไดร้บับาดเจบ็ ทรพัยสนิของพนักงานไดร้บัความเสยีหาย บุคคลอืน่ไดร้บับาดเจบ็ 
ทรพัยส์นิของบุคคลอืน่ การลืน่ลม้ หรอืการไดร้บับาดเจบ็จากยานพาหนะ 

จํานวนเงนิหนี้สนิ จํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายหากมคีวามเสยีหาย  

ความสมัพนัธ์กบัผูเ้อาประกนั ความสมัพนัธ์ของผูบ้าดเจบ็ต่อผูเ้อาประกนั เชน่ นายจา้ง หวัหน้างาน หรอืเพือ่นร่วมงาน 

สถานทีบ่าดเจบ็ สถานทีท่ีม่ผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 

วนัทีน่ายจา้งทราบการบาดเจบ็  วนัทีน่ายจา้งทราบถงึการบาดเจบ็ของพนกังาน 
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วนัทีน่ายจา้งทราบการเรยีกรอ้ง  วนัทีน่ายจา้งทราบถงึการเรยีกรอ้งของพนกังาน 

จํานวนบุคคลทีบ่าดเจบ็ จํานวนบุคคลทีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหต ุซึง่บางรายอาจเป็นพนกังาน หรอืไมใ่ชพ่นกังาน 

จํานวนพนกังานทีบ่าดเจบ็ จํานวนพนกังานทีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหต ุ

สว่นของรา่งกายทีบ่าดเจบ็ สว่นของรา่งกายทีบ่าดเจบ็ เชน่ มอื ขา คอ เป็นตน้ 

ประเภทการบาดเจบ็ ประเภทการบาดเจบ็ เชน่ แผลไฟไหม ้อาการหกั อาการเคลด็ขดัยอก การบาดเจบ็สะสมจากการใชง้านซํ้าๆ 

รหสัการบาดเจบ็ทางการแพทย์ รหสัการบาดเจบ็ทางการแพทย์ เชน่ IDC-9, IDC-10 

ความสามารถในการทํางาน ระบุวา่พนกังานยงัสามารถทาํงานไดห้รอืไมเ่มือ่เกดิการบาดเจบ็นี้ 

ชัน้ของพนกังาน ชัน้ของพนกังาน เชน่ เลขานุการ ผูจ้ดัการ เป็นตน้ 

บาดเจบ็ระหวา่งชัว่โมงทาํงานหรอืไม่ ระบุวา่เกดิการบาดเจบ็ขึน้ในระหวา่งชัว่โมงการทาํงานหรอืไม่ 

ชือ่โรงพยาบาล ชือ่โรงพยาบาลทีร่กัษาอาการบาดเจบ็ผูเ้รยีกรอ้ง 

เวลาเสยีชวีติ เวลาทีผู่ไ้ดร้บับาดเจบ็เสยีชวีติ 

กรมธรรม์/ 
เลขทีร่ายงานของเจา้หน้าที ่

เลขทีร่ายงานของเจา้หน้าทีห่รอืตํารวจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งทดแทนของพนักงาน 

การใช้ร่วมกนักบัการเรียกร้อง 

ID ระบบภายนอก ตดิตาม ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกสาํหรบัการเรยีกรอ้งนี้ ฟิลด์นี้มตีวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 50 ตวัอกัษร  

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัการเรยีกรอ้ง เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้ว่มกนั เป็นตน้ 

อปัเดตภายนอกลา่สดุ ตดิตามวนัทีแ่ละเวลาทีอ่ปัเดตภายนอกลา่สดุของขอ้มลูการเรยีกรอ้งนี้ วนัทีแ่ละเวลาทีข่อ้มลูของกรมธรรมน์ี้ไดร้บัการอปัเดตลา่สดุ 
(จากทีม่าภายนอก) 

กรมธรรมข์องการเรียกร้อง 

กรมธรรม์ กรมธรรมป์ระกนัภยัทีเ่ชือ่มโยงกบัการเรยีกรอ้งนี้ 

รายงานโดย การกาํหนดบุคคลทีร่ายงานอุบตัเิหตุ ไดแ้ก ่ผูเ้อาประกนัทีร่ะบุ ผูข้บัขีร่ถทีท่าํประกนั หรอืเอเจนต์ 

ขอ้มลูผูต้ดิต่อผูส้ ือ่ขา่ว ขอ้มลูผูต้ดิต่อของบุคคลทีร่ายงานอุบตัเิหตุ 

เงือ่นไข เงือ่นไขทีก่อ่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เชน่ สภาพอากาศ ตวัอย่างเชน่ ในวนันัน้มฝีนกตก 

ไมถู่กตอ้ง ระบุถงึบุคคลทีเ่ป็นคนผดิ เชน่ ผูข้บัขีท่ ีท่าํประกนั และผูข้บัขีค่นอืน่ 

หน่วยงานตํารวจ/ดบัเพลงิ สถานตีํารวจหรอืสถานดีบัเพลงิทีบ่นัทกึไวใ้นรายงาน 

เลขทีร่ายงาน เลขทีร่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุนัน้ 

ความเหน็ คาํอธบิายโดยละเอยีดของการเรยีกรอ้ง 

คาํอธบิายความเสยีหาย คาํอธบิายความเสยีหาย เชน่ รถชนกบัรถบรรทกุ 
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บญัชธีุรกจิ บญัชธีุรกจิทีเ่ชือ่มโยงกบัการเรยีกรอ้งนี้ 

ทีอ่ยู ่ ทีอ่ยู่ทีเ่กดิการเรยีกรอ้ง โดยอาจต่างจากทีอ่ยู่ใน Oracle CRM On Demand และไมเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อหรอืทีอ่ยู่ธุรกจิ 
หรอืทีอ่ยู่ของทรพัย์สนิ ทีอ่ยู่นี้เป็นคา่ทีจ่ําเป็นตอ้งม ีและเกีย่วขอ้งและใชไ้ดก้บัเรคคอรด์การเรยีกรอ้งนี้เทา่นัน้ 

เมอืง เมอืงทีเ่กดิการเรยีกรอ้ง โดยอาจต่างจากเมอืงใน Oracle CRM On Demand 
และไมเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์เมอืงของผูต้ดิต่อหรอืธุรกจิ หรอืเมอืงของทรพัย์สนิ เมอืงนี้เป็นคา่ทีจ่ําเป็นตอ้งม ี
และเกีย่วขอ้งและใชไ้ดก้บัเรคคอรด์การเรยีกรอ้งนี้เทา่นัน้ 

รฐั รฐั (ในเขตอํานาจศาล เชน่ สหรฐัอเมรกิาทีใ่ชร้ฐั) หรอืจงัหวดั (ในเขตอํานาจศาล เชน่ แคนาดาทีใ่ชจ้งัหวดั) ทีเ่กดิการเรยีกรอ้ง เชน่ CA 
แทนแคลฟิอรเ์นยี หรอื ON แทนออนแทรโีอ 

รหสัไปรษณยี์ รหสัไปรษณยี์ (ในสหรฐัอเมรกิา) หรอืรหสัไปรษณยี์ (ในเขตําอํานาจศาลอืน่ๆ) ของสถานทีท่ีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูการเรยีกรอ้งทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ตอ่ไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจการเรยีกรอ้ง (ในหน้า 683) 

 การจดัการการเรยีกรอ้ง (ในหน้า 685) 
 

ความคุ้มครอง 
ใชเ้พจความคุม้ครองเพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามความคุม้ครองจากประกนัภยัประเภทใดๆ โดยทัว่ไปแลว้ 
การคุม้ครองคอืขอบเขตและความเสีย่งทางการเงนิทีไ่ดร้บัการคุม้ครองจากกรมธรรมป์ระกนัภยัของผูต้ดิต่อ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูความคุม้ครองดว้ย คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็ ความคุม้ครอง 
ได ้

ความคุม้ครอง คอืขอบเขตและความเสีย่งทางการเงนิทีไ่ดร้บัความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั ในการตดิตามความคุม้ครองสาํหรบักรมธรรม์ ใหเ้พิม่เป็นความคุม้ครองในกรมธรรม์ 
คณุสามารถใชค้วามคุม้ครองในการตดิตามความคุม้ครองทกุประเภท เชน่ การชน ความบาดเจบ็ทางรา่งกาย อคัคภียั และอืน่ๆ คณุสามารถใชเ้พจ ความคุม้ครอง เพือ่ระบุและสรา้งโปรไฟลค์วามคุม้ครอง 
โดยการรวบรวมขอ้มลูความคุม้ครอง เชน่ ประเภทความคุม้ครอง ขอบเขตของแต่ละบุคคล ขอบเขตรวม คา่ลดหย่อน และอืน่ๆ 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจความคุ้มครอง 
โฮมเพจความคุม้ครอง คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการเรคคอรด์ความคุม้ครอง  

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจความคุม้ครองได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํเรคคอรด์ความคุ้มครอง 
คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ความคุม้ครองโดยคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นความคุม้ครองทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลดค์วามคุม้ครอง (ในหน้า 
690)  
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การทาํงานกบัรายการความคุ้มครอง 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัความคุม้ครอง 

รายการความคุ้มครอง ฟิลเตอร ์

ความคุม้ครองทัง้หมด ความคุม้ครองทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู 
โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของความคุม้ครอง 

ความคุม้ครองทีแ่กไ้ขลา่สดุ ความคุม้ครองทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 
เรยีงตามลาํดบัวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดคูวามคุ้มครองท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นความคุม้ครองทีแ่กไ้ขลา่สดุ แสดงความคุม้ครองทีค่ณุดูลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจความคุ้มครองของคณุ 
หากบทบาทของคณุมสีทิธิ ์ปรบัแต่งโฮมเพจ คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิลงในโฮมเพจความคุม้ครองได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสว่นทีผู่ดู้แลระบบบรษิทัของคณุกาํหนดใหแ้สดงในโฮมเพจความคุม้ครองของคณุ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจความคุ้มครองของคณุ 

1 ในโฮมเพจความคุม้ครอง ใหค้ลกิลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจความคุม้ครอง คลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิบนัทกึ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูความคุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 ฟิลด์ความคุม้ครอง (ในหน้า 690) 

 การจดัการความคุม้ครอง (ในหน้า 690) 
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การจดัการความคุ้มครอง 
คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูกระบวนการทลีะขัน้ตอนในการดําเนนิการต่อไปนี้: 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98)  

สาํหรบัขัน้ตอนเพิม่เตมิทัว่ไปของเรคคอรด์ทัง้หมด โปรดดูที ่การทาํงานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืก ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีอ่ธบิายในวธิใีชอ้อนไลน์  
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูความคุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจความคุม้ครอง (ในหน้า 688) 

 ฟิลด์ความคุม้ครอง (ในหน้า 690) 
 

ฟิลดค์วามคุ้มครอง 
ใชเ้พจการแกไ้ขความคุม้ครองเพือ่เพิม่เรคคอรด์ความคุม้ครองหรอือปัเดตรายละเอยีดของเรคคอรด์ความคุม้ครองทีม่อียู่ เพจแกไ้ขความคุม้ครองจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของเรคคอรด์ความคุม้ครอง 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขเรคคอรด์ความคุม้ครองในเพจรายการความคุม้ครองและเพจรายละเอยีดความคุม้ครองได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลค์วามคุ้มครอง 

ชือ่ความคุม้ครอง ชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนัของความคุม้ครอง  

กรมธรรม์ กรมธรรมท์ีเ่ชือ่มโยงกบัความคุม้ครองนี้  

ความคุม้ครอง ประเภทความคุม้ครองทีล่กูคา้ซือ้ในกรมธรรมเ์พือ่ครอบคลมุความรบัผดิ เชน่ การชน ครอบคลมุ อาการบาดเจบ็ทางรา่งกาย 
การจ่ายคา่รกัษาพยาบาล 

สถานะความคุม้ครอง สถานะความคุม้ครอง เชน่ รอดําเนนิการ เปิด และปิด 

สกลุเงนิ สกลุเงนิของความคุม้ครอง 

สนิทรพัย์ทีท่าํประกนั ทรพัย์สนิประกนัภยัทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ความคุม้ครอง 

วงเงนิแบบบุคคล วงเงนิคุม้ครองแบบบุคคล เชน่ จํานวนเงนิสงูสดุทีส่ามารถจ่ายไดส้าํหรบัความคุม้ครองกรณเีกดิการชนอาจเป็น $100,000 



ความเสียหาย 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วงเงนิรวม วงเงนิรวมทีส่ามารถจ่ายได ้เชน่ หากผูเ้อาประกนัมสีว่นเกีย่วขอ้งในการชนระหวา่งรถสองคนั 
วงเงนิรวมทีอ่าจจ่ายไดภ้ายใตค้วามคุม้ครองกรณเีกดิการชนสาํหรบัรถทัง้สองคนัอาจไมเ่กนิ $300,000 

ผลติภณัฑท์ีคุ่ม้ครอง ผลติภณัฑป์ระกนัภยัทีเ่ชือ่มโยงกบัความคุม้ครองนี้ 

รายละเอียดความคุ้มครอง 

หกัลดได ้ จํานวนเงนิทีลู่กคา้ตอ้งจ่ายสว่นแรกกอ่นทีบ่รษิทัประกนัภยัจะจ่าย (คาํวา่ หกัลดได ้หรอืทีเ่รยีกว่า สว่นเกนิ ในบางประเทศ เชน่ 
สหราชอาณาจกัร และไอรแ์ลนด์)  

เริม่ตน้  วนัทีท่ ีค่วามคุม้ครองเริม่มผีล 

สิน้สดุ วนัทีท่ ีค่วามคุม้ครองสิน้สดุลง 

จํานวนเงนิเอาประกนั จํานวนเงนิทีเ่อาประกนั 

การใช้ความคุ้มครองร่วมกนั 

ID ระบบภายนอก ตดิตาม ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัความคุม้ครองนี้ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบักรมธรรม์ เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้ว่มกนั เป็นตน้ 

ID การใชร้ว่มกนั ตดิตาม ID การใชร้่วมกนัของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัเรคคอรด์ความคุม้ครอง ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีอ่ปัเดตขอ้มลูกรมธรรม์นี้ครัง้ลา่สดุ (จากทีม่าภายนอก)  

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูความคุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจความคุม้ครอง (ในหน้า 688) 

 การจดัการความคุม้ครอง (ในหน้า 690) 
 

ความเสียหาย 
ใชเ้พจความเสยีหายเพือ่ระบุและแสดงขอ้มลูความเสยีหาย เชน่ คาํอธบิายความเสยีหาย และมลูคา่ความเสยีหาย ความเสยีหาย เกดิขึน้กบัทรพัย์สนิสง่ผลใหส้ญูเสยีมลูคา่ของทรพัย์สนิ 
ความเสยีหายใชใ้นการเรยีกรอ้งประกนัภยั เพือ่ตรวจสอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัทรพัย์สนิทีคุ่ม้ครองภายใตก้รมธรรม ์

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุสามารถใชง้านได้ หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูความเสยีหายดว้ย 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็ความเสยีหายได ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจความเสียหาย 
โฮมเพจความเสยีหาย คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการความเสยีหาย 

หมายเหตุ:ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจความเสยีหายได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นออกจากเพจได ้
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การจดัทาํเรคคอรด์ความเสียหาย 
คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ความเสยีหายไดโ้ดยการคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นความเสยีหายทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ความเสยีหาย 
(ในหน้า 693) 

การทาํงานกบัรายการความเสียหาย 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานของความเสยีหาย 

รายการความเสียหาย ฟิลเตอร ์

ความเสยีหายทัง้หมด ความเสยีหายทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ ู
โดยไมค่าํนงึถงึผูท้ ีเ่ป็นเจา้ของเรคคอรด์ความเสยีหาย 

ความเสยีหายทีแ่กไ้ขลา่สดุ ความเสยีหายทัง้หมดเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ คลกิทีช่ ือ่รายการ 

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110) 

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดคูวามเสียหายท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นความเสยีหายทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงเรคคอรด์ความเสยีหายทีถู่กแกไ้ขลา่สดุ 

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจความเสียหายของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุอาจสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิลงในโฮมเพจความเสยีหายของคณุได ้
ขึน้อยูก่บัสิง่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทักาํหนดใหแ้สดงในโฮมเพจความเสยีหายของคณุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นในโฮมเพจความเสยีหาย 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจความเสียหายของคุณ 

1 ในโฮมเพจความเสยีหาย ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจความเสยีหาย คลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิบนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูความเสยีหายทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 
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 ฟิลด์ความเสยีหาย (ในหน้า 693) 

 การจดัการความเสยีหาย (ในหน้า 693) 
 

การจดัการความเสียหาย 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูความเสยีหายทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจความเสยีหาย (ในหน้า 691) 

 ฟิลด์ความเสยีหาย (ในหน้า 693) 
 

ฟิลดค์วามเสียหาย 
ใชเ้พจการแกไ้ขความเสยีหายในการเพิม่เรคคอรด์ความเสยีหาย หรอือปัเดตรายละเอยีดของเรคคอรด์ความเสยีหายทีม่อียู่ เพจแกไ้ขความเสยีหายจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของเรคคอรด์ความเสยีหาย 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขขอ้มลูความเสยีหายในเพจรายการความเสยีหายและเพจรายละเอยีดความเสยีหายได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลค์วามเสียหาย 

การเรยีกรอ้ง การเรยีกรอ้งทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ความเสยีหาย 

ทรพัย์สนิประกนัภยั ทรพัย์สนิทีท่าํประกนัทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ความเสยีหาย 

ชือ่ความเสยีหาย ชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนัของความเสยีหาย ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

คาํอธบิายทรพัย์สนิทีเ่สยีหาย คาํอธบิายทรพัย์สนิทีเ่สยีหาย เชน่ รถ BMW ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่16,350 ตวั  
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

คาํอธบิายความเสยีหาย คาํอธบิายความเสยีหาย เชน่ ไฟหน้าดา้นขวาเสยีหายฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่16,350 ตวั 

สกลุเงนิ สกลุเงนิสาํหรบัความเสยีหาย 

เลขทีท่รพัย์สนิ เลขทีท่รพัย์สนิ เชน่ ทรพัย์สนิ 1, ทรพัย์สนิ 2 เป็นตน้ เชน่ หากกรมธรรมม์รีถสามคนั คณุสามารถกาํหนดเลขทีร่ถดงันี้: 1 สาํหรบั 
Toyota Corolla, 2 สาํหรบั Mazda Miata และ 3 สาํหรบั Hyundai Pony 

ประเภททรพัย์สนิทีเ่สยีหาย ประเภททรพัย์สนิ เชน่ รถจกัรยานยนต์ รถทีใ่ชเ้ป็นบา้น รถโดยสารสว่นบุคคล บา้น เป็นตน้ 

จํานวนเงนิทีป่ระมาณการ ประมาณการมลูคา่ความเสยีหายของทรพัย์สนิทีท่ําประกนั 

การใช้ร่วมกนักบัความเสียหาย 

ID ระบบภายนอก ตดิตาม ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัเรคคอรด์ความเสยีหาย ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั  

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบักรมธรรม์ เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้ว่มกนั เป็นตน้ 

ID การใชร้ว่มกนั ตดิตาม ID การใชร้่วมกนัของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัเรคคอรด์ความเสยีหาย ฟิลด์นี้จํากดัจาํนวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั   

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีอ่ปัเดตขอ้มลูกรมธรรม์นี้ครัง้ลา่สดุ (จากทีม่าภายนอก)  

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูความเสยีหายทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจความเสยีหาย (ในหน้า 691) 

 การจดัการความเสยีหาย (ในหน้า 693) 
 

ทรพัยสิ์นประกนัภยั 
ใชเ้พจทรพัยส์นิประกนัภยั ในการจดัทาํ อปัเดต และตดิตามบรษิทัทรพัย์สนิประกนัภยั เรคคอรด์ทรพัย์สนิประกนัภยัช่วยในการจดักลุ่มผูต้ดิต่อ 
และรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัทรพัย์สนิประกนัภยัได ้

ทรพัย์สนิประกนัภยั คอื สนิทรพัย์จบัตอ้งไดท้ีผู่ต้ดิต่อหรอืเจา้ของธุรกจิมสีทิธิค์รอบครองตามกฎหมาย เจา้ของซือ้กรมธรรมป์ระกนัภยัเพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ญูเสยีทรพัย์สนิทีม่อียู่จากการโจรกรรม เพลงิไหม ้
และอนัตรายอืน่ๆ คาํนี้ (ทรพัย์สนิประกนัภยั) ยงัใชใ้นเรือ่งการเรยีกรอ้งอกีดว้ย เจา้ของสามารถระบุทรพัย์สนิประกนัภยัทีเ่กดิความเสยีหายจากเหตุการณ์หนึง่ๆ ได ้
คณุสามารถใชเ้รคคอรด์ทรพัย์สนิทีเ่อาประกนัเพือ่ตดิตามทรพัย์สนิทีเ่อาประกนัไดท้กุประเภท ไมว่า่จะเป็น รถยนต์ เรอื เครือ่งเพชร บา้น และอืน่ๆ  

คณุสามารถใชเ้พจทรพัยส์นิประกนัภยัเพือ่ระบุและทาํโปรไฟลท์รพัย์สนิประกนัภยัโดยบนัทกึขอ้มลู เชน่ แบรนด์ รุน่ ปีทีผ่ลติ เลขทีใ่บอนุญาต เป็นตน้ 
คณุสามารถใชเ้พจทรพัย์สนิประกนัภยัเพือ่ตรวจสอบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ความคุม้ครอง (ในหน้า 688) และ ความเสยีหาย (ในหน้า 691)  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูทรพัย์สนิประกนัภยั 
คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็ทรพัย์สนิประกนัภยัได ้
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การทาํงานกบัโฮมเพจทรพัยสิ์นประกนัภยั 
โฮมเพจทรพัย์สนิประกนัภยัเป็นจุดเริม่ตน้ของการจดัการเรคคอรด์ทรพัย์สนิประกนัภยั  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจทรพัย์สนิประกนัภยัได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่สว่นลงในเพจ และลบสว่นออกจากเพจได ้

การจดัทาํเรคคอรด์ทรพัยสิ์นประกนัภยั 
คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ทรพัย์สนิประกนัภยัได้โดยคลกิทีปุ่่ม ใหม่ ในสว่นทรพัย์สนิประกนัภยัทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ 
ฟิลด์ทรพัย์สนิประกนัภยั (ในหน้า 696)  

การทาํงานกบัรายการทรพัยสิ์นประกนัภยั 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานทีม่อียู่สาํหรบัทรพัย์สนิประกนัภยั 

รายการทรพัยสิ์นประกนัภยั ฟิลเตอร ์

ทรพัย์สนิประกนัภยัทัง้หมด ทรพัย์สนิประกนัภยัทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ ู

ทรพัย์สนิประกนัภยัทีแ่กไ้ขลา่สดุ ทรพัย์สนิประกนัภยัทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุอยู่ในฟิลด์เจา้ของ 
เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดสู่วนทรพัยสิ์นประกนัภยัท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นทรพัย์สนิประกนัภยัทีแ่กไ้ขลา่สดุแสดงทรพัย์สนิประกนัภยัทีค่ณุดูลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจทรพัยสิ์นประกนัภยัของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจทรพัย์สนิประกนัภยั 
ขึน้อยู่กบัสว่นทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจดัใหม้เีพือ่แสดงผลในโฮมเพจทรพัย์สนิประกนัภยั 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นในโฮมเพจทรพัย์สนิประกนัภยั  

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจทรพัยสิ์นประกนัภยัของคณุ 

1 ในโฮมเพจทรพัยส์นิประกนัภยั ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 
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2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจทรพัย์สนิประกนัภยั คลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิบนัทกึ 

 

 
 

การจดัการทรพัยสิ์นประกนัภยั 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

ฟิลดท์รพัยสิ์นประกนัภยั 
ใชเ้พจแกไ้ขทรพัย์สนิประกนัภยัเพือ่เพิม่เรคคอรด์ทรพัย์สนิประกนัภยัหรอือปัเดตรายละเอยีดของทรพัยส์นิประกนัภยัทีม่อียู่ โดยเพจนี้จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของทรพัย์สนิประกนัภยั 

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขทรพัย์สนิประกนัภยัในเพจรายการทรพัย์สนิประกนัภยั และเพจรายละเอยีดทรพัย์สนิประกนัภยัได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลท์รพัยสิ์น 

กรมธรรม์ กรมธรรมท์ีเ่ชือ่มโยงกบัทรพัย์สนิประกนัภยั  

ลาํดบั  เลขลาํดบัของทรพัยส์นิประกนัภยั เชน่ คณุอาจมรีถยนต์สามคนัในกรมธรรมเ์ดยีว เลขลาํดบั 1 หมายถงึ Toyota Corolla, 2 
หมายถงึ Mazda Miata และ 3 หมายถงึ Hyundai  

ประเภท ประเภททรพัย์สนิประกนัภยั เชน่ รถจกัรยานยนต์ รถทีใ่ชเ้ป็นบา้น รถขนสง่สว่นบุคคล บา้นสาํหรบัครอบครวั เป็นตน้ 

คาํอธบิาย คาํอธบิายโดยละเอยีดของทรพัย์สนิประกนัภยั ฟิลด์นี้มตีวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 16,350 ตวัอกัษร  

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิประกนัของทรพัย์สนิประกนัภยั 

สกลุเงนิ สกลุเงนิของทรพัย์สนิประกนัภยั  
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

การใช้ร่วมกนักบัทรพัยสิ์นประกนัภยั 

ID ภายนอก ตดิตาม ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งนี้ ฟิลด์นี้มตีวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 50 ตวัอกัษร  

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัทรพัย์สนิประกนัภยั เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้ว่มกนั เป็นตน้ 

ID การใชร้ว่มกนั ตดิตาม ID การใชร้่วมกนัของระบบภายนอก ฟิลด์นี้มตีวัอกัษรไดไ้มเ่กนิ 50 ตวัอกัษร  

 
 

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
ใชเ้พจฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ในการจดัทาํ อปัเดต และตดิตามประเภทของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิต่อและการเรยีกรอ้ง 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได้ หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งได ้

โดยทัว่ไป ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง คอื ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งประกนัภยั แต่ละผูต้ดิต่อมบีทบาทในการเรยีกรอ้ง คณุสามารถใชแ้ทบ็ ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิตอ่กบัการเรยีกรอ้ง ตวัอย่างบทบาทผูต้ดิต่อในการเรยีกรอ้ง ไดแ้ก:่ ผูเ้รยีกรอ้ง ผูข้บัขีท่ ีท่าํประกนั และทนายความ คณุสามารถใชเ้พจ ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในการระบุและบนัทกึโปรไฟลฝ์า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
โฮมเพจฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่สว่นลงในเพจและลบสว่นออกจากเพจได ้

การจดัทาํเรคคอรด์ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  
คณุสามารถจดัทาํเรคคอรด์ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอร์ด (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 
698)  

การทาํงานกบัรายการฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ 

รายการฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ฟิลเตอร ์

ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึถงึวา่ใครเป็นเจา้ของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่กไ้ขลา่สดุ ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีม่ชี ือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  
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เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดฝู่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่กไ้ขลา่สดุ แสดงฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทีค่ณุแกไ้ขลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด  

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจฝ่ายท่ีเก่ียวข้องของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขึน้อยู่กบัสว่นทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจดัใหม้เีพือ่แสดงผลในโฮมเพจฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นในโฮมเพจฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจฝ่ายทีเ่กีย่วข้องของคณุ 

1 ในโฮมเพจฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง คลกิแกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ใหใ้ชล้กูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และออรแ์กไนซส์ว่นในเพจ 

3 คลกิบนัทกึ 
 

การจดัการฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

ฟิลดฝ่์ายท่ีเก่ียวข้อง 
ใชเ้พจแกไ้ขฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เพิม่ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือปัเดตรายละเอยีดของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียู่ เพจแกไ้ขฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงฟิลด์ทัง้หมดของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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คําแนะนํา: คณุยงัสามารถแกไ้ขฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายการฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งและเพจรายละเอยีดฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้กีดว้ย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด์ของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลฝ่์ายท่ีเก่ียวข้อง 

การเรยีกรอ้ง การเรยีกรอ้งทีเ่ชือ่มโยงกบัฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งนี้ 

ผูต้ดิต่อ ชือ่ผูต้ดิต่อของการเรยีกรอ้ง 

ชือ่ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนัของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

บทบาท บทบาทของผูต้ดิต่อในการเรยีกรอ้ง ตวัอย่างเชน่ ผูเ้รยีกรอ้งฝา่ยคูก่รณี ผูเ้รยีกรอ้ง พยาน 
ทนายความ และคูส่มรสของผูเ้อาประกนั 

สกลุเงนิ สกลุเงนิสาํหรบัฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

บทบาทในกรณอีุบตัเิหตุ บทบาทของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในอุบตัเิหตุ ตวัอย่างเชน่ ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยสาร และคนเดนิเทา้ 

ทีต่ัง้ ทีต่ัง้ของผูเ้รยีกรอ้งเมือ่เกดิอุบตัเิหตุ ตวัอย่างเชน่ ในรถยนต์ทีเ่กีย่วขอ้ง ในรถยนต์ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 
และคนเดนิเทา้ 

รายละเอียดฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

สรปุอาการบาดเจบ็ สรปุอาการบาดเจบ็ของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่250 ตวั 

คาํอธบิายอาการบาดเจบ็ คาํอธบิายอาการบาดเจบ็อย่างละเอยีดของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่
16,350 ตวั 

การใช้ร่วมกนักบัฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

ID ระบบภายนอก ตดิตาม ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั 

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอย่างเชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู 
ชือ่การใชร้ว่มกนั และอืน่ๆ 

ID การใชร้ว่มกนั ตดิตาม ID การใชร้่วมกนัของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีอ่ปัเดตขอ้มลูของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งนี้ครัง้ลา่สดุ (จากทีม่าภายนอก) 

 
 

กรมธรรม ์
ใชเ้พจกรมธรรมเ์พือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามประเภทกรมธรรมป์ระกนัภยัใดกไ็ด ้โดยปกตแิลว้ กรมธรรมจ์ะเป็นกรมธรรมข์องผูต้ดิต่อหรอืธุรกจิทีบ่รษิทัประกนัภยับรหิารจดัการอยู่ อย่างไรกต็าม 
ยงัสามารถตดิตามกรมธรรม์ทัง้หมดของผูต้ดิต่อหรอืธุรกจิได้ รวมถงึกรมธรรมใ์นบรษิทัประกนัภยัอื่นๆ 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูกรมธรรม ์คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็กรมธรรมไ์ด้ 

กรมธรรม์ คอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งบรษิทัประกนัและผูถ้อืกรมธรรม์ 
โดยบรษิทัประกนัใหค้าํมัน่วา่จะมอบผลประโยชน์ในการประกนัภยัเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีอ่ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของประกนั และผูถ้อืกรมธรรมย์นิยอมจ่ายเบี้ยประกนัภยั 
กรมธรรมจ์ะแสดงโครงสรา้งเพือ่ใหบ้รษิทัประกนัใชใ้นการจดัการความสมัพนัธท์ัง้สว่นผูต้ดิต่อและธุรกจิ 

ประเภทเรคคอรด์กรมธรรมช์ว่ยใหบ้รษิทัประกนัสามารถเปลีย่นจากความสมัพนัธ์แบบใชก้รมธรรมเ์ป็นศนูย์กลาง มาเป็นความสมัพนัธ์แบบใชล้กูคา้และครวัเรอืนเป็นศนูย์กลาง 
โดยการมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูกรมธรรมใ์นระดบัสงู ขอ้มลูกรมธรรม์ (ตวัอย่างเชน่ ประเภท สถานะ และวนัทีม่ผีลภายใน Oracle CRM On Demand) 
จะสนบัสนุนขอ้ผกูมดัของความสมัพนัธ์แบบใชล้กูคา้และครวัเรอืนเป็นศนูย์กลาง เชน่ กจิกรรม การเรยีกรอ้ง และปฏทินิ คณุสามารถใชป้ระเภทเรคคอรด์กรมธรรมเ์พือ่ตดิตามกรมธรรมท์ุกประเภท เชน่ 
รถยนต์ ทรพัย์สนิ หนี้สนิทัว่ไป และกรมธรรมอ์ืน่ๆ กรมธรรมส์ามารถมกีรมธรรม์หลกั ดงันัน้จะสนับสนุนโครงสรา้งและลาํดบัชัน้กรมธรรมท์ุกประเภท 
ลาํดบัชัน้กรมธรรมเ์หลา่นี้จะสนบัสนุนการจดักลุม่กรมธรรมเ์ขา้เป็นกลุม่กรมธรรม ์ซึง่ใหค้วามยดืหยุ่นในการเปิดใชง้านโครงสรา้งกรมธรรม์ทีจ่ําเป็น 

โปรไฟลแ์ละข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบักรมธรรม ์
คณุสามารถใชเ้พจกรมธรรมเ์พือ่ระบุและบนัทกึโปรไฟลแ์ละขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบักรมธรรม ์คุณยงัสามารถใชเ้พจกรมธรรมเ์พือ่ตรวจดูกรมธรรม์ย่อยและขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ: 

 ผูถ้อืกรมธรรม์ (ในหน้า 704) 

 การเรยีกรอ้ง (ในหน้า 683) 

 ทรพัย์สนิประกนัภยั (ในหน้า 694) 

 ความคุม้ครอง (ในหน้า 688) 

 กิจกรรม กจิกรรมสามารถเชือ่มโยงกบักรมธรรม์ได ้ในโฮมเพจกรมธรรม์ คณุสามารถแสดงกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการกบัโฮมเพจกรมธรรม์ 
(โปรดดูที ่"การทาํงานกบัโฮมเพจกรมธรรม์" ในหน้า 700) 

 คาํขอบริการ คาํขอบรกิารสามารถเกีย่วขอ้งกบักรมธรรมไ์ด ้ในโฮมเพจกรมธรรม์ คณุสามารถแสดงคาํขอบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม์ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํขอบรกิารได้ที ่
คาํขอบรกิาร (ในหน้า 364) 

 

การทาํงานกบัโฮมเพจกรมธรรม ์
โฮมเพจกรมธรรมเ์ป็นจุดเริม่ตน้ของการจดัการกรมธรรม ์

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจกรมธรรมข์องคุณได ้นอกจากนัน้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่หรอืลบสว่นต่างๆ ในเพจนี้ได ้

การจดัทาํกรมธรรม ์
คณุสามารถจดัทาํกรมธรรมไ์ดโ้ดยการคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นแกไ้ขกรมธรรม์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลดก์รมธรรม ์ (ในหน้า 702) 

การทาํงานกบัรายการกรมธรรม ์
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได ้

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานต่างๆ สาํหรบักรมธรรม ์

รายการกรมธรรม ์ ฟิลเตอร ์

กรมธรรมท์ัง้หมด กรมธรรมท์ัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนงึวา่ใครเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 
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รายการกรมธรรม ์ ฟิลเตอร ์

กรมธรรมท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ กรมธรรมท์ัง้หมดทีม่ชี ือ่คณุในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

กรมธรรมข์องฉัน กรมธรรมท์ีม่ชี ือ่คณุในฟิลด์เจา้ของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ 

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110) 

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดกูรมธรรมท่ี์แก้ไขล่าสดุ 
สว่นกรมธรรม์ทีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงกรมธรรมท์ีม่กีารแกไ้ขลา่สดุ 

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจกรมธรรมข์องคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทําโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจกรมธรรมไ์ด ้
โดยขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุวา่จะแสดงสว่นใดบา้งในโฮมเพจกรมธรรม์ของคณุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นในโฮมเพจกรมธรรมข์องคุณ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจกรมธรรมข์องคณุ 

1 ในโฮมเพจกรมธรรม์ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจกรมธรรม์ คลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัการสว่นต่างๆ ในเพจนัน้ 

3 คลกิ บนัทกึ 
 

การจดัการกรมธรรม ์
ในการจดัการนโยบาย ใหท้าํดงัต่อไปนี้: การตดิตามนโยบายหลกั (โปรดดูที ่"การตดิตามกรมธรรม์หลกั" ในหน้า 702) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การทาํงานกบัเอกสารแนบ (ในหน้า 136) 
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หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 
 

การติดตามกรมธรรมห์ลกั 
ในการใชก้ารตดิตามกรมธรรม์หลกัของกรมธรรม์ ใหเ้พิม่กรมธรรมห์ลกัในฟิลด์ กรมธรรมห์ลกัของกรมธรรมย์่อย 

ในการติดตามกรมธรรมห์ลกั 

1 เลอืกกรมธรรม์ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกกรมธรรม์ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดกรมธรรม์ 

3 ในเพจการแกไ้ขกรมธรรม์ ใหเ้ลอืกฟิลด ์กรมธรรมห์ลกั และเลอืกกรมธรรม ์
 

ฟิลดก์รมธรรม ์
ใชเ้พจแกไ้ขกรมธรรม์ ในการเพิม่กรมธรรมห์รอือปัเดตรายละเอยีดกรมธรรม์ทีม่อียู่ เพจแกไ้ขกรมธรรมจ์ะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของกรมธรรม ์

คณุสามารถแกไ้ขเรคคอรด์กรมธรรมใ์นเพจรายการกรมธรรมแ์ละเพจรายละเอยีดกรมธรรมไ์ด ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

คําแนะนํา: คณุสามารถระบุลาํดบัชัน้กรมธรรม์ทีม่กีรมธรรมห์นึ่งเป็นกรมธรรมย์่อยของอกีกรมธรรมห์นึง่ได ้โดยการเลอืกกรมธรรมห์ลกัภายในเรคคอรด์กรมธรรม์ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิตามกรมธรรมห์ลกั โปรดดูที ่การตดิตามกรมธรรมห์ลกั (ในหน้า 702) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟลดิ์ของกรมธรรม์ 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลก์รมธรรม ์

เลขทีก่รมธรรม์ เลขทีก่รมธรรมท์ีโ่ดยปกตสิรา้งขึน้โดยระบบกรมธรรม์ 

ประเภทกรมธรรม์ ประเภทธุรกจิประกนัภยั เชน่ รถยนต ์ทรพัย์สนิ หนี้สนิทัว่ไป คา่ตอบแทนพนักงาน ชวีติ 

สถานะ สถานะกรมธรรม ์เชน่ ธุรกจิใหม่ มผีลบงัคบั รอดําเนนิการ ยกเลกิ ต่ออาย ุหรอืเสนอราคา 

สถานะย่อย สถานะย่อยของกรมธรรม์ เชน่ ไมไ่ดส้ง่ ตรวจสอบโดยนายหน้า ยกเลกิ หรอืหมดอายุ 

สกลุเงนิ สกลุเงนิสาํหรบักรมธรรม์ 

วนัทีม่ผีล วนัทีก่รมธรรมเ์ริม่มผีล 



กรมธรรม ์
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

วนัทีห่มดอาย ุ วนัทีท่ ีก่รมธรรมห์มดอาย ุ

วนัทีย่กเลกิ วนัทีท่ ีก่รมธรรมถ์ูกยกเลกิ 

สถานะอตัรา อตัราทีใ่ชก้บักรมธรรมใ์นสถานะเฉพาะ 

แผนอตัรา แผนอตัราของกรมธรรมน์ี้ บรษิทัประกนัภยัแต่ละบรษิทัอาจมชีัน้อตัราแตกต่างกนัสาํหรบักรมธรรม์ เชน่ 
01, 02, 03 เป็นตน้ 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์กรมธรรม์ 

ทัง้นี้ 
ขึน้อยูก่บัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
และฟิลด์หนึ่งหรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู 
การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

การใช้ร่วมกนักบักรมธรรม ์

ID ระบบภายนอก ตดิตาม ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบักรมธรรม์ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่
50 ตวั 

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบักรมธรรม์ เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้ว่มกนั 
เป็นตน้ 

ID การใชร้ว่มกนั ตดิตาม ID การใชร้่วมกนัของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบักรมธรรม์ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่
50 ตวั 

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีอ่ปัเดตขอ้มลูของกรมธรรมน์ี้จากทีม่าภายนอกครัง้ลา่สดุ 

เอเจนต์ของกรมธรรม ์

ตวัแทนหลกั ตวัแทนหลกัทีเ่ริม่ตน้กรมธรรม ์

เอเจนต์หลกั เอเจนต์หลกัทีจ่ดัการกรมธรรม์นี้ 

ทีม่าการแนะนํา ทีม่าการแนะนํา เชน่ อนิเทอรเ์น็ต จดหมาย โฆษณาในนติยสาร และการแนะนําลูกคา้ 

รหสัผูผ้ลติ รหสัของผูผ้ลติทีนํ่ากรมธรรมน์ี้มาใหก้บับรษิทัประกนัภยั 

วงเงนิทีเ่อาประกนั จํานวนเงนิทีร่ะบุในกรมธรรมป์ระกนัภยัทีจ่ะจ่ายใหก้บัผูเ้อาประกนัเมือ่เสยีชวีติหรอืครบกาํหนดเวลา 

ยอดรวมเบี้ยประกนั ยอดรวมเบี้ยประกนัสาํหรบักรมธรรมน์นี้ 

สถานะการเรยีกเกบ็ สถานะการเรยีกเกบ็ตามกรมธรรม์ เชน่ เรยีกเกบ็แลว้ ขาดอาย ุและจ่ายแลว้ 

วนัทีค่รบกาํหนดใบแจง้หนี้ วนัทีค่รบกาํหนดตามใบแจง้หนี้กรมธรรม์ 

ระยะเวลา ระยะเวลาของกรมธรรม ์เชน่ 1 ปี 2 ปี เป็นตน้ 

วธิกีารชาํระคา่กรมธรรม์ วธิกีารชาํระคา่กรมธรรมข์องลกูคา้ เชน่ เงนิสด เรยีกเกบ็ เชค็ หรอืโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
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ผูถื้อกรมธรรม ์
ใชเ้พจผูถ้อืกรมธรรมเ์พือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามผูถ้อืกรมธรรมป์ระเภทต่างๆ ผูถ้อืกรมธรรม์ คอืผูต้ดิต่อทีเ่ป็นเจา้ของกรมธรรม์ทีบ่รษิทัประกนับรหิารจดัการอยู่ 

เรคคอรด์ผูถ้อืกรมธรรมใ์ชใ้นการตดิตามความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้ดิต่อและกรมธรรม ์ซึง่จะบนัทกึประเภทบทบาททัง้หมดทีผู่ต้ดิต่อมใีนกรมธรรม์ ไดแ้ก ่ผูเ้อาประกนั ผูข้บัขีห่ลกั ผูร้บัผลประโยชน์ เป็นตน้ 
คณุสามารถจดัทาํบทบาทอืน่ๆ ไดต้ามตอ้งการ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่ฟิลด์และคา่ฟิลด์ โปรดดูที ่การจดัทําและการแกไ้ขฟิลด์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูผูถ้อืกรมธรรม์ คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็ผูถ้อืกรมธรรมไ์ด ้

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจผู้ถือกรมธรรม ์
โฮมเพจผูถ้อืกรมธรรมเ์ป็นจดุเริม่ต้นของการจดัการผูถ้อืกรมธรรม์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจผูถ้อืกรมธรรมข์องคุณได ้นอกจากนัน้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่หรอืลบสว่นต่างๆ ในเพจนี้ได ้

การจดัทาํผูถ้ือกรมธรรม ์
คณุสามารถจดัทาํผูถ้อืกรมธรรมไ์ดโ้ดยการคลกิปุ่ม ใหม ่ในสว่นผูถ้อืกรมธรรมท์ีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ผูถ้อืกรมธรรม์ (ในหน้า 
706) 

การทาํงานกบัรายการผูถ้ือกรมธรรม ์
Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการส่วนกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัผูถ้อืกรมธรรม์ 

รายการผูถ้อืกรมธรรม ์ ฟิลเตอร ์

ผูถ้อืกรมธรรม์ทัง้หมด ผูถ้อืกรมธรรม์ทัง้หมดทีคุ่ณมสีทิธิด์ ู
โดยไมค่าํนงึวา่ใครเป็นเจา้ของผูถ้อืกรมธรรม ์

ผูถ้อืกรมธรรม์ทีแ่กไ้ขลา่สดุ ผูถ้อืกรมธรรม์ทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีท่ ีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ 

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110) 

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการ มรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดผููถ้ือกรมธรรมท่ี์แก้ไขล่าสุด 
สว่นผูถ้อืกรมธรรมท์ีแ่กไ้ขลา่สดุจะแสดงผูถ้อืกรมธรรม์ทีคุ่ณแกไ้ขลา่สดุ 

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 



ผู้ถือกรมธรรม ์
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การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจผูถ้ือกรมธรรมข์องคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นเพิม่เตมิในโฮมเพจผูถ้อืกรมธรรมไ์ด้ 
โดยขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ของผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุวา่จะแสดงสว่นใดบา้งในโฮมเพจผูถ้อืกรมธรรมข์องคุณ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่สว่นในโฮมเพจผูถ้อืกรมธรรมข์องคุณ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจผูถ้อืกรมธรรมข์องคณุ 

1 ในโฮมเพจผูถ้อืกรมธรรม์ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจผูถ้อืกรมธรรม์ คลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัการสว่นต่างๆ ในเพจนัน้ 

3 คลกิบนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการผูถ้อืกรมธรรม์ (ในหน้า 705) 

 ฟิลด์ผูถ้อืกรมธรรม์ (ในหน้า 706) 
 

การจดัการผู้ถือกรมธรรม ์
สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจผูถ้อืกรมธรรม์ (ในหน้า 704) 

 ฟิลด์ผูถ้อืกรมธรรม์ (ในหน้า 706) 
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ฟิลดผ์ู้ถือกรมธรรม ์
ใชเ้พจการแกไ้ขผูถ้อืกรมธรรม์ ในการเพิม่ผูถ้อืกรมธรรมห์รอือปัเดตรายละเอยีดผูถ้อืกรมธรรมท์ีม่อียู่ เพจการแกไ้ขผูถ้อืกรมธรรมจ์ะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของผูถ้อืกรมธรรม ์

คําแนะนํา: คณุสามารถแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืกรมธรรมใ์นเพจรายชือ่ผูถ้อืกรมธรรมแ์ละเพจรายละเอยีดผูถ้อืกรมธรรมไ์ด้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอปัเดตเรคคอรด์ โปรดดูที ่
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

โปรไฟลผ์ูถ้อืกรมธรรม ์

กรมธรรม์ กรมธรรมท์ีเ่ชือ่มโยงกบัผูถ้อืกรมธรรมน์ี้ 

ผูถ้อืของผูต้ดิต่อ ชือ่ผูต้ดิต่อของกรมธรรม์  

ชือ่ผูถ้อืกรมธรรม์ ชือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนัของผูถ้อืกรมธรรม ์

บทบาท บทบาทของผูต้ดิต่อในกรมธรรม์นี้ ไดแ้ก ่ผูเ้อาประกนั ผูข้บัขีห่ลกั และผูร้บัผลประโยชน์ 

สกลุเงนิ สกลุเงนิของผูถ้อืกรมธรรม์ 

ประเภทผูเ้อาประกนั ประเภทผูเ้อาประกนัสาํหรบัแต่ละผูต้ดิต่อในกรมธรรม์ เชน่ ผูเ้อาประกนัหลกั หรอืผูเ้อาประกนัรอง 

เปอรเ์ซน็ต์ เปอรเ์ซน็ต์ของกรมธรรมท์ีผู่ถ้อืเป็นเจา้ของ เชน่ กรมธรรมป์ระกนัชวีติ ลกูคา้สามารถรบัรายไดข้องกรมธรรมต์ามเปอรเ์ซน็ต์ดงักลา่วนี้ 

การใช้ร่วมกนักบัผูถ้อืกรมธรรม ์

ID ระบบภายนอก ID ทีม่าภายนอกของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัผูถ้อืกรมธรรม์ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั   

ทีม่าภายนอก ทีม่าของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัผูถ้อืกรมธรรม์ เชน่ ชือ่แอปพลเิคชนั ชือ่ฐานขอ้มลู ชือ่การใชร้ว่มกนั เป็นตน้ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่
50 ตวั   

ID การใชร้ว่มกนั ID การใชร้ว่มกนัของขอ้มลูภายนอกเกีย่วกบัผูถ้อืกรมธรรม์ ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่50 ตวั   

อปัเดตภายนอกลา่สดุ วนัทีแ่ละเวลาทีอ่ปัเดตขอ้มลูของผูถ้อืกรมธรรม์นี้ครัง้ลา่สดุ (จากทีม่าภายนอก) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจผูถ้อืกรมธรรม์ (ในหน้า 704) 
 

โปรไฟลน์ายหน้า 
แทบ็โปรไฟล์นายหน้าจะแสดงนายหน้าประกนัภยัซึง่ขายหรอืใหบ้รกิารผลติภณัฑป์ระกนัภยั ทกุๆ ปี ผูจ้ดัการฝา่ยชอ่งทางจะเขา้พบนายหน้าแต่ละรายและจดัทาํโปรไฟล์นายหน้าใหมส่าํหรบัปีนัน้ 
โปรไฟลน์ายหน้าจะมรีายละเอยีดขอ้มลูสถติปิระชากรเกีย่วกบันายหน้าในปีนัน้ๆ 
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เพจโปรไฟลน์ายหน้าใน Oracle CRM On Demand จะชว่ยใหค้ณุสามารถเกบ็บนัทกึขอ้มลูสถติปิระชากรทีเ่กีย่วกบัคู่คา้ ตวัอย่างเชน่ ชือ่นายหน้า ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์
หมายเลขแฟกซ์ เวบ็ไซต์ รายได ้คาํอธบิายธุรกจิ และอืน่ๆ โปรไฟลน์ายหน้าเป็นสว่นย่อยของคูค่า้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคูค่า้ โปรดดูที ่คูค่า้ (ในหน้า 413) 

 

 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจโปรไฟลน์ายหน้า 
โฮมเพจโปรไฟลน์ายหน้า คอื จุดเริม่ตน้การจดัการโปรไฟล์นายหน้า  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจโปรไฟล์นายหน้า นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่สว่นลงในเพจและลบสว่นออกจากเพจได ้

การจดัทาํโปรไฟลน์ายหน้า 
คณุสามารถจดัทาํโปรไฟล์นายหน้าโดยคลกิปุ่ม ใหม่ ในสว่นโปรไฟล์นายหน้าทีแ่กไ้ขลา่สดุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์โปรไฟลน์ายหน้า (ในหน้า 
708) 

การทาํงานกบัรายการโปรไฟลน์ายหน้า 
สว่นรายการโปรไฟล์นายหน้าจะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัโปรไฟลน์ายหน้า 

รายการโปรไฟลน์ายหน้า คาํอธิบาย 

โปรไฟลน์ายหน้าทัง้หมด แสดงเรคคอรด์ทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ ูโดยไมค่าํนงึถงึบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของรายการนัน้ 
และไมฟิ่ลเตอรโ์ปรไฟลน์ายหน้า 

โปรไฟลน์ายหน้าทีแ่กไ้ขลา่สดุ ฟิลเตอรโ์ปรไฟลน์ายหน้าทัง้หมด โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

โปรไฟลน์ายหน้าในประเทศทัง้หมด ฟิลเตอรโ์ปรไฟลน์ายหน้าทัง้หมดซึง่ชอ่งทางย่อยถูกตัง้เป็น ในประเทศ 

โปรไฟลน์ายหน้าของฉัน ฟิลเตอรโ์ปรไฟลน์ายหน้าดว้ยชือ่ของคณุในฟิลด์เจา้ของ 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

หากตอ้งการตรวจดูรายการทัง้หมด ใหส้รา้งรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีอ่ยู่ คลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM On 
Demand รายการเหล่านี้เป็นรายการสาํหรบัดูอยา่งเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้ 

การดสู่วนโปรไฟลน์ายหน้าท่ีแก้ไขล่าสดุของฉัน 
สว่นโปรไฟล์นายหน้าทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉันจะแสดงโปรไฟลน์ายหน้าทีค่ณุเป็นเจา้ของและมกีารแกไ้ขลา่สดุ ในการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 
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การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจโปรไฟลน์ายหน้าของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจโปรไฟล์นายหน้าของคณุได้: 

 รายการโปรไฟลน์ายหน้า 

 โปรไฟลน์ายหน้าทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 โปรไฟลน์ายหน้าของฉัน 

 โปรไฟลน์ายหน้าในประเทศทัง้หมด 

การเพิม่ส่วนในโฮมเพจโปรไฟลน์ายหน้า 

1 ในโฮมเพจโปรไฟล์นายหน้า ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงร่าง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจโปรไฟลน์ายหน้า ใหค้ลกิลกูศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัการสว่นในเพจนัน้ จากนัน้คลกิ บนัทกึ 

 

 

 
 

การจดัการโปรไฟลน์ายหน้า 
สาํหรบัขัน้ตอนเพิม่เตมิทัว่ไปของเรคคอรด์ทัง้หมด โปรดดูที ่การทาํงานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

 

 

 
 

ฟิลดโ์ปรไฟลน์ายหน้า 
ใชเ้พจแกไ้ขโปรไฟลน์ายหน้าเพือ่เพิม่โปรไฟล์นายหน้าหรอือปัเดตรายละเอยีดของโปรไฟลน์ายหน้าทีม่อียู่ เพจแกไ้ขโปรไฟลน์ายหน้าจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของโปรไฟลน์ายหน้า 



โปรไฟลน์ายหน้า 
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หมายเหตุ:  ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ของประเภทเรคคอรด์ ฟิลด ์และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้  

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลสถิติประชากร 

ชือ่โปรไฟลน์ายหน้า ชือ่โปรไฟลน์ายหน้า เพือ่หลกีเลีย่งการซํ้ากนัของเรคคอรด์ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชช้ือ่ตามชือ่ทีบ่รษิทัตัง้ไวเ้ป็นตวัย่อ ตวัพมิพใ์หญ่ และอืน่ๆ 

คูค่า้ ชือ่นายหน้าทีเ่ป็นเจา้ของโปรไฟลน์ี้ 

ชอ่งทางย่อย คาํอธบิายความคุม้ครองของนายหน้า ตวัเลอืกต่างๆ ไดแ้ก:่ ทัว่โลก ทอ้งถิน่ ในประเทศ ในพืน้ที ่
และผูข้ายสง่ 

การแบ่งส่วน คาํอธบิายการแบ่งสว่นของนายหน้า ตวัเลอืกต่างๆ ไดแ้ก:่ การพาณชิย์ การเตบิโต และรา้นคา้ปลกี 

ปีโปรไฟลน์ายหน้า ปีทีโ่ปรไฟล์นายหน้ามผีล 

หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขโทรศพัทข์องนายหน้า 

หมายเลขแฟกซ ์ หมายเลขแฟกซข์องนายหน้า 

เวบ็ไซต์ ทีอ่ยู ่URL ของนายหน้า 

ประเทศ ประเทศทีน่ายหน้าอยู่ 

ทีอ่ยู ่1 ทีอ่ยู่ของนายหน้า 

ทีอ่ยู ่2 ทีอ่ยู่ของนายหน้า 

เมอืง เมอืงทีน่ายหน้าอยู่ 

จงัหวดั รฐั (ในเขตอํานาจศาล เชน่ สหรฐัอเมรกิาทีใ่ชร้ฐั) หรอืจงัหวดั (ในเขตอํานาจศาล เชน่ 
แคนาดาทีใ่ชจ้งัหวดั) ทีน่ายหน้าอยู่ เชน่ CA สาํหรบัแคลฟิอรเ์นยี หรอื ON สาํหรบัออนเทรโีอ 

รหสัไปรษณยี์ รหสัไปรษณยี์ (ในสหรฐัอเมรกิา) หรอืรหสัไปรษณยี์ (ในเขตอํานาจศาลอืน่ๆ) 
ของทีอ่ยูข่องนายหน้า 

เบด็เตลด็ 

ภาพรวมของบรษิทั ภาพรวมของนายหน้า 

ขอ้มลูการเตบิโตในอดตีและในอนาคตของบรษิทั คาํอธบิายการเตบิโตในอดตีและในอนาคตของนายหน้า 

โครงสรา้งพืน้ที/่ภูมภิาค คาํอธบิายโครงสรา้งพื้นทีแ่ละภูมภิาคของนายหน้า 
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12 รถยนต ์

Oracle CRM On Demand จดัเตรยีมประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ทีม่ขีอ้มลูรถยนต์:  

 ยานพาหนะ ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่ตดิตามประวตักิารขายและประวตักิารบรกิารของยานพาหนะ 

 ตวัแทนจาํหน่าย ใชเ้พจเหลา่นี้เพือ่จดัการขอ้มลูตวัแทนจําหน่าย 

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอรด์มอียู่ใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition เทา่นัน้ 
 

ตวัแทนจาํหน่าย 
ใชโ้ฮมเพจตวัแทนจําหน่าย ในการจดัทาํ อปัเดต และตดิตามเรคคอรด์ตวัแทนจําหน่าย 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะกาํหนดแทบ็ทีค่ณุจะใชง้านได ้หากความรบัผดิชอบในงานของคุณไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูตวัแทนจําหน่ายดว้ย คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็ 
ตวัแทนจําหน่าย ได ้
 

การทาํงานกบัโฮมเพจตวัแทนจาํหน่าย 
โฮมเพจตวัแทนจําหน่าย คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการตวัแทนจําหน่าย 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งของโฮมเพจตวัแทนจําหน่าย นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่สว่นลงในเพจและลบสว่นออกจากเพจได ้ 

การจดัทาํตวัแทนจาํหน่าย 
คณุสามารถจดัทาํตวัแทนจําหน่ายไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นตวัแทนจําหน่ายทีดู่ลา่สดุของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ตวัแทนจําหน่าย (ในหน้า 
713) 

การทาํงานกบัรายการตวัแทนจาํหน่าย 
สว่นรายการตวัแทนจําหน่ายจะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการมาตรฐานสาํหรบัตวัแทนจําหน่าย 

รายการตวัแทนจาํหน่าย ฟิลเตอร ์

ตวัแทนจําหน่ายทัง้หมด ตวัแทนจําหน่ายทัง้หมดทีค่ณุมสีทิธิด์ู โดยไมค่าํนึงถงึบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของตวัแทนจําหน่ายนัน้  



รถยนต ์
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รายการตวัแทนจาํหน่าย ฟิลเตอร ์

ตวัแทนจําหน่ายของฉัน ตวัแทนจําหน่ายทีม่ชี ือ่คุณในฟิลด์เจา้ของ 

ตวัแทนจําหน่ายทีแ่กไ้ขลา่สดุ ตวัแทนจําหน่ายทัง้หมดทีม่ชี ือ่คุณในฟิลด์เจา้ของ โดยเรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้

การดตูวัแทนจาํหน่ายท่ีแก้ไขล่าสุด 
สว่นตวัแทนจําหน่ายทีดู่ลา่สดุของฉัน จะแสดงตวัแทนจําหน่ายทีค่ณุดูลา่สดุ  

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การดโูอกาสทางการขายท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแทนจาํหน่าย 
สว่นโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแทนจําหน่ายจะแสดงโอกาสทางการขายสงูสดุทีก่าํหนดใหค้ณุ 

ในการขยายรายการโอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแทนจําหน่าย ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนในโฮมเพจตวัแทนจาํหน่ายของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดลงในโฮมเพจตวัแทนจําหน่ายของคณุได:้ 

 ตวัแทนจําหน่ายทีจ่ดัทําลา่สดุ 

 ตวัแทนจําหน่ายทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 ตวัแทนจําหน่ายทีจ่ดัทําลา่สดุของฉัน 

 ตวัแทนจําหน่ายทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นรายงานตัง้แต่หนึง่สว่นขึน้ไป (ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจตวัแทนจําหน่ายของคณุได้) 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจตวัแทนจาํหน่ายของคณุ 

1 ในโฮมเพจตวัแทนจําหน่าย คลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจตวัแทนจําหน่าย ใหค้ลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัการสว่นต่างๆ ในเพจนัน้ 

3 คลกิ บนัทกึ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูตวัแทนจําหน่ายทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์ตวัแทนจําหน่าย (ในหน้า 713) 



ตวัแทนจาํหน่าย 
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 การจดัการตวัแทนจําหน่าย (ในหน้า 713) 
 

การจดัการตวัแทนจาํหน่าย 
ในการจดัการตวัแทนจําหน่าย ใหท้าํงานต่อไปนี้: 

 การจดัทาํเรคคอร์ด (ในหน้า 47) 

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97) 

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การโอนความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 124) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 

 การจดัการกบัปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 169) 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูตวัแทนจําหน่ายทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ตวัแทนจําหน่าย (ในหน้า 711) 

 ฟิลด์ตวัแทนจําหน่าย (ในหน้า 713) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจตวัแทนจําหน่าย (ในหน้า 711) 

 การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) 
 

ฟิลดต์วัแทนจาํหน่าย 
ใชเ้พจการแกไ้ขตวัแทนจําหน่าย เพือ่เพิม่ตวัแทนจําหน่ายหรอือปัเดตรายละเอยีดของตวัแทนจําหน่ายทีม่อียู่แลว้ เพจการแกไ้ขตวัแทนจําหน่าย จะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของตวัแทนจําหน่าย 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืก ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลตวัแทนจาํหน่ายหลกั 

ชือ่ ชือ่ของตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ จํานวนอกัษรจํากดัที ่100 ตวั 

หมายเลขโทรศพัท ์ หมายเลขโทรศพัทข์องตวัแทนจําหน่าย 

ประเภทตวัแทนจําหน่าย ประเภทตวัแทนจําหน่าย เชน่ ตวัแทนจําหน่ายรถบรรทุก จํานวนอกัษรจํากดัที ่20 ตวั 

เวบ็ไซต์ เวบ็ไซต์ของตวัแทนจําหน่าย จํานวนอกัษรจํากดัที ่50 ตวั 

อเีมล ์  ทีอ่ยู่อเีมลข์องผูต้ดิตอ่ของตวัแทนจําหน่าย จํานวนอกัษรจํากดัที ่50 ตวั 

หมายเหตุ: ไมม่ฟิีลด์ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็และรบัสนิคา้ต่อไปนี้ตามคา่ดฟีอลต์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งตัง้คา่ในเพจรายละเอยีดของตวัแทนจําหน่ายโดยใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของสว่นเพิม่เตมิ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่เพจรายละเอยีด โปรดดูที ่
การปรบัแต่งโครงรา่งของเพจแบบสแตตกิ 

ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ 1, 2, 3  ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ของตวัแทนจําหน่าย  

หมายเหตุ: หากตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
และฟิลด์ทีอ่ยู่จะเปลีย่นไปเพือ่ใหต้รงตามขอ้กาํหนดสาํหรบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูที ่ทีอ่ยู ่

เมอืงทีเ่รยีกเกบ็ ไมม่ ี 

ประเทศทีเ่รยีกเกบ็ ประเทศทีร่ะบุในทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ของตวัแทนจําหน่าย คา่ดฟีอลตท์ีใ่ชไ้ดค้อืชือ่ของทกุประเทศในโลก คา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัสหรฐัฯ คอื USA Oracle 
CRM On Demand ไมอ่นุญาตใหคุ้ณแกไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่นทาํการอมิปอรต์ขอ้มลูใดๆ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารทีเ่รยีกเ
กบ็ 

หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้กบัฟิลด์นี้: นคิม/สว่น, รหสั CEDEX, ทีอ่ยู ่4, URB และเมอืง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่

จงัหวดัทีเ่รยีกเกบ็ หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชใ่นสหรฐัฯ ใหแ้มปส่วนของทีอ่ยู่ต่อไปนี้ หรอืทีเ่ทยีบเทา่กบัรฐัของสหรฐัฯ ลงในฟิลด์นี้: รฐั MEX, รฐั BRA, เขต, 
สว่นพืน้ที,่ เกาะ, จงัหวดั, พืน้ที,่ เอมเิรต และ แควน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 

รฐัในสหรฐัอเมรกิาทีเ่รยีกเกบ็ 

 

คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด ้คอื คาํย่อมาตรฐานสองตวัอกัษรสาํหรบัรฐัทัง้หมดในสหรฐัฯ โดยใชต้วัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด Oracle CRM On 
Demand จะไมอ่นุญาตใหคุ้ณแกไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่นทาํการอมิปอรต์ขอ้มลูใดๆ 

รหสัไปรษณยี์ทีเ่รยีกเกบ็ ไมม่ ี 

ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ 1, 2, 3 ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ของตวัแทนจําหน่าย สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการแมปฟิลด์ทีอ่ยู่ตามประเทศ โปรดดทูี ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่

หมายเหตุ: หากตัง้คา่ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัสาํหรบับรษิทัของคณุ ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดยีว 
และฟิลด์ทีอ่ยู่จะเปลีย่นไปเพือ่ใหต้รงตามขอ้กาํหนดสาํหรบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั โปรดดูที ่ทีอ่ยู ่

เมอืงทีส่ง่สนิคา้ ไมม่ ี 

ประเทศทีส่ง่สนิคา้ 

 

คา่ดฟีอลตท์ีใ่ชไ้ดค้อืชือ่ของทกุประเทศในโลก คา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัสหรฐัฯ คอื USA Oracle CRM On Demand 
ไมอ่นุญาตใหคุ้ณแกไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่นทาํการอมิปอรต์ขอ้มลูใดๆ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่

ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคารทีส่ง่สนิค้
า 

 

หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่นอกสหรฐัอเมรกิา ใหแ้มปรายการทีอ่ยู่ต่อไปนี้กบัฟิลด์นี้: นคิม/สว่น, รหสั CEDEX, ทีอ่ยู ่4, URB และเมอืง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู ่



ตวัแทนจาํหน่าย 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

จงัหวดัทีส่ง่สนิคา้ หากไฟลข์องคุณมทีีอ่ยู่ทีไ่มใ่ชใ่นสหรฐัฯ ใหแ้มปส่วนของทีอ่ยู่ต่อไปนี้ หรอืทีเ่ทยีบเทา่กบัรฐัของสหรฐัฯ ลงในฟิลด์นี้: รฐั MEX, รฐั BRA, เขต, 
สว่นพืน้ที,่ เกาะ, จงัหวดั, พืน้ที,่ เอมเิรต และ แควน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 

รฐัในสหรฐัอเมรกิาทีส่ง่สนิคา้ คา่ดฟีอลต์ทีใ่ชไ้ด ้คอื คาํย่อมาตรฐานสองตวัอกัษรสาํหรบัรฐัทัง้หมดในสหรฐัฯ โดยใชต้วัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด Oracle CRM On 
Demand จะไมอ่นุญาตใหคุ้ณแกไ้ขคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีอ่มิปอรต์ตรงกบัคา่ทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัฟิลด์นี้กอ่นทาํการอมิปอรต์ขอ้มลูใดๆ 

รหสัไปรษณยี์ทีส่ง่สนิคา้ ไมม่ ี 

  

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

สถานะ สถานะของตวัแทนจําหน่าย เชน่ ใชง้าน 

ตวัแทนจําหน่ายหลกั ตวัแทนจําหน่ายหลกัของเรคคอรด์ตวัแทนจําหน่ายปจัจุบนั  

สกลุเงนิ สกลุเงนิทีจ่า่ย 

การจดัอนัดบั การจดัอนัดบัของตวัแทนจําหน่ายนี้เทยีบกบัตวัแทนอืน่ๆ โดยทัว่ไปเพือ่จุดประสงคด์า้นการขายหรอืการบรกิาร จํานวนอกัษรจํากดัที ่22 ตวั 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์ตวัแทนจําหน่าย 

โดยทัว่ไปเจา้ของเรคคอรด์สามารถอปัเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอรด์ใหก้บัเจา้ของอืน่ หรอืลบเรคคอร์ด อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจปรบัระดบัการเขา้ใชเ้พือ่จํากดัหรอืขยายการเขา้ใชข้องผูใ้ช ้

คา่ในฟิลด์เจา้ของนี้มผีลต่อเรคคอรด์ทีจ่ะถูกรวมในรายงานทีคุ่ณหรอืผูจ้ดัการของคณุรนัจากเพจการวเิคราะห์ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลดส์มดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลดน์ี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

URL Universal Resource Locator (URL) ของตวัแทนจําหน่าย จํานวนอกัษรจํากดัที ่100 ตวั 

เวบ็ไซต์หลกั เวบ็ไซต์ของตวัแทนจําหน่ายหลกั จํานวนอกัษรจํากดัที ่50 ตวั 

ขัน้ตอน ระยะของการสมคัรและกระบวนการทาํสญัญาสาํหรบัตวัแทนจําหน่าย คา่ดฟีอลต์ ไดแ้ก ่ใชง้าน ใบสมคัรอยู่ระหวา่งรอดําเนนิการ ผูผ้า่นการคดัเลอืก 
สญัญาอยู่ระหวา่งรอดําเนนิการ 

ฟิลดท่ี์กาํหนดเอง 
หมายเหตุ: โดยปกต ิผูดู้แลระบบของบรษิทัซึง่บทบาทมสีทิธิ ์ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั จะเป็นผูจ้ดัทาํฟิลด์ทีก่ําหนดเอง 

ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํในเรคคอรด์บรษิทั จะปรากฏเป็นฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีเ่หมอืนกนัในเรคคอรด์ตวัแทนจําหน่ายดว้ย เนื่องจากเรคคอรด์ตวัแทนจําหน่ายจะรบัคา่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองในเรคคอรด์บรษิทั 
อย่างไรกต็าม ฟิลดท์ีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํในเรคคอรด์ตวัแทนจําหน่ายจะไมป่รากฏในเรคคอรด์บรษิทัโดยอตัโนมตั ิ

หากคุณตอ้งการดูฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีเ่หมอืนกนัทัง้ในมมุมองบรษิทัและมมุมองตวัแทนจําหน่าย 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเองในเรคคอรด์บรษิทัและทาํใหฟิ้ลด์มองเหน็ได้ทัง้มุมมองบรษิทัและมุมมองตวัแทนจําหน่าย 

หากคุณไมต่อ้งการดูฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีเ่หมอืนกนัทัง้ในมมุมองบรษิทัและมมุมองตวัแทนจําหน่าย ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเองเฉพาะบรษิทัในเรคคอรด์บรษิทั 
และทาํใหฟิ้ลด์มองเหน็ไดใ้นมุมมองบรษิทัเทา่นัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 



รถยนต ์
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ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูตวัแทนจําหน่ายทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ตวัแทนจําหน่าย (ในหน้า 711) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจตวัแทนจําหน่าย (ในหน้า 711) 

 การจดัการตวัแทนจําหน่าย (ในหน้า 713) 

 

 
 

ยานพาหนะ 
ใชเ้พจยานพาหนะ เพือ่จดัทาํ อปัเดต และตดิตามยานพาหนะ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุจะกาํหนดวา่แทบ็ใดทีคุ่ณสามารถใชง้านได้ หากความรบัผดิชอบในงานของคณุไมร่วมถงึการตดิตามขอ้มลูยานพาหนะ คณุอาจไมส่ามารถใชง้านแทบ็ยานพาหนะได้ 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจยานพาหนะ 
โฮมเพจยานพาหนะ คอื จุดเริม่ตน้ของการจดัการยานพาหนะ  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถปรบัแต่งโครงรา่งโฮมเพจยานพาหนะของคณุได ้นอกจากนี้ หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุสามารถเพิม่และลบสว่นในเพจได ้

การจดัทาํยานพาหนะ 
คณุสามารถสรา้งยานพาหนะไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม ใหม ่ในสว่นยานพาหนะทีดู่ลา่สดุของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47) และ ฟิลด์ยานพาหนะ (ในหน้า 724) 

การทาํงานกบัรายการยานพาหนะ 
สว่นรายการยานพาหนะจะแสดงรายการจํานวนหนึง่ Oracle CRM On Demand มาพรอ้มกบัชดุรายการมาตรฐาน รายการมาตรฐานทัง้หมดเป็นรายการสว่นกลาง 
คณุและผูจ้ดัการของคุณสามารถจดัทาํรายการเพิม่เตมิทีม่เีกณฑ์แตกต่างกนัได้ 

ตารางต่อไปนี้อธบิายรายการยานพาหนะมาตรฐาน 

รายการยานพาหนะ ฟิลเตอร ์

ยานพาหนะทัง้หมด รถทกุคนัเรยีงลาํดบัตามเลขทะเบยีนรถ (VIN) 

ยานพาหนะทีท่าํการแกไ้ขลา่สดุทัง้หมด ยานพาหนะทัง้หมด เรยีงลาํดบัตามวนัทีแ่กไ้ข 

ในการดูรายการ ใหค้ลกิทีช่ ือ่รายการ  

เมือ่ตอ้งการจดัทาํรายการใหม่ ใหค้ลกิ ใหม ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํรายการ โปรดดูที ่การจดัทาํและการแกไ้ขรายการ (โปรดดูที ่"การจดัทาํและแกไ้ขรายการ" ในหน้า 110)  

เมือ่ตอ้งการตรวจสอบรายการทีม่ที ัง้หมด จดัทาํรายการใหม่ หรอืด ูแกไ้ข หรอืลบรายการทีม่อียู่แลว้ ใหค้ลกิ จดัการรายการ เพจจดัการรายการยงัมรีายการมาตรฐานทีม่าพรอ้มกบั Oracle CRM 
On Demand รายการเหลา่นี้เป็นรายการสาํหรบัดูอย่างเดยีว ดงันัน้คณุไมส่ามารถแกไ้ขหรอืลบรายการได ้
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การดยูานพาหนะท่ีแก้ไขล่าสดุ 
สว่นยานพาหนะทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉันแสดงยานพาหนะทีคุ่ณดูลา่สดุ  

การดคูาํขอบริการท่ีเก่ียวข้องกบัยานพาหนะ  
สว่นคาํขอบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะแสดงขอ้มลูต่อไปนี้: 

 เลขท่ีบริการ คาํขอบรกิารทีก่าํหนดใหก้บัคุณ คลกิทีเ่ลขทีค่าํขอบรกิารเพือ่ตรวจสอบคาํขอบรกิาร 

 หวัเรื่อง ชือ่เรือ่งคาํขอบรกิาร 

 สินทรพัย์ สนิทรพัย์ทีต่รงกบัคาํขอบรกิาร 

 แสดงรายการทัง้หมด ขยายรายการของคาํขอบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะของคณุ 

เมือ่ตอ้งการขยายรายการ ใหค้ลกิ แสดงรายการทัง้หมด 

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในโฮมเพจยานพาหนะของคณุ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่สว่นบางส่วนหรอืทัง้หมดต่อไปนี้ลงในโฮมเพจยานพาหนะของคุณได:้ 

 ยานพาหนะทีจ่ดัทาํลา่สดุ 

 ยานพาหนะทีแ่กไ้ขลา่สดุ 

 ยานพาหนะทีจ่ดัทาํลา่สดุของฉัน 

 ยานพาหนะทีแ่กไ้ขลา่สดุของฉัน 

 สว่นของรายงานสว่นหนึ่งหรอืมากกวา่นัน้ (ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถกาํหนดใหแ้สดงสว่นของรายงานบนโฮมเพจยานพาหนะของคณุได)้ 

ดําเนนิการดงัต่อไปนี้เพือ่เพิม่สว่นในโฮมเพจยานพาหนะ 

ในการเพิม่ส่วนในโฮมเพจยานพาหนะของคุณ 

1 ในโฮมเพจยานพาหนะ ใหค้ลกิ แกไ้ขโครงรา่ง 

2 ในเพจโครงรา่งโฮมเพจยานพาหนะ คลกิลูกศรเพือ่เพิม่หรอืลบสว่น และจดัรปูแบบสว่นในเพจ 

3 คลกิ บนัทกึ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูยานพาหนะทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 ฟิลด์ยานพาหนะ (ในหน้า 724) 

 การจดัการยานพาหนะ (ในหน้า 718) 
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การจดัการยานพาหนะ 
หวัขอ้ต่อไปนี้อธบิายถงึการตัง้คา่ทีเ่ลอืกไดซ้ึง่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถดําเนนิการไดเ้มือ่จดัการยานพาหนะใน Oracle CRM On Demand:  

 การใชง้านประเภทผลติภณัฑย์านพาหนะ (ในหน้า 720) 

 การใชง้านการเชือ่มโยงยานพาหนะในคาํขอบรกิาร (ในหน้า 719) 

คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูกระบวนการทลีะขัน้ตอนในการดําเนนิการต่อไปนี้: 

 การอปัเดตความเป็นเจา้ของยานพาหนะ (ในหน้า 721) 

 การตดิตามคาํขอบรกิารของยานพาหนะ (โปรดดูที ่"การตดิตามคาํขอบรกิารสาํหรบัยานพาหนะ" ในหน้า 720) 

 การตดิตามประวตักิารขายของยานพาหนะ (ในหน้า 721) 

 การตดิตามประวตักิารบรกิารของยานพาหนะ (ในหน้า 722) 

 การตดิตามขอ้มลูทางการเงนิของยานพาหนะ (ในหน้า 723) 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้ไมใ่ชส่ว่นหนึง่ของแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ดงันัน้ คณุสมบตันิี้อาจไมม่ใีน Oracle CRM On Demand เวอรช์นัทีค่ณุใชอ้ยู่กไ็ด้ 

สาํหรบัการดําเนนิการในแต่ละขัน้ตอนทีพ่บบ่อยในประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่ โปรดดูที:่  

 การจดัทาํเรคคอรด์ (ในหน้า 47)   

 การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ (ในหน้า 97)  

 การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีค่ณุเลอืก (ในหน้า 98) 

 การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

 การทาํงานกบัเรคคอรด์ (ในหน้า 43) 

 การเพิม่หมายเหตุ (ในหน้า 132) 

 การโอนความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 124) 

 การตดิตามสนิทรพัย์ (ในหน้า 248) (รวมถงึการเชือ่มโยงยานพาหนะกบับรษิทั) 

 การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ (ในหน้า 138) 

 การดูแนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ (ในหน้า 150) 

 การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ (ในหน้า 148) 

 การตดิตามสนิทรพัย์ (ในหน้า 248) (รวมถงึการเชือ่มโยงยานพาหนะกบับรษิทั) 

 การเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand ไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการ ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวธิใีชอ้อนไลน์ 
 
นอกจากนี้ ยงัขึน้อยู่กบัระดบัการเขา้ใชท้ีค่ณุม ีคุณอาจไมส่ามารถดําเนินขัน้ตอนทีอ่ธบิายในรายการขา้งตน้ไดท้กุขัน้ตอน 

คําแนะนํา: ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน ยานพาหนะจะรวมอยู่ในรายการบญัชพีอรต์โฟลโิอใน Oracle CRM On Demand อย่างไรกต็าม หากผูดู้แลระบบของคณุเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
ไมร่วมเรคคอรด์ยานพาหนะ/สนิทรพัย์จากบญัชพีอรต์โฟลโิอ ในโปรไฟลบ์รษิทั ยานพาหนะจะไม่รวมอยู่ในรายการบญัชพีอรต์โฟลโิอ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูยานพาหนะทีเ่กีย่วขอ้ง: 
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 ยานพาหนะ (ในหน้า 716) 

 ฟิลด์ยานพาหนะ (ในหน้า 724) 

 การทาํงานกบัโฮมเพจยานพาหนะ (ในหน้า 716) 

 การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) 

 
 

การใช้งานการเช่ือมโยงยานพาหนะในคาํขอบริการ 
โครงร่างคาํขอบรกิารเริม่ต้นจะไมแ่สดงการเชือ่มโยงกบัยานพาหนะ อย่างไรกต็ามผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถกาํหนดคา่โครงรา่งเพจคาํขอบรกิารทีก่าํหนดเองไดโ้ดยการทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

การแสดงการเชือ่มโยงกบัยานพาหนะบนเรคคอรด์คาํขอบริการ 

1 จากเพจใดๆ ใหค้ลกิ การจดัการ คลกิการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั คลกิคาํขอบรกิาร แลว้คลกิโครงรา่งเพจคาํขอบรกิาร  

2 ในรายการโครงรา่งเพจ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ 

 คลกิทีล่งิค์แกไ้ขของโครงรา่งทีม่อียุ่เพือ่ทาํการแกไ้ข 

 คลกิปุ่ม โครงรา่งใหม่ เพือ่จดัทาํโครงรา่งใหม ่

 คลกิลงิค์ คดัลอก เพือ่คดัลอกโครงรา่งทีม่อียู่ 

วซิารด์โครงรา่งเพจจะปรากฏขึน้ 

หมายเหตุ: จํานวนขัน้ตอนในวซิารด์โครงรา่งเพจอาจแตกต่างกนัไปตามลงิคโ์ครงรา่งเพจทีคุ่ณคลกิ  

3 ในขัน้ตอนที ่1 ชือ่โครงรา่ง ใหป้้อนชือ่โครงรา่งและคาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) 

4 ในขัน้ตอนที ่2 การตัง้คา่ฟิลด์ ใหเ้ลอืกลกัษณะต่างๆ ของฟิลด์ทีต่อ้งการ 

5 ในขัน้ตอนที ่3 โครงร่างฟิลด์ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟิลด์ยานพาหนะมใีหใ้ชง้านบนโครงรา่งเพจคําขอบรกิาร 

6 คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่ออกจากวซิารด์  

ตอนนี้คณุตอ้งระบุโครงรา่งใหม่ทีก่าํหนดเองใหก้บับทบาทผูใ้ช ้โดยใชว้ซิารด์ การจดัการบทบาท 

7 คลกิที ่การจดัการ แลว้คลกิ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้จากนัน้คลกิที ่การจดัการบทบาท: 

8 คน้หาบทบาททีคุ่ณตอ้งการกาํหนดโครงรา่งเพจคําขอบรกิารทีก่าํหนดเอง แลว้คลกิแกไ้ข 

9 ในขัน้ตอนที ่6 ของวซิารด์ ใหเ้ปลีย่นชือ่โครงรา่งเพจเป็นโครงรา่งเพจคาํขอบรกิารทีก่าํหนดเองสาํหรบัเรคคอรด์คาํขอบรกิาร 

10 คลกิเสรจ็สิน้เพือ่ออกจากวซิารด์ 

หมายเหตุ: ดว้ยการเปิดใชง้านการเชือ่มโยงยานพาหนะ คณุยงัสามารถอปัเดตโครงรา่งเพจคน้หายานพาหนะเพือ่เปลีย่นตวัเลอืกการเชือ่มโยงทีผู่ใ้ชม้องเหน็ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การจดัการโครงรา่งการคน้หา  

 

 



รถยนต ์

 

720  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

 

การใช้งานประเภทผลิตภณัฑย์านพาหนะ 
โดยปกตใินการเพิม่ผลติภณัฑ์ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะใชส้ว่นการจดัการเนื้อหา ในเครือ่งมอืผูด้แูลระบบ สาํหรบัยานพาหนะ 
ผูดู้แลระบบสามารถอปัเดตเรคคอรด์ผลติภณัฑด์ว้ยฟิลด์ประเภทผลติภณัฑท์ีก่าํหนดไวส้าํหรบัยานพาหนะได้ 
โปรดสงัเกตวา่ประเภทผลติภณัฑส์าํหรบัเรคคอรด์ยานพาหนะจะไม่แสดงในโครงรา่งดฟีอลต์ของผลติภณัฑ์ ในการใชง้านประเภทผลติภณัฑส์าํหรบัยานพาหนะ 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถสรา้งโครงรา่งเพจผลติภณัฑท์ีก่าํหนดเองโดยทาํตามขัน้ตอนในกระบวนการต่อไปนี้ 

การแสดงประเภทผลิตภณัฑ์สาํหรบัเรคคอรด์ยานพาหนะ   

1 จากเพจใดๆ ใหค้ลกิ การจดัการ, การปรบัแต่งแอปพลเิคชนั, ผลติภณัฑ,์ โครงรา่งเพจผลติภณัฑ ์และคดัลอกโครงรา่งมาตรฐานเพจผลติภณัฑ ์ไปยงัโครงรา่งใหม ่

2 ทาํตามวซิารด์โครงรา่งเพจสาํหรบัผลติภณัฑด์งันี้: 

a ในขัน้ตอนที ่1 ใสช่ือ่โครงรา่งของคณุ 

b ในขัน้ตอนที ่2 เลอืกชอ่ง จําเป็น ของประเภทผลติภณัฑ์ 

c ในขัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบวา่มฟิีลด์ ประเภทผลติภณัฑ์ แสดงอยู่ในสว่นขอ้มลูผลติภณัฑห์ลกั ทางดา้นขวา 

d คลกิเสรจ็สิน้เพือ่ออกจากวซิารด์ 

3 ระบุโครงรา่งใหมท่ีก่าํหนดเองใหก้บับทบาทผูใ้ชต้ามตอ้งการ โดยใชว้ซิารด์ การจดัการบทบาท  

a คลกิที ่การจดัการ แลว้คลกิ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคมุการเขา้ใช ้จากนัน้คลกิที ่การจดัการบทบาท: 

b คน้หาบทบาททีคุ่ณตอ้งการระบุใหก้บัโครงรา่งเพจผลติภณัฑท์ีก่าํหนดเอง แลว้คลกิ แกไ้ข 

c ในขัน้ตอนที ่6 ของวซิารด์ ใหเ้ปลีย่นชือ่โครงรา่งเพจเป็นโครงรา่งเพจผลติภณัฑท์ีก่าํหนดเองสาํหรบัเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ 

d คลกิ เสรจ็สิน้ เพือ่ออกจากวซิารด์  

ผูใ้ชท้ีม่กีารแกไ้ขบทบาทสามารถจดัทาํเรคคอรด์ผลติภณัฑท์ีม่ฟิีลด์ ประเภทผลติภณัฑ ์ไดโ้ดยใชฟ้งักช์นัการจดัการขอ้มลู สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่ผลติภณัฑ์ โปรดดูที ่
การตัง้คา่ผลติภณัฑข์องบรษิทั 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่ผลติภณัฑข์องบรษิทั 
 

การติดตามคาํขอบริการสาํหรบัยานพาหนะ 
เมือ่คณุตอ้งการตรวจดู อปัเดต หรอืสรา้งคาํขอบรกิารสาํหรบัยานพาหนะ ใหอ้ปัเดตเรคคอรด์ยานพาหนะ หรอืสรา้งคาํขอบรกิารสาํหรบัยานพาหนะทีถู่กเชือ่มโยง 

การติดตามคาํขอบริการสาํหรบัยานพาหนะ 

1 ใหเ้ลอืกยานพาหนะทีคุ่ณตอ้งการตดิตาม  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกยานพาหนะ โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดยานพาหนะ เลือ่นลงมาแลว้คลกิ ใหม ่ในแถบชือ่คาํขอบรกิาร 
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หมายเหตุ: ขณะสรา้งคาํขอบรกิาร การเลอืกตวัแทนจําหน่ายจะทําใหผู้ใ้ชส้ามารถเปลีย่นจากคน้หาผูต้ดิต่อทัง้หมดเป็นผูต้ดิต่อสาํหรบัผูแ้ทนจําหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งได ้
คณุสามารถเปลีย่นฟิลเตอรเ์พือ่ทาํการสบืคน้ไดต้ามตอ้งการ  

3 ในเพจการแกไ้ขคาํขอบรกิาร กรอกขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ย 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูของฟิลด์บางฟิลด์สาํหรบัประวตักิารบรกิาร 

ฟิลด ์ ความเหน็ 

เลขทีบ่รกิาร Oracle CRM On Demand จะสรา้งเลขทีน่ี้ข ึน้ 

หวัเรือ่ง  ชือ่หรอืคาํอธบิายโดยยอ่ของกจิกรรมนี้ 

ลาํดบัความสาํคญั ลาํดบัความสาํคญัของคาํขอบรกิาร เชน่ 1-เรว็ทีส่ดุ, 2-สงู หรอื 3-ปานกลาง 

สถานะ สถานะของคาํขอบรกิาร เชน่ เปิดอยู ่รอดําเนนิการ หรอืปิดแลว้  

เวลาทีเ่ปิด จะระบุเวลาทีเ่ปิดคาํขอบรกิาร Oracle CRM On Demand จะสรา้งขอ้มลูนี้ข ึน้ 

ผูต้ดิต่อ  ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอบรกิารนี้  

ตวัแทนจําหน่าย ตวัแทนจําหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํขอบรกิารนี้  

เจา้ของ เจา้ของคาํขอบรกิาร  

หมายเหตุ: ขณะสรา้งคาํขอบรกิาร โดยคา่ดฟีอลต์ การเลอืกตวัแทนจําหน่ายจะเปลีย่นผูต้ดิต่อทัง้หมดเป็นผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแทนจําหน่ายรายนัน้ 
สามารถเปลีย่นฟิลเตอรเ์พือ่สบืคน้ผูต้ดิต่อทัง้หมดได ้ 

 
 

การอปัเดตความเป็นเจา้ของยานพาหนะ 
เมือ่ขายยานพาหนะแลว้ ใหอ้ปัเดตเรคคอรด์ของยานพาหนะเพือ่ตดิตามความเป็นเจา้ของยานพาหนะนัน้ 

1 เลอืกยานพาหนะ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกยานพาหนะ โปรดดทูี ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดยานพาหนะ ใหค้ลกิ แกไ้ข ในแถบชือ่ 

โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์ในเพจรายละเอยีดยานพาหนะที ่ฟิลด์ยานพาหนะ (ในหน้า 724) 

3 ในเพจการแกไ้ขยานพาหนะ ใหอ้ปัเดตฟิลด ์ผูเ้ป็นเจา้ของ ในเรคคอรด์ยานพาหนะ 

4 บนัทกึเรคคอรด์: 

 ในการบนัทกึเรคคอรด์นี้แลว้เปิดเพจรายละเอยีดยานพาหนะ (ซึง่คณุสามารถเชือ่มโยงขอ้มลูกบัเรคคอรด์นี้) ใหค้ลกิ บนัทกึ 

 ในการบนัทกึเรคคอรด์นี้แลว้เปิดเพจแกไ้ข (ซึง่คุณสามารถจดัทาํเรคคอรด์ยานพาหนะอืน่) ใหค้ลกิ บนัทกึและสรา้งยานพาหนะ 
 

การติดตามประวติัการขายของยานพาหนะ 
เมือ่คณุตอ้งการตรวจสอบ อปัเดต หรอืจดัทาํประวตักิารขายสาํหรบัยานพาหนะ ใหอ้ปัเดตเรคคอรด์ของยานพาหนะ  
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ในการติดตามประวติัการขายของยานพาหนะ 

1 เลอืกยานพาหนะ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกยานพาหนะ โปรดดทูี ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดยานพาหนะ เลือ่นลงมาทีส่่วนประวตักิารขาย แลว้คลกิ เพิม่ ในแถบชือ่ 

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นประวตักิารขายในเพจรายละเอยีดยานพาหนะของคณุ ใหค้ลกิลงิค์แกไ้ขโครงรา่งทีม่มุบนดา้นขวาของเพจนัน้ 
และเพิม่สว่นประวตักิารขายเขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ หากไมม่สี่วนใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคุณ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณ 

3 ในเพจการแกไ้ขประวตักิารขาย ใหป้้อนขอ้มลู 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูเกีย่วกบัฟิลด์บางประการสาํหรบัประวตักิารขาย 

ฟิลด ์ ความเห็น 

เลขทีก่ารขาย ตวัเลขทีร่ะบบสรา้งขึ้น 

รหสัสกลุเงนิ คา่ดฟีอลต์คอืสกลุเงนิของคณุ 

ชือ่เจา้ของ เมือ่คณุเลอืกนามสกลุ ฟิลด์นี้จะถูกป้อนขอ้มลู 

นามสกลุของเจา้ของ เจา้ของยานพาหนะ 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การติดตามประวติัการบริการของยานพาหนะ 
เมือ่คณุตอ้งการตรวจสอบ อปัเดต หรอืจดัทาํประวตักิารบรกิารของยานพาหนะ ใหอ้ปัเดตเรคคอรด์ของยานพาหนะ ประวตักิารบรกิารสามารถรวมคําขอบรกิารและบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะได้ 

ในการติดตามประวติัการบริการของยานพาหนะ 

1 เลอืกยานพาหนะ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกยานพาหนะ โปรดดทูี ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 ในเพจรายละเอยีดยานพาหนะ เลือ่นลงมาแลว้คลกิ เพิม่ ในแถบชือ่ประวตักิารบรกิาร 

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นประวตักิารบรกิารในเพจรายละเอยีดยานพาหนะของคุณ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงรา่งทีม่มุบนดา้นขวาของเพจนัน้ 
และเพิม่สว่นประวตักิารบรกิารเขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

3 ในเพจการแกไ้ขประวตักิารบรกิาร กรอกขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ย 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูของฟิลด์บางฟิลด์สาํหรบัประวตักิารบรกิาร 

 

ฟิลด ์ ความเห็น 

เลขทีป่ระวตักิารบรกิาร เลขทีข่องประวตักิารบรกิารซึง่จํากดัไวท้ี ่30 ตวัอกัษร Oracle CRM On Demand จะสรา้งหมายเลขนี้ข ึน้ 
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ฟิลด ์ ความเห็น 

เลขทีค่าํขอบรกิาร เรคคอรด์คาํขอบรกิารทีเ่ชือ่มโยงกบัประวตักิารบรกิารนี้ ไมเ่กนิ 64 ตวัอกัษร 

นามสกลุของเจา้ของ เจา้ของยานพาหนะ ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร 

วนัทีใ่หบ้รกิาร คา่ดฟีอลต์คอืวนัทีข่องวนันี้ 

รหสัสกลุเงนิ คา่ดฟีอลต์คอืสกลุเงนิของคณุ ไมเ่กนิ 20 ตวัอกัษร 

ชือ่บรกิาร ชือ่หรอืตวัเลขทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ประวตักิารบรกิาร ไมเ่กนิ 100 ตวัอกัษร 

แบรนด์ ผูผ้ลติหรอืแบรนด์ยานพาหนะ อ่านอย่างเดยีว 

ชือ่เจา้ของ เมือ่คณุเลอืกนามสกลุ ฟิลด์นี้จะถูกป้อนขอ้มลู ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร 

ผูใ้หบ้รกิาร ตวัแทนจําหน่ายหรอืผูใ้หบ้รกิารทีใ่หบ้รกิารยานพาหนะ ไมเ่กนิ 100 ตวัอกัษร 

คาํอธบิาย ฟิลด์นี้จํากดัจํานวนตวัอกัษรไวท้ี ่16,350 ตวั 

4 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การติดตามข้อมูลทางการเงินของยานพาหนะ 
คณุสามารถตดิตามขอ้มลูทางการเงนิของยานพาหนะได้ 

ในการติดตามข้อมูลทางการเงินของยานพาหนะ 

1 เลอืกยานพาหนะ 

สาํหรบัคาํแนะนําในการเลอืกยานพาหนะ โปรดดทูี ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) 

2 บนเพจรายละเอยีดยานพาหนะ เลือ่นลงมาแลว้คลกิ เพิม่ ในแถบชือ่ขอ้มลูทางการเงนิ 

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็สว่นขอ้มลูทางการเงนิในเพจรายละเอยีดยานพาหนะของคุณ ใหค้ลกิลงิคแ์กไ้ขโครงร่างทีม่มุบนดา้นขวาของเพจนัน้ 
และเพิม่สว่นขอ้มลูทางการเงนิเขา้ไปในโครงรา่งเพจของคณุ หากไม่มสีว่นใหเ้พิม่ในโครงรา่งเพจของคณุ ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

3 บนเพจการแกไ้ขขอ้มลูทางการเงนิ ใหก้รอกขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ย 

ตารางต่อไปนี้อธบิายขอ้มลูของบางฟิลด์สาํหรบัขอ้มลูทางการเงนิ 

ฟิลด ์ ความเห็น 

เลขทีร่ายละเอยีดการเงนิ ตวัเลขทีร่ะบบสรา้งขึ้น ไมเ่กนิ 15 ตวัอกัษร 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิ ไมเ่กนิ 30 ตวัอกัษร 
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ฟิลดย์านพาหนะ 
ใชเ้พจแกไ้ขยานพาหนะเพือ่เพิม่ยานพาหนะหรอือปัเดตรายละเอยีดยานพาหนะทีม่อียู่ เพจแกไ้ขยานพาหนะจะแสดงชดุฟิลด์ทัง้หมดของยานพาหนะ 

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัไดห้ลากหลายวธิ ีเชน่ การเปลีย่นชือ่ประเภทของเรคคอรด์ ฟิลด์ และตวัเลอืกในรายการสาํหรบัเลอืก ดงันัน้ 
ขอ้มลูทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูมาตรฐานทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางนี้ 

ตารางดงัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์บางฟิลด ์

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลยานพาหนะหลกั 

เลขกาํกบัยานพาหนะ หมายเลข ID ยานพาหนะ (VIN) ไมเ่กนิ 100 ตวัอกัษร 

ยีห่อ้ ผูผ้ลติหรอืแบรนด์ของยานพาหนะ คา่ดฟีอลต ์ไดแ้ก่ Metro Motors Toyota และไมร่ะบุแบรนด์  

รุน่ รุน่ของยานพาหนะ คา่ดฟีอลต์ ไดแ้ก ่4Runner และ Tacoma 

ปี ปีทีผ่ลติยานพาหนะ รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ป็นตวัเลข และไม่รบัตวัอกัษรทีไ่มใ่ชต่วัเลข  

ชือ่ผลติภณัฑ์ ชือ่ของผลติภณัฑ ์

โดยปกตแิลว้ ในการเพิม่ผลติภณัฑ์ ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะใชฟ้งักช์นัการจดัการขอ้มลู สาํหรบัยานพาหนะ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถอปัเดตเรคคอรด์ผลติภณัฑโ์ดยตัง้คา่ฟิลดป์ระเภทผลติภณัฑเ์ป็น ยานพาหนะ ได ้
โปรดสงัเกตวา่ประเภทผลติภณัฑจ์ะไมแ่สดงอยู่ในโครงร่างดฟีอลต์ของผลติภณัฑ ์  

ขัน้ตอนในการแสดงประเภทผลติภณัฑข์องยานพาหนะอธบิายอยู่ใน การใชง้านประเภทผลติภณัฑ์ยานพาหนะ (ในหน้า 720) 

ตกแต่ง อุปกรณ์ตกแต่งยานพาหนะ คา่ดฟีอลต์ ไดแ้ก ่2WD และ Prerunner 

ประตู จํานวนประตูของยาพาหนะ คา่ดฟีอลต์ ไดแ้ก ่2 ประตู 3 ประต ูและ 4 ประตู 

สภีายนอก สขีองยานพาหนะ 

สกลุเงนิของยานพาหนะ การกาํหนดสกลุเงนิสาํหรบัราคายานพาหนะ เชน่ ดอลลา่รส์หรฐัฯ (USD) 

เจา้ของ เจา้ของเรคคอรด์ยานพาหนะ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์เจา้ของหรอืฟิลด์สมดุบนัทกึหรอืทัง้สองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ และฟิลด์หนึง่หรอืทัง้สองฟิลด์อาจเวน้วา่ง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั 
และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ (ในหน้า 44) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมของยานพาหนะ 

ใชแ้ลว้/ใหม ่ ยานพาหนะนัน้ใชแ้ลว้หรอืใหม่ 

ประเภทผลติภณัฑ์ ประเภทของยานพาหนะ ไมเ่กนิ 30 ตวัอกัษร 

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเทา่นัน้ 

สภีายใน สดีา้นในของยานพาหนะ ตวัอย่างเชน่ สแีดง  

เกยีร ์ ประเภทเกยีรข์องยานพาหนะ คา่ดฟีอลต์ ไดแ้ก ่อตัโนมตั ิเปลีย่นดว้ยมอื และแต่งเอง 

เครือ่งยนต์ ประเภทเครือ่งยนต์ของยานพาหนะ คา่ดฟีอลต์ ไดแ้ก ่4 สบู 6 สบู 8 สบู 10 สบู และแต่งเอง 

ตวัรถ ประเภทตวัรถของยานพาหนะ ตวัอย่างเชน่ คเูป้ หรอืคาบรโิอเลต็ 



ยานพาหนะ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ผูเ้ป็นเจา้ของ ประเภทความเป็นเจา้ของยานพาหนะ ตวัอย่างเชน่ ธุรกจิ หรอืรถของบรษิทั 

ผูต้ดิต่อ บุคคลตดิต่อของยานพาหนะ ไมเ่กนิ 100 ตวัอกัษร 

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเทา่นัน้ 

บรษิทั บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะ 

สาขาบรษิทั ทีต่ัง้ของบรษิทั ไมเ่กนิ 50 ตวัอกัษร 

หมายเหตุ: ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดยีวเทา่นัน้ 

ตวัแทนจําหน่าย ชือ่ของตวัแทนจําหน่ายยานพาหนะ ไมเ่กนิ 100 ตวัอกัษร 

ตวัแทนจําหน่ายทีใ่หบ้รกิาร ชือ่ของตวัแทนบรกิารของยานพาหนะ ไมเ่กนิ 100 ตวัอกัษร 

ราคาขายปลกีทีแ่นะนําของผูผ้ลติ ราคาขายปลกีทีแ่นะนําของผูผ้ลติ (MSRP) ในสกลุเงนิทีใ่ชใ้นเรคคอรด์ยานพาหนะ ไมเ่กนิ 22 ตวัอกัษร 

ราคาในใบแจง้หนี้ของตวัแทนจําหน่าย ราคาในใบแจง้หนี้ของตวัแทนจําหน่ายในสกลุเงนิทีใ่ชใ้นเรคคอรด์ยานพาหนะ ไมเ่กนิ 22 ตวัอกัษร 

สถานะ สถานะปจัจุบนัของยานพาหนะ ตวัอย่างเชน่ การผลติ 

ทีต่ัง้ ทีต่ัง้ของยานพาหนะ ตวัอย่างเชน่ ลอ็ตตวัแทนจาํหน่าย  

เลขไมลป์จัจุบนั เลขไมลป์จัจุบนัทีป่รากฏบนมเิตอรว์ดัระยะทางของยานพาหนะ ไมเ่กนิ 22 ตวัอกัษร (ตวัเลข) 

ประเภทการรบัประกนั ประเภทการรบัประกนัทีม่มีาพรอ้มกบัยานพาหนะ เชน่ เตม็ หรอืเพิม่เตมิ  

เลขทีใ่บอนุญาต เลขทีใ่บอนุญาตของเจา้ของ ไมเ่กนิ 30 ตวัอกัษร 

รฐัในใบอนุญาต รฐัทีใ่ชใ้บอนุญาตทีอ่อก  

คาํอธบิาย ไมเ่กนิ 250 ตวัอกัษร 

หมายเหตุ:ในการตัง้คา่ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ตวัอย่างเชน่ รุน่ อุปกรณ์ตกแต่ง ประต ู
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถปรบัแต่งแอปพลเิคชนัสาํหรบัคา่รายการสาํหรบัเลอืกไดต้ามทีอ่ธบิายไวใ้นการเปลีย่นคา่รายการสาํหรบัเลอืก  

ฟิลดท่ี์กาํหนดเอง 
หมายเหตุ: โดยปกต ิผูดู้แลระบบของบรษิทัซึง่บทบาทมสีทิธิ ์ปรบัแต่งแอปพลเิคชนั จะเป็นผูจ้ดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 

ฟิลดท์ีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํในเรคคอรด์สนิทรพัย์ จะปรากฏเป็นฟิลด์ทีก่ําหนดเองทีเ่หมอืนกนัในเรคคอรด์ยานพาหนะดว้ย เนื่องจากเรคคอรด์ยานพาหนะจะรบัคา่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองในเรคคอรด์สนิทรพัย์ 
อย่างไรกต็าม ฟิลดท์ีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํในเรคคอรด์ยานพาหนะจะไมป่รากฏในเรคคอรด์สนิทรพัย์โดยอตัโนมตั ิ

หากคุณตอ้งการดูฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีเ่หมอืนกนัทัง้ในมมุมองสนิทรพัยแ์ละมมุมองยานพาหนะ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถจดัทาํฟิลด์ทีก่าํหนดเองในเรคคอรด์สนิทรพัย์และทาํใหฟิ้ลด์มองเหน็ไดท้ัง้มมุมองสนิทรพัย์และมมุมองยานพาหนะ 

หากคุณไมต่อ้งการดูฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีเ่หมอืนกนัทัง้ในมมุมองสนิทรพัย์และมมุมองยานพาหนะ ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถจดัทาํฟิลดท์ีก่าํหนดเองเฉพาะสนิทรพัย์ใหก้บัสนิทรพัย์ 
และทาํใหฟิ้ลด์มองเหน็ไดใ้นมุมมองสนิทรพัย์เทา่นัน้  

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่เกีย่วกบัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง 



รถยนต ์
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ฟิลดเ์พ่ิมเติม 
โดยคา่ดฟีอลต์แลว้ ฟิลด์หลายๆ สว่นจะไมป่รากฏในเพจรายละเอยีดยานพาหนะ ซึง่ไดแ้ก ่เลขทีช่ ิน้สว่น วนัทีส่ ัง่ซือ้ ราคาซือ้ ปรมิาณ วนัทีส่ง่สนิคา้ วนัทีต่ดิตัง้ วนัทีห่มดอายุ วนัทีแ่จง้ ชนดิผลติภณัฑ ์
และสญัญา 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเปลีย่นการกาํหนดฟิลด์เหลา่นี้ไดต้ามตอ้งการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นการกาํหนดฟิลด์ โปรดดูทีก่ารจดัทาํและแกไ้ขฟิลด์ในการแสดงฟิลด์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัตอ้งรวมฟิลด์เหลา่นี้ในโครงรา่งเพจ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงฟิลด์ในเพจ โปรดดูที ่การปรบัแต่งโครงรา่งเพจแบบสแตตกิ 

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูยานพาหนะทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การทาํงานกบัโฮมเพจยานพาหนะ (ในหน้า 716) 

 การจดัการยานพาหนะ (ในหน้า 718) 
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13 การปรบัแต่งแอปพลิเคชนัของคณุ 

คณุสามารถใชเ้พจการตัง้คา่ของฉันเพือ่ปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand สาํหรบัคาํแนะนําในแต่ละขัน้ตอน ใหค้ลกิหวัขอ้หนึง่ต่อไปนี้: 

 การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 728) 

 การตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์การคน้หาดฟีอลต์ของคณุ (ในหน้า 736) 

 การตัง้คา่ธมีของคณุ (ในหน้า 737) 

 การตัง้คา่โหมดดูผลเรคคอรด์กอ่น (ในหน้า 737) 

 การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ภาษาของคณุ (ในหน้า 738) 

 การดูฟิลด์แนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 739) 

 การจดัการโควตา้ของคณุ (ในหน้า 739) 

 การตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิ (ในหน้า 740) 

 การเปลีย่นรหสัผา่นของคณุ (โปรดดูที ่"การเปลีย่นรหสัผา่น" ในหน้า 740) 

 การตัง้คา่คาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยั (ในหน้า 741) 

 การตรวจดูขอ้มลูตวัแทนของคุณ (ในหน้า 741) 

 การเพิม่ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (ในหน้า 742) 

 การใหส้ทิธิก์ารไซน์อนิแกฝ่า่ยใหบ้รกิารดา้นเทคนิค (ในหน้า 743) 

 การแสดงแทบ็ของคณุ (ในหน้า 743) 

 การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคณุ (ในหน้า 744) 

 การทาํโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล (ในหน้า 749) 

 การจดัการตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 751) 

 การทาํโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล (ในหน้า 745) 

 การเปลีย่นแปลงโครงรา่งโฮมเพจ (ในหน้า 752) 

 การเปลีย่นแปลงโครงรา่งแถบการดําเนนิการ (ในหน้า 753) 

 การตัง้คา่ปฏทินิของคณุ (ในหน้า 754) 

 การเขา้ใชเ้ครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้ว่มกนั (ในหน้า 756) 

 การดูคาํขอสง่ออกขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 757) 

บท  
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 การกาํหนดเครือ่งมอืรายการทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 760) 

 การกาํหนดเครือ่งมอืศนูย์ขอ้ความ (ในหน้า 760) 

 การกาํหนดเครือ่งมอืรายงาน (ในหน้า 761) 

 การกาํหนดเครือ่งมอืรายการตวัอย่าง (ในหน้า 762) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของคุณ: 

 เกีย่วกบัเครือ่งมอืของ On Demand (ในหน้า 759) 

 การอมิปอรต์ผูต้ดิต่อของคณุ (ในหน้า 260) 

 การเพิม่อเีมลจ์าก Microsoft Outlook และ Lotus Notes (ในหน้า 763) 
 

การอปัเดตรายละเอียดส่วนบคุคลของคณุ 
คณุสามารถอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ เชน่ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องคุณ ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุจะควบคมุโครงรา่งและขอ้มลูทีค่ณุดูไดใ้นเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล 
ดงันัน้คาํอธบิายต่อไปนี้อาจแตกต่างจากสิง่ทีคุ่ณเหน็ 

หมายเหตุ: การเปลีย่นแปลงคา่ดฟีอลต์ของภาษา สกลุเงนิ โซนเวลา และประเทศในเพจโปรไฟล์สว่นบุคคลจะไม่แสดงในรายงานและการวเิคราะห์ทัง้หมดจนกวา่คณุจะไซน์เอาต์และไซน์อนิอกีครัง้ 

ในการอปัเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่มการตัง้คา่ของฉัน ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล 

3 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 คลกิ แกไ้ข ในสว่นรายละเอยีดสว่นบุคคล 

5 อปัเดตขอ้มลูในฟอรม์แกไ้ขสว่นบุคคล แลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: คณุตอ้งไซน์เอาต์และไซน์อนิอกีครัง้เพือ่เปิดใชก้ารเปลีย่นแปลงบางอย่าง (ภาษา โลแคล โซนเวลา และสกลุเงนิ) 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายฟิลด์บางฟิลด์ทีคุ่ณสามารถทบทวนหรอือปัเดต 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

ข้อมูลผูใ้ช้หลกั 

ชือ่ ชือ่ของผูใ้ช ้จํากดัตวัอกัษร 50 ตวั นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

นามสกลุ นามสกลุของผูใ้ช ้จํากดัตวัอกัษร 50 ตวั นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

ชือ่กลาง ชือ่กลางของผูใ้ช ้จํากดัตวัอกัษร 50 ตวั 



การอปัเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  729 

 

ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

คาํนําหน้าชือ่  คาํนําหน้าชือ่ผูใ้ช ้

สถานะ ฟิลด์อ่านอย่างเดยีวนี้แสดงสถานะของผูใ้ช ้เฉพาะผูใ้ชท้ีใ่ชง้านอยู่เทา่นัน้จะสามารถเขา้ใช ้Oracle CRM On 
Demand ได ้

รายงานต่อ ฟิลด์อ่านอย่างเดยีวทีร่ะบุผูจ้ดัการของผูใ้ช ้

หมายเหตุ: ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัวธิทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตัง้คา่โครงรา่งของเพจผูใ้ชส้าํหรบับรษิทัของคุณ 
คณุอาจเหน็ฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) แทนทีจ่ะเป็นฟิลด์ผูร้บัรายงาน โดยฟิลด์ผูร้บัรายงาน (ชือ่ย่อ) จะแสดง ID 
แบบย่อสาํหรบัผูจ้ดัการของผูใ้ช ้

ตําแหน่ง ฟิลด์อ่านอย่างเดยีวทีแ่สดงตําแหน่งงานของผูใ้ช ้

พืน้ที ่ พืน้ทีห่รอืพืน้ทีท่ ีผู่ใ้ชอ้ยู่ จํากดัตวัอกัษร 40 ตวั 

พืน้ทีย่่อย การปรบัพืน้ทีห่รอืพื้นทีเ่พิม่เตมิในจุดทีผู่ใ้ชอ้ยู่ จํากดัตวัอกัษร 40 ตวั 

บทบาท ฟิลด์อ่านอย่างเดยีวนี้แสดงบทบาททีไ่ดร้ะบุใหก้บัผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand 
บทบาทผูใ้ชก้าํหนดคุณสมบตัใิน Oracle CRM On Demand ทีผู่ใ้ชม้สีทิธิใ์ชไ้ด ้
ชดุสทิธิท์ ีม่อบใหแ้กผู่ใ้ชใ้นการทํางานกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัการป้องกนั และการตัง้คา่อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชท้ีแ่สดงขอ้มลู 

กลุม่หลกั กลุม่ทีไ่ดเ้พิม่ผูใ้ชน้ี้เขา้ไป อ่านอย่างเดยีว 

สมดุบนัทกึดฟีอลต์ สมดุบนัทกึผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทีก่ําหนดเองทีค่ณุจะเหน็ตามคา่ดฟีอลต์ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึทีจุ่ดเริม่ตน้ของเซสชนัของคณุใ

น Oracle CRM On Demand สมดุบนัทกึดฟีอลต์จะใชก้บัเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในพื้นทีท่ ัง้หมดของ 
Oracle CRM On Demand นอกเหนอืจากเพจการวเิคราะห์ 
การตัง้คา่ในฟิลด์สมดุบนัทกึดฟีอลต์ไมไ่ดจ้ํากดัการเขา้ใชเ้รคคอรด์ของคณุ 
คณุสามารถเลอืกสมดุบนัทกึอืน่ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

คณุสามารถเปลีย่นสมดุบนัทกึดฟีอลต์ของคณุได ้คณุสามารถเลอืกสมดุบนัทกึใดกไ็ดท้ีคุ่ณเหน็ กลา่วคอื 
คณุสามารถเลอืกสมดุบนัทกึทีค่ณุเป็นสมาชกิ หรอืสมดุบนัทกึย่อยของสมดุบนัทกึทีค่ณุเป็นสมาชกิ อย่างไรกต็าม 
ในการเลอืกสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองเป็นสมดุบนัทกึดฟีอลต์ของคณุ 
บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งอนุญาตใหคุ้ณเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์สมดุบนัทกึ นัน่คอื ตอ้งเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย มสีทิธิเ์ขา้ใช ้
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สมดุบนัทกึในบทบาทผูใ้ชข้องคณุ  

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของคณุสามารถระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ใหค้ณุได ้
หากมกีารระบุสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหคุ้ณ ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
จะมกีารนําสมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์มาใชก้อ่นสมดุบนัทกึดฟีอลต์ทีร่ะบุในฟิลด์สมดุบนัทกึดฟีอลต์ในโปรไฟ

ลส์ว่นบุคคลของคณุ 

สมดุบนัทกึดฟีอลต์สาํหรบัการวเิค

ราะห์ 
สมดุบนัทกึผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทีก่ําหนดเอง ซึง่คุณจะเหน็ตามคา่ดฟีอลต์ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในเพจการวเิคราะห์ 
การตัง้คา่นี้จะไมจ่ํากดัการเขา้ใชข้อ้มลูของคณุ คุณสามารถเลอืกสมดุบนัทกึอื่นไดใ้นเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
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คงคา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้จะใชก้บัเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในพืน้ทีท่ ัง้หมดของ Oracle CRM On Demand 
ยกเวน้ในเพจการวเิคราะห์ ชอ่งทาํเครือ่งหมาย คงคา่สมดุบนัทกึดฟีอลต์ จะทาํงานดงันี้: 

 หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงสมดุบนัทกึทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์สมดุบนัทกึดฟีอลตใ์นโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ 
ทกุครัง้ทีคุ่ณเปิดเพจหรอืวนิโดวท์ีม่เีครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
คณุสามารถเลอืกสมดุบนัทกึอืน่ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในเพจหรอืวนิโดวใ์ดๆ กไ็ด ้อย่างไรกต็าม 
ครัง้ถดัไปทีค่ณุกลบัมาเยีย่มชมเพจหรอืวนิโดว์ หรอืเปิดเพจหรอืวนิโดวอ์ืน่ๆ ทีม่เีครือ่งมอืเลอืกสมุดบนัทกึ 
คณุจะเหน็สมดุบนัทกึดฟีอลต์ในเครือ่งมอืเลอืกสมุดบนัทกึ 
สว่นคา่ทีคุ่ณเลอืกในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึกอ่นหน้านี้จะสญูหาย 

 หากไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ 
เครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึจะแสดงสมดุบนัทกึทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์สมดุบนัทกึดฟีอลตใ์นโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ 
จนกวา่คณุจะเลอืกสมดุบนัทกึอืน่ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ หลงัจากทีค่ณุเลอืกสมดุบนัทกึอืน่ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
คณุจะยงัคงเหน็สมดุบนัทกึใหมใ่นเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ต่อไปจนกว่าคณุจะไซน์เอาต์และไซ

น์อนิอกีครัง้ 

ข้อมูลรายละเอียดผูใ้ช้ 

ชือ่เรยีก ID สัน้สาํหรบัผูใ้ชท้ีใ่ชร้ะบุหรอืแสดงความเป็นเจา้ของประเภทเรคคอรด์เฉพาะ เชน่ ป้อนชือ่หรอืชือ่เลน่ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 
ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น และตัง้คา่โดยผูดู้แลระบบของบรษิทั 

ID ผูใ้ช ้ ID ระบบเฉพาะสาํหรบัผูใ้ชท้ีใ่ชร้่วมกบั ID ไซน์อนิของบรษิทัเพือ่ไซน์อนิเขา้แอปพลเิคชนั 
ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นทีต่ัง้คา่โดยผูดู้แลระบบของบรษิทั 

อเีมล ์ ทีอ่ยู่อเีมลท์ีค่รบถว้นสาํหรบัผูใ้ช ้เชน่ isample@rightequip.com ทีอ่ยู่อเีมลใ์ชส้าํหรบัการแจง้ระบบ เชน่ 
การแจง้รเีซต็รหสัผา่น ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็นทีต่ัง้คา่โดยผูดู้แลระบบของบรษิทั 

อเีมลร์อง ทีอ่ยู่อเีมลร์องของผูใ้ช ้ 

หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงาน  หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงานของผูใ้ช ้นีค่อืฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของผูใ้ช ้

ID ไซน์อนิของบรษิทั  บรษิทัทีเ่ป็นของผูใ้ช ้นีค่อืฟิลด์คา่ดฟีอลต์และตัง้ค่าเมือ่สรา้งบรษิทั 

ID ไซน์อนิของผูใ้ช ้ ID ทีผู่ใ้ชใ้ชไ้ซน์อนิเขา้แอปพลเิคชนั ซึง่ ID นี้เป็นคา่ผสมของ ID ไซน์อนิของบรษิทัและ ID ผูใ้ช ้
คัน่ดว้ยเครือ่งหมายสแลช โดย ID ไซน์อนิของผูใ้ชเ้ป็นฟิลด์ทีจ่ําเป็น และตัง้คา่โดยผูดู้แลระบบของบรษิทั 

การตัง้ค่าของผูติ้ดต่อ 

หา้มตดิต่อทางโทรศพัท์ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากคุณไมต่อ้งการรบัสายจาก Oracle CRM On Demand Marketing 

หา้มตดิต่อทางจดหมาย เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากคุณไมต่อ้งการรบัจดหมายจาก Oracle CRM On Demand Marketing 

หา้มตดิต่อทางอเีมลอ์กี เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้หากคุณไมต่อ้งการรบัขอ้ความอเีมลจ์าก Oracle CRM On Demand Marketing 

สง่อเลติสาํคญัเสมอ  หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ คณุจะไดร้บัขอ้ความอเีมลท์ีม่ขีอ้มลูสาํคญัจาก Oracle CRM On Demand 
ขอ้ความเหลา่นี้ประกอบดว้ย:  

 ขอ้มลูทีส่าํคญัมากเกีย่วกบัการอปัเดตผลติภณัฑแ์ละการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบับรกิารของ Oracle CRM On 
Demand และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

 คาํแนะนําและกาํหนดการสาํหรบัการอปัเกรดเป็นเวอรช์นัหลกัใหม่ 
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 การตดิต่อทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูหรอืฉุกเฉินเพิม่เตมิจากกระบวนการสนบัสนุนตามปกต ิ(เชน่ 
ในกรณทีีฮ่ารด์แวรล์ม้เหลว) 

ฟิลด์นี้ไมส่ามารถอปัเดตไดใ้นเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้ทีส่ามารถอปัเดตชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ใหก้บัผูใ้ชจ้ากเพจรายละเอยีดผูใ้ชไ้ด ้

หมายเหตุ: ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ไมไ่ดใ้ชส้าํหรบัระบุวา่ผูใ้ชใ้ดบา้งทีจ่ะไดร้บัอเลติของระบบทีม่าจาก Oracle CRM On 
Demand Customer Care เชน่ การเตอืนการซอ่มบํารงุตามกาํหนดเวลาทีจ่ะมขี ึ้น 

ข้อมูลทางภมิูศาสตรข์องผูใ้ช้ 

ภาษา, โลแคล, สกลุเงนิ, 
โซนเวลา 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายการนี้ 
คณุสามารถเขยีนทบัคา่ดฟีอลต์โดยคลกิรายการสาํหรบัเลอืกในแต่ละรายการ และเลอืกคา่ทีคุ่ณตอ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟิลด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการตัง้คา่โปรไฟลข์องผูใ้ช ้(ในหน้า 734) 

คณุตอ้งไซน์เอาต์และไซน์อนิอกีครัง้เพือ่เปิดใชก้ารเปลีย่นแปลงภาษา โลแคล สกลุเงนิ หรอืโซนเวลา 

ข้อมูลความปลอดภยัของผูใ้ช้ 

ประเภทเรือ่งทีร่ายงาน ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกนี้ในการตัง้คา่ใหคุ้ณมคีวามสามารถในการดูเรคคอรด์ในรายงานแบบเรยีลไทมใ์นการวเิคราะห์ 
รายงานเหลา่นี้ใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูแบบเรยีลไทม ์คณุสามารถเลอืกคา่ใดคา่หนึ่งต่อไปนี้ได:้ 

 การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ ใหค้ณุดูขอ้มลูของตนเอง และรวมขอ้มลูทีเ่ป็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
(นีค่อืการตัง้คา่ดฟีอลต์) 

 การแสดงข้อมูลทีม ใหค้ณุดูขอ้มลูของตนเอง และรวมขอ้มลูทีใ่ชร้่วมกนัโดยทมีบรษิทัและโอกาสทางการขาย 

หากคุณไม่กาํหนดการตัง้คา่ประเภทเรือ่งทีร่ายงาน จะใชก้ารตัง้คา่ทัง้บรษิทัทีต่ัง้คา่โดยผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงาน โปรดดูที ่การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) โดยเฉพาะในหวัขอ้ 
เกีย่วกบัการแสดงผลเรคคอรด์ในการวเิคราะห์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการแสดงเรคคอรด์ในการวเิคราะห์" ในหน้า 797) 

ประเภทเรือ่งในประวตั ิ ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกนี้ในการตัง้คา่ใหคุ้ณมคีวามสามารถในการดูเรคคอรด์สาํหรบัรายงานประวตัใินการวเิคราะห์ 
รายงานประวตัสิมัพนัธ์กบัการวเิคราะหแ์ประวตัหิรอืแนวโน้ม 
หรอืมกีารคาํนวณทีม่คีวามซบัซอ้นมากกวา่ทีพ่บในรายงานแบบเรยีลไทม์ คณุสามารถเลอืกคา่ใดค่าหนึง่ต่อไปนี้ได้: 

 การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ ใหค้ณุดูขอ้มลูของตนเอง และรวมขอ้มลูทีเ่ป็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
(นีค่อืการตัง้คา่ดฟีอลต์) 

 การแสดงข้อมูลทีม ใหค้ณุดูขอ้มลูของตนเอง และรวมขอ้มลูทีใ่ชร้่วมกนัโดยทมีบรษิทัและโอกาสทางการขาย 

 การแสดงข้อมูลทัง้หมด การตัง้คา่นี้จะรวมการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ ทมี และสมดุบนัทกึไวด้ว้ยกนั 

หากคุณไม่กาํหนดการตัง้คา่ประเภทเรือ่งประวตั ิจะใชก้ารตัง้คา่ทัง้บรษิทัทีต่ัง้คา่โดยผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงาน โปรดดูที ่การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) โดยเฉพาะในหวัขอ้ 
เกีย่วกบัการแสดงผลเรคคอรด์ในการวเิคราะห์ (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการแสดงเรคคอรด์ในการวเิคราะห์" ในหน้า 797) 

สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตาม

บทบาท 
ใชร้ายการสาํหรบัเลอืกนี้เพือ่ระบุวา่คุณตอ้งการใหก้ารวเิคราะหใ์ชก้ารตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด 
โดยองิตามประเภทเรคคอรด์ ตามทีร่ะบุบนเพจ การเขา้ใชป้ระเภทเรคคอรด์ ภายในวซิารด์การจดัการบทบาท 
ถา้เปิดใชง้านการตัง้ค่า สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท ผา่นทางโปรไฟลบ์รษิทัหรอืโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ 
และถา้มกีารเลอืกการตัง้คา่การแสดงขอ้มลู สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมด 
โดยผูดู้แลระบบของคณุสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุในประเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ 



การปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของคุณ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

คณุจะสามารถดูเรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ในการวเิคราะห์ 

โปรดดูที ่เกีย่วกบัการตัง้คา่สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท (ในหน้า 735) 
สาํหรบัคาํแนะนําเกีย่วกบัเวลาและวธิเีปิดใชก้ารตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 

หากไมไ่ดเ้ปิดใชก้ารตัง้คา่ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 
การวเิคราะหจ์ะใชก้ารแสดงขอ้มลูทีต่ัง้คา่ไวใ้นฟิลด์ประเภทเรือ่งทีร่ายงานและ ประเภทเรือ่งในประวตั ิ

ID 
ภายนอกสาํหรบัไซน์ออนครัง้เดยี

ว  

อ่านอย่างเดยีว สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม 

ไซน์อนิครัง้ลา่สดุ ฟิลด์ทีส่รา้งขึน้โดยระบบ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบความพยายามในการไซน์อนิทัง้หมดของคณุ โปรดดูที ่
การตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิ (ในหน้า 740) 

การตัง้ค่าการติดต่อ 

แสดงป็อปอปัคลกิเพือ่หมนุหมายเ

ลข 
ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ใชส้าํหรบัผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัการตัง้คา่ดว้ย Oracle Contact On Demand โดยที ่Oracle 
Contact On Demand จะแสดงหมายเลขโทรศพัทเ์ป็นลงิค์ทีค่ณุสามารถคลกิในเพจรายการและเพจรายละเอยีด 
หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายแสดงป็อปอปัคลกิเพือ่หมนุหมายเลข และคลกิทีล่งิคห์มายเลขโทรศพัท์ 
คณุจะไดร้บัพรอมต์พรอ้มวนิโดว์คลกิเพือ่หมุนหมายเลข กอ่นที ่Oracle Contact On Demand 
จะทําการโทรออก สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการโทรภายในหรอืภายนอก โปรดดูที ่การโทร (โปรดดูที ่"การโทรตดิต่อ" 
ในหน้า 389) 

แสดงอนิบอกซโ์ฮมเพจการตดิต่อ

ของ 
เลอืกคา่หนึง่จากเมนูเพือ่กาํหนดชว่งเวลาทีอ่นิบอกซโ์ฮมเพจการตดิตอ่จะแสดงกจิกรรม ตวัอย่างเชน่ เดอืนสดุทา้ย วนัสดุทา้ย 
และอืน่ๆ Oracle CRM On Demand จะฟิลเตอรก์จิกรรมเหลา่นี้ ฟิลเตอรจ์ะขึน้กบัเวลาเริม่ตน้ของกจิกรรม 
ชว่งเวลายิง่ส ัน้ จํานวนกจิกรรมการตดิต่อทีแ่สดงกจ็ะยิง่น้อยลง หากคุณเลอืก ทัง้หมด จากเมนู หรอืปลอ่ยเมนูใหว้า่งไว ้
เพจการตดิต่อจะแสดงการตดิต่อทัง้หมด คณุตอ้งลอ็กเอาต์และลอ็กอนิอกีครัง้เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงนี้มผีล  

แสดงกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สุ

ดในโฮมเพจการตดิต่อของ  
เลอืกคา่หนึ่งจากเมนูเพือ่กาํหนดชว่งเวลาทีโ่ฮมเพจการตดิตอ่จะแสดงกจิกรรมทีเ่สรจ็สมบูรณ์ลา่สดุ ตวัอย่างเชน่ เดอืนสดุทา้ย 
วนัสดุทา้ย และอืน่ๆ Oracle CRM On Demand จะฟิลเตอรก์จิกรรมเหลา่นี้ 
ฟิลเตอรจ์ะขึน้กบัเวลาสิน้สดุของกจิกรรม ชว่งเวลายิง่ส ัน้ จํานวนกจิกรรมการตดิต่อทีแ่สดงกจ็ะยิง่น้อยลง หากคุณเลอืก ทัง้หมด 
จากเมนู หรอืปลอ่ยเมนูใหว้า่งไว ้เพจการตดิต่อจะแสดงกจิกรรมทัง้หมด 
คณุตอ้งลอ็กเอาตแ์ละลอ็กอนิอกีครัง้เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงนี้มผีล  

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ธมีดฟีอลต์ รายการสาํหรบัเลอืกนี้ทาํใหคุ้ณสามารถเลอืกธมีทีม่อียู่ทีจ่ะใชภ้ายในแอปพลเิคชนัทัง้หมดสาํหรบัแอปพลเิคชนัของคณุไดเ้มือ่คุณไซ

น์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand ดว้ยคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อปหรอืแลป็ทอป 
โดยธมีจะเปลีย่นรปูลกัษณ์ของแอปพลเิคชนั รวมถงึสพีืน้หลงั ไฮเปอรล์งิค์ และไอคอน 
มธีมีทีก่าํหนดลว่งหน้าไวแ้ลว้จํานวนหนึง่ใหค้ณุใช ้อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถจดัทาํธมีแบบกาํหนดเองไดใ้น Oracle CRM On Demand 
คา่วา่งแสดงวา่คณุตอ้งใชธ้มีทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไดต้ัง้คา่ไวใ้นโปรไฟลบ์รษิทั 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําธมีแบบกําหนดเอง โปรดดูที ่การจดัทาํธมีใหม่  

ธมีแทบ็เลต็ ระบบจะใชธ้มีแทบ็เลต็โดยอตัโนมตัเิมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 
ดว้ยคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็หรอือุปกรณ์หน้าจอสมัผสัอืน่ๆ หาก Oracle CRM On Demand 
ตรวจพบคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็หรอือุปกรณ์หน้าจอสมัผสันัน้ได้ 
หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกธมีดฟีอลต์และธมีแทบ็เลต็ไวใ้นโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ 
ระบบจะใชธ้มีทีไ่ดร้บัการระบุไวส้าํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ และหากไมม่กีารระบุธมีไวส้าํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
ระบบจะใชธ้มีทีไ่ดร้บัการระบุไวส้าํหรบับรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทาํงานของธมีใน Oracle CRM 
On Demand โปรดดูที ่เกีย่วกบัอนิเตอร์เฟซ (ในหน้า 28)  



การอปัเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ 
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คา่ดฟีอลต์ประเภทเรคคอรด์การค้

นหา 
รายการสาํหรบัเลอืกนี้ใหค้ณุเปลีย่นแปลงคา่ดฟีอลต์ประเภทเรคคอรด์การคน้หาเพือ่แสดงในการคน้หาในแถบการดําเนนิการ (เชน่ 
เปลีย่นแปลงผูต้ดิต่อเป็นบรษิทั หรอืประเภทเรคคอรด์อืน่ทีค่ณุสามารถเขา้ใช)้ 
ชอ่งคน้หาแถบการดําเนินการจะกาํหนดคา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นี้ทกุครัง้ทีคุ่ณไซน์อนิเขา้แอปพลเิคชนั 
โดยไมค่าํนงึถงึจุดทีคุ่ณออกจากระบบลา่สดุ 

แสดงเพจยนิดตีอ้นรบัเมือ่ไซน์อนิ ชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ทาํใหค้ณุสามารถระบุวา่จะใหแ้สดงเพจยนิดตีอ้นรบัของ Oracle CRM On Demand 
เมือ่คณุไซน์อนิเขา้สูแ่อปพลเิคชนัหรอืไม ่

โหมดแสดงตวัอยา่งเรคคอรด์ รายการสาํหรบัเลอืกนี้ช่วยใหค้ณุใชง้านฟงักช์นัดผูลเรคคอรด์กอ่น และระบุวธิกีารเปิดวนิโดวด์ูผลกอ่น 
วนิโดวด์ูผลกอ่นจะเปิดขึน้เมือ่คณุเลือ่นตวัชีไ้ปทีล่งิคข์องเรคคอรด์ หรอืเมือ่คณุคลกิไอคอน ดูผลกอ่น 
ทีจ่ะปรากฏขึน้เมือ่คุณเลือ่นตวัชีไ้ปทีล่งิคข์องเรคคอรด์ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการตัง้คา่ทีคุ่ณเลอืก 
วนิโดวด์ูผลกอ่นจะแสดงสว่นแรกของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
คณุสามารถเลอืกปิดใชง้านฟงักช์นัดูผลเรคคอรด์ก่อนไดโ้ดยการเลอืก ปิด ในฟิลด์นี้ 

สามารถระบุการตัง้คา่แสดงตวัอย่างเรคคอรด์ไดใ้นระดบับรษิทัโดยผูด้แูลระบบของบรษิทัของคณุ และโดยผูใ้ชแ้ต่ละคน 
การตัง้คา่สว่นบุคคลของคณุจะแทนทีก่ารตัง้คา่ของบรษิทั หากฟิลด์นี้ว่างเปลา่ 
ระบบจะใชก้ารตัง้คา่แสดงตวัอย่างเรคคอรด์ของบรษิทั 

การแสดงการแจง้เตอืนล่วงหน้า หากเปิดใชง้านฟงักช์นัการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้า และหากไดเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 
สนบัสนุนการตัง้ค่าการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า ไวใ้นธมีของคุณ ลงิคท์ีไ่ปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเพจ (เชน่ 
สว่นของเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยง) จะปรากฏในการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าทีด่า้นลา่งของวนิโดวเ์บราเซอรข์องคณุ 
คณุสามารถคลกิทีล่งิคเ์พือ่ไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ลยโดยไมต่อ้งเลือ่นลงไปดา้นลา่งของเพจ 
คณุสามารถยุบการแสดงการแจง้เตอืนล่วงหน้าได้ดว้ยการคลกิทีไ่อคอนเครือ่งหมายลบ (-) ในการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า 
และหากตอ้งการขยายการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้าอกีครัง้ ใหค้ลกิไอคอนเครือ่งหมายบวก (+) 
การตัง้คา่ขยายหรอืยุบของคณุในการแสดงการแจ้งเตอืนลว่งหน้าจะไดร้บัการคงไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดจนกวา่คุณจะเป

ลีย่นแปลงการตัง้คา่นี้อกีครัง้ แมว้า่คุณจะไซน์เอาต์ออกจากแอปพลเิคชนัและไซน์อนิอกีครัง้กต็าม 

คณุสามารถลบการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าทัง้หมดออกจากเพจรายละเอยีด โดยการปิดฟงักช์นัในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ 

หมายเหตุ: หากธมีของคุณสนบัสนุนฟงัก์ชนัการแสดงการแจง้เตอืนล่วงหน้า 
จะทาํใหส้ามารถเปิดหรอืปิดฟงักช์นัการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าไดท้ีร่ะดบับรษิทั และสามารถทําไดโ้ดยผูใ้ชแ้ต่ละราย 
นอกจากนี้ การตัง้ค่าสว่นบุคคลของคณุจะแทนทีก่ารตัง้คา่ของบรษิทั 
ผูดู้แลระบบของคณุสามารถลบการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้าไดท้ัง้หมดโดยการยกเลกิการเลอืกช่องทาํเครือ่งหมาย 
สนบัสนุนการตัง้ค่าการแสดงการแจง้เตอืนลว่งหน้า ในธมีของคณุ 
สขีองการแสดงการแจง้เตอืนล่วงหน้าจะถูกกาํหนดโดยธมีทีค่ณุใชง้านอยู ่สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกธมี โปรดดูที ่
การตัง้คา่ธมีของคณุ (ในหน้า 737) 

รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํรปูแบบการแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุจะสามารถเลอืกทีจ่ะแสดงสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ใหเ้ป็นแบบรายการหรอืเป็นแทบ็กไ็ด้ 
หากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุเวน้วา่งไว ้ระบบจะใชก้ารตัง้คา่สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
และหากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทผูใ้ชข้องคณุเวน้วา่งไว ้ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ของบรษิทั 

การสนบัสนุนโซนเวลาของผูใ้ชส้าํ

หรบัประเภทเรือ่งทีร่ายงาน 
ถา้เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ในโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ วนัทีแ่ละเวลาในรายงานแบบเรยีลไทมจ์ะแสดงตามโซนเวลาของคณุ 

คณุอาจสามารถเปลีย่นการตัง้คา่นี้ได้ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัวธิทีีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุตัง้คา่เพจโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ 

ถา้ไมเ่ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ในโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุ วนัทีแ่ละเวลาทีแ่สดงในรายงานจะแสดงตามโซนเวลาของบรษิทั 



การปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของคุณ 
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ฟิลด ์ คาํอธิบาย 

หยุดสว่นหวัคอลมัน์ของรายการ รายการสาํหรบัเลอืกนี้จะกาํหนดวธิทีีค่ณุดูสว่นหวัคอลมัน์สาํหรบัรายการและผลการคน้หาใน Oracle CRM On 
Demand คณุสามารถเลอืกคา่ดงัต่อไปนี้ได้: 

 เปิด เมือ่คณุเลือ่นลงไปในรายการเรคคอรด์ และแถวสว่นหวัคอลมัน์ขึน้มาถงึสว่นบนสดุของวนิโดวเ์บราเซอร์ 
คณุจะสามารถมองเหน็ป้ายคอลมัน์ไดเ้สมอ 

 ปิด เมือ่คณุเลือ่นลงไปในรายการเรคคอรด์ และแถวสว่นหวัคอลมัน์ขึน้มาถงึสว่นบนสดุของวนิโดวเ์บราเซอร์ 
คณุจะไมส่ามารถมองเหน็ป้ายคอลมัน์ไดอ้กี 

หมายเหตุ: หากฟิลดห์ยุดสว่นหวัคอลมัน์ของรายการในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุวา่งเปลา่ ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ของบรษิทั 

การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกนี้กาํหนดวา่มโีคด้ทีก่าํหนดเองบนเพจใน Oracle CRM On Demand 
เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านสาํหรบัคุณหรอืไม ่นอกจากนี้ 
ยงักาํหนดวา่มตีวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านสาํหรบัคุณหรอืไม่ ตวัเลอืกต่อไปนี้พรอ้มใชง้าน: 

 ใช้งาน ตวัเลอืกนี้เป็นการตัง้คา่ดฟีอลต์ในแอปพลเิคชนัพืน้ฐาน เมือ่ทาํการเลอืกตวัเลอืกนี้ 
โคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีม่ใีนเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกเปิดใชง้าน 
แต่ตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองจะไมถู่กเปิดใชง้าน 

 ใช้งานโดยมีตวับง่ช้ี เมือ่ทาํการเลอืกตวัเลอืกนี้ โคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีม่ใีนเพจใน Oracle CRM On 
Demand จะถูกเปิดใชง้าน นอกจากนี้ ตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองจะถูกเปิดใชง้านดว้ย 

 ปิดใช้งานโดยมีตวับง่ช้ี เมือ่ทาํการเลอืกตวัเลอืกนี้ โคด้ทีก่าํหนดเองทัง้หมดทีม่ใีนเพจใน Oracle CRM On 
Demand จะถูกปิดใชง้าน นอกจากนี้ ตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองจะถูกเปิดใชง้านดว้ย 

หมายเหตุ: การเปลีย่นคา่ในฟิลด์ การเปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเอง 
ในโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องคณุจะไมส่ง่ผลกบัลกัษณะการทาํงานของโคด้ทีก่าํหนดเองหรอืตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเองสาํหรบัผูใ้ชอ้ืน่ๆ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโคด้ทีก่าํหนดเองและตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเอง โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการเปิดใชง้านและการปิดใชง้านโคด้ทีก่าํหนดเองและตวับ่งชีโ้คด้ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 158) 

 
 

เก่ียวกบัการตัง้ค่าโปรไฟลข์องผูใ้ช้ 
แต่ละบรษิทัจะมกีารกาํหนดผูดู้แลระบบของบรษิทัอย่างน้อยหนึง่คน โดยมหีน้าทีต่ัง้คา่และปรบัแต่ง Oracle CRM On Demand สาํหรบัทัง้องคก์ร 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะตัง้คา่ดฟีอลต์บางคา่ซึง่จะมผีลต่อผูใ้ชท้กุคน แต่ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถแทนทีก่ารตัง้คา่ดฟีอลต์เริม่แรกเหลา่นี้ได้ ตารางต่อไปนี้อธบิายสิง่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการตัง้คา่ 

ช่ือการตัง้ค่า คาํอธิบาย 

โซนเวลา แอปพลเิคชนัสนบัสนุนรหสัเวลาสากล (UTC) เพือ่ใหเ้วลาและวนัทีท่ ัง้หมดถูกแสดงตามโซนเวลาของผูใ้ช ้เชน่ 
การนดัหมายทีม่กีาํหนดเวลา 11:00 a.m. PST จะแสดงเป็น 2:00 p.m. สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่กีารตัง้คา่เป็น EST 
เนื่องจากเวลาต่างกนัสามชัว่โมง 

โลแคล การตัง้คา่โลแคลจะกาํหนดรปูแบบตวัเลข สกลุเงนิ หมายเลขโทรศพัท ์เวลา และวนัที ่เชน่ ผูใ้ชท้ีเ่ลอืกการตัง้คา่โลแคลเป็น เยอรมนั - 
เยอรมน ีจะเหน็จํานวนสกลุเงนิแสดงเป็น 110.000,00 ในขณะทีผู่ใ้ชท้ีเ่ลอืกการตัง้คา่ องักฤษ - สหรฐั 
จะเหน็จํานวนเงนิเดยีวกนันี้แสดงเป็น 110,000.00 ผูใ้ชค้วรเลอืกรปูแบบทีคุ่น้เคยทีส่ดุ 



การอปัเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ 
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ช่ือการตัง้ค่า คาํอธิบาย 

ภาษา การตัง้คา่ภาษาทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเปลีย่นภาษาสาํหรบัอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้วธิใีชอ้อนไลน์ และการฝึกใชง้านได้ 
ขึน้อยู่กบัคา่ดฟีอลต์ของภาษาในบรษิทั ผูใ้ชอ้าจเหน็บางรายการในรายงานเป็นภาษาทีไ่มใ่ชค่า่ดฟีอลต์ของผูใ้ช ้

สกลุเงนิ การตัง้คา่สกลุเงนิจะใหค้า่ดฟีอลต์จาํนวนสกลุเงนิทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ใหมท่ัง้หมดทีผู่ใ้ชจ้ดัทาํ เมือ่ผูใ้ชดู้รายงานรายได ้
ซึง่รายงานรายไดจ้ะแสดงในคา่ดฟีอลต์สกลุเงนิของผูใ้ช ้ถา้ผูจ้ดัการดูรายไดส้ะสมจากผูใ้ชท้ีม่สีกลุเงนิแตกต่างกนั 
ผูจ้ดัการจะเหน็จาํนวนเงนิในคา่ดฟีอลต์สกลุเงนิของตน (ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะตอ้งตัง้คา่อตัราแลกเปลีย่นกอ่น) 

อย่างไรกต็าม ประมาณการจะปรบัเพิม่เป็นคา่ดฟีอลต์สกลุเงนิของบรษิทัเสมอ เชน่ ผูใ้ชท้ีม่คีา่ดฟีอลต์สกลุเงนิเป็นดอลลารส์หรฐัฯ 
จะเหน็ประมาณการของตนถูกแปลงเป็นยูโรถา้สกุลเงนิของบรษิทัเป็นยูโร 

ประเทศ การตัง้คา่ประเทศในโปรไฟลผ์ูใ้ชจ้ะควบคมุเทมเพลททีใ่ชแ้สดงฟิลด์ทีอ่ยู่ดฟีอลต์ของประเทศเมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ใหม่ทีม่ที ีอ่ยู่ ตวัอย่างเชน่ 
หากฟิลด์ประเทศในโปรไฟลข์องผูใ้ชถู้กตัง้คา่เป็นฝรัง่เศส เมือ่ผูใ้ชจ้ดัทาํเรคคอรด์ทีม่ที ีอ่ยู่ เชน่ เรคคอรด์บรษิทั 
เทมเพลทฝรัง่เศสจะถูกใชแ้สดงฟิลด์ทีอ่ยู่ของฝรัง่เศส สาํหรบัทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้และเรยีกเกบ็เมือ่เพจเรคคอรด์ใหมเ่ปิดเป็นครัง้แรก ซึง่ Oracle 
CRM On Demand มเีทมเพลททีอ่ยู่ของประเทศมากกวา่ 60 ประเทศ 

โทรศพัท์ รปูแบบหมายเลขโทรศพัทจ์ะกาํหนดโดยการตัง้คา่โลแคล 
แอปพลเิคชนัจะปรบัการแสดงผลสาํหรบัหมายเลขโทรศพัทน์อกพืน้ทีเ่พือ่ใหผู้ใ้ชเ้หน็หมายเลขทัง้หมดทีจ่ําเป็นตอ้งหมนุ เชน่ 
ผูใ้ชใ้นสหรฐัอเมรกิาจะตอ้งหมนุหมายเลข 011 เมือ่โทรออกต่างประเทศ ดงันัน้ เมือ่ผูใ้ชป้้อนหมายเลข +44 3333 333 333 
เพือ่โทรไปสหราชอาณาจกัร หมายเลขจะแสดงเป็น 011 +44 3333 333 333 

หมายเหตุ: ผูใ้ชค้วรป้อนเครือ่งหมายบวก (+) นําหน้าหมายเลขต่างประเทศ 

ฟิลด์โทรศพัทจ์ะมไีอคอนโทรศพัทอ์ยูต่ดิกบัฟิลด ์การคลกิไอคอนนี้จะเปิดวนิโดวก์ารตรวจสอบโทรศพัท์ 
ซึง่ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถตรวจสอบวา่แอปพลเิคชนัระบุหมายเลขถูกตอ้งหรอืไมซ่ึง่ประกอบดว้ย รหสัประเทศ, รหสัเมอืง/พืน้ที,่ หมายเลขทอ้งถิน่ 
และหมายเลขภายในสาํหรบัหมายเลขนัน้ การปิดวนิโดวน์ี้จะพรอมต์ใหแ้อปพลเิคชนัป้อนลาํดบัหมายเลขโทรออกทีถู่กตอ้ง 

นอกจากนี้ ถา้ผูใ้ชต้อ้งการดูรหสัประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง ผูใ้ชส้ามารถคลกิไอคอนโทรศพัท์ เลอืกประเทศ แลว้บนัทกึขอ้มลูได ้
รหสัประเทศสาํหรบัประเทศทีเ่ลอืกไวจ้ะแสดงในฟิลด์โทรศพัท์ 

หมายเหตุ: เมือ่การตัง้คา่เหลา่นี้เปลีย่นแปลง ผูใ้ชต้อ้งไซน์เอาต์และไซน์อนิใหมอ่กีครัง้เพือ่ให ้Oracle CRM On Demand แสดงขอ้มลูดว้ยการตัง้คา่ใหม ่
 

เก่ียวกบัการตัง้ค่าสามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัคณุตัง้คา่การตัง้ค่าสามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาทในเพจโปรไฟล์บรษิทั แต่ผูใ้ชส้ามารถแทนทีก่ารตัง้คา่นี้ในเพจโปรไฟลผ์ูใ้ชข้องผูใ้ชค้นนัน้ได ้
การวเิคราะหใ์ชก้ารแสดงขอ้มลูทีต่ัง้คา่ในออบเจกต์ตามการกาํหนดบทบาทของผูใ้ช ้หรอืการแสดงขอ้มลูทีต่ัง้คา่ในประเภทเรือ่งการรายงานและประเภทเรือ่งประวตัใินเพจโปรไฟลบ์รษิทัและโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัวธิกีารตัง้คา่สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรไฟลบ์รษิทัและโปรไฟลผ์ูใ้ช ้โปรดดูที ่การตัง้คา่ฟิลด์การแสดงขอ้มลูการวเิคราะห์ และ ฟิลด์ผูใ้ช ้

ตารางต่อไปนี้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเวลาและวธิเีปิดใชง้านการตัง้คา่สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 
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การตัง้ค่าสามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท การแสดงข้อมูลของประเภทเรคคอรด์บทบาท  

 การตัง้ค่าโปรไฟลบ์ริษทั การตัง้ค่าโปรไฟลผ์ูใ้ช้ 

ใช ่ ใช ่ ใชง้าน 

ใช ่ ไม ่ เลกิใช ้

ใช ่ นลั ใชง้าน 
(แสดงการตัง้ค่าโปรไฟลบ์รษิทัตามคา่ดฟีอลต์) 

นลั ใช ่ ใชง้าน 

นลั นลั เลกิใช ้
(แสดงการตัง้ค่าโปรไฟลบ์รษิทัตามคา่ดฟีอลต์) 

นลั ไม ่ เลกิใช ้

ในการอปัเดตโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ โปรดดทูี ่การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 728)  

ในการอปัเดตโปรไฟลบ์รษิทั (ผูดู้แลระบบของบรษิทัเทา่นัน้) โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม 
 

การตัง้ค่าประเภทเรคคอรด์การค้นหาดีฟอลตข์องคณุ 
คณุสามารถตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์การคน้หาดฟีอลต์จากขอ้มลูโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ ตวัอย่างเชน่ 
คณุอาจจะตอ้งการแกไ้ขประเภทเรคคอรด์การคน้หาดฟีอลต์สาํหรบัการคน้หาเป้าหมายจากเรคคอร์ดผูต้ดิต่อเป็นเรคคอรด์บรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารคน้หากบั Oracle CRM 
On Demand โปรดดูที ่การคน้หาเรคคอรด์ (ในหน้า 63) ในการตัง้คา่ประเภทเรคคอร์ดการคน้หาดฟีอลต์ ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

ในการตัง้ค่าประเภทเรคคอรด์การค้นหาดีฟอลต์ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล  

3 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล 

5 ในเพจการแกไ้ขสว่นบุคคล ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นขอ้มลูเพิม่เตมิ 

6 เลอืกประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการในรายการสาํหรบัเลอืกประเภทเรคคอรด์การคน้หาดฟีอลต์ 

7 บนัทกึเรคคอรด์ 

หมายเหตุ: คณุตอ้งไซน์เอาต์และไซน์อนิอกีครัง้ใน Oracle CRM On Demand เพือ่ดูการเปลีย่นแปลง 
 



การตัง้ค่าธีมของคณุ 
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การตัง้ค่าธีมของคณุ 
คณุสามารถตัง้คา่ธมี UI จากขอ้มลูโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุใหเ้ป็นหนึ่งในหลายธมีทีก่าํหนดลว่งหน้าใน Oracle CRM On Demand 
หรอืธมีทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํแลว้โดยผูด้แูลระบบของบรษิทัของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทาํธมีใหม ่โปรดดูที ่การจดัทาํธมีใหม่ ธมีทีว่า่งแสดงวา่ไม่มธีมีทีก่าํหนดไวส้าํหรบัคุณ ในกรณนีี้ 
คณุตอ้งใชธ้มีของบรษิทัหรอืธมีของบทบาท (หากมกีารระบุไว)้  

ในการตัง้คา่ธมีของคณุ ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ เมือ่คณุระบุธมี จะมลีาํดบัความสาํคญัเหนอืกวา่ธมีอืน่ๆ ทีถู่กระบุทีร่ะดบับทบาทหรอืบรษิทั  

การตัง้ค่าธีมของคณุ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล 

3 ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล ใหค้ลกิลงิค์ โปรไฟลข์องฉัน และคลกิ แกไ้ข 

4 เลือ่นลงมาทีส่่วนขอ้มลูเพิม่เตมิ 

5 เลอืกธมีทีคุ่ณตอ้งการในรายการสาํหรบัเลอืกชือ่ดฟีอลต์ 

6 (ไมจ่ําเป็น) ในการเลอืกธมีทีค่ณุตอ้งการใชเ้มือ่ใชแ้ทบ็เลต็คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ทชัสกรนีอืน่ๆ ใหค้ลกิทีไ่อคอนคน้หา (แวน่ขยาย) ในฟิลด์ธมีแทบ็เลต็  

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะใชธ้มีทีร่ะบุในฟิลด์ธมีแทบ็เลต็ หากมกีารตรวจพบแทบ็เลต็คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ทชัสกรนีโดย Oracle CRM On 
Demand หากคุณไมไ่ดเ้ลอืกธมีตามคา่ดฟีอลต์และธมีแทบ็เลต็ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ ระบบจะใชธ้มีทีร่ะบุไวส้าํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
และหากไมไ่ดร้ะบุธมีสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ ระบบจะใชธ้มีทีร่ะบุสาํหรบับรษิทัของคุณ หากไม่มกีารระบุธมีแทบ็เลต็ในระดบัใดๆ ระบบจะใชธ้มีตามคา่ดฟีอลต์ของคณุ 
โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารทาํงานของธมี Oracle CRM On Demand ใน เกีย่วกบัอนิเตอรเ์ฟซ (ในหน้า 28) 

 

การตัง้ค่าโหมดดผูลเรคคอรด์ก่อน 
หากมกีารใชง้านฟงักช์นัแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ คณุจะสามารถแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ไดจ้ากลงิคเ์รคคอรด์ในตําแหน่งต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand รวมถงึ: 

 โฮมเพจของฉัน 

 โฮมเพจของเรคคอรด์ 

 เพจรายการเรคคอรด์ 

 เพจรายละเอยีดเรคคอรด์ (รวมถงึรายการของเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 แถบการดําเนินการ 

วนิโดวด์ูผลกอ่นจะแสดงสว่นแรกของเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ คณุสามารถตัง้คา่โหมดดูผลเรคคอรด์กอ่นไดใ้นเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล ขึน้อยู่กบัการตัง้คา่ทีค่ณุเลอืก 
วนิโดวด์ูผลกอ่นจะเปิดขึน้เมือ่คณุวางตวัชีไ้วบ้นลงิคข์องเรคคอรด์ หรอืเมือ่คณุคลกิทีไ่อคอนดผูลกอ่น ซึง่จะปรากฏขึน้เมือ่คุณวางตวัชีไ้วบ้นลงิคข์องเรคคอรด์ 
คณุยงัสามารถเลกิใชฟ้งักช์นัดูผลเรคคอรด์กอ่นได้เชน่กนั 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถระบุโหมดแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ในระดบับรษิทั และผูใ้ชแ้ตล่ะคนยงัสามารถระบุโหมดแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ไดใ้นเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลของผูใ้ช ้
การตัง้คา่สว่นบุคคลของคณุจะแทนทีก่ารตัง้คา่ของบรษิทั หากฟิลดโ์หมดแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุวา่งเปลา่ ระบบจะใชโ้หมดแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ของบรษิทั 

ในการตัง้คา่โหมดดูผลเรคคอรด์กอ่น ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
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ในการตัง้ค่าโหมดดผูลเรคคอรด์ก่อน 

1 ในมมุบนขวาของเพจใดกไ็ด ้คลกิที ่การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีโ่ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์่วนบุคคล 

3 คลกิทีโ่ปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล 

5 ในเพจแกไ้ขสว่นบุคคล ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่่วนขอ้มลูเพิม่เตมิ 

6 ในฟิลด์โหมดดูผลเรคคอรด์กอ่น ใหเ้ลอืกโหมดทีคุ่ณตอ้งการจากรายการสาํหรบัเลอืก 

หากคุณตอ้งการใชโ้หมดแสดงตวัอยา่งเรคคอรด์ของบรษิทั ใหเ้ลอืกตวัเลอืกวา่งเปลา่จากรายการสาํหรบัเลอืก 

7 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การเปล่ียนแปลงการตัง้ค่าภาษาของคณุ 
การตัง้คา่ภาษาในรายละเอยีดสว่นบุคคลของคุณจะควบคมุภาษาทีค่ณุเหน็ในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้วธิใีชอ้อนไลน์ และการฝึกใชง้าน ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจะระบุภาษาใหใ้นขัน้เริม่แรก 
แต่คณุสามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่นี้ไดใ้นรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ คณุยงัอาจเหน็รายการบางอย่างในรายงานทีอ่ยู่ในภาษาทีคุ่ณไมไ่ดต้ัง้ไวใ้หเ้ป็นคา่ดฟีอลต์ 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาษาทีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์ของบรษิทั 

ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ภาษาของคณุ ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

ในการเปลีย่นแปลงการตัง้ค่าภาษาของคณุ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีโ่ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์่วนบุคคล 

3 คลกิทีโ่ปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 คลกิ แกไ้ข ในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล 

5 ในเพจการแกไ้ขสว่นบุคคล ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นขอ้มลูทางภูมศิาสตรข์องผูใ้ช ้

6 เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการในรายการสาํหรบัเลอืกภาษา 

7 บนัทกึเรคคอรด์ 

8 ไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand และไซน์อนิกลบัเขา้มาอกีครัง้เพือ่เปิดใชง้านการเปลีย่นแปลงนี้ 
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การดฟิูลดแ์นวทางการตรวจสอบ 
ในการดูกจิกรรมของแอปพลเิคชนัซอฟต์แวร์ เชน่ บรกิารทางเวบ็และ Oracle Outlook Email Integration On Demand ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

ในการดฟิูลดแ์นวทางการตรวจสอบ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล 

3 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 เลือ่นลงมาทีส่่วนแนวทางการตรวจสอบเพือ่ตรวจดูกจิกรรมทีใ่ชง้านการตรวจสอบ 
 

การจดัการโควต้าของคณุ 
ทัง้คุณและผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุสามารถตัง้คา่โควตา้ของคุณได ้ในฐานะผูใ้ช ้คณุไมจ่ําเป็นตอ้งมสีทิธิพ์เิศษใดๆ อย่างไรกต็าม 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการผูใ้ชเ้พือ่ตัง้คา่โควตา้ของคณุได้   

คณุสามารถตรวจสอบและปรบัเปลีย่นโควตา้ทีม่อียู่ หรอืป้อนโควตา้ใหมแ่ละทาํการคาํนวณโดย: 

 การป้อนโควตา้รายปี ระบบจะกระจายคา่เทา่กนัตลอดทัง้ปี 

 การป้อนโควตา้ของแต่ละเดอืน ระบบจะทาํยอดรวมของปี 

เมือ่เลอืกปีสาํหรบัเริม่ต้นโควตา้ คณุสามารถเลอืกปีปฏทินิปจัจุบนั หรอืหนึง่ในสามปีกอ่นหน้า หรอืหนึง่ในสามปีถดัไป คณุสามารถใชง้านโควตา้ไดเ้มือ่ตอ้งการ หลงัจากทีคุ่ณใชง้านโควตา้ Oracle 
CRM On Demand จะใชข้อ้มลูโควตา้เพือ่ป็อปปเูลทฟิลด์ในเพจการประมาณการ ซึง่จะบนัทกึเป้าหมายของแต่ละปีของคณุ ใหค้ณุตรวจสอบประวตัเิป้าหมายของคณุ 
และเปรยีบเทยีบการประมาณการของคุณกบัโควต้าของคณุได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการโควตา้ (ในหน้า 304) 

หมายเหตุ: คณุสามารถใชง้านโควตา้ไดม้ากกวา่หนึง่โควตา้ต่อปี เมือ่จดัทาํการประเมนิการและมเีฉพาะโควตา้ทีใ่ชง้านเทา่นัน้ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิดใชง้านโควตา้ทัง้หมดทีค่ณุตอ้งการรวมในการประมาณการของคุณ 

ในการกาํหนดโควต้าของคุณ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล 

3 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 ในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล เลือ่นไปยงัสว่นโควตา้ 

5 ในสว่นโควตา้ คลกิที ่โควตา้ใหม่ 

6 ในฟอรม์แกไ้ขโควตา้ ใหป้้อนเริม่ตน้โควตา้และชือ่ของโควตา้ 

7 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 
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 ในการกระจายโควตา้รายปีใหเ้ทา่กนัตลอดปีงบประมาณ ใหป้้อนจํานวนเงนิในฟิลด์ยอดรวมโควตา้และคลกิ กระจาย 

 ในการเพิม่โควตา้รายเดอืน ใหป้้อนจํานวนเงนิของแต่ละเดอืนและคลกิ ผลรวม 

หมายเหตุ: การคลกิ ผลรวม เป็นการเพิม่รายการโควตา้รายเดอืนทัง้หมด และแสดงยอดรวมในฟิลด์ยอดรวม 

8 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อิน 
คณุสามารถตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิของคณุได ้เชน่ จํานวนครัง้ทีคุ่ณไซน์อนิแอปพลเิคชนั 

หมายเหตุ: เรคคอรด์ไซน์อนิของผูใ้ชท้ีน่านกว่า 90 วนัจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนื่อง 

ในการตรวจสอบกิจกรรมการไซน์อิน 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล 

3 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 ในเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล ใหเ้ลือ่นลงไปยงัสว่นประวตักิารไซน์อนิเพือ่ตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิของคณุ  

กจิกรรมนี้รวมถงึกจิกรรมการไซน์อนิของคณุจากแอปพลเิคชนัอืน่ ทัง้นี้รวมทัง้โปรแกรม Oracle CRM On Demand Integration for Office, Oracle 
Outlook Email Integration On Demand และอืน่ๆ 

หมายเหตุ: ฟิลดป์ระเภทในเรคคอรด์ไซน์อนิแสดงชอ่งทางทีม่กีารพยายามไซน์อนิ ตวัอย่างเชน่ หากมกีารพยายามไซน์อนิผา่นวนิโดวเ์บราเซอร์ ฟิลด์ประเภทจะแสดงคา่ อนิเตอรแ์อคทฟี 
หากมกีารพยายามไซน์อนิผา่นบรกิารทางเวบ็ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า บรกิารทางเวบ็ 

 

การเปล่ียนรหสัผา่น 
Oracle CRM On Demand ชว่ยใหค้ณุสามารถเปลีย่นรหสัผา่นไดต้ลอดเวลา โดยทีบ่ทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์รเีซต็รหสัผา่นสว่นบุคคล 

หมายเหตุ: หากบรษิทัของคณุใชท้างแกป้ญัหาทีค่ณุตอ้งใชก้ารไซน์ออนครัง้เดยีว (SSO) เพือ่เขา้ใช ้Oracle CRM On Demand 
คณุจําเป็นตอ้งรเีซต็รหสัผา่นโดยใชท้างแกป้ญัหานัน้ และไมเ่ขา้ใช ้Oracle CRM On Demand 

ในการเปลีย่นรหสัผา่น 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล  

3 คลกิทีล่งิค ์อปัเดตรหสัผา่น ทีส่ว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 ในเพจอปัเดตรหสัผา่น ใหต้รวจสอบนโยบายรหสัผา่นกอ่นทีจ่ะทําการเปลีย่นแปลงใดๆ กบัรหสัผา่นของคณุ 
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โดยปกตแิลว้นโยบายรหสัผา่นจะถูกกาํหนดโดยผูดู้แลระบบของบรษิทั และอาจเปลีย่นแปลงได ้

5 ในสว่นอปัเดตรหสัผา่น ใหป้้อนขอ้มลูในฟิลด์ 

6 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การตัง้ค่าคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยั 
หากคุณลมืรหสัผา่นของ Oracle CRM On Demand คาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัของคณุจะถูกนํามาใช ้คณุตัง้คา่คาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัเมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่
Oracle CRM On Demand เป็นครัง้แรก อย่างไรกต็าม คณุสามารถเปลีย่นแปลงคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัไดต้ลอดเวลา 

หากคณุลืมรหสัผ่านของคณุจะเกิดอะไรขึน้ 
หากคุณลมืรหสัผา่นของ Oracle CRM On Demand คณุสามารถคลกิลงิค์ เขา้ใชบ้ญัชขีองคณุไมไ่ด้? ในเพจไซน์อนิของ Oracle CRM On Demand แลว้คลกิลงิค์ 
ฉันลมืรหสัผา่น เพือ่รเีซต็รหสัผา่นของคุณ จากนัน้ Oracle CRM On Demand จะสง่อเีมลท์ีม่ลีงิคช์ ัว่คราวไปยงัแอปพลเิคชนันัน้ เมือ่คณุใชล้งิค์ชัว่คราวนี้ 
คณุตอ้งตอบคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัเพือ่การตรวจสอบพสิจูน์ เมือ่คณุตอบคาํถามถูกตอ้ง คณุสามารถตัง้คา่รหสัผา่นใน Oracle CRM On Demand ได ้
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรเีซต็รหสัผา่นในกรณทีีค่ณุลมืรหสัผา่น โปรดดูที ่การดงึขอ้มลู ID ไซน์อนิผูใ้ชห้รอืการรเีซต็รหสัผา่น (ในหน้า 159) 

หมายเหตุ: หากคุณลมื ID ไซน์อนิผูใ้ชข้องคุณ คณุสามารถใชล้งิค ์เขา้ใชบ้ญัชขีองคณุไมไ่ด?้ ในเพจไซน์อนิของ Oracle CRM On Demand เพือ่สง่คาํขอใหส้ง่ ID 
ไซน์อนิผูใ้ชใ้หคุ้ณทางอเีมล ์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตัง้คา่คาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยั 

ในการตัง้ค่าคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยั 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล  

3 ในเพจโปรไฟลส์ว่นบุคคล ใหค้ลกิลงิค์ คาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัของฉัน 

4 ในเพจคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัของฉัน หากคณุไมไ่ดต้ัง้คา่คาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัในครัง้แรก ใหป้้อนรหสัผา่นของ Oracle CRM On Demand 
ในฟิลด์รหสัผา่นปจัจุบนั 

5 เลอืกคาํถาม และป้อนคาํตอบ 

หมายเหตุ: คาํตอบตอ้งยาวไมเ่กนิ 100 ตวัอกัษร 

6 บนัทกึเรคคอรด์ 

คําแนะนํา: จดบนัทกึคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยัและคาํตอบทีค่ณุตัง้คา่ไว ้เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีพ่รอ้มใชใ้นกรณทีีคุ่ณลมืรหสัผา่น 
 

การตรวจดขู้อมลูตวัแทนของคณุ 
การมอบหมายผูใ้ช ้เป็นคณุสมบตัทิีช่่วยใหผู้ใ้ชซ้ึง่สนบัสนุนหลายๆ บุคคลสามารถดูเรคคอรด์ทีเ่ป็นของบุคคลเหลา่นัน้ได ้หากผูดู้แลระบบของบรษิทัคณุเปิดใชค้ณุสมบตักิารมอบหมายผูใ้ช ้
และมกีารตัง้คา่บทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัการมอบหมายผูใ้ช ้คณุจะสามารถดําเนินการต่อไปนี้ได:้ 
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 ดูรายการผูใ้ชซ้ึง่คณุเป็นผูไ้ด้รบัมอบหมาย 

 ดูรายการผูใ้ชซ้ึง่มอบหมายใหค้ณุ 

 เพิม่การมอบหมายใหต้วัคุณเอง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย โปรดดูที ่การเพิม่ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (ในหน้า 742) 

ในการดูรายการผูใ้ชท้ีคุ่ณเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหด้ําเนนิการตามขัน้ตอนต่างๆ ในขัน้ตอนต่อไปนี้ 

ในการดรูายการผูใ้ช้ซึง่คณุเป็นผูไ้ด้รบัมอบหมาย 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล 

3 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 บนเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล เลือ่นลงมาทีส่ว่นผูใ้ชท้ีม่อบหมาย เพือ่ดูรายการผูใ้ชท้ีค่ณุเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมาย  

ในการดูรายการผูใ้ชซ้ึง่มอบหมายใหคุ้ณ ใหด้ําเนนิการตามขัน้ตอนต่างๆ ในขัน้ตอนต่อไปนี้ 

ในการดรูายการผูใ้ช้ซึง่มอบหมายให้คณุ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล 

3 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 บนเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล ใหเ้ลือ่นลงมาทีส่ว่นผูใ้ชท้ีม่อบหมายเพือ่ดูรายการผูใ้ชซ้ึง่มอบหมายใหค้ณุ 

หมายเหตุ: >หากไมเ่หน็ส่วนผูใ้ชท้ีม่อบหมายหรอืผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายบนเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ ใหค้ลกิที ่แกไ้ขโครงรา่ง ในมมุขวาบนของเพจ 
จากนัน้เพิม่สว่นดงักลา่วลงในโครงรา่งเพจของคุณ หากเพิม่สว่นดงักลา่วลงในโครงรา่งเพจของคุณไมไ่ด ้ใหต้ดิตอ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
เกีย่วกบัการมอบหมายผูใ้ช ้
 

การเพ่ิมผูใ้ช้ท่ีได้รบัมอบหมาย 
การมอบหมายผูใ้ชจ้ะชว่ยใหผู้ใ้ชท้ีส่นบัสนุนบุคคลหลายคน สามารถดูเรคคอรด์ทัง้หมดของบุคคลเหลา่นัน้ได้ หากผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุใชง้านคุณลกัษณะการมอบหมายผูใ้ช ้
และบทบาทผูใ้ชข้องคณุไดร้บัการตัง้คา่สาํหรบัการมอบหมายผูใ้ช ้คณุจะสามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชท้าํหน้าทีเ่ป็นผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายสาํหรบัคุณ 
โดยการเพิม่ผูใ้ชร้ายดงักลา่วลงในรายการผูใ้ชท้ีไ่ด้รบัมอบหมายของคุณ ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายของคณุจะสามารถเขา้ใชเ้รคคอรด์ทีค่ณุเป็นเจา้ของได ้

นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุกส็ามารถแต่งตัง้ตวัแทนทีไ่ดร้บัมอบหมายใหก้บัคุณไดเ้ชน่กนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารทีผู่ดู้แลระบบจะแต่งตัง้ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย โปรดดทูี ่
การจดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย (ผูดู้แลระบบ) 



การให้สิทธ์ิการไซน์อินแก่ฝ่ายให้บริการด้านเทคนิค 
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ในการเพิม่ผูใ้ช้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล 

3 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลข์องฉัน ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 เลือ่นลงมาทีส่่วนผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย และคลกิที ่เพิม่ผูใ้ช ้

หมายเหตุ: หากสว่นผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายไมป่รากฏบนเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ ใหค้ลกิที ่แกไ้ขโครงรา่ง ทีม่มุขวาบนของเพจ 
จากนัน้เพิม่สว่นผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายลงในโครงร่างหน้าของคุณ หากสว่นดงักลา่วไมพ่รอ้มใชง้านสําหรบัการเพิม่ลงในโครงรา่งหน้าของคุณ โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบบรษิทัของคุณ 

5 ในเพจการแกไ้ขผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย คลกิทีไ่อคอนคน้หาเพือ่เลอืกผูใ้ชท้ีค่ณุตอ้งการเพิม่ไวใ้นรายการ ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

6 หากมกีารกาํหนดคา่ไวใ้นฟิลด์บทบาทผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย คณุจะสามารถเลอืกบทบาทของผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายแต่ละรายเพิม่เตมิได ้

7 คลกิ บนัทกึ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
เกีย่วกบัการมอบหมายผูใ้ช ้
 

การให้สิทธ์ิการไซน์อินแก่ฝ่ายให้บริการด้านเทคนิค 
คณุสามารถอนุญาตใหพ้นักงานฝา่ยบรกิารดา้นเทคนคิเขา้ใชเ้ซสชนั Oracle CRM On Demand ของคณุได ้
ซึง่อาจเป็นเรือ่งจําเป็นเพือ่ใหพ้นักงานฝา่ยบรกิารดา้นเทคนิคทาํการแกไ้ขปญัหา 

ในการให้สิทธิก์ารไซน์อินกบัผูอื้น่ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิทีล่งิคโ์ปรไฟลส์ว่นบุคคล ในสว่นโปรไฟลส์ว่นบุคคล  

3 คลกิทีล่งิค ์สทิธิก์ารไซน์อนิ ในสว่นขอ้มลูสว่นบุคคล 

4 ในเพจสทิธิก์ารไซน์อนิ ป้อนชว่งของวนัทีแ่ละเวลาทีค่ณุอนุญาตใหบุ้คคลดงักลา่วเขา้ใชเ้ซสชนัของคณุได้ 

5 บนัทกึเรคคอรด์ 

หมายเหตุ หากคณุตอ้งการสิน้สดุการใหส้ทิธิก์ารไซน์อนิกอ่นหน้าวนัทีส่ ิน้สดุสทิธิท์ ีค่ณุระบุไว ้โดยทีค่ณุไดใ้หส้ทิธิโ์ดยใชค้ณุสมบตันิี้ไปแลว้ คณุจะต้องกาํหนดชว่งของวนัทีแ่ละเวลาใหมโ่ดยใชว้นัทีใ่นอดตี 
 

การแสดงแทบ็ของคณุ 
แทบ็ดา้นบนสดุของเพจของคณุเป็นจุดเริม่ตน้ของการจดัการขอ้มลูของคณุ บทบาททีผู่ด้แูลระบบของบรษิทัของคณุไดร้ะบุใหก้บัคณุจะกาํหนดวา่แทบ็ใดทีค่ณุใชไ้ดแ้ละลาํดบัเริม่แรกทีป่รากฏ  



การปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของคุณ 
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หมายเหตุ: คณุจะสามารถกําหนดใหแ้ทบ็ของคณุเป็นแบบสว่นบุคคลไดก้ต็่อเมือ่บทบาทของคณุสามารถใชง้านสทิธิท์าํแทบ็ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลเทา่นัน้ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบในบรษิทัของคณุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเปลีย่นลาํดบัของแทบ็ทีป่รากฏ 

ในการเปลีย่นแปลงลาํดบัแทบ็ของคณุ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในสว่นการทาํโครงรา่งใหเ้ป็นสว่นบุคคล คลกิทีล่งิค ์โครงรา่งสว่นบุคคล 

3 ในสว่นโครงรา่งแทบ็สว่นบุคคล คลกิทีล่งิค ์โครงร่างแทบ็ 

4 ในสว่นแทบ็ทีใ่ชไ้ด ้ใหเ้ลอืกแทบ็ทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ จากนัน้คลกิปุ่มลกูศรขวาเพือ่ยา้ยแทบ็นัน้จากส่วนแทบ็ทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัสว่นแทบ็ทีเ่ลอืก 

หมายเหตุ: คณุสามารถเลอืกมากกวา่หนึง่แทบ็ต่อการเลอืกหนึ่งครัง้โดยการกดปุ่ม SHIFT หรอื CTRL คา้งเมือ่คณุคลกิเลอืกแทบ็ 

5 ในสว่นแทบ็ทีเ่ลอืก ใหเ้ลอืกหนึง่แทบ็ต่อการเลอืกหนึง่ครัง้และใชล้กูศรเพือ่ยา้ยแทบ็ขึน้หรอืลงจนกระทัง่ปรากฏตามลาํดบัทีคุ่ณตอ้งการ 

หมายเหตุ: (ไมจ่ําเป็น) ในการยอ้นกลบัโครงร่างแทบ็ของคณุกลบัไปทีก่ารตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบับทบาทของคณุ คลกิที ่ดฟีอลต ์

6  คลกิ ตกลง และบนัทกึเรคคอรด์ 
 

การเปล่ียนโครงร่างเพจรายละเอียดของคณุ 
ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคลไดห้ากมกีารใชง้านสทิธิ ์'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง' สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องผูใ้ช ้หากตอ้งการดูคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนสาํหรบัการทาํโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล โปรดดูที ่
การทาํโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล (ในหน้า 745) 

ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดโครงรา่งฟิลด์บนเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคลไดเ้มือ่มกีารตัง้คา่บทบาทผูใ้ชด้งันี้: 

 มกีารใชง้านสทิธิ ์'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ฟิลด์' สาํหรบับทบาท  

 มกีารระบุโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเองใหก้บับทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

โครงร่างฟิลด์สว่นบุคคลทีผู่ใ้ชจ้ดัทาํสาํหรบัเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์จะใชส้าํหรบัเพจทีผู่ใ้ชแ้กไ้ขเรคคอรด์ในประเภทเรคคอรด์นัน้ดว้ย นอกจากนี้ 
โครงร่างฟิลด์สว่นบุคคลอาจใชใ้นเพจทีผู่ใ้ชป้้อนขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์ใหมด่ว้ยกไ็ด้ ขึน้อยู่กบัวธิกีารตัง้คา่บทบาทของผูใ้ช ้
หากตอ้งการดูคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนสาํหรบัการทําโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล โปรดดูที ่การทาํโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล (ในหน้า 749) 

เก่ียวกบัการเข้าใช้เพจโครงร่างส่วนบคุคล 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุอนุญาตใหคุ้ณทําโครงรา่งเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุจะสามารถเขา้ใชเ้พจโครงรา่งสว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ผา่นทางลงิคแ์กไ้ขโครงรา่งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ในประเภทเรคคอรด์นัน้ๆ นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถเขา้ใชเ้พจโครงรา่งสว่นบุคคลสาํหรบัเพจรายละเอยีดในประเภทเรคคอรด์นัน้ๆ ผา่นทางลงิคร์ว่ม การตัง้คา่ของฉัน ไดอ้กีดว้ย 
เมือ่คณุเขา้ใชเ้พจโครงรา่งสว่นบุคคลเพือ่ทาํโครงร่างเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล การทาํงานจะมลีกัษณะดงันี้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธิท์ ีม่ใีหส้าํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ: 

 เพจโครงรา่งสว่นบุคคลจะเปิดขึน้หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิส์องสทิธิจ์ากสทิธิต์่อไปนี้: ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ฟิลด์, ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์  

ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคลจะมลีงิคอ์ยู่สามลงิค์ ดงันี้: 



การทาํโครงร่างข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
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 โครงร่างฟิลด ์ลงิคน์ี้จะเปิดเพจ 'โครงรา่งสว่นบุคคล - ฟิลด์' ขึน้มา ซึง่คุณสามารถทาํโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ๆ ได ้

หมายเหตุ: ลงิคโ์ครงรา่งฟิลด์มใีหใ้ชง้านบนเพจโครงร่างสว่นบุคคลเฉพาะในกรณทีีม่กีารระบุโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเองใหก้บัทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ๆ 
หากมกีารระบุโครงรา่งเพจมาตรฐานสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุ จะไมม่ลีงิคโ์ครงรา่งฟิลด์ใหใ้ชง้าน 

 โครงร่างข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ลงิค์นี้จะเปิดเพจ 'โครงรา่งสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง' ขึน้มา 
ซึง่คุณสามารถทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลบนเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ๆ ได ้

 จดัการตวับง่ช้ีเรคคอรด์ ลงิคน์ี้จะเปิดเพจโครงร่างสว่นบุคคล – ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ ทีซ่ ึง่คณุสามารถตัง้คา่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหต้วับ่งชีแ้สดงวา่มเีรคคอรด์ใดๆ ในสว่นหรอืไม่ 

 เพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ฟิลด์จะเปิดขึน้โดยตรงถา้บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ฟิลด ์แต่ไมร่วมสทิธิท์ําเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืสทิธิเ์พจรายละเอยีดสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์  

 เพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะเปิดขึน้โดยตรงถา้บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
แต่ไมร่วมสทิธิท์าํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ฟิลด์ หรอืสทิธิเ์พจรายละเอยีดสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ 

 เพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์จะเปิดขึน้โดยตรงถา้บทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิเ์พจรายละเอยีดสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ แต่ไมร่วมสทิธิ ์ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
- ฟิลด์ หรอืสทิธิเ์พจรายละเอยีดสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทาํโครงรา่งเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การทาํโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล (ในหน้า 745) 

 การจดัการตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 751) 

 การทาํโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล (ในหน้า 749) 

 เกีย่วกบัโครงรา่งของเพจเรคคอรด์ใหม่ (ในหน้า 47) 
 

การทาํโครงร่างข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้เป็นข้อมลูส่วนบคุคล 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง' 
คณุจะสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเพจรายละเอยีดเป็นประเภทเรคคอรด์ได ้โดยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งนี้จะแสดงประเภทเรคคอรด์ทีแ่ตกต่างกนั 
ซึง่สามารถเชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ทีเ่ลอืกไว ้ตวัอยา่งเชน่ หมายเหตุและกจิกรรมเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัโอกาสทางการขายหรอืผูต้ดิต่อ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณจะเป็นผูก้าํหนดประเภทและลาํดบัของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีป่รากฏบนเพจรายละเอยีดแต่ละเพจตามคา่ดฟีอลต ์
คณุสามารถเปลีย่นแปลงลาํดบัของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งหรอืซอ่นสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีค่ณุไมไ่ดใ้ชง้าน การเปลีย่นแปลงการตัง้ค่าเหลา่นี้จะมผีลกบัมมุมองของแอปพลเิคชนัของคุณเทา่นัน้ 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุลบสทิธิ ์'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง' ออกจากบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
คณุจะไมส่ามารถทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได้ 

เก่ียวกบัโครงร่างเพจรายละเอียดแบบสแตติกและไดนามิก 
โครงร่างเพจรายละเอยีดสามารถแบ่งออกเป็นแบบสแตตกิหรอืไดนามกิ เมือ่มกีารใชโ้ครงรา่งเพจแบบสแตตกิ คณุจะเหน็โครงรา่งเพจเดยีวกนัในเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่ปีระเภทเรคคอรด์ทีร่ะบุ 
ในขณะทีโ่ครงร่างเพจแบบไดนามกิจะอนุญาตใหผู้ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุระบุโครงรา่งเพจทีแ่ตกต่างกนัสาํหรบัเรคคอรด์ทีต่่างกนัทีม่ปีระเภทเรคคอรด์เดยีวกนั 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัคา่ทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกบนเรคคอรด์ คณุสามารถทาํโครงร่างเพจทัง้แบบสแตตกิและไดนามกิเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได ้



การปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของคุณ 
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เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัโครงร่างเพจดีฟอลตห์ลงัการจดัทาํโครงร่างข้อมลูท่ีเก่ียวข้องส่วนบคุคล 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณสามารถอปัเดตโครงรา่งเพจแบบสแตตกิหรอืโครงรา่งเพจอืน่ใดทีใ่ชใ้นโครงรา่งแบบไดนามกิไดต้ลอดเวลา 
หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํโครงรา่งส่วนบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัเพจรายละเอยีดเป็นประเภทเรคคอรด์แลว้ การเปลีย่นแปลงใดๆ 
ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุดําเนินการกบัความพรอ้มใชง้านของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนโครงร่างเพจดฟีอลต์จะยงัไมม่ผีลในโครงรา่งสว่นบุคคลของคณุทนัท ี

จะเกิดอะไรข้ึนหากมีการเพ่ิมส่วนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้กบัโครงร่างเพจดีฟอลต์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจเพิม่สว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหมล่งในโครงร่างเพจดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ตามบทบาทผูใ้ชข้องคณุ หลงัจากทีค่ณุจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลเป็นประเภทเรคคอรด์แลว้ 
หากมกีารดําเนินการนี้เกดิขึน้ และหากคณุตอ้งการเพิม่สว่นใหมล่งในโครงรา่งสว่นบุคคลใหก้บัเพจดงักลา่ว คณุจะตอ้งรเีซต็โครงรา่งเพจของคณุใหเ้ป็นโครงรา่งดฟีอลต์กอ่น 
จากนัน้คณุจงึสามารถใชโ้ครงรา่งเพจดฟีอลต์หรอืจดัทาํโครงรา่งเพจสว่นบุคคลใหมท่ีป่ระกอบดว้ยสว่นใหมไ่ด ้

จะเกิดอะไรข้ึนหากมีการลบส่วนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องออกจากโครงร่างเพจดีฟอลต์ 
ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณอาจลบสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งออกจากโครงรา่งเพจดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ตามบทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
หากมสีว่นใดสว่นหนึง่ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัลบออกจากโครงรา่งเพจดฟีอลต์รวมอยู่ในโครงรา่งสว่นบุคคลของคุณสาํหรบัเพจดงักลา่ว สว่นต่างๆ เหลา่นัน้จะยงัคงใชง้านไดใ้นโครงรา่งสว่นบุคคลของคณุ 
จนกวา่คณุจะลบออกจากโครงรา่ง หรอืคณุรเีซต็โครงรา่งของคณุเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ 

การทาํโครงร่างข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบคุคลสาํหรบัโครงร่างเพจแบบสแตติก 
ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายถงึวธิกีารทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัโครงรา่งแบบสแตตกิ โดยการเขา้ใชง้านเพจโครงรา่งส่วนบุคคลผา่นลงิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 
นอกจากนี้คณุยงัสามารถทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัโครงร่างเพจแบบสแตตกิไดด้ว้ยการคลกิทีล่งิค์ แกไ้ขโครงรา่ง บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
สาํหรบัโครงรา่งแบบสแตตกิ โครงรา่งต่างๆ จะมลีกัษณะทีเ่หมอืนกนัไมว่า่คุณจะเขา้ใชง้านเพจดว้ยวธิใีดกต็าม 

ในการทาํโครงร่างของส่วนข้อมูลทีเ่กีย่วข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสาํหรบัโครงร่างเพจรายละเอียดแบบสแตติก 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์ร่วม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในสว่นการทาํโครงรา่งใหเ้ป็นสว่นบุคคล คลกิทีล่งิค ์โครงรา่งสว่นบุคคล 

3 ในสว่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล คลกิทีล่งิคเ์พจโครงรา่งซึง่คณุตอ้งการเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีด 

4 หากเพจโครงรา่งสว่นบุคคลเปิดขึน้ ใหค้ลกิ โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชไ้ด ้ใหเ้ลอืกสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีคุ่ณตอ้งการใหป้รากฏ และคลกิทีลู่กศรเพือ่ยา้ยไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

คําแนะนํา: คณุสามารถเลอืกมากกวา่หนึง่สว่นในแต่ละครัง้โดยการกดปุ่ม SHIFT หรอื CTRL คา้งไว ้

6 ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง ใหเ้ลอืกหนึง่ส่วนต่อการเลอืกหนึ่งครัง้และใชปุ้่มลกูศรเพือ่ยา้ยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งขึน้หรอืลงจนกระทัง่ปรากฏตามลําดบัทีค่ณุต้องการ 

7 บนัทกึเรคคอรด์ 

หลงัจากทีคุ่ณทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ระบบจะใชโ้ครงรา่งใหม่ของคณุในเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่ปีระเภทเรคคอรด์นัน้ๆ ต่อไป 
จนกวา่จะมกีารดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คณุเปลีย่นแปลงโครงรา่งอกีครัง้ 

 คณุเรยีกคนืโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ 

หมายเหตุ: การเรยีกคนืโครงรา่งฟิลด์กลบัเป็นโครงรา่งดฟีอลต์จะไมม่ผีลกบัโครงร่างสว่นบุคคลใดๆ ของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่เดยีวกนั 
การเรยีกคนืโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะไมม่ผีลกบัโครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 



การทาํโครงร่างข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
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 ผูดู้แลระบบของคณุรเีซต็โครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทของคณุเป็นโครงรา่งดฟีอลต ์

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบรเีซต็โครงรา่งเพจสําหรบัประเภทเรคคอรด์เป็นโครงรา่งดฟีอลต์สาํหรบับทบาท 
โครงร่างฟิลด์สว่นบุคคลทัง้หมดของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้จะไดร้บัการจดัเกบ็เป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนัน้ อย่างไรกต็าม 
หากผูดู้แลระบบระบุโครงรา่งเพจใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหก้บับทบาท ผูใ้ชท้ัง้หมดทีม่บีทบาทนัน้จะเหน็โครงรา่งฟิลด์ใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
แต่ผูใ้ชจ้ะยงัคงเหน็โครงรา่งสว่นบุคคลของตนเองของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดนัน้ต่อไป จนกวา่ผูใ้ชจ้ะเรยีกคนืโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นโครงร่างดฟีอลต์ 

การทาํโครงร่างข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบคุคลสาํหรบัโครงร่างเพจแบบไดนามิก 
เมือ่ใชโ้ครงรา่งแบบไดนามกิ คณุอาจสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสําหรบัแต่ละคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ป็นตวักาํหนดการแสดงผลโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 
โดยจะมกีารควบคมุฟงักช์นัทีช่่วยใหค้ณุสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลหลายรายการของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ดว้ยชอ่งทําเครือ่งหมาย 
ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง ในโปรไ์ฟลบ์รษิทัดงันี้: 

 หากคุณยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง 
คณุจะสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ไดเ้พยีงโครงรา่งเดยีว หลงัจากทีค่ณุทาํโครงรา่งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
คณุจะเหน็ชดุสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่หมอืนกนับนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่ปีระเภทดงักลา่ว 
โดยไมค่าํนงึถงึคา่ทีเ่ลอืกไวใ้นฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ป็นตวักาํหนดการแสดงผลโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ  

 หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้านการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่ง บนโปรไฟลข์องบรษิทั 
คณุจะสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัแต่ละคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ป็นตวักาํหนดการแสดงผลโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายถงึวธิกีารทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัเพจรายละเอยีดแบบไดนามกิ 
เมือ่ไมม่กีารใชง้านการทาํโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ขัน้ตอนนี้จะอธบิายถงึวธิกีารทาํโครงรา่งแบบไดนามกิใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
โดยการเขา้ใชเ้พจโครงรา่งสว่นบุคคลผา่นลงิคร์่วม การตัง้คา่ของฉัน นอกจากนี้คณุยงัสามารถทาํโครงรา่งเพจแบบไดนามกิใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได้ดว้ยการคลกิทีล่งิค์ แกไ้ขโครงรา่ง 
บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ หากไมม่กีารใชง้านการทาํโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล โครงรา่งต่างๆ 
จะมลีกัษณะทีเ่หมอืนกนัไม่วา่คุณจะเขา้ใชง้านเพจดว้ยวธิใีดกต็าม 

ในการทาํโครงร่างแบบไดนามิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เมือ่ไมไ่ด้ใช้งานการทาํโครงร่างแบบไดนามิกแต่ละโครงร่างเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในสว่นการทาํโครงรา่งใหเ้ป็นสว่นบุคคล คลกิทีล่งิค ์โครงรา่งสว่นบุคคล 

3 ในสว่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล คลกิทีล่งิคเ์พจโครงรา่งซึง่คณุตอ้งการเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีด 

4 หากเพจโครงรา่งสว่นบุคคลเปิดขึน้ ใหค้ลกิ โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชไ้ด ้ใหเ้ลอืกสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีคุ่ณตอ้งการใหป้รากฏ และคลกิทีลู่กศรเพือ่ยา้ยไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

คําแนะนํา: คณุสามารถเลอืกมากกวา่หนึง่สว่นในแต่ละครัง้โดยการกดปุ่ม SHIFT หรอื CTRL คา้งไว ้

6 ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง ใหเ้ลอืกหนึง่ส่วนต่อการเลอืกหนึ่งครัง้และใชปุ้่มลกูศรเพือ่ยา้ยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งขึน้หรอืลงจนกระทัง่ปรากฏตามลําดบัทีค่ณุต้องการ 

7 บนัทกึเรคคอรด์ 

หลงัจากทีคุ่ณทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลแลว้ เพจรายละเอยีดจะนําโครงรา่งใหมข่องคุณไปใชก้บัเรคคอรด์ทัง้หมดทีอ่ยู่ในประเภทเรคคอรด์นัน้ 
โดยไมค่าํนงึถงึคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ป็นตวักาํหนดโครงรา่งแบบไดนามกิของเพจ จนกว่าคณุจะเปลีย่นโครงรา่งอกีครัง้ 
หรอืจนกวา่คุณจะเรยีกขอ้มลูโครงรา่งดฟีอลต์เดมิสาํหรบัเพจรายละเอยีดทีป่รากฏเป็นลาํดบัแรก 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายถงึวธิกีารทาํโครงรา่งของเพจรายละเอยีดแบบไดนามกิใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล เมือ่ไมม่กีารใชง้านการทาํโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
ขัน้ตอนนี้จะอธบิายถงึวธิกีารทาํโครงรา่งแบบไดนามกิเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล โดยการเขา้ใชเ้พจโครงรา่งสว่นบุคคลผา่นลงิคร์ว่ม การตัง้คา่ของฉัน 
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นอกจากนี้คณุยงัสามารถทาํโครงรา่งเพจแบบไดนามกิใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลไดด้ว้ยการคลกิทีล่งิค์ แกไ้ขโครงรา่ง บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
เมือ่มกีารใชง้านการทาํโครงรา่งเพจแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ลกัษณะของโครงรา่งแบบไดนามกิจะเป็นดงันี้: 

 หากคุณเขา้ใชง้านเพจโครงรา่งส่วนบุคคลผา่นลงิค์การตัง้คา่ของฉัน 
คณุจะสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลสาํหรบัคา่ทัง้หมดในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ป็นตวักาํหนดการแสดงผลโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 

 หากคุณเขา้ใชง้านเพจโครงรา่งส่วนบุคคลผา่นลงิค์แกไ้ขโครงรา่งบนเพจรายละเอยีด 
คณุจะสามารถจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลสาํหรบัคา่ทีเ่ลอืกไวใ้นรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ป็นตวักาํหนดโครงรา่งของเพจแบบไดนามกิเทา่นัน้ 

ในการทาํโครงร่างแบบไดนามิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เมือ่ใช้งานการทาํโครงร่างแบบไดนามิกแต่ละโครงร่างเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในสว่นการทาํโครงรา่งใหเ้ป็นสว่นบุคคล คลกิทีล่งิค ์โครงรา่งสว่นบุคคล 

3 ในสว่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล คลกิทีล่งิคเ์พจโครงรา่งซึง่คณุตอ้งการเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีด 

4 หากเพจโครงรา่งสว่นบุคคลเปิดขึน้ ใหค้ลกิ โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ในสว่นคา่ทีใ่ชไ้ดข้องรายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นั ใหเ้ลอืกคา่ทีค่ณุตอ้งการจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคล 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลทีจ่ะใชง้านเมือ่ไม่มกีารเลอืกคา่ในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก ใหเ้วน้วา่งฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืก 

6 ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชไ้ด ้ใหเ้ลอืกสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีค่ณุตอ้งการใหแ้สดง และใชล้กูศรทศิทางเพือ่ยา้ยไปยงัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง 

คําแนะนํา: คณุสามารถเลอืกมากกวา่หนึง่สว่นในแต่ละครัง้โดยการกดปุ่ม SHIFT หรอื CTRL คา้งไว ้

7 ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่สดง ใหเ้ลอืกหนึง่ส่วนต่อการเลอืกหนึ่งครัง้ และใชปุ้่มลูกศรเพือ่ยา้ยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งขึน้หรอืลง จนกระทัง่ปรากฏตามลาํดบัทีค่ณุตอ้งการ 

8 ทาํซํ้าขัน้ตอนที ่5 ถงึ 7 เพือ่จดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลเพิม่เตมิตามทีคุ่ณตอ้งการ 

หมายเหตุ: หากคุณไมต่อ้งการจดัทาํโครงรา่งสว่นบุคคลเป็นคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก ระบบจะใชโ้ครงร่างเพจดฟีอลต์ของคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกดงักลา่ว 

9 บนัทกึเรคคอรด์ 

หลงัจากทีคุ่ณทาํโครงรา่งของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นสว่นบุคคลสาํหรบัคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกแลว้ 
เพจรายละเอยีดจะนําโครงรา่งสว่นบุคคลของคุณไปใชก้บัเรคคอรด์ทัง้หมดทีม่กีารเลอืกคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกนัน้ จนกวา่คณุจะเปลีย่นโครงรา่งของคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกอกีครัง้ 
หรอืจนกวา่คุณจะเรยีกขอ้มลูโครงรา่งดฟีอลต์เดมิสาํหรบัเพจรายละเอยีดทีป่รากฏเป็นลาํดบัแรก 

การเรียกคืนโครงร่างข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเป็นโครงร่างดีฟอลต์ 
ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายถงึวธิกีารเรยีกคนืโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นโครงรา่งดฟีอลต์โดยการเขา้ใชง้านเพจโครงรา่งสว่นบุคคลผา่นลงิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 
นอกจากนี้คณุยงัสามารถเรยีกคนืโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นโครงร่างดฟีอลต์ดว้ยการคลกิทีล่งิค์ แกไ้ขโครงรา่ง บนเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
หากใชง้านการทาํโครงรา่งแบบไดนามกิแต่ละโครงรา่งเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล ลกัษณะของโครงรา่งแบบไดนามกิจะเป็นดงันี้: 

 หากคุณเขา้ใชง้านเพจโครงรา่งส่วนบุคคลผา่นลงิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 
คณุจะสามารถเรยีกคนืโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดฟีอลต์สาํหรบัคา่ทัง้หมดในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ป็นตวักาํหนดโครงรา่งเพจแบบไดนามกิ 
คณุยงัสามารถเรยีกคนืโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดฟีอลต์สาํหรบัคา่บางคา่ในรายการสาํหรบัเลอืก โดยทีย่งัคงคา่โครงรา่งสว่นบุคคลของคุณสาํหรบัคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกอืน่ๆ ไดด้ว้ย 

 หากคุณเขา้ใชง้านเพจโครงรา่งส่วนบุคคลผา่นลงิค์ แกไ้ขโครงรา่ง บนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 
คณุจะสามารถเรยีกคนืโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดฟีอลต์ใหก้บัคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกทีเ่ลอืกในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกในปจัจุบนั ซึง่เป็นตวักาํหนดโครงรา่งแบบไดนามกิของเพจ 
แต่จะไมส่ามารถเรยีกคนืโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดฟีอลต์ใหก้บัคา่ในรายการสาํหรบัเลอืกอืน่ๆ ได ้



การทาํโครงร่างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
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ในการเรียกคืนโครงร่างข้อมูลทีเ่กีย่วข้องเป็นโครงร่างดีฟอลต์ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในสว่นการทาํโครงรา่งใหเ้ป็นสว่นบุคคล คลกิทีล่งิค ์โครงรา่งสว่นบุคคล 

3 ในสว่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล คลกิทีล่งิคเ์พจโครงรา่งซึง่คณุตอ้งการเปลีย่นโครงรา่งเพจรายละเอยีด 

4 หากเพจโครงรา่งสว่นบุคคลเปิดขึน้ ใหค้ลกิ โครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้:  

 คลกิ คา่ดฟีอลต์ เพือ่เรยีกคนืโครงรา่งของคา่ทีเ่ลอืกในคอลมัน์คา่ทีใ่ชไ้ดข้องรายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ 

 คลกิ คา่ดฟีอลต์ทัง้หมด เพือ่เรยีกคนืโครงรา่งของคา่ทัง้หมดในคอลมัน์คา่ทีใ่ชไ้ดข้องรายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ 

หมายเหตุ: สามารถใชง้านปุ่ม คา่ดฟีอลต์ทัง้หมด เฉพาะในโครงรา่งเพจรายละเอยีดสว่นบุคคลเท่านัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีโ่ครงรา่งเพจสว่นบคุคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท โปรดดูที ่วธิทีีโ่ครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท 

รปูแบบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในเพจรายละเอียดเรคคอรด์ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิท์าํรปูแบบการแสดงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
คณุยงัจะสามารถเลอืกทีจ่ะแสดงสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ใหเ้ป็นแบบรายการหรอืเป็นแทบ็กไ็ด ้โดยการตัง้คา่ตวัเลอืกรปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคุณ 
หากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุเวน้วา่งไว ้ระบบจะใชก้ารตัง้คา่สาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ และหากฟิลด์รปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในบทบาทผูใ้ชข้องคณุเวน้ว่างไว ้
ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ของบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงตวัเลอืกรปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโปรไฟลส์ว่นบุคคลของคณุ โปรดดูที ่การอปัเดตรายละเอยีดสว่นบุคคลของคณุ (ในหน้า 728) 
 

การทาํโครงร่างฟิลดใ์ห้เป็นข้อมลูส่วนบคุคล 
ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดโครงรา่งฟิลด์บนเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคลไดเ้มือ่มกีารตัง้คา่บทบาทผูใ้ชด้งันี้: 

 มกีารใชง้านสทิธิ ์'ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ฟิลด์' สาํหรบับทบาท  

 มกีารระบุโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเองใหก้บับทบาทสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

คณุสามารถทาํโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลไดท้ัง้โครงรา่งแบบสแตตกิและไดนามกิ เมือ่ทําโครงสรา้งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล โปรดคาํนงึถงึประเดน็ต่อไปนี้: 

 ฟิลด์ทัง้หมดทีใ่ชไ้ดบ้นโครงรา่งทีก่าํหนดเองซึง่ระบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์จะปรากฏตามคา่ดฟีอลต์บนโครงรา่งของคณุ จนกวา่คณุจะทาํโครงรา่งใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 

 คณุสามารถลบ (ซอ่น) ฟิลดบ์างฟิลด์บนโครงรา่งสว่นบุคคลของคณุได้ แต่ไมส่ามารถเพิม่ฟิลด์ทีไ่มไ่ดป้รากฏบนโครงรา่งดฟีอลต์ลงในโครงรา่งสว่นบุคคลของคณุได้ 

 คณุไมส่ามารถลบฟิลด์ทีจ่ําเป็นออกจากโครงรา่งได ้นอกจากนี้ ผูดู้แลระบบสามารถระบุใหฟิ้ลด์บางฟิลด์ตอ้งปรากฏในโครงรา่งเสมอ 
เพือ่ใหค้ณุไมส่ามารถลบฟิลด์เหลา่นัน้ออกจากโครงรา่งสว่นบุคคลได ้ในเพจ 'โครงรา่งสว่นบุคคล - ฟิลด์' ฟิลด์ทีต่อ้งปรากฏบนโครงรา่งเสมอจะแสดงดว้ยตวัอกัษรสเีดยีวกนักบัฟิลด์ทีจ่ําเป็น 

คณุอาจสามารถทาํโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลผา่นทางลงิคร์่วม การตัง้คา่ของฉัน หรอืผา่นทางลงิคแ์กไ้ขโครงรา่งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ หรอืทัง้สองลงิค์กไ็ด ้
ขึน้อยูก่บัประเภทของโครงรา่งเพจทีใ่ช ้ตารางต่อไปนี้จะแสดงวา่ลงิคใ์ดทีค่ณุสามารถใชท้าํโครงรา่งฟิลดใ์หเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลได้ ไมว่า่ในกรณใีด 
โครงร่างเพจทีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งเป็นโครงรา่งเพจทีก่าํหนดเอง กลา่วคอืคุณไมส่ามารถทาํโครงรา่งเพจมาตรฐานใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใน Oracle CRM 
On Demand ได ้ขอ้มลูในตารางนี้ยงัใชไ้ดก้บักรณีทีคุ่ณตอ้งการเรยีกคนืโครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลกลบัเป็นโครงรา่งฟิลด์ดฟีอลต ์
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีกคนืโครงรา่งฟิลด์กลบัเป็นโครงรา่งฟิลด์ดฟีอลต ์โปรดดูสว่นการเรยีกคนืโครงรา่งฟิลด์กลบัเป็นโครงรา่งฟิลด์ดฟีอลต์ในหวัขอ้นี้ 

ประเภทโครงร่าง ลิงคก์ารตัง้ค่าของฉัน ลิงคแ์ก้ไขโครงร่าง 

โครงร่างแบบสแตตกิ ใช ่ ใช ่



การปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของคุณ 
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ประเภทโครงร่าง ลิงคก์ารตัง้ค่าของฉัน ลิงคแ์ก้ไขโครงร่าง 

โครงร่างดฟีอลต์สาํหรบัโครงรา่งแบบไดน

ามกิ สาํหรบัขอ้มลู 
โปรดดูหมายเหตุหลงัจากตารางนี้ 

ใช ่ ใช ่
ฟิลดร์ายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัของโครงรา่งแบบไดนามกิตอ้งเว้

นวา่งในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 

โครงร่างสาํหรบัคา่ทีเ่ฉพาะเจาะจงในราย

การสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นั 
ไม ่ ใช ่

ตอ้งเลอืกคา่ทีเ่หมาะสมในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัของโค

รงรา่งแบบไดนามกิ 

หมายเหตุ: โครงรา่งดฟีอลต์สาํหรบัโครงรา่งแบบไดนามกิคอืโครงร่างทีจ่ะใชเ้มือ่ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัของโครงร่างแบบไดนามกิเวน้วา่งในเรคคอรด์ 

ในการทาํโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ใหท้าํตามขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ใหค้รบถ้วน 

ในการทาํโครงร่างฟิลดใ์ห้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการทาํโครงรา่งฟิลด์ซึง่ใชส้าํหรบัคา่ทีเ่ฉพาะเจาะจงในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัของโครงรา่งแบบไดนามกิใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 
แทนทีคุ่ณจะคลกิทีล่งิค์การตัง้คา่ของฉัน ใหค้ณุเปิดเรคคอรด์ซึง่มคีา่ทีเ่หมาะสมในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นั คลกิ แกไ้ขโครงรา่ง แลว้ขา้มไปยงัขัน้ตอนที ่4 

2 ในสว่นการทาํโครงรา่งใหเ้ป็นสว่นบุคคล คลกิที ่โครงรา่งสว่นบุคคล 

3 ในสว่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล คลกิทีล่งิคเ์พจโครงรา่งสาํหรบัเพจทีค่ณุตอ้งการทาํใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุตอ้งการทาํโครงรา่งฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั ใหค้ลกิ โครงรา่งบรษิทั 

4 หากเพจโครงรา่งสว่นบุคคลเปิดขึน้ ใหค้ลกิ โครงรา่งฟิลด์ 

5 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ฟิลด์ ใหใ้ชปุ้่มลกูศรจดัเรยีงฟิลด์บนโครงรา่งใหม่ 

คณุสามารถยา้ยฟิลด์ภายในสว่นของเพจ และสามารถยา้ยฟิลด์จากสว่นหนึง่ของเพจไปยงัอกีสว่นหนึง่ได้ หากคุณไมต่อ้งการใหฟิ้ลด์บางฟิลด์ปรากฏบนโครงรา่งเพจสว่นบุคคลของคณุ 
ใหย้า้ยฟิลด์นัน้ไปยงัสว่นฟิลด์ทีใ่ชไ้ด ้

หมายเหตุ: หากคุณยา้ยฟิลด์ทีจ่ําเป็นหรอืฟิลด์ทีผู่ดู้แลระบบของคณุระบุวา่ตอ้งปรากฏบนโครงรา่งในสว่นฟิลด์ทีใ่ชไ้ดเ้สมอ 
คณุจะเหน็ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเมือ่พยายามบนัทกึโครงรา่งนัน้ และคณุจะตอ้งยา้ยฟิลด์นัน้กลบัไปยงัสว่นใดสว่นหนึง่บนโครงรา่ง 

6 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หลงัจากผูใ้ชจ้ดัทาํโครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลแลว้ จะมกีารใชโ้ครงรา่งในแต่ละครัง้ทีผู่ใ้ชเ้ปิดหรอืแกไ้ขเรคคอรด์ของประเภทเรคคอรด์นัน้จนกวา่จะมกีารดําเนนิการอย่างใดอยา่งหนึง่ต่อไปนี้:  

 ผูใ้ชเ้ปลีย่นแปลงโครงรา่งฟิลด์อกีครัง้ 

 ผูใ้ชเ้รยีกคนืโครงรา่งฟิลด์ดฟีอลต์สาํหรบัเพจ 

หมายเหตุ: การเรยีกคนืโครงรา่งฟิลด์กลบัเป็นโครงรา่งดฟีอลต์จะไมม่ผีลกบัโครงร่างสว่นบุคคลใดๆ ของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่เดยีวกนั 
การเรยีกคนืโครงรา่งสว่นบุคคลของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจะไมม่ผีลกบัโครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ 

 ผูดู้แลระบบรเีซต็โครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทผูใ้ชก้ลบัเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ หรอืระบุโครงรา่งอืน่ใหก้บับทบาทสาํหรบัเรคคอรด์ประเภทนัน้ 

หมายเหตุ: หากผูดู้แลระบบรเีซต็โครงรา่งเพจสําหรบัประเภทเรคคอรด์เป็นโครงรา่งดฟีอลต์สาํหรบับทบาท 
โครงร่างฟิลด์สว่นบุคคลทัง้หมดของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้จะไดร้บัการจดัเกบ็เป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทนัน้ อย่างไรกต็าม 
หากผูดู้แลระบบระบุโครงรา่งเพจใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหก้บับทบาท ผูใ้ชท้ัง้หมดทีม่บีทบาทนัน้จะเหน็โครงรา่งฟิลด์ใหมส่าํหรบัประเภทเรคคอรด์ 
แต่ผูใ้ชจ้ะยงัคงเหน็โครงรา่งสว่นบุคคลของตนเองของสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดนัน้ต่อไป จนกวา่ผูใ้ชจ้ะเรยีกคนืโครงรา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นโครงร่างดฟีอลต์ 



การจดัการตวับ่งช้ีเรคคอรด์สาํหรบัส่วนข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
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โครงร่างฟิลด์สว่นบุคคลของผูใ้ชอ้าจใชใ้นเพจทีผู่ใ้ชป้้อนขอ้มลูสาํหรบัเรคคอรด์ใหมด่ว้ยกไ็ด ้ขึน้อยูก่บัวธิกีารตัง้คา่บทบาทของผูใ้ช ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงรา่งฟิลด์ในเพจเรคคอรด์ใหม่ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัโครงรา่งของเพจเรคคอรด์ใหม่ (ในหน้า 47) 

การเรียกคืนโครงร่างฟิลดก์ลบัเป็นโครงร่างดีฟอลต ์
หากคุณตอ้งการหยุดใชโ้ครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคล คณุสามารถเรยีกคนืโครงรา่งฟิลด์กลบัเป็นโครงรา่งฟิลด์ดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ของบทบาทของคณุได ้
คณุอาจสามารถเรยีกคนืโครงรา่งฟิลด์กลบัเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ผา่นทางลงิคร์่วม การตัง้คา่ของฉัน หรอืผา่นทางลงิคแ์กไ้ขโครงรา่งบนเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ หรอืทัง้สองลงิค์กไ็ด ้
ขึน้อยูก่บัประเภทของโครงรา่งเพจทีใ่ช ้สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัลงิค์ทีต่อ้งใช ้โปรดดูตารางในสว่นกอ่นหน้าของหวัขอ้นี้ 

ในการเรยีกคนืโครงรา่งฟิลดส์ว่นบุคคลกลบัเป็นโครงรา่งดฟีอลต์ ใหท้าํตามขัน้ตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ใหค้รบถ้วน 

ในการเรียกคืนโครงร่างฟิลดก์ลบัเป็นโครงร่างดีฟอลต์ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

หมายเหตุ: 
หากคุณตอ้งการเรยีกคนืโครงรา่งฟิลด์ซึง่ใชส้าํหรบัคา่ทีเ่ฉพาะเจาะจงในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นัของโครงรา่งแบบไดนามกิกลบัเป็นโครงรา่งฟิลด์ดฟีอลต์สาํหรบัคา่ดงักลา่ว 
แทนทีคุ่ณจะคลกิทีล่งิค์การตัง้คา่ของฉัน ใหค้ณุเปิดเรคคอรด์ซึง่มคีา่ทีเ่หมาะสมในฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีใ่ชร้นั คลกิ แกไ้ขโครงรา่ง แลว้ขา้มไปยงัขัน้ตอนที ่4 

2 ในสว่นการทาํโครงรา่งใหเ้ป็นสว่นบุคคล คลกิที ่โครงรา่งสว่นบุคคล 

3 ในสว่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล คลกิทีล่งิคเ์พจโครงรา่งสาํหรบัเพจทีค่ณุตอ้งการเรยีกคนืกลบัเป็นเพจดฟีอลต์ 

4 หากเพจโครงรา่งสว่นบุคคลเปิดขึน้ ใหค้ลกิ โครงรา่งฟิลด์ 

5 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ฟิลด์ ใหค้ลกิ คา่ดฟีอลต์  

6 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

ครัง้ต่อไปทีค่ณุเปิด แกไ้ข หรอืจดัทาํเรคคอรด์ในประเภทเรคคอรด์ดงักลา่ว คณุจะเหน็โครงรา่งดฟีอลต์ระบุใหก้บับทบาทของคณุสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํโครงร่างฟิลด์ใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล: 

 วธิทีีโ่ครงรา่งฟิลด์สว่นบุคคลโตต้อบกบัโครงรา่งเพจสาํหรบับทบาท 
 

การจดัการตวับง่ช้ีเรคคอรด์สาํหรบัส่วนข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํเพจรายละเอยีดใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ คณุจะสามารถตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ได ้
ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ทาํใหคุ้ณดูไดว้า่มเีรคคอรด์ใดปรากฏอยู่ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบา้ง โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเปิดสว่นนัน้ขึน้มา 
ผูดู้แลระบบของคณุยงัสามารถตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหก้บัเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทีร่ะดบับทบาทไดด้ว้ย หากคณุไมไ่ดท้าํการปรบัการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหเ้หมาะกบัการใชง้านของคณุ 
ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ทีก่าํหนดไวส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะของตวับ่งชีเ้รคคอรด์ โปรดดูที ่เกีย่วกบัตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ในหน้า 60) 

หมายเหตุ: ฟงักช์นัตวับ่งชีท้ ีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของเอกสารแนบบนประเภทเรคคอรด์ใดๆ 
หรอืไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของรายชือ่ผูใ้ชบ้นประเภทเรคคอรด์ฝา่ย นอกจากนี้ ฟงักช์นันี้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนสาํหรบัเวบ็แอปเพลต็ทีก่าํหนดเอง 

ในการทาํการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 



การปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของคุณ 
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ในการทําการตัง้ค่าตวับง่ช้ีเรคคอรด์ให้เป็นส่วนบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์  

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน  

2 ในสว่นการทาํโครงรา่งใหเ้ป็นสว่นบุคคล คลกิทีล่งิค ์โครงรา่งสว่นบุคคล  

3 ในสว่นโครงรา่งเพจรายละเอยีดสว่นบุคคล ใหค้ลกิลงิคเ์พจโครงรา่งประเภทเรคคอรด์  

4 หากเพจโครงรา่งสว่นบุคคลเปิดขึน้ ใหค้ลกิลงิคจ์ดัการตวับ่งชีเ้รคคอรด์  

หมายเหตุ: คณุยงัสามารถเขา้ใชเ้พจโครงรา่งสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ได ้โดยการคลกิทีล่งิคแ์กไ้ขโครงรา่งในทุกเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 

5 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ ในรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชไ้ด ้ใหเ้ลอืกสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีค่ณุตอ้งการใหต้วับ่งชีเ้รคคอรด์ปรากฏ 
และคลกิทีลู่กศรเพือ่ยา้ยสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัรายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ลอืก  

คําแนะนํา: คณุสามารถเลอืกมากกวา่หนึง่สว่นในแต่ละครัง้โดยการกดปุ่ม SHIFT หรอื CTRL คา้งไว ้

6 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

หลงัจากทีคุ่ณทาํการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ใหเ้ป็นสว่นบุคคลสาํหรบัประเภทเรคคอรด์แลว้ จะมกีารใชก้ารตัง้คา่ทีค่ณุทาํใหเ้ป็นสว่นบุคคลกบัเพจรายละเอยีดสาํหรบัเรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้ 
จนกวา่จะมกีารดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 คณุอปัเดตการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ในสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของคณุอกีครัง้ 

 คณุเรยีกคนืการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นการตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้สาํหรบับทบาทของคณุ การอปัเดตใดๆ 
ทีเ่ริม่ต้นดําเนนิการโดยผูดู้แลระบบของคณุทีร่ะดบับทบาทจะถูกนําไปใช ้ 

 ผูดู้แลระบบของคณุรเีซต็โครงรา่งเพจสาํหรบับทบาทของคณุใหเ้ป็นโครงรา่งดฟีอลต์ 
การตัง้คา่สว่นบุคคลทัง้หมดสาํหรบัการแสดงตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัสว่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของประเภทเรคคอรด์นัน้จะถูกเรยีกคนืเป็นการตัง้คา่ทีท่าํสําหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ทีร่ะดบับทบาท  

ในการเรยีกคนืการตัง้คา่ตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ใหเ้ป็นการตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทของคณุ ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

ในการเรียกคืนการตัง้ค่าตวับง่ช้ีเรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ให้เป็นการตัง้ค่าดีฟอลต์ 

 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล - ตวับ่งชีเ้รคคอรด์ ใหค้ลกิ คา่ดฟีอลต์ 
 

การเปล่ียนแปลงโครงร่างโฮมเพจ 
หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์ทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล คณุสามารถเพิม่หรอืลบสว่นต่างๆ จากโครงรา่งโฮมเพจของคณุ (โฮมเพจของฉัน โฮมเพจบรษิทั โฮมเพจผูต้ดิต่อ โฮมเพจลดี 
โฮมเพจโอกาสทางการขาย และโฮมเพจคาํขอบรกิาร) ผูดู้แลระบบของบรษิทัจะตัง้คา่โครงรา่งโฮมเพจทีค่ณุเหน็ตามคา่ดฟีอลต์   

หมายเหตุ: คณุสามารถทาํโฮมเพจใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล โดยคลกิทีล่งิค์ แกไ้ขโครงร่าง ของแต่ละโฮมเพจ  

ในการเปลีย่นโครงร่างโฮมเพจ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในสว่นการทาํโครงรา่งใหเ้ป็นสว่นบุคคล คลกิที ่โครงรา่งสว่นบุคคล 

3 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล ในสว่นโครงรา่งโฮมเพจสว่นบุคคล ใหค้ลกิโครงรา่งโฮมเพจทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข (ตวัอย่างเชน่ โครงรา่งโฮมเพจของฉัน)  



การเปล่ียนแปลงโครงร่างแถบการดาํเนินการ 
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4 ในสว่นสว่นทีใ่ชไ้ดข้องเพจ ใหเ้ลอืกสว่นทีคุ่ณตอ้งการแสดงในโฮมเพจและใชลู้กศรเพือ่ยา้ยสว่นไปยงัสว่นดา้นซา้ยหรอืสว่นดา้นขวา 

คําแนะนํา: คณุสามารถเลอืกมากกวา่หนึง่ส่วนต่อการเลอืกหนึง่ครัง้โดยการกดปุ่ม SHIFT หรอื CTRL คา้งไวเ้มือ่คณุคลกิเลอืกส่วน 

5 ในสว่นดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา ใหเ้ลอืกหนึง่สว่นต่อการเลอืกหนึง่ครัง้และใชปุ้่มลูกศรเพือ่ยา้ยสว่นขึน้หรอืลงจนกระทัง่ปรากฏตามลาํดบัทีคุ่ณตอ้งการในโฮมเพจ  

6 บนัทกึเรคคอรด์ 
 

การเปล่ียนแปลงโครงร่างแถบการดาํเนินการ 
ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุจะเป็นผูก้าํหนดโครงรา่งแถบการดําเนินการใหก้บับทบาทผูใ้ชแ้ต่ละบทบาท ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุยงัสามารถทาํใหบ้ทบาทผูใ้ชข้องคณุไมส่ามารถใชแ้ถบการดําเนนิการได ้

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุสามารถใชแ้ถบการดําเนนิการได ้แถบการดําเนนิการจะปรากฏอยู่ทีด่า้นซา้ยของเพจ Oracle CRM On Demand ทกุเพจตามคา่ดฟีอลต์ 
คณุสามารถซอ่นและแสดงแถบการดําเนนิการไดต้ามตอ้งการ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแสดงหรอืซอ่นแถบการดําเนินการ (ในหน้า 38) 

หากเปิดใชส้ทิธิ ์ทาํแถบการดําเนินการใหเ้ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล สาํหรบับทบาทของคณุ คณุสามารถแสดงหรอืซอ่นสว่นใดของแถบการดําเนินการกไ็ด ้
รวมถงึเวบ็แอปเพลต็ทีผู่ดู้แลระบบของบรษิทัของคณุอนุญาตใหใ้ชใ้นโครงรา่งแถบการดําเนนิการสาํหรบับทบาทผูใ้ชข้องคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่บทบาทผูใ้ชข้องคณุ 
โปรดตดิต่อผูดู้แลระบบของบรษิทั 

คณุสามารถระบุวธิกีารแสดงผลของเรคคอรด์ได้ หากเรคคอรด์ดงักลา่วเป็นเรคคอรด์เดยีวทีเ่ป็นผลลพัธ์ของการคน้หา คณุสามารถเปิดเรคคอรด์ไดโ้ดยตรงในเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ 
หรอือาจแสดงในเพจรายการ ซึง่ตวัเลอืกทีใ่ชค้วบคมุลกัษณะการทาํงานนี้คอืชอ่งทาํเครือ่งหมาย นาวเิกตไปยงัเพจรายละเอยีดโดยตรงหากมกีารแสดงเพยีงหนึง่เรคคอรด์ 
ทีอ่ยู่ในสว่นตวัเลอืกการคน้หาด่วนของเพจโครงรา่งแถบการดําเนินการในการตัง้คา่ส่วนบุคคลของคุณ ขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้ใชก้บัชอ่งทาํเครือ่งหมาย นาวเิกตไปยงัเพจรายละเอยีดโดยตรง 
หากมกีารแสดงเพยีงหนึง่เรคคอรด์: 

 ตามคา่ดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมายจะไมถู่กเลอืกไว ้ 

 หากไมม่กีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายไว ้และการคน้หาสง่คนืเพยีงผลลพัธ์เดยีว เรคคอรด์จะปรากฏในเพจรายการ และคณุจะสามารถเปิดเรคคอรด์ไดจ้ากเพจรายการ 

 หากมกีารเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย และการคน้หาสง่คนืเพยีงผลลพัธ์เดยีว เรคคอรด์จะเปิดขึน้โดยตรงในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ 

 หลงัจากทีคุ่ณเลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย การตัง้คา่จะมผีลกบัการคน้หาทัง้หมดในแถบการดําเนินการและในการคน้หาขัน้สงูทีส่ง่คนืผลลพัธ์เพยีงเรคคอรด์เดยีว 
จนกวา่คณุจะเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมายอกีครัง้ 

 การตัง้คา่ของชอ่งทาํเครือ่งหมายจะมผีลกบัการคน้หาทัง้หมดในแถบการดําเนินการและในการคน้หาขัน้สงูเทา่นัน้ รายการทีค่ณุเปิดในพืน้ทีอ่ ืน่ใน Oracle CRM On Demand 
จะปรากฏในเพจรายการทกุครัง้ แมว้า่รายการจะมเีพยีงเรคคอรด์เดยีวกต็าม 

การเปลีย่นโครงร่างของแถบการดาํเนินการ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในสว่นการทาํโครงรา่งใหเ้ป็นสว่นบุคคล คลกิที ่โครงรา่งสว่นบุคคล 

3 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล ในสว่นโครงรา่งแถบการดําเนนิการสว่นบุคคล ใหค้ลกิ โครงรา่งแถบการดําเนนิการ 

4 ในเพจโครงรา่งสว่นบุคคล ใหใ้ชล้กูศรเพือ่ยา้ยสว่นต่างๆ ดงันี้: 

 ยา้ยสว่นต่างๆ ทีค่ณุตอ้งการใหป้รากฏจากส่วนทีใ่ชไ้ดไ้ปยงัสว่นทีแ่สดง 

 ยา้ยสว่นทีค่ณุไมต่อ้งการใหป้รากฏในแถบการดําเนนิการจากส่วนทีแ่สดงไปยงัสว่นทีใ่ชไ้ด้  

หมายเหตุ: สาํหรบัแถบการดําเนนิการทีจ่ะแสดงใน Oracle CRM On Demand จะตอ้งมอีย่างน้อยหนึง่สว่นในสว่นทีแ่สดงของเพจ 
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5 เลือ่นไปยงัสว่นปรบัแต่งรายการใชบ้่อย และเลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสมเพือ่เพิม่รายการทีใ่ชบ้่อยใหมใ่นสว่นตน้หรอืสว่นทา้ยของรายการทีใ่ชบ้่อย (เรคคอรด์รายการใชบ้่อยและรายการทีใ่ชบ้่อย) 
ขึน้อยู่กบัความตอ้งการของคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรคคอรด์รายการใชบ้่อย โปรดดูที ่เพจเรคคอรด์รายการใชบ้่อย (ในหน้า 104) สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการทีใ่ชบ้่อย โปรดดูที ่
เพจรายการทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 121) 

6 ในสว่นตวัเลอืกการคน้หาด่วน เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย นาวเิกตไปยงัเพจรายละเอยีดโดยตรงหากมกีารแสดงเพยีงหนึง่เรคคอร์ด 
เพือ่ระบุลกัษณะการทาํงานเมือ่การคน้หาสง่คนืผลลพัธ์เพยีงเรคคอรด์เดยีว ดงันี้: 

 หากคุณตอ้งการใหเ้รคคอรด์เปิดขึน้โดยตรงในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย 

 หากคุณตอ้งการใหเ้รคคอรด์ปรากฏในเพจรายการ ใหย้กเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย  

7 บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 
 

การตัง้ค่าปฏิทินของคณุ 
หวัขอ้นี้อธบิายวธิตีัง้คา่ปฏทินิของคณุผา่นลงิค์รว่มการตัง้คา่ของฉัน 

เมือ่ตัง้คา่มมุมองปฏทินิดฟีอลต์ของคณุ คณุสามารถดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 เลอืกมมุมองปฏทินิทีคุ่ณตอ้งการแสดงในแต่ละครัง้ทีคุ่ณคลกิแทบ็ปฏทินิ 

 ระบุวนัทีท่ ีจ่ะแสดงเป็นวนัทีแ่รกของสปัดาหใ์นปฏทินิของคณุ และในเครือ่งมอืเลอืกวนัทีท่ ีคุ่ณเลอืกคา่สาํหรบัฟิลด์วนัทีใ่น Oracle CRM On Demand 

 เลอืกวนัในสปัดาหแ์ละชัว่โมงทาํงานทีค่ณุตอ้งการแสดงในปฏทินิของคณุ ถา้คณุไมต่อ้งการใชก้ารตัง้คา่ทัง้บรษิทั 

ตามคา่ดฟีอลต์ ชอ่งทาํเครือ่งหมายทัง้หมดสาํหรบัวนัในสปัดาหจ์ะไมถู่กเลอืกไว ้และฟิลด์เวลาเริม่ตน้ชัว่โมงทาํงานและเวลาสิน้สดุชัว่โมงทาํงานจะว่างเปลา่ เมือ่ทาํการระบุชัว่โมงทาํงาน 
คณุสามารถป้อนเวลาเริม่ตน้และเวลาสิ้นสดุไดเ้พยีงหนึง่คา่ คณุไมส่ามารถระบุชัว่โมงทาํงานทีต่่างกนัในแต่ละวนัทาํงานได้ หากคุณป้อนเวลาเริม่ตน้สาํหรบัชัว่โมงทาํงานของคณุ 
คณุตอ้งป้อนเวลาสิน้สดุดว้ย และเวลาสิน้สดุตอ้งอยู่หลงัจากเวลาเริม่ตน้ ในทาํนองเดยีวกนั หากคุณป้อนเวลาสิน้สดุ คณุตอ้งป้อนเวลาเริม่ตน้ดว้ย หากจําเป็น Oracle CRM On 
Demand จะแปลงเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สุดทีค่ณุป้อนใหอ้ยู่ในรปูแบบทีเ่หมาะสมสาํหรบัโลแคลของคณุหลงัจากทีค่ณุบนัทกึการเปลีย่นแปลง 

ในปฏทินิ ชว่งเวลาสามารถเริม่ตน้และสิน้สดุแบบชัว่โมงไดห้ากคณุใชธ้มีคลาสสกิ และชว่งเวลาสามารถเริม่ต้นและสิ้นสดุแบบชัว่โมงหรอืครึง่ชัว่โมงหากคณุใชป้ฏทินิโมเดริ์น 
สาํหรบัมมุมองปฏทินิ Oracle CRM On Demand จะปดัเศษเวลาเริม่ต้นสาํหรบัชัว่โมงทาํงานลงเป็นชัว่โมงหรอืครึง่ชัว่โมงทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุตามความเหมาะสม 
และปดัเศษเวลาสิ้นสดุสาํหรบัชัว่โมงทาํงานขึน้เป็นชัว่โมงหรอืครึง่ชัว่โมงทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ ตวัอย่างเชน่ หากคุณป้อน 08:40 A.M. เป็นเวลาเริม่ตน้ จากนัน้ Oracle CRM 
On Demand จะปดัเศษเวลาเริม่ต้นลงเป็น 08:00 A.M. สาํหรบัมุมมองปฏทินิหากคณุใชธ้มีคลาสสกิ และปดัเศษลงเป็น 08:30 A.M. หากคณุใชธ้มีโมเดริน์ 
หากคุณป้อน 05:40 P.M. เป็นเวลาสิน้สดุ Oracle CRM On Demand จะปดัเศษเวลาสิน้สดุขึน้เป็น 06:00 P.M. 
สาํหรบัมมุมองปฏทินิในธมีคลาสสกิหรอืธมีโมเดริ์น 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิแีสดงวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานในมมุมองปฏทินิของคณุ โปรดดูที ่เกีย่วกบัวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานตามปฏทินิ (ในหน้า 166) 

 เลอืกขอ้มลูเพิม่เตมิทีจ่ะแสดงในการนดัหมายในมุมมองปฏทินิของคณุ ขอ้มลูจากฟิลด์หวัเรือ่ง ทีต่ัง้ และชือ่ผูต้ดิต่อในการนดัหมายจะแสดงในการนดัหมายในมมุมองปฏทินิตามคา่ดฟีอลต์ 
คณุสามารถเลอืกใหแ้สดงขอ้มลูเพิม่เตมิต่อไปนี้: 

 ชือ่ของบรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัการนดัหมาย ชือ่บรษิทัคอืลงิคท์ีเ่ชือ่มโยงไปยงัเรคคอรด์บรษิทั 

 สถานะของการนดัหมาย 

 หมายเลขโทรศพัทข์องผูต้ดิต่อหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัการนดัหมาย หมายเลขโทรศพัทค์อืลงิค์ทีเ่ชือ่มโยงไปยงัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ หากฟิลด์โทรศพัทท์ีท่าํงานป็อปปเูลทในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ 
หมายเลขโทรศพัทท์ีท่าํงานจะปรากฏ หากฟิลดโ์ทรศพัทท์ีท่าํงานไมป็่อปปเูลทในเรคคอรด์ผูต้ดิต่อ และหากฟิลด์โทรศพัทม์อืถอืป็อปปเูลท หมายเลขโทรศพัท์มอืถอืจะปรากฏ 

 ระบุวา่คณุตอ้งการรบัการแจง้เตอืนกจิกรรมทีค่ณุเป็นเจา้ของหรอืทีคุ่ณมชีือ่อยู่ในรายการผูใ้ช ้หากมกีารตัง้คา่การแจง้เตอืนในกจิกรรม ตวัเลอืกในฟิลด์ การแจง้กจิกรรม จะมดีงัต่อไปนี้: 

 ไมมี่ หากคุณเลอืกตวัเลอืกนี้ คณุจะไมไ่ดร้บัการแจง้เตอืนใดๆ 

 อีเมล์ หากคุณเลอืกตวัเลอืกนี้ คณุจะไดร้บัการแจง้เตอืนทางอเีมล ์
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 การแจ้งเตือนป็อปอปั หากคุณเลอืกตวัเลอืกนี้ การแจง้เตอืนจะถูกแสดงในวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรม เมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 

 อีเมลแ์ละการแจ้งเตือนป็อปอปั หากคณุเลอืกตวัเลอืกนี้ คณุจะไดร้บัการแจง้เตอืนทางอเีมล ์และการแจง้เตอืนจะถูกแสดงในวนิโดวป็์อปอปัการเตอืนกจิกรรมดว้ย เมือ่คณุไซน์อนิเขา้สู ่
Oracle CRM On Demand 

 ว่าง หากคณุปลอ่ยใหฟิ้ลด ์การแจง้กจิกรรม วา่งไว ้ตวัเลอืกทีเ่ลอืกเอาไวใ้นฟิลด์ การแจง้กจิกรรม ทีร่ะดบับรษิทัจะมผีลใชก้บัคณุ ตวัเลอืกดฟีอลตท์ีร่ะดบับรษิทัคอื ไมม่ ี
แต่ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเลอืกตวัเลอืกอืน่ได้ 

ในการตัง้คา่ปฏทินิของคณุ ใหด้ําเนนิการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ใหส้มบูรณ์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัปฏทินิ โปรดดูที ่ปฏทินิและกจิกรรม (ในหน้า 163) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการใชป้ฏทินิของคณุรว่มกบัผูใ้ชร้ายอืน่ หรอืในการตัง้คา่มุมมองปฏทินิกลุ่มทีก่าํหนดเอง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิใ์ชป้ฏทินิร่วมกนั 

ในการตัง้ค่าปฏิทินของคุณ 

1 คลกิทีล่งิค์รว่มการตัง้คา่ของฉัน ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ 

2 ในสว่นการตัง้คา่ปฏทินิ คลกิ การตัง้คา่ปฏทินิ 

3 ในการตัง้คา่มุมมองปฏทินิดฟีอลตข์องคณุ ใหด้ําเนนิการต่อไปนี้:  

a คลกิ มมุมองปฏทินิดฟีอลต์ 

b เลอืกมมุมองปฏทินิ 

c เลอืกวนัทีจ่ะแสดงเป็นวนัแรกของสปัดาหใ์นปฏทินิของคณุ 

ตามคา่ดฟีอลต์ ฟิลด ์สปัดาหต์ามปฏทินิเริม่ต้นเมือ่ จะเวน้วา่งไว ้หากคุณเวน้วา่งฟิลด์นี้ไว ้ระบบจะใชก้ารตัง้คา่ทัง้บรษิทัสาํหรบัวนัแรกของสปัดาห ์

หมายเหตุ: หลงัจากทีค่ณุเปลีย่นวนัเริม่ตน้ของสปัดาห ์คณุตอ้งไซน์เอาต์จาก Oracle CRM On Demand 
แลว้ไซน์อนิอกีครัง้เพือ่ดูการเปลีย่นแปลงในปฏทินิของคณุ และในเครือ่งมอืเลอืกวนัทีท่ ีค่ณุเลอืกคา่สาํหรบัฟิลด์วนัทีใ่น Oracle CRM On Demand 

d ในสว่นสปัดาหท์าํงานตามปฏทินิ ใหต้ัง้คา่วนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานสาํหรบัปฏทินิของคุณดงัต่อไปนี้: 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัแต่ละวนัทีค่ณุตอ้งการแสดงเป็นวนัทาํงานในปฏทินิของคุณ หากคุณเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัหนึ่งวนัหรอืมากกวา่ 
จะมเีฉพาะวนัเหลา่นัน้ทีแ่สดงเป็นวนัทาํงานในมุมมองปฏทินิผูใ้ชแ้บบรายวนัและรายสปัดาห์ โดยไมค่าํนึงถงึวนัทาํงานทีร่ะบุไวท้ีร่ะดบับรษิทั 
หากมกีารยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัวนัทัง้หมด จะใชว้นัทาํงานทีร่ะบุทีร่ะดบับรษิทักบัปฏทินิของคุณ 

 หากคุณตอ้งการระบุเวลาเริม่ต้นสาํหรบัชัว่โมงทาํงานของคณุซึง่ต่างจากเวลาทีร่ะบุไวท้ีร่ะดบับรษิทั ใหป้้อนเวลาเริม่ตน้ในฟิลด์เวลาเริม่ต้นชัว่โมงทาํงาน 

 หากคุณระบุเวลาเริม่ตน้สาํหรบัชัว่โมงทาํงานของคณุ ใหป้้อนเวลาสิน้สดุในฟิลด์เวลาสิน้สดุชัว่โมงทํางาน เวลาสิน้สดุตอ้งอยู่หลงัจากเวลาเริม่ต้น 

หมายเหตุ: หากคุณไมไ่ดป้้อนเวลาเริม่ตน้และเวลาสิน้สดุสาํหรบัชัว่โมงทาํงาน จะใชช้ัว่โมงทาํงานทีร่ะบุไวท้ีร่ะดบับรษิทักบัปฏทินิของคุณ 

e ในสว่นการตัง้คา่ขอ้มลูการนดัหมาย เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิทีค่ณุตอ้งการจะแสดงในการนดัหมายในมมุมองปฏทินิของคณุ 

f ในฟิลด ์การแจง้กจิกรรม ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีค่ณุตอ้งการ หรอืปลอ่ยใหฟิ้ลด์นี้วา่งไวห้ากคณุตอ้งการใชก้ารตัง้คา่ทีร่ะดบับรษิทั 

g บนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ 

4 ในการใชป้ฏทินิร่วมกนักบัผูใ้ชอ้ืน่ 

a คลกิ ใชป้ฏทินิรว่มกนั 

b ในรายการใชป้ฏทินิร่วมกนัของฉัน คลกิ เพิม่ผูใ้ช ้
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c ในวนิโดวใ์หส้ทิธิผ์ูใ้ชใ้หม่ ใชไ้อคอนคน้หาในการเพิม่ผูใ้ชท้ีคุ่ณตอ้งการใชป้ฏทินิรว่มกนั 

5 ในการตัง้คา่มุมมองปฏทินิกลุ่มทีก่าํหนดเอง: 

a คลกิ จดัการมุมมองกลุม่ 

b ในมมุมองทีก่าํหนดเองของฉัน คลกิ เพิม่ 

c ป้อนขอ้มลูในฟิลด์ในวนิโดวจ์ดัการมุมมองแลว้บนัทกึเรคคอรด์ 

การตัง้คา่มมุมองปฏทินิกลุ่มทีก่าํหนดเองทาํใหคุ้ณสามารถจดัการมุมมองของคณุตามความพรอ้มของผูใ้ชอ้ืน่ๆ เมือ่คณุสรา้งการนดัหมายใหม ่ไปทีแ่ทบ็ ปฏทินิกลุม่ 
และเลอืกกลุ่มปฏทินิทีค่ณุหรอืผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุจดัทาํเพือ่ตรวจดูความพรอ้ม 

 

การเข้าใช้เคร่ืองมือข้อมลูและเคร่ืองมือการใช้ร่วมกนั 
บนโฮมเพจสว่นบคุคลของคณุ คณุจะพบกบัลงิคไ์ปยงัเครือ่งมอืทีท่ําใหค้ณุสามารถอมิปอรต์ขอ้มลูและรวมขอ้มลูใน Oracle CRM On Demand เขา้กบัแอปพลเิคชนัอืน่ๆ ได ้

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุคอืบุคคลทีต่ัง้คา่และเปิดใชง้านการเขา้ใชไ้คลเอนต์ทีม่ ี ไคลเอนต์รวมถงึ: Oracle Outlook Email Integration On Demand 
และ Oracle CRM On Demand Desktop 

การเข้าใช้เครือ่งมอืข้อมูลและเครือ่งมอืการใช้ร่วมกนั 

1 คลกิทีล่งิค์รว่มการตัง้คา่ของฉัน ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ 

2 ในโฮมเพจสว่นบุคคล ในสว่นเครือ่งมอืขอ้มลูและการใชร้่วมกนั ใหค้ลกิลงิคส์าํหรบัเครือ่งมอืทีคุ่ณต้องการใช:้ 

 ในการอมิปอรต์ผูต้ดิต่อของคณุ ใหค้ลกิ เครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้่วมกนั แลว้คลกิ อมิปอรต์ผูต้ดิต่อของคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การอมิปอรต์ผูต้ดิต่อของคณุ (ในหน้า 260) 

 ในการดูขอ้มลูเกีย่วกบัคาํขออมิปอรต์ทีร่อดําเนนิการและเสรจ็สมบูรณ์แลว้ของคณุ ใหค้ลกิ เครือ่งมอืของขอ้มลูและการใชง้านร่วมกนั แลว้คลกิ ควิคําขอนําเขา้ขอ้มลู 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตรวจดูผลการนําเขา้ขอ้มลู 

 ในการดูขอ้มลูเกีย่วกบัคาํขอสง่ออกขอ้มลูทีร่อดําเนนิการและเสรจ็สมบูรณ์แลว้ของคณุ ใหค้ลกิ เครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้่วมกนั แลว้คลกิ ควิคาํขอสง่ออกขอ้มลู 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การดูคําขอสง่ออกขอ้มลูของคณุ (ในหน้า 757) 

 ในการตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop ใหค้ลกิทีเ่ครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้่วมกนั แลว้คลกิ Oracle CRM On Demand 
Desktop และทาํตามคาํแนะนําเพือ่ทาํการตดิตัง้จนเสรจ็สมบูรณ์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตดิตัง้ Oracle CRM On Demand Desktop 

 ในการเชือ่มโยงอเีมลท์ีเ่ฉพาะเจาะจงกบัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ลดี โอกาสทางการขาย หรอืคาํขอบรกิารใน Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิ 
เครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้ว่มกนั แลว้คลกิ Oracle Outlook Email Integration On Demand 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเพิม่อเีมลจ์าก Microsoft Outlook และ Lotus Notes (ในหน้า 763) 

 ในการกาํหนดเครือ่งมอื ใหค้ลกิ ขอ้มลู CRM On Demand ทีก่าํหนด 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การกาํหนดเครือ่งมอืรายการทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 760) 
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 การกาํหนดเครือ่งมอืศนูย์ขอ้ความ (ในหน้า 760) 

 การกาํหนดเครือ่งมอืรายงาน (ในหน้า 761) 

 การกาํหนดเครือ่งมอืรายการตวัอย่าง (ในหน้า 762) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดขูอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัเครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้่วมกนัในหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัเครือ่งมอืของ On Demand (ในหน้า 759) 
 

การดคูาํขอส่งออกข้อมลูของคณุ 
เพจควิคาํขอเอก็ซป์อรต์สว่นบุคคลจะแสดงคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีร่อดําเนนิการและทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้ทัง้หมดทีคุ่ณสง่จากเพจรายการหรอืผา่นทางโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 
หากคาํขออยู่ในสว่นคาํขอทีร่อดําเนนิการ คณุสามารถคลกิ รเีฟรช เพือ่ดูวา่คาํขอนัน้เสรจ็สมบูรณ์แลว้หรอืไม ่เมือ่คาํขอเสรจ็สมบูรณ์แลว้ 
คณุจะสามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํขอเพือ่ดงึขอ้มลูไฟลเ์อาต์พตุได ้

หมายเหตุ: ขึน้อยู่กบัสทิธิข์องคณุ คณุอาจมองไมเ่หน็คําขอการเอก็ซป์อรต์บางรายการ หรอืคณุอาจไมส่ามารถดงึขอ้มลูไฟลเ์อาต์พตุบางสว่นได ้

เก่ียวกบัช่วงเวลาเกบ็รกัษาข้อมลูสาํหรบัคาํขอเอก็ซ์ปอรต์และเอกสารแนบคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 
ในแอปพลเิคชนัมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะเกบ็รกัษารายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์และเอาต์พตุของคาํขอเหลา่นัน้ไวเ้ป็นระยะเวลาหนึง่ ดงันี้: 

 รายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์จะถูกเกบ็รกัษาเป็นเวลา 60 วนั หลงัจากนัน้จะถูกลา้งขอ้มลู  

 เอาต์พตุจากคาํขอเอก็ซป์อรต์จะถกูเกบ็รกัษาไว ้168 ชัว่โมง (หรอืเจด็วนั) หลงัจากนัน้จะถูกลา้งขอ้มลู 

ชว่งเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูจะใชก้บัการดําเนนิการเอ็กซป์อรต์ขอ้มลูทีส่ง่ผา่นทางเพจรายการ รวมถงึการดําเนนิการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูทีส่่งผา่นทางโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

ผูดู้แลระบบของคณุสามารถเปลีย่นแปลงช่วงเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูสาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์และเอกสารแนบของคาํขอเหลา่นัน้ ดว้ยการเปลีย่นคา่ในฟิลด์ต่อไปนี้บนโปรไฟลบ์รษิทั: 

 วนัหมดอายุของคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

 วนัหมดอายุของเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการอปัเดตฟิลด์เหลา่นี้ โปรดดูที ่การกาํหนดการตัง้คา่บรษิทั 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดูคาํขอเอก็ซป์อรต์ของคณุ 

ในการดคูาํขอการเอก็ซ์ปอร์ต 

1 ในมมุบนขวาของเพจใดกไ็ด ้คลกิที ่การตัง้คา่ของฉัน 

2 คลกิที ่เครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้ว่มกนั  

3 คลกิที ่ควิคาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 

เพจควิคาํขอการเอก็ซป์อรต์สว่นบุคคลจะปรากฏขึน้ และแสดงรายละเอยีดของคาํขอการเอก็ซป์อรต์ ตารางต่อไปนี้จะอธบิายถงึขอ้มลูคาํขอการเอก็ซ์ปอรต์ 
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เอก็ซ์ปอรต์ข้อมูลเรคคอรด์ คาํอธิบาย 

ประเภท ประเภทของคําขอ: สว่นบุคคลหรอืบรษิทั 

ประเภทการเอก็ซป์อรต์ ประเภทการเอก็ซป์อรต์: 

 แบบเตม็ การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูบรษิทัของคณุแบบเตม็ 

 แบบบางส่วน การเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูบรษิทัของคุณแบบบางสว่น 

 รายการ คาํขอเอก็ซป์อรต์ทีด่ําเนนิการจากเพจรายการ 
เฉพาะการเอก็ซป์อรต์ทีด่ําเนนิการโดยผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิเทา่นัน้จะแสดง 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ สาํหรบัคาํขอแบบบางสว่นทีร่วมเรคคอรด์ย่อย 
เรคคอรด์ย่อยจะระบอุยู่ในรปูแบบ หลกั:ย่อย เชน่: บรษิทั:ผูต้ดิต่อ 

รายการ สาํหรบัคาํขอการสง่ออกขอ้มลูรายการ ฟิลด์นี้จะระบุชือ่ของรายการ  

สถานะ สถานะ ตวัอย่างเชน่: ระหวา่งดําเนนิการ หรอืเสรจ็สมบูรณ์ 

ชือ่ไคลเอนต์ ชือ่ของแอปพลเิคชนัไคลเอนต์  

คาํขอสาํหรบั ผูใ้ชซ้ึง่ไดร้บัคาํขอทีส่ง่ไป  

รอ้งขอโดย ผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูส้ง่คาํขอ 
ผูดู้แลระบบสามารถจดัทาํคาํขอการดงึขอ้มลูสว่นบุคคลสาํหรบัผูใ้ชผ้า่นบรกิารทางเวบ็ได้ 

สง่แลว้ เวลาและวนัทีส่ง่คาํขอเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู   

เสรจ็สมบูรณ์ เวลาและวนัทีท่ ีก่ารสง่คําขอการเอก็ซป์อรต์เสรจ็สมบูรณ์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารตรวจดูรายละเอยีดของคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

ในการตรวจดรูายละเอียดของคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 

 ในแถวสาํหรบัคาํขอ ใหค้ลกิลงิคป์ระเภทการเอก็ซป์อรต์หรอืประเภทเรคคอรด์เพือ่เปิดเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์รายการหรอืเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

เพจนัน้จะแสดงคุณสมบตักิารเอก็ซป์อรต์ รวมทัง้จํานวนของเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อรต์ (จํานวนทีเ่อก็ซป์อรต์ขอ้มลู) สําหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่ผา่นโปรแกรมชว่ยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู 
เพจจะแสดงจํานวนของประเภทเรคคอรด์ทีเ่อก็ซป์อรต์สาํเรจ็โดยไมม่ปีญัหาใดๆ (จํานวนออบเจกต์ทีส่มบูรณ์) ดว้ย 
คณุสามารถดูรายละเอยีดของจํานวนของเรคคอร์ดทีเ่อก็ซป์อรต์สาํหรบัแต่ละประเภทเรคคอรด์ได ้ในสว่นเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูประเภทเรคคอรด์ของเพจ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคําขอเอก็ซป์อรต์ กลา่วคอื ไฟลซ์ปิทีม่เีอาต์พตุจากคาํขอเอก็ซป์อรต์ โปรดดูที ่การดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ 
(ในหน้า 758) 
 

การดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 
ไฟลซ์ปิทีม่เีอาต์พตุจากคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่าํเรจ็มใีหใ้ชไ้ดเ้ป็นเอกสารแนบในเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์รายการ (สาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่จากเพจรายการ) หรอืเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์ 
(สาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์ทีส่ง่ผา่นทางโปรแกรมช่วยเอก็ซป์อรต์ขอ้มลู) 



เก่ียวกบัเครื่องมือของ On Demand 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  759 

 

ขึน้อยู่กบัสทิธิใ์นบทบาทผูใ้ชข้องคณุ คณุอาจสามารถเขา้ใชแ้ละดาวน์โหลดเอกสารแนบสาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์ผา่นทางอย่างน้อยหนึ่งพืน้ทีด่งัต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand: 

 ลิงคก์ารตัง้ค่าของฉัน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การดูคําขอเอก็ซป์อรต์ของคณุ (โปรดดูที ่"การดูคาํขอสง่ออกขอ้มลูของคณุ" ในหน้า 757) 

 เพจการดแูลใน Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตรวจสอบผลลพัธ์การเอก็ซป์อรต์ และ 
การตรวจดูคาํขอเอก็ซป์อรต์ทัง้หมดสาํหรบับรษิทัของคณุ 

หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิล์บเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ คณุจะสามารถลบเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ใดๆ ทีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใชไ้ด ้มเิชน่นัน้ คณุจะไมส่ามารถลบเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ใดๆ 
รวมถงึเอกสารแนบสาํหรบัคาํขอเอก็ซป์อรต์ของคุณเอง 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดาวน์โหลดเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์จากเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์รายการ หรอืเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

ในการดาวน์โหลดเอกสารแนบคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 

 ในสว่นเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ของเพจ ใหเ้ลอืก ดาวน์โหลด จากเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัเอกสารแนบดงักล่าว จากนัน้ใหบ้นัทกึไฟล์ซปิ 

ไฟลซ์ปิจะประกอบไปดว้ยไฟลข์อ้ความสรปุการเอก็ซป์อรต์ขอ้มลูและไฟล ์CSV สาํหรบัเรคคอร์ดแต่ละประเภททีเ่อก็ซป์อรต์ หากการเอก็ซป์อรต์ไดร้บัการดําเนนิการจากเพจรายการ 
จะมไีฟล์ CSV เพยีงหนึง่ไฟลเ์ทา่นัน้ 

หมายเหตุ: หากคุณเอก็ซป์อรต์แนวทางการตรวจสอบหลกั ไฟล ์CSV จะมคีอลมัน์ประเภทเรคคอรด์ - ชือ่ทีแ่สดงและฟิลด์ทีแ่กไ้ข - ชือ่ทีแ่สดง คอลมัน์เหลา่นี้จะแสดงคา่ทีป่รากฏใน 
UI สาํหรบัประเภทเรคคอรด์และฟิลด์ทีแ่กไ้ขตามลาํดบั ในทางกลบักนั คอลมัน์ฟิลด์ทีแ่กไ้ขและประเภทเรคคอรด์จะแสดงเฉพาะคา่ภายในของประเภทเรคคอรด์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารลบเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: ในการดําเนินการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิล์บเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ 

ในการลบเอกสารแนบคาํขอเอก็ซ์ปอรต์ 

 ในสว่นเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ของเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์รายการ หรอืเพจรายละเอยีดคาํขอเอก็ซป์อรต์ ใหเ้ลอืก ลบ จากเมนูระดบัเรคคอรด์สาํหรบัเอกสารแนบนัน้ 
จากนัน้ยนืยนัวา่คุณตอ้งการลบเอกสารแนบ 

 

เก่ียวกบัเคร่ืองมือของ On Demand 
Oracle CRM On Demand มอบโคด้ HTML ทีค่ณุสามารถใชเ้พือ่กาํหนดเครือ่งมอื On Demand ในแอปพลเิคชนับนเดสกท์อ็ปทีส่นบัสนุนเครือ่งมอืเวบ็ 
คณุยงัสามารถกาํหนดเครือ่งมอืเวบ็ในพอรท์ลัต่างๆ หรอืในเวบ็เพจแบบสแตนด์อโลนใดๆ เครือ่งมอืเวบ็เป็นสว่นทีเ่คลือ่นยา้ยไดข้องโคด้ของบุคคลทีส่ามทีส่ามารถกาํหนดใน HTML 
หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไดม้อบคณุสมบตันิี้ใหค้ณุสามารถใชไ้ด ้โคด้ HTML ทีค่ณุสามารถใชเ้พือ่กาํหนดเครือ่งมอื On Demand ในแอปพลเิคชนัอืน่ๆ จะมอียู่ในเพจขอ้มลู CRM 
On Demand ทีก่าํหนด ใน Oracle CRM On Demand 

เมือ่คณุกาํหนดโคด้ HTML นี้ในแอปพลเิคชนัของคณุเสรจ็สมบูรณ์แลว้ วนิโดวไ์ซน์อนิของ Oracle CRM On Demand จะปรากฏขึน้ จากนัน้ 
คณุสามารถป้อนรายละเอยีดการไซน์อนิของคณุเพือ่เขา้ใชร้ายการทีใ่ชบ้่อย ศนูย์ขอ้ความของคณุใน Oracle CRM On Demand และอืน่ๆ ได ้คณุสามารถเปิด Oracle CRM 
On Demand ในวนิโดวใ์หมข่องเบราเซอรโ์ดยคลกิ เปิดแอปพลเิคชนั  

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้จะมใีนแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand ของคณุเมือ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปิดใชง้านคุณสมบตันิี้เทา่นัน้ 
ในการตรวจสอบวา่คณุสมบตันิี้ถูกเปิดใชง้านในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand ของคณุหรอืไม ่ใหค้ลกิลงิคร์่วม การตัง้ค่าของฉัน หากคุณสมบตันิี้ถูกเปิดใชง้าน ลงิคข์อ้มลู 
On Demand ทีก่าํหนดจะมอียู่ในโฮมเพจสว่นบุคคลของคุณ หากผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุไมไ่ดก้าํหนดใหคุ้ณมสีทิธิใ์ชเ้ครือ่งมอืของ On Demand 
และคุณพยายามจะไซน์อนิไปยงัเครือ่งมอืของ On Demand การไซน์อนิของคณุจะลม้เหลว 

เครือ่งมอืของ On Demand มดีงัต่อไปนี้:  

 เครื่องมอืรายการท่ีใช้บอ่ย เครือ่งมอืของ On Demand นี้จะแสดงรายการ Oracle CRM On Demand ทีใ่ชบ้่อยของคณุ ตวัอย่างเชน่ โอกาสทางการขายทัง้หมด 
บรษิทัของฉัน และอืน่ๆ รายการทีใ่ชบ้่อยอยู่ทีแ่ถบการดําเนนิการของโฮมเพจ Oracle CRM On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดเครือ่งมอืรายการทีใ่ชบ้่อย 
โปรดดูที ่การกาํหนดเครือ่งมอืรายการทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 760) 
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 เครื่องมอืศนูยข้์อความ เครือ่งมอืของ On Demand นี้อนุญาตใหคุ้ณเขา้ใชข้อ้ความทีไ่ดร้บัใน Oracle CRM On Demand โดยคณุไมจ่ําเป็นตอ้งไซน์อนิไปยงั 
Oracle CRM On Demand กอ่น ศนูย์ขอ้ความอยู่ทีแ่ถบการดําเนนิการของโฮมเพจ Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดเครือ่งมอืศนูย์ขอ้ความ โปรดดูที ่การกาํหนดเครือ่งมอืศูนย์ขอ้ความ (ในหน้า 760) 

 เครื่องมอืรายงาน เครือ่งมอืของ On Demand นี้แสดงรายงานและแผงควบคุมทีจ่ดัทําใน Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดเครือ่งมอืรายงาน โปรดดูที ่การกาํหนดเครือ่งมอืรายงาน (ในหน้า 761) 

 เครื่องมอืรายการทัว่ไป เครือ่งมอืของ On Demand นี้แสดงรายการหนึ่งคอลมัน์ของทางลดัไปยงัเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดเครือ่งมอืรายการทัว่ไป โปรดดูที ่การกาํหนดเครือ่งมอืรายการทัว่ไป (โปรดดูที ่"การกาํหนดเครือ่งมอืรายการตวัอย่าง" ในหน้า 762) 

คําแนะนํา: หากธมีของคณุใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ขึน้ แถบเลือ่นอาจปรากฏในเครือ่งมอืรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ คณุสามารถลบแถบเลือ่นนี้ออกไดโ้ดยการแกไ้ขคา่ความสงูและความกวา้งของฟิลด์ 
HTML แทบ็เวบ็ในเครือ่งมอืของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคมุในแทบ็ 
 

การกาํหนดเคร่ืองมือรายการท่ีใช้บ่อย 
คณุสามารถกาํหนดรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุจาก Oracle CRM On Demand (ตวัอย่างเชน่ โอกาสทางการขายทัง้หมด บรษิทัของฉัน และอืน่ๆ) 
ไดใ้นแอปพลเิคชนัเดสกท์อปทีส่นบัสนุนเครือ่งมอืเวบ็ นอกจากนี้ คณุยงัสามารถกาํหนดรายการทีใ่ชบ้่อยไวใ้นพอรท์ลัต่างๆ และในเวบ็เพจแบบสแตนด์อโลนไดอ้กีดว้ย  

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้จะพรอ้มใหคุ้ณสามารถใชง้านไดใ้น Oracle CRM On Demand เมือ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุเปิดใชง้านคณุสมบตันิี้เทา่นัน้ 

ในการกาํหนดรายการทีใ่ช้บอ่ย 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในโฮมเพจสว่นบุคคลของคุณ ในสว่นเครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้่วมกนั ใหค้ลกิ ขอ้มลู CRM On Demand ทีก่าํหนด  

3 จากสว่นของเครือ่งมอืรายการทีใ่ชบ้่อย ใหค้ดัลอกรหสั HTML ไปทีแ่อปพลเิคชนัของคุณ  

เมือ่คณุกาํหนดรหสั HTML นี้ในแอปพลเิคชนัของคณุสาํเรจ็แลว้ จะปรากฏหน้าต่างไซน์อนิ Oracle CRM On Demand  

4 ป้อนรายละเอยีดไซน์อนิ Oracle CRM On Demand ของคณุเพือ่เขา้ใชข้อ้มลูของรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ  

คําแนะนํา: หากธมีของคณุใชต้วัอกัษรขนาดใหญ่ขึน้ แถบเลือ่นอาจปรากฏในเครือ่งมอืรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ คณุสามารถลบแถบเลือ่นนี้ออกไดโ้ดยการแกไ้ขคา่ความสงูและความกวา้งของฟิลด์ 
HTML แทบ็เวบ็ในเครือ่งมอืของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การแสดงเวบ็เพจภายนอก รายงาน และแผงควบคมุในแทบ็ 

 
 

การกาํหนดเคร่ืองมือศนูยข้์อความ 
คณุสามารถกาํหนดศนูย์ขอ้ความ Oracle CRM On Demand ไวใ้นแอปพลเิคชนัเดสกท์อปทีส่นบัสนุนเครือ่งมอืเวบ็ 
อกีทัง้สามารถกาํหนดศนูย์ขอ้ความไวใ้นพอร์ทลัและเวบ็เพจแบบสแตนด์อโลนไดด้ว้ย ดว้ยการใชเ้ครือ่งมอืศนูย์ขอ้ความ คณุสามารถเขา้ใชข้อ้ความทีไ่ดร้บัใน Oracle CRM On Demand 
โดยไมต่อ้งลอ็กอนิเขา้ Oracle CRM On Demand ศนูย์ขอ้ความนี้อยู่ในแถบการดําเนนิการของโฮมเพจ Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้จะมใีหคุ้ณเลอืกใชใ้น Oracle CRM On Demand เมือ่ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณเปิดใชง้านคุณสมบตันิี้เทา่นัน้ 



เก่ียวกบัเครื่องมือของ On Demand 
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ในการกาํหนดศูนยข้์อความ 

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในโฮมเพจสว่นบุคคลของคุณ ในสว่นเครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้่วมกนั ใหค้ลกิ ขอ้มลู CRM On Demand ทีก่าํหนด  

3 จากสว่นของเครือ่งมอืของศนูย์ขอ้ความ ใหค้ดัลอกรหสั HTML ไปทีแ่อปพลเิคชนัของคณุ  

เมือ่คณุกาํหนดรหสั HTML ในแอปพลเิคชนัของคณุเสรจ็แลว้ วนิโดวไ์ซน์อนิของ Oracle CRM On Demand จะปรากฏขึน้  

4 ป้อนรายละเอยีดการไซน์อนิ Oracle CRM On Demand ของคณุเพือ่เขา้ใชข้อ้ความในศูนย์ขอ้ความของคณุ   

5 คลกิที ่รเีฟรช เพือ่เขา้ใชข้อ้ความใหม่ 
 

การกาํหนดเคร่ืองมือรายงาน 
คณุสามารถฝงัรายงานและแผงควบคุมจาก Oracle CRM On Demand ไดใ้นแอปพลเิคชนัเดสกท์อปทีส่นบัสนุนเครือ่งมอืเวบ็ นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถกาํหนดรายงานและแผงควบคมุไวใ้นพอรท์ลัต่างๆ และในเวบ็เพจแบบสแตนด์อโลน โดยทีค่ณุไมต่อ้งลอ็กอนิเขา้สูแ่อปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานและแผงควบคมุ โปรดดูที ่การทาํงานกบัโฮมเพจการวเิคราะห ์(ในหน้า 783) 

Oracle CRM On Demand สามารถสรา้ง HTML ทีคุ่ณตอ้งการเพือ่ฝงัรายงานและแผงควบคมุในเครือ่งมอื 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน: รายงานหรอืแผงควบคุมทีค่ณุตอ้งการกาํหนดตอ้งไดร้บัการจดัเกบ็ไวภ้ายใตโ้ฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั ในโฟลเดอรท์ีคุ่ณมสีทิธิเ์ขา้ใช ้

ในการกําหนดรายงาน   

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในโฮมเพจสว่นบุคคลของคุณ ในสว่นเครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้่วมกนั ใหค้ลกิ ขอ้มลู CRM On Demand ทีก่าํหนด  

3 ในสว่นเครือ่งมอืรายงานในฟิลด์ประเภท ใหเ้ลอืกรายงานเดยีว 

4 คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) จากนัน้นาวเิกตไปยงัรายงานทีค่ณุตอ้งการในโฟลเดอรท์ีใ่ชร้่วมกนั  

ระบบจะป็อปปเูลทขอ้มลูในฟิลด์ พาธ โดยอตัโนมตัหิลงัจากทีคุ่ณเลอืกรายงาน 

5 คลกิ แสดง HTML ใหม ่  

6 คดัลอกรหสั HTML ไปทีแ่อปพลเิคชนัของคณุ  

เมือ่คณุกาํหนดรหสั HTML นี้ในแอปพลเิคชนัของคณุสาํเรจ็แลว้ จะปรากฏหน้าต่างไซน์อนิ Oracle CRM On Demand 

7 ป้อนรายละเอยีดไซน์อนิ Oracle CRM On Demand ของคณุเพือ่เขา้ใชร้ายงานของคณุ   

ในการกาํหนดแผงควบคุม  

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในโฮมเพจสว่นบุคคลของคุณ ในสว่นเครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้่วมกนั ใหค้ลกิ ขอ้มลู CRM On Demand ทีก่าํหนด  



การปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของคุณ 
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3 ในสว่นเครือ่งมอืรายงานในฟิลด์ประเภท ใหเ้ลอืกแผงควบคมุ  

4 คลกิไอคอนคน้หา (แวน่ขยาย) จากนัน้นาวเิกตไปยงัแผงควบคมุทีค่ณุตอ้งการในโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั  

ระบบจะป็อปปเูลทขอ้มลูในฟิลด์ พาธ โดยอตัโนมตัหิลงัจากทีคุ่ณเลอืกแผงควบคมุ 

5 คลกิ แสดง HTML ใหม ่  

6 คดัลอกรหสั HTML ไปทีแ่อปพลเิคชนัของคณุ  

เมือ่คณุกาํหนดรหสั HTML นี้ในแอปพลเิคชนัของคณุสาํเรจ็แลว้ จะปรากฏหน้าต่างไซน์อนิ Oracle CRM On Demand 

7 ป้อนรายละเอยีดไซน์อนิ Oracle CRM On Demand ของคณุเพือ่เขา้ใชแ้ผงควบคมุของคณุ 
 

การกาํหนดเคร่ืองมือรายการตวัอย่าง 
เครือ่งมอื On Demand ทาํใหค้ณุสามารถกาํหนดรายการทัว่ไปของเรคคอรด์ในการสมคัรเดสกท์อปทีส่นบัสนุนเครือ่งมอืทางเวบ็ คณุสามารถกาํหนดไวใ้นพอรท์ลัและเวบ็เพจแบบสแตนด์อโลนได ้
โดยทีไ่มจ่ําเป็นตอ้งลอ็กอนิเขา้ไปยงัการสมคัรของ Oracle CRM On Demand เครือ่งมอืรายการทัว่ไปแสดงทางลดัไปสูร่ายการของประเภทเรคคอรด์มาตรฐาน 
ยกเวน้เงนิทนุและคําขอเงนิทนุ  

หมายเหตุ: คณุสมบตันิี้จะสามารถใชง้านไดใ้นแอปพลเิคชนัOracle CRM On Demand เมือ่เปิดใชง้านคณุสมบตัโิดยผูดู้แลระบบของบรษิทัเท่านัน้    

การกาํหนดรายการทัว่ไป  

1 ในมมุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้คลกิทีล่งิค์รว่ม การตัง้คา่ของฉัน 

2 ในโฮมเพจสว่นบุคคลของคุณ ในสว่นเครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้่วมกนั ใหค้ลกิ ขอ้มลู CRM On Demand ทีก่าํหนด  

3 ในสว่นเครือ่งมอืรายการทัว่ไป ใหเ้ลอืกรายการจากเมนู  

4 คดัลอกรหสั HTML ไปทีแ่อปพลเิคชนัของคณุ  

เมือ่คณุกาํหนดรหสั HTML ในแอปพลเิคชนัของคณุเสรจ็แลว้ วนิโดวไ์ซน์อนิของ Oracle CRM On Demand จะปรากฏขึน้ 

5 ป้อนรายละเอยีดไซน์อนิ Oracle CRM On Demand ของคณุเพือ่เขา้ใชร้ายการของคณุ  

6 ในการดูรายการอืน่ คลกิ ตัง้คา่  

หมายเหตุ: การดําเนนิการนี้จะเปลีย่นรายการทีม่อียู่ของระยะเวลาเซสชนั คณุสามารถเปลีย่นรายการไดบ้่อยครัง้ตามทีคุ่ณตอ้งการในระหวา่งเซสชนัของคณุ อย่างไรกต็าม 
รายการจะเปลีย่นกลบัเป็นรายการเริม่แรกหลงัจากคณุลอ็กเอาต์ออกจากเซสชนัของคณุ 
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14 การทาํงานรว่มกบัแอปพลิเคชนัอ่ืนๆ 

Oracle CRM On Demand ทาํงานรว่มกบัแอปพลเิคชนัเหล่านี้เพือ่ใหผู้ใ้ชม้ฟีงักช์นัการใชง้านเพิม่เตมิ: 

 การรวมอเีมลใ์น Microsoft Outlook และ Lotus Notes 

จาก Oracle Outlook Email Integration On Demand และ Oracle Notes Email Integration On Demand 
คณุสามารถเชือ่มโยงอเีมลท์ีเ่ฉพาะเจาะจงกบัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ลดี โอกาสทางการขาย หรอืคาํขอบรกิารใน Oracle CRM On Demand ได ้
คณุสมบตันิี้ทาํใหคุ้ณสามารถจดัเกบ็อเีมลท์ีส่าํคญัไวก้บัเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 Microsoft Word 

คณุสามารถใชข้อ้มลู Oracle CRM On Demand ของคณุเพือ่จดัทาํจดหมายเวยีนและอเีมลจ์ํานวนมากใน Microsoft Word โดยใช ้Oracle CRM On 
Demand Integration for Office ได ้

 Microsoft Excel 

คณุสามารถจดัทาํรายงาน Microsoft Excel แบบออฟไลน์ทีส่ามารถรเีฟรช ซึง่มขีอ้มลู Oracle CRM On Demand ของคณุโดยใช ้Oracle CRM On 
Demand Integration for Office ได ้

 วซิารด์การแบ่งส่วน 

คณุสามารถใชว้ซิารด์การแบ่งสว่นเพือ่สรา้งสว่นผูต้ดิต่อ (นัน่คอื รายการผูต้ดิต่อ) จากการผสานรวมฟิลด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย และคาํขอบรกิารใน Oracle CRM 
On Demand ได ้ 

การตรวจสอบข้อกาํหนดของระบบของคณุ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรข์องคณุเป็นไปตามขอ้กาํหนดของระบบกอ่นทีคุ่ณจะทาํการตดิตัง้ซอฟต์แวร์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เวบ็ไซต์ Oracle CRM On Demand 
http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html  
 

การเพ่ิมอีเมลจ์าก Microsoft Outlook และ Lotus Notes 
Oracle Outlook Email Integration On Demand (Outlook Email Integration client) และ Oracle Notes Email 
Integration On Demand (Notes Email Integration client) คอืโมดูลทีท่ําใหค้ณุสามารถเพิม่อเีมลจ์าก Microsoft Outlook และจาก Lotus 
Notes ใน Oracle CRM On Demand ได ้อเีมลเ์หลา่นี้จะกลายเป็นประวตัขิองการตดิต่อของบรษิทัคุณทัง้หมด ซึง่ทมีการขายทัง้หมดสามารถใชง้านได้ 

เมือ่คณุเพิม่อเีมลใ์หก้บัแอปพลเิคชนั (ไมว่า่จะเป็นอเีมลท์ีไ่ดร้บัหรอือเีมลข์าออก) คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้ : 

 เพิม่อเีมลเ์ป็นเรคคอรด์งาน (กจิกรรมทีส่มบูรณ์) ทีเ่ชือ่มต่อกบัเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ลดี โอกาสทางการขาย หรอืบรกิารใน Oracle CRM On Demand 

 เพิม่ผูร้บัอเีมลเ์ป็นผูต้ดิต่อ ลดี โอกาสทางการขาย หรอืคาํขอบรกิารใน Oracle CRM On Demand 

บท  

http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html
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 จดัทาํงานการตดิตามผลหรอืการนดัหมายจากอเีมลใ์น Oracle CRM On Demand 

 อปัเดตเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand โดยตรงจาก Outlook หรอื Notes รวมทัง้ทีอ่ยู่อเีมลใ์หม ่

 คน้หา Oracle CRM On Demand เพือ่หาขอ้มลูทีอ่ยู ่(Outlook Email Integration client เทา่นัน้) 

ในการใช ้Outlook Email Integration client หรอื Notes Email Integration client ใหต้ดิตัง้บนคอมพวิเตอรแ์ลป็ทอปหรอืเดสกท์อป  

หมายเหตุ: ในการใช ้Outlook Email Integration client หรอื Notes Email Integration client คุณจะตอ้งมสีทิธิ ์การใชอ้เีมลร์ว่มกนัของ 
Outlook/Notes ในบทบาทผูใ้ชข้องคุณ 

การติดตัง้ Oracle Outlook Email Integration On Demand 
ในการตดิตัง้ Outlook Email Integration client คณุจะดาวน์โหลดและรนัโปรแกรมตดิตัง้ ซึง่จะรนัวซิารด์ InstallShield วซิารด์จะสรา้งปลัก๊อนิของ Outlook 
ซึง่จะเพิม่ไอคอนหรอืป้ายต่อไปนี้ในแถบเครือ่งมอืของ Outlook: 

 เพิม่ใน CRM On Demand ซึง่จะปรากฏทีแ่ถบเครือ่งมอือนิบอกซ์ 

 สง่และเพิม่ใน CRM On Demand ซึง่จะปรากฏทีแ่ถบเครือ่งมอืวนิโดวข์อ้ความ 

 คน้หา CRM On Demand ซึง่จะปรากฏทีแ่ถบเครือ่งมอืวนิโดวข์อ้ความ 

กอ่นเริม่ทาํการตดิตัง้ Outlook Email Integration client: 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรข์องคณุตรงตามขอ้กาํหนดของระบบทีร่ะบุไวส้าํหรบั Oracle Outlook Email Integration On Demand ใน Oracle CRM 
On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิตีรวจสอบขอ้กาํหนดของระบบ โปรดดูที ่เวบ็ไซต์ Oracle CRM On Demand 
http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html 

 หากคุณใช ้Microsoft Outlook 2003 ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ ไมไ่ดเ้ลอืกใช ้Microsoft Word เป็นโปรแกรมแกไ้ขอเีมลข์องคณุ ในการตรวจสอบ ใหค้ลกิที ่Tools 
ในแถบเมนูของ Outlook และเลอืก Options จากนัน้ ใตแ้ทบ็ Mail Format ใหล้บการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายในฟิลด์: Use Microsoft Word to edit 
email messages 

ในการติดตัง้ Outlook Email Integration client 

1 ออกจาก Microsoft Outlook และปิดวนิโดวท์ีเ่ปิดทัง้หมด 

2 ไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 

3 คลกิลงิคก์ารตัง้คา่ของฉัน ทีด่า้นบนของเพจใดกไ็ด ้

4 ในโฮมเพจสว่นบุคคล ใหค้ลกิลงิคเ์ครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้ว่มกนั 

5 ในเพจเครือ่งมอืขอ้มลูและเครือ่งมอืการใชร้ว่มกนั ใหค้ลกิทีล่งิค์ Oracle Outlook Email Integration On Demand 

6 ในเพจของ Oracle Outlook Email Integration On Demand ใหอ้่านขอ้มลูเพิม่เตมิและคลกิทีล่งิค์ ดาวน์โหลด Oracle Outlook Email 
Integration On Demand 

7 ในเพจทีส่องของ Oracle Outlook Email Integration On Demand ใหอ้่านขอ้มลูเพิม่เตมิและคลกิทีล่งิค์ ดาวน์โหลด Oracle Outlook Email 
Integration On Demand 

8 ในวนิโดว์ คณุสามารถ: 

 คลกิ บนัทกึ เพือ่คดัลอกไฟล ์Oracle_OEI_OnDemand.exe ลงในฮารด์ไดรฟ์เพือ่ตดิตัง้ขณะทาํงานออฟไลน์ (แนะนํา) 

http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html
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 คลกิ รนั เพือ่เริม่ตน้การตดิตัง้ คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตเพือ่ทาํการตดิตัง้ต่อ 

9 ทาํตามคาํแนะนําเพือ่ทาํการตดิตัง้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ 

การติดตัง้ Oracle Notes Email Integration On Demand 
การใชง้านอเีมล ์Lotus Notes รว่มกบั Oracle CRM On Demand ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนคอื: 

 การแกไ้ขเทมเพลทของ Lotus Notes 

 การตดิตัง้ Notes Email Integration client บนคอมพวิเตอรข์องผูใ้ช ้

การแก้ไขเทมเพลทของ Lotus Notes 
เทมเพลทของ Lotus Notes จะถูกแกไ้ขทีร่ะดบัองค์กรโดยผูดู้ระบบ Lotus Notes ของคณุเพือ่แสดงรหสัทีจ่ําเป็นและอลีเิมนต์ UI ทีท่าํหน้าทีใ่นการอนิเตอรเ์ฟซกบั Notes 
Email Integration client 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดาวน์โหลดไฟล์ Oracle Notes Email Integration On Demand 

ในการดาวน์โหลดไฟล์ Oracle Notes Email Integration On Demand 

1 คลกิทีล่งิค ์ฝา่ยบรกิารลกูคา้ ทีมุ่มขวาบนของเพจใดๆ และไซน์อนิเขา้สู ่My Oracle Support 

หากคุณมบีญัชขีอง Oracle.com แลว้ คณุสามารถไซน์อนิเขา้สู ่My Oracle Support โดยไมต่อ้งลงทะเบยีน หากคณุยงัไมม่บีญัชขีอง Oracle.com 
คณุจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นผูใ้ชใ้หม ่

2 ในเพจ My Oracle Support คลกิลงิค ์Downloads จากนัน้คลกิลงิคเ์พือ่ดาวน์โหลดไฟล์ Oracle Notes Email Integration On Demand 
สาํหรบัเวอรช์นัทีเ่หมาะสมของ Oracle CRM On Demand 

การติดตัง้ Notes Email Integration Client 
ในการตดิตัง้ Notes Email Integration client คณุจะตอ้งรนัโปรแกรมตดิตัง้ซึง่จะรนัวซิารด์ InstallShield วซิารด์จะตดิตัง้และลงทะเบยีน Notes Email 
Integration client ซึง่จะเพิม่ปุ่มต่อไปนี้ในมมุมองโฟลเดอรแ์ละบนัทกึชว่ยจําใน Lotus Notes: 

 เพิม่ใน Oracle CRM On Demand ปุ่มนี้จะปรากฏในมุมมองโฟลเดอรข์องอนิบอกซแ์ละรายการทีส่ง่  

 สง่และเพิม่ใน Oracle CRM On Demand ปุ่มนี้จะปรากฏในมุมมองบนัทกึช่วยจําใหมแ่ละตอบกลบับนัทกึชว่ยจํา 

กอ่นเริม่ทาํการตดิตัง้ Notes Email Integration client: 

 Notes Email Integration client ใชเ้ซริฟ์เวอรก์ารกําหนดเสน้ทางเพือ่ดงึ URL อนิสแตนซข์องผูใ้ชแ้บบไดนามกิ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณตัง้คา่ตวักาํหนดเสน้ทางใหท้าํงานกบัการตดิตัง้ Notes Email Integration client ของคณุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อฝา่ยบรกิารลูกคา้  

 ตรวจสอบกบัผูดู้แลระบบ Oracle CRM On Demand ของคณุวา่เปิดใชง้าน Notes Email Integration client แลว้ทีบ่รษิทัของคณุ ผูดู้แลระบบ Lotus 
Notes ของบรษิทัจะตอ้งทาํการเปลีย่นแปลงเทมเพลท Lotus Notes ระดบัองคก์รของบรษิทัเพือ่ใชง้าน Notes Email Integration client กอ่นทีจ่ะทํางานได้ 

คาํเตือน: อย่าพยายามตดิตัง้ Notes Email Integration clientI จนกวา่คุณจะแน่ใจวา่เปิดใชง้านแลว้ทีบ่รษิทัของคณุ หากดําเนนิการดงักลว่ คณุจะตอ้งยกเลกิการตดิตัง้ 
Notes Email Integration client และตดิตัง้ใหมอ่กีครัง้กอ่นทีจ่ะทาํงานได ้

 ในการดาวน์โหลดแพค็เกจการตดิตัง้ Notes Email Integration client คลกิลงิค ์ฝา่ยบรกิารลูกคา้ ทีม่มุขวาบนของเพจใดๆ เพือ่เปิดเพจ Training and 
Support Center ในเพจนัน้ คลกิลงิค์ Knowledge and Training จากนัน้ไซน์อนิเขา้สู ่My Oracle Support ในเพจ My Oracle Support 
คลกิลงิค์ Downloads จากนัน้ดาวน์โหลดแพค็เกจการตดิตัง้ 
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 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพวิเตอรข์องคณุตรงตามขอ้กาํหนดของระบบทีร่ะบุไวส้าํหรบั Oracle Notes Email Integration On Demand ใน Oracle CRM 
On Demand สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิตีรวจสอบขอ้กาํหนดของระบบ โปรดดูที ่เวบ็ไซต์ Oracle CRM On Demand 
http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html 

ในการติดตัง้ Notes Email Integration client 

1 ออกจาก Lotus Notes และปิดวนิโดวท์ีเ่ปิดทัง้หมด 

2 รบัไฟลต์ดิตัง้ Notes Email Integration client จากผูดู้แลระบบ Oracle CRM On Demand ของคณุ และบนัทกึลงในเดสกท์อปของคณุ 

3 จากเดสกท์อปของคณุ ใหร้นัไฟลต์ดิตัง้ และปฏบิตัติามคาํแนะนําเพือ่ทําใหก้ารตดิตัง้เสรจ็สมบูรณ์ 

การยกเลิกการติดตัง้ Oracle Outlook Email Integration On Demand หรือ Oracle Notes 
Email Integration On Demand 
คณุสามารถยกเลกิการตดิตัง้ Oracle Outlook Email Integration On Demand หรอื Oracle Notes Email Integration On Demand 
ไดท้กุเวลาโดยการใชยู้ทลิติ ีAdd/Remove Programs ของ Microsoft Windows 

การเพ่ิมข้อมลูอีเมลใ์น Oracle CRM On Demand 
ในการเพิม่อเีมลใ์น Oracle CRM On Demand ขนาดไฟลส์าํหรบัอเีมลแ์ละเอกสารแนบรวมกนัจะตอ้งไมเ่กนิ 5 เมกะไบต์ (MB) Oracle Outlook Email 
Integration On Demand และ Oracle Notes Email Integration On Demand ไมส่นบัสนุนไฟลท์ีบ่บีอดัเป็นเอกสารแนบ อย่างเชน่ .zip, .rar, 
.7z, .cab และอืน่ๆ  

หมายเหตุ: เมือ่เปิดหรอืสรา้งอเีมลใ์น Outlook 2007 ปุ่ม CRM On Demand จะปรากฏบนรบิบอนใน CRM On Demand Group บนแทบ็ Message 

ในการเพิม่ข้อมูลอีเมล ์

1 ไฮไลต์หรอืเปิดอเีมลท์ีคุ่ณตอ้งการเพิม่ใน Oracle CRM On Demand 

2 ใน Microsoft Outlook คลกิ เพิม่ใน CRM On Demand ใน Lotus Notes คลกิ เพิม่ใน Oracle 

3 ในวนิโดวไ์ซน์อนิ ป้อนทีอ่ยู่อเีมลแ์ละรหสัผา่นทีคุ่ณใชต้ามปกตเิพือ่เขา้สู ่Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: คณุจะตอ้งไซน์อนิหนึง่ครัง้ในแต่ละเซสชนัของ Outlook หรอื Notes คณุไมจ่ําเป็นตอ้งลอ็กอนิอกีครัง้จนกวา่คณุจะปิด Outlook หรอื Notes 
ขอ้มลูทีส่ง่ไปและไดร้บัจาก Oracle CRM On Demandจาก Outlook Email Integration client หรอื Notes Email Integration 
client จะเขา้รหสัเสมอเพือ่ความปลอดภยั 

4 ในการเชือ่มโยงอเีมลแ์บบอตัโนมตัริะหวา่งเซสชนันี้กบัชือ่ผูต้ดิต่อในฟิลด์ ถงึ Cc และจาก ใหเ้ลอืก ใช ่ในการเชือ่มโยงอตัโนมตั ิ

เมือ่ใช ้การเชือ่มโยงอตัโนมตั ิแอปพลเิคชนัจะคน้หาอเีมลใ์น Oracle CRM On Demand และเพิม่อเีมลน์ี้โดยอตัโนมตัเิป็นงานทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้ หากไม่มขีอ้มลูทีต่รงกนั 
วนิโดวจ์ะปรากฏใหคุ้ณคน้หาและเชือ่มโยงอเีมลก์บัเรคคอรด์ดว้ยตนเอง 

5 คลกิปุ่ม ไซน์อนิ 

แอปพลเิคชนัจะคน้หาเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand และแสดงผลลพัธ์ในวนิโดว ์จดัทาํงาน ตามทีอ่ธบิายในตารางขา้งล่าง 

พื้นท่ีน้ี ประกอบด้วยเรคคอรด์เหล่าน้ี 

http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html
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พื้นท่ีน้ี ประกอบด้วยเรคคอรด์เหล่าน้ี 

เรคคอรด์ทีเ่ลอืก ในตอนเริม่ตน้ พืน้ทีน่ี้จะแสดงเรคคอรด์ของผูต้ดิต่อซึง่มทีีอ่ยู่อเีมลใ์น Oracle CRM On 
Demand ตรงกนักบัในฟิลด์ ถงึ Cc และจาก ในอเีมล ์

คณุสามารถยา้ยเรคคอรด์จากพื้นทีอ่ ืน่ๆ ในวนิโดวไ์ปยงัเรคคอรด์ทีเ่ลอืก เมือ่คณุคลกิบนัทกึในวนิโดวน์ี้ 
แอปพลเิคชนัจะบนัทกึอเีมลล์งในเรคคอรด์ทัง้หมดในพืน้ทีน่ี้ รวมทัง้ในเรคคอรด์บรษิทัทีเ่ชือ่มโยง 

หมายเหตุ: ผูต้ดิต่อจะตอ้งมเีรคคอรด์บรษิทัทีเ่ชือ่มโยงสาํหรบัอเีมลน์ี้เพือ่ทีจ่ะบนัทกึ 

ไมพ่บผูร้บัอเีมล์ พืน้ทีน่ี้แสดงรายชือ่ทีป่รากฏในฟิลด์ ถงึ Cc และจาก ในอเีมลท์ีไ่มส่ามารถแมปกบัผูต้ดิต่อทีม่อียู่ใน 
Oracle CRM On Demand 

เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง พืน้ทีน่ี้แสดงเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีส่อดคลอ้งกบัผูร้บัอเีมล ์ตวัอย่างเชน่ โอกาสทางการขาย  

6 จากวนิโดวจ์ดัทาํงาน คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

ในการดาํเนินการน้ี ทาํตามขัน้ตอนเหล่าน้ี 

เพิม่งานการตดิตามผลหรอืการนดัหมายใน Oracle CRM 
On Demand 1 ในพืน้ทีต่วัเลอืกภายหลงัการบนัทกึ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย จดัทาํงานใหม่ 

หรอื จดัทาํการนดัหมายใหม่ 

2 คลกิ บนัทกึ 

3 ในฟอรม์ งานใหม ่หรอื การนดัหมายใหม ่ใหอ้ปัเดตขอ้มลูและบนัทกึเรคคอรด์ 

เพิม่โอกาสทางการขายหรอืคาํขอบรกิารใหม่ทีเ่ชือ่มโยงกบัผูร้บัอเี

มล ์ 1 ในพืน้ทีเ่รคคอรด์ทีเ่ลอืก ใหค้ลกิขวาทีช่ ือ่ผูร้บัอเีมล ์

2 เลอืก เพิม่โอกาสทางการขายใหมใ่น On Demand 
หรอืเพิม่คาํขอบรกิารใหมใ่น On Demand 

3 อปัเดตขอ้มลูในฟอรม์ โอกาสทางการขายใหม่ หรอื คาํขอบรกิารใหม ่

4 คลกิ บนัทกึ 

เพิม่ผูร้บัอเีมลเ์ป็นผูต้ดิต่อหรอืลดี 1 ในพืน้ทีไ่มพ่บผูร้บัอเีมล์ ใหค้ลกิขวาทีช่ ือ่ผูร้บัอเีมล ์

2 เลอืก เพิม่ใน On Demand (สาํหรบัเรคคอรด์ผูต้ดิต่อใหม)่ หรอื 
เพิม่ลดีใหมใ่น On Demand (สาํหรบัเรคคอรด์ลดีใหม่) 

3 อปัเดตขอ้มลูในฟอรม์ ผูต้ดิต่อใหม ่หรอื ลดีใหม ่

4 คลกิ บนัทกึ 

ชือ่ผูร้บัอเีมลจ์ะยา้ยไปยงัพืน้ทีเ่รคคอรด์ทีเ่ลอืกในวนิโดว์ 

เพิม่อเีมลน์ี้เป็นงานทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เรคคอรด์ปรากฏในพืน้ทีเ่รคคอรด์ทีเ่ลอืก 



การทาํงานร่วมกบัแอปพลเิคชนัอื่นๆ 

 

768  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

2 คลกิ บนัทกึ 

อเีมลจ์ะถูกบนัทกึเป็นงานทีส่มบูรณ์ทีเ่ชือ่มไปยงัแต่ละเรคคอรด์ในพืน้ทีเ่รคค

อรด์ทีเ่ลอืก รวมทัง้รายการบรษิทัทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์เหลา่นี้ 
คา่ดฟีอลต์ทีแ่สดงในรายละเอยีดกจิกรรม จะถูกใชห้ากคุณไมอ่ปัเดต 

เชือ่มโยงอเีมลน์ี้กบัอกีเรคคอรด์หนึง่ 1 ในวนิโดวจ์ดัทาํงาน 
ดบัเบลิคลกิทีเ่รคคอรด์ทีพ่บเพือ่ยา้ยเรคคอรด์ไปยงัพืน้ทีเ่รคคอรด์ทีเ่ลอืก 

2 (ไมจ่ําเป็น) อปัเดตการตัง้คา่ดฟีอลต์ในพืน้ทีร่ายละเอยีดกจิกรรม 

3 คลกิ บนัทกึ 

อเีมลน์ี้จะถูกบนัทกึเป็นงานทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอร์ดทีเ่ลอืกโดยมคีา่แสดงในพื้

นทีร่ายละเอยีดกจิกรรม 

ลบเรคคอรด์ออกจากพื้นทีเ่รคคอรด์ทีเ่ลอืก  ดบัเบลิคลกิเรคคอรด์ 
เรคคอรด์จะยา้ยไปทีด่า้นซา้ยของวนิโดวโ์ดยเรคคอรด์จะไมเ่ชือ่มโยงกบัอเีมลน์ี้ 

คน้หา Oracle CRM On Demand 
เพือ่หาผูต้ดิต่อ บรษิทั โอกาสทางการขาย ลดี 
หรอืคาํขอบรกิารเพิม่เตมิ 

1 ในรายการดรอปดาวน์คน้หา เลอืกประเภทเรคคอรด์ 

2 ป้อนชือ่ซึง่คณุตอ้งการคน้หา 

3 คลกิ สง่ 

เรคคอรด์ทีต่รงกบัชือ่จะปรากฏในพืน้ทีผ่ลการคน้หา 

อปัเดตเรคคอรด์ 1 คลกิขวาทีเ่รคคอรด์ 

2 เลอืกแกไ้ข 

3 อปัเดตขอ้มลูในฟอรม์แกไ้ข  

4 คลกิ บนัทกึ 

อปัเดตทีอ่ยูอ่เีมลใ์น Oracle CRM On Demand 
จากอเีมลน์ี้ 1 ในพืน้ทีผ่ลการคน้หา ใหค้ลกิขวาทีเ่รคคอรด์ 

2 เลอืกเชือ่มโยงทีอ่ยู่อเีมล ์

3 ในวนิโดว์ เชือ่มโยงผูต้ดิต่อกบัผูร้บั 
เลอืกทีอ่ยู่อเีมลท์ีอ่ปัเดตจากรายการดรอปดาวน์ 

4 คลกิ บนัทกึ 

ทีอ่ยู่อเีมลใ์หมจ่ะปรากฏทีเ่รคคอรด์ผูต้ดิต่อ 

ดูขอ้มลูเรคคอรด์ เชน่ ชือ่เรคคอรด์ ทีอ่ยู่อเีมล ์
และชือ่เรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 เลือ่นเมาสข์องคณุไปทีเ่รคคอรด์ และปลอ่ยคา้งไวจ้นคาํแนะนําปรากฏ 
และแสดงขอ้มลูนี้ 
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ในการส่งอีเมลแ์ละเพิม่อีเมลใ์น Oracle CRM On Demand 

1 ใน Microsoft Outlook คลกิ New ในแถบเครือ่งมอื ใน Lotus Notes คลกิปุ่ม New Memo หรอื Reply 

2 (ไมจ่ําเป็น) เพิม่ผูร้บัอเีมลจ์ากเรคคอรด์ผูต้ดิตอ่ Oracle CRM On Demand: 

a ในวนิโดวข์อ้ความ ป้อนชือ่ในฟิลด์คน้หา CRM On Demand 

b กดปุ่ม Enter 

วนิโดวจ์ะแสดงผูต้ดิต่อทีพ่บใน Oracle CRM On Demand 

c เลอืกตวัเลอืกอนัใดอนัหนึง่: จาก Cc หรอื BCC 

d คลกิ เลอืก 

หมายเหตุ: หากคุณป้อนทีอ่ยู่อเีมลท์ีย่าวกวา่ 100 ตวัอกัษร ไคลเอนต์ Outlook Email Integration จะขา้มรายการนัน้ ทีอ่ยู่อเีมลด์งักลา่วและงานจะไมถู่กเพิม่ลงใน 
Oracle CRM On Demand 

3 ป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิอย่างทีค่ณุทาํตามปกตเิพือ่สง่อเีมล ์

หมายเหตุ: เมือ่ใช ้Oracle Outlook Email Integration On Demand คณุตอ้งอปัโหลดรปูภาพเป็นเอกสารแนบไปทีอ่เีมล ์
หากคุณฝงัรปูภาพไวภ้ายในอเีมลด์ว้ยการใชร้ว่มกนันี้ ระบบจะแยกรปูภาพออกจากอเีมล์ 

4 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ใน Microsoft Outlook คลกิที ่สง่และเพิม่ใน CRM On Demand  

 ใน Lotus Notes คลกิที ่สง่และเพิม่ใน Oracle 

เมือ่คณุคลกิ บนัทกึ อเีมลจ์ะถูกสง่ไปยงัผูร้บัทีค่ณุเลอืก และระบบจะบนัทกึอเีมลต์ามขอ้มลูในวนิโดวจ์ดัทาํงาน 
 

การใช้ Oracle CRM On Demand Integration for Office 
Oracle CRM On Demand Integration for Office ประกอบดว้ยไฟลเ์ทมเพลททีด่าวน์โหลดไดด้งัต่อไปนี้: 

  Mail Merge for Word 

 รายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel 

 วซิารด์การแบ่งส่วน 

ไฟลเ์ทมเพลทเหลา่นี้แทรกแถบเครือ่งมอืพเิศษลงใน Microsoft Word และ Microsoft Excel คณุสามารถใชแ้ถบเครือ่งมอืเหล่านี้จดัการขอ้มลู Oracle CRM On 
Demand ใน Microsoft Word หรอื Excel เพือ่จดัทาํจดหมาย อเีมลส์าํหรบัคนจํานวนมาก รายงานแบบออฟไลน์ทีร่เีฟรชได้ และรายชือ่ผูต้ดิต่อ (ทีเ่รยีกวา่ส่วน) 
สาํหรบัใชใ้นแคมเปญการตลาดได้ 

สว่นต่อไปนี้อธบิายวธิกีารใชเ้ทมเพลท Oracle CRM On Demand Integration for Office: 

 การใช ้Mail Merge for Word (ในหน้า 770) อธบิายแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ใน Microsoft Word 
พรอ้มใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการเปิดเทมเพลท Mail Merge for Word อย่างถูกตอ้ง และอธบิายวธิจีดัทาํการสง่จดหมายหรอืการสง่อเีมลจ์ํานวนมากใน Microsoft Word 
โดยใชข้อ้มลูจาก Oracle CRM On Demand 
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 การใชร้ายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel (ในหน้า 774) อธบิายแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ใน Microsoft Excel 
พรอ้มใหข้อ้มลูพืน้หลงัเกีย่วกบัการจดัทาํรายงานโดยใชเ้ทมเพลทรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel 
และอธบิายวธิรีนัรายงานทีม่อียู่และวธิจีดัทาํรายงานใหมโ่ดยใชเ้ทมเพลทรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel 

 การใชว้ซิารด์การแบ่งสว่น (ในหน้า 778) อธบิายแถบเครือ่งมอืโปรแกรมสรา้งเป้าหมายใน Microsoft Excel พรอ้มใหข้อ้มลูพืน้หลงัเกีย่วกบัประเภทสว่น และอธบิายวธิกีารจดัทาํ 
อปัโหลด และเอก็ซป์อรต์สว่น 

หมายเหตุ: ในการใช ้Oracle CRM On Demand Integration for Office ผูดู้แลระบบของคุณจะตอ้งใชง้านบรกิารทางเวบ็ใน Oracle CRM On 
Demand  

หมายเหตุ: ไมส่นบัสนุนเครอืขา่ยทีใ่ชพ้รอ็กซกีารตรวจสอบพสิจูน์ 
 

การใช้ Mail Merge for Word 
การใช ้Mail Merge for Word คณุสามารถดาวน์โหลดขอ้มลู Oracle CRM On Demand ลงใน Microsoft Word เพือ่จดัทาํจดหมายหรอือเีมลจ์ํานวนมากได ้
กอ่นทีจ่ะทาํเชน่นี้ คณุตอ้งตัง้ค่าเทมเพลท Mail Merge for Word ของคณุกอ่น 

คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูกระบวนการทลีะขัน้ตอนในการดําเนนิการต่อไปนี้: 

 การดาวน์โหลดเทมเพลท Mail Merge for Word (ในหน้า 771) 

 การจดัทาํเทมเพลท Mail Merge for Word (ในหน้า 772) 

 การจดัทาํจดหมายหรอือเีมลจ์ํานวนมากดว้ย Mail Merge for Word (ในหน้า 772) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ใน Mail Merge for Word (ในหน้า 770) 
 

เก่ียวกบัแถบเคร่ืองมือ On Demand Integration ใน Mail Merge for 
Word 
Mail Merge for Word จะมแีถบเครือ่งมอื On Demand Integration ทีใ่ชง้านการจดัทาํจดหมายเวยีนโดยใชข้อ้มลูจาก Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: หากคุณใช ้Microsoft Office 2007 แถบเครือ่งมอื On Demand Integration จะแสดงอยู่ในแทบ็ Add-In ใหค้ลกิทีแ่ทบ็ Add-In 
เพือ่แสดงตวัเลอืกการใชร้ว่มกนัใน On Demand Integration 

ตารางต่อไปนี้อธบิายตวัเลอืกทีม่ใีหใ้ชง้านในแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ใน Mail Merge for Word 

ตวัเลือกแถบเครื่องมอื คาํอธิบาย 

1. รบัขอ้มลูของ On Demand ชว่ยใหค้ณุสามารถไซน์อนิใน Oracle CRM On Demand และดาวน์โหลดขอ้มลูลงใน 
Microsoft Word ตวัเลอืกต่างๆ ไดแ้ก ่ผูต้ดิต่อ ลดี บรษิทั โอกาสทางการขาย คาํขอบรกิาร และ 
ใชร้ายการทีบ่นัทกึไว ้
การเลอืกรายการทีบ่นัทกึไวช้ว่ยใหคุ้ณสามารถเลอืกแหลง่ขอ้มลูทีม่อียู่ซึง่เกบ็เป็นรายการอยู่บนเครือ่งของคณุได ้
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ตวัเลือกแถบเครื่องมอื คาํอธิบาย 

 2. คดัเลอืกผูร้บั ชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกผูร้บัทีคุ่ณตอ้งการตดิต่อดว้ยจากขอ้มลูทีด่าวน์โหลด 

3. คดัเลอืกขอ้ความ ประกอบดว้ยตวัเลอืกต่อไปนี้ 

 ข้อความอตัโนมติั ชว่ยใหค้ณุสามารถแทรกฟิลด์ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าลงในขอ้ความได้ เชน่ 
คณุสามารถแทรกบรรทดัปิดลงในแต่ละขอ้ความโดยใชต้วัเลอืกขอ้ความอตัโนมตั ิ

 แทรกฟิลดข์อง Oracle ชว่ยใหค้ณุสามารถแทรกฟิลดจ์ากเรคคอรด์ของ Oracle CRM On 
Demand ลงในขอ้ความได้ เชน่ คณุอาจเลอืกทีจ่ะแทรก Full_Name 
ลงในคาํทกัทายของแต่ละขอ้ความ 

4. ดูผลกอ่น ชว่ยใหค้ณุสามารถดูผลของแต่ละขอ้ความกอ่นได ้คณุสามารถใชล้กูศรในการเลือ่นผา่นแต่ละขอ้ความ 

5. พมิพห์รอืสง่ขอ้ความ ชว่ยใหค้ณุสามารถรวมขอ้มลูลงในเทมเพลทและพมิพ ์รวมขอ้มลูลงในเอกสาร Word อกีฉบบัหนึง่ 
หรอืรวมขอ้มลูลงในขอ้ความอเีมล์ทีท่ ีม่กีารกาํหนดทีอ่ยู่แตกต่างกนัและเอก็ซป์อรต์ไป 

6. ลอ็กเป็นกจิกรรมของ On demand ชว่ยใหค้ณุสามารถจดัทาํกจิกรรมใน Oracle CRM On Demand 
เป็นเรคคอรด์การตดิต่อทางจดหมาย แต่ละกจิกรรมนี้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัแต่ละขอ้ความของผูร้บั 
ขอ้ความของเทมเพลททีส่ง่ไปจะถูกแทรกลงในคาํอธบิายของกจิกรรมโดยอตัโนมตั ิ

 
 

การดาวน์โหลดเทมเพลท Mail Merge for Word 
เทมเพลท Mail Merge for Word จะเพิม่แถบเครือ่งมอื On Demand Integration ลงใน Microsoft Word ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดาวน์โหลดเทมเพลท 

ในการดาวน์โหลดเทมเพลท Mail Merge for Word  

1 คลกิทีล่งิค ์ฝา่ยบรกิารลกูคา้ ทีด่า้นบนของ Oracle CRM On Demand และไซน์อนิเขา้ My Oracle Support 

หากคุณมบีญัชขีอง Oracle.com แลว้ คณุสามารถไซน์อนิเขา้สู ่My Oracle Support โดยไมต่อ้งลงทะเบยีน หากคณุยงัไมม่บีญัชขีอง Oracle.com 
คณุจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นผูใ้ชใ้หม่ 

2 ในเพจ My Oracle Support Knowledge คลกิลงิค ์Downloads จากนัน้คลกิลงิคเ์พือ่ดาวน์โหลดไฟลเ์ทมเพลท Mail Merge for Word ของ 
Oracle 

3 ดําเนนิการตามคาํแนะนําทีแ่สดงบนเวบ็เพจเพือ่ดาวน์โหลดเทมเพลท 
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การจดัทาํเทมเพลท Mail Merge for Word 
แถบเครือ่งมอื Mail Merge for Word (แถบเครือ่งมอื On Demand Integration) แนบอยู่กบัแต่ละไฟลเ์ทมเพลทอยู่แลว้ ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํเทมเพลท 
Mail Merge for Word โดยใชแ้ถบเครือ่งมอื On Demand Integration การใชแ้ถบเครือ่งมอืในการจดัทาํเทมเพลท Mail Merge for Word 
ชว่ยใหค้ณุสามารถแน่ใจไดว้า่ขอ้มลู Oracle CRM On Demand ของคณุจะสนบัสนุนการตัง้คา่สว่นบุคคลทีคุ่ณกาํหนดไวใ้นเทมเพลท 

เก่ียวกบัการเปิดเทมเพลท Mail Merge for Word  
เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ Mail Merge for Word แนบอยูก่บัเทมเพลทใดๆ ทีคุ่ณจดัทาํหรอืแกไ้ข คณุตอ้งเปิดไฟลเ์ทมเพลทเริม่แรกทกุครัง้ 
ในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ปิดไฟลเ์ทมเพลทเริม่แรก ใหต้รวจสอบทีแ่ถบชือ่ ชือ่ของเอกสารควรมนีามสกลุไฟลเ์ป็น .dot 

หมายเหตุ: อย่าดบัเบลิคลกิเพือ่เปิดไฟล ์เนื่องจากการทาํเช่นนี้จะเปิดเอกสาร Word ใหมโ่ดยใชไ้ฟลเ์ทมเพลทนัน้ หากคณุบนัทกึการแกไ้ขใดๆ ขณะอยู่ในโหมดนี้ คณุจะบนัทกึเอกสาร Word 
ปกตซิึง่ไมม่แีถบเครือ่งมอื On Demand Integration แนบอยู่ดว้ย 

ในการจดัทาํหรือแก้ไขเทมเพลท Mail Merge for Word 

1 คลกิขวาทีเ่ทมเพลท Mail Merge for Word ทีค่ณุดาวน์โหลดและบนัทกึไวบ้นเครือ่งและเลอืก เปิด  

ไฟลจ์ะเปิดขึน้ใน Microsoft Word 

2 จดัทาํการตดิต่อทางจดหมายตามปกตโิดยใชแ้ถบเครือ่งมอื On Demand Integration และคณุสมบตักิารทาํงานของ Word 

คณุสามารถคดัเลอืกผูร้บั แทรกฟิลด์ของ Oracle CRM On Demand ดูผลกอ่น และอืน่ๆ 
สาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารจดัทาํการตดิต่อทางจดหมายโดยใชแ้ถบเครือ่งมอื โปรดดูที ่การจดัทาํจดหมายหรอือเีมลจ์ํานวนมากดว้ย Mail Merge for Word  (ในหน้า 
772) 

3 กอ่นการบนัทกึเทมเพลท ใหย้กเลกิการเชือ่มโยงแหลง่ขอ้มลูจากเทมเพลทกอ่นดงัต่อไปนี้: 

a คลกิปุ่มตัง้คา่เอกสารหลกับนแถบเครือ่งมอืจดหมายเวยีนสาํหรบั Word 

b ในกลอ่งโตต้อบประเภทเอกสารหลกั เลอืกชอ่งตวัเลอืกเอกสาร Word ปกต ิ

หมายเหตุ: หากมองไมเ่หน็แถบเครือ่งมอืจดหมายเวยีนสาํหรบั Word ใหเ้ขา้ใชง้านโดยคลกิ มมุมอง, แถบเครือ่งมอื ตามดว้ย จดหมายเวยีน ในแถบเมนูของ 
Word หากคุณใช ้Microsoft Office 2007 ใหค้ลกิแทบ็การสง่จดหมาย ตามดว้ย เริม่จดหมายเวยีน 

คาํเตือน: หากคุณบนัทกึและเผยแพรเ่ทมเพลทกอ่นทีจ่ะยกเลกิการเชือ่มต่อแหลง่ขอ้มลู ไฟลจ์ะพยายามเชือ่มต่อกบัแหลง่ขอ้มลูบนเครือ่งเมือ่มกีารใชง้าน 

4 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 หากคุณบนัทกึเทมเพลทใหม่ เลอืก ไฟล ์ตามดว้ย บนัทกึเป็น 

 หากคุณบนัทกึการเปลีย่นแปลงลงในเทมเพลททีม่อียู ่เลอืก ไฟล ์ตามดว้ย บนัทกึ 
 

การจดัทาํจดหมายหรืออีเมลจ์าํนวนมากด้วย Mail Merge for Word 
ดว้ยการใช ้Mail Merge for Word คณุสามารถดาวน์โหลดขอ้มลูจาก Oracle CRM On Demand และรวมเขา้ไวใ้นเอกสาร Word ขัน้ตอนต่อไปนี้จะใช ้ผูต้ดิต่อ 
เป็นตวัอย่าง แต่คุณยงัคงสามารถจดัทาํจดหมายเวยีนไดโ้ดยใชข้อ้มลูของ Oracle CRM On Demand จาก ลดี บรษิทั โอกาสทางการขายและคาํขอบรกิาร 
หรอืโดยใชร้ายชือ่ผูร้บัทีค่ณุบนัทกึไวบ้นเครือ่งทีใ่ชง้าน 

หมายเหตุ: จํานวนสงูสดุของเรคคอรด์ทีส่ามารถดาวน์โหลดได ้คอื 4000 
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การจดัทาํการส่งจดหมายโดยตรงหรือส่งอีเมล์จาํนวนมากโดยใช้ Mail Merge for Word 

1 เปิดไฟลเ์ทมเพลทของ Word ทีค่ณุตอ้งการใชส้าํหรบัการสง่จดหมายโดยตรง 

2 ในแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ใหค้ลกิ เรยีกขอ้มลู On Demand ตามดว้ย ผูต้ดิต่อ 

3 ใน Oracle On Demand - กลอ่งโตต้อบไซน์อนิ กรอกขอ้มลูลงในฟิลด์ต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ยแลว้คลกิ ไซน์อนิ เพือ่ไซน์อนิเขา้ใน Oracle CRM On Demand 

4 ในกลอ่งโตต้อบกาํหนดรายการ ทาํดงัต่อไปนี้: 

a ในแทบ็ฟิลเตอร์ ใหก้าํหนดเกณฑส์าํหรบัขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการดาวน์โหลดลงใน Word 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําฟิลเตอร์ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

b ในแทบ็ฟิลด์ ใหเ้ลอืกฟิลด์ขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการดาวน์โหลด สามารถเลอืกไดส้งูสดุ 40 ฟิลด ์

ระบบจะสแกนเทมเพลทปจัจบุนัและเลอืกฟิลด์ทีจ่ําเป็นแต่ละฟิลดโ์ดยอตัโนมตั ิ
คณุสามารถเลอืกฟิลด์เพิม่เตมิทีจ่ะแทรกลงในเทมเพลทเพือ่ปรบัแต่งการตดิต่อตามความตอ้งการของคณุ 

หมายเหตุ: นอกจากนี้คณุควรเลอืกฟิลด์ขอ้มลูเพิม่เตมิทีอ่าจจําเป็นในการสง่การตดิต่อ เชน่ ถา้คุณกาํลงัจะสง่อเีมลจ์ํานวนมาก คณุตอ้งใสท่ีอ่ยู่อเีมลไ์วใ้นไฟลผ์ูร้บั 

c คลกิ ตกลง 

5 ในกลอ่งโตต้อบบนัทกึรายการ ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

a หากตอ้งการบนัทกึรายการไวบ้นเครือ่งเพือ่ใชง้านอกีในภายหลงั คลกิ ใช ่และในกลอ่งโตต้อบบนัทกึเป็น ใหก้รอกขอ้มลูลงในฟิลด์ทีเ่หมาะสมแลว้คลกิ บนัทกึ 

b หากคุณคดิวา่จะใชร้ายการนี้เพยีงครัง้เดยีว ใหค้ลกิ ไม ่จากนัน้คลกิ ตกลง การเลอืกตวัเลอืกนี้จะบนัทกึรายชือ่ผูร้บัเป็นไฟลช์ัว่คราวโดยอตัโนมตั ิซึง่จะถูกลบหลงัจากใชง้านแลว้ 

6 ในกลอ่งโตต้อบผูร้บัจดหมายเวยีน คณุสามารถทําดงัต่อไปนี้: 

 ลา้งชอ่งทาํเครือ่งหมายเพือ่ลบผูร้บัออกจากการตดิต่อทางจดหมายนี้ 

 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายเพือ่ใสผู่ร้บัไวใ้นการตดิต่อทางจดหมายนี้ 

เมือ่คณุแกไ้ขผูร้บัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลกิ ตกลง 

หมายเหตุ: คณุสามารถเปิดกลอ่งโตต้อบผูร้บัจดหมายเวยีนขึน้ใหมไ่ดโ้ดยการคลกิ คดัเลอืกผูร้บั ในแถบเครือ่งมอื On Demand Integration 

7 คลกิ ปรบัปรงุขอ้ความ เพือ่แทรกฟิลด์ของ Oracle CRM On Demand หรอืขอ้ความอตัโนมตัลิงในเอกสาร Word สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชปุ้่ม ปรบัปรงุขอ้ความ 
โปรดดูที ่การใช ้Mail Merge for Word (ในหน้า 770) 

8 คลกิ ดูผลกอ่น และใชปุ้่มลูกศรในการเลือ่นผา่นแต่ละขอ้ความเพือ่ดูวา่ขอ้ความมลีกัษณะอย่างไรเมือ่พมิพห์รอืสง่ทางอเีมล ์ 

 สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัปุ่ม ดูผลกอ่น โปรดดูที ่เกีย่วกบัแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ใน Mail Merge for Word (ในหน้า 770) 

9 คลกิ พมิพ์ หรอื สง่ขอ้ความ แลว้ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

a หากตอ้งการสง่ไปยงัเอกสาร Word อืน่ เลอืกรวมเขา้เอกสาร 

b หากตอ้งการพมิพ์ เลอืกรวมเขา้เครือ่งพมิพ์ 

c หากตอ้งการแจกจ่ายอเีมลจ์ํานวนมาก เลอืกสง่ทางอเีมล ์

d หากตอ้งการแจกจ่ายแฟกซจ์ํานวนมาก ใหเ้ลอืกสง่ทางแฟกซ์ 
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หมายเหตุ: หากตอ้งการแจกจ่ายการตดิต่อทางจดหมายเป็นแฟกซจ์ํานวนมาก คณุตอ้งตัง้คา่ Microsoft Office เสยีกอ่น สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ คน้หา "แฟกซ์" 
ในไฟลว์ธิใีช ้Microsoft Office ของคณุ 

10 (ไมจ่ําเป็น) คลกิ บนัทกึเป็นกจิกรรมของ On Demand เพือ่จดัทาํกจิกรรม Oracle CRM On Demand 
กจิกรรมเดยีวทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดิต่อทกุรายทีเ่ลอืกสาํหรบัจดหมายเวยีน ฟิลด์คาํอธบิาย ของกจิกรรมจะถูกป็อปปเูลทดว้ยขอ้ความของเทมเพลทโดยอตัโนมตั ิในกลอ่งโตต้อบงาน 
ใหก้รอกขอ้มลูลงในฟิลด์ทีเ่หมาะสมแลว้คลกิ บนัทกึ 

 

การใช้รายงานและการวิเคราะหส์าํหรบั Excel 
การใชร้ายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel ชว่ยใหค้ณุสามารถดาวน์โหลดขอ้มลู Oracle CRM On Demand ไปยงั Microsoft Excel 
และทาํงานกบัโปรแกรมเพือ่จดัทาํรายงาน สว่นนี้ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ในรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel (ในหน้า 774) 

 เกีย่วกบัการจดัทาํรายงานดว้ยรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel (ในหน้า 774) 

 การดาวน์โหลดเทมเพลทรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel (โปรดดูที ่"การดาวน์โหลดรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบัเทมเพลท Excel" ในหน้า 775) 

 การจดัทาํรายงานโดยใชร้ายงานและการวเิคราะห์สาํหรบั Excel (ในหน้า 775) 
 

เก่ียวกบัแถบเคร่ืองมือ On Demand Integration ในรายงานและการวิเคราะหส์าํหรบั 
Excel 
รายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel จะมแีถบเครือ่งมอื On Demand Integration ซึง่คณุสามารถใชจ้ดัทาํรายงานโดยใชข้อ้มลูจาก Oracle CRM On Demand  

หมายเหตุ: หากคุณใช ้Office 2007 แถบเครือ่งมอื On Demand Integration จะแสดงอยู่ในแทบ็ Add-In ใหค้ลกิทีแ่ทบ็ Add-In เพือ่แสดงตวัเลอืกOn 
Demand Integration ทัง้หมด 

ตารางดงัต่อไปนี้อธบิายแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ในรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel 

ตวัเลือกแถบเครื่องมอื คาํอธิบาย 

การตัง้คา่รายงานของ On Demand คณุสามารถไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand และดาวน์โหลดขอ้มลูลงใน 
Excel ได ้

รเีฟรชรายงานของ On Demand อปัเดตขอ้มลูทีค่ณุกาํลงัดูใน Excel ดว้ยขอ้มลูลา่สดุทีม่อียู่จาก Oracle CRM On 
Demand 

 
 

เก่ียวกบัการจดัทาํรายงานด้วยรายงานและการวิเคราะหส์าํหรบั Excel 
การใชร้ายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel คณุสามารถดาวน์โหลดขอ้มลู Oracle CRM On Demand และจดัการใน Microsoft Excel ได ้เมือ่คณุคลกิตัง้คา่รายงาน 
On Demand ในแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ในรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel กลอ่งโตต้อบตัง้คา่รายงานจะปรากฏขึน้ คณุจะสามารถแกไ้ขรายงานทีม่ ี
จดัทาํรายงานใหม่ หรอืลบรายงานทีม่อียู่ไดโ้ดยใชก้ลอ่งโตต้อบตัง้คา่รายงาน ตารางต่อไปนี้อธบิายตวัเลอืกทีม่ใีนกลอ่งโตต้อบตัง้คา่รายงาน 



การใช้รายงานและการวิเคราะห์สาํหรบั Excel 
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ปุ่ ม ความเห็น 

แกไ้ขรายงาน คลกิเพือ่แกไ้ขการตัง้คา่ฟิลเตอรแ์ละฟิลด์ทีร่วมในรายงานทีเ่ลอืก 

รายงานใหม่ คลกิเพือ่จดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองของประเภทเรคคอรด์ทีเ่ลอืก 
คณุสามารถตัง้คา่เกณฑข์องฟิลเตอรต์ามมาตรฐานแต่ละรายการและฟิลด์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัเรคคอรด์ประเภทดงักลา่ว 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่เกณฑข์องฟิลเตอร ์โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

ลบรายงาน คลกิเพือ่ลบรายงานจากเวริก์บุคของ Excel 

รนัรายงาน คลกิเพือ่รนัรายงานทีเ่ลอืกในปจัจุบนั หลงัจากการรนั รายงานจะถูกเพิม่เป็นเวริก์ชทีใหมใ่นเวริก์บุค 

ออก คลกิเพือ่ออกจากกลอ่งโตต้อบตัง้คา่รายงาน 

 
 

การดาวน์โหลดรายงานและการวิเคราะหส์าํหรบัเทมเพลท Excel 
เทมเพลทรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel จะเพิม่แถบเครือ่งมอื Oracle CRM On Demand Integration ใหก้บั Microsoft Excel 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิดีาวน์โหลดเทมเพลทดงักลา่ว 

ในการดาวน์โหลดรายงานและการวิเคราะห์สาํหรบัเทมเพลท Excel 

1 คลกิทีล่งิค์การฝึกอบรมและการสนบัสนุนทีด่า้นบนของ Oracle CRM On Demand 

2 คลกิแทบ็ สนบัสนุน 

3 คลกิที ่My Oracle Support Login 

4 คลกิ Sign In จากนัน้ป้อนขอ้มลูไซน์อนิของคณุ 

5 ในฟิลด ์Search Knowledge Base ใหป้้อน 1800044.1 แลว้เริม่การคน้หา 

6 คลกิทีล่งิคส์าํหรบั Oracle Reports and Analysis for Excel Template 

7 ทาํตามคาํแนะนําทีม่ใีหใ้นเวบ็เพจเพือ่ดาวน์โหลดเทมเพลท (ไฟล ์ZIP) 

8 แตกไฟล์ ZIP ลงในไดเรกทอรภีายในเครือ่ง 
 

การจดัทาํรายงานโดยใช้รายงานและการวิเคราะหส์าํหรบั Excel 
สว่นนี้มหีวัขอ้ดงัต่อไปนี้: 

 การรนัรายงานทีม่อียู่ 



การทาํงานร่วมกบัแอปพลเิคชนัอื่นๆ 

 

776  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

 การจดัทาํรายงานใหม่ 

การรนัรายงานท่ีมีอยู่ 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารรนัรายงานทีม่อียู่โดยใช ้รายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel ซึง่รวมขัน้ตอนทีเ่ลอืกไดท้ีอ่ธบิายวธิแีกไ้ขรายงานทีม่อียู ่หลงัจากการรนัรายงาน 
คณุสามารถทาํงานกบัขอ้มลูในเวริก์บุค คณุสามารถสรา้ง Pivot Table, แผนภูม ิPivot, แผนภูมแิละกราฟ และคาํนวณฟิลด์จากขอ้มลูทีร่วมในเวริก์ชทีรายงาน 

หมายเหตุ: เมือ่เพิม่ Pivot Table, แผนภูม ิPivot และกราฟและแผนภูม ิคณุควรจะจดัทาํในเวริก์ชทีใหม่ มฉิะนัน้เมือ่คุณรเีฟรชรายงานของคณุ รายงานดงักลา่วจะถูกเขยีนทบั 

ในการรนัรายงานทีมี่อยู่ 

1 เปิดไฟลเ์ทมเพลท Excel 

2 ในแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ใหค้ลกิ ตัง้คา่รายงานของ On Demand 

3 ใน CRM On Demand - กลอ่งโตต้อบไซน์อนิ กรอกขอ้มลูลงในฟิลด์ต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ยแลว้คลกิ ไซน์อนิ เพือ่ไซน์อนิเขา้ใน Oracle CRM On Demand 

4 ในกลอ่งโตต้อบ ตัง้คา่รายงาน จากรายการดรอปดาวน์ เลอืกประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการสาํหรบัรายงานของคุณ ตวัเลอืกต่างๆ ไดแ้ก:่  

 บรษิทั 

 ผูต้ดิต่อ 

 โอกาสทางการขาย 

 ลดี 

 คาํขอบรกิาร 

 ทางแกป้ญัหา 

 ครวัเรอืน  

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1  

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2  

 ผูร้บัแคมเปญ  

 บรษิทัของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1  

 โอกาสทางการขายของออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 1  

 บรษิทัของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2  

 โอกาสทางการขายของออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 2 

รายงานทีใ่ชไ้ดข้องประเภทเรคคอรด์ทีเ่ลอืกปรากฏในรายการรายงานทีใ่ชไ้ด ้คณุสามารถแกไ้ขรายงานทีม่อียู่ ลบรายงานทีม่อียู่ หรอืจดัทาํรายงานใหม่ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักลอ่งโตต้อบตัง้คา่รายงาน โปรดดูที ่เกีย่วกบัการจดัทาํรายงานดว้ยรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel (ในหน้า 774) 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทํารายงานใหม่ โปรดดูที ่จดัทาํรายงานใหม่ ในหวัขอ้นี้ 

5 เลอืกรายงานทีม่อียู่จากรายการรายงานทีใ่ชไ้ด ้

6 (ไมจ่ําเป็น) คลกิ แกไ้ขรายงาน เพือ่แกไ้ขการตัง้คา่ฟิลเตอรแ์ละฟิลด์ทีร่วมกบัรายงานทีเ่ลอืกในปจัจุบนั 

a ในกลอ่งโตต้อบกาํหนดรายงาน ในแทบ็ฟิลด์เตอร ์กาํหนดเกณฑข์องขอ้มลูทีคุ่ณตอ้งการดาวน์โหลด 
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สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําฟิลเตอร์ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

b ในแทบ็ฟิลด์ ใหเ้ลอืกระบุฟิลด์ขอ้มลูจะดาวน์โหลด จากนัน้คลกิ ตกลง 

หมายเหตุ: คณุสามารถเลอืกฟิลด์ไดไ้มเ่กนิ 100 ฟิลด์สาํหรบัรวมในรายงาน 

7 คลกิ รนัรายงาน 

ขอ้มลูทีข่อถูกแทรกในเวริ์กบุค Excel ในรปูของเวริก์ชทีใหม่ทีม่ป้ีายเป็นชือ่รายงาน 

8 คลกิ ออก ในกลอ่งโตต้อบตัง้คา่รายงานเพือ่เริม่ต้นการแกไ้ขขอ้มลูใน Excel 

9 คลกิ รเีฟรชรายงานของ On Demand เพือ่อปัเดตขอ้มลูทีค่ณุกาํลงัแกไ้ขใน Microsoft Excel ดว้ยขอ้มลูลา่สดุจาก Oracle CRM On Demand 

หมายเหตุ: เมือ่คณุคลกิ รเีฟรชรายงานของ On Demand แต่ละเวริ์กชทีรายงานในเวริก์บุคจะถูกบนัทกึทบัดว้ยขอ้มลูลา่สดุจาก Oracle CRM On Demand 

การจดัทาํรายงานใหม่ 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํและรนัรายงานใหมโ่ดยใชร้ายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel 

ในการจดัทาํรายงานใหม่ 

1 เปิดไฟลเ์ทมเพลท Excel ทีค่ณุตอ้งการใชใ้นการจดัทาํรายงานของคณุ 

2 ในแถบเครือ่งมอื On Demand Integration ใหค้ลกิ ตัง้คา่รายงานของ On Demand 

3 ใน CRM On Demand - กลอ่งโตต้อบไซน์อนิ กรอกขอ้มลูลงในฟิลด์ต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ยแลว้คลกิ ไซน์อนิ เพือ่ไซน์อนิเขา้ใน Oracle CRM On Demand 

4 ในกลอ่งโตต้อบตัง้คา่รายงาน จากรายการดรอปดาวน์เลอืกประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ลอืกประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการสาํหรบัรายงานของคุณ ตวัเลอืกคอื: บรษิทั ผูต้ดิต่อ ลดี โอกาสทางการขาย 
คาํขอบรกิาร หรอืทางแกป้ญัหา 

รายงานทีใ่ชไ้ดข้องประเภทเรคคอรด์ทีเ่ลอืกจะปรากฏในรายการรายงานทีใ่ชไ้ด ้

5 คลกิ รายงานใหม ่เพือ่จดัทาํการสบืคน้ของคุณ 

หมายเหตุ: การจดัทาํรายงานใหมอ่นุญาตใหค้ณุจดัทาํรายงานทีก่าํหนดเองสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดทีเ่ลอืก 
คณุสามารถตัง้คา่เกณฑข์องฟิลเตอรส์าํหรบัฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัเรคคอรด์ประเภทนัน้ 

6 ในกลอ่งโตต้อบกาํหนดรายงาน ทาํดงัต่อไปนี้: 

a ในแทบ็ฟิลเตอร์ ใหก้าํหนดเกณฑส์าํหรบัขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการดาวน์โหลด 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัทําฟิลเตอร์ โปรดดูที ่การทาํงานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

b ในแทบ็ฟิลด์ ใหเ้ลอืกระบุฟิลด์ขอ้มลูจะดาวน์โหลด จากนัน้คลกิ ตกลง 

หมายเหตุ: คณุสามารถเลอืกฟิลด์ไดไ้มเ่กนิ 100 ฟิลด์สาํหรบัรวมในรายงาน 

7 ในกลอ่งโตต้อบบนัทกึรายงาน ใหป้้อนชือ่ของรายงานในฟิลด์ ชือ่รายงาน สาํหรบัการใชง้านในอนาคต จากนัน้คลกิ บนัทกึ 

8 ในกลอ่งโตต้อบตัง้คา่รายงาน ใหเ้ลอืกรายงานทีคุ่ณจดัทาํขึน้และคลกิ รนัรายงาน 
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รายงานทีค่ณุจดัทาํจะปรากฏขึน้เป็นเวริก์ชทีใน Excel โดยมป้ีายเป็นชือ่ทีค่ณุระบุ 

9 หลงัจากเพิม่รายงานทัง้หมดทีคุ่ณตอ้งการ ใหค้ลกิ ออก เพือ่ปิดกลอ่งขอ้ความตัง้คา่รายงาน และเริม่ตน้ทาํงานกบัขอ้มลูในเวริ์กชทีของคณุ 

10 คลกิ รเีฟรชรายงานของ On Demand เพือ่อปัเดตขอ้มลูทีค่ณุกาํลงัแกไ้ขใน Microsoft Excel ดว้ยขอ้มลูลา่สดุจาก Oracle CRM On Demand 

การคลกิ รเีฟรชรายงานของ On Demand จะอปัเดตเวริก์ชทีรายงานทัง้หมดในเวริก์บุค 
 

การใช้วิซารด์การแบง่ส่วน 
ดว้ยการใชว้ซิารด์การแบ่งสว่น คณุสามารถกาํหนดสว่นผูต้ดิต่อตามประเภทเรคคอรด์ต่างๆ ได ้สว่น คอื รายชือ่ผูต้ดิต่อจาก Oracle CRM On Demand 
โดยสว่นนี้ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนี้: 

 เกีย่วกบัแถบเครือ่งมอืโปรแกรมสรา้งเป้าหมายในวซิารด์การแบ่งส่วน (ในหน้า 778) 

 เกีย่วกบัวซิารด์การแบ่งสว่น (ในหน้า 778) 

 การดาวน์โหลดวซิารด์การแบ่งสว่น (ในหน้า 779) 

 การจดัทาํสว่น (ในหน้า 780) 

 การอปัโหลดสว่น (ในหน้า 782) 

 การเอก็ซป์อรต์สว่น (โปรดดูที ่"การเอก็ปอรต์ส่วน" ในหน้า 782) 
 

เก่ียวกบัแถบเคร่ืองมือโปรแกรมสร้างเป้าหมายในวิซารด์การแบ่งส่วน 
วซิารด์การแบ่งส่วนจะมแีถบเครือ่งมอืโปรแกรมเป้าหมายซึง่ใชส้รา้งส่วนผูต้ดิต่อโดยใชข้อ้มลูจาก Oracle CRM On Demand  

ตารางต่อไปนี้อธบิายแถบเครือ่งมอืโปรแกรมสรา้งเป้าหมายในวซิารด์การแบ่งสว่น 

ตวัเลือกแถบเครื่องมอื คาํอธิบาย 

จดัการสว่น ชว่ยใหค้ณุสามารถจดัทาํและอปัเดตสว่นโดยใชข้อ้มลูจาก Oracle CRM On 
Demand และเอก็ซป์อรต์สว่นเป็นไฟล ์CSV 

รเีฟรชสว่น อปัเดตขอ้มลูทีค่ณุกาํลงัดูใน Microsoft Excel ดว้ยขอ้มลูลา่สดุทีม่อียู่จาก Oracle 
CRM On Demand 

อปัโหลดสว่น อปัโหลดรายการของสว่นจากวซิารด์การแบ่งสว่นไปยงั Oracle CRM On Demand 

 
 

เก่ียวกบัวิซารด์การแบ่งส่วน 
คณุสามารถใชว้ซิารด์การแบ่งสว่นเพือ่สรา้งสว่นผูต้ดิต่อ (หมายถงึ รายชือ่ผูต้ดิต่อ) ตามการผสมฟิลด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ โอกาสทางการขาย และคาํขอบรกิารใน Oracle CRM On Demand 
สว่นทีแ่บ่งแลว้เป็นรายชือ่ลกูคา้แบบหลายมติสิาํหรบัการกาํหนดเป้าหมายแคมเปญ 

คณุสามารถจดัทาํประเภทสว่นต่อไปนี้: 
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 ส่วนไดนามิก สว่นไดนามกิสามารถรเีฟรชไดทุ้กเมือ่ทีต่อ้งการ เมือ่คณุรเีฟรชสว่นไดนามกิ ฟิลเตอรท์ีบ่นัทกึไวก้บัสว่นจะนําไปใชซ้ํ้ากบัเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand 
และสว่นนัน้จะถูกอปัเดตเพือ่รวมกบัเรคคอรด์ใหม ่สว่นใหมจ่ะบนัทกึทบัสว่นกอ่นหน้า 

 ส่วนสแตติก สว่นสแตตกิจะคงไวเ้หมอืนเดมิเป็นสแนปชอท ดว้ยสว่นสแตตกิ คณุยงัสามารถเลอืกผูต้ดิต่อดว้ยตวัเองเพือ่รวมไวใ้นรายชือ่ คณุไมส่ามารถรเีฟรชสว่นสแตตกิได ้

 ส่วนภายนอก สว่นภายนอกจะขึน้อยู่กบัขอ้มลูจากระบบหรอืทีม่าภายนอก วซิารด์การแบ่งสว่นจะคน้หาเรคคอรด์ของ Oracle CRM On Demand 
ทีต่รงกบัรายการขอ้มลูภายนอกและสง่คนืผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยง 

นอกจากนี้ วซิารด์การแบ่งสว่นชว่ยใหคุ้ณสามารถ: 

 อปัโหลดสว่นเป็นผูร้บัแคมเปญไปยงั Oracle CRM On Demand 

 เอก็ซป์อรต์สว่นเป็นไฟล ์CSV 

สถานการณ์สาํหรบัการใช้วิซารด์การแบง่ส่วน 
ทมีการตลาดของคณุวางแผนจะจดักจิกรรมการตลาดในเยอรมนสีาํหรบัฝา่ยบรหิารในภาคยานยนต์ 
กจิกรรมนี้จะช่วยใหฝ้า่ยบรหิารของบรษิทัของคณุสามารถปิดโอกาสทางการขายขนาดใหญ่ทีท่าํอยู่กอ่นจะสิน้สดุไตรมาส 

ในการสรา้งสว่นเพือ่สนบัสนุนความตอ้งการทางธุรกจินี้ คณุใชฟิ้ลเตอรต์่อไปนี้:  

 ตัง้คา่ ตําแหน่งของผูต้ดิต่อ เป็น ประธาน  

 ตัง้คา่ ทีต่ัง้บรษิทั เป็น เยอรมน ี

 ตัง้คา่ อุตสาหกรรมของบรษิทั เป็น ยานยนต ์

 ตัง้คา่ ขัน้ตอนการขายของโอกาสทางการขาย เป็น โอกาสทางการขายในการเจรจา 

 รายไดม้ากกวา่ €1,000,000 

สว่นทีแ่บ่งแลว้เป็นรายชือ่ผูต้ดิต่อใน Oracle CRM On Demand ทีต่รงตามเกณฑท์ัง้หมดทีคุ่ณกาํหนด 

ตวัอย่างเชน่ ในการรวมไวใ้นรายชือ่ เรคคอรด์ผูต้ดิต่อตอ้ง (นอกเหนอืจากมตีําแหน่งงานเป็นประธาน) เชือ่มโยงกบับรษิทัและโอกาทางการขายทีต่รงกบัเกณฑส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์เหลา่นัน้ 
 

การดาวน์โหลดวิซารด์การแบ่งส่วน 
วซิารด์การแบ่งส่วนมแีถบเครือ่งมอืโปรแกรมสรา้งเป้าหมาย ซึง่ใชใ้นการจดัทาํสว่นผูต้ดิต่อโดยใชข้อ้มลูจาก Oracle CRM On Demand 
ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารดาวน์โหลดวซิารด์การแบ่งสว่น (ไฟล ์Excel) 

ในการดาวน์โหลดวิซาร์ดการแบง่ส่วน 

1 คลกิทีล่งิค ์ฝา่ยบรกิารลกูคา้ ทีด่า้นบนของ Oracle CRM On Demand และไซน์อนิเขา้ My Oracle Support  

หากคุณมบีญัชขีอง Oracle.com แลว้ คณุสามารถไซน์อนิ My Oracle Support โดยไมต่อ้งลงทะเบยีน หากคณุยงัไม่มบีญัชขีอง Oracle.com 
คณุจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นผูใ้ชใ้หม่กอ่นจะไซน์อนิ 

2 ในแทบ็ สนบัสนุน คลกิที ่แอปพลเิคชนัสว่นเพิม่เตมิ  

3 ในเพจแอปพลเิคชนัสว่นเพิม่เตมิ คลกิที ่วซิารด์การแบ่งส่วน 

4 ดําเนนิการตามคาํแนะนําทีแ่สดงบนเวบ็เพจเพือ่ดาวน์โหลดไฟล์ 
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5 บนัทกึไฟลล์งในไดเรคทอรภีายใน 
 

การจดัทาํส่วน 
เมือ่คณุจดัทาํสว่น กอ่นอืน่ใหร้ะบุประเภทของสว่นทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํ แลว้ตัง้คา่ฟิลเตอรเ์พือ่กาํหนดสว่น จากนัน้ป้อนชือ่ของสว่น และสรา้งสว่นจากเรคคอรด์ Oracle CRM On Demand 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารจดัทาํสว่น 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คา่ฟิลเตอรท์ีค่ณุป้อนตรงกบัคา่ในเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการรวมไวใ้นสว่น สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการฟิลเตอรร์ายการใน Oracle CRM On 
Demand โปรดดูทีก่ารท◌ํางานกบัรายการ (ในหน้า 105) 

หมายเหตุ: วซิารด์การแบ่งสว่นไมส่นบัสนุนฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบเลอืกหลายรายการ  

ในการจดัทาํส่วน 

1 เปิดไฟลเ์ทมเพลทวซิารด์การแบ่งสว่น (Excel) 

2 ในแถบเครือ่งมอืโปรแกรมสรา้งเป้าหมาย ใหค้ลกิทีจ่ดัการสว่น 

3 หากไดร้บัพรอมต์ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใดกไ็ดเ้พือ่ใชง้านแมโคร 

4 หากไดร้บัพรอมต์ ใหไ้ซน์อนิโดยใชท้ีอ่ยู่อเีมลแ์ละรหสัผา่น Oracle CRM On Demand 

5 ในวนิโดวจ์ดัการสว่น ใหค้ลกิ ใหม ่

6 ในวนิโดวส์ว่น ใหม ่ใหเ้ลอืกประเภทสว่น: 

 ไดนามิก คณุสามารถบนัทกึเกณฑข์องสว่น และรเีฟรชสว่นดว้ยขอ้มลูลา่สดุจาก Oracle CRM On Demand ได ้

 สแตติก คณุสามารถฟิลเตอรร์ายชือ่ผูต้ดิต่อในเบือ้งตน้ แลว้เลอืกผูต้ดิต่อทีต่อ้งการรวมไวใ้นสว่นได ้

 ภายนอก คณุสามารถใชร้ายการขอ้มลูภายนอก (ไฟล ์CSV ภายนอก) เพือ่ดงึขอ้มลูรายชือ่ผูต้ดิต่อจาก Oracle CRM On Demand ได ้
ประเภทส่วนนี้ทาํใหคุ้ณสามารถอา้งองิสว่นกบัไฟลร์ะบบอืน่ทีค่ณุอาจซือ้มาหรอืดงึขอ้มลูมาจากระบบขอ้มลูภายในอืน่ๆ ได ้

วซิารด์การแบ่งส่วนจะสรา้งสว่นโดยการจบัคูเ่รคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand กบัเรคคอรด์ในไฟล์ CSV 
คณุสามารถระบุฟิลด์ทีคุ่ณตอ้งการใชใ้นการจบัคูเ่รคคอรด์ได ้

7 (เฉพาะประเภทส่วนไดนามกิหรอืสแตตกิ) ตัง้คา่ฟิลเตอรท์ีจ่ะใชก้บัเรคคอรด์ประเภทต่างๆ ในวนิโดวต์ัง้คา่ฟิลเตอรส์ว่น 

หมายเหตุ:คณุตอ้งป้อนคา่ฟิลเตอรข์องฟิลด์ตวัเลขโดยไมใ่ชต้วัคัน่หลกัพนั และตอ้งใชจุ้ด (.) เป็นตวัคัน่ทศนยิม ตวัอย่างเชน่ ป้อน 1000.50 
แทนคา่หนึง่พนัและหา้สบิเซนต์ในฟิลด์สกลุเงนิ U.S. 

a คลกิทีแ่ทบ็ทีส่อดคลอ้งกบัประเภทเรคคอรด์ของฟิลเตอรแ์รก 

เมือ่ตัง้คา่ฟิลเตอรข์องเรคคอรด์ทุกประเภท ผูต้ดิต่อทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์ซึง่ตรงตามเกณฑเ์หลา่นัน้จะถูกรวมไวใ้นส่วน 

b เลอืกฟิลด ์เงือ่นไข คา่ฟิลเตอร ์เพือ่กาํหนดฟิลเตอรแ์รก 

c ทาํซํ้าในขัน้ตอน a และ b จนกว่าคณุจะกาํหนดฟิลเตอรข์องสว่นนี้จนครบทัง้หมด 

d คลกิทีบ่นัทกึสว่น  
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8 (เฉพาะประเภทส่วนภายนอก) ตัง้คา่สว่นดงันี้: 

a ในวนิโดวร์ายการภายนอก ใหร้ะบุประเภทเรคคอรด์ทีม่อียู่ในรายการภายนอก และระบุวา่คณุตอ้งการใชฟิ้ลเตอรผ์ูต้ดิต่อเพิม่เตมิหรอืไม ่

b ในวนิโดวค์น้หารายการภายนอก ใหเ้ลอืกไฟล ์CSV 

c ในวนิโดวร์ายการภายนอก ใหเ้ลอืกฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการใหว้ซิารด์การแบ่งส่วนใชใ้นการกาํหนดการจบัคูร่ะหวา่งไฟล ์CSV และฟิลด์ Oracle CRM On Demand 
แลว้แมปฟิลด์จากไฟล ์CSV กบัฟิลด ์Oracle CRM On Demand ทีส่อดคลอ้งกนั และคลกิบนัทกึ 

9 ในวนิโดวบ์นัทกึสว่น ใหป้้อนชือ่สว่น และคลกิบนัทกึ  

วซิารด์การแบ่งส่วนจะสรา้งรายการเรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีต่รงตามเกณฑท์ัง้หมดทีค่ณุตัง้คา่ไว ้โดยรายการจะแสดงอยู่ในเวริก์ชทีทีจ่ดัทาํขึน้ใหมโ่ดยมป้ีายทีค่ณุใชเ้ป็นชือ่สว่น 

หมายเหตุ:เมือ่วซิารด์การแบ่งสว่นสรา้งสว่นขึน้มา วซิารด์จะแสดงเฉพาะเรคคอรด์ทีค่ณุมสีทิธิเ์ขา้ใชใ้น Oracle CRM On Demand เทา่นัน้ 

10 (เลอืกได ้เฉพาะสว่นสแตตกิ) เลอืกหรอืลา้งขอ้มลูผูต้ดิต่อในวนิโดวส์มาชกิรายการ และคลกิบนัทกึ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารรเีฟรชสว่นแบบไดนามกิ 

หมายเหตุ: เมือ่คณุรเีฟรชสว่นแบบไดนามกิ สว่นดงักลา่วจะถูกบนัทกึทบัและไมส่ามารถเรยีกขอ้มูลเดมิได ้

ในการรีเฟรชส่วนแบบไดนามิก 

1 เปิดไฟลเ์ทมเพลทวซิารด์การแบ่งสว่น (Excel) 

2 ในแถบเครือ่งมอืโปรแกรมสรา้งเป้าหมาย ใหค้ลกิทีร่เีฟรชสว่น 

3 ในวนิโดวร์เีฟรชสว่นแบบไดนามกิ ใหเ้ลอืกสว่น 

4 คลกิรเีฟรช 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารอปัเดตสว่นแบบไดนามกิหรอืแบบสแตตกิ 

ในการอปัเดตส่วนแบบไดนามิกหรือแบบสแตติก 

1 เปิดไฟลเ์ทมเพลทวซิารด์การแบ่งสว่น (Excel) 

2 ในแถบเครือ่งมอืโปรแกรมสรา้งเป้าหมาย ใหค้ลกิทีจ่ดัการสว่น 

3 เลอืกสว่นแบบไดนามกิหรอืแบบสแตตกิทีค่ณุตอ้งการอปัเดต 

4 คลกิแกไ้ข 

5 ทําอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 สาํหรบัสว่นแบบสแตตกิ ใหเ้ลอืกหรอืลา้งขอ้มลูผูต้ดิต่อในวนิโดวเ์ลอืกสมาชกิสว่น  

 สาํหรบัสว่นแบบไดนามกิ ใหอ้ปัเดตฟิลเตอร ์ 

6 คลกิบนัทกึ  

วซิารด์การแบ่งส่วนจะสรา้งสว่นโดยใชเ้กณฑท์ีก่าํหนดขึน้ใหมน่ี้ 
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การอปัโหลดส่วน 
คณุสามารถอปัโหลดสว่นทีค่ณุจดัทาํในวซิารด์การแบ่งสว่นไปยงั Oracle CRM On Demand ได ้เมือ่คณุอปัโหลดสว่น Oracle CRM On Demand 
จะเชือ่มโยงผูต้ดิต่อในรายการกบัแคมเปญใน Oracle CRM On Demand โดยผูต้ดิต่อจะปรากฏในสว่นผูร้บับนเพจรายละเอยีดแคมเปญ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารอปัโหลดสว่นไปยงั Oracle CRM On Demand 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ใน Oracle CRM On Demand ใหจ้ดัทาํแคมเปญทีค่ณุตอ้งการเชือ่มโยงกบัส่วน 

ในการอปัโหลดส่วน 

1 เปิดไฟลเ์ทมเพลทวซิารด์การแบ่งสว่น (Excel) 

2 ในแถบเครือ่งมอืโปรแกรมสรา้งเป้าหมาย ใหค้ลกิทีอ่ปัโหลดสว่น 

3 ในวนิโดวอ์ปัโหลดสว่น: 

a เลอืกสว่นทีค่ณุตอ้งการอปัโหลด 

b เลอืกแคมเปญของสว่นนี้ 

c เลอืกสถานะการสง่สาํหรบัผูร้บัทีค่ณุกาํลงัอปัโหลด 

คา่ทีค่ณุเลอืกจะปรากฏขึน้ในคอลมัน์สถานะการส่งในสว่นผูร้บับนเพจรายละเอยีดแคมเปญ   

d คลกิอปัโหลด 

หมายเหตุ:คณุสามารถอปัโหลดผูร้บัไดส้งูสดุ 10,000 คนในแคมเปญเดยีว 
 

การเอก็ปอรต์ส่วน 
คณุสามารถเอก็ปอรต์สว่นเป็นไฟล ์CSV ซึง่สามารถสง่ใหก้บับุคคลอืน่ได้ ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเอก็ปอรต์สว่น 

ในการเอก็ปอรต์ส่วน 

1 เปิดไฟลเ์ทมเพลทวซิารด์การแบ่งสว่น (Excel) 

2 ในแถบเครือ่งมอืโปรแกรมสรา้งเป้าหมาย ใหค้ลกิทีจ่ดัการสว่น 

3 ในวนิโดวจ์ดัการสว่น ใหเ้ลอืกสว่นทีค่ณุตอ้งการเอก็ปอรต์ และคลกิ เอก็ปอรต์ 

4 ยา้ยฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการรวมไปทีพ่ ื้นที ่ฟิลด์ทีเ่ลอืก แลว้จดัเรยีงตามลาํดบัทีต่อ้งการ และคลกิ เอก็ปอรต์ 

5 ในวนิโดว์ บนัทกึเป็น ใหต้ัง้ชือ่ไฟลแ์ละบนัทกึลงในพืน้ทีท่ ีค่ณุตอ้งการ 
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15 การวิเคราะห ์

หมายเหตุ: ในการเขา้ใชแ้ทบ็การวเิคราะห์ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิก์ารเขา้ใชก้ารวเิคราะห์ V3 

ในแทบ็การวเิคราะห์ คณุสามารถ: 

 สรา้งการวเิคราะหป์ระวตัแิละรายงานแบบเรยีลไทม ์

 สรา้งแผงควบคุมทีแ่สดงรายงานและการวเิคราะห์ 

 เขา้ใชช้ดุการวเิคราะหท์ีส่รา้งไวล้่วงหน้า 

นอกจากนี้ ฟงักช์นัการวเิคราะหจ์ะใหค้ณุสมบตัดิงัต่อไปนี้: 

 ความสามารถในการคน้หารายงานและแผงควบคุม 

 ฟงักช์นัขัน้สงู มมุมองและประเภทกราฟใหม ่และเงือ่นไขใหมส่าํหรบัรายงาน 

 การสนบัสนุนสาํหรบัรายงานและการวเิคราะห์ทีส่ามารถแสดงในอุปกรณ์เคลือ่นทีแ่ละในเบราเซอร์ทีใ่ชง้านระบบปฏบิตักิาร iOS 

หมายเหตุ: คาํวา่รายงานและการวเิคราะห์มคีวามหมายเหมอืนกนัและจะใชส้ลบักนัในเอกสารนี้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูดงัต่อไปนี้: 

การทาํงานกบัโฮมเพจการวเิคราะห์ (ในหน้า 783) 

การใชแ้คตตาลอ็ก (ในหน้า 785) 

การจดัการรายการทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 786) 

การสรา้งฟิลเตอร ์(ในหน้า 788) 

การสรา้งเงือ่นไข (ในหน้า 789) 

การออกแบบการดําเนนิการ (ในหน้า 792) 

การออกแบบการวเิคราะห์ (ในหน้า 797) 

แผงควบคมุการวเิคราะห์ (ในหน้า 1081) 

 

 
 

การทาํงานกบัโฮมเพจการวิเคราะห ์
โฮมเพจการวเิคราะหเ์ป็นจุดเริม่ตน้สาํหรบัการทาํงานกบัการวเิคราะหแ์ละแผงควบคมุในแคตตาลอ็ก 

คลกิหวัขอ้เพือ่แสดงขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชค้ณุสมบตักิารวเิคราะห์: 
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 การใชแ้คตตาลอ็ก (ในหน้า 785) 

 การเปิดการวเิคราะห์ แผงควบคุม การดําเนินการ หรอืเงือ่นไข (ในหน้า 796) 

 การจดัการรายการทีใ่ชบ้่อย (ในหน้า 786) 

 การตัง้คา่โฟลเดอรใ์นการวเิคราะห์ (ในหน้า 804) 

 การตัง้คา่การแสดงโฟลเดอรร์ายงานทีใ่ชร้ว่มกนัของผูใ้ช ้(ในหน้า 805) 

 การเริม่ตน้ใชง้านการวเิคราะห์ (ในหน้า 812) 

 การออกแบบการวเิคราะห์ (ในหน้า 797) 

 การตรวจสอบขอ้มลูรายงาน (ในหน้า 807) 

 การพมิพก์ารวเิคราะห์ (ในหน้า 808) 

 การใชง้านการวเิคราะห์ (ในหน้า 808) 

 การดาวน์โหลดการวเิคราะห ์(ในหน้า 809) 

 การเปลีย่นชือ่การวเิคราะห์ (ในหน้า 811) 

 การลบการวเิคราะห์ (ในหน้า 810) 

 การคดัลอกและการยา้ยการวเิคราะห์ (โปรดดูที ่"การคดัลอกและการยา้ยออบเจกต์การวเิคราะห์" ในหน้า 811) 

 การทาํการวเิคราะห์ทีก่ําหนดเองใหเ้ป็นสว่นกลาง (ในหน้า 1034) 

 การออกแบบการดําเนนิการ (ในหน้า 792) 

 การสรา้งการดําเนนิการ (ในหน้า 793) 

 การออกแบบเงือ่นไข (ในหน้า 790) 

 การสรา้งเงือ่นไข (ในหน้า 789) 

 การออกแบบแผงควบคมุ (ในหน้า 1083) 

 การจดัทาํแผงควบคมุ (ในหน้า 1083) 

 การออกแบบพรอมต์แผงควบคุม (ในหน้า 1086) 

 การสรา้งฟิลเตอร ์(ในหน้า 788) 

 การเขา้ใชแ้ผงควบคมุของฉัน (ในหน้า 1084) 

 การทาํงานกบั Briefing Book (ในหน้า 1109) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองในการวเิคราะห ์(ในหน้า 796) 

 เกีย่วกบัการแสดงเรคคอรด์ในการวเิคราะห์ (ในหน้า 797) 

 เกีย่วกบัขอ้จํากดัในการวเิคราะห์ (ในหน้า 815) 

 แผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้า - แผงควบคมุลูกคา้ (ในหน้า 1107) 

 แผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้า - แผงควบคมุประสทิธผิลของการตลาด (ในหน้า 1108) 
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 แผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้า - แผงควบคมุภาพรวม (ในหน้า 1107) 

 แผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้า - แผงควบคมุไปป์ไลน์ (ในหน้า 1107) 

 แผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้า - แผงควบคมุประสทิธผิลของการขาย (ในหน้า 1108) 

 แผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้า -  แผงควบคุมบรกิาร (ในหน้า 1108) 

 
 

การใช้แคตตาลอ็ก 
คณุสามารถใชฟ้งักช์นัการคน้หาเพือ่คน้หาออบเจกต์ในแคตตาลอ็กได้ 

ในการค้นหาออบเจกต์จากแทบ็โฮม 

1 ในฟิลด์การคน้หาบนแทบ็โฮม ใหค้ลกิทีล่กูศรลง และเลอืกประเภทออบเจกต์ทีคุ่ณตอ้งการคน้หา 

2 วางเคอรเ์ซอรใ์นฟิลด์ถดัจากฟิลด์คน้หา และใสบ่างสว่นหรอืทัง้หมดของชือ่หรอืคาํอธบิายของออบเจกต์ 

3 คลกิคน้หาเพือ่เริม่การคน้หา หน้าแคตตาลอ็กจะแสดงผลลพัธ์ทีต่รงกบัเกณฑ์การคน้หาของคณุ 

ใชฟ้งักช์นัของหน้าแคตตาลอ็กเพือ่ใหเ้กณฑก์ารคน้หา วธิกีารคน้หานี้เป็นประโยชน์เมือ่คณุทราบชือ่ ตําแหน่งทีต่ัง้ หรอืประเภทของออบเจกต ์

ในการค้นหาออบเจกต์จากแคตตาลอ็ก 

1 คลกิแคตตาลอ็ก 

2 ในหน้าแคตตาลอ็ก คลกิคน้หา 

3 ในกรอบการคน้หา ใหร้ะบุเกณฑก์ารคน้หา และพจิารณาตวัเลอืกต่อไปนี้: 

 ค้นหา: จะแสดงออบเจกต์และโฟลเดอรท์ัง้หมดทีช่ ือ่มตีวัอกัษรทีค่ณุป้อนไว ้

 ตาํแหน่งท่ีตัง้: เลอืกโฟลเดอรท์ีจ่ะคน้หา ผูดู้แลระบบและผูใ้ชท้ีม่สีทิธิด์ูแลระบบจะสามารถคน้หาโฟลเดอรร์ากของแคตตาลอ็กได้ 

 ประเภท: เลอืกชนดิของออบเจกต์ทีค่ณุคน้หา (เชน่ เงือ่นไขหรอืฟิลเตอร)์ 

4 คลกิคน้หา 

จะแสดงโฟลเดอรห์รอืออบเจกต์ทีต่รงตามเกณฑก์ารคน้หาในพืน้ทีแ่คตตาลอ็ก 
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การจดัการรายการท่ีใช้บอ่ย 
ใชฟ้งักช์นัรายการทีใ่ชบ้่อยเพือ่บุ๊คมารค์ออบเจกต์แคตตาลอ็กทีค่ณุดูเป็นประจํา หรอืตอ้งการดูอกีครัง้ในเวลาอืน่ หลงัจากทีค่ณุแฟลกออบเจกต์เป็นรายการทีใ่ชบ้่อยแลว้ คณุสามารถใชก้ลอ่งโตต้อบ 
จดัการรายการทีใ่ชบ้่อย เพือ่จดัการรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุโดยการสรา้งประเภทและจดัเรยีงรายการทีใ่ชบ้่อยใหมใ่หเ้ป็นลาํดบัทีคุ่ณใชง้านไดง้า่ยทีสุ่ด 
คณุสามารถเขา้ใชร้ายการของออบเจกต์ทีค่ณุทาํเครือ่งหมายเป็นรายการทีใ่ชบ้่อยและประเภทใดๆ ทีค่ณุสรา้งไวโ้ดยการคลกิรายการทีใ่ชบ้่อย 

มหีลายวธิใีนการเพิม่ออบเจกต์ลงในรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ คณุสามารถบุ๊คมารค์ออบเจกต์แคตตาลอ็กเป็นรายการทีใ่ชบ้อ่ยทีค่ณุดูเป็นประจําหรอืตอ้งการดูอกีครัง้ ตวัอย่างเชน่ 
คณุอาจดูการวเิคราะหล์ูกคา้ภกัดใีนแคตตาลอ็กเป็นประจํา คณุแฟลกการวเิคราะหเ์ป็นรายการทีใ่ชบ้่อย หลงัจากทีค่ณุเพิม่ออบเจกต์ในรายการทีใ่ชบ้่อยแลว้ 
ไอคอนของออบเจกต์จะถูกอปัเดตใหม้รีปูดาวสทีอง 

เมือ่ต้องการเพิม่ออบเจกต์ในรายการทีใ่ช้บอ่ยโดยการใช้หน้าแคตตาลอ็ก ให้ทาํดงัน้ี: 

1 ไปทีห่น้าแคตตาลอ็กและเรยีกดูออบเจกต์ทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ลงในรายการทีใ่ชบ้่อย 

2 คลกิขวาทีอ่อบเจกต์และเลอืก เพิม่ไวใ้นรายการทีใ่ชบ้่อย ออบเจกต์จะถูกเพิม่ลงในรายการทีใ่ชบ้่อย และไอคอนรปูดาวจะถูกเพิม่ลงในไอคอนของออบเจกต ์

เมือ่ต้องการเพิม่ออบเจกต์ลงในรายการทีใ่ช้บ่อยในขณะทีด่หูรือแก้ไขออบเจกต์: 

1 เปิดหรอืแกไ้ขออบเจกต ์

2 เลือ่นเมาสไ์ปเหนอืรายการทีใ่ชบ้่อย และคลกิ เพิม่ไวใ้นรายการทีใ่ชบ้่อย ออบเจกต์จะถูกเพิม่ลงในรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ 

การเข้าใช้ออบเจกต์รายการท่ีใช้บ่อย 
หลงัจากทีคุ่ณแทก็ออบเจกต์เป็นรายการทีใ่ชบ้่อยแลว้ คณุสามารถใชเ้มนูรายการทีใ่ชบ้่อยเพือ่แสดงรายการทีใ่ชบ้่อย และเรยีกดูและเลอืกออบเจกต์ทีใ่ชบ้่อย 

เมือ่ต้องการเข้าใช้ออบเจกต์ทีใ่ช้บอ่ย 

1 เลือ่นเมาสไ์ปเหนอืเมนูรายการทีใ่ชบ้่อย รายการออบเจกต์ทีค่ณุทาํเครือ่งหมายวา่เป็นรายการทีใ่ชบ้่อยจะแสดงขึน้ 

2 เลือ่นดูรายการของออบเจกต์และชนดิ แลว้คลกิออบเจกต์เพือ่เลอืก 

จดัการรายการท่ีใช้บ่อย 
ใชง้านเหลา่นี้เพือ่จดัการรายการในรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุ 

เมือ่ต้องการสร้างประเภทรายการทีใ่ช้บอ่ย ให้ทาํดงัน้ี: 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิรายการทีใ่ชบ้่อย และเลอืกจดัการรายการทีใ่ชบ้่อย กลอ่งโตต้อบจดัการรายการทีใ่ชบ้่อยจะแสดงขึน้ 

2 ในโครงสรา้งชนดิหรอืพืน้ทีช่นดิการเลอืก ใหเ้รยีกดูและเลอืกตําแหน่งทีต่ัง้ทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ชนดิใหม ่
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3 บนแถบเครือ่งมอื ใหค้ลกิ ชนดิใหม ่กลอ่งโตต้อบชนดิใหมจ่ะแสดงขึน้ 

4 ใสช่ือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนัสาํหรบัชนดิและคลกิตกลง ชนดิใหมจ่ะแสดงขึน้ 

เมือ่ต้องการจดัเรียงออบเจกต์รายการทีใ่ช้บอ่ยใหม ่ให้ทาํดงัน้ี: 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิรายการทีใ่ชบ้่อย และเลอืกจดัการรายการทีใ่ชบ้่อย กลอ่งโตต้อบจดัการรายการทีใ่ชบ้่อยจะแสดงขึน้ 

2 ในโครงสรา้งชนดิหรอืพืน้ทีช่นดิการเลอืก ใหเ้รยีกดูตําแหน่งทีต่ัง้ของชนดิหรอืออบเจกต์ทีค่ณุตอ้งการจดัเรยีงใหม ่คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้เพือ่จดัเรยีงรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุใหม่ 

 เลอืกออบเจกต์หรอืชนดิ แลว้คลกิปุ่มยา้ยเพือ่ยา้ยออบเจกต์ข ึน้หรอืลงในรายการทีใ่ชบ้่อย 

 ลากและวางออบเจกต์ลงในชนดิ ลากและวางชนดิลงในชนดิอืน่เพือ่ซอ้นกนั 

 คดัลอกออบเจกต์หรอืชนดิจากตําแหน่งทีต่ัง้หนึ่ง แลว้วางลงในตําแหน่งทีต่ัง้อืน่ 

 เปลีย่นชือ่ชนดิ 

 เรยีงลาํดบัชนดิหรอืออบเจกต์ทีเ่ลอืกภายในชนดิตามลาํดบัจากน้อยไปหามากหรอืมากไปหาน้อย 

3 คลกิตกลง ออบเจกต์และชนดิทีจ่ดัเรยีงใหมจ่ะถูกบนัทกึและแสดงในรายการทีใ่ชบ้่อย 

การลบออบเจกตอ์อกจากรายการท่ีใช้บ่อย 
คณุสามารถลบรายการออกจากรายการทีใ่ชบ้่อยของคณุได ้คณุสามารถลบออบเจกต์ทีค่ณุไมต่อ้งการเขา้ใชเ้ป็นประจําออกจากรายการทีใ่ชบ้่อยได ้ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถลบการวเิคราะหล์กูคา้ภกัดขีองปีทีแ่ลว้ทีคุ่ณไมต่อ้งการเขา้ใชเ้ป็นประจําจากรายการทีใ่ชบ้่อย หลงัจากทีค่ณุลบออบเจกต์ออกจากรายการทีใ่ชบ้่อย 
ไอคอนของออบเจกตจ์ะเปลีย่นจากไอคอนทีม่รีปูดาวสทีองเป็นไอคอนมาตรฐานของออบเจกต์ 

เมือ่ต้องการลบออบเจกต์ออกจากรายการทีใ่ช้บอ่ยโดยการใช้หน้าแคตตาลอ็ก ให้ทาํดงัน้ี: 

1 ไปทีห่น้าแคตตาลอ็กและเรยีกดูออบเจกต์ทีคุ่ณตอ้งการลบออกจากรายการทีใ่ชบ้่อย 

2 คลกิขวาทีอ่อบเจกต์แลว้เลอืกลบออกจากรายการทีใ่ชบ้่อย ออบเจกต์จะถูกเอาออกจากรายการทีใ่ชบ้อ่ยของคณุ 

เมือ่ต้องการลบออบเจกต์ออกจากรายการทีใ่ช้บอ่ยในขณะทีด่หูรือแก้ไขออบเจกต์: 

1 เปิดหรอืแกไ้ขออบเจกต์ในโปรแกรมดูหรอืโปรแกรมแกไ้ขทีก่าํหนด 

2 เลือ่นเมาสไ์ปเหนอืเมนูรายการทีใ่ชบ้่อย รายการออบเจกต์ทีค่ณุทาํเครือ่งหมายวา่เป็นรายการทีใ่ชบ้่อยจะแสดงขึน้ 

3 คลกิลบออกจากรายการทีใ่ชบ้่อย ออบเจกต์จะถูกลบออกจากรายการทีใ่ชบ้่อย 

เมือ่ต้องการลบออบเจกต์ออกจากรายการทีใ่ช้บอ่ยโดยการใช้กล่องโต้ตอบจดัการรายการทีใ่ช้บอ่ย ให้ทาํดงัน้ี: 

1 เลือ่นเมาสไ์ปเหนอืเมนูรายการทีใ่ชบ้่อย รายการออบเจกต์ทีค่ณุทาํเครือ่งหมายวา่เป็นรายการทีใ่ชบ้่อยจะแสดงขึน้ 
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2 คลกิจดัการรายการทีใ่ชบ้่อย กลอ่งโตต้อบจดัการรายการทีใ่ชบ้่อยจะแสดงขึน้ 

3 เรยีกดูและเลอืกออบเจกต์ทีค่ณุตอ้งการเอาออก 

4 คลกิลบ 

5 คลกิตกลง ออบเจกต์จะถูกลบออกจากรายการ 

 
 

การสร้างฟิลเตอร ์
คณุสามารถสรา้งฟิลเตอร์ทีร่ะบุทีคุ่ณสามารถนํามาใชใ้หมไ่ดใ้นการวเิคราะหแ์ละแผงควบคุมหลายรายการ โดยการสรา้งฟิลเตอรท์ีร่ะบุทีนํ่ามาใชใ้หม่ได ้
คณุกาํลงัสรา้งการวเิคราะห์และแผงควบคมุทีอ่อกแบบดว้ยตวัคณุเองและผูอ้ ืน่ โดยทัง้สองรายการจะมคีวามสอดคลอ้งกนัมากขึน้และสรา้งไดง้า่ยขึน้ 

ในการสร้างฟิลเตอรที์ร่ะบุ 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

2 เลอืกเมนูใหมแ่ลว้เลอืกฟิลเตอร ์

3 ในกลอ่งโตต้อบเลอืกประเภทเรือ่ง ใหค้ลกิทีป่ระเภทเรือ่ง 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการออกแบบฟิลเตอร์ ใหดู้ที ่การออกแบบฟิลเตอร์ (ในหน้า 788) 

 
 

การออกแบบฟิลเตอร ์
คณุสามารถสรา้งฟิลเตอร์ทีร่ะบุทีคุ่ณสามารถนํามาใชใ้หมไ่ดใ้นการวเิคราะหแ์ละแผงควบคุมหลายรายการ โดยการสรา้งฟิลเตอรท์ีร่ะบุทีนํ่ามาใชใ้หม่ได ้
คณุกาํลงัสรา้งการวเิคราะห์และแผงควบคมุทีอ่อกแบบดว้ยตวัคณุเองและผูอ้ ืน่ โดยทัง้สองรายการจะมคีวามสอดคลอ้งกนัมากขึน้และสรา้งไดง้า่ยขึน้ 

ในการสร้างฟิลเตอรที์ร่ะบุ: 

1 จากโฮมเพจการวเิคราะห์ ใหเ้ลอืกเมนูใหม่ แลว้เลอืกฟิลเตอร ์

2 ในกลอ่งโตต้อบเลอืกประเภทเรือ่ง ใหเ้ลอืกประเภทเรือ่งทีค่ณุตอ้งการสรา้งฟิลเตอร ์

3 จากกรอบประเภทเรือ่งของโปรแกรมแกไ้ขฟิลเตอร ์ใหด้บัเบลิคลกิคอลมัน์ทีคุ่ณตอ้งการสรา้งฟิลเตอร ์

4 ในฟิลด์ตวัดําเนนิการของกลอ่งโตต้อบฟิลเตอรใ์หม ่ใหเ้ลอืกตวัดําเนนิการสาํหรบัฟิลเตอร์ รายการตวัดําเนนิการทีค่ณุสามารถเลอืกไดจ้ะถูกป็อปปเูลทตามชนดิของคอลมัน์ทีคุ่ณเลอืก 

5 ในฟิลด์คา่ ใหร้ะบุอย่างน้อยหนึง่คา่เพือ่ใชเ้มือ่มกีารนําฟิลเตอรห์รอืเงือ่นไขไปใช ้คณุสามารถ: 

 พมิพค์า่ โดยใชเ้ซมโิคลอนในการแยกคา่ 
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 เลอืกคา่จากรายการหรอืปฏทินิ 

6 เมือ่ตอ้งการคน้หาคา่เฉพาะ ใหค้ลกิคน้หาในกลอ่งรายการ กลอ่งโตต้อบเลอืกคา่จะแสดงขึน้ ซึง่คุณสามารถคน้หาและเลอืกคา่ได ้

7 คลกิปุ่มเพิม่ตวัเลอืกเพิม่เตมิ เพือ่เพิม่นพิจน์ SQL, ตวัแปรเซสชนั, ตวัแปรพืน้ทีจ่ดัเกบ็ หรอืตวัแปรการนําเสนอใหก้บัฟิลเตอร์ โปรดทราบวา่ถา้คณุตัง้คา่ของฟิลเตอรด์ว้ยนพิจน์ SQL 
หรอืตวัแปร ใหป้ลอ่ยฟิลด์คา่วา่งไว ้

8 เลอืกกลอ่งป้องกนัฟิลเตอร ์เพือ่ป้องกนัคา่ของฟิลเตอรไ์มใ่หถู้กแทนทีด่ว้ยคา่ของพรอมต์ทีต่รงกนั หรอืเมือ่ผูใ้ชน้าวเิกตไปยงัรายงานอืน่ภายในการวเิคราะห์ 
เมือ่คณุนาวเิกตจากรายงานหนึง่ไปยงัอกีรายงานหนึง่ภายในการวเิคราะห์ คา่พรอมต์ใดๆ ทีคุ่ณระบุในรายงานแรกจะถูกถ่ายโอนไปยงัรายงานทีส่อง 

9 เมือ่ตอ้งการแปลงฟิลเตอรเ์ป็นคาํสัง่ SQL ใหเ้ลอืกกลอ่งแปลงฟิลเตอรน์ี้เป็น SQL 

กลอ่งโตต้อบฟิลเตอร ์SQL ขัน้สงู จะปรากฏขึ้น 

หมายเหตุ: การดําเนนิการนี้เป็นการแปลงทางเดยีว หลงัจากทีคุ่ณเลอืกกลอ่งแปลงฟิลเตอร์นี้เป็น SQL คณุจะไมส่ามารถดูและแกไ้ขฟิลเตอรใ์นกลอ่งโตต้อบแกไ้ขฟิลเตอรไ์ดอ้กีต่อไป 

หลงัจากทีคุ่ณแปลงฟิลเตอรเ์ป็นคาํสัง่ SQL แลว้ คณุจะสามารถดูและแกไ้ขรายการฟิลเตอรใ์นฐานะคาํสัง่ SQL ในกลอ่งโตต้อบฟิลเตอร ์SQL ขัน้สงูเทา่นัน้ 

10 เมือ่คณุระบุเกณฑข์องฟิลเตอรเ์สรจ็แลว้ ใหค้ลกิตกลง 

11 คลกิ บนัทกึ 

12 ในกลอ่งโตต้อบบนัทกึเป็น ใหน้าวเิกตไปยงัโฟลเดอรเ์พือ่บนัทกึฟิลเตอร์ ใสช่ือ่ (สงูสดุ 512 ตวัอกัษร) และ (ไมจ่ําเป็น) ฟิลด์คาํอธบิาย แลว้เลอืกตกลง 

 
 

การสร้างเง่ือนไข 
เงือ่นไขเป็นออบเจกต์ทีส่ง่กลบัคา่บูลนีเดีย่วตามการประเมนิของการวเิคราะห์ 

เมือ่ต้องการสร้างเงือ่นไข 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

2 เลอืกเมนูใหมแ่ลว้เลอืกเงือ่นไข 

3 ในกลอ่งโตต้อบเงือ่นไขใหม ่ใหก้รอกฟิลด์ต่อไปนี้: 

a สาํหรบัการสรา้งเงือ่นไขทีอ่า้งองิตาม ใหเ้ลอืกเมนูและเลอืกการวเิคราะหช์นดิออบเจกต์เพือ่ใหเ้งือ่นไขอา้งองิตาม 

b คลกิเรยีกดู และนาวเิกตไปยงัออบเจกต์ทีร่ะบุของชนดิทีคุ่ณเลอืก แลว้คลกิตกลง 

c ขึน้อยู่กบัชนดิออบเจกต์และรายการทีร่ะบุทีคุ่ณเลอืก อาจมฟิีลเตอรภ์ายในออบเจกต์ทีถู่กพรอมต์ (หมายความวา่ในขณะทีแ่สดงออบเจกต ์
คณุสามารถเลอืกคา่เพือ่เปลีย่นเนื้อหาของการแสดง) พรอมต์เหลา่นี้เป็นแบบอนิเตอรแ์อคทฟี ดงันัน้คุณจงึสามารถปรบัเอาต์พตุตามการเลอืกของคุณได ้อย่างไรกต็าม 
เงือ่นไขไมส่ามารถทาํการเลอืกเหลา่นัน้แบบอนิเตอรแ์อคทฟีได้ คณุจงึตอ้งคลกิแกไ้ข (ไอคอนดนิสอ) สาํหรบัพารามเิตอรแ์ต่ละรายการ และเลอืกหนึง่ตวัดําเนนิการและคา่ ตวัอย่างเชน่ 
เลอืกตวัดําเนนิการ น้อยกวา่ และเลอืกคา่ 

d สาํหรบั จรงิถา้นบัแถว เลอืกตวัดําเนนิการและคา่ 
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4 (ไมจ่ําเป็น) เมือ่ตอ้งการทดสอบเงือ่นไข ใหค้ลกิทดสอบ 

เมือ่มกีารใชง้านเงือ่นไข การวเิคราะหจ์ะประเมนิออบเจกต์โดยใชพ้ารามเิตอร ์(ถา้ม)ี และการทดสอบ จรงิถา้นบัแถว เพือ่ระบุคา่จรงิหรอืเทจ็สาํหรบัเงือ่นไข เงือ่นไขจะสง่กลบัเฉพาะคา่จรงิหรอืเทจ็เทา่นัน้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเงือ่นไข ใหดู้ที ่การออกแบบเงือ่นไข (ในหน้า 790) 
 

การออกแบบเง่ือนไข 
เงือ่นไขเป็นออบเจกต์ทีส่ง่กลบัคา่บูลนีเดีย่ว (จรงิหรอืเทจ็) ตามการประเมนิของการวเิคราะห ์ถา้การวเิคราะหส์ง่กลบัแถวใดๆ หมายความวา่เงือ่นไขเป็นจรงิ ถา้การวเิคราะหไ์มส่ง่กลบัแถว 
แสดงวา่เงือ่นไขนัน้เป็นเทจ็ 

ตวัอย่างเชน่ เงือ่นไขอาจประเมนิวา่ผลลพัธ์ของการวเิคราะหจ์ะสง่กลบัจํานวนแถวทีม่ากกวา่ 0 หรอืไม:่ 

 ถา้การวเิคราะหส์ง่กลบัอย่างน้อยหนึง่แถว แสดงวา่เงือ่นไขประเมนิเป็นจรงิ 

 ถา้การวเิคราะหไ์มส่ง่กลบัแถวใดๆ แสดงวา่เงือ่นไขประเมนิเป็นเทจ็ 

คณุใชเ้งือ่นไขเพือ่ระบุวา่: 

 ลงิคก์ารดําเนนิการ (ซึง่เมือ่คลกิแลว้จะเรยีกใชก้ารดําเนนิการ) จะแสดงในเพจแผงควบคุมหรอืไม ่

 จะแสดงสว่นและเนื้อหาของสว่นในเพจแผงควบคุม 

คณุยงัสามารถใชเ้งือ่นไขชนดิอืน่ๆ เพือ่ระบุวา่จะเปิดใชง้านลงิคก์ารดําเนนิการในการวเิคราะห์หรอืไม ่

เก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีระบุ 
เงือ่นไขทีร่ะบุคอืเงือ่นไขทีค่ณุระบุและบนัทกึดว้ยชือ่ในแคตตาลอ็กการนําเสนอ เพือ่ทีค่ณุจะสามารถนํามาใชใ้หมใ่นเพจแผงควบคมุได ้
คณุสรา้งเงือ่นไขทีร่ะบุเมือ่คณุสรา้งเงือ่นไขจากเมนูใหมโ่ดยการเลอืกเงือ่นไขภายใตก้ารวเิคราะหแ์ละการรายงานแบบอนิเตอรแ์อคทฟี 

เก่ียวกบัเง่ือนไขแบบอินไลน์ 
เงือ่นไขแบบอนิไลน์คอืเงือ่นไขทีคุ่ณระบุเมือ่ใชง้าน และไมไ่ดบ้นัทกึดว้ยชือ่ในแคตตาลอ็ก โดยจะถกูบนัทกึเป็นสว่นหนึง่ของเพจแผงควบคมุ 
เงือ่นไขแบบอนิไลน์จะถูกลบโดยอตัโนมตัเิมือ่เพจแผงควบคมุทีม่เีง ือ่นไขนัน้ถูกลบ การดําเนนิการเชน่นี้เป็นการทาํใหก้ารจดัการแคตตาลอ็กงา่ยขึน้สําหรบัเงือ่นไขทีส่ามารถใชง้านได้ 

คณุสามารถสรา้งเงือ่นไขแบบอนิไลน์เมือ่คุณ: 

 เพิม่ลงิค์การดําเนินการไปยงัเพจแผงควบคมุ และระบุวา่จะแสดงลงิค์การดําเนินการตามเงือ่นไข 

 เพิม่สว่นไปยงัเพจแผงควบคุม และระบุวา่จะแสดงสว่นตามเงือ่นไข 

การสร้างเง่ือนไขท่ีระบ ุ
คณุสามารถสรา้งเงือ่นไขทีร่ะบุทีคุ่ณสามารถนํามาใชใ้หมใ่นเพจแผงควบคมุได ้

ในการสร้างเงือ่นไขทีร่ะบุ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหเ้ลอืกเมนูใหม่ แลว้เลอืกเงือ่นไข 

2 ในกลอ่งโตต้อบเงือ่นไขใหม ่ใหก้รอกฟิลด์ต่อไปนี้: 
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a ในกลอ่งสรา้งเงือ่นไขทีอ่า้งองิตาม ใหเ้ลอืกเงือ่นไขทีจ่ะอา้งองิตามการวเิคราะห ์

b แกไ้ขฟิลเตอรพ์รอมต์ตามตอ้งการ 

หมายเหตุ: ถา้คณุระบุคา่สาํหรบัฟิลเตอรพ์รอมต์ใดๆ คา่เหลา่นี้จะไมถู่กแทนทีเ่มือ่ใชง้าน 

c ระบุเกณฑก์ารประเมนิดงันี้: 

 ในพืน้ทีเ่ง ือ่นไขเป็นจรงิ ถา้มตีวัเลขหรอืแถว: 

 ในกลอ่งตวัดําเนนิการ ใหเ้ลอืกตวัดําเนนิการทีจ่ะนําไปใชก้บัการนบัแถว 

 ในอย่างน้อยหนึง่กลอ่งการนบัแถว ใหร้ะบุการนบัแถวทีจ่ะประเมนิ 

d (ไมจ่ําเป็น) คลกิทดสอบเพือ่ทดสอบเงือ่นไข 

หมายเหตุ: ถา้เงือ่นไขอา้งองิตามการวเิคราะหท์ีเ่ป็นแบบสว่นตวั คณุจะไมส่ามารถบนัทกึในโฟลเดอร ์/Shared Folders ได ้

3 คลกิ บนัทกึ 

4 ในกลอ่งโตต้อบบนัทกึเป็น ใหน้าวเิกตไปยงัโฟลเดอรเ์พือ่บนัทกึเงือ่นไข ใสช่ือ่ (สงูสดุ 512 ตวัอกัษร) และ (ไมจ่ําเป็น) ฟิลด์คาํอธบิาย แลว้คลกิตกลง 

 
 

การคดัลอกออบเจกตก์ารวิเคราะหจ์ากการทดสอบไปยงัโปรดกัชนั 
คณุสามารถคดัลอกออบเจกต์การวเิคราะห์ (ประเภทออบเจกต์ทัง้หมดยกเวน้เงือ่นไข) และโฟลเดอรท์ีม่อีอบเจกต์การวเิคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มการทดสอบไปยงัสภาพแวดลอ้มโปรดกัชนั 
โปรดทราบวา่คณุสมบตันิี้จะไม่คดัลอกออบเจกต์การวเิคราะหจ์ากเวอรช์นัหนึง่ของ Oracle CRM On Demand ไปยงัอกีเวอรช์นัหนึ่ง 
ทัง้สภาพแวดลอ้มการทดสอบและสภาพแวดลอ้มโปรดกัชนัตอ้งใช ้Oracle CRM On Demand เวอรช์นัเดยีวกนั 

วธิกีารคดัลอกคอืการเกบ็ขอ้มลูออบเจกต์การวเิคราะหห์รอืโฟลเดอรใ์นสภาพแวดลอ้มการทดสอบ จากนัน้จะยกเลกิการเกบ็ขอ้มลูในสภาพแวดลอ้มโปรดกัชนั 
ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารเกบ็ขอ้มลูและยกเลกิการเกบ็ขอ้มลู 

เมือ่ต้องการเกบ็ข้อมูลออบเจกต์การวิเคราะห์หรือโฟลเดอรใ์นสภาพแวดล้อมการทดสอบ 

1 ลงชือ่เขา้ใชส้ภาพแวดลอ้มการทดสอบ 

2 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

3 คลกิแคตตาลอ็ก 

4 นาวเิกตไปยงัออบเจกต์การวเิคราะหห์รอืโฟลเดอรเ์พือ่คดัลอก 

5 ภายใตช้ือ่ของโฟลเดอรห์รอืออบเจกต์การวเิคราะห ์ใหค้ลกิขวา (หรอืเลอืกเมนู เพิม่เตมิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทการดู) และเลอืก การเกบ็ขอ้มลู 

กลอ่งโตต้อบการเกบ็ขอ้มลูจะปรากฏขึน้ 

6 คลกิ ตกลง 

กลอ่งโตต้อบ กาํลงัเปิด ชือ่รายงาน.Catalog จะปรากฏขึน้ 
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7 ดูใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลอืก บนัทกึไฟล์ และคลกิ ตกลง 

กลอ่งโตต้อบเบราเซอรไ์ฟลจ์ะปรากฏขึน้ 

8 นาวเิกตไปยงัโฟลเดอรบ์นคอมพวิเตอรข์องคณุ แลว้คลกิ บนัทกึ 

กลอ่งโตต้อบทัง้หมดจะปิดและไฟลก์ารเกบ็ขอ้มลู (.Catalog) ไดร้บัการบนัทกึลงในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้ 

9 ลงชือ่ออกจากสภาพแวดลอ้มการทดสอบ 

เมือ่ต้องการยกเลิกการเกบ็ข้อมูลไฟลก์ารเกบ็ข้อมูลในสภาพแวดล้อมโปรดกัชนั 

1  ไซน์นิสภาพแวดลอ้มโปรดกัชนั 

2 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

3 คลกิแคตตาลอ็ก 

4 นาวเิกตไปยงัโฟลเดอรป์ลายทางทีจ่ะจดัเกบ็ออบเจกตห์รอืโฟลเดอรท์ีย่กเลกิการเกบ็ขอ้มลู 

5 ภายใตโ้ฟลเดอรป์ลายทาง ใหค้ลกิขวา (หรอืเลอืกเมนูเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัประเภทการดู) และเลอืก ยกเลกิการเกบ็ขอ้มลู 

กลอ่งโตต้อบยกเลกิการเกบ็ขอ้มลูจะปรากฏขึน้ 

6 คลกิเรยีกดูและนาวเิกตไปยงัไฟล์การเกบ็ขอ้มลู (.Catalog) ทีค่ณุบนัทกึลงในคอมพวิเตอรใ์นขัน้ตอนกอ่นหน้า แลว้คลกิ เปิด 

7 ในเมนูดรอปดาวน์แทนที ่ใหเ้ลอืกดงัต่อไปนี้: 

 ทัง้หมด วางไฟล์ทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดจากการเกบ็ขอ้มลูลงในโฟลเดอรป์ลายทาง 

 เก่า วางไฟลท์ีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดจากการเกบ็ขอ้มูล แต่ไมบ่นัทกึทบัไฟล์ทีม่อียู่นอกจากวา่ไฟล์นัน้จะเกา่กวา่แหล่งทีม่า 

 ไมมี่ (คา่ดฟีอลต์) วางไฟล์ทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดจากการเกบ็ขอ้มลู แต่ไมบ่นัทกึทบัไฟลท์ีม่อียู่ในโฟลเดอรป์ลายทาง 

8 คลกิ ตกลง 

ออบเจกต์การวเิคราะห์หรอืโฟลเดอรไ์ดร้บัการคดัลอกจากการทดสอบไปยงัโปรดกัชนัแลว้ 

หมายเหตุ: ขนาดไฟลจ์ํากดัอยู่ที ่20 เมกะไบต์ 

โปรดทราบวา่ถา้คณุยกเลกิการเกบ็ขอ้มลูออบเจกต์ทีอ่า้งองิออบเจกต์ทีก่าํหนดเองหรอืฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีค่ณุสรา้งในการทดสอบ และทีไ่มไ่ดส้รา้งใหมใ่นโปรดกัชนั 
ออบเจกต์ทีย่กเลกิการเกบ็ขอ้มลูน่าจะไมท่าํงานเหมอืนในสภาพแวดลอ้มการทดสอบ และถา้คุณยกเลกิการเกบ็ขอ้มลูออบเจกต์ทีอ่า้งองิออบเจกต์การวเิคราะหอ์ืน่ทีย่งัไมอ่ยู่ในสภาพแวดลอ้มโปรดกัชนั 
ออบเจกต์เหลา่นี้จะไมท่าํงานตามทีค่าดหวงัไว ้

ออบเจกต์หรอืโฟลเดอรท์ีย่กเลกิการเกบ็ขอ้มลูจะสบืทอดกฎการแสดงขอ้มลูจากโฟลเดอรป์ลายทาง ถา้ม ี 
 

การออกแบบการดาํเนินการ 
การดําเนนิการทาํใหข้อ้มลูและการคาํนวณเป็นแบบอนิเตอรแ์อคทฟี การดําเนินการใหฟ้งัก์ชนัในการนาวเิกตไปยงัเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเวบ็เพจ 

คณุสามารถรวมการดําเนนิการในเพจการวเิคราะหแ์ละแผงควบคมุ สามารถใชง้านการดําเนนิการไดด้งันี้: 

 อย่างเปิดเผยโดยผูใ้ชท้ีค่ลกิลงิคก์ารดําเนนิการทีถู่กฝงัอยู่ภายใน: 
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 การวเิคราะหใ์นสว่นหวัของคอลมัน์ คา่คอลมัน์ และคา่ระดบัลาํดบัชัน้ ในมมุมองบางอย่าง เชน่ กราฟ ในผลรวมและยอดรวมทัง้หมดภายในตารางและ Pivot Table 

 เพจแผงควบคมุ 

 จากโฮมเพจหรอืจากเพจแคตตาลอ็กโดยตรง 

ตวัอย่างเชน่ ผูอ้ํานวยการฝา่ยขายตอ้งการประชุมกบัผูจ้ดัการฝา่ยขายของพืน้ทีข่ายใดๆ ทีย่อดขายตํ่ากวา่เกณฑ์ คณุอาจฝงัออบเจกต์การดําเนินการลงในแผงควบคุมของผูอ้ํานวยการฝา่ยขาย 
เพือ่ใหผู้จ้ดัการฝา่ยขายสามารถจดักาํหนดการประชมุไดด้ว้ยการคลกิทีล่งิคเ์ทา่นัน้ 

เก่ียวกบัลิงคก์ารดาํเนินการและเมนูลิงคก์ารดาํเนินการ 
ลงิคก์ารดําเนนิการและเมนูลงิค์การดําเนินการชว่ยใหส้ามารถนําเสนอขอ้มลูแบบอนิเตอรแ์อคทฟี ลงิคก์ารดําเนนิการคอืลงิคไ์ปยงัการดําเนนิการทีคุ่ณฝงัไวใ้นการวเิคราะหห์รอืเพจแผงควบคมุ 
ซึง่เมือ่คลกิทีล่งิค์ จะเรยีกใชง้านการดําเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการวเิคราะห์ จะแสดงลงิค์การดําเนินการหลายลงิคเ์ป็นรายการ บนเพจแผงควบคมุ คณุสามารถเพิม่ลงิค์การดําเนินการเป็นลงิคแ์บบสแตนด์อโลน 
หรอืคณุสามารถจดักลุ่มลงิค์การดําเนินการหลายลงิคเ์ขา้ดว้ยกนับนเมนูลงิค์การดําเนนิการ เมนูลงิค์การดําเนนิการทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเลอืก จากรายการของลงิคก์ารดําเนนิการ 
การดําเนนิการทีเ่หมาะสมตามขอ้มลูเชงิลกึทางธุรกจิทีไ่ดจ้ากขอ้มลู 

นอกจากนี้ คณุยงัสามารถแสดงลงิค์การดําเนนิการแต่ละลงิคต์ามเงือ่นไขได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้มลู ฟงักช์นัทีม่ปีระสทิธภิาพนี้ทาํใหค้ณุสามารถตัง้คา่เมนูทีค่าํนงึถงึบรบิท 
ซึง่แสดงขัน้ตอนถดัไปทีเ่หมาะสมตามขอ้มลูทีแ่สดงใหก้บัผูใ้ช ้

จะแสดงลงิคก์ารดําเนนิการทีคุ่ณเพิม่ลงในการวเิคราะหใ์หผู้ใ้ชใ้นมุมมองต่อไปนี้: 

 กราฟเป้าหมาย 

 เกจ 

 กราฟ 

 มมุมองแผนที ่

 ไทลป์ระสทิธภิาพ 

 Pivot Table 

 ตาราง 

 โครงสรา้ง 

 Treemap 

หมายเหตุ: ลงิคก์ารดําเนนิการจะไมร่วมอยู่ในรปูแบบเอก็ซป์อรต์ เชน่ Excel และ PDF 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูดงัต่อไปนี้: 

 การสรา้งการดําเนนิการ (ในหน้า 793) 

 ตวัเลอืกการตัง้คา่การดําเนนิการ (ในหน้า 794) 

 การเลอืกเนื้อหาสาํหรบัการดําเนนิการ (ในหน้า 795) 

 
 

การสร้างการดาํเนินการ 
คณุสามารถสรา้งการดําเนินการทีร่ะบุโดยทีผู่อ้อกแบบเนื้อหาสามารถเพิม่ลงในเพจการวเิคราะหแ์ละแผงควบคุม 
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ในการสร้างการดาํเนินการทีร่ะบุ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหเ้ลอืกเมนูใหม่ แลว้เลอืกการดําเนนิการภายใตค้วามรูท้ ีด่ําเนนิการได้ 

2 ในพรอมต์นาวเิกต ใหเ้ลอืกระหวา่ง: 

 นาวเิกตไปยงัเนื้อหา BI (สรา้งการดําเนนิการเพือ่นาวเิกตไปยงัเพจการวเิคราะหห์รอืแผงควบคมุ) 

 นาวเิกตไปยงัเวบ็เพจ (สรา้งการดําเนนิการเพือ่นาวเิกตไปยงั URL) 

3 ในป็อปอปัการดําเนนิการใหม่ ใหค้ลกิบนัทกึการดําเนนิการ 

4 ในกลอ่งโตต้อบบนัทกึการดําเนินการ ใหเ้ลอืกโฟลเดอร ์กรอกชือ่ (สงูสดุ 512 ตวัอกัษร) และฟิลด์คาํอธบิาย และคลกิตกลง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูดงัต่อไปนี้: 

 การออกแบบการดําเนนิการ (ในหน้า 792) 

 ตวัเลอืกการตัง้คา่การดําเนนิการ (ในหน้า 794) 

 การเลอืกเนื้อหาสาํหรบัการดําเนนิการ (ในหน้า 795) 

 
 

ตวัเลือกการตัง้ค่าการดาํเนินการ 
คณุตอ้งระบุการตัง้คา่สาํหรบัการดําเนนิการแต่ละรายการทีคุ่ณสรา้ง คณุระบุการตัง้คา่สาํหรบัการดําเนนิการใหมใ่นกลอ่งโตต้อบ สรา้งการดําเนนิการใหม่ เมือ่คณุทํางานอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 การสรา้งการดําเนนิการทีร่ะบุ 

 การเพิม่การดําเนินการลงในการวเิคราะห์ 

 เกีย่วกบัการเพิม่การดําเนนิการลงในเพจแผงควบคมุ 

เมือ่ต้องการตัง้ค่าตวัเลือกการดาํเนินการ 

1 คลกิลงิคส์รา้งการดําเนินการใหม่ แลว้เลอืกชนดิของการดําเนนิการทีจ่ะสรา้ง 

2 ขึน้อยู่กบัชนดิของการดําเนนิการทีค่ณุกาํลงัสรา้งหรอืแกไ้ข ใหท้าํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นตารางต่อไปนี้: 

ประเภทการดาํเนินการ ส่ิงท่ีคณุทาํ 

นาวเิกตไปยงัเนื้อหา BI เลอืกเนื้อหา Oracle BI ทีจ่ะนาวเิกต 

นาวเิกตไปยงัเวบ็เพจ ในฟิลด์ URL ใหใ้ส ่URL ของเวบ็เพจ 

เคลด็ลบั: คณุสามารถไฮไลต์ URL ในเบราเซอรแ์ละคดัลอกแลว้วางลงในฟิลด์ URL 

3 (ไมจ่ําเป็นสาํหรบัการดําเนินการนาวเิกตไปยงัเวบ็เพจ) เมือ่ตอ้งการระบุพารามเิตอรส์าํหรบัการดําเนนิการ ใหค้ลกิระบุพารามเิตอร์ เพือ่แสดงรายการระบุพารามเิตอร์ 

a เมือ่ตอ้งการเพิม่พารามเิตอร ์ใหค้ลกิปุ่มเพิม่พารามเิตอร ์แถวพารามเิตอรใ์หมจ่ะถูกเพิม่ลงในรายการระบุพารามเิตอร์ 
(โปรดทราบวา่ปุ่มเพิม่พารามเิตอรจ์ะพรอ้มใชง้านเฉพาะบางประเภทการดําเนนิการเทา่นัน้) 

b ระบุคา่คอลมัน์สาํหรบัพารามเิตอรแ์ต่ละรายการ: 
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 ในคอลมัน์ชือ่ ถา้คณุกาํลงัสรา้งพารามเิตอรใ์หม ่ใหใ้สช่ือ่พารามเิตอร ์ใชช้ือ่ทีไ่มซ่ํ้ากนัภายในการดําเนนิการ 

 ในคอลมัน์พรอมต์ ถา้คณุตอ้งการใหผู้ใ้ชใ้สค่า่พารามเิตอร ์ใหใ้สพ่รอมต์เพือ่แสดงใหก้บัผูใ้ช ้

 ในคอลมัน์คา่ ใหใ้สค่า่พารามเิตอร์ ใสห่รอืเลอืกคา่ ถา้คณุตอ้งการใหผู้ใ้ชร้ะบุคา่ ใหป้ลอ่ยฟิลด์นี้ไวต้ามเดมิ 

 ในคอลมัน์คงที ่ใหร้ะบุวา่จะใหผู้ใ้ชเ้หน็แต่ไมต่อ้งตัง้คา่พารามเิตอรห์รอืไม่ คอลมัน์นี้ไมพ่รอ้มใชง้านในบางประเภทการดําเนินการ 

 ในคอลมัน์ซอ่น ใหร้ะบุวา่จะซอ่นพารามเิตอรจ์ากผูใ้ชห้รอืไม่ คอลมัน์นี้ไมพ่รอ้มใชง้านในบางประเภทการดําเนนิการ 

 ในคอลมัน์ไมจ่ําเป็น ใหร้ะบุวา่พารามเิตอรต์อ้งมคี่ากอ่นเรยีกใชก้ารดําเนนิการหรอืไม่ 

4 (ไมจ่ําเป็น) ปรบัแต่งขอ้มลูทีจ่ะแสดงใหก้บัผูใ้ชเ้มือ่ใชง้านการดําเนนิการ: 

a คลกิตวัเลอืกเพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบตวัเลอืกการดําเนนิการ 

b ระบุการปรบัแต่งทีคุ่ณตอ้งการ 

c คลกิ ตกลง 

ฟงักช์นันี้พรอ้มใชง้านเฉพาะสาํหรบัการดําเนนิการทีเ่หมาะสมจะแสดงขอ้มลูต่อผูใ้ชเ้ทา่นัน้ 

5 คลกิ ตกลง 

ถา้คณุกาํลงัสรา้งการดําเนินการทีร่ะบุ จะแสดงกล่องโตต้อบขึน้เพือ่ใหค้ณุระบุขอ้มลูสาํหรบัการบนัทกึการดําเนนิการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูดงัต่อไปนี้: 

 การออกแบบการดําเนนิการ (ในหน้า 792) 

 การสรา้งการดําเนนิการ (ในหน้า 793) 

 การเลอืกเนื้อหาสาํหรบัการดําเนนิการ (ในหน้า 795) 
 

การเลือกเน้ือหาสาํหรบัการดาํเนินการ 
คณุสามารถสรา้งการดําเนินการทีร่ะบุโดยทีผู่อ้อกแบบเนื้อหาสามารถเพิม่ลงในเพจการวเิคราะหแ์ละแผงควบคุม 

เมือ่ต้องการสร้างการดาํเนินการ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหเ้ลอืกเมนูใหม่ แลว้เลอืกการดําเนนิการภายใตค้วามรูท้ ีด่ําเนนิการได ้

2 ในพรอมต์นาวเิกต ใหเ้ลอืกนาวเิกตไปยงัเนื้อหา BI (สรา้งการดําเนนิการเพือ่นาวเิกตไปยงัเพจการวเิคราะหห์รอืแผงควบคมุ) 

จะแสดงกลอ่งโตต้อบเลอืกเนื้อหาสาํหรบัการดําเนินการ 

3 เลอืกการวเิคราะหท์ีจ่ะใชส้าํหรบัการดําเนนิการนี้ จากนัน้คลกิ ตกลง 

4 ในป็อปอปัการดําเนนิการใหม่ ใหค้ลกิ บนัทกึการดําเนนิการ 

5 ในกลอ่งโตต้อบบนัทกึการดําเนินการ ใหเ้ลอืกโฟลเดอร ์กรอกชือ่ (สงูสดุ 512 ตวัอกัษร) และฟิลด์คาํอธบิาย และคลกิตกลง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูดงัต่อไปนี้: 
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 การออกแบบการดําเนนิการ (ในหน้า 792) 

 การสรา้งการดําเนนิการ (ในหน้า 793) 

 ตวัเลอืกการตัง้คา่การดําเนนิการ (ในหน้า 794) 

 
 

การเปิดการวิเคราะห ์แผงควบคมุ การดาํเนินการ หรือเง่ือนไข 
แทบ็ การวเิคราะห ์มหีลายวธิใีนการเปิดออบเจกต์การวเิคราะหท์ีม่อียู่ (การวเิคราะห์ การดําเนนิการ แผงควบคุม เป็นตน้) วธิกีารเหลา่นี้คอื: 

 เมนู เปิด เลอืกเมนู เปิด แลว้เลอืกจากเมนูดรอปดาวน์ 

 รายการ ล่าสุด รายการลา่สดุในแทบ็การวเิคราะหจ์ะแสดงออบเจกต์การวเิคราะหท์ัง้หมดทีเ่ขา้ใชล้่าสดุ คลกิลงิค์ เปิด ภายใตอ้อบเจกต ์

 เมนู รายการท่ีใช้บอ่ย เลอืกเมนูรายการทีใ่ชบ้่อย เพือ่เลอืกออบเจกต์การวเิคราะหท์ีค่ณุไดเ้พิม่ลงในรายการทีใ่ชบ้่อยของฉัน 

 เมนู แคตตาลอ็ก เลอืกเมนูแคตตาลอ็กเพือ่เขา้ใชอ้อบเจกต์การวเิคราะห์ทัง้หมด 

 
 

เก่ียวกบัปฏิทินการเงินท่ีกาํหนดเองในการวิเคราะห ์
การวเิคราะหส์นบัสนุนรปูแบบหลากหลายของตวัเลอืกปฏทินิ: 

 ไตรมาสตามปฏิทิน ประเภทปฏทินิการเงนิซึง่ปีการเงนิสามารถเริม่จากวนัทีแ่ละเดอืนใดกไ็ด ้ใน 12 เดอืนของแต่ละปีการเงนิประกอบดว้ยสีไ่ตรมาส ไตรมาสละสามเดอืน 
แต่ละเดอืนจะเป็นหนึง่เดอืนเตม็ และเริม่และสิน้สุดในวนัทีเ่ดยีวกนั 

 โมเดล 5-4-4 ประเภทปฏทินิการเงนิซึง่ปีการเงนิสามารถเริม่จากวนัทีแ่ละเดอืนใดกไ็ด ้ใน 12 เดอืนของแต่ละปีการเงนิประกอบดว้ยสีไ่ตรมาส ไตรมาสละสามเดอืน เดอืนแรกจะนาน 5 
สปัดาห ์และเดอืนทีส่องและสามจะนาน 4 สปัดาห ์

 โมเดล 4-4-5 ประเภทปฏทินิการเงนิซึง่ปีการเงนิสามารถเริม่จากวนัทีแ่ละเดอืนใดกไ็ด ้ใน 12 เดอืนของแต่ละปีการเงนิประกอบดว้ยสีไ่ตรมาส ไตรมาสละสามเดอืน เดอืนแรกจะนาน 4 
สปัดาห ์และเดอืนทีส่องและสามจะนาน 5 สปัดาห ์

 ปฏิทินการเงินท่ีกาํหนดเอง ประเภทปฏทินิการเงนิทีม่วีนัเริม่ตน้และวนัทสี ิน้สดุในแต่ละปีเฉพาะตวั และใหบ้รษิทัสามารถจดัการกบัปีทีม่ ี53 อาทติย์ หรอืปีอธกิสรุทนิได้ 

มติขิองวนัมกีารสรา้งไวแ้ลว้เป็นเวลา 41 ปี (จากปี 2000 ถงึปี 2040) สาํหรบัประเภทปฏทินิทัง้หมดทีไ่มใ่ชป่ฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง ดงันัน้บรษิทัทีม่กีารกําหนดประเภทปฏทินิแบบไตรมาส, 
4-4-5 หรอื 5-4-4 จะสามารถวเิคราะหก์ารวดัทางการเงนิของขอ้มลูทีม่วีนัทีอ่ยู่ในชว่งเวลานี้ (ปี 2000 ถงึปี 2040) ได ้
การวเิคราะหข์อ้มลูตามปีการเงนิและงวดปฏทินิเมือ่เขา้ใชห้รอืรวมผา่นมติวินัทีน่อกเหนอืชว่งนี้จะไม่สามารถทาํได ้ 

สาํหรบับรษิทัทีใ่ชป้ฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง จะสามารถวเิคราะหก์ารวดัทางการเงนิจากมติวินัทีไ่ดเ้ฉพาะปีทีไ่ดม้กีารกาํหนดไวใ้น Oracle CRM On Demand เทา่นัน้ ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณกาํหนดปฏทินิการเงนิไวต้ัง้แต่ปี 2000 ถงึปี 2010 แลว้ คณุกส็ามารถวเิคราะหก์ารวดัทางการเงนิไดใ้นชว่ง 11 ปีนี้เทา่นัน้ 
หากมเีรคคอรด์หนึง่ถูกจดัทาํหรอืเริม่ตน้หรอืสิน้สุดในวนัทีน่อกเหนอืจากช่วงนี้ เรคคอรด์นัน้จะยงัปรากฏในรายงานการวเิคราะหต์ราบเทา่ทีไ่มม่กีารเขา้ใชห้รอืรวมผา่นตารางมติวินัที ่

คณุตอ้งทาํความคุน้เคยกบัขอ้พจิารณาเหลา่นี้ เมือ่บรษิทัของคณุใชป้ฏทินิการเงนิทีก่ําหนดเอง: 

 หากบรษิทัของคุณเปลีย่นประเภทปฏทินิการเงนิจากแบบมาตรฐานหรอืแบบปกต ิ(โมเดลไตรมาส, 4-4-5, 5-4-4) เป็นปฏทินิการเงนิทีก่ําหนดเอง การเปลีย่นแปลงจะไมเ่กดิขึน้โดยทนัท ี
บรษิทัของคุณตอ้งขอทํา ETL เตม็รปูแบบ (Extract - ดงึขอ้มลู, Transform - แปลง และ Load - โหลด) เพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงนัน้สมบูรณ์ 

 หากบรษิทัของคุณเปลีย่นปฏทินิการเงนิจากปฏทินิการเงนิมาตรฐานหรอืแบบปกตมิาเป็นปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง 
จะไมส่ามารถวเิคราะหส์แนปชอทไปป์ไลน์ประวตัใินการวเิคราะหส์าํหรบัปีการเงนิทีไ่มไ่ด้กาํหนดไวใ้นปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองได ้ไมส่ามารถจดัสแนปชอทประวตัเิขา้กบัการกาํหนดปฏทินิใหมไ่ด้ 

 หากบรษิทัของคุณเปลีย่นการกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่ําหนดเองของปีทีม่อียู่ การเปลีย่นแปลงนี้จะไมม่ผีลจนกวา่จะทาํ ETL เตม็รปูแบบ 
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 การกาํหนดปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองสาํหรบับรษิทัใหม่และการกาํหนดปฏทินิของปีการเงนิใหมใ่นบรษิทัทีม่อียู่แลว้จะถูกประมวลผลระหวา่งรเีฟรชตอนกลางคนื 

 ฟิลดร์หสัปฏทินิการเงนิในมติวินัทีส่ามารถถูกใชเ้พือ่ถอดรหสัการกาํหนดปฏทินิการเงนิสาํหรบับรษิทัทีใ่ชป้ฏทินิการเงนิมาตรฐานหรอืปฏทินิการเงนิปกตไิด ้อย่างไรกต็าม 
สาํหรบับรษิทัทีใ่ชป้ฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง รหสันี้อาจไมต่รงกนั ดงันัน้จงึใชส้าํหรบัถอดรหสัไมไ่ด ้

 บรษิทัทีเ่ลอืกใชป้ฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเองตอ้งป้อนการกาํหนดปฏทินิการเงนิ เริม่จากปีแรกสดุทีใ่ชไ้ด ้และต่อไปตามลาํดบัโดยไมม่กีารเวน้ชอ่งว่างในการกาํหนดปีการเงนิ 
หากคุณตอ้งการกาํหนดปฏทินิสาํหรบัปีกอ่นๆ คุณกส็ามารถทาํได้ แต่คณุตอ้งขอทาํ ETL เตม็รูปแบบ 

 
 

การออกแบบการวิเคราะห ์
ในการออกแบบและจดัการการวเิคราะห์ ใหด้ําเนนิการงานต่อไปนี้: 

 การตัง้คา่โฟลเดอรใ์นการวเิคราะห์ (ในหน้า 804) 

 การตัง้คา่การแสดงโฟลเดอรร์ายงานทีใ่ชร้ว่มกนัของผูใ้ช ้(ในหน้า 805) 

 การตรวจสอบขอ้มลูรายงาน (ในหน้า 807) 

 การพมิพก์ารวเิคราะห์ (ในหน้า 808) 

 การใชง้านการวเิคราะห์ (ในหน้า 808) 

 การดาวน์โหลดการวเิคราะห์ (ในหน้า 809) 

 การลบการวเิคราะห์ (ในหน้า 810) 

 การเปลีย่นชือ่การวเิคราะห์ (ในหน้า 811) 

 การคดัลอกและการยา้ยการวเิคราะห์ (โปรดดูที ่"การคดัลอกและการยา้ยออบเจกต์การวเิคราะห์" ในหน้า 811) 

หากบทบาทของคณุมสีทิธิ ์จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง คณุสามารถดําเนนิการขัน้ตอนต่อไปนี้เพิม่เตมิได:้ 

 การเริม่ตน้ใชง้านรายงานการวเิคราะห ์(โปรดดูที ่"การเริม่ต้นใชง้านการวเิคราะห์" ในหน้า 812) 

 การทาํการวเิคราะห์ทีก่ําหนดเองใหเ้ป็นสว่นกลาง (ในหน้า 1034) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) 
 

เก่ียวกบัการแสดงเรคคอรด์ในการวิเคราะห ์
การตัง้คา่หลายอย่างในการควบคมุการแสดงขอ้มลูการวเิคราะห์ โดยถูกนําไปใชใ้นลาํดบัต่อไปนี้: 

1 การตัง้คา่เขา้ใชข้อ้มลูทัง้หมดในการวเิคราะห์ (ในสทิธิข์องบทบาท) 

2 การตัง้คา่ประเภทเรือ่งการรายงานในโปรไฟลผ์ูใ้ช ้

3 การตัง้คา่ประเภทเรือ่งประวตัใินโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
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4 สมดุบนัทกึและเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

5 การมอบหมายผูใ้ช ้

6 การตัง้คา่สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท (ในโปรไฟลบ์รษิทัและผูใ้ช)้ 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัทีใ่ชก้ารตัง้คา่เหลา่นี้สามารถควบคุมเรคคอรด์ทีจ่ะแสดงในรายงานทีค่ณุรนั ตวัอย่างเชน่ 
ผูจ้ดัการสามารถแสดงโอกาสทางการขายทีเ่ป็นของผูจ้ดัการและโอกาสทางการขายของพนกังานทีข่ ึ้นตรงกบัผูจ้ดัการคนนัน้ 
แต่การตัง้คา่ของพนกังานขายจะจํากดัโอกาสทางการขายไวเ้ฉพาะโอกาสทางการขายทีเ่ป็นของพนักงานขายคนนัน้เทา่นัน้ 

การตัง้ค่าเข้าใช้ข้อมูลทัง้หมดในการวิเคราะห ์
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูทัง้หมดในการวเิคราะหใ์นการตัง้คา่บทบาทมสีทิธิแ์สดงขอ้มลูทัง้หมดของทัง้องคก์ร รวมถงึเรคคอรด์ทีถู่กระบุวา่เป็น สว่นตวั โดยทัง้ไปสทิธิน์ี้จะใหก้บัผูดู้แลระบบของบรษิทั 
สทิธิน์ี้จะแทนทีก่ารตัง้คา่การแสดงขอ้มลูการวเิคราะหใ์ดๆ 

หากบทบาทผูใ้ชไ้มม่สีทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูทัง้หมดในการวเิคราะห์ การตัง้คา่การแสดงขอ้มลูการวเิคราะหท์ีร่ะบุในโปรไฟลบ์รษิทัหรอืผูใ้ชจ้ะเป็นตวักาํหนดขอ้มลูทีผู่ใ้ชส้ามารถแสดงในรายงานได้ 

การตัง้ค่าประเภทเร่ืองการรายงาน 
โดยทัว่ไปการตัง้คา่นี้จะใชก้บัผูใ้ชท้ัง้หมดในองคก์รทีไ่มใ่ชผู่ด้รูะบบของบรษิทั การตัง้คา่นี้จะมใีหใ้ชใ้นโปรไฟลบ์รษิทัและผูใ้ช ้หากไมไ่ดก้าํหนดการตัง้คา่นี้ไวใ้นโปรไฟลข์องผูใ้ชแ้ลว้ 
การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัจะถูกนํามาใช ้การตัง้คา่นี้มคีา่ดงัต่อไปนี้: 

 การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ ใหค้ณุแสดงขอ้มลูของตนเองและขอ้มลูทีเ่ป็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง รวมทัง้เรคคอรด์ทีร่ะบุวา่เป็น สว่นตวั ดว้ย 

 การแสดงข้อมูลทีม ใหค้ณุแสดงขอ้มลูของตนเองและขอ้มลูทัง้หมดทีใ่ชร้่วมกนัโดยทมีบรษิทัและทมีโอกาสทางการขาย และโดยการระบุกลุม่ 

การตัง้ค่าประเภทเร่ืองในประวติั 
โดยทัว่ไปการตัง้คา่นี้จะใชก้บัผูใ้ชท้ัง้หมดในองคก์รทีไ่มใ่ชผู่ด้แูลระบบของบรษิทั การตัง้ค่านี้จะมใีหใ้ชใ้นโปรไฟลบ์รษิทัและผูใ้ช ้หากไมไ่ดก้าํหนดการตัง้คา่นี้ไวใ้นโปรไฟลข์องผูใ้ชแ้ลว้ 
การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัจะถูกนํามาใช ้

การตัง้คา่นี้มคีา่ทีเ่ป็นไปไดด้งัต่อไปนี้: 

 การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ ใหค้ณุแสดงขอ้มลูของตนเองและขอ้มลูทีเ่ป็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง รวมทัง้เรคคอรด์ทีร่ะบุวา่เป็น สว่นตวั ดว้ย 

 การแสดงข้อมูลทีม ใหค้ณุแสดงขอ้มลูของตนเองและขอ้มลูทัง้หมดทีใ่ชร้่วมกนัโดยทมีบรษิทัและทมีโอกาสทางการขาย และโดยการระบุกลุม่ 

 การแสดงข้อมูลทัง้หมด จะรวมการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการและการแสดงขอ้มลูทมีเพือ่แสดงขอ้มลูทีเ่ป็นของคณุและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และขอ้มลูทีใ่ชร้่วมกนัระหวา่งคณุและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

สมดุบนัทึกและเคร่ืองมือเลือกสมุดบนัทึก 
หากคุณมกีารตัง้คา่การแสดงขอ้มลูทัง้หมด คณุสมบตัสิมดุบนัทกึจะใหก้ารควบคมุการแสดงขอ้มลูในรายงานทีเ่พิม่ข ึน้ โดยการใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในเพจรายงาน 
คณุสามารถจํากดัขอ้มลูทีจ่ะอยู่ในสมดุบนัทกึและสมดุบนัทกึย่อย ในกรณีทีม่สีมดุบนัทกึย่อย คณุสมบตันิี้จะมใีหใ้ชก้ต็อ่เมือ่คณุไดร้บัมอบหมายสมดุบนัทกึอย่างน้อยหนึง่สมดุบนัทกึ 
และคุณกาํลงัใชป้ระเภทเรือ่งการวเิคราะห์ (ไมใ่ชก่ารรายงาน) หากคณุมสีทิธิเ์ขา้ใชข้อ้มลูทัง้หมดในการวเิคราะห์ คณุจะยงัคงแสดงขอ้มลูทัง้หมดต่อไป ไมว่า่สมดุบนัทกึไหนจะถูกเลอืกกต็าม นอกจากนี้ 
การแสดงขอ้มลูสามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาทจะแทนทีก่ารแสดงสมดุบนัทกึในการวเิคราะห์ 

ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถตัง้คา่ดฟีอลต์สมดุบนัทกึสาํหรบัเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในเพจรายงานใหผู้ใ้ชแ้ต่ละคน คณุจะระบุการตัง้คา่นี้ในฟิลด์ค่าดฟีอลต์สมดุบนัทกึสาํหรบัการวเิคราะหใ์นโปรไฟลผ์ูใ้ช ้

หมายเหต:ุ หากสมดุบนัทกึดฟีอลต์บนโปรไฟลข์องคณุตัง้คา่เป็นสมดุบนัทกึทีไ่มส่ามารถเกบ็ขอ้มลูหรอืสมดุบนัทกึทีค่ณุไม่มสีทิธิเ์ขา้ใช ้จากนัน้คุณจะไดร้บัขอ้ผดิพลาดระบุวา่ปฏเิสธการเขา้ใชง้าน  

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึ ซึง่นําไปใชใ้นการจดัการพืน้ทีแ่ละการใชแ้นวทางใน Oracle CRM On Demand 
ยงัไดร้บัการสนบัสนุนในการวเิคราะหด์ว้ยเชน่กนัผา่นการแสดงขอ้มลูสมดุบนัทกึ เมือ่คณุเลอืกสมดุบนัทกึในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 
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การวเิคราะหจ์ะแสดงเฉพาะเรคคอรด์บรษิทัทีใ่ชง้านอยู่และเรคคอรด์ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบนัทกึนัน้เทา่นัน้ 
เรคคอรด์ทีก่ารเชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึไดถู้กลบไปหรอืจะกลายมาเป็นใชง้านจะไมป่รากฏในรายงาน 

ความเป็นเจ้าของสมุดบนัทึก 
ผูใ้ชแ้ละสมดุบนัทกึทีป่รบัแต่งเองสามารถเป็นเจา้ของบญัชแีละเรคคอรด์ผูต้ดิต่อได ้ความเป็นเจา้ของสมดุบนัทกึจะช่วยใหส้ามารถทาํการจําลองพืน้ทีไ่ด ้เมือ่สมดุบนัทกึเป็นเจา้ของเรคคอรด์แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
เรคคอรด์ดงักลา่วจะสามารถมองเหน็ไดเ้ฉพาะผา่นการแสดงขอ้มลูของสมดุบนัทกึเทา่นัน้ ในลกัษณะทีค่ลา้ยกนั เมือ่ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของเรคคอรด์แต่เพยีงผูเ้ดยีว และไมไ่ดท้าํการเชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึใดๆ 
เรคคอรด์ดงักลา่วกจ็ะไมส่ามารถมองเหน็ไดผ้า่นการแสดงขอ้มลูของสมดุบนัทกึ สาํหรบัการอธบิายโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ใหช้ดัเจนยิง่ข ึน้ โปรดพจิารณาตวัอย่างในตารางต่อไปนี้ 

เรคคอรด์บริษทั ความเป็นเจ้าของเรคคอรด์ การเช่ือมโยงสมุดบนัทึก คาํอธิบาย 

การดําเนนิการเชา่ ผูใ้ช ้(Lucy Harris) ไมม่ ี Lucy Harris เป็นเจา้ของการดําเนนิการเชา่ 
และไมเ่ชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึใดๆ 

บรษิทั Bobcat สมดุบนัทกึ (West) West สมดุบนัทกึ West เป็นเจา้ของบรษิทั Bobcat ดงันัน้ West 
จงึเป็นสมดุบนัทกึหลกั 

บรษิทั Coastal ผูใ้ช ้(Lucy Harris) West Lucy Harris เป็นเจา้ของบรษิทั Coastal และเชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึ 
West ในแอปเพลต็ย่อย 

ผลลพัธ ์
เรคคอรด์ต่อไปนี้จะปรากฏขึน้ในโหมดผูจ้ดัการ ทมี และการแสดงขอ้มลูทัง้หมดสาํหรบั Lucy Harris เนื่องจากเรคคอรด์เหลา่นี้มเีธอเป็นเจา้ของหรอืใชง้านใชร่ว่มกนักบัเธอ: 

 การดําเนนิการเชา่ 

 บรษิทั Coastal  

เรคคอรด์บรษิทั Bobcat ไมป่รากฏในโหมดเหลา่นี้เนื่องจากเรคคอรด์นี้มสีมดุบนัทกึ West เป็นเจา้ของแต่เพยีงผูเ้ดยีว เรคคอรด์ต่อไปนี้จะปรากฏเฉพาะเมือ่เลอืกสมดุบนัทกึ West 
จากเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ เนื่องจากเรคคอรด์เหลา่นี้มสีมดุบนัทกึ West เป็นเจา้ของหรอืเชือ่มโยงกบัสมดุบนัทกึ West: 

 บรษิทั Bobcat 

 บรษิทั Coastal 

เรคคอรด์การดําเนนิการเชา่ไมป่รากฏในโหมดการแสดงขอ้มลูสมดุบนัทกึ เนื่องจากเรคคอรด์นี้มผีูใ้ชท้ีช่ ือ่ Lucy Harris เป็นเจา้ของแต่เพยีงผูเ้ดยีว สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
เกีย่วกบัการเขา้ใชข้อ้มลู การใชง้านเรคคอรด์รว่มกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์  (โปรดดูที ่"เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู การใชเ้รคคอรด์รว่มกนั และความเป็นเจา้ของเรคคอรด์" ในหน้า 44) และ 
เกีย่วกบัโหมดความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ 

การมอบหมายผู้ใช้ 
คณุสมบตักิารมอบหมายผูใ้ชจ้ะเพิม่การควบคมุขอ้มลูทีจ่ะแสดงในรายงาน โดยการใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ คณุสามารถดูขอ้มลูจากผูใ้ชค้นใดกไ็ดท้ีเ่พิม่คุณในรายการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายของพวกเขา 
คณุสามารถเลอืกชือ่ผูใ้ชจ้ากเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึเพือ่ดูรายงานขอ้มลูของผูใ้ชค้นนัน้ คณุจะไม่แสดงขอ้มลูของตนเองในรายงานอกีตอ่ไป มเีพยีงขอ้มลูของผูใ้ชท้ีเ่ลอืกเทา่นัน้จะแสดง อย่างไรกต็าม 
การตัง้คา่การแสดงการวเิคราะหข์องคุณจะยงัคงมผีลอยู ่ตวัอย่างเชน่ ถา้ Ryan ไดเ้พิม่คณุในรายการผูใ้ชท้ีถู่กมอบหมายของเขา 
และการตัง้คา่การแสดงการวเิคราะหข์องเขาเป็นการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ คณุไมจ่ําเป็นตอ้งแสดงขอ้มลูเดยีวกนันัน้ในรายงานซึง่ Ryan แสดงอยู่แลว้ นอกเสยีจากวา่ 
การตัง้คา่ของคณุจะเป็นการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการดว้ย 



การวเิคราะห ์
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การตัง้ค่าสามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท 
การควบคุมนี้มอียู่ทัง้ในโปรไฟลบ์รษิทัและโปรไฟลผ์ูใ้ช ้การควบคุมนี้กาํหนดวา่จะใหก้ารวเิคราะหใ์ชก้ารตัง้คา่ของบทบาท สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้สาํหรบัประเภทเรคคอรด์หรอืไม่ 
เมือ่ตัง้คา่ใหก้ารควบคมุนี้เป็น ใช ่ในโปรไฟลบ์รษิทั หรอืตัง้คา่เป็น ใช ่หรอื นลั ในโปรไฟลข์องผูใ้ช ้และประเภทเรคคอรด์มกีารเลอืกแฟลก สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได้ ไวด้ว้ย 
จะทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถแสดงเรคคอรด์ทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ในรายงานได้ เมือ่ไมค่รบตามเงือ่นไขเหลา่นี้ 
การวเิคราะหจ์ะบงัคบัใชก้ารตัง้คา่การแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์ทีก่าํหนดไวใ้นประเภทเรือ่งการวเิคราะหแ์ละการรายงาน 

หากมกีารเปิดใชง้าน สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท ใหก้บัผูใ้ช ้การวเิคราะหจ์ะละเวน้การตัง้คา่การแสดงขอ้มลูบนประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารเลอืก สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้
ไวใ้นการกาํหนดบทบาท สาํหรบัประเภทเรคคอร์ดอืน่ๆ การวเิคราะหจ์ะบงัคบัใชก้ารแสดงขอ้มลู ซึง่ยดึตามการตัง้คา่การแสดงขอ้มลูดฟีอลต์สาํหรบัประเภทเรือ่งการรายงานและประเภทเรือ่งประวตั ิ
ตวัอย่างเชน่ หากเปิดใชง้าน สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาท สาํหรบัโปรไฟลข์องคณุ การตัง้คา่การแสดงขอ้มลูของคณุสาํหรบัประเภทเรือ่งการรายงานจะไดร้บัการตัง้คา่เป็น 
การแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ และ สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดได ้จะไดร้บัการตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ โอกาสทางการขาย แต่ไมไ่ดร้บัการตัง้คา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ผูต้ดิต่อ 
ผลลพัธ์คอืจะทาํใหโ้อกาสทางการขายทัง้หมดแสดงเมือ่คณุรนัรายงาน แต่เฉพาะสาํหรบัผูต้ดิต่อทีคุ่ณและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุเป็นเจา้ของเทา่นัน้ 

บรษิทัและผูดู้แลระบบของบรษิทัตอ้งระวงัขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้ขณะใช ้การตัง้คา่ประเภทสามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดตามบทบาทในการวเิคราะห:์ 

 การแสดงขอ้มลูประเภทเรคคอรด์ตามบทบาทจะแทนทีก่ารแสดงขอ้มลูสมดุบนัทกึ เมือ่คณุเลอืกสมุดบนัทกึในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึทีเ่ปิดใชง้านการแสดงประเภทเรคคอรด์ตามบทบาท 
และมกีารกาํหนดคา่สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดในประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทของคณุ เรคคอรด์ทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้จะถูกแสดง 
ไมใ่ชเ่ฉพาะเรคคอรด์ทีอ่ยู่ในสมดุบนัทกึนัน้เทา่นัน้ 

 การแสดงขอ้มลูประเภทเรคคอรด์ตามบทบาทจะแทนทีล่าํดบัชัน้ผูใ้ชแ้ละการมอบหมายผูใ้ชข้องการแสดงในการวเิคราะห์ 
เมือ่คณุเลอืกผูใ้ชใ้นเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึทีเ่ปิดใชง้านการแสดงประเภทเรคคอรด์ตามบทบาท และมกีารกาํหนดคา่สามารถอ่านเรคคอรด์ทัง้หมดในประเภทเรคคอรด์สาํหรบับทบาทของคณุ 
เรคคอรด์ทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์นัน้จะถูกแสดง ไมใ่ชเ่ฉพาะเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการจะดูสาํหรบัผูใ้ชท้ีเ่ลอืกเทา่นัน้ 

 ในรายงานทีม่ปีระเภทเรคคอรด์ตัง้แต่สองประเภทขึน้ไป การแสดงเรคคอรด์จะอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์ทีม่กีารควบคมุการแสดงขอ้มลูทีเ่ขม้งวดทีส่ดุ ตวัอย่างเชน่ 
หากเปิดใชง้านการแสดงขอ้มลูประเภทเรคคอรด์ตามบทบาทในประเภทเรคคอรด์ ผูต้ดิต่อ แต่ไมไ่ด้เปิดใชง้านในประเภทเรคคอรด์ โอกาสทางการขาย 
และเมือ่ประเภทเรคคอรด์ทัง้สองอยู่บนรายงานนัน้ การวเิคราะหจ์ะแสดงเฉพาะโอกาสทางการขายทีผู่ใ้ชม้สีทิธิเ์ขา้ถงึและผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายนัน้เทา่นัน้ 

 ในประเภทเรือ่งประวตั ิการเขา้ใชป้ระเภทเรคคอร์ดพนกังานจะอา้งองิตามการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ อย่างไรกต็ามขอ้จํากดันี้จะไมใ่ชก้บัประเภทเรือ่งแบบเรยีลไทม์ 
การแสดงขอ้มลูของประเภทเรคคอรด์ตามบทบาทจะไมม่ผีลกระทบกบัขอ้จํากดันี้ 

 การเขา้ถงึโควตา้พนกังานจะอา้งองิตามการแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการในประเภทเรือ่งแบบเรยีลไทมแ์ละประวตั ิการแสดงขอ้มลูประเภทเรคคอรด์ตามบทบาทจะไม่มผีลต่อการทาํงานนี้ 

การรกัษาความปลอดภยัและการแสดงข้อมลูในประเภทเร่ืองการวิเคราะหใ์นประวติัและการรายงานแบบเรียลไทม ์
ขอ้มลูทีเ่หน็ในรายงานจะองิกบัความปลอดภยัและการแสดงขอ้มลูทีก่าํหนดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์และการตัง้คา่การแสดงขอ้มลูดฟีอลต์ทีก่าํหนดสาํหรบัประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัแิละการรายงานแบ

บเรยีลไทม์ ประเภทเรคคอรด์สว่นใหญ่จะมคีวามปลอดภยัในทกุประเภทเรือ่ง แต่มขีอ้ยกเวน้สาํหรบักฎนี้เพือ่สนบัสนุนความตอ้งการในการรายงานของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
แมใ้นกรณีทีป่ระเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งเหลา่นัน้ไมไ่ดถู้กใชร้ว่มกนัหรอืเป็นของผูใ้ชก้ต็าม เชน่ 
ประเภทเรคคอรด์บรษิทัจะมคีวามปลอดภยัเฉพาะในประเภทเรือ่งทีบ่รษิทัเป็นประเภทเรคคอรด์หลกัทีใ่ชร้นัเท่านัน้ แต่จะไมจ่ํากดัในประเภทเรือ่งทีเ่หลอือยู ่

วตัถุประสงคใ์นการทาํใหป้ระเภทเรคคอรด์หนึง่ไม่ถูกจํากดัในประเภทเรือ่งหนึง่กค็อื เพือ่ใหค้ณุสามารถรายงานความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทเรคคอร์ดได ้เชน่ ในประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัลิดี 
คณุสามารถรายงานเกีย่วกบัลดีทีเ่ป็นของหรอืใชร้่วมกนัโดยคณุและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัลดีเหลา่นัน้ แมว้า่คณุจะไมใ่ชเ่จา้ของหรอืใชข้อ้มลูของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเหลา่นัน้รว่มกนักต็าม 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอยีดของการแสดงขอ้มลูของประเภทเรคคอรด์ในประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตั ิ

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรื่อง การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ การแสดงข้อมูลทีม การแสดงข้อมูลทัง้หมด 

บญัช ี

 

ทีอ่ยู่บรษิทั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

ประวตัคิูแ่ขง่ของบรษิทั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

ประวตับิรษิทัและคูค่า้ ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

ประวตับิรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

ประวตัผิูต้ดิต่อของบรษิทั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 
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ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรื่อง การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ การแสดงข้อมูลทีม การแสดงข้อมูลทัง้หมด 

ประวตับิรษิทั ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

ประวตัทิมีของบรษิทั ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูทมี 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงขอ้

มลูทมี 
ปลอดภยั 

ประเภทเรือ่งอืน่ ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

คูแ่ขง่บรษิทั ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

คูค่า้ของบรษิทั ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบับริ

ษทั 
ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

รายไดข้องบรษิทั ทัง้หมด ปลอดภยั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

กจิกรรม ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

สนิทรพัย์ ทัง้หมด ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัประเภทเร

คคอรด์บรษิทั 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัประเภทเรค

คอรด์บรษิทั 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัประเภทเร

คคอรด์บรษิทั 

กจิกรรมการตดิต่อ ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

แคมเปญ ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

ผูต้ดิต่อ 

 

ประวตัทิมีของผูต้ดิต่อ ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูทมี 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงขอ้

มลูทมี 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดง

ขอ้มลูทมี 

ประเภทเรือ่งอืน่ ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

ความสนใจของผูต้ดิตอ่ ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

รายไดข้องผูต้ดิตอ่ ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

ตวัแทนจําหน่าย ประวตัติวัแทนจําหน่าย ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

ประเภทเรือ่งอืน่ ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

พนกังาน ทัง้หมด ปลอดภยั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

กจิกรรม ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

ครอบครวั ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

โอกาสทางการขาย 

 

ทมีในโอกาสทางการขาย ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูทมี 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงขอ้

มลูทมี 
ปลอดภยั 

ประเภทเรือ่งอืน่ ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

คูแ่ขง่ของโอกาสทางกา

รขาย 
ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

คูค่า้ของโอกาสทางการ

ขาย 
ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 
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ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรื่อง การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ การแสดงข้อมูลทีม การแสดงข้อมูลทัง้หมด 

คูค่า้ ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

พอรต์โฟลโิอ ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ ทัง้หมด ปลอดภยั ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัประเภทเรค

คอรด์โอกาสทางการขายของรายไดจ้าก

ผลติภณัฑ์ 

ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัประเภทเร

คคอรด์โอกาสทางการขายสาํหรบัการ

แสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ 
และขึน้อยู่กบัประเภทเรคคอรด์โอกา

สทางการขายของรายไดจ้ากผลติภณั

ฑส์าํหรบัการแสดงขอ้มลูทมี 

โควตา้ ทัง้หมด ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูผูจ้ดัการ 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงขอ้

มลูผูจ้ดัการ 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดง

ขอ้มลูผูจ้ดัการ 

ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

 คาํขอบรกิาร ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั ปลอดภยั 

ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

ทางแกป้ญัหา ทัง้หมด เฉพาะทางแกป้ญัหาทีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชแ้

ละผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเทา่นัน้ 
เฉพาะทางแกป้ญัหาทีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชเ้ท่

านัน้ 
เฉพาะทางแกป้ญัหาทีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชแ้

ละผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเทา่นัน้ 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอยีดของการแสดงขอ้มลูประเภทเรคคอรด์ในประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์ 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรื่อง การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ การแสดงข้อมูลทีม 

บญัช ี บรษิทั ปลอดภยั ปลอดภยั 

บรษิทัและคู่แขง่ ปลอดภยั ปลอดภยั 

บรษิทัและคู่คา้ ปลอดภยั ปลอดภยั 

บรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ปลอดภยั ปลอดภยั 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1,2,3 
และบรษิทั 

ปลอดภยั ปลอดภยั 

ประเภทเรือ่งอืน่ ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

คูแ่ขง่บรษิทั ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

คูค่า้ของบรษิทั ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบับริ

ษทั 
ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

กจิกรรม กจิกรรมทีใ่ชร้ว่มกนั ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูทมี 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูทมี 

ประเภทเรือ่งอืน่ ปลอดภยั ปลอดภยั 

สนิทรพัย์ ทัง้หมด ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบับรษิทั ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบับรษิทั 



การออกแบบการวิเคราะห์ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  803 

 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรื่อง การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการ การแสดงข้อมูลทีม 

แคมเปญ ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

ผูต้ดิต่อ ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 
1-15 

ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั 

ตวัแทนจําหน่าย ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

พนกังาน ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

ครอบครวั ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั 

ลดี ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั 

แผนรบัสง่ขอ้ความ การสง่เนื้อหาส่วนบุคคล ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูผูจ้ดัการ 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูผูจ้ดัการ 

รายการแผนรบัสง่ขอ้คว

าม 
การสง่เนื้อหาส่วนบุคคล ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูผูจ้ดัการ 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูผูจ้ดัการ 

การตอบกลบัขอ้ความ การสง่เนื้อหาส่วนบุคคล ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูผูจ้ดัการ 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูผูจ้ดัการ 

โอกาสทางการขาย ทมีในโอกาสทางการขาย ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูทมี 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูทมี 

ประเภทเรือ่งอืน่ ปลอดภยั ปลอดภยั 

คูแ่ขง่ของโอกาสทางกา

รขาย 
ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

คูค่า้ของโอกาสทางการ

ขาย 
ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ ทัง้หมด ปลอดภยั ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัประเภทเรค

คอรด์โอกาสทางการขายของรายไดจ้า

กผลติภณัฑ์ 

โควตา้ ทัง้หมด ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูผูจ้ดัการ 
ความปลอดภยัจะขึน้อยู่กบัการแสดงข้

อมลูผูจ้ดัการ 

ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ ทัง้หมด ไมจ่ํากดั ไมจ่ํากดั 

 คาํขอบรกิาร ทัง้หมด ปลอดภยั ปลอดภยั 

ทางแกป้ญัหา ทัง้หมด เฉพาะทางแกป้ญัหาทีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชแ้ล

ะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเทา่นัน้ 
เฉพาะทางแกป้ญัหาทีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชเ้ท่

านัน้ 

ยานพาหนะ ทัง้หมด เฉพาะทางแกป้ญัหาทีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชแ้ล

ะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเทา่นัน้ 
เฉพาะทางแกป้ญัหาทีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชเ้ท่

านัน้ 

 

หมายเหตุ: 
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1. การแสดงขอ้มลูประเภทเรคคอรด์ตามบทบาทเปิดใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด 

2. การแสดงขอ้มลูสมดุบนัทกึในการวเิคราะหเ์ปิดใชง้านสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้: บรษิทั กจิกรรม สนิทรพัย์ (ขึน้อยู่กบับรษิทั) ผูต้ดิต่อ กจิกรรม ครวัเรอืน ลดี โอกาสทางการขาย 
รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ คาํขอบรกิาร ทางแกป้ญัหา และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 ถงึ 15 การแสดงขอ้มลูสมดุบนัทกึในประเภทเรือ่งการรายงานจะแสดงเรคคอรด์ในสมดุบนัทกึปจัจบุนั 
แต่ในประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตั ิการแสดงขอ้มลูสมดุบนัทกึจะแสดงเรคคอรด์ทีม่ใีนสมดุบนัทกึยอ่ยดว้ยเชน่กนั 

3. การควบคมุการแสดงขอ้มลูจะไมใ่ชก้บัการวดับรษิทัเมือ่การสบืคน้เกีย่วขอ้งกบัการวดับรษิทัเท่านัน้ ในการใชก้ารควบคุมการแสดงขอ้มลู ใหร้วมฟิลด์จากมติบิรษิทัไวด้ว้ย 
 

การตัง้ค่าโฟลเดอรใ์นการวิเคราะห ์
คณุสามารถตัง้คา่โฟลเดอรร์ายงานและจํากดัการแสดงขอ้มลูผูใ้ชส้าํหรบัโฟลเดอรเ์หลา่นัน้ได ้หลงัจากนัน้ ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัสทิธิด์ูขอ้มลูในโฟลเดอรน์ัน้เทา่นัน้ทีส่ามารถแสดงโฟลเดอรใ์นโฮมเพจรายงานได ้

สาํหรบัการดูขอ้มลูโฟลเดอร ์คณุจําเป็นตอ้งมสีทิธิจ์ดัการรายงานทีก่าํหนดเองและสทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

การตัง้คา่โฟลเดอรร์ายงานประกอบดว้ยขัน้ตอนทัว่ไปดงัต่อไปนี้: 

1 สรา้งโฟลเดอรแ์ละโฟลเดอรย์่อย 

2 กาํหนดการแสดงขอ้มลูโฟลเดอรใ์หก้บัผูใ้ช ้

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การแสดงของผูใ้ช ้โปรดดูที ่การตัง้ค่าการแสดงโฟลเดอรร์ายงานทีใ่ชร้่วมกนัของผูใ้ช ้(ในหน้า 805) 

3 ป็อปปเูลทโฟลเดอรด์ว้ยรายงาน 

หมายเหตุ: ในการดําเนนิการตามขัน้ตอนนี้ บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง 

การจดัทาํโฟลเดอรร์ายงาน 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

2 ในโฮมเพจ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก 

3 ในแทบ็ย่อยแคตตาลอ็ก ใหค้ลกิไอคอนใหม่และเลอืกโฟลเดอร ์

4 ป้อนชือ่โฟลเดอรแ์ละคลกิ ตกลง 

หมายเหตุ: จํากดัความยาวชือ่ของโฟลเดอรไ์วท้ี ่255 ตวัอกัษรหรอืน้อยกวา่ ไมส่ามารถตัง้คา่ของการแสดงโฟลเดอรร์ายงานทีใ่ชร้่วมกนัไดห้ากความยาวของชือ่เกนิ 255 ตวัอกัษร 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การตัง้คา่การแสดงโฟลเดอรว์เิคราะห์ทีใ่ชร้ว่มกนัต่อผูใ้ช ้(โปรดดทูี ่"การตัง้คา่การแสดงโฟลเดอรร์ายงานทีใ่ชร้ว่มกนัของผูใ้ช"้ ในหน้า 805) 

ในการเปลีย่นชือ่โฟลเดอร์ 

1 ในแทบ็ย่อยแคตตาลอ็ก ในกรอบโฟลเดอร ์ใหค้ลกิเปลีย่นชือ่ 

2 ป้อนชือ่ใหม ่

3 (คําแนะนํา) เลอืกการเกบ็รกัษาการอา้งองิไปทีช่ ือ่เดมิของรายการนี้ 

4 คลกิ ตกลง 
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ในการลบโฟลเดอร ์

 ในแทบ็ย่อยแคตตาลอ็ก ในกรอบโฟลเดอร ์ใหค้ลกิลบ จากนัน้ยนืยนัการดําเนินการของคณุ 

ในการป็อปปเูลทโฟลเดอรร์ายงานด้วยรายงาน 

 ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 จดัทาํรายงาน จากนัน้บนัทกึรายงานลงในโฟลเดอร ์

 คดัลอกหรอืยา้ยรายงานทีถู่กบนัทกึไวแ้ลว้จากโฟลเดอรห์นึง่ไปยงัอกีโฟลเดอรห์นึง่ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคดัลอกและยา้ยรายงาน โปรดดูที ่การคดัลอกและยา้ยรายงาน 
 

การตัง้ค่าการแสดงโฟลเดอรร์ายงานท่ีใช้ร่วมกนัของผูใ้ช้ 
ตามคา่ดฟีอลต์ บทบาทผูใ้ชท้ัง้หมดสามารถมองเหน็โฟลเดอรท์ีใ่ชร้่วมกนัแต่ละโฟลเดอร ์คณุสามารถแทนคา่ดฟีอลต์ไดโ้ดยการลงิคบ์ทบาทเฉพาะกบัโฟลเดอรแ์ต่ละโฟลเดอรด์ว้ยตนเอง อย่างไรกต็าม 
ถา้คณุลงิคบ์ทบาทผูใ้ชก้บัโฟลเดอรด์ว้ยตนเอง Oracle CRM On Demand จะเพกิถอนการแสดงขอ้มลูในโฟลเดอรน์ัน้สาํหรบับทบาทผูใ้ชอ้ืน่ๆ ทัง้หมด (ยกเวน้บทบาทผูดู้แลระบบ) 
คณุตอ้งลงิค์แต่ละบทบาททีค่วรสามารถมองเหน็ขอ้มลูในโฟลเดอรไ์ดด้ว้ยตนเองต่อไป โปรดทราบว่าถา้คณุลบบทบาททีล่งิคด์ว้ยตนเองทัง้หมด จะไม่กลบัไปสูก่ารตัง้คา่การมองเหน็ดฟีอลต์ 
การลบบทบาททีล่งิค์ทัง้หมดจะสง่ผลใหไ้ม่มใีครสามารถเขา้ถงึโฟลเดอรไ์ด ้คณุตอ้งลงิคบ์ทบาททัง้หมดไปยงัโฟลเดอรน์ัน้ดว้ยตนเองเพือ่ใหก้ารเขา้ใช ้

หมายเหตุ: ในการกาํหนดการแสดงโฟลเดอรใ์ชร้่วมกนัในบรษิทัทีย่า้ย บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิเ์ขา้ใชโ้ฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทัทีย่า้ย 

หากคุณเชือ่มโยงบทบาทกบัโฟลเดอรห์นึ่งทีม่โีฟลเดอรย์่อย บทบาทนี้จะเชือ่มโยงกบัทกุโฟลเดอรย์่อยดว้ย หากตอ้งการเปลีย่นแปลง ใหน้าวเิกตไปทีโ่ฟลเดอรย์่อยและทาํการเปลีย่นแปลงทีต่อ้งการ 
สาํหรบัแต่ละโฟลเดอร ์ระดบัการเขา้ใชท้ีร่ะบุใหก้บับทบาทผูใ้ชข้องคณุจะเป็นตวัควบคมุสทิธิข์องคณุในโฟลเดอรน์ัน้ สทิธิต์่างๆ ของระดบัการเขา้ใชม้ดีงันี้: 

 อ่าน (คา่ดฟีอลต)์ คณุสามารถเปิดและแสดงออบเจกต์ในโฟลเดอรไ์ด ้

 เปล่ียน/ลบ คณุสามารถแสดง แกไ้ข และลบออบเจกต์ในโฟลเดอร ์รวมทัง้จดัทาํโฟลเดอรใ์หมแ่ละเปลีย่นชือ่โฟลเดอรย์่อยภายในโฟลเดอรป์จัจุบนัได ้อย่างไรกต็าม 
คณุไมส่ามารถเปลีย่นชือ่โฟลเดอรป์จัจุบนัโดยใชร้ะดบัการเขา้ใชน้ี้ได ้

ระดบัการเขา้ใชข้องคณุจะเป็นตวัควบคมุการดําเนินการจดัการออบเจกต์ เปิดออบเจกต ์และบนัทกึออบเจกต์ดว้ยเชน่กนั ดงัทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 

การดาํเนินการ คาํอธิบาย 

จดัการออบเจกต์  อ่าน คณุสามารถแสดงเนื้อหาเทา่นัน้ คณุไมส่ามารถใชก้ารดําเนินการใดๆ ได ้

 เปล่ียน/ลบ คณุสามารถจดัทาํโฟลเดอรใ์หม ่รวมถงึคดัลอก ลบ ยา้ย และเปลีย่นชือ่ออบเจกต์ได ้

เปิดออบเจกต์ การดําเนนิการนี้จะแสดงเฉพาะโฟลเดอรท์ีม่ขีอ้มลูทีบ่ทบาทผูใ้ชข้องคณุมรีะดบัการเขา้ใชเ้พือ่อ่านหรอืเปลีย่น/ลบเทา่นัน้ 

บนัทกึออบเจกต์ คณุสามารถบนัทกึออบเจกต์เฉพาะในโฟลเดอรท์ีบ่ทบาทผูใ้ชข้องคณุมรีะดบัการเขา้ใช ้เปลีย่น/ลบ เทา่นัน้ 

บทบาทผูดู้แลระบบจะสามารถเหน็โฟลเดอรท์ัง้หมดในทกุเวลา ดงันัน้ บทบาทผูด้แูลระบบจงึไมส่ามารถเชือ่มโยงหรอืยกเลกิจากโฟลเดอรไ์ดด้ว้ยการแกไ้ขดว้ยตนเอง บทบาททีก่าํหนดเองใดๆ 
ซึง่จดัทาํโดยการคดัลอกบทบาทผูดู้แลระบบจะสบืทอดความสามารถเหน็โฟลเดอรท์ัง้หมดในทกุเวลาดว้ย โดยไมค่าํนงึถงึวา่บทบาทนี้จะเชือ่มโยงหรอืยกเลกิจากโฟลเดอรด์ว้ยการแกไ้ขดว้ยตนเองหรอืไม ่

สทิธิต์่อไปนี้จะสง่ผลต่อเนื้อหาทีแ่สดงในเพจ จดัการการแสดงขอ้มลูโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั: 

 จดัการแผงควบคุม 

 จดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

 จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง 

ตารางต่อไปนี้อธบิายเนื้อหาของเพจจดัการการแสดงขอ้มลูแผงควบคุม โดยยดึตามสทิธิข์องคณุ 
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จดัการบทบาทและการเข้าใช้ จดัการแผงควบคมุ จดัการรายงานท่ีกาํหนดเอง เน้ือหาของเพจจดัการการแสดงข้อมูลแผงควบคมุ 

ใช ่ ใช ่ ไม ่ แสดงโฟลเดอรแ์ผงควบคุม 

ใช ่ ไม ่ ใช ่ แสดงโฟลเดอรท์ัง้หมด แต่ไมแ่สดงโฟลเดอรแ์ผงควบคุมหลกั 

ใช ่ ใช ่ ใช ่ แสดงโฟลเดอรแ์ผงควบคุมและโฟลเดอรอ์ืน่ในแคตตาลอ็ก 

สทิธิใ์นการวเิคราะห์ จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง ชว่ยใหผู้ใ้ชม้บีทบาทในการจดัทาํและบนัทกึรายงานทีก่าํหนดเองในโฟลเดอรร์ายงานใดกไ็ด ้โดยไมค่าํนึงถงึสทิธิก์ารแสดงขอ้มลูโฟลเดอรท์ีผู่ใ้ชแ้ต่ละรายม ี

สทิธิใ์นการวเิคราะห์ จดัการแผงควบคมุ ชว่ยใหผู้ใ้ชม้บีทบาทในการสรา้งและบนัทกึแผงควบคุมทีก่ําหนดเองในโฟลเดอรใ์ดๆ ภายในโฟลเดอรแ์ผงควบคมุ 
โดยไมค่าํนงึถงึสทิธิก์ารแสดงขอ้มลูโฟลเดอรท์ีผู่ใ้ชแ้ต่ละรายม ี

ในการระบุการแสดงข้อมูลโฟลเดอรที์ใ่ช้ร่วมกนั 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

2 คลกิโฟลเดอรใ์นกรอบจดัการ เพจรายการโฟลเดอรจ์ะแสดงโฟลเดอรย์่อยทัง้หมดสาํหรบัโฟลเดอรห์ลกัการวเิคราะหท์ีก่าํหนดเองทีใ่ชร้ว่มกนั 

หมายเหตุ: ผูใ้ชท้ัง้หมดจะสามารถเหน็โฟลเดอรห์ลกัของการวเิคราะห์ทีก่าํหนดเองทีใ่ชร้ว่มกนั 

3 เลอืกโฟลเดอรด์งันี้: 

a หากโฟลเดอรท์ีคุ่ณตอ้งการตัง้คา่ใหแ้สดงขอ้มลูเป็นโฟลเดอรร์ะดบับนสดุ ใหค้ลกิชือ่โฟลเดอร ์

b หากโฟลเดอรท์ีคุ่ณตอ้งการตัง้คา่ใหแ้สดงขอ้มลูเป็นโฟลเดอรย์่อย ใหค้ลกิลงิคโ์ฟลเดอรย์่อยของโฟลเดอรห์ลกันัน้ จนกระทัง่คณุไปถงึโฟลเดอรท์ีต่อ้งการ จากนัน้คลกิชือ่โฟลเดอร์ 

4 เมือ่ตอ้งการใหก้ารแสดงขอ้มลูในโฟลเดอรก์บับทบาทเฉพาะ: 

a ในเพจรายละเอยีดโฟลเดอร ์คลกิ เพิม่บทบาท 

b คลกิเลอืก ซึง่อยู่ถดัจากฟิลด์บทบาทแต่ละฟิลด์เพือ่ลงิคบ์ทบาทผูใ้ช ้

c คลกิบนัทกึ บทบาททีเ่ลอืกทัง้หมดจะไดร้บัการกาํหนดระดบัการเขา้ใชแ้บบอ่าน 

จะปรากฏเพจรายละเอยีดโฟลเดอรข์ ึน้ ซึง่แสดงบทบาททัง้หมดทีเ่ลอืกในแทบ็บทบาททีเ่กีย่วขอ้ง 

d เมือ่ตอ้งการเปลีย่นระดบัการเขา้ถงึของบทบาทจาก อ่าน เป็น เปลีย่น/ลบ ใหค้ลกิ แกไ้ข ถดัจากบทบาท 

 จะปรากฏเพจแกไ้ขสทิธิเ์ขา้ถงึบทบาท 

 ในเมนูดรอปดาวน์ของระดบัการเขา้ใช ้ใหเ้ลอืก อา่น หรอื เปลีย่น/ลบ 

 คลกิ บนัทกึ 

5 การลบบทบาททีม่กีารระบุการสทิธิใ์นการมองเหน็โฟลเดอรก์อ่นหน้านี้: 

a ในเพจรายละเอยีดโฟลเดอร ์ใหเ้ลอืกเมนูระดบัเรคคอรด์ (ไอคอนรปูสามเหลีย่ม) 

b คลกิ ลบ 

6 การแกไ้ขระดบัการเขา้ใชส้าํหรบับทบาททีม่กีารระบุสทิธิใ์นการมองเหน็โฟลเดอรไ์วก้อ่นหน้า: 

a ในเพจรายละเอยีดโฟลเดอร ์ใหค้ลกิ แกไ้ข ถดัจากบทบาทเพือ่เปลีย่น 
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b ในเพจแกไ้ขสทิธิเ์ขา้ใชบ้ทบาท ใหแ้กไ้ขระดบัการเขา้ใช ้

c คลกิ บนัทกึ 

คําแนะนํา: หากคุณตัง้คา่การแสดงขอ้มลูของโฟลเดอรย์่อย คณุสามารถคลกิชือ่โฟลเดอรใ์นฟิลด์โฟลเดอรห์ลกัเพือ่กลบัไปยงัเพจรายละเอยีดโฟลเดอรข์องโฟลเดอรห์ลกั 

การใช้รายงานส่วนตวัร่วมกนั 
การแสดงขอ้มลูโฟลเดอรร์ายงานสว่นตวัของคณุจะถูกจํากดัใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะผูใ้ชเ้ซสชนั Oracle CRM On Demand เทา่นัน้ 
โฟลเดอรก์ารวเิคราะหข์องฉันประกอบดว้ยรายงานทีจ่ดัทาํโดยผูใ้ชแ้ละเกบ็เป็นแบบสว่นตวั ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัสทิธิ ์จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง จะสามารถใชร้ายงานสว่นตวัรว่มกนักบัคนอืน่ๆ 
ไดโ้ดยการบนัทกึรายงานในโฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทั 

ในการใช้รายงานส่วนตวัร่วมกนั 

1 ใน Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิแทบ็ การวเิคราะห์ 

2 ในโฮมเพจ ใหร้ะบุตําแหน่งและเปิดการวเิคราะห์ 

3 เมือ่การวเิคราะหเ์ปิดขึน้ ใหค้ลกิ แกไ้ข 

4 ในมมุขวาบน ใหค้ลกิไอคอน บนัทกึเป็น 

5 ในกลอ่งโตต้อบบนัทกึเป็น ใหเ้ลอืกโฟลเดอรป์ลายทาง (เชน่ โฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทั) ภายในโฟลเดอร ์โฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนั แลว้คลกิ ตกลง 

เก่ียวกบัการใช้ร่วมกนัและการซ่อนรายงานท่ีสร้างไว้ล่วงหน้า 
รายงานทีส่รา้งไวล้่วงหน้าจะใชร้่วมกนัไดส้าํหรบัผูใ้ชท้กุคนของบรษิทั 

สทิธิ ์เขา้ใชร้ายงานการวเิคราะห์ - ดูการวเิคราะหท์ีส่รา้งไวล้ว่งหน้า จะควบคุมวา่จะแสดงการวเิคราะห์ทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าใหก้บัผูใ้ชท้ีม่บีทบาทเฉพาะหรอืไม่ หากใชง้าน เขา้ใชร้ายงานการวเิคราะห์ - 
ดูการวเิคราะห์ทีส่รา้งไวล้ว่งหน้า สาํหรบับทบาทผูใ้ชห้นึง่ จะแสดงการวเิคราะห์ทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าทัง้หมดทีใ่ชร้ว่มกนัในแทบ็การวเิคราะหข์องบทบาทนัน้ หากไมไ่ดใ้ชง้านสทิธิก์บับทบาทผูใ้ชน้ัน้ 
การวเิคราะหท์ีส่รา้งไวล้่วงหน้าทัง้หมดจะถูกซอ่นไว ้

หากตอ้งการซอ่นรายงานทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าทีใ่ชร้ว่มกนับางรายงานและแสดงรายงานอืน่ๆ ใหย้กเลกิการเลอืกสทิธิ ์เขา้ใชร้ายงานการวเิคราะห์ - ดูการวเิคราะห์ทีส่รา้งไวล้ว่งหน้า 
ซึง่จะซอ่นรายงานทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าทีใ่ชร้่วมกนัทัง้หมด จากนัน้ หากตอ้งการใชร้ายงานทีส่รา้งไวล้่วงหน้ารว่มกนั ใหไ้ปทีก่ารวเิคราะห์ เปิดรายงานทีค่ณุตอ้งการใชร้่วมกนั 
และบนัทกึรายงานไวใ้นโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัภายใน โฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทั จากนัน้ ตัง้คา่การแสดงขอ้มลูของโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัดงักลา่วตามตอ้งการ 

หมายเหตุ: สทิธิ ์เขา้ใชร้ายงานการวเิคราะห์ - ดูการวเิคราะหท์ีส่รา้งไวล้่วงหน้า จะกาํหนดวา่คุณสามารถเขา้ใชร้ายงานทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าไดห้รอืไม ่หากคุณไมไ่ดใ้ชง้านสทิธิน์ี้ 
ไมว่า่คุณจะเขา้ใชร้ายงานจากทีใ่ด เชน่ แทบ็การวเิคราะห์ โฮมเพจ แผงควบคมุ เวบ็แอปเพลต็ หรอืแทบ็เวบ็ จะไมแ่สดงรายงาน และคุณอาจไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

 
 

การตรวจสอบข้อมูลรายงาน 
ขอ้มลูรายงานจะแสดงในรายการ ตาราง หรอืกราฟ ในรายงานหลายประเภท คณุสามารถเลอืกชนิดทีแ่ตกต่างกนัในการจดัรปูแบบขอ้มลูเดยีวกนัใหมจ่ากมุมมองทีแ่ตกต่างกนั ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถแสดงบรษิทัของคณุทีจ่ดักลุม่ตามพืน้ทีใ่นตอนแรก จากนัน้เปลีย่นการเลอืกเพือ่แสดงขอ้มลูเดยีวกนัทีจ่ดักลุ่มตามอุตสาหกรรม 

สาํหรบัรายการและตาราง คา่นลัจะปรากฏเป็นฟิลด์ทีว่า่งเปลา่ ยกเวน้กรณตี่อไปนี้: 

 ฟิลด์ ID เชน่ ID บรษิทั, ID ผูต้ดิต่อ และอืน่ๆ ทีแ่สดงเป็นตวัเลขตดิลบ 
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 ฟิลดช์ือ่ประเภทเรคคอร์ด เชน่ ชือ่บรษิทั ชือ่เตม็ของผูต้ดิตอ่ ชือ่ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และอื่นๆ โดยแสดงเป็น ไมร่ะบุ 

 
 

การพิมพก์ารวิเคราะห์ 
คําแนะนํา: การพมิพใ์นโหมดแนวนอนจะเหมาะสมทีส่ดุสาํหรบัการแสดงการวเิคราะห ์

เมือ่ต้องการพิมพจ์ากแคตตาลอ็ก 

1 ใน Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิแทบ็ การวเิคราะห์ 

2 คลกิแคตตาลอ็ก 

3 นาวเิกตในโฟลเดอรแ์ละเลอืกการวเิคราะห์ 

4 คลกิไอคอนเครือ่งพมิพใ์นแถบไอคอน แลว้เลอืก PDF ทีพ่มิพไ์ด ้หรอื HTML ทีพ่มิพไ์ด ้

จะพมิพก์ารวเิคราะหใ์นแทบ็เวบ็เบราเซอรใ์หม่ 

เมือ่ต้องการพิมพร์ายงานจากภายในการวิเคราะห์ 

1 ใน Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิแทบ็ การวเิคราะห์ 

2 เปิดการวเิคราะห์ทีม่อียู่โดยใชแ้ทบ็โฮม แทบ็แคตตาลอ็ก หรอืรายการทีใ่ชบ้่อย 

3 เลอืกไอคอนพมิพใ์นแถบไอคอน แลว้เลอืก PDF ทีพ่มิพไ์ด ้หรอื HTML ทีพ่มิพไ์ด ้

จะพมิพก์ารวเิคราะหใ์นแทบ็เวบ็เบราเซอรใ์หม่ 

4 ปิดวนิโดวร์ายงาน 
 

การใช้งานการวิเคราะห์ 
แมว้า่คณุสามารถดกูารวเิคราะหใ์นหน้าต่างๆ ในแอปพลเิคชนัของคณุได้ แทบ็การวเิคราะหจ์ะใหจุ้ดเขา้ใชเ้ดยีวสาํหรบัการวเิคราะหท์ัง้หมด 

เมือ่ต้องการใช้งานการวิเคราะห์ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก 

2 นาวเิกตไปยงัการวเิคราะห์ 

3 คลกิเปิดบนการวเิคราะหเ์พือ่เรยีกใชง้าน 



การออกแบบการวิเคราะห์ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  809 

 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การพมิพก์ารวเิคราะห์ (ในหน้า 808) 

 การตรวจสอบขอ้มลูรายงาน (ในหน้า 807) 
 

การดาวน์โหลดการวิเคราะห ์
คณุสามารถดาวน์โหลดการวเิคราะหไ์ด้ ถา้บทบาทของคณุสามารถเขา้ใชก้ารวเิคราะหไ์ด ้

เมือ่ต้องการดาวน์โหลดการวิเคราะห์จากแคตตาลอ็ก 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก 

2 นาวเิกตไปยงัการวเิคราะห์ 

3 คลกิขวา (หรอืเลอืกเมนูเพิม่เตมิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทการดู) บนการวเิคราะห์ เลอืกเอก็ซป์อรต์ และเลอืกหนึง่ในรายการต่อไปนี้: 

 PDF 

 Excel 2007+ 

 Powerpoint 2007+ 

 Web Archive (.mht) 

 ขอ้มลู (ตอ้งเลอืกเพิม่เตมิจากรายการต่อไปนี้:) 

 รปูแบบ CSV 

 รปูแบบคัน่ดว้ยแทบ็ 

 รปูแบบ XML 

4 ทาํตามคาํแนะนําบนหน้าจอเพือ่ดาวน์โหลดการวเิคราะห์ 

เมือ่ต้องการดาวน์โหลดการวิเคราะห์ทีเ่ปิดอยู่ 

1 นาวเิกตไปยงัการวเิคราะห์ แลว้คลกิเปิด 

2 ทีด่า้นลา่งของหน้าจอ ใหค้ลกิเอก็ซป์อรต์ แลว้เลอืกหนึง่ในรายการต่อไปนี้: 

 PDF 

 Excel 2007+ 

 Powerpoint 2007+ 

 Web Archive (.mht) 

 ขอ้มลู (ตอ้งเลอืกเพิม่เตมิจากรายการต่อไปนี้:) 
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 รปูแบบ CSV 

 รปูแบบคัน่ดว้ยแทบ็ 

 รปูแบบ XML 

การอิมปอรต์รายงานท่ีดาวน์โหลดของคณุ 
ภายใน Excel ใหเ้ลอืก File และ Open เพือ่อมิปอรต์รายงานทีด่าวน์โหลดของคณุ หากขอ้มลูปรากฏขึน้เป็นคอลมัน์เดยีว ใหเ้ลอืกคอลมัน์นัน้ และเลอืก Data และ Text to 
Columns โดยในบางเวอรช์นัของ Excel คณุสามารถดบัเบลิคลกิไอคอนไฟล์ทีด่าวน์โหลดใน Windows Explorer เพือ่อมิปอรต์รายงานทีด่าวน์โหลดของคณุ 

รายงานของการวเิคราะห์ทีด่าวน์โหลดในโหมด CSV จะไมค่ัน่ขอ้มลูโดยอตัโนมตัเิมือ่เปิดใน Microsoft Excel หลงัจากดาวน์โหลดรายงานในโหมด CSV ใหใ้ชว้ซิารด์ Convert 
Text to Columns ของ Microsoft Excel กบัตวัเลอืกตวัคัน่คอมมา สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้านเวอรช์นัต่างๆ ของ Microsoft Excel รว่มกนั 
โปรดตดิต่อทมีสนบัสนุน IT ภายในของคณุ 

การคัน่ไฟล ์CSV ใน Microsoft Excel  
ดําเนนิการตามขัน้ตอนต่อไปนี้เพือ่คัน่ไฟล์ CSV ใน Microsoft Excel (Windows 2003 หรอื 2007) 

เมือ่ต้องการคัน่ไฟล์ CSV ใน Microsoft Excel 

1 กด CTRL-A เพือ่เลอืกขอ้มลูทัง้หมด 

2 ในแทบ็ Data คลกิ Text to Columns 

วซิารด์ Convert Text to Columns จะปรากฏขึน้ 

3 เลอืก Delimited แลว้คลกิ Next 

4 เลอืก Comma และยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายอืน่ทัง้หมด จากนัน้คลกิ Next 

5 เลอืก General แลว้คลกิ Finish 
 

การลบการวิเคราะห์ 
คณุไมส่ามารถลบรายงานทีก่าํหนดเองทีใ่ชร้ว่มกนัได ้นอกจากวา่คณุมสีทิธิ ์จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง คณุไมส่ามารถลบรายงานทีก่าํหนดเองสว่นบุคคลได ้นอกจากวา่คณุมสีทิธิ ์
จดัการรายงานส่วนบุคคล 

การลบรายงานทีคุ่ณจดัทาํ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก 

2 นาวเิกตไปยงัการวเิคราะห์ 

3 สาํหรบัการลบการวเิคราะห์ ใหค้ลกิขวาหรอืเลอืกเมนูเพิม่เตมิ (ขึน้อยูก่บัประเภทการดู) และเลอืกลบ 
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4 ทีพ่รอมต์ ใหค้ลกิ ตกลง เพือ่ยนืยนัวา่คณุตอ้งการลบการวเิคราะห ์

 
 

การเปล่ียนช่ือการวิเคราะห ์
คณุไมส่ามารถเปลีย่นชือ่รายงานทีก่าํหนดเองทีใ่ชร้ว่มกนัได้ นอกจากวา่คุณมสีทิธิ ์จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง คณุไมส่ามารถเปลีย่นชือ่รายงานทีก่ําหนดเองสว่นบุคคลได ้นอกจากวา่คณุมสีทิธิ ์
จดัการรายงานส่วนบุคคล 

เมือ่ต้องการเปลีย่นชือ่การวิเคราะห์ทีคุ่ณสร้างข้ึน 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก 

2 นาวเิกตไปยงัการวเิคราะห์ 

3 สาํหรบัการเปลีย่นชือ่การวเิคราะห์ ใหค้ลกิขวาหรอืเลอืกเมนูเพิม่เตมิ (ขึน้อยู่กบัประเภทการดู) และเลอืกเปลีย่นชือ่ 

4 ทีพ่รอมต์ ใหใ้สช่ือ่ใหมส่าํหรบัการวเิคราะห ์

5 เมือ่ตอ้งการรกัษาการอา้งองิ (เชน่ แผงควบคมุ) ไปยงัชือ่การวเิคราะหเ์ดมิ ใหเ้ลอืกรกัษาการอา้งองิไปยงัชือ่เกา่ของรายการนี้ 

6 คลกิ ตกลง 

 
 

การคดัลอกและการย้ายออบเจกต์การวิเคราะห์ 
คณุสามารถคดัลอกและยา้ยออบเจกต์การวเิคราะหจ์ากโฟลเดอรห์นึง่ไปยงัอกีโฟลเดอรห์นึง่ไดใ้นสองวธิ:ี 

 โดยการแกไ้ขออบเจกต์ แลว้ใช ้บนัทกึเป็น เพือ่บนัทกึออบเจกต์ลงในโฟลเดอรอ์ืน่ 

หมายเหตุ: ใชว้ธิกีารนี้เมือ่คณุตอ้งการคดัลอกออบเจกต์จากโฟลเดอรข์องฉันไปยงัโฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนั 

 การใชคุ้ณสมบตั ิคดัลอก/วาง ในเพจแคตตาลอ็กในการวเิคราะห์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารคดัลอกออบเจกต์การวเิคราะห์ 

เมือ่ต้องการคดัลอกออบเจกต์ไปยงัโฟลเดอร์อืน่ 

1 ใน Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิแทบ็ การวเิคราะห์ 

2 คลกิแคตตาลอ็ก 

3 ในเพจแคตตาลอ็ก ใหน้าวเิกตไปยงัออบเจกต์ทีจ่ะคดัลอก 

4 คดัลอกออบเจกต์โดยการคลกิทีไ่อคอน คดัลอก ในแถบไอคอนเพจแคตตาลอ็ก หรอืโดยการเขา้ใชเ้มนูเพิม่เตมิของออบเจกต์ (โดยการคลกิขวาทีอ่อบเจกต์หรอืโดยการเลอืกเมนูเพิม่เตมิ 
ขึน้อยูก่บัประเภทการดูรายการของแคตตาลอ็ก) แลว้เลอืก คดัลอก 
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5 นาวเิกตไปยงัโฟลเดอรป์ลายทาง 

6 คลกิไอคอน วาง ในแถบไอคอนเพจแคตตาลอ็ก 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารยา้ยออบเจกต์จากโฟลเดอรห์นึง่ไปยงัอกีโฟลเดอรห์นึง่ 

เมือ่ต้องการย้ายออบเจกต์ไปยงัโฟลเดอรอื์น่ 

1 ใน Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิแทบ็ การวเิคราะห์ 

2 คลกิแคตตาลอ็ก 

3 ในกรอบโฟลเดอร ์ใหแ้สดงโฟลเดอรเ์ป็นมมุมองโครงสรา้ง ถา้จําเป็น ใหค้ลกิไอคอนมุมมองโครงสรา้งทีด่า้นบนสดุของกรอบโฟลเดอร ์

4 นาวเิกตโฟลเดอรจ์นกวา่ออบเจกต์ทีจ่ะยา้ยปรากฏขึน้ในกรอบดา้นขวา 

5 ลากออบเจกต์ไปยงัโฟลเดอรป์ลายทาง 

ชือ่ของออบเจกต์จะไมป่รากฏในกรอบดา้นขวาอกีต่อไป แต่จะไปปรากฏภายใตโ้ฟลเดอรป์ลายทาง 

 
 

การเร่ิมต้นใช้งานการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ: ในการสรา้งการวเิคราะห์ทีก่าํหนดเอง บทบาทผูใ้ชข้องคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการรายงานทีก่าํหนดเองหรอืสทิธิจ์ดัการรายงานสว่นบุคคล 

ดว้ยการวเิคราะห์ การดําเนนิการต่อไปนี้จะพรอ้มใชง้าน: 

 เปิดการวิเคราะห์ท่ีมีอยู่ คลกิทีล่งิค ์เปิด เพือ่เปิดการวเิคราะห์ทีม่อียู่ทีจ่ดัเกบ็ในโฟลเดอรส์ว่นตวัของคณุหรอืในโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การออกแบบการวเิคราะห์ 
(ในหน้า 797) 

 จดัการการวิเคราะห์ คลกิทีล่งิคท์ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แกไ้ข ลบ หรอืเปลีย่นชือ่การวเิคราะหท์ีม่อียู่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การออกแบบการวเิคราะห์ (ในหน้า 797) 

 การสร้างการวิเคราะห์ท่ีกาํหนดเองใหม่ สว่นนี้จะมลีงิคไ์ปยงัประเภทเรือ่งทีใ่ชเ้ป็นพืน้ฐานของการวเิคราะห์ทีก่าํหนดเอง 

การสร้างการวิเคราะหท่ี์กาํหนดเองใหม่ 
มปีระเภทเรือ่งสองประเภททีค่ณุสามารถใชใ้นการวเิคราะหข์องคณุไดค้อื ประเภทเรือ่งการวเิคราะห์ประวตัแิละประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์ 
การวเิคราะหส์ว่นใหญ่จะใชข้อ้มลูจากประเภทเรือ่งเดยีว แต่เป็นไปไดท้ีจ่ะจดัทาํการวเิคราะหโ์ดยใชข้อ้มลูสองประเภทเรือ่ง โดยเป็นงานขัน้สงู 

แต่ละประเภทเรือ่งจะมฟิีลด์ขอ้มลู (จดัเป็นมติ)ิ และการวดัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัใิชข้อ้มลูทีร่วบรวมเป็นประจําทกุคนื ประเภทเรือ่งเหลา่นี้โดยทัว่ไปจะมขีอ้มลูประวตัหิรอืแนวโน้ม 
หรอืมกีารคาํนวณทีซ่บัซอ้นมากกวา่ทีพ่บในประเภทเรือ่งรายงานแบบเรยีลไทม์ หากนีค่อืครัง้แรกทีค่ณุไซน์อนิ ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัจิะไมแ่สดงขอ้มลูจนกวา่การรนั ETL แรกจะเสรจ็สมบูรณ์ 

ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมจ์ะใหก้ารวเิคราะห์แบบเรยีลไทม ์ขอ้มลูในการวเิคราะหเ์หลา่นี้สามารถเปลีย่นไดใ้นระหว่างวนัทาํงาน เมือ่ตอ้งการอปัเดตการวเิคราะหแ์บบเรยีลไทม์ ใหค้ลกิไอคอน 
รเีฟรช ในแถบไอคอนในแทบ็ ผลลพัธ ์หรอืคลกิทีล่งิค์ รเีฟรช หลงัจากเปิดการวเิคราะห์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเภทเรือ่ง โปรดดูที ่การเลอืกประเภทเรือ่ง (ในหน้า 819) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน  ดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ทาํความคุน้เคยกบัขอ้จํากดัของการวเิคราะหแ์ละประเภทเรคคอรด์การรายงาน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัขอ้จํากดัในการวเิคราะห์ (ในหน้า 815) 
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 ตรวจดูขอ้มลูเกีย่วกบัการวเิคราะหท์ีก่าํหนดเอง หากคณุเพิม่ฟิลด์ใหม่ คณุสามารถใชฟิ้ลดท์ีก่าํหนดเองเหลา่นัน้ในการวเิคราะหไ์ด้ หากคุณเปลีย่นชือ่ทีใ่ชแ้สดงสาํหรบัฟิลด์ 
ชือ่ทีใ่ชแ้สดงชือ่ใหมจ่ะถูกใชใ้นการวเิคราะห ์

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกตวัเลอืกทีจ่ะเพิม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกใหมเ่มือ่ทาํการอมิปอรต์ขอ้มลู คา่รายการสาํหรบัเลอืกใหมเ่หลา่นัน้อาจจะไมป่รากฏในรายงานจนกวา่การรนั ETL 
ถดัไปจะเสรจ็สมบูรณ์ ดงันัน้คุณอาจไมส่ามารถใชค้า่รายการสาํหรบัเลอืกใหมเ่ป็นฟิลเตอรใ์นระหวา่งชว่งเวลานัน้ 

หมายเหตุ: จะไมแ่สดงฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ําหนดเองในการวเิคราะห์ คณุจงึควรใชฟิ้ลด์เริม่แรกแทนซึง่มกีารอา้งองิโดยฟิลด์ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีก่าํหนดเองสาํหรบัการรายงาน 

ในการจดัทาํการวเิคราะห์ทีก่าํหนดเอง ใหค้ลกิประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัหิรอืประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์ จากนัน้ 
การวเิคราะหจ์ะแนะนําคุณตลอดขัน้ตอนการตัง้คา่การวเิคราะหท์ีก่าํหนดเอง กระบวนการนี้ประกอบดว้ยขัน้ตอนทัว่ไปเหลา่นี้: 

1 ขัน้ตอนที ่1: กาํหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห ์(ในหน้า 968) 

ตัง้คา่คอลมัน์และฟิลเตอร ์เพิม่ฟิลเตอรเ์พือ่ระบุขอ้มลูทีต่อ้งการใหร้วมไว ้(ไมจ่ําเป็นแต่แนะนําใหม้)ี ฟิลเตอรจ์ะจํากดัขอ้มลูทีแ่สดง ลดขนาดของชดุขอ้มลู 
และหลกีเลีย่งการเกดิปญัหาดา้นประสทิธภิาพการทาํงาน 

2 ขัน้ตอนที ่2: การตรวจสอบผลลพัธ์และการจดัทาํโครงรา่ง (ในหน้า 990) 

เพิม่กราฟหรอืตาราง (ไมจ่ําเป็น) เพือ่ใสก่ารแสดงขอ้มลูเป็นกราฟิกหรอืในลกัษณะอืน่ๆ เพิม่เตมิ 

3 ขัน้ตอนที ่3: การกาํหนดพรอมต์การวเิคราะห์ (ไมจ่ําเป็น) (ในหน้า 1031) 

เพิม่พรอมต์ทีจ่ะใหผู้ใ้ชร้ะบุคา่ฟิลเตอรเ์มือ่รนัรายงาน 

4 ขัน้ตอนที ่4: การบนัทกึการวเิคราะห์ (ในหน้า 1034) 

บนัทกึการวเิคราะห์ 

เมือ่ต้องการเริม่สร้างการวิเคราะห์ทีก่าํหนดเอง 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

2 บนโฮมเพจ ภายใตก้รอบจดัทาํ ใหค้ลกิ การวเิคราะห์ 

3 คลกิประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัหิรอืประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์ 

ไม่สนับสนุนการอ้างอิง URL การวิเคราะห ์
Oracle CRM On Demand ไมส่นบัสนุนการใชก้ารอา้งองิ URL การวเิคราะหโ์ดยตรงไมว่า่จะเป็นจากภายในแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand หรอืจาก 
URL ทีฝ่งัภายนอก หา้มใชก้ารอา้งองิ URL นี้เพือ่ฝงัเนื้อหาการวเิคราะหใ์นแทบ็เวบ็ เวบ็แอปเพลต็ หรอืเวบ็ลงิคท์ีก่าํหนดเอง เนื่องจากการปรบัแต่งเหลา่นี้อาจไมส่ามารถทาํงานไดห้ลงัการอปัเกรด 
จนกวา่ระบบจะสนบัสนุนการอา้งองิ URL การวเิคราะหโ์ดยตรงไดอ้ย่างสมบูรณ์ โปรดใชค้ณุสมบตัริายงานโฮมเพจทีก่าํหนดเองเพือ่แสดงเนื้อหาการวเิคราะหภ์ายในแอปพลเิคชนั Oracle CRM 
On Demand คณุไมส่ามารถขอการสนบัสนุนสาํหรบัปญัหาทีพ่บจากการใช ้URL การวเิคราะหโ์ดยตรงได ้ระบบจะสนบัสนุนเฉพาะปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในแอปพลเิคชนั Oracle CRM 
On Demand เทา่นัน้ 

การสนับสนุนภาษาสาํหรบัรายการสาํหรบัเลือก 
การวเิคราะหส์นบัสนุนการแสดงคา่รายการสาํหรบัเลอืกในภาษาผูใ้ชข้องคณุเพิม่เตมิจากภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั 
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอรด์ทีส่นับสนุนรายการสาํหรบัเลอืกดงักลา่วและชือ่โฟลเดอรย์่อยของรายการสาํหรบัเลอืก 
ซึง่โฟลเดอรย์่อยแต่ละโฟลเดอรจ์ะประกอบดว้ยชดุฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีคุ่ณสามารถใชแ้สดงผลคา่รายการสาํหรบัเลอืกในภาษาของผูใ้ชข้องคณุ 
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ประเภทเรคคอรด์ ประวติัหรือเรียลไทม ์ ช่ือโฟลเดอรย่์อย 

บญัช ี ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกบรษิทั (ภาษาของผูใ้ช)้ 

ความสมัพนัธ์ของบรษิทั ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกความสมัพนัธ์ของบรษิทั (ภาษาของผูใ้ช)้ 

กจิกรรม ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกกจิกรรม (ภาษาของผูใ้ช)้ 

การประเมนิ เรยีลไทม์ ฟิลดร์ายการสาํหรบัเลอืกการประเมนิ (ภาษาของผูใ้ช)้ 

สนิทรพัย์ ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกสนิทรพัย์ (ภาษาของผูใ้ช)้ 

แผนธุรกจิ เรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแผนธุรกจิ (ภาษาของผูใ้ช)้ 

แคมเปญ ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแคมเปญ (ภาษาของผูใ้ช)้ 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 - 15 เรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง nn (ภาษาของผูใ้ช)้ 

ผูต้ดิต่อ ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกผูต้ดิต่อ (ภาษาของผูใ้ช)้ 

กจิกรรม ประวตั ิ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกกจิกรรม (ภาษาของผูใ้ช)้ 

แผนทางการเงนิ เรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแผนทางการเงนิ (ภาษาของผูใ้ช)้ 

ลดี ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกลดี (ภาษาของผูใ้ช)้ 

โอกาสทางการขาย ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกโอกาสทางการขาย (ภาษาของผูใ้ช)้ 

ผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย (ภาษาของผูใ้ช)้ 

ผลติภณัฑ์ ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกผลติภณัฑ์ (ภาษาของผูใ้ช)้ 

โควตา้ ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกโควตา้ (ภาษาของผูใ้ช)้ 

คาํขอบรกิาร ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกคาํขอบรกิาร (ภาษาของผูใ้ช)้ 

ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั ประวตั ิ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ภาษาของผูใ้ช)้ 

การแกป้ญัหา ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทางแกป้ญัหา (ภาษาของผูใ้ช)้ 

User ประวตัแิละเรยีลไทม์ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกผูใ้ช ้(ภาษาของผูใ้ช)้ 

 

ประเภทเรคคอรด์ผูใ้ชไ้มไ่ดป้รากฏเป็นมติผิูใ้ชเ้สมอ ชือ่มติอิืน่ๆ ทีใ่ชส้าํหรบัประเภทเรคคอรด์ผูใ้ชไ้ดแ้ก ่ผูอ้นุมตั ิผูอ้นุมตัขิ ัน้สดุทา้ย และอนุมตัคิรัง้ลา่สดุโดย 
หากประเภทเรคคอรด์ผูใ้ชอ้ยู่ภายในประเภทเรคคอรด์อืน่ ประเภทเรคคอรด์ผูใ้ชจ้ะปรากฏในลาํดบัชัน้ระดบัทีส่องตามทีคุ่ณคาดไว ้อย่างไรกต็าม 
รายการสาํหรบัเลอืกภาษาของผูใ้ชแ้ละรายการสาํหรบัเลอืกของบรษิทักจ็ะปรากฏในลําดบัชัน้ระดบัทีส่องเชน่เดยีวกนั ไมไ่ดป้รากฏภายใตป้ระเภทเรคคอรด์ผูใ้ช ้

ในการแสดงคา่รายการสาํหรบัเลอืกในภาษาของบรษิทั คณุยงัคงสามารถใชฟิ้ลด์รายการสาํหรบัเลอืกซึง่อยู่ภายใตโ้ฟลเดอรม์ติมิาตรฐาน นอกจากนี้ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีต่่อทา้ยดว้ยคาํวา่ รหสั 
ซึง่มอียูก่อ่นหน้านี้ภายใตโ้ฟลเดอรห์ลกั จะมาอยู่ภายใตโ้ฟลเดอรย์่อย (เชน่ ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกของบรษิทั (รหสั), ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกของกจิกรรม (รหสั) และอืน่ๆ) 
แต่จะไมม่คีาํต่อทา้ยในชือ่ฟิลด์ คณุยงัคงสามารถใชฟิ้ลด์รหสัทีไ่มอ่า้งองิภาษาเหลา่นี้ (LIC) 
และฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกพื้นฐานในเวอร์ชนัทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมในฟิลเตอรร์ายงานเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการสบืคน้ได ้

ในรายงาน คา่รายการสาํหรบัเลอืกจะปรากฏในภาษาทีผู่ใ้ชห้รอืบรษิทัเลอืก อย่างไรกต็าม ระบบจะแสดงฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีไ่มไ่ดม้กีารเลอืกคา่ไวใ้นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชด้งัทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 
ลกัษณะของการแสดงคา่รายการสาํหรบัเลอืกจะขึน้อยู่กบัประเภทของรายการสาํหรบัเลอืก ซึง่อาจเป็นแบบทีส่รา้งไวล้่วงหน้าหรอืแบบทีก่าํหนดเองทีจ่ดัทาํดชัน ี 

ตารางต่อไปนี้อธบิายลกัษณะการแสดงคา่รายการสาํหรบัเลอืกของประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตั ิ
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ประเภทของรายการสาํหรบั

เลือก 
รหสัท่ีไมอ้่างอิงภาษา ค่าท่ีอ้างอิงภาษาของบริษทั ค่าท่ีอ้างอิงภาษาของผูใ้ช้ 

สรา้งไวล้ว่งหน้า ไมไ่ดร้ะบุ ไมไ่ดร้ะบุหรอืเวน้วา่งไว ้
หากมกีารตัง้คา่เป็น ไมไ่ดร้ะบ ุ
ขอ้ความนี้จะปรากฏในภาษาทีบ่รษิทัเลอืก 

ไมไ่ดร้ะบุ 
ขอ้ความนี้จะปรากฏในภาษาทีผู่ใ้ชเ้ลอืก 

คา่ทีก่ําหนดเองทีจ่ดัทาํดชันี 
ซึง่อาจมหีรอืไมม่กีารกาํหนดค่

าทีก่าํหนดเอง 

ไมไ่ดร้ะบุ วา่ง ไมไ่ดร้ะบุ 
ขอ้ความนี้จะปรากฏในภาษาทีผู่ใ้ชเ้ลอืก 

ตารางต่อไปนี้อธบิายลกัษณะการแสดงคา่รายการสาํหรบัเลอืกของประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์ 

ประเภทของรายการสาํหรบั

เลือก 
รหสัท่ีไมอ้่างอิงภาษา ค่าท่ีอ้างอิงภาษาของบริษทั ค่าท่ีอ้างอิงภาษาของผูใ้ช้ 

สรา้งไวล้ว่งหน้า วา่ง ไมไ่ดร้ะบุ 
ขอ้ความนี้จะปรากฏในภาษาทีบ่รษิทัเลอืก 

ไมไ่ดร้ะบุ 
ขอ้ความนี้จะปรากฏในภาษาทีผู่ใ้ชเ้ลอืก 

คา่ทีก่ําหนดเองทีจ่ดัทาํดชันี 
ซึง่มกีารกาํหนดคา่ทีก่าํหนดเอ

ง 

วา่ง ไมไ่ดร้ะบุ 
ขอ้ความนี้จะปรากฏในภาษาทีบ่รษิทัเลอืก 

ไมไ่ดร้ะบุ 
ขอ้ความนี้จะปรากฏในภาษาทีผู่ใ้ชเ้ลอืก 

คา่ทีก่ําหนดเองทีจ่ดัทาํดชันี 
ซึง่ไม่มกีารกาํหนดคา่ทีก่าํหน

ดเอง 

วา่ง ลบเรคคอรด์แลว้ ไมไ่ดร้ะบุ 
ขอ้ความนี้จะปรากฏในภาษาทีผู่ใ้ชเ้ลอืก 

 
 

เก่ียวกบัข้อจาํกดัในการวิเคราะห ์
ขอ้จํากดัรายงานมแีสดงอยู่ในสว่นต่อไปนี้ 

การรายงานออบเจกต์ท่ีกาํหนดเอง 
การวเิคราะหใ์หก้ารสนบัสนุนทีค่รอบคลุมสาํหรบัการรายงานออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง คณุสามารถรายงานออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 และความสมัพนัธ์แบบหลายต่อหลายคา่กบับรษิทั ผูต้ดิต่อ 
โอกาสทางการขาย และคาํขอบรกิารผา่นประเภทเรือ่งทีร่ะบุเป็นพเิศษ ใชป้ระเภทเรือ่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงูเพือ่รายงานความสมัพนัธ์ระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4-15 
และออบเจกต์ทีส่รา้งขึน้ล่วงหน้าอืน่ๆ รวมถงึออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 

ขีดจาํกดัข้อความคาํอธิบาย 
ฟิลด์ขอ้ความคาํอธบิายจํากดัจํานวนขอ้ความทีจ่ะพมิพใ์นรายงาน: 

 หากชดุตวัอกัษรใชต้วัอกัษรไบต์เดีย่ว ตวัอกัษร 2,000 ตวัแรกจะปรากฏหากขนาดไบต์โดยรวมน้อยกวา่ 4,000 ตวัอกัษร 

 หากชดุตวัอกัษรใชต้วัอกัษรหลายไบต์ ตวัอกัษร 1,000 ตวัแรกจะปรากฏหากขนาดไบต์โดยรวมมากกวา่ 2,000 ตวัอกัษร 
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จาํนวนเรคคอรด์สูงสุด 
จํานวนเรคคอรด์สงูสดุอาจปรากฏดงันี้: 

 มุมมองตาราง สาํหรบัมุมมองนี้ ขนาดสงูสดุของการวเิคราะหค์อื 500,000 แถว (สงูสดุ 10,000 แถวทีแ่สดงในแต่ละครัง้) ถา้คณุพยายามแสดงมากกว่า 500,000 แถว 
Oracle CRM On Demand จะแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัการเกนิจํานวนเรคคอรด์สงูสดุ เมือ่ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV หรอืไฟลข์อ้ความทีค่ ัน่ดว้ยแทบ็ 
จํานวนแถวสงูสดุทีส่ามารถดาวน์โหลดไดค้อื 500,000 แถว สาํหรบัรปูแบบการดาวน์โหลดอืน่ๆ ทัง้หมด (PDF, PPT, XML และไฟล ์Excel หรอื MHTML (Mime 
HTML)) จํานวนแถวสงูสดุทีส่ามารถดาวน์โหลดไดค้อื 65,000 แถว 

 รายการดรอปดาวน์ จํานวนคา่สงูสดุทีส่ามารถแสดงในรายการดรอปดาวน์คอื 1,000 เรคคอรด์ จํานวนนี้มรีายการดรอปดาวน์ในเงือ่นไขทีฟิ่ลเตอรแ์ละพรอมต์รายงาน พรอมต์แผงควบคมุ 
พรอมต์มมุมองตาราง พรอมต์มมุมอง Pivot Table และพรอมต์มุมมองกราฟ 

ขีดจาํกดัเวลาสาํหรบัการดาํเนินการสืบค้น 
การวเิคราะหใ์หป้ระสทิธภิาพสงูสดุสาํหรบัการสบืคน้และรายงาน ทัง้ยงัคงประสทิธภิาพทีส่มดุลของ Oracle CRM On Demand 
ในการลดผลกระทบในเชงิลบของการสบืคน้ทีใ่ชเ้วลานานหรอืการสบืคน้ทีคุ่มไมอ่ยู่ต่อประสทิธภิาพโดยรวมของการวเิคราะห์ ขดีจํากดัเวลาจะถูกใชง้านสาํหรบัทัง้รายงานแบบเรยีลไทมแ์ละเชงิประวตั ิ
การสบืคน้ทีเ่กนิขดีจํากดัเวลาจะสรา้งขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดไทมเ์อาต์ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัขดีจํากดัไทมเ์อาต์เฉพาะทีส่ามารถใชไ้ดก้บัอนิสแตนซข์อง Oracle CRM On Demand 
ของคณุ โปรดตดิต่อฝา่ยดูแลลกูคา้ สาํหรบัอนิสแตนซท์ัง้หมด เวลาการสบืคน้สงูสดุไมส่ามารถเกนิ 10 นาทสีาํหรบัประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์ และ 180 
นาทสีาํหรบัประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตั ิสาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบัเวลาการดําเนนิการสบืคน้ โปรดดูที ่เกีย่วกบัประสทิธภิาพรายงาน (ในหน้า 1074) และ การเพิม่ประสทิธภิาพ (ในหน้า 
1075) 

รายการสาํหรบัเลือกท่ีเลือกหลายตวัเลือก 
ในประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตั ิการวเิคราะห์จะแสดงฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกแบบเลอืกไดห้ลายรายการ (MSP) (สงูสดุ 10 ฟิลด์ต่อหนึง่ออบเจกต์) เป็นโฟลเดอรแ์ยก 
ซึง่ภายในโฟลเดอรเ์หลา่นี้ เฉพาะคา่รายการสาํหรบัเลอืกของฟิลด์ 20 อนัดบัแรกและคา่ฟิลด์ MSP ทีต่่อกนัเทา่นัน้ทีส่ามารถใชส้าํหรบัการรายงานได ้

การวเิคราะหจ์ะสนบัสนุนการแสดงคา่ฟิลด์ MSP ทีต่่อกนัในภาษาดฟีอลต์ของบรษิทั การวเิคราะหย์งัแสดงสองโฟลเดอรเ์พิม่เตมิ: 

 โฟลเดอรร์หสัท่ีไมอ้่างอิงภาษา (LIC): โฟลเดอรน์ี้แสดงคา่ฟิลด ์MSP ทีต่่อกนั โดยใชร้หสัทีไ่มอ่า้งองิภาษา (LIC) เป็นการจดัเกบ็ภายในฐานขอ้มลู ใชค้า่ MSP 
เหลา่นี้ในฟิลเตอรส์าํหรบัประสทิธภิาพสงูสดุ โฟลเดอร ์LIC มกีารตัง้ชือ่ดว้ยชือ่ออบเจกต์และต่อทา้ยดว้ยคาํวา่ (Code) ตวัอย่างเชน่ Account Multi-Select Picklist 
Fields (Code) และ Activity Multi-Select Picklist Fields (Code) 

 โฟลเดอรภ์าษาผูใ้ช้: โฟลเดอรน์ี้แสดงคา่ฟิลด์ MSP ทีต่่อกนัในภาษาดฟีอลต์ของผูใ้ช ้โฟลเดอรภ์าษาผูใ้ชม้กีารตัง้ชือ่ดว้ยชือ่ออบเจกต์และต่อทา้ยดว้ยคาํวา่ (User Language). 
ตวัอย่างเชน่ Account Multi-Select Picklist Fields (User Language) และ Activity Multi-Select Picklist Fields (User 
Language) 

คา่รายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายรายการ ไดร้บัการสนบัสนุนในประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัแิละประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมส์าํหรบัออบเจกต์ต่อไปนี้: 

 บญัช ี

 กจิกรรม 

 ผูอ้นุมตั ิ

 สนิทรพัย์ 

 ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 

 โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กจิกรรมการตดิต่อ 

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 
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 ลกูคา้อนัดบัสดุทา้ย 

 กจิกรรม 

 ผูอ้นุมตัขิ ัน้สดุทา้ย 

 ครอบครวั 

 สถาบนั 

 ผูไ้ดร้บัเชญิ 

 อนุมตัคิรัง้ลา่สดุโดย 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 ผลติภณัฑ์ 

 โควตา้ 

 การเสนอราคา 

 คาํขอตวัอย่าง 

 คาํขอบรกิาร 

 ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 

 การแกป้ญัหา 

 User 

 ประวตักิารไซน์อนิของผูใ้ช ้

พรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์ในการวิเคราะห์รวม 
พรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์มฟิีลเตอร์ทัว่ไปของคอลมัน์ภายในคาํขอ แต่พรอมต์ฟิลเตอร์คอลมัน์นี้ไม่มใีนคาํขอการวเิคราะหร์วม 

การแสดงข้อมูลสมดุบนัทึก 
จะปรากฏเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึในเพจรายงานและแผงควบคุม และในรายงานทีฝ่งัอยู่ในโฮมเพจของเรคคอรด์ 
คณุสามารถใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึเพือ่ดูขอ้มลูเพิม่เตมิในสมดุบนัทกึของผูใ้ชห้รอืสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองได ้หากคุณมกีารตัง้คา่การแสดงขอ้มลูทัง้หมด 
และกาํลงัแสดงผลประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตั ิคณุจะสามารถแยกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืสมดุบนัทกึยอ่ยทีอ่ยู่ในลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึนัน้ๆ ได ้โดยการลา้งชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวมรายการย่อย 

ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึไดก้บัการแสดงตวัอย่างรายงาน คณุจะไมส่ามารถแยกรายการย่อยออกจากรายงานทีจ่ดัทําขึน้จากประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์ 
คณุจะสามารถลา้งชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวมรายการย่อย ได ้แต่การดําเนนิการนี้จะมผีลต่อประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัเิทา่นัน้ และจะไมม่ผีลต่อประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์แต่อยา่งใด 

หมายเหตุ: การตัง้คา่หลายอย่างจะชว่ยควบคมุการแสดงเรคคอรด์ของคณุในการวเิคราะห์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแสดงเรคคอรด์ในการวเิคราะห์ (ในหน้า 797) 
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อตัราแลกเปล่ียน 
หากบรษิทัของคุณมสีกลุเงนิทีใ่ชง้านมากกวา่หนึง่สกลุเงนิ ผูดู้แลระบบของบรษิทัตอ้งตัง้คา่อตัราแลกเปลีย่นสาํหรบัแต่ละสกลุเงนิ 
การเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นจะปรากฏในรายงานหลงัจากการรเีฟรชขอ้มลูการวเิคราะหใ์นชว่งกลางคนื อตัราแลกเปลีย่นอตัราใดอตัราหนึง่จะถูกกาํหนดสาํหรบัแต่ละเดอืน 
และการทาํรายการทัง้หมดภายในเดอืนจะใชอ้ตัรานัน้ 

ประเภทเรคคอรด์บางประเภทมฟิีลด์วนัทีห่ลายฟิลด์ ฟิลด์วนัทีฟิ่ลด์เดยีวเทา่นัน้จะใชก้าํหนดอตัราแลกเปลีย่นของเดอืน สาํหรบัการแปลงสกลุเงนิสนิทรพัย์ ฟิลด์วนัทีซ่ ือ้จะกาํหนดเดอืนทีใ่ช ้
สาํหรบัโอกาสทางการขาย วนัทีปิ่ดโอกาสทางการขายทีใ่กลก้บัวนัทีม่ผีลของอตัราแลกเปลีย่นจะถูกใช ้

การตัง้ค่าการแปลเป็นภาษาท้องถ่ิน 
หากคุณเปลีย่นแปลงคา่ดฟีอลต์ของภาษา สว่นประกอบการรายงานจะแสดงในภาษาทีเ่ลอืกใหม ่อย่างไรกต็าม 
ขอ้มลูในรายงานหรอืแผงควบคมุขึน้อยู่กบัคา่ดฟีอลต์ภาษาของบรษิทัของคุณโดยไมค่าํนงึถงึภาษาทีค่ณุเลอืก 

การสนับสนุนวนัท่ี 
การวเิคราะหส์นบัสนุนการวเิคราะหว์นัทีข่องการวดัผา่นมติขิองวนัทีเ่ป็นเวลา 41 ปี (2000 ถงึ 2040) สาํหรบับรษิทัโดยใชร้ปูแบบปฏทินิไตรมาสหรอืปีการเงนิมาตรฐาน 
สาํหรบับรษิทัทีใ่ชป้ฏทินิปีการเงนิทีก่าํหนดเอง การวเิคราะหส์ามารถสนบัสนุนการวเิคราะหว์นัทีข่องการวดัเฉพาะสาํหรบัปีทีก่าํหนดใน Oracle CRM On Demand 
หากเรคคอรด์ถูกสรา้งขึน้นอกช่วงเวลานี้ คณุสามารถยงัคงแสดงเรคคอรด์นี้ตราบเทา่ทีไ่มว่เิคราะห์ผา่นมติขิองวนัที ่

มติขิองวนัทีจ่ะถูกตัง้คา่ในประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัแิตกต่างจากประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์ ในประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัจิะมมีติวินัทีแ่บบเดยีว (มาตรฐานหรอืแบบทีใ่ชก้นัทัว่ไป) 
และอาจมชีดุการวดัหนึ่งหรอืหลายชดุทีใ่ชว้นัทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้การวดันี้สามารถรายงานไดต้ามวนัทีใ่ดๆ ภายในชว่งทีต่อ้งการ ในประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์ 
จะมมีติขิองวนัทีห่นึง่หรอืหลายมติ ิ(ตามบทบาท) และมชีดุการวดัเพยีงชดุเดยีว ดงันัน้การวดัเหลา่นี้สามารถวเิคราะหไ์ดโ้ดยใชม้ติขิองวนัทีแ่ตกต่างกนั  

เชน่ เมือ่พจิารณาประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขายทีม่มีติวินัทีเ่ดยีว (วนัทีปิ่ด) และชดุการวดัสองชดุ ชดุการวดัดฟีอลต์คอื การวดัโอกาสทางการขาย จะองิตามวนัทีปิ่ด 
แต่จะมอีกีชดุการวดัหนึง่คอื การวดัโอกาสทางการขายแยกตามวนัทีเ่ปิด เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหโ์อกาสทางการขายตามวนัทีเ่ปิด อย่างไรกต็าม 
ประเภทเรือ่งการรายงานโอกาสทางการขายแบบเรยีลไทมจ์ะมมีติวินัทีส่องมติคิอื วนัทีเ่ปิดและวนัทีปิ่ด และชดุการวดัหนึง่ชดุ (การวดัโอกาสทางการขาย) 
ขอ้ดขีองการใชม้ติวินัทีข่องประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิอื ชว่ยใหส้ามารถวเิคราะห์การวดัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ สาํหรบัชว่งเวลาทัง้หมดโดยใชว้นัทีใ่ดๆ ภายในชว่งทีต่อ้งการในรายงานเดยีว 

ตารางต่อไปนี้จะสรปุการตัง้คา่มติวินัทีร่ะหวา่งประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัแิละประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทม์ 

คณุลกัษณะ ประเภทเรื่องการวิเคราะห์ประวติั ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรียลไทม ์

มติวินัที ่ หนึง่ หนึง่หรอืหลายรายการ 

ชดุการวดั หนึง่หรอืหลายรายการ หนึง่ 

 

การสนับสนุนเวลา 
จะแสดงเวลาและวนัทีใ่นรายงานในโซนเวลาของบรษิทั เพือ่ใหท้กุคนทีใ่ชร้ายงานสามารถดูขอ้มลูทีส่อดคลอ้งได ้คณุสามารถแสดงวนัทีแ่ละเวลาในโซนเวลาของผูใ้ชไ้ด ้
(สาํหรบัประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมเ์ทา่นัน้) หากผูดู้แลระบบของบรษิทัใชง้านการสนับสนุนโซนเวลาผูใ้ชส้าํหรบัฟิลด์ประเภทเรือ่งการรายงาน และมกีารเลอืกฟิลด์นี้ในโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
การเปลีย่นแปลงการตัง้คา่นี้จะสง่ผลกระทบเฉพาะกบัรายงานทีคุ่ณแสดง และไมส่ง่ผลกระทบต่อรายงานทีผู่ใ้ชค้นอืน่ๆ แสดง เมือ่ใชร้ายงานรว่มกนั 
ขอ้มลูวนัทีแ่ละเวลาทีคุ่ณเหน็อาจแตกต่างจากขอ้มลูทีผู่อ้ ืน่เหน็ 

โควต้าผูใ้ช้ 
โควตา้ผูใ้ชม้อียู่สาํหรบัการรายงานในประเภทเรือ่งต่อไปนี้: กจิกรรม ประวตักิจิกรรม โอกาสทางการขาย ประวตัโิอกาสทางการขาย โอกาสทางการขาย-ผลติภณัฑ์ และโอกาสทางการขาย-
ประวตัผิลติภณัฑ ์คณุตอ้งคุน้เคยกบัขอ้ควรพจิารณาต่อไปนี้เมือ่รายงานโควตา้ผูใ้ช:้ 



การออกแบบการวิเคราะห์ 
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 โควตา้ผูใ้ชเ้กีย่วขอ้งกบัการกาํหนดปีปฏทินิของคุณ หากปีปฏทินิของคณุใชแ้บบ 12 งวดโดยเริม่ตน้ทุกๆ วนัที ่1 กรกฎาคม โควตา้ผูใ้ชก้จ็ะเป็นเชน่เดยีวกนั 
โควตา้ผูใ้ชจ้ะถูกกาํหนดโดยงวดสดุทา้ยในปีปฏทินิ หากปีปฏทินิของคณุสิน้สดุในวนัที ่30 มถิุนายน 20011 โควตา้ปี 2011 ของผูใ้ชก้จ็ะเป็นระหวา่งวนัที ่1 กรกฎาคม 2010 
จนถงึ 30 มถิุนายน 2011 

 หากบรษิทัของคุณเปลีย่นการกาํหนดปฏทินิการเงนิ คณุตอ้งลบและจดัทาํโควตา้ผูใ้ชใ้หมห่ากปรบัเพิม่คา่โควตา้รายไตรมาสและรายปีสาํหรบัผูใ้ชต้อ้งตรงกบัโควตา้ผูใ้ชส้าํหรบั Oracle 
Contact On Demand และการวเิคราะห์ อย่างไรกต็าม ความสมัพนัธ์โควตา้ของผูใ้ชท้ีม่ปีีการเงนิในการวเิคราะหย์งัคงองิกบัปีทีง่วดล่าสดุของปีการเงนิสิน้สดุ 

 โควตา้ผูใ้ชถู้กกาํหนดสาํหรบัชือ่โควตา้ วนัที ่(เดอืนหรอืสงูกว่า) และผูใ้ช ้ซึง่ไมไ่ดก้าํหนดทีร่ะดบัโอกาสทางการขาย 
หากคุณพยายามรายงานการวดัโควตา้และการวดัโอกาสทางการขายกบัฟิลด์โอกาสทางการขาย คุณอาจพบขอ้ผดิพลาด ODBC คณุอาจพบขอ้ผดิพลาด ODBC 
เมือ่รายงานโควตา้ผูใ้ชท้ีร่ะดบัออบเจกต์ทีต่ํ่ากวา่ระดบัทีก่าํหนดหรอืระดบัทีม่อียู่ เชน่ โควตา้ผูใ้ชจ้ะถูกกาํหนดทีร่ะดบัเดอืน หากคุณพยายามรายงานทีร่ะดบัวนัที ่คณุอาจพบขอ้ผดิพลาด ODBC 

 การวดัโควตา้ผูใ้ชถู้กจดัทาํโดยใชก้ารดูของผูจ้ดัการโดยไมค่าํนงึถงึการดูของผูใ้ช ้ดงันัน้ 
จงึเป็นไปไมไ่ดท้ีผู่ใ้ชท้ีไ่มใ่ชผู่ดู้แลระบบของบรษิทัจะรายงานโควตา้ผูใ้ชค้วบคูก่บัการวดัโอกาสทางการขายเมือ่ตัง้คา่การดูเป็นการดูทมี 

 คณุอาจพบขอ้ผดิพลาด ODBC หากคณุรายงานการวดัโควตา้ผูใ้ชท้ีไ่มส่อดคลอ้ง เชน่ การวดัโควตา้ผูใ้ชไ้มไ่ดก้าํหนดในสว่นของโอกาสทางการขายในประเภทเรือ่งประวตัโิอกาสทางการขาย 
ดงันัน้ คณุอาจพบขอ้ผดิพลาด ODBC หากคุณพยายามรายงานโควตา้ผูใ้ชแ้ละการวดัโอกาสทางการขายควบคูก่บัฟิลด์โอกาสทางการขาย  

 หากคุณกาํหนดมากกวา่หนึ่งโควตา้สาํหรบัปีทีก่าํหนด คา่โควตา้ของผูใ้ชท้ีแ่สดงในรายงานเป็นการรวมประเภทโควตา้ทัง้หมดสาํหรบัปีนัน้ 
คณุตอ้งใชฟิ้ลเตอรแ์ยกตามคณุสมบตักิารวดัหากคณุตอ้งการรายงานเพือ่แสดงคา่โควตา้ของผูใ้ชข้องประเภทโควตา้ทีเ่ลอืกสาํหรบัปีนัน้ เชน่ 
หากโควตา้บรกิารและโควตา้ใบอนุญาตเป็นประเภทโควตา้สองประเภทสาํหรบัปีการเงนิ 2009 และคุณตอ้งการแสดงเฉพาะโควตา้บรกิารในรายงานเมือ่รายงานรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย 
จากนัน้ใชส้ตูรการวดัฟิลเตอรใ์นคอลมัน์คา่โควตา้ของผูใ้ช:้ 

FILTER("Quota Metric"."QUOTA VALUE" USING (Quota."QUOTA NAME" = 'Service Quota')) 

การเช่ือมโยงออบเจกต์ท่ีกาํหนดเอง 1, 2 และ 3 
คณุไมส่ามารถรายงานการเชือ่มโยงแบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 กบัออบเจกต์ต่อไปนี้ในการวเิคราะห์: 

 กจิกรรม 

 สนิทรพัย์ 

 ลดี 

 ผลติภณัฑ์ 

ระบบจะใชค้วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่เฉพาะสาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 และบรษิทั ผูต้ดิต่อ คาํขอบรกิาร และโอกาสทางการขายในการวเิคราะห์ 
ยงัไมม่กีารใชค้วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่นี้ระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 และกจิกรรม สนิทรพัย ์ลดี และผลติภณัฑ ์อย่างไรกต็าม 
ลกูคา้สามารถรายงานความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่ระหวา่งออบเจกต์เหลา่นี้และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 โดยใชป้ระเภทเรือ่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงู 
คณุสามารถแสดงอลีเิมนต์ต่างๆ จากมติกิจิกรรมได ้หากคุณรวมการวดักจิกรรมไวใ้นรายงาน 

ขีดจาํกดัการแปลงสกลุเงิน 
หากคา่สกลุเงนิถูกป้อนโดยใชส้กลุเงนิทีไ่มใ่ชส่กลุเงนิดฟีอลต์ของบรษิทั การวเิคราะหจ์ะแปลงคา่นัน้เป็นสกลุเงนิดฟีอลต์ของบรษิทัสาํหรบัใชใ้นรายงาน 
คา่จํานวนมากทีย่อมใหป้้อนไดใ้นสกลุเงนิเดยีวอาจเกนิขดีจํากดัคา่เมือ่แปลงเป็นสกลุเงนิดฟีอลต์ของบรษิทั เมือ่เกดิเหตุการณ์นี้ จะไมส่ามารถสรา้งรายงานได ้

 
 

การเลือกประเภทเรือ่ง 
เมือ่ตอ้งการเลอืกประเภทเรือ่งสาํหรบัรายงาน ใหค้ลกิแทบ็การวเิคราะห์ แลว้คลกิการวเิคราะหใ์นกรอบจดัทาํ 



การวเิคราะห ์
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เพจเลอืกประเภทเรือ่งจะมปีระเภทเรือ่งสองชนดิ ไดแ้ก ่การวเิคราะหป์ระวตัแิละการรายงานแบบเรยีลไทม์ 
ประเภทเรือ่งในชนดิการวเิคราะหป์ระวตัจิะจดัทาํรายงานทีเ่ป็นประวตัแิละทีแ่สดงการวเิคราะห์แนวโน้ม ซึง่ข ึน้อยู่กบัขอ้มลูทีม่กีารรเีฟรชเป็นประจําทุกคนื ประเภทเรือ่งในชนดิการรายงานแบบเรยีลไทม ์
จะใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูแบบอปัเดตต่อวนิาทแีละขอ้มลูแบบเรยีลไทม์ 

ประเภทเรือ่งจะเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเภทธุรกจิทีร่ะบุ หรอืความตอ้งการดา้นการรายงานและวเิคราะหข์องผูเ้ขา้รว่มทีร่ะบุ ชือ่ประเภทเรือ่งจะสอดคลอ้งกบัประเภทขอ้มลูทีม่ ีอาท ิออบเจกต์มติ ิ
(ประเภทเรคคอรด์) และการวดัขอ้มลู ซึง่ผูใ้ชด้า้นธุรกจิตอ้งการวเิคราะห์ ชือ่ประเภทเรือ่งจะจดัการและจดัประเภทขอ้มลูนี้ในหลากหลายโฟลเดอร ์

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติั 
ลงิคต์่อไปนี้ใหข้อ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัประเภทเรือ่งแต่ละรายการ รวมถงึวตัถุประสงคข์องธุรกจิ ประเภทความสมัพนัธ์ (หนึง่ต่อหนึ่ง, หนึง่ต่อคา่หลายคา่, หลายคา่ต่อหลายคา่ และอืน่ๆ) 
และแสดงรายการมติแิละการวดัทีม่:ี 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัทิีอ่ยู่บรษิทั (ในหน้า 825) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัขิองบรษิทัและคู่แขง่ (โปรดดูที ่"ประเภทเรือ่งการวเิคราะหข์องประวตัขิองบรษิทัและคูแ่ขง่" ในหน้า 826) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตับิรษิทัและคูค่า้ (ในหน้า 828) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตับิรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 830) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัผิูต้ดิต่อของบรษิทั (ในหน้า 833) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตับิรษิทั (ในหน้า 834) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัทิมีของบรษิทั (ในหน้า 836) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตักิจิกรรม (ในหน้า 836) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัสินิทรพัย์ (ในหน้า 838) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตักิจิกรรมการตดิต่อ (ในหน้า 840) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัแิคมเปญ (ในหน้า 841) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตักิารตอบกลบัแคมเปญ (ในหน้า 843) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัทิีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ (ในหน้า 844) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัผิูต้ดิต่อ (ในหน้า 845) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิวามสนใจของผูต้ดิต่อ (ในหน้า 846) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัริายไดข้องผูต้ดิตอ่ (ในหน้า 847) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัทิมีของผูต้ดิตอ่ (ในหน้า 848) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัอิอบเจกต์ทีก่าํหนดเองและโอกาสทางการขาย (ในหน้า 848) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 851) (เฉพาะ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management 
Edition เทา่นัน้) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัริายไดจ้ากผลติภณัฑข์องการลงทะเบยีนขอ้ตกลง (ในหน้า 853) (เฉพาะ Oracle CRM On Demand Partner Relationship 
Management Edition เทา่นัน้) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัติวัแทนจําหน่าย (ในหน้า 855) (เฉพาะ Oracle CRM On Demand Automotive Edition เทา่นัน้) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตักิจิกรรม (ในหน้า 856) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิรวัเรอืน (ในหน้า 857) (เฉพาะ Oracle CRM On Demand Financial Services Edition เทา่นัน้) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัลิดี (ในหน้า 859) 
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 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตักิารรอ้งของ MDF (โปรดดูที ่"ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิาํขอ MDF" ในหน้า 860) (เฉพาะ Oracle CRM On Demand 
Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขายและคูแ่ขง่ (ในหน้า 863) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขายและคูค่า้ (ในหน้า 865) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัผิูต้ดิต่อของโอกาสทางการขาย (ในหน้า 867) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขาย (ในหน้า 868) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัริายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย (ในหน้า 870) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัทิมีของโอกาสทางการขาย (ในหน้า 871) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิูค่า้ (ในหน้า 872) (เฉพาะ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition 
เทา่นัน้) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัไิปป์ไลน์ (ในหน้า 873) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัพิอรต์โฟลโิอ (ในหน้า 875) (เฉพาะ Oracle CRM On Demand Financial Services Edition เทา่นัน้) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัผิลติภณัฑ์ (ในหน้า 876) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตักิารเสนอราคา (ในหน้า 878) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัขิ ัน้ตอนการขาย (ในหน้า 878) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิาํขอบรกิาร (ในหน้า 880) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัทิีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 881) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัทิางแกป้ญัหา (ในหน้า 883) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัผิลติภณัฑ์ทีต่ัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 884) 

 ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัขิองการวเิคราะห์การตดิตามการใช ้(ในหน้า 886) 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทม ์
ลงิคต์่อไปนี้ใหข้อ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัประเภทเรือ่งแต่ละรายการ รวมถงึวตัถุประสงคข์องธุรกจิ ประเภทความสมัพนัธ์ (หนึง่ต่อหนึ่ง, หนึง่ต่อคา่หลายคา่, หลายคา่ต่อหลายคา่ และอืน่ๆ) 
และแสดงรายการมติแิละการวดัทีม่:ี 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องผูต้ดิต่อของบรษิทั (ในหน้า 892) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องรายได้ของบรษิทั (ในหน้า 892) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องบรษิทั (ในหน้า 893) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องบรษิทัและคูแ่ขง่ (ในหน้า 895) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องบรษิทัและคู่คา้ (ในหน้า 897) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (ในหน้า 900) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องกจิกรรม (ในหน้า 902) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงู (ในหน้า 903) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการประเมนิ (ในหน้า 917) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องสนิทรพัย ์(ในหน้า 918) 
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 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องสมดุบนัทกึ (ในหน้า 919) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการวางแผนธุรกจิ (ในหน้า 920) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องแคมเปญ (ในหน้า 922) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ (ในหน้า 924) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องผูต้ดิตอ่ (ในหน้า 925) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกต์ทีก่าํหนดเองและบรษิทั (ในหน้า 926) 

 ประเภทเรือ่งทีร่ายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกต์ทีก่าํหนดเองและผูต้ดิต่อ (ในหน้า 927) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกต์ทีก่าํหนดเองและโอกาสทางการขาย (ในหน้า 928) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกต์ทีก่าํหนดเองและคาํขอบรกิาร (ในหน้า 930) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง (ในหน้า 931) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องกจิกรรม (ในหน้า 933) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการประมาณการ (โปรดดูที ่"ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการประมาณ" ในหน้า 934) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องครวัเรอืน (ในหน้า 938) (เฉพาะ Oracle CRM On Demand Financial Services Edition เทา่นัน้) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องลดี (ในหน้า 942) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องโอกาสทางการขาย (ในหน้า 944) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องโอกาสทางการขายและคูแ่ขง่ (ในหน้า 946) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องโอกาสทางการขายและคู่คา้ (ในหน้า 948) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องผูต้ดิต่อของโอกาสทางการขาย (ในหน้า 950) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องรายได้จากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย (ในหน้า 951) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องทมีโอกาสทางการขาย (ในหน้า 952) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องใบสัง่ (ในหน้า 953) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องคู่คา้ (ในหน้า 954) (เฉพาะ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management 
Edition เทา่นัน้) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการสง่เนื้อหาสว่นบุคคล (ในหน้า 955) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการเสนอราคา (ในหน้า 958) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องคาํขอบรกิาร (ในหน้า 959) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องกจิกรรมทีใ่ชร้ว่มกนั (ในหน้า 960) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการแกป้ญัหา (ในหน้า 961) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ (ในหน้า 962) 

 ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องยานพาหนะ (ในหน้า 964) 

ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทเรือ่ง 5 ประเภททีก่ารวเิคราะหใ์ช ้

ประเภทของประเภทเรื่อง คาํอธิบาย 
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ประเภทของประเภทเรื่อง คาํอธิบาย 

ทัว่ไป ประเภทของประเภทเรือ่งนี้ประกอบดว้ยตารางขอ้เทจ็จรงิหนึง่ตารางทีม่กีารวดัทัง้หมดของประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชร้นั 
รายงานจะใหผ้ลลพัธ์ทีส่ามารถเขา้ใจไดเ้สมอ อกีนยัหนึง่คอื 
ไมว่า่คุณจะเลอืกการผสมผสานของแอททรบิวิและการวดัแบบใดกต็ามสาํหรบัรายงานของคณุ รายงานจะสง่กลบัผลลพัธ์ทีแ่สดงถงึขอ้มลูใน 
Oracle CRM On Demand เสมอ 

ประเภทเรือ่งทัว่ไปจะเหมาะสมเมือ่คุณตอ้งการรายงานการวดัชดุเดยีว 
เนื่องจากจะทาํใหค้ณุสามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดในขอ้มลูการทาํรายการได ้

หลายขอ้มลู ประเภทเรือ่งนี้ประกอบดว้ยตารางขอ้มลูสองตารางหรอืมากกวา่นัน้ทีม่รีะดบัมติทิีแ่ตกต่างกนั 
ตารางขอ้มลูจะถูกเชือ่มโยงโดยมติทิีส่อดคลอ้งกนั (ใชร้ว่มกนั) หลายขอ้มลูใหค้ณุสามารถดําเนินการวเิคราะหข์อ้มลูแบบรวมได้  

ไมใ่ชท่กุมติทิีม่คีวามสมัพนัธ์กบัตารางขอ้มลูทัง้หมด ตวัอย่างเชน่ ตารางการวดัโควตามคีวามสมัพนัธ์กบัมติขิองผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ โควตา 
และวนัทีเ่ทา่นัน้ มติเิหลา่นี้เรยีกวา่เป็นมติทิีส่อดคลอ้งกนัในคําศพัท์ทีเ่กีย่วกบัโมเดลมติ ิในประเภทเรือ่งหลายขอ้มลู 
หากคุณเลอืกแอททรบิวิจากมติแิละการวดัจากขอ้มลู และทัง้สองไมม่คีวามสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งกนั 
รายงานของคณุจะทาํงานไดไ้มถู่กตอ้ง ในบางกรณ ีฟิลด์การวดัจะวา่งเปลา่ หรอืมขีอ้ผดิพลาดปรากฏในรายงาน 

ประเภทเรือ่งหลายขอ้มลูจะเหมาะสมเมือ่คุณตอ้งการรายงานการวดัหลายชดุทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

สรปุ ประเภทของประเภทเรือ่งนี้ประกอบดว้ยตารางสรุปขอ้เทจ็จรงิหนึง่ตาราง 
ประเภทของประเภทเรือ่งนี้ทาํใหค้ณุสามารถวเิคราะหส์รปุการวดัโดยใชม้ติหิลกั ประเภทของประเภทเรือ่งนี้ไดร้บัการเรยีกวา่ สรปุ 
เนื่องจากใหข้อ้มลูสรปุสาํหรบัมติหิรอืประเภทเรคคอรด์ทีเ่ฉพาะเจาะจงในการวเิคราะหข์อง Oracle CRM On Demand 
เชน่ ประเภทเรคคอรด์บรษิทั เป็นตน้ จากประเภทเรือ่งนี้ คณุจะมฟีงักช์นัการทาํงานทัง้หมดของ CRM ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดั เชน่ 
การวดัรายไดจ้ากการขาย คาํขอบรกิาร กจิกรรม และลดี 

ประเภทเรือ่งสรปุจะเหมาะสมเมือ่คณุตอ้งการสรปุของการวดัโดยการใชม้ติหิลกั โดยไมต่อ้งวเิคราะหก์ารวดัเหลา่นัน้โดยใชม้ติอิืน่ 

หลายคา่ต่อหลายคา่ (M:M) ประเภทเรือ่งนี้แสดงความสมัพนัธ์ทัง้แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ และหนึง่คา่ต่อหลายคา่ระหวา่งเรคคอรด์สองประเภท 
โดยมตีารางขอ้เทจ็จรงิหนึง่ตาราง อย่างไรกด็ ีอาจเป็นประเภทเรือ่งหนึง่ประเภทโดยไมม่ตีารางขอ้เทจ็จรงิกไ็ด ้

ความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่ระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และบรษิทัสามารถรายงานไดจ้ากประเภทเรือ่งนี้ อย่างไรกต็าม 
หากคุณตอ้งการรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายค่าต่อหนึง่คา่ระหวา่งบรษิทัและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 คณุไมค่วรใชป้ระเภทเรือ่งนี้ 
ประเภทเรือ่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 ซึง่เป็นประเภทเรือ่งทีอ่อกแบบอย่างงา่ย 
ใหค้ณุสามารถรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหนึง่คา่ทัง้หมดระหวา่งประเภทเรคคอรด์มาตรฐานทัง้หมดและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 
1 

ประเภทเรือ่งแบบหลายคา่ต่อหลายคา่เป็นประเภทเรือ่งเดยีวทีส่ามารถใชใ้นการรายงานความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทเรคคอรด์แบบหลายคา่

ต่อหลายคา่และหนึง่คา่ต่อหลายคา่ได ้

รวม ประเภทเรือ่งนี้นําโฟลเดอรม์ติแิละการวดัทัง้หมดมาอยู่ภายใตป้ระเภทเรือ่งเดยีว 
ซึง่ทาํใหค้ณุสามารถสรา้งรายงานประเภทเรคคอร์ดและประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
ดงันัน้จะไมม่ปีระเภทเรคคอรด์ทีใ่ชร้นัเดีย่วในประเภทเรือ่งนี้ 
คณุสามารถรายงานความสมัพนัธ์ทัง้แบบหนึ่งคา่ต่อหลายคา่และแบบหลายคา่ต่อหนึง่คา่ระหวา่งออบเจกตท์ีก่าํหนดเองใหม่ 
(ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 -ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 12) และประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ 
แต่ไมร่วมถงึความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายค่า 

ประเภทเรือ่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงู เป็นประเภทเรือ่งเดยีวทีอ่ยู่ในประเภทเรือ่งนี้ 
และยงัเป็นประเภทเรือ่งเดยีวทีใ่หค้ณุสามารถรายงานความสมัพนัธ์ระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 ถงึออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 15 
กบัออบเจกต์มาตรฐานอืน่ๆ รวมถงึออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 อกีดว้ย ทัง้นี้ 
สามารถรายงานประเภทความสมัพนัธ์ทัง้หมดไดโ้ดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ ยกเวน้ความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ 

ประเภทเรือ่งสีป่ระเภททีก่ลา่วมาแลว้ (ทัว่ไป หลายขอ้มลู สรปุ และหลายคา่ต่อหลายคา่) เป็นประเภทเรือ่งมาตรฐาน ประเภทเรือ่งทีห่า้คอืประเภทเรือ่งรวมสาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเองใหม ่
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ประเภทเร่ืองมาตรฐาน 
ประเภทเรือ่งมาตรฐานใชส้าํหรบัรายงานความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภทเรคคอรด์มาตรฐานดว้ยกนั ซึง่รวมถงึออบเจกต์ทีก่ําหนดเอง 1, 2 และ 3 ประเภทเรคคอรด์มาตรฐานและออบเจกต์ทีก่ําหนดเอง 
1, 2 และ 3 สามารถมคีวามสมัพนัธ์ดงัต่อไปนี้: 

 หนึง่ค่าต่อหลายคา่ 

 หลายคา่ต่อหนึง่คา่ 

 หลายคา่ต่อหลายคา่ 

Oracle CRM On Demand มปีระเภทเรือ่งเฉพาะทีช่ว่ยทาํใหส้รา้งรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหนึง่คา่ระหวา่งประเภทเรคคอรด์มาตรฐานกบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ ได ้
ตวัอย่างเชน่ ประเภทเรือ่งโอกาสทางการขายชว่ยทาํใหส้รา้งรายงานความสมัพนัธ์ของประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายกบัประเภทเรคคอรด์อืน่ๆ 
ประเภทเรือ่งเฉพาะดงักลา่วนี้ยงัชว่ยทาํใหส้รา้งรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหว่าง 2 ประเภทเรคคอรด์ได ้ตวัอย่างเชน่ 
ประเภทเรือ่งประวตัโิอกาสทางการขายและคูค่า้ช่วยทาํใหส้รา้งรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายกบัประเภทเรคคอรด์คูค่า้ได้ 

ประเภทเร่ืองรวม 
ประเภทเรือ่งรวม สามารถรายงานออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 ถงึออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 15 กบัออบเจกต์มาตรฐานอืน่ๆ รวมถงึออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 ได ้
ประเภทเรือ่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงูเป็นประเภทเรือ่งทีม่แีต่ในประเภทนี้ โดยมอียูใ่นรลีสีนี้ ซึง่รวมการรายงานออบเจกตท์ีก่ําหนดเองและออบเจกต์ทีเ่กีย่วขอ้งภายใตป้ระเภทเรือ่งเดยีว 

วธิกีารนี้ใหฟ้งักช์นัการทาํงานทีส่มบูรณ์มากขึน้ในแงข่องประเภทเรคคอรด์และประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้ง แนวคดิเรือ่งประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชร้นัเรคคอรด์เดยีวจะไมนํ่ามาใชอ้กีต่อไป 
การทีไ่มม่ปีระเภทเรคคอรด์ทีใ่ชร้นัหมายถงึคณุตอ้งเพิม่การวดัดฟีอลต์ในรายงานเสมอ เนือ่งจากประเภทเรือ่งรวมไมม่อีอบเจกต์ทีใ่ชร้นัออบเจกต์เดยีว 
รายงานจงึตอ้งมกีารวดัเสมอเพือ่ใหส้ามารถเลอืกพาธความสมัพนัธ์ระหวา่งออบเจกต์ได ้สว่นในประเภทเรือ่งอืน่ๆ คณุไมจ่ําเป็นตอ้งเลอืกการวดั 
เนื่องจากไดม้กีารกาํหนดความสมัพนัธ์ลว่งหน้าแลว้ในพืน้ทีจ่ดัเกบ็โดยใชก้ารวดัขอ้มลูโดยนยั 

ประเภทเรือ่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงูชว่ยใหเ้ขา้ใชก้ารวดัของประเภทเรคคอรด์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดได ้จากประเภทเรือ่งนี้ คณุจะสามารถสรา้งรายงานสรปุสาํหรบัการวดัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
รวมถงึประเภทเรคคอรด์ทัง้หมดใน Oracle CRM On Demand ได ้

การใชป้ระเภทเรือ่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงู จะใหค้ณุสามารถสรา้งรายงานทีแ่สดงความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่และหลายคา่ต่อหลายคา่สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ทัง้หมด 
ในการออกแบบหลายค่าต่อหลายคา่ คณุตอ้งใชป้ระเภทเรือ่งบรษิทัและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 เพือ่รายงานความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายค่า และคุณตอ้งใชป้ระเภทเรือ่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 
เพือ่รายงานความสมัพนัธ์แบบหนึ่งคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งประเภทเรคคอรด์อืน่กบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 การใชป้ระเภทเรือ่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงู 
ใหค้ณุสามารถเขา้ใชป้ระเภทความสมัพนัธ์ทัง้สอง อย่างไรกต็าม ไมส่ามารถทาํรายงานแบบหลายคา่ต่อหลายคา่ในประเภทเรือ่งนี้ 

ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทเรือ่งสาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเองใหม ่

ช่ือประเภทเรื่อง ประเภทของประเภทเรื่อง 

ประเภทเรื่องออบเจกต์ท่ีกาํหนดเอง 

ออบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงู ขัน้สงูหรอืรวม 

การเปล่ียนช่ือประเภทเรคคอรด์ในการวิเคราะห์ 
Oracle ไดใ้หค้วามสามารถในการเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ในการวเิคราะหส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์มาตรฐานทัง้หมด ผูดู้แลระบบของบรษิทัสามารถเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ใน Oracle 
CRM On Demand ได ้ชือ่ใหมเ่หลา่นี้จะแสดงในสว่นการวเิคราะหข์อง Oracle CRM On Demand 
ประเภทเรคคอรด์ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นชือ่จะปรากฏพรอ้มกบัชือ่ใหมใ่นประเภทเรือ่ง รายงาน และแผงควบคุม ตวัอย่างเชน่ ถา้ผูดู้แลระบบของบรษิทัเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์บรษิทัเป็น แพทย์ ใน 
Oracle CRM On Demand จะทําใหค้าํวา่ บรษิทั ถูกแทนทีใ่นคาํตอบและประเภทเรือ่งทัง้หมด ดงันัน้ ประเภทเรือ่ง ทีอ่ยู่บรษิทั จะกลายมาเป็น ทีอ่ยู่แพทย์ ประเภทเรือ่ง การวดับรษิทั 
จะกลายมาเป็น การวดัแพทย์ และอืน่ๆ เป็นตน้ 

Row_ID และ ID ออบเจกต ์
สาํหรบัประเภทเรคคอรด์แต่ละประเภทในประเภทเรือ่ง (เชน่ บรษิทั, กจิกรรม, สนิทรพัย ์และอืน่ๆ) ฟิลด์ Row_ID ในฐานขอ้มลูจะถูกแมปกบัชือ่ฟิลด ์ID <object> เชน่ 
คา่ใดคา่หนึง่ต่อไปนี้: ID บรษิทั, ID ลดี, ID คาํขอบรกิาร และอืน่ๆ 
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ฟิลดท่ี์กาํหนดเองท่ีได้รบัการปรบัให้เหมาะสม 
มติบิางอย่างมฟิีลด์ทีก่าํหนดเองทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเพือ่ลดเวลาในการสบืคน้เมือ่มกีารใชใ้นฟิลเตอร ์ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมจะอยู่ในโฟลเดอรท์ีม่ชี ือ่ทีล่งทา้ยดว้ย 
ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม หรอื การวดัทีก่าํหนดเองทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม เชน่ ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมของบรษิทั และ 
การวดัทีก่าํหนดเองทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมของโอกาสทางการขาย ฟิลด์ตวัเลขทีก่าํหนดเอง เชน่ ฟิลด์ประเภท CUR, INT หรอื NUM 
สามารถใชเ้ป็นการวดัในโฟลเดอรก์ารวดัทีก่าํหนดเองทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมได ้หากประเภทเรคคอรด์คอืออบเจกต์ทีใ่ชร้นัในประเภทเรือ่งเฉพาะ ตวัอย่างเชน่ 
ประเภทเรคคอรด์บรษิทัคอืออบเจกต์ทีใ่ชร้นัในประเภทเรือ่งประวตับิรษิทั 

มติบิางอย่างในประเภทเรือ่งแบบเรยีลไทมม์ฟิีลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมสาํหรบัการลดเวลาการสบืคน้เมือ่ใชใ้นฟิลเตอร์ ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมจะขึน้ตน้ดว้ยคาํวา่ รหสั หรอืลงทา้ยดว้ย 
UTC ตวัอย่างเชน่ มติบิรษิทัมฟิีลด์ประเภทบรษิทั และยงัมฟิีลด์รหสัประเภทบรษิทัซึง่เป็นเวอร์ชนัทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมของฟิลด์ประเภทบรษิทั หรอืฟิลด์วนัทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี UTC 
เป็นเวอรช์นัทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมของฟิลด์วนัทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี การใชฟิ้ลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมในฟิลเตอรจ์ะสรา้งการสบืคน้ไดเ้รว็กวา่ วธินีี้จะเรว็กวา่การใชฟิ้ลด์มาตรฐาน 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชฟิ้ลด์การฟิลเตอรท์ีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม โปรดดูที ่การใชฟิ้ลด์การฟิลเตอรท์ีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม (ในหน้า 966) 

 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัท่ีอยู่บริษทั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณสามารถรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและทีอ่ยู่ ในประเภทเรือ่งอืน่ คณุสามารถรายงานไดเ้ฉพาะทีอ่ยู่หลกัของบรษิทั อย่างไรกต็าม 
ประเภทเรือ่งนี้จะใหค้ณุรายงานทีอ่ยู่ทัง้หมดของบรษิทัพรอ้มกบัฟิลด์ทีก่าํหนดเอง รวมทัง้ทีอ่ยู่ทีห่ลายบรษิทัใชร้่วมกนั ประเภทเรือ่งนี้ไมม่กีารวดั 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ทีอ่ยู่ 

การวดั 
ไมม่ ี

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

โฟลเดอรฟิ์ลด์ทีก่าํหนดเองของทีอ่ยู่บรษิทัไดร้บัการแมปเขา้กบัฟิลด์ทีก่าํหนดเองของทีอ่ยู่บรษิทัเท่านัน้ หากทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัไดร้บัการเชือ่มโยงเขา้กบับรษิทั 
จะมเีฉพาะฟิลด์ทีก่ําหนดเองทีเ่พิม่เขา้ในทีอ่ยู่บรษิทัผา่นทางตวัเลอืกแกไ้ขเทา่นัน้ทีพ่รอ้มใชง้านสาํหรบัการรายงาน ไมร่วมถงึฟิลด์ทีก่าํหนดเองของทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 
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ประเภทเร่ืองการวิเคราะหข์องประวติัของบริษทัและคู่แข่ง 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้อนุญาตการรายงานของความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและคูแ่ขง่ของบรษิทั ประเภทเรือ่งนี้มคีวามคลา้ยคลงึกนักบัประเภทเรือ่งบรษิทัทีส่ดุ 
ความแตกต่างเพยีงประการเดยีวคอืประเภทเรือ่งนี้มมีติขิองคูแ่ขง่ ซึง่เป็นความสมัพนัธ์แบบหลายค่าต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั 
ประเภทเรือ่งนี้อนุญาตใหค้ณุสรา้งรายงานเพือ่แสดงคูแ่ขง่ทัง้หมดของบรษิทัหนึง่ เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายค่าระหวา่งบรษิทัและคู่แขง่ของบรษิทั 
จะไมส่ามารถรายงานบรษิทัทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัคูแ่ขง่ใดเลยโดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ แอททรบิวิทัง้หมดทีก่าํหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทัคูแ่ขง่ และมใีหใ้ชไ้ดส้าํหรบัการรายงานมดีงันี้:  

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บทบาท 

 บทบาทแบบยอ้นกลบั 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 วนัทีส่ ิ้นสดุ 

 จุดแขง็ 

 จุดอ่อน 

 ความเหน็ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 คูแ่ขง่บรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัที ่

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 
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 การวดับรษิทั 

 การวดัทีก่าํหนดเองของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวน (#) ของ SR 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดคาํขอบรกิาร 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนนาทใีนการปิดคาํขอบรกิาร 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด (นาท)ี 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขาย (นยิาม: จํานวนวนัโดยรวมในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายได ้

 รายได ้(000) 



การวเิคราะห ์

 

828  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายได ้

 รายได ้

 รายไดผ้ลติภณัฑ์ (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์(000) 

หมายเหตกุารใช้ 
ประเภทเรือ่งนี้เป็นหนึง่ในกลุม่ของประเภทเรือ่งทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั ประเภทเรือ่งทัง้หมดในกลุม่นี้มกีารวดัทีเ่หมอืนกนั และมมีติสิว่นมากรว่มกนั 
ความแตกต่างเพยีงประการเดยีวของประเภทเรือ่งในกลุม่นี้คอืมติแิรกในรายการมติถิูกระบุเป็นประเภทเรือ่งนัน้ๆ ประเภทเรือ่งในกลุม่นี้มดีงัต่อไปนี้: 

 ประวตับิรษิทัและคูแ่ขง่ 

 ประวตับิรษิทัและคูค่า้ 

 ประวตับิรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติับริษทัและคู่ค้า 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้จะใหร้ายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและคูค่า้ ประเภทเรือ่งนี้ใกลเ้คยีงกบัประเภทเรือ่งบรษิทั ซึง่มคีวามแตกต่างกนัเพยีงมกีารเพิม่มติคิูค่า้ 
ซึง่มคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั ประเภทเรือ่งนี้ใหค้ณุสรา้งรายการเพือ่แสดงคูค่า้ทัง้หมดของบรษิทั 
เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและบรษิทัคูค่า้ 
คณุจะไมส่ามารถรายงานบรษิทัทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทัคูค่า้อย่างน้อยหนึง่บรษิทัโดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ได้ แอททรบิวิทีก่าํหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทัคูค่า้ทีใ่ชส้าํหรบัการรายงานมดีงันี้: 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บทบาท 

 บทบาทแบบยอ้นกลบั 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 วนัทีส่ ิ้นสดุ 

 จุดแขง็ 

 จุดอ่อน 

 ความเหน็ 
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ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 คูค่า้ของบรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัที ่

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดับรษิทั 

 การวดัทีก่าํหนดเองของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวน (#) ของ SR 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 
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 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 อายุของ SR ทีเ่ปิดโดยเฉลีย่ 

 จํานวนวนัทีปิ่ด SR โดยเฉลีย่ 

 จํานวนนาททีีปิ่ด SR โดยเฉลีย่ 

 อายุของ SR ทีเ่ปิดโดยเฉลีย่ (นาท)ี 

 จํานวนวนัโดยเฉลีย่ในการปิดโอกาสทางการขาย (คาํอธบิาย: จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดโดยเฉลีย่ 

 รายได ้

 รายได ้(000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์

 รายไดเ้ฉลีย่ 

 รายได ้

 รายไดผ้ลติภณัฑ์ (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์(000) 

หมายเหตกุารใช้ 
ประเภทเรือ่งนี้เป็นหนึง่ในกลุม่ของประเภทเรือ่งทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั ประเภทเรือ่งทัง้หมดในกลุม่นี้มกีารวดัทีเ่หมอืนกนั และมมีติสิว่นมากรว่มกนั 
ความแตกต่างเพยีงประการเดยีวของประเภทเรือ่งในกลุม่นี้คอืมติแิรกในรายการมติถิูกระบุเป็นประเภทเรือ่งนัน้ๆ ประเภทเรือ่งในกลุม่นี้มดีงัต่อไปนี้: 

 ประวตับิรษิทัและคูแ่ขง่ 

 ประวตับิรษิทัและคูค่า้ 

 ประวตับิรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติับริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 
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วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้อนุญาตใหม้กีารรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทเรือ่งนี้แทบจะเหมอืนกนัทุกประการกบัประเภทเรือ่งบรษิทั 
แต่มขีอ้แตกต่างเพยีงประการเดยีวคอื จะมมีติบิรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์บรษิทัอยู่ดว้ย 
ประเภทเรือ่งนี้ทําใหค้ณุสามารถจดัทาํรายงานทีจ่ะแสดงบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของบรษิทัหนึ่งได ้
แต่เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทาํใหไ้มส่ามารถรายงานบรษิทัทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งน้อยหนึง่บรษิทัดว้ยประเภทเรือ่งนี้ได ้
แอททรบิวิทีส่มบูรณ์ซึง่กาํหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถรายงานไดม้ดีงัต่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บทบาท 

 บทบาทแบบยอ้นกลบั 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 วนัทีส่ ิ้นสดุ 

 จุดแขง็ 

 จุดอ่อน 

 ความเหน็ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 วนัที ่

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดับรษิทั 

 การวดัทีก่าํหนดเองของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่โีอกาสทางการขาย 
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 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวน (#) ของ SR 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 อายุของ SR ทีเ่ปิดโดยเฉลีย่ 

 จํานวนวนัทีปิ่ด SR โดยเฉลีย่ 

 จํานวนนาททีีปิ่ด SR โดยเฉลีย่ 

 อายุของ SR ทีเ่ปิดโดยเฉลีย่ (นาท)ี 

 จํานวนวนัโดยเฉลีย่ในการปิดโอกาสทางการขาย (คาํอธบิาย: จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดโดยเฉลีย่ 

 รายได ้

 รายได ้(000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์

 รายไดเ้ฉลีย่ 

 รายได ้

 รายไดผ้ลติภณัฑ์ (000) 
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 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์(000) 

หมายเหตกุารใช้ 
ประเภทเรือ่งนี้เป็นหนึง่ในกลุม่ของประเภทเรือ่งทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั ประเภทเรือ่งทัง้หมดในกลุม่นี้มกีารวดัทีเ่หมอืนกนั และมมีติสิว่นมากรว่มกนั 
ความแตกต่างเพยีงประการเดยีวของประเภทเรือ่งในกลุม่นี้คอืมติแิรกในรายการมติถิูกระบุเป็นประเภทเรือ่งนัน้ๆ ประเภทเรือ่งในกลุม่นี้มดีงัต่อไปนี้: 

 ประวตับิรษิทัและคูแ่ขง่ 

 ประวตับิรษิทัและคูค่า้ 

 ประวตับิรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัผู้ติดต่อของบริษทั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถรายงานเกีย่วกบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและผูต้ดิต่อ คณุสามารถใชเ้พือ่รายงานผูต้ดิต่อทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัหนึง่บรษิทั 
หรอืผูต้ดิต่อทีห่ลายบรษิทัใชร้ว่มกนั คณุไมส่ามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่รายงานเกีย่วกบับรษิทัทีไ่ม่เชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่ออืน่ใด หรอืรายงานเกีย่วกบัผูต้ดิต่อทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั ประเภทเรือ่งนี้ไมม่กีารวดั 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อ 

การวดั 
ไมม่ ี

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
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ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติับริษทั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหมุ้มมองขอ้มลูสรปุการวดัการทาํงานทีส่าํคญัของบรษิทัสาํหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทเรคคอรด์บรษิทัคอืประเภททีคุ่ณตอ้งการวเิคราะห ์
คณุสามารถใชป้ระเภทเรคคอรด์บรษิทัในการตอบคาํถามเกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษิทั: บรษิทัใดมจีํานวนคาํขอบรกิารสงูสดุ บรษิทัใดมจีํานวนโอกาสทางการขายสงูสดุ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณจดักลุม่และปรบัเพิม่การวดัในระดบัต่างๆ ตามบรษิทั, พืน้ทีข่องบรษิทั และมติวินัที ่การวเิคราะหท์ีเ่จาะลกึลงไปจะเกีย่วขอ้งกบัประเภทธุรกจิอืน่ซึง่ตอ้งใชป้ระเภทเรือ่งอืน่  

ประเภทความสมัพนัธ์ 
สรปุ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 วนัที ่

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 บรษิทัคูค่า้หลกั 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดับรษิทั 

 การวดัทีก่าํหนดเองของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ
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 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวน (#) ของ SR 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 อายุของ SR ทีเ่ปิดโดยเฉลีย่ 

 จํานวนวนัทีปิ่ด SR โดยเฉลีย่ 

 จํานวนนาททีีปิ่ด SR โดยเฉลีย่ 

 อายุของ SR ทีเ่ปิดโดยเฉลีย่ (นาท)ี 

 จํานวนวนัโดยเฉลีย่ในการปิดโอกาสทางการขาย (คําอธบิาย: จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดโดยเฉลีย่ 

 รายได ้

 รายได ้(000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์

 รายไดเ้ฉลีย่ 

 รายได ้

 รายไดผ้ลติภณัฑ์ (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์(000) 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
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ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัทีมของบริษทั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหว่างบรษิทัและผูใ้ชท้มี เนื่องจากเป็นไปไดท้ีจ่ะเชือ่มโยงบรษิทักบัสมาชกิทมีต่างๆ ใน Oracle CRM On 
Demand คณุสามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่จดัทาํรายการสมาชกิทมีทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั หรอืบรษิทัทัง้หมดทีผู่ใ้ชถู้กเพิม่เป็นสมาชกิทมี 
คณุไมส่ามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่รายงานในบรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัผูใ้ช ้หรอืรายงานในผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดเ้ชือ่มโยงกบับรษิทั ประเภทเรือ่งนี้ไม่มกีารวดั 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ทมีของบรษิทั 

 สมาชกิทมี 

การวดั 
ไมม่ ี

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติักิจกรรม 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณวเิคราะหก์ารวดักจิกรรมต่างๆ ตามกจิกรรม, บรษิทั, โอกาสทางการขาย, ลดี, แคมเปญ, ผูต้ดิต่อ, คาํขอบรกิาร และมติวินัที ่
เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงแต่ละเหตุการณ์และการโตต้อบกบัประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้ ประเภทเรือ่งนี้จงึอยู่ในระดบัตํ่าสดุ ซึง่หมายความวา่ตารางขอ้มลูกจิกรรมทีร่ะบุในประเภทเรือ่งนี้อาจมขีนาดใหญ่สดุ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณปรบัเพิม่และวเิคราะห์การวดักจิกรรมโดยใชม้ติทิีก่วา้งทีส่ดุ ซึง่ประกอบดว้ยตารางขอ้มลูอย่างน้อยสองตารางทีใ่หค้ณุสามารถจดัทาํรายงานโควตา้ผูใ้ชท้ีส่มัพนัธ์กบัการวดักจิกรรมได ้
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ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 กจิกรรม 

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัที ่

 ตวัแทนจําหน่าย 

 กจิกรรม 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 โควตา้ 

 คาํขอบรกิาร 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดักจิกรรม 

 การวดัทีก่าํหนดเองของกจิกรรม 

 การวดักจิกรรมแยกตามวนัทีจ่ดัทาํ 

 จํานวน (#) กจิกรรม (วนัทีจ่ดัทาํ) 

 จํานวน (#) ของการนดัหมาย (วนัทีจ่ดัทาํ) 

 จํานวน (#) กจิกรรมทีปิ่ด (วนัทีจ่ดัทาํ) 

 จํานวน (#) กจิกรรมทีเ่ปิด (วนัทีจ่ดัทาํ) 

 จํานวน (#) ของงาน (วนัทีจ่ดัทาํ) 

 การวดักจิกรรมแยกตามวนัทีอ่ ืน่ๆ 

 จํานวน (#) ของการนดัหมาย (วนัทีส่ ิ้นสดุ) 

 จํานวน (#) ของการนดัหมาย (วนัทีเ่ริม่ตน้) 

 จํานวน (#) ของงาน (วนัทีค่รบกาํหนด) 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่กีจิกรรม 
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 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) นดัหมายตามกาํหนดการ 

 จํานวน (#) ครัง้ทีโ่ทรออก 

 จํานวน (#) ครัง้ทีม่ผีูร้บั 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมทีปิ่ด 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมทีเ่ปิด 

 การวดัโควตา้ 

 มลูคา่โควตา้ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทั กจิกรรม และคาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

ฟิลดใ์ช้งานโซนเวลาของผูใ้ช้ 
โดยปกต ิเวลาทัง้หมดในรายงานประเภทเรือ่งการวเิคราะหจ์ะแสดงโซนเวลาของบรษิทั เพือ่ใหม้ัน่ใจในความสอดคลอ้งของขอ้มลูเวลา ไมว่า่ใครจะเป็นผูส้รา้งรายงานกต็าม 
มติกิจิกรรมประกอบดว้ยฟิลด์ต่อไปนี้: 

 เวลาสิน้สดุ 

 โซนเวลาของผูใ้ชส้าํหรบัเวลาสิ้นสดุ 

 เวลาทีเ่ริม่ตน้ 

 โซนเวลาของผูใ้ชส้าํหรบัเวลาเริม่ตน้ 

ฟิลด์ เวลาสิน้สดุ และ เวลาเริม่ตน้ จะรายงานเวลากจิกรรมในโซนเวลาของบรษิทั ฟิลด์ โซนเวลาของผูใ้ชส้าํหรบัเวลาสิน้สดุ และ โซนเวลาของผูใ้ชส้าํหรบัเวลาเริม่ตน้ 
จะรายงานขอ้มลูเดยีวกนักบัฟิลด์มาตรฐาน โดยจะรายงานในโซนเวลาทอ้งถิน่ของผูใ้ช ้
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัสินทรพัย ์

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณวเิคราะหก์ารวดัสนิทรพัย์ตามมติขิองบรษิทั สนิทรพัย์ ผลติภณัฑ์ และผูใ้ชไ้ด้ โดยใหค้ณุสามารถตดิตามสนิทรพัยแ์ละผลติภณัฑท์ีข่ายใหก้บัลกูคา้หรอืบรษิทั 
ประเภทเรือ่งนี้เป็นประเภทเรือ่งทีไ่มค่อ่ยไดใ้ชโ้ดยการแสดงเรคคอรด์สนิทรพัย์จะขึน้อยู่กบัการแสดงของเรคคอรด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 
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มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 สนิทรพัย์ 

 วนัที ่

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 ผลติภณัฑ์ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัสนิทรพัย์ 

 การวดัสนิทรพัย์แยกตามวนัทีซ่ ือ้ 

 จํานวน (#) ของสนิทรพัย ์

 ราคาซือ้ 

 ปรมิาณ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ราคาซือ้ 

 ปรมิาณโดยเฉลีย่ (Avg) 

 การวดัสนิทรพัย์แยกตามวนัทีส่ง่สนิคา้ 

 จํานวน (#) ของสนิทรพัย ์

 ราคาซื้อ 

 ปรมิาณ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ราคาซือ้ 

 ปรมิาณโดยเฉลีย่ (Avg) 

 จํานวน (#) ของสนิทรพัย ์

 ราคาซือ้ 

 ปรมิาณ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ราคาซือ้ 

 ปรมิาณโดยเฉลีย่ (Avg) 

หมายเหตกุารใช้ 
คณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัสนิทรพัยไ์ดโ้ดยใชม้ติ ิผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ มติบิรษิทัจะรวมถงึลําดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
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ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติักิจกรรมการติดต่อ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งประวตักิจิกรรมการตดิต่อชว่ยใหผู้จ้ดัการฝา่ยขายและพนักงานขายสามารถวเิคราะหข์อ้มลูกจิกรรมการตดิต่อแยกตามบญัช ีผูต้ดิต่อ กจิกรรม เจา้ของ ผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ และวนัที ่
สิง่ทีแ่ตกต่างจากประเภทเรือ่งประวตักิจิกรรมคอื การวดัของประเภทเรือ่งประวตักิจิกรรมการตดิต่อจะอา้งองิตามประเภทเรคคอรด์ Life Sciences ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม ซึง่ไดแ้ก่ 
ผลติภณัฑท์ีใ่หร้ายละเอยีด ตวัอย่างทีใ่ห ้คาํขอตวัอย่าง รายการคาํขอตวัอย่าง และสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้
ซึง่หมายความวา่กจิกรรมทีไ่มม่เีรคคอรด์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ย่อยทีเ่กีย่วขอ้งเหลา่นี้อย่างน้อยหนึง่รายการ จะไมส่ามารถรายงานโดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ได ้

คณุสามารถใชม้ติชินดิผลติภณัฑเ์พือ่สรปุการวดักจิกรรมการตดิต่อสาํหรบัระดบัต่างๆ ของลาํดบัชัน้ผลติภณัฑ์ เชน่ แบรนด์ ตลาดย่อย และตลาด 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อ 

 กจิกรรมการตดิต่อ 

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 ผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู 

 คาํขอตวัอย่าง 

 ตวัอย่างยาทีใ่ห ้

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดักจิกรรมการตดิต่อ 
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 การวดัทีก่าํหนดเองของผลติภณัฑท์ีใ่หร้ายละเอยีด 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 การวดัทีก่าํหนดเองของคาํขอตวัอยา่ง 

 การวดัทีก่าํหนดเองของตวัอย่างยาทีใ่ห ้

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมการตดิต่อ 

 จํานวน (#) ของรายละเอยีดการตดิต่อตามผลติภณัฑ์ 

 จํานวน (#) ผลติภณัฑท์ีใ่หร้ายละเอยีดของการตดิต่อ 

 จํานวน (#) ของสนิคา้สง่เสรมิการขายของการตดิต่อทีใ่ห ้

 จํานวน (#) ของรายการคาํขอตวัอย่างการตดิต่อ 

 จํานวน (#) ของคาํขอตวัอย่างการตดิต่อ 

 จํานวน (#) ของตวัอย่างการตดิต่อทีใ่ห ้

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวนสนิคา้สง่เสรมิการขายทีใ่ห ้

 จํานวน (#) ของรายการคาํขอตวัอยา่ง 

 จํานวน (#) ของตวัอย่างยาทีใ่ห ้

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั คณุสามารถรายงานเรคคอรด์การตดิต่อผูเ้ขา้รว่ม การตดิต่อบรษิทั 
และการตดิตอ่ของผูต้ดิตอ่ และการวดัทีเ่ชือ่มโยงกบัการตดิต่อเหลา่นี้ได้ 

จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่แสดงถงึปรมิาณของผูต้ดิต่อหลกัต่างๆ ไมใ่ชผู่ต้ดิต่อทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัการตดิตอ่นัน้ๆ 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัแคมเปญ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 
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วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหส้ามารถทาํการวเิคราะห์แคมเปญโดยรวมไดต้ามมติแิคมเปญ ผูใ้ช ้และวนัที ่พืน้ทีน่ี้ทําใหค้ณุสามารถวเิคราะหผ์ลลพัธ์ ประสทิธภิาพ และผลตอบแทนการลงทนุ (ROI) 
ของแคมเปญได ้และนอกจากนี้ยงัมกีารวดัผลทีจ่ะชว่ยแกไ้ขปญัหาในการบรรลเุป้าหมายของแคมเปญและปรบัปรงุแคมเปญในอนาคตอกีดว้ย 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 แคมเปญ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 วนัที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดั 

 จํานวน (#) ของแคมเปญ 

 จํานวน (#) ของแคมเปญทีใ่ชง้าน 

 จํานวน (#) ของแคมเปญทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 

 จํานวน (#) ของแคมเปญทีว่างแผน 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวน (#) ของบรษิทัสาํหรบัแคมเปญ 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่สาํหรบัแคมเปญ 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของงบประมาณ (นยิาม: ตน้ทนุคณูดว้ย 100 แลว้หารดว้ยตน้ทนุทีจ่ดัทํางบประมาณ) 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของลดีเป้าหมายทีบ่รรลผุล (นยิาม: จํานวนลดีคูณดว้ย 100 แลว้หารดว้ยลดีเป้าหมาย) 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของเป้าหมายรายไดท้ีบ่รรลผุล (นยิาม: จํานวนรายไดท้ีปิ่ดคูณดว้ย 10 แลว้หารดว้ยเป้าหมายรายได)้ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) วนัในการปิดโอกาสทางการขาย (นยิาม: จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 วนัในการแปลงคา่ลดีโดยเฉลีย่ (นยิาม: จํานวนวนัระหว่างวนัทีจ่ดัทาํลดีและวนัทีแ่ปลงคา่ลดีหารดว้ยจํานวนลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขาย) 

 ตน้ทนุต่อการขายทีปิ่ด (นยิาม: ตน้ทนุหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 ตน้ทนุเฉลีย่ต่อการขายทีปิ่ด (นยิาม: ตน้ทนุเฉลีย่หารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 ตน้ทนุต่อลดี (นยิาม: ตน้ทนุหารดว้ยจํานวนลดี) 
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 ตน้ทนุเฉลีย่ต่อลดี (นยิาม: ตน้ทนุเฉลีย่หารดว้ยจํานวนลดี) 

 อตัราการแปลงคา่ลดี (นยิาม: จํานวนลดีทีก่ลายเป็นลกูคา้ แสดงเป็นเปอรเ์ซน็ต์) 

 รายได ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิดโดยเฉลีย่ 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขาย (นยิาม: ยอดรวมจํานวนโอกาสทางการขายทีช่นะหารดว้ยยอดรวมจํานวนโอกาสทางการขายทีช่นะและแพ)้ 

 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 

หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัการตอบกลบัแคมเปญ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

หมายเหตุ: ขอ้มลูการตอบกลบัแคมเปญถูกจํากดัไวส้าํหรบัขอ้มลูจากแคมเปญ Oracle Email Marketing On Demand เทา่นัน้ 
โดยจะไมแ่สดงขอ้มลูการตอบกลบัสาํหรบัแคมเปญทีม่กีารป้อนขอ้มลูผา่นอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชข้อง Oracle CRM On Demand และ Oracle Email Marketing On 
Demand ถูกยกเลกิแลว้และไมส่ามารถเริม่แคมเปญใหมไ่ด้ คณุสามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้ต่อไปไดใ้นการรายงานขอ้มลูแคมเปญทีม่อียู่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ทําใหค้ณุสามารถวเิคราะหข์อ้มลูแคมเปญได ้ซึง่รวมถงึขอ้มลูการตอบกลบัจากแคมเปญ Oracle Email Marketing On Demand 
โดยเป็นการเสรมิประเภทเรือ่งของแคมเปญ ซึง่จะใหข้อ้มลูประสทิธภิาพของแคมเปญ ชว่ยใหบ้รษิทัสามารถวเิคราะหก์ารตอบกลบัแคมเปญ Oracle Email Marketing On 
Demand โดยการตอบคาํถามต่อไปนี้: มผีูไ้ดร้บัแคมเปญกีค่น ในจํานวนนี้มผีูต้อบกลบักีค่น พวกเขาตอบกลบัอย่างไร ใชเ้วลาในการตอบกลบันานเทา่ใด และอืน่ๆ เป็นตน้ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 ผูร้บัแคมเปญ 

 การตอบกลบัแคมเปญ 

 วนัที ่
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การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดั 

 จํานวน (#) ผูร้บั การวดันี้จะองิตามฟิลด์ผูร้บัแคมเปญ 

 จํานวน (#) ของการเบาซแ์บบ Hard การวดันี้จะองิตามการตอบกลบัประเภท: ยา้ยทีอ่ยู ่ทีอ่ยู่ไมถู่กตอ้ง และผูส้ง่ไมถู่กตอ้ง 

 จํานวน (#) ของการเบาซแ์บบ Soft การวดันี้จะองิตามการตอบกลบัประเภท: ปญัหาของเมลบ์อกซ ์ปญัหาของระบบ ปญัหาของเครอืขา่ย ปญัหาโปรโตคอล ปญัหาความปลอดภยั 
ขอ้ความใหญ่เกนิไป พกัรอ้น และวธิสีดุทา้ย 

 จํานวน (#) ของผูต้อบกลบั การวดันี้จะองิตามสถานะการสง่ 

 จํานวน (#) ของการตอบกลบั การวดันี้จะองิตามสถานะการสง่ 

 จํานวน (#) ของการตอบกลบัทีเ่ปิด การวดันี้จะองิตามการตอบกลบัประเภทขอ้ความทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของการคลกิ การวดันี้จะองิตามการตอบกลบัประเภทการคลกิ 

 จํานวน (#) ของการเปิดเผย การวดันี้จะองิตามการตอบกลบัประเภทรายการทีเ่ปิดเผย 

 จํานวน (#) ของการปกปิด การวดันี้จะองิตามการตอบกลบัประเภทรายการทีป่กปิด 

 จํานวน (#) ของการเปิดเผยทัง้หมด การวดันี้จะองิตามการตอบกลบัประเภทการเปิดเผยทัง้หมด 

 จํานวน (#) ของการปกปิดทัง้หมด การวดันี้จะองิตามการตอบกลบัประเภทการปกปิดทัง้หมด 

 จํานวนวนัเฉลีย่ (คา่เฉลีย่) ในการตอบกลบั การวดันี้จะองิตามสถานะการสง่ 

หมายเหตกุารใช้ 
การวดัการตอบกลบัแคมเปญจะขึน้อยู่กบัสถานะการสง่ หรอืประเภทการตอบกลบั ตวัอย่างเชน่ จํานวนของการเบาซแ์บบ Hard จะองิตามประเภทการตอบกลบั ไมใ่ชส่ถานะการสง่ 
แมว้า่สถานะการสง่จะเป็นการเบาซแ์บบ Hard กต็าม 

มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัท่ีอยู่ผูติ้ดต่อ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณสามารถรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งผูต้ดิต่อและทีอ่ยู ่ในประเภทเรือ่งอืน่ คณุสามารถรายงานไดเ้ฉพาะทีอ่ยู่หลกัของผูต้ดิต่อ อย่างไรกต็าม 
ประเภทเรือ่งนี้จะใหค้ณุรายงานทีอ่ยู่ทัง้หมดของผูต้ดิต่อ รวมทัง้ทีอ่ยู่ทีผู่ต้ดิต่อหลายคนใชร้ว่มกนั ประเภทเรือ่งนี้ไม่มตีารางขอ้มลูหรอืการวดัใดๆ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 
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มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อ 

 ทีอ่ยู่ 

การวดั 
ไมม่ ี

หมายเหตกุารใช้ 
มติผิูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัผู้ติดต่อ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
คณุสามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้ในการรายงานการวดัผูต้ดิต่อตามผูต้ดิต่อ บรษิทั แคมเปญ ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ และมติวินัที ่
ระดบัรายละเอยีดของประเภทเรือ่งนี้ถูกกาํหนดไวท้ีห่นึ่งแถวสาํหรบัผูต้ดิต่อแต่ละรายการทีส่รา้งขึน้ใน Oracle CRM On Demand 
ประเภทเรือ่งนี้จะใหค้ณุตอบคาํถามต่อไปนี้ไดอ้ย่างรวดเรว็: พนกังานทีม่ผีูต้ดิต่อมากทีส่ดุ 10 อนัดบัแรก บรษิทัใดทีไ่มม่ผีูต้ดิต่อเลย แคมเปญใดทีใ่หญ่ทีส่ดุแยกตามผูต้ดิต่อ 
จํานวนลูกคา้เป้าหมายทีผู่ต้ดิต่อรายนัน้ๆ สามารถนํามาทีบ่รษิทัได ้

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัที ่

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 
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การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัผูต้ดิต่อ 

 จํานวน (#) ลกูคา้ 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ลกูคา้เป้าหมาย 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัความสนใจของผู้ติดต่อ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิวามสนใจของผูต้ดิต่อ ชว่ยใหค้ณุสามารถจดัทาํรายงานเกีย่วกบัความสนใจของผูต้ดิตอ่ในแงข่องผูต้ดิต่อ 
รายงานนี้ชว่ยใหท้ีป่รกึษาและผูจ้ดัการของพวกเขาสามารถพจิารณาความสนใจและงานอดเิรกของลูกคา้ อกีทัง้เลอืกของขวญัทีม่คีวามหมายต่อลกูคา้ของพวกเขา ซึง่อา้งองิจากความสนใจดงักลา่ว 
อย่างเชน่ การแขง่กอลฟ์ ดว้ยวธินีี้ ทีป่รกึษาสามารถสรา้งความสมัพนัธ์เชงิลกึกบัลูกคา้ พรอ้มทัง้พบปะกบัเพือ่นและครอบครวัของลกูคา้ดว้ย กจิกรรมเหลา่นี้อาจเป็นการทาํใหเ้กดิธุรกจิใหม่ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 วนัที ่

 ความสนใจของผูต้ดิตอ่ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัความสนใจของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวนความสนใจของผูต้ดิต่อ 
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หมายเหตกุารใช้ 
มติผิูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัรายได้ของผูติ้ดต่อ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งประวตัริายไดข้องผูต้ดิต่อชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะหข์อ้มลูรายไดจ้ากผลติภณัฑ์แยกตามผูต้ดิต่อ ผลติภณัฑ์ ชนดิผลติภณัฑ์ เจา้ของ และวนัที ่
การวดัในประเภทเรือ่งนี้ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้: 

 จํานวน (#) ผลติภณัฑ์ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของผลติภณัฑ ์

 รายไดเ้ฉลีย่ 

ตวัเลอืกนี้ชว่ยใหผู้ใ้ชจ้ดัทาํรายงานแสดงประเภทต่างๆ ของรายไดจ้ากผลติภณัฑใ์นชว่งเวลา เชน่ รายไดท้ีค่าดไวเ้ทยีบกบัรายไดต้ามจรงิ 
การเปรยีบเทยีบนี้ช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจเกีย่วกบัแนวโน้มรายไดแ้ละการขายผลติภณัฑแ์ยกตามผูต้ดิต่อไดด้ขี ึน้ คณุใชม้ติชินดิผลติภณัฑเ์พือ่สรปุการวดัรายไดข้องผูต้ดิต่อสาํหรบัลาํดบัชัน้ผลติภณัฑใ์นระดบัต่างๆ 
เชน่ แบรนด์ ตลาดย่อย และตลาด 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 ผลติภณัฑ์ 

 รายไดข้องผูต้ดิตอ่ 

 วนัที ่

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัรายไดข้องผูต้ดิต่อ 

 จํานวนเฉลีย่ (#) ของผลติภณัฑ ์
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 จํานวน (#) ผลติภณัฑ์ 

 รายไดเ้ฉลีย่ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติผิูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัทีมของผูติ้ดต่อ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถรายงานเกีย่วกบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งผูต้ดิต่อและสมาชกิทมี 
คณุสามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่แสดงสมาชกิทมีทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อและผูต้ดิต่อทัง้หมดทีผู่ใ้ชไ้ดถู้กเพิม่เป็นสมาชกิทมี 
คณุยงัสามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่รายงานเกีย่วกบับรษิทัหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อ คณุไมส่ามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่รายงานเกีย่วกบัผูต้ดิตอ่ทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัผูใ้ชอ้ืน่ใด 
หรอืไมส่ามารถใชเ้พือ่รายงานเกีย่วกบัผูใ้ชท้ีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่อ ประเภทเรือ่งนี้ไมม่ตีารางขอ้มูลและการวดั 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อ 

 สมาชกิทมี 

การวดั 
ไมม่ ี

หมายเหตกุารใช้ 
มติผิูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัออบเจกตท่ี์กาํหนดเองและโอกาสทางการขาย 
หวัขอ้นี้ครอบคลมุประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัติ่อไปนี้: 
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 ประวตัอิอบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และโอกาสทางการขาย 

 ประวตัอิอบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2 และโอกาสทางการขาย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหว่างออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 01, 02 และประวตัโิอกาสทางการขาย 
ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขายจะซํา้กนัและใสเ่พิม่ดว้ยมติอิอบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และ 2 บ่อยครัง้ทีบ่รษิทัออกแบบออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และ 2 ใหม่ 
และตอ้งการรายงานเกีย่วกบัออบเจกต์ทีอ่อกแบบใหมเ่หลา่นี้กบัโอกาสทางการขาย 
เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงถงึความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งโอกาสทางการขายและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และ 2 โอกาสทางการขายทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และ 
2 อย่างน้อยหนึง่อนิสแตนซ์ จงึไมส่ามารถรายงานโดยใชป้ระเภทเรือ่งเหลา่นี้ได ้

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 พืน้ที ่

การวดั 
 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัโอกาสทางการขายทีก่าํหนดเอง 

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี
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 การวดัโอกาสทางการขายแยกตามวนัทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ทีม่โีอกาสทางการขาย (Optys) 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวน (#) ของวนัในขัน้ตอน 

 ขนาดขอ้ตกลงเฉลีย่ (Avg) 

 รอบการขายเฉลีย่ (Avg) 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 อตัราแพข้องโอกาสทางการขาย 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขาย 

 รายได ้

 การวดัทีก่าํหนดเองทีป่รบัใหเ้หมาะสมของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ทีม่โีอกาสทางการขาย (Optys) 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวน (#) ของวนัในขัน้ตอน 

 ขนาดขอ้ตกลงเฉลีย่ (Avg) 

 รอบการขายเฉลีย่ (Avg) 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายไดท้ีค่าดไว ้(000) 

 อตัราแพข้องโอกาสทางการขาย 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขาย 

 รายไดเ้มือ่ปิดในไตรมาสทีผ่า่นมา 

 รายไดเ้มือ่ปิดในไตรมาสทีผ่า่นมา (000) 

 รายไดโ้อกาสทางการขายในไตรมาสทีผ่า่นมา 

 รายไดโ้อกาสทางการขายในไตรมาสทีผ่า่นมา (000) 

 รายได ้

 รายได ้(000) 
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หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัการลงทะเบียนข้อตกลง 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งทีร่ายงานการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะใหข้อ้มลูวา่คูค่า้ของคุณใชก้ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงอย่างไร และผลกระทบของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงนัน้ต่อธุรกจิของคุณ ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถดําเนนิการต่อไปนี้: 

 สรา้งรายงานเพือ่แสดงจํานวนรายไดท้ีค่าดการณ์จากการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 กาํหนดจํานวนวนัโดยเฉลีย่ทีต่อ้งใชใ้นการอนุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 กาํหนดเปอรเ์ซน็ต์ของโอกาสทีไ่ดล้งทะเบยีน 

 รายงานจํานวนการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ป็นผลจากโอกาสทางการขายใหม่ 

 กาํหนดระยะเวลาโดยเฉลีย่ของการบงัคบัใชก้ารลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 รายงานการเปลีย่นแปลงของรายไดจ้ากการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นรายไตรมาส 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัที ่

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 ผูอ้นุมตัขิ ัน้สดุทา้ย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 บรษิทัคูค่า้หลกั 
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การวดัท่ีไม่ใช้วนัท่ีปิด 
การวดัต่อไปนี้ไมไ่ดย้ดึตาม วนัทีปิ่ด ของการลงทะเบยีน: 

 การวดัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 การวดัทีก่าํหนดเองของการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีไ่มม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงสาํหรบัโอกาสทางการขายใหม ่

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงสาํหรบัลกูคา้ทีม่อียู่ 

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงสาํหรบัลกูคา้ใหม่ 

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีแ่ปลงเป็นโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีร่อการอนุมตั ิ

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีอ่นุมตัแิลว้ 

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีห่มดอาย ุ

 จํานวน (#) วนัทีร่อการอนุมตั ิ

 คา่เฉลีย่ (Avg) ของวนัทีอ่นุมตั ิ

 ชว่งการตรวจสอบโดยเฉลีย่ (วนั) 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีอ่นุมตัแิลว้ 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีป่ฏเิสธ 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีส่ง่คนื 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีแ่ปลงเป็นโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีส่าํเรจ็ 

การวดัท่ีใช้วนัท่ีปิด 
การวดัต่อไปนี้ยดึตาม วนัทีปิ่ด ของการลงทะเบยีน: 

 การวดัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 ขนาดการซือ้ขายรวมของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิด 

 ขนาดการซือ้ขายรวมโดยเฉลีย่ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิด 

 รายไดร้วมจากการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 รายไดร้วมโดยเฉลีย่จากการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 รายไดร้วมจากการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเมือ่ไตรมาสทีแ่ลว้ 

 รายไดร้วมโดยเฉลีย่จากการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเมือ่ไตรมาสทีแ่ลว้ 
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หมายเหตกุารใช้ 
มติผิูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่ช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัรายได้จากผลิตภณัฑข์องการลงทะเบียนข้อตกลง 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งประวตัริายไดจ้ากผลติภณัฑก์ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงจะชว่ยใหค้ณุระบุแนวโน้มและความโน้มเอยีงของรายการสนิคา้ในการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
ซึง่จะช่วยใหค้ณุจดัทาํการสบืคน้พืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัรายไดจ้ากผลติภณัฑก์ารลงทะเบยีนขอ้ตกลงโดยใชแ้อททรบิวิขนาดหลกั ซึง่จะชว่ยคุณตอบคาํถามต่างๆ เชน่: 

 รายไดส้งูสดุทีค่าดหวงัจากผลติภณัฑห์นึง่ในการลงทะเบยีนขอ้ตกลงหนึง่คอืเทา่ใด 

 หากพจิารณาจากเฉพาะการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิดอยู ่รายไดเ้ฉลีย่ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงแต่ละรายการคอืเทา่ใด (ตามทีค่าํนวณจากเรคคอรด์รายได)้ 

 มผีลติภณัฑ์ทีไ่ม่ซํ้ากนัทีอ่า้งองิถงึในการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทัง้หมดเทา่ใด (ไมค่าํนงึถงึสถานะการอนุมตั)ิ 

 ผลติภณัฑส์งูสดุของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิดอยู่ทัง้หมดคอือะไร: แยกตามยอดรวมปรมิาณ, ตามยอดรวมรายได,้ ตามสกลุเงนิ, 
ตามปรมิาณเฉลีย่สาํหรบัการลงทะเบยีนขอ้ตกลงแต่ละรายการ หรอืตามรายไดเ้ฉลีย่ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงแต่ละรายการ 

 แสดงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิดอยู่ทัง้หมดทีม่รีายการสนิคา้รายไดจ้ากผลติภณัฑอ์ย่างน้อยหนึง่รายการทีม่ปีรมิาณเทา่กบัศนูย์หรอืเป็นนลั หรอืมรีาคาเทา่กบัศูนย์หรอืเป็นนัล 

 ผลติภณัฑส์งูสดุในไตรมาสทีผ่า่นมาคอือะไร: แยกตามปรมิาณ, ตามรายได,้ ตามสกลุเงนิ, ตามปรมิาณเฉลีย่ต่อการลงทะเบยีนขอ้ตกลง 
หรอืตามรายไดเ้ฉลีย่ของการลงทะเบยีนขอ้ตกลงแต่ละรายการ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หนึง่ค่าต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 โอกาสทางการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 วนัที ่(องิตามวนัทีปิ่ดของการลงทะเบยีนขอ้ตกลง) 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 บรษิทัคูค่า้หลกั (ใชไ้ดเ้ฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้) 

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 
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การวดั 
ประเภทเรือ่งมกีารวดัต่อไปนี้: 

 การวดัรายไดจ้ากผลติภณัฑ์การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 การวดัทีก่าํหนดเองของรายไดจ้ากผลติภณัฑก์ารลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชันโีดยเฉลีย่ 

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชันโีดยเฉลีย่ 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 จํานวน (#) ผลติภณัฑ์ 

 จํานวน (#) ผลติภณัฑใ์นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีไ่มม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ผลติภณัฑใ์นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิด 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของผลติภณัฑใ์นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีไ่ม่มโีอกาสทางการขาย 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของผลติภณัฑใ์นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิด 

 ราคาเฉลีย่ 

 ปรมิาณเฉลีย่ 

 ยอดรวมรายไดใ้นไตรมาสทีผ่า่นมาโดยเฉลีย่ 

 รายไดเ้ฉลีย่ 

 ยอดรวมปรมิาณในการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีไ่มม่โีอกาสทางการขายโดยเฉลีย่ 

 ยอดรวมปรมิาณในการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิดโดยเฉลีย่ 

 ยอดรวมรายไดใ้นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีไ่มม่โีอกาสทางการขายโดยเฉลีย่ 

 ยอดรวมรายไดใ้นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิดโดยเฉลีย่ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของผลติภณัฑ ์(ต่อการลงทะเบยีนขอ้ตกลง) 

 ยอดรวมรายไดใ้นไตรมาสทีผ่า่นมา 

 ยอดรวมรายไดใ้นไตรมาสทีผ่า่นมา (000) 

 ปรมิาณรวม 

 ปรมิาณรวม (000) 

 ยอดรวมปรมิาณในการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีไ่มม่โีอกาสทางการขาย 

 ยอดรวมปรมิาณในการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิด 

 ยอดรวมรายได ้

 ยอดรวมรายได ้(000) 

 ยอดรวมรายไดใ้นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีไ่มม่โีอกาสทางการขาย 

 ยอดรวมรายไดใ้นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีไ่มม่โีอกาสทางการขาย (000) 

 ยอดรวมรายไดใ้นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิด 
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 ยอดรวมรายไดใ้นการลงทะเบยีนขอ้ตกลงทีเ่ปิด (000) 

 บรษิทัคูค่า้หลกั 

หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัตวัแทนจาํหน่าย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition เทา่นัน้ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัติวัแทนจําหน่ายชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะหป์ระวตัติวัแทนจําหน่ายในสว่นทีเ่กีย่วกบัคาํขอบรกิารและกจิกรรม 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ตวัแทนจําหน่าย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 วนัที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัตวัแทนจําหน่าย 

 การวดัทีก่าํหนดเองของตวัแทนจําหน่าย 

 จํานวนตวัแทนจําหน่าย 

 จํานวนคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมทีปิ่ด 
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หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติักิจกรรม 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เทา่นัน้ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
กจิกรรมทางการตลาดอาจเป็นไดท้ัง้กจิกรรมสง่เสรมิการขายหรอืกจิกรรมการศกึษาทีม่พีนกังานฝา่ยขายหรอืผูเ้ชีย่วชาญสาขาอืน่เขา้รว่ม ในมมุมองของบรษิทั ประเภทกจิกรรมทางการตลาดไดแ้ก:่ 

 ระดบัพนักงานขาย ดําเนนิการโดยผูจ้ดัการหรอืพนกังานขายตัง้แต่หนึง่คนขึน้ไป 

 ระดบัองคก์รหรือระดบัประเทศ กจิกรรมการฝึกอบรมหรอืการประชุมระดบัประเทศสาํหรบักลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทีก่าํหนด 

คณุสามารถวางแผนกจิกรรมในระดบัประเทศสาํหรบัผลติภณัฑ์หรอืชว่งเวลาทีร่ะบุ และจดัสรรทรพัยากรตามพื้นที ่ดสิตรกิต์ หรอืพนักงานขาย ตวัอย่างเชน่ 
บรษิทัยาจะตอ้งใชก้ารวดัและขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมทางการแพทย์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมการขายและการตลาด ในมมุมองของการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด 
รายงานจะใหข้อ้มลูกบับรษิทัเพือ่ใหบ้รษิทัสามารถควบคุมงบประมาณและใหค้วามมัน่ใจวา่จะมคีวามคลาดเคลือ่นเพยีงเลก็น้อยหรอืไม่มเีลย 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 วนัที ่

 กจิกรรม 

 ผูไ้ดร้บัเชญิ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดักจิกรรม 

 จํานวนกจิกรรม 

 จํานวนผูไ้ดร้บัเชญิ 

 สว่นเกนิ/สว่นขาดของงบประมาณ  
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(คาํอธบิาย: สว่นต่างระหวา่งงบประมาณกจิกรรมและต้นทุนกจิกรรม) 

 งบประมาณกจิกรรม  

การวดังบประมาณกจิกรรมจะมาจากมติ ิเมือ่มกีารใชเ้ฉพาะมติกิจิกรรม การวดัจะเป็นผลรวมของค่าในฟิลด์มติ ิอย่างไรกต็าม เมือ่มกีารใชม้ติอิืน่ๆ (โดยเฉพาะผูไ้ดร้บัเชญิ) 
การวดัจะคาํนวณเป็นคา่ฟิลด์มติสิงูสดุ 

 ตน้ทนุกจิกรรม  

(คาํอธบิาย: ตน้ทุนกจิกรรมสาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางการตลาด) 

หมายเหตกุารใช้ 
หากบรษิทัของคุณเปลีย่นชือ่ทีแ่สดงของกจิกรรมเป็นชือ่ทีก่าํหนดเอง ชือ่ดงักลา่วจะปรากฏในรายงานของคณุ 

ในรลีสีกอ่นหน้ารลีสี 29 รายงานทีม่มีติชินดิผลติภณัฑแ์ละมติกิจิกรรมจะไมส่รา้งผลลพัธ์ใดๆ หากไมม่ผีลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมดงักลา่ว ลกัษณะนี้ไดม้กีารเปลีย่นแปลงแลว้ในรลีสี 29 
และขณะนี้ชนดิผลติภณัฑไ์มต่อ้งอาศยัความเกีย่วขอ้งระหวา่งกจิกรรม-ผลติภณัฑแ์ลว้  

กิจกรรมท่ีไมมี่ผูไ้ด้รบัเชิญ 
กจิกรรมทีม่ผีูไ้ดร้บัเชญิทัง้หมดศนูย์รายจะไมร่วมอยู่ในรายงาน ยกเวน้ในกรณพีเิศษเดยีว วธิเีดยีวทีก่จิกรรมทีม่ผีูไ้ดร้บัเชญิเป็นศูนย์จะปรากฏในรายงานไดก้ค็อืการใชเ้ฉพาะมติกิจิกรรมเท่านัน้ 
(ไมต่อ้งเพิม่มติทิีส่อง) และไมต่อ้งรวมการวดัใดๆ 

 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัครวัเรือน 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิรวัเรอืนจะชว่ยใหส้ามารถสรา้งรายงานเกีย่วกบัครวัเรอืนในมติผิูต้ดิต่อ ประเภทเรือ่งนี้ทาํใหท้ีป่รกึษาและผูจ้ดัการของตนสามารถตอบคาํถามต่างๆ เชน่คาํถามต่อไปนี้: 

 ลกูคา้รายใดเป็นของครวัเรอืนใด 

 ทรพัย์สนิของครวัเรอืนในสมดุบนัทกึทางธุรกจิของฉันมกีารจดัแบ่งระหวา่งลูกคา้ของฉันอย่างไร 

 ครวัเรอืนอนัดบัตน้ๆ ในแงย่อดรวมมูลคา่สนิทรพัย์คอืรายใด 

ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิรวัเรอืนยงัมมีติพิอรต์โฟลโิอทีส่ามารถใชใ้นการรายงานขอ้มลูของพอรต์โฟลโิอทีเ่ชือ่มโยงของผูต้ดิตอ่ของครวัเรอืน 
โปรดทราบวา่พอรต์โฟลโิอมเีพยีงความสมัพนัธ์แบบทางออ้มกบัครวัเรอืนเทา่นัน้ (ผา่นทางผูต้ดิต่อ) ดงันัน้จงึไมส่ามารถใชแ้อททรบิวิมติขิองพอรต์โฟลโิอเพือ่การวเิคราะห์การวดัของครวัเรอืนไดโ้ดยตรง 
คณุสามารถรวมรายงานครวัเรอืนกบัรายงานพอร์ตโฟลโิอเขา้ดว้ยกนัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแกลู่กคา้โดยมองวา่ลูกคา้เป็นสมาชกิของครวัเรอืน 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 
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 ผูต้ดิต่อ 

 ครอบครวั 

 ผูต้ดิต่อของครวัเรอืน 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัของครวัเรอืน 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืน 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืน 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืนเฉลีย่ 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืนเฉลีย่ 

 ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน 

 ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน 

 ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืนเฉลีย่ 

 ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน 

 ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน 

 ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืนเฉลีย่ 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืนเฉลีย่ 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของผูต้ดิต่อ 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ 

 ยอดรวมสนิทรพัย์เฉลีย่ 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของผูต้ดิตอ่ 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่าย 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายเฉลีย่ 

 ยอดรวมรายไดข้องผูต้ดิตอ่ 

 ยอดรวมรายได ้

 ยอดรวมรายไดเ้ฉลีย่ 

 ยอดรวมหนี้สนิผูต้ดิต่อ 

 ยอดรวมหนี้สนิ 
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 ยอดรวมหนี้สนิเฉลีย่ 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองผูต้ดิต่อ 

 ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธ ิ

 ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธเิฉลีย่ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของครวัเรอืน 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ทีท่บ 

 จํานวน (#) ของคาํขอบรกิารทีท่บ 

 จํานวน (#) ของลดีทีท่บ 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของคาํขอบรกิารผูต้ดิต่อ 

 จํานวน (#) ของลดีผูต้ดิต่อ 

 จํานวน (#) ของครวัเรอืน 

หมายเหตกุารใช้ 
มติผิูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัลีด 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณวเิคราะหก์ารวดัลดีดว้ยบรษิทั พืน้ทีข่องบรษิทั แคมเปญ ผูต้ดิต่อ วนัที ่ลดี โอกาสทางการขาย ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ และบรษิทัคู่คา้หลกั 
ประเภทเรือ่งนี้มปีระเภทเรคคอรด์ทีอ่า้งองิถงึการวดัทีว่เิคราะหค์ุณภาพของลดี การแปลงคา่ลดี และรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัลดี 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 
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 ผูต้ดิต่อ 

 วนัที ่

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 บรษิทัคูค่า้หลกั (ใชไ้ดเ้ฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้) 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวนโอกาสทางการขายใหมท่ีอ่นุญาต 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนวนัโดยเฉลีย่ (Avg) ในการแปลงลดี (คาํนยิาม: จํานวนวนัระหวา่งวนัทีจ่ดัทาํลดีกบัวนัทีแ่ปลงคา่ลดีซึง่หารดว้ยจํานวนลดีทีถู่กแปลงเป็นโอกาสทางการขาย) 

 จํานวนวนัโดยเฉลีย่ในการตดิตามลดี (นยิาม: จํานวนวนัในการตดิตามลดีหารดว้ยจํานวนลดี) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของลดี 

 รายไดท้ีค่าดไวข้องลดี 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขายสาํหรบัลดี 

 รายไดท้ีค่าดไว ้

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัคาํขอ MDF 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้ 
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วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
เงนิทุนพฒันาตลาด (MDF) ชว่ยใหเ้จา้ของแบรนด์สามารถจดัหาเงนิทุนทางการตลาดใหแ้กคู่่คา้อย่างเป็นระบบ 
เพือ่ใหคู้ค่า้ขายผลติภณัฑข์องเจา้ของแบรนด์ในพืน้ทีท่างภูมศิาสตรเ์ฉพาะหรอืทาํตลาดแบรนด์ ผา่นคาํขอ MDF คูค่า้ขออนุมตัเิงนิทุนเบื้องตน้สาํหรบักจิกรรมทางการตลาด 
เมือ่เจา้ของแบรนด์อนุมตัคิาํขอ MDF คูค่า้สามารถทาํกจิกรรมและสง่การเรยีกรอ้ง MDF เพือ่ขอชดเชยเงนิทีอ่นุมตัลิว่งหน้าทีใ่ชจ้่ายไป 

เจา้ของแบรนดต์อ้งมกีารวดัและขอ้มลูเกีย่วกบัคาํขอ MDF สาํหรบัคูค่า้แต่ละรายและในแต่ละไตรมาส เพือ่ใหส้ามารถปรบัการตลาดและชอ่งทางการขายใหส้อดคลอ้งกนั หวัเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิําขอ 
MDF ใหเ้จา้ของแบรนด์มขีอ้มลูทีต่อ้งการเพือ่ควบคมุงบประมาณ MDF และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารจดัสรรเงนิทนุใหก้บักจิกรรมทีใ่หผ้ลตอบแทนการลงทุนสงูสดุ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บรษิทัคูค่า้หลกั 

 แคมเปญ 

 คําขอ MDF 

 วนัที ่

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูอ้นุมตั ิ

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัคาํขอ MDF 

 การวดัทีก่าํหนดเองของคาํขอ MDF 

 การวดัคาํขอ MDF ตามวนัทีส่ง่ 

 จํานวน (#) ของคําขอ MDF 

 จํานวนเงนิทีข่อ 

 จํานวนเงนิเฉลีย่ทีข่อ 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตัลิว่งหน้า 

 จํานวนเงนิเฉลีย่ทีอ่นุมตัลิว่งหน้า 

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อ 

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อโดยเฉลีย่ 

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตั ิ

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตัโิดยเฉลีย่ 

 จํานวน (#) ของคําขอ MDF 
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 จํานวนเงนิทีข่อ 

 จํานวนเงนิเฉลีย่ทีข่อ 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตัลิว่งหน้า 

 จํานวนเงนิเฉลีย่ทีอ่นุมตัลิว่งหน้า 

 จํานวนเงนิในไตรมาสทีผ่า่นมาทีข่อ 

 จํานวนเงนิเฉลีย่ในไตรมาสทีผ่า่นมาทีข่อ 

 จํานวนเงนิในไตรมาสทีผ่า่นมาทีอ่นุมตัลิว่งหน้า 

 จํานวนเงนิเฉลีย่ในไตรมาสทีผ่า่นมาทีอ่นุมตัลิ่วงหน้า 

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อ 

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อโดยเฉลีย่ 

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตั ิ

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตัโิดยเฉลีย่ 

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อไตรมาสทีผ่า่นมา 

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีข่อไตรมาสทีผ่า่นมาโดยเฉลีย่ 

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตัไิตรมาสทีผ่่านมา 

 ยอดเงนิรวมการเรยีกรอ้งทีอ่นุมตัไิตรมาสทีผ่่านมาโดยเฉลีย่ 

 จํานวน (#) ของคําขอ MDF ทีร่ออนุมตั ิ 

 จํานวนเงนิทีข่อทีร่ออนุมตั ิ

 จํานวน (#) ของคําขอ MDF ทีส่ง่ 

 จํานวน (#) ของคําขอ MDF ทีอ่นุมตั ิ

 จํานวน (#) ของคําขอ MDF ทีป่ฏเิสธ 

 จํานวน (#) ของคําขอ MDF ทีส่ง่คนื 

 จํานวน (#) ของคําขอ MDF ทีย่กเลกิ 

 จํานวน (#) ของคําขอ MDF ทีห่มดอายุ 

 จํานวน (#) ของการเรยีกรอ้ง MDF ทีส่ง่ 

 จํานวน (#) ของการเรยีกรอ้ง MDF ทีอ่นุมตั ิ

 จํานวน (#) ของการเรยีกรอ้ง MDF ทีป่ฏเิสธ 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของคําขอ MDF ทีอ่นุมตั ิ

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของคําขอ MDF ทีห่มดอายุ 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของคําขอ MDF ทีป่ฏเิสธ 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของคําขอ MDF ทีส่ง่คนื 

 จํานวน (#) ของวนัทีร่อการอนุมตั ิ

 จํานวน (#) ของวนัทีอ่นุมตั ิ
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 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของวนัทีร่อการอนุมตั ิ

 จํานวนเฉลีย่ (#) ของวนัทีร่อการอนุมตั ิ

หมายเหตกุารใช้ 
หากบรษิทัของคุณเปลีย่นชือ่ทีแ่สดงสาํหรบัคาํขอ MDF เป็นชือ่ทีก่าํหนดเอง ชือ่ทีก่าํหนดเองจะปรากฏในรายงานของคณุ 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัโอกาสทางการขายและคู่แข่ง 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งโอกาสทางการขายและบรษิทัคูแ่ขง่ ประเภทเรือ่งนี้ใกลเ้คยีงกบัประเภทเรือ่งโอกาสทางการขายอย่างมาก 
แตกต่างกนัตรงทีป่ระเภทเรือ่งนี้รวมบรษิทัคูแ่ขง่ ซึง่มคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณจดัทาํรายงานทีแ่สดงคูแ่ขง่ทัง้หมดสาํหรบัโอกาสทางการขาย เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งโอกาสทางการขายและบรษิทัคูแ่ขง่ 
โอกาสทางการขายทีไ่มม่คีวามเชือ่มโยงกบับรษิทัคูแ่ขง่อย่างน้อยหนึง่บรษิทัไมส่ามารถรายงานโดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ คณุสมบตัทิีก่าํหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทัคูแ่ขง่ทีม่อียู่สาํหรบัการรายงานมดีงันี้: 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บทบาท 

 บทบาทแบบยอ้นกลบั 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 วนัทีส่ ิ้นสดุ 

 จุดแขง็ 

 จุดอ่อน 

 ความเหน็ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัที ่
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 โอกาสทางการขาย 

 คูแ่ขง่ของโอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัโอกาสทางการขายทีก่าํหนดเอง 

 การวดัโอกาสทางการขายแยกตามวนัทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ทีม่โีอกาสทางการขาย (Optys) 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายได ้

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 ขนาดขอ้ตกลงโดยเฉลีย่ (นยิาม: ขนาดโดยเฉลีย่ของการขายแต่ละครัง้สาํหรบัลกูคา้แต่ละราย แสดงเป็นจํานวนหน่วยหรอืจํานวนเงนิรายได)้ 

 รอบการขายเฉลีย่ 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขาย (คาํจํากดัความ: จํานวนโอกาสทางการขายทีช่นะหารดว้ยจํานวนโอกาสทางการขายทีช่นะและแพ)้ 

 อตัราแพข้องโอกาสทางการขาย 

 รายได ้

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ทีม่โีอกาสทางการขาย (Optys) 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

 ขนาดขอ้ตกลงโดยเฉลีย่ (คาํจํากดัความ: ขนาดเฉลีย่ของแต่ละการขายสาํหรบัลูกคา้แต่ละรายแสดงเป็นจํานวนหน่วยหรอืจํานวนรายได้) 
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 รอบการขายเฉลีย่ 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขาย (คาํจํากดัความ: จํานวนรวมโอกาสทางการขายทีช่นะหารดว้ยจํานวนรวมโอกาสทางการขายทีช่นะและแพ)้ 

 อตัราแพข้องโอกาสทางการขาย 

 รายไดโ้อกาสทางการขายในไตรมาสทีผ่า่นมา 

 รายไดเ้มือ่ปิดในไตรมาสทีผ่า่นมา 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อหลกั รวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัโอกาสทางการขายและคู่ค้า 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์แบบหลายต่อหลายคา่ระหวา่งโอกาสทางการขายและบรษิทัคู่คา้ ประเภทเรือ่งนี้เกอืบเหมอืนกบัประเภทเรือ่งโอกาสทางการขาย 
ความแตกต่างเดยีวเทา่นัน้คอืมบีรษิทัคูค่า้ซึง่มคีวามสมัพนัธ์แบบหลายต่อหลายคา่ทีม่ปีระเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณจดัทํารายงานทีแ่สดงบรษิทัทัง้หมดสาํหรบัโอกาสทางการขาย 
เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้จะแสดงความสมัพนัธ์แบบหลายต่อหลายคา่ระหวา่งโอกาสทางการขายและบรษิทัคูค่า้ 
โอกาสทางการขายทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบับรษิทัคูค่า้อย่างน้อยหนึง่บรษิทัไมส่ามารถรายงานไดโ้ดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ คณุสมบตัทิีก่าํหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทัคูค่า้ทีม่อียู่สาํหรบัการรายงานมดีงันี้: 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บทบาท 

 บทบาทแบบยอ้นกลบั 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 วนัทีส่ ิ้นสดุ 

 จุดแขง็ 

 จุดอ่อน 

 ความเหน็ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี
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 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 คูค่า้ของโอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งนี้มดีงันี้: 

 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัโอกาสทางการขายทีก่าํหนดเอง 

 การวดัโอกาสทางการขายแยกตามวนัทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ทีม่โีอกาสทางการขาย (Optys) 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายได ้

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 ขนาดขอ้ตกลงโดยเฉลีย่ (คาํจํากดัความ: ขนาดเฉลีย่ของแต่ละการขายสาํหรบัลูกคา้แต่ละรายแสดงเป็นจํานวนหน่วยหรอืจํานวนรายได)้ 

 รอบการขายเฉลีย่ 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขาย (คาํจํากดัความ: จํานวนโอกาสทางการขายทีช่นะหารดว้ยจํานวนรวมโอกาสทางการขายทีช่นะและแพ)้ 

 อตัราแพข้องโอกาสทางการขาย 

 รายได ้

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวนผูต้ดิต่อทีม่โีอกาสทางการขาย 
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 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

 ขนาดขอ้ตกลงโดยเฉลีย่ (คาํจํากดัความ: ขนาดเฉลีย่ของแต่ละการขายสาํหรบัลูกคา้แต่ละรายแสดงเป็นจํานวนหน่วยหรอืจํานวนรายได้) 

 รอบการขายเฉลีย่ 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขาย (คาํจํากดัความ: จํานวนโอกาสทางการขายทีช่นะหารดว้ยจํานวนรวมโอกาสทางการขายทีช่นะและแพ)้ 

 อตัราแพข้องโอกาสทางการขาย 

 รายไดโ้อกาสทางการขายในไตรมาสทีผ่า่นมา 

 รายไดเ้มือ่ปิดในไตรมาสทีผ่า่นมา 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อหลกั รวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ในประเภทเรือ่งนี้ คณุสามารถรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้ดิต่อทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายหนึง่ราย หรอืผูต้ดิตอ่หนึง่รายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายจํานวนมากได ้
ในประเภทเรือ่งโอกาสทางการขายอืน่ คณุสามารถรายงานไดเ้ฉพาะขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้ดิต่อหลกัของโอกาสทางการขายเทา่นัน้ โดยประเภทเรือ่งนี้จะไมม่กีารวดัใดๆ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อ 

 โอกาสทางการขาย 

การวดั 
ไมม่ ี
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หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัโอกาสทางการขาย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหโ์อกาสทางการขายตามบรษิทั พืน้ที ่แคมเปญ ผูต้ดิต่อ พืน้ที ่เจา้ของ และวนัที ่
ประเภทเรือ่งนี้ประกอบดว้ยตารางขอ้มลูสองตารางขึน้ไปและรวมถงึการวดัโอกาสทางการขายและโควตา้ การวดัโอกาสทางการขายถูกกาํหนดทีร่ะดบัตํ่าสดุของรายละเอยีดในประเภทเรือ่งนี้ 
เพือ่ใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัสาํหรบัมติทิัง้หมดได ้อย่างไรกต็าม การวดัโควตา้อยู่ทีร่ะดบัสงูสุดของรายละเอยีด และสามารถวเิคราะหไ์ดต้ามมติทิีจ่ํากดัต่อไปนี้เทา่นัน้: วนัที ่(เดอืน), โควต้า 
และเจา้ของ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายขอ้มลู 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บรษิทัคูค่า้หลกั 

 โควตา้ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งนี้มดีงันี้: 

 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัโอกาสทางการขายทีก่าํหนดเอง 
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 การวดัโอกาสทางการขายแยกตามวนัทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ทีม่โีอกาสทางการขาย (Optys) 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายได ้

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 ขนาดขอ้ตกลงโดยเฉลีย่ (คาํจํากดัความ: ขนาดเฉลีย่ของแต่ละการขายสาํหรบัลูกคา้แต่ละรายแสดงเป็นจํานวนหน่วยหรอืจํานวนรายได้) 

 รอบการขายเฉลีย่ 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขาย (คาํจํากดัความ: จํานวนโอกาสทางการขายทีช่นะหารดว้ยจํานวนโอกาสทางการขายทีช่นะและแพ)้ 

 อตัราแพข้องโอกาสทางการขาย 

 รายได ้

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวนผูต้ดิต่อทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

 ขนาดขอ้ตกลงโดยเฉลีย่ (คาํจํากดัความ: ขนาดเฉลีย่ของแต่ละการขายสาํหรบัลูกคา้แต่ละรายแสดงเป็นจํานวนหน่วยหรอืจํานวนรายได้) 

 รอบการขายเฉลีย่ 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขาย (คาํจํากดัความ: จ◌ํานวนโอกาสทางการขายทีช่นะหารดว้ยจํานวนโอกาสทางการขายทีช่นะและแพ)้ 

 อตัราแพข้องโอกาสทางการขาย 

 รายไดโ้อกาสทางการขายในไตรมาสทีผ่า่นมา 

 รายไดเ้มือ่ปิดในไตรมาสทีผ่า่นมา 

 การวดัโควตา้ 

 มลูคา่โควตา้ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อหลกั รวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
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ประเภทเรือ่งการรายงานโอกาสทางการขายและประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขายมกีารวดัทีแ่ตกต่างกนั กอ่นทีจ่ะเลอืกประเภทเรือ่งเหลา่นี้มาหนึง่รายการ 
ใหต้รวจสอบการวดัทีร่ะบุใหใ้นทัง้สองรายการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คุณจะไดใ้ชป้ระเภทเรือ่งทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของคณุมากทีส่ดุ 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัรายได้จากผลิตภณัฑท่ี์มีโอกาสทางการขาย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหร์ายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขายแยกตามบรษิทั พืน้ทีข่องบรษิทั คูค่า้ แคมเปญ โอกาสทางการขาย ผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 
ผลติภณัฑ์ และชนดิผลติภณัฑ ์เนือ่งจากแต่ละเรคคอรด์ผลติภณัฑ์-รายไดท้ีเ่กดิซํ้าอาจมวีนัทีเ่ริม่ต้นต่างกนั ประเภทเรือ่งนี้อยู่ในระดบัย่อยทีส่ดุของรายละเอยีด 
และมหีนึง่แถวสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ผลติภณัฑ-์รายไดท้ีเ่กดิซํ้าภายในโอกาสทางการขาย เมือ่มกีารระบุรายละเอยีดระดบัสงูของประเภทเรือ่งนี้ จะมคีวามยดืหยุ่นสงูสดุในการปรบัเพิม่ขอ้มลูทีร่ะดบัใดๆ 
ของมติทิีส่นบัสนุน ประเภทเรือ่งนี้ยงัมมีติแิละการวดัโควตา้ซึง่ช่วยใหค้ณุสามารถรายงานทัง้รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขายและการวดัโควตา้ในรายงานเดยีวกนั 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายขอ้มลู 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บรษิทัคูค่า้หลกั (ใชไ้ดเ้ฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้) 

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 โควตา้ 

 พืน้ที ่
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การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ผลติภณัฑ์ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของผลติภณัฑ ์

 การวดัโควตา้ 

 มลูคา่โควตา้ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อหลกั รวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัทีมของโอกาสทางการขาย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ทําใหส้ามารถรายงานความสมัพนัธ์ระหวา่งโอกาสทางการขายและทมีโอกาสทางการขาย ใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่สบืคน้สมาชกิของทมีทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขาย 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

การวดั 
 ทมีในโอกาสทางการขาย 

 ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีป่รบัใหเ้หมาะสมของทมีโอกาสทางการขาย 

 การวดัทีก่าํหนดเองทีป่รบัใหเ้หมาะสมของทมีโอกาสทางการขาย 
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 การแบ่ง % (เปอรเ์ซน็ต์) 

 บทบาทของทมี 

หมายเหตกุารใช้ 
การแสดงข้อมูล หากการตัง้คา่ประเภทเรือ่งประวตัทิีคุ่ณกาํหนดในโปรไฟลข์องคุณเป็น การแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ หรอื การแสดงขอ้มลูทมี ประเภทเรือ่งนี้จะใชโ้หมดการแสดงขอ้มลูทมี 
และคุณจะสามารถรายงานเกีย่วกบัโอกาสทางการขายทัง้หมดทีคุ่ณเป็นเจา้ของหรอืเป็นสมาชกิทมี หากการตัง้ค่าทีก่าํหนดในในโปรไฟลข์องคณุเป็น การแสดงขอ้มลูทัง้หมด 
คณุจะสามารถรายงานเกีย่วกบัโอกาสทางการขายทีค่ณุหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุเป็นเจา้ของ หรอืเรคคอรด์ทีม่กีารเพิม่คุณหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุเป็นสมาชกิได้ 

 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัคู่ค้า 

ความพร้อม 
หวัเรือ่งนี้มอียูเ่ฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัคิูค่า้ชว่ยใหส้ามารถวเิคราะหป์ระวตัคิูค่า้ได ้คณุสามารถวเิคราะหล์ดี โอกาสทางการขาย และรายไดแ้ยกตามคูค่า้และพืน้ทีไ่ด ้

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 คูค่า้ 

 พืน้ที ่

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 วนัที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัคู่คา้ของเจา้ของ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของคูค่า้ทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 
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 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดเ้มือ่ปิด 

 จํานวนวนัโดยเฉลีย่ในการปิดโอกาสทางการขาย (คาํอธบิาย: จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์(000) 

 รายไดผ้ลติภณัฑ์ (000) 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 วนัในการแปลงคา่ลดีโดยเฉลีย่ (นยิาม: จํานวนวนัระหว่างวนัทีจ่ดัทาํลดีและวนัทีแ่ปลงคา่ลดีหารดว้ยจํานวนลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขาย) 

 จํานวนวนัโดยเฉลีย่ในการตดิตามลดี 

 รายไดเ้ฉลีย่ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม (000) 

 จํานวน (#) ของคูค่า้ทีม่ลีดี 

 การวดัทีก่าํหนดเองของคูค่า้ 

 จํานวน (#) ของคูค่า้ 

หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัไปป์ไลน์ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 
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วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งประวตัไิปป์ไลน์จะใหส้แนปชอทรายเดอืนของโอกาสทางการขายทัง้หมดใน Oracle CRM On Demand 
ระบบจะจดัทาํสแนปชอทไปป์ไลน์ทกุวนัในระหวา่งกระบวนการตอนกลางคนื แต่กระบวนการเกบ็ขอ้มลูออกจากระบบจะเกบ็สแนปชอทไปป์ไลน์ลา่สุดของแต่ละเดอืนเทา่นัน้ และจะลา้งขอ้มลูสแนปชอทอืน่ๆ 
ทิง้ไป สแนปชอทไปป์ไลน์เหลา่นี้จะไมม่วีนัถูกลบ ในระหวา่งการ Extract - ดงึขอ้มลู, Transform - แปลง และ Load - โหลด (ETL) ขอ้มลูทัง้หมด 
ระบบจะสาํรองขอ้มลูสแนปชอทเหลา่นี้ไว ้และเรยีกขอ้มลูคนือย่างสมบูรณ์ หากบรษิทัเปลีย่นประเภทปฏทินิการเงนิ สแนปชอทประวตัเิหลา่นี้จะไมถู่กจดัเรยีงใหมเ่ขา้กบัการกาํหนดปฏทินิการเงนิใหม ่
สาํหรบับรษิทัทีใ่ชป้ระเภทปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง จะสามารถรายงานสแนปชอทประวตัเิหลา่นี้ไดเ้ฉพาะสาํหรบัการกาํหนดปีการเงนิทีก่าํหนดไวใ้น Oracle CRM On Demand เทา่นัน้ 
ระบบจะจดัทาํสแนปชอทสาํหรบัโอกาสทางการขายทีไ่มม่วีนัทีปิ่ด หรอืโอกาสทางการขายซึง่วนัทีปิ่ดอยูใ่นไตรมาสปจัจุบนัหรอืไตรมาสในอนาคต 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 วนัทีส่แนปชอทของไปป์ไลน์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัประวตัไิปป์ไลน์ 

 รายได ้การวดันี้ระบุถงึรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย 

 รายไดท้ีค่าดไว ้การวดันี้ระบถุงึรายไดจ้ากโอกาสทางการขายคณูดว้ยความเป็นไปไดข้องโอกาสทางการขาย 

 รายไดเ้มือ่ปิด การวดันี้ระบุถงึรายไดจ้ากโอกาสทางการขายทีปิ่ด/ทีช่นะ เมือ่สถานะของโอกาสทางการขายเป็น ปิด/ชนะ รายไดแ้ละรายไดเ้มือ่ปิดจะมคีา่เท่ากนั 

 รายได ้(000) การวดันี้ระบุถงึรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย (หน่วยเป็นพนั) 

 รายไดท้ีค่าดไว ้(000) การวดันี้ระบุถงึรายไดจ้ากโอกาสทางการขายคณูดว้ยความเป็นไปไดข้องโอกาสทางการขาย (หน่วยเป็นพนั) 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) การวดันี้ระบุถงึรายไดข้องโอกาสทางการขายทีปิ่ด/ทีช่นะ (หน่วยเป็นพนั) เมือ่สถานะของโอกาสทางการขายเป็น ปิด/ชนะ 
รายไดแ้ละรายไดเ้มือ่ปิดจะมคีา่เทา่กนั 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขายเมือ่ไตรมาสทีผ่า่นมา การวดันี้ระบุถงึมลูคา่ของรายไดใ้นหนึง่ไตรมาสทีผ่า่นมา 

 รายไดท้ีค่าดไวเ้มือ่ไตรมาสทีผ่า่นมา การวดันี้ระบุถงึมลูคา่ของรายไดท้ีค่าดไวใ้นหนึง่ไตรมาสทีผ่า่นมา 

 รายไดเ้มือ่ปิดจากไตรมาสทีผ่า่นมา การวดันี้ระบุถงึมลูคา่ของรายไดเ้มือ่ปิดในหนึง่ไตรมาสทีผ่า่นมา 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขายเมือ่ไตรมาสทีผ่่านมา (000) การวดันี้ระบุถงึมลูคา่ของรายไดใ้นหนึง่ไตรมาสทีผ่า่นมา (หน่วยเป็นพนั) 

 รายไดท้ีค่าดไวเ้มือ่ไตรมาสทีผ่า่นมา (000) การวดันี้ระบุถงึมลูคา่ของรายไดท้ีค่าดไวใ้นหนึ่งไตรมาสทีผ่า่นมา (หน่วยเป็นพนั) 
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 รายไดเ้มือ่ปิดจากเมือ่ไตรมาสทีผ่า่นมา (000) การวดันี้ระบุถงึมลูคา่ของรายไดเ้มือ่ปิดในหนึง่ไตรมาสทีผ่า่นมา (หน่วยเป็นพนั) 

 พืน้ที ่

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัพอรต์โฟลิโอ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหค้วามสามารถในการวเิคราะหป์ระวตัพิอรต์โฟลโิอ ผูต้ดิต่อ และผลติภณัฑ ์รายงานพอรต์โฟลโิอใหค้วามสามารถในการจดัทาํรายงานเกีย่วกบัพอรต์โฟลโิอในมติติ่างๆ ต่อไปนี้: ผูต้ดิต่อ 
บรษิทั ผลติภณัฑ์ ทีป่รกึษา และ เวลา รายงานนี้จะชว่ยใหท้ีป่รกึษาและผูจ้ดัการสามารถตอบคาํถามต่อไปนี้ได:้  

 ผลติภณัฑท์างการเงนิใดทีลู่กคา้เป็นเจา้ของ และโปรไฟลส์ถติปิระชากรของลกูคา้เหลา่นัน้เป็นอย่างไร 

 มสีนิทรพัย์ของลกูคา้ของฉันเป็นจํานวนเทา่ใดทีนํ่าไปลงทนุกบัหลกัทรพัย์และสนิทรพัย์ประเภทใดบา้ง 

 สนิทรพัยใ์นสมดุบนัทกึธุรกจิของแต่ละทีป่รกึษามขีนาดเทา่ใด 

 สนิทรพัย์ในสมดุบนัทกึธุรกจิของแต่ละทีป่รกึษามปีระเภทใดบา้ง 

 ใครเป็นลกูคา้ทีด่ที ีส่ดุของฉันตามขนาดและรายได้ของพอรต์โฟลโิอ  

ขอ้มลูนี้จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะหพ์อรต์โฟลโิอโดยพจิารณาทัง้ลกูคา้และทีป่รกึษาได้ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัที ่

 สถาบนั 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 พอรต์โฟลโิอ 

 ผลติภณัฑ์ 
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การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัพอรต์โฟลโิอ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของพอรต์โฟลโิอ 

 จํานวน (#) ของพอรต์โฟลโิอ 

 มลูคา่สนิทรพัย์รวม 

 จํานวนเงนิกูย้มื 

 เบี้ยประกนั 

 รายได ้

 มลูคา่ทีต่ราไว ้

 วงเงนิเครดติ 

 ยอดรวมมลูคา่สนิทรพัย์เฉลีย่ 

 จํานวนเงนิกูย้มืเฉลีย่ 

 เบี้ยประกนัเฉลีย่ 

 รายไดเ้ฉลีย่ 

 มลูคา่เฉลีย่ทีต่ราไว ้

 วงเงนิเครดติเฉลีย่ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติผิูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิไดท้กุระดบั 

โดยปกตแิลว้มติพิอรต์โฟลโิอจะมสีนิทรพัย์ทีไ่มใ่ชก่ารเงนิ เชน่ ยานพาหนะ รวมอยู่ดว้ย 
เวน้แต่วา่ผูดู้แลระบบของคณุไมไ่ดร้วมสนิทรพัย์ทีไ่มใ่ชก่ารเงนิดงักลา่วไวเ้ป็นการเฉพาะในรายการพอรต์โฟลโิอโดยใชต้วัเลอืกไมร่วมเรคคอรด์ยานพาหนะ/สนิทรพัย์จากบรษิทัพอรต์โฟลโิอทีม่อียู่ในเพจโปร
ไฟลบ์รษิทั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัผลิตภณัฑ์ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหก์ารวดัรายไดต้ามมติขิองผลติภณัฑ์ บรษิทั ผูใ้ช ้โอกาสทางการขาย วนัที ่และพื้นที ่
ระดบัของรายละเอยีดในประเภทเรือ่งนี้จะมมีากกวา่ในประเภทเรือ่งการรายงานผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 
เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์รายไดข้องโอกาสทางการขายจากการเน้นความสนใจทีม่ติขิองผลติภณัฑ์ 
ประเภทเรือ่งนี้จะเชือ่มต่อชอ่งวา่งระหวา่งประเภทเรือ่งการรายงานโอกาสทางการขายและประเภทเรือ่งการรายงานผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย 
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ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผลติภณัฑ์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ 

 รายได ้

 รายไดท้ีค่าดไวจ้ากผลติภณัฑ์ 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์

 รายไดผ้ลติภณัฑ์ (000) 

 รายไดท้ีค่าดไวจ้ากผลติภณัฑ์ (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์(000) 

 ราคาซือ้ 

 ราคาซือ้เฉลีย่ 

 ปรมิาณเฉลีย่ 

 ปรมิาณรวม 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑใ์นไตรมาสทีผ่า่นมา 

 รายไดท้ีปิ่ดจากผลติภณัฑใ์นไตรมาสทีผ่า่นมา 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑใ์นไตรมาสทีผ่า่นมา (000) 

 รายไดท้ีปิ่ดจากผลติภณัฑใ์นไตรมาสทีผ่า่นมา (000) 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
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ฟิลด์แฟลกการประมาณการในมติผิลติภณัฑใ์นประเภทเรือ่งนี้ถูกแมปกบัประเภทเรคคอรด์รายไดจ้ากโอกาสทางการขาย และถา้มกีารเลอืกฟิลด์นี้พรอ้มกบัฟิลด์ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ (เชน่ ชือ่ผลติภณัฑ)์ 
จะทาํใหเ้ฉพาะเรคคอรด์ผลติภณัฑ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขายเทา่นัน้ปรากฏในรายงาน 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัการเสนอราคา 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ ออบเจกต์การเสนอราคาตอ้งไดร้บัการจดัหาโดยผูดู้แลระบบ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่วเิคราะห์การเสนอราคาโดยแยกตามมติบิรษิทั วนัที ่โอกาสทางการขาย และเจา้ของ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 การเสนอราคา 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัทีก่าํหนดเองของการเสนอราคา 

 จํานวน (#) การเสนอราคา 

หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัขัน้ตอนการขาย 
ประวตัขิ ัน้ตอนการขายมปีระเภทเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
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ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใชใ้นการวเิคราะหโ์อกาสทางการขายในขัน้ตอนการขายแต่ละขัน้ตามบรษิทั โอกาสทางการขาย ขัน้ตอนการขาย และวนัที ่
ประเภทเรือ่งประวตัขิองขัน้ตอนการขายจะแสดงสแนปชอตประวตัติามเหตุการณ์ของโอกาสทางการขาย และจะแสดงไดเ้ฉพาะขอ้มลูประวตัเิทา่นัน้ 
เนื่องจากโอกาสทางการขายอยู่ในขัน้ตอนการขายแต่ละขัน้ 
ประเภทเรือ่งนี้มขีอ้มลูทีห่นาแน่นกวา่ประเภทเรือ่งโอกาสทางการขายดว้ยจํานวนเรคคอรด์ของโอกาสทางการขายคณูดว้ยขัน้ตอนการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ประวตัขิ ัน้ตอนการขาย 

 โอกาสทางการขาย 

การวดั 
รายการการวดัทัง้หมดสาํหรบัประเภทเรือ่งนี้ มดีงันี้ 

 การวดัขัน้ตอนการขาย 

 จํานวนวนัในขัน้ตอนโดยเฉลีย่ 

 จํานวนวนัในขัน้ตอน 

 จํานวนโอกาสทางการขาย 

 ผลลพัธ ์

 อตัราผลลพัธ์ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

ภายในมติโิอกาสทางการขายเป็นโฟลเดอรส์าํหรบั ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ แมว้า่โฟลเดอรน์ี้ในลาํดบัชัน้จะอยู่ภายใตม้ติโิอกาสทางการขาย แต่โฟลเดอรผ์ูใ้ชเ้ป็นเจา้ของเป็นมติขิองตวัเอง 
แต่ละมติจิะเชือ่มโยงอยู่กบัตารางในฐานขอ้มลู เมือ่รายงานดงึขอ้มลูจากมากกวา่หนึง่ตาราง ระบบจะใชก้ารวดัทีม่ใีนรายงานในการเชือ่มโยงตาราง 

ในการอธบิายใหเ้หน็ผลลพัธ์นี้ ใหพ้จิารณาตวัอย่างต่อไปนี้ทีเ่จา้ของ โอกาสทางการขาย_A มกีารเปลีย่นแปลงในระหวา่งขัน้ตอนการขาย: 

ตวัอย่าง 1: คณุเลอืกเฉพาะฟิลด์จากมติโิอกาสทางการขาย 
ผลลพัธ ์1: โอกาสทางการขายทัง้หมดปรากฏในรายงาน 
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ตวัอย่าง 2: คณุเลอืกเฉพาะฟิลด์จากโฟลเดอรผ์ูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 
ผลลพัธ์ 2: ผูใ้ชท้ัง้หมดปรากฏในรายงาน ไมว่่าจะเป็นเจา้ของเรคคอรด์ใดๆ หรอืไม่กต็าม 

ตวัอย่าง 3: คณุเลอืกฟิลด์จากทัง้มติโิอกาสทางการขายและโฟลเดอรผ์ูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 
ผลลพัธ ์3: รายงานจะแสดงหลายแถวสาํหรบัโอกาสทางการขาย_A หนึง่แถวสาํหรบัเจา้ของแต่ละคนทีโ่อกาสทางการขาย_A มอียู่ในขัน้ตอนการขายต่างๆ 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัคาํขอบริการ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหป์ระวตัคิาํขอบรกิาร บรษิทั และสนิทรพัย์ได ้ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหส้ามารถวเิคราะหค์ําขอบรกิารไดต้ามมติบิรษิทั ผูต้ดิต่อ คาํขอบรกิาร ผูใ้ช ้คูค่า้ 
โอกาสทางการขาย และวนัที ่และยงัชว่ยคณุวดัและวเิคราะห์การวดัประสทิธภิาพทีส่าํคญัของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารตามคาํขอแกลู่กคา้ 
รวมถงึระยะเวลาทีไ่ดเ้ปิดคาํขอบรกิารและระยะเวลาเฉลีย่ในการปิดคาํขอบรกิาร การใชก้ารวดัประสทิธภิาพคาํขอบรกิารเหลา่นี้สามารถช่วยใหบ้รษิทัของคณุปรบัปรงุความพงึพอใจของลกูคา้ 
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการทาํงานของพนกังาน และลดตน้ทุนในการปฏบิตังิานได ้

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 สนิทรพัย์ 

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัที ่

 ตวัแทนจําหน่าย 

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 บรษิทัคูค่า้หลกั (ใชไ้ดเ้ฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้) 

 ผลติภณัฑ์ 

 คาํขอบรกิาร 

 ยานพาหนะ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 
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 การวดัคาํขอบรกิาร 

 การวดัคาํขอบรกิารตามวนัทีปิ่ด 

 จํานวนคาํขอบรกิารทีย่กเลกิ (วนัทีปิ่ด) 

 จํานวนคาํขอบรกิารทีปิ่ด (วนัทีปิ่ด) 

 จํานวนวนัเฉลีย่ในการปิดคาํขอบรกิาร (วนัทีปิ่ด) 

 จํานวนนาทเีฉลีย่ในการปิดคาํขอบรกิาร (วนัทีปิ่ด) 

 การวดัคาํขอบรกิารทีก่าํหนดเอง 

 จํานวน (#) ของ SR 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 อายุของ SR ทีเ่ปิดโดยเฉลีย่ 

 จํานวนวนัทีปิ่ด SR โดยเฉลีย่ 

 อายุของ SR ทีเ่ปิดโดยเฉลีย่ (นาท)ี 

 จํานวนนาททีีปิ่ด SR โดยเฉลีย่ 

หมายเหตกุารใช้ 
ฟิลดท์ีก่าํหนดเองในมติยิานพาหนะถูกใชร้ว่มกนัระหวา่งประเภทเรคคอรด์ยานพาหนะและประเภทเรคคอรด์สนิทรพัย์ ประเภทเรคคอรด์ยานพาหนะมฟิีลด์ทีก่าํหนดเองสองชดุ: 
ชดุหนึง่ถูกใชร้่วมกบัประเภทเรคคอรด์สนิทรพัย์และปรากฏอยู่ในมติยิานพาหนะ และชดุหนึ่งถูกใชเ้ฉพาะในประเภทเรคคอรด์ยานพาหนะเทา่นัน้ 
ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีถู่กใชเ้ฉพาะในประเภทเรคคอรด์ยานพาหนะจะไมอ่ยู่ในรายงานใดๆ เมือ่เพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองในประเภทเรคคอรด์ยานพาหนะ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่เพิม่ฟิลด์ใดๆ 
ทีค่ณุตอ้งการใหป้รากฏในรายงานลงในฟิลด์ทีก่าํหนดเองซึง่ถูกใชร้่วมกนัระหวา่งสนิทรพัย์-ยานพาหนะ ไมใ่ชฟิ่ลด์ทีก่าํหนดเองสาํหรบัยานพาหนะเทา่นัน้ 

มติบิรษิทั ผูต้ดิต่อ และคาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

ใชม้ติโิอกาสทางการขายเพือ่วเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิในความสมัพนัธ์ของโอกาสทางการขายกบัคาํขอบรกิาร 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัท่ีอยู่ท่ีใช้ร่วมกนั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ทําใหค้ณุสามารถรายงานเกีย่วกบัทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนัและการเชือ่มโยงของทีอ่ยู่ดงักลา่วกบับรษิทั ผูต้ดิต่อ และการวดัทีเ่กีย่วขอ้งของทีอ่ยู่นัน้ 
และการใชป้ระเภทเรือ่งนี้จะทาํใหค้ณุสามารถรายงานเกีย่วกบับรษิทัและผูต้ดิต่อทีแ่นบไปกบัทีอ่ยู่เดยีวกนัหรอืทีใ่ชท้ีอ่ยู่เดยีวกนัร่วมกนัได้ 
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ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อ 

 ทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกของทีอ่ยู่ทีใ่ชร้ว่มกนั 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 1 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 2 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 3 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 4 

 รายการสาํหรบัเลอืกทีจ่ดัทาํดชันี 5 

 สถานะทีต่รวจสอบ 

 ทีอ่ยู่ทีร่บัสนิคา้ (เพิม่เตมิ) 

 ทีอ่ยู่ 1 

 ทีอ่ยู่ 2 

 ทีอ่ยู่ 3 

 เมอืง 

 ประเทศ 

 ตูไ้ปรษณยี์/รหสัธนาคาร 

 จงัหวดั 

 รฐั 

 รหสัไปรษณยี์ 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทัและผูต้ดิต่อ 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 
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หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัทางแก้ปัญหา 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ในประเภทเรือ่งนี้ คณุสามารถวเิคราะหท์างแกป้ญัหาไดต้ามมติผิลติภณัฑ ์ชนดิผลติภณัฑ์ คาํขอบรกิาร และวนัทีห่มดอายุ ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหวา่งทางแกป้ญัหาและคาํขอบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
นอกจากนี้ คณุยงัสามารถวเิคราะห์การวดัทางแกป้ญัหาทีส่าํคญัและคาํขอบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ชว่ยใหบ้รษิทัของคณุสามารถประเมนิสถานะและประสทิธภิาพของทางแกป้ญัหาดว้ย 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 วนัทีห่มดอาย ุ

 ผลติภณัฑ ์

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 คาํขอบรกิาร 

 การแกป้ญัหา 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัทีก่าํหนดเองของทางแกป้ญัหา 

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี0 

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี0 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี0 

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี0 

 จํานวนทางแกป้ญัหา 

 จํานวนทางแกป้ญัหาทีอ่นุมตั ิ

 จํานวนทางแกป้ญัหาทีเ่ผยแพร ่
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 จํานวนทางแกป้ญัหาทีเ่ลกิใช ้

 จํานวน (#) ของ SR 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติคิาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัผลิตภณัฑท่ี์ตัง้ราคาพิเศษ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
คาํขอตัง้ราคาพเิศษจะชว่ยใหคู้่คา้และเจา้ของแบรนด์สามารถใชง้านชดุกระบวนการทางธุรกจิได ้ซึง่คูค่า้ไดข้อราคาทีต่ํ่าลงของผลติภณัฑจ์ากเจา้ของแบรนด์ (โดยมเีหตุผลต่างๆ เชน่ 
ผลตอบกลบัจากขอ้ตกลงทีม่กีารแขง่ขนัสงูหรอืแนวโน้มราคาทัว่ไปทีล่ดลง) 

ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหป์ระวตัปิระสทิธภิาพและรายงานเกีย่วกบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ ดงันัน้คุณจงึสามารถเขา้ใชป้ระสทิธภิาพของคูค่า้ได้ คณุสามารถใชก้ารวดัและขอ้มลู เชน่ 
การลดราคาทีอ่นุมตั ิของแต่ละผลติภณัฑ,์ คูค่า้ และไตรมาสเพือ่วดัประสทิธผิลของสว่นลดและประสทิธภิาพของผลติภณัฑใ์นชอ่งทางนัน้ๆ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 วนัที ่(องิตามวนัทีเ่ริม่ตน้คาํขอตัง้ราคาพเิศษ) 

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 ลกูคา้อนัดบัสดุทา้ย 

 อนุมตัคิรัง้ลา่สดุโดย 

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 บรษิทัคูค่า้หลกั 

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 
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 คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ 

 การวดัผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษแยกตามวนัทีอ่นุมตั ิ

 จํานวน (#) คาํขอตัง้ราคาพเิศษ (วนัทีอ่นุมตั)ิ 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตั ิ(วนัทีอ่นุมตั)ิ 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตั ิ(วนัทีอ่นุมตั)ิ (000) 

 จํานวนเงนิทีข่อ (วนัทีอ่นุมตั)ิ 

 จํานวนเงนิทีข่อ (วนัทีอ่นุมตั)ิ (000) 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตัโิดยเฉลีย่ (วนัทีอ่นุมตั)ิ 

 จํานวนเงนิทีข่อเฉลีย่ (วนัทีอ่นุมตั)ิ 

 ปรมิาณโดยเฉลีย่ (วนัทีอ่นุมตั)ิ 

 ปรมิาณ (วนัทีอ่นุมตั)ิ 

 การวดัผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษตามวนัทีส่ง่ 

 จํานวน (#) คาํขอตัง้ราคาพเิศษ (วนัทีส่ง่) 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตั ิ(วนัทีส่ง่) 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตั ิ(วนัทีส่ง่) (000) 

 จํานวนเงนิทีข่อ (วนัทีส่ง่) 

 จํานวนเงนิทีข่อ (วนัทีส่ง่) (000) 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตัโิดยเฉลีย่ (วนัทีส่ง่) 

 จํานวนเงนิทีข่อโดยเฉลีย่ (วนัทีส่ง่) 

 ปรมิาณโดยเฉลีย่ (วนัทีส่ง่) 

 ปรมิาณ (วนัทีส่ง่) 

 จํานวน (#) คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตั ิ

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตั ิ(000) 

 จํานวนเงนิทีข่อ 

 จํานวนเงนิทีข่อ (000) 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตัโิดยเฉลีย่ 

 จํานวนเงนิทีข่อโดยเฉลีย่ 

 ตน้ทนุทีอ่นุมตัโิดยเฉลีย่ 
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 เปอรเ์ซน็ต์สว่นลดทีอ่นุมตัโิดยเฉลีย่ 

 MSRP (ราคาขายปลกีของผูผ้ลติ) โดยเฉลีย่ 

 ตน้ทนุการจดัซือ้โดยเฉลีย่ 

 ปรมิาณเฉลีย่ 

 ตน้ทนุทีข่อโดยเฉลีย่ 

 เปอรเ์ซน็ต์สว่นลดทีข่อโดยเฉลีย่ 

 ราคาขายทีข่อโดยเฉลีย่ 

 ราคาขายต่อทีแ่นะนําโดยเฉลีย่ 

 ปรมิาณ 

 จํานวนเงนิในไตรมาสทีผ่า่นมาทีอ่นุมตั ิ

 จํานวนเงนิในไตรมาสทีผ่า่นมาทีอ่นุมตั ิ(000) 

 จํานวนเงนิในไตรมาสทีผ่า่นมาทีข่อ 

 จํานวนเงนิในไตรมาสทีผ่า่นมาทีข่อ (000) 

 ปรมิาณในไตรมาสทีผ่า่นมา 

หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการวิเคราะหป์ระวติัของการวิเคราะห์การติดตามการใช้ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ การเขา้ใชง้านประเภทเรือ่งนี้ตอ้งมสีทิธิ ์การตดิตามการใช ้ซึง่บทบาทผูใ้ชท้ีเ่ป็นผูดู้แลระบบจะไดร้บัสทิธิน์ี้โดยดฟีอลต์ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้จะช่วยใหผู้ใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์การตดิตามการใช ้สามารถวเิคราะหก์ารใชง้านของ Oracle CRM On Demand ภายในบรษิทัได ้บรษิทัสามารถวเิคราะห์การใชข้องเรือ่งต่างๆ 
เกีย่วกบัแอปพลเิคชนัต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand: 

 การใชแ้อปพลเิคชนั 

 การนํามาใชข้องผูใ้ช ้

 การตดิตัง้และตัง้คา่ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 
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มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 เนื้อหา 

 วนัที ่

 ประเภทออบเจกต์ 

 User 

 ประวตักิารไซน์อนิของผูใ้ช ้

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดและฟิลด์ทีจ่ดัเกบ็มดีงันี้: 

ตารางต่อไปนี้แสดงการวดัประสทิธภิาพการวเิคราะห์ การวดัเหลา่นี้แสดงถงึประสทิธภิาพของการสบืคน้ ในตาราง ใช ่หมายความวา่ มกีารวดัสาํหรบัฟิลด์นัน้ 

การวดั User วนัท่ี (สปัดาห์) เน้ือหา คาํอธิบาย 

จํานวน (#) ของคําขอ ใช ่ ใช ่ ใช ่ จํานวนของคาํขอตามชือ่รายงานและชือ่แผงควบคุมตามสปัดาห์ 
หากมรีายงานอยู่บนแผงควบคมุดว้ยแลว้ 
จํานวนของคาํขอสาํหรบัรายงานจะแสดงเฉพาะคาํขอทีร่นัเป็นร

ายงานเทา่นัน้ 
เนื่องจากแผงควบคุมมกัมรีายงานมากกวา่หนึง่ฉบบั 
คาํขอทีร่นัภายในแผงควบคมุจะไมร่วมในการนบัทีค่าํนวณสาํห

รบัรายงาน 

จํานวน (#) ครัง้ทีล่ม้เหลว ใช ่ ใช ่ ใช ่ จ◌ํานวนครัง้ทีค่าํขอลม้เหลวแยกตามชือ่รายงานและแผงควบคุ

มแยกตามสปัดาห ์

คา่เฉลีย่ (Avg) เวลาตอบกลบั (วนิาท)ี ใช ่ ใช ่ ใช ่ เวลาตอบกลบัคาํขอเฉลีย่ (วนิาท)ี 

ตารางต่อไปนี้แสดงการวดัการใชง้านแอปพลเิคชนัใน Oracle CRM On Demand การวดัเหลา่นี้แสดงถงึการใชป้ระเภทออบเจกต์แอปพลเิคชนัต่างๆ 
รวมถงึจํานวนเรคคอรด์ทีจ่ดัทาํขึน้และลบทิ้ง ในตาราง ใช ่ หมายถงึสามารถใชก้ารวดัไดใ้นฟิลด์นัน้ 

การวดั User วนัท่ี (เดือน) ประเภทออบเจกต์ คาํอธิบาย 

จํานวน (#) เรคคอรด์ทีจ่ดัทาํ ใช ่ ใช ่ ใช ่ จํานวนเรคคอรด์ทีจ่ดัทาํแยกตามออบเจกต์แยกตามผูใ้

ชแ้ยกตามเดอืน 

จํานวน (#) เรคคอรด์ทีอ่ปัเดต ใช ่ ใช ่ ใช ่ จํานวนเรคคอรด์ทีอ่ปัเดตแยกตามออบเจกต์แยกตามผู้

ใชแ้ยกตามเดอืน 

จํานวน (#) เรคคอรด์ทีล่บ ใช ่ ใช ่ ใช ่ จํานวนเรคคอรด์ทีล่บแยกตามออบเจกต์แยกตามผูใ้ชแ้

ยกตามเดอืน 

ตารางต่อไปนี้แสดงการวดัประสทิธภิาพการดูเพจใน Oracle CRM On Demand ในตาราง ใช ่หมายความวา่ มกีารวดัสาํหรบัฟิลด์นัน้ 

การวดั User วนัท่ี (สปัดาห์) เน้ือหา คาํอธิบาย 

จํานวน (#) ของคําขอ ใช ่ ใช ่ ใช ่ จํานวนคาํขอแยกตามเพจแยกตามสปัดาห์ 

คา่เฉลีย่ (Avg) เวลาตอบกลบั (มลิลวินิาท)ี ใช ่ ใช ่ ใช ่ เวลาตอบกลบัมมุมองเพจเฉลีย่ (มลิลวินิาท)ี 
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เวลาตอบกลบัสงูสดุ (มลิลวินิาท)ี ใช ่ ใช ่ ใช ่ เวลาตอบกลบัสงูสดุ (มลิลวินิาท)ี 
สาํหรบัมมุมองเพจ 

เวลาตอบกลบัตํ่าสดุ (มลิลวินิาท)ี ใช ่ ใช ่ ใช ่ เวลาตอบกลบัตํ่าสดุ (มลิลวินิาท)ี 
สาํหรบัมมุมองเพจ 

หมายเหตุ: คา่เวลาการตอบกลบัสงูสดุและคา่เวลาการตอบกลบัตํ่าสดุจะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเรคคอร์ดของมมุมองเพจทีไ่ดโ้หลดมานบัตัง้แต่คณุสมบตันิี้สามารถใชง้านได ้
เรคคอรด์ของมมุมองเพจทีโ่หลดในรลีสี 25 และรลีสีกอ่นหน้าของ Oracle CRM On Demand จะมคีา่เป็นนลั เนื่องจากไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูนี้ไวใ้นรลีสีเหลา่นัน้ 

ตารางต่อไปนี้แสดงการวดัการตดิตัง้และตัง้คา่ การวดัเหลา่นี้เป็นสแนปชอทของการตดิตัง้และตัง้คา่ลา่สดุของ Oracle CRM On Demand 
เมือ่มคีา่นัน้อยู่ในเวลาทีร่เีฟรชเพือ่เพิม่คา่ของขอ้มลูการตดิตามการใช ้การวดัการตดิตัง้และตัง้คา่เป็นคา่เฉพาะ เนื่องจากไมถู่กบนัทกึไวใ้นระดบัใดๆ 

การวดั คาํอธิบาย 

จ◌ํานวน (#) ผูดู้แลระบบ จํานวนผูดู้แลระบบทีไ่ดร้บัสทิธิต์่อไปนี้: จดัการบรษิทั, จดัการบรษิทั - กาํหนดสกลุเงนิ, จดัการบรษิทั - 
รเีซต็รหสัผา่นทัง้หมด, จดัการธมี, จดัการเนื้อหา, จดัการเนื้อหา - จดัการเอกสารแนบและภาพของเพจรายละเอยีด, 
จดัการสมดุบนัทกึ, จดัการพืน้ที,่ จดัการผูใ้ช,้ จดัการบทบาทและการเขา้ใช,้ จดัการผูใ้ชแ้ละการเขา้ใช ้- 
จดัการผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

จํานวน (#) กฎการระบุ จํานวนกฎการระบุทีก่าํหนดใน Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) สมดุบนัทกึ จํานวนสมดุบนัทกึทีก่าํหนดใน Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) สกลุเงนิ จ◌ํานวนสกลุเงนิทีเ่ปิดใชใ้น Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) ฟิลด์ทีก่าํหนดเอง จํานวนฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีใ่ชใ้น Oracle CRM On Demand 

จํานวนออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง จํานวนออบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีใ่ชใ้น Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) แทบ็ทีก่าํหนดเอง จํานวนแทบ็เวบ็ทีก่าํหนดเองทีใ่ชใ้น Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) กลุม่ จํานวนกลุม่ทีต่ัง้คา่ใน Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) ภาษา จํานวนภาษาทีเ่ปิดใชใ้น Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) ผลติภณัฑ์ จํานวนผลติภณัฑ์ทีก่าํหนดใน Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) กระบวนการขาย จํานวนกระบวนการขายทีก่าํหนดใน Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) พืน้ที ่ จํานวนพื้นทีท่ ีต่ ัง้ค่าใน Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) เวบ็แอปเพลต็ จํานวนเวบ็แอปเพลต็ทีใ่ชใ้น Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) เวบ็ลงิค์ จํานวนเวบ็ลงิค์ทีใ่ชใ้น Oracle CRM On Demand 

จํานวน (#) เวริก์โฟลว์ จํานวนเวริก์โฟลวท์ีต่ ัง้คา่ใน Oracle CRM On Demand 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงการวดัการนํามาใชข้องผูใ้ช ้(รายเดอืน) การวดัเหลา่นี้ชว่ยใหบ้รษิทัสามารถตรวจสอบและวเิคราะหก์ารใชแ้อปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand ของผูใ้ชไ้ด ้
ในตาราง ใช ่หมายความวา่ มกีารวดัสาํหรบัฟิลด์นัน้ 

การวดั User วนัท่ี (เดือน) คาํอธิบาย 

จํานวน (#) ผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน ไม ่ ใช ่ จํานวนผูใ้ชท้ีใ่ชง้านทีม่อียู่ในแอปพลเิคชนัต่อ

เดอืน 
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จํานวน (#) จํานวนวนันบัจากการลอ็กอนิครัง้ลา่สดุ ใช ่ ไม ่ จํานวนวนันบัจากการลอ็กอนิครัง้ลา่สดุโดยผู้

ใช ้

จํานวน (#) ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ไม ่ ใช ่ จํานวนผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายทีม่อียู่ต่อเดอืน 

จํานวน (#) ใบอนุญาต ไม ่ ไม ่ จํานวนใบอนุญาตทีก่าํหนดในโปรไฟลบ์รษิทั 

จํานวน (#) การลอ็กอนิทัง้หมด ใช ่ ใช ่ จํานวนครัง้ทีผู่ใ้ชล้อ็กอนิในระหวา่งเดอืนใดก็

ตาม หากผูใ้ชล้อ็กอนิ 3 ครัง้ต่อวนั 
ระบบกจ็ะนบัเป็นการลอ็กอนิ 3 
ครัง้และเพิม่ลงในคา่ของเดอืนปจัจุบนั 

จํานวน (#) การลอ็กอนิทีไ่มซ่ํ้ากนั ใช ่ ใช ่ จํานวนครัง้ทีไ่ม่ซํ้ากนัทีผู่ใ้ชล้อ็กอนิในระหวา่

งเดอืนใดกต็าม หากผูใ้ชล้อ็กอนิ 3 
ครัง้ต่อวนั 
ระบบกจ็ะนบัเป็นการลอ็กอนิทีไ่ม่ซํ้ากนั 1 
ครัง้และเพิม่ลงในคา่ของเดอืนปจัจุบนั 

จํานวน (#) การลอ็กอนิทีไ่มส่าํเรจ็ ใช ่ ใช ่ จํานวนการลอ็กอนิทีไ่มส่าํเรจ็แยกตามผูใ้ชแ้ย

กตามเดอืน 

เปอรเ์ซน็ต์ (%) ลอ็กอนิแลว้ ไม ่ ใช ่ จํานวนผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิในเดอืนนัน้หารดว้ยจําน

วนผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน 

คา่เฉลีย่ (Avg) ความถีใ่นการลอ็กอนิต่อเดอืน ไม ่ ใช ่ จํานวนการลอ็กอนิทีไ่มซ่ํ้ากนัในเดอืนนัน้หาร

ดว้ยจํานวนผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิในเดอืนนัน้ 

ตารางต่อไปนี้แสดงการวดัการนํามาใชข้องผูใ้ช ้(รายสปัดาห)์ การวดัเหลา่นี้ช่วยใหบ้รษิทัสามารถตรวจสอบและวเิคราะหก์ารใชแ้อปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand ของผูใ้ชไ้ด ้
ในตาราง ใช ่หมายความวา่ มกีารวดัสาํหรบัฟิลด์นัน้ 

การวดั User วนัท่ี (สปัดาห์) คาํอธิบาย 

จํานวน (#) ผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน ไม ่ ใช ่ จํานวนผูใ้ชท้ีใ่ชง้านทีม่อียู่ในแอปพลเิคชนัต่อ

สปัดาห ์

จํานวน (#) ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ไม ่ ใช ่ จํานวนผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัมอบหมายทีม่อียู่ต่อสปัดา

ห ์

จํานวน (#) การลอ็กอนิทัง้หมด ใช ่ ใช ่ จํานวนครัง้ทีผู่ใ้ชล้อ็กอนิในระหวา่งสปัดาหใ์ด

กต็าม หากผูใ้ชล้อ็กอนิ 3 ครัง้ต่อวนั 
ระบบกจ็ะนบัเป็นการลอ็กอนิ 3 
ครัง้และเพิม่ลงในคา่ของสปัดาหป์จัจุบนั 

จํานวน (#) การลอ็กอนิทีไ่มซ่ํ้ากนั ใช ่ ใช ่ จํานวนครัง้ทีไ่ม่ซํ้ากนัทีผู่ใ้ชล้อ็กอนิในระหวา่

งสปัดาหใ์ดกต็าม หากผูใ้ชล้อ็กอนิ 3 
ครัง้ต่อวนั 
ระบบกจ็ะนบัเป็นการลอ็กอนิทีไ่ม่ซํ้ากนั 1 
ครัง้และเพิม่ลงในคา่ของสปัดาหป์จัจุบนั 

จํานวน (#) การลอ็กอนิทีไ่มส่าํเรจ็ ใช ่ ใช ่ จํานวนการลอ็กอนิทีไ่มส่าํเรจ็แยกตามผูใ้ชแ้ย

กตามสปัดาห์ 

เปอรเ์ซน็ต์ (%) ลอ็กอนิแลว้ ไม ่ ใช ่ จํานวนผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิในสปัดาหน์ัน้หารดว้ยจํา

นวนผูใ้ชท้ีใ่ชง้าน 
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คา่เฉลีย่ (Avg) ความถีใ่นการลอ็กอนิต่อเดอืน ไม ่ ใช ่ จํานวนการลอ็กอนิทีไ่มซ่ํ้ากนัในสปัดาหน์ัน้ห

ารดว้ยจํานวนผูใ้ชท้ีล่อ็กอนิในสปัดาหน์ัน้ 

 

หมายเหตกุารใช้ 
หวัขอ้นี้จะแสดงหมายเหตุการใช ้

เก่ียวกบัข้อมูลการติดตามการใช้ 
ขอ้มลูการตดิตามการใชใ้นคลงัขอ้มลูจะรเีฟรชทกุสปัดาหจ์ากขอ้มลูในขอ้มลูแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand ของคณุ การรเีฟรชขอ้มลูการตดิตามการใชจ้ะเกดิขึน้ตอนสดุสปัดาห ์
และจะไมต่ามการรเีฟรชเพือ่เพิม่คา่ช่วงกลางคนืของขอ้มลูทีเ่หลอื 

การวดัการตดิตามการใชจ้ะถูกคาํนวณใหมเ่ฉพาะในเดอืนปจัจุบนั และขอ้มลูของเดอืนทีผ่า่นมาจะไมถู่กนํามาคาํนวณใหม ่เวน้แต่วา่สปัดาหน์ัน้ๆ จะอยู่ในชว่งสิน้เดอืน ตวัอย่างเชน่ 
เมือ่มกีารรเีฟรชเพือ่เพิม่คา่ของการตดิตามการใชใ้นวนัศกุรท์ี ่28 พฤษภาคม 2010 การวดัการตดิตามการใชจ้ะคาํนวณคา่ใหมส่าํหรบัเดอืนพฤษภาคมทัง้เดอืนโดยเริม่จากวนัที ่1 พฤษภาคม 
2010 เมือ่มกีารรเีฟรชเพือ่เพิม่คา่สาํหรบัการตดิตามการใชใ้นวนัศกุรท์ี ่4 มถิุนายน 2010 การวดัการตดิตามการใชจ้ะคาํนวณใหมส่าํหรบัทัง้เดอืนพฤษภาคมและมถิุนายน 
เนื่องจากสปัดาหน์ัน้คาบเกีย่วเดอืนพฤษภาคมและมถิุนายน 

การวดัการตดิตามการใชจ้ะถูกสรปุขอ้มลูตามเดอืนปฏทินิ แมว้า่จะสามารถวเิคราะหก์ารวดันี้ตามปฏทินิการเงนิของบรษิทั แต่ขอ้มลูจะไมเ่ป็นไปตามปฏทินิการเงนิของบรษิทัทีใ่ชป้ฏทินิทีไ่มใ่ชม่าตรฐาน 
โดยจะมคีวามแตกต่างในการกําหนดปฏทินิการเงนิ โดยเฉพาะหากคุณใชร้ปูแบบ 4-4-5 หรอื 5-4-4 หรอืปฏทินิทีก่าํหนดเอง โดยทีเ่ดอืนปฏทินิสองเดอืนเริม่ตน้ในงวดการเงนิเดยีว 
หรอืไมม่เีดอืนการเงนิทีเ่ริม่ตน้ในงวดการเงนิ ในกรณเีชน่นี้การวดัการตดิตามการใชง้านอาจเกนิหรอืขาดไปในงวดการเงนิทีร่ะบุ 

ขอ้มลูการตดิตามการใชส้ว่นใหญ่ไดร้บัการบนัทกึทีร่ะดบัสปัดาห ์การวดัการนํามาใชข้องผูใ้ชบ้างอย่างจะไมถู่กบนัทกึทีร่ะดบัสปัดาห ์การวดัการตดิตัง้และตัง้ค่าทัง้หมดจะไมถู่กบนัทกึทีร่ะดบัสปัดาห ์
เนื่องจากขอ้มลูการตดิตามการใชจ้ะไดร้บัการบนัทกึทีร่ะดบัสปัดาห์ จงึอาจรวบรวมโดยแยกตามเดอืน ไตรมาส และปี อย่างไรกต็าม จะไมม่กีารสรา้งผลลพัธ์ใดๆ หากมกีารรนัทีร่ะดบัตํ่ากวา่ระดบัสปัดาห ์ 

เก่ียวกบัประวติัการลอ็กอินของผูใ้ช้ 
ขอ้มลูประวตักิารลอ็กอนิของผูใ้ชท้ีเ่กา่กวา่ 90 วนัจะถูกลบจากแอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ 
คณุสมบตักิารตดิตามการใชจ้งึสามารถสนบัสนุนการวดัการนํามาใชข้องผูใ้ชไ้ดป้ระมาณ 90 วนัเมือ่แอปพลเิคชนั Oracle CRM On Demand ไดร้บัการอปัเกรดเป็นรลีสีนี้ครัง้แรก 
อย่างไรกต็าม ขอ้มลูประวตักิารนํามาใชข้องผูใ้ชจ้ะยงัคงอยู่ในคลงัขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนการวเิคราะห์แนวโน้มเชงิประวตัขิองการวดัการนํามาใชข้องผูใ้ชใ้นการวเิคราะห ์Oracle CRM On 
Demand ขอ้มลูนี้จะยงัคงอยู่จนถงึการรเีฟรชแบบสมบูรณ์ครัง้ถดัไป แมจ้ะหลงัจากทีข่อ้มลูถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand 

การวดัการติดตามการใช้ 
การวดัการตดิตามการใชจ้ะถูกรวบรวมตามสปัดาหป์ฏทินิ หากคณุกาํลงัใชป้ฏทินิทีไ่มใ่ชม่าตรฐาน เชน่ 5-4-4, 4-4-5 หรอืปฏทินิการเงนิทีก่าํหนดเอง 
อาจเป็นไปไดท้ีเ่ดอืนการเงนิหรอืไตรมาสการเงนิอาจจะมจีํานวนสปัดาหม์ากหรอืน้อยกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดอืนการเงนิหรอืไตรมาสการเงนิอืน่ ดงันัน้ 
การวดัของคณุอาจจะปรากฏขึน้โดยเกนิหรอืขาดเลก็น้อยสาํหรบัเดอืนหรอืไตรมาสนัน้ 
ลกัษณะนี้จะเกดิขึน้เมือ่การวดัการใชป้ระสทิธภิาพของบรษิทัไมต่รงกนัทัง้หมดกบัการกาํหนดปฏทินิการเงนิเมือ่ทาํการวเิคราะหแ์ยกตามเดอืนและไตรมาสปฏทินิการเงนิ 

มิติเน้ือหา 
มติเินื้อหาถูกใชร้่วมกนัโดยทัง้การวดัประสทิธภิาพการวเิคราะหแ์ละการวดัประสทิธภิาพมมุมองเพจ 

ในการรายงานการวดัประสทิธภิาพการวเิคราะห์ ใหใ้ชฟิ้ลดช์นดิเนื้อหาเพือ่ฟิลเตอรเ์งือ่นไขต่อไปนี้: 

ชนดิเนื้อหา = การวเิคราะห์ 

ในการรายงานการวดัประสทิธภิาพมมุมองเพจ ใหใ้ชฟิ้ลด์ชนดิเนื้อหาเพือ่ฟิลเตอรเ์งือ่นไขตอ่ไปนี:้ 

ชนดิเนื้อหา = มมุมองเพจ 



การออกแบบการวิเคราะห์ 
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เมือ่ทาํการวเิคราะห์การวดัประสทิธภิาพมุมมองเพจ ฟิลด์มติเินื้อหาทีใ่ชไ้ดจ้ะมเีพยีง: ชนดิเนื้อหา และ ชือ่เนื้อหา สาํหรบัประสทิธภิาพมมุมองเพจ คา่ชือ่เนื้อหาจะแสดงถงึชือ่ของหน้าจอ 
สาํหรบัประสทิธภิาพการวเิคราะห์ คา่ชือ่เนื้อหาจะแสดงถงึชือ่รายงานหรอืแผงควบคมุ 

ในการแสดงพาธรายงานในการวเิคราะหข์องคณุ ใหใ้ชฟิ้ลด์รายละเอยีดเนื้อหาภายในมติเินื้อหา 
รายละเอยีดเนื้อหาจะปรากฏเฉพาะเมือ่ชนดิเนื้อหาถูกตัง้คา่เป็นการวเิคราะห์และสาํหรบัเนื้อหาทีม่ปีระเภทเนื้อหาเป็นรายงานทีใ่ชร้ว่มกนั/รายงานสว่นบุคคลเทา่นัน้ 
รปูแบบของพาธรายงานมลีกัษณะดงัต่อไปนี้: 

 พาธสาํหรบัโฟลเดอรส์ว่นบุคคลของผูใ้ช:้  

/users/<User Login> 

ตวัอย่าง:  

/users/analyticsrto10#admin 

 พาธสาํหรบัโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัของบรษิทั:  

/shared/Company_<number>_Shared_Folder 

ตวัอย่าง:  

/shared/Company_9999_Shared_Folder 

 พาธรายงานทีก่าํหนดจะมคีาํต่อทา้ยต่อไปนี้: 
/_Emb 
 

การวดัประสิทธิภาพการวิเคราะห์ 
คณุไมส่ามารถรวมการวดัประสทิธภิาพการวเิคราะหก์บัการวดัอืน่ๆ ได ้คณุไมส่ามารถรวมการวดัประสทิธภิาพมมุมองเพจกบัการวดัอืน่ๆ ได ้
การวดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพทัง้สองนี้จะไดร้บัการจดัเกบ็โดยใชร้ะดบัของรายละเอยีดทีต่่างกนั ซึง่แตกต่างจากการวดัอืน่ๆ แต่ละรายการหรอืการวดัอืน่ๆ ทัง้หมด 
การวดัประสทิธภิาพการวเิคราะหจ์ะบนัทกึทีร่ะดบัเนื้อหา ผูใ้ช ้และสปัดาห ์การวดัเหลา่นี้จะถูกรวบรวมทกุครัง้ทีผู่ใ้ชแ้ต่ละคนรนัรายงาน และสรปุทีร่ะดบัสปัดาห ์เวลาตอบกลบัเฉลีย่จะวดัเป็นวนิาท ี

ในทางกลบักนั การวดัประสทิธภิาพมมุมองเพจจะบนัทกึทีร่ะดบัเพจและสปัดาห์ การวดัเหลา่นี้จะถูกรวบรวมทกุครัง้ทีดู่เพจแต่ละเพจ และสรปุทีร่ะดบัสปัดาห ์เวลาตอบกลบัเฉลีย่จะวดัเป็นมลิลวินิาท ี

การใชก้ารวดัประสทิธภิาพการวเิคราะหส์ามารถรายงานการวดัโดยผูใ้ชแ้ต่ละคนได ้อย่างไรกต็าม ประสทิธภิาพมมุมองเพจจะอยู่ทีร่ะดบับรษิทัเทา่นัน้ มมุมองเพจสว่นใหญ่จะมชีือ่ 
แต่สาํหรบัมุมมองเพจทีไ่มม่ชี ือ่ การวดัประสทิธภิาพการใชจ้ะรายงานเป็น อืน่ๆ การใชก้ารวดัประสทิธภิาพการวเิคราะหจ์ะไดร้บัการรวมไวส้าํหรบัแผงควบคุมแบบใชร้่วมกนัและแบบสว่นบุคคล 
แต่ไมไ่ดร้วมไวส้าํหรบัการสบืคน้แบบไดนามกิ ชือ่เนื้อหาทัง้มุมมองเพจและการวเิคราะห์แสดงการวดัตามภาษาดฟีอลต์ของบรษิทัและการตัง้ชือ่ออบเจกต์มาตรฐาน 
โดยไมส่นบัสนุนภาษาหรอืการเปลีย่นชือ่ออบเจกต์ของผูใ้ช ้

ข้อจาํกดัประวติัการไซน์อินของผูใ้ช้ 
มติขิองประวตักิารไซน์อนิของผูใ้ชจ้ะระบุแหลง่การไซน์อนิของผูใ้ช ้เชน่ อนิเตอรแ์อคทฟี บรกิารทางเวบ็ โทรศพัทเ์คลือ่นที ่และอืน่ๆ มตินิี้มขีอ้จํากดัดงันี้: 

 การวดัเดยีวทีส่ามารถใชก้บัประวตักิารไซน์อนิของผูใ้ชค้อืการวดัการนํามาใชข้องผูใ้ชต้่อไปนี้: 

 จํานวน (#) การลอ็กอนิทัง้หมด 

 จํานวน (#) การลอ็กอนิทีไ่มส่าํเรจ็ 

 เฉพาะเดอืนปจัจบุนัของขอ้มลูเทา่นัน้ทีถู่กอปัเดตโดยการรเีฟรชเพือ่เพิม่คา่ 

 ขอ้มลูประวตัสิาํหรบัคอลมัน์ประเภทการไซน์อนิจะไมไ่ดร้บัการอปัเดตผา่นการรเีฟรชเพือ่เพิม่คา่ 

หมายเหตุ: คา่ประเภทการไซน์อนิจะใชไ้ดเ้ฉพาะสาํหรบัเรคคอรด์การไซน์อนิของผูใ้ชท้ีไ่ดโ้หลดมานบัตัง้แต่คุณสมบตันิี้สามารถใชง้านได้ เรคคอรด์ประวตักิารไซน์อนิของผูใ้ชท้ีโ่หลดใน Oracle 
CRM On Demand Release 29 และกอ่นหน้าจะมคีา่เป็นนลั เนื่องจากขอ้มลูนี้ไมม่กีารบนัทกึไวใ้นรลีสีเหลา่นัน้ 
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การวดัการนํามาใช้ของผูใ้ช้รายสปัดาหแ์ละรายเดือน 
ขอ้มลูรายสปัดาหจ์ะไมเ่พิม่ในขอ้มลูรายเดอืน ขอ้มลูรายเดอืนจะถูกคาํนวณแยกต่างหาก ตามจํานวนของวนัในเดอืนนัน้ๆ 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องผู้ติดต่อของบริษทั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถรายงานเกีย่วกบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและผูต้ดิต่อ คณุสามารถใชเ้พือ่รายงานผูต้ดิตอ่ทัง้หมดทีเ่ชือ่มโยงกบัหนึง่บรษิทั 
หรอืผูต้ดิต่อทีห่ลายบรษิทัใชร้ว่มกนั คณุไมส่ามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่รายงานเกีย่วกบับรษิทัทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัผูต้ดิต่ออืน่ใด หรอืรายงานเกีย่วกบัผูต้ดิต่อทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบับรษิทั ประเภทเรือ่งนี้ไมม่กีารวดั 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อ 

การวดั 
ไมม่ ี

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องรายได้ของบริษทั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งการวเิคราะห์รายไดข้องบรษิทัใหค้วามสามารถในการตดิตามรายไดข้องบรษิทัแยกตามผลติภณัฑ์ ชนดิ พืน้ที ่และผูใ้ช ้
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ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายขอ้มลู 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 รายไดข้องบรษิทั 

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 โควตา้ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัรายไดข้องบรษิทั: 

 การวดัทีก่าํหนดเองของรายไดข้องบรษิทั 

 จํานวน (#) ผลติภณัฑ์ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของผลติภณัฑ ์

 การวดัโควตา้: 

 มลูคา่โควตา้ 

หมายเหตกุารใช้ 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสามารถสรา้งรายไดข้องบรษิทั โปรดดูที ่ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการประมาณการ (โปรดดูที ่
"ประเภทเรือ่งการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการประมาณ" ในหน้า 934) ในประเภทเรือ่งการประมาณการ คณุสามารถรวมการประมาณการ โควตา้ 
และรายไดข้องบรษิทัเขา้เป็นรายงานการสบืคน้เดยีว สามารถรวมมติแิละการวดัของโฟลเดอรโ์ควตา้กบัมติแิละการวดัของโฟลเดอรผ์ูใ้ชเ้ป็นเจา้ของไดเ้ทา่นัน้ 

มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องบริษทั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 
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วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหมุ้มมองขอ้มลูสรปุการวดัการทาํงานของบรษิทัสาํหรบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทเรคคอรด์บรษิทัคอืประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการวเิคราะห์ 
คณุสามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้ในการตอบคาํถามพื้นฐานเกีย่วกบัการดําเนินงานของบรษิทั: บรษิทัใดมจีํานวนคาํขอบรกิารสงูสดุ บรษิทัใดมจีํานวนโอกาสทางการขายสงูสดุ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณจดักลุม่และปรบัเพิม่การวดัในระดบัต่างๆ ตามบรษิทั, พืน้ทีข่องบรษิทั และวนัที ่สาํหรบัการวเิคราะหท์ีเ่จาะลกึลงไปจะเกีย่วขอ้งกบัประเภทธุรกจิอืน่ ซึง่ตอ้งใชป้ระเภทเรือ่งอืน่  

ประเภทความสมัพนัธ์ 
สรปุ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 วนัทีจ่ดัทาํ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดับรษิทั 

 การวดัทีก่าํหนดเองของบรษิทั 

 รายได ้

 รายได ้(000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายได ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดเ้มือ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) วนัในการปิดโอกาสทางการขาย (นยิาม: จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 รายได ้

 รายไดผ้ลติภณัฑ ์(000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์(000) 
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 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวน (#) ของคาํขอบรกิาร (SR) 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องบริษทัและคู่แข่ง 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้อนุญาตใหค้ณุรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและคูแ่ข่งของบรษิทั ประเภทเรือ่งนี้มคีวามคลา้ยคลงึกนักบัประเภทเรือ่งบรษิทัทีส่ดุ 
ความแตกต่างเพยีงประการเดยีวคอืประเภทเรือ่งนี้มมีติขิองคูแ่ขง่ ซึง่เป็นความสมัพนัธ์แบบหลายค่าต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั 
ประเภทเรือ่งนี้อนุญาตใหค้ณุสรา้งรายงานเพือ่แสดงคูแ่ขง่ทัง้หมดของบรษิทัหนึง่ เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและคู่แขง่ของบรษิทั 
จะไมส่ามารถรายงานบรษิทัทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัคูแ่ขง่ใดเลยโดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ แอททรบิวิซึง่กาํหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทัคู่แขง่ทีม่ใีหใ้ชไ้ด้สาํหรบัการรายงานมดีงัต่อไปนี้:  

 ผูต้ดิต่อหลกั 
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 บทบาท 

 บทบาทแบบยอ้นกลบั 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 วนัทีส่ ิ้นสดุ 

 จุดแขง็ 

 จุดอ่อน 

 ความเหน็ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บรษิทั  

 คูแ่ขง่บรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัทีจ่ดัทาํ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดับรษิทั 

 การวดัทีก่าํหนดเองของบรษิทั 

 รายได ้

 รายได ้(000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายได ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดเ้มือ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) วนัในการปิดโอกาสทางการขาย (นยิาม: จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 
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 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 รายได ้

 รายไดผ้ลติภณัฑ์ (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์(000) 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องบริษทัและคู่ค้า 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 
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วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและบรษิทัคูค่า้ ประเภทเรือ่งนี้ใกลเ้คยีงกบัประเภทเรือ่งของบรษิทัอย่างมาก 
แตกต่างกนัตรงทีป่ระเภทเรือ่งนี้รวมการวเิคราะห์คูค่า้ ซึง่มคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณจดัทาํรายงานทีแ่สดงคูค่า้ทัง้หมดของบรษิทั 
เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและบรษิทัคูค่า้ บรษิทัทีไ่ม่มคีวามเชือ่มโยงกบับรษิทัคูค่า้อย่างน้อยหนึง่บรษิทัจะไมส่ามารถรายงานโดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ 
คณุสมบตัทิีเ่ป็นตวักําหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทัคูค่า้ทีม่ใีหใ้ชไ้ดส้าํหรบัการรายงานมดีงัต่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บทบาท 

 บทบาทแบบยอ้นกลบั 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 วนัทีส่ ิ้นสดุ 

 จุดแขง็ 

 จุดอ่อน 

 ความเหน็ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 คูค่า้ของบรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัทีจ่ดัทาํ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดับรษิทั 

 การวดัทีก่าํหนดเองของบรษิทั 

 รายได ้

 รายได ้(000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายได ้
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 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดเ้มือ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) วนัในการปิดโอกาสทางการขาย (นยิาม: จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 รายได ้

 รายไดผ้ลติภณัฑ์ (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์(000) 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 จ◌ํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
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ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทเรือ่งนี้ใกลเ้คยีงกบัประเภทเรือ่งของบรษิทัอย่างมาก 
แตกต่างกนัตรงทีป่ระเภทเรือ่งนี้รวมการวเิคราะห์คูค่า้ ซึง่มคีวามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่กบัประเภทเรคคอรด์บรษิทั ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณจดัทาํรายงานทีแ่สดงบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
บรษิทัทีไ่ม่มคีวามเชือ่มโยงกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างน้อยหนึง่บรษิทัจะไมส่ามารถรายงานโดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ 
คณุสมบตัทิีก่าํหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ใีหใ้ชไ้ดส้าํหรบัการรายงานมดีงัต่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บทบาท 

 บทบาทแบบยอ้นกลบั 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 วนัทีส่ ิ้นสดุ 

 จุดแขง็ 

 จุดอ่อน 

 ความเหน็ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 วนัทีจ่ดัทาํ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ 

 พืน้ที ่
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การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดับรษิทั 

 การวดัทีก่าํหนดเองของบรษิทั 

 รายได ้

 รายได ้(000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายได ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดเ้มือ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) วนัในการปิดโอกาสทางการขาย (นยิาม: จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดท้ีม่แีนวโน้ม 

 รายได ้

 รายไดผ้ลติภณัฑ์ (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์

 รายไดเ้มือ่ปิดของผลติภณัฑ ์(000) 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงเป็นโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 
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 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องกิจกรรม 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหช์ดุการวดักจิกรรมตามกจิกรรม บรษิทั โอกาสทางการขาย ลดี แคมเปญ ผูต้ดิต่อ คาํขอบรกิาร และวนัที ่
เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงกจิกรรมและการโตต้อบทัง้หมดทีม่กีารเชือ่มต่อกบัประเภทเรคคอรด์เหลา่นี้ ประเภทเรือ่งนี้อยู่ในระดบัตํ่าสดุของรายละเอยีด 
ซึง่หมายความวา่ตารางขอ้มลูกจิกรรมทีก่าํหนดประเภทเรือ่งนี้อาจมขีนาดใหญ่ทีส่ดุ ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหค้ณุสามารถปรบัเพิม่และวเิคราะหก์ารวดักจิกรรม โดยใชช้ดุมติทิีใ่หญ่ทีส่ดุ 
ประเภทเรือ่งนี้เป็นเรือ่งหลายขอ้มลูซึง่ใหร้ายงานโควตา้ผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดักจิกรรม 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 กจิกรรม 

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 คาํขอบรกิาร 

 โควตา้ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 
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 การวดักจิกรรม 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่กีจิกรรม 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมทีปิ่ด 

 การวดัโควตา้ 

 มลูคา่โควตา้ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทั กจิกรรม ผูต้ดิต่อ และคาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องออบเจกตท่ี์กาํหนดเองขัน้สงู 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหค้วามสามารถในการวเิคราะหอ์อบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงู 

พืน้ทีอ่อบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงูคอืประเภทเรือ่งพเิศษทีส่ามารถมกีารรายงานความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่และแบบหลายคา่ต่อหนึง่คา่ระหวา่งออบเจกต์ทีก่◌ําหนดเอง 4 ถงึ 40 
และออบเจกต์ทีส่รา้งล่วงหน้า รวมถงึออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 เนื่องจากพืน้ทีอ่อบเจกต์ทีก่าํหนดเองขัน้สงูจะรวมการรายงานออบเจกต์ทัง้หมดไวภ้ายใตป้ระเภทเรือ่งเดยีว 
จงึจาํเป็นตอ้งรวมการวดัทีเ่ป็นตวัตดัสนิของรายงานเพือ่ชว่ยเลอืกพาธความสมัพนัธ์ระหวา่งออบเจกต์ต่างๆ ทีม่อียู่ในรายงาน เมือ่ใดกต็ามทีม่มีติสิองมติหิรอืมากกวา่อยู่ในรายงาน การวเิคราะหข์อง 
Oracle CRM On Demand จะตอ้งการการวดัเพือ่เชือ่มโยงมติติ่างๆ นัน้ หากในรายงานไมม่กีารวดั การวเิคราะหข์อง Oracle CRM On Demand 
จะเลอืกการวดัโดยวธิกีารสุม่ การรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ไมส่ามารถทาํไดโ้ดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้เนื่องจาก Oracle CRM On Demand 
ไมส่นบัสนุนการรายงานความสมัพนัธ์ดงักลา่วสาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 ถงึ 40 โดยตรง 

ความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ใชส้าํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 กบับรษิทั ผูต้ดิต่อ คาํขอบรกิาร และ โอกาสทางการขาย ในการวเิคราะห์ 
ดงันัน้จงึสามารถรายงานดว้ยความสมัพนัธแ์บบหนึง่คา่ต่อหลายคา่เฉพาะระหวา่งออบเจกต์ทีก่ําหนดเอง 1, 2 และ 3 และออบเจกต์เหลา่นี้เทา่นัน้ 
ซึง่จะไมส่ามารถรายงานดว้ยความสมัพนัธ์แบบหนึง่คา่ต่อหลายคา่ระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 กบักจิกรรม สนิทรพัย์ ลดี และ ผลติภณัฑ์ ได ้ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
รวม 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติอ่ไปนี้: 

 บญัช ี

 กจิกรรม 
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 การปนัส่วน 

 แคมเปญ 

 การเรยีกรอ้ง 

 ผูต้ดิต่อ 

 ความครอบคลุม 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 3 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 04 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 05 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 06 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 07 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 08 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 09 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 10 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 11 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 12 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 13 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 14 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 15 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 16 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 17 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 18 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 19 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 20 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 21 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 22 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 23 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 24 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 25 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 26 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 27 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 28 
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 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 29 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 30 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 31 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 32 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 33 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 34 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 35 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 36 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 37 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 38 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 39 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 40 

 ความเสยีหาย 

 บญัชกีารเงนิ 

 ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

 การถอืครองบญัชกีารเงนิ 

 แผนทางการเงนิ 

 ผลติภณัฑท์างการเงนิ 

 การทาํรายการทางการเงนิ 

 ครอบครวั 

 ทรพัย์สนิประกนัภยั 

 งวดสนิคา้คงคลงั 

 ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 คูค่า้ 

 กรมธรรม์ 

 ผูถ้อืกรมธรรม์ 

 พอรต์โฟลโิอ 

 ผลติภณัฑ์ 

 สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

 การทาํรายการตวัอย่าง 

 คาํขอบรกิาร 
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 การแกป้ญัหา 

 สนิคา้ทีท่าํรายการ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดับรษิทั 

 การวดัทีก่าํหนดเองของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 การวดักจิกรรม 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่กีจิกรรม 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมทีปิ่ด 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมทีเ่ปิด 

 การวดัการปนัส่วน 

 จํานวน (#) ของการปนัสว่น 

 ปรมิาณสงูสดุเฉลีย่ (Avg MaxQty) การปนัสว่น 

 ปรมิาณสงูสดุเฉลีย่ (Avg MaxQty) การตดิต่อ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ใบสัง่ตาม 

 ปรมิาณสงูสดุรวม (MaxQty) การปนัสว่น 

 ปรมิาณสงูสดุรวม (MaxQty) การตดิต่อ 

 สรปุใบสัง่ตาม 

 การวดัแคมเปญ 

 จํานวน (#) ของบรษิทัสาํหรบัแคมเปญ 

 จํานวน (#) ของแคมเปญ 

 จํานวน (#) ของแคมเปญทีใ่ชง้าน 

 จํานวน (#) ของแคมเปญทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 

 จํานวน (#) ของแคมเปญทีว่างแผน 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่สาํหรบัแคมเปญ 

 จํานวนลดีสาํหรบัแคมเปญ 

 จํานวนโอกาสทางการขายสาํหรบัแคมเปญ 

 จํานวน (#) โอกาสทีช่นะของแคมเปญ 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของงบประมาณ (นยิาม: ตน้ทนุคณูดว้ย 100 แลว้หารดว้ยตน้ทนุทีจ่ดัทํางบประมาณ) 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของลดีเป้าหมายทีบ่รรลผุล (นยิาม: จํานวนลดีคูณดว้ย 100 แลว้หารดว้ยลดีเป้าหมาย) 
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 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของเป้าหมายรายไดท้ีบ่รรลผุล (นยิาม: จํานวนรายไดท้ีปิ่ดคูณดว้ย 100 แลว้หารดว้ยเป้าหมายรายได)้ 

 จํานวนวนัเฉลีย่ในการปิดโอกาสทางการขายสาํหรบัแคมเปญ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดเ้มือ่ปิดของแคมเปญ 

 จํานวนวนัเฉลีย่ในการปิดโอกาสทางการขายสาํหรบัแคมเปญ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ตน้ทนุต่อการขายทีปิ่ด (นยิาม: ตน้ทนุเฉลีย่หารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ตน้ทนุต่อลดี (นยิาม: ตน้ทนุเฉลีย่หารดว้ยจํานวนลดี) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของแคมเปญ 

 ตน้ทนุต่อการขายทีปิ่ด (นยิาม: ตน้ทนุหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 ตน้ทนุต่อลดี (นยิาม: ตน้ทนุหารดว้ยจํานวนลดี) 

 อตัราการแปลงลดีของแคมเปญ 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขายของแคมเปญ 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขายของแคมเปญ 

 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 

 

 การวดัคา่สนิไหม 

 การวดัทีก่าํหนดเองของคา่สนิไหม 

 จํานวน (#) ของคา่สนิไหม 

 จํานวนเงนิหนี้สนิเฉลีย่ (Avg) 

 จํานวนเงนิความเสยีหายโดยเฉลีย่ (Avg) 

 จํานวนพนกังานทีบ่าดเจบ็โดยเฉลีย่ (Avg) 

 จํานวนบุคคลทีบ่าดเจบ็โดยเฉลีย่ (Avg) 

 จํานวนเงนิหนี้สนิโดยรวม 

 จํานวนเงนิความเสยีหายโดยรวม 

 จํานวนพนกังานทีบ่าดเจบ็โดยรวม 

 จํานวนบุคคลทีบ่าดเจบ็โดยรวม 

 การวดัผูต้ดิต่อ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของผูต้ดิต่อ 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 

 การวดัความคุม้ครอง 

 การวดัความคุม้ครองแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของความคุม้ครอง 

 หกัลดไดโ้ดยเฉลีย่ 
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 วงเงนิแบบบุคคลโดยเฉลีย่ 

 จํานวนเงนิเอาประกนัโดยเฉลีย่ 

 วงเงนิรวมโดยเฉลีย่ 

 หกัลดไดโ้ดยรวม 

 วงเงนิแบบบุคคลโดยรวม 

 จํานวนเงนิเอาประกนัโดยรวม 

 วงเงนิรวมโดยรวม 

 

 การวดัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1-40 

 การวดัทีก่าํหนดเองของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1-40 

 การวดัทีก่าํหนดเองทีป่รบัใหเ้หมาะสมของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1-40 

 จํานวน (#) ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1-40 

 การวดัความเสยีหาย 

 การวดัความเสยีหายแบบปรบัแตง่เอง 

 จํานวน (#) ของความเสยีหาย 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนเงนิทีป่ระมาณการ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนทรพัย์สนิ 

 จํานวนเงนิทีป่ระมาณการรวม 

 จํานวนทรพัย์สนิโดยรวม 

 การวดับญัชกีารเงนิ 

 การวดับญัชกีารเงนิแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของบญัชกีารเงนิ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดดุล 

 ยอดดุลรวม 

 การวดัผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

 การวดัผูถ้อืบญัชกีารเงนิแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

 การวดัการถอืบญัชกีารเงนิ 

 การวดัผูถ้อืบญัชกีารเงนิแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของการถอืบญัชกีารเงนิ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ประสทิธภิาพ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ราคาซือ้ 

 ปรมิาณโดยเฉลีย่ (Avg) 
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 คา่เฉลีย่ (Avg) มลูคา่ 

 ประสทิธภิาพโดยรวม 

 ราคาซือ้โดยรวม 

 ปรมิาณโดยรวม 

 มลูคา่โดยรวม  

 การวดัแผนทางการเงนิ 

 การวดัแผนทางการเงนิแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของแผนทางการเงนิ 

 การวดัผลติภณัฑท์างการเงนิ 

 การวดัผลติภณัฑท์างการเงนิแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ผลติภณัฑท์างการเงนิ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ราคาปจัจุบนั 

 ราคาปจัจุบนัโดยรวม 

 การวดัการทํารายการทางการเงนิ 

 การวดัการทํารายการทางการเงนิแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของการทาํรายการทางการเงนิ 

 ปรมิาณโดยเฉลีย่ (Avg) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ราคาของการทํารายการ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) มลูคา่ 

 ปรมิาณโดยรวม 

 ราคาของการทํารายการโดยรวม 

 มลูคา่โดยรวม 

 

 การวดัของครวัเรอืน 

 การวดัทีก่าํหนดเองของครวัเรอืน 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของผูต้ดิต่อ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมสนิทรพัย์ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมสนิทรพัย์ (000) 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ (000) 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของผูต้ดิตอ่ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมคา่ใชจ้่าย 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมคา่ใชจ้่าย (000) 
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 ยอดรวมคา่ใชจ้่าย 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่าย (000) 

 ยอดรวมรายไดข้องผูต้ดิตอ่ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมรายได ้

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมรายได ้(000) 

 ยอดรวมรายได ้

 ยอดรวมรายได ้(000) 

 ยอดรวมหนี้สนิผูต้ดิต่อ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมหนี้สนิ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมหนี้สนิ (000) 

 ยอดรวมหนี้สนิ 

 ยอดรวมหนี้สนิ (000) 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองผูต้ดิต่อ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมมลูคา่สทุธ ิ

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมมลูคา่สทุธ ิ(000) 

 ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธ ิ

 ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธ ิ(000) 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืน 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืนเฉลีย่ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืน 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน 

 ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน 
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 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน 

 ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน (000) 

 จํานวน (#) ของลดีผูต้ดิต่อ 

 จํานวน (#) ของคาํขอบรกิารผูต้ดิต่อ 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของครวัเรอืน 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ทีท่บ 

 จํานวน (#) ของลดีทีท่บ 

 จํานวน (#) ของคาํขอบรกิารทีท่บ 

 

 การวดัทรพัย์สนิประกนัภยั 

 การวดัทรพัย์สนิประกนัภยัแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของทรพัย์สนิประกนัภยั 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนเงนิ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ลาํดบั 

 จํานวนเงนิโดยรวม 

 ลาํดบัโดยรวม 

 การวดังวดสนิคา้คงคลงั 

 การวดังวดสนิคา้คงคลงัแบบกาํหนดเอง 

 จํานวน (#) ของงวดสนิคา้คงคลงั 

 การวดัฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การวดัฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งแบบกาํหนดเอง 

 จํานวน (#) ของฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การวดัลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 

 จํานวน (#) ของลดี 
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 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวนโอกาสทางการขายใหมท่ีอ่นุญาต 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 รายไดเ้มือ่ปิดของลดี 

 รายไดท้ีค่าดไวข้องลดี 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขายสาํหรบัลดี 

 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัโอกาสทางการขายทีก่าํหนดเอง 

 จํานวนโอกาสทางการขายทีปิ่ด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวน (#) ของวนัในขัน้ตอน 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายไดท้ีค่าดไว ้(000) 

 รายได ้

 รายได ้(000) 

 การวดัคู่คา้ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของคูค่า้ 

 จํานวน (#) ของคูค่า้ 

 การวดักรมธรรม์ 

 การวดักรมธรรมแ์บบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของกรมธรรม ์

 คา่เฉลีย่ (Avg) วงเงนิทีเ่อาประกนั 

 คา่เฉลีย่ (Avg) เบี้ยประกนัแบบ Modal 

 คา่เฉลีย่ (Avg) เบี้ยประกนัรวม 

 วงเงนิทีเ่อาประกนัโดยรวม 
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 เบี้ยประกนัแบบ Modal โดยรวม 

 เบี้ยประกนัรวมโดยรวม 

 การวดัผูถ้อืกรมธรรม์ 

 การวดัผูถ้อืกรมธรรม์แบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของผูถ้อืกรมธรรม ์

 คา่เฉลีย่ (Avg) เปอรเ์ซน็ต์ของผูถ้อื 

 เปอรเ์ซน็ต์ของผูถ้อืโดยรวม 

 การวดัพอรต์โฟลโิอ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของพอรต์โฟลโิอ 

 จํานวน (#) ของพอรต์โฟลโิอ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) วงเงนิเครดติ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) มลูคา่ทีต่ราไว ้

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนเงนิกูย้มื 

 คา่เฉลีย่ (Avg) เบี้ยประกนั 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายได ้

 ยอดรวมมลูคา่สนิทรพัย์เฉลีย่ 

 วงเงนิเครดติ 

 มลูคา่ทีต่ราไว ้

 จํานวนเงนิกูย้มื 

 เบี้ยประกนั 

 รายได ้

 มลูคา่สนิทรพัย์รวม 

 การวดัสนิคา้คงคลงัตวัอยา่ง 

 การวดัสนิคา้คงคลงัตวัอย่างแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนทางกายภาพลา่สดุ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดยกมา 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนทางกายภาพ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนของระบบ 

 คา่เฉลีย่จํานวนทางกายภาพลา่สดุ 

 ยอดยกมารวม 

 จํานวนทางกายภาพโดยรวม 

 จํานวนของระบบโดยรวม 
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 การวดัของการทาํรายการตวัอย่าง 

 การวดัของการทาํรายการตวัอย่างแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของการทาํรายการตวัอย่าง 

 คา่เฉลีย่ (Avg) แพค็เกจทีไ่ดร้บั 

 คา่เฉลีย่ (Avg) แพค็เกจทีส่ง่ออก 

 แพค็เกจทีไ่ดร้บัโดยรวม 

 แพค็เกจทีส่ง่ออกโดยรวม 

 การวดัคาํขอบรกิาร 

 การวดัคาํขอบรกิารทีก่ําหนดเอง 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 จํานวน (#) ของ SR 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดคาํขอบรกิาร 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด 

 การวดัของทางแกป้ญัหา 

 การวดัทีก่าํหนดเองของทางแกป้ญัหา 

 จํานวนทางแกป้ญัหาทีอ่นุมตั ิ

 จํานวนทางแกป้ญัหาทีเ่ลกิใช ้

 จํานวนทางแกป้ญัหาทีเ่ผยแพร ่

 จํานวนทางแกป้ญัหา 

 การวดัสนิคา้ทีท่าํรายการ 

 การวดัสนิคา้ทีท่าํรายการแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของสนิคา้ทีท่าํรายการ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีร่ายการ 

 ปรมิาณโดยเฉลีย่ (Avg) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ปรมิาณทีส่ง่ 

 เลขทีร่ายการรวม 

 ปรมิาณโดยรวม 

 ปรมิาณทีส่ง่โดยรวม 
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หมายเหตกุารใช้ 
โดยปกตแิลว้มติพิอรต์โฟลโิอจะมสีนิทรพัย์ทีไ่มใ่ชก่ารเงนิ เชน่ ยานพาหนะ รวมอยู่ดว้ย 
เวน้แต่วา่ผูดู้แลระบบของคณุไมไ่ดร้วมสนิทรพัย์ทีไ่มใ่ชก่ารเงนิดงักลา่วไวเ้ป็นการเฉพาะในรายการพอรต์โฟลโิอโดยใชต้วัเลอืกไมร่วมเรคคอรด์ยานพาหนะ/สนิทรพัย์จากบรษิทัพอรต์โฟลโิอทีม่อียู่ในเพจโปร
ไฟลบ์รษิทั 

รายงานทีไ่มม่ผีลลพัธ์อาจเกดิจากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึง่คอืไมม่กีารวดัในรายงาน รายงานของคุณจะตอ้งมกีารวดัอย่างน้อยหนึง่มติ ิ

คณุยงัอาจไดร้บัรายงานทีไ่ม่มผีลลพัธ์หากคุณใชอ้อบเจกต์ทีก่าํหนดเองทีไ่มไ่ดเ้ชือ่มโยงกบัแต่ละออบเจกต์โดยตรง เชน่ ถา้ออบเจกตบ์รษิทัเชือ่มโยงกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 
และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 5 โดยตรง คณุกส็ามารถรายงานเกีย่วกบัการเชือ่มโยงระหวา่งบรษิทัและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 หรอืการเชือ่มโยงระหวา่งบรษิทัและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 5 ได ้
แต่อย่างไรกต็าม คณุจะไมส่ามารถรายงานเกีย่วกบัการเชือ่มโยงระหวา่งบรษิทั ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 5 
ไดห้ากไมไ่ดก้าํหนดการเชือ่มโยงกนัโดยตรงระหว่างออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 5 ในแอปพลเิคชนั  

พจิารณาจากตวัอย่างนี้เพิม่เตมิ ถา้ออบเจกตบ์รษิทัเชือ่มโยงกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 โดยตรง และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 เชือ่มโยงกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 5 โดยตรง 
คณุกส็ามารถรายงานเกีย่วกบัการเชือ่มโยงระหวา่งบรษิทัและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 หรอืการเชือ่มโยงระหวา่งออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 5 ได ้แต่อย่างไรกต็าม 
คณุจะไมส่ามารถรายงานการเชือ่มโยงระหวา่งบรษิทั ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 4 และออบเจกต์ทีก่ําหนดเอง 5 รวมกนัไดห้ากไมไ่ดก้าํหนดการเชือ่มโยงกนัโดยตรงระหวา่งบรษิทัและออบเจกต์ทีก่ําหนดเอง 
5 ในแอปพลเิคชนั 

มติบิรษิทั กจิกรรม ผูต้ดิต่อ และคาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

มติพิอรต์โฟลโิอจะไมแ่สดงผลลพัธเ์มือ่ใชก้บัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 16-20 แต่จะแสดงผลลพัธ์เมือ่ใชก้บัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1-15 และออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 21-40 

ฟิลดท่ี์กาํหนดเองของออบเจกต์ท่ีเก่ียวข้อง 
ฟิลด์ทีก่าํหนดเองของออบเจกต์ทีเ่กีย่วขอ้งไมส่ามารถใชใ้นรายงานในประเภทเรือ่งการรายงานออบเจกตท์ีก่าํหนดเองขัน้สงู ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณจดัทาํฟิลด์สาํหรบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเองเป็นฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งของออบเจกต์ทีก่าํหนดเองอืน่ 
ฟิลด์ใหมจ่ะไมส่ามารถใชง้านภายใตโ้ฟลเดอรอ์อบเจกต์หลกัในประเภทเรือ่งการรายงานออบเจกตท์ีก่าํหนดเองขัน้สงู อย่างไรกต็าม ฟิลด์ใหมจ่ะยงัคงใชง้านไดใ้นโฟลเดอรข์องออบเจกต์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเภทเรื่องออบเจกต์ท่ีกาํหนดเองขัน้สูงและออบเจกต์การเงินและการประกนัภยั 
ประเภทเรือ่งออบเจกต์ทีป่รบัแต่งเองขัน้สงูจะชว่ยใหค้ณุสามารถรายงานแอททรบิวิและการวดัของออบเจกต์ทัง้หมด ทีม่อียู่ในประเภทเรือ่งได ้
และยงัชว่ยใหคุ้ณสามารถรายงานการเชือ่มโยงระหวา่งออบเจกต์เหลา่นี้ไดด้ว้ย อย่างไรกต็ามสาํหรบัคูอ่อบเจกต์ใดๆ ทีร่ะบุ มเีพยีงหนึง่การเชือ่มโยงเทา่นัน้ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนในประเภทเรือ่ง เชน่: 

 ออบเจกต์บญัชกีารเงนิสามารถเป็นออบเจกต์ย่อยของบรษิทั สาขา และสถาบนัทางการเงนิได้ อย่างไรกต็าม จะสามารถรายงานไดเ้ฉพาะการเชือ่มโยงออบเจกต์บรษิทันัน้ 

 ออบเจกต์บญัชกีารเงนิสามารถเป็นออบเจกต์ย่อยของผูต้ดิตอ่และทีป่รกึษาได้ อย่างไรกต็าม จะสามารถรายงานไดเ้ฉพาะการเชือ่มโยงออบเจกต์ผูต้ดิต่อเทา่นัน้ 

 ออบเจกต์กรมธรรมส์ามารถเป็นออบเจกต์ย่อยของบรษิทั ตวัแทน และผูจ้ดัสง่ได ้อย่างไรกต็าม จะสามารถรายงานไดเ้ฉพาะการเชือ่มโยงออบเจกต์บรษิทันัน้ 

 ออบเจกต์กรมธรรมส์ามารถเป็นออบเจกต์ย่อยของผูต้ดิต่อ ตวัแทน และผูร้บัประกนัของผูจ้ดัสง่ได ้อย่างไรกต็าม จะสามารถรายงานไดเ้ฉพาะการเชือ่มโยงออบเจกต์บรษิทันัน้ 

การเชือ่มโยงระหวา่งออบเจกต์การเงนิและออบเจกต์ทีป่รบัแตง่เอง 1-40 และการเชือ่มโยงระหวา่งออบเจกต์การประกนัภยัและออบเจกต์ทีป่รบัแต่งเอง 1-40 
จะไมพ่รอ้มสาํหรบัการรายงานจากประเภทเรือ่งออบเจกต์ทีป่รบัแต่งเองขัน้สงู 

รปูแบบฟิลด์ 
ในมติกิารเงนิ การประกนัภยั และตวัอย่าง ฟิลด์สกลุเงนิและวนัทีจ่ะมรีปูแบบล่วงหน้าอยู่แลว้ ประเภทฟิลด์อืน่ๆ ในมติเิหลา่นัน้ เชน่ จํานวนเตม็และเปอรเ์ซน็ต์ จะไมม่รีปูแบบล่วงหน้า 
คณุสามารถใชร้ปูแบบทีก่าํหนดเองกบัฟิลด์เหลา่นี้ได ้การจดัรปูแบบนี้จะสง่ผลต่อมติแิละการวดัต่อไปนี้: 

 การปนัส่วน 

 การวดัการปนัส่วน 

 การเรยีกรอ้ง 

 การวดัคา่สนิไหม 
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 ความครอบคลุม 

 การวดัความคุม้ครอง 

 ความเสยีหาย 

 การวดัความเสยีหาย 

 บญัชกีารเงนิ 

 การวดับญัชกีารเงนิ 

 ผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

 การวดัผูถ้อืบญัชกีารเงนิ 

 การถอืครองบญัชกีารเงนิ 

 การวดัการถอืบญัชกีารเงนิ 

 แผนทางการเงนิ 

 การวดัแผนทางการเงนิ 

 ผลติภณัฑท์างการเงนิ 

 การวดัผลติภณัฑท์างการเงนิ 

 การทาํรายการทางการเงนิ 

 การวดัการทํารายการทางการเงนิ 

 ทรพัย์สนิประกนัภยั 

 การวดัทรพัย์สนิประกนัภยั 

 ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การวดัฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  

 งวดสนิคา้คงคลงั 

 การวดังวดสนิคา้คงคลงั 

 กรมธรรม์ 

 การวดักรมธรรม์ 

 ผูถ้อืกรมธรรม์ 

 การวดัผูถ้อืกรมธรรม์ 

 สนิคา้คงคลงัตวัอย่าง 

 การวดัสนิคา้คงคลงัตวัอยา่ง 

 การทาํรายการตวัอย่าง 

 การวดัของการทาํรายการตวัอย่าง 

 สนิคา้ทีท่าํรายการ 

 การวดัสนิคา้ทีท่าํรายการ 
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ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องการประเมิน 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้จะทาํการวเิคราะหก์ารประเมนิการใชง้านและผลลพัธ์แบบเรยีลไทม์ คณุสามารถรบัการแสดงขอ้มลูแบบครบถว้นในการประเมนิความสมบูรณ์ การใหค้ะแนน 
และการโตต้อบบนอกีมติทิีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กจิกรรม ผูต้ดิต่อ และบรษิทัได้ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 กจิกรรม 

 การประเมนิ 

 แผนธุรกจิ 

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัทีแ่กไ้ขครัง้ลา่สดุ 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 ลดี 

 วตัถุประสงค์ 

 โอกาสทางการขาย 

 คาํขอบรกิาร 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัการประเมนิ 

 คําตอบ 

 จํานวน (#) ของคาํตอบทีเ่ป็นเกณฑ์ 

 คาํตอบสมบูรณ์ 
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 คาํตอบไมส่มบูรณ์ 

 เกณฑ ์

 จํานวนของ (#) ของเกณฑข์องสครปิต์ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของเกณฑข์องสครปิต์ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) คะแนนเกณฑ ์

 คะแนนเกณฑ์ 

 คา่สงูสดุ (Max) คะแนนเกณฑ ์

 คา่ตํ่าสดุ (Min) คะแนนเกณฑ ์

 สครปิต์ 

 จํานวน (#) ของสครปิต์เวลาทีใ่ช ้

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ทีส่มบูรณ์ 

 คะแนนสครปิต์จรงิ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) คะแนนสครปิต์จรงิ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) คะแนนสครปิต์เกณฑ์ 

 คา่สงูสดุ (Max) คะแนนสครปิต์จรงิ 

 คา่ตํ่าสดุ (Min) คะแนนสครปิต์จรงิ 

 คะแนนสครปิต์เกณฑ์ 

 ID การประเมนิ 

หมายเหตกุารใช้ 
คณุสามารถใชก้ารวดัการประเมนิไดเ้ฉพาะกบัมติกิารประเมนิ หากการวดัการประเมนิบางสว่นถูกลบออก การประเมนิทีด่ําเนนิการจนเสรจ็กอ่นหน้านี้จะไมแ่สดงถงึการลบ และผลลพัธ์อาจไมแ่มน่ยําได ้
คณุตอ้งมกีารวดัอย่างน้อยหนึง่รายการสาํหรบัรายงานเมือ่คุณใชป้ระเภทเรือ่ง หากคุณไมต่อ้งการใหก้ารวดัปรากฏขึน้ คณุสามารถซอ่นได ้

ภายในมติกิารประเมนิจะมโีฟลเดอรส์าํหรบัคาํตอบและเกณฑ์ ฟิลด์ทีอ่ยู่ในโฟลเดอรเ์หลา่นัน้ไมม่อีนิเตอรเ์ซกชนัทีม่กีารวดั จงึไมก่อ่ใหเ้กดิคา่ใดๆ 

มติกิจิกรรมและคาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องสินทรพัย ์

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณวเิคราะหก์ารวดัสนิทรพัย์แยกตามบรษิทั สนิทรพัย์ ผลติภณัฑ์ และผูใ้ช ้ใหค้ณุตรวจสอบสนิทรพัย์และผลติภณัฑ์ทีถู่กขายใหก้บัลกูคา้หรอืบรษิทั 
ประเภทเรือ่งนี้เป็นหนึง่ในไมก่ีห่วัเรือ่งทีดู่เรคคอร์ดสนิทรพัย์ตามการดูเรคคอรด์บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 สนิทรพัย์ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผลติภณัฑ์ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัสนิทรพัย์ 

 จํานวน (#) ของสนิทรพัย ์

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของสนิทรพัย์ 

หมายเหตกุารใช้ 
คณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัสนิทรพัยไ์ดโ้ดยใชม้ติ ิผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ มติบิรษิทัจะรวมถงึลําดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องสมดุบนัทึก 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

หมายเหตุ: การเขา้ใชป้ระเภทเรือ่งนี้จํากดัใหก้บัผูใ้ชท้ีม่สีทิธิจ์ดัการสมดุบนัทกึในบทบาทของตน 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณวเิคราะหส์มดุบนัทกึในแบบเรยีลไทม์ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 
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 Book 

 User 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัผูใ้ชส้มดุบนัทกึ 

 จํานวน (#) ของสมดุบนัทกึสาํหรบัผูใ้ช ้

 จํานวน (#) ของผูใ้ชส้าํหรบัสมดุบนัทกึ 

หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องการวางแผนธรุกิจ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหส้ามารถดูขอ้มลูบรษิทั, ผูต้ดิต่อ, โอกาสทางการขาย และผลติภณัฑภ์ายในบรบิทของแผนธุรกจิ, วตัถุประสงค์, ประเภทแผน, งวด, เป้าหมายรายได ้และหน่วยวดั 
นอกจากนัน้ยงัชว่ยใหส้ามารถตรวจสอบประสทิธภิาพทีแ่ทจ้รงิโดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทีก่าํหนดไวภ้ายในแผนธุรกจิ 
ผลลพัธ์สามารถรวมเขา้กบัการสบืคน้จากประเภทเรือ่งอืน่สาํหรบัเปรยีบเทยีบผลลพัธ์กบัเป้าหมาย 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หนึง่ค่าต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 กจิกรรม 

 Book 

 แผนธุรกจิ 

 ผูต้ดิต่อ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 
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 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 3 

 ลดี 

 วตัถุประสงค์ 

 โอกาสทางการขาย 

 ระยะเวลา 

 บรษิทัของแผน 

 ผูต้ดิต่อของแผน 

 โอกาสทางการขายของแผน 

 บรษิทัคูค่า้หลกั 

 ผลติภณัฑ์ 

 คาํขอบรกิาร 

การวดั 
รายการการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งนี้มดีงันี้: 

 การวดับรษิทั 

 การวดักจิกรรม 

 การวดัแผนธุรกจิ 

 การวดัผูต้ดิต่อ 

 การวดัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 

 การวดัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2 

 การวดัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 3 

 การวดัลดี 

 การวดัวตัถุประสงค ์

 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัคู่คา้ 

 การวดังวด 

 การวดับรษิทัของแผน 

 การวดัผูต้ดิต่อของแผน 

 การวดัโอกาสทางการขายของแผน 

 การวดัคาํขอบรกิาร 
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หมายเหตกุารใช้ 
ประเภทเรือ่งนี้มหีลายมติ ิแต่คณุตอ้งใชค้วามระมดัระวงัไมผ่สมมติติ่างๆ โดยไมต่ัง้ใจ การผสมมติติา่งๆ เขา้ดว้ยกนัในบางรปูแบบอาจใหผ้ลลพัธ์ทีไ่มม่ปีระโยชน์ 
รายการต่อไปนี้แสดงมติอิอบเจกต์ทีใ่ชร้นัดว้ยตวัอกัษรหนา และมติใิดสามารถผสมเขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหผ้ลลพัธ์ทีถู่กตอ้ง 

 บริษทั: วตัถุประสงค์, บรษิทัของแผน 

 กิจกรรม: แผนธุรกจิ, วตัถุประสงค์ 

 แผนธุรกิจ: กจิกรรม, วตัถุประสงค์, คูค่า้, งวด, บรษิทัของแผน, ผูต้ดิต่อของแผน, โอกาสทางการขายของแผน, ผลติภณัฑ์ 

 ผูติ้ดต่อ: วตัถุประสงค์, ผูต้ดิต่อของแผน 

 ลีด: วตัถุประสงค์ 

 วตัถปุระสงค์: บรษิทั, กจิกรรม, แผนธุรกจิ, ผูต้ดิต่อ, ลดี, งวด, ผลติภณัฑ์, คาํขอบรกิาร 

 โอกาสทางการขาย: วตัถุประสงค์, โอกาสทางการขายของแผน 

 คู่ค้า: แผนธรุกจิ 

 งวด: แผนธุรกจิ, วตัถุประสงค์ 

 บริษทัของแผน: บรษิทั, แผนธุรกจิ 

 ผูติ้ดต่อของแผน: แผนธุรกจิ, ผูต้ดิต่อ 

 โอกาสทางการขายของแผน: แผนธุรกจิ, โอกาสทางการขาย 

 ผลิตภณัฑ์: แผนธุรกจิ, ผูต้ดิต่อของแผน 

 คาํขอบริการ: วตัถุประสงค์ 

หมายเหตุ: เมือ่ผสมมติติ่างๆ เขา้ดว้ยกนัในรายงาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้วมการวดัจากมติเิหลา่นี้ไวด้ว้ย เพือ่ให ้Oracle CRM On Demand สามารถทาํการรวมไดอ้ย่างถูกตอ้ง เชน่ 
หากมติทิีใ่ชร้นัคอื วตัถุประสงค์ และคณุตอ้งการใชฟิ้ลด์ผูต้ดิต่อบางฟิลด ์คณุตอ้งรวมการวดัวตัถุประสงคไ์วใ้นการสบืคน้ของคุณดว้ย คณุสามารถยกเลกิการพมิพก์ารวดัได ้แต่ขอ้มลูนัน้ตอ้งอยู่ในการสบืคน้  

มติสิมดุบนัทกึจะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัหรอืผูต้ดิต่อไดท้กุระดบัของลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ 

มติกิจิกรรมและคาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องแคมเปญ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหม้กีารวเิคราะห์แคมเปญอย่างครอบคลุมแยกตามแคมเปญ ผูใ้ชแ้ละวนัที ่ใหค้ณุวเิคราะหผ์ลลพัธ์ของแคมเปญ ประสทิธภิาพ และผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI) 
รวมถงึมกีารวดัเพือ่ชว่ยใหค้ณุแกป้ญัหาเพือ่บรรลุเป้าหมายแคมเปญและเพิม่ประสทิธภิาพสงูสดุของแคมเปญในอนาคต 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 
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มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 แคมเปญ 

 วนัที ่

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัแคมเปญ 

 จํานวน (#) ของแคมเปญ 

 จํานวน (#) ของแคมเปญทีว่างแผน 

 จํานวน (#) ของแคมเปญทีใ่ชง้าน 

 จํานวน (#) ของแคมเปญทีเ่สรจ็สมบูรณ์ 

 จํานวน (#) ของบรษิทัสาํหรบัแคมเปญ 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่สาํหรบัแคมเปญ 

 จํานวนลดีสาํหรบัแคมเปญ 

 จํานวนโอกาสทางการขายสาํหรบัแคมเปญ 

 จํานวน (#) โอกาสทีช่นะของแคมเปญ 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของงบประมาณ (นยิาม: ตน้ทนุคณูดว้ย 100 แลว้หารดว้ยตน้ทนุทีจ่ดัทํางบประมาณ) 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของลดีเป้าหมายทีบ่รรลผุล (นยิาม: จํานวนลดีคูณดว้ย 100 แลว้หารดว้ยลดีเป้าหมาย) 

 เปอรเ์ซน็ต์ (%) ของเป้าหมายรายไดท้ีบ่รรลผุล (นยิาม: จํานวนรายไดท้ีปิ่ดคูณดว้ย 100 แลว้หารดว้ยเป้าหมายรายได)้ 

 จํานวนวนัเฉลีย่ในการปิดโอกาสทางการขายสาํหรบัแคมเปญ 

 ตน้ทนุต่อการขายทีปิ่ด (นยิาม: ตน้ทนุหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ตน้ทนุต่อการขายทีปิ่ด (นยิาม: ตน้ทนุเฉลีย่หารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 ตน้ทนุต่อลดี (นยิาม: ตน้ทนุหารดว้ยจํานวนลดี) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ตน้ทนุต่อลดี (นยิาม: ตน้ทนุเฉลีย่หารดว้ยจํานวนลดี) 

 อตัราการแปลงลดีของแคมเปญ 

 รายไดเ้มือ่ปิดของแคมเปญ 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขายของแคมเปญ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดเ้มือ่ปิดของแคมเปญ 

 อตัราชนะของโอกาสทางการขายของแคมเปญ 

 ผลตอบแทนจากการลงทุน 
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หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องความสมัพนัธ์ของผู้ติดต่อ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งการรายงานความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ คณุสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อแยกตามบรษิทั ผูต้ดิต่อ และผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประเภทเรือ่งนี้ไม่มกีารวดั 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อทีเ่กีย่วขอ้ง 

การวดั 
ไมม่ ี

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

ประเภทเรือ่ง ความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อ จะรายงานความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งความสมัพนัธ์ของผูต้ดิต่อและผูต้ดิต่ออืน่ๆ 
คณุไมส่ามารถใชเ้พือ่รายงานเกีย่วกบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและผูต้ดิต่อได ้สาํหรบัความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและผูต้ดิต่อ ใหใ้ช ้
ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัขิองผูต้ดิต่อของบรษิทั (โปรดดูที ่"ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัผิูต้ดิต่อของบรษิทั" ในหน้า 833) 
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ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องผู้ติดต่อ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
คณุสามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้ในการรายงานการวดัผูต้ดิต่อตามผูต้ดิต่อ บรษิทั แคมเปญ ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ และขอ้มลู 
ระดบัรายละเอยีดของประเภทเรือ่งนี้ถูกกาํหนดไวท้ีห่นึ่งแถวสาํหรบัผูต้ดิต่อแต่ละรายการทีส่รา้งขึน้ใน Oracle CRM On Demand 
ประเภทเรือ่งนี้จะใหค้ณุตอบคาํถามดงัตวัอย่างต่อไปนี้ไดอ้ย่างรวดเรว็: พนกังานทีม่ผีูต้ดิต่อมากทีส่ดุ 10 อนัดบัแรก บรษิทัใดทีไ่มม่ผีูต้ดิต่อเลย แคมเปญใดทีใ่หญ่ทีส่ดุแยกตามผูต้ดิต่อ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายขอ้มลู 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัทีจ่ดัทาํ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัผูต้ดิต่อ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของผูต้ดิต่อ 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
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ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องออบเจกตท่ี์กาํหนดเองและบริษทั 
หวัขอ้นี้ครอบคลุมประเภทเรือ่งการรายงานต่อไปนี้: 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และบรษิทั 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2 และบรษิทั 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 3 และบรษิทั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้ช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 2 และ 3 
ประเภทเรือ่งบรษิทัจะซํ้ากนัและใสเ่พิม่ดว้ยมติอิอบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 2 และ 3 บ่อยครัง้ทีบ่รษิทัออกแบบออบเจกต์ทีก่ําหนดเอง 1 2 และ 3 ใหม่ 
และตอ้งการรายงานเกีย่วกบัออบเจกต์ทีอ่อกแบบใหมเ่หลา่นี้กบับรษิทั เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงถงึความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งบรษิทัและออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 1 2 และ 3 
บรษิทัทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 2 และ 3 อย่างน้อยหนึง่อนิสแตนซ์ จงึไมส่ามารถรายงานโดยใชป้ระเภทเรือ่งเหลา่นี้ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 วนัทีจ่ดัทาํ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการการวดัทีค่รบถว้นของประเภทเรือ่งเหล่านี้มดีงัต่อไปนี้: 

 การวดับรษิทั 

 การวดัทีก่าํหนดเองของบรษิทั 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี
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 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 รายได ้

 รายได ้(000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายได ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) รายไดเ้มือ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) วนัในการปิดโอกาสทางการขาย (นยิาม: จํานวนวนัในการปิดโอกาสทางการขายหารดว้ยจํานวนของโอกาสทีช่นะ) 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดคาํขอบรกิาร 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองท่ีรายงานแบบเรียลไทมข์องออบเจกตท่ี์กาํหนดเองและผูติ้ดต่อ 
หวัขอ้นี้ครอบคลุมประเภทเรือ่งการรายงานต่อไปนี้: 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และผูต้ดิต่อ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2 และผูต้ดิต่อ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 3 และผูต้ดิต่อ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้สามารถใชง้านไดใ้น Oracle CRM On Demand ทกุเวอรช์นั 
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วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้ช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งผูต้ดิต่อและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 
ประเภทเรือ่งผูต้ดิต่อจะถูกคดัลอกและเพิม่ดว้ยมติอิอบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 บรษิทัมกัออกแบบออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 ใหม ่
และตอ้งการรายงานเกีย่วกบัออบเจกต์ทีอ่อกแบบใหมเ่หลา่นี้ดว้ยผูต้ดิต่อ เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ตอ่หลายคา่ระหวา่งผูต้ดิต่อและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 
ทาํใหไ้มส่ามารถรายงานคาํขอบรกิารทีไ่มม่กีารเชือ่มโยงกบัอนิสแตนซ์หนึง่ของออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 โดยใชพ้ืน้ทีห่วัเรือ่งเหลา่นี้ได ้

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 วนัทีจ่ดัทาํ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

การวดั 
รายการการวดัทีค่รบถว้นของประเภทเรือ่งเหล่านี้มดีงัต่อไปนี้: 

 การวดัผูต้ดิต่อ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของผูต้ดิต่อ 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 จํานวน (#) ของผูต้ดิต่อ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องออบเจกตท่ี์กาํหนดเองและโอกาสทางการขาย 
หวัขอ้นี้ครอบคลุมประเภทเรือ่งการรายงานต่อไปนี้: 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และโอกาสทางการขาย 
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 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2 และโอกาสทางการขาย 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 3 และโอกาสทางการขาย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้สามารถใชง้านไดใ้น Oracle CRM On Demand ทกุเวอรช์นั 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้ช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งโอกาสทางการขายและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 2 และ 3 
ประเภทเรือ่งโอกาสทางการขายจะซํ้ากนัและใสเ่พิม่ดว้ยมติอิอบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 2 และ 3 บ่อยครัง้ทีบ่รษิทัออกแบบออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 2 และ 3 ใหม่ 
และตอ้งการรายงานเกีย่วกบัออบเจกต์ทีอ่อกแบบใหมเ่หลา่นี้กบัโอกาสทางการขาย 
เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงถงึความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งโอกาสทางการขายและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 2 และ 3 โอกาสทางการขายทีไ่มเ่ชือ่มโยงกบัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 
2 และ 3 อย่างน้อยหนึง่อนิสแตนซ์ จงึไมส่ามารถรายงานโดยใชป้ระเภทเรือ่งเหลา่นี้ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 บญัช ี

 แคมเปญ 

 วนัทีปิ่ด 

 วนัทีเ่ปิด 

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการการวดัทีค่รบถว้นของประเภทเรือ่งเหล่านี้มดีงัต่อไปนี้: 

 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัโอกาสทางการขายทีก่าํหนดเอง 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี
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 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 รายได ้

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายได ้(000) 

 รายไดท้ีค่าดไว ้(000) 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวนโอกาสทางการขายทีปิ่ด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องออบเจกตท่ี์กาํหนดเองและคาํขอบริการ 
หวัขอ้นี้ครอบคลุมประเภทเรือ่งการรายงานต่อไปนี้: 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 และคาํขอบรกิาร 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2 และคาํขอบรกิาร 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 3 และคาํขอบรกิาร 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้สามารถใชง้านไดใ้น Oracle CRM On Demand ทกุเวอรช์นั 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้ช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งคาํขอบรกิารและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 
ประเภทเรือ่งคาํขอบรกิารจะถูกคดัลอกและเพิม่ดว้ยมติอิอบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 บรษิทัมกัออกแบบออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 ใหม ่
และตอ้งการรายงานเกีย่วกบัออบเจกต์ทีอ่อกแบบใหมเ่หลา่นี้ดว้ยคาํขอบรกิาร เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้แสดงความสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งโอกาสทางการขายและออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 
2 และ 3 ทาํใหไ้มส่ามารถรายงานคาํขอบรกิารทีไ่มม่กีารเชือ่มโยงกบัอนิสแตนซ์หนึ่งของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 โดยใชป้ระเภทเรือ่งเหลา่นี้ได ้

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 
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มิติ 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 วนัทีปิ่ด 

 วนัทีเ่ปิด 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 คาํขอบรกิาร 

การวดั 
รายการการวดัทีค่รบถว้นของประเภทเรือ่งเหล่านี้มดีงัต่อไปนี้: 

 การวดัคาํขอบรกิาร 

 การวดัคาํขอบรกิารทีก่าํหนดเอง 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี 

 จํานวนคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดคาํขอบรกิาร 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทั ผูต้ดิต่อ และคาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องออบเจกตท่ี์กาํหนดเอง 
หวัขอ้นี้ครอบคลุมประเภทเรือ่งการรายงานต่อไปนี้: 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2 
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 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 3 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้สามารถใชง้านไดใ้น Oracle CRM On Demand ทกุเวอรช์นั 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้ช่วยใหค้ณุสามารถรายงานเกีย่วกบัการวดัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 โดยแยกตามบรษิทั, กจิกรรม, แคมเปญ, ผูต้ดิต่อ, ลดี, โอกาสทางการขาย, คาํขอบรกิาร, 
คูค่า้, วนัที ่และขนาดของออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 ประเภทเรือ่งเหลา่นี้นําเสนอความสามารถในการวเิคราะห์การวดัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 
โดยแยกตามออบเจกต์ทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ การรายงานของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 จะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในเรยีลไทมเ์ทา่นัน้ เมือ่วเิคราะหอ์อบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1, 2 และ 3 
ใหใ้ชเ้ฉพาะประเภทเรือ่งเหลา่นี้ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งเหลา่นี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 กจิกรรม 

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัทีจ่ดัทาํ 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 1 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 2 

 ออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 3 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 คูค่า้ (ใชไ้ดเ้ฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้) 

 ค◌ําขอบรกิาร 

การวดั 
รายการการวดัทีค่รบถว้นของประเภทเรือ่งเหล่านี้มดีงัต่อไปนี้: 

 การวดัออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

 การวดัทีก่าํหนดเองของออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 
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 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี 

 จํานวนออบเจกต์ทีก่าํหนดเอง 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทั กจิกรรม ผูต้ดิต่อ และคาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องกิจกรรม 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่รายงานกจิกรรมและมติทิีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ บรษิทั วนัที ่ผูไ้ดร้บัเชญิ ลดี โอกาสทางการขาย ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ ชนดิผลติภณัฑ์ และผลติภณัฑ ์

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หนึง่ค่าต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 วนัที ่

 กจิกรรม 

 ผูไ้ดร้บัเชญิ 

 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 
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การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดักจิกรรม 

 จํานวน (#) ของบรษิทัสาํหรบักจิกรรม 

 จํานวนกจิกรรม 

 จํานวน (#) ผูไ้ดร้บัเชญิ 
(คาํอธบิาย: จํานวนของผูไ้ดร้บัเชญิทีใ่ชง้าน ซึง่ไมม่สีถานะถูกลบ) 

 จํานวน (#) ลดีสาํหรบักจิกรรม 

 จํานวน (#) โอกาสทางการขายสาํหรบักจิกรรม 

 สว่นเกนิ/สว่นขาดของงบประมาณ  

(คาํอธบิาย: สว่นต่างระหวา่งงบประมาณกจิกรรมและต้นทุนกจิกรรม) 

 งบประมาณกจิกรรม  

การวดังบประมาณกจิกรรมจะมาจากมติ ิเมือ่มกีารใชเ้ฉพาะมติกิจิกรรม การวดัจะเป็นผลรวมของค่าในฟิลด์มติ ิอย่างไรกต็าม เมือ่มกีารใชม้ติอิืน่ๆ (โดยเฉพาะผูไ้ดร้บัเชญิ) 
การวดัจะคาํนวณจากจํานวนเงนิงบประมาณหารด้วยจํานวนผูไ้ดร้บัเชญิ 

 ตน้ทนุกจิกรรม  

(คาํอธบิาย: ตน้ทุนกจิกรรมต่อผูเ้ขา้รว่ม ซึง่เป็นตน้ทนุรวมของกจิกรรมสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทีใ่ชง้านทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีส่มบูรณ์ หารดว้ยจํานวนผูเ้ขา้ร่วม) 

หมายเหตกุารใช้ 
มติกิจิกรรมจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

กิจกรรมท่ีไมมี่ผูไ้ด้รบัเชิญ 
กจิกรรมทีม่ผีูไ้ดร้บัเชญิทัง้หมดศนูย์รายจะไมร่วมอยู่ในรายงาน ยกเวน้ในกรณพีเิศษเดยีว วธิเีดยีวทีก่จิกรรมทีม่ผีูไ้ดร้บัเชญิเป็นศูนย์จะปรากฏในรายงานไดก้ค็อืการใชเ้ฉพาะมติกิจิกรรมเท่านัน้ 
(ไมต่อ้งเพิม่มติทิีส่อง) และไมต่อ้งรวมการวดัใดๆ 

ในทางตรงกนัขา้ม หากคุณสรา้งรายงานทีใ่ชม้ตินิอกเหนอืจากมติกิจิกรรม (ตวัอย่างเชน่ ลดีและผูไ้ดร้บัเชญิ) แถวในรายงานเป็นอนิเตอรเ์ซคชนัของมติกิจิกรรมและมติทิีเ่ลอืก 
เฉพาะแถวในรายงานเป็นแถวทีม่อียู่ในทัง้สามมติ ิ

 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องการประมาณ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณรายงานขอ้มลูทีส่รา้งโดยโมดูลประมาณการของ Oracle CRM On Demand 
ซึง่ใหคุ้ณเปรยีบเทยีบสรปุการประมาณการกบัขอ้มลูโอกาสทางการขายเรยีลไทมล์่าสดุตามมติขิองบรษิทั พืน้ที ่ผูใ้ช ้โอกาสทางการขาย ผลติภณัฑ์ วนัที ่และโควตา้ผูใ้ช ้
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คณุสามารถจดัทาํรายงานประสทิธภิาพของทมีขาย แสดงความครอบคลุมไปป์ไลน์ การบรรลุผลโควตา้ และความถูกตอ้งของประมาณการ 
และใหผู้จ้ดัการฝา่ยขายตรวจสอบประสทิธภิาพของสมาชกิทมีแตล่ะคนไดโ้ดยใชล้าํดบัชัน้ผูใ้ช ้

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายขอ้มลู 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 รายไดข้องบรษิทั (ดูในหมายเหตุ 1) 

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 Book 

 วนัทีปิ่ด (โปรดดูที ่หมายเหตุ 2) 

 ผูต้ดิต่อ 

 ประมาณการ 

 วนัทีป่ระมาณการ (โปรดดูที ่หมายเหต ุ3) 

 โอกาสทางการขาย (โปรดดูที ่หมายเหต ุ4) 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย (ดูในหมายเหตุ 4) 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 โควตา้ 

หมายเหตุ 1: คณุไมส่ามารถรวมมติริายไดข้องบรษิทักบัมติโิอกาสทางการขายหรอืผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ 2: สาํหรบัโควตา้ วนัทีปิ่ดคอืวนัแรกของเดอืนของงวดโควตา้ สาํหรบัการประมาณการ วนัทีปิ่ดคอืวนัทีปิ่ดของโอกาสทางการขายทีอ่ยูใ่นสแนปชอทของการประมาณการ 
สาํหรบัโอกาสทางการขาย วนัทีปิ่ดคอืวนัทีปิ่ดของโอกาสทางการขาย 

หมายเหตุ 3: วนัทีป่ระมาณการคอืวนัทีท่ ีร่นัประมาณการ โอกาสทางการขายสามารถอยู่ในหลายประมาณการได ้

หมายเหต ุ4: โอกาสทางการขายและรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขายสามารถเชือ่มโยงกบัการวดัโอกาสทางการขายและรายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขายไดเ้ทา่นัน้ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัรายไดข้องบรษิทั 

 จํานวน (#) ผลติภณัฑ์ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของผลติภณัฑ ์
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 การวดัประมาณการ 

 รายไดข้องบรษิทัของฉัน 

 รายไดข้องบรษิทัของฉัน 

 รายไดข้องผูต้ดิตอ่ของฉัน 

 รายไดข้องผูต้ดิตอ่ของฉนั 

 โอกาสทางการขายของฉัน 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขายของฉัน 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑข์องฉัน 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑข์องฉัน 

 ผลติภณัฑข์องฉัน 

 ปรมิาณทีปิ่ด 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 ปรมิาณทีป่ระมาณการ 

 ปรมิาณไปป์ไลน์ 

 ขอ้มลูสรปุทมี 

 ประมาณการ 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 ไปป์ไลน์ 

 กรณีทีด่ที ีส่ดุ 

 สรปุผลติภณัฑข์องทมี 

 ปรมิาณทีปิ่ด 

 ปรมิาณทีป่ระมาณการ 

 ปรมิาณไปป์ไลน์ 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 ไปป์ไลน์ 

 ประมาณการ 

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 กรณีทีด่ที ีส่ดุ 

 การวดัโควตา้ 

 มลูคา่โควตา้ 
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 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัโอกาสทางการขายทีก่าํหนดเอง 

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 รายได ้

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายได ้(000) 

 รายไดท้ีค่าดไว ้(000) 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวนโอกาสทางการขายทีปิ่ด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

 การวดัรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ผลติภณัฑ์ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของผลติภณัฑ ์

หมายเหตกุารใช้ 
ใชข้อ้จํากดัตอ่ไปนี้: 

 หลายข้อมูล เนื่องจากประเภทเรือ่งการประมาณการเป็นประเภทเรือ่งหลายขอ้มลู คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารวดัเพยีงการวดัเดยีวในรายงาน 

 มิติสมุดบนัทึก มติสิมดุบนัทกึและลาํดบัชัน้ใหคุ้ณจดักลุม่เรคคอรด์ขอ้มลูเป็นสมดุบนัทกึ แต่ขอ้มลูทีคุ่ณเหน็จะยงัควบคุมโดยโหมดการแสดงขอ้มลูในการวเิคราะห์ โดยจะทาํงานกบับรษิทั 
รายไดข้องบรษิทั โอกาสทางการขาย และผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขายเทา่นัน้ 

 ลาํดบัชัน้ ลาํดบัชัน้ทัง้หมดถูกจํากดัทีแ่ปดระดบั 

 การแบง่รายได้ เมือ่ตัง้คา่คุณสมบตักิารแบ่งรายได ้(โปรดดูที ่การตัง้คา่โปรไฟลบ์รษิทัของคณุและคา่ดฟีอลต์รว่ม) สรปุการประมาณการจะแสดงการแบ่ง 
แต่การวดัโอกาสทางการขายแบบเรยีลไทมจ์ะไมแ่สดง 

 การวดัโควต้า การเปรยีบเทยีบการวดัโควตา้กบัการวดัอืน่จะใชไ้ดท้ีร่ะดบัเดอืนและระดบัผูใ้ช ้

 ฟิลดท่ี์กาํหนดเองสรปุประมาณการ ฟิลด์เหลา่นี้ใชส้าํหรบัรายงานไมไ่ด้ สรปุการประมาณการทีส่รา้งโดย Oracle CRM On Demand มยีอดรวมทีป่รบัเพิม่แลว้ 
ดงันัน้การวดัประมาณการในรายงานจะถูกตอ้งเฉพาะเมือ่คณุดขูอ้มลูตามผูใ้ช ้การดูการวดัการประมาณการโดยไมม่ผีูใ้ชจ้ะทําใหค้า่ทีป่รากฏไมถู่กตอ้ง 

 โอกาสทางการขายและการประมาณการหลายรายการ โอกาสทางการขายเดยีวกนัสามารถปรากฏในหลายการประมาณการได ้ดงันัน้ การวดัการประมาณการตอ้งดูตามวนัทีเ่ฉพาะเจาะจง 
โดยใชก้ลไกการวดัทีฟิ่ลเตอร ์หากไม่ทาํดงันี้ การวดัการประมาณการอาจปรากฏไมถู่กตอ้ง 
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 การประมาณการและการวดัโควต้าผูใ้ช้ ขอ้มลูสาํหรบัรายไดจ้ะเหมอืนกบัวนัทีส่รปุการประมาณ ดงันัน้ โอกาสทางการขายทัง้หมดจะปรากฏในวนัแรกของเดอืน 
โควตา้ผูใ้ชจ้ะถูกตัง้คา่สาํหรบังวดรายเดอืนและปรากฏในวนัแรกของเดอืน ดว้ยเหตุผลนี้ 
รายการงานทีร่วมการประมาณการและการวดัโควตา้ผูใ้ชจ้ะถูกตอ้งเฉพาะเมือ่ขอ้มลูถูกรวบรวมทีเ่ดอืนหรอืระดบัทีส่งูกวา่ 

 การวดัโควต้าผูใ้ช้ การแสดงการวดัโควตา้ผูใ้ชจ้ะควบคมุโดยใชก้ารแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ โดยไมค่าํนงึถงึการแสดงขอ้มลูของผูใ้ช ้
ดงันัน้จงึเป็นไปไมไ่ดท้ีผู่ใ้ชท้ีไ่มใ่ชผู่ดู้แลระบบของบรษิทัทีจ่ะรายงานโควตา้ผูใ้ชพ้รอ้มกบัการวดัโอกาสทางการขายเมือ่ตัง้คา่การแสดงขอ้มลูเป็นการแสดงขอ้มลูทมี 

 การจดัอนัดบัเปอรเ์ซน็ต์ของผูใ้ช้ คณุไมส่ามารถสรา้งการจดัอนัดบัเปอรเ์ซน็ต์ของผูใ้ชโ้ดยไมม่กีารเขา้ใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 เดือนปฏิทินและการประมาณการหลายรายการ เดอืนปฏทินิแต่ละเดอืนสามารถมหีลายการประมาณการได้ ดงันัน้ 
รายงานจะแสดงทีแ่สดงยอดรวมการวดัการประมาณตอ้งมคีุณสมบตัใินวนัทีป่ระมาณการทีเ่ฉพาะเจาะจง 

 โควต้าและรายได้ หากรายงานของคุณแสดงโควตา้ผูใ้ช ้และรายไดจ้ากโอกาสทางการขายแบบเรยีลไทมไ์มแ่สดงผลลพัธ์ทีต่อ้งการ 
อาจเกดิขึน้เนื่องจากไมม่เีรคคอรด์ทีม่วีนัทีปิ่ดโอกาสทางการขายในงวดเดยีวกนักบัเรคคอรด์โควตา้ 

 การประมาณการรายเดือน ยอดรวมสรปุการประมาณการรายเดอืนถูกปรบัเพิม่แลว้ ดงันัน้ยอดรวมของผูใ้ชท้ัง้หมดจะใหผ้ลลพัธ์ทีไ่มถู่กตอ้ง หากคณุตอ้งการรบัยอดรวมในลกัษณะนี้ 
คณุตอ้งใชก้ารวดัรายไดจ้ากโฟลเดอรร์ายไดข้องฉนั 

 การแสดงข้อมูลผูจ้ดัการการวิเคราะห์ ใชก้ารแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการการวเิคราะหห์ากการประมาณการรวมเฉพาะบุคคลทีอ่ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของคณุ 

 การแสดงข้อมูลทีมการวิเคราะห์ ใชก้ารแสดงขอ้มลูทมีการวเิคราะห์ หากบุคคลเหลา่นัน้ในการประมาณการเป็นสว่นหนึง่ของทมี 
หากบุคคลในการประมาณการไมอ่ยู่ในทมีหรอือยู่ใตบ้งัคบับญัชาของคณุ โอกาสทางการขายและมุมมองผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางขายจะไมต่รงตามสรุปการประมาณการ 

 การวดัประมาณการ การวดัประมาณการตอ้งอา้งองิประมาณการ ใหใ้ชฟ้งักช์นัการวดั FILTER เพือ่อา้งองิการวดัตามวนัทีป่ระมาณการและประเภทประมาณการ ตวัอย่างเชน่ 
ใชฟ้งักช์นัการวดั FILTER เพือ่รบัคา่ประมาณการของวนัทีป่ระมาณการ เชน่ 16 ก.ย. 2009 เนื่องจากประเภทการประมาณการมหีลายประเภท 
ใหเ้พิม่ฟิลเตอรเ์พิม่เตมิเพือ่รบัเฉพาะคา่ของประมาณการรายไดจ้ากโอกาสทางการขาย ตวัอย่าง: 

FILTER ("Forecast Metrics"."Forecast Revenue" USING ("Forecast Date.Date = date '2009-09-

16' AND Forecast."Forecast Type" = 'Opportunity Revenue Forecast')) 

การใชฟ้งักช์นัการวดั FILTER ไมเ่หมอืนกบัการเพิม่ฟิลเตอรใ์นรายงาน หากคุณเพิม่ฟิลเตอร์รายงานเพือ่ฟิลเตอรต์ามวนัทีป่ระมาณการและประเภทประมาณการ 
คณุจะไมไ่ดม้ลูคา่ของโควตา้ผูใ้ชห้รอืรายไดแ้บบเรยีลไทม ์หากคุณมหีลายโควตา้กาํหนดไวส้าํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละคน คณุตอ้งใชฟ้งักช์นัการวดั FILTER 
เพือ่อา้งองิมลูคา่โควตา้ทีเ่ฉพาะเจาะจง ตวัอย่าง:  

FILTER("Quota Metric"."Quota Value" USING (Quota."Quota Name" = 'Sales') 

ในตวัอย่างนี้ ฟงักช์นัการวดั FILTER รบัมลูคา่โควตา้ของชือ่โควตา้เฉพาะ (Sales) หากไมม่กีารวดัฟิลเตอรน์ี้ คณุไดร้บัมลูคา่รวมของโควตา้ทัง้หมดเทา่นัน้ 

มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
มติขิองสมดุบนัทกึจะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัและผูต้ดิต่อไดท้กุระดบัของลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ  

 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องครวัเรือน 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มเีฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งการรายงานครวัเรอืนจะชว่ยใหส้ามารถสรา้งรายงานเกีย่วกบัครวัเรอืนในมติผิูต้ดิต่อ ประเภทเรือ่งนี้ทําใหท้ีป่รกึษาและผูจ้ดัการของตนสามารถตอบคาํถามต่างๆ เชน่คาํถามต่อไปนี้: 

 ลกูคา้รายใดของฉันเป็นของครวัเรอืนใด 

 ทรพัย์สนิของครวัเรอืนในสมดุบนัทกึทางธุรกจิของฉันมกีารจดัแบ่งระหวา่งลูกคา้ของฉันอย่างไร 

 ครวัเรอืนอนัดบัตน้ๆ ในแงย่อดรวมมูลคา่สนิทรพัย์คอืรายใด 
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ประเภทเรือ่งการรายงานครวัเรอืนยงัมมีติพิอรต์โฟลโิอทีส่ามารถใชใ้นการรายงานขอ้มลูของพอรต์โฟลโิอทีเ่ชือ่มโยงของผูต้ดิตอ่ของครวัเรอืน มติพิอรต์โฟลโิอมคีวามสมัพนัธ์แบบทางออ้มกบัครวัเรอืน 
(ผา่นทางผูต้ดิต่อ) ดงันัน้จงึไมส่ามารถใชแ้อททรบิวิมติขิองพอรต์โฟลโิอเพือ่การวเิคราะหก์ารวดัของครวัเรอืนไดโ้ดยตรง 
คณุสามารถรวมรายงานครวัเรอืนกบัรายงานพอร์ตโฟลโิอเขา้ดว้ยกนัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแกลู่กคา้โดยมองวา่ลูกคา้เป็นสมาชกิของครวัเรอืน 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อ 

 ครอบครวั 

 ผูต้ดิต่อของครวัเรอืน 

 พอรต์โฟลโิอ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัของครวัเรอืน 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืน 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืน 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืนเฉลีย่ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมสนิทรพัย์ของครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน 

 ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน 

 ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมรายไดข้องครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน 
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 ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน 

 ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมหนี้สนิของครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองครวัเรอืน (000) 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ของผูต้ดิต่อ 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ 

 ยอดรวมสนิทรพัย์ (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมสนิทรพัย์ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมสนิทรพัย์ (000) 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่ายของผูต้ดิตอ่ 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่าย 

 ยอดรวมคา่ใชจ้่าย (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมคา่ใชจ้่าย 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมคา่ใชจ้่าย (000) 

 ยอดรวมรายไดข้องผูต้ดิตอ่ 

 ยอดรวมรายได ้

 ยอดรวมรายได ้(000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมรายได ้

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมรายได ้(000) 

 ยอดรวมหนี้สนิผูต้ดิต่อ 

 ยอดรวมหนี้สนิ 

 ยอดรวมหนี้สนิ (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมหนี้สนิ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมหนี้สนิ (000) 

 ยอดรวมมลูคา่สทุธขิองผูต้ดิต่อ 

 ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธ ิ

 ยอดรวมมลูคา่ทรพัย์สนิสทุธ ิ(000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมมลูคา่สทุธ ิ
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 คา่เฉลีย่ (Avg) ยอดรวมมลูคา่สทุธ ิ(000) 

 การวดัทีก่าํหนดเองของครวัเรอืน 

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ทีท่บ 

 จํานวน (#) ของคาํขอบรกิารทีท่บ 

 จํานวน (#) ของลดีทีท่บ 

 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 จํานวน (#) ของคาํขอบรกิารผูต้ดิต่อ 

 จํานวน (#) ของลดีผูต้ดิต่อ 

 จํานวน (#) ของครวัเรอืน 

หมายเหตกุารใช้ 
มติผิูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิไดท้กุระดบั 

โดยปกตแิลว้มติพิอรต์โฟลโิอจะมสีนิทรพัย์ทีไ่มใ่ช่การเงนิ เชน่ ยานพาหนะ รวมอยู่ดว้ย 
เวน้แต่วา่ผูดู้แลระบบของคณุไมไ่ดร้วมสนิทรพัย์ทีไ่มใ่ชก่ารเงนิดงักลา่วไวเ้ป็นการเฉพาะในรายการพอรต์โฟลโิอโดยใชต้วัเลอืกไมร่วมเรคคอรด์ยานพาหนะ/สนิทรพัย์จากบรษิทัพอรต์โฟลโิอทีม่อียู่ในเพจโปร
ไฟลบ์รษิทั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องทีมลีด 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างลดีและทมีลดี และเพือ่สบืคน้สมาชกิทมีทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละลดี 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 
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 บญัช ี

 วนัที ่

 ลดี 

 ทมีของลดี 

 สมาชกิทมี 

การวดั 
ประเภทเรือ่งนี้ไม่มกีารวดั 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

การแสดงข้อมูล ประเภทเรือ่งนี้จะใชโ้หมดการแสดงขอ้มลูทมีเสมอ ไมว่า่คณุจะกาํหนดการตัง้คา่ในโปรไฟลไ์วเ้ชน่ใดกต็าม ดว้ยเหตุนี้ 
คณุจงึสามารถรายงานลดีทัง้หมดทีค่ณุเป็นเจา้ของหรอืสมาชกิทมีไดท้กุเมือ่ 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องลีด 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ทําใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัลดีตามบรษิทั พืน้ทีข่องบรษิทั แคมเปญ ผูต้ดิต่อ วนัที ่ลดี โอกาสทางการขาย ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ และบรษิทัคู่คา้หลกั 
ประเภทเรือ่งนี้มกีารวดัเพือ่วเิคราะหค์ณุภาพของลดี การแปลงลดี และรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัลดี 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัที ่
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 ลดี 

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 บรษิทัคูค่า้หลกั 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัลดี 

 ลาํดบัชัน้พืน้ทีบ่รษิทั 

 ชือ่พืน้ทีร่ะดบับนสดุ 

 ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 8 

 ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 7 

 ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 6 

 ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 5 

 ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 4 

 ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 3 

 ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 2 

 ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 1 

 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

 จํานวน (#) ของลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายแลว้ (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดถู้กแปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายเรยีบรอ้ยแลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการขาย (นยิาม: จํานวนของลดีทีไ่ดแ้ปลงคา่เป็นโอกาสทางการขายและมสีถานะเป็น ไดปิ้ดการขายแลว้ หรอื ขายสาํเรจ็แลว้) 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวนโอกาสทางการขายใหมท่ีอ่นุญาต 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 รายไดเ้มือ่ปิดของลดี 

 รายไดท้ีค่าดไวข้องลดี 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขายสาํหรบัลดี 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
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ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องแนวทางการตรวจสอบหลกั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้จะมใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ เมือ่ตอ้งการเขา้ใชป้ระเภทเรือ่งนี้ บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์เขา้ใชแ้นวทางการตรวจสอบหลกั และ 
การตรวจสอบการตัง้คา่การดูแลระบบ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหคุ้ณวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทีท่ําในประเภทเรคคอรด์ทีใ่ชง้านแนวทางการตรวจสอบ (เชน่ แอปพลเิคชนั การลงทะเบยีนขอ้ตกลง และผูใ้ช)้  

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 แนวทางการตรวจสอบ 

 วนัที ่

 User 

การวดั 
เรือ่งนี้ไมม่กีารวดัใดๆ 

หมายเหตกุารใช้ 

1 ถา้ฝา่ยบรกิารลูกคา้ดําเนินการเป็นผูดู้แลระบบ และเปลีย่นออบเจกต์ การเปลีย่นแปลงจะไมป่รากฏในการวเิคราะหถ์า้ฟิลด์ใดๆ จากมติผิูใ้ชถู้กใชอ้ยู่ในการวเิคราะหด์ว้ย 

2 ขอ้มลูการตรวจสอบจะถูกลบโดยอตัโนมตัติามคา่ของฟิลด ์การหมดอายุของการตรวจสอบ มติแินวทางการตรวจสอบจะมเีฉพาะขอ้มลูทีไ่ม่ไดถู้กลบเทา่นัน้ เมือ่ขอ้มลูถูกลบ 
ขอ้มลูจะไมป่รากฏในการวเิคราะหอ์กีต่อไป 

 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องโอกาสทางการขาย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 
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วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหโ์อกาสทางการขายตามบรษิทั พืน้ที ่แคมเปญ ผูต้ดิต่อ เจา้ของ และวนัที ่ประเภทเรือ่งนี้เป็นประเภทเรือ่งทีใ่หข้อ้เทจ็จรงิหลายดา้น 
ซึง่ประกอบดว้ยการวดัโอกาสทางการขายและการวดัโควตา้ การวดัโอกาสทางการขายกาํหนดเป็นระดบัเลก็ทีส่ดุในประเภทเรือ่งนี้ ดงันัน้ จงึสามารถวเิคราะหต์ามมติทิีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด อย่างไรกต็าม 
การวดัโควตา้เป็นระดบัทีส่งูกวา่ และสามารถวเิคราะหไ์ดต้ามมติทิีจ่ํากดัเทา่นัน้ ไดแ้ก ่วนัที ่(เดอืน) โควตา้ เจา้ของ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
 บญัช ี

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัทีปิ่ด 

 วนัทีเ่ปิด 

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บรษิทัคูค่า้หลกั 

 โควตา้ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการต่อไปนี้เป็นการวดัหลกัในประเภทเรือ่งนี้: 

 รายได ้(ทีค่าดไวแ้ละเมือ่ปิด) 

 จํานวนโอกาสทางการขาย (เปิดและเมือ่ปิด) 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนโควตา้ 

รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัโอกาสทางการขายทีก่าํหนดเอง 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี
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 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 รายได ้

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายได ้(000) 

 รายไดท้ีค่าดไว ้(000) 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวนโอกาสทางการขายทีปิ่ด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

 การวดัโควตา้ 

 มลูคา่โควตา้ 

หมายเหตกุารใช้ 
เนื่องจากไมไ่ดก้าํหนดการวดัโควตา้ทีร่ะดบัมติโิอกาสทางการขาย การวดัเหลา่นี้จะปรากฏเป็นเซลลว์า่งเมือ่มแีอททรบิวิมติโิอกาสทางการขายอยู่ในรายงาน 

มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

ประเภทเรือ่งการรายงานโอกาสทางการขายและประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขายมกีารวดัทีแ่ตกต่างกนั กอ่นทีจ่ะเลอืกประเภทเรือ่งเหลา่นี้มาหนึง่รายการ 
ใหต้รวจสอบการวดัทีร่ะบุใหใ้นทัง้สองรายการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุจะไดใ้ชป้ระเภทเรือ่งทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของคณุมากทีส่ดุ 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องโอกาสทางการขายและคู่แข่ง 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหว่างโอกาสทางการขายกบับรษิทัคู่แขง่ ประเภทเรือ่งนี้เหมอืนกนักบัประเภทเรือ่งโอกาสทางการขายเกอืบทัง้หมด 
ความแตกต่างเดยีวคอืไดร้วมถงึมติบิรษิทัคูแ่ขง่ ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายแบบหลายคา่ต่อหลายคา่ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถสรา้งรายงานทีแ่สดงคูแ่ขง่ทัง้หมดสาํหรบัโอกาสทางการขาย เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้เป็นความสมัพนัธ์แบบหลายค่าต่อหลายคา่ระหวา่งโอกาสทางการขายกบับรษิทัคูแ่ขง่ 
โอกาสทางการขายทีไ่มม่กีารเชือ่มโยงกบับรษิทัคู่แขง่อย่างน้อยหนึง่รายจะไมส่ามารถรายงานโดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ได้ 
แอททรบิวิทีก่าํหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทัคู่แขง่ทีม่ใีหใ้ชไ้ดส้าํหรบัการรายงานมดีงัต่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บทบาท 

 บทบาทแบบยอ้นกลบั 
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 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 วนัทีส่ ิ้นสดุ 

 จุดแขง็ 

 จุดอ่อน 

 ความเหน็ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัทีปิ่ด 

 วนัทีปิ่ด 

 โอกาสทางการขาย 

 คูแ่ขง่ของโอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัโอกาสทางการขายทีก่าํหนดเอง 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชันี 

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 รายได ้

 รายไดท้ีค่าดไว ้
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 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายได ้(000) 

 รายไดท้ีค่าดไว ้(000) 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวนโอกาสทางการขายทีปิ่ด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะช่วยใหค้ณุสามารถวเิคราะหก์ารวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องโอกาสทางการขายและคู่ค้า 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์แบบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหว่างโอกาสทางการขายกบับรษิทัคู่คา้ ซึง่เหมอืนกนักบัประเภทเรือ่งโอกาสทางการขายเกอืบทัง้หมด 
ความแตกต่างเดยีวคอืไดร้วมถงึมติบิรษิทัคูค่า้ ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบัประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขายแบบหลายคา่ต่อหลายคา่ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถสรา้งรายงานทีแ่สดงคูค่า้ทัง้หมดสาํหรบัโอกาสทางการขาย เนื่องจากประเภทเรือ่งนี้เป็นความสมัพนัธแ์บบหลายคา่ต่อหลายคา่ระหวา่งโอกาสทางการขายกบับรษิทั คูค่า้ 
โอกาสทางการขายทีไ่มม่กีารเชือ่มโยงกบับรษิทัคู่คา้อย่างน้อยหนึง่รายจะไมส่ามารถรายงานโดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ได้ 
แอททรบิวิทีก่าํหนดความสมัพนัธ์ของบรษิทัคู่คา้ทีม่ใีหใ้ชไ้ดส้าํหรบัการรายงานมดีงัต่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 บทบาท 

 บทบาทแบบยอ้นกลบั 

 วนัทีเ่ริม่ตน้ 

 วนัทีส่ ิ้นสดุ 

 จุดแขง็ 

 จุดอ่อน 

 ความเหน็ 
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ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 

 วนัทีปิ่ด 

 วนัทีเ่ปิด 

 โอกาสทางการขาย 

 คูค่า้ของโอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 ผูต้ดิต่อความสมัพนัธ์ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัโอกาสทางการขาย 

 การวดัโอกาสทางการขายทีก่าํหนดเอง 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 รายได ้

 รายไดท้ีค่าดไว ้

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายได ้(000) 

 รายไดท้ีค่าดไว ้(000) 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 
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 จํานวนโอกาสทางการขายทีปิ่ด 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อจะรวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
คณุสามารถใชป้ระเภทเรือ่งนี้ในการรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้ดิต่อทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายหนึง่ราย หรอืผูต้ดิต่อหนึง่รายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขายจํานวนมากได ้
ในประเภทเรือ่งโอกาสทางการขายอืน่ คณุสามารถรายงานไดเ้ฉพาะขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้ดิต่อหลกัของโอกาสทางการขายเทา่นัน้ โดยประเภทเรือ่งนี้จะไมม่กีารวดัใดๆ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 ผูต้ดิต่อ 

 โอกาสทางการขาย 

การวดั 
ไมม่ ี

หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
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ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องรายได้จากผลิตภณัฑท่ี์มีโอกาสทางการขาย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ทําใหค้ณุสามารถวเิคราะหร์ายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขายตามบรษิทั พืน้ทีข่องบรษิทั แคมเปญ โอกาสทางการขาย ผลติภณัฑโ์อกาสทางการขาย ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ ผลติภณัฑ์ 
และชนดิผลติภณัฑ ์เนื่องจากเรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีเ่กดิซํ้าแต่ละเรคคอรด์อาจมวีนัทีเ่ริม่ต้นแตกต่างกนัไป ระดบัของรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรือ่งนี้จงึอยู่ระดบัตํ่าสดุ 
และมหีนึง่แถวสาํหรบัเรคคอรด์รายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีเ่กดิซํ้าแต่ละเรคคอรด์ในโอกาสทางการขาย ระดบัรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรือ่งนี้จะใหค้วามยดืหยุ่นมากทีส่ดุในการปรบัเพิม่ขอ้มลูทีร่ะดบัใดๆ 
ของมติทิีส่นบัสนุน ประเภทเรือ่งนัน้ยงัมมีติโิควตา้และการวดัโควตา้ ซึง่ทาํใหคุ้ณสามารถรายงานทัง้รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย และการวดัโควตา้ในรายงานเดยีวกนั 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 พืน้ทีข่องบรษิทั 

 แคมเปญ 

 โอกาสทางการขาย 

 รายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผูต้ดิต่อหลกั 

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 โควตา้ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัรายไดจ้ากผลติภณัฑ์ทีม่โีอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ผลติภณัฑ์ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวน (#) ผลติภณัฑ ์

 การวดัโควตา้ 

 มลูคา่โควตา้ 
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หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทัและผูต้ดิต่อหลกั รวมถงึลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึ ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

รายงานทีส่รา้งดว้ยประเภทเรือ่งนี้รวมแถวเรคคอร์ดรายไดส้รปุสาํหรบัเรคคอรด์รายไดแ้ต่ละรายการทีแ่สดงในรายงาน หากคุณไมต่อ้งการรวมแถวเรคคอรด์รายไดส้รปุไวใ้นรายงาน 
ใหเ้พิม่ฟิลด์ชือ่ผลติภณัฑใ์นรายงาน หรอืใช ้ประเภทเรือ่งการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขาย (ในหน้า 868) 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องทีมโอกาสทางการขาย 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ทําใหส้ามารถรายงานความสมัพนัธ์ระหวา่งโอกาสทางการขายและทมีโอกาสทางการขาย ใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่สบืคน้สมาชกิของทมีทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสทางการขาย 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 วนัทีปิ่ด 

 วนัทีเ่ปิด 

 โอกาสทางการขาย 

 สมาชกิทมี 

การวดั 
 ทมีในโอกาสทางการขาย 

 ฟิลด์ทีก่าํหนดเองทีป่รบัใหเ้หมาะสมของทมีโอกาสทางการขาย 

 การวดัทีก่าํหนดเองทีป่รบัใหเ้หมาะสมของทมีโอกาสทางการขาย 

 การแบ่ง % (เปอรเ์ซน็ต์) 

 บทบาทของทมี 

หมายเหตกุารใช้ 
การแสดงข้อมูล ประเภทเรือ่งนี้จะใชโ้หมดการแสดงขอ้มลูทมีเสมอ ไมว่า่คณุจะกาํหนดการตัง้คา่ในโปรไฟลไ์วเ้ชน่ใดกต็าม ดว้ยเหตุนี้ 
คณุจงึสามารถรายงานโอกาสทางการขายทัง้หมดทีค่ณุเป็นเจา้ของหรอืสมาชกิทมีไดทุ้กเมือ่ 
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ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องใบสัง่ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่วเิคราะหใ์บสัง่โดยแยกตามมติบิรษิทั ผูต้ดิต่อ วนัที ่โอกาสทางการขาย เจา้ของ และผลติภณัฑ ์

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติอ่ไปนี้: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 ใบสัง่ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 ผลติภณัฑ์ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 จํานวน (#) ใบสัง่ 

 ปรมิาณรายการในใบสัง่ 

หมายเหตกุารใช้ 
ประเภทเรือ่งนี้มหีลายมติ ิแต่คณุตอ้งระวงัไมไ่ปผสมมติติ่างๆ โดยไมต่ัง้ใจ การผสมมติติ่างๆ เขา้ดว้ยกนัในบางรปูแบบอาจใหผ้ลลพัธ์ทีไ่มเ่กดิประโยชน์ 

 การวดั ‘จํานวน (#) ใบสัง่’ ใชก้บัมติใิบสัง่เทา่นัน้ ซึง่สามารถปรบัเพิม่ไดต้ามความสมัพนัธ์โดยตรง (มติบิรษิทั ผูต้ดิต่อ วนัที ่โอกาสทางการขาย และเจา้ของ) 
แต่ปรบัเพิม่ตามมติผิลติภณัฑไ์มไ่ด ้เนื่องจากไมม่คีวามสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งมติผิลติภณัฑแ์ละใบสัง่ 

 มติผิลติภณัฑเ์ชือ่มโยงเฉพาะกบัรายการในใบสัง่เทา่นัน้ คณุยงัคงสามารถรายงานผลติภณัฑท์ีม่รีายละเอยีดใบสัง่ผา่นมติใิบสัง่ได ้
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ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องคู่ค้า 

ความพร้อม 
หวัเรือ่งนี้มอียูเ่ฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งการรายงานของคู่คา้ใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์คูค่า้ และวดัประสทิธภิาพทีส่าํคญัๆ ได ้รวมถงึจํานวนลดีทีม่คีุณสมบตัแิละรายไดร้วมในไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
สรปุ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 วนัทีจ่ดัทาํ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 คูค่า้ 

 พืน้ที ่

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัคู่คา้ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของคูค่า้ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 จํานวน (#) ของคูค่า้ 

 จํานวน (#) ของลดีทีเ่กบ็ขอ้มลูออกจากระบบแลว้ 

 จํานวน (#) คาํขอบรกิารทีย่กเลกิ (SR) 

 จํานวนโอกาสทางการขายทีปิ่ด 

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 
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 จํานวน (#) ของลดี 

 จํานวน (#) ของลดีทีแ่ปลงเป็นโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีไ่ดส้ญูเสยีโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของลดีทีเ่ป็นโอกาสทางการขายทีช่นะ 

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขายทีเ่ปิด 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของโอกาสทางการขาย 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 จํานวน (#) ของลดีทีผ่า่นคณุสมบตั ิ

 จํานวน (#) ของลดีทีป่ฏเิสธ 

 จํานวน (#) ของ SR 

 จํานวน (#) ของโอกาสทีช่นะ 

 จํานวนเฉลีย่ (Avg #) ของจาํนวนวนัในขัน้ตอน 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดคาํขอบรกิาร 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด 

 รายไดเ้มือ่ปิด (000) 

 รายไดเ้มือ่ปิดของลดี 

 รายไดท้ีค่าดไวข้องลดี 

 รายไดจ้ากโอกาสทางการขายสาํหรบัลดี 

 รายได ้

 รายได ้(000) 

หมายเหตกุารใช้ 
การวดัทีผ่า่นมาจะองิกบับรษิทัคูค่า้หลกัของลดี, โอกาสทางการขาย และคาํขอบรกิาร 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องการส่งเน้ือหาส่วนบคุคล 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 
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วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหข้อ้มลูทีจ่ําเป็นตอ่หลายๆ บทบาทในองคก์รเภสชักรรมในการสรา้งความเขา้ใจต่อแพทย์ คดัเลอืกขอ้มลู และสง่ขอ้ความทีถู่กตอ้งใหบุ้คคลทีเ่หมาะสมในเวลาทีเ่หมาะสม เชน่ 
ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดสามารถวเิคราะห์แนวโน้มการใหข้อ้มลู ประสทิธภิาพหลกัประกนั และการตอบสนองจากหลายกลุ่ม ดว้ยขอ้มลูนี้ 
ผูจ้ดัการจะสามารถปรบัแกห้ลกัประกนัหรอืกลุม่เฉพาะของลกูคา้ไดใ้หม ่และจากนัน้จงึกาํหนดลกูคา้เป้าหมายตาม ผูจ้ดัการฝา่ยขายสามารถวเิคราะห์แนวโน้มการใหข้อ้มลู 
คน้หาพนกังานทีม่ปีระสทิธภิาพและดอ้ยประสทิธภิาพในพืน้ที ่และฝึกอบรมทมีตามความจําเป็น 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 กจิกรรม 

 ผูต้ดิต่อ 

 การตอบกลบัขอ้ความ 

 แผนรบัสง่ขอ้ความ 

 รายการแผนรบัสง่ขอ้ความ 

 ผลติภณัฑ์ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดับรษิทั 

 จํานวน (#) ของบรษิทั 

 การวดักจิกรรม 

 จํานวน (#) ของบรษิทัทีม่กีจิกรรม 

 จํานวน (#) ของกจิกรรม 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมทีปิ่ด 

 จํานวน (#) ของกจิกรรมทีเ่ปิด 

 การวดัผูต้ดิต่อ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของผูต้ดิต่อ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี
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 จํานวน (#) ของผูต้ดิตอ่ 

 การวดัการตอบกลบัขอ้ความ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของการตอบกลบัขอ้ความ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 จํานวนของการตอบกลบัขอ้ความ 

 เลขลาํดบัโดยเฉลีย่ (Avg) 

 การวดัรายการแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของรายการแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 จํานวนของรายการแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

 เลขลาํดบัโดยเฉลีย่ (Avg) 

 การวดัแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

 การวดัทีก่าํหนดเองของแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 จํานวนของแผนการรบัสง่ขอ้ความ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติกิจิกรรมจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

ประเภทเรือ่งนี้มมีติหิลายรายการ แต่บางการผสมจะไมส่รา้งคา่ ตวัอย่างเชน่ การผสมมติติ่อไปนี้จะไมส่รา้งผลลพัธ์ทีเ่ป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์: 

มิติ มิติ มิติ 

ผลติภณัฑ์ บญัช ี แผนขอ้ความ 

ผลติภณัฑ์ บญัช ี รายการแผนขอ้ความ 
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ผลติภณัฑ์ บญัช ี การตอบกลบัขอ้ความ 

ผลติภณัฑ์ กจิกรรม แผนขอ้ความ 

ผลติภณัฑ์ กจิกรรม รายการแผนขอ้ความ 

ผลติภณัฑ์ กจิกรรม การตอบกลบัขอ้ความ 

ผลติภณัฑ์ ผูต้ดิต่อ แผนขอ้ความ 

ผลติภณัฑ์ ผูต้ดิต่อ รายการแผนขอ้ความ 

ผลติภณัฑ์ ผูต้ดิต่อ การตอบกลบัขอ้ความ 

ถา้การแสดงขอ้มลูของคณุคอื การแสดงขอ้มลูทมี และการวเิคราะหข์องคณุมมีติแิผนขอ้ความ รายการแผนขอ้ความ หรอืการตอบกลบัขอ้ความ จะมกีารใชก้ารแสดงขอ้มลูผูจ้ดัการ 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องการเสนอราคา 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ ออบเจกต์การเสนอราคาตอ้งไดร้บัการจดัหาโดยผูดู้แลระบบ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ใชป้ระเภทเรือ่งนี้เพือ่วเิคราะห์การเสนอราคาโดยแยกตามมติบิรษิทั วนัที ่และเจา้ของ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติอ่ไปนี้: 

 บญัช ี

 วนัที ่

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 การเสนอราคา 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัทีก่าํหนดเองของการเสนอราคา 

 จํานวน (#) การเสนอราคา 
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หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องคาํขอบริการ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ใหค้วามสามารถวเิคราะหค์าํขอบรกิารดว้ยมติ ิบรษิทั ผูต้ดิต่อ คาํขอบรกิาร ผูใ้ช ้คูค่า้ และวนัที ่ซึง่ช่วยใหค้ณุวดัและวเิคราะหก์ารวดัประสทิธภิาพทีส่าํคญัของคาํขอบรกิารลกูคา้ขององคก์ร 
รวมทัง้คาํขอบรกิารเปิดอยู่เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ และระยะเวลาเฉลีย่ทีปิ่ดคาํขอบรกิารเหลา่นัน้ 
การใชก้ารวดัประสทิธภิาพสาํหรบัคาํขอบรกิารเหลา่นี้สามารถช่วยใหบ้รษิทัของคณุปรบัปรงุความพงึพอใจของลกูคา้ ผลผลติของพนกังาน และลดตน้ทนุการดําเนินงานได ้

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัทีปิ่ด 

 วนัทีเ่ปิด 

 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 บรษิทัคูค่า้หลกั (ใชไ้ดเ้ฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เทา่นัน้) 

 คาํขอบรกิาร 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัคาํขอบรกิาร 

 การวดัคาํขอบรกิารทีก่าํหนดเอง 

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี
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 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชันี 

 จํานวนคาํขอบรกิาร 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่งัรอดําเนนิการ 

 จํานวน (#) ของ SR ทีย่กเลกิ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) อายุคาํขอบรกิารทีเ่ปิด 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนวนัในการปิดคาํขอบรกิาร 

หมายเหตกุารใช้ 
 มติบิรษิทั ผูต้ดิต่อ และคาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 

 ใชม้ติโิอกาสทางการขายเพือ่วเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิในความสมัพนัธ์ของโอกาสทางการขายกบัคาํขอบรกิาร  
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องกิจกรรมท่ีใช้ร่วมกนั 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะหก์จิกรรมทีใ่ชร้ว่มกนัแยกตามมติบิรษิทั ผูต้ดิต่อ และผูใ้ช ้เนื่องจากกจิกรรมเหลา่นี้สามารถใชร้ว่มกนัไดโ้ดยผูใ้ชห้นึง่รายหรอืมากกวา่ใน Oracle CRM 
On Demand คณุจงึสามารถรายงานกจิกรรมทีใ่ชร้ว่มกนัไดโ้ดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ แต่จะไมส่ามารถรายงานกจิกรรมทีไ่มใ่ชร้่วมกนักบัผูใ้ชอ้ย่างน้อยหนึง่รายโดยใชป้ระเภทเรือ่งนี้ 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 กจิกรรม 

 ผูต้ดิต่อ 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 



การออกแบบการวิเคราะห์ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  961 

 

การวดั 
ไมม่ ี

หมายเหตกุารใช้ 
มติบิรษิทั กจิกรรม และผูต้ดิต่อจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดทุ้กระดบั 

การแสดงขอ้มลูในเรคคอรด์กจิกรรมไมถู่กควบคมุผา่นสมดุบนัทกึทีเ่ชือ่มโยงกบัเรคคอรด์กจิกรรมในประเภทเรือ่งนี้ 
คณุตอ้งเป็นเจา้ของเรคคอรด์กจิกรรมหรอืคุณตอ้งไดร้บัสทิธิใ์ชง้านร่วมกนัเพือ่ใหค้ณุสามารถดูเรคคอรด์กจิกรรมในประเภทเรือ่งนี้ 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องการแก้ปัญหา 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ในประเภทเรือ่งนี้ คณุสามารถวเิคราะหท์างแกป้ญัหาไดต้ามมติผิลติภณัฑ ์ชนดิผลติภณัฑ์ คาํขอบรกิาร และวนัทีห่มดอายุ ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหวา่งทางแกป้ญัหาและคาํขอบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
นอกจากนี้ คณุยงัสามารถวเิคราะห์การวดัทางแกป้ญัหาทีส่าํคญัและคาํขอบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ชว่ยใหบ้รษิทัของคณุสามารถประเมนิสถานะและประสทิธภิาพของทางแกป้ญัหาดว้ย 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
หลายคา่ต่อหลายคา่ 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 วนัทีห่มดอาย ุ

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 คาํขอบรกิาร 

 การแกป้ญัหา 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัทีก่าํหนดเองของทางแกป้ญัหา 

 คา่เฉลีย่ (Avg) สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี

 คา่เฉลีย่ (Avg) เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 สกลุเงนิทีจ่ดัทาํดชัน ี
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 เลขทีท่ ีจ่ดัทาํดชัน ี

 จํานวนทางแกป้ญัหา 

 จํานวนทางแกป้ญัหาทีอ่นุมตั ิ

 จํานวนทางแกป้ญัหาทีเ่ผยแพร ่

 จํานวนทางแกป้ญัหาทีเ่ลกิใช ้

 จํานวน (#) ของ SR 

 จํานวน (#) ของ SR ทีเ่ปิดอยู ่

 จํานวน (#) ของ SR ทีปิ่ดแลว้ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติชินดิผลติภณัฑเ์ป็นมติอิสิระ ไมต่อ้งรนัผา่นผลติภณัฑเ์หมอืนกบัประเภทเรือ่งอืน่ๆ ซึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่ใหเ้ขา้กบัลกัษณะพเิศษของอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชข้องทางแกป้ญัหา 
ซึง่สามารถระบุชนดิผลติภณัฑใ์หก้บัทางแกป้ญัหาไดโ้ดยไมต่อ้งมคีา่ผลติภณัฑ์ 

มติคิาํขอบรกิารจะรวมลาํดบัชัน้ของสมดุบนัทกึไวด้ว้ย ซึง่ชว่ยใหคุ้ณสามารถวเิคราะห์การวดัและแอททรบิวิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้กุระดบั 
 

ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องผลิตภณัฑท่ี์ตัง้ราคาพิเศษ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
คาํขอตัง้ราคาพเิศษจะชว่ยใหคู้่คา้และเจา้ของแบรนด์สามารถใชง้านชดุกระบวนการทางธุรกจิได ้ซึง่คูค่า้ไดข้อราคาทีต่ํ่าลงของผลติภณัฑจ์ากเจา้ของแบรนด์ (โดยมเีหตุผลต่างๆ เชน่ 
ผลตอบกลบัจากขอ้ตกลงทีม่กีารแขง่ขนัสงูหรอืแนวโน้มราคาทัว่ไปทีล่ดลง) 

ประเภทเรือ่งนี้ทําใหค้ณุสามารถทาํการวเิคราะหแ์บบเรยีลไทมแ์ละรายงานเกีย่วกบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษและผลติภณัฑ์ทีต่ัง้ราคาพเิศษ ชว่ยใหค้ณุสามารถประเมนิประสทิธภิาพของคูค่า้ได ้
คณุสามารถใชก้ารวดัและขอ้มลู เชน่ การปรบัลดราคาทีอ่นุมตัสิาํหรบัแต่ละผลติภณัฑ์ คูค่า้ และไตรมาส เพือ่วดัความมปีระสทิธภิาพของสว่นลดราคาและความสามารถของผลติภณัฑใ์นชอ่งทาง 

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 วนัที ่

 การลงทะเบยีนขอ้ตกลง 

 ลกูคา้อนัดบัสดุทา้ย (บรษิทั) 

 อนุมตัคิรัง้ลา่สดุโดย (ผูใ้ช)้ 
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 โอกาสทางการขาย 

 ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ 

 บรษิทัคูค่า้หลกั 

 ผลติภณัฑ์ 

 ชนดิผลติภณัฑ์ 

 คาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัผลติภณัฑท์ีต่ัง้ราคาพเิศษ 

 จํานวน (#) ของคาํขอตัง้ราคาพเิศษ 

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตั ิ

 จํานวนเงนิทีอ่นุมตั ิ(000) 

 จํานวนเงนิทีข่อ 

 จํานวนเงนิทีข่อ (000) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนเงนิทีอ่นุมตั ิ

 คา่เฉลีย่ (Avg) จํานวนเงนิทีข่อ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ตน้ทนุทีอ่นุมตั ิ

 คา่เฉลีย่ (Avg) เปอรเ์ซน็ต์สว่นลดทีอ่นุมตั ิ

 คา่เฉลีย่ (Avg) ราคาขายปลกีของผูผ้ลติ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ตน้ทนุการจดัซือ้ 

 ปรมิาณโดยเฉลีย่ (Avg) 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ตน้ทนุทีข่อ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) เปอรเ์ซน็ต์สว่นลดทีข่อ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ราคาขายทีข่อ 

 คา่เฉลีย่ (Avg) ราคาขายทีแ่นะนํา 

 ปรมิาณ 

หมายเหตกุารใช้ 
มติลิกูคา้อนัดบัสดุทา้ยเป็นมติบิรษิทั มติอินุมตัคิรัง้ลา่สดุโดยเป็นมติผิูใ้ช ้
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ประเภทเร่ืองการรายงานแบบเรียลไทมข์องยานพาหนะ 

ความพร้อม 
ประเภทเรือ่งนี้มใีหใ้ชง้านใน Oracle CRM On Demand ทกุรุน่ 

วตัถปุระสงคท์างธรุกิจ 
ประเภทเรือ่งนี้จะมคีวามสามารถในการวเิคราะหก์ารวดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะตามมติขิองยานพาหนะและตวัแทนจําหน่าย และออบเจกต์มติอิืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ บรษิทั ผูต้ดิต่อ วนัที ่
ตวัแทนจําหน่าย และผลติภณัฑ ์

ประเภทความสมัพนัธ์ 
ทัว่ไป 

มิติ 
ประเภทเรือ่งนี้มมีติติ่อไปนี้: 

 บญัช ี

 ผูต้ดิต่อ 

 วนัที ่

 ตวัแทนจําหน่าย 

 ผลติภณัฑ์ 

 ยานพาหนะ 

การวดั 
รายการของการวดัสาํหรบัประเภทเรือ่งทัง้หมดมดีงันี้: 

 การวดัยานพาหนะ 

 การวดัยานพาหนะแบบปรบัแต่งเอง 

 จํานวน (#) ของยานพาหนะ 

หมายเหตกุารใช้ 
ไมม่ ี
 

การเปล่ียนลกัษณะท่ีแสดงของรายงานใน Analytics 
เมือ่ตัง้คา่หรอือปัเดตรายงาน คณุสามารถเปลีย่นลกัษณะทีป่รากฏของรายงาน ทีเ่รยีกวา่การจดัรปูแบบตกแต่ง คณุสามารถใชก้ารจดัรปูแบบตกแต่ง คดัลอกและวางแอททรบิวิการจดัรปูแบบตกแต่ง 
และบนัทกึรายงานทีจ่ดัรปูแบบเพือ่ใชเ้ป็นเทมเพลทรปูแบบ  
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กลอ่งโตต้อบจะแสดงตวัเลอืกทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัรายการทีคุ่ณกําลงัจดัรปูแบบ เชน่ การควบคุมแบบอกัษร เซลล ์และเสน้ขอบ ส ีตวัเลอืกการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ เชน่ ระยะหา่งของเซลล์ 
และตวัเลอืกสไตล ์CSS ทีก่าํหนดเองของ HTML  

คณุสามารถเปลีย่นแปลงลกัษณะของ: 

 คอลมัน์และสว่น เชน่ สพีืน้หลงัและเสน้ขอบ 

 คอลมัน์ในตาราง 

 ขนาดของชือ่  

คณุสามารถคดัลอกชว่งของแอททรบิวิการจดัรปูแบบตกแต่งทีค่ณุจะใชก้บัรายการ เชน่ คอลมัน์ในตาราง และวางในรายการประเภทเดยีวกนั เชน่ คอลมัน์อืน่ในตาราง หรอืคอลมัน์ในตารางอืน่ 
คณุยงัสามารถเรยีกคนืลกัษณะดฟีอลต์ได ้ในการดําเนนิการดงักลา่ว ใหใ้ชไ้อคอนทีด่า้นบนขวาของกลอ่งโตต้อบ 

มมุมองทีส่นบัสนุนการคดัลอกและวางไดแ้กม่มุมอง ตาราง Pivot Table และกราฟ 

เก่ียวกบัการบนัทึกรายงานเป็นเทมเพลทรปูแบบ 
หลงัจากคณุปรบัแต่งลกัษณะของรายงานและบนัทกึแลว้ คณุสามารถใชเ้ป็นเทมเพลทได ้ซึง่คุณจะสามารถใชก้ารจดัรปูแบบจากรายงานทีบ่นัทกึไวก้บัรายงานใหมห่รอืทีม่อียู่ได ้

มมุมองทีส่นบัสนุนการใชร้ายงานทีบ่นัทกึไวเ้ป็นเทมเพลทไดแ้กมุ่มมอง ตาราง Pivot Table และกราฟ 

หวัขอ้นี้ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนินงานต่อไปนี้: 

 การจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของรายงาน 

 การคดัลอกและวางแอททรบิวิการจดัรปูแบบ 

 การเรยีกคนืลกัษณะดฟีอลต์ของแอททรบิวิ 

 การใชร้ายงานทีบ่นัทกึไวเ้ป็นเทมเพลท 

ในการจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของการวิเคราะห์ 

1 ใน Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิแทบ็ การวเิคราะห์ 

2 ในโฮมเพจ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก ระบุตําแหน่งของการวเิคราะห์ จากนัน้คลกิ แกไ้ข 

3 เปิดกลอ่งโตต้อบรปูแบบตกแต่งโดยทาํอยา่งใดอยา่งหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในแทบ็เกณฑ์ ใหค้ลกิปุ่มคณุสมบตัคิอลมัน์ และคลกิแทบ็รปูแบบ ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ 

 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหเ้ปิดกลอ่งโตต้อบ จดัรปูแบบพืน้ทีเ่กบ็ โดยการทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้:  

 สาํหรบัชือ่หรอืตาราง ใหค้ลกิปุ่ม จดัรปูแบบพืน้ทีเ่กบ็  

 คลกิปุ่มดูคุณสมบตั ิแลว้เลอืกปุ่ม ตัง้คา่รปูแบบสํารอง  

กลอ่งโตต้อบรปูแบบตกแต่งจะปรากฏขึน้ 

4 ในพืน้ทีต่วัอกัษร ใหเ้ลอืกการตัง้คา่ของคุณสาํหรบั ตระกลูของแบบอกัษร ขนาด ส ีสไตล ์(เชน่ ตวัหนา) และเอฟเฟกต์ใดๆ ทีต่อ้งการใช ้(เชน่ ขดีเสน้ใต)้ 

หมายเหตุ: ตวัเลอืกนี้ไมส่ามารถใชไ้ดส้าํหรบับางรายการ 

5 ในพืน้ทีเ่ซลล์ ใหต้ัง้คา่การจดัขอ้ความและสพีื้นหลงั 
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หมายเหตุ: สาํหรบัการจดัแนวแบบแนวนอน การจดัขอ้ความทีใ่ชง้านมากทีส่ดุสาํหรบัขอ้มลูขอ้ความคอืชดิซา้ย สาํหรบัขอ้มลูตวัเลข การจดัขอ้ความทีใ่ชง้านมากทีส่ดุคอืชดิขวา  
 
การจดัแนวแบบแนวตัง้จะไมม่ผีลใดๆ นอกจากคอลมัน์จะมใีชค้วามสงูเทา่กบัหลายแถวในคอลมัน์อื่น 

6 ในพืน้ทีเ่สน้ขอบ เลอืกตวัเลอืกของคณุสาํหรบัตําแหน่ง ส ีและสไตล ์ของเสน้ขอบของเซลล ์

คําแนะนํา: คณุสามารถเลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกเสน้ของทีก่าํหนดเองไดโ้ดยคลกิเสน้ขอบดา้นบน ดา้นลา่ง ดา้นซา้ย และดา้นขวาใกลก้บัรายการดรอปดาวน์ ตําแหน่ง  

7 หากตอ้งการจดัรปูแบบชอ่งวา่งภายในเซลล ์ใหค้ลกิ ตวัเลอืกการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ และระบุคา่ความกวา้งและความสงูของขอ้มลูในเซลล ์และชอ่งวา่งดา้นบน ดา้นลา่ง ดา้นซา้ย 
และดา้นขวาของขอ้มลู 

คา่ระบุเป็นพกิเซล 

8 หากตอ้งการแทนทีส่ไตล์และอลีเิมนต์คลาสทีร่ะบุไวใ้นสไตลช์ทีของ Oracle CRM On Demand ใหท้าํการเลอืกในพืน้ทีต่วัเลอืก สไตล ์CSS ทีก่าํหนดเอง 

a คลกิการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการใชง้าน 

b ระบุทีต่ ัง้ของคลาส สไตล ์หรอืสไตลช์ที 

หมายเหตุ: ตวัเลอืกการจดัรปูแบบสไตลข์ ัน้สงูมไีวส้าํหรบัผูใ้ชท้ีท่ราบวธิกีารใชง้านคาสเคดสไตลช์ที 

9 คลกิ ตกลง 

ในการเรียกคืนลกัษณะดีฟอลต์ 

 เปิดกลอ่งโตต้อบการจดัรปูแบบตกแต่งของรายการ และคลกิปุ่ม ลา้งการจดัรปูแบบเซลล์ 

สาํหรบัมมุมองบางประเภท เมือ่คณุเพิม่มุมมอง คณุสามารถใชก้ารวเิคราะห์ทีบ่นัทกึไวเ้ป็นเทมเพลทตามทีอ่ธบิายไวใ้นขัน้ตอนต่อไปนี้ 

ในการใช้การวิเคราะห์ทีบ่นัทึกไว้เป็นเทมเพลท 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหค้ลกิไอคอนสาํหรบัการอมิปอร์ตการจดัรปูแบบจากการวเิคราะหอ์ืน่ 

2 ในกลอ่งโตต้อบ เลอืกการวเิคราะห์ ใหน้าวเิกตไปทีก่ารวเิคราะห ์และคลกิ ตกลง 

จะมกีารใชก้ารจดัรปูแบบกบัการวเิคราะหป์จัจุบนั 
 

การใช้ฟิลดก์ารฟิลเตอรท่ี์ได้รบัการปรบัให้เหมาะสม 
ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมจะลงทา้ยดว้ยคาํวา่ รหสั (สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก) หรอื UTC (เวลาสากลในการทาํงานรว่มกนั) สาํหรบัฟิลด์วนัที-่เวลา 
การใชฟิ้ลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมในการฟิลเตอร ์จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของรายงานได ้

ฟิลดร์หสัในฟิลเตอร ์
ฟิลด์รหสัจะจดัเกบ็คา่รายการสาํหรบัเลอืกในรหสัทีไ่มอ่า้งองิภาษา (LIC) สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืกแบบหลายภาษา ใน Oracle CRM On Demand 
คณุจะจดัการกบัหลายภาษาดว้ยรหสัทีไ่มอ่า้งองิภาษา และรายการเฉพาะสาํหรบัแต่ละภาษา ตวัอย่างเชน่ ฟิลด์สถานะอาจถูกนําไปใชต้ามคา่ภาษาพรอ้มสถานะการใชง้าน 

ภาษา ค่า รหสัท่ีไมอ้่างอิงภาษา 
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องักฤษ ใชง้าน ใชง้าน 

ฝรัง่เศส Actif ใชง้าน 

เยอรมนั Aktiv ใชง้าน 

สเปน Activo ใชง้าน 

ในการฟิลเตอรบ์รษิทัทีใ่ชง้าน คณุจะตอ้งจดัทาํฟิลเตอรส์าํหรบัฟิลด์รหสัสถานะ (เวอรช์นัทีป่รบัแต่งใหเ้หมาะสมสาํหรบัฟิลด์สถานะ) และสาํหรบัคา่ LIC (ในกรณนีี้คอื ใชง้าน) ไมว่า่คุณจะใชภ้าษาใด 
การสบืคน้คา่ LIC จะพฒันาประสทิธภิาพของรายงาน เนื่องจากไมจ่ําเป็นตอ้งใชข้ ัน้ตอนการแปลเพิม่เตมิในการสบืคน้ภาษาอืน่ 

การแสดงค่า LIC สาํหรบัรายการสาํหรบัเลือก 
ในการแสดงคา่ LIC สาํหรบัรายการสาํหรบัเลอืก ใหใ้ชข้ ัน้ตอนต่อไปนี้ 

ในการแสดงค่า LIC สาํหรบัรายการสาํหรบัเลือก 

1 คลกิทีล่งิค์รว่ม การจดัการ ทีม่มุขวาบนของเพจใดกไ็ด ้

2 ในสว่นการปรบัแต่งแอปพลเิคชนั ใหค้ลกิลงิคก์ารปรบัแต่งแอปพลเิคชนั 

3 ในสว่นการตัง้คา่ประเภทเรคคอรด์ ใหค้ลกิลงิคข์องประเภทเรคคอรด์ทีจ่ําเป็น 

4 ในสว่นการจดัการฟิลด์ ใหค้ลกิการตัง้คา่ฟิลด์ ประเภทเรคคอรด์  

5 บนหน้าฟิลด ์ใหค้ลกิทีห่นึง่ในลงิคแ์กไ้ขรายการสําหรบัเลอืก สาํหรบัฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีคุ่ณตอ้งการ 

คา่ LIC จะอยู่ในคอลมัน์ ID 

ฟิลด ์UTC ในฟิลเตอร ์
เมือ่คณุใชฟิ้ลด์ UTC คา่เหลา่นัน้จะไมแ่ปลงเป็นบรษิทัหรอืโซนเวลาผูใ้ช ้ดงันัน้จงึเป็นการพฒันาประสทิธภิาพของรายงาน ประสทิธภิาพจะพฒันาต่อไปเมือ่ฟิลด์วนัที-่
เวลาไดร้บัการจดัทาํดชันใีนฐานขอ้มลู คณุสามารถระงบัฟิลด์เหลา่นี้ในรายงานของคณุ และใชฟิ้ลด์ทีไ่ดร้บัการแกไ้ขโซนเวลาแลว้แทนได ้
 

เก่ียวกบัลาํดบัชัน้ 
ออบเจกต์ขอ้มลูบางออบเจกต ์เชน่ บรษิทั สมดุบนัทกึ โอกาสทางการขาย และพืน้ที ่สนบัสนุนโครงสรา้งลาํดบัชัน้ (โครงสรา้ง) ตวัอย่างเชน่ ลาํดบัชัน้พืน้ทีป่รากฏในประเภทเรือ่งหลายรายการ 
และโดยปกตใิชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีก่ารขาย Oracle CRM On Demand สนบัสนุนลาํดบัชัน้ 10 ระดบั ตวัอย่างเชน่ 
ลาํดบัชัน้พืน้ทีท่ ีใ่ชส้าํหรบับรษิทัในสหรฐัอเมรกิาอาจมโีครงสรา้งชนดินี้: 

 ตัง้คา่ระดบับนสดุเป็น USA 

 ระดบั 8 มรีายการต่อไปนี้:  ตะวนัออกเฉียงเหนอื ใต ้ตะวนัตกกลาง และตะวนัตก 

 ระดบั 7 มรีายการย่อย ตวัอย่างเชน่ พืน้ทีต่ะวนัออกเฉียงเหนอืม:ี เมน, นวิแฮมป์เชยีร์, เวอรม์อนต,์ แมสซาชเูซตส์, โรดไอแลนด ์และคอนเนตทคิตั 

 ระดบั 6 มรีายการย่อยมากยิง่ข ึน้ ตวัอย่างเชน่ รายการแมสซาชเูซตสม์:ี บอสตนั, เคปคอ้ด, แมสซาชเูซตสต์ะวนัออก และแมสซาชเูซตสต์ะวนัตก 

 ระดบั 5 แบ่งพืน้ทีก่อ่นหน้าแยกย่อยยิง่ข ึน้ ตวัอย่างเชน่ พืน้ทีเ่คปคอ้ดม:ี เคปตอนลา่ง, เคปสว่นนอก, ไฮยานนสิ และบาร์นสเตเบลิ 

 ไมใ่ชร้ะดบั 4 ในตวัอย่างนี้ 
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 ไมใ่ชร้ะดบั 3 ในตวัอย่างนี้ 

 ไมใ่ชร้ะดบั 2 ในตวัอย่างนี้ 

 ไมใ่ชร้ะดบั 1 ในตวัอย่างนี้ 

ลาํดบัชัน้กอ่นหน้าถูกบบีอดัมากขึน้ ดงัทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ จํานวนระดบัลาํดบัชัน้สงูสดุทีส่นบัสนุนคอื 10 ดงันัน้ หากลาํดบัชัน้มรีะดบัน้อยกวา่สบิระดบั คา่ระดบัทีต่ํ่าสดุจะถูกทาํซํ้าในระดบัเหลา่นัน้ 
(ไฮยานนสิสาํหรบัระดบั 5 ถงึระดบั 1) คณุสมบตันิี้ชว่ยใหคุ้ณรายงานการวดัทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัลาํดบัชัน้ใดๆ กไ็ด ้ 

ชือ่พืน้ทีร่ะดบับนสดุ สหรฐัอเมรกิา 

ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 8 ตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 7 แมสซาชเูซตส์ 

ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 6 เคปคอ้ด 

ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 5 ไฮยานนสิ 

ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 4 ไฮยานนสิ 

ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 3 ไฮยานนสิ 

ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 2 ไฮยานนสิ 

ชือ่พืน้ทีร่ะดบั 1 ไฮยานนสิ 

ในอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ แอททรบิวิลาํดบัชัน้อยู่ในโฟลเดอรย์่อยภายใตโ้ฟลเดอรม์ติหิลกั เชน่ บรษิทั, พืน้ที ่และอืน่ๆ รายการทัง้หมดจะแสดงเรยีงตามลาํดบัตวัอกัษร 

 
 

ขัน้ตอนท่ี 1: กาํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ 
คณุกาํหนดเกณฑส์าํหรบัรายงานของคุณในแทบ็เกณฑ์ ในการเขา้ใชแ้ทบ็เกณฑ์ ใหจ้ดัทาํการวเิคราะหใ์หม่ หรอืแกไ้ขการวเิคราะห์ทีม่อียู่จากแคตตาลอ็ก 

คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนเพือ่ดําเนนิการต่อไปนี้: 

 การเพิม่คอลมัน์ในรายงาน (ในหน้า 969) 

 การเพิม่ฟิลเตอรล์งในคอลมัน์ในการวเิคราะห์ (ในหน้า 969) (ไมจ่ําเป็นแต่แนะนํา) 

 การแกไ้ขคณุสมบตัคิอลมัน์ (ในหน้า 976) 

 การตัง้คา่สตูรของคอลมัน์ (ในหน้า 984) 

 การเพิม่ลงิค์การดําเนินการในการวเิคราะห์ (ในหน้า 985) (ไมจ่ําเป็น) 

 การเรยีงลาํดบัและการจดัลาํดบัคอลมัน์ (ในหน้า 988) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 เกีย่วกบัการใชท้ีอ่ยู่ในรายงาน (ในหน้า 989) 

 การรวมผลลพัธ์จากหลายรายงานโดยใชก้ารดําเนินการเกีย่วกบัเซต็ (ในหน้า 989) 
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การเพ่ิมคอลมัน์ในรายงาน 
เมือ่จดัทาํหรอืแกไ้ขรายงาน ใหค้ณุเพิม่คอลมัน์ได้จนกวา่รายงานของคุณจะมขีอ้มลูทัง้หมดทีค่ณุตอ้งการ 

หมายเหตุ: ชว่งเวลาในรายงานของคณุอาจจะใชป้ฏทินิทางการเงนิของบรษิทัของคณุ ซึง่อาจแตกต่างจากปฏทินิมาตรฐาน ตวัอย่างเชน่ ปีการเงนิของบรษิทัของคณุอาจเริม่ต้นในวนัที ่1 
มถิุนายนของปีปฏทินิแต่ละปี หากบรษิทัของคณุเพิง่เปลีย่นปีปฏทินิการเงนิใน Oracle CRM On Demand 
คณุจะตอ้งตรวจดูการวเิคราะหป์ระวตัอิย่างระมดัระวงัหากมกีารวเิคราะห์ครอบคลุมหลายปี ขอ้มลูในรายงานทีใ่ชป้ฏทินิทางการเงนิกอ่นหน้าจะไมส่ามารถจดัเรยีงกบัขอ้มลูทีใ่ชป้ฏทินิทางการเงนิใหม่ได ้

ในการเพิม่คอลมัน์ลงในรายงาน 

1 ในสว่นประเภทเรือ่งทีใ่ชง้าน ใหข้ยายรายการคอลมัน์เพือ่แสดงคอลมัน์ทีคุ่ณสามารถรวมไวใ้นรายงานได ้

2 คลกิสองครัง้ทีค่อลมัน์ทีคุ่ณตอ้งการรวมไวใ้นรายงาน 

หมายเหตุ: คณุสามารถลบคอลมัน์ออกจากรายงานไดโ้ดยการเลอืกตวัเลอืก ลบ สาํหรบัคอลมัน์นัน้ รวมทัง้เปลีย่นลาํดบัของคอลมัน์ไดด้ว้ยการลากไปยงัตําแหน่งใหมแ่ละวาง 

คณุสามารถเพิม่ฟิลด์ทีก่าํหนดเองเป็นคอลมัน์ในการวเิคราะหไ์ด ้สาํหรบัการใชง้านหลายภาษา คณุจะตอ้งแปลฟิลด์ทีก่าํหนดเองใหเ้ป็นแต่ละภาษาทีใ่ช ้
เพือ่ใหฟิ้ลด์เหลา่นัน้สามารถเพิม่ในรายงานและการวเิคราะหไ์ด้ ตวัอย่างเชน่ หากฟิลด์ทีก่าํหนดเองถูกจดัทาํขึน้โดยใชภ้าษาองักฤษ 
ฟิลด์จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาเยอรมนัเพือ่ใหผู้ใ้ชภ้าษาเยอรมนัสามารถเหน็ และใชฟิ้ลด์ทีก่าํหนดเองนัน้ในการวเิคราะหไ์ด้ 
 

การเพ่ิมฟิลเตอรล์งในคอลมัน์ในการวิเคราะห ์
ในแทบ็เกณฑ์ คณุสามารถตัง้คา่ฟิลเตอรส์าํหรบัคอลมัน์ในรายงานของคณุ ฟิลเตอรจ์ะจํากดัผลลพัธ์ทีป่รากฏเมือ่รนัรายงาน โดยจะแสดงเฉพาะผลลพัธ์ทีต่รงกบัเกณฑเ์ทา่นัน้ 

ฟิลเตอรค์อลมัน์ประกอบดว้ยอลีเิมนต์ต่อไปนี้: 

 คอลมัน์ทีต่อ้งการฟิลเตอร ์เชน่ ประเภทบรษิทั 

 คา่ทีต่อ้งการใชเ้มือ่มกีารใชง้านฟิลเตอร ์เชน่ 10 (สามารถใชน้พิจน์ SQL หรอืตวัแปรแทนคา่ไดห้ากจําเป็น) 

 ตวัดําเนนิการทีก่าํหนดวธิกีารนําค่านัน้มาใช ้เชน่ น้อยกวา่ 

ตวัอย่างเชน่ หากคอลมัน์มปีรมิาณการขาย ตวัดําเนนิการเป็น น้อยกวา่ และคา่คอื 10 ผลลพัธ์จะมเีฉพาะปรมิาณการขายทีน้่อยกวา่ 10 หน่วย 

ฟิลเตอรค์อลมัน์สามารถมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้: 

 ฟิลเตอรส์ามารถรวมกบัฟิลเตอรค์อลมัน์อืน่เพือ่จํากดัผลลพัธ์ของรายงานเพิม่เตมิ 

 ฟิลเตอรส์ามารถจดักลุม่ใหเ้ป็นฟิลเตอรท์ีซ่บัซอ้นได ้

 คา่ของฟิลเตอรส์ามารถถูกจํากดัโดยผลลพัธ์ของรายงานทีบ่นัทกึไวล้ว่งหน้า 

 ฟิลเตอรค์อลมัน์สามารถใชไ้ดก้บัคอลมัน์ทีฟิ่ลเตอรน์ัน้ถูกสรา้งขึน้มาเทา่นัน้ ซึง่จะไมส่ง่ผลกบัคอลมัน์อืน่ 

ฟิลเตอรจ์ะถูกแปลงเป็นสว่นคาํสัง่ WHERE ในคาํสัง่ SELECT ของ SQL สว่นคาํสัง่ WHERE นี้ใชใ้นการจํากดัจํานวนแถวทีส่ง่คนืใหเ้ป็นไปตามขอ้จํากดัทีร่ะบุ ผูใ้ชข้ ัน้สงูสามารถป้อน 
SQL สาํหรบัฟิลเตอรไ์ดโ้ดยตรง 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกตวัเลอืกทีจ่ะเพิม่คา่รายการสาํหรบัเลอืกใหมเ่มือ่ทาํการอมิปอรต์ขอ้มลู คา่รายการสาํหรบัเลอืกใหมเ่หลา่นัน้อาจจะไมป่รากฏในรายงานเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ดงันัน้คุณอาจไมส่ามารถใชค้า่รายการสาํหรบัเลอืกใหมเ่ป็นฟิลเตอรใ์นระหวา่งช่วงเวลานัน้ 
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การสร้างฟิลเตอรค์อลมัน์ 

การจดัทาํฟิลเตอรโ์ดยไมเ่พิม่คอลมัน์ไว้ในรายงาน 

 ในบานหน้าต่างฟิลเตอร์ ใหค้ลกิไอคอน จดัทาํฟิลเตอรส์าํหรบัประเภทเรือ่งปจัจุบนั จากนัน้เลอืก คอลมัน์เพิม่เตมิ... แลว้เลอืกคอลมัน์จากกลอ่งโต้ตอบ เลอืกคอลมัน์ 

ในการจดัทาํฟิลเตอรค์อลมัน์ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้ลอืกตวัเลอืก ฟิลเตอร ์ในคอลมัน์ทีค่ณุตอ้งการจดัทาํฟิลเตอร์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบฟิลเตอรใ์หม ่เลอืกตวัดําเนนิการจากรายการดรอปดาวน์ตวัดําเนินการ 

ใชค้าํแนะนําทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้เมือ่เลอืกตวัดําเนนิการและระบุคา่ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัดําเนนิการ โปรดดูที ่หมายเหตุการใชต้วัดําเนนิการ ซึง่จะปรากฏหลงัจากขัน้ตอนนี้ 

ตวัดาํเนินการ คาํแนะนําการใช้งาน 

เทา่กบัหรอือยู่ใน ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีวหรอืหลายคา่ 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีม่ขีอ้มลูในคอลมัน์ตรงกบัคา่ในฟิลเตอร ์

ไมเ่ทา่กบัหรอืไมอ่ยู่ใน ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีวหรอืหลายคา่ 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีม่ขีอ้มลูในคอลมัน์ไม่ตรงกบัคา่ในฟิลเตอร์ 

น้อยกวา่ ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ตีวัเลขหรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีว ผลลพัธจ์ะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีม่ขีอ้มลูในคอลมัน์น้อยกวา่คา่ในฟิลเตอร์ 

มากกวา่ ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ตีวัเลขหรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีว ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีม่ขีอ้มลูในคอลมัน์มากกวา่คา่ในฟิลเตอร ์

น้อยกวา่หรอืเทา่กบั ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ตีวัเลขหรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีว 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีม่ขีอ้มลูในคอลมัน์น้อยกวา่หรอืเทา่กบัคา่ในฟิลเตอร์ 

มากกวา่หรอืเทา่กบั ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ตีวัเลขหรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีว 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีม่ขีอ้มลูในคอลมัน์มากกวา่หรอืเทา่กบัคา่ในฟิลเตอร์ 

อยู่ระหวา่ง ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ตีวัเลขหรอืวนัที ่ระบุสองค่า ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีม่ที ัง้คา่ทีร่ะบุและคา่ทีอ่ยู่ระหวา่งคา่ทีร่ะบุ 

เป็นนลั ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ไมร่ะบุคา่ ตวัดําเนนิการจะทดสอบการไมม่อียู่ของคา่ในคอลมัน์เทา่นัน้ 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีไ่มม่ขีอ้มลูอยู่ในคอลมัน์ 

บางครัง้การทราบวา่มคีา่ใดๆ อยู่หรอืไมอ่าจมปีระโยชน์ และการใชต้วัดําเนินการ IS NULL 
กเ็ป็นวธิหีนึง่ในการทดสอบเงือ่นไขนัน้  

ไมเ่ป็นนลั ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ไมร่ะบุคา่ ตวัดําเนนิการจะทดสอบการมอียู่ของคา่ในคอลมัน์เทา่นัน้ 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีม่ขีอ้มลูอยู่ในคอลมัน์ 

อยู่บนสดุ ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีว ผลลพัธ์จะมเีฉพาะ n เรคคอรด์แรก โดย n 
คอืเลขจํานวนเตม็ทีร่ะบุเป็นคา่ในฟิลเตอร์ 

ตวัดําเนนิการนี้ใชส้าํหรบัการจดัอนัดบัผลลพัธ์ เชน่ คณุสามารถใชต้วัดําเนนิการนี้ในการหารายชือ่ผูท้ ีม่ผีลงานดทีีส่ดุ 10 
อนัดบัแรก 
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ตวัดาํเนินการ คาํแนะนําการใช้งาน 

อยู่ลา่งสดุ ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีว ผลลพัธ์จะมเีฉพาะ n เรคคอรด์สดุทา้ย โดยที ่n 
คอืเลขจํานวนเตม็ทีร่ะบุเป็นคา่ในฟิลเตอร์ 

ตวัดําเนนิการนี้ใชส้าํหรบัการจดัอนัดบัผลลพัธ์ เชน่ 
คณุสามารถใชต้วัดําเนนิการนี้ในการหารายชือ่ลกูคา้ทีม่กีารแจง้ปญัหาน้อยครัง้ทีส่ดุ 

มคีา่ทัง้หมด ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีวหรอืหลายคา่ 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีข่อ้มลูในคอลมัน์มคีา่ทัง้หมดในฟิลเตอร ์

มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีวหรอืหลายคา่ 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีข่อ้มลูในคอลมัน์มคีา่ในฟิลเตอรอ์ย่างน้อยหนึง่คา่ 

ไมม่คีา่ ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีวหรอืหลายคา่ 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ซึง่ขอ้มลูในคอลมัน์ไม่มคีา่ใดๆ ในฟิลเตอร ์

เริม่ตน้ดว้ย ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีว 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีข่อ้มลูในคอลมัน์เริม่ตน้ดว้ยคา่ในฟิลเตอร์ 

สิน้สดุดว้ย ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่ระบุคา่เดยีว 
ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีข่อ้มลูในคอลมัน์สิน้สดุดว้ยคา่ในฟิลเตอร ์

เหมอืนกบั 
(เปรยีบเทยีบกบัรปูแบบ) 

ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ระบุคา่เดยีวหรอืหลายคา่ ตอ้งใชส้ญัลกัษณ์เปอรเ์ซน็ต ์(%) เป็นอกัขระไวด์การด์ 
คณุอาจระบุอกัขระเปอรเ์ซน็ต์ไดส้งูสดุสองตวัในค่า ผลลพัธ์จะมเีเฉพาะเรคคอรด์ทีม่ขีอ้มลูในคอลมัน์ตรงกบัคา่รปูแบบในฟิลเตอร์ 

ไมเ่หมอืนกนั 
(เปรยีบเทยีบกบัรปูแบบ) 

ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ระบุคา่เดยีวหรอืหลายคา่ ตอ้งใชส้ญัลกัษณ์เปอรเ์ซน็ต ์(%) เป็นอกัขระไวด์การด์ 
คณุอาจระบุอกัขระเปอรเ์ซน็ต์ไดส้งูสดุสองตวัในค่า ผลลพัธ์จะมเีฉพาะเรคคอรด์ทีม่ขีอ้มลูในคอลมัน์ไมต่รงกบัคา่รปูแบบในฟิลเตอร์ 

เป็นพรอมต์ ใชไ้ดส้าํหรบัคอลมัน์ทีม่ขีอ้ความ ตวัเลข หรอืวนัที ่การตัง้คา่คอลมัน์ใหเ้ป็นพรอ้มท์ 
จะกาํหนดใหค้อลมัน์นัน้ถูกฟิลเตอรโ์ดยคา่ทีส่ง่ผา่นใหจ้ากรายงานอืน่ 

หมายเหตุ: ใชต้วัเลอืกนี้เมือ่เชือ่มโยงรายงานเขา้ดว้ยกนัผา่นการนาวเิกต (โปรดดูที ่ขัน้ตอนที ่2: 
การตรวจสอบผลลพัธ์และการจดัทาํโครงรา่ง (ในหน้า 990)) 
คอลมัน์อยา่งน้อยหนึง่คอลมัน์ในรายงานทีคุ่ณดูรายละเอยีดเพิม่เตมิตอ้งมฟิีลเตอร ์เป็นพรอมต์ 
สาํหรบัรายงานดงักลา่วเพือ่แสดงแถวทีจ่ํากดัคา่ทีเ่ลอืกและดูรายละเอยีดเพิม่เตมิจากรายงานหลกั 

3 ป้อนคา่ในฟิลด์คา่ 

ฟิลด์คา่มตีวัเลอืกในการป้อนสตูร วนัที ่ตวัแปร เป็นตน้ ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายบางตวัเลอืกเหลา่นี้ 

4 สาํหรบัคอลมัน์วนัที ่คณุสามารถคลกิไอคอนปฏทินิทางดา้นขวาของฟิลด์คา่ และใชก้ลอ่งโตต้อบ เลอืกวนัที ่เพือ่ระบุวนัที ่

5 สาํหรบัคอลมัน์บางรายการคุณสามารถเลอืกแถวเฉพาะใหป้รากฏในรายงานไดโ้ดยการคลกิไอคอนลกูศรลงทางดา้นขวาของฟิลด์คา่ จากนัน้เลอืกแถวทีต่อ้งการรวม 

6 สาํหรบัคอลมัน์บางรายการ คณุสามารถใชคุ้ณสมบตั ิคน้หา (คลกิไอคอนคน้หาทางดา้นขวาของฟิลด์คา่) แลว้เลอืกคา่เฉพาะทีจ่ะใหร้วมอยู่ในการวเิคราะห ์ยา้ยคา่ทีเ่ลอืกของคณุจากคอลมัน์ 
พรอ้มใชง้าน ไปยงัคอลมัน์ เลอืก โดยใชก้ารควบคมุลกูศร 

7 ในการเพิม่นพิจน์ SQL หรอืตวัแปร (เซสชนั พืน้ทีจ่ดัเกบ็ หรอืการนําเสนอ) ใหท้าํดงัต่อไปนี้: 



การวเิคราะห ์

 

972  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

a ภายใตฟิ้ลด์คา่ ใหค้ลกิ เพิม่ตวัเลอืกเพิม่เตมิ และเลอืกนพิจน์ SQL, ตวัแปรเซสชนั, ตวัแปรพืน้ทีจ่ดัเกบ็ หรอืตวัแปรการนําเสนอ 

ฟิลด์ใหมจ่ะแสดงขึน้ภายใตฟิ้ลด์คา่ 

b ป้อนนพิจน์ SQL หรอืชือ่ตวัแปรลงในฟิลด์ใหม่ 

นพิจน์ SQL สามารถมกีารเรยีกฟงักช์นัทีท่าํงานในคา่คอลมัน์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การใชฟ้งักช์นัในการวเิคราะห ์(ในหน้า 1035) และ ตวัแปรเซสชนัในการวเิคราะห์ 
(ในหน้า 1072) 

ในการลบคา่นพิจน์ SQL หรอืตวัแปรเซสชนั ใหค้ลกิไอคอน X ถดัจากคา่นัน้ 

8 เมือ่ตอ้งการใหฟิ้ลเตอรน์ี้ถูกจํากดัโดยคา่ของคอลมัน์ในการวเิคราะหอ์ืน่ โปรดดูที ่การใชร้ายงานทีบ่นัทกึเป็นฟิลเตอร์ ภายหลงัในหวัขอ้นี้ 

9 เมือ่ตอ้งการแปลงฟิลเตอรเ์ป็น SQL ใหค้ลกิช่องทาํเครือ่งหมาย แปลงฟิลเตอรน์ี้เป็น SQL 

10 เมือ่คณุดาํเนนิการเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิ ตกลง 

ฟิลเตอรจ์ะปรากฏขึน้ในพืน้ทีฟิ่ลเตอรบ์นแทบ็เกณฑ ์หรอืในแคตตาลอ็ก 

หมายเหตกุารใช้ตวัดาํเนินการ 
ตวัดําเนนิการบางอย่างทาํหน้าทีค่ลา้ยกนั แต่ไมเ่หมอืนกนัทัง้หมด ใหพ้จิารณาความคลา้ยคลงึกนัและความแตกต่างกนัระหว่างตวัดําเนนิการต่อไปนี้: 

 เทา่กบั 

 อยู่ใน 

 มคีา่ทัง้หมด 

 มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ 

 เหมอืนกบั 

เทา่กบั หรอื อยู่ใน จะคน้หาสิง่ทีต่รงกนัทัง้หมดระหวา่งเกณฑ์การคน้หาและคา่ในฐานขอ้มลู เชน่ หากเกณฑด์งักลา่วเป็น Pat Lee เฉพาะ Pat Lee เทา่นัน้ทีต่รงกนัทัง้หมดและผา่นฟิลเตอร ์
เนื่องจากการคน้หาทัง้หมดตอ้งมตีวัพมิพ์ทีต่รงกนั คา่เชน่ pat Lee หรอื Pat lee จงึไม่ผา่นฟิลเตอร ์

มคีา่ทัง้หมด จะคน้หาคา่ทัง้หมดทีต่รงตามเกณฑ์ และคา่ทัง้หมดตอ้งอยู่ในคา่นี้เพือ่ผา่นฟิลเตอร์ เหมอืนกบัในการคน้หา AND เชน่ หากเกณฑ์คอื คน้หาคา่สองคา่ คา่ = Pat และ คา่ =Lee 
แลว้ Pat Lee และ Lee Pat จะผา่นฟิลเตอร ์แต ่pat Lee, Pat Smith และ Chris Lee จะไมผ่า่นฟิลเตอรเ์นื่องจากไมม่เีกณฑท์ัง้หมด (Pat AND Lee) 

มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ จะคน้หาคา่ทีต่รงกบัเกณฑ์ แต่เครง่ครดัน้อยกวา่ตรงทีไ่มต่อ้งมคีา่ทัง้หมด โดยจะเหมอืนการคน้หา OR เชน่ หากเกณฑค์อื คน้หาคา่สองคา่ โดย คา่ = Pat และ คา่ = 
Lee แลว้ Pat, Pat Smith, Chris Lee และ Lee จะผา่นฟิลเตอรเ์นื่องจากตรงตามเกณฑข์อง Pat OR Lee 

เหมอืนกบั จะคน้หารปูแบบ ดงันัน้จงึตอ้งมกีารใชส้ญัลกัษณ์เปอรเ์ซน็ต์ (%) หนึง่หรอืสองตวัเหมอืนอกัขระไวด์การด์ เชน่ หากเกณฑก์ารคน้หาเป็น คา่ = P%t %ee แลว้ Pat Lee, 
Pit smee และ Packet trainee จะผา่นฟิลเตอรท์ัง้หมด แต่ pat Lee ไมผ่า่น 

สาํหรบัความเรว็ในการคน้หาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ใหล้ดหรอืกาํจดัการใชต้วัดาํเนินการทีต่รงกนัตามรปูแบบ เชน่ มคีา่ทัง้หมด มคีา่อย่างน้อยหนึง่คา่ และเหมอืนกบั หากคุณตอ้งการคน้หาคา่ทีต่รงทกุประการ 
อย่าใชต้วัดําเนนิการทีต่รงกนัตามรปูแบบแทนตวัดําเนนิการทีต่รงทกุประการ 

การบนัทึกฟิลเตอรค์อลมัน์ 
คณุสามารถบนัทกึฟิลเตอรเ์ป็นส่วนหนึง่ของการวเิคราะห์หรอืเพือ่นํามาใชใ้หมใ่นการวเิคราะหอ์ืน่ๆ หากฟิลเตอรน์ัน้ใชส้าํหรบัการวเิคราะห์หนึ่งและคุณบนัทกึการวเิคราะหน์ัน้ 
ฟิลเตอรจ์ะถูกบนัทกึเป็นส่วนหนึง่ของการวเิคราะหแ์ละจะถูกนําไปใชท้กุครัง้ทีร่นัการวเิคราะหน์ัน้ นอกจากนี้คณุยงัสามารถบนัทกึเฉพาะฟิลเตอรเ์พือ่ใหส้ามารถนําไปใชใ้นการวเิคราะหอ์ืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย 

ฟิลเตอรท์ีบ่นัทกึไวแ้ละโฟลเดอรท์ีม่ฟิีลเตอรข์องประเภทเรือ่งจะปรากฏต่อทา้ยชือ่ของประเภทเรือ่งนัน้ เมือ่สามารถทาํได้ 
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ในการบนัทึกฟิลเตอรค์อลมัน์ให้เป็นส่วนหนึง่ของการวิเคราะห์ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหค้ลกิ บนัทกึ 

2 ในกลอ่งโตต้อบบนัทกึเป็น ใหเ้ลอืกทีต่ัง้ทีต่อ้งการบนัทกึการวเิคราะห์แลว้คลกิ ตกลง 

ในการบนัทึกฟิลเตอรค์อลมัน์สาํหรบัใช้ในการวิเคราะห์อืน่ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ในสว่นฟิลเตอร ์ใหค้ลกิ ตวัเลอืกเพิม่เตมิ (>>) แลว้เลอืก บนัทกึฟิลเตอร์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบ บนัทกึเป็น ใหเ้ลอืกโฟลเดอรท์ีจ่ะบนัทกึฟิลเตอร์: 

 หากตอ้งการบนัทกึฟิลเตอรส์าํหรบัการใชง้านสว่นตวัของคณุ ใหค้ลกิ โฟลเดอรข์องฉัน 

ฟิลเตอรท์ีบ่นัทกึไวใ้นโฟลเดอรข์องฉัน จะมใีหใ้ชง้านไดส้าํหรบัคุณเทา่นัน้ 

 หากตอ้งการบนัทกึฟิลเตอรส์าํหรบับุคคลอืน่ใชง้าน ใหเ้ลอืก โฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทั 

ฟิลเตอรท์ีบ่นัทกึไวใ้นโฟลเดอรส์าธารณะจะสามารถใชง้านไดโ้ดยผูใ้ชอ้ืน่ๆ ทีม่สีทิธิเ์ขา้ใชโ้ฟลเดอรน์ัน้ 

3 ใสช่ือ่ (สงูสดุ 512 ตวัอกัษร) สาํหรบัฟิลเตอร ์

4 (ไมจ่ําเป็น) ป้อนคาํอธบิายสาํหรบัฟิลเตอร์ 

5 คลกิ ตกลง 

ในการการแสดงคณุสมบติัของฟิลเตอรที์บ่นัทึกไว้ 

 ในแทบ็เกณฑ์ ในสว่นฟิลเตอร ์ใหเ้ลอืกฟิลเตอรแ์ละคลกิไอคอน ดูฟิลเตอรท์ีบ่นัทกึ 

การนําฟิลเตอรท่ี์บนัทึกไว้มาใช้กบัการวิเคราะห ์
คณุสามารถนําฟิลเตอรค์อลมัน์ทีบ่นัทกึไวม้าใชก้บัการวเิคราะหไ์ด ้คณุสามารถนํามาใชไ้ดท้ัง้ขอ้มลูของฟิลเตอรแ์ละการอา้งองิฟิลเตอร ์

เมือ่คณุนําขอ้มลูฟิลเตอรค์อลมัน์ทีบ่นัทกึไวม้าใช ้ขอ้มลูจรงิของฟิลเตอรจ์ะถูกคดัลอกมายงัพื้นทีฟิ่ลเตอร ์บนแทบ็เกณฑ ์
การคดัลอกนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถแกไ้ขเกณฑข์องฟิลเตอรไ์ดโ้ดยไมต่อ้งทาํการเปลีย่นแปลงฟิลเตอร์ทีบ่นัทกึไว ้เมือ่คณุนําการอา้งองิฟิลเตอรม์าใช ้ฟิลเตอรท์ีบ่นัทกึไวจ้ะถูกอา้งองิดว้ยชือ่ของฟิลเตอรเ์ทา่นัน้ 
และคุณจะสามารถดูขอ้มลูของฟิลเตอรไ์ดแ้ต่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

ในการบนัทึกฟิลเตอรค์อลมัน์ลงในการวิเคราะห์ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ในบานหน้าต่างแคตตาลอ็ก ใหน้าวเิกตไปยงัฟิลเตอรท์ีบ่นัทกึ 

2 เลอืกฟิลเตอรท์ีบ่นัทกึ แลว้คลกิไอคอน เพิม่ตวัเลอืกเพิม่เตมิ ทีด่า้นบนสดุของบานหน้าต่าง แคตตาลอ็ก 

กลอ่งโตต้อบนําฟิลเตอรท์ีบ่นัทกึมาใช ้จะปรากฏขึน้ 

3 ระบุตวัเลอืกฟิลเตอร ์(ลา้งฟิลเตอรท์ีม่อียู่ทัง้หมดกอ่นนําไปใช ้และใชเ้นื้อหาของฟิลเตอรแ์ทนการอา้งองิไปยงัฟิลเตอร)์ จากนัน้คลกิ ตกลง 

ฟิลเตอรจ์ะปรากฏขึน้ในพืน้ทีฟิ่ลเตอร์ บนแทบ็เกณฑ์ 
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การแก้ไขฟิลเตอรค์อลมัน์ 
คณุสามารถแกไ้ขฟิลเตอรค์อลมัน์เพือ่เปลีย่นแปลงคณุสมบตัขิองฟิลเตอรไ์ด ้

ในการแก้ไขฟิลเตอรค์อลมัน์ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ในสว่นฟิลเตอร ์ใหว้างเมาสเ์หนอืฟิลเตอร ์และเมือ่เมนูปรากฏขึน้ ใหค้ลกิไอคอน แกไ้ข 

กลอ่งโตต้อบแกไ้ขฟิลเตอร ์จะปรากฏขึน้ 

2 ทาํการเปลีย่นแปลงของคุณแลว้คลกิ ตกลง 

การลบฟิลเตอรค์อลมัน์ 
คณุสามารถลบฟิลเตอรเ์ดยีวหรอืฟิลเตอรท์ัง้หมดออกจากการวเิคราะหไ์ด้ 

หมายเหตุ: ถา้การวเิคราะหท์ีบ่นัทกึไวก้อ่นหน้ามกีารใชฟิ้ลเตอรใ์ดๆ คณุตอ้งบนัทกึการวเิคราะห์นัน้อกีครัง้เพือ่ลบฟิลเตอรอ์อกอย่างถาวร 

ในการลบฟิลเตอรค์อลมัน์ออกจากการวิเคราะห์ 

 ในแทบ็เกณฑ์ ในสว่นฟิลเตอร ์ใหว้างเมาสเ์หนอืฟิลเตอรจ์นกวา่เมนูปรากฏขึน้ แลว้คลกิไอคอน ลบ 

การรวมฟิลเตอรค์อลมัน์กบัฟิลเตอรค์อลมัน์อ่ืน 
การรวมฟิลเตอรค์อลมัน์เรยีกอกีอย่างหนึ่งวา่การฟิลเตอรใ์นวงเลบ็ ซึง่ชว่ยใหคุ้ณสามารถจดัทาํฟิลเตอรท์ีซ่บัซอ้นไดโ้ดยทีค่ณุไมจ่ําเป็นตอ้งรูจ้กั SQL 

คณุสามารถรวมฟิลเตอรค์อลมัน์ดว้ยตวัดําเนนิการ AND และ OR ตวัดําเนนิการ AND หมายความวา่ตอ้งตรงตามเกณฑ์ทีร่ะบุในแต่ละฟิลเตอร ์
ตวัดําเนนิการนี้เป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัวธิกีารรวมฟิลเตอรค์อลมัน์ ตวัดําเนนิการ OR หมายความวา่ตอ้งตรงตามเกณฑท์ีร่ะบุในอยา่งน้อยหนึง่ฟิลเตอรค์อลมัน์ 

การรวมฟิลเตอรค์อลมัน์กบัฟิลเตอรค์อลมัน์อืน่ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้พิม่ฟิลเตอรค์อลมัน์อย่างน้อยสองฟิลเตอรล์งในการวเิคราะห์ หรอืเพิม่ฟิลเตอรค์อลมัน์อย่างน้อยสองฟิลเตอรล์งในฟิลเตอรท์ีบ่นัทกึไว ้

ฟิลเตอรจ์ะแสดงรายการอยูใ่นสว่นฟิลเตอร ์โดยมตีวัดําเนนิการ AND อยู่ระหวา่งฟิลเตอรเ์หลา่นัน้ 

2 หากตอ้งการเปลีย่นตวัดําเนนิการ AND เป็นตวัดําเนนิการ OR ใหค้ลกิทีต่วัดําเนินการ 

3 ขณะทีคุ่ณเพิม่ฟิลเตอร์คอลมัน์ ใหค้ลกิตวัดําเนนิการ AND หรอื OR เพือ่จดักลุม่ฟิลเตอรเ์ขา้ดว้ยกนั และสรา้งการรวมกนัของฟิลเตอรท์ีต่อ้งการ 

อลีเิมนต์ฟิลเตอรท์ีร่วมกนัจะอยู่ภายในกรอบ 

4 ในการทาํซํ้า ลบ หรอืยกเลกิการจดักลุม่อลีเิมนต์ทีร่วมกนัอยู ่ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขกลุม่ฟิลเตอร์ แลว้เลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสม 

5 ในการคดัลอกหรอืวางฟิลเตอร ์ใหว้างเมาสเ์หนอืฟิลเตอร ์แลว้เลอืก คดัลอกฟิลเตอร ์หรอื วางฟิลเตอร ์

การป้องกนัไม่ให้ฟิลเตอรถ์กูแทนท่ีในระหว่างการนาวิเกตและการพรอมต ์
คณุสามารถป้องกนัขอ้มลูของฟิลเตอรใ์นรายงานไมใ่หไ้ดร้บัผลกระทบจากการนาวเิกตและการพรอมต์ ฟิลเตอรท์ีม่กีารป้องกนัจะถูกนําไปใชก้บัผลลพัธ์ทกุครัง้ 
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ในการป้องกนัไมใ่ห้มีการเปลีย่นแปลงฟิลเตอรใ์นระหว่างการนาวิเกตและการพรอมต์ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ในสว่นฟิลเตอร ์ใหว้างเมาสเ์หนอืฟิลเตอรจ์นกวา่เมนูปรากฏขึน้ แลว้คลกิ แกไ้ขฟิลเตอร ์

2 ในกลอ่งโตต้อบแกไ้ขฟิลเตอร ์ใหเ้ลอืก ป้องกนัฟิลเตอร ์แลว้คลกิ ตกลง 

การใช้รายงานท่ีบนัทึกไวเ้ป็นฟิลเตอร ์
ฟิลเตอรส์ามารถรวมกนักบัฟิลเตอรอ์ืน่ เชน่เดยีวกบัทีส่ามารถขึน้กบัค่าทีส่ง่คนืโดยรายงานอืน่ รายงานทีบ่นัทกึไวร้ายงานใดกต็าม สามารถใชใ้นการฟิลเตอรค์อลมัน์ทีเ่ลอืกในรายงานของคณุ 

ในการจดัทาํฟิลเตอรที์ข้ึ่นกบัผลลพัธ์ของรายงานอืน่ทีบ่นัทึกไว้ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้ลอืกฟิลเตอรใ์นคอลมัน์ทีคุ่ณตอ้งการจดัทาํฟิลเตอร ์

2 ในกลอ่งโตต้อบฟิลเตอรใ์หม ่ใหเ้ลอืกเมนูดรอปดาวน์ตวัดําเนินการ แลว้เลอืก "ขึน้อยู่กบัผลลพัธ์ของการวเิคราะหอ์ืน่" 

3 ในฟิลด์การวเิคราะหท์ีบ่นัทกึ ใหค้ลกิ เบราส ์และนาวเิกตไปทีร่ายงานทีบ่นัทกึไว ้

4 ในเมนูดรอปดาวน์ความสมัพนัธ์ ใหเ้ลอืกตวัดําเนินการ 

5 ในฟิลด์ใชค้า่ในคอลมัน์ ใหเ้ลอืกคอลมัน์ทีจ่ะใชส้าํหรบัฟิลเตอร์ 

หากรายงานทีบ่นัทกึไวม้ชี ือ่คอลมัน์ทีต่รงกบัคอลมัน์ทีค่ณุจดัทาํฟิลเตอร ์ชือ่คอลมัน์นัน้จะปรากฏเป็นรายการแรกในรายการค่าในฟิลด์ใชค้า่ในคอลมัน์ คณุสามารถเลอืกคอลมัน์อืน่ได ้

6 คลกิ ตกลง 

ฟิลเตอรจ์ะปรากฏขึน้ในสว่นฟิลเตอร ์บนแทบ็เกณฑ์  

การแก้ไข SQL สาํหรบัฟิลเตอรค์อลมัน์ 
คณุสามารถแกไ้ขตรรกะของสว่นคาํสัง่ WHERE ของ SQL เพือ่ใชง้านเป็นฟิลเตอรไ์ด ้แมโ้ดยทัว่ไปคณุสมบตันิี้จะไมจ่ําเป็น 
แต่คณุสมบตันิี้มไีวใ้หผู้ใ้ชท้ีต่อ้งการความสามารถในการใชง้านฟิลเตอรข์ ัน้สงู สาํหรบัคาํอธบิายโดยละเอยีดของไวยากรณ์ SQL ใหดู้หนงัสอือา้งองิเกีย่วกบั SQL จากแหลง่อืน่ คูม่อือา้งองิเกีย่วกบั 
SQL จากผูจ้ําหน่ายฐานขอ้มลู หรอืจากไซต์อา้งองิออนไลน์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิทัว่ไปเกีย่วกบัการใช ้SQL โปรดดูที ่การใชฟ้งัก์ชนัในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1035) 

ในการแก้ไข SQL ทีส่ร้างข้ึนจากฟิลเตอรค์อลมัน์ 

1 ในบานหน้าต่างฟิลเตอร์ ใหว้างเมาสเ์หนอืฟิลเตอรท์ีส่รา้งขึน้จาก SQL แลว้คลกิไอคอน แกไ้ข 

2 กลอ่งโตต้อบฟิลเตอร ์SQL ขัน้สงู จะปรากฏขึ้น 

3 ป้อนการแกไ้ขของคณุลงในกลอ่งขอ้ความแลว้คลกิ ตกลง 

ฟิลเตอรจ์ะปรากฏอยู่ในพืน้ทีฟิ่ลเตอร์ บนแทบ็เกณฑ์ เมือ่คณุเลอืกตวัเลอืกนี้ การแกไ้ขฟิลเตอรจ์ะแสดง SQL ทีค่ณุป้อนทกุครัง้ 

ตวัอย่าง: การระบุลูกคา้ดว้ยปรมิาณการขายสงูสดุ 

ตวัอย่างต่อไปนี้จะรายงานขอ้มลูของลกูคา้สบิรายทีม่ยีอดขายสงูสดุในปี 2003 

"วนัทีปิ่ด" "ปีปฏทินิ" = 2003 
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AND RANK("การวดัโอกาสทางการขาย"."รายไดเ้มือ่ปิด") <= 10 
 

การแก้ไขคณุสมบติัคอลมัน์ 
คณุสามารถแกไ้ขคุณสมบตัขิองคอลมัน์เพือ่ควบคุมลกัษณะการแสดงผลและโครงรา่งของคอลมัน์และขอ้มลูของคอลมัน์ 
นอกจากนี้คณุยงัสามารถระบุการจดัรปูแบบเพือ่นํามาใชก้บัขอ้มลูของคอลมัน์ทีต่รงกบัเงือ่นไขบางอย่างเทา่นัน้ไดอ้กีดว้บ จากการตัง้คา่ดฟีอลต์ 
คา่ทีคุ่ณเลอืกสาํหรบัคอลมัน์จะนํามาใชก้บัรายงานปจัจุบนัเทา่นัน้ 

การแก้ไขลกัษณะการแสดงผลข้อมลูของคอลมัน์ 
ลกัษณะการแสดงผลดฟีอลต์ขอ้มลูของคอลมัน์ในผลลพัธ์จะขึน้กบัคาสเคดดิ้งสไตลช์ทีและไฟลข์อ้ความ XML คณุสามารถใชแ้ทบ็สไตล์ ของกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ 
เพือ่แทนทีก่ารตัง้คา่ดฟีอลต์ต่างๆ ได ้เชน่ แบบและขนาดตวัอกัษรทีต่อ้งการใช ้คา่ทีคุ่ณเลอืกจะนํามาใชก้บัขอ้มลูของคอลมัน์ในรายงานทีค่ณุกาํลงัใชง้านอยูเ่ทา่นัน้ 

การแก้ไขลกัษณะการแสดงผลของข้อมูลในคอลมัน์ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหด้งึเมนูสาํหรบัฟิลด์ทีต่อ้งการลงมา แลว้เลอืก คณุสมบตัคิอลมัน์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็สไตล ์

3 เลอืกแบบอกัษร เซลล ์เสน้ขอบ ภาพ และตวัเลอืกการจดัรปูแบบสไตลข์ ัน้สงู 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัรปูแบบขอ้มลูในคอลมัน์ ในหวัขอ้นี้ 

4 ในแทบ็รปูแบบขอ้มลู คณุสามารถควบคุมวธิกีารแสดงผลขอ้มลูไดโ้ดยเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายแทนทีค่า่ดฟีอลต์รปูแบบขอ้มลู 

ตวัเลอืกนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถแทนทีค่า่ดฟีอลต์ลกัษณะการแสดงผล ตวัเลอืกทีค่ณุเหน็อาจแตกต่างกนัขึน้กบัประเภทของขอ้มลู ตวัอย่างเชน่ ถา้คอลมัน์มขีอ้มลูตวัเลข 
คณุสามารถเลอืกวธิกีารแสดงคา่ตวัเลขนัน้ เชน่ เปอรเ์ซน็ต์ ชือ่เดอืน หรอืวนัที ่คณุสามารถเลอืกจํานวนตําแหน่งทศนยิมทีจ่ะแสดง วธิแีสดงจํานวนลบ จํานวนหลกัทีต่อ้งการแสดง 
และเครือ่งหมายคัน่จํานวนหลกัพนั หากคอลมัน์มขีอ้ความ คณุสามารถเลอืกวธิกีารแสดงขอ้ความนัน้ เชน่ Plain Text, HTML, หรอืลงิค ์
ในกลอ่งขอ้ความรปูแบบขอ้ความทีก่าํหนดเอง จะแสดงสตรงิ HTML ทีใ่ชใ้นการแสดงขอมลูโดยขึน้กบัคา่ทีคุ่ณเลอืก 

หากตอ้งการใชร้ปูแบบทีก่าํหนดเองสาํหรบัขอ้ความ เลอืกรปูแบบขอ้ความทีก่าํหนดเองจากรายการดรอปดาวน์ แลว้ป้อนรปูแบบทีก่าํหนดเอง คณุสามารถป้อนขอ้มลู HTML 
ซึง่มกีารจดัรปูแบบพเิศษได ้นอกจากนี้คณุยงัสามารถป้อนสตรงิ HTML ใดกต็ามทีใ่ชไ้ด ้รวมทัง้ JavaScript, VBScript และอืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย 

ตวัอย่างเชน่ HTML ตวัอย่างต่อไปนี้จะตัง้คา่ความกวา้งและความสงูของคอลมัน์ในตารางและ Pivot Table ในตวัอย่างนี้ ขอ้ความ html ทีอ่ยู่ภายในวงเลบ็กา้มปู 
([html]) จะหมายถงึการใช ้HTML และเครือ่งหมายแอท (@) จะแสดงแทนขอ้มลูแบบไดนามกิของคอลมัน์ 

[html]<span style="width:200px" style="height:50px">@</span> 

หากคุณไม่รูจ้กั HTML, JavaScript, VBScript หรอือืน่ๆ คณุสามารถดูขอ้มลูไดจ้ากขอ้มลูอา้งองิภายนอก 

ในการจดัทาํรปูแบบตวัเลขทีก่าํหนดเอง คณุสามารถใชเ้ครือ่งหมายเลขที ่(#) เพือ่ใสเ่ลขนยัสาํคญั และเลขศนูย ์(0) 
เพือ่จํานวนหลกัตามจํานวนทีร่ะบุแมว้า่ตวัเลขอาจไมม่คีวามละเอยีดขนาดนัน้กต็าม ดงัตวัอย่างต่อไปนี้: 

การระบุ ##.# จะแสดง 12.34 เป็น 12.3 

การระบุ ##.000 จะแสดง 12.34 เป็น 12.340 

5 คลกิ ตกลง เมือ่คณุดําเนนิการเสรจ็แลว้ 
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การแก้ไขโครงร่างของข้อมลูในคอลมัน์ 
ใชแ้ทบ็รปูแบบคอลมัน์ ของกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ในการทาํงานต่อไปนี้: 

 ระบุวา่คอลมัน์ใดจะปรากฏอยู่ในผลลพัธ์บา้ง 

ตามปกตคิอลมัน์จะมองเหน็ไดใ้นผลลพัธ์ตามคา่ดฟีอลต์ แต่อาจมคีอลมัน์ในรายงานของคุณทีค่ณุไมต่อ้งการใหใ้สไ่วใ้นผลลพัธ์ เชน่ คอลมัน์ทีใ่ชใ้นการจดัทาํฟิลเตอร์ 

 ควบคุมการแสดงผลขอ้มลูทีซ่ํ้ากนั เชน่ คา่ในคอลมัน์ทีซ่ํ้ากนั 

ขอ้มลูในคอลมัน์หนึง่ของตารางอาจซํ้ากนัเมือ่เทยีบกบัแถวของขอ้มลูในคอลมัน์อืน่ในตาราง เชน่ ถา้มคีอลมัน์หนึ่งแสดงรายชือ่ลกูคา้ และอกีคอลมัน์หนึง่แสดงรายชือ่พืน้ทีท่ ีล่กูคา้เหลา่นัน้อยู ่
ขอ้มลูพืน้ทีอ่าจซํ้ากนัไดส้าํหรบัแต่ละแถวของลกูคา้ คณุสามารถเลอืกใหแ้สดงขอ้มลูทีซ่ํ้ากนัเพยีงครัง้เดยีว หรอืแสดงในแต่ละแถวกไ็ด ้
การแสดงขอ้มลูทีซ่ํ้ากนัเพยีงครัง้เดยีวทาํใหอ้่านตารางไดง้า่ยขึน้ และสามารถช่วยใหแ้ยกความแตกตา่งของขอ้มลูไดช้ดัเจนมากขึน้ 

 ใชแ้ทบ็ รปูแบบขอ้มลู เพือ่จดัรปูแบบผลลพัธ์ในลกัษณะต่างๆ 

 ใชแ้ทบ็ การจดัรปูแบบตามเงือ่นไข เพือ่ใชฟ้งักช์นัและนพิจน์เงือ่นไขในการจดัรปูแบบผลลพัธ์ตามเงือ่นไข 

 ใชแ้ทบ็ การโตต้อบ เพือ่ระบุการโตต้อบทีค่วรเกดิขึน้เมือ่ผูใ้ชท้าํงานกบัผลลพัธ์ เชน่ การเจาะ การนาวเิกตไปยงัรายงานอืน่โดยใชล้งิค์การดําเนนิการ หรอืการสง่กจิกรรมหลกัในรายละเอยีด  

คา่ทีคุ่ณเลอืกจะนํามาใชก้บัขอ้มลูของคอลมัน์ในรายงานทีคุ่ณกาํลงัใชง้านอยู่เทา่นัน้ 

การซ่อนคอลมัน์ในผลลพัธ์ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้ลอืกเมนูสาํหรบัคอลมัน์ทีต่อ้งการ แลว้เลอืก คณุสมบตัคิอลมัน์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็รปูแบบคอลมัน์ 

3 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ซอ่น หากยงัไมไ่ดเ้ลอืกไว ้

ในการจดัทาํตารางทีก่าํหนดเองและส่วนหวัคอลมัน์ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้ลอืกเมนูสาํหรบัคอลมัน์ทีต่อ้งการ แลว้เลอืก คณุสมบตัคิอลมัน์ 

หากคุณรวมผลลพัธ์จากรายงานหลายรายงาน ปุ่มคณุสมบตัขิองคอลมัน์จะอยู่ทีร่ะดบัคอลมัน์ของผลลพัธ ์สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงาน โปรดดูที ่
การรวมผลลพัธ์จากหลายรายงานโดยใชก้ารดําเนินการเซต็ (โปรดดูที ่"การรวมผลลพัธ์จากหลายรายงานโดยใชก้ารดําเนนิการเกีย่วกบัเซต็" ในหน้า 989) 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็รปูแบบคอลมัน์ 

3 ในพืน้ทีส่ว่นหวั เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสว่นหวัคอลมัน์ 

การดําเนนิการนี้ชว่ยใหคุ้ณสามารถเปลีย่นขอ้ความสว่นหวัและการจดัรปูแบบสว่นหวัได ้

4 ในการเปลีย่นขอ้ความของสว่นหวัตารางหรอืสว่นหวัคอลมัน์ ใหป้้อนขอ้ความสว่นหวัใหม่ลงในกลอ่งขอ้ความทีเ่หมาะสม 

สว่นหวัจะถูกใชใ้นรายงานนี้แทนสว่นหวัจากดฟีอลต์ 

5 หากตอ้งการเปลีย่นรปูแบบสว่นหวัของตารางหรอืสว่นหวัคอลมัน์ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขรปูแบบ ซึง่อยู่ถดัจากกลอ่งขอ้ความ 

กลอ่งโตต้อบการแกไ้ขรปูแบบ จะปรากฏขึน้ 

เลอืกแบบอกัษร เซลล ์เสน้ขอบ และตวัเลอืกการจดัรปูแบบสไตลข์ ัน้สงู สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่"การจดัรปูแบบขอ้มลูในคอลมัน์" ดา้นลา่ง 
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ในการยกเลิกการแสดงข้อมูลทีซ่ํ้ากนั 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้ลอืกเมนูสาํหรบัคอลมัน์ทีต่อ้งการ แลว้เลอืก คณุสมบตัคิอลมัน์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็รปูแบบคอลมัน์ 

3 ในพืน้ทีก่ารไมแ่สดงคา่ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสม: 

 เลอืกไมแ่สดง เพือ่แสดงขอ้มลูทีซ่ํ้ากนัเพยีงครัง้เดยีวและไมแ่สดงแถวทีข่อ้มลูซํ้ากนั 

 เลอืกแสดงซํ้า เพือ่แสดงขอ้มลูทีซ่ํ้ากนัในทุกแถว 

 เลอืกคา่ดฟีอลต ์เพือ่คงคา่ดฟีอลต์ของลกัษณะการแสดงผล 

ในการระบุสิง่ทีจ่ะเกิดข้ึนเมือ่ผูใ้ช้คลิกทีค่่า 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้ลอืกเมนูสาํหรบัคอลมัน์ทีต่อ้งการ แลว้เลอืก คณุสมบตัคิอลมัน์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็การโตต้อบ 

3 หากตอ้งการระบุสิง่ทีค่วรเกดิขึน้เมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีค่า่ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสมในฟิลด์การโตต้อบหลกั: 

 ค่าดีฟอลต์ (เจาะ) คนืคา่ดฟีอลต์การโตต้อบ 

 เจาะ ชว่ยใหค้ณุสามารถเจาะขอ้มลูลกึขึน้ เพือ่ใหค้ณุสามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิได ้

 ลิงคก์ารดาํเนินการ ระบุลงิคก์ารดําเนนิการใหก้บัรายงานหรอืแผงควบคมุเป้าหมาย 

 ส่งกิจกรรมหลกัในรายละเอียด ใชฟิ้ลด์ระบุชอ่งทางเพือ่ระบุสถานทีท่ ีจ่ะสง่ขอ้มลู 

 ไมมี่ ปิดใชง้านการดูขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืการนาวเิกต 

การโตต้อบจะถูกกําหนดไวแ้ยกจากสว่นหวัคอลมัน์และขอ้มลูในคอลมัน์ 

การใช้การจดัรปูแบบตามเง่ือนไขกบัข้อมลูในคอลมัน์ 
ในตารางและ Pivot Table การจดัรปูแบบตามเงือ่นไขจะชว่ยสรา้งความน่าสนใจแกอ่ลีเิมนต์ของขอ้มลูหากตรงตามเงือ่นไขบางประการ เชน่ คณุสามารถแสดงตวัเลขรายไดจ้ากการขายทีส่งู 
ดว้ยสบีางส ีหรอืแสดงรปูภาพ เชน่ ถว้ยรางวลั ถดัจากชือ่ของพนกังานขายแต่ละคนทีท่าํรายไดเ้กนิกวา่เปอรเ์ซน็ต์ทีก่าํหนด 

คณุสามารถทาํเช่นนี้ไดโ้ดยเลอืกคอลมัน์หนึง่คอลมัน์หรอืมากกวา่ในรายงานทีต่อ้งการใช ้ระบุเงือ่นไขทีต่อ้งการ แลว้เลอืกตวัเลอืกสาํหรบัแบบอกัษร เซลล ์เสน้ขอบ และ สไตลช์ที 
ทีต่อ้งการนํามาใชเ้มือ่ตรงตามเงือ่นไข รปูแบบตามเงือ่นไขสามารถประกอบดว้ยส ีแบบอกัษร รปูภาพ และอืน่ๆ ส◌ําหรบัขอ้มลูและสาํหรบัเซลลต์ารางทีม่ขีอ้มลู ขัน้ตอนต่างๆ 
ในการระบุเงือ่นไขเหมอืนกนักบัขัน้ตอนทีใ่ชใ้นการจดัทาํฟิลเตอร์ 

คณุสามารถเพิม่เงือ่นไขหลายเงือ่นไขเพือ่ใหข้อ้มลูและเซลลต์ารางแสดงอยู่ในแบบใดรปูแบบหนึง่ในจํานวนหลายรปูแบบโดยขึน้กบัคา่ของขอ้มลู เชน่ รายไดจ้ากการขายทีต่ํ่าอาจแสดงดว้ยสหีนึง่ 
และรายไดจ้ากการขายทีส่งูอาจแสดงดว้ยสอีกีสหีนึง่ 

มคีวามแตกต่างบางประการระหวา่งการจดัรปูแบบตามเงือ่นไขของตารางทัว่ไปและของ Pivot Table การจดัรปูแบบตามเงือ่นไขทีจ่ดัรปูแบบคอลมัน์หนึง่จากคา่ของอกีคอลมัน์หนึ่งจะไม่มผีลใน 
Pivot Table แต่จะมผีลในตารางมาตรฐาน เชน่ การตัง้คา่สขีองชือ่พืน้ทีจ่ากยอดขายในพืน้ทีจ่ะไมม่ผีลใน Pivot Table แต่การตัง้ค่าสขีองขอ้มลูยอดขายจากคา่ขอ้มลูยอดขายจะมผีลใน 
Pivot Table เชน่เดยีวกบัการตัง้คา่สขีองชือ่พืน้ทีจ่ากชือ่ของพืน้ทีน่ัน้ เชน่ การแสดงคา่ของพืน้ทีภ่าคตะวนัออกดว้ยขอ้ความสตีวัหนา 

หมายเหตุ: ใน Pivot Table เงือ่นไขจะไดร้บัการประเมนิจากคา่ทีค่าํนวณไดห้รอืรวบรวมไดโ้ดย Pivot Table 
การจดัรปูแบบตามเงือ่นไขจะนํามาใชต้ามคา่ทีใ่ชอ้้างองิแมว้า่คณุจะเลอืกตวัเลอืก แสดงเป็น เพือ่แสดงขอ้มลูเป็นเปอรเ์ซน็ต์หรอืดชันกีต็าม 

คา่ทีคุ่ณเลอืกจะนํามาใชก้บัขอ้มลูของคอลมัน์ในรายงานทีคุ่ณกาํลงัใชง้านอยู่เทา่นัน้ 
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ในการเพิม่การจดัรปูแบบตามเงือ่นไขให้กบัคอลมัน์ในรายงาน 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้ลอืกเมนูสาํหรบัคอลมัน์ทีต่อ้งการ แลว้เลอืก คณุสมบตัคิอลมัน์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็การจดัรปูแบบตามเงือ่นไข 

3 คลกิ เพิม่เงือ่นไข และเลอืกคอลมัน์ในรายงานทีต่้องการสาํหรบัใชใ้นการสรา้งเงือ่นไข 

กลอ่งโตต้อบเงือ่นไขใหมจ่ะปรากฏขึน้ 

4 เลอืกตวัดําเนนิการและคา่สาํหรบัเงือ่นไข 

5 คลกิ ตกลง เพือ่ปิดกลอ่งโตต้อบเงือ่นไขใหม ่

กลอ่งโตต้อบการแกไ้ขรปูแบบ จะปรากฏขึน้ 

6 เลอืกแบบอกัษร เซลล ์เสน้ขอบ ภาพ และตวัเลอืกการจดัรปูแบบสไตลข์ ัน้สงู 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัรปูแบบขอ้มลูในคอลมัน์ ในหวัขอ้นี้ 

หมายเหตุ: หากคุณระบุรปูภาพใหเ้ป็นส่วนหนึง่ของการจดัรปูแบบตามเงือ่นไข รปูภาพนัน้จะปรากฏในผลลพัธ์ตามเงือ่นไข 

7 คลกิ ตกลง เมือ่คณุดําเนนิการเสรจ็แลว้เพือ่กลบัไปทีก่ลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ 

กลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ จะแสดงเงือ่นไขและการจดัรปูแบบตามเงือ่นไขทีจ่ะนําไปใช ้

คอลมัน์จะไดร้บัการประเมนิตามลาํดบัทีแ่สดงในรายการ และเงือ่นไขลา่สดุทีไ่ดร้บัการประเมนิเป็นจรงิจะกาํหนดวา่จะใชก้ารจดัรปูแบบใด 

 ในการจดัลาํดบัคอลมัน์ใหม่ คลกิปุ่ม ยา้ยขึน้ หรอื ยา้ยลง 

 ในการลบคอลมัน์ออกจากเงือ่นไข คลกิปุ่ม ลบ 

 ในการแกไ้ขเงือ่นไขหรอืรปูแบบตามเงือ่นไข ใหค้ลกิไอคอนทีเ่กีย่วขอ้ง 

8 คณุสามารถระบุเงือ่นไขอืน่ทีต่อ้งการเพิม่เตมิ หรอืคลกิ ตกลง หากคุณดําเนนิการเสรจ็แลว้ 

ตวัอย่างต่อไปนี้อธบิายวา่การจดัรปูแบบตามเงือ่นไขสามารถนําไปใชก้บัผลลพัธ์ไดอ้ย่างไรบา้ง 

สมมตุวิา่รายงานประกอบดว้ยการจดัสบิอนัดบัชนิดต่างๆ ดว้ยคา่ 1 ในคอลมัน์เพือ่บง่ชีอ้นัดบัทีแ่ยท่ีส่ดุ และคา่ 10 เพือ่บ่งชีอ้นัดบัทีด่ที ีส่ดุ 
คณุสามารถนําการจดัรปูแบบตามเงือ่นไขมาใชเ้พือ่แสดงผลลพัธ์ต่อไปนี้: 

 ใชภ้าพหนึง่ในการบ่งชีอ้นัดบัตํ่าสาํหรบัคอลมัน์มคีา่ 1 2 หรอื 3 

 อกีภาพหนึ่งเพือ่บ่งชีอ้นัดบัปานกลางสาํหรบัคอลมัน์มคีา่ 4 5 6 หรอื 7 

 ภาพทีส่ามเพือ่บ่งชีอ้นัดบัสงูสาํหรบัคอลมัน์มคีา่ 8 9 หรอื 10 

เมือ่ตอ้งการแสดงเฉพาะภาพและไมแ่สดงหมายเลขการจดัอนัดบั ใหเ้ลอืกเมนูดรอปดาวน์ตําแหน่ง และเลอืก ภาพอย่างเดยีว 

การจดัรปูแบบเน้ือหาในคอลมัน์ 
ใชก้ลอ่งโตต้อบการแกไ้ขรปูแบบ (และตวัเลอืกบนแทบ็ สไตล ์ของกลอ่งโตต้อบ คณุสมบตัคิอลมัน์) เพือ่เลอืกแบบอกัษร เซลล ์เสน้ขอบ และตวัเลอืกการจดัรปูแบบสไตลข์ ัน้สงู 
สาํหรบัขอ้มลูในคอลมัน์ทีแ่สดงอยู่ภายในเซลลใ์นรูปแบบของตาราง เชน่ ตาราง หรอื Pivot Table นอกจากนี้คุณยงัสามารถเลอืกการตัง้คา่สาํหรบัตารางและสว่นหวัคอลมัน์ไดอ้กีดว้ย 

หากคุณแทนทีค่า่ดฟีอลต์คณุสมบตักิารจดัรปูแบบของคอลมัน์ คา่ทีคุ่ณเลอืกจะเป็นแบบสแตตกิ หากคณุระบุคณุสมบตักิารจดัรปูแบบตามเงือ่นไขสาํหรบัคอลมัน์ไว ้
คา่ทีคุ่ณเลอืกจะนํามาใชก้ต็่อเมือ่ตรงตามเงือ่นไขเทา่นัน้ 
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ในการใช้กล่องโต้ตอบ การแก้ไขรปูแบบ หรือแทบ็สไตล์ ของกล่องโต้ตอบคณุสมบติัคอลมัน์ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้ลอืกเมนูสาํหรบัคอลมัน์ทีต่อ้งการ แลว้เลอืก คณุสมบตัคิอลมัน์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็สไตล ์

3 ในพืน้ทีต่วัอกัษร ใหเ้ลอืกการตัง้คา่ของคุณสาํหรบั ตระกลูของแบบอกัษร ขนาด ส ีสไตล ์(เชน่ ตวัหนา) และเอฟเฟกต์ใดๆ ทีต่อ้งการใช ้(เชน่ ขดีเสน้ใต)้ 

4 ในพืน้ทีเ่ซลล์ ใหเ้ลอืกการตัง้คา่ของคณุสาํหรบั การจดัชดิ สพีืน้หลงั และรปูภาพ ทีต่อ้งการแสดงภายในเซลล ์

 คา่ทีเ่ลอืกสาํหรบัการจดัชดิแนวนอนและแนวตัง้เหมอืนกนักบัคา่สาํหรบัการจดัขอ้ความในโปรแกรมประมวลผลคาํ การจดัชดิแนวตัง้จะไมม่ผีลใดๆ 
นอกจากว่าคอลมัน์จะมคีวามสงูครอบคลมุคอลมัน์อืน่ๆ หลายแถว 

สาํหรบัการจดัแนวนอน: 

เลอืกซา้ย เพือ่จดัขอ้ความชดิดา้นซา้ย การจดัชดิซา้ยมกัใชใ้นการจดัตําแหน่งขอ้มลูของขอ้ความทีใ่ชม้ากทีส่ดุ เลอืกขวา เพือ่จดัขอ้ความชดิดา้นขวา 
การจดัชดิขวามกัใชใ้นการจดัตําแหน่งขอ้มลูตวัเลข เลอืกกึง่กลาง เพือ่จดัขอ้ความอยู่กึง่กลาง หากตอ้งการคงคา่ดฟีอลต์การจดัชดิขอ้มลูของคอลมัน์นี้ไว ้ใหเ้ลอืกคา่ดฟีอลต์ 

สาํหรบัการจดัแนวตัง้: 

เลอืกบน เพือ่จดัขอ้มลูชดิดา้นบนของเซลลต์าราง เลอืกลา่ง เพือ่จดัขอ้มลูชดิดา้นลา่งของเซลลต์าราง เลอืกกึง่กลาง เพือ่จดัขอ้มลูไวก้ลางเซลลต์าราง 
หากตอ้งการคงคา่ดฟีอลต์การจดัชดิขอ้มลูแนวตัง้ของคอลมัน์นี้ไว ้ใหเ้ลอืกคา่ดฟีอลต์ 

 เมือ่คณุคลกิปุ่ม ภาพ กลอ่งโตต้อบ เลอืกภาพ จะปรากฏขึน้ 

 เลอืกตวัเลอืกไมม่ภีาพ หากคุณไมต่อ้งการใสภ่าพ 

 ในการใสภ่าพทีก่าํหนดเอง เลอืกตวัเลอืกภาพทีก่ําหนดเอง และระบุพาธทีเ่หมาะสมในกลอ่งขอ้ความ ภาพควรสามารถเขา้ใชไ้ดโ้ดยผูใ้ชท้ัง้หมดทีจ่ะดูผลลพัธ์ 
ภาพทีก่าํหนดเองสามารถใชไ้ดส้าํหรบัทัง้ผลลพัธ์แบบตามเงือ่นไขและไมต่ามเงือ่นไข 

 ในการใสภ่าพ ใหใ้ชว้นิโดวก์ารเลอืกกราฟิก วนิโดวจ์ะแสดงภาพทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ในการจดัรูปแบบตามเงือ่นไข เชน่ มเิตอร ์และลกูศรแนวโน้ม ชอ่งดา้นซา้ยแสดงชนดิของภาพ 
เมือ่คณุคลกิทีช่นดิของภาพ ชอ่งดา้นขวาจะแสดงภาพในชนดินัน้ เลอืกภาพของคณุโดยการเลอืกช่องตวัเลอืกถดัจากภาพทีค่ณุตอ้งการใช ้

 ในการระบตุําแหน่งของภาพภายในเซลล ์ใหเ้ลอืกตวัเลอืกจากรายการดรอปดาวน์ ตําแหน่ง: 

ค่าดีฟอลต์ แสดงภาพใดๆ ในตําแหน่งดฟีอลต์ ซึง่โดยทัว่ไปอยู่ดา้นซา้ยของขอ้มลูหรอืสว่นหวัคอลมัน์ 

ด้านซ้าย แสดงภาพใดๆ อยู่ดา้นซา้ยของขอ้มลูหรอืสว่นหวัคอลมัน์ 

ด้านขวา แสดงภาพใดๆ อยู่ดา้นขวาของขอ้มลูหรอืสว่นหวัคอลมัน์ 

ภาพอย่างเดียว แสดงเฉพาะภาพโดยไมแ่สดงขอ้มลูหรอืสว่นหวัคอลมัน์ 

5 ในพืน้ทีเ่สน้ขอบ เลอืกตวัเลอืกของคณุสาํหรบัตําแหน่ง ส ีและสไตล ์ของเสน้ขอบของเซลล ์

6 ในพืน้ทีต่วัเลอืกการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ เลอืกตวัเลอืกของคณุสาํหรบัความกวา้ง ความสงู ย่อหน้า (ชอ่งวา่งดา้นซา้ย) ชอ่งวา่งดา้นขวา ชอ่งวา่งดา้นบน และชอ่งว่างดา้นลา่งของคอลมัน์ 

7 ในพืน้ทีต่วัเลอืกสไตล ์CSS ทีก่าํหนดเอง (เฉพาะ HTML) คณุสามารถแทนทีส่ไตลห์รอือลีเิมนต์คลาสทีร่ะบุในสไตลช์ทีของ  
ความสามารถนี้มไีวส้าํหรบัผูใ้ชท้ีท่ราบวธิกีารใชง้านคาสเคดดิ้งสไตลช์ที 

 ขยายพืน้ทีต่วัเลอืกสไตล ์CSS ทีก่าํหนดเอง (เฉพาะ HTML) โดยคลกิทีไ่อคอน + 

 คลกิชอ่งทาํเครือ่งหมายดา้นขา้งของการตัง้คา่ทีคุ่ณตอ้งการใชแ้ลว้ใสท่ีต่ ัง้ของคลาส สไตล ์หรอื สไตลช์ที  

ตวัอย่างเชน่ การใชส้ไตล ์CSS ทีก่าํหนดเอง คณุสามารถป้อนแอททรบิวิของสไตล์ CSS ทีใ่ชไ้ด ้โดยคัน่ดว้ยเครือ่งหมายอฒัภาค เชน่: 

text-align:center;color:red 

8 คลกิ ตกลง เมือ่คณุป้อนคา่เสรจ็แลว้เพือ่ปิดกลอ่งโตต้อบ 
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การใช้สตริงการจดัรปูแบบวนัท่ี/เวลาท่ีกาํหนดเอง 
สตรงิการจดัรปูแบบวนัที/่เวลาทีก่าํหนดเองมตีวัเลอืกเพิม่เตมิใหส้าํหรบัการจดัรปูแบบคอลมัน์ทีม่บีนัทกึเวลา วนัที ่และเวลา 

ในการป้อนสตริงการจดัรปูแบบวนัที/่เวลาทีก่าํหนดเอง 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้ลอืกเมนูสาํหรบัคอลมัน์ทีต่อ้งการ (คอลมัน์ทีม่เีวลาทีล่งไว ้วนัที ่หรอืเวลา) แลว้เลอืก คณุสมบตัคิอลมัน์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็รปูแบบขอ้มลู 

3 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย แทนทีค่า่ดฟีอลต์รปูแบบขอ้มลู 

4 ในฟิลด์รปูแบบวนัที ่เลอืก กําหนดเอง จากรายการดรอปดาวน์ 

5 ในฟิลด์รปูแบบวนัทีท่ ีก่าํหนดเอง ป้อนสตรงิการจดัรปูแบบทีก่าํหนดเองตามทีแ่สดงไวใ้นตารางต่อไปนี้ รวมทัง้อกัขระวงเลบ็กา้มปเูปิดและปิด ([]) 

หมายเหตุ: คณุตอ้งป้อนสตรงิการจดัรปูแบบทีก่ําหนดเองลงในฟิลด ์รปูแบบวนัทีท่ ีก่าํหนดเอง สตรงิการจดัรปูแบบทีก่าํหนดเองเหลา่นี้ไมม่ใีหเ้ลอืกในรายการดรอปดาวน์ 

สตริงการจดัรปูแบบท่ีกาํหนดเองทัว่ไป 
ตารางต่อไปนี้อธบิายรปูแบบทีก่ําหนดเองทัว่ไปบางรปูแบและผลลพัธ์ทีแ่สดงของรปูแบบ รปูแบบเหลา่นี้จะแสดงฟิลด์วนัที/่เวลาในโลแคลของผูใ้ช ้

สตริงการจดัรปูแบบ 
ทัว่ไป 

ผลลพัธ ์

[FMT:dateShort] จดัรปูแบบวนัทีเ่ป็นวนัทีแ่บบสัน้ในโลแคล คณุสามารถพมิพ์ [FMT:date] ไดเ้ชน่กนั 

[FMT:dateLong] จดัรปูแบบวนัทีเ่ป็นวนัทีแ่บบยาวในโลแคล 

[FMT:dateInput] จดัรปูแบบวนัทีใ่นรปูแบบทีส่ามารถใชใ้นการป้อนขอ้มลูกลบัเขา้สูร่ะบบได ้

[FMT:time] จดัรปูแบบเวลาในรปูแบบเวลาของโลแคล 

[FMT:timeHourMin] จดัรปูแบบเวลาในรปูแบบเวลาของโลแคลแต่ไมแ่สดงวนิาท ี

[FMT:timeInput] จดัรปูแบบเวลาในรปูแบบทีส่ามารถใชใ้นการป้อนขอ้มลูกลบัเขา้สูร่ะบบได ้

[FMT:timeInputHourMin] จดัรปูแบบเวลาในรปูแบบทีส่ามารถใชใ้นการป้อนขอ้มลูกลบัเขา้สูร่ะบบไดแ้ต่ไมแ่สดงวนิาท ี

[FMT:timeStampShort] เทยีบเทา่กบัการป้อน [FMT:dateShort] [FMT:time] 
สตรงินี้จดัรปูแบบวนัทีเ่ป็นวนัทีแ่บบสัน้ของโลแคลและจดัรปูแบบเวลาในรปูแบบเวลาของโลแคล คณุสามารถพมิพ ์
[FMT:timeStamp] ไดเ้ชน่กนั 

[FMT:timeStampLong] เทยีบเทา่กบัการป้อน [FMT:dateShort] [FMT:time] 
สตรงินี้จดัรปูแบบวนัทีเ่ป็นวนัทีแ่บบยาวของโลแคลและจดัรปูแบบเวลาในรปูแบบเวลาของโลแคล 

[FMT:timeStampInput] เทยีบเทา่กบัการป้อน [FMT:dateInput] [FMT:timeInput] 
สตรงินี้จดัรปูแบบวนัทีแ่ละเวลาในรปูแบบทีส่ามารถใชใ้นการป้อนขอ้มลูกลบัเขา้สูร่ะบบได้ 

[FMT:timeHour] จดัรปูแบบเฉพาะฟิลด์ชัว่โมงในรปูแบบของโลแคล เชน่ 8 PM 
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สตริงการจดัรปูแบบท่ีกาํหนดเองของ ODBC 
ตารางต่อไปนี้แสดงสตรงิการจดัรปูแบบทีก่าํหนดเองชนดิมาตรฐานของ ODBC และผลลพัธ์ทีแ่สดงของรปูแบบ รปูแบบเหลา่นี้จะแสดงฟิลด์วนัที/่เวลาตามมาตรฐานของ ODBC 

สตริงรปูแบบ ODBC ผลลพัธ ์

[FMT:dateODBC] จดัรปูแบบวนัทีใ่นรปูแบบมาตรฐาน yyyy-mm-dd ของ ODBC (ปี 4 หลกั เดอืน 2 หลกั วนั 2 หลกั) 

[FMT:timeODBC] จดัรปูแบบเวลาในรปูแบบมาตรฐาน hh:mm:ss ของ ODBC (ชัว่โมง 2 หลกั นาท ี2 หลกั วนิาท ี2 หลกั) 

[FMT:timeStampODBC] เทยีบเทา่กบัการพมิพ์ [FMT:dateODBC] [FMT:timeStampODBC] สตรงินี้จดัรปูแบบวนัทีใ่นรปูแบบ 
yyyy-mm-dd และเวลาในรปูแบบ hh:mm:ss 

[FMT:dateTyped] แสดงคาํวา่ date จากนัน้แสดงวนัทีใ่นรปูแบบมาตรฐาน yyyy-hh-mm ของ ODBC 
วนัทีจ่ะแสดงอยู่ภายในเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว (') 

[FMT:timeTyped] แสดงคาํวา่ time จากนัน้แสดงเวลาในรปูแบบมาตรฐาน hh:mm:ss ของ ODBC 
เวลาจะแสดงอยู่ภายในเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว (') 

[FMT:timeStampTyped] แสดงคาํวา่ timestamp จากนัน้แสดงบนัทกึเวลาในรปูแบบมาตรฐาน yyyy-mm-dd hh:mm:ss ของ ODBC 
บนัทกึเวลาจะแสดงอยู่ภายในเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว (') 

สตริงการจดัรปูแบบท่ีกาํหนดเองสาํหรบัฟิลด์จาํนวนเตม็ 
ตารางต่อไปนี้แสดงสตรงิการจดัรปูแบบทีก่าํหนดเองทีม่ใีหใ้ชง้านในการทาํงานกบัฟิลด์จํานวนเตม็ รปูแบบเหลา่นี้สามารถแสดงชือ่เดอืนและวนัในโลแคลของผูใ้ช ้

ฟิลดจ์ํานวนเตม็มคีา่จํานวนเต็มทีใ่ชแ้ทนเดอืนในปี หรอืวนัในสปัดาห ์สาํหรบัเดอืน 1 จะใชแ้ทนมกราคม 2 ใชแ้ทนกุมภาพนัธ์ เป็นเชน่นี้ไปเรือ่ยๆ โดย 12 ใชแ้ทนธนัวาคม สาํหรบัวนัในสปัดาห ์1 
จะใชแ้ทนวนัอาทติย์ 2 ใชแ้ทนวนัจนัทร์ เป็นเชน่นี้ไปเรือ่ยๆ โดย 7 จะแทนวนัเสาร ์

สตริงการจดัรปูแบบของฟิลดจ์าํนวนเตม็ ผลลพัธ ์

[MMM] แสดงชือ่ยอ่ของเดอืนในโลแคลของผูใ้ช ้

[MMMM] แสดงชือ่เตม็ของเดอืนในโลแคลของผูใ้ช ้

[DDD] แสดงชือ่ยอ่ของวนัในสปัดาหใ์นโลแคลของผูใ้ช ้

[DDDD] แสดงชือ่เตม็ของวนัในสปัดาหใ์นโลแคลของผูใ้ช ้

สตริงการจดัรปูแบบท่ีกาํหนดเองสาํหรบัการแปลงค่าเป็นชัว่โมง 
ตารางต่อไปนี้แสดงสตรงิการจดัรปูแบบทีก่าํหนดเองทีส่ามารถใชใ้นการจดัรปูแบบขอ้มลูเป็นชัว่โมง รปูแบบเหลา่นี้สามารถใชไ้ดก้บัฟิลด์ชนดิต่างๆ ต่อไปนี้: 

 ฟิลด์ทีม่จีํานวนเตม็หรอืจํานวนทศนยิมทีแ่ทนคา่เวลาทีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั (12:00 AM) 

 ฟิลด์ทีใ่หผ้ลลพัธ์ในรปูแบบ [FMT:timeHour] (รปูแบบนี้แสดงเฉพาะฟิลด์ชัว่โมงในรปูแบบของโลแคล เชน่ 8 PM) 

สตริงการจดัรปูแบบการแปลงค่าข้อมูล ผลลพัธ ์

[FMT:timeHour] รปูแบบนี้ใชค้า่เป็นจํานวนชัว่โมงทีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั และจดัรปูแบบจํานวนชัว่โมงนัน้เป็น hh โดย hh คอืจํานวนชัว่โมง 
เศษสว่นจะถูกปดัทิง้จากคา่ เชน่ คา่ 2 จะถูกจดัรปูแบบเป็น 2 AM และคา่ 12.24 เป็น 12 PM 

[FMT:timeHour(min)] รปูแบบนี้ใชค้า่เป็นจํานวนนาททีีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั และจดัรปูแบบจํานวนนาทนีัน้เป็น hh โดย hh คอืจาํนวนชัว่โมง 
เศษสว่นจะถูกปดัทิง้จากคา่ เชน่ คา่ 2 จะถูกจดัรปูแบบเป็น 12 AM และคา่ 360.10 เป็น 6 AM 

[FMT:timeHour(sec)] รปูแบบนี้ใชค้า่เป็นจํานวนวนิาททีีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั และจดัรปูแบบจํานวนวนิาทนีัน้เป็น hh โดย hh คอืจํานวนชัว่โมง 
เศษสว่นของชัว่โมงจะถูกปดัทิง้จากคา่ เชน่ คา่ 600 จะถูกจดัรปูแบบเป็น 12 AM คา่ 3600 เป็น 1 AM และคา่ 61214.30 
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สตริงการจดัรปูแบบการแปลงค่าข้อมูล ผลลพัธ ์

เป็น 5 PM  

สตริงการจดัรปูแบบท่ีกาํหนดเองสาํหรบัการแปลงค่าเป็นชัว่โมงและนาที 
ตารางต่อไปนี้แสดงสตรงิการจดัรปูแบบทีก่าํหนดเองทีส่ามารถใชใ้นการจดัรปูแบบขอ้มลูเป็นชัว่โมงและนาท ี
รปูแบบเหลา่นี้สามารถใชไ้ดก้บัฟิลด์ทีม่จีํานวนเต็มหรอืจํานวนทศนยิมทีแ่ทนคา่เวลาทีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั (12:00 AM)  

รปูแบบนี้ยงัสามารถใชไ้ดเ้มือ่ผลลพัธ์อยู่ในรปูแบบ [FMT:timeHourMin] อกีดว้ย (รปูแบบนี้แสดงเวลาในรปูแบบของโลแคลแต่ไมแ่สดงวนิาท)ี 

สตริงการจดัรปูแบบการแปลงค่าข้อมูล ผลลพัธ ์

[FMT:timeHourMin] รปูแบบนี้ใชค้า่เป็นจํานวนนาททีีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั และแปลงคา่นัน้ใหแ้สดงเป็น hh:mm โดย hh คอืจํานวนชัว่โมง และ 
mm คอืจาํนวนนาท ีเศษสว่นจะถูกปดัทิง้จากคา่ เชน่ คา่ 12 จะถูกจดัรปูแบบเป็น 12:12 AM คา่ 73 เป็น 1:13 AM 
และคา่ 750 เป็น 12:30 AM 

[FMT:timeHourMin(sec)] รปูแบบนี้ใชค้า่เป็นจาํนวนวนิาททีีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั และแปลงคา่นัน้ใหแ้สดงเป็น hh:mm โดย hh คอืจํานวนชัว่โมง และ 
mm คอืจาํนวนนาท ีเศษสว่นจะถูกปดัทิง้จากคา่ เชน่ คา่ 60 จะถูกจดัรปูแบบเป็น 12:01 AM คา่ 120 เป็น 12:02 AM 
และคา่ 43200 เป็น 12:00 PM 

[FMT:timeHourMin(hour)] รปูแบบนี้ใชค้า่เป็นจํานวนชัว่โมงทีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั และแปลงจํานวนชัว่โมงนัน้ใหแ้สดงเป็น hh:mm โดย hh 
คอืจํานวนชัว่โมง และ mm คอืจํานวนนาทขีองเศษทีเ่หลอื เชน่ คา่ 0 จะถูกจดัรปูแบบเป็น 12:00 AM คา่ 1.5 เป็น 1:30 
AM และคา่ 13.75 เป็น 1:45 PM 

สตริงการจดัรปูแบบท่ีกาํหนดเองสาํหรบัการแปลงค่าเป็นชัว่โมง นาที และวินาที 
ตารางต่อไปนี้แสดงสตรงิการจดัรปูแบบทีก่าํหนดเองทีส่ามารถใชใ้นการจดัรปูแบบขอ้มลูเป็นชัว่โมง นาท ีและวนิาท ีรปูแบบเหลา่นี้สามารถใชไ้ดก้บัฟิลด์ทีม่จีํานวนเตม็หรอืจํานวนทศนยิมทีแ่ทนคา่เวลา 

รปูแบบนี้ยงัสามารถใชไ้ดเ้มือ่ผลลพัธ์อยู่ในรปูแบบ [FMT:time] อกีดว้ยดงัทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้สตรงิการจดัรปูแบบทีก่าํหนดเองทัว่ไป (รปูแบบนี้แสดงเวลาในรปูแบบเวลาของโลแคล) 

สตริงการจดัรปูแบบการแปลงค่าข้อมูล ผลลพัธ ์

[FMT:time] รปูแบบนี้ใชค้า่เป็นจํานวนวนิาททีีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั และแปลงคา่นัน้ใหแ้สดงเป็น hh:mm:ss โดย hh คอืจํานวนชัว่โมง 
mm คอืจาํนวนนาท ีและ ss คอืจาํนวนวนิาท ีเชน่ คา่ 60 จะถูกจดัรปูแบบเป็น 12:01:00 AM คา่ 126 เป็น 
12:02:06 AM และคา่ 43200 เป็น 12:00:00 PM 

[FMT:time(min)]  รปูแบบนี้ใชค้า่เป็นจํานวนนาททีีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั และแปลงคา่นัน้ใหแ้สดงเป็น hh:mm:ss โดย hh คอืจาํนวนชัว่โมง 
mm คอืจาํนวนนาท ีและ ss คอืจาํนวนวนิาท ีเชน่ คา่ 60 จะถูกจดัรปูแบบเป็น 1:00:00 AM คา่ 126 เป็น 2:06:00 
AM และคา่ 1400 เป็น 11:20:00 PM 

[FMT:time(hour)] รปูแบบนี้ใชค้า่เป็นจํานวนชัว่โมงทีผ่า่นไปนบัจากจุดเริม่ตน้ของวนั และแปลงคา่นัน้ใหแ้สดงเป็น hh:mm:ss โดย hh คอืจํานวนชัว่โมง 
mm คอืจาํนวนนาท ีและ ss คอืจาํนวนวนิาท ีเชน่ คา่ 6.5 จะถูกจดัรปูแบบเป็น 6:30:00 AM และคา่ 12 เป็น 
12:00:00 PM 

รปูแบบท่ีกาํหนดเองขัน้สงู 
นอกเหนอืจากรปูแบบทีไ่ดอ้ธบิายมาแลว้ คณุยงัสามารถจดัรปูแบบวนัทีแ่ละเวลาไดโ้ดยการจดัทาํรูปแบบของคณุเองโดยใชร้ปูแบบวนัทีแ่ละเวลาทัว่ไปซึง่อธบิายไวใ้นตารางต่อไปนี้ 

ตวัอย่างเชน่ โดยใชร้ปูแบบต่อไปนี้คณุสามารถจดัทาํรปูแบบ: 

dddd - h:mm tt 

ซึง่จะจดัรปูแบบฟิลด์บนัทกึวนัทีใ่หม้ลีกัษณะดงันี้: 
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วนัจนัทร์ - 4:03 PM 

หมายเหตุ: เมือ่ใชร้ปูแบบเหลา่นี้ ไมต่อ้งใสว่งเลบ็กา้มป ู([]) ซึง่จําเป็นตอ้งใสใ่นรปูแบบอืน่ๆ 

แมว้า่รปูแบบต่อไปนี้จะช่วยเพิม่ความยดืหยุ่นในการจดัรปูแบบ แต่รปูแบบเหลา่นี้ไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นรปูแบบของวนัทีน่อกเหนอืจากการตัง้คา่โลแคลของผูใ้ช ้ซึง่สามารถทาํไดใ้นการจดัรปูแบบอืน่ๆ 
หลายรปูแบบทีผ่า่นมา 

รปูแบบวนัทีแ่ละเวลาทัว่ไปบางรปูแบบมกีารอธบิายไวใ้นตารางต่อไปนี้ 

 รปูแบบ ผลลพัธ ์

d ตวัเลขวนัในเดอืน (เชน่ 1 ถงึ 31) เลขตวัเดยีวจะไมม่เีลขศนูย์ (0) นําหน้า 

dd เหมอืนกบั d แต่เลขตวัเดยีวจะขึน้ตน้ดว้ย 0 

ddd ชือ่ย่อของวนัในสปัดาห ์(เชน่ อา. จ.) 

dddd ชือ่เตม็ของวนัในสปัดาห ์(เชน่ วนัอาทติย์ วนัจนัทร์) 

M ตวัเลขเดอืน (เชน่ 1, 12) เลขตวัเดยีวจะไม่ม ี0 นําหน้า 

MM เหมอืน M แต่เลขตวัเดยีวจะขึน้ตน้ดว้ย 0 

MMM ชือ่ย่อของเดอืน (เชน่ ม.ค. ก.พ.) 

MMMM ชือ่เตม็ของเดอืน (เชน่ มกราคม กมุภาพนัธ์) 

yy เลขปีสองหลกั (เชน่ 06) 

yyyy เลขปีสีห่ลกั (เชน่ 2006) 

h ชัว่โมงในรปูแบบ 12 ชัว่โมง เลขตวัเดยีวจะไมม่ ี0 นําหน้า 

hh เหมอืน h แต่เลขตวัเดยีวจะขึน้ตน้ดว้ย 0 

H ชัว่โมงในรปูแบบ 24 ชัว่โมง เลขตวัเดยีวจะไมม่ ี0 นําหน้า 

HH เหมอืน H แต่เลขตวัเดยีวจะขึน้ตน้ดว้ย 0 

m ตวัเลขนาท ีเลขตวัเดยีวจะไมม่ ี0 นําหน้า 

mm เหมอืน m แต่เลขตวัเดยีวจะขึน้ตน้ดว้ย 0 

s ตวัเลขวนิาท ีเลขตวัเดยีวจะไมม่ ี0 นําหน้า 

ss เหมอืน s แต่เลขตวัเดยีวจะขึน้ตน้ดว้ย 0 

tt ตวับ่งชี้ AM และ PM ใชร้ว่มกบัรปูแบบ h และ hh 

 
 

การตัง้ค่าสูตรของคอลมัน์ 
ผูใ้ชข้ ัน้สงูสามารถจดัทาํสตูรใหมห่รอืแกไ้ขสตูรทีม่อียู ่โดยใชฟ้งักช์นัในตวั Oracle CRM On Demand สนบัสนุนฟงักช์นั SQL-92 ทีห่ลากหลาย ตลอดจนสว่นเพิม่เตมิต่างๆ ของ 
SQL-92 สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัฟงักช์นัทีใ่ชง้านได ้โปรดดูที ่การใชฟ้งัก์ชนัในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1035) 
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ในการแก้ไขและการเพิม่สูตร 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหเ้ลอืกเมนูสาํหรบัฟิลด์ทีต่อ้งการ แลว้เลอืก แกไ้ขสตูร 

2 ในกลอ่งโตต้อบแกไ้ขสตูรคอลมัน์ ใหเ้ลอืกแทบ็สตูรคอลมัน์ 

3 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสว่นหวัทีก่าํหนดเอง หากคณุตอ้งการเปลีย่นสว่นหวัของตารางและขอ้ความสว่นหวัคอลมัน์ 

4 แกไ้ขสตูรตามทีต่อ้งการโดยใชปุ้่มทีด่า้นลา่งของช่องทาํเครือ่งหมายสตูรของคอลมัน์ 

5 เลอืกกฎการรวมจากรายการดรอปดาวน์กฎการรวมตามทีต่อ้งการ 

6 เลอืกแทบ็ถาดเอกสาร และรวมคา่หลายคา่หรอืชว่งของคา่ลงในถาดเอกสารตามทีต่อ้งการ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ขัน้ตอนในการรวมคา่หลายคา่หรอืชว่งของคา่ลงในถาดเอกสารในหวัขอ้นี้ 

7 คลกิ ตกลง 

ในการวเิคราะห์ คณุสามารถใชฟ้งักช์นัและนิพจน์ตามเงือ่นไขในการแสดงผลลพัธ์ในลกัษณะต่างๆ ไดอ้กีดว้ย 

ในการรวมค่าหลายค่าหรือช่วงของค่าลงในถาดเอกสาร 

1 ในกลอ่งโตต้อบแกไ้ขสตูรคอลมัน์ ใหเ้ลอืกแทบ็ถาด 

2 คลกิ เพิม่ถาด ป้อนหรอืเลอืกคา่หรอืชว่งของคา่ทีค่ณุตอ้งการรวมลงในถาด แลว้คลกิ ตกลง 

3 ในกลอ่งโตต้อบแกไ้ขชือ่ถาด ใหป้้อนชือ่ของถาด 

4 ทาํซํ้าในขัน้ตอนที ่2 ถงึ 3 จนคณุเพิม่ถาดทัง้หมดทีคุ่ณตอ้งการแลว้ 

อนิสแตนชท์ัง้หมดของกฎทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สรา้งถาดเอกสารในชดุผลลพัธ์จะแทนทีด่ว้ยชือ่ของถาดเอกสาร การรวมจะดําเนินการตามชือ่นัน้ 
 

การเพ่ิมลิงคก์ารดาํเนินการในการวิเคราะห ์
คณุสามารถเพิม่ลงิคก์ารดําเนนิการในการวเิคราะหไ์ด ้
คณุสามารถใชล้งิค์การดําเนินการเพือ่เขา้ใชเ้พจรายละเอยีดเรคคอรด์โดยการคลกิทีล่งิคบ์นเรคคอรด์ในการวเิคราะหท์ีม่พีรอ้มใชง้านในแทบ็การวเิคราะห ์
คณุสามารถเพิม่ลงิคก์ารดําเนนิการโดยใชว้ธิดีงัต่อไปนี้: 

 การใช้ลิงคก์ารดาํเนินการท่ีเรียกใช้สคริปต์ของเบราเซอร ์ดว้ยการใชว้ธินีี้ คณุสามารถตัง้คา่ชือ่ประเภทเรคคอรด์ในรายงานเป็นลงิคก์ารดําเนนิการได้ สครปิต์ลงิค์การดําเนินการจะรบัคา่ ID 
แถวในรายงาน และใชใ้นการดงึขอ้มลูเรคคอรด์เฉพาะจาก Oracle CRM On Demand คณุสามารถใชว้ธินีี้กบัประเภทเรคคอรด์ดงัต่อไปนี้: บรษิทั แคมเปญ ผูต้ดิต่อ ลดี 
โอกาสทางการขาย คาํขอบรกิาร ผูใ้ช ้คูค่า้ รายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขาย การแกป้ญัหา และกจิกรรม (การนดัหมายและงาน) 

 การใช้ URL ดว้ยการใชว้ธินีี้ คณุสามารถจดัทาํลงิคข์องประเภทเรคคอรด์ใดๆ กไ็ดจ้ากตารางหรอืมมุมอง Pivot Table รวมทัง้ตัง้คา่คอลมัน์ ID 
ประเภทเรคคอรด์เป็นลงิค์การดําเนินการ 

หมายเหตุ: หากผูใ้ชค้ลกิทีล่งิค ์การดําเนินการ ในเพจทีม่โีครงรา่งแบบไดนามกิ ลงิคจ์ะปรากฏขึ้นพรอ้มกบัโครงรา่งมาตรฐานสาํหรบัเพจดงักลา่ว 

เก่ียวกบัช่ือประเภทเรคคอรด์ในลิงคก์ารดาํเนินการ 
เมือ่คณุเพิม่ลงิคก์ารดําเนนิการ คณุตอ้งใชช้ือ่ประเภทเรคคอรด์เดมิในรหสัหรอื URL ทีเ่พิม่ลงิค ์ถา้ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคุณไดเ้ปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ใน Oracle CRM On 
Demand คณุตอ้งระบุชือ่เดมิของประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ลงิค ์
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ตวัอย่างเชน่ ผูดู้แลระบบของบรษิทัของคณุอาจเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์บรษิทัเป็นประเภทเรคคอรด์ลกูคา้ ถา้คณุตอ้งการเพิม่ลงิคก์ารดําเนนิการลงในผลลพัธ์สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ลกูคา้ 
ลงิคก์ารดําเนนิการทีเ่รยีกใชส้ครปิต์ของเบราเซอร์หรอื URL ตอ้งอา้งองิถงึประเภทเรคคอรด์บรษิทั (ซึง่เป็นชือ่เดมิของประเภทเรคคอรด์) ขึน้อยู่กบัประเภทของลงิคท์ีค่ณุตอ้งการจดัทาํ 
ใชช้ือ่ประเภทเรคคอรด์ในลงิค์การดําเนินการของคณุทีเ่รยีกใชส้ครปิต์ของเบราเซอรห์รอื URL เมือ่เพิม่ลงิค์การดําเนินการสาํหรบัประเภทเรคคอร์ดลกูคา้ (เดมิคอืประเภทเรคคอรด์บรษิทั) 
โดยใชส้ครปิต์ลงิคข์องการดําเนนิการ ใชช้ือ่ประเภทเรคคอรด์บรษิทัในพรอมต์ลงิค์ 

เมือ่เพิม่ลงิคก์ารดําเนนิการทีเ่รยีกใชส้ครปิต์ของเบราเซอรส์าํหรบัประเภทเรคคอรด์ลกูคา้ (เดมิคอืประเภทเรคคอรด์บรษิทั) พรอมต์จากรปูขา้งต้นควรเป็นดงัต่อไปนี้: 

ช่ือ พรอมต์ 

ประเภทเรคคอรด์ ประเภทเรคคอรด์ 

ID แถว ID แถว 

เมือ่คณุใหค้า่ประเภทเรคคอรด์ในพรอมต์สครปิต์ ตอ้งสะกดชือ่ประเภทเรคคอรด์อย่างถูกตอ้ง อย่างไรกต็าม ฟิลด์จะไมค่าํนงึถงึตวัพมิพท์ีต่รงกนั 

สามารถใสป่ระเภทเรคคอรด์ต่อไปนี้ในฟิลด์นี้: 

โอกาสทางการขาย, บรษิทั, ผูต้ดิต่อ, ผูใ้ช,้ บรกิาร, ลดี, แคมเปญ, คูค่า้, การแกป้ญัหา, รายได,้ การนดัหมาย, งาน 

คําแนะนํา: ในการระบุชือ่เดมิของประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการจะเพิม่ลงิค์ ใหเ้ปิดโฮมเพจของประเภทเรคคอรด์นัน้ URL ในฟิลด์ทีอ่ยูใ่นวนิโดวข์องเบราเซอรจ์ะแสดงชือ่เดมิของประเภทเรคคอรด์ 
ในตวัอยา่งซึง่ประเภทเรคคอรด์บรษิทัมกีารเปลีย่นชือ่เป็นลกูคา้ โฮมเพจลกูคา้จะแสดง URL ต่อไปนี้:  
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage 
โดยที:่ 
server_name คอื URL ทีใ่ชส้าํหรบัการไซน์อนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand 

เมือ่เพิม่ลงิคก์ารดําเนนิการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ลกูคา้ (เดมิคอื เรคคอรด์บรษิทั) โดยใช ้URL ใหใ้ชช้ือ่ประเภทเรคคอรด์ลกูคา้ ใน URL ดงัทีแ่สดงในตวัอย่างต่อไปนี้: 

http://"@[html]"<a target=_top 

href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDe

tailNav&AccountDetailForm.Id="@">” @”</a>" 

คําแนะนํา: ในการระบุ URL ทีถู่กตอ้งของเพจรายละเอยีดของประเภทเรคคอรด์ ใหเ้ปิดเพจรายละเอยีดสาํหรบัประเภทเรคคอรด์นัน้ ในฟิลด์ทีอ่ยู่ในแถบชือ่วนิโดวข์องเบราเซอรข์องคณุ 
ใหค้ดัลอกสว่นของสตรงิทีอ่ยู่ทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่ http ถงึ Id= ในตวัอยา่งซึง่ประเภทเรคคอรด์บรษิทัมกีารเปลีย่นชือ่เป็นลกูคา้ URL จะถกูคดัลอกจากเพจรายละเอยีดของเรคคอรด์ลกูคา้ 

ในบางกรณี ชือ่ประเภทเรคคอรด์แบบเตม็จะถูกใชท้กุตําแหน่งใน URL ของเพจรายละเอยีดประเภทเรคคอรด์เชน่เดยีวกบัในกรณขีอง URL ทีแ่สดงในตวัอย่างขา้งตน้ แต่อย่างไรกต็าม 
ในกรณอีืน่จะใชช้ือ่ประเภทเรคคอรด์แบบย่อในบางตําแหน่งของ URL 

ตวัอย่างเชน่ หากประเภทเรคคอรด์ทีค่ณุตอ้งการจะเพิม่ลงิค์นัน้แต่เดมิเป็นประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย URL จะเป็นดงันี้: 

http://"@[html]"<a target=_top 

href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=Opportu

nityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>" 

เมือ่ต้องการเพิม่ลิงคก์ารดาํเนินการโดยใช้ลิงคก์ารดาํเนินการทีเ่รียกใช้สคริปต์ของเบราเซอร ์ 

1 ใน Oracle CRM On Demand Analytics ในแทบ็เกณฑ ์ใหเ้พิม่คอลมัน์ในรายงาน 

2 คณุตอ้งเพิม่ฟิลด์ ID ประเภทเรคคอรด์ (ตวัอย่างเชน่ ID บรษิทั) ลงในรายงาน เป็นสิง่จําเป็นทีต่อ้งมฟิีลด์ ID ประเภทเรคคอรด์ ซึง่จะถูกใชร้ะบุเรคคอรด์เพือ่นาวเิกต 
อาจซอ่นคอลมัน์นี้ไวไ้ดห้ากตอ้งการ แต่ไมจ่ําเป็นตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง: 

a คลกิปุ่ม คณุสมบตัคิอลมัน์ของคอลมัน์ ID ประเภทเรคคอรด์ 

b ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็รปูแบบคอลมัน์ 

c ในแทบ็รปูแบบคอลมัน์ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ซอ่นคอลมัน์นี้ แลว้คลกิ ตกลง 
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3 ในแทบ็เกณฑ์ ใหค้ลกิปุ่มคณุสมบตัคิอลมัน์สาํหรบัคอลมัน์ประเภทเรคคอรด์ทีจ่ะจดัทาํลงิคก์ารดําเนนิการ 

4 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็การโตต้อบ 

5 ในแทบ็การโตต้อบ ใหท้าํดงัต่อไปนี้: 

6 เลอืกลงิคก์ารดําเนนิการจากเมนูดรอปดาวน์สาํหรบัการโตต้อบหลกัภายใตค้า่ 

7 คลกิปุ่มเพิม่ลงิคก์ารดําเนนิการ 

8 ในป็อปอปัลงิคก์ารดําเนนิการใหมท่ีป่รากฏขึน้ ใหค้ลกิปุ่ม จดัทาํการดําเนนิการใหม่ และเลอืก เรยีกใชส้ครปิต์ของเบราเซอรจ์ากดรอปดาวน์ทีป่รากฏขึน้ 

9 ในวนิโดวป็์อปอปั จดัทาํการดําเนินการใหม ่ใหค้ลกิปุ่มเรยีกดู แลว้เลอืก USERSCRIPT.ActionLink เป็นชือ่ของฟงักช์นั 

10 ในสว่นพารามเิตอร:์ 

a สาํหรบัประเภทเรคคอรด์ ในคอลมัน์คา่ ใหใ้สช่ือ่ของประเภทเรคคอรด์ทีจ่ะจดัทาํการวเิคราะห์ (เชน่ บรษิทั) เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายคงทีแ่ละซอ่น 
เพราะวา่คา่นี้จะเหมอืนกนัในการวเิคราะห์ทัง้หมด และไมจ่ําเป็นตอ้งใสอ่กี ประเภทเรคคอรด์ทีส่นบัสนุนไดแ้ก่ โอกาสทางการขาย, บรษิทั, ผูต้ดิต่อ, ผูใ้ช,้ บรกิาร, ลดี, แคมเปญ, คูค่า้, 
การแกป้ญัหา, รายได,้ การนดัหมาย, งาน 

b สาํหรบั ID แถว ใหเ้ลอืกคา่คอลมัน์จากเมนูดรอปดาวน์ และเลอืกคอลมัน์ ID ออบเจกต์ทีเ่กีย่วขอ้งทีค่ณุไดเ้พิม่ลงในขัน้ตอนกอ่นหน้าในขณะทีก่าํหนดเกณฑ์ 
เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายคงทีแ่ละซอ่นสาํหรบัแถวนี้ เพราะคา่นี้จะไมเ่ปลีย่นในรายงานทัง้หมด และไมจ่ําเป็นตอ้งใสอ่กี (เชน่ เลอืก "Account.Account ID" 
จากดรอปดาวน์สาํหรบัคา่คอลมัน์) 

11 ในวนิโดวค์ุณสมบตัคิอลมัน์ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบั อย่าแสดงในป็อปอปัถา้มเีพยีงลงิคก์ารดําเนนิการเดยีวทีพ่รอ้มใชง้านเมือ่รนัไทม์  

12 คลกิ ตกลง 

13 เมือ่ตอ้งการแสดงรายงาน ใหค้ลกิแทบ็ผลลพัธ์ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเพิม่ลงิคก์ารดําเนนิการโดยใช ้URL คณุสามารถใชข้ ัน้ตอนนี้ในการเพิม่ลงิค์การดําเนินการของประเภทเรคคอรด์ใดๆ กไ็ด ้

ในการเพิม่ลิงคก์ารดาํเนินการโดยใช้ URL 

1 ใน Oracle CRM On Demand Analytics ในแทบ็เกณฑ ์ใหเ้พิม่คอลมัน์ลงในรายงาน รวมถงึคอลมัน์ ID ประเภทเรคคอร์ด (เชน่ ID บรษิทั) 

หมายเหตุ: เพือ่ใหล้งิคก์ารดําเนินการใชง้านได้ คณุตอ้งเพิม่ฟิลด์ ID ประเภทเรคคอรด์ลงในรายงาน 

2 คลกิปุ่ม คณุสมบตัคิอลมัน์ของคอลมัน์ ID ประเภทเรคคอรด์ 

3 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหค้ลกิแทบ็รปูแบบขอ้มลู 

4 ในแทบ็รปูแบบขอ้มลู ใหท้าํดงัต่อไปนี้: 

5 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย แทนทีค่า่ดฟีอลต์รปูแบบขอ้มลู 

6 ในรายการแสดงขอ้ความเป็น ใหเ้ลอืกรปูแบบขอ้ความทีก่าํหนดเอง 

7 ในฟิลด์รปูแบบขอ้ความทีก่าํหนดเอง ใหป้้อนรหสัของลงิคห์ลงัเครือ่งหมาย (@) ดงัในตวัอย่างตอ่ไปนี้: 
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http://"@[html]"<a target=_top 

href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT

=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a> 

โดยที:่ 

server_name ปรากฏในตวัอย่าง ใหแ้ทนที ่URL ทีค่ณุใชใ้นการไซน์อนิดว้ย Oracle CRM On Demand 

ในตวัอย่างขา้งตน้ URL จะเป็นของประเภทเรคคอรด์โอกาสทางการขาย ใหใ้ช ้URL ทีเ่หมาะสมสาํหรบัเซริฟ์เวอร ์Oracle CRM On Demand 
และประเภทเรคคอรด์ของคณุทีต่อ้งการจดัทาํลงิค ์

หมายเหต:ุ คณุตอ้งใชช้ือ่ประเภทเรคคอรด์เดมิใน URL หากผูดู้แลระบบในบรษิทัของคณุเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ใน Oracle CRM On Demand 
คณุตอ้งระบุชือ่เดมิของประเภทเรคคอรด์ทีคุ่ณจะเพิม่ลงิค์การดําเนินการ และใชช้ือ่นัน้ใน URL 

Oracle CRM On Demand Analytics จะแทนทีเ่ครือ่งหมาย (@) ตวัสดุทา้ยในสตรงินัน้ดว้ยคา่ ID ประเภทเรคคอร์ดสาํหรบัแต่ละเรคคอรด์ในรายงาน 
หากคุณไมต่อ้งการใหล้งิคแ์สดง ID ประเภทเรคคอรด์ ใหแ้ทนทีเ่ครือ่งหมาย (@) สดุทา้ยดว้ยขอ้ความทีค่ณุตอ้งการใหแ้สดง ในตวัอย่างต่อไปนี้ ID 
ในลงิคก์ารดําเนนิการจะถูกแทนทีด่ว้ยคาํวา่ ด:ู 

http://"@[html]"<a target=_top 

href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT

=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">ดู</a>" 

8 คลกิ ตกลง 

9 เมือ่ตอ้งการแสดงตวัอย่างการวเิคราะห ์ใหค้ลกิ แสดงลกัษณะของผลลพัธ์บนแผงควบคุม 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงรหสัทีใ่ชใ้นลงิคบ์นเรคคอรด์สนิทรพัย์: 

http://"@[html]"<a target=_top 

href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetail

Form&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>" 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงรหสัทีใ่ชใ้นลงิคบ์นเรคคอรด์การนดัหมาย: 

http://"@[html]"<a target=_top 

href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&App

tDetailForm.Id="@">"@"</a>" 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงรหสัทีใ่ชใ้นลงิคบ์นเรคคอรด์งาน: 

http://"@[html]"<a target=_top 

href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailFo

rm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>" 
 

การเรียงลาํดบัและการจดัลาํดบัคอลมัน์ 
คณุสามารถเลอืกการเรยีงลาํดบัขอ้มลูในคอลมัน์และตรวจสอบวา่คอลมัน์ปรากฏตามลําดบัทีต่อ้งการ คณุสามารถระบุการเรยีงลาํดบัสาํหรบัคอลมัน์อย่างน้อยหนึง่คอลมัน์ทีป่รากฏในการวเิคราะห์ 

ในการเรียงลาํดบัการวิเคราะห์ตามคอลมัน์ 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหค้ลกิไอคอนเมนูสาํหรบัคอลมัน์ทีต่อ้งการ แลว้เลอืก เรยีงลาํดบั 

2 จากเมนูย่อยเรยีงลาํดบั ใหเ้ลอืกอยา่งใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ 

 เรียงลาํดบัจากน้อยไปหามาก เรยีงลาํดบัคอลมัน์โดยทีค่า่น้อยทีส่ดุอยู่บนสดุ และคา่มากทีส่ดุอยู่ตํ่าสดุ 
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 เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย เรยีงลาํดบัคอลมัน์โดยทีค่า่มากทีส่ดุอยู่บนสดุ และคา่น้อยทีส่ดุอยู่ตํ่าสดุ 

 เพ่ิมการเรียงลาํดบัจากน้อยไปหามาก เหมอืนกบัการเรยีงลาํดบัจากน้อยไปหามาก แต่เพิม่ปุ่มลูกศรขึน้และลงใหก้บัสว่นหวัคอลมัน์ 

 เพ่ิมการเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย เหมอืนกบัการเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย แต่เพิม่ปุ่มลูกศรขึน้และลงใหก้บัสว่นหวัคอลมัน์ 

 ล้างการเรียงลาํดบั ลบการตัง้คา่การเรยีงลาํดบัจากคอลมัน์นี้ 

 ล้างการเรียงลาํดบัทัง้หมดในคอลมัน์ทัง้หมด ลบการตัง้คา่การเรยีงลาํดบัทัง้หมดจากคอลมัน์ทัง้หมด 

เมือ่คณุคลกิแทบ็ผลลพัธ์ คอลมัน์จะเรยีงลาํดบัตามการเลอืกของคุณ 

โปรดทราบวา่ ในแทบ็ผลลพัธ์ คณุสามารถแทนทีก่ารเรยีงลาํดบัในคอลมัน์ใดๆ เป็นการชัว่คราวได้โดยการเลือ่นเมาสไ์ปทีค่อลมัน์นัน้ และใชล้กูศรขึ้นและลงเพือ่เรยีงลาํดบัผลลพัธ ์
การเรยีงลาํดบัชัว่คราวเหลา่นี้จะไมไ่ดร้บัการบนัทกึสาํหรบัอนาคต 

เมือ่ต้องการจดัลาํดบัคอลมัน์ใหม่ 

 ในแทบ็เกณฑ์ ใหล้ากคอลมัน์จากตําแหน่งปจัจุบนัไปยงัตําแหน่งใหม่ 
 

เก่ียวกบัการใช้ท่ีอยู่ในรายงาน 
รายงานหลายประเภทจําเป็นตอ้งใชฟิ้ลด์ทีอ่ยู่ ใน Oracle CRM On Demand คณุสามารถสรา้งรายงานเกีย่วกบัทีอ่ยู่ไดส้องวธิ ีโดยขึน้อยู่กบัความตอ้งการของคณุ ในประเภทเรือ่งทีใ่ชง้าน 
โฟลเดอรท์ีอ่ยู่ซึง่มคีาํวา่ เพิม่เตมิ รวมอยู่ในชือ่ (ตวัอย่างเชน่ ทีอ่ยู่ทีเ่รยีกเกบ็ - เพิม่เตมิ) จะแสดงรายงานเกีย่วกบัฟิลด์ทีอ่ยู่มาตรฐานทัง้เกา้ประเภททีร่วมอยู่ใน Oracle CRM On 
Demand สาํหรบัรายละเอยีดในเรือ่งวธิกีารแมปฟิลด์กบัรปูแบบทีอ่ยู่สาํหรบัประเทศต่างๆ โปรดดูที ่เกีย่วกบัการแมปประเทศและทีอ่ยู่ 

ฟิลด์ซึง่รวมจากโฟลเดอรท์ีอ่ยู่แบบเพิม่เตมิจะไมส่ามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิในรายงานได ้ป้ายชือ่ฟิลดจ์ะแสดงเหมอืนเดมิโดยไมค่าํนงึถงึประเทศของแต่ละเรคคอรด์หรอืคา่ดฟีอลต์ประเทศของบรษิทัของผูใ้ชใ้น 
Oracle CRM On Demand 

ฟิลด์ทีอ่ยู่อืน่ๆ สว่นใหญ่ในประเภทเรือ่งทีใ่ชง้าน (ซึง่ไมอ่ยู่ในโฟลเดอร ์เพิม่เตมิ) สามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิไดเ้มือ่รวมในรายงาน 
ฟิลด์ทีแ่สดงจะสอดคลอ้งกบัฟิลด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ดฟีอลต์ประเทศของบรษิทัของผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand อย่างไรกต็าม ฟิลด์ทัง้หมดอาจไมป่รากฏขึน้ 
หากประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรคคอรด์เฉพาะไมต่รงกนักบัคา่ดฟีอลต์ประเทศของบรษิทัของผูใ้ชใ้น Oracle CRM On Demand 
 

การรวมผลลพัธจ์ากหลายรายงานโดยใช้การดาํเนินการเก่ียวกบัเซต็ 
หลงัจากทีคุ่ณเลอืกประเภทเรือ่งและเพิม่คอลมัน์ลงในรายงานแลว้ คณุสามารถรวมเกณฑจ์ากประเภทเรือ่งอืน่ไดโ้ดยใชก้ารดําเนนิการเซต็ 
การดําเนนิการนี้จะรวมผลลพัธ์ของรายงานสองรายงานหรอืมากกวา่ลงในรายงานเดยีว 

หมายเหตุ: ประเภทตวัเลขและขอ้มลูของคอลมัน์ทีเ่ลอืกในแต่ละสว่นประกอบตอ้งเหมอืนกนั ความยาวของคอลมัน์อาจต่างกนัได ้

ตารางต่อไปนี้แสดงตวัดําเนนิการเกีย่วกบัเซต็และอธบิายผลทีเ่กดิขึน้กบัผลลพัธ์ของตวัดําเนนิการ 

ตวัดาํเนินการเก่ียวกบัเซต็ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผลลพัธ ์

Union แสดงแถวทีไ่ม่ซํ้ากนัจากรายงานทัง้หมด 

Union All แสดงทกุแถวจากรายงานทัง้หมดรวมทัง้แถวทีซ่ํ้ากนั 

Intersect แสดงแถวทีม่เีหมอืนกนัอยู่ในรายงานทัง้หมด 

Minus แสดงแถวจากรายงานแรกทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในรายงานอืน่ๆ 
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การรวมผลลพัธ์จากหลายรายงาน 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ใหค้ลกิเครือ่งหมายบวกในสว่นขัน้สงู แลว้คลกิ รวมเขา้กบัการวเิคราะหท์ีค่ลา้ยกนั 

2 ในกลอ่งโตต้อบประเภทเรือ่ง ใหเ้ลอืกประเภทเรือ่งทีม่ขีอ้มลูทีค่ณุตอ้งการรวมกบัคอลมัน์ในรายงานของคณุ 

ประเภทเรือ่งสามารถเป็นประเภทเรือ่งเดยีวกบัทีใ่ชก้บัคอลมัน์ทีม่อียู่ในรายงานหรอืเป็นประเภทเรือ่งอืน่ 

เพจการดําเนนิการเกีย่วกบัเซต็ จะปรากฏขึน้ 

3 ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพือ่สรา้งรายงานทีร่วมกนั 

4 คลกิปุ่ม เซต็ แลว้เลอืกประเภทการดําเนนิการ 

5 เลอืกคอลมัน์จากพืน้ทีก่ารเลอืกเพือ่รวมเขา้กบัรายงานแรก 

6 หากจําเป็น ใหก้าํหนดฟิลเตอรส์าํหรบัใชง้านกบัพื้นทีห่วัเรือ่งปจัจบุนั 

7 เพิม่พืน้ทีห่วัเรือ่งเพิม่เตมิโดยคลกิ แกไ้ข ในสว่นการดําเนนิการเกีย่วกบัเซต็ แลว้เลอืก จดัทาํเกณฑใ์หม ่

8 แกไ้ขคณุสมบตัขิองคอลมัน์ (จดัรปูแบบคอลมัน์ เรยีงลาํดบั) สาํหรบัการรวมรายงานโดยคลกิ คอลมัน์ผลลพัธ์ ในสว่นการดําเนินการเกีย่วกบัเซต็ 

การดําเนนิการนี้จะแสดงคอลมัน์ผลลพัธ์พรอ้มดว้ยปุ่มทีค่ณุสามารถใชใ้นการแกไ้ขรปูแบบและการเรยีงลาํดบั 
 

ขัน้ตอนท่ี 2: การตรวจสอบผลลพัธแ์ละการจดัทาํโครงร่าง 
หลงัจากทีคุ่ณกาํหนดเกณฑ์แลว้ คณุควรจะจดัทาํโครงร่างสาํหรบัการวเิคราะหข์องคุณ ในขัน้ตอนนี้ คณุสามารถเพิม่มมุมองเพิม่เตมิใหก้บัโครงรา่งของคณุ 
ซึง่จะปรากฏขึน้ทีด่า้นลา่งของโครงรา่งของคุณในตอนแรก คณุสามารถเพิม่ยอดรวมย่อยและยอดรวมลงในคอลมัน์ของคุณได ้

มมุมองจะใชค้ณุสมบตักิารนําเสนอเพือ่ชว่ยคณุในการพจิารณาผลลพัธ์ทีไ่ดอ้ย่างมคีวามหมายและลกึซึง้ คณุสามารถเพิม่มมุมองทีห่ลากหลายใหก้บัผลลพัธ ์เชน่ กราฟและ Pivot Table 
ทีจ่ะทาํใหค้ณุสามารถดูขอ้มลูรายละเอยีด ขอ้ความอธบิาย และรายการของฟิลเตอรซ์ึง่เคยใชใ้นการจํากดัผลลพัธ์ และอืน่ๆ 

เมือ่คณุรนัรายงานใหม ่ผลลพัธ์ทีแ่สดงในเบื้องตน้คอืตาราง โดยมชีือ่เรือ่งนําหน้าตาราง ซึง่ระบบไดด้ําเนนิการรวมมมุมองชือ่ซึง่แสดงชือ่ของรายงานทีบ่นัทกึ 
และมุมมองตารางซึง่แสดงผลลพัธ์ในตารางทัว่ไปทีใ่ชร้ปูแบบ การเรยีงลาํดบั และตวัเลอืกอื่นๆ ทีร่ะบุในขัน้ตอนกาํหนดเกณฑ ์คณุสามารถปรบัแต่งหรอืลบมมุมองทีม่อียู่เหลา่นี้ของรายงาน 
เพิม่มมุมองอืน่ๆ ตลอดจนรวมและวางตําแหน่งมุมมองไดท้กุทีภ่ายในพืน้ทีท่าํงานได้ 

การจดัเตรยีมมุมมองของผลลพัธ์ในแบบหลายมุมมองสามารถช่วยใหค้ณุระบุแนวโน้มและความสมัพนัธ์ต่างๆ ของขอ้มลูได ้และคณุสามารถบนัทกึรายงานพรอ้มกบัชดุของมมุมองต่างๆ ได ้

คณุกาํหนดโครงรา่งของรายงานของคณุในแทบ็ผลลพัธ ์โครงรา่งของคุณสามารถรวมมุมมองใดๆ ทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 

โครงร่าง คาํอธิบาย 

ชือ่ ใชม้มุมองนี้เพือ่รวมชือ่และชือ่ย่อย ชือ่ทีบ่นัทกึไวข้องผลลพัธ์ ตลอดจนสญัลกัษณ์แบบกาํหนดเองเพือ่ระบุผลลพัธ์ 
สาํหรบัวธิใีชข้องผลลพัธ์แต่ละแบบ คณุสามารถรวมไอคอนวธิใีชซ้ึง่เชือ่มโยงไปยงัเพจ HTML ใดๆ 
หรอืไซต์ทีม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัรายงานหรอืผลลพัธ์ได ้
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ตาราง ใชม้มุมองนี้เพือ่แสดงขอ้มลูในรปูแบบคอลมัน์ 
คณุสามารถเลอืกทีจ่ะแสดงจะขอ้มลูทลีะหน้าซึง่สะดวกสาํหรบัการแสดงชดุของผลลพัธ์ขนาดใหญ่ต่างๆ 
ตลอดจนควบคมุขนาดของหน้าและตําแหน่งของการควบคมุเพจ ตารางสนบัสนุนรปูแบบทีห่ลากหลายและสามารถรวมกราฟิก ลงิค ์และอืน่ๆ 
ไวไ้ดโ้ดยใชโ้ปรแกรมจดัรปูแบบทีก่าํหนดเอง ซึง่การใชมุ้มมองตารางนี้ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเปลีย่นรปูแบบของหวัขอ้ตารางได ้

กราฟ ใชม้มุมองนี้ เพือ่ลากและวางคอลมัน์ต่างๆ ลงในกราฟโครงรา่ง คณุสามารถควบคุมชือ่ ตําแหน่งของคาํอธบิาย ชือ่แกน 
และป้ายขอ้มลูไดโ้ดยสมบูรณ์ คณุสามารถควบคุมขนาดและมาตราสว่นของกราฟ ตลอดจนควบคุมสตี่างๆ โดยใชส้ไตลช์ทีได ้นอกจากนี้ 
คณุยงัสามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิของผลลพัธ์ไดด้ว้ย ประเภทของกราฟทีส่นบัสนุนประกอบดว้ย กราฟแทง่ กราฟคอลมัน์ กราฟเสน้ กราฟพืน้ที ่
กราฟวงกลม กราฟกระจาย กราฟฟองอากาศ และประเภทย่อยต่างๆ ทีก่าํหนดเอง เชน่ สองมติ ิสามมติ ิแบบสมับูรณ์ แบบกลุม่ แบบซอ้น 
แบบผสม และแบบกําหนดเอง เป็นตน้ 

Pivot Table ใชม้มุมองนี้หากคณุตอ้งการสบัเปลีย่นระหวา่งแถว คอลมัน์ และสว่นหวัของสว่นต่างๆ เพือ่ใหไ้ดม้มุมองทีแ่ตกต่างออกไป 
คณุสามารถลากและวางสว่นหวัเพือ่สบัเปลีย่นผลลพัธ ์Pivot ดูตวัอย่าง และใชก้ารตัง้คา่ต่างๆ ผูใ้ชส้ามารถนาวเิกต Pivot Table 
และดูขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ผูใ้ชส้ามารถสรา้ง Pivot Table ทีซ่บัซอ้นซึง่แสดงการรวมและยอดรวมต่างๆ ทีไ่มส่มัพนัธ์ถดัจากจากขอ้มลู 
Pivot ซึง่ทาํใหก้ารวเิคราะหม์คีวามยดืหยุ่น ส◌ําหรบัชดุผลลพัธ์แบบอนิเตอรแ์อคทฟี สามารถวางอลีเิมนต์ในหน้าต่างๆ 
เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเลอืกอลีเิมนต์ได ้เชน่เดยีวกนักบัมมุมองตาราง สามารถจดัรปูแบบอลีเิมนต์ไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมจดัรปูแบบ 

เกจ ใชม้มุมองเกจเพือ่แสดงผลลพัธ์ในรปูของเกจต่างๆ เชน่ ไดอลัเกจ บารเ์กจ และเกจในรปูแบบบลับ์ เป็นตน้ 

ฟิลเตอรท์ีใ่ชง้าน ใชม้มุมองนี้เพือ่แสดงฟิลเตอรท์ีใ่ชง้านอยู่ในรายงาน 

ขอ้ความแบบสแตตกิ ใชม้มุมองนี้เพือ่รวมขอ้ความแบบสแตตกิไวใ้นผลลพัธ์ คณุสามารถใช ้HTML เพือ่รวมแบนเนอร,์ แถบขอ้ความเลือ่น, ออบเจกต์ 
Active-X, แอปเพลต็ Java, ลงิค,์ คําสัง่, คาํอธบิาย, กราฟิก และอืน่ๆ ลงในผลลพัธ์ได ้

คาํอธบิาย ใชม้มุมองคาํอธบิายเพือ่อธบิายความหมายของการจดัรปูแบบพเิศษทีใ่ชใ้นผลลพัธ์ เชน่ ความหมายของสแีบบกาํหนดเองต่างๆ ทีใ่ชใ้นเกจ 

เครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ ใชเ้ครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเปลีย่นคอลมัน์ทีจ่ะแสดงในการวเิคราะหไ์ดแ้บบไดนามกิ 
ซึง่ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูในมติติ่างๆ และเปลีย่นเนื้อหาของผลลพัธ์แบบไดนามกิได ้

เครือ่งมอืเลอืกมมุมอง ใชม้มุมองเครือ่งมอืเลอืกมมุมองเพือ่เลอืกมมุมองเฉพาะของผลลพัธ์จากมมุมองทีบ่นัทกึไว ้เมือ่วางลงบนแผงควบคมุ 
เครือ่งมอืเลอืกมมุมองจะแสดงเป็นรายการดรอปดาวน์เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเลอืกได้ 

กราฟเป้าหมาย ใชม้มุมองนี้ เพือ่แสดงกราฟสามมติซิึง่ใชแ้สดงเป้าหมายและคา่ทีไ่ดต้ามจรงิโดยการใชป้รมิาณ ระดบั และส ี
ซึง่เป็นประโยชน์ในการแสดงคา่เป้าหมายต่างๆ ซึง่ลดลงตามเวลา เชน่ ไปป์ไลน์การขาย เป็นตน้ 

อธบิาย ใชม้มุมองนี้เพือ่แสดงผลลพัธ์ตา่งๆ ในรปูของขอ้ความในหนึง่ย่อหน้าหรอืมากกวา่ 
คณุสามารถป้อนประโยคทีม่คีา่สาํหรบัแทนทีข่องแต่ละคอลมัน์ลงในผลลพัธ์ และระบุวธิกีารแยกแถวต่างๆ คณุสามารถรวม HTML หรอื 
JavaScript ทีก่าํหนดเองเพือ่ระบุวธิกีารแสดงขอ้มลูได ้
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แถบขอ้ความเลือ่น ใชม้มุมองนี้เพือ่แสดงผลลพัธ์ตา่งๆ 
ของรายงานในรปูของแถบขอ้ความเลือ่นหรอืขอ้ความเลือ่นซึง่มรีปูแบบทีเ่หมอืนกบัแถบขอ้ความเลือ่นของหุน้ทีว่ ิง่แสดงอยู่ในเวบ็ไซต์ทางการเงนิ

หลายแหง่ มมุมองนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรยีกความสนใจใหก้บัผลลพัธ์หรอืสาํหรบัขอ้มลูทีพ่ ึง่เกดิขึน้ 
คณุสามารถควบคมุขอ้มลูทีจ่ะแสดงและการเลือ่นของขอ้มลูภายในเพจได ้มมุมองนี้สนบัสนุนรปูแบบทีห่ลากหลาย และสามารถรวมกราฟิก ลงิค ์
และอืน่ๆ ไวไ้ดโ้ดยใชโ้ปรแกรมจดัรปูแบบทีก่าํหนดเอง 

ไมม่ผีลลพัธ์ ใชม้มุมองนี้เพือ่ระบุการแสดงขอ้ความอธบิาย ถา้รายงานไมไ่ดแ้สดงผลลพัธ์ใดๆ 

สาํหรบัข้อมลูเพ่ิมเติม 
คลกิทีห่วัขอ้เพือ่ดูคาํแนะนําทลีะขัน้ตอนเพือ่ดําเนนิการต่อไปนี้: 

 การเพิม่ชือ่ใหก้บัผลลพัธ์ (ในหน้า 992) 

 การเพิม่ตารางใหก้บัผลลพัธ์ (ในหน้า 993) 

 การแสดงผลลพัธ์ในกราฟ (ในหน้า 994) 

 การแสดงผลลพัธ์การวเิคราะหใ์น Pivot Table (ในหน้า 1007) 

 การแสดงผลลพัธ์เป็นเกจโดยใชม้มุมองเกจ (ในหน้า 1015) 

 การแสดงฟิลเตอรท์ีใ่ชก้บัผลลพัธ์การวเิคราะห ์(ในหน้า 1019) 

 การเพิม่ขอ้ความสว่นเพิม่ใหก้บัผลลพัธ์ (ในหน้า 1020) 

 การเพิม่คาํอธบิายในรายงานโดยใชม้มุมองคาํอธบิาย (ในหน้า 1022) 

 การใหผู้ใ้ชส้ามารถเปลีย่นคอลมัน์ในรายงาน (ในหน้า 1022) 

 การอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ลอืกมุมมองเฉพาะโดยใชม้มุมองเครือ่งมอืเลอืกมมุมอง (ในหน้า 1023) 

 การแสดงผลลพัธ์ในกราฟเป้าหมาย (ในหน้า 1024) 

 การเพิม่ขอ้ความคาํอธบิายในผลลพัธ์ (ในหน้า 1025) 

 การแสดงผลลพัธ์ในแถบขอ้ความเลือ่น (ในหน้า 1028) 

 การอเลติผูใ้ชเ้มือ่ไมม่ขีอ้มลู (ในหน้า 1030) 

 
 

การเพ่ิมช่ือให้กบัผลลพัธ ์
ใชม้มุมองชือ่ เพือ่เพิม่ชือ่, ชือ่ย่อย, โลโก,้ ลงิคไ์ปยงัเพจวธิใีชอ้อนไลน์แบบกาํหนดเอง และตวับนัทกึเวลา ลงในผลลพัธ์ สามารถกาํหนดรปูแบบชือ่และชือ่ย่อยได ้

มมุมองชือ่ จะถูกเพิม่เป็นมมุมองแรกในผลลพัธ์เสมอ 

ในการทาํงานกบัมุมมองชือ่ 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 
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 ในการเพิม่มมุมองชือ่ใหม่ ใหค้ลกิปุ่ม มมุมองใหม ่แลว้เลอืกชือ่จากรายการดรอปดาวน์ 

 ในการแกไ้ขมมุมองชือ่ทีม่อียู่ ใหค้น้หามุมมองชือ่ แลว้คลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง 

2 ในกลอ่งขอ้ความชือ่ ใหป้้อนขอ้ความทีจ่ะแสดงเป็นชือ่ 

หากคุณไม่ระบุชือ่ ชือ่รายงานทีบ่นัทกึจะถูกนํามาใชเ้ป็นชือ่ สว่นรายงานทีไ่มไ่ดบ้นัทกึกลอ่งขอ้ความชือ่จะไมม่ขีอ้มลู 

3 หากคุณไมต่อ้งการใหแ้สดงชือ่รายงานทีบ่นัทกึไว ้ใหย้กเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย แสดงชือ่ทีบ่นัทกึไว ้

หากเลอืกชอ่งทําเครือ่งหมายนี้ไว ้ชือ่ทีบ่นัทกึจะแสดงใตข้อ้ความในกลอ่งขอ้ความชือ่ (หากมขีอ้ความนี้อยู่) 

4 (ไมจ่ําเป็น) หากคุณตอ้งการใหแ้สดงภาพโลโกห้รอืกราฟิกอืน่ ใหร้ะบุพาธทีเ่หมาะสมในกลอ่งขอ้ความโลโก ้

ภาพจะแสดงทางดา้นซา้ยของขอ้ความชือ่ ผูใ้ชท้ัง้หมดทีดู่รายงานจะสามารถเขา้ดูภาพหรอืกราฟิกได ้

5 (ไมจ่ําเป็น) ในกลอ่งขอ้ความชือ่ย่อย ใหป้้อนขอ้ความทีจ่ะแสดงเป็นชือ่ย่อย 

ขอ้ความชือ่ย่อยจะอยู่ตอ่จากชือ่ตามจรงิโดยขึน้บรรทดัใหม่ 

6 หากคุณตอ้งการเพิม่การกําหนดรปูแบบเพิม่เตมิสําหรบัชือ่หรอืชือ่ย่อย ใหท้าํดงันี้: 

a คลกิปุ่ม แกไ้ข ทางดา้นขวาของกลอ่งโตต้อบชือ่และชือ่ย่อย 

b เลอืกตวัเลอืกแบบอกัษร เซลล ์และเสน้ขอบ แลว้คลกิ ตกลง 

หมายเหตุ: หากคุณป้อนหวัขอ้ใหม่ หวัขอ้ใหมจ่ะแทนชือ่หรอืชือ่ย่อยเดมิ 

7 หากคุณตอ้งการแสดงวนัทีห่รอืเวลาทีจ่ดัทาํรายงาน ใหเ้ลอืกตวัเลอืกตวับนัทกึเวลาหนึง่ตวัจากรายการดรอปดาวน์เวลาเริม่ต้น 

8 หากคุณตอ้งการแสดงลงิคไ์ปยงัวธิใีชห้รอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีก่าํหนดเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายงาน ใหป้้อน URL ทีเ่หมาะสมในกลอ่งขอ้ความ URL วธิใีช ้

URL ตอ้งเป็น URL ทีเ่ขา้ใชไ้ดส้าํหรบัผูใ้ชท้ัง้หมดทีจ่ะดูรายงานนี้ 

9 เมือ่คณุดาํเนนิการแลว้เสรจ็ คณุสามารถบนัทกึรายงานไดใ้นมมุมองชือ่ 
 

การเพ่ิมตารางให้กบัผลลพัธ ์
ใชม้มุมองตารางแสดงผลลพัธ์ในตารางมาตรฐาน ผูใ้ชส้ามารถนาวเิกตและดูขอ้มลูเพิม่เตมิในผลลพัธ์ คณุสามารถเพิม่ยอดรวมทัง้หมดและยอดรวมของคอลมัน์ กาํหนดตารางและสว่นหวัคอลมัน์ 
และเปลีย่นแปลงสตูรหรอืกฎการรวมสาํหรบัคอลมัน์ อกีทัง้สามารถแกไ้ขคุณสมบตัขิองคอลมัน์เพือ่ควบคมุการแสดงผลและโครงรา่งของคอลมัน์และขอ้มลูในคอลมัน์ 
และกาํหนดรปูแบบทีจ่ะใชเ้ฉพาะเมือ่ขอ้มลูในคอลมัน์ตรงตามเงือ่นไขทีก่าํหนดเทา่นัน้ 

คณุสามารถกาํหนดการควบคมุเพจและจํานวนแถวต่อเพจ แสดงคอลมัน์และสว่นหวัตาราง ใชก้ารกาํหนดรปูแบบแถบสเีขยีว และใชก้ารเรยีงลาํดบัคอลมัน์ หากเลอืกการเรยีงลาํดบัคอลมัน์ไว ้
สว่นหวัคอลมัน์ของคอลมัน์ทีเ่รยีงลาํดบัไดจ้ะแสดงเป็นตวันูนเลก็น้อย 

มมุมองตารางจะถูกเพิม่ในผลลพัธ์เป็นมุมมองทีส่องเสมอ 

ยอดรวมทัง้หมดของคอลมัน์ทีม่กีฎการรวม คา่เฉลีย่ ในมมุมองตารางและตาราง Pivot จะแตกต่างกนั ในมมุมองตาราง ยอดรวมทัง้หมดของคอลมัน์ทีม่กีฎการรวม คา่เฉลีย่ จะคาํนวณจากฐานขอ้มลู 
(ผลรวมหารดว้ยจํานวนนบั) ในตาราง Pivot ยอดรวมทัง้หมดจะเป็นคา่เฉลีย่ของแถวในชดุผลลพัธ ์

จํานวนรวมสดุทา้ยจะไมใ่ชฟิ้ลเตอรใ์นการวดัเมือ่ทําการรวมผลลพัธ์ ตวัอย่างเชน่ หากคุณมรีายงานทีม่คีอลมัน์ชือ่บรษิทัและการวดัจํานวนโอกาสทางการขาย 
โดยมกีารฟิลเตอรโ์อกาสทางการขายทีม่ากกวา่หรอืเทา่กบั 10 จํานวนรวมจะไมส่นใจฟิลเตอรใ์นการวดัดงักลา่ว และจะรวมโอกาสทางการขายทัง้หมดแทน 

หมายเหตุ: การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิในคอลมัน์ในมมุมองตาราง (เชน่ รปูแบบคอลมัน์ ลาํดบัคอลมัน์ การเรยีงลาํดบั สตูร และอืน่ๆ) จะแสดงในแทบ็เกณฑ ์
และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในแทบ็เกณฑจ์ะปรากฏในมมุมองตาราง 
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ในการทาํงานกบัมุมมองตาราง 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมองตารางใหม ่ใหค้ลกิปุ่ม มมุมองใหม ่และเลอืกตารางจากรายการดรอปดาวน์มุมมอง 

 ในการแกไ้ขมมุมองตารางทีม่อียู่ ใหค้น้หาตาราง แลว้คลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองตาราง 

พืน้ทีท่าํงานจะแสดงตวัเลอืกและการตัง้คา่ของมุมมอง 

2 ในการระบุยอดรวม ใหด้ําเนนิการต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่ยอดรวมทัง้หมด ใหค้ลกิปุ่ม ยอดรวมทัง้หมด ทีด่า้นบน (คลกิทีปุ่่ม ยอดรวมทัง้หมด อกีครัง้เพือ่ดูเมนูในตวัเลอืกนี้) 

 ในการเพิม่ยอดรวมเฉพาะคอลมัน์ ใหค้ลกิปุ่ม ยอดรวมตาม สาํหรบัคอลมัน์นัน้ และตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืกตวัเลอืกยอดรวมตามรายงาน (คลกิปุ่ม ยอดรวมตาม 
อกีครัง้เฉพาะคอลมัน์นัน้เพือ่ดูเมนูทีม่ตีวัเลอืกนี้) 

หมายเหตุ: ปุ่ม ยอดรวมตาม มเีฉพาะคอลมัน์ทีส่ามารถรวมยอดตามไดเ้ทา่นัน้ โดยปกตคิอลมัน์นี้จะมคีา่ซํ้าทีจ่ะถูกรวมเป็นยอดรวม หากไมไ่ดเ้ลอืกตวัเลอืก ยอดรวมตามรายงาน 
ระบบจะคาํนวณยอดรวมตามชดุผลลพัธ์ทัง้หมด กอ่นใชฟิ้ลเตอรใ์นการวดั 

3 ในการแกไ้ขคณุสมบตัสิาํหรบัคอลมัน์ หรอืในการระบุการกาํหนดรปูแบบทีจ่ะใชห้ากขอ้มลูในคอลมัน์ตรงกบัเงือ่นไขทีก่าํหนด ใหค้ลกิปุ่ม ตวัเลอืก 

กลอ่งโตต้อบ แกไ้ขรปูแบบคอลมัน์ จะปรากฏใหค้ณุเลอืก: 

 สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการกําหนดรปูแบบคอลมัน์และการเพิม่การกาํหนดรปูแบบเงือ่นไข โปรดดูที ่การแกไ้ขคณุสมบตัคิอลมัน์ (ในหน้า 976) 

4 เมือ่คณุดาํเนนิการแลว้เสรจ็ คณุสามารถบนัทกึรายงานพรอ้มมุมมองตารางได ้

ในการระบุการควบคมุเพจและจาํนวนแถวต่อเพจ ให้แสดงส่วนหวัคอลมัน์และตาราง ใช้การกาํหนดรปูแบบแถบสีเขียว และเปิดใช้เรียงลาํดบัคอลมัน์ 

1 ทีม่มุมองตาราง ใหค้ลกิทีปุ่่ม แกไ้ขคณุสมบตัมิมุมองตาราง ใกลก้บัดา้นบนของพืน้ทีท่ํางาน 

2 ทาํการเลอืกตวัเลอืกต่างๆ 
 

การแสดงผลลพัธใ์นกราฟ 
ใชม้มุมองกราฟเพือ่วางตําแหน่งคอลมัน์ในกราฟ และปรบัแต่งชือ่ ทีต่ัง้คาํอธบิาย ชือ่แกน ป้ายขอ้มลู ขนาด และมาตราสว่น คณุสามารถเลอืกกราฟได ้เชน่ กราฟเสน้ หรอืกราฟแทง่ 
ประเภทย่อยของกราฟ เชน่ 2 มติ ิและรปูแบบคอลมัน์ เชน่ รปูรา่งและรปูแบบการเตมิ รวมทัง้สามารถตัง้คา่ขอบและส ีและควบคุมลกัษณะเฉพาะอืน่ๆ ของกราฟได ้
ผูใ้ชส้ามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิของผลลพัธ์ในมมุมองกราฟได ้

ตวัเลอืกกราฟประกอบดว้ย กราฟพืน้ที ่กราฟแท่ง กราฟรปูฟองอากาศ กราฟเสน้ และประเภทอืน่ๆ ประเภทย่อยของกราฟ ไดแ้ก ่2 มติ ิ3 มติ ิสมบูรณ์ คลสัเตอร ์ซอ้น ผสม และกําหนดเอง 

หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิกีารใชง้านกราฟ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี้: 

 กราฟ 

 ปุ่มมมุมองกราฟ 

 สว่นประกอบพืน้ฐานของกราฟ 

หวัขอ้นี้ยงัใหค้าํแนะนําสาํหรบัการดาํเนนิงานต่อไปนี้: 

 การเพิม่หรอืแกไ้ขมมุมองกราฟ 

 การระบุคุณสมบตัทิัว่ไปสาํหรบัมมุมองกราฟ 
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 การควบคมุการแสดงเสน้กรดิในมมุมองกราฟ 

 การระบุตําแหน่งคําอธบิายบนมมุมองกราฟ 

 การตัง้คา่สขีองพืน้หลงั ขอ้ความ และเสน้ขอบในมมุมองกราฟ 

 การเลอืกคอลมัน์ทีจ่ะแสดงเป็นแกนในมมุมองกราฟ 

 การตัง้คา่ตวัเลอืกการกําหนดมาตราสว่นของแกนในมมุมองกราฟ 

 การแกไ้ขเครือ่งหมายมาตราสว่นในมุมมองกราฟ 

 การจดัทาํเครือ่งหมายมาตราสว่นของเสน้ 

 การจดัทาํเครือ่งหมายมาตราสว่นของชว่ง 

 การระบุการตัง้คา่ขัน้สงูสาํหรบัคา่ชว่งและคา่เสน้ 

 การระบุชือ่และป้ายแกนในมมุมองกราฟ 

 การระบุชือ่แกนในมุมมองกราฟ 

 การระบุการทาํงานเมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีก่ราฟ 

 การจดัรปูแบบลกัษณะของชดุกราฟ 

 การเลอืกป้ายขอ้มลูในกราฟวงกลม 

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ใชก้ลไกการสรา้งกราฟของบุคคลทีส่าม ประเภทของกราฟ ขนาด และจํานวนอลีเิมนต์ของกราฟจะมผีลต่อการแสดงแกนหรอืคาํอธบิาย 
แกนหรอืคาํอธบิายจะแสดงหรอืไมข่ ึน้อยู่กบัพื้นทีว่่างทีม่บีนเพจเวบ็เบราเซอร์ ในบางครัง้ คณุอาจแสดงแกนและคาํอธบิายในกราฟไดโ้ดยปรบัการควบคมุความกวา้งและความสงู 

กราฟ 
ตารางต่อไปนี้แสดงกราฟทีม่ใีนรายการดรอปดาวน์ของกราฟ และอธบิายถงึวธิกีารใช ้มกีราฟบางสว่นเทา่นัน้ทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูทุกประเภท คา่ดฟีอลต์ของกราฟ คอื กราฟแทง่แนวดิง่ 

ประเภทกราฟ คาํอธิบาย 

พืน้ที ่ กราฟพื้นทีจ่ะคลา้ยคลงึกบักราฟเสน้ แตกต่างกนัทีพ่ ืน้ทีใ่ตเ้สน้จะทบึ กราฟพืน้ทีน่ี้จะแสดงเปอรเ์ซน็ต์รวมของตวัแปรต่างๆ 

กราฟพื้นทีจ่ะมปีระโยชน์ต่อการสงัเกตการเปลีย่นแปลงของคา่สะสมหรอืเปอรเ์ซน็ต์ในชว่งเวลาหนึง่ ตวัอย่างเชน่ 
คณุสามารถเปรยีบเทยีบกลุม่ต่างๆ เพือ่การประเมนิคา่บางประเภท เชน่ ผลลพัธ ์และแสดงแนวโน้มของกลุม่ 

แทง่แนวนอน ใชก้ราฟแทง่แนวนอนเพือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูโดยการแสดงกราฟแท่งในทศิทางตามแนวนอน 

กราฟแทง่แนวนอนมปีระโยชน์ในการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งรายการทีเ่หมอืนกนั ตวัอยา่งเชน่ 
คณุสามารถเปรยีบเทยีบยอดขายผลติภณัฑท์ีแ่ขง่ขนั ยอดขายผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนัในช่วงเวลาต่างๆ 
หรอืยอดขายผลติภณัฑเ์ดยีวกนัในตลาดต่างๆ 
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ประเภทกราฟ คาํอธิบาย 

ฟองอากาศ กราฟฟองอากาศเป็นการผนัแปรของกราฟจุดกระจาย ซึง่แสดงอลีเิมนต์ขอ้มลูเป็นวงกลม (ฟองอากาศ) โดยกราฟนี้จะแสดงตวัแปร 3 
ตวัแบบ 2มติ ิซึง่คา่หนึง่แทนดว้ยตําแหน่งวงกลมบนแกน X สว่นอกีคา่หนึง่แทนดว้ยตําแหน่งวงกลมบนแกน Y 
และคา่ทีส่ามแทนดว้ยวงกลมในขนาดทีส่มัพนัธ์กนั 

กราฟฟองอากาศมปีระโยชน์ในการพลอ็ตขอ้มลูดว้ยตวัแปรสามตวั และแสดงขอ้มลูทางการเงนิในช่วงเวลาหนึง่ 

คําแนะนํา: ในการจดัทาํกราฟฟองอากาศ ใหพ้ลอ็ตขอ้มลูทีห่นึง่บนแกน x ขอ้มลูทีส่องบนแกน y 
และขอ้มลูทีส่ามบนแกนรศัมขีองฟองอากาศ ขอ้มลูทัง้สามนี้จะถูกพลอ็ตไวส้าํหรบัเลอืกบนแกนระดบั 

แทง่แนวดิง่ กราฟแทง่แนวดิง่ใชใ้นการเปรยีบเทยีบขอ้มลูโดยใชค้อลมัน์แนวดิง่ 

กราฟแทง่แนวดิง่มปีระโยชน์ในการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งรายการทีค่ลา้ยกนั 

เสน้ กราฟเสน้สามารถใชใ้นการพลอ็ตขอ้มลูตา่งๆ 

กราฟเสน้มปีระโยชน์ในการแสดงรปูแบบและแนวโน้มของขอ้มลู 

ผสมเสน้และแทง่ กราฟผสมเสน้และแทง่ใชพ้ลอ็ตชดุขอ้มลูสองชดุดว้ยชว่งทีต่า่งกนั: ชดุหนึง่เป็นกราฟแทง่ และอกีชดุหนึง่เป็นเสน้ทีซ่อ้นบนกราฟแท่ง 

กราฟผสมเสน้และแทง่มปีระโยชน์ในการแสดงความสมัพนัธ์ของแนวโน้มระหวา่งชดุขอ้มลู 

คําแนะนํา: คณุสามารถระบุแบบแทง่และคอลมัน์ผสมกนัได ้แต่ตอ้งมเีพยีงอย่างละหนึง่รายการเทา่นัน้ 
คณุสามารถระบุคอลมัน์ทัง้หมดเป็นเสน้ได ้แต่หากคณุตอ้งการกราฟแทง่เพยีงอย่างเดยีว ใหใ้ชก้ราฟแท่ง 
(เมือ่เลอืกกราฟแทง่เพยีงอย่างเดยีวสาํหรบัประเภทกราฟนี้ บางคอลมัน์ทีเ่ลอืกอาจจะเป็นเสน้) 

พาเรโต กราฟพาเรโตเป็นรปูแบบหนึง่ของกราฟแทง่และกราฟเสน้ ซึง่แสดงเกณฑต์ามลาํดบัจากมากไปหาน้อย ในกราฟประเภทนี้ 
เสน้จะแสดงยอดรวมสะสมของเปอรเ์ซน็ต์ 

กราฟพาเรโตมปีระโยชน์ในการระบุอลีเิมนต์ทีส่าํคญั เชน่ ดทีีส่ดุ แย่ทีส่ดุ หรอืมากทีส่ดุและน้อยทีส่ดุ 

วงกลม กราฟวงกลมแสดงชดุขอ้มลูเป็นเปอรเ์ซน็ต์รวม 

กราฟวงกลมมปีระโยชน์ในการเปรยีบเทยีบสว่นใดสว่นหนึง่จากสว่นทัง้หมด เชน่ ยอดขายของพืน้ทีห่รอืเขต 

กราฟวงกลมแสดงคา่แบบมมุองศา กราฟวงกลมแสดงคา่แบบมมุองศามวีธิกีารพลอ็ตขอ้มลูแบบเดยีวกบักราฟแทง่ แต่จะแสดงขอ้มลูจากจุดศนูย์กลางของกราฟ 
โดยอลีเิมนต์ขอ้มลูแต่ละรายการจะมแีกนแสดงคา่เป็นของตนเอง 

กราฟวงกลมแสดงคา่แบบมมุองศามปีระโยชน์ในการตรวจสอบความทบัซอ้นกนัและการกระจายของขอ้มลู 
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ประเภทกราฟ คาํอธิบาย 

กราฟแสดงคา่แบบจุด กราฟแสดงคา่แบบจุดแสดงคา่ x-y เป็นจุดกระจายแยกกนัภายในกรดิ x-y โดยจะพลอ็ตขอ้มลูอา้งองิตามตวัแปรอสิระ 2 ตวั 
กราฟแสดงคา่แบบจุดจะทาํใหคุ้ณสามารถพลอ็ตจุดขอ้มลูจํานวนมากและสงัเกตการรวมกลุ่มของจุดขอ้มลูได ้

กราฟแสดงคา่แบบจุดมปีระโยชน์ในการสงัเกตความสมัพนัธ์และแนวโน้มของชดุขอ้มลูขนาดใหญ่ 

คําแนะนํา: ในการจดัทํากราฟแสดงคา่แบบจุด ใหพ้ลอ็ตขอ้มลูหนึง่บนแกน x และอกีขอ้มลูหนึง่บนแกน y 
ขอ้มลูเหลา่นี้จะถูกพลอ็ตไวส้าํหรบัเลอืกบนแกนระดบั 

ขัน้บนัได กราฟขัน้บนัไดมคีวามคลา้ยคลงึกบักราฟเสน้ โดยสามารถใชใ้นการพลอ็ตขอ้มลูต่างๆ 

การเลอืกใชก้ราฟจะเป็นการกาํหนดประเภทย่อยของกราฟทีจ่ะปรากฏในรายการดรอปดาวน์ประเภท กราฟบางประเภทจะไม่มปีระเภทย่อย เชน่ 
กราฟฟองอากาศและกราฟวงกลมทีแ่สดงคา่แบบมมุองศาจะไมม่ปีระเภทย่อย คา่ดฟีอลตป์ระเภทย่อยของกราฟ คอื ตวัเลอืก 3 มติ ิถา้ม ีอย่างไรกต็ามขึน้อยู่กบัการเลอืกประเภทของกราฟ 
ซึง่ตวัเลอืกของประเภทย่อยอาจประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้: 

 กราฟพื้นที:่ 3 มติแิละ 2 มติ ิ

 กราฟแทง่: 3 มติ,ิ 2 มติ,ิ ซอ้นแบบ 3 มติ ิและซอ้นแบบ 2 มติ ิ

 กราฟเสน้: 3 มติแิละ 2 มติ ิ

 กราฟพาเรโต: 3 มติแิละ 2 มติ ิ

 กราฟวงกลม: 3 มติแิละ 2 มติ ิ

 กราฟแสดงคา่แบบจุด: แสดงคา่แบบจุดและแสดงคา่แบบจุดพรอ้มเสน้ 

 กราฟขัน้บนัได: 3 มติแิละ 2 มติ ิ

การเลอืกประเภทกราฟของคณุยงัเป็นการกาํหนดรปูแบบทีจ่ะปรากฏในรายการดรอปดาวน์ รปูแบบ อกีดว้ย กราฟบางประเภทจะไมม่รีปูแบบ คา่ดฟีอลต์ของรปูแบบ คอื ระบายสทีบึ ถา้ม ีอย่างไรกต็าม 
ขึน้อยูก่บัการเลอืกประเภทกราฟ ซึง่รปูแบบของกราฟอาจประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้: 

 กราฟพื้นที:่ ระบายสทีบึ และระบายดว้ยลวดลาย 

 กราฟแทง่: สีเ่หลีย่ม ทรงกระบอก ไลร่ะดบั สามเหลีย่ม ขา้วหลามตดั ระบายดว้ยลวดลาย 

 กราฟเสน้: สีเ่หลีย่ม ทรงกระบอก ไลร่ะดบั สามเหลีย่ม ขา้วหลามตดั ระบายดว้ยลวดลาย 

 กราฟพาเรโต: สีเ่หลีย่ม ทรงกระบอก ไลร่ะดบั สามเหลีย่ม ขา้วหลามตดั ระบายดว้ยลวดลาย 

 กราฟวงกลม: ระบายสทีบึ และระบายดว้ยลวดลาย 

ปุ่ มมุมมองกราฟ 
ปุ่มต่างๆ ทีอ่ยู่บนสดุของเพจมมุมองกราฟช่วยใหเ้ขา้ใชง้านการตัง้ค่ากราฟไดห้ลากหลาย ตารางต่อไปนี้อธบิายปุ่มและการตัง้คา่มมุมองกราฟ 

ปุ่ มมุมมองกราฟ คาํอธิบาย 
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ปุ่ มมุมมองกราฟ คาํอธิบาย 

 

คณุสมบติักราฟทัว่ไป ตัง้คา่คณุสมบตัทิัว่ไปของกราฟ เชน่ ชือ่กราฟ การแสดงป้ายขอ้มลู และขนาดกราฟ 

 

ช่ือและป้ายแกน ควบคมุการแสดงชือ่แกนและป้ายขอ้มลูทีด่า้นลา่งของกราฟและดา้นซา้ยของกราฟ 

 

การกาํหนดมาตราส่วนของแกน ตัง้คา่คุณสมบตัมิาตราสว่นของแกน จํานวนเสน้แบ่งขอ้มลู และประเภทของมาตราสว่น 

 

ตวัเลือกการสร้างกราฟเพ่ิมเติม ควบคุมตวัเลอืกการสรา้งกราฟเพิม่เตมิดงัตอ่ไปนี้: 

 การแสดงเสน้กรดิบนกราฟ 

 ตําแหน่งของคาํอธบิาย และมตีวัเลอืกในการปรบัขนาดคาํอธบิาย 

 พืน้หลงั ขอ้ความ และสเีสน้ขอบ 

 ลกัษณะทีผู่ใ้ชโ้ตต้อบกบักราฟเมือ่คลกิทีปุ่่ม เชน่ การดูขอ้มลูระดบัลา่งเพิม่เตมิ 
หรอืการนาวเิกตโดยอตัโนมตัไิปยงัรายงานทีเ่กีย่วขอ้งทีบ่นัทกึไวห้รอืเวบ็ไซต์ 

 

จดัรปูแบบข้อมูลกราฟ ใหค้ณุจดัรปูแบบลกัษณะของชดุกราฟได ้เชน่ ส ีความกวา้งของเสน้ และสญัลกัษณ์ของเสน้ 

 

คณุสมบติัขัน้สูง สาํหรบักราฟวงกลม ใหค้ณุเลอืกป้ายของขอ้มลูได ้

ส่วนประกอบพืน้ฐานของกราฟ 
คณุสามารถกาํหนดสว่นประกอบพืน้ฐานของกราฟได ้ตารางดงัต่อไปนี้อธบิายองคป์ระกอบทีค่ณุสามารถกาํหนดเองได ้ 

หมายเหตุ: สว่นประกอบบางอย่างจะมใีนกราฟบางประเภทเทา่นัน้ เชน่ กราฟวงกลมไม่มแีกน ประเภทกราฟทีคุ่ณเลอืกจะกาํหนดวา่สว่นประกอบใดสามารถใชง้านได ้

ส่วนประกอบของกราฟ คาํอธิบาย 

ป้ายการวดั ควบคุมตําแหน่งและการจดัรปูแบบสว่นหวัของคอลมัน์สาํหรบัขอ้มลูในสว่นการวดั 
นอกจากนี้ยงัมคีวามสามารถในการรวมยอดรวมและการเรยีงลาํดบั หากมกีารวดัเพยีงหนึง่รายการ คณุสามารถแยกอลีเิมนตน์ี้ออกได้ 

คาํอธบิาย ใชค้าํอธบิายในการอธบิายกราฟ คณุสามารถระบุตําแหน่งและย่อคาํอธบิายได ้

แกน เสน้แนวนอนและแนวดิง่ทีร่ะบุมาตราสว่นของกราฟ คณุสามารถระบุแกนแนวนอนและแกนแนวดิง่ของกราฟได ้

เสน้กรดิ แมทรกิซข์องเสน้แนวนอนและแนวดิง่ทีช่่วยใหค้ณุเชือ่มโยงจุดใดๆ ในกราฟกบัแกนได้ คณุสามารถระบุสขีองเสน้กรดิได ้

เครือ่งหมายมาตราสว่น ระบุมาตราสว่นของกราฟ คณุสามารถระบุคุณสมบตั ิเชน่ ตําแหน่ง ขนาด ส ีความกวา้งของเสน้ และชว่งได ้

ดูขอ้มลูเพิม่เตมิ แสดงรายละเอยีดเพิม่เตมิ คณุสามารถระบุวา่ผูใ้ชส้ามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มลูทีแ่สดงในกราฟไดห้รอืไมแ่ละอย่างไร 
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ส่วนประกอบของกราฟ คาํอธิบาย 

ชือ่ ระบุชือ่ทีจ่ะอธบิายกราฟ 

ชือ่แกน ป้าย และขอ้จํากดั ระบุวา่คณุตอ้งการใหช้ือ่และป้ายมาตราสว่นปรากฏบนแกนของกราฟหรอืไมแ่ละอย่างไร 

ชดุกราฟ อลีเิมนต์รปูแบบลกัษณะของชดุกราฟ เชน่ ส ีความกวา้งของเสน้ และสญัลกัษณ์ของเสน้ คณุสามารถใชก้ารจดัรปูแบบตามกฎไดด้ว้ย เชน่ 
การใชส้เีมือ่ตําแหน่งของชดุมคีา่เทา่กบัคา่ทีร่ะบุ 

เสน้แบ่งขอ้มลู แยกย่อยเครือ่งหมายมาตราสว่นบนแกนเพือ่เพิม่รายละเอยีด 

ป้ายขอ้มลู แสดงคา่ตวัเลขของขอ้มลูเมือ่คณุเลือ่นเมาสไ์วบ้นกราฟ 

การเพ่ิมหรือแก้ไขมมุมองกราฟ 
หมายเหตุ: หากคุณเลอืกกราฟทีไ่มส่ามารถใชร้่วมกบัผลลพัธ์ได ้ผลลพัธ์จะไมแ่สดง 

ในการเพิม่หรือแก้ไขมุมมองกราฟ 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมองกราฟใหม ่ใหค้ลกิ มมุมองใหม่ และเลอืก กราฟ 

 ในการแกไ้ขมมุมองกราฟทีม่อียู่ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองกราฟ 

พืน้ทีท่าํงานจะแสดงตวัเลอืกและการตัง้คา่ของมุมมอง 

2 เลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการในฟิลด์กราฟ ประเภท และรปูแบบ 

การเลอืกในฟิลด์กราฟ เชน่ วงกลมหรอืเสน้ จะกําหนดตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัประเภทและสไตล์ สาํหรบักราฟบางประเภท จะมปีระเภทย่อยหรอืประเภทดฟีอลตเ์ทา่นัน้ 

เมือ่คณุเลอืกจากรายการดรอปดาวน์ มมุมองกราฟจะเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการเลอืกของคณุ 

คําแนะนํา: คณุสามารถเพิม่คอลมัน์ในกราฟขณะทีคุ่ณอยู่ในเพจมมุมองกราฟได้ โดยคลกิชือ่ของฟิลด์สาํหรบัแต่ละคอลมัน์ในประเภทเรือ่งทีใ่ชง้าน 
หรอืคณุสามารถนาวเิกตไปยงัแทบ็เกณฑเ์พือ่เพิม่คอลมัน์เพิม่เตมิ คอลมัน์ทีค่ณุเพิม่ในเพจมมุมองกราฟจะถูกเพิม่ในรายงานโดยรวม คณุสามารถดูคอลมัน์ในแทบ็เกณฑ์และในมมุมองอืน่ๆ 
รวมทัง้ในเพจมุมมองกราฟ ในการลบคอลมัน์จากกราฟ คณุตอ้งนาวเิกตไปยงัแทบ็เกณฑ์ และคลกิปุ่ม ลบคอลมัน์ สาํหรบัคอลมัน์นัน้ๆ 

3 ใชปุ้่มทีอ่ยู่บนสดุของเพจมมุมองกราฟเพือ่ระบุการตัง้คา่กราฟเพิม่เตมิ 

4 ในการดูผลการเปลีย่นแปลง ใหค้ลกิ แสดงผลขอ้มลูใหม ่

คณุสามารถคลกิ แสดงผลขอ้มลูใหม ่ไดท้กุเมือ่ทีต่อ้งการรเีฟรชมุมมองกราฟ 

5 ในการลบการเปลีย่นแปลงและเริม่ใชง้านจากกราฟเริม่แรก ใหค้ลกิ เรยีกคา่ดฟีอลต์เดมิ 

6 ในการปรบัขนาดกราฟ ใหใ้ชแ้ถบเลือ่นแนวนอนและแนวดิง่ 

7 บนัทกึรายงาน 

การระบคุณุสมบติัทัว่ไปของกราฟในมมุมองกราฟ 
คณุสามารถตัง้คา่คณุสมบตัทิัว่ไปของกราฟได ้เชน่ ชือ่และลกัษณะทีแ่สดงของป้ายขอ้มลู 
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ป้ายขอ้มลูถูกเปิดใชง้านตามคา่ดฟีอลต์สาํหรบักราฟประเภท 2 มติ ิทีเ่ลอืก  

การตัง้คา่ดฟีอลต์ขนาดกราฟ คอืการกาํหนดมาตราสว่นอลีเิมนต์ทัง้หมดของกราฟทีม่อียู่ รวมทัง้ความกวา้งและความสงู ใหเ้หมาะสมกบัพื้นทีว่า่งทีม่อียู่ 
ความสงูและความกวา้งของกราฟจะคงสดัสว่นทีเ่หมาะสมเมือ่ขนาดของกราฟเปลีย่นแปลง กราฟจะปรบัขนาดอลีเิมนต์ของกราฟโดยอตัโนมตั ิขนาดทีแ่กไ้ขจะเป็นไปตามพืน้ทีว่า่งทีม่อียู่ในกราฟนัน้ 
คณุสามารถระบุขนาดคงทีส่าํหรบักราฟไดใ้นกลอ่งโตต้อบคณุสมบตักิราฟทัว่ไป ขนาดคงทีจ่ะแทนทีข่นาดดฟีอลต ์

หมายเหตุ: กราฟสามารถขยายไดอ้ย่างมาก หากจํานวนรายการทีก่าํลงัจดัทาํกราฟเพิม่ข ึน้อย่างมาก 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุจดัทาํรายงานแสดงยอดขายของผลติภณัฑ ์3 รายการ จดัทาํกราฟผลลพัธ์ดว้ยยอดขายทีแ่สดงเป็น 3 คอลมัน์ และกาํหนดขนาดของกราฟใหใ้ชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 25 
เปอรเ์ซน็ต์ของเพจ หากมกีารรนัรายงานในภายหลงัและแสดงผลติภณัฑ ์6 รายการ กราฟจะขยายเป็นสองเทา่ของความกวา้งเดมิ หรอืประมาณ 50 เปอรเ์ซน็ต์ของเพจ ดงันัน้ 
ความกวา้งของแต่ละคอลมัน์ในกราฟจะยงัคงที ่

อลีเิมนต์ของกราฟถูกปรบัขนาดไดต้ามตอ้งการเพือ่ใหพ้อดกีบักราฟ จากตวัอย่างทีผ่า่นมา กราฟจะยงัคงใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 25 เปอรเ์ซน็ตข์องเพจ และคอลมัน์ถูกปรบัขนาดใหพ้อดกีบัชอ่งวา่งทีม่ ี

การระบุคณุสมบติัทัว่ไปในมุมมองกราฟ 

1 ใหค้ลกิปุ่มทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจมมุมองกราฟดงัต่อไปนี้เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบคณุสมบตักิราฟทัว่ไป: 

 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตักิราฟทัว่ไป ใหท้าํการเลอืกของคณุ แลว้คลกิ ตกลง 

มมุมองกราฟจะรเีฟรช ซึง่กราฟดงักลา่วอาจมกีารปรบัขนาดใหเ้หมาะสมกบัการเลอืกของคณุ 

การควบคมุการแสดงเส้นกริดในมุมมองกราฟ 
คณุสามารถควบคมุใหแ้สดงเสน้กรดิบนกราฟหรอืไมก่ไ็ด้ รวมทัง้ระบุสเีสน้กรดิ 

ในการควบคุมการแสดงเส้นกริดบนมุมมองกราฟ 

1 ใหค้ลกิปุ่มทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจมมุมองกราฟดงัต่อไปนี้เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกการสรา้งกราฟเพิม่เตมิ: 

 

2 ในกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกการสรา้งกราฟเพิม่เตมิ ใหค้ลกิแทบ็เสน้กรดิ ทาํการเลอืก และคลกิ ตกลง 

มมุมองกราฟจะทาํการรเีฟรช 

การระบตุาํแหน่งคาํอธิบายในมมุมองกราฟ 
คณุสามารถระบุตําแหน่งคาํอธบิาย และตัง้คา่ตวัเลอืกสาํหรบัการปรบัขนาดคาํอธบิายได ้
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ในการระบุตาํแหน่งคาํอธิบายบนมุมมองกราฟ 

1 ใหค้ลกิปุ่มทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจมมุมองกราฟดงัต่อไปนี้เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกการสรา้งกราฟเพิม่เตมิ: 

 

2 ในกลอ่งโตต้อบตวัเลอืกการสรา้งกราฟเพิม่เตมิ ใหค้ลกิแทบ็คําอธบิาย ทาํการเลอืก และคลกิ ตกลง 

มมุมองกราฟจะรเีฟรช ซึง่กราฟดงักลา่วอาจมกีารปรบัขนาดใหเ้หมาะสมกบัการเลอืกของคณุ 

การตัง้ค่าสีของพืน้หลงั ข้อความ และเส้นขอบในมมุมองกราฟ 
คณุสามารถระบุสขีองพืน้หลงั ขอ้ความ และเสน้ขอบของกราฟได ้

ในการระบุสีของพื้นหลงั ข้อความ และเส้นขอบในมุมมองกราฟ 

1 ใหค้ลกิปุ่มทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจมมุมองกราฟดงัต่อไปนี้เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกการสรา้งกราฟเพิม่เตมิ: 

 

2 ในกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกการสรา้งกราฟเพิม่เตมิ ใหค้ลกิแทบ็เสน้ขอบและส ีทาํการเลอืก และคลกิ ตกลง 

มมุมองกราฟจะทาํการรเีฟรช 

การเลือกคอลมัน์ท่ีจะแสดงเป็นแกนในมมุมองกราฟ 
คณุสามารถเลอืกคอลมัน์ทีจ่ะปรากฏในกราฟ และแกนทีจ่ะแทนคอลมัน์เหลา่นัน้ได้ Oracle CRM On Demand จะแสดงแมทรกิซ์ของตวัเลอืกทีเ่หมาะสม 
ขอบดา้นซา้ยของแมทรกิซจ์ะแสดงรายการคอลมัน์ และขอบดา้นบนจะแสดงรายการประเภทแกนทีใ่ชไ้ดส้าํหรบัประเภทกราฟทีคุ่ณใช ้
คณุยงัสามารถระบุวา่ป้ายการวดัจะปรากฏสาํหรบัขอ้มลูจรงิทีพ่ลอ็ตบนแกนหรอืไม่ 

การเปลีย่นแปลงแกนทีใ่ชไ้ดข้ ึน้อยู่กบัประเภทของกราฟทีเ่ลอืกจากรายการดรอปดาวน์กราฟ คาํอธบิายปุ่มแกนของกราฟทีใ่ชใ้นมุมมองกราฟจะแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ 

ปุ่ มแกนของกราฟ แกน 
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ปุ่ มแกนของกราฟ แกน 

 

ตัง้คา่คอลมัน์ทีเ่ลอืกเป็นแกนระดบัสาํหรบักราฟแสดงคา่แบบจุดและกราฟฟองอากาศ 

 

ตัง้คา่คอลมัน์ทีเ่ลอืกเป็นแกนแนวนอน 

 

ตัง้คา่คอลมัน์ทีเ่ลอืกเป็นแกนแนวตัง้สาํหรบักราฟแสดงคา่แบบมมุองศา ซึง่เป็นแกนขอ้มลู 

 

ระบุวา่คา่ของคอลมัน์ทีเ่ลอืกควรปรากฏในคําอธบิายกราฟหรอืไม่  

 

ตัง้คา่คอลมัน์ทีเ่ลอืกเป็นแกนทีซ่อ้นทบักนัสาํหรบักราฟผสมเสน้และแทง่ 

 

ตัง้คา่คอลมัน์ทีเ่ลอืกเป็นแกนรศัมสีาํหรบักราฟฟองอากาศ 

 

ตัง้คา่คอลมัน์ทีเ่ลอืกเป็นแกนคา่แบบวงกลมสาํหรบักราฟวงกลมแสดงคา่แบบมมุองศา ซึง่เป็นแกนแสดงมมุแบบองศา 

ในการเลือกคอลมัน์ทีจ่ะแสดงเป็นแกนบนมุมมองกราฟ 

1 ในพืน้ทีค่อลมัน์ดา้นซา้ยของกราฟ ใหค้ลกิชอ่งทาํเครือ่งหมายทีต่อ้งการสาํหรบัใหห้นึง่ในปุ่มแกนแสดงคอลมัน์นัน้เป็นแกนในกราฟ 

การเปลีย่นแปลงของปุ่มแกนจะขึน้อยู่กบัประเภทกราฟทีเ่ลอืกจากรายการดรอปดาวน์กราฟ 

2 ในการเพิม่คอลมัน์ลงในกราฟ ใหค้ลกิคอลมัน์ในพื้นทีก่ารเลอืก แลว้ตัง้คา่เป็นแกน  

เชน่เดยีวกบัการเพิม่คอลมัน์ลงในรายงานทีแ่ทบ็เกณฑ ์

3 คลกิ แสดงผลขอ้มลูใหม ่เพือ่รเีฟรชมมุมองกราฟ 

การระบตุวัเลือกการกาํหนดมาตราส่วนของแกนในมมุมองกราฟ 
คณุสามารถควบคมุขดีจํากดัแกน เสน้แบ่งขอ้มลู และประเภทมาตราสว่น และคุณสมบตัขิองเครือ่งหมายมาตราสว่นได ้
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ในการระบุตวัเลือกการกาํหนดมาตราส่วนของแกนของมุมมองกราฟ 

1 ใหค้ลกิปุ่มทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจมมุมองกราฟดงัต่อไปนี้เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบการกาํหนดมาตราสว่นของแกน: 

 

2 ในกลอ่งโตต้อบการกาํหนดมาตราสว่นของแกน ใหท้าํการเลอืก แลว้คลกิ ตกลง 

สาํหรบักราฟทีม่แีกนตวัเลข การตัง้คา่ตวัเลอืกการกาํหนดมาตราสว่นของแกนจะกาํหนดการเลอืกมาตราสว่น: 

 เมือ่คณุเลอืกคา่ดฟีอลต์ Oracle CRM On Demand จะเลอืกมาตราสว่นและตัง้คา่แกนเป็นศูนย์ (0) สาํหรบัคา่บวก 

 เมือ่คณุเลอืกซูมชว่งขอ้มลู Oracle CRM On Demand จะเลอืกมาตราสว่น โดยประเมนิชว่งของคา่บนแกน และเลอืกค่าตํ่าสดุและสงูสดุเพือ่กาํหนดมาตราสว่น 
คณุสมบตันิี้มปีระโยชน์เมือ่สรา้งกราฟทีม่ชีดุขอ้มลูขนาดใหญ่และแต่ละรายการอยู่ในรปูเปอรเ์ซน็ต์ขนาดเลก็ กราฟจะซมูคา่ต่างๆ ดงันัน้จงึสามารถเหน็ความแตกต่างไดง้า่ย 

 คณุสามารถกาํหนดคา่มาตราสว่นของแกนเป็นคา่ต่างๆ ดว้ยตนเองได ้

มมุมองกราฟจะรเีฟรช ซึง่กราฟดงักลา่วอาจมกีารปรบัขนาดใหเ้หมาะสมกบัการเลอืกของคณุ 

การแก้ไขเคร่ืองหมายมาตราส่วนในมมุมองกราฟ 
เครือ่งหมายมาตราสว่นจะเป็นเสน้หนาหรอืแรเงาชว่งพืน้หลงัทีท่าํเครือ่งหมายจุดสาํคญั จุดเริม่ตน้ ชว่ง และอืน่ๆ เสน้หรอืชว่งสามารถใชก้บัแกนได้ตัง้แต่หนึง่แกนขึน้ไป ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทของกราฟ 
โดยเสน้จะแสดงทีด่า้นหน้าของขอ้มลูกราฟ ในขณะทีช่ว่งจะแสดงเป็นพืน้หลงั 

หมายเหตุ: กราฟบางประเภท เชน่ กราฟวงกลม ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งหมายมาตราสว่นได ้

ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้แสดงขัน้ตอนทัว่ไปในการแกไ้ขเครือ่งหมายมาตราสว่น 

ในการแก้ไขเครือ่งหมายมาตราส่วนของมุมมองกราฟ 

1 ใหค้ลกิปุ่มทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจมมุมองกราฟดงัต่อไปนี้เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบการกาํหนดมาตราสว่นของแกน: 

 

2 ในกลอ่งโตต้อบการกาํหนดมาตราสว่นของแกน ใหค้ลกิ แกไ้ขเครือ่งหมายมาตราสว่น 

3 ในกลอ่งโตต้อบเครือ่งหมายมาตราสว่น ใหค้ลกิ เพิม่ เพือ่เพิม่เครือ่งหมายมาตราสว่นรายการแรกและทาํการเลอืกเครือ่งหมาย  

ตวัเลอืกขัน้สงูประกอบดว้ยการตัง้คา่มาตราส่วนเป็นคา่สแตตกิ ชือ่คอลมัน์ หรอืผลลพัธ์ของการสบืคน้ SQL 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเภทของเครือ่งหมายมาตราสว่นและการใชต้วัเลอืกขัน้สงู โปรดดูทีข่ ัน้ตอนต่อไปนี้ 

4 คลกิ ตกลง เพือ่ปิดกลอ่งโตต้อบ 

มมุมองกราฟจะรเีฟรช ซึง่กราฟดงักลา่วอาจมกีารปรบัขนาดใหเ้หมาะสมกบัการเลอืกของคณุ 

ในการจดัทาํเครือ่งหมายมาตราส่วนของเส้น 

1 ในกลอ่งโตต้อบเครือ่งหมายมาตราสว่น ในฟิลด์ประเภท ใหเ้ลอืก เสน้ 
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2 ป้อนความกวา้งของเสน้ในคอลมัน์ทีส่าม 

คา่นี้คอืความหนาของเสน้เป็นพกิเซล 

3 ป้อนตําแหน่งของเสน้ในคอลมัน์ทีส่ ี ่

ตําแหน่งจะระบุจุดทีเ่สน้จะอยู่บนแกน ตวัอย่างเชน่ หากแกนดา้นซา้ยของคณุมคีา่ 0 ถงึ 100 และคณุระบุตําแหน่ง 40 คณุจะเหน็เสน้แนวนอนตดัทีต่ําแหน่ง 40 บนแกนแนวตัง้ 

4 ป้อนสขีองเสน้ 

5 ป้อนหวัขอ้ของเสน้ 

หวัขอ้จะปรากฏขึน้เมือ่ผูใ้ชว้างเมาสไ์วบ้นเสน้ในกราฟและในคาํอธบิาย 

6 คลกิ ตกลง 

ในการจดัทาํเครือ่งหมายมาตราส่วนของช่วง 

1 ในกลอ่งโตต้อบเครือ่งหมายมาตราสว่น ในฟิลด์ประเภท ใหเ้ลอืก ชว่ง 

2 ป้อนคา่เริม่ต้นของชว่งในคอลมัน์ทีส่าม 

3 ป้อนคา่สิน้สดุของชว่งในคอลมัน์ทีส่ ี ่

หมายเหตุ: คณุตอ้งระบุคา่ทีจ่ะปรากฏเป็นช่วงบนแกนเดยีวกนั ตวัอย่างเชน่ หากแกนดา้นซา้ยมคีา่จาก 0 ถงึ 100 และคณุระบุคา่เริม่ตน้เป็น 20 และคา่สิน้สดุเป็น 40 
พืน้หลงัของกราฟจะปรากฏเป็นสทีีคุ่ณระบุสาํหรบัชว่งทีอ่ยู่ระหวา่งคา่เหลา่นัน้ 

4 ป้อนสสีาํหรบัชว่ง 

5 ป้อนหวัขอ้ของชว่ง  

หวัขอ้จะปรากฏในคาํอธบิาย 

6 คลกิ ตกลง 

การระบุการตัง้ค่าขัน้สูงสาํหรบัค่าช่วงและค่าเส้น 
ตวัเลอืกสาํหรบัคา่เหลา่นี้ประกอบดว้ย: คา่สแตตกิ คา่ทีม่าจากคอลมัน์ในรายงาน หรอืคา่ทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ SQL 

ในการระบุการตัง้ค่าขัน้สูง 

1 คลกิปุ่ม คณุสมบตั ิขา้งฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการระบุตวัเลอืกขัน้สงู 

2 เลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ต่อไปนี้ 

 ค่าสแตติก ป้อนสว่นเพิม่ทีเ่ป็นตวัเลข 

 นิพจน์ตวัแปร ตวัเลอืกนี้จะขึน้อยู่กบัผลลพัธ์ของเซสชนัและตวัแปรการนําเสนอ ตวัเลอืกนี้ถูกจํากดัเนื่องจากเซสชนัหรอืตวัแปรการนําเสนอสว่นใหญ่อาจไมเ่กีย่วขอ้งกบัคา่บนกราฟ 

 ช่ือคอลมัน์ เลอืกคอลมัน์ทีจ่ะอา้งองิสว่นเพิม่ 

 การสืบค้น SQL ตวัเลอืกนี้จะขึน้อยู่กบัผลลพัธ์ของการสบืคน้ SQL ผลลพัธ์อาจจะเป็นตาราง แตจ่ะใชเ้พยีงคา่ในเซลลข์องแถวแรกและคอลมัน์แรกเทา่นัน้ 
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3 คลกิ ตกลง 

การระบช่ืุอและป้ายแกนในมมุมองกราฟ 
คณุสามารถระบุสาํหรบัมุมมองกราฟไดด้งัต่อไปนี้: 

 แสดงชือ่แกนและป้ายขอ้มลูทีด่า้นลา่งและดา้นซา้ยของกราฟหรอืไม ่

 หมนุป้ายใหพ้อดมีากขึน้ในกราฟ 

 ความยาวสงูสดุของป้าย 

 ขอ้ความของป้าย หากแตกต่างจากขอ้ความดฟีอลต์ 

หมายเหตุ: การปรบัขนาดกราฟจะสง่ผลต่อการแสดงป้ายแกน 

ในการระบุชือ่แกนบนมุมมองกราฟ 

1 ใหค้ลกิปุ่มทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจมมุมองกราฟดงัต่อไปนี้เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบชือ่และป้ายแกน: 

 

2 ในกลอ่งโตต้อบชือ่และป้ายแกน ใหท้าํการเลอืก แลว้คลกิ ตกลง 

มมุมองกราฟจะทาํการรเีฟรช 

หมายเหตุ: เมือ่คณุกาํหนดความยาวป้ายจํากดั ใหร้ะบุจํานวนตวัอกัษรทัง้หมดทีม่ใีนป้ายชือ่ จุดไขป่ลา (…) จะปรากฏขึน้เมือ่มกีารลบตวัอกัษรทีเ่หลอือยู่ออก 

การระบุการทาํงานเม่ือผูใ้ช้คลิกท่ีกราฟ 
เมือ่ผูใ้ชดู้กราฟ คณุสามารถระบุประเภทของการโตต้อบทีจ่ะเกดิขึน้หากผูใ้ชค้ลกิบนกราฟได้ รายการดงัต่อไปนี้เป็นประเภทการโตต้อบสาํหรบักราฟ: 

 ดขู้อมูลเพ่ิมเติม อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ดูขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิได ้ซึง่เป็นคา่ดฟีอลต์การโตต้อบ หากมกีารตัง้คา่พาธดูขอ้มลูเพิม่เตมิโดยอตัโนมตัไิว ้หากไมม่พีาธดงักลา่ว 
ใหใ้ชน้าวเิกตเพือ่ตัง้คา่พาธแบบกาํหนดเอง 

 นาวิเกต อนุญาตใหผู้ใ้ชน้าวเิกตไปยงัรายงานทีบ่นัทกึไวห้รอืแผงควบคมุอื่นๆ ได ้

 ไมมี่ ปิดใชง้านการดูขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืการนาวเิกตจากกราฟ 

ในการระบุการทาํงานเมือ่ผูใ้ช้คลิกทีก่ราฟ 

1 ใหค้ลกิปุ่มทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจมมุมองกราฟดงัต่อไปนี้เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกการสรา้งกราฟเพิม่เตมิ: 

 

2 ในกลอ่งโตต้อบตวัเลอืกการสรา้งกราฟเพิม่เตมิ ใหค้ลกิแทบ็การโตต้อบ และทาํการเลอืกสาํหรบัการโตต้อบ 

3 คลกิ ตกลง 
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การจดัรปูแบบลกัษณะของชดุกราฟ 
การจดัรปูแบบชดุกราฟทาํใหผู้ใ้ชก้าํหนดสว่นประกอบของแต่ละชดุได ้การจดัรปูแบบจะเป็นไปตามตําแหน่ง ผูใ้ชส้ามารถจดัรปูแบบลกัษณะของชดุกราฟ เชน่ ส ีความกวา้งของเสน้ 
และสญัลกัษณ์ของเสน้ได ้

ตวัอย่างเชน่ บนกราฟผสมเสน้และแทง่ทีม่ขีอ้มลูสองชดุ สมมตวิา่แท่งคอืตําแหน่งที ่1 และเสน้คอืตําแหน่งที ่2 ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นสขีองแทง่ ความกวา้งของเสน้ และสญัลกัษณ์แทนจุดขอ้มลูได ้
รวมทัง้สามารถใชก้ารจดัรปูแบบตามกฎ เชน่ การใชส้เีมือ่ตําแหน่งของชดุเทา่กบัคา่ทีร่ะบุ 

ในการจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของชุดกราฟ 

1 ใหค้ลกิปุ่มทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจมมุมองกราฟดงัต่อไปนี้เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบการควบคุมรปูแบบของชดุ: 

 

2 ในกลอ่งโตต้อบการควบคมุรปูแบบของชดุ ใหท้าํการเลอืก 

ตวัเลอืกทีใ่ชไ้ดใ้นกลอ่งโตต้อบการควบคุมรปูแบบของชดุจะขึน้อยู่กบัประเภทกราฟ ตวัอย่างเชน่ การดําเนนิการต่อไปนี้: 

 ในการปรบัแต่งชดุ ใหย้กเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชค้า่ดฟีอลต ์

 ในการเรยีกการตัง้คา่ดฟีอลต์ของชดุ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชค้า่ดฟีอลต ์อกีครัง้ 

 ในการเพิม่การควบคมุชดุรปูแบบใหม ่ใหค้ลกิปุ่มเพิม่ แมว้า่กราฟปจัจุบนัไมไ่ดใ้ชช้ดุดงักลา่วนี้ ซึง่ชดุนี้จะใชเ้มือ่จําเป็น (เชน่ การดูขอ้มลูเพิม่เตมิ) 

 ในการกาํหนดใหช้ดุทัง้หมดกลบัไปใชค้่าดฟีอลต์ ใหค้ลกิปุ่ม ลา้งขอ้มลูทัง้หมด 

 ในการเปลีย่นส ีใหค้ลกิกลอ่งสเีพือ่เขา้ใชง้านกลอ่งโตต้อบ เครือ่งมอืเลอืกส ี

 ในการเปลีย่นแอททรบิวิชดุอืน่ๆ ใหค้ลกิแทบ็ทีเ่หมาะสม และเลอืกแอททรบิวิแทง่หรอืแอททรบิวิเสน้ 

3 คลกิ ตกลง 

การเลือกป้ายข้อมลูในกราฟวงกลม 
ป้ายขอ้มลูจะปรากฏขึน้เมือ่ผูใ้ชว้างเมาสไ์วบ้นอลีเิมนต์ในกราฟวงกลม คณุสามารถระบุวธิกีารแสดงคา่และป้ายขอ้มลูทีแ่สดงได้ คณุสามารถแสดงคา่เป็นเปอรเ์ซน็ต์ยอดรวมหรอืเป็นคา่จรงิ 
โดยป้ายขอ้มลูสามารถแสดงคา่หรอืชือ่เทา่นัน้ หรอืแสดงทัง้คา่และชือ่ 

กราฟอาจจะปรบัขนาดเพือ่ใหป้้ายขอ้มลูปรากฏขึน้ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการเลอืกของคุณ 

ในการเลือกป้ายข้อมูลในกราฟวงกลม 

1 ใหค้ลกิปุ่มทีอ่ยู่ดา้นบนของเพจมมุมองกราฟดงัต่อไปนี้เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบประเภทกราฟพเิศษ: 

 

2 ในกลอ่งโตต้อบประเภทกราฟพเิศษ ใหท้าํการเลอืกสาํหรบัค่าและป้ายขอ้มลู แลว้คลกิ ตกลง 
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การแสดงผลลพัธก์ารวิเคราะหใ์น Pivot Table 
มมุมอง Pivot Table คอืมมุมองอนิเตอร์แอคทฟีทีใ่หค้ณุหมุนแถว คอลมัน์ และสว่นหวัของสว่นเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในมมุมองทีแ่ตกต่าง Pivot Table สามารถนาวเิกตและดูขอ้มลูเพิม่เตมิได ้
และมปีระโยชน์โดยเฉพาะกบัรายงานแนวโน้ม 

หวัขอ้นี้อธบิายตําแหน่งของ Pivot Table และใหค้าํแนะนําในการดําเนินงานต่อไปนี้: 

 การเพิม่หรอืแกไ้ขมมุมอง Pivot Table 

 การใชร้ายการดรอปดาวน์หลายเพจใน Pivot Table  

 การแกไ้ขคา่ดฟีอลต์ของกฎการรวมใน Pivot Table 

 การเพิม่รปูแบบใน Pivot Table 

 การแสดงการรนัผลรวมใน Pivot Table 

 การแสดงรายการเป็นคา่ทีเ่กีย่วขอ้งใน Pivot Table 

 การใชก้ารคาํนวณใน Pivot Table 

 การสรา้งการคาํนวณใน Pivot Table 

ตาํแหน่ง Pivot Table 
เมือ่คณุเพิม่หรอืแกไ้ข Pivot Table จะแสดงคอลมัน์ทีร่วมในการวเิคราะหเ์ป็นอลีเิมนต์ในเทมเพลท Pivot Table 

ตารางต่อไปนี้อธบิายตําแหน่งของ Pivot Table 

ตาํแหน่ง คาํอธิบาย 

พรอมต์ Pivot 
Table 

ใหช้ดุผลลพัธ์อนิเตอรแ์อคทฟีทีอ่นุญาตใหผู้ใ้ชเ้ลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการดูได้ คา่จากคอลมัน์ทีแ่สดงในตําแหน่งพรอมต์ Pivot Table 
จะใชเ้ป็นเกณฑฟิ์ลเตอรเ์ริม่แรก คา่ทีแ่สดงในรายการดรอปดาวน์สาํหรบัการเลอืก โดย Pivot Table (ประกอบดว้ยสว่น คอลมัน์ แถว 
และการวดัทีร่ะบุใน Pivot Table) จะปรากฏขึน้ตามการเลอืก 

สว่น ป็อปปเูลทพืน้ทีท่ ีแ่บ่งมุมมองเป็นส่วน Pivot Table ทีไ่มซ่ํ้ากนัจะปรากฏขึน้สาํหรบัแต่ละค่าในคอลมัน์สว่น ประกอบดว้ยคอลมัน์ แถว 
และการวดัทีร่ะบุใน Pivot Table 

คอลมัน์ แสดงอลีเิมนต์ในแบบคอลมัน์ โดย Pivot Table สามารถมหีลายคอลมัน์ได ้

แถว แสดงอลีเิมนต์ในแบบแถว โดย Pivot Table สามารถมหีลายไดเ้ชน่เดยีวกบัคอลมัน์ 
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ตาํแหน่ง คาํอธิบาย 

การวดั ป็อปปเูลทสว่นของ Pivot Table ทีม่ขีอ้มลูสรปุ อลีเิมนต์ในพืน้ทีก่ารวดัมกีารสรปุโดยอา้งองิอลีเิมนต์ในฟิลด์เพจ สว่น แถว 
และคอลมัน์ คา่แต่ละคา่ในอลีเิมนต์การวดัแสดงขอ้มลูสรปุจากอนิเตอรเ์ซคชนัของแถวและคอลมัน์ทีม่า 

อลีเิมนต์ป้ายการวดัทีแ่สดงในพืน้ทีค่อลมัน์ตามคา่ดฟีอลต ์จะควบคุมตําแหน่งและรปูแบบสว่นหวัของคอลมัน์ของขอ้มลูในสว่นการวดั 
นอกจากนี้ยงัมคีวามสามารถในการรวมและเรยีงลําดบั หากมกีารวดัเพยีงแคร่ายการเดยีว อลีเิมนต์นี้สามารถแยกออกได ้

ไมร่วม แยกคอลมัน์ออกจากผลลพัธ์ของ Pivot Table คอลมัน์ใดๆ ทีเ่พิม่เป็นเกณฑข์องรายงานหลงัจากไดจ้ดัทาํ Pivot Table 
ขึน้แลว้จะถอืเป็นการเพิม่แบบแยก 

การเพ่ิมหรือแก้ไขมมุมอง Pivot Table 
ขัน้ตอนต่อไปนี้แสดงขัน้ตอนพืน้ฐานในการเพิม่หรอืแกไ้ขมมุมอง Pivot Table 

ในการเพิม่หรือแก้ไขมุมมอง Pivot Table 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมอง Pivot Table ใหม่ ใหค้ลกิมุมมองใหม่ และเลอืก Pivot Table 

 ในการแกไ้ขมมุมอง Pivot Table ทีม่อียู ่ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมอง Pivot Table 

กรอบโครงรา่งจะแสดงตวัเลอืกและการตัง้คา่ของมุมมอง 

2 เมือ่ตอ้งการจดัเรยีงคอลมัน์ใหม่ ใหเ้ลือ่นเมาสไ์ปเหนอืชือ่คอลมัน์จนกวา่จะแสดงแถบลากเหนอืชือ่นัน้ จากนัน้ลากแถบไปยงัตําแหน่งทีต่ัง้ใหม่ 

3 เมือ่ตอ้งการเพิม่มุมมองกราฟลงใน Pivot Table ใหค้ลกิไอคอนกราฟในแถบเครือ่งมอื 

หลงัจากทีคุ่ณไดเ้พิม่กราฟลงใน Pivot Table คณุสามารถเปลีย่นตําแหน่งของกราฟ เปลีย่นประเภทของกราฟ และอืน่ๆ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัมมุมองกราฟ โปรดดูที ่
การแสดงผลลพัธ์ในกราฟ (ในหน้า 994) 

4 ในการเพิม่ยอดรวม ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

a สาํหรบัยอดรวมในพืน้ทีเ่พจ สว่น แถว และคอลมัน์ คลกิปุ่ม ยอดรวม และเลอืก: 

 สาํหรบัไมม่ยีอดรวม เลอืก ไมม่ ีปุ่ม ยอดรวม จะปรากฏโดยมพีืน้หลงัสขีาว (คา่ดฟีอลต์) 

 ในการแสดงยอดรวมกอ่นหรอืหลงัรายการขอ้มลู ใหเ้ลอืก กอ่น หรอื หลงั ตวัอย่างเชน่ หากคุณเพิม่ยอดรวมในแถวทีม่เีขต และระบุตวัเลอืก กอ่น 
ยอดรวมจะแสดงกอ่นดสิตรกิต์แต่ละดสิตรกิต์ในเขตทีท่าํรายการไว ้

b สาํหรบัยอดรวมในพืน้ทีก่ารวดั ใหค้ลกิปุ่ม ตวัเลอืกเพิม่เตมิ ของแถวหรอืคอลมัน์ทีต่อ้งการทาํยอดรวม ใหเ้ลอืกกฎการรวม จากนัน้เลอืกคา่ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลอืกตวัเลอืก 
ยอดรวมตามรายงาน 

หมายเหตุ: หากไมเ่ลอืกตวัเลอืก ยอดรวมตามรายงาน Oracle CRM On Demand จะคาํนวณยอดรวมจากชดุผลลพัธ์ทัง้หมดก่อนใชฟิ้ลเตอรก์บัการวดั 

ขึน้อยู่กบัวา่เลอืกยอดรวมใดทีร่ะดบัแถวหรอืคอลมัน์ จะแสดงยอดรวมของขอ้มลูสรปุโดยอลีเิมนต์การวดั ซึง่แสดงเป็นคอลมัน์หรอืแถว ยอดรวมคอลมัน์และแถวจะรวมป้าย 
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เมือ่ปุ่ม ยอดรวม ใชไ้มไ่ด ้จะไมม่กีารแสดงยอดรวม 

5 ในการทาํงานกบัตวัเลอืกเพิม่เตมิสาํหรบัคอลมัน์ การวดั หรอืแถว ใหค้ลกิปุ่ม ตวัเลอืกเพิม่เตมิ และทาํการเลอืกจากรายการดรอปดาวน์ 

6 ในการจดัรปูแบบป้ายหรอืคา่สาํหรบัคอลมัน์ คลกิปุ่ม ยอดรวม หรอืปุ่ม ตวัเลอืกเพิม่เตมิ จากนัน้เลอืกตวัเลอืกรปูแบบทีเ่หมาะสม 

7 บนัทกึรายงาน แลว้คลกิเสรจ็สิน้ 

การใช้พรอมต์ดรอปดาวน์หลายรายการใน Pivot Table 
เมือ่คณุใสแ่อททรบิวิหลายรายการในพื้นทีพ่รอมต์ Pivot Table ใน Pivot Table คุณสามารถจดัทาํเพจพรอมต์ดรอปดาวน์หลายรายการได้ จากนัน้ เมือ่ผูใ้ชด้ ูPivot Table 
ผูใ้ชจ้ะเหน็พรอมต์ดรอปดาวน์หลายรายการสาํหรบัแต่ละแอททรบิวิ 

เมือ่บนัทกึรายงาน พรอมต์ดรอปดาวน์จะพรอ้มใชง้านสาํหรบัผูใ้ชท้ีเ่ขา้ใชร้ายงาน 

การแก้ไขค่าดีฟอลต์ของกฎการรวมใน Pivot Table 
คณุสามารถแกไ้ขคา่ดฟีอลต์ของกฎการรวมของการวดั ซึง่ระบุโดยผูเ้ขยีนรายงานเริม่แรกหรอืโดยระบบ 

ในการแก้ไขค่าดีฟอลต์ของกฎการรวมของการวดัใน Pivot Table 

1 คลกิปุ่ม ตวัเลอืกเพิม่เตมิ ของการวดัทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ขคา่ดฟีอลต์ของกฎการรวม 

2 เลอืกตวัเลอืกกฎการรวม จากนัน้เลอืกกฎการรวมทีจ่ะใช ้ 

การเพ่ิมรปูแบบใน Pivot Table 
คณุสามารถใชร้ปูแบบแถบเขยีวและปรบัแต่งรปูแบบใหแ้ก่ Pivot Table คณุสามารถกาํหนดลกัษณะทีแ่สดงของสว่น แถว คอลมัน์ การวดั และขอ้มลูทีอ่ยู่ภายในได ้ 

ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถระบุตวัเลอืกแบบอกัษร เซลล ์เสน้ขอบ และสไตลช์ทีของสว่น คา่ และป้ายการวดั สําหรบัสว่น คณุสามารถรวมและกาํหนดตําแหน่งสว่นหวัของคอลมัน์พรอ้มกบัคา่ในสว่นนัน้ได้ 
คณุสามารถแทรกตวัแบ่งหน้า ดงันัน้ทกุครัง้ทีค่า่ในสว่นมกีารเปลีย่นแปลง สว่นใหมจ่ะปรากฏขึน้ในเพจใหม ่

คณุสามารถเพิม่รปูแบบตามเงือ่นไข ทีช่ว่ยเน้นความสนใจไปยงัอลีเิมนต์ขอ้มลูหากตรงตามเกณฑ์ ในการเพิม่รปูแบบตามเงือ่นไขใหแ้กค่อลมัน์ใน Pivot Table โปรดดูที ่แกไ้ขคุณสมบตัคิอลมัน์ 
(โปรดดูที ่"การแกไ้ขคณุสมบตัคิอลมัน์" ในหน้า 976) 

การเพ่ิมรปูแบบแถบเขียวและการปรบัแต่งรปูแบบ Pivot Table 
รปูแบบแถบเขยีวแสดงแถวหรอืคอลมัน์สลบัเป็นสเีขยีวอ่อน การปรบัแต่งรปูแบบสง่ผลกระทบโดยรวมต่อลกัษณะโดยรวมทีป่รากฏของ Pivot Table 
และใหคุ้ณเปลีย่นแปลงคา่ดฟีอลต์ของแถบเขยีวไดอ้กีดว้ย  

ในการเพิม่รปูแบบแถบเขียวและการปรบัแต่งรปูแบบ Pivot Table 

1 ในมมุมอง Pivot Table ใหค้ลกิปุ่ม คณุสมบตัมิมุมอง Pivot Table ใกลก้บัดา้นบนของพืน้ทีท่าํงาน 

2 ในการเพิม่รปูแบบแถบเขยีว เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย เปิดใชง้านรปูแบบทางเลอืก 

ในการเปลีย่นแปลงรปูแบบทีใ่ช ้ใหเ้ลอืกจากรายการสาํรอง 
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3 ในการเพิม่การจดัรปูแบบตกแตง่ ใหค้ลกิปุ่ม จดัรปูแบบ 

4 ในกลอ่งโตต้อบรปูแบบแถวทางเลอืก หากตอ้งการเปลีย่นคา่ดฟีอลต์ของแถบเขยีว ใหเ้ลอืกสพีืน้หลงัใหมส่าํหรบัรปูแบบเซลล์ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัรปูแบบตกแต่ง โปรดดูที ่การเปลีย่นลกัษณะทีแ่สดงของรายงานใน Analytics (ในหน้า 964) 

การเพ่ิมรปูแบบสาํหรบัส่วนและข้อมูลส่วน 
ตวัเลอืกรปูแบบสว่นและขอ้มลูอนุญาตใหค้ณุทาํสิง่ต่อไปนี้ได:้ 

 รวมและกาํหนดตําแหน่งสว่นหวัคอลมัน์พรอ้มกบัคา่ในสว่นนัน้ 

 แทรกตวัแบ่งหน้า ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงคา่ในสว่น สว่นใหม่นัน้จะแสดงในเพจใหม่ ซึง่มปีระโยชน์สาํหรบัรายงานรายละเอยีดตามขอ้มลู 

 ใชก้ารปรบัแต่งรปูแบบกบัสว่นและขอ้มลูของสว่น 

ในการเพิม่รปูแบบของส่วนใน Pivot Table 

1 ในการจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของสว่น ใหด้ําเนนิการดงันี้: 

a คลกิปุ่มแกไ้ขมุมมองในมุมมอง Pivot Table แลว้คลกิปุ่มคุณสมบตัสิว่น 

b ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัขิองสว่น ใหท้าํการเปลีย่นแปลงของคณุแลว้คลกิ ตกลง 

2 ในการจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของขอ้มลูสว่น ใหด้ําเนนิการดงันี้: 

a สาํหรบัฟิลด์แต่ละฟิลด์ทีค่ณุตอ้งการจดัรปูแบบ ใหค้ลกิปุ่มตวัเลอืกเพิม่เตมิ และเลอืกคุณสมบตัคิอลมัน์จากเมนูดรอปดาวน์ 

b ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหท้าํการเลอืกของคณุแลว้คลกิ ตกลง 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารจดัรปูแบบตกแต่ง โปรดดูที ่การเปลีย่นลกัษณะทีแ่สดงของรายงานใน Analytics (ในหน้า 964) 

การเพ่ิมรปูแบบแถว 
ตวัเลอืกรปูแบบแถวและขอ้มลูอนุญาตใหค้ณุทาํสิง่ต่อไปนี้ได:้ 

 ใชก้ารปรบัแต่งรปูแบบกบัแถว สว่นหวัของแถว และคา่ของแถว 

 ใชแ้ถวในการคาํนวณ Pivot Table แต่ไม่แสดงแถวในผลลพัธ์ 

 กาํหนดรายการทีค่าํนวณใหมส่าํหรบัใชใ้น Pivot Table 

 ทําสําเนาแถวใน Pivot Table 

 ลบคอลมัน์จากมมุมอง Pivot Table 

ในการเพิม่รปูแบบแถว 

 ในมมุมอง Pivot Table ใหค้ลกิปุ่ม ตวัเลอืกเพิม่เตมิ สาํหรบัแถว และทาํการเลอืกจากรายการดรอปดาวน์: 

 ในการใชก้ารปรบัแต่งรปูแบบกบัสว่นหวัหรอืคา่ของแถว ใหเ้ลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสม  

 สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชก้ารจดัรปูแบบตกแต่ง โปรดดูที ่การเปลีย่นลกัษณะทีแ่สดงของรายงานใน Analytics (ในหน้า 964) 
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 ในการซอ่นแถวจากเอาต์พตุ เลอืก ซอ่นไว ้

 ในการกาํหนดรายการทีค่าํนวณใหม่ ใหค้ลกิ รายการคาํนวณใหม ่

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิในการกาํหนดรายการทีค่าํนวณ โปรดดูทีส่ว่นการสรา้งการคาํนวณใน Pivot Table ของหวัขอ้นี้ 

 ในการทําสําเนาแถวใน Pivot Table เลอืก ทาํสาํเนาชัน้ 

 ในการลบคอลมัน์จากรายงาน เลอืก ลบคอลมัน์ 

 คอลมัน์จะถูกลบจาก Pivot Table และมุมมองผลลพัธ์อืน่ๆ ทัง้หมดของรายงาน 

หมายเหตุ: การตัง้คา่รปูแบบขอ้มลูสาํหรบัคอลมัน์จะรวมอยู่ในพืน้ทีก่ารวดัทีไ่ดร้บัการตัง้คา่จากคอลมัน์ในสว่นนัน้ 

การแสดงการรนัผลรวมใน Pivot Table 
การวดัตวัเลขใน Pivot Table สามารถแสดงเป็นการรนัผลรวม ซึง่เซลลท์ีต่่อเนื่องกนัของการวดัจะแสดงยอดรวมเซลลก์อ่นหน้าทัง้หมดของการวดั 
ตวัเลอืกนี้จะแสดงคุณสมบตักิต็่อเมือ่ไม่มผีลกระทบกบัผลลพัธ์จรงิของ Pivot Table เทา่นัน้ 

โดยทัว่ไปแลว้ การรนัผลรวมจะแสดงสาํหรบัคอลมัน์ทีท่าํสาํเนาหรอืการวดัทีเ่ลอืกตวัเลอืกแสดงขอ้มลูเป็นเปอรเ์ซน็ต์ของคอลมัน์ โดยคา่สดุทา้ยเป็น 100 เปอรเ์ซน็ต ์
การรนัผลรวมจะนําไปใชก้บัยอดรวมทัง้หมด โดยการรนัผลรวมสาํหรบัแต่ละระดบัจะแยกคาํนวณ 

สว่นหวัของคอลมัน์จะไมไ่ดร้บัผลกระทบเมือ่เลอืกตวัเลอืกการรนัผลรวม คณุสามารถจดัรปูแบบสว่นหวัของคอลมัน์ได ้หากคณุตอ้งการระบุวา่กาํลงัใชต้วัเลอืกการรนัผลรวม 

กฎการใชต้่อไปนี้ไดร้บัผลกระทบในการรนัผลรวม: 

 การรนัผลรวมไมส่ามารถใชไ้ดก้บัฟงักช์นั SQL RSUM (ผลกระทบทีเ่ป็นการรนัผลรวมของการรนัผลรวม) 

 การรนัผลรวมทัง้หมดถูกรเีซต็สาํหรบัสว่นใหมแ่ต่ละสว่น การรนัผลรวมจะไมร่เีซต็ในการแบ่งภายในสว่นหรอืการดําเนนิการต่อในสว่น 

 หากการวดัไม่แสดงในคอลมัน์เดีย่วหรอืแถวเดีย่ว การวดัจะคาํนวณผลรวมจากซา้ยไปขวาและจากบนลงลา่ง (เซลลด์า้นขวาลา่งจะมยีอดรวมทัง้หมด) 
การรนัผลรวมไมร่เีซต็สาํหรบัแต่ละแถวหรอืแต่ละคอลมัน์ 

 ไมร่องรบัการทบคา่ตํ่าสดุ คา่สงูสดุ และคา่เฉลีย่ 

ในการแสดงการวดัเป็นการรนัผลรวม 

 ในพืน้ทีก่ารวดั คลกิปุ่ม ตวัเลอืกเพิม่เตมิ สาํหรบัแถวหรอืคอลมัน์เพือ่คาํนวณผลรวมและเลอืกตวัเลอืกต่อไปนี้: 

แสดงเป็นการรนัผลรวม 

การแสดงค่าท่ีเก่ียวข้องของรายการ Pivot Table 
คณุสามารถแปลงคา่การวดัทีจ่ดัเกบ็หรอืคาํนวณใน Pivot Table เป็นเปอรเ์ซน็ต์หรอืเป็นดชันไีดแ้บบไดนามกิ ซึง่แสดงคา่ทีเ่กีย่วขอ้งของรายการ เปรยีบเทยีบกบัยอดรวม 
โดยไมจ่ําเป็นตอ้งจดัทาํการคาํนวณ 

ตวัอย่างเชน่ หากคณุใช ้Pivot Table ในการตรวจสอบยอดขายของเขต คณุสามารถทาํสาํเนาการวดัยอดขายและดูในรปูของเปอรเ์ซน็ต์ของยอดรวม ซึง่ทาํใหคุ้ณเหน็ยอดขายจรงิ 
และเปอรเ์ซน็ต์ของยอดขายของแต่ละเขต 

คณุสามารถดูการวดัเป็นเปอรเ์ซน็ต์ไดร้ะหวา่ง 0.00 ถงึ 100.00 หรอืเป็นดชันรีะหวา่ง 0 ถงึ 1 การกาํหนดวธิกีารทีใ่ชข้ ึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของคณุ 

ในการแสดงรายการเป็นค่าทีเ่กีย่วข้องใน Pivot Table 

1 ในมมุมอง Pivot Table ใหค้ลกิปุ่ม ตวัเลอืกเพิม่เตมิ เพือ่ใหค้อลมัน์แสดงเป็นคา่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ขัน้ตอนต่อไปนี้เป็นตวัเลอืก เมือ่คณุทาํสาํเนาการวดัใน Pivot Table คณุจะสามารถแสดงยอดรวมการวดัและคา่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่ขจดัความจาํเป็นในการเพิม่คอลมัน์ซํ้าสองครัง้ในแทบ็เกณฑ์ เพือ่แสดงยอดรวมและคา่ทีเ่กีย่วขอ้งใน Pivot Table 

2 ในการทาํสาํเนาการวดั ใหเ้ลอืกทาํสาํเนาชัน้ 

การวดัจะปรากฏขึน้เป็นครัง้ทีส่องใน Pivot Table ดว้ยชือ่เดมิ ในการเปลีย่นชือ่การวดั ใหค้ลกิ ตวัเลอืกเพิม่เตมิ และเลอืก จดัรปูแบบสว่นหวั จากนัน้ป้อนชือ่ใหมใ่นฟิลด์แรก 

3 คลกิ ตวัเลอืกเพิม่เตมิ และเลอืก แสดงขอ้มลูเป็น เลอืก เปอรเ์ซน็ต์ของ หรอืดชันขีอง แลว้เลอืกตวัเลอืกเมนูย่อยทีเ่หมาะสม 

หมายเหตุ: ตวัเลอืกแสดงขอ้มลูเป็น ใชไ้ดก้บัรายการทีเ่ป็นการวดัทีจ่ดัเกบ็หรอืคาํนวณเทา่นัน้ 

ตวัเลอืกสาํหรบัเปอรเ์ซน็ต์ของ และดชันขีองไดแ้ก:่ 

 คอลมัน์ 

 แถว 

 สว่น 

 เพจ 

 คอลมัน์หลกั 

 แถวหลกั 

 ชัน้ (หากคุณเลอืกชัน้ คณุตอ้งเลอืกคอลมัน์ในรายงานทีจ่ะใชใ้นการจดักลุม่เปอรเ์ซน็ต์ดว้ย) 

การใช้การคาํนวณใน Pivot Table 
คณุสามารถใชก้ารคาํนวณใน Pivot Table เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในมมุมองทีแ่ตกตา่งกนั กาารคาํนวณอนุญาตใหคุ้ณแกไ้ขคา่ดฟีอลต์กฎการรวมทีร่ะบุในระบบ และรายงานทีม่อียู่แลว้ 
ผูเ้ขยีนรายงานจะเป็นคนเลอืกกฎการรวม 

ตารางต่อไปนี้อธบิายการคาํนวณทีส่ามารถใชใ้น Pivot Table 

การคํานวณ คาํอธิบาย 

คา่ดฟีอลต์ ใชค้า่ดฟีอลต์กฎการรวมทีก่าํหนดในพืน้ทีจ่ดัเกบ็  หรอืโดยผูเ้ขยีนรายงาน 

ผลรวม คํานวณผลรวมโดยเพิม่คา่เขา้ไปในชดุผลลพัธ์ ใชว้ธิกีารนี้กบัรายการทีม่คีา่ตวัเลข 

ตํ่าสดุ คาํนวณคา่ตํ่าสดุ (คา่ตวัเลขตํ่าสดุ) ของแถวในชดุผลลพัธ ์ใชว้ธินีี้กบัรายการทีม่คีา่ตวัเลข 

สงูสดุ คาํนวณคา่สงูสดุ (คา่ตวัเลขสงูสดุ) ของแถวในชดุผลลพัธ ์ใชว้ธินีี้กบัรายการทีม่คีา่ตวัเลข 

เฉลีย่ คาํนวณคา่เฉลีย่ (คา่กลาง) ของรายการในชดุผลลพัธ์ ใชว้ธินีี้กบัรายการทีม่คีา่ตวัเลข คา่เฉลีย่ของ Pivot Table 
จะถูกปดัเป็นจํานวนเตม็ทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

แรก ในชดุผลลพัธ ์เลอืกลาํดบัแรกทีเ่กดิขึน้ของรายการ 

สดุทา้ย ในชดุผลลพัธ ์เลอืกลาํดบัสดุทา้ยทีเ่กดิขึน้ของรายการ 

การนบั คาํนวณจํานวนแถวในชดุผลลพัธ์ทีร่ายการมคีา่ทีไ่มเ่ป็น Null รายการโดยทัว่ไปจะเป็นชือ่คอลมัน์ 
ในกรณทีีจ่ํานวนแถวมคีา่ทีไ่มเ่ป็น Null ของคอลมัน์นัน้ถูกสง่คนื 

การนบัความแตกต่าง เพิม่การประมวลผลความแตกต่างกนัในฟงักช์นัการนบั 
ซึง่หมายความวา่รายการทีแ่ตกต่างกนัแต่ละรายการจะถูกนบัเพยีงครัง้เดยีว 

สตูร เปิดแถบเครือ่งมอืทีใ่หค้ณุเลอืกเครือ่งหมายคณติศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการคาํนวณ 
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การคํานวณ คาํอธิบาย 

การรวมทีซ่บัซอ้นของเซริฟ์เวอร์ การตัง้คา่นี้จะกาํหนดใหค้าํนวณกฎการรวมโดย Analytics Server แทน Pivot Table โดยใชค้าํสัง่ 
'AGGREGATE(x by y)' ซึง่ Analytics Server จะแปลความหมายวา่: 
ใชก้ฎการรวมทีเ่หมาะสมสาํหรบัการวดั 'x' ใหไ้ดใ้นระดบั 'y' 

ไมม่ ี ไมม่กีารคาํนวณ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัฟงักช์นั SQL โปรดดูที ่การใชฟ้งักช์นัในการวเิคราะห ์(ในหน้า 1035) 

การสร้างการคํานวณใน Pivot Table 
คณุสามารถสรา้งการคาํนวณสาํหรบัรายการในพืน้ทีเ่พจ สว่น แถว และคอลมัน์ 

ในการสร้างการคาํนวณสาํหรบัรายการใน Pivot Table 

1 ในพืน้ทีส่ว่นหรอืแถว คลกิปุ่ม ตวัเลอืกเพิม่เตมิ สาํหรบัการวดัทีคุ่ณตอ้งการคาํนวณ 

2 เลอืกตวัเลอืกรายการคาํนวณใหม่ 

วนิโดวร์ายการคาํนวณปรากฏขึน้ 

3 กาํหนดชือ่สาํหรบัการคาํนวณในฟิลด์ แสดงป้าย 

4 ในการสรา้งการคาํนวณอื่นนอกเหนอืจากสตูร ใหเ้ลอืกจากตวัเลอืกต่อไปนี้: 

 ในการสรา้งการคาํนวณหนึ่ง เลอืกฟงักช์นัทีใ่ชใ้นการทาํงานจากรายการดรอปดาวน์ของฟงัก์ชนั และคลกิหนึ่งรายการหรอืมากกวา่ในรายการคา่เพือ่เพิม่รายการเหลา่นัน้ในฟิลด์ทีเ่ลอืก 

 หากคุณกาํลงัหาคา่เฉลีย่คอลมัน์ทีม่ปีระเภทจํานวนเตม็ ใหเ้ปลีย่นสตูรสาํหรบัคอลมัน์เพือ่แปลงเป็นประเภท Double(เลขทศนยิมลอยตวั) ตวัอย่างเชน่ หากสตูรปจัจุบนัคอื x 
เปลีย่นเป็น CAST(x as double)  

หมายเหตุ: คา่เฉลีย่ใน Pivot Table จะถูกปดัเป็นจํานวนเตม็ทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ 

5 เมือ่ตอ้งการสรา้งสตูร ใหเ้ลอืกฟงักช์นัสตูรทีก่าํหนดเองในรายการดรอปดาวน์ของฟงัก์ชนั และใสส่ตูรในฟิลด์ทีเ่ลอืก 

หมายเหตุ: สตูรจะสรา้งการจดักลุม่ทีก่าํหนดเองแบไดนามกิใน Pivot Table การวดัทัง้หมดทีอ่า้งองิในสตูรมาจากคอลมัน์ทีม่ตีรรกะเหมอืนกนัและตอ้งอยู่ในผลลพัธ์ 
สามารถแทรกสตูรหรอืรวมสตูรกบัการคาํนวณอืน่ได ้

เครือ่งหมายคณติศาสตรจ์ะมองเหน็ได ้เครือ่งหมายจะแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตวัดาํเนินการ คาํอธิบาย 

+ เครือ่งหมายบวก สาํหรบัการบวกในสตูร 

- เครือ่งหมายลบ สาํหรบัการลบในสตูร 

* เครือ่งหมายคูณ สําหรบัดําเนนิการคณูในสตูร 

/ เครือ่งหมายหาร สาํหรบัการหารในสตูร 

$ เครือ่งหมายดอลลาร ์สาํหรบัการดําเนนิการในแถวของรายการในสตูร 

( วงเลบ็เปิด แสดงการเริม่ตน้ของการดําเนนิการกลุ่มในสตูร 
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ตวัดาํเนินการ คาํอธิบาย 

) วงเลบ็ปิด แสดงจุดสิน้สดุของการดําเนนิการกลุม่ในสตูร 

a ในฟิลด์ทีเ่ลอืก ใหส้รา้งสตูรโดยพมิพห์รอืคลกิชือ่การวดั และคลกิตวัดําเนินการเพือ่แทรกลงในสตูร  

b ใชว้งเลบ็เมือ่ตอ้งการ 

6 เมือ่การคาํนวณเสรจ็สมบูรณ์ ใหค้ลกิ ตกลง 

หากพบขอ้ผดิพลาด ขอ้ความจะปรากฏขึน้ ใหแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดและคลกิ เสรจ็สิน้ อกีครัง้ 

ตวัอย่างการคาํนวณใน Pivot Table 
ตวัอย่างและคาํอธบิายในสว่นนี้จะถอืวา่คณุมคีวามรูพ้ ืน้ฐานของ SQL และ Syntax ตวัอย่างจะเป็นการสมมต ิแสดงการคาํนวณเพยีงบางส่วน 

ตวัอย่างเช่น 1. ตวัอย่างนี้จะรบัคา่การวดัปจัจุบนั เชน่ ยอดขายเป็นดอลลาร ์สาํหรบัแต่ละผลติภณัฑ์ SoftDrinkA, SoftDrinkB และ SoftDrinkC และเพิม่คา่ไปพรอ้มกนั 

sum('SoftDrinkA','SoftDrinkB','SoftDrinkC') 

ซึง่เทา่กบัการเลอืกผลรวมจากรายการดรอปดาวน์ จากนัน้พมิพ์หรอืคลกิ ‘SoftDrinkA’,‘SoftDrinkB’,‘SoftDrinkC’ เพือ่เพิม่ในฟิลด์ฟงักช์นั 

ตวัอย่าง 2. ตวัอย่างนี้จะรบัคา่การวดัตํ่าสดุปจัจบุนั เชน่ ยอดขายเป็นดอลลาร ์สําหรบั SoftDrinkA หรอื SoftDrinkB ขึน้อยู่กบัวา่รายการไหนตํ่ากวา่ 

min('SoftDrinkA','SoftDrinkB') 

ในตวัอย่าง 1 และตวัอย่าง 2 ฟงักช์นัการคาํนวณแต่ละรายการจะคาํนวณรายการแต่ละรายการของชัน้ภายนอก เชน่ ชัน้ผลติภณัฑ ์ตวัอย่างเชน่ หากปีและผลติภณัฑถ์ูกสรา้งขึน้บนแกน 
และการคาํนวณถูกสรา้งบนชัน้ผลติภณัฑ ์จะคาํนวณผลลพัธ์เป็นรายปี  

ตวัอย่าง 3. ตวัอย่างนี้จะรบัคา่ของแต่ละรายการในชัน้ภายนอก เชน่ ปีและผลติภณัฑ ์และเพิม่ไปพรอ้มกนั 

sum(*)  

ตวัอย่าง 4. ตวัอย่างนี้จะรบัคา่การวดัปจัจบุนั เชน่ ยอดขายเป็นดอลลาร ์ของรายการลาํดบัแรก ลาํดบัทีส่อง และสามของแถว และผลรวมรายการเหลา่นัน้ 

sum($1,$2,$3) 

แทนทีจ่ะระบุชือ่รายการ เชน่ SoftDrinkA คณุสามารถระบุ $n หรอื $-n ซึง่ n คอืจํานวนเตม็ทีร่ะบุตําแหน่งแถวของรายการ หากคณุระบุ $n การวดัจะมาจากแถวที ่n และหากคณุระบุ 
$-n การวดัจะมาจากแถวที ่n จากแถวสดุทา้ย 

ตวัอย่างเชน่ ยอดขายเป็นดอลลาร ์$1 จะรบัคา่การวดัจากแถวแรกในชดุขอ้มลู และ $-1 จะรบัคา่การวดัจากแถวสดุทา้ยในชดุขอ้มลู 

ตวัอย่าง 5. ตวัอย่างนี้บวกยอดขายของ SoftDrinkA, SoftDrinkB และ SoftDrinkC 

'SoftDrinkA' + 'SoftDrinkB' + 'SoftDrinkC' 

วธิกีารนี้มคีา่เทา่กบัการคาํนวณต่อไปนี้: 

sum('SoftDrinkA','SoftDrinkB','SoftDrinkC') 

ตวัอย่าง 6.ตวัอย่างนี้เพิม่ยอดขายของ SoftDrinkA ดว้ยยอดขายของ diet SoftDrinkA จากนัน้เพิม่ยอดขายของ SoftDrinkB ดว้ยยอดขายของ diet SoftDrinkB 
จากนัน้สง่กลบัคา่สงูสดุของจํานวนทัง้สอง 

max('SoftDrinkA' + 'diet SoftDrinkA', 'SoftDrinkB' + 'diet SoftDrinkB') 
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การแสดงผลลพัธเ์ป็นเกจโดยใช้มุมมองเกจ 
ใชม้มุมองเกจเพือ่แสดงผลลพัธ์ในเกจ โดยเกจจะมปีระโยชน์ในการแสดงประสทิธภิาพเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย ประเภทของเกจทีส่นบัสนุน ไดแ้ก ่ไดอลัเกจ บารเ์กจ และเกจลกัษณะเป็นบลับ์ 

คณุสามารถเลอืกประเภทของเกจและปรบัแต่งลกัษณะทีแ่สดงได ้รวมถงึชือ่ ชว่งทีแ่สดง จํานวนเกจทีแ่สดงในหนึง่แถว และลกัษณะอืน่ๆ เชน่ ความกวา้งและหน้าปดัของเกจ และขนาดของเขม็ชี ้
คณุยงัสามารถตัง้คา่เกณฑ ์ขอบและส ีและควบคมุลกัษณะอืน่ๆ ของเกจไดเ้ชน่กนั 

เกจเป็นแบบนํารอ่ง คอื เมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีเ่กจ คณุจะสามารถสง่ผูใ้ชไ้ปยงัรายงานอืน่ทีบ่นัทกึไวไ้ด้ 

หวัขอ้นี้อธบิายการตัง้คา่เกจและการตัง้คา่มุมมองเกจ และใหค้าํแนะนําในการดําเนนิงานต่อไปนี้: 

 การเพิม่หรอืแกไ้ขมมุมองเกจ 

 การตัง้คา่คุณสมบตัพิืน้หลงัทัว่ไปในมุมมองเกจ 

 การเพิม่ชือ่และสว่นทา้ยในมุมมองเกจ 

 การเพิม่ชว่งเกจในมมุมองเกจ 

 การระบุคุณสมบตัเิพิม่เตมิในมมุมองเกจ 

 การตัง้คา่คุณสมบตัขิ ัน้สงูสาํหรบัหน้าปดัในไดอลัเกจ 

เกจ 
สว่นนี้เป็นการอธบิายถงึประเภท ประเภทย่อย และขนาดของเกจ 

ประเภทของเกจ 
ตารางต่อไปนี้แสดงเกจทีม่ใีนรายการดรอปดาวน์เกจ และอธบิายการใชง้าน โดยคา่ดฟีอลต์ของเกจ คอื ไดอลัเกจ 

ประเภทของเกจ คาํอธิบาย 

ไดอลั ไดอลัเกจจะแสดงขอ้มลูโดยใชห้น้าปดัทีม่เีขม็ชีต้ัง้แต่หนึง่เขม็ขึน้ไป 
ซึง่จะเปลีย่นแปลงตําแหน่งเพือ่แสดงตําแหน่งทีข่อ้มลูอยู่ภายในชว่งทีก่ําหนดไวล้่วงหน้านัน้ 

บาร ์ บารเ์กจจะแสดงขอ้มลูโดยใชแ้ทง่เดยีว ซึง่จะเปลีย่นสเีพือ่แสดงวา่ขอ้มลูอยู่ภายในชว่งทีก่าํหนดไวล้่วงหน้านัน้หรอืไม ่

บลับ์ บลับ์เกจจะแสดงขอ้มลูโดยใชว้งกลม ซึง่จะเปลีย่นเสเีพือ่แสดงวา่ขอ้มลูอยู่ภายในชว่งทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้านัน้หรอืไม ่
อารเ์รย์ของบลับ์เกจมปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อเอาต์พตุประเภทบตัรคะแนน 

ประเภทย่อยของเกจ 
การเลอืกประเภทเกจของคณุจะกาํหนดประเภทย่อยของเกจทีม่ใีนรายการดรอปดาวน์ของประเภท โดยไดอลัเกจจะไมม่ปีระเภทย่อย ประเภทย่อยของเกจมดีงัต่อไปนี้: 

 บารเ์กจ: บรรจุและแบบ LED โดยคา่ดฟีอลตข์องประเภทย่อย คอื บรรจุ 

 บลับ์เกจ: 3 มติ ิ(3D) และ 2 มติ ิ(2D) โดยคา่ดฟีอลต์ประเภทย่อย คอื 3D 

ขนาดของเกจ 
ขนาดของเกจ ไดแ้ก ่เลก็ กลาง ใหญ่ และกําหนดเอง โดยคา่ดฟีอลต์ของขนาด คอื กลาง 
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การตัง้ค่ามมุมองเกจ 
ปุ่มต่างๆ ทีอ่ยู่บนสดุของเพจมมุมองเกจชว่ยใหเ้ขา้ใชง้านการตัง้คา่เกจไดห้ลากหลาย ตารางต่อไปนี้อธบิายปุ่มและการตัง้คา่มมุมองเกจ 

ปุ่ มมุมมองเกจ คาํอธิบาย 

 

คณุสมบติัแคนวาสของเกจ ใหค้ณุตัง้คา่คณุสมบตัทิัว่ไปของพืน้หลงัทีม่เีกจดงักลา่วแสดงอยู่ได ้

 

ช่ือเกจ ใหค้ณุระบุชือ่ ชือ่ย่อย สว่นทา้ย และสว่นทา้ยรองของเกจได ้

 

ช่วงของเกจ ใหค้ณุระบุชว่งทีส่ามารถแสดงขอ้มลูในเกจได ้

 

 

คณุสมบติัเพ่ิมเติมของเกจ ใหค้ณุระบุคณุสมบตัเิพิม่เตมิของเกจได ้รวมถงึการควบคมุลกัษณะทีแ่สดงของอลีเิมนต์ภายในเกจนัน้ 
การตัง้คา่คุณสมบตัขิอ้จํากดัของเกจและการทาํเครือ่งหมาย และการระบุการโตต้อบทีเ่กดิขึน้เมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีเ่กจ 

 

คณุสมบติัขัน้สูง ใหค้ณุตัง้คา่คณุสมบตัขิ ัน้สงูของหน้าปดัในไดอลัเกจได ้รวมถงึการแสดงผลป้ายมาตราสว่น 
และความยาวของสว่นโคง้และความหนาของหน้าปดั 

การเพ่ิมหรือแก้ไขมมุมองเกจ 
ขัน้ตอนต่อไปนี้ระบุข ัน้ตอนทัว่ไปในการเพิม่หรอืแกไ้ขมมุมองเกจ 

หมายเหตุ: หากคุณเลอืกประเภทเกจทีไ่มส่ามารถใชร้ว่มกบัผลลพัธ์ได้ ผลลพัธ์จะไม่แสดง 

ในการเพิม่หรือแก้ไขมุมมองเกจ 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมองเกจใหม ่ใหค้ลกิ มมุมองใหม ่และเลอืก เกจ 

 ในการแกไ้ขมมุมองเกจทีม่อียู่ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมุมมอง ของมมุมองเกจ 

พืน้ทีท่าํงานจะแสดงตวัเลอืกและการตัง้คา่ของมุมมอง 

2 เลอืกขอ้มลูทีต่อ้งการในฟิลด์เกจ, ประเภท และขนาด 

3 สาํหรบัเกจทุกประเภท ใหใ้ชร้ายการดรอปดาวน์การวดัเพือ่เลอืกการวดัของเกจ 

4 สาํหรบัไดอลัเกจ: 

a ใชร้ายการดรอปดาวน์ประเภทเครือ่งหมาย และเลอืกเขม็ชีท้ ีต่อ้งการใช ้เชน่ เขม็ทศิ ลกูศร หรอืเสน้ 

b ในการเลอืกสสีาํหรบัเขม็ชี ้ใหค้ลกิฟิลด์ส ีและทาํการเลอืก 
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c ในการเพิม่เขม็ชี้ ใหค้ลกิ เพิม่เครือ่งหมาย 

5 ใชปุ้่มทีอ่ยู่บนสดุของเพจมมุมองเกจเพือ่ระบุการตัง้คา่เกจเพิม่เตมิ 

6 ในลบการเปลีย่นแปลงและเริม่ใชง้านคา่ดฟีอลต์ของมมุมองเกจ ใหค้ลกิ เรยีกคา่ดฟีอลต์เดมิ 

7 บนัทกึรายงาน 

การระบคุณุสมบติัพืน้หลงัของเกจทัว่ไปในมมุมองเกจ 
คณุสามารถตัง้คา่คณุสมบตัทิัว่ไปของพืน้หลงัทีม่เีกจแสดงอยู่ได ้เชน่ ระบุวา่จะแสดงชือ่และคาํอธบิายพรอ้มกบัเกจหรอืไม่ คณุยงัสามารถระบุสพีืน้หลงั สขีองชือ่ 
ระบุวา่จะแสดงเสน้ขอบลอ้มรอบพืน้หลงัหรอืไม่ ระบุจํานวนของเกจทีแ่สดงในแต่ละแถวและชอ่งวา่งระหวา่งแถวไดอ้กีดว้ย 

ในการตัง้ค่าคณุสมบติัทัว่ไปของพื้นหลงัของมุมมองเกจ 

1 คลกิปุ่ม คณุสมบตัแิคนวาสของเกจ ทีด่า้นบนของเพจมมุมองเกจ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัแิคนวาสของเกจ ใหเ้ลอืกชือ่ดงันี้: 

 ในการแสดงชือ่ของการวดั หา้มทาํเครือ่งหมายในชอ่งแทนทีค่า่ดฟีอลต์ และปลอ่ยฟิลด์ขอ้ความชือ่ใหว้า่งไว ้

 ในการแสดงชือ่อืน่ ใหท้าํเครือ่งหมายในชอ่งแทนทีค่า่ดฟีอลต์ และป้อนขอ้ความชือ่ 

 หากคุณไมต่อ้งการใหแ้สดงชือ่บนพื้นหลงั ใหท้าํเครือ่งหมายในชอ่งแทนทีค่า่ดฟีอลต์ และปลอ่ยฟิลด์ขอ้ความชือ่ใหว้า่งไว ้

3 สาํหรบัคาํอธบิาย ใหเ้ลอืกคา่ทีต่อ้งการจากรายการ หรอืในกรณทีีค่ณุตอ้งการยกเลกิการแสดงคาํอธบิาย ใหเ้ลอืก ไมม่ ี

คา่ดฟีอลต์ตําแหน่งของคาํอธบิาย คอื ทีด่า้นลา่งของชือ่ 

4 ในการตัง้คา่สพีืน้หลงัสาํหรบัพื้นทีแ่สดงผลของเกจ ใหค้ลกิฟิลด์สพีืน้หลงั และทําการเลอืก 

5 ในการแสดงชือ่เป็นส ีใหค้ลกิฟิลด์สขีอ้ความ และทาํการเลอืก 

6 ในการแสดงเสน้ขอบลอ้มรอบกรอบพืน้หลงั ใหค้ลกิฟิลด์สเีสน้ขอบ และทาํการเลอืก 

7 ระบุจํานวนเกจทีจ่ะแสดงในแต่ละแถว และชอ่งวา่งระหวา่งแถว 

ชอ่งวา่งระหวา่งเกจจะวดัเป็น พกิเซล 

8 คลกิ ตกลง 

มมุมองเกจจะรเีฟรช ซึง่มุมมองดงักลา่วอาจมกีารปรบัขนาดใหเ้หมาะสมกบัการเลอืกของคณุ 

การเพ่ิมช่ือและส่วนท้ายในมมุมองเกจ 
คณุสามารถระบุชือ่ ชือ่ย่อย สว่นทา้ย และสว่นทา้ยรองของเกจได ้หากพืน้หลงัมเีกจอยู่หลายรายการ โดยจะแสดงชือ่และสว่นทา้ยของแต่ละเกจ ซึง่คณุสามารถเลอืกระบุชือ่และสว่นทา้ยนี้ได ้

ในการเพิม่ชือ่และส่วนท้ายในมุมมองเกจ 

1 คลกิปุ่ม ชือ่เกจ ทีด่า้นบนของเพจมมุมองเกจ 
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2 ในกลอ่งโตต้อบชือ่เกจ ใหพ้มิพข์อ้ความทีจ่ะใช ้และคลกิ ตกลง 

หมายเหตุ: เชน่เดยีวกบัมมุมองคาํอธบิาย คณุสามารถใช ้@n เพือ่รวมผลลพัธ์จากคอลมัน์ทีก่าํหนดไวใ้นชือ่เกจ ตวัอย่างเชน่ @1 จะแทรกผลลพัธ์จากคอลมัน์ทีห่นึง่ และ @3 
จะแทรกผลลพัธ์จากคอลมัน์ทีส่าม โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิที ่การเพิม่ขอ้ความคาํอธบิายในผลลพัธ์ (ในหน้า 1025) 

มมุมองเกจจะทาํการรเีฟรช 

การเพ่ิมช่วงเกจในมุมมองเกจ 
ชว่งของเกจจะระบุคา่ตํ่าสดุและคา่สูงสดุของแตล่ะชว่งและรวมสไีวใ้นช่วงทีจ่ะปรากฏในเกจ เชน่ สเีขยีวแสดงวา่ยอมรบัได ้สเีหลอืงแสดงถงึคาํเตอืน และสแีดงแสดงถงึวกิฤต 

คณุสามารถตัง้คา่ช่วงของเกจเป็นคา่สแตตกิ ชือ่คอลมัน์ของการวดั หรอืเป็นผลลพัธ์ของการสบืคน้ SQL ได ้

การตัง้ค่าช่วงเกจในมุมมองเกจ 

1 คลกิปุ่ม ชว่งเกจ ทีด่า้นบนของเพจมมุมองเกจ 

2 ในกลอ่งโตต้อบชว่งเกจ ใหท้าํดงันี้: 

a ป้อนหวัขอ้ของชว่ง 

b ในการตัง้คา่ชว่งตํ่าสดุและสงูสดุของเกจ ใหค้ลกิปุ่มคณุสมบตัแิละทาํการเลอืกจากกลอ่งโตต้อบตวัเลอืกขัน้สงู 

c ในการระบุสขีองชว่ง ใหค้ลกิฟิลด์ส ีและทาํการเลอืก 

3 คลกิ ตกลง 

มมุมองเกจจะทาํการรเีฟรช 

การระบคุณุสมบติัเพ่ิมเติมของเกจในมมุมองเกจ 
คณุสมบตัเิพิม่เตมิของเกจรวมถงึการควบคมุลกัษณะทีแ่สดงของอลีเิมนต์ภายในเกจ การตัง้คา่คณุสมบตัขิองรายการมาตราสว่น เชน่ ขอ้จํากดัของเกจและการทาํเครือ่งหมาย 
และการระบุการโตต้อบทีเ่กดิขึน้เมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีเ่กจ ซึง่คณุสมบตัเิหลา่นี้จะถูกตัง้คา่ไวใ้นกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัเิพิม่เตมิของเกจ 

ตวัเลอืกลกัษณะทีแ่สดงของเกจจะแสดงอยู่ในแทบ็ลกัษณะทีแ่สดง และประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้: 

 ป้ายขอ้มลูจะปรากฏขึน้หรอืไม่ 

ป้ายขอ้มลูจะแสดงทกุครัง้ หรอืแสดงเฉพาะเมือ่ผูใ้ชเ้ลือ่นเมาสค์า้งไวเ้หนอือลีเิมนต์ในเกจ หรอืไมแ่สดงกไ็ด ้

 การเลอืกสพีืน้หลงัของเกจ สขีองขอ้ความภายในเกจ และเสน้ขอบรอบเกจ 

 ความกวา้งและความสงูของเกจเป็นพกิเซล 

ตวัเลอืกคณุสมบตัมิาตราสว่นจะแสดงอยู่ในแทบ็มาตราสว่น และประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้: 

 ขอ้จํากดัเกจแบบกาํหนดเองหรอืเป็นดฟีอลต์ 

 จํานวนครือ่งหมายหลกัและรอง 

ตวัเลอืกการโตต้อบของผูใ้ชต้่อเกจจะแสดงอยูใ่นแทบ็การโตต้อบและประกอบดว้ยการดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 นาวิเกต ใหผู้ใ้ชส้ามารถนาวเิกตไปยงัรายงานหรอืแผงควบคุมอืน่ทีบ่นัทกึไวไ้ด้ 

 ไมมี่ เลกิใชก้ารนาวเิกตจากเกจ 
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คณุสามารถตัง้คา่คณุสมบตัขิ ัน้สงูสาํหรบัเกจประเภทบารไ์ดโ้ดยการคลกิทีไ่อคอน 

การระบุคณุสมบติัเพิม่เติมในมุมมองเกจ 

1 คลกิปุ่ม คณุสมบตัเิพิม่เตมิของเกจ ทีด่า้นบนของเพจมมุมองเกจ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัเิพิม่เตมิของเกจ ใหเ้ลอืกคา่ทีต่อ้งการจากแทบ็ลกัษณะทีแ่สดง มาตราสว่น และการโตต้อบ 

3 คลกิ ตกลง 

มมุมองเกจจะทาํการรเีฟรช 

การตัง้ค่าคณุสมบติัขัน้สูงสาํหรบัหน้าปัดในไดอลัเกจ 
คณุสมบตัขิ ัน้สงูชว่ยใหคุ้ณระบุวา่ควรจะแสดงป้ายมาตราสว่นหรอืไม ่และคา่ใดทีค่วรแสดง รวมถงึตัง้คา่ความยาวสว่นโคง้ของหน้าปดั และเลอืกความหนาของหน้าปดั 

ตวัเลอืกในการแสดงป้ายมาตราสว่นมดีงัต่อไปนี้: 

 เปอรเ์ซน็ต์ยอดรวม 

 คา่จรงิ 

ความยาวส่วนโคง้ของหน้าปดัจะอยู่ในรปูขององศา ตวัอย่างเชน่ การระบุผลลพัธ์ 360 ในไดอลัเกจ แสดงวา่เป็นวงกลมสมบูรณ์ 

ความหนาของหน้าปดัจะอยู่ในรปูของพกิเซล เมือ่คณุระบุคา่สงูขึน้ เกจจะมคีวามหนาเพิม่ข ึน้ และเสน้รอบวงในของหน้าปดัจะแคบลง 
การระบุคา่มากซึง่สมัพนัธ์กบัขนาดของหน้าปดัอาจสง่ผลใหเ้กจแสดงไมต่รงกบัความเป็นจรงิและไม่แนะนําใหก้ระทําดงัทีก่ลา่วมา 

ในการระบุคณุสมบติัขัน้สูงสาํหรบัหน้าปัดในไดอลัเกจ 

1 คลกิปุ่ม คณุสมบตัขิ ัน้สงู ทีด่า้นบนของมมุมองเกจ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัเิฉพาะของหน้าปดั ใหท้าํการเลอืกเพือ่ระบุวธิกีารแสดงผลป้ายมาตราส่วน 

ในการยกเลกิการแสดงผลป้ายมาตราสว่น ใหเ้ลอืก ไมม่ ี

3 ในการตัง้คา่ความยาวสว่นโคง้และความหนาของหน้าปดั ใหค้ลกิตวัเลอืกเพือ่ระบุดว้ยตนเองและป้อนคา่ 

4 คลกิ ตกลง 

มมุมองเกจจะทาํการรเีฟรช 
 

การแสดงฟิลเตอรท่ี์ใช้กบัผลลพัธก์ารวิเคราะห ์
ใชม้มุมองฟิลเตอรแ์สดงฟิลเตอรท์ีม่ผีลต่อรายงาน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่ฟิลเตอรล์งในรายงาน โปรดดูที ่การเพิม่ฟิลเตอรล์งในคอลมัน์ในการวเิคราะห์ (ในหน้า 969) 

ในการเพิม่หรอืแก้ไขมุมมองฟิลเตอร ์

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 
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 ในการเพิม่มมุมองฟิลเตอรใ์หม่ ใหค้ลกิ มมุมองใหม ่และเลอืก ฟิลเตอรท์ีใ่ชง้าน 

 ในการแกไ้ขมมุมองฟิลเตอรท์ีม่อียู่ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองฟิลเตอร์ 

พืน้ทีท่าํงานแสดงมมุมองฟิลเตอร ์

2 เมือ่คณุดาํเนนิการเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิ ตกลง 

3 บนัทกึรายงาน 
 

การเพ่ิมขอ้ความส่วนเพ่ิมให้กบัผลลพัธ ์
ใชม้มุมองขอ้ความแบบสแตตกิเพือ่เพิม่หรอืแกไ้ขขอ้ความสว่นเพิม่ ทีจ่ะปรากฏพรอ้มผลลพัธ์ คณุสามารถเพิม่ขอ้ความสว่นเพิม่ ทีม่ขีอ้ความทีก่าํหนดรปูแบบ ชดุควบคมุ ActiveX หรอื 
JavaScript ซาวนด์ไบต ์แอนเิมชนั โลโกพ้เิศษ เป็นตน้ ขอ้ความสว่นเพิม่ อาจมขีอ้ความใดๆ กไ็ดท้ีส่นบัสนุนในเบราเซอรข์องคุณ 

ในสว่นนี้อธบิายขัน้ตอนการเพิม่หรอืแกไ้ขมมุมองขอ้ความแบบสแตตกิและตวัอย่างขอ้ความแบบสแตตกิ หากคณุพบตวัอย่างทีค่ลา้ยกบัสิง่ทีคุ่ณตอ้งการทาํ 
คณุสามารถคดัลอกและปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของคณุได ้

ในการเพิม่หรือแก้ไขมุมมองข้อความแบบสแตติก 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมองขอ้ความแบบสแตตกิใหม ่ใหค้ลกิ มมุมองใหม ่และเลอืก ขอ้ความแบบสแตตกิ 

 ในการแกไ้ขมมุมองขอ้ความแบบสแตตกิทีม่อียู่ คลกิปุ่ม แกไ้ขมุมมอง ของมมุมองขอ้ความแบบสแตตกิ 

พืน้ทีท่าํงานแสดงมมุมองขอ้ความแบบสแตตกิ 

2 ป้อนขอ้ความสว่นเพิม่ในกลอ่งขอ้ความ 

ในการทาํใหข้อ้ความปรากฏเป็นตวัหนา ตวัเอยีง หรอืขดีเสน้ใต ้คลกิปุ่มทีต่รงกนัเพือ่แทรกแทก็ HTML นําหน้าและต่อทา้ย จากนัน้ป้อนขอ้ความระหวา่งแทก็ 
หรอืเลอืกขอ้ความแรกแลว้เลอืกปุ่มกาํหนดรปูแบบ 

หมายเหตุ: หากตอ้งการแบ่งบรรทดั ใหใ้ชปุ้่ม การแบ่งบรรทดั การกด Enter จะไมแ่บ่งขอ้ความออกเป็นหลายบรรทดั 

ตารางต่อไปนี้อธบิายตวัอย่างต่างๆ 

ตวัอย่างมุมมองข้อความแบบสแตติก คาํอธิบายและหมายเหตุการใช้งาน 

ขอ้ความ HTML วางหรอืป้อน HTML (หรอืขอ้ความทีก่ําหนดรปูแบบทีถู่กตอ้ง) ในกลอ่งขอ้ความ คณุสามารถคลกิปุ่มแทก็ 
HTML ไดด้ว้ย คณุอาจใชแ้ทก็สว่นเพิม่เพือ่ควบคมุรปูแบบของขอ้ความตามรปูแบบขอ้ความทีค่ณุป้อน 
ต่อไปนี้คอืตวัอย่างการกาํหนดรปูแบบทีคุ่ณทาํได้: 

 ในการตัง้คา่ขนาดและสขีองแบบอกัษร: 

<FONT SIZE="4" COLOR="red">ขอ้ความสแีดง</FONT> 

 ในการรวมแทก็สาํหรบัเอฟ็เฟ็กต์เพิม่เตมิ: 

<B><FONT COLOR="red">ขอ้ความสแีดงตวัหนา</FONT></B> 
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ตวัอย่างมุมมองข้อความแบบสแตติก คาํอธิบายและหมายเหตุการใช้งาน 

ออบเจกต ์ActiveX ออบเจกต ์Active-X ตอ้งมอียู่ครบถว้นและสนบัสนุนในเบราเซอรข์องคณุ 
วางหรอืป้อนออบเจกต์ในวนิโดวข์อ้ความ HTML เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดร้วมแทก็เริม่ต้นและสิน้สดุ 
<object...> และ </object> แลว้ 

JavaScript หรอื VBScript สครปิต์ตอ้งมอียูค่รบถว้นและสนบัสนุนในเบราเซอรข์องคณุ วางหรอืป้อนสครปิต์ในกลอ่งขอ้ความ 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดร้วมแทก็เริม่ตน้และสิน้สดุ <script> และ </script> แลว้ 

เสยีง ตรวจสอบวา่คณุทราบทีเ่กบ็คลปิเสยีง หากคลปิเสยีงสามารถใชร้ว่มกนัได ้
ตอ้งเกบ็คลปิเสยีงในไดรฟ์เครอืขา่ยทีเ่ขา้ใชไ้ดโ้ดยผูใ้ชท้กุราย 

ใชแ้ทก็ HTML <EMBED> เพือ่เพิม่เสยีงในรปูแบบต่อไปนี้: 

<EMBED SRC="audio" AUTOSTART="true" LOOP="true" 

HIDDEN="true"></EMBED> 

โดยที:่ 

 "audio" คอืทีเ่กบ็และชือ่ของคลปิเสยีง 

ในการเพิม่คลปิเสยีงทีเ่กบ็อยู่ในฮารด์ไดรฟ์ของคุณ ตวัอย่าง HTML จะเป็นดงันี้: 

<EMBED SRC="c:\mycomputer\MIDIfiles\wakeup.mid" 

AUTOSTART="true" LOOP="true" HIDDEN="true"></EMBED> 

ในการเพิม่คลปิเสยีงเดยีวกนัจากทีเ่กบ็ทีใ่ชร้ว่มกนัในเวบ็เซริฟ์เวอรข์องคุณ ตวัอย่าง HTML จะเป็นดงันี้: 

<EMBED 

SRC="http://ourwebserver.company.com/sounds/wakeup.mi

d" AUTOSTART="true" LOOP="true" 

HIDDEN="true"></EMBED> 

ภาพพืน้หลงั ตวัอย่างต่อไปนี้ใช ้JavaScript 

ตรวจสอบวา่คณุทราบทีเ่กบ็ภาพทีจ่ะใชเ้ป็นภาพพื้นหลงั หากภาพสามารถใชร้ว่มกนัได ้
ตอ้งเกบ็ภาพในไดรฟ์เครอืขา่ยทีเ่ขา้ใชไ้ดโ้ดยผูใ้ชท้กุราย 

หากเกบ็ภาพในโฟลเดอรไ์ฟลแ์ผงควบคุมทีใ่ชร้่วมกนั ตวัอย่าง HTML จะเป็นดงันี้: 

<script language="javascript"> 

document.body.background = 

"http://ourwebserver.company.com/graphics/"NameOfGrap

hic";</script> 

โดยที:่ 

 NameOfGraphic คอื ชือ่ไฟลท์ีจ่ะใช ้เชน่ bricks.gif หรอื sand.jpg 

1 ในการใชก้ารจดัรปูแบบตกแต่งกบัตวัอกัษรเพือ่ใชใ้นมมุมองขอ้ความแบบสแตตกิ ใหค้ลกิปุ่ม จดัรปูแบบมมุมอง 

2 ในการอมิปอรต์การจดัรปูแบบตวัอกัษรจากมุมมองทีบ่นัทกึไวก้อ่นหน้า ใหค้ลกิปุ่ม อมิปอรต์การจดัรปูแบบจากการวเิคราะหอ์ืน่ และนาวเิกตไปยงัมมุมองทีบ่นัทกึไว ้

หมายเหตุ: คณุสามารถอมิปอรต์การจดัรปูแบบจากรายงานทีม่รีปูแบบจากขัน้ตอนที ่2 (การจดัทาํโครงรา่ง) แต่ไมส่ามารถอมิปอรต์การจดัรปูแบบจากขัน้ตอนที ่1 (การกาํหนดเกณฑ์) 
ได ้

3 เมือ่คณุดาํเนนิการเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิ ตกลง 
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4 บนัทกึรายงาน 
 

การเพ่ิมคาํอธิบายในรายงานโดยใช้มมุมองคาํอธิบาย 
ใชม้มุมองคาํอธบิายเพือ่บนัทกึความหมายของการกาํหนดรปูแบบพเิศษทีใ่ชใ้นรายงาน เชน่ ความหมายของสทีีก่าํหนดเองทีใ่ชก้บัเกจวดั 

เชน่ คณุอาจใชก้ารกาํหนดรปูแบบตามเงือ่นไขในรายงานเพือ่แสดงรายการทีส่าํคญัดว้ยสแีดง และรายการทีจ่ําเป็นตอ้งพจิารณาดว้ยสเีหลอืง 
คณุอาจเพิม่คาํอธบิายทีม่ขีอ้ความทีบ่นัทกึความหมายของสแีละหวัขอ้ทีส่รปุการดาํเนนิการทีเ่หมาะสม 
และสามารถใชก้ารกาํหนดรปูแบบทีส่วยงามเพือ่กําหนดสพีืน้หลงัของขอ้ความใหต้รงกบัสใีนรายงานตามเงือ่นไข 

ในการเพิม่หรือแก้ไขมุมมองคาํอธิบาย 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมองคาํอธบิายใหม ่ใหค้ลกิปุ่ม มมุมองใหม ่และเลอืก คาํอธบิาย  

 ในการแกไ้ขมมุมองคาํอธบิายทีม่อียู่ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองคาํอธบิาย 

พืน้ทีท่าํงานแสดงมมุมองคาํอธบิาย 

2 ในฟิลด์หวัขอ้ ใหเ้ลอืกตําแหน่งทีคุ่ณตอ้งการใหห้วัขอ้นัน้ปรากฏขึน้  

ตวัเลอืกทีม่ไีดแ้ก ่ขวา ซา้ย หรอืไมม่ ีหากคณุไมต่อ้งการแสดงหวัขอ้ ใหเ้ลอืก ไมม่ ี

3 ในฟิลด์รายการคําอธบิายต่อแถว ใหเ้ลอืกจํานวนรายการคาํอธบิายทีค่ณุตอ้งการสาํหรบัแต่ละแถว  

4 (ไมจ่ําเป็น) ป้อนชือ่สาํหรบัคาํอธบิาย เชน่ คาํอธบิาย 

5 ในชอ่งขอ้ความหวัขอ้ชอ่งแรก ใหพ้มิพค์วามหมายของเงือ่นไข เชน่ จําเป็นตอ้งดําเนนิการโดยทนัท ี

6 ในชอ่งขอ้ความตวัอย่างขอ้ความชอ่งแรก ใหพ้มิพ์เงือ่นไขแรกทีค่ณุตอ้งการบนัทกึ เชน่ สาํคญั 

คณุสามารถใชก้ลอ่งโตต้อบการกาํหนดรปูแบบทัว่ไปในการกาํหนดสพีืน้หลงั เชน่ สแีดง คณุสามารถเลอืกป้อนขอ้ความหรอืไม่กไ็ด้ หรอืคณุสามารถกาํหนดสพีืน้หลงัไดห้ากตอ้งการ 

7 ในการเพิม่หวัขอ้อืน่ ใหค้ลกิปุ่ม เพิม่รายการ 

8 เมือ่คณุเพิม่หวัขอ้เสรจ็แลว้ ใหค้ลกิ ตกลง 

9 บนัทกึรายงาน 
 

การให้ผูใ้ช้สามารถเปล่ียนคอลมัน์ในรายงาน 
ใชม้มุมองเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์เพือ่ใหผู้ใ้ชเ้ปลีย่นแปลงการแสดงคอลมัน์ในรายงานแบบไดนามกิ เครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ตวัหนึง่สามารถแนบกบัคอลมัน์แต่ละคอลมัน์ของรายงานทีร่ะบุ 
และคอลมัน์หลายรายการ (แอททรบิวิ) สามารถแนบกบัเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์แต่ละตวั 

ในการเพิม่หรือแก้ไขมุมมองเครือ่งมอืเลือกคอลมัน์ 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 
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 ในการเพิม่มมุมองเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ใหม ่ใหค้ลกิปุ่ม มมุมองใหม ่และเลอืก ขัน้สงู จากนัน้เลอืก เครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ 

 ในการแกไ้ขมมุมองเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ทีม่อียู่ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ 

พืน้ทีท่าํงานจะแสดงตวัเลอืกและการตัง้คา่ของมุมมอง 

2 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ใชง้าน แต่ละชอ่งของแต่ละคอลมัน์ทีคุ่ณตอ้งการใหเ้ครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ปรากฏขึน้ 

3 ป้อนป้ายคอลมัน์ของเครือ่งมอืเลอืกแต่ละตวั และเลอืกตําแหน่งป้ายของแต่ละป้าย 

หมายเหตุ: หากคุณไมป้่อนป้าย เมือ่ผูใ้ชดู้ผลลพัธจ์ะมองไมเ่หน็ป้ายในเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ 

4 หากคุณตอ้งการใหร้เีฟรชผลลพัธ์ในทนัททีีผู่ใ้ชเ้ลอืกตวัเลอืกใหมใ่ดๆ จากเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย รเีฟรชโดยอตัโนมตัเิมือ่เลอืกคอลมัน์ใหม่ 
หากคุณยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายนี้ ผูใ้ชจ้ะเหน็ปุ่ม ดําเนนิการ อยู่ถดัจากเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ และตอ้งคลกิ ดําเนนิการ เพือ่ดูผลลพัธ์ใหม่ 

5 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายแสดงผลลพัธ์เพือ่ดูตวัอย่างของมมุมองเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ 

6 คลกิ ตกลง เพือ่กลบัไปยงัเพจมมุมองโครงรา่ง 

7 ในการยา้ยหรอืแกไ้ขมมุมองเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ (และมมุมองอืน่ๆ ตามตอ้งการ) ในเพจนี้ ใหด้ําเนนิการดงันี้: 

 ในการยา้ยมมุมองไปยงัทีต่ัง้อืน่ในเพจ ใหล้ากมุมมองนัน้ และวางในทีต่ัง้ใหม่ 

 การจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของมมุมองเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ ใหค้ลกิปุ่ม จดัรปูแบบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

คณุสามารถระบุตวัเลอืก เซลล ์ขอบ พืน้หลงั และการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ (ความกวา้ง ความสงู ย่อหน้า ระยะหา่งดา้นขวา ระยะหา่งดา้นบน ระยะหา่งดา้นลา่ง) 

 ในการแกไ้ขมมุมองเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

 ในการลบมมุมองเครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ ใหค้ลกิปุ่ม ลบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

8 เมือ่ทาํการเปลีย่นแปลงเสรจ็ ใหบ้นัทกึรายงาน 
 

การอนุญาตให้ผูใ้ช้เลือกมุมมองเฉพาะโดยใช้มุมมองเครือ่งมือเลือกมมุมอง 
ใชม้มุมองเครือ่งมอืเลอืกมมุมองเพือ่เลอืกมมุมองเฉพาะของผลลพัธ์จากมมุมองทีบ่นัทกึไว ้เมือ่วางบนรายงาน 
เครือ่งมอืเลอืกมมุมองจะแสดงเป็นรายการดรอปดาวน์เพือ่ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกมมุมองเฉพาะของผลลพัธ์ทีต่้องการ 

ในการเพิม่หรือแก้ไขมุมมองเครือ่งมอืเลือกมุมมอง 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมองเครือ่งมอืเลอืกมมุมองใหม่ ใหค้ลกิปุ่ม มมุมองใหม ่และเลอืก ขัน้สงู จากนัน้เลอืก เครือ่งมอืเลอืกมมุมอง  

 ในการแกไ้ขมมุมองเครือ่งมอืเลอืกมมุมองทีม่อียู่ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองเครือ่งมอืเลอืกมมุมอง 

พืน้ทีท่าํงานแสดงมมุมองเครือ่งมอืเลอืกมุมมอง 

2 (ไมจ่ําเป็น) พมิพห์วัขอ้ของเครือ่งมอืเลอืกมมุมองและระบุทีท่ ีค่วรจะแสดงหวัขอ้ซึง่สมัพนัธ์กบัเครือ่งมอืเลอืกมมุมอง  

3 ทาํการเลอืกตวัเลอืกมุมมองทีค่ณุตอ้งการเพือ่นําไปรวมในเครือ่งมอืเลอืกมุมมอง 

 เลอืกมมุมองจากกลอ่งมมุมองทีใ่ชไ้ด ้และยา้ยมมุมองเหลา่นัน้ไปยงักลอ่งมุมมองทีร่วม 
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 ในกลอ่งมมุมองทีร่วม ใหค้ลกิปุ่ม เปลีย่นชือ่ เพือ่เปลีย่นชือ่มมุมองทีเ่ลอืก 

หมายเหตุ: มมุมองไม่มจีะแสดงเครือ่งมอืการเลอืกเทา่นัน้ 

4 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายแสดงผลลพัธ์เพือ่ดูตวัอย่างของมมุมองเครือ่งมอืเลอืกมมุมอง 

5 คลกิ ตกลง เพือ่กลบัไปยงัเพจมมุมองโครงรา่ง 

6 ในการยา้ยหรอืแกไ้ขมมุมองเครือ่งมอืเลอืกมุมมอง (และมมุมองอืน่ๆ ตามตอ้งการ) ในเพจนี้ ใหด้ําเนนิการดงันี้: 

 ในการยา้ยมมุมองไปยงัทีต่ัง้อืน่ในเพจ ใหล้ากมุมมองนัน้ และวางในทีต่ัง้ใหม่ 

 การจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของมมุมองเครือ่งมอืเลอืกมมุมอง ใหค้ลกิปุ่ม จดัรปูแบบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

คณุสามารถระบุตวัเลอืก เซลล ์ขอบ พืน้หลงั และการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ (ความกวา้ง ความสงู ย่อหน้า ระยะหา่งดา้นขวา ระยะหา่งดา้นบน ระยะหา่งดา้นลา่ง) 

 ในการแกไ้ขมมุมองเครือ่งมอืเลอืกมมุมอง ใหค้ลกิปุ่ม ลบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

 ในการลบมมุมองเครือ่งมอืเลอืกมุมมอง ใหค้ลกิปุ่ม ลบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

7 เมือ่ทาํการเปลีย่นแปลงเสรจ็ ใหบ้นัทกึรายงาน 
 

การแสดงผลลพัธใ์นกราฟเป้าหมาย 
ใชม้มุมองกราฟเป้าหมายเพือ่แสดงผลลพัธ์แบบกราฟสามมติทิีแ่สดงเป้าหมายและคา่ตามจรงิและระดบัดว้ยส ีโดยทัว่ไป 
กราฟเป้าหมายจะใชส้าํหรบัการแสดงขอ้มลูเป็นกราฟิกทีเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนในกระบวนการ เชน่ จํานวนเงนิรายไดท้ีค่าดวา่จะไดร้บัทีแ่สดงสาํหรบัขัน้ตอนการขายแต่ละขัน้ตอน 

กราฟเป้าหมายเหมาะสาํหรบัแสดงการเปรยีบเทยีบเป้าหมายกบัขอ้มลูตามจรงิซึง่เป็นทีท่ราบวา่เป้าหมายลดลง (หรอืเพิม่ข ึน้) อย่างมากในแต่ละขัน้ตอน เชน่ ไปป์ไลน์การขาย 
คณุสามารถคลกิพืน้ทีส่เีพือ่ดูขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ในกราฟเป้าหมาย เกณฑจ์ะระบุเปอรเ์ซน็ต์ของคา่เป้าหมาย และสจีะแสดงขอ้มลูของแต่ละขัน้ตอน: 

 ขัน้ตอนทัง้หมดทีค่า่ตามจรงิตํ่ากวา่เกณฑต์ํ่าสดุจะมสีแีดง 

 ขัน้ตอนทัง้หมดทีค่า่ตามจรงิตํ่ากวา่เกณฑส์งูสดุจะมสีเีหลอืง 

 ขัน้ตอนทัง้หมดทีค่า่ตามจรงิมากกวา่เกณฑส์งูสดุจะมสีเีขยีว 

ในการเพิม่หรือแก้ไขมุมมองกราฟเป้าหมาย 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมองกราฟเป้าหมายใหม่ ใหค้ลกิ มมุมองใหม ่และเลอืก ขัน้สงู จากนัน้เลอืก กราฟเป้าหมาย 

 ในการแกไ้ขมมุมองกราฟเป้าหมายทีม่อียู่ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองกราฟเป้าหมาย 

พืน้ทีท่าํงานจะแสดงตวัเลอืกและการตัง้คา่ของมุมมองกราฟเป้าหมาย 

2 เลอืกตวัเลอืกฟิลดใ์นพืน้ทีท่าํงาน 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด ์

ฟิลดพ์ื้นท่ีทาํงานของมุมมองกราฟเป้าหมาย คาํอธิบาย 
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ฟิลดพ์ื้นท่ีทาํงานของมุมมองกราฟเป้าหมาย คาํอธิบาย 

ชือ่กราฟ ระบุชือ่ทีจ่ะแสดงทีด่า้นบนสดุของกราฟ 

ขัน้ตอน ระบุข ัน้ตอนทีจ่ะแสดง จากรายการดรอปดาวน์ คา่เหลา่นี้จะแสดงบนแกนนอน 

คา่จรงิ ระบุคา่ตามจรงิของขัน้ตอน คอลมัน์ทีเ่ลอืกจากรายการดรอปดาวน์ 

คา่เป้าหมาย ระบุคา่เป้าหมายของขัน้ตอน คอลมัน์ทีเ่ลอืกจากรายการดรอปดาวน์ 

คา่เป้าหมายสาํหรบัขัน้ตอนสดุทา้ยเทา่นัน้ ระบุวา่คา่เป้าหมายควรปรากฏในแต่ละขัน้ตอนหรอืเฉพาะขัน้ตอนสดุทา้ยเทา่นัน้ 

ปจัจยัทีจ่ําเป็นในการบรรลเุป้าหมาย ระบุปจัจยัทีจ่ําเป็นในการบรรลเุป้าหมาย 

เกณฑต์ํ่าสดุ ระบุเกณฑต์ํ่าสดุ คา่ทีต่ํ่ากวา่เปอรเ์ซน็ต์ตํ่าสดุจะปรากฏเป็นสแีดง 
คา่ระหวา่งเปอรเ์ซน็ต์ตํ่าสดุและเกณฑส์งูสดุจะแสดงเป็นสเีหลอืง 

เกณฑส์งูสดุ ระบุเกณฑส์งูสดุ คา่ทีส่งูกวา่เปอรเ์ซน็ต์สงูสดุจะปรากฏเป็นสเีขยีว 

ขนาด ระบุขนาด 

บงัคบัใชร้ปูรา่งมาตรฐานและความกวา้งขัน้ตอนทีเ่

ทา่กนั 
ระบุวา่ Oracle CRM On Demand 
จะบงัคบัใชร้ปูรา่งมาตรฐานและความกวา้งขัน้ตอนทีเ่ทา่กนัในกราฟโดยอตัโนมตัหิรอืไม่ 

การโตต้อบ ระบุระดบัการโตต้อบในกราฟ ตวัเลอืกทีม่รีวมถงึ ไมม่ ีดูขอ้มลูเพิม่เตมิ และนาวเิกต 

3 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายแสดงผลลพัธ์เพือ่ดูตวัอย่างของมมุมองกราฟเป้าหมาย 

4 คลกิ ตกลง เพือ่กลบัไปยงัเพจมมุมองโครงรา่ง 

5 ในการยา้ยหรอืแกไ้ขมมุมองกราฟเป้าหมาย (และมมุมองอืน่ๆ ตามตอ้งการ) ในเพจนี้ ใหด้ําเนนิการดงันี้: 

 ในการยา้ยมมุมองไปยงัทีต่ัง้อืน่ในเพจ ใหล้ากมุมมองนัน้ และวางในทีต่ัง้ใหม่ 

 ในการจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของมมุมองกราฟเป้าหมาย ใหค้ลกิปุ่ม จดัรปูแบบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

คณุสามารถระบุตวัเลอืก เซลล ์ขอบ พืน้หลงั และการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ (ความกวา้ง ความสงู ย่อหน้า ระยะหา่งดา้นขวา ระยะหา่งดา้นบน ระยะหา่งดา้นลา่ง) 

 ในการแกไ้ขมมุมองกราฟเป้าหมาย ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

 ในการลบมมุมองกราฟเป้าหมาย ใหค้ลกิปุ่ม ลบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

6 เมือ่ทาํการเปลีย่นแปลงเสรจ็ ใหบ้นัทกึรายงาน 
 

การเพ่ิมขอ้ความคาํอธิบายในผลลพัธ ์
ใชม้มุมองคาํอธบิายเพือ่เพิม่ยอ่หน้าหนึ่งย่อหน้าหรอืมากกวา่ของขอ้ความทีป่รากฏพรอ้มกบัรายงาน ขอ้ความคาํอธบิายมปีระโยชน์สาํหรบัขอ้มลูเช่น บรบิท ขอ้ความอธบิาย หรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
คณุสามารถดําเนนิการดงัต่อไปนี้ในมุมมองคําอธบิาย: 

 ป้อนประโยคทีม่คีา่สาํหรบัแทนทีส่าํหรบัแต่ละคอลมัน์ในผลลพัธ์  

 ระบุวธิกีารแยกแถว 

 ใชปุ้่มการจดัรปูแบบเพือ่ทาํใหข้อ้ความเป็นตวัหนา เอยีง หรอืขดีเสน้ใต ้และแทรกการแบ่งบรรทดั 
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 ใชก้ารจดัรปูแบบตกแต่งตวักบัอกัษรเพือ่ใชใ้นมมุมองคาํอธบิาย หรอือมิปอรต์การจดัรปูแบบตวัอกัษรจากมมุมองทีบ่นัทกึไวก้อ่นหน้า 

ตวัอย่างการใช้สาํหรบัมุมมองข้อความคาํอธิบาย 
ผูใ้ชจ้ดัทาํรายงานทีส่ง่คนืชือ่พืน้ทีใ่นคอลมัน์ทีส่องเป็นสว่นหนึง่ของชดุผลลพัธ์ ผูใ้ชต้อ้งการใหม้มุมองคาํอธบิายปรากฏดงัทีแ่สดงในตวัอย่างต่อไปนี้ 
ภายในขอ้ความเริม่ตน้และรายการพื้นทีแ่ต่ละรายการทีแ่สดงในบรรทดัใหม่: 

รายงานน้ีแสดงการขายของคณุตามพื้นท่ี พื้นท่ีคือ: 

ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวนัตก 

ตารางต่อไปนี้ไดแ้สดงรายการและอธบิายรายการมมุมองคาํอธบิายผูใ้ช:้ 

ฟิลด ์ รายการ คาํอธิบาย 

คาํนําหน้า [b] 
รายงานนี้แสดงการขายของคณุ

ตามพืน้ที ่
พืน้ทีค่อื:[/b][br][br] 

รายการแสดงขอ้ความนําหน้าคาํอธบิาย ขอ้ความจดัรปูแบบใหป้รากฏเป็นประเภทตวัหนา 
และตามดว้ยการเวน้บรรทดั 2 บรรทดั 

ผูใ้ชว้างตําแหน่งเคอรเ์ซอรใ์นกลอ่งขอ้ความคาํนําหน้าและคลกิปุ่มขอ้ความตวัหนา B 
เพือ่แทรกแทก็เขา้เปิดและปิดของขอ้ความตวัหนา ผูใ้ชจ้ะป้อนขอ้ความตอ่ไปนี้ระหวา่งแทก็: 

รายงานนี้แสดงการขายของคณุตามพื้นที ่พืน้ทีค่อื: 

จากนัน้ใหผู้ใ้ชค้ลกิปุ่มการแบ่งบรรทดัสองครัง้  

อธบิาย @2 รายการรวมผลลพัธ์จากคอลมัน์ทีส่อง (ชือ่พืน้ที)่ ในขอ้ความคาํอธบิาย  

ผูใ้ชว้างตําแหน่งเคอรเ์ซอร์ลงในกลอ่งขอ้ความคาํอธบิายและป้อนตวัอกัษร @2 

ตวัคัน่แถว [br] รายการเริม่ตน้แถวขอ้ความคาํอธบิายแต่ละแถวในบรรทดัใหม่ 

ผูใ้ชว้างตําแหน่งเคอรเ์ซอรใ์นกลอ่งขอ้ความตวัคัน่แถว และคลกิปุ่มการแบ่งบรรทดั สองครัง้ 

คาํต่อทา้ย [br][b] 
สิน้สดุรายงานการขายตามพืน้ที่

[/b] 

รายการเพิม่ขอ้ความในคําอธบิาย เหมอืนคาํนําหน้า 

ตวัอกัษรท่ีสาํรองไว้ในมุมมองคาํอธิบาย 
ในมมุมองคาํอธบิาย ตวัอกัษรต่อไปนี้คอืตวัอกัษรทีส่าํรองไว:้ 

@     (เครือ่งหมายแอท ใชเ้ป็นคา่สาํหรบัแทนทีข่องคอลมัน์ในกลอ่งขอ้ความคาํอธบิาย) 

[     (เครือ่งหมายวงเลบ็เปิด) 

]     (เครือ่งหมายวงเลบ็ปิด) 

‘     (เครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว) 

\     (เครือ่งหมายแบ็คสแลช) 

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการใชต้วัอกัษรทีส่าํรองไว ้ใหใ้สเ่ครือ่งหมายแบค็สแลช (\) นําหน้าตวัอกัษรเพือ่เลีย่ง ตวัอย่างเชน่ ในการใสเ่ครือ่งหมายแบค็สแลชขดีในขอ้ความคาํอธบิาย ใหป้้อน \\ 
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การเพ่ิมหรือแก้ไขมมุมองคาํอธิบาย 
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้แสดงขัน้ตอนทัว่ไปในการสรา้งมมุมองคาํอธบิาย  

ในกลอ่งขอ้ความคาํนําหน้า คาํอธบิาย และคําต่อทา้ย คณุสามารถใชปุ้่มการจดัรปูแบบเพือ่ทาํใหข้อ้ความปรากฏเป็นประเภทตวัหนา เอยีง หรอืขดีเสน้ใต ้ 

หมายเหตุ: หากตอ้งการแบ่งบรรทดั ใหใ้ชปุ้่ม การแบ่งบรรทดั การกด Enter จะไมแ่บ่งขอ้ความออกเป็นหลายบรรทดั 

ในการเพิม่หรือแก้ไขมุมมองคาํอธิบาย 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมองคาํอธบิายใหม่ ใหค้ลกิปุ่ม มมุมองใหม ่และเลอืก ขัน้สงู จากนัน้เลอืก คาํอธบิาย 

 ในการแกไ้ขมมุมองคาํอธบิายทีม่อียู่ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

พืน้ทีท่าํงานจะแสดงตวัเลอืกและการตัง้คา่ของมุมมองคาํอธบิาย 

2 เลอืกตวัเลอืกฟิลด์ในพืน้ทีท่าํงาน 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์ 

ฟิลดพ์ื้นท่ีทาํงานของมุมมองคาํอธิบาย ความเห็น 

คาํนําหน้า ระบุสว่นหวัของคาํอธบิาย ขอ้ความนี้จะปรากฏทีจุ่ดเริม่ตน้ของคาํอธบิาย 

อธบิาย ระบุขอ้ความคาํอธบิายทีจ่ะแสดงของแต่ละแถวในผลลพัธ ์ใช ้@n ในการรวมผลลพัธ์จากคอลมัน์ทีก่าํหนดในคาํอธบิาย 
ตวัอย่างเชน่ @1 แทรกผลลพัธ์จากคอลมัน์ทีห่นึง่ในคาํอธบิาย และ @3 จะแทรกผลลพัธ์จากคอลมัน์ทีส่าม 

ตวัคัน่แถว ระบุแทก็ตวัคัน่แถว ในการใชต้วัคัน่อืน่นอกเหนอืจากคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรูแปบบ 
ใหป้้อนตวัคัน่แถวทีต่อ้งการลงในกลอ่งขอ้ความตวัคัน่แถว 

คาํต่อทา้ย ระบุสว่นทา้ยสาํหรบัคาํอธบิาย ขอ้ความจะปรากฏทีจุ่ดสิน้สดุคาํอธบิาย 

3 ในการใชก้ารจดัรปูแบบตกแต่งกบัตวัอกัษรเพือ่ใชใ้นมมุมองคาํอธบิาย ใหค้ลกิปุ่ม จดัรปูแบบมมุมอง 

4 ในการอมิปอรต์การจดัรปูแบบตวัอกัษรจากมุมมองทีบ่นัทกึไวก้อ่นหน้า ใหค้ลกิปุ่ม อมิปอรต์การจดัรปูแบบจากการวเิคราะหอ์ืน่ และนาวเิกตไปยงัมมุมองทีบ่นัทกึไว ้

หมายเหตุ: คณุสามารถอมิปอรต์การจดัรปูแบบจากรายงานทีม่รีปูแบบจากขัน้ตอนที ่2 (การจดัทาํโครงรา่ง) แต่ไมส่ามารถอมิปอรต์การจดัรปูแบบจากขัน้ตอนที ่1 (การกาํหนดเกณฑ์) 
ได ้

5 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายแสดงผลลพัธ์เพือ่ดูผลตวัอย่างของมมุมองคาํอธบิาย 

6 คลกิ ตกลง เพือ่กลบัไปยงัเพจมมุมองโครงรา่ง 

7 ในการยา้ยหรอืแกไ้ขมมุมองคาํอธบิาย (และมมุมองอืน่ๆ ตามตอ้งการ) ในเพจนี้ ใหด้ําเนนิการดงันี้: 

 ในการยา้ยมมุมองไปยงัทีต่ัง้อืน่ในเพจ ใหล้ากมุมมองนัน้ และวางในทีต่ัง้ใหม่ 

 การจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของมุมมองคาํอธบิาย ใหค้ลกิปุ่ม จดัรปูแบบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 
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คณุสามารถระบุตวัเลอืก เซลล ์ขอบ พืน้หลงั และการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ (ความกวา้ง ความสงู ย่อหน้า ระยะหา่งดา้นขวา ระยะหา่งดา้นบน ระยะหา่งดา้นลา่ง) 

 ในการแกไ้ขมมุมองคาํอธบิาย ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมุมมอง ของมมุมองนัน้ 

 ในการลบมมุมองคาํอธบิาย ใหค้ลกิปุ่ม ลบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

8 เมือ่ทาํการเปลีย่นแปลงเสรจ็ ใหบ้นัทกึรายงาน 
 

การแสดงผลลพัธใ์นแถบข้อความเลือ่น 
แถบขอ้ความเลือ่นจะแสดงผลลพัธ์ของรายงานในรปูแบบของขอ้ความเลือ่น (ซึง่จะเลือ่นผลลพัธ์ทีแ่สดงอยู่ในเพจ) คณุสามารถปรบัแต่งขนาดของพืน้ทีแ่สดงขอ้ความเลือ่น ความเรว็ 
ทศิทางในการเลือ่นของขอ้มลูผลลพัธ ์และการตัง้คา่การแสดงผลอืน่ๆ ได ้

หมายเหตุ: หากเวบ็เบราเซอรข์องคุณไม่รบัรองการใชง้านขอ้ความเลือ่น ผลลพัธ์จะแสดงแบบไมเ่ลือ่น 

ในการเพิม่หรอืแก้ไขมุมมองแถบข้อความเลือ่น 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมองแถบขอ้ความเลือ่นใหม่ ใหค้ลกิปุ่ม มมุมองใหม ่และเลอืก ขัน้สงู จากนัน้เลอืก แถบขอ้ความเลือ่น 

 ในการแกไ้ขมมุมองแถบขอ้ความเลือ่นทีม่อียู่ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมุมมอง ของมมุมองแถบขอ้ความเลือ่น 

พืน้ทีท่าํงานจะแสดงตวัเลอืกและการตัง้คา่ของมุมมองแถบขอ้ความเลือ่น 

2 ในการสรา้งการตัง้คา่ดฟีอลต์สาํหรบัฟิลด์ทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุ คลกิทีปุ่่มตัง้คา่ดฟีอลต์ 

คาํเตือน: หากคุณคลกิทีปุ่่มตัง้คา่ดฟีอลต์หลงัจากป้อนคา่ในฟิลด์อืน่ๆ แลว้ คา่ทีคุ่ณป้อนจะถูกลา้งออก 

3 ในการลา้งขอ้มลูฟิลด์ทัง้หมด คลกิทีปุ่่มลา้งขอ้มลูฟิลด์ 

หมายเหตุ: หลงัจากคุณลา้งขอ้มลูฟิลด์ทัง้หมดแลว้ คณุสามารถคลกิทีปุ่่มตัง้คา่ดฟีอลต์เพือ่เรยีกขอ้มลูการตัง้คา่ดฟีอลต์เดมิของฟิลด์ทีใ่ชบ้่อยทีส่ดุได ้

4 เลอืกตวัเลอืกฟิลดใ์นพืน้ทีท่าํงาน 

ตารางต่อไปนี้อธบิายฟิลด์ 

ฟิลดพ์ื้นท่ีทาํงานของมุมมองแถบข้อความเล่ือน คาํอธิบาย 

ลกัษณะ ระบุลกัษณะการเลือ่นของผลลพัธ์ในแถบขอ้ความเลือ่น: 

เล่ือนในตอนเริม่ตน้ ผลลพัธ์จะยงัไมป่รากฏขึน้ แลว้จงึคอ่ยๆ เลือ่นเขา้มาในเพจจนจบขอ้ความ แลว้จงึเริม่ต้นใหม่ 

สไลดใ์นตอนเริม่ตน้ ผลลพัธ์จะยงัไมป่รากฏขึน้ แลว้จงึคอ่ยๆ 
เลือ่นเขา้มาในเพจจนสว่นทา้ยของขอ้ความสมัผสักบัอกีดา้นหนึง่ 

สลบัผลลพัธ์จะเลือ่นจากหน้าไปหลงัและยอ้นกลบัจากหลงัไปหน้า 

ทศิทาง ระบุทศิทางการเลือ่นของผลลพัธ์ในแถบขอ้ความเลือ่น (ซา้ย ขวา ลง หรอืขึน้) 
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ฟิลดพ์ื้นท่ีทาํงานของมุมมองแถบข้อความเล่ือน คาํอธิบาย 

ความกวา้ง ระบุความกวา้งของแถบขอ้ความเลือ่นเป็นพกิเซลหรอืเป็นเปอรเ์ซน็ต์ความกวา้งของเพจ 

ตวัอย่างเชน่ คา่ 200 หมายถงึ ความกวา้ง 200 พกิเซล และคา่ 25% หมายถงึ ความกวา้ง 1 ใน 4 
ของเพจ 

ความสงู ระบุความสงูของแถบขอ้ความเลือ่นเป็นพกิเซลหรอืเปอรเ์ซน็ต์ความสงูของเพจ 

ตวัอย่างเชน่ คา่ 200 หมายถงึ ความสงู 200 พกิเซล และคา่ 25% หมายถงึ ความสงู 1 ใน 4 
ของเพจ 

ขอ้ความเริม่ต้น ระบุขอ้ความหรอืกราฟิกทีเ่ลอืกได ้ซึง่จะแสดงทีส่่วนเริม่ตน้ของหน้าจอใหมแ่ต่ละหน้าของผลลพัธ ์คณุสามารถใช ้
HTML เพือ่จดัรปูแบบขอ้ความได ้

หากคุณรวมภาพไวด้ว้ย คณุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุทราบถงึทีต่ัง้ทีเ่กบ็ภาพดงักลา่ว 
หากคุณใชภ้าพนัน้เพยีงคนเดยีว ดา้นลา่งนี้เป็นตวัอย่างทีต่ัง้: 

c:\mycomputer\temp\report.gif 

หากภาพดงักลา่วอยู่ในลกัษณะทีใ่ชร้ว่มกนัหรอืใชใ้นเวบ็ไซต์ 
ภาพนัน้จะตอ้งอยู่ในไดรฟ์เครอืขา่ยทีผู่ใ้ชท้กุคนสามารถเขา้ใชไ้ด ้สาํหรบัภาพทีใ่ชร้ว่มกนั ใหร้ะบุชือ่ UNC 
ตวัอย่างเชน่: 

\\ALLUSERS\graphics\report.gif 

รปูแบบแถว ระบุ HTML ทีจ่ะใชใ้นการจดัรปูแบบแถวในผลลพัธ์ 

ในการรวมผลลพัธ์จากคอลมัน์ทีร่ะบุไว ้ใหใ้ช ้@n ตวัอย่างเชน่ @1 จะเป็นการแทรกผลลพัธ์ในคอลมัน์ทีห่นึง่ 
และ @3 จะเป็นการแทรกผลลพัธ์ของคอลมัน์ทีส่าม 

ตวัคัน่แถว ระบุตวัอกัษรทีใ่ชค้ัน่แถวแต่ละแถว 

ตวัคัน่คอลมัน์ ระบุตวัอกัษรทีใ่ชค้ัน่คอลมัน์แต่ละคอลมัน์ โดยจะใชเ้มือ่ไมไ่ดร้ะบุรปูแบบแถวซึง่แสดงผลลพัธ์ในคอลมัน์ทัง้หมด 

ขอ้ความสิน้สดุ ระบุขอ้ความหรอืกราฟิกทีเ่ลอืกได ้ซึง่จะแสดงทีส่่วนทา้ยของหน้าจอใหมแ่ต่ละหน้าของผลลพัธ์ คณุสามารถใช ้
HTML เพือ่จดัรปูแบบขอ้ความได ้

หากคุณรวมภาพไวด้ว้ย คณุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุทราบถงึทีต่ัง้ทีเ่กบ็ภาพดงักลา่ว 
หากคุณใชภ้าพนัน้เพยีงคนเดยีว ดา้นลา่งนี้เป็นตวัอย่างทีต่ัง้: 

c:\mycomputer\temp\report.gif 

หากภาพดงักลา่วอยู่ในลกัษณะทีใ่ชร้ว่มกนัหรอืใชใ้นเวบ็ไซต์ 
ภาพนัน้จะตอ้งอยู่ในไดรฟ์เครอืขา่ยทีผู่ใ้ชท้กุคนสามารถเขา้ใชไ้ด ้สาํหรบัภาพทีใ่ชร้ว่มกนั ใหร้ะบุชือ่ UNC 
ตวัอย่างเชน่: 

\\ALLUSERS\graphics\report.gif 

หมายเหตุ:ฟิลด์ต่างๆ เหลา่นี้จะถูกป็อปปเูลทไวล้ว่งหน้าดว้ย HTML ซึง่จะมกีารจดัรปูแบบเริม่แรกไวใ้ห ้โปรดแกไ้ขขอ้ความนี้ดว้ยความระมดัระวงัเพือ่ให ้HTML เริม่แรกยงัใชไ้ดอ้ยู่ 
หากคุณลบ HTML ออกจากฟิลด์ใดๆ คณุควรลบ HTML ดงักลา่วออกจากฟิลด์อืน่ๆ ดว้ย มฉิะนัน้ แถบขอ้ความเลือ่นอาจทาํงานไดไ้มถู่กต้อง 
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5 ในการระบุตวัเลอืกเพิม่เตมิ ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

a คลกิทีปุ่่ม ขัน้สงู 

กลอ่งโตต้อบ ตวัเลอืกแถบขอ้ความเลือ่นขัน้สงู จะปรากฏขึน้ 

b ทาํการเลอืกตวัเลอืกขัน้สงูและคลกิ ตกลง 

ตารางต่อไปนี้จะอธบิายเกีย่วกบัตวัเลอืกขึน้สงู 

ตวัเลือกขัน้สูงในพื้นท่ีทาํงานมุมมองแถบข้อควา

มเล่ือน 
คาํอธิบาย 

จ◌ํานวนการวนซํ้า ระบุจํานวนครัง้ในการเลือ่นของผลลพัธ์ โดยคา่ดฟีอลต์จะเป็นการวนซํ้าอย่างไมส่ ิน้สดุ 

คณุตอ้งระบุจํานวนเตม็ 

คา่ความเรว็ในการเคลือ่นที ่ กาํหนดจํานวนพกิเซลระหวา่งการแสดงผลขอ้มลูผลลพัธ์ใหมอ่ย่างต่อเนื่อง 
โดยคา่ยิง่มากจะยิง่เคลือ่นทีเ่รว็และมคีวามนิม่นวลน้อยลง 

คา่ความต่อเนื่องในการเคลือ่นที ่ ระบุคา่มลิลวินิาทรีะหวา่งงการแสดงผลขอ้มลูผลลพัธ์ใหมอ่ย่างต่อเนื่อง โดยคา่ยิง่มากจะยิง่เคลือ่นทีช่า้ลง 

สพีืน้หลงั ระบุสทีีใ่ชเ้ป็นพื้นหลงั คณุสามารถป้อนชือ่ส ีเชน่ Yellow หรอื Blue หรอืใชต้วัอกัษรตวัเลขฐาน 16 
จํานวน 6 หลกั เชน่ #AFEEEE แทนสน้ํีาเงนิอมเขยีวอ่อน กไ็ด ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัเบราเซอรข์องคณุวา่รองรบัการใชง้านแบบใด 
(คณุสามารถเวน้ไมใ่สต่วัอกัษรแสดงเครือ่งหมายบอกลาํดบัในรปูแบบตวัอกัษรตวัเลขฐาน 16 ได)้ 

แอททรบิวิเพิม่เตมิของขอ้ความเลือ่น ระบุตวัเลอืกขอ้ความเลือ่นอืน่ๆ ทีเ่บราเซอรข์องคณุรองรบัการใชง้าน เชน่ ALIGN="top | middle | 
bottom” ซึง่จะจดัแนวแถบขอ้ความเลือ่นไวช้ดิบน กึง่กลาง หรอืชดิลา่งของขอ้ความ คณุยงัสามารถเพิม่ 
HTML เพือ่ปรบัแต่งลกัษณะของแถบขอ้ความเลือ่นเพิม่เตมิไดด้ว้ย 

6 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายแสดงผลลพัธ์เพือ่ดูผลตวัอย่างของมมุมองแถบขอ้ความเลือ่น 

7 คลกิ ตกลง เพือ่กลบัไปยงัเพจมมุมองโครงรา่ง  

8 ในการยา้ยหรอืแกไ้ขมมุมองแถบขอ้ความเลือ่น (และมุมมองอืน่ๆ ตามตอ้งการ) ในเพจนี้ ใหด้ําเนนิการดงันี้: 

 ในการยา้ยมมุมองไปยงัทีต่ัง้อืน่ในเพจ ใหล้ากมุมมองนัน้ และวางในทีต่ัง้ใหม่ 

 การจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของมุมมองแถบขอ้ความเลือ่น ใหค้ลกิปุ่ม จดัรปูแบบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

คณุสามารถระบุตวัเลอืก เซลล ์ขอบ พืน้หลงั และการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ (ความกวา้ง ความสงู ย่อหน้า ระยะหา่งดา้นขวา ระยะหา่งดา้นบน ระยะหา่งดา้นลา่ง) 

 ในการแกไ้ขมมุมองแถบขอ้ความเลือ่น คลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

 ในการลบมมุมองแถบขอ้ความเลือ่น คลกิปุ่ม ลบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

9 เมือ่ทาํการเปลีย่นแปลงเสรจ็ ใหบ้นัทกึรายงาน 
 

การอเลิตผูใ้ช้เมื่อไม่มีขอ้มูล 
ใชม้มุมองไม่มผีลลพัธ์ เพือ่ระบุขอ้ความอธบิายทีจ่ะปรากฏหากรายงานไมแ่สดงผลลพัธ์ ขอ้ความจะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบวา่ไม่มขีอ้มลู 
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ในการเพิม่หรือแก้ไขมุมมองไม่มีผลลพัธ์ 

1 ในแทบ็ผลลพัธ์ ใหด้ําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 ในการเพิม่มมุมองไมม่ผีลลพัธ์ใหม่ ใหค้ลกิปุ่ม มุมมองใหม ่และเลอืก ขัน้สงู จากนัน้เลอืก ไมม่ผีลลพัธ์ 

 ในการแกไ้ขมมุมองไมม่ผีลลพัธ์ทีม่อียู่ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมุมมอง ของมมุมองนัน้ 

พืน้ทีท่าํงานจะแสดงมมุมองไม่มผีลลพัธ์ 

2 ป้อนขอ้ความอธบิายในหวัเรือ่งและกลอ่งขอ้ความ 

3 เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายแสดงผลลพัธ์ เพือ่ดูตวัอย่างมมุมองไม่มผีลลพัธ์ 

4 คลกิ ตกลง เพือ่กลบัไปยงัเพจมมุมองโครงรา่ง 

5 ในการยา้ยหรอืแกไ้ขมมุมองไมม่ผีลลพัธ์ (และมุมมองอืน่ๆ ตามตอ้งการ) ในเพจนี้ ใหด้ําเนนิการดงันี้: 

 ในการยา้ยมมุมองไปยงัทีต่ัง้อืน่ในเพจ ใหล้ากมุมมองนัน้ และวางในทีต่ัง้ใหม่ 

 การจดัรปูแบบลกัษณะทีป่รากฏของมุมมองไม่มผีลลพัธ์ ใหค้ลกิปุ่ม จดัรปูแบบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

คณุสามารถระบุตวัเลอืก เซลล ์ขอบ พืน้หลงั และการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ (ความกวา้ง ความสงู ย่อหน้า ระยะหา่งดา้นขวา ระยะหา่งดา้นบน ระยะหา่งดา้นลา่ง) 

 ในการแกไ้ขมมุมองไมม่ผีลลพัธ์ ใหค้ลกิปุ่ม แกไ้ขมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

 ในการลบมมุมองไมม่ผีลลพัธ์ ใหค้ลกิปุ่ม ลบมมุมอง ของมมุมองนัน้ 

6 เมือ่ทาํการเปลีย่นแปลงเสรจ็ ใหบ้นัทกึรายงาน 
 

ขัน้ตอนท่ี 3: การกาํหนดพรอมต์การวิเคราะห์ (ไม่จาํเป็น) 
หากตอ้งการอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถระบุคา่ฟิลเตอรไ์ดเ้มือ่ผูใ้ชเ้หลา่นัน้รนัการวเิคราะห์ ใหก้าํหนดพรอมต์รนัไทมส์าํหรบัการวเิคราะหน์ัน้ 
พรอมต์รนัไทม์มปีระโยชน์เนื่องจากการวเิคราะหอ์าจจําเป็นตอ้งมกีารฟิลเตอรแ์ตกต่างกนัตามแต่ละผูใ้ชห้รอืวนัทีร่นัการวเิคราะห์นัน้ 

พรอมต์รนัไทมต์่างจากฟิลเตอร์ทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าตรงทีฟิ่ลเตอรจ์ะถูกตัง้คา่เมือ่กาํหนดการวเิคราะห์และจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดห้ากไมม่กีารปรบัปรงุการวเิคราะหน์ัน้ เชน่ หากคณุกาํหนดพรอมต์ให ้
ประเภทบรษิทั สาํหรบัรายงาน พนกังานของคณุจะไดร้บัพรอมต์ใหเ้ลอืกคา่ของ ประเภทบรษิทั ทีต่อ้งการดู เมือ่พนกังานเหลา่นัน้รนัการวเิคราะห์ 
หากคุณกาํหนดฟิลเตอรท์ีส่รา้งไวล้่วงหน้าเป็นประเภทบรษิทับางประเภท เชน่ คูแ่ขง่ ฟิลเตอรจ์ะถูกกาํหนดคา่ตายตวัและไมส่ามารถเปลีย่นแปลงโดยผูใ้ชไ้ดใ้นขณะรนัไทม์ 

คณุสามารถจดัทาํพรอมต์ไดท้ีแ่ทบ็ พรอมต์ 

คณุสามารถจดัทาํพรอมต์ไดส้องประเภทคอื: 

 พรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์ 

พรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์ใหก้ารฟิลเตอรท์ัว่ไปสาํหรบัคอลมัน์ในการวเิคราะห์ พรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์สามารถแสดงตวัเลอืกทัง้หมดสาํหรบัคอลมัน์ หรอืแสดงตวัเลอืกทีจ่ํากดัสาํหรบัคอลมัน์ได้ 
เชน่ หากการวเิคราะหม์ฟิีลเตอร์ ภูมภิาค=ตะวนัออก ตวัเลอืกทีจ่ํากดัสาํหรบัคอลมัน์ เมอืง จะจํากดัตวัเลอืกเฉพาะเมอืงในภูมภิาคภาคตะวนัออกเทา่นัน้ 
ฟิลเตอรน์ี้จะขจดัตวัเลอืกของฟิลเตอรท์ีไ่มเ่กดิรว่มกนั ซึง่อาจทาํใหไ้มใ่หผ้ลลพัธ์ใดๆ 

 พรอมต์ภาพ 

พรอมต์ภาพใหภ้าพทีผู่ใ้ชส้ามารถคลกิเพือ่เลอืกเกณฑส์าํหรบัการวเิคราะห์ เชน่ ในหน่วยงานฝา่ยขาย ผูใ้ชส้ามารถคลกิพืน้ทีข่องตนจากภาพแผนทีเ่พือ่ดูขอ้มลูการขาย 
หรอืคลกิภาพผลติภณัฑเ์พือ่ดูขอ้มลูการขายเกีย่วกบัผลติภณัฑ์นัน้ ผูใ้ชท้ีท่ราบวธิใีชแ้ทก็ <map> ของ HTML สามารถจดัทาํการกําหนดแผนทีร่ปูภาพได้ 
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หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การเพิม่พรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์ในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1032) 

 การเพิม่พรอมต์ภาพในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1033) 
 

การเพ่ิมพรอมตฟิ์ลเตอรค์อลมัน์ในการวิเคราะห ์
พรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์อนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ลอืกคา่เพือ่ฟิลเตอรค์อลมัน์ในการวเิคราะหไ์ด ้คณุสามารถกาํหนดชว่งความเป็นไปไดข้องคา่ฟิลเตอรแ์ละวธิทีีผู่ใ้ชเ้ลอืกคา่ฟิลเตอรส์าํหรบัการวเิคราะห์ 

คณุกาํหนดพรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์ในแทบ็พรอมต์ เมือ่คณุมพีรอมต์ฟิลเตอร์คอลมัน์หลายรายการสรา้งขึน้สาํหรบัการวเิคราะห์ พรอมต์เหลา่นัน้จะแสดงต่อผูใ้ชค้รัง้ละหนึง่พรอมต์ 
เรยีงตามลาํดบัในรายการพรอมต์จากบนสดุถงึลา่งสดุ 

หมายเหตุ: พรอมต์จะปรากฏเมือ่คุณเปิดการวเิคราะห์ทีบ่นัทกึไวเ้ทา่นัน้ คณุไมส่ามารถแสดงตวัอย่างพรอมต์ในแทบ็ เกณฑ ์ผลลพัธ ์หรอืพรอมต์ในขณะทีแ่กไ้ขหรอืกาํหนดการวเิคราะห ์

ในการเพิม่พรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์ 

1 ในแทบ็พรอมต์ ใหค้ลกิไอคอนใหม ่เลอืกพรอมต์คอลมัน์ และเลอืกคอลมัน์ 

2 ป้ายสาํหรบัพรอมต์คอืชือ่ของคอลมัน์ทีเ่ลอืก แต่คุณสามารถใชป้้ายทีก่าํหนดเองไดห้ากคณุตอ้งการ 

a เมือ่ตอ้งการจดัทาํป้ายทีก่าํหนดเอง ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ป้ายทีก่ําหนดเอง 

b ในฟิลด์ป้าย ใหแ้กไ้ขชือ่คอลมัน์ทีม่อียู่ดว้ยป้ายทีก่าํหนดเองใหมข่องคณุ 

3 ป้อนคาํอธบิายในกลอ่งขอ้ความคาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) 

4 ในเมนูดรอปดาวน์ของตวัดําเนนิการ ใหเ้ลอืกตวัดําเนนิการเปรยีบเทยีบ เชน่ เทา่กบั มากกวา่ หรอื เริม่ตน้ดว้ย 

5 ในเมนูดรอปดาวน์ของอนิพตุของผูใ้ช ้ใหเ้ลอืกวธิทีีผู่ใ้ชเ้ลอืกคา่หรอืฟิลเตอรต์าม ตวัเลอืกรวมถงึ: 

 ฟิลด์ขอ้ความ (สาํหรบัการใสค่า่ฟิลเตอรโ์ดยตรง) 

 รายการตวัเลอืก (แอปพลเิคชนัแสดงเมนูดรอปดาวน์ดว้ยคา่ทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด และผูใ้ชต้อ้งเลอืกหนึง่ค่า) 

 ตวัสไลด์ (แอปพลเิคชนัแสดงตวัสไลด์ดว้ยคา่สงูสดุและตํ่าสดุทีค่ณุระบุ) และผูใ้ชต้อ้งปรบัตวัสไลด์ 

 ชอ่งทาํเครือ่งหมาย (ผูใ้ชส้ามารถเลอืกอย่างน้อยหนึง่ค่า) 

 ชอ่งตวัเลอืก (ผูใ้ชต้อ้งเลอืกหนึง่คา่เทา่นัน้) 

 กลอ่งรายการ (คลา้ยกบัรายการตวัเลอืก แต่จะแสดงตวัเลอืกในกลอ่งรายการแทนเมนูดรอปดาวน์) 

ตวัเลอืกบางรายการสาํหรบัอนิพตุของผูใ้ชต้อ้งการการระบุเพิม่เตมิในกรอบตวัเลอืก 

6 ใชก้รอบตวัเลอืกเพือ่กาํหนดอนิพตุของผูใ้ชเ้พิม่เตมิ เชน่ การระบุคา่ตํ่าสดุหรอืสงูสดุ เป็นตน้ 

7 เมือ่คณุดาํเนนิการเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิ ตกลง 

จะปรากฏพรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์ขึน้ในกรอบการแสดงผล 
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การเพ่ิมพรอมตภ์าพในการวิเคราะห ์
พรอมต์ภาพจะแสดงภาพทีผู่ใ้ชค้ลกิเพือ่เลอืกเกณฑก์ารวเิคราะห ์ตวัอย่างเชน่ ผูใ้ชส้ามารถคลกิเลอืกผลติภณัฑจ์ากภาพทีแ่สดงผลติภณัฑ์ 
ผลติภณัฑท์ีถู่กเลอืกจะถูกใชใ้นการฟิลเตอรก์ารวเิคราะหท์ีใ่ชอ้า้งองิ ในการจดัทาํพรอมต์ภาพ คณุจะตอ้งเขา้ใจวธิใีชแ้ทก็ HTML <map> ในการจดัทาํการกาํหนดการแมปภาพ 

คณุกาํหนดพรอมต์ภาพในแทบ็พรอมต์ เมือ่คณุจดัทาํพรอมต์ภาพหลายรายการขึน้สาํหรบัการวเิคราะห์ พรอมต์ภาพเหลา่นัน้จะถูกดําเนินการตามลาํดบัในรายการพรอมต์จากบนสดุถงึลา่งสดุ 

ในการเพิม่หรือแก้ไขพรอมต์ภาพ 

1 ในแทบ็พรอมต์ ใหค้ลกิไอคอนใหม ่แลว้เลอืกพรอมต์ภาพ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัพิรอมต์การแมปภาพ ใหป้้อนหวัขอ้สาํหรบัพรอมต์ภาพในกลอ่งหวัขอ้ 

จะปรากฏหวัขอ้เมือ่ผูใ้ชร้นัการวเิคราะห์ คณุสามารถรวมแทก็สว่นเพิม่ HTML ไวใ้นหวัขอ้ได ้เชน่ <b>, <center>, <font> และ <table> 

3 ป้อนคาํอธบิายในกลอ่งขอ้ความคาํอธบิาย (ไมจ่ําเป็น) 

4 ใสต่ําแหน่งทีต่ัง้และชือ่ของภาพในฟิลด์ URL ภาพ 

หากคุณเป็นบุคคลเดยีวทีใ่ชพ้รอมต์ของภาพนี้ คณุสามารถระบุตําแหน่งทีต่ัง้ ซึง่คุณเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถเขา้ใชไ้ด ้เชน่ c:\mycomputer\temp\map.gif 
สาํหรบัพรอมต์ภาพทีผู่ใ้ชอ้ืน่ๆ สามารถใชง้านได ้ใหร้ะบุชือ่ Universal Naming Convention (UNC) เชน่ \\ALLUSERS\graphics\map.gif 
หรอืเวบ็ไซต์ทีผู่ใ้ชท้ัง้หมดของคณุสามารถเขา้ใชไ้ด ้เชน่ http://mycompany.com/imagemap.gif 

5 ป้อนแทก็ HTML <map> รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่หมาะสมในกลอ่งขอ้ความ HTML 

จําเป็นตอ้งใชค้าํสัง่ HTML <map> รวมทัง้อลีเิมนต์ <area> โดยทีอ่ลีเิมนต์ <area> แต่ละตวัจะตอ้งระบุแอททรบิวิ shape= และ coords= 
หากมกีารระบุแอททรบิวิ alt= จะถูกแมปกบัชือ่พืน้ที ่ตวัอย่างเชน่: 

<map> 

 <area alt="Top-left" shape="rect" coords="0,0,50,50"> 

 <area alt="Top-right" shape="rect" coords="50,0,100,50"> 

 <area alt="Bottom" shape="rect" coords="0,50,100,100"> 

</map> 

6 ในการดงึขอ้มลูการแปมภาพจาก HTML ใหค้ลกิทีล่งิค์ ดงึขอ้มลูการแมปภาพจาก HTML 

กลอ่งโตต้อบคณุสมบตัพิรอมต์การแมปภาพจะขยายเพือ่แสดงชือ่พืน้ที ่รปูรา่ง และพกิดัทีถู่กป้อนในกลอ่งขอ้ความ HTML 

 ในกรณทีีต่อ้งการ คณุสามารถเปลืย่นแปลงคา่ในชือ่พืน้ทีไ่ด ้ขอ้ความนี้จะปรากฏเมือ่ผูใ้ชเ้ลือ่นตวัชี้ไปอยู่เหนอืพืน้ทีภ่าพ 

 ในแต่ละพืน้ที ่ป้อนชือ่ของคอลมัน์ในกลอ่งขอ้ความคอลมัน์เพือ่สง่ผา่นเมือ่ผูใ้ชค้ลกิ และป้อนคา่ทีจ่ะใช ้

หมายเหตุ: คอลมัน์จะตอ้งเป็นชือ่คอลมัน์เตม็ทีถู่กตอ้ง ในรปูแบบ ตาราง.ชือ่คอลมัน์ 

 ใสเ่ครือ่งหมาย (") ใหก้บัชือ่คอลมัน์ทีม่กีารเวน้วรรค เชน่: 

 Account."Account Country" 

 "Units shipped" 

7 เมือ่คณุดาํเนนิการเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิ ตกลง 

จะแสดงพรอมต์ภาพในกรอบการแสดงผล 
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8 ในการดูพรอมต์ภาพ ใหค้ลกิทีปุ่่ม แสดงตวัอย่าง 

เมือ่คณุคลกิทีพ่ ื้นทีข่องภาพ ฟิลเตอรท์ีใ่ชอ้า้งองิจะถูกสรา้งสาํหรบัการแสดงพืน้ที ่คณุสามารถคลกิทีล่งิค ์รเีฟรช เพือ่ดูผลทีเ่กดิขึน้ คณุสามารถเปลีย่นเกณฑข์องฟิลเตอรแ์ลว้คลกิทีล่ ิง้ค ์
รเีฟรช อกีครัง้เพือ่ดูการเปลีย่นแปลงของผลทีไ่ด ้

ในการแก้ไขคณุสมบติัพรอมต์ภาพ 

1 คลกิทีไ่อคอน คณุสมบตั ิสาํหรบัพรอมต์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัพิรอมต์การแมปภาพ ใหท้าํการเปลีย่นแปลงของคณุในหวัขอ้ คาํอธบิาย และ URL ภาพ 

3 เมือ่ตอ้งการปรบัการแมปภาพ ใหค้ลกิลงิค์ เปลีย่นการแมปภาพ ทีด่า้นลา่งของกลอ่งโตต้อบ 

4 เมือ่เสรจ็สิน้ คลกิ ตกลง 

 
 

ขัน้ตอนท่ี 4: การบนัทึกการวิเคราะห์ 
เมือ่คณุกาํหนดเกณฑ ์โครงรา่ง และพรอมต์ตวัเลอืกสาํหรบัการวเิคราะหข์องคณุเสรจ็แลว้ ใหบ้นัทกึขอ้มลูนัน้ 

การดาํเนินการวิเคราะห์ของคณุให้เสรจ็ส้ินและบนัทึกข้อมูล 

1 ในแทบ็เกณฑ์ ผลลพัธ ์หรอืพรอมต์ ใหค้ลกิไอคอน บนัทกึ หรอื บนัทกึเป็น ทางดา้นขวาของแถบไอคอน 

2 เลอืกโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการบนัทกึการวเิคราะห์ 

หมายเหตุ: หากบทบาทผูใ้ชข้องคณุมสีทิธิ ์จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง คณุสามารถจดัทาํ แกไ้ข และบนัทกึรายงานในทกุโฟลเดอรไ์ด:้ 

3 ป้อนชือ่สาํหรบัการวเิคราะหข์องคุณ 

คําแนะนํา: ใชว้ธิกีารตัง้ชือ่ทีต่รงกนัเพือ่ใหผู้ใ้ชท้กุคนสามารถจําได้ นอกจากนี้ควรหลกีเลีย่งการใสช่อ่งวา่งหรอืสญัลกัษณ์ เชน่ เครือ่งหมาย (') ในการตัง้ชือ่การวเิคราะห์ 

4 ใสค่าํอธบิายสัน้ๆ ของการวเิคราะห ์

คําแนะนํา: ใชค้าํอธบิายเพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชท้ราบวา่การวเิคราะหน์ัน้มขีอ้มลูประวตัหิรอืขอ้มลูเรยีลไทม ์

5 คลกิ ตกลง  

 
 

การทาํการวิเคราะหท่ี์กาํหนดเองให้เป็นส่วนกลาง 
กอ่นจะใหพ้นักงานทัง้หมดเขา้ใชร้ายงานได ้ใหต้รวจสอบขอ้มลูและรปูแบบโดยการรนัทดสอบและขออนุมตัจิากบุคคลทีข่อรายงานดงักลา่ว ผูต้รวจสอบควรตรวจสอบรายการต่อไปนี้: 

 รายงานมคีอลมัน์ทีจ่ําเป็นทัง้หมดอยู่หรอืไม ่

 เรยีงลาํดบัคอลมัน์ถูกตอ้งแลว้หรอืไม่ 
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 ฟิลเตอรจ์ํากดัขอ้มลูถูกตอ้งแลว้หรอืไม่ 

 กราฟแสดงขอ้มลูในลกัษณะทีเ่ป็นประโยชน์ 

คณุสามารถรลีสีรายงานทีค่ณุจดัทาํเพือ่ใหพ้นักงานทัง้หมดในบรษิทัสามารถใชไ้ด ้โดยรายงานเหล่านัน้จะแสดงอยู่ในสว่นการวเิคราะห์ทีก่าํหนดเองทีใ่ชร้ว่มกนับนโฮมเพจของรายงาน 

หมายเหตุ: โฮมเพจของรายงานมขีดีจํากดัรายงานทีก่ําหนดเองอยู่ที ่100 รายงาน 

ในการกาํหนดรายงานให้เป็นส่วนกลาง 

1 ใน Oracle CRM On Demand ใหค้ลกิแทบ็ การวเิคราะห์ 

2 ในโฮมเพจ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก แลว้ระบุตําแหน่งทีต่ัง้การวเิคราะหข์องคณุ 

3 เปิดการวเิคราะห์ 

4 คลกิ บนัทกึ 

5 เลอืกโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการบนัทกึรายงาน 

6 คลกิ ตกลง เพือ่บนัทกึรายงาน 

การแสดงรายงานต่อสาธารณะจะรลีสีรายงานเพือ่ใหพ้นกังานคนอืน่ๆ ในบรษิทั ซึง่มองเหน็โฟลเดอรท์ีคุ่ณเกบ็รายงานทีบ่นัทกึนัน้ สามารถเขา้ใชร้ายงานดงักลา่วได ้
โดยรายงานสว่นตวัของคณุใน โฟลเดอรข์องฉัน จะยงัไดร้บัการบนัทกึไวใ้นกรณทีีคุ่ณตอ้งการรนัรายงานนัน้หรอืแกไ้ขรายงานเพือ่การวเิคราะหแ์บบไดนามกิในภายหลงั 

 

การใช้ฟังกช์นัในการวิเคราะห ์
ฟงักช์นั SQL จะคาํนวณคา่ในคอลมัน์ดว้ยวธิกีารต่างๆ ในสว่นนี้จะอธบิาย syntax สาํหรบัฟงักช์นัทีส่นบัสนุนใน Oracle CRM On Demand 
และอธบิายถงึวธิกีารแสดงคา่คงทีด่ว้ย ฟงักช์นัต่างๆ ทีม่อียู่ไดแ้ก ่การรวม สตรงิ คณติศาสตร์ วนัที/่เวลาในปฏทินิ การแปลงคา่ และระบบ 

คณุสามารถใชฟ้งักช์นัไดท้กุทีท่ ีอ่นุญาตใหใ้ชส้ตูรหรอืนพิจน์ SQL ตวัอย่างเชน่: 

 สูตรของคอลมัน์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การตัง้คา่สตูรของคอลมัน์ (ในหน้า 984) 

 ฟิลเตอรสู์ตร สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเพิม่ฟิลเตอรใ์นคอลมัน์ในการวเิคราะห์ (โปรดดูที ่"การเพิม่ฟิลเตอรล์งในคอลมัน์ในการวเิคราะห"์ ในหน้า 969) 

 ถาดเอกสาร สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเพิม่ฟิลเตอรล์งในคอลมัน์ในการวเิคราะห์ (ในหน้า 969) 

ช่ือสตูร 
เมือ่อา้งองิคอลมัน์ในฟงักช์นั คณุตอ้งใชช้ือ่สตูรภายในคอลมัน์ ทกุคอลมัน์จะมชีือ่ทีแ่ตกต่างกนัสองชือ่: 

 ชือ่ทีแ่สดงของคอลมัน์ หมายถงึชือ่ทีคุ่ณเหน็แสดงอยู่ในสว่นประเภทเรือ่งทีใ่ชง้านทางดา้นซา้ยของเพจ ใตช้ือ่โฟลเดอรเ์ฉพาะ ชือ่เหลา่นี้ใชเ้ป็นป้ายชือ่คา่ดฟีอลต์สาํหรบัสว่นหวัคอลมัน์ 
ชือ่จะเปลีย่นแปลงตามการตัง้คา่ภาษาของผูใ้ชแ้ละการเปลีย่นแปลงชือ่ฟิลด์ทีท่าํโดยผูดู้แลระบบ Oracle CRM On Demand ของบรษิทัของคุณดว้ย  

 ชือ่สตูร เป็นชือ่ภายในทีต่รวจแกแ้ลว้สาํหรบัแต่ละคอลมัน์ ชือ่เหลา่นี้จะเป็นภาษาองักฤษเสมอ ชือ่สตูรมสีองสว่นคัน่ดว้ยเครือ่งหมายจุด 
สว่นแรกจะตรงกบัชือ่โฟลเดอรแ์ละสว่นทีส่องจะตรงกบัคอลมัน์ หากมเีวน้วรรคในชือ่โฟลเดอรห์รอืชือ่คอลมัน์ ตอ้งใสช่ือ่นัน้ในเครือ่งหมาย (") สว่นของชือ่โฟลเดอรจ์ะเหมอืนกบัชือ่โฟลเดอรท์ีแ่สดง 
แต่ไมเ่สมอไป 

ตารางต่อไปนี้แสดงตวัอย่างชือ่สตูรทีต่รงกบัชือ่โฟลเดอรแ์ละชือ่ทีแ่สดงเฉพาะของคอลมัน์ 
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ช่ือโฟลเดอร ์ ช่ือท่ีแสดง ช่ือสูตร 

บญัช ี หมายเลขโทรศพัทห์ลกั บรษิทั. "หมายเลขโทรศพัท"์ 

บญัช ี รายไดต้่อปี บรษิทั. "รายไดต้่อปี" 

วนัทีจ่ดัทาํ ไตรมาส/ปีการเงนิ "วนัทีจ่ดัทาํ" "ไตรมาส/ปีการเงนิ" 

ผูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ ID ผูใ้ช ้ พนกังาน. "ID พนกังาน" 

การค้นหาช่ือสตูร 
ในการกาํหนดชือ่สตูรสาํหรบัคอลมัน์ ขัน้แรกใหเ้พิม่คอลมัน์ในรายงาน คลกิ แกไ้ขสตูร [fx] แลว้คลกิแทบ็ สตูรของคอลมัน์ ในกลอ่งโตต้อบ ชือ่สตูรสาํหรบัคอลมัน์นัน้จะอยูใ่นชอ่งขอ้ความ 
สตูรของคอลมัน์ 

คําแนะนํา: เมือ่เคอรเ์ซอรอ์ยู่ในกลอ่งโตต้อบ สตูรของคอลมัน์ เมือ่คลกิคอลมัน์ในแถบ การดําเนินการ ชือ่สตูรของคอลมัน์จะถูกแทรกเขา้ในชอ่งขอ้ความทีต่ําแหน่งเคอรเ์ซอร ์
(แต่คอลมัน์จะไมถู่กเพิม่เขา้ในรายการคอลมัน์สาํหรบัรายงาน) เมนูลดันี้จะใชง้านไดเ้ฉพาะในกลอ่งโตต้อบ สตูรของคอลมัน์ แต่ใชง้านไมไ่ดใ้นกลอ่งโตต้อบอืน่ๆ ทีป้่อน SQL 

โปรดดูขอ้มลูเพิม่เตมิทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การระบุคา่คงที ่(ในหน้า 1036) 

 ฟงักช์นัรวม (ในหน้า 1037) 

 ฟงักช์นัสตรงิ (ในหน้า 1047) 

 ฟงักช์นัคณติศาสตร์ (ในหน้า 1054) 

 ฟงักช์นัวนัที/่เวลาของปฏทินิ (ในหน้า 1060) 

 ฟงักช์นัการแปลงคา่ (ในหน้า 1067) 

 ฟงักช์นัระบบ (ในหน้า 1068) 
 

การระบุค่าคงท่ี 
คา่คงที ่คอืคา่ทีไ่มเ่ป็น Null ตามประเภทขอ้มูลทีก่าํหนด โดยทัว่ไปคา่คงทีจ่ะเป็นคา่คงทีซ่ ึง่มคี่าตรงตวัตามตวัอกัษรทีป่รากฏโดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ 
คา่คงทีต่อ้งตรงตามเงือ่นไขของประเภทขอ้มลูของคา่คงทีน่ัน้ 

สว่นนี้จะอธบิายถงึวธิกีารแสดงค่าคงที ่

ค่าคงท่ีตวัอกัษร 
คา่คงทีต่วัอกัษรประกอบดว้ยอกัขระต่างๆ เชน่ ตวัอกัษร ตวัเลข และสญัลกัษณ์ ในการระบุคา่คงทีต่วัอกัษร ใหล้อ้มรอบสตรงิอกัขระดว้ยเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว (') 
ความยาวของคา่คงทีก่าํหนดโดยจํานวนอกัขระทีอ่ยู่ระหวา่งเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว 

ค่าคงท่ีวนัเวลา 
มาตรฐาน SQL 92 กําหนดประเภท คา่คงทีว่นัเวลา ไวส้ามชนดิในรปูแบบต่อไปนี้: 

DATE 'yyyy-MM-dd' 
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TIME 'hh:MM:ss' 

TIMESTAMP 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss' 

รปูแบบเหลา่นี้เป็นรปูแบบตายตวั ในการระบุคา่คงทีว่นัเวลาชนดิทีต่อ้งการ ใหใ้ชค้าํหลกั DATE, TIME หรอื TIMESTAMP ตามดว้ยสตรงิวนัเวลาทีอ่ยู่ภายในเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว 
สว่นทีไ่มใ่ชปี่ทัง้หมดตอ้งใชต้วัเลขสองหลกัแมว้า่ค่าจะเป็นหลกัเดยีวกต็าม 

ตวัอย่าง: 

CASE 

WHEN Opportunity."Close Date" >= TIMESTAMP '2006-01-01 00:00:00' THEN '2006' 

ELSE 'Pre-2006' 

END 

ค่าคงท่ีตวัเลข 
คา่คงทีต่วัเลขแสดงคา่ของประเภทขอ้มลูตวัเลข ในการระบุคา่คงทีต่วัเลข ใหป้้อนตวัเลขทีต่อ้งการ 

ไมต่อ้งลอ้มรอบตวัเลขดว้ยเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว การทาํเชน่นัน้จะระบุคา่นัน้เป็นคา่คงทีต่วัอกัษร 

ตวัเลขสามารถขึน้ตน้ดว้ยเครือ่งหมายบวก (+) หรอืเครือ่งหมายลบ (-) เพือ่ระบุวา่เป็นจํานวนบวกหรอืลบตามลาํดบั ตวัเลขสามารถมจีุดทศนิยมและตวัเลขทศนยิมได ้

ในการระบุตวัเลขทศนยิมเป็นคา่คงที ่ใหป้้อนตวัเลขตามดว้ยตวัอกัษรE (ตวัพมิพใ์หญ่หรอืเลก็กไ็ด)้ และตามดว้ยเครือ่งหมายบวก (+) หรอืเครือ่งหมายลบ (-) เพือ่ระบุตวัยกกาํลงัคา่บวกหรอืลบ 
ไมอ่นุญาตใหม้ชีอ่งวา่งระหวา่งตวัเลข ตวัอกัษร E และเครือ่งหมายตวัยกกําลงั 

ตวัอย่าง: 

52 

2.98 

-326 

12.5E6 
 

ฟังกช์นัรวม 
ฟงักช์นัรวมทาํงานกบัคา่หลายคา่เพือ่จดัทาํผลลพัธ์โดยสรปุ ไมส่ามารถใชฟ้งัก์ชนัรวมสรา้งการรวมซอ้นกนัของนพิจน์ในคอลมัน์ทีม่กีฎการรวมดฟีอลต์ทีก่าํหนดไวล้ว่งหน้าโดย Oracle CRM On 
Demand 

ค่าเฉล่ีย 
คาํนวณคา่เฉลีย่ (คา่เฉลีย่) ของนพิจน์ในชดุผลลพัธ ์ตอ้งใชน้พิจน์ตวัเลขเป็นอารก์วิเมนต์ 

Syntax: 

AVG (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 
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AvgDistinct 
คาํนวณคา่เฉลีย่ (คา่เฉลีย่) ของคา่ทีแ่ตกต่างทัง้หมดในนพิจน์ ตอ้งใชน้พิจน์ตวัเลขเป็นอารก์วิเมนต ์

Syntax: 

AVG (DISTINCT n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

BottomN 
จดัอนัดบัคา่ตํ่าสดุ n คา่ของอารก์วิเมนต์นพิจน์จาก 1 ถงึ n 1 ตรงกบัคา่ตวัเลขตํ่าสดุ ฟงักช์นั BOTTOMN จะใชก้บัคา่ทีแ่สดงในชดุผลลพัธ ์

Syntax: 

BOTTOMN (n_expression, n) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

n จํานวนเตม็บวกใดๆ แทนจํานวนการจดัอนัดบัจากทา้ยสดุทีแ่สดงในชดุผลลพัธ์ 1 แทนอนัดบัตํ่าสดุ 

 

หมายเหตุ: การสบืคน้มนีพิจน์ BOTTOMN ไดเ้พยีงนพิจน์เดยีวเทา่นัน้ 

 

การนับ 
คาํนวณจํานวนแถวทีม่คีา่ทีไ่มเ่ป็นคา่นลัสาํหรบันิพจน์ โดยทัว่ไปนพิจน์จะเป็นชือ่คอลมัน์ซึง่จะแสดงจํานวนแถวทีไ่ม่มคีา่ทีไ่มใ่ชค่า่นลัในคอลมัน์นัน้ 

Syntax: 

COUNT (นพิจน์) 

โดยที:่ 

นพิจน์ นพิจน์ใดๆ 

 

CountDistinct 
เพิม่การดําเนินการทีแ่ตกต่างในฟงักช์นั COUNT 

Syntax: 

COUNT (DISTINCT นพิจน์) 
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โดยที:่ 

นพิจน์ นพิจน์ใดๆ 

 

Count (*) (CountStar) 
นบัจาํนวนแถว 

Syntax: 

COUNT(*) 

เชน่ ตารางทีม่ชี ือ่วา่ ขอ้เทจ็จรงิ ประกอบไปดว้ยแถว 200,000,000 แถว การสบืคน้ต่อไปนี้จะแสดงผลลพัธ์ดงันี้: 

SELECT COUNT(*) FROM Facts 

COUNT(*) 

200000000 

 

Mavg 
คาํนวณคา่เฉลีย่เคลือ่นที ่(คา่เฉลีย่) สาํหรบัแถวขอ้มลู n แถวสดุทา้ยไมร่วมแถวปจัจุบนั 

คา่เฉลีย่สาํหรบัแถวแรกเทา่กบันพิจน์ตวัเลของแถวแรก คา่เฉลีย่สาํหรบัแถวที ่2 คาํนวณโดยใชค้า่เฉลีย่ของสองแถวแรก คา่เฉลีย่สาํหรบัแถวที ่3 คาํนวณโดยใชค้า่เฉลีย่ของสามแถวแรก เป็นตน้ 
เมือ่ถงึแถวที ่n คา่เฉลีย่จะคาํนวณตามแถวขอ้มูล n แถวลา่สดุ 

Syntax: 

MAVG (numExpr, จํานวนเตม็) 

โดยที:่ 

numExpr  นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

integer  จํานวนเตม็บวกใดๆ แทนคา่เฉลีย่ของแถวขอ้มลู n แถวสดุทา้ย 

 

สงูสดุ 
คาํนวณคา่สงูสดุ (คา่ตวัเลขสงูสดุ) ของแถวทีม่อีารก์วิเมนต์นพิจน์ตวัเลข 

Syntax: 

MAX (นพิจน์) 

โดยที:่ 

นพิจน์ นพิจน์ใดๆ 
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Median 
คาํนวณคา่กลาง (คา่กลาง) ของแถวทีม่อีารก์วิเมนต์นพิจน์ตวัเลข เมือ่มจีํานวนแถวเป็นจํานวนคู ่คา่กลางคอืคา่เฉลีย่ของสองแถวกลาง ฟงักช์นันี้จะแสดงคา่จํานวนคูเ่สมอ 

Syntax: 

MEDIAN (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

ตํา่สดุ 
คาํนวณคา่ตํ่าสดุ (คา่ตวัเลขตํ่าสดุ) ของแถวทีต่รงกบัอาร์กวิเมนต์นพิจน์ตวัเลข 

Syntax: 

MIN (นพิจน์) 

โดยที:่ 

นพิจน์ นพิจน์ใดๆ 

 

NTile 
ฟงักช์นั NTILE จะกาํหนดการจดัอนัดบัคา่ในแงข่องชว่งทีร่ะบุโดยผูใ้ช ้ซึง่จะแสดงจํานวนเตม็แทนชว่งการจดัอนัดบั หรอืกลา่วอกีนยัหนึง่ 
ชดุขอ้มลูทีเ่รยีงลาํดบัเรยีบรอ้ยแลว้จะแบ่งออกเป็นจํานวนไทล์ทีม่คีา่เทา่กนัในแต่ละไทล์ 

Syntax: 

NTILE (n_expression, n) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

n จํานวนเตม็บวกทีไ่มใ่ชค่า่นลัซึง่แสดงจํานวนไทล ์

หากอาร์กวิเมนต์ n_expression ไมใ่ชค่า่นลั ฟงักช์นัจะแสดงจํานวนเตม็แทนอนัดบัภายในชว่งทีร่ายงาน 

NTile ทีม่ ีn=100 จะแสดงสิง่ทีเ่รยีกวา่ เปอรเ์ซน็ต์ไทล์ (ทีม่หีมายเลขในชว่งตัง้แต่ 1 ถงึ 100 ที ่100 แทนลาํดบัสงูสดุ) คา่นี้แตกต่างจากผลลพัธ์ของฟงักช์นัเปอรเ์ซน็ต์ไทล์ 
Oracle BI Server ซึง่จะตรงกบัสิง่ทีเ่รยีกวา่ อนัดบัเปอรเ์ซน็ต์ ใน SQL 92 และแสดงคา่ตัง้แต่ 0 ถงึ 1 

 

Percentile 
คาํนวณอนัดบัเปอรเ์ซนต์สาํหรบัแต่ละคา่ทีต่รงกบัอารก์วิเมนต์นพิจน์ตวัเลข ชว่งอนัดบัเปอรเ์ซน็ต์ไทลเ์ริม่ตัง้แต่ 0 (เปอรเ์ซน็ต์ไทล์แรก) ถงึ 1 (เปอรเ์ซน็ต์ไทล์ที ่100) 

ฟงักช์นั PERCENTILE จะคาํนวณเปอรเ์ซน็ต์ไทลต์ามคา่ในชดุผลลพัธ์ของการสบืคน้ 

Syntax: 
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PERCENTILE (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

อนัดบั 
คาํนวณอนัดบัของคา่แตล่ะคา่ทีต่รงกบัอาร์กวิเมนต์นพิจน์ตวัเลข จํานวนสงูสดุคอือนัดบั 1 และอนัดบัทีต่ามมาคอืจํานวนเตม็ลาํดบัถดัไป (2, 3, 4,...) หากคา่บางคา่เทา่กนั 
คา่จะระบุอนัดบัเดยีวกนั (เชน่ 1, 1, 1, 4, 5, 5, 7...) 

ฟงักช์นั RANK คาํนวณอนัดบัตามคา่ในชดุผลลพัธ์ของการสบืคน้ 

Syntax: 

RANK (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

StdDev 
ฟงักช์นั STDDEV จะแสดงคา่เบีย่งเบนมาตรฐานสาํหรบัชดุคา่ ประเภททีแ่สดงจะเป็นจํานวนคูเ่สมอ 

Syntax: 

STDDEV([ALL | DISTINCT] n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 หากระบุ ALL คา่เบีย่งเบนมาตรฐานจะคาํนวณขอ้มลูทัง้หมดในชดุ 

 หากระบุ DISTINCT คา่ทีซ่ํ้าทัง้หมดจะไม่ถูกนํามาคาํนวณ 

 หากไม่มกีารระบุใดๆ (คา่ดฟีอลต์) ขอ้มลูทัง้หมดจะถูกคาํนวณ 

มอีกีสองฟงักช์นัทีส่มัพนัธ์กบั STDDEV: 

STDDEV_POP([ALL | DISTINCT] n_expression) 

STDDEV_SAMP([ALL | DISTINCT] n_expression) 

STDDEV และ STDDEV_SAMP คอืคา่เดยีวกนั 

 

StdDev_Pop 
แสดงคา่เบีย่งเบนมาตรฐานสาํหรบัชดุคา่โดยใชส้ตูรการคาํนวณผลต่างประชากรและคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
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Syntax: 

StdDev_Pop([ALL | DISTINCT] numExpr) 

โดยที:่ 

numExpr นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 หากระบุ ALL คา่เบีย่งเบนมาตรฐานจะคาํนวณขอ้มลูทัง้หมดในชดุ  

 หากระบุ DISTINCT คา่ทีซ่ํ้าทัง้หมดจะไม่ถูกนํามาคาํนวณ 

 

ผลรวม 
คาํนวณผลรวมทีไ่ดจ้ากการเพิม่คา่ทัง้หมดทีต่รงกบัอารก์วิเมนต์ในนพิจน์ตวัเลข 

Syntax: 

SUM (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

SumDistinct 
คาํนวณผลรวมทีไ่ดจ้ากการเพิม่คา่ทีแ่ตกต่างทัง้หมดทีต่รงกบัอารก์วิเมนต์นพิจน์ 

Syntax: 

SUM(DISTINCT n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

TopN 
จดัอนัดบัคา่ n สงูสดุของอารก์วิเมต์นพิจน์จาก 1 ถงึ n 1 แทนคา่ตวัเลขสงูสดุ 

ฟงักช์นั TOPN ใชค้า่ทีแ่สดงในชดุผลลพัธ์ 

Syntax: 

TOPN (n_expression, n) 

โดยที:่ 

 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 
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n จํานวนเตม็บวกใดๆ แทนจํานวนบนสดุของอนัดบัทีแ่สดงในชดุผลลพัธ์ 1 แทนอนัดบัสงูสดุ 

 

การสบืคน้มนีิพจน์ TOPN ไดเ้พยีงนพิจน์เดยีวเทา่นัน้ 
 

การรนัฟังกช์นัการรวม 
การรนัฟงักช์นัการรวมคลา้ยกบัการรวมฟงัก์ชนัโดยใชช้ดุเรคคอรด์เป็นอนิพตุ แต่แทนทีจ่ะเอาต์พตุการรวมสาํหรบัชดุเรคคอรด์ทัง้หมดแบบเดีย่ว จะเอาต์พตุการรวมตามเรคคอรด์ทีพ่บ 

สว่นนี้อธบิายการรนัฟงักช์นัการรวมทีส่นบัสนุนโดย Oracle BI Server 

 

MAVG 
คาํนวณคา่เฉลีย่เคลือ่นที ่(คา่เฉลีย่) สาํหรบัแถวขอ้มลู n แถวสดุทา้ยรวมแถวปจัจุบนัในชดุผลลพัธ์ 

Syntax: 

MAVG (n_expression, n) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

n จํานวนเตม็บวกใดๆ แทนคา่เฉลีย่ของแถวขอ้มลู n แถวสดุทา้ย 

คา่เฉลีย่สาํหรบัแถวแรกจะเทา่กบันพิจน์ตวัเลขของแถวแรก คา่เฉลีย่สาํหรบัแถวทีส่องคาํนวณโดยใชค้า่เฉลีย่ขอ้มลูสองแถวแรก คา่เฉลีย่สาํหรบัแถวทีส่ามคาํนวณโดยใชค้า่เฉลีย่ขอ้มลูสามแถวแรก เป็นตน้ 
จนกวา่คณุจะถงึแถวที ่n โดยทีค่า่เฉลีย่จะคาํนวณตามแถวขอ้มลู n แถวสดุทา้ย 

 

MSUM 
ฟงักช์นันี้จะคาํนวณผลรวมเคลือ่นทีข่องแถวขอ้มลู n แถวสดุทา้ยรวมกบัแถวปจัจุบนั 

ผลรวมของแถวแรกจะเทา่กบันพิจน์ตวัเลขสาํหรบัแถวแรก ผลรวมสาํหรบัแถวทีส่องจะคาํนวณโดยใชผ้ลรวมของแถวขอ้มลูสองแถวแรก 
ผลรวมของแถวทีส่ามจะคาํนวณโดยใชผ้ลรวมของแถวขอ้มลูสามแถวแรก เป็นตน้ เมือ่ถงึแถวที ่n ผลรวมจะถูกคาํนวณตามแถวขอ้มลู n แถวสดุทา้ย 

Syntax: 

MSUM (n_expression, n) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

n จํานวนเตม็บวก แทนผลรวมของแถวขอ้มลู n แถวสดุทา้ย 

ตวัอย่าง: 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงรายงานทีใ่ชฟ้งักช์นั MSUM 
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เดอืน รายได ้ 3_MO_SUM 

ม.ค. 100.00 100.00 

ก.พ. 200.00 300.00 

ม.ีค. 100.00 400.00 

เม.ย. 100.00 400.00 

พ.ค. 300.00 500.00 

ม.ิย. 400.00 800.00 

ก.ค. 500.00 1200.00 

ส.ค. 500.00 1400.00 

ก.ย. 500.00 1500.00 

ต.ค. 300.00 1300.00 

พ.ย. 200.00 1000.00 

ธ.ค. 100.00 600.00 

 

RSUM 
ฟงักช์นันี้จะคาํนวณผลรวมการรนัตามเรคคอรด์ทีพ่บ ผลรวมสาํหรบัแถวแรกจะเทา่กบันพิจน์ตวัเลขของแถวแรก ผลรวมสาํหรบัแถวทีส่องคาํนวณโดยใชผ้ลรวมของแถวขอ้มลูสองแถวแรก 
ผลรวมสาํหรบัแถวทีส่ามคาํนวณโดยใชผ้ลรวมของแถวขอ้มลูสามแถวแรก เป็นตน้ 

Syntax: 

RSUM (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

ตวัอย่าง: 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงรายงานทีใ่ชฟ้งักช์นั RSUM 

 

เดอืน รายได ้ RUNNING_SUM 

ม.ค. 100.00 100.00 

ก.พ. 200.00 300.00 

ม.ีค. 100.00 400.00 

เม.ย. 100.00 500.00 

พ.ค. 300.00 800.00 

ม.ิย. 400.00 1200.00 

ก.ค. 500.00 1700.00 
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ส.ค. 500.00 2200.00 

ก.ย. 500.00 2700.00 

ต.ค. 300.00 3000.00 

พ.ย. 200.00 3200.00 

ธ.ค. 100.00 3300.00 

 

RCOUNT 
ฟงักช์นันี้ใชช้ดุเรคคอรด์เป็นอนิพตุและนบัจํานวนเรคคอรด์ทีพ่บ โดยจะรเีซต็คา่ของแต่ละกลุม่ในการสบืคน้ หากมกีารกาํหนดการเรยีงลาํดบัในคอลมัน์ใดๆ 
ฟงักช์นันี้จะไมร่บัคา่เพิม่สาํหรบัคา่ทีต่รงกนัซึง่อยู่ตดิกนัสาํหรบัคอลมัน์ทีเ่รยีงลาํดบัแลว้ ในการป้องกนัปญัหานี้ รายงานไมค่วรมกีารเรยีงลาํดบัในคอลมัน์ใดๆ หรอืมกีารเรยีงลาํดบัลาํดบัในคอลมัน์ทัง้หมด 

Syntax: 

RCOUNT (Expr) 

โดยที:่ 

Expr นพิจน์ประเภทขอ้มลูใดๆ 

ตวัอย่าง: 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงรายงานทีใ่ชฟ้งักช์นั RCOUNT 

 

เดอืน กําไร RCOUNT  

พ.ค. 300.00 2 

ม.ิย. 400.00 3 

ก.ค. 500.00 4 

ส.ค. 500.00 5 

ก.ย. 500.00 6 

ต.ค. 300.00 7 

 

RMAX 
ฟงักช์นันี้ใชช้ดุเรคคอรด์เป็นอนิพตุและแสดงคา่สงูสดุตามเรคคอรด์ทีพ่บ ประเภทขอ้มลูทีร่ะบุตอ้งเป็นประเภททีส่ามารถสัง่ซือ้ได ้

Syntax: 

RMAX (นพิจน์) 

โดยที:่ 

นพิจน์ นพิจน์ประเภทขอ้มลูใดๆ ประเภทขอ้มลูตอ้งเป็นประเภททีม่กีารเรยีงลาํดบัทีเ่ชือ่มโยงกนั 

ตวัอย่าง: 
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ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงรายงานทีใ่ชฟ้งักช์นั RMAX 

 

เดอืน กําไร RMAX 

ม.ค. 100.00 100.00 

ก.พ. 200.00 200.00 

ม.ีค. 100.00 200.00 

เม.ย. 100.00 200.00 

พ.ค. 300.00 300.00 

ม.ิย. 400.00 400.00 

ก.ค. 500.00 500.00 

ส.ค. 500.00 500.00 

ก.ย. 500.00 500.00 

ต.ค. 300.00 500.00 

พ.ย. 200.00 500.00 

ธ.ค. 100.00 500.00 

 

RMIN 
ฟงักช์นันี้ใชช้ดุเรคคอรด์เป็นอนิพตุและแสดงคา่ตํ่าสดุตามเรคคอรด์ทีพ่บ ประเภทขอ้มลูทีร่ะบุตอ้งเป็นประเภททีส่ ัง่ซือ้ได ้

Syntax: 

RMIN (นพิจน์) 

โดยที:่ 

นพิจน์ นพิจน์ประเภทขอ้มลูใดๆ ประเภทขอ้มลูตอ้งเป็นประเภททีม่กีารเรยีงลาํดบัทีเ่ชือ่มโยงกนั 

ตวัอย่าง: 

ตวัอย่างต่อไปนี้แสดงรายงานทีใ่ชฟ้งักช์นั RMIN 

 

เดอืน กําไร RMIN 

ม.ค. 400.00 400.00 

ก.พ. 200.00 200.00 

ม.ีค. 100.00 100.00 

เม.ย. 100.00 100.00 
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พ.ค. 300.00 100.00 

ม.ิย. 400.00 100.00 

ก.ค. 500.00 100.00 

ส.ค. 500.00 100.00 

ก.ย. 500.00 100.00 

ต.ค. 300.00 100.00 

พ.ย. 200.00 100.00 

ธ.ค. 100.00 100.00 

 
 

ฟังกช์นัสตริง 
ฟงักช์นัสตรงิจะจดัการตวัอกัษรต่างๆ และทาํงานดว้ยสตรงิตวัอกัษร 

 

ASCII 
แปลงสตรงิตวัอกัษรเดีย่วเป็นรหสั ASCII ทีต่รงกนัระหวา่ง 0 ถงึ 255 

Syntax: 

ASCII (character_expression) 

โดยที:่ 

character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นตวัอกัษร ASCII 

ถา้นพิจน์ตวัอกัษรประเมนิตวัอกัษรมากกวา่หนึง่ตวั รหสั ASCII ทีต่รงกบัตวัอกัษรตวัแรกในนิพจน์จะแสดงขึน้ 

 

BIT_LENGTH 
แสดงความยาวของสตรงิทีร่ะบุในหน่วยบติ ตวัอกัษร Unicode แต่ละตวัยาว 2 ไบต์ซึง่มคีา่เทา่กบั 16 บติ 

Syntax: 

BIT_LENGTH (character_expression) 

โดยที:่ 

character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 
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CHAR 
แปลงคา่ตวัเลขระหว่าง 0 ถงึ 255 เป็นคา่ตวัอกัษรทีต่รงกบัรหสั ASCII 

Syntax: 

CHAR (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลขระหวา่ง 0 ถงึ 255 

 

CHAR_LENGTH 
แสดงความยาวของสตรงิทีร่ะบุตามจํานวนตวัอกัษร ชอ่งวา่งนําหน้าและต่อทา้ยจะไมถู่กนบัรวมเป็นความยาวของสตรงิ 

Syntax: 

CHAR_LENGTH (character_expression) 

โดยที:่ 

character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลขระหวา่ง 0 ถงึ 255 

 

CONCAT 
ฟงักช์นันี้มสีองรปูแบบ รปูแบบแรกเป็นการเชือ่มสตรงิตวัอกัษรสองสตรงิ รปูแบบทีส่องใชต้วัอกัษรทีเ่ชือ่มสตรงิตวัอกัษรเพือ่เชือ่มสตรงิตวัอกัษรมากกวา่สองสตรงิ 

Syntax รปูแบบที ่1: 

CONCAT (character_expression1, character_expression2) 

โดยที:่ 

character_expression นพิจน์ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 

Syntax รปูแบบที ่2: 

string_expression1 || string_expression2 || ... string_expressionxx 

โดยที:่ 

string_expression นพิจน์ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษรทีแ่ยกตามตวัดําเนนิการเชือ่มสตรงิตวัอกัษร || (เสน้คูแ่นวตัง้) 
สตรงิแรกเชือ่มโยงกบัสตรงิทีส่องเพือ่สรา้งสตรงิกลาง ซึง่จะเชือ่มโยงกบัสตรงิถดัไป เป็นตน้ 

ตวัอย่าง: 
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Account."Account Name" ||'-'|| Account."Account Location" 

ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ะมลีกัษณะดงันี้: 

การดําเนนิการเชา่ - สาํนกังานใหญ่ 

 

INSERT 
แทรกสตรงิตวัอกัษรทีร่ะบุในตําแหน่งทีร่ะบุในสตรงิตวัอกัษรอืน่ โดยแทนทีจ่ํานวนตวัอกัษรทีร่ะบุในสตรงิเป้าหมาย 

Syntax: 

INSERT(character_expression1, n, m, character_expression2) 

โดยที:่ 

character_expression1 นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร นีค่อืสตรงิทีจ่ะถูกแทรก 

character_expression2 นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร นีค่อืสตรงิทีจ่ะแทรก 

n จํานวนเตม็บวกใดๆ ทีแ่ทนจํานวนตวัอกัษรตัง้แต่เริม่ตน้สตรงิแรกทีม่สีว่นของสตรงิทีส่องแทรกอยู ่

m จํานวนเต็มบวกใดๆ ทีแ่ทนจํานวนตวัอกัษรในสตรงิแรกทีจ่ะแทนทีด่ว้ยสตรงิทีส่องทัง้หมด  

 

LEFT 
แสดงจํานวนตวัอกัษรทีร่ะบุจากดา้นซา้ยของสตรงิ 

Syntax: 

LEFT(character_expression, n) 

โดยที:่ 

character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 

n จํานวนเตม็บวกใดๆ ทีแ่ทนจํานวนตวัอกัษรจากดา้นซา้ยของสตรงิทีจ่ะแสดง 

 

LENGTH 
แสดงความยาวของสตรงิทีร่ะบุตามจํานวนตวัอกัษร ความยาวทีแ่สดงจะไม่รวมชอ่งวา่งทีต่่อทา้ย 

Syntax: 

LENGTH (character_expression) 

โดยที:่ 
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character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 

 

LOCATE 
สง่คนืตําแหน่งตวัเลขของสตรงิหนึง่ภายในอกีสตรงิหนึง่ หากไมพ่บสตรงิ ฟงักช์นั LOCATE จะสง่คนืคา่ 0 หากคุณตอ้งการระบุตําแหน่งเริม่ตน้เพือ่เริม่การคน้หา ใหใ้ชฟ้งักช์นั LOCATEN 
แทน 

Syntax: 

LOCATE(character_expression1, character_expression2) 

โดยที:่ 

character_expression1 นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร นีเ่ป็นนิพจน์ทีจ่ะคน้หาในนพิจน์ตวัอกัษร 

character_expression2 นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร นีค่อืนพิจน์ทีจ่ะถูกคน้หา 

 

LOCATEN 
แสดงตําแหน่งตวัเลขของสตรงิหนึง่ภายในอกีสตรงิหนึง่ ซึง่ตรงกบัฟงักช์นั LOCATE ยกเวน้ว่าการคน้หาจะเริม่ต้นทีต่ําแหน่งทีร่ะบุตามอาร์กวิเมนต์จํานวนเตม็ หากไมพ่บสตรงิ ฟงักช์นั 
LOCATEN จะแสดงคา่ 0 ตําแหน่งตวัเลขทีจ่ะแสดงจะถูกกาํหนดโดยการนบัตวัอกัษรตวัแรกในสตรงิเป็นตําแหน่งทีใ่ชต้ําแหน่งที ่1 โดยไมค่าํนงึถงึคา่ของอารก์วิเมนต์จํานวนเตม็ 

Syntax: 

LOCATEN (character_expression1, character_expression2, n) 

โดยที:่ 

character_expression1 นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร นีค่อืสตรงิทีจ่ะคน้หา 

character_expression2 นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร นีค่อืสตรงิทีจ่ะถูกคน้หา 

n จํานวนเตม็คา่บวกใดๆ ทีไ่มใ่ชค่า่ศูนย์ทีแ่ทนตําแหน่งเริม่ตน้เพือ่เริม่คน้หานพิจน์ Locate 

 

LOWER 
แปลงสตรงิตวัอกัษรเป็นตวัพมิพเ์ลก็ 

Syntax: 

LOWER (character_expression) 

โดยที:่ 
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character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 

 

OCTET_LENGTH 
แสดงสตรงิทีร่ะบุในหน่วยบติฐาน 8 (จํานวนไบต์) 

Syntax: 

OCTET_LENGTH (character_expression) 

โดยที:่ 

character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 

 

POSITION 
แสดงตําแหน่งตวัเลขของสตรงิหนึง่ภายในสตรงิอื่น หากไมพ่บสตรงิ ฟงักช์นัจะแสดงคา่ 0 

Syntax: 

POSITION(character_expression1 IN character_expression2) 

โดยที:่ 

character_expression1 นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร นีค่อืสตรงิทีจ่ะคน้หา 

character_expression2 นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร นีค่อืสตรงิทีจ่ะคน้หา 

 

REPEAT 
ทาํซํ้านพิจน์ทีร่ะบุ n ครัง้โดยที ่n คอืจาํนวนเต็มบวก 

Syntax: 

REPEAT(character_expression, n) 

 

REPLACE 
แทนทีต่วัอกัษรทีร่ะบใุนสตรงิดว้ยตวัอกัษรอืน่ทีร่ะบุ 
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Syntax: 

REPLACE(character_expression, change_expression, replace_with_expression) 

โดยที:่ 

character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร สตรงินี้จะแทนทีด่ว้ยตวัอกัษร 

change_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร ระบุตวัอกัษรในสตรงิแรกทีจ่ะถูกแทนที ่

replace_with_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร ระบุตวัอกัษรแทนทีใ่ชแ้ทนสตรงิแรก 

 

RIGHT 
แสดงจํานวนตวัอกัษรทีร่ะบุจากดา้นขวาของสตรงิ 

Syntax: 

RIGHT(character_expression, n) 

โดยที:่ 

character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 

n จํานวนเตม็คา่บวกใดๆ ทีแ่ทนจํานวนตวัอกัษรจากดา้นขวาของสตรงิแรกทีจ่ะแสดง 

 

SPACE 
แทรกชอ่งวา่ง 

Syntax: 

SPACE (integer) 

โดยที:่ 

integer  นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 

 

SUBSTRING 
จดัทาํสตรงิใหมเ่ริม่ต้นจากจํานวนตวัอกัษรคงทีใ่นสตรงิเริม่แรก 

Syntax: 

SUBSTRING (character_expression FROM starting_position) 
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โดยที:่ 

character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 

starting_position จํานวนเตม็บวกทีร่ะบุตําแหน่งแรกภายในสตรงิตวัอกัษรสตรงิแรก 

ตวัอย่าง: 

SUBSTRING ('ABCDEF' FROM 3) 

ผลลพัธ์ใน: 

CDEF 

 

TRIM 
แถบทีร่ะบุตวัอกัษรนําหน้าและ/หรอืต่อทา้ยจากสตรงิตวัอกัษร 

Syntax: 

TRIM (ประเภท 'ตวัอกัษร' FROM character_expression) 

โดยที:่ 

ประเภท นําหน้า 

ตามหลงั 

ทัง้คู ่

แถบทีร่ะบุตวัอกัษรนําหน้าจากสตรงิตวัอกัษร 

แถบทีร่ะบุตวัอกัษรต่อทา้ยจากสตรงิตวัอกัษร 

แถบทีร่ะบุตวัอกัษรทัง้นําหน้าและต่อทา้ยจากสตรงิตวัอกัษร 

ตวัอกัษร ตวัอกัษรเดีย่วใดๆ ถา้สว่นตวัอกัษรของขอ้กาํหนดและเครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่วถูกละไว ้ตวัอกัษรเวน้วรรคจะถูกใชเ้ป็นคา่ดฟีอลต์ 

character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 

หมายเหตุ: ใช้Syntax TRIM (character_expression) ไดโ้ดยตดัชอ่งวา่งนําหน้าและต่อทา้ยทัง้หมดออก 

 

UPPER 
แปลงสตรงิตวัอกัษรเป็นตวัพมิพใ์หญ่ 

Syntax: 

UPPER (character_expression) 

โดยที:่ 

character_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นสตรงิตวัอกัษร 
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ฟังกช์นัคณิตศาสตร ์
ฟงักช์นัคณติศาสตรจ์ะดําเนินการทางคณติศาสตร์ 

Abs 
คาํนวณคา่สมับูรณ์ของนพิจน์ตวัเลข 

Syntax: 

ABS (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Acos 
คํานวณ Arc Cosine ของนพิจน์ตวัเลข 

Syntax: 

ACOS (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Asin 
คํานวณ Arc Sine ของนพิจน์ตวัเลข 

Syntax: 

ASIN (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Atan 
คํานวณ Arc Tangent ของนพิจน์ตวัเลข 

Syntax: 

ATAN (n_expression) 

โดยที:่ 
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n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Atan2 
คํานวณ Arc Tangent ของ y/x โดยที ่y คอืนพิจน์ตวัเลขนพิจน์แรก และ x คอืนพิจน์ตวัเลขนพิจน์ทีส่อง 

Syntax: 

ATAN2 (n_expression1, n_expression2) 

โดยที:่ 

n_expression (1 และ 2) นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Ceiling 
ปดัเศษนพิจน์ตวัเลขทีไ่มใ่ชค่า่จํานวนเตม็ใหเ้ป็นจํานวนเต็มสงูสดุถดัไป ถา้นพิจน์ตวัเลขมคีา่เป็นจํานวนเตม็ ฟงักช์นั Ceiling จะสง่กลบัจํานวนเตม็นัน้ 

Syntax: 

CEILING (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Cos 
คํานวณ Cosine ของนพิจน์ตวัเลข 

Syntax: 

COS (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Cot 
คํานวณ Cotangent ของนพิจน์ตวัเลข 

Syntax: 

COT (n_expression) 

โดยที:่ 
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n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Degrees 
แปลงนพิจน์จากเรเดยีนเป็นองศา 

Syntax: 

DEGREES (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Exp 
คาํนวณคา่ E โดยยกกาํลงัตามทีร่ะบุ 

Syntax: 

EXP (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

ชัน้ 
ปดัเศษนพิจน์ตวัเลขทีไ่มใ่ชค่า่จํานวนเตม็ใหเ้ป็นจํานวนเต็มตํ่าสดุถดัไป ถา้นพิจน์ตวัเลขมคีา่เป็นจํานวนเตม็ ฟงักช์นั FLOOR จะสง่กลบัจํานวนเตม็นัน้ 

Syntax: 

FLOOR (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

ลอ็ก 
คาํนวณลอการทิมึธรรมชาตขิองนพิจน์ 

Syntax: 

LOG (n_expression) 

โดยที:่ 
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n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Log10 
คาํนวณลอการทิมึฐาน 10 ของนพิจน์ 

Syntax: 

LOG10 (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Mod 
หารนพิจน์ตวัเลขนพิจน์แรกดว้ยนพิจน์ตวัเลขนพิจน์ทีส่องแลว้สง่คนืเศษของการหาร 

Syntax: 

MOD (n_expression1, n_expression2) 

โดยที:่ 

n_expression (1 และ 2) นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Pi 
สง่คนืคา่คงทีข่อง PI (เสน้รอบวงของวงกลมหารดว้ยเสน้ผา่นศูนย์กลางของวงกลม) 

Syntax: 

PI() 

 

Power 
รบันพิจน์ตวัเลขนพิจน์แรก แลว้ยกกาํลงัเป็นตามทีร่ะบุในนพิจน์ตวัเลขนพิจน์ทีส่อง 

Syntax: 

POWER(n_expression1, n_expression2) 

โดยที:่ 

n_expression (1 และ 2) นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 
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Radians 
แปลงนพิจน์จากองศาเป็นเรเดยีน 

Syntax: 

RADIANS (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Rand 
สง่คนืตวัเลขสุม่เทยีมระหวา่ง 0 ถงึ 1 

Syntax: 

RAND() 

 

RandFromSeed 
สง่คนืตวัเลขสุม่จําลองทีส่รา้งจากคา่เริม่ต้นคา่หนึง่ คา่เริม่ตน้คา่หนึง่จะสรา้งชดุของตวัเลขสุม่ทีเ่หมอืนกนั 

Syntax: 

RAND (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Round 
ปดัเศษนพิจน์ตวัเลขเป็นทศนยิม n ตําแหน่ง 

Syntax: 

ROUND (n_expression, n) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

n จํานวนเตม็บวกใดกต็ามทีแ่สดงถงึจํานวนของหลกัทศนยิม (นัน่คอื จํานวนของตําแหน่งทศนยิม) ทีต่อ้งการปดัเศษ 
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ตวัอย่าง: 

ROUND (12.358,2) 

สง่คนื: 

12.36 

 

Sign 
สง่คนืคา่ 1 ถา้อารก์วิเมนต์นพิจน์ตวัเลขมคีา่เป็นจํานวนบวก สง่คนืคา่ -1 ถา้อารก์วิเมนต์นพิจน์ตวัเลขมคีา่เป็นจํานวนลบ และสง่คนืคา่ 0 ถา้อารก์วิเมนต์นพิจน์ตวัเลขมคีา่เป็นศนูย์ 

Syntax: 

SIGN (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Sin 
คํานวณ Sine ของนพิจน์ตวัเลข 

Syntax: 

SIN (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Sqrt 
คาํนวณรากทีส่องของอารก์วิเมนต์นพิจน์ตวัเลข นพิจน์ตวัเลขจะตอ้งมคีา่เป็นจํานวนทีไ่มต่ดิลบ 

Syntax: 

SQRT (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดกต็าม ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลขทีไ่มต่ดิลบ 

 

Tan 
คํานวณ Tangent ของนพิจน์ตวัเลข 
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Syntax: 

TAN (n_expression) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

 

Truncate 
ตดัตวัเลขทศนยิมใหส้ัน้ลงเพือ่สง่คนืตําแหน่งทศนิยมเป็นจํานวนทีร่ะบุ 

Syntax: 

TRUNCATE (n_expression, n) 

โดยที:่ 

n_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิเป็นคา่ตวัเลข 

n จํานวนเตม็บวกใดๆ ทีแ่สดงจํานวนตําแหน่งทศนิยมทีจ่ะใหส้ง่คนื 

ตวัอย่าง: 

TRUNCATE (12.358,2) 

สง่คนื: 

12.35 
 

ฟังกช์นัวนัท่ี/เวลาของปฏิทิน 
ฟงักช์นัวนัที/่เวลาของปฏทินิจะจดัการขอ้มลูในประเภทวนัที ่เวลา และเวลาทีล่งไว ้(ประเภทขอ้มลู เวลาทีล่งไว ้คอืการรวมกนัของวนัทีแ่ละเวลา) 

ฟงักช์นัวนัทีท่ ัง้หมดตรงตามมาตรฐาน ISO 8601 ซึง่มผีลอย่างยิง่กบัฟงัก์ชนัจําพวก Week_Of_Year และ Week_Of_Quarter 
ซึง่สปัดาหเ์ริม่ต้นของปีจะเป็นสปัดาหเ์ตม็สปัดาหแ์รกทีม่วีนัพฤหสับด ีสาํหรบัขอ้มลูทีใ่หร้ายละเอยีดเพิม่เตมิในวธิกีารคาํนวณฟงักช์นัวนัที ่โปรดดูมาตรฐาน ISO 8601 

Current_Date 
แสดงเป็นวนัทีป่จัจบุนั วนัทีถู่กกาํหนดโดยคอมพวิเตอร ์คา่นี้จะไม่มสีว่นประกอบของเวลาอยู่ดว้ย 

Syntax: 

CURRENT_DATE 

 

Current_Time 
แสดงเป็นเวลาปจัจบุนั เวลาถูกกาํหนดโดยคอมพวิเตอร ์คา่นี้จะไม่มสีว่นประกอบของวนัทีอ่ยู่ดว้ย 
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หมายเหตุ: ฟงักช์นันี้แสดงเวลาปจัจุบนัขณะรนัรายงาน เมือ่ใชฟ้งักช์นันี้กบัหวัขอ้การวเิคราะหจ์ะป้องกนัไมใ่หเ้กดิการแคชทีท่าํใหป้ระสทิธภิาพลดลง 

Syntax: 

CURRENT_TIME (n) 

โดยที:่ 

n จํานวนเตม็ใดๆ ซึง่แทนจํานวนหลกัของจุดทศนยิมทีแ่สดงเป็นเศษสว่นของวนิาท ีอารก์วิเมนต์นี้สามารถเลอืกได ้
ฟงักช์นันี้จะสง่คนืตําแหน่งทศนยิมทีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์เมือ่ไมม่กีารระบุอารก์วิเมนต์ 

 

Current_TimeStamp 
แสดงวนัที/่เวลาทีล่งไวป้จัจุบนั เวลาทีล่งไวถู้กกาํหนดโดยคอมพวิเตอร ์

หมายเหตุ: ฟงักช์นันี้แสดงเวลาปจัจุบนัขณะรนัรายงาน เมือ่ใชฟ้งักช์นันี้กบัหวัขอ้การวเิคราะหจ์ะป้องกนัไมใ่หเ้กดิการแคชทีท่าํใหป้ระสทิธภิาพลดลง 

Syntax: 

CURRENT_TIMESTAMP (n) 

โดยที:่ 

n จํานวนเตม็ใดๆ ซึง่แทนจํานวนหลกัของจุดทศนยิมทีแ่สดงเป็นเศษสว่นของวนิาท ีอารก์วิเมนต์นี้สามารถเลอืกได ้
ฟงักช์นันี้จะสง่คนืตําแหน่งทศนยิมทีเ่ป็นคา่ดฟีอลต์เมือ่ไมม่กีารระบุอารก์วิเมนต์ 

 

Day_Of_Quarter 
สง่คนืตวัเลข (ระหวา่ง 1 ถงึ 92) ตามวนัของไตรมาสของวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

DAY_OF_QUARTER (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่

 

DayName 
สง่คนืชือ่ของวนัในสปัดาห์ (เป็นภาษาองักฤษ) ของวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

DAYNAME (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่
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DayOfMonth 
สง่คนืตวัเลขตามวนัของเดอืนสาํหรบัวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

DAYOFMONTH (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่

 

DayOfWeek 
สง่คนืตวัเลข 1 ถงึ 7 ตามวนัของสปัดาหส์าํหรบัวนัทีท่ ีร่ะบุ โดยทีเ่ลข 1 หมายถงึวนัอาทติย์ และเลข 7 หมายถงึวนัเสาร์ 

Syntax: 

DAYOFWEEK (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่

 

DayOfYear 
สง่คนืตวัเลข (ระหวา่ง 1 ถงึ 366) ตามวนัของปีสาํหรบัวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

DAYOFYEAR (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่

 

Hour 
สง่คนืตวัเลข (ระหวา่ง 0 ถงึ 23) ทีต่รงกบัชัว่โมงของเวลาทีร่ะบุ เชน่ 0 ตรงกบั 12 a.m. และ 23 ตรงกบั 11 p.m. 

Syntax: 

HOUR (time_expression) 

โดยที:่ 

time_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิคา่เวลา 



การออกแบบการวิเคราะห์ 

 

วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018  1063 

 

 

Minute 
สง่คนืตวัเลข (ระหวา่ง 0 ถงึ 59) ทีต่รงกบันาทขีองเวลาทีร่ะบุ 

Syntax: 

MINUTE (time_expression) 

โดยที:่ 

time_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิคา่เวลา 

 

Month 
สง่คนืตวัเลข (ระหวา่ง 1 ถงึ 12) ทีต่รงกบัเดอืนสาํหรบัวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

MONTH (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่

 

Month_Of_Quarter 
สง่คนืตวัเลข (ระหวา่ง 1 ถงึ 3) ทีต่รงกบัเดอืนในไตรมาสสาํหรบัวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

MONTH_OF_QUARTER (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่

 

MonthName 
สง่คนืชือ่ของเดอืน (เป็นภาษาองักฤษ) สาํหรบัวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

MONTHNAME (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่
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Now 
สง่คนืเวลาทีล่งไวป้จัจบุนั ฟงักช์นั NOW เหมอืนกบัฟงัก์ชนั CURRENT_TIMESTAMP 

หมายเหตุ: ฟงักช์นันี้แสดงเวลาปจัจุบนัขณะรนัรายงาน เมือ่ใชฟ้งักช์นันี้กบัหวัขอ้การวเิคราะหจ์ะป้องกนัไมใ่หเ้กดิการแคชทีท่าํใหป้ระสทิธภิาพลดลง 

Syntax: 

NOW () 

 

Quarter_Of_Year 
สง่คนืตวัเลข (ระหวา่ง 1 ถงึ 4) ตามไตรมาสของปีสาํหรบัวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

QUARTER_OF_YEAR (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่

 

Second 
สง่คนืตวัเลข (ระหวา่ง 0 ถงึ 59) ทีต่รงกบัวนิาทขีองเวลาทีร่ะบุ 

Syntax: 

SECOND (time_expression) 

โดยที:่ 

time_expression นพิจน์ใดๆ ทีป่ระเมนิคา่เวลา 

 

TimestampAdd 
ฟงักช์นั TimestampAdd เพิม่ชว่งตามจํานวนทีร่ะบุเฉพาะลงในเวลาทีล่งไวท้ีร่ะบุ โดยสง่กลบัเวลาทีล่งไวเ้พยีงเวลาเดยีว 

Syntax: 

TimestampAdd (ชว่ง, integer_expression, timestamp_expression) 

โดยที:่ 
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interval ชว่งทีร่ะบุ คา่ทีใ่ชไ้ดค้อื 

SQL_TSI_SECOND 

SQL_TSI_MINUTE 

SQL_TSI_HOUR 

SQL_TSI_DAY 

SQL_TSI_WEEK 

SQL_TSI_MONTH 

SQL_TSI_QUARTER 

SQL_TSI_YEAR 

integer_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นจํานวนเตม็ นีค่อืจํานวนช่วงทีจ่ะเพิม่ 

timestamp_expression เวลาทีล่งไวท้ีใ่ชเ้ป็นพื้นฐานในการคาํนวณ 

 

นพิจน์จํานวนเตม็ทีม่คีา่นลัหรอืนพิจน์เวลาทีล่งไวท้ีม่คีา่นลัซึง่ถูกสง่ผา่นมาทีฟ่งักช์นันี้จะไดร้บัการส่งคนืคา่เป็นนลั 

ในสถานการณ์สมมตอิย่างงา่ย ฟงักช์นันี้เพยีงเพิม่คา่จํานวนเตม็ทีร่ะบุ (integer_expression) ใหก้บัสว่นประกอบทีเ่หมาะสมของเวลาทีล่งไว ้โดยขึน้กบัชว่งเวลา 
การเพิม่หนึง่สปัดาห์หมายถงึการเพิม่เจด็วนั และการเพิม่หนึง่ไตรมาสหมายถงึการเพิม่สามเดอืน คา่จํานวนเตม็ลบจะหมายถงึการลบออก (ยอ้นเวลากลบัไป) 

คา่ทีเ่กนิของสว่นประกอบทีร่ะบุ (เชน่ เกนิ 60 วนิาท,ี 24 ชัว่โมง, สบิสองเดอืน และอืน่ๆ) จะทาํใหต้อ้งเพิม่จํานวนทีเ่หมาะสมใหก้บัสว่นประกอบถดัไป เชน่ 
เมือ่เพิม่สว่นประกอบวนัของเวลาทีล่งไว ้ฟงักช์นันี้จะพจิารณาคา่ทีเ่กนิและคาํนึงถงึจํานวนวนัในแต่ละเดอืน (รวมถงึปีอธกิสรุทนิ ซึง่เดอืนกมุภาพนัธ์ม ี29 วนั) 

เมือ่เพิม่สว่นประกอบเดอืนของเวลาทีล่งไว ้ฟงักช์นันี้จะตรวจสอบวา่ผลลพัธ์ของเวลาทีล่งไวม้จีํานวนวนัเพยีงพอสาํหรบัสว่นประกอบวนั เชน่ การเพิม่ 1 เดอืนใหก้บั 2000-05-31 
จะไมไ่ดผ้ลลพัธ์เป็น 2000-06-31 เนื่องจากเดอืนมถิุนายนไมไ่ดม้ ี31 วนั ฟงักช์นันี้จะลดสว่นประกอบวนัเป็นวนัสดุทา้ยของเดอืน ซึง่ไดแ้ก ่2000-06-30 ในตวัอย่างนี้ 

ปญัหาในลกัษณะเดยีวกนันี้เกดิขึน้เมือ่เพิม่สว่นประกอบปีของเวลาทีล่งไว ้โดยมสีว่นประกอบเดอืนเป็น กมุภาพนัธ์ และสว่นประกอบวนัคอื 29 (นัน่คอื วนัสดุทา้ยของเดอืนกมุภาพนัธ์ ในปีอธกิสรุทนิ) 
หากเวลาทีล่งไวผ้ลลพัธ์ไมอ่ยู่ในปีอธกิสรุทนิ ฟงัก์ชนัจะลดสว่นประกอบวนัลงเป็น 28 

ต่อไปนี้เป็นตวัอย่างของฟงักช์นั TimestampAdd: 

ตวัอย่างรหสัต่อไปนี้ ตอ้งการทราบผลลพัธ์ของเวลาทีล่งไวเ้มือ่มกีารเพิม่ 3 วนัใหก้บั 2000-02-27 14:30:00 เนื่องจากเดอืนกมุภาพนัธ์ ปี 2000 เป็นปีอธกิสรุทนิ 
ฟงักช์นันี้จะสง่คนืเวลาทีล่งไวเ้วลาเดยีวคอื 2000-03-01 14:30:00 

TimestampAdd(SQL_TSI_DAY, 3, TIMESTAMP‘2000-02-27 14:30:00’) 

ตวัอย่างรหสัต่อไปนี้ ตอ้งการผลลพัธ์ทราบเวลาทีล่งไวเ้มือ่มกีารเพิม่ 7 เดอืนใหก้บั 1999-07-31 0:0:0 ฟงักช์นันี้จะสง่คนืเวลาทีล่งไวเ้วลาเดยีวคอื 2000-02-29 00:00:00 
ใหส้งัเกตการลดลงของสว่นประกอบวนัเหลอื 29 เนื่องจากเดอืนกมุภาพนัธ์ส ัน้กวา่เดอืนอืน่ๆ 

TimestampAdd(SQL_TSI_MONTH, 7, TIMESTAMP‘1999-07-31 00:00:00’) 

ตวัอย่างรหสัต่อไปนี้ ตอ้งการผลลพัธ์ของเวลาทีล่งไวเ้มือ่มกีารเพิม่ 25 นาทใีหก้บั 2000-07-31 23:35:00 ฟงักช์นันี้จะสง่คนืเวลาทีล่งไวเ้วลาเดยีวคอื 2000-08-01 
00:00:00 ใหส้งัเกตการสง่ต่อคา่ทีเ่กนิผา่นไปถงึสว่นประกอบเดอืน 

TimestampAdd(SQL_TSI_MINUTE, 25, TIMESTAMP‘2000-07-31 23:35:00’) 
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TimeStampDiff 
ฟงักช์นั TimestampDiff สง่คนืจํานวนรวมของชว่งเวลาทีร่ะบุระหวา่งเวลาทีล่งไวส้องเวลา 

Syntax: 

TimestampDiff (ชว่ง, timestamp_expression1, timestamp_expression2) 

โดยที:่ 

interval ชว่งทีร่ะบุ คา่ทีใ่ชไ้ดค้อื 

SQL_TSI_SECOND 

SQL_TSI_MINUTE 

SQL_TSI_HOUR 

SQL_TSI_DAY 

SQL_TSI_WEEK 

SQL_TSI_MONTH 

SQL_TSI_QUARTER 

SQL_TSI_YEAR 

timestamp_expression1 เวลาทีล่งไวเ้พือ่หกัลบออกจากเวลาทีล่งไวท้ีส่อง 

timestamp_expression2 เวลาทีล่งไวท้ีส่อง timestamp_expression1 
จะถูกลบออกจากเวลาทีล่งไวน้ี้เพือ่หาผลต่าง 

พารามเิตอรน์พิจน์เวลาทีล่งไวท้ีเ่ป็นนลั ซึง่ถูกส่งผา่นมาทีฟ่งัก์ชนันี้จะไดร้บัคา่สง่คนืเป็นนลั 

ขัน้แรก ฟงักช์นันี้จะพจิารณาสว่นประกอบเวลาทีล่งไวท้ีต่รงกบัพารามเิตอรช์่วงเวลาทีร่ะบุ เชน่ SQL_TSI_DAY จะตรงกบัสว่นประกอบวนั และ SQL_TSI_MONTH 
จะตรงกบัสว่นประกอบเดอืน 

จากนัน้ ฟงักช์นัจะดูทีส่ว่นประกอบในลาํดบัทีส่งูกวา่ของเวลาทีล่งไวท้ัง้สองเวลาเพือ่คาํนวณจํานวนชว่งเวลารวมของเวลาทีล่งไวแ้ต่ละรายการ เชน่ หากชว่งเวลาทีร่ะบุตรงกบัส่วนประกอบเดอืน 
ฟงักช์นัจะคาํนวณจํานวนเดอืนรวมของเวลาทีล่งไวแ้ต่ละรายการโดยการเพิม่สว่นประกอบเดอืนลงไป แลว้คณูสว่นประกอบปีดว้ยสบิสอง 

สดุทา้ย ฟงักช์นัจะลบจํานวนช่วงเวลารวมของเวลาทีล่งไวท้ีห่นึง่ออกจากจํานวนชว่งเวลารวมของเวลาทีล่งไวท้ีส่อง 

เมือ่คาํนวณผลต่างเป็นวนั ฟงักช์นัจะตดัขอ้มลูคา่เวลาจากนิพจน์ Timestamp ทัง้สอง แลว้จงึลบคา่วนัที ่

เมือ่คาํนวณผลต่างเป็นสปัดาห์ ฟงักช์นัจะคาํนวณผลต่างเป็นวนัแลว้หารดว้ยเจด็กอ่นจะปดัเศษ 

เมือ่คาํนวณผลต่างเป็นไตรมาส ฟงักช์นัจะคาํนวณผลต่างเป็นเดอืนแลว้หารดว้ยสามกอ่นจะปดัเศษ 

เมือ่คาํนวณผลต่างเป็นปี ฟงักช์นัจะคาํนวณผลต่างเป็นเดอืนแลว้หารดว้ยสบิสองกอ่นจะปดัเศษ 

ฟังกช์นั TimestampDiff และตวัอย่างผลลพัธ์ 
ตวัอย่างรหสัต่อไปนี้ ตอ้งการผลต่างเป็นวนัระหว่างเวลาทีล่งไว ้1998-07-31 23:35:00 และ 2000-04-01 14:24:00 ซึง่ฟงักช์นัสง่คนืคา่ 610 
ใหส้งัเกตวา่ปีอธกิสรุทนิในปี 2000 ทาํใหม้จีํานวนวนัเพิม่ข ึน้หนึง่วนั 

TimestampDIFF(SQL_TSI_DAY, TIMESTAMP‘1998-07-31 23:35:00’, TIMESTAMP‘2000-04-01 

14:24:00’)  
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Week_Of_Quarter 
สง่คนืตวัเลข (ระหวา่ง 1 ถงึ 13) ตามสปัดาหข์องไตรมาสสาํหรบัวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

WEEK_OF_QUARTER (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่

 

Week_Of_Year 
สง่คนืตวัเลข (ระหวา่ง 1 ถงึ 53) ตามสปัดาหข์องปีสาํหรบัวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

WEEK_OF_YEAR (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่

 

ปี 
สง่คนืปีสาํหรบัวนัทีท่ ีร่ะบุ 

Syntax: 

YEAR (date_expression) 

โดยที:่ 

date_expression นพิจน์ใดๆ ทีม่คีา่เป็นวนัที ่

ตวัอย่าง: 

YEAR (CURRENT_DATE) 
 

ฟังกช์นัการแปลงค่า 
ฟงักช์นัการแปลงคา่จะแปลงคา่จากรปูแบบหนึง่ไปเป็นอกีรปูแบบหนึง่ 

Cast 
เปลีย่นประเภทขอ้มลูค่าใดคา่หนึง่หรอืคา่ null เป็นประเภทขอ้มลูอกีประเภทหนึง่ 
การเปลีย่นแปลงนี้เป็นสิง่จําเป็นกอ่นจะใชค้า่ขอ้มลูประเภทหนึ่งในฟงัก์ชนัหรอืการดําเนนิการทีต่อ้งการขอ้มลูอกีประเภทหนึง่ 



การวเิคราะห ์

 

1068  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

Syntax: 

CAST (expression|NULL AS datatype) 

ประเภทขอ้มลูทีส่นบัสนุน สามารถเปลีย่นคา่ได้ มดีงัต่อไปนี้: 

CHARACTER, VARCHAR, INTEGER, FLOAT, SMALLINT, DOUBLE PRECISION, DATE, TIME, TIMESTAMP, 

BIT, BIT VARYING 

ขึน้อยู่กบัประเภทขอ้มลูตน้ทาง ประเภทปลายทางบางประเภทจะไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน เชน่ ถา้ประเภทขอ้มลูตน้ทางคอืสตรงิของ BIT 
ประเภทขอ้มลูปลายทางจะตอ้งเป็นสตรงิของอกัขระหรอืเป็นสตรงิของ BIT อกีสตรงิหนึง่ 

ตวัอย่าง: 

อนัดบัแรกจะเปลีย่น (CAST) รายไดต้่อปี เป็น INTEGER เพือ่เอาตําแหน่งทศนยิมออก จากนัน้เปลีย่นเป็น CHARACTER เพือ่ใหส้ามารถผสานกบัตวัอกัขระได ้(ตวัอกัษร 'K'): 

CAST ( CAST ( Account."Account Revenue"/1000 AS INTEGER ) AS CHARACTER ) ||' K' 

หากคุณใชฟ้งัก์ชนั CAST ฟงักช์นั CAST อาจเพิม่การเวน้วรรคทีท่า้ยคา่ ตวัอย่างเชน่: CAST(YEAR("Date Created".Date) as char) || '*' จะแสดงคา่ 
"2012 *" 

คณุสามารถหลกีเลีย่งปญัหานี้ไดโ้ดยการระบคุวามยาวของคา่ทีแ่สดง ตวัอย่างเชน่: 

CAST(YEAR("Date Created".Date) as char(4))) 

IfNull 
ทดสอบวา่นพิจน์มคีา่เป็นนัลหรอืไม ่และหากไม่ จะกาํหนดคา่ทีร่ะบุใหก้บันพิจน์ 

Syntax: 

IFNULL (expression, value) 

ValueOf( ) 
ใชฟ้งักช์นั VALUEOF ในโปรแกรมสรา้งนิพจน์หรอืฟิลเตอรเ์พือ่อา้งองิคา่ของตวัแปรเซสชนั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ตวัแปรเซสชนัในการวเิคราะห ์(ในหน้า 1072) 

ควรใชต้วัแปรเซสชนัเป็นอาร์กวิเมนต์ของฟงักช์นั VALUEOF โดยอา้งองิตวัแปรเซสชนัดว้ยชือ่  

ตวัอย่าง: 

ในการใชค้า่ของตวัแปรเซสชนัชือ่ NQ_SESSION.CURRENT_YEAR: 

CASE WHEN "Year" > VALUEOF(NQ_SESSION.CURRENT_YEAR) THEN 'Future' WHEN ... ELSE...END 

คณุตอ้งอา้งองิตวัแปรเซสชนัโดยใชช้ือ่เตม็ของตวัแปร 
 

ฟังกช์นัระบบ 
ฟงักช์นัระบบ สง่คนืคา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเซสชนันัน้ 

ผูใ้ช้ 
สง่คนืขอ้มลูของผูใ้ช ้Oracle CRM On Demand ปจัจุบนั 
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หากผูใ้ชไ้ดร้บัการจดัทาํใน Oracle CRM On Demand Release 18 หรอืกอ่นหน้านัน้ ขอ้มลูผูใ้ชค้อื ID ผูใ้ช ้ซึง่ไม่ซํ้ากนัสาํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละคน 

หากผูใ้ชไ้ดร้บัการจดัทาํใน Oracle CRM On Demand Release 19 หรอืหลงัจากนัน้ ขอ้มลูผูใ้ชค้อื ID แถวของเรคคอรด์ผูใ้ช ้เมือ่ตอ้งการรบั ID ผูใ้ช ้ใหใ้ชฟ้งักช์นั 
VALUEOF และตวัแปรของเซสชนั REPLUSER ดงันี้: 

VALUEOF(NQ_SESSION.REPLUSER) 

Syntax: 

USER () 
 

ตวัดาํเนินการ 
เครือ่งหมายใชใ้นการรวมอลีเิมนต์ของนพิจน์เขา้ดว้ยกนัเพือ่สรา้งการเปรยีบเทยีบทีร่ะบุในนพิจน์ 

 

ตวัดาํเนินการ ฟังกช์นัในนิพจน์ 

 + เครือ่งหมายบวกสาํหรบัการบวก 

 - เครือ่งหมายลบสาํหรบัการลบ 

 * เครือ่งหมายคูณสาํหรบัการคณู 

 / เครือ่งหมายหารสาํหรบัการหาร 

 || การเชือ่มต่อสตรงิอกัขระ 

 ( วงเลบ็เปิดสาํหรบัการดําเนินการจดักลุ่ม 

 ) วงเลบ็ปิดสาํหรบัการดําเนนิการจดักลุ่ม 

 > เครือ่งหมายมากกวา่ ระบุวา่คา่สงูกวา่คา่ทีเ่ปรยีบเทยีบดว้ย 

 < เครือ่งหมายน้อยกวา่ ระบุวา่คา่ตํ่ากวา่คา่ทีเ่ปรยีบเทยีบดว้ย 

 = เครือ่งหมายเทา่กบั ระบุวา่คา่เทา่กนั 

<= เครือ่งหมายน้อยกวา่หรอืเทา่กบั ระบุวา่คา่เทา่กนัหรอืตํ่ากวา่คา่ทีเ่ปรยีบเทยีบดว้ย 

 >= เครือ่งหมายมากกวา่หรอืเทา่กบั ระบุวา่คา่เท่ากนัหรอืสงูกวา่คา่ทีเ่ปรยีบเทยีบดว้ย 

<> ไมเ่ทา่กบั ระบุวา่คา่สงูกวา่หรอืตํ่ากวา่แต่ไมเ่ทา่กนั 

AND คาํเชือ่ม AND ระบุการอนิเทอรเ์ซกต์กบัเงือ่นไขอย่างน้อยหนึง่เงือ่นไขเพือ่สรา้งเป็นเงือ่นไขประกอบกนั 

OR คาํเชือ่ม OR ระบุการยูเนยีนกบัเงือ่นไขอย่างน้อยหนึง่เงือ่นไขเพือ่สรา้งเป็นเงือ่นไขประกอบกนั 

NOT คาํเชือ่ม NOT ระบุวา่ไมต่รงตามเงือ่นไข 

 , เครือ่งหมายคอมมา ใชแ้ยกอลีเิมนต์ในรายการ 
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คาํสัง่ Case 
คาํสัง่ Case เป็นการสรา้งการคาํนวณในการสรา้งนพิจน์เงือ่นไขซึง่สามารถใหผ้ลลพัธ์ทีแ่ตกต่างกนัสาํหรบัคา่ในคอลมัน์ทีแ่ตกต่างกนั 

 

Case (Switch) 
คาํสัง่ Case ในรปูแบบนี้เรยีกอกีอย่างหนึ่งวา่ รปูแบบ CASE (LookUp) คา่ของ นพิจน์1 จะถูกตรวจสอบแลว้ตามดว้ยนพิจน์ WHEN หาก นพิจน์1 ตรงกบันพิจน์ WHEN ใดๆ 
คาํสัง่นี้จะกาํหนดคา่ในนพิจน์ THEN ทีส่อดคลอ้งกนัให ้

หาก นพิจน์1 ตรงกบันพิจน์ใน WHEN clause มากกว่าหนึง่รายการ จะกาํหนดคา่ใหเ้ฉพาะนพิจน์จากเงือ่นไขแรกทีต่รงกนัเทา่นัน้ 

หากไมต่รงกบั WHEN นพิจน์ใดๆ คาํสัง่นี้จะกาํหนดคา่ทีร่ะบุใน ELSE นพิจน์ให ้หากไมม่กีารระบุ ELSE นพิจน์ไว ้คาํสัง่นี้จะกาํหนดคา่ NULL ให ้

 

โปรดดูเพิม่เตมิทีค่าํสัง่ Case (If) 

Syntax: 

CASE นพิจน์1 

WHEN นพิจน์ THEN นพิจน์ 

{WHEN นพิจน์... THEN นพิจน์ ...} 

นพิจน์ ELSE 

END 

โดยที:่ 

CASE 

เริม่ตน้คําสัง่ CASE ตอ้งตามดว้ยนพิจน์และคําสัง่ WHEN และ THEN อย่างน้อยหนึง่คาํสัง่ อาจมหีรอืไมม่คีาํสัง่ ELSE และตามดว้ยคาํสาํคญั END 

WHEN 

ระบุเงือ่นไขทีต่อ้งทาํตาม 

THEN 

ระบุคา่ทีจ่ะกาํหนดใหเ้มือ่ตรงตามเงือ่นไขในนพิจน์ WHEN ทีส่อดคลอ้งกนั 

ELSE 

ระบุคา่ทีจ่ะกาํหนดใหห้ากไมต่รงตามเงือ่นไข WHEN หากไมร่ะบุจะถอืวา่เป็น ELSE NULL 

END 

จบคาํสัง่ CASE 

ตวัอย่าง 

CASE Score-par 

 WHEN -5 THEN 'เบอรด์ี้ในพาร ์6' 

 WHEN -4 THEN 'ตอ้งเป็นไทเกอร์' 
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 WHEN -3 THEN 'สามตํ่ากวา่พาร์' 

 WHEN -2 THEN 'สองตํ่ากวา่พาร์' 

 WHEN -1 THEN 'เบอรด์ี'้ 

 WHEN 0 THEN 'พาร'์ 

 WHEN 1 THEN 'โบกี'้ 

 WHEN 2 THEN 'ดบัเบิ้ลโบกี'้ 

 ELSE 'ทรปิเป้ิลโบกีห้รอืแย่กวา่' 

END 

ในตวัอย่างดา้นบน คาํสัง่ WHEN ตอ้งระบุค่าทีเ่ทา่กนัทัง้หมดเทา่นัน้ เงือ่นไข WHEN เชน่ 

WHEN < 0 THEN 'ตํ่ากวา่พาร์' 

ไมส่ามารถใชไ้ดเ้นื่องจากไมอ่นุญาตใหใ้ชต้วัเครือ่งหมายการเปรยีบเทยีบ 

 

Case (If) 
คาํสัง่ Case ในรปูแบบนี้จะประเมนิเงือ่นไข WHEN แต่ละเงือ่นไข และหากตรงตามเงือ่นไข กจ็ะกาํหนดคา่ในนพิจน์ THEN ทีส่อดคลอ้งกนั 

หากไมต่รงตามเงือ่นไข WHEN ใดๆ คาํสัง่นี้จะกาํหนดคา่ดฟีอลต์ทีร่ะบุในนพิจน์ ELSE ให ้หากไมม่กีารระบุนิพจน์ ELSE ไว ้คาํสัง่นี้จะกาํหนดคา่ NULL ให ้

โปรดดเูพิม่เตมิทีค่าํสัง่ Case (Switch) 

Syntax: 

CASE 

 WHEN request_condition1 THEN นพิจน์1 

 {WHEN request_condition2 THEN นพิจน์2} 

 {WHEN request_condition... THEN นพิจน์...} 

 นพิจน์ ELSE 

END 

โดยที:่ 

CASE 

เริม่ตน้คําสัง่ CASE ตอ้งตามดว้ยคาํสัง่ WHEN และ THEN อย่างน้อยหนึง่คาํสัง่ อาจมหีรอืไมม่คีาํสัง่ ELSE และตามดว้ยคาํสาํคญั END 

WHEN 

ระบุเงือ่นไขทีต่อ้งทาํตาม 

THEN 

คา่ทีจ่ะกาํหนดใหเ้มือ่ตรงตามเงือ่นไขในนพิจน์ WHEN ทีส่อดคลอ้งกนั 

ELSE 
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ระบุคา่หากไมต่รงตามเงือ่นไข WHEN ใดๆ หากไม่ระบุจะถอืวา่เป็น ELSE NULL 

END 

จบคาํสัง่ CASE 

ตวัอย่าง 

CASE 

 WHEN score-par < 0 THEN 'ตํ่ากวา่พาร์' 

 WHEN score-par = 0 THEN 'พาร'์ 

 WHEN score-par = 1 THEN 'โบกี'้ 

 WHEN score-par = 2 THEN 'ดบัเบิ้ลโบกี'้ 

 ELSE 'ทรปิเป้ิลโบกีห้รอืแย่กวา่' 

END 

สิง่ทีแ่ตกต่างจากคาํสัง่ CASE รปูแบบ Switch คอื คาํสัง่ WHEN ในรปูแบบ If อนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายการเปรยีบเทยีบได ้ดงันัน้เงือ่นไข WHEN อย่างเชน่ 

WHEN < 0 THEN 'ตํ่ากวา่พาร์' 

สามารถใชไ้ด ้
 

ตวัแปรเซสชนัในการวิเคราะห ์
ตวัแปรเซสชนัประกอบดว้ยคา่ทีก่าํหนดล่วงหน้าสาํหรบัผูใ้ชแ้ละเริม่ตน้ขึน้เมือ่ผูใ้ชล้อ็กอนิเขา้สู ่Oracle CRM On Demand เมือ่ตวัแปรเซสชนัเริม่ตน้ขึน้ 
จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเซสชนันัน้ ตวัแปรเซสชนัเป็นคา่สว่นบุคคลสาํหรบัผูใ้ช ้และแต่ละอนิสแตนซข์องตวัแปรเซสชนัสามารถเริม่ต้นไดด้ว้ยคา่ทีแ่ตกต่างกนัสาํหรบัผูใ้ชท้ีแ่ตกต่างกนั 
คณุสามารถดูขอ้มลูของตวัแปรเหลา่นี้ไดใ้นพืน้ทีต่่อไปนี้: มมุมองชือ่, มมุมองคาํอธบิาย, ฟิลเตอรค์อลมัน์, สตูรของคอลมัน์, พรอมต์แผงควบคมุ และอืน่ๆ  

ตวัแปรเซสชนัจะถูกใชร้ว่มกนัมากทีส่ดุสาํหรบัอา้งองิในเงือ่นไขฟิลเตอรค์อลมัน์ของรายงาน ทีคุ่ณต้องการจํากดัผลลพัธ์แบบไดนามกิ การจํากดัจะขึน้อยู่กบัคา่ของตวัแปรเซสชนั เชน่ 
ปีและเดอืนงบประมาณปจัจบุนั 

ตวัแปรเซสชนัจะถูกอา้งองิโดยใช ้Syntax NQ_SESSION {Variable Name} ในการใชต้วัแปรเซสชนัในสตูรคอลมัน์ ตวัแปรเซสชนัจะถูกอา้งองิโดยใช ้Syntax 
VALUEOF(NQ_SESSION.Variable Name)  

ตวัแปรเซสชนั ค◌ําอธิบาย 

CURRENT_DT วนัทีแ่ละเวลาปจัจบุนั 

COMPANY_LANG คา่ดฟีอลต์ภาษาของบรษิทั 

COMPANY_TIMEZONE คา่ดฟีอลต์โซนเวลาของบรษิทั 

COMPANY_TMPLT_COUNTRY คา่ดฟีอลต์ประเทศของบรษิทั 

CONTEXT_ID ID ของสมดุบนัทกึทีก่าํหนดเองทีเ่ลอืกในปจัจบุนั หรอืผูใ้ชใ้นเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

CURRENT_MONTH เดอืนการเงนิปจัจุบนัของเซสชนัสาํหรบัผูใ้ช ้คา่จะอยู่ในชว่ง 1 ถงึ 12 

CURRENT_QTR ไตรมาสการเงนิปจัจุบนัของเซสชนัสาํหรบัผูใ้ช ้คา่จะอยู่ในชว่ง 1 ถงึ 4 

CURRENT_YEAR ปีงบประมาณปจัจุบนัของเซสชนัสาํหรบัผูใ้ช ้คา่แบบสีห่ลกั ตวัอย่างเชน่: 2011 

DISPLAYNAME ชือ่ของผูใ้ชป้จัจุบนั 
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INC_SUBITEM คา่ทีเ่ลอืกในปจัจุบนัของชอ่งทาํเครือ่งหมาย รวมรายการย่อย ในเครือ่งมอืเลอืกสมดุบนัทกึ 

LAST_QTR ไตรมาสกอ่นหน้า 

LAST_QTR_YEAR ปีของไตรมาสกอ่นหน้า 

LAST_YEAR ปีกอ่นหน้า 

NEXT_QTR ไตรมาสถดัไป 

NEXT_QTR_YEAR ปีของไตรมาสถดัไป 

NEXT_YEAR ปีถดัไป 

PREFERRED_CURRENCY ระบุการเลอืกสกลุเงนิในพรอมต์สกลุเงนิการวเิคราะห์ 

QAGO วนัที ่(วนัทีแ่บบเตม็ซึง่นําหน้าดว้ยรหสัการกาํหนดปฏทินิการเงนิ) เมือ่หนึง่ไตรมาสกอ่น 

QTR_BEFORE_LAST สองไตรมาสกอ่น 

QTR_BEFORE_LAST_YEAR ปีของสองไตรมาสกอ่น 

REPLUSER ID ลอ็กอนิของผูใ้ชป้จัจบุนั 

SERVER_COMPANY_TIMEZONE_OFFSET คา่ออฟเซต็ (นาท)ี ระหวา่งเวลาทีล่งไวข้องเซริ์ฟเวอรแ์ละเวลาทีล่งไวด้ฟีอลต์ของบรษิทั 
คา่ของตวัแปรนี้ถูกตัง้คา่เมือ่คณุลอ็กอนิ 
ตวัแปรจะไมไ่ดร้บัการอปัเดตระหวา่งเซสชนัของคุณ 

USER_ALIAS ชือ่เรยีกของผูใ้ชป้จัจบุนั 

USER_BUSINESS_UNIT หน่วยธุรกจิของผูใ้ชป้จัจบุนั 

USER_BUSINESS_UNIT_LEVEL_1 หน่วยธุรกจิระดบั 1 ในลาํดบัชัน้หน่วยธุรกจิของผูใ้ช ้

USER_BUSINESS_UNIT_LEVEL_2 หน่วยธุรกจิระดบั 2 ในลาํดบัชัน้หน่วยธุรกจิของผูใ้ช ้

USER_BUSINESS_UNIT_LEVEL_3 หน่วยธุรกจิระดบั 3 ในลาํดบัชัน้หน่วยธุรกจิของผูใ้ช ้

USER_BUSINESS_UNIT_LEVEL_4 หน่วยธุรกจิระดบั 4 ในลาํดบัชัน้หน่วยธุรกจิของผูใ้ช ้

USER_COMPANY_CURCY คา่ดฟีอลต์ของสกลุเงนิของบรษิทั 

USER_COMPANY_TIMEZONE_OFFSET คา่ออฟเซต็ (นาท)ี ระหวา่งเวลาทีล่งไวข้องผูใ้ชแ้ละเวลาทีล่งไวด้ฟีอลตข์องบรษิทั 
คา่ของตวัแปรนี้ถูกตัง้คา่เมือ่คณุลอ็กอนิ 
ตวัแปรจะไมไ่ดร้บัการอปัเดตระหวา่งเซสชนัของคุณ 

USER_COUNTRY ประเทศของผูใ้ชป้จัจบุนั 

USER_DEFAULT_CURCY คา่ดฟีอลตข์องสกลุเงนิของผูใ้ช ้

USER_DEPARTMENT แผนกของผูใ้ชป้จัจุบนั 

USER_DIVISION ฝา่ยของผูใ้ชป้จัจุบนั 

USER_FISCAL_CALENDAR เดอืนแรกของปีงบประมาณของผูใ้ชป้จัจบุนั 

USER_ID ID ระบบทีไ่ม่ซํ้ากนัของผูใ้ชป้จัจุบนั 
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USER_LANG คา่ดฟีอลต์ภาษาของผูใ้ช ้

USER_LAST_REFRESH_DT เวลาทีล่งไว ้ในโซนเวลาของผูใ้ช ้ของวนัทีเ่ริม่การรเีฟรชลา่สดุของขอ้มลูประวตั ิ

USER_MANAGER_ALIAS ชือ่เรยีกผูจ้ดัการของผูใ้ชป้จัจบุนั 

USER_REFRESH_COMPLETE_DT เวลาทีล่งไว ้ในโซนเวลาของผูใ้ช ้ของวนัทีส่ ิน้สดุการรเีฟรชลา่สดุของขอ้มลูประวตั ิ

USER_REGION พืน้ทีข่องผูใ้ชป้จัจบุนั 

USER_REPORTS_TO ผูจ้ดัการของผูใ้ชป้จัจบุนั 

USER_ROLE บทบาทของผูใ้ชป้จัจบุนั 

USER_SERVER_TIMEZONE_OFFSET คา่ออฟเซต็ (นาท)ี ระหวา่งเวลาทีล่งไวข้องผูใ้ชแ้ละเวลาทีล่งไวข้องเซริฟ์เวอร ์
คา่ของตวัแปรนี้ถูกตัง้คา่เมือ่คณุลอ็กอนิ 
ตวัแปรจะไมไ่ดร้บัการอปัเดตระหวา่งเซสชนัของคุณ 

USER_SUBREGION พืน้ทีย่่อยของผูใ้ชป้จัจุบนั 

USER_TIMESTAMP เวลาทีล่งไวข้องผูใ้ชอ้งิตามการตัง้คา่โซนเวลาทีก่าํหนดในโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
คา่ของตวัแปรนี้ถูกตัง้คา่เมือ่คณุลอ็กอนิ 
ตวัแปรจะไมไ่ดร้บัการอปัเดตระหวา่งเซสชนัของคุณ 

USER_TIMEZONE คาํอธบิายโซนเวลาทีก่าํหนดในโปรไฟลผ์ูใ้ช ้คา่ของตวัแปรนี้ถูกตัง้คา่เมือ่คณุลอ็กอนิ 
ตวัแปรจะไมไ่ดร้บัการอปัเดตระหวา่งเซสชนัของคุณ 

YAGO วนัที ่(วนัทีแ่บบเตม็ซึง่นําหน้าดว้ยรหสัการกาํหนดปฏทินิการเงนิ) เมือ่หนึง่ปีกอ่น 

YEAR_MINUS_THREE สามปีกอ่น 

YEAR_MINUS_TWO สองปีกอ่น 

YEAR_PLUS_TWO สองปีถดัจากนี้ 

 
 

เก่ียวกบัประสิทธิภาพรายงาน 
ประสทิธภิาพรายงานคอืสิง่ทีบ่รษิทัต่างๆ ทีม่ขีอ้มูลและผูใ้ชจ้ํานวนมากใหค้วามสาํคญั ยิง่ความตอ้งการเกีย่วกบัรายงานของบรษิทัมขีนาดใหญ่และซบัซอ้นยิง่ข ึน้เทา่ใด 
ประสทิธภิาพรายงานกจ็ะยิง่มคีวามสาํคญัต่อคุณมากขึน้เทา่นัน้ การทาํความเขา้ใจวา่ Oracle CRM On Demand 
สามารถชดเชยและประมวลผลขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงใดโดยมกีารจดัทาํแคชและในระหวา่งเวลาทีแ่ตกต่างกนัจะชว่ยคุณสรา้งรายงานทีม่ปีระสทิธภิาพทีด่ที ีส่ดุได ้ 

หวัขอ้นี้อธบิายกลไกการจดัทาํแคชของระบบทีช่่วยใหส้ามารถตอบสนองในเวลาทีร่วดเรว็ 
ตลอดจนมปีระสทิธภิาพตามทีค่าดหวงัในระหวา่งการรเีฟรชในช่วงกลางคนืและเมือ่ใชป้ระเภทเรือ่งการรายงานแทนประเภทเรือ่งการวเิคราะห์ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประสทิธภิาพรายงาน โปรดดูที ่
การเพิม่ประสทิธภิาพ (ในหน้า 1075) 

เก่ียวกบัการจดัทาํแคช  
เมือ่มกีารรนัรายงานและการสบืคน้โดยใชป้ระเภทเรือ่งการวเิคราะห์ ผลการสบืคน้จะถูกบนัทกึลงแคช แคชการสบืคน้จะช่วยให ้Oracle CRM On Demand 
สามารถตอบสนองต่อคาํขอสบืคน้ทีต่ามมาไดร้วดเรว็ขึน้โดยไมต่อ้งกลบัไปยงัฐานขอ้มลูอกี การลดเวลาลงนี้ชว่ยใหใ้ชเ้วลาในการตอบสนองการสบืคน้ไดร้วดเรว็ยิง่ข ึน้ 
นอกเหนอืจากการตอบสนองการสบืคน้ไดร้วดเรว็ยิง่ข ึน้ คณุสมบตันิี้ยงัชว่ยสงวนทรพัยากรของเครอืขา่ยและไมต่อ้งทาํการประมวลผลฐานขอ้มลูทีเ่สยีคา่ใชจ้่ายมาก 
การสบืคน้ไมต่อ้งเหมอืนกนัเพือ่ใชป้ระโยชน์จากการจดัทาํแคชของการสบืคน้นี้ 
แมแ้ตช่ดุยอ่ยของการสบืคน้ทีร่นักอ่นหน้าโดยมเีงือ่นไขการฟิลเตอรห์รอืการสบืคน้เดยีวกนัทีม่คีอลมัน์น้อยลงสามารถใชแ้คชทีส่รา้งขึน้โดยการสบืคน้กอ่นหน้าได ้
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การแสดงขอ้มลูจะองิตามการจดัทาํแคชการสบืคน้ เนื่องจากฐานขอ้มลูไดร้บัการอปัเดตระหวา่งการรเีฟรชเพือ่เพิม่คา่ แคชการสบืคน้จะถูกลบออกและป็อปปเูลทใหม่ 
เมือ่มกีารรนัชดุการสบืคน้ใหมใ่นเวลาต่อมา 

การจดัทาํแคชการสบืคน้สามารถทาํไดเ้ฉพาะกบัรายงานและการสบืคน้ทีใ่ชป้ระเภทเรือ่งการวเิคราะห ์รายงานและการสบืคน้แบบเรยีลไทมจ์ะไมเ่ปิดใชง้านแคชการสบืคน้ อย่างไรกต็าม 
รายงานและการสบืคน้แบบเรยีลไทม์และประวตัจิะใชแ้คชเวบ็เซริ์ฟเวอร์ แคชของเวบ็เซริฟ์เวอรไ์มเ่หมอืนกบัแคชของการสบืคน้ทีส่นบัสนุนใน Oracle CRM On Demand 
แคชของเวบ็เซริฟ์เวอรส์าํหรบัการสบืคน้แบบเรยีลไทมแ์ละแบบประวตัจิะมอียู่เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทหีลงัจากจดัทาํหรอืใช ้แต่จะลบออกหลงัจากครบ 60 นาท ี
การสบืคน้บางประเภทอาจถูกลบออกเรว็กวา่ 60 นาท ีขึน้อยู่กบัจํานวนคาํขอทีก่าํลงัรนั 

รายงานการวิเคราะห ์(ประวติั) เปรียบเทียบกบัรายงานการรายงาน (เรียลไทม)์ 
การสบืคน้ทีร่นัโดยใชป้ระเภทเรือ่งการวเิคราะห์ (ประวตั)ิ จะเรว็กว่าการสบืคน้ทีร่นัโดยใชป้ระเภทเรือ่งรายงาน (เรยีลไทม์) 
ประเภทเรือ่งการวเิคราะหใ์ชค้ลงัขอ้มลูแบบพเิศษทีอ่อกแบบและปรบัแต่งใหเ้หมาะสมสาํหรบัการวเิคราะหแ์ละรายงานโดยเฉพาะ อย่างไรกต็าม 
ประเภทเรือ่งแบบเรยีลไทมจ์ะใชฐ้านขอ้มลูทีป่รบัแต่งใหเ้หมาะสมสาํหรบัการสนบัสนุนการทาํรายการทีม่กีารอ่าน เขยีน และอปัเดตเรคคอรด์ในปรมิาณตํ่าในเวลาทีร่วดเรว็อย่างมาก ดงันัน้ 
เมือ่ใชป้ระเภทเรือ่งแบบเรยีลไทม ์การสบืคน้ตอ้งแย่งชงิทรพัยากรฐานขอ้มลูทีต่อ้งจดัหาไวส้าํหรบัความตอ้งการในการอปัเดตการทาํรายการของ Oracle CRM On Demand 
ทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธภิาพของทัง้ Oracle CRM On Demand และการสบืคน้แบบเรยีลไทม ์นอกจากนัน้ เนื่องจากความตอ้งการในการสนบัสนุนการทาํรายของขอ้มลูปจัจุบนัสว่นใหญ่ 
ประเภทเรือ่งแบบเรยีลไทมจ์ะไมเ่ปิดใชง้านการจดัทาํแคชการสบืคน้ ซึง่จะช่วยลดปญัหาเกีย่วกบัประสทิธภิาพการสบืคน้ แมก้บัการสบืคน้ทีเ่หมอืนกนัทกุประการ 

ใชป้ระเภทเรือ่งแบบเรยีลไทมเ์ฉพาะเมือ่การรบัขอ้มลูแบบทนัเหตุการณ์มคีวามสาํคญัอย่างยิง่ หรอืเมือ่ประเภทเรือ่งประวตัไิมต่รงกบัความตอ้งการในการรายงาน 

ประสิทธิภาพการรายงานในระหว่างรีเฟรชตอนกลางคืน 
ประสทิธภิาพการสบืคน้รายงานแบบเรยีลไทมจ์ะมผีลกระทบบางประการในระหวา่งกระบวนการรเีฟรชในเวลากลางคนื 
เนื่องจากขอ้มลูทีถู่กดงึเพือ่ตอบสนองต่อคาํขอจะถูกอ่านโดยกระบวนการรเีฟรชในเวลากลางคนืเพือ่ป็อปปเูลทคลงัขอ้มลูทีร่นัประเภทเรือ่งประวตั ิอยา่งไรกต็าม 
ประสทิธภิาพของการสบืคน้รายงานประวตัจิะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากกระบวนการรเีฟรชในเวลากลางคนื เนื่องจากสแนปชอ็ทของคลงัขอ้มลูจะเกดิขึน้ในชว่งเริม่ตน้การรเีฟรชในเวลากลางคนื 
และผูใ้ชจ้ะถูกนําไปยงัขอ้มลูสาํเนาทีซ่ํ้ากนั เมือ่เสรจ็สิน้การรเีฟรชในเวลากลางคนื ผูใ้ชจ้ะถูกนําไปยงัคลงัขอ้มลูทีร่เีฟรชแลว้โดยอตัโนมตั ิผูใ้ชจ้ะไม่สามารถมองเหน็คุณสมบตันิี้ 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทกุครัง้ทีคุ่ณเขา้ใชร้ายงานหรอืการวเิคราะห์ ขอ้มลูของคณุจะถูกดงึมาจากฐานขอ้มลู ประมวลผลโดยเซริฟ์เวอรก์ารรายงาน และแสดงในเพจ 
ยิง่การวเิคราะหม์คีวามซบัซอ้นมากเทา่ใดกย็ิง่ตอ้งใชเ้วลามากขึน้ในการการสบืคน้ฐานขอ้มลูเพือ่ดงึขอ้มลูมาแสดง 
หวัขอ้นี้จะใหค้าํแนะนําเพือ่ชว่ยเหลอืคณุในการจดัทาํรายงานทีจ่ะแสดงขอ้มลูอย่างรวดเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน  ใหด้ําเนนิการต่อไปนี้: 

 ตรวจดูรายงานทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าทีม่ใีหใ้น Oracle CRM On Demand รายงานเหลา่นี้อาจตรงตามความตอ้งการสว่นใหญ่ของคณุเกีย่วกบัการรายงาน 

 เขา้รบัการฝึกอบรม 

 รวบรวมขอ้มลูตอ้งการในการรายงานของคณุ และขออนุมตัจิากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

 ตรวจสอบการตัง้คา่เบราเซอรข์องคุณเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เบราเซอรไ์คลเอนต์มกีารตัง้คา่ทีเ่หมาะสมกบัประสทิธภิาพ 

 ทําความเขา้ใจประสทิธภิาพของรายงาน สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่เกีย่วกบัประสทิธภิาพรายงาน (ในหน้า 1074) 

เก่ียวกบัประเภทเร่ือง 
คณุสามารถใชป้ระเภทเรือ่งไดส้องประเภท ขึน้กบัความตอ้งการของการรายงานและความตอ้งการทางธุรกจิของคณุ 



การวเิคราะห ์

 

1076  วธิใีชอ้อนไลน์ของ Oracle CRM On Demand Part 1 รลีสี 37 
สงิหาคม 2018 
 

ควรใชป้ระเภทเรือ่งการวเิคราะหใ์นการสรา้งรายงานเสมอถา้เป็นไปได ้ประเภทเรือ่งเหลา่นี้จะถูกสรา้งขึน้โดยใชค้ลงัขอ้มลูทีส่รา้งขึน้มาเป็นพเิศษ ซึง่ไดร้บัการปรบัแต่งใหม้ปีระสทิธภิาพในการสบืคน้ทีด่ ี
คลงัขอ้มลูทีใ่ชส้าํหรบัประเภทเรือ่งการวเิคราะหจ์ะมกีารรเีฟรชทกุวนั 
และรายงานทีส่รา้งขึน้โดยใชป้ระเภทเรือ่งเหลา่นี้จะใหผ้ลลพัธ์รวดเรว็กวา่ประเภทเรือ่งทีร่ายงานแมส้ําหรบัการสบืคน้ทีซ่บัซอ้นและมขีนาดใหญ่กวา่กต็าม  

ประเภทเรือ่งทีร่ายงานถูกสรา้งขึน้โดยใชฐ้านขอ้มลูเดยีวกนักบัการทาํรายการของผูใ้ชอ้ืน่ๆ ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในแอปพลเิคชนั 
ดงันัน้จงึทาํใหแ้ย่งทรพัยากรทีจ่ําเป็นต่อแอปพลเิคชนัของคณุเมือ่มกีารดงึขอ้มลูมาใชใ้นรายงาน 

คาํแนะนําสาํหรบัการใช้ประเภทเร่ืองท่ีรายงาน 
หากคุณใชป้ระเภทเรือ่งทีร่ายงานอยู่ ใหท้าํตามคําแนะนําต่อไปนี้: 

 หากเป็นไปได้ ใหใ้ชฟิ้ลด์จากโฟลเดอรท์ีอ่ยู ่(เพิม่เตมิ) 

 หากเป็นไปได้ ใหล้ดการใชฟิ้ลด์ต่อไปนี้ใหน้้อยทีส่ดุ: 

 ฟิลด์รายการสาํหรบัเลอืกทีก่าํหนดเอง 

 ฟิลด์จากโฟลเดอรผ์ูใ้ชเ้ป็นเจา้ของ โดยใหใ้ชฟิ้ลด์เจา้ของแทน 

 ฟิลด์จากโฟลเดอรผ์ูต้ดิต่อหลกัทีอ่ยู่ภายในโฟลเดอรบ์รษิทั 

 ฟงักช์นั CAST สาํหรบัฟิลด์วนัที ่หรอืฟิลด์วนัที/่เวลา 

 ฟิลด์บรษิทัหลกั ฟิลด์แกไ้ขครัง้ลา่สดุโดย ฟิลด์จดัทาํโดย และ ฟิลด์ผูจ้ดัการ 

 ฟิลด์จากโฟลเดอรป์ระเภทวนัที ่เชน่ โฟลเดอรว์นัทีจ่ดัทาํ และ โฟลเดอรว์นัทีปิ่ด 

แมว้า่โฟลเดอรเ์หลา่นี้จะชว่ยอํานวยความสะดวกในการจดักลุม่แอททรบิวิวนัทีเ่ป็นสปัดาห ์เดอืน ไตรมาส หรอืปีกต็าม 
แต่การใชโ้ฟลเดอรเ์หลา่นี้ยงัทาํใหก้ารสบืคน้มคีวามซบัซอ้นมากขึน้และมผีลต่อประสทิธภิาพในการรายงานอกีดว้ย 
หากประสบปญัหาดา้นประสทิธภิาพกบัฟิลด์จากโฟลเดอรว์นัที ่ใหล้องใชฟิ้ลด์วนัทีห่รอืฟิลด์วนัที/่เวลาจากโฟลเดอรป์ระเภทเรคคอรด์หลกัแทน ตวัอย่างเชน่ 
เปิดประเภทเรือ่งโอกาสทางการขาย และเลอืกฟิลด์วนัทีปิ่ดในโฟลเดอรโ์อกาสทางการขายแทนทีก่ารเลอืกฟิลด์จากโฟลเดอรว์นัทีปิ่ด 

คาํแนะนําสาํหรบัการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทาํตามคาํแนะนําเหลา่นี้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ: 

สร้างรายงานแบบค่อยๆ เพ่ิมเติม 
ดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 เริม่ตน้จากขนาดเลก็ และทดสอบรายงานไปดว้ยในขณะทีค่ณุสรา้ง เริม่จากไมก่ีฟิ่ลด ์และทดสอบฟิลด์เหลา่นัน้กอ่นทีจ่ะเพิม่คอลมัน์อืน่ๆ 

 ทดสอบฟิลเตอรข์องคณุเพือ่ระบุลาํดบัทีจ่ะใช ้ 

ลาํดบัทีแ่ตกต่างกนัอาจเพิม่หรอืลดประสทิธภิาพ แต่การลองผดิลองถูกจะชว่ยใหคุ้ณระบุลาํดบัทีเ่หมาะสมได้ 

ลดการใช้ประเภทเรคคอรด์ท่ีมีการข้ามฟิลดห์รือคอลมัน์กนัให้น้อยท่ีสุด 
ทาํตามคาํแนะนําเหลา่นี้: 

 คอลมัน์ เมือ่คณุเลอืกคอลมัน์สาํหรบัการวเิคราะหข์องคณุจากประเภทเรคคอรด์มากกวา่หนึง่ประเภท หมายความวา่คณุกาํลงัเพิม่ความซบัซอ้นใหก้บัการสบืคน้ขอ้มลู 
ความซบัซอ้นนี้อาจมผีลต่อความเรว็ในการแสดงผลลพัธ์ ดงันัน้ใหพ้จิารณาประเดน็นี้เมือ่คณุใสฟิ่ลด์ทีม่กีารขา้มประเภทเรคคอรด์กนัในรายงาน 

 เครื่องมอืเลือกคอลมัน์ พยายามใหเ้ครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ทัง้หมดอยู่ภายในประเภทเรคคอรด์เดยีวกนั หากเป็นไปได้ อย่าใชเ้ครือ่งมอืเลอืกคอลมัน์ทีเ่ลอืกขา้มไปยงัประเภทเรคคอรด์อืน่ 
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 พรอมต์ พยายามใหพ้รอมต์ทัง้หมดอา้งองิฟิลด์ทีอ่ยู่ภายในโฟลเดอรป์ระเภทเรคคอรด์เดยีวกนั 

ใช้ฟิลดท่ี์จดัทาํดชันี 
ดําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 ใชฟิ้ลด์ทีจ่ดัทาํดชันเีพือ่ฟิลเตอรข์อ้มลูในรายงานแบบเรยีลไทม ์ 

ฟิลด์ทีจ่ดัทาํดชันไีดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเพือ่ใหผ้ลลพัธ์ของรายงานของคณุปรากฏไดร้วดเรว็ขึน้  

 วางแผนลว่งหน้าเมือ่คุณตัง้คา่ขอ้มลูของคุณเพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งไดร้บัการจดัเกบ็ในฟิลด์ทีจ่ดัทาํดชัน ี 

การทาํตามแนวทางปฏบิตันิี้ช่วยใหค้ณุสามารถสรา้งรายงานทีใ่ชฟิ้ลด์ทีจ่ดัทาํดชันี โดยนําฟิลด์เหลา่นี้มารวมกนัไวใ้นตําแหน่งทีเ่ป็นไปไดท้ีด่สีดุ นอกจากนี้ Oracle CRM On 
Demand ยงัมฟิีลด์แบบกาํหนดเองทีจ่ดัทาํดชันใีนจํานวนจํากดัอยู่จํานวนหนึง่อกีดว้ย โดยจาํนวนจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัประเภทฟิลด์และประเภทเรคคอรด์ 

จาํกดัลาํดบัชัน้ของโครงสร้างไว้ท่ีห้าระดบั 
ยิง่ผูใ้ชอ้ยูใ่นระดบัทีส่งูเทา่ใดในลาํดบัชัน้ของโครงสรา้งจะยิง่มขีอ้มลูทีส่ง่คนืมากเท่านัน้ และทาํใหร้ายงานรนัไดช้า้ลง ดงันัน้จงึควรจํากดัลาํดบัชัน้ไวสู้งสดุทีห่า้ระดบั 

ใช้ฟิลเตอร ์
การใชฟิ้ลเตอรจ์ะจาํกดัปรมิาณขอ้มลูทีส่ง่คนืเมือ่คุณเขา้ใชก้ารวเิคราะห์ การฟิลเตอรส์ามารถเพิม่ความเรว็ในการรนัรายงานของคณุได้ 

 นําฟิลเตอรไ์ปใชเ้ป็นขัน้ตอนแรกในการสรา้งรายงาน หากบรษิทัของคณุมขีอ้มลูเป็นจํานวนมาก อย่ารนัการดูผลรายงานของคุณกอ่นจนกว่าคณุจะนําฟิลเตอรม์าใชเ้สยีกอ่น 

 ฟิลเตอรป์ระเภทเรคคอรด์ทีใ่ชร้นัของคุณเป็นอนัดบัแรก ตวัอย่างเชน่ เมือ่ใชป้ระเภทเรือ่งกจิกรรม ใหฟิ้ลเตอรก์จิกรรม 

 เลอืกฟิลเตอรท์ีม่ขีอ้จํากดัมากทีส่ดุกอ่น แลว้จงึเลอืกฟิลเตอรท์ีม่ขีอ้จํากดัน้อยลงเทา่ทีจ่ําเป็นหลงัจากการทดลองใชง้าน 

อย่างไรกต็าม ใหพ้จิารณาคาํแนะนําเหลา่นี้เมือ่เพิม่ฟิลเตอร:์ 

 ถา้ฟิลเตอรอ์า้งองิคอลมัน์ดว้ยสตูร CASE ฟิลเตอรน์ี้อาจมผีลทาํใหป้ระสทิธภิาพของการรายงานลดลง ทัง้นี้ข ึน้กบัสตูรและการประมวลผลทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่ฟิลเตอรฟิ์ลด์ดว้ยคาํสัง่ CASE 
หรอืสตูรอืน่ๆ ใหท้ดลองเพือ่ดูวา่การฟิลเตอร์นี้มผีลต่อประสทิธภิาพของการรายงานอย่างไรบา้ง 

 กอ่นทีจ่ะใชส้ตูร CASE ใหถ้ามตวัคุณเองดว้ยคาํถามเหลา่นี้: 

 สามารถดําเนนิการแบ่งประเภทเชน่นี้ใน Oracle CRM On Demand โดยใชค้ณุสมบตัเิวริก์โฟลวไ์ดห้รอืไม ่

 รหสัการแบ่งประเภทจะปรากฏอยู่ในรายงานอืน่หรอืไม ่ถา้ใช ่ใหพ้จิารณาการจดัทาํคอลมัน์ใหมแ่ละการสรา้งเวริก์โฟลวเ์พือ่ป็อปปเูลท 

 รายงานทีฟิ่ลเตอรฟิ์ลด์วนัทีท่ ีก่าํหนดเองสามารถรนัไดเ้รว็กวา่รายงานแบบเดยีวกนัทีฟิ่ลเตอรฟิ์ลด์วนัทีแ่ละเวลาทีก่าํหนดเอง เนื่องจากฟิลด์วนัทีแ่ละเวลาทัง้หมดจะตอ้งมกีารแปลงคา่โซนเวลา 
ซึง่จะมผีลต่อประสทิธภิาพของการรายงาน ดงันัน้หากเป็นไปได้ ใหฟิ้ลเตอรฟิ์ลด์วนัทีท่ ีก่าํหนดเองแทนการฟิลเตอรฟิ์ลด์วนัทีแ่ละเวลาทีก่าํหนดเอง 

 หลกีเลีย่งการใชส้ว่นคาํสัง่ OR กบัประเภทเรคคอรด์หรอืคอลมัน์ทีแ่ตกต่างกนั (เชน่ where SR.Type = 'A' OR SR.Priority = 'High' OR 
Account.Industry = 'Medical') ใหท้าํดงัต่อไปนี้แทน: 

 ลบสว่นคาํสัง่ OR และดําเนนิการแบ่งประเภทต่อไปใน Pivot Table 

 แบ่งรายงานออกเป็นหลายรายงานทีม่ขีนาดเลก็ลง และรวมผลลพัธ์เขา้ดว้ยกนัโดยใชก้ารวเิคราะห์แบบรวม 

ทาํตามคาํแนะนําสาํหรบัการกาํหนดพรอมต์ 
คณุสามารถกาํหนดพรอมต์สาํหรบัรายงานของคณุไดใ้นขัน้ตอนที ่3 ของเพจสรา้งและดูการวเิคราะหใ์น Oracle CRM On Demand 
พรอมต์เหลา่นี้ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีเ่ขา้ใชร้ายงานทีจ่ดัทาํเรยีบรอ้ยแลว้สามารถเลอืกตวัเลอืกเพือ่จํากดัขอ้มลูในรายงานได้ เมือ่รนัรายงานทีม่กีารใชพ้รอมต์ 
เวลาในการประมวลผลพรอมต์และเวลาในการประมวลผลรายงานจะสง่ผลต่อประสบการณ์ในการใชง้านของผูใ้ช ้
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ถา้คณุเพิม่พรอมต์เขา้ในรายงานของคุณ ใหท้าํดงัต่อไปนี้: 

 ลดจํานวนพรอมตท์ีใ่ชใ้นรายงานใหน้้อยทีส่ดุ 

 หลกีเลีย่งการใชภ้าพทีม่คีวามละเอยีดสงูสาํหรบัพรอมต์รปูภาพ ขอแนะนําใหค้ณุอย่าใชภ้าพทีม่คีวามละเอยีดเกนิ 100 จุดต่อนิ้ว (dpi) ในรายงาน และเพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพทีด่ที ีส่ดุ 
ใหใ้ชภ้าพทีม่คีวามละเอยีด 50 dpi หรอืน้อยกวา่ 

 เมือ่กาํหนดพรอมต์ ภายใตเ้มนูคา่ใดทีค่วรแสดงต่อผูใ้ช ้ใหเ้ลอืกไมม่หีรอืค่าทัง้หมดเพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ หลกีเลีย่งการใชต้วัเลอืกฟิลเตอรค์า่ทีจ่ํากดั 
ซึง่ตวัเลอืกนี้จะจํากดัการเลอืกพรอมต์ทีร่ายงานจะแสดง ขอ้จํากดันี้ข ึน้กบัฟิลเตอรแ์ละพรอมต์อืน่ๆ ทีนํ่ามาใชก้บัรายงาน หากรายงานมปีรมิาณขอ้มลูจํานวนมาก 
ตวัเลอืกนี้อาจทาํใหป้ระสทิธภิาพของการรายงานชา้ลง 

เมือ่ตดัสนิใจวา่จะเลอืกตวัเลอืก ไมม่ ีคา่ทัง้หมด หรอืฟิลเตอรค์า่ทีจ่ํากดั ขอแนะนําใหคุ้ณหาจุดสมดุลระหวา่งระดบัของประสทิธภิาพในการรายงานทีค่ณุตอ้งการ 
และการเลอืกนําเสนอค่าต่อผูใ้ชอ้ย่างเหมาะสม 

แสดงลิงคด์ขู้อมูลเพ่ิมในรายงานรายละเอียด 
ทาํสิง่ต่อไปนี้แทนการจดัทาํรายงานทีแ่สดงตารางขอ้มลูและกราฟเป็นรายการทีม่คีวามยาว: 

 ออกแบบรายงานเริม่แรกใหแ้สดงขอ้มลูสรปุหรอืแนวโน้ม และใหผู้ใ้ชดู้ขอ้มลูเพิม่เตมิในรายละเอยีด 

 สรา้งรายงานสาํหรบัขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิ โดยมุง่ไปทีข่อ้มลูจากรายงานแรก แลว้ใสล่งิคด์ูขอ้มลูเพิม่ไปยงัรายงานขอ้มลูสรปุ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้อธบิายวธิกีารเชือ่มโยงรายงานกบัตาราง 

ในการเชือ่มโยงรายงานกบัตาราง 

1 ใหค้ลกิไอคอนจดัรปูแบบคอลมัน์เพือ่เปิดกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ 

2 คลกิแทบ็จดัรปูแบบคอลมัน์ 

3 ในรายการดรอปดาวน์ประเภทการโตต้อบของคา่ ใหเ้ลอืกนาวเิกต 

4 ในฟิลด์นาวเิกตไปทีก่ารวเิคราะหอ์ื่น ใหเ้บราสด์ูรายงานรายละเอยีดทีค่ณุตอ้งการดูขอ้มลูเพิม่เตมิ แลว้คลกิ ตกลง 

จาํกดัจาํนวนของการดาํเนินการเก่ียวกบัเซต็ 
คณุสมบตัขิ ัน้สงูชว่ยใหคุ้ณสามารถรวมการสบืคน้ได ้คณุจะสามารถใชก้ารดําเนนิการเกีย่วกบัเซต็ เชน่ ยูเนยีน อนิเทอรเ์ซกต์ และการรวมการสบืคน้ลกัษณะอืน่ๆ เพือ่สรา้งเป็นรายงานขัน้สดุทา้ย 
ยิง่ผลลพัธ์การสบืคน้ทีจ่ะนํามารวมมมีากเทา่ใด กย็ิง่ตอ้งใชเ้วลาในการประมวลผลมากขึน้เพือ่รนัรายงานขัน้สดุทา้ย เพือ่ใหก้ารประมวลผลเป็นไปอย่างรวดเรว็ทีส่ดุ 
ควรจาํกดัจํานวนการดําเนนิการเกีย่วกบัเซต็ใหไ้ม่เกนิสามการดําเนนิการ 

แยกรหสั HTML และคาํอธิบายให้ชดัเจน 
เมือ่ใช ้HTML ในการเชือ่มต่อกบั SQL ใหท้าํดงัต่อไปนี้:  

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ HTML มคีวามชดัเจนและถูกตอ้ง และปราศจากแทก็ทีไ่มจ่ําเป็นหรอืขอ้มูลสว่นเกนิ  

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คาํอธบิายมคีวามชดัเจนและถกูตอ้ง และปราศจากคาํแนะนําทีไ่มจ่ําเป็น  

คาํอธบิายทีถู่กตอ้งจะทาํใหจ้ดัรปูแบบตามทีก่าํหนดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และลดปญัหาในการทาํงาน 
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ลบคอลมัน์ใน Pivot Table 
Pivot Table ชว่ยใหค้ณุสามารถแสดงรายงานไดใ้นหลายมมุมองโดยไมต่อ้งเขยีนรายงานหลายฉบบั แต่การทาํเชน่นี้อาจมผีลต่อประสทิธภิาพการทาํงาน หากเป็นไปได้ 
ใหล้บคอลมัน์ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านใน Pivot Table ออกจากเกณฑข์องรายงาน (ในขัน้ตอนที ่1 – กาํหนดเกณฑ)์ 

ใช้กราฟผลลพัธ ์Pivot 
หากเป็นไปได้ ใหใ้ชต้วัเลอืกกราฟผลลพัธ์ Pivot แทนการจดัทาํมุมมองกราฟแยกต่างหากสาํหรบัแต่ละ Pivot Table ทีต่อ้งมกีราฟ 
การใชห้ลายกราฟในการวเิคราะหอ์าจตอ้งใชก้ารประมวลผลทีม่ากขึน้ เนื่องจาก Oracle CRM On Demand ตอ้งจดัทาํกราฟแต่ละกราฟแยกกนั แทนทีจ่ะจดัทาํขึน้พรอ้มกนัดว้ย Pivot 
Table 

ตรวจดใูห้แน่ใจว่ารายงานสามารถปรบัขนาดได้ 
รายงานอาจรนัในการทดสอบไดด้กีอ่นทีจ่ะอมิปอร์ตขอ้มลูทีใ่ชง้านจรงิของคุณทัง้หมด หลงัจากทีอ่มิปอรต์ขอ้มลูทีใ่ชง้านจรงิทัง้หมดแลว้ ปรมิาณขอ้มูลทีเ่พิม่ข ึน้จะทาํใหป้ระสทิธภิาพของการรายงานลดลง 
หากคุณกาํลงัอยู่ระหวา่งการเตรยีมใชง้าน Oracle CRM On Demand ใหเ้ผือ่เวลาในการทดสอบและปรบัปรงุรายงานใหมห่ลงัจากทีไ่ดอ้มิปอรต์ขอ้มลูทีใ่ชง้านจรงิทัง้หมดแลว้ 

ใช้ฟิลดร์หสัและ UTC ท่ีได้รบัการปรบัให้เหมาะสมในฟิลเตอร ์
ประเภทเรือ่งการรายงานหลายประเภทมฟิีลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเพือ่ลดเวลาการสบืคน้เมือ่ใชใ้นฟิลเตอร ์ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมจะขึน้ตน้ดว้ยคาํวา่ รหสั  หรอืลงทา้ยดว้ย UTC 
ตวัอย่างเชน่ มติบิรษิทัมฟิีลด์ประเภทบรษิทั และยงัมฟิีลด์รหสัประเภทบรษิทัซึง่เป็นเวอรช์นัทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมของฟิลด์ประเภทบรษิทั 
ทัง้ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัและฟิลด์ทีไ่มไ่ดร้บัการปรบัใหผ้ลลพัธ์เหมอืนกนัในรายงาน แต่การใชฟิ้ลด์ทีม่ไีดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมในฟิลเตอรจ์ะสรา้งการสบืคน้ไดท้ีเ่รว็กวา่ 
วธินีี้เรว็กวา่การใชฟิ้ลด์ทีไ่มไ่ดร้บัการปรบั การใชฟิ้ลด์เหลา่นี้ในเงือ่นไขของฟิลเตอรจ์ะลดเวลาการรวมตารางเพิม่เตมิ และหลกีเลีย่งการแปลง Timestamp 
ซึง่จะอา้งองิตามโซนเวลาของบรษิทัของคณุ  

หมายเหตุ: ฟิลด์ทีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมเหล่านี้สนบัสนุนการแปลภาษาสาํหรบัภาษาทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทัง้หมด แต่ไมส่นบัสนุนการเปลีย่นชือ่ประเภทเรคคอรด์ 

ในการดูวา่มฟิีลด์ทีฟิ่ลเตอรซ์ึง่ไดร้บัการปรบัแต่งสําหรบัประเภทเรือ่งการรายงานทีร่ะบุหรอืไม่ โปรดดูวธิใีชแ้บบออนไลน์สาํหรบัประเภทเรือ่งนัน้ และคน้หาหวัเรือ่ง ฟิลด์ฟิลเตอรท์ีไ่ดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม 

 
 

การรวมการวิเคราะห์ 
การวเิคราะหร์วมคอืการวเิคราะห์ทีร่วมผลลพัธ์ของเกณฑ์หลายเกณฑล์งในการวเิคราะหเ์ดยีวโดยการสบืคน้ประเภทเรือ่งอย่างน้อยสองเรือ่งขึน้ไป เพือ่สรา้งผลลพัธ์ใหม ่โดยการใชเ้ทคนิคนี้ 
คณุสามารถรวมเกณฑเ์หลา่นี้ ซึง่ใหคุ้ณจําลองการรวมทีไ่มเ่ชน่นัน้อาจไมม่อียู่ คอลมัน์แต่ละรายการจากการวเิคราะหท์ีร่วมจะมผีลลพัธ์ของการสบืคน้หลายรายการกบัประเภทเรือ่ง 
สามารถจดัทาํแต่ละเกณฑใ์นการวเิคราะห์รวมไดโ้ดยใชป้ระเภทเรือ่งเดยีวกนัหรอืต่างกนักไ็ด ้โดยการใชต้วัดําเนนิการเกีย่วกบัเซต็ คณุสามารถกาํหนดวธิทีีช่ดุขอ้มลู ทีถู่กสรา้งโดยเกณฑแ์ต่ละเกณฑ ์
จะเกีย่วขอ้งซึง่กนัและกนัอย่างไร 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการรวมการวเิคราะห ์ใหอ้่านบทความต่อไปนี้บน My Oracle Support: 

 การวเิคราะหร์วมคอือะไร (Doc ID 2319063.1) 

 เมือ่ใดทีค่ณุตอ้งการการวเิคราะห์รวม (Doc ID 2319069.1) 

 วธิจีดัทาํการวเิคราะห์รวม (Doc ID 2319046.1) 

 วธิจีดัทาํการวเิคราะห์รวมทีม่กีารรายงานเป็นนลั (เชงิลบ) (Doc ID 2319040.1) 

 วธิเีขยีนสตูรคอลมัน์ผลลพัธ์ในการวเิคราะห์รวม (Doc ID 2319061.1) 

 การเปลีย่นโครงร่างทีค่วรพจิารณาในการวเิคราะห์รวม (Doc ID 2319065.1) 
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แผงควบคมุการวิเคราะห ์
เพจแผงควบคมุจะแสดงรายการของแผงควบคุมทีม่ใีหค้ณุใชไ้ด ้แผงควบคมุสามารถแสดงคาํขอ ภาพ กราฟ ตาราง ขอ้ความทีบ่นัทกึไวแ้ละเชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซต์และเอกสาร แผงควบคมุ 
ประกอบไปดว้ยเพจตัง้แต่หนึ่งเพจขึน้ไป ทีป่รากฏเป็นแทบ็ตลอดแนวดา้นบนของแผงควบคมุ 

การวเิคราะหม์แีผงควบคมุทีถู่กสรา้งไวล้่วงหน้า นอกจากนัน้ ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัสทิธิจ์ดัการแผงควบคมุในบทบาทของเขาจะสามารถสรา้งแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี 
ซึง่แสดงมมุมองของขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัและขอ้มลูภายนอกทีป่รบัแต่งได ้หากบทบาทของคณุไดร้บัสทิธิน์ี้ 
คณุจะสามารถใชโ้ปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุในการเพิม่เตมิเนื้อหาใหก้บัแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี ซึง่ทาํไดโ้ดยการลากและวางเนื้อหาจากกรอบการเลอืกลงในเพจของโครงรา่งของแผงควบคมุ 
เพจของโครงรา่งประกอบดว้ยคอลมัน์ต่างๆ ทีใ่ชจ้ดัเรยีงเนื้อหา และแต่ละคอลมัน์ประกอบดว้ยสว่นตา่งๆ ทีใ่ชเ้กบ็เนื้อหา ลกัษณะของแผงควบคมุ เชน่ สขีองพืน้หลงัและขนาดของขอ้ความ 
จะถูกควบคมุดว้ยรปูแบบ คณุสามารถเปลีย่นลกัษณะของแผงควบคุมได ้โดยใชก้ลอ่งโตต้อบของการจดัรปูแบบตกแต่ง 

สาํหรบัการแสดงขอ้มลูแผงควบคมุ คณุจําเป็นตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุมและสทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใช ้

ขณะทีก่าํลงัดูแผงควบคุม คณุสามารถ: 

 เปลีย่นแปลงลาํดบัแผงควบคมุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การเปลีย่นแปลงลาํดบัแผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การเปลีย่นลาํดบัแผงควบคมุ" ในหน้า 1104) 

 จดัการแผงควบคุม รวมถงึการเปลีย่นแปลงการแสดงขอ้มลูแผงควบคมุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่การจดัการแผงควบคุม (ในหน้า 1085) 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแผงควบคมุทีถู่กสรา้งไวล้ว่งหน้าทีม่อียู่ใน Oracle CRM On Demand ได ้แต่คณุสามารถซอ่นได ้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่
การแสดงแผงควบคมุในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1103) 

แผงควบคมุทีถู่กสรา้งไวล้่วงหน้าอาจประกอบดว้ยเนื้อหาสามประเภท: 

 ออบเจกต์ของแผงควบคุม 

 เนื้อหาทีถู่กบนัทกึในแคตตาลอ็กการนําเสนอของ Oracle CRM On Demand 

 มมุมองของโฟลเดอรใ์นแคตตาลอ็กการนําเสนอของ Oracle CRM On Demand 

ข้อจาํกดัท่ีใช้เม่ือจดัทาํหรือดแูผงควบคมุ 
เมือ่จดัทาํหรอืดูแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี โปรดสงัเกตขอ้จํากดัต่อไปนี้: 

 ผูใ้ชท้ีจ่ดัทาํหรอืแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสามารถเพิม่รายงานใดๆ ในแผงควบคมุทีเ่ขา้ใชไ้ด ้

รายงานถูกเกบ็อยู่ในโฟลเดอรแ์ละบทบาทผูใ้ชจ้ะเป็นตวักาํหนดการเขา้ใชโ้ฟลเดอรเ์หลา่นี้ สทิธิจ์ดัการแผงควบคมุทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี 
ไมไ่ดร้วมถงึสทิธิจ์ดัการรายงานทีก่าํหนดเอง ซึง่สทิธิจ์ดัการรายงานทีก่าํหนดเองใหส้ทิธิอ์ย่างสมบูรณ์ในการเขา้ใชท้กุโฟลเดอรย์่อยของรายงาน 
และรายงานภายใตโ้ฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทั สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสดงขอ้มลูโฟลเดอร ์โปรดดูทีห่วัขอ้ การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) และ 
การตัง้คา่การแสดงโฟลเดอรก์ารวเิคราะหท์ีใ่ชร้ว่มกนัของผูใ้ช ้(โปรดดูที ่"การตัง้คา่การแสดงโฟลเดอรร์ายงานทีใ่ชร้ว่มกนัของผูใ้ช"้ ในหน้า 805) 

 ผูใ้ชบ้างคนในบรษิทัอาจไมส่ามารถดูรายงานทีเ่พิม่เขา้ไปในแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี การเขา้ใชร้ายงานขึน้อยู่กบับทบาทผูใ้ช ้

หากบทบาทของผูใ้ชท้าํใหไ้มส่ามารถดูรายงานบางประเภทในแผงควบคุมได ้จะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดในแผงควบคุม 

 หากรายงานถูกลบออกหลงัจากทีเ่พิม่รายงานเขา้ไปในแผงควบคมุ ผูใ้ชท้ีท่าํการแกไ้ขแผงควบคุมจะพบเครือ่งหมายอศัเจรยี์ (!) ทีด่า้นขา้งของชือ่รายงานในโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ 
หากผูใ้ชก้าํลงัดูแผงควบคมุ จะเหน็ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 

 ชว่งเวลาในรายงานของคณุอาจจะขึน้อยู่กบัปฏทินิทางการเงนิของบรษิทัของคณุ ซึง่อาจแตกต่างจากปฏทินิมาตรฐาน ตวัอย่างเชน่ ปีการเงนิของบรษิทัของคณุอาจเริม่ตน้ในวนัที ่1 
มถิุนายนของปีปฏทินิแต่ละปี หากบรษิทัของคณุเพิง่เปลีย่นปีปฏทินิการเงนิใน Oracle CRM On Demand 
คณุจะตอ้งตรวจดูการวเิคราะหป์ระวตัอิย่างระมดัระวงัวา่มกีารขา้มปีหรอืไม ่หากขอ้มลูในรายงานของคณุยดึตามปฏทินิทางการเงนิกอ่นหน้า 
จะไมส่ามารถจดัขอ้มลูนัน้เขา้กบัขอ้มลูทีใ่ชป้ฏทินิทางการเงนิใหมไ่ด ้

ตารางต่อไปนี้อธบิายคาํศพัทใ์นโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคุม 
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คาํศพัท์ นิยาม 

คอลมัน์ คอลมัน์ใชใ้นการจดัเรยีงเนื้อหาทีแ่สดงในแผงควบคมุ (สว่นทีอ่ยู่ในคอลมัน์จะเป็นตวัทีเ่กบ็เนื้อหา) 
คณุสามารถสรา้งจํานวนคอลมัน์ในเพจของแผงควบคมุไดม้ากเทา่ทีค่ณุตอ้งการ 
ในเพจใหมข่องแผงควบคุมทุกแผ่นจะประกอบดว้ยคอลมัน์วา่งหนึง่คอลมัน์และสว่นทีว่า่งหนึง่สว่นโดยอตัโนมตั ิ
คอลมัน์ทีใ่ชใ้นแผงควบคมุจะไมส่มัพนัธ์กบัคอลมัน์ทีใ่ชใ้นรายงาน 

ออบเจกต์ของแผงควบคุม ออบเจกต์ของแผงควบคุมคอืรายการทีใ่ชใ้นแผงควบคมุเท่านัน้ ตวัอย่างของออบเจกต์ของแผงควบคมุ ไดแ้ก ่สว่นในคอลมัน์ทีเ่กบ็เนื้อหา 
และลงิคก์ารนาวเิกต 

โฟลเดอร ์ โฟลเดอรค์อืสิง่ทีใ่ชจ้ดัโครงสรา้งซึง่เกบ็เนื้อหาทีถู่กบนัทกึอยู่ในแคตตาลอ็กการนําเสนอของ Oracle CRM On Demand 
โดยโฟลเดอรจ์ะมลีกัษณะคลา้ยกบัไดเรคทอรขีอง UNIX หรอืโฟลเดอรใ์น Microsoft Windows 

เพจ เพจประกอบดว้ยคอลมัน์และสว่นทีใ่ชเ้กบ็เนื้อหาของแผงควบคมุ โดยทีท่กุแผงควบคมุจะมอีย่างน้อยหนึง่เพจ ในโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ 
เพจจะถูกแสดงโดยแทบ็ตลอดแนวดา้นบนของแผงควบคุม เพจหลายเพจจะใชใ้นการจดัการเนื้อหา ตวัอย่างเชน่ คณุอาจมเีพจต่อไปนี้: 

 เพจหนึง่เพจเพือ่เกบ็ผลลพัธ์ซึง่คุณอา้งถงึทุกๆ วนั 

 เพจหนึง่เพจทีม่ลีงิค์ไปยงัเวบ็ไซต์ของซบัพลายเออรข์องคณุ 

 เพจหนึง่เพจทีม่ลีงิค์ไปยงัอนิทราเน็ตของบรษิทัของคณุ 

ผลลพัธ ์ ผลลพัธ์หรอืเรยีกวา่รายงาน คอืเอาต์พตุทีส่ง่คนืมาจากเซริฟ์เวอร์ Oracle CRM On Demand 
ซึง่สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขของคาํขอทีร่ะบุ โดยรปูแบบดฟีอลต์สาํหรบัการดูผลลพัธ์ในแผงควบคุม คอืการแสดงในรปูของตาราง 
สามารถแสดงผลลพัธ์ในรปูแบบอืน่ได ้เชน่ กราฟ เป็นตน้ คณุสามารถตรวจสอบและวเิคราะหผ์ลลพัธ ์บนัทกึหรอืพมิพผ์ลลพัธ์ 
หรอืดาวน์โหลดผลลพัธ์ไปยงัสเปรดชทีได้ 

สว่น สว่นปรากฏอยู่ในคอลมัน์ในโครงรา่งแผงควบคมุ ซึง่จะเกบ็เนื้อหาทีคุ่ณลากแลว้วางจากกรอบการเลอืก 
และเนื้อหาทีคุ่ณใชจ้ดัการเนื้อหาภายในคอลมัน์ 

รปูแบบ รปูแบบจะควบคมุการจดัรปูแบบการแสดงของแผงควบคุมและผลลพัธ์ เชน่ สขีองขอ้ความและลงิค์ แบบตวัอกัษรและขนาดแบบตวัอกัษร 
ลกัษณะขอบในตาราง สแีละแอททรบิวิของกราฟ เป็นตน้ รปูแบบถูกจดัเกบ็ในรปูโฟลเดอรซ์ึง่ประกอบดว้ย Cascading Style 
Sheets (ไฟลท์ีม่นีามสกลุ .css) ภาพ และเทมเพลทของกราฟ คณุสามารถเปลีย่นอลีเิมนต์บางอย่างของสไตลช์ทีเองได ้เชน่ 
ขอบของตารางและขนาดของขอ้ความ ในขณะทีก่ําหนดรปูแบบของผลลพัธ์ 

แคตตาลอ็กการนําเสนอ แคตตาลอ็กการนําเสนอของ Oracle CRM On Demand จดัเกบ็เนื้อหาทีถู่กจดัทาํ 
ประเภทของเนื้อหาทีจ่ดัเกบ็ในแคตตาลอ็กการนําเสนอ ประกอบดว้ย:  

 คําขอ 

 ฟิลเตอรท์ีใ่ชก้บัผลลพัธ์ 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัแผงควบคุม 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ดงัต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 การจดัการแผงควบคุม (ในหน้า 1085) 

 การวเิคราะห์ (ในหน้า 783) 
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การจดัทาํแผงควบคมุ 
คณุใชโ้ปรแกรมสรา้งแผงควบคมุในการจดัทาํ (และแกไ้ข) แผงควบคมุ 

เมือ่ต้องการจดัทาํแผงควบคมุ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิแผงควบคมุในกรอบจดัทาํ 

2 ในกลอ่งโตต้อบแผงควบคุมใหม่ ใหใ้สช่ือ่และคาํอธบิายสาํหรบัแผงควบคมุ 

3 เลอืกตําแหน่งทีต่ัง้สาํหรบัแผงควบคุม 

หมายเหตุ: ถา้คณุบนัทกึแผงควบคมุในโฟลเดอรย์่อยของแผงควบคมุโดยตรงภายใต ้/Company Shared Folders/first level subfolder 
แผงควบคมุจะแสดงรายการในเมนูแผงควบคมุ ถา้คณุบนัทกึแผงควบคมุไวใ้นโฟลเดอรย์่อยแผงควบคมุในระดบัอืน่ (เชน่ /Shared Folders/Sales/Eastern) 
แผงควบคมุจะไมแ่สดงรายการ 
 
ถา้คณุเลอืกโฟลเดอรใ์นโฟลเดอรย์่อยแผงควบคมุโดยตรงภายใต ้/Shared Folders/first level subfolder ซึง่ไมม่กีารบนัทกึแผงควบคมุ 
โฟลเดอรแ์ผงควบคุมใหมจ่ะถูกจดัทาํโดยอตัโนมตัใินโฟลเดอรน์ัน้ ซึง่จะบนัทกึแผงควบคุมใหม่ ตวัอย่างเชน่ ถา้คณุเลอืกโฟลเดอรท์ีช่ ือ่วา่ /Shared Folders/Sales 
ซึง่ไม่มแีผงควบคุมบนัทกึอยู่ โฟลเดอรแ์ผงควบคุมใหมจ่ะถูกจดัทาํโดยอตัโนมตั ิและการใสต่ําแหน่งทีต่ัง้จะเปลีย่นเป็น /Shared Folders/Sales/Dashboards 
(โฟลเดอรแ์ผงควบคุมใหมจ่ะไมถู่กจดัทาํโดยอตัโนมตั ิถา้คณุเลอืกโฟลเดอรท์ีร่ะดบัอืน่) 

4 ระบุวา่คณุตอ้งการเพิม่เนื้อหาในแผงควบคมุใหมใ่นตอนนี้หรอืภายหลงั 

5 คลกิ ตกลง 

6 ถา้คณุระบุวา่จะเพิม่เนื้อหา: 

a ตอนน้ี จะมแีผงควบคมุใหม่ ซึง่มเีพจเปลา่หนึง่เพจ แสดงขึน้ในโปรแกรมสรา้งแผงควบคมุสาํหรบัการแกไ้ข 

b ภายหลงั จะมกีารจดัทาํแผงควบคมุเปลา่ (แต่ไมแ่สดงขึน้) ซึง่คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

 
 

การออกแบบแผงควบคมุ 
คณุสามารถแกไ้ขแผงควบคมุทีคุ่ณมสีทิธิท์ ีเ่หมาะสมได ้

คณุสามารถเพิม่หรอืลบเพจแผงควบคมุ เพิม่เนื้อหา เชน่ คอลมัน์และส่วน และแกไ้ขคณุสมบตัแิละการตัง้คา่ เชน่ ตวัเลอืกการพมิพ์ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเพิม่เนื้อหาลงในแผงควบคุม 
ประสทิธภิาพการขาย เพือ่ตดิตามความคบืหน้าของทมีโดยการเพิม่การวเิคราะห์รายไดข้องแบรนดจ์ากแคตตาลอ็ก 

เมือ่ต้องการออกแบบหรือแก้ไขแผงควบคมุ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก 

2 ในเพจแคตตาลอ็ก ใหน้าวเิกตไปยงัแผงควบคมุเพือ่แกไ้ข และคลกิลงิคแ์กไ้ข 

3 ในโปรแกรมสรา้งแผงควบคุม ใหท้าํงานอย่างน้อยหนึง่งานต่อไปนี้ ตามตอ้งการ: 
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a เพิม่เพจแผงควบคมุ 

b ลบเพจแผงควบคมุ 

c เพิม่เนื้อหา 

d ใชต้วัเลอืกทีม่อียู่บนปุ่ม เครือ่งมอื ของโปรแกรมสรา้งแผงควบคุมเพือ่: 

 ตัง้คา่คุณสมบตัขิองแผงควบคมุและเพจแผงควบคุม 

 ระบุการตัง้คา่สาํหรบัการพมิพแ์ละการเอก็ซป์อรต์เพจแผงควบคมุ 

 ตัง้คา่ลงิค์รายงานสาํหรบัเพจแผงควบคุม 

 ระบุวา่จะอนุญาตใหผู้ใ้ชจ้ดัทาํการปรบัแต่งทีบ่นัทกึสว่นบุคคลบนเพจไดห้รอืไม่ 

 เผยแพรเ่พจไปยงัตําแหน่งทีต่ัง้แผงควบคมุทีใ่ชร้ว่มกนั เพือ่ทีค่ณุจะสามารถใชเ้พจรว่มกบัผูอ้ ืน่ได ้

 ตัง้คา่คุณสมบตัเิพจขัน้สงู เพือ่ทีค่ณุจะสามารถตัง้คา่พารามเิตอรก์ารนาวเิกตสาํหรบัเพจแผงควบคมุหรอืแผงควบคุม 

4 ทาํขัน้ตอนอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ไดต้ลอดเวลา: 

 เมือ่ตอ้งการแสดงตวัอย่างเพจแผงควบคมุ ใหค้ลกิทีปุ่่ม แสดงตวัอย่าง 

 เมือ่ตอ้งการบนัทกึการเปลีย่นแปลง ใหค้ลกิปุ่ม บนัทกึ 

 เมือ่ตอ้งการออกจากโปรแกรมสรา้งแผงควบคมุและกลบัไปยงัแผงควบคมุ ใหค้ลกิ รนั 

การเพ่ิมเพจใหม่ลงในแผงควบคมุ 
คณุสามารถเพิม่เพจใหมล่งในแผงควบคุมได ้

ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเพิม่เพจแผงควบคุมใหม ่ซึง่มขีอ้มลูยอดขายของภูมภิาคในตารางและในกราฟแท่ง จากนัน้คณุเพิม่อกีเพจทีม่ลีงิคไ์ปยงัเวบ็ไซต์ต่างๆ ของคูแ่ขง่ 

เมือ่ต้องการเพิม่เพจใหมไ่ปยงัแผงควบคมุ 

1 แกไ้ขแผงควบคมุ 

2 คลกิปุ่ม เพิม่เพจแผงควบคมุ ในโปรแกรมสรา้งแผงควบคุม จากนัน้เลอืกเพจ เพิม่แผงควบคมุ 

3 ในกลอ่งโตต้อบ เพิม่เพจแผงควบคมุ ใหใ้สช่ือ่และคาํอธบิายสาํหรบัเพจ และคลกิ ตกลง เพือ่ดูเพจใหมเ่ป็นแทบ็ในโปรแกรมสรา้งแผงควบคุม 

4 คลกิทีปุ่่ม บนัทกึ 

หลงัจากทีคุ่ณเพิม่เพจใหมแ่ลว้ คณุจะสามารถเพิม่เนื้อหาลงในเพจได ้

 
 

การเข้าใช้แผงควบคมุของฉัน 
แผงควบคมุเป็นวธิทีีผู่ใ้ชเ้ขา้ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูในรปูแบบต่างๆ คณุสามารถเพิม่ออบเจกต์ไดเ้กอืบทกุประเภทในแผงควบคมุ 
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เมือ่ต้องการเข้าใช้แผงควบคุมทีบ่นัทึกของคุณ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหเ้ลอืกเมนูแผงควบคุม แลว้เลอืก แผงควบคมุของฉัน 

2 นาวเิกตไปยงัแผงควบคมุเพือ่เปิด และคลกิลงิค ์เปิด แผงควบคมุจะเปิดไปทีเ่พจแผงควบคมุแรก ถา้ไมม่กีารเพิม่ขอ้มลู จะมกีารแสดงขอ้ความการแจง้เตอืนเพจแผงควบคมุวา่ง 

3 (ไมจ่ําเป็น) ทาํงานอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้: 

 แสดงแผงควบคมุในโปรแกรมสรา้งแผงควบคุมสาํหรบัการแกไ้ข 

 นาวเิกตไปยงัเพจแผงควบคมุโดยการคลกิทีแ่ทบ็เพจ 

 พมิพเ์พจ 

 รเีฟรชเพจ ทาํงานนี้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การรเีฟรชจะขา้มขอ้มลูทีบ่นัทกึในแคช Oracle BI Presentation Services และจะสง่ไปยงั Oracle BI Server 
เพือ่ประมวลผล 
เมือ่คณุเลอืกแผงควบคมุหรอืการวเิคราะหเ์ฉพาะ บรกิารนําเสนอจะตรวจสอบแคชเพือ่ระบุวา่มกีารรอ้งขอผลลพัธท์ีเ่หมอืนกนัเมือ่เรว็ๆ นี้หรอืไม่ หากม ีบรกิารนําเสนอจะสง่กลบัผลลพัธ์ลา่สดุ 
ซึง่จะเป็นการหลกีเลีย่งการประมวลผลทีไ่มจ่ําเป็นโดย BI Server และฐานขอ้มลูสว่นหลงั หากไมม่ ีจะมกีารสง่การวเิคราะหไ์ปยงั BI Server สาํหรบัการประมวลผล 
คณุไมส่ามารถบงัคบัการวเิคราะหอ์ดตีแคชของ BI Server ได ้

 เพิม่เพจลงใน Briefing Book 

 จดัทาํลงิคบ์ุ๊คมาร์คหรอืลงิคพ์รอมต์ในเพจ 

 นําการปรบัแต่งทีบ่นัทกึไปใช ้

 แกไ้ขการปรบัแต่งทีบ่นัทกึ 

 บนัทกึการปรบัแต่งปจัจุบนั 

 ลา้งการปรบัแต่งปจัจบุนั 
 

การจดัการแผงควบคมุ 
หากบทบาทของคณุมสีทิธิ ์จดัการแผงควบคุม คุณสามารถใชโ้ปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุเพือ่จดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีได ้ในการจดัการแผงควบคุม ใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้: 

 การจดัทาํแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1086) 

 การเพิม่เพจในแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1087) 

 การเพิม่และการแสดงขอ้มลูในเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1088) 

 การเปลีย่นชือ่ออบเจกต์ของแผงควบคุม (ในหน้า 1097) 

 การลบออบเจกต์ของแผงควบคุม (ในหน้า 1097) 

 การเปลีย่นคุณสมบตัขิองแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1101) 

 การเปลีย่นแปลงตวัเลอืก PDF และการพมิพบ์นแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1098) 

 การจดัทาํพรอมต์สาํหรบัแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1099) 

 การเปลีย่นชือ่หรอืคาํอธบิายของแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1103) 

 การแสดงแผงควบคมุในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1103) 

 การเปลีย่นลาํดบัแผงควบคุม (ในหน้า 1104) 

 การจดัการการแสดงขอ้มลูแผงควบคมุในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1105) 
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 เกีย่วกบัการนาวเิกตทีแ่นะนําในแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1105) 

 หมายเหตุการใชง้านเกีย่วกบัประเภทเรือ่ง (ในหน้า 1106) 
 

การจดัทาํแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟในการวิเคราะห ์
หวัขอ้นี้อธบิายวธิจีดัทาํแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีใหม่ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการจดัทาํแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห ์

2 บนโฮมเพจ ภายใตจ้ดัทาํ ใหค้ลกิ แผงควบคุม 

3 บนเพจแผงควบคมุใหม่ ใหใ้สช่ือ่ (สงูสดุ 512 ตวัอกัษร) คาํอธบิาย และตําแหน่งทีต่ัง้ของไฟลส์าํหรบัแผงควบคุม 

4 เลอืกเพิม่เนื้อหาตอนนี้ แลว้คลกิ ตกลง 

หมายเหตุ: แผงควบคุมทีจ่ดัทาํใหมจ่ะมเีพจวา่งเปลา่หนึง่เพจ แผงควบคุมทีม่เีพจหนึง่เพจจะไมแ่สดงชือ่เพจเป็นทีด่า้นบนของแผงควบคมุ 
ชือ่เพจแผงควบคุมจะปรากฏทีด่า้นบนของแผงควบคมุเฉพาะเมือ่แผงควบคุมมหีลายเพจเทา่นัน้ 

หมายเหตุ: จํานวนสงูสดุของแผงควบคมุทีส่ามารถแสดงบนเมนูดรอปดาวน์ของแผงควบคมุคอื 300 

เมือ่คณุจดัทาํแผงควบคมุของคณุ คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูในแผงควบคมุ สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัวธิจีดัการขอ้มลูของแผงควบคุม ควบคุมลกัษณะของแผงควบคุม และเพิม่เพจในแผงควบคมุ 
โปรดดูทีห่วัขอ้ต่อไปนี้: 

 การเพิม่เพจในแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1087) 

 การเพิม่และการแสดงขอ้มลูในเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1088) 

 การเปลีย่นคุณสมบตัขิองแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1101) 

 การจดัทาํพรอมต์สาํหรบัแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1099) 
 

การออกแบบพรอมตแ์ผงควบคมุ 
พรอมต์ทีจ่ดัทาํทีร่ะดบัแผงควบคมุจะเรยีกวา่พรอมต์แผงควบคมุ เพราะวา่พรอมต์ถูกจดัทาํภายนอกแผงควบคุมทีร่ะบุและถูกจดัเกบ็ในแคตตาลอ็กเป็นออบเจกต์ 
ซึง่สามารถเพิม่ลงในแผงควบคมุหรอืเพจแผงควบคมุใดๆ ทีม่คีอลมัน์ทีถู่กระบุในพรอมต์ 
พรอมต์แผงควบคุมชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถระบุคา่ขอ้มลูทีก่าํหนดเนื้อหาของการวเิคราะหแ์ละออบเจกต์บตัรคะแนนทัง้หมดทีม่อียู่บนแผงควบคมุ พรอมต์แผงควบคมุสามารถเป็นพรอมต์คอลมัน์ พรอมต์ตวัแปร 
พรอมต์ภาพ หรอืพรอมต์สกลุเงนิ พรอมต์แผงควบคมุสามารถนํามาใชใ้หมไ่ด ้เพราะวา่คุณสามารถจดัทาํหนึง่พรอมต์และใชไ้ดอ้กีหลายครัง้ เมือ่ออบเจกต์พรอมต์ไดร้บัการอปัเดตและบนัทกึ 
การอปัเดตเหลา่นัน้จะแสดงขึน้ทนัทใีนแผงควบคุมทัง้หมด ซึง่มกีารใชพ้รอมต์นัน้ พรอมต์แผงควบคมุเป็นฟิลเตอรช์นดิพเิศษทีเ่มือ่จดัทาํ บนัทกึ และนําไปใชใ้นแผงควบคุมหรอืเพจแผงควบคมุ 
จะสามารถฟิลเตอรก์ารวเิคราะหแ์ละออบเจกต์บตัรคะแนนบางรายการหรอืทัง้หมด ทีฝ่งัอยู่ในแผงควบคมุหรอืการวเิคราะห์ และออบเจกต์บตัรคะแนน ซึง่ถูกฝงัอยู่บนเพจแผงควบคุมเดยีวกนั 
พรอมต์แผงควบคุมเป็นแบบอนิเตอรแ์อคทฟีและจะแสดงบนเพจแผงควบคุมเสมอ เพือ่ทีผู่ใ้ชจ้ะสามารถพรอมต์ค่าอืน่ๆ ไดโ้ดยไมต่อ้งรนัแผงควบคมุใหม ่
ผูใ้ชส้ามารถจดัทาํและบนัทกึพรอมต์แผงควบคมุในโฟลเดอรส์ว่นตวัหรอืโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนักไ็ด้ 
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เมือ่ต้องการจดัทาํพรอมต์แผงควบคุม: 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหเ้ลอืกเมนูใหม่ แลว้เลอืก พรอมต์แผงควบคุม 

2 จากเมนูเลอืกประเภทเรือ่ง ใหเ้ลอืกประเภทเรือ่งทีค่ณุตอ้งการจดัทาํพรอมต์ 

3 ในกรอบการกําหนด ใหค้ลกิปุ่ม ใหม ่เพือ่เขา้ใชร้ายการเลอืกประเภทพรอมต์ จากรายการ ใหเ้ลอืกพรอมต์คอลมัน์ กลอ่งโตต้อบเลอืกคอลมัน์จะปรากฏขึน้ 

4 เลอืกคอลมัน์ แลว้คลกิ ตกลง กลอ่งโตต้อบพรอมต์ใหมจ่ะปรากฏขึน้ 

a ถา้พืน้ทีจ่ดัเกบ็ของคณุไดร้บัการกาํหนดคา่สาํหรบัคอลมัน์คู่ ดูใหแ้น่ใจวา่คณุเลอืกคอลมัน์ทีแ่สดงที ่

b จํานวนคอลมัน์ทีคุ่ณรวมไวใ้นพรอมต์สามารถสง่ผลต่อประสทิธภิาพได้ โดยทัว่ไปแลว้ คณุควรจํากดัจํานวนคอลมัน์ใหน้้อยทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

c ถา้คณุกาํลงัจดัทาํพรอมต์แผงควบคุมและตอ้งการเพิม่หรอืลบประเภทเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง ใหค้ลกิปุ่ม เลอืกประเภทเรือ่ง ในกลอ่งโตต้อบ เลอืกคอลมัน์ เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบ 
เพิม่/ลบประเภทเรือ่ง 

 
 

การนาวิเกตไปยงัโปรแกรมแก้ไข แผงควบคมุ 
ในโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูในแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี นอกจากนี้ยงัสามารถควบคุมการแสดงผลแผงควบคุม และเปลีย่นชือ่และลบออบเจกต์บนแผงควบคมุไดอ้กีด้วย 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแผงควบคมุทีถู่กสรา้งไวล้ว่งหน้าทีม่อียู่ใน Oracle CRM On Demand ได ้

หวัขอ้นี้จะอธบิายวธิกีารนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุเพือ่ทาํงานกบัแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟีทีม่อียู ่หากคณุตอ้งการจดัทาํแผงควบคมุใหม ่โปรดดูที ่
การจดัทาํแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1086) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการนาวิเกตไปยงัโปรแกรมแก้ไขแผงควบคุม 

1 เปิดเพจจดัการแผงควบคุม ในเมนูระดบัเรคคอรด์ของแผงควบคุมทีคุ่ณตอ้งการแกไ้ข ใหเ้ลอืก ออกแบบ 

โปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุจะปรากฏในวนิโดวแ์ยกต่างหากจากเพจ Oracle CRM On Demand อืน่ๆ 

ขัน้ตอนต่อไปนี้จะอธบิายวธิกีารเลอืกเพจแผงควบคมุทีค่ณุตอ้งการทาํงานดว้ย 

ในการเลือกเพจแผงควบคมุ  

หมายเหตุ: หากคุณทาํงานในเพจแผงควบคมุอยู่แลว้ เมือ่ดําเนนิการนี้ การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีคุ่ณทาํจะถูกบนัทกึลงในเพจทีคุ่ณกาํลงัทาํงาน 

 จากรายการดรอปดาวน์เพจ ถดัจากชือ่แผงควบคุมในเพจโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ ใหเ้ลอืกเพจทีค่ณุตอ้งการแกไ้ข  
 

การเพ่ิมเพจในแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คณุสามารถเพิม่เพจในแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี 



การวเิคราะห ์
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการเพิม่เพจในแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 ในเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ ใหค้ลกิไอคอน เพิม่เพจแผงควบคุม ใกลก้บัดา้นบนของเพจ 

 

3 ป้อนชือ่และคาํอธบิายเพจแผงควบคมุ  

4 คลกิ ตกลง 

เพจใหมจ่ะปรากฏบนแผงควบคมุ 

หมายเหตุ: หากมเีพยีงเพจเดยีวเทา่นัน้ในแผงควบคมุ ชือ่เพจจะไมป่รากฏบนแทบ็ แทบ็จะปรากฏเฉพาะเมือ่มมีากกวา่หนึง่เพจ เพือ่ใหค้ณุสามารถคลกิทีแ่ทบ็เพือ่สลบัเพจได ้
 

การเพ่ิมและการแสดงข้อมลูในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
หวัขอ้ต่อไปนี้อธบิายวธิเีพิม่และแสดงขอ้มลูบนเพจแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี  

หมายเหตุ: เมือ่ตอ้งการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคณุจะตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม 

 การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคุม (ในหน้า 1087) 

 การเพิม่เพจในแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1087) 

 การควบคุมการแสดงเพจแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1089) 

 การทาํใหข้อ้มลูปรากฏตามเงือ่นไขในเพจแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1091) 

 การเพิม่ลงิค์การนาวเิกตทีแ่นะนําในเพจแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1091) 

 การเพิม่ลงิคข์อ้ความและลงิคภ์าพในเพจแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1092) 

 การเพิม่มมุมองของโฟลเดอรแ์คตตาลอ็กการนําเสนอในเพจแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1094) 

 การเพิม่ขอ้มลูทีบ่นัทกึในแคตตาลอ็กการนําเสนอในเพจแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1094) 

 การควบคุมการแสดงผลลพัธ์เมือ่ผูใ้ชดู้ขอ้มลูเพิม่เตมิในเพจแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1095) 

 การแกไ้ขคณุสมบตัขิองพรอมต์แผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีและรายงาน (ในหน้า 1095) 

 การใชก้ารจดัรปูแบบสาํหรบัแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1096) 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูหวัขอ้ต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี: 
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 การจดัทาํแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีในการวเิคราะห์ (ในหน้า 1086) 

 การเปลีย่นชือ่ออบเจกต์ของแผงควบคุม (ในหน้า 1097) 

 การลบออบเจกต์ของแผงควบคุม (ในหน้า 1097) 

 การเปลีย่นคุณสมบตัขิองแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1101) 

 การเปลีย่นแปลงตวัเลอืก PDF และการพมิพบ์นแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1098) 

 การจดัทาํพรอมต์สาํหรบัแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี 

 เกีย่วกบัการนาวเิกตทีแ่นะนําในแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1105) 
 

การควบคมุการแสดงเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
หวัขอ้นี้อธบิายวธิกีารควบคุมการแสดงเพจแผงควบคมุโดยใชโ้ปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคุม โปรดดูที ่
การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคุม (ในหน้า 1087) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

การทาํงานกบัคอลมัน์ในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
ใชค้อลมัน์ในการจดัตําแหน่งขอ้มลูในแผงควบคุม สว่นภายในคอลมัน์ใชส้าํหรบัเกบ็ขอ้มลู คณุสามารถเพิม่หรอืลบคอลมัน์ ตัง้คา่ความกวา้งเป็นหน่วยพกิเซล หรอืเป็นเปอรเ์ซน็ต์ในเพจแผงควบคมุ 
และแบ่งคอลมัน์ได ้

เมือ่คณุมคีอลมัน์มากกวา่หนึง่คอลมัน์ในเพจแผงควบคมุ คณุสามารถแบ่งคอลมัน์เพือ่จดัการคอลมัน์ในเพจได ้(คณุสมบตัลิากแลว้วาง ไมส่ามารถจดัตําแหน่งคอลมัน์ได้) เชน่ หากคุณมสีองคอลมัน์ต่อกนั 
เมือ่คณุแบ่งคอลมัน์ดา้นขวาสดุ คอลมัน์นัน้จะยา้ยไปอยู่ใตค้อลมัน์แรก และคอลมัน์ทัง้สองจะปรบัความกวา้งใหเ้ทา่กบัความกวา้งเดมิ หากคุณมสีามคอลมัน์ต่อกนั เมือ่คณุแบ่งคอลมัน์กลาง 
คอลมัน์ทัง้สองขา้งจะยา้ยไปอยู่ใตค้อลมัน์แรก และคอลมัน์แรกจะปรบัความกวา้งใหเ้ทา่กบัสองคอลมัน์แรก 

ในการเพิม่คอลมัน์ใหม่ 

 คลกิไอคอนเพิม่คอลมัน์ ทีอ่ยู่ใกลก้บัดา้นบนของเพจโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ  

 

คอลมัน์จะถูกเพิม่เขา้ในเพจแผงควบคุม 

ในการกาํหนดความกว้างของคอลมัน์ 

1 คลกิ คณุสมบตั ิแลว้เลอืก คณุสมบตัคิอลมัน์ 

2 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัคิอลมัน์ ใหข้ยายลงิคต์วัเลอืกการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ 

3 ในสว่นตวัเลอืกการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ ใหร้ะบุความกวา้งของคอลมัน์:  

 ในการระบุความกวา้งในหน่วยพกิเซล ใหป้้อนจํานวนพกิเซล เชน่ 200  

 ในการระบุความกวา้งเป็นเปอรเ์ซน็ต์ในเพจแผงควบคมุ ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์เปอรเ์ซน็ต์ (%) เชน่ 20%  
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4 คลกิ ตกลง  

ในการแบง่คอลมัน์ 

 คลกิ คณุสมบตั ิเลอืก แทรกตวัแบ่งคอลมัน์ แลว้เลอืกประเภทตวัแบ่งทีเ่หมาะสม  

หากคุณแบ่งคอลมัน์อกีครัง้ โครงรา่งคอลมัน์จะยอ้นกลบัไปทีโ่ครงรา่งกอ่นหน้านี้ 

การเพ่ิมส่วนต่างๆ ในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
สว่นต่างๆ จะใชภ้ายในคอลมัน์เพือ่เกบ็ขอ้มลูของแผงควบคมุ ตามคา่ดฟีอลต์สว่นจะอยู่ในแนวตัง้ คณุสามารถลากสว่นต่างๆ ไดม้ากเทา่ทีต่อ้งการในอกีคอลมัน์หนึ่ง 

หากคุณลากแลว้วางขอ้มลูในคอลมัน์โดยไมเ่พิม่สว่นทีเ่กบ็ขอ้มลูกอ่น สว่นจะถูกจดัทาํขึน้โดยอตัโนมตั ิ

หากคุณลากส่วนจากคอลมัน์หนึ่งเขา้ในอกีคอลมัน์หนึง่ ขอ้มลูใดๆ ในสว่นนัน้จะถกูรวมไวด้ว้ย 

ในการเพิม่ส่วนในคอลมัน์ 

 จากกรอบการเลอืก ใหล้ากแลว้วางออบเจกต์สว่นจากพืน้ทีอ่อบเจกต์แผงควบคมุลงในคอลมัน์  

คอลมัน์จะถูกไฮไลต์เมือ่คณุอยู่ในตําแหน่งทีเ่หมาะสมทีจ่ะวางสว่นในคอลมัน์  

การทาํให้ส่วนปรากฏในแนวนอนในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คา่ดฟีอลต์การจดัตําแหน่งสาํหรบัสว่นคอื การจดัตําแหน่งในแนวตัง้ 

ในการทาํให้ส่วนปรากฏในแนวนอน 

 คลกิ คณุสมบตั ิสาํหรบัสว่น และเลอืก จดัการในแนวนอน  

การบนัทึกการเปล่ียนแปลงในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คณุสามารถบนัทกึการเปลีย่นแปลงของคณุไดทุ้กเมือ่ 

ในการบนัทึกการเปลีย่นแปลงในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

ทาํอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้:  

 คลกิ บนัทกึ 

 ออกจากเพจทีค่ณุกาํลงัทาํงานในโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ  

ตวัอย่างเชน่ การเปลีย่นแปลงของคุณจะไดร้บัการบนัทกึหากคุณเพิม่หรอืแกไ้ขเพจอืน่ เปลีย่นคณุสมบตัแิผงควบคมุ หรอืแกไ้ขพรอมต์ ฟิลเตอร ์หรอืคาํขอ 
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การทาํให้ข้อมูลปรากฏตามเง่ือนไขในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คณุสามารถทาํใหส้ว่นของแผงควบคมุทัง้สว่นและขอ้มลูในสว่นนัน้ปรากฏขึน้ตามเงือ่นไขจากผลลพัธ์ทีส่ง่คนืจากคาํขอของ  ได ้คณุสามารถใชล้กัษณะการทาํงานนี้ในการแนะนําผูใ้ชข้ณะทีผู่ใ้ชดู้แผงควบคุม 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแนะนําผูใ้ชด้ว้ยวธินีี้ ดู เกีย่วกบัการนาวเิกตทีแ่นะนําในแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1105) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

การทาํให้ข้อมูลปรากฏข้ึนตามเงือ่นไขในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 ในเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ คลกิ คณุสมบตั ิของสว่นทีม่ขีอ้มลู แลว้เลอืก การนาวเิกตทีแ่นะนํา 

3 ในกลอ่งโตต้อบ คณุสมบตักิารนาวเิกตทีแ่นะนํา ใหร้ะบุตวัเลอืกของคณุและเบราสเ์พือ่เลอืกคาํขอจากแคตตาลอ็กการนําเสนอ 

4 คลกิ ตกลง 
 

การเพ่ิมลิงคก์ารนาวิเกตท่ีแนะนําในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
ลงิคก์ารนาวเิกตทีแ่นะนําในเพจแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีสามารถเป็นไดท้ัง้แบบสแตตกิและแบบมเีงือ่นไข ลงิคแ์บบสแตตกิจะปรากฏอยู่เสมอ 
ในขณะทีล่งิคแ์บบมเีงือ่นไขจะปรากฏกต็่อเมือ่ผลลพัธ์สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ีก่าํหนดเทา่นัน้ คณุสามารถใชค้ณุสมบตักิารทาํงานนี้เพือ่แนะนําผูใ้ชใ้นระหวา่งทีดู่แผงควบคุม 
สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการนาวเิกตทีแ่นะนํา โปรดดูที ่เกีย่วกบัการนาวเิกตทีแ่นะนําในแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1105) 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการเพิม่ลิงคก์ารนาวิเกตทีแ่นะนําในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 ในเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ ลากและวางออบเจกต์ลงิคก์ารนาวเิกตทีแ่นะนําจากกรอบการเลอืกลงในสว่นในเพจแผงควบคุม 

3 คลกิปุ่ม คณุสมบตั ิของลงิค ์

4 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัลิงิค์การนาวเิกตทีแ่นะนํา ใหท้าํดงันี้:  

 หากคุณตอ้งการทาํใหล้งิคเ์ป็นแบบมเีงือ่นไข ใหเ้ลอืก ใช ่สาํหรบัตวัเลอืกคาํขอทีม่าการอา้งองิ แลว้ระบุคาํขอทีม่า  

 ระบุคุณสมบตัลิงิค์  

หมายเหตุ: ในกรณขีอง URL ใหร้ะบุพาธเต็ม  

5 คลกิ ตกลง 
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การเพ่ิมลิงคข์อ้ความและลิงคภ์าพในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คณุสามารถเพิม่ลงิคข์อ้ความและลงิคภ์าพในแผงควบคุม และระบุสิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่ผูใ้ชค้ลกิทีล่งิค์ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถนําผูใ้ชไ้ปยงัเวบ็ไซต์หรอืแผงควบคมุอืน่ เอกสารทีเ่ปิดอยู ่แอปพลเิคชนัทีเ่ปิด 
หรอืดําเนนิการอืน่ๆ ทีส่นบัสนุนโดยเบราเซอร ์คุณสามารถเพิม่เฉพาะภาพหรอืขอ้ความโดยไมม่ลีงิคก์ไ็ด ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการเพิม่ลิงคข้์อความหรือภาพในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 จากกรอบการเลอืกในเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ ลากแลว้วางลงิคห์รอืออบเจกต์ภาพในสว่นในเพจแผงควบคมุ  

3 คลกิทีปุ่่มคุณสมบตั ิของออบเจกต์  

กลอ่งโตต้อบคณุสมบตัลิงิค์หรอืภาพจะปรากฏขึน้  

4 ระบุตวัเลอืกของคณุ:  

 สาํหรบัลงิคข์อ้ความ ใหป้้อนขอ้ความในฟิลด์หวัขอ้  

 สาํหรบัลงิคภ์าพ ใหป้้อนตําแหน่งและชือ่ภาพในฟิลด์ภาพ  

ระบุทีต่ ัง้เป็น URL ตวัอย่างมดีงันี้: 

http://imageserver/MyImage.gif 

/DashboardFiles/image.gif 

หากภาพไมอ่ยู่ในเซริฟ์เวอรภ์ายใน URL ตอ้งม ีhttp:// หากภาพสามารถใชร้ว่มกนัได ้ตอ้งเกบ็ภาพในไดรฟ์เครอืขา่ยทีเ่ขา้ใชไ้ดโ้ดยผูใ้ชท้ัง้หมด 

หากคุณตอ้งการใหม้คีาํอธบิายใตภ้าพ ใหป้้อนคาํอธบิายภาพในฟิลด์หวัขอ้ และเลอืกไดจ้ากรายการดรอปดาวน์โครงรา่งซึง่มคีาํอธบิายทีส่มัพนัธ์กบัภาพ 

5 ระบุสิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่ผูใ้ชค้ลกิขอ้ความหรอืภาพ:  

 ในการระบุใหค้าํขอหรอืแผงควบคมุปรากฏเมือ่ผูใ้ชค้ลกิลงิคห์รอืภาพ ใหร้ะบุปลายทางเป็นคาํขอหรอืแผงควบคุม และคลกิทีปุ่่มเบราส ์เพือ่เลอืกคาํขอหรอืแผงควบคมุ  

 หากตอ้งการระบุใหม้กีารดําเนนิการอืน่เกดิขึน้ เชน่ การเปิดเวบ็ไซต์ เอกสาร หรอืโปรแกรม ใหร้ะบุปลายทางเป็น URL และป้อนพาธทัง้หมดในฟิลด์ทีต่ามดว้ยตวัเลอืกปลายทาง 
ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ใหเ้ลอืกวา่จะใหป้ลายทางปรากฏในวนิโดวเ์บราเซอร์ทีม่อียู่ของผูใ้ชห้รอืในวนิโดว์ใหม ่

ลงิคจ์ะกาํหนดเป็น URL (Uniform Resource Locator) ทีเ่บราเซอรข์องคุณสามารถแปลได ้URL สามารถชีไ้ปทีเ่วบ็ไซต์, เอกสาร, ภาพ, ไซต ์
FTP, กลุม่ขา่ว เป็นตน้ ตวัอย่างของ URL มดีงันี้ข ึน้อยู่กบัเบราเซอรข์องคณุ: 

http://home.netscape.com/index.html 

ftp://ftp.microsoft.com 

news:news.announce.newusers 

ดูตารางต่อไปนี้สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชนดิขอ้มลูภายในหรอืภายนอกทีคุ่ณสามารถเชือ่มโยงได ้

หมายเหตุ: ผูดู้แลระบบบรษิทัของคณุสามารถจดัทาํไดเรคทอรเีสมอืนจรงิทีเ่รยีกวา่ \DashboardFiles ในเซริฟ์เวอรก์ารนําเสนอสาํหรบัเอกสารทีใ่ชร้ว่มกนั 
และแมปไดเรคทอรเีสมอืนจรงิในไดเรคทอรเีครอืขา่ยชือ่เดยีวกนั ไดเรคทอรเีสมอืนจรงินี้ช่วยใหผู้ใ้ชท้ีไ่ดร้บัอนุญาตสามารถเผยแพรไ่ฟลใ์นโฟลเดอรน์ี้ 
และอา้งองิไฟลเ์หลา่นี้ตามชือ่ URL ทีเ่กีย่วขอ้ง แทนทีจ่ะใชช้ือ่ทีใ่ชร้ว่มกนัในเครอืขา่ยทีม่คีุณสมบตั ิตวัอย่างเชน่ ใช ้
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\DashboardFiles\AnnualReport.doc แทน 
\\SharedServer\CommonShare\DashboardFiles\AnnualReport.doc 

คําแนะนํา: สงัเกตขอ้มลูต่อไปนี้เมือ่เลอืกวา่จะใหป้ลายทางปรากฏในวนิโดวเ์บราเซอร์ทีม่อียูใ่นผูใ้ชห้รอืในวนิโดวใ์หม่ สาํหรบัการดําเนนิการทัง้หมดยกเวน้การสง่เมลแ์ละใชง้านโปรแกรม 
คณุสามารถควบคมุการแสดงผลลงิค์ เลอืกวนิโดว์ปจัจุบนัเมือ่คณุตอ้งการใหก้ารดําเนนิการเกดิขึน้ในกรอบการแสดงผลของแผงควบคุม แผงควบคมุจะยงัคงใชง้านได้ แต่ในพืน้หลงั 
เลอืกวนิโดวใ์หมเ่มือ่คุณตอ้งการใหก้ารดําเนนิการเกดิขึน้ในวนิโดวเ์บราเซอรใ์หม ่

หมายเหตุ: ในการเพิม่เฉพาะขอ้ความหรอืภาพโดยไมม่กีารเชือ่มโยง ใหป้ลอ่ยฟิลด์ถดัจากตวัเลอืกปลายทางว่าง 

6 คลกิ ตกลง  

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตวัเลอืกการเชือ่มโยงสาํหรบัการเพิม่ลงิคข์อ้ความหรอืภาพโดยใชโ้ปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ 

ตวัเลือกลิงค ์ ความเห็น 

เวบ็ไซต์หรอืเอกสาร 

 

คณุตอ้งวางตําแหน่ง URL หรอืทีอ่ยู่ ของไซต์หรอืเอกสาร 
คณุสามารถคดัลอกทีอ่ยู่ปลายทางจากทีอ่ยู่ของเบราเซอรข์องคณุหรอืจากกลอ่งขอ้ความทีต่ัง้ แลว้วาง 

สาํหรบัเวบ็ไซต์ คณุสามารถละสว่น http:// ในสว่นของทีอ่ยู่ ไดห้าก URL อยู่ในเวบ็เซริฟ์เวอรข์องคุณ เชน่ 
ไซต์อนิทราเน็ตของคณุ 

หาก URL อยู่ในเวบ็เซริฟ์เวอรอ์งค์กรของคุณ คณุสามารถป้อนทีอ่ยู่ทีเ่กีย่วขอ้งในไฟลไ์ด้ เชน่: 

\DashboardFiles\Logo.gif  

เอกสารภายในพืน้ทีห่รอืใชร้ว่มกนั 

 

หากเอกสารสามารถใชร้ว่มกนัได ้ตอ้งเกบ็เอกสารในไดรฟ์เครอืขา่ยทีเ่ขา้ใชไ้ดโ้ดยผูใ้ชท้ัง้หมด ตวัอย่างชนดิเอกสารทีคุ่ณสามารถเปิดได ้คอื 
สเปรดชทีทีม่รีายงานยอดขายลา่สดุ, สไลด์นําเสนอทีม่ผีลติภณัฑใ์หม่, เอกสาร Microsoft Word, 
ทีม่รีายงานประจําปีของบรษิทั, ไฟลภ์าพกราฟิกทีม่แีผนทีจ่ากสนามบนิไปยงัสาํนกังานใหญ่บรษิทัของคณุ เป็นตน้  

เชน่ หากเอกสารเป็นเอกสารสาํหรบัคุณเทา่นัน้ ตวัอย่างตําแหน่งทีเ่กบ็อาจเป็น: 

c:\mycomputer\reports\report.doc 

สาํหรบัเอกสารทีใ่ชร้่วมกนั ใหร้ะบุชือ่ UNC เชน่: 

\\ALLUSERS\reports\report.doc 

สง่อเีมลไ์ปยงัผูใ้ชท้ีร่ะบุ 

 

คณุตอ้งทราบ URL mailto เชน่: 

mailto:support@oracle.com 

เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกลงิคน์ี้ เบราเซอรจ์ะเปิดใชแ้อปพลเิคชนัอเีมลท์ีม่ฟิีลด ์ถงึ: ใหก้รอกขอ้มลู (เบราเซอรจ์ะควบคมุการเปิดโปรแกรมอเีมล)์  

รนัโปรแกรม 

 

หากโปรแกรมสามารถใชร้ว่มกนัได ้ตอ้งวางโปรแกรมในไดรฟ์เครอืขา่ยทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ใชไ้ดท้กุคน 
คณุสามารถใชค้ณุสมบตันิี้เพือ่ดาวน์โหลดและรนัแอปพลเิคชนั (ระบบการดําเนนิการจะควบคมุการเปิดแอปพลเิคชนั) เชน่ 
หากคุณตอ้งการเปิดใช ้Microsoft Word สาํหรบัการใชง้านของคุณเทา่นัน้ ตวัอย่างตําแหน่งทีเ่กบ็ไดแ้ก่: 

c:\MSOFFICE\OFFICE\winword.exe 

สาํหรบัโปรแกรมทีม่ใีบอนุญาตสาํหรบัผูใ้ชห้ลายรายในไดรฟ์ทีใ่ชร้ว่มกนั ใหร้ะบุชือ่ UNC สาํหรบัตําแหน่ง เชน่: 

\\ALLUSERS\SOFTWARE\MSOFFICE\OFFICE\WORD\winword.exe 

รเีฟรชเบราเซอรข์องคณุโดยใช ้
JavaScript 

 

เบราเซอรข์องคณุตอ้งรองรบั JavaScript เพือ่ใชต้วัอย่างต่อไปนี้ 

javascript:window.location.reload() 

ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ใหเ้ลอืกตวัเลอืกวนิโดวป์จัจบุนั 
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การเพ่ิมมมุมองของโฟลเดอรแ์คตตาลอ็กการนําเสนอในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คณุสามารถเพิม่มุมมองของโฟลเดอรแ์คตตาลอ็กการนําเสนอของ Oracle CRM On Demand รวมทัง้เนื้อหาอืน่ๆ เชน่ คําขอทีบ่นัทกึไว ้ใหก้บัแผงควบคมุ ตวัอย่างเชน่ 
หากคุณมชีดุของคาํขอทีบ่นัทกึไวท้ีคุ่ณตอ้งรนัอยู่เสมอ คณุสามารถเปิดโฟลเดอรใ์นแผงควบคมุ นาวเิกตไปทีค่าํขอทีบ่นัทกึไว ้และคลกิเพือ่รนัได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการเพิม่มุมมองของโฟลเดอรแ์คตตาลอ็กการนําเสนอในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 ลากและวางออบเจกต์โฟลเดอรล์งในสว่นในเพจแผงควบคุมจากกรอบการเลอืก  

3 คลกิปุ่ม คณุสมบตั ิของโฟลเดอร ์ 

กลอ่งโตต้อบคณุสมบตัขิองโฟลเดอรจ์ะปรากฏขึน้  

4 เบราสเ์พือ่ทาํการเลอืกโฟลเดอร์ และคลกิ ตกลง  

5 คลกิ ตกลง เพือ่บนัทกึคณุสมบตั ิ
 

การเพ่ิมขอ้มูลท่ีบนัทึกในแคตตาลอ็กการนําเสนอในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูทีค่ณุหรอืบุคคลอื่นไดบ้นัทกึไวใ้นโฟลเดอรห์รอืแผงควบคมุทีใ่ชร้ว่มกนั เชน่ พรอมต์แผงควบคมุ และรายงานต่างๆ เป็นตน้ ในการคน้หาขอ้มลู 
คณุสามารถเบราสโ์ดยการคน้หาโฟลเดอรแ์คตตาลอ็กการนําเสนอทีข่อ้มลูไดถู้กเกบ็ไว ้หรอืคน้หาแผงควบคุมทีม่ขีอ้มลูนัน้อยู่ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการเพิม่ข้อมูลทีบ่นัทึกในแคตตาลอ็กการนําเสนอในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดทูี ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 จากกรอบการเลอืกในเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ ในพืน้ทีข่อ้มลูทีบ่นัทกึ ใหน้าวเิกตไปทีโ่ฟลเดอรห์รอืแผงควบคุมซึง่เกบ็ขอ้มลูทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ใหก้บัแผงควบคมุ 

3 คน้หาของขอ้มลูทีคุ่ณตอ้งการเพิม่ จากนัน้ ลากและวางขอ้มลูลงทีส่ว่นในเพจแผงควบคมุ  

ขัน้ตอนนี้จะเพิม่ชอ็ตคทัใหก้บัขอ้มลูทีถู่กบนัทกึในแคตตาลอ็กการนําเสนอ หากขอ้มลูเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลงนัน้จะปรากฏในเพจแผงควบคุมดว้ย 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขคุณสมบตัขิองพรอมต์แผงควบคมุและรายงาน โปรดดูที ่การแกไ้ขคุณสมบตัขิองพรอมต์แผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟีและรายงาน (ในหน้า 
1095) 
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การควบคมุการแสดงผลลพัธเ์มื่อผูใ้ช้ดขู้อมูลเพ่ิมเติมในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คณุสามารถควบคมุการแสดงผลลพัธ์เมือ่ผูใ้ชดู้ขอ้มลูเพิม่เตมิในรายงานในแผงควบคมุแบบอนิเตอร์แอคทฟีได้ ผลลพัธ์จะแสดงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ต่อไปนี้: 

 ผลลพัธ์ใหมจ่ะแสดงในแผงควบคมุโดยตรงโดยจะแทนทีร่ายงานเดมิ  

การแสดงลกัษณะนี้เป็นคา่ดฟีอลต์ พืน้ทีท่ ีใ่ชแ้สดงรายงานเดมิจะปรบัขนาดเพือ่รองรบัผลลพัธ์ใหมโ่ดยอตัโนมตั ิ 

 แผงควบคมุทัง้แผงสามารถแทนทีไ่ดด้ว้ยผลลพัธ์ใหม ่ 

ลกัษณะการแสดงผลนี้ควบคมุไดโ้ดยใชต้วัเลอืก ดูขอ้มลูทีม่อียู ่ในโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ 
ตวัเลอืกจะไดร้บัการตัง้คา่ไวท้ีร่ะดบัสว่นซึง่หมายความวา่ตวัเลอืกนี้จะใชก้บัรายงานทีส่ามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ัง้หมดภายในสว่น ผูใ้ชส้ามารถคลกิปุ่ม ยอ้นกลบั ในเบราเซอร ์
เพือ่กลบัไปทีร่ายงานเดมิหรอืแผงควบคุม 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการควบคุมการแสดงผลลพัธ์เมือ่ผูใ้ช้ดขู้อมูลเพิม่เติมในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 ในเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ ใหค้ลกิทีปุ่่ม คณุสมบตั ิสาํหรบัสว่นนัน้และเลอืกตวัเลอืก ดูขอ้มลูทีม่อียู:่  

 ในการดูผลลพัธ์ใหมใ่นแผงควบคุมโดยตรง ใหค้ลกิ ดูขอ้มลูทีม่อียู ่เพือ่เลอืกตวัเลอืกนี้ เครือ่งหมายถูกจะปรากฏถดัจากตวัเลอืกนี้เมือ่เลอืกตวัเลอืกแลว้ ซึง่เป็นคา่ดฟีอลต์  

 ในการแทนทีแ่ผงควบคมุดว้ยผลลพัธ์ใหม่ ใหค้ลกิ ดูขอ้มลูทีม่อียู่ เพือ่ลบเครือ่งหมายออก 
 

การแก้ไขคณุสมบติัของพรอมตแ์ผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟและรายงาน 
คณุสามารถแกไ้ขคุณสมบตัขิองพรอมต์แผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟีและรายงานทีถู่กเพิม่ในแผงควบคุมจากแคตตาลอ็กการนําเสนอ 

หมายเหตุ:เมือ่คณุแกไ้ขคณุสมบตัขิองพรอมต์แผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟีและรายงานตามทีอ่ธบิายไวใ้นทีน่ี้ การเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีคุ่ณไดท้ําใหก้บัเพจทีคุ่ณกาํลงัดําเนนิการอยู่จะถูกบนัทกึด้วย 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

การแก้ไขคณุสมบติัของพรอมต์แผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 ในเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ คลกิปุ่ม คณุสมบตั ิของพรอมต์แผงควบคุม และคลกิ แกไ้ข  

เพจพรอมต์แผงควบคุม จะปรากฏขึน้  

3 ทาํการเปลีย่นแปลงในพรอมต์แผงควบคุม  

4 คลกิ บนัทกึ เพือ่บนัทกึพรอมต์แผงควบคุม  
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ในการแก้ไขคณุสมบติัของรายงาน 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 ในเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ คลกิปุ่ม คณุสมบตั ิของรายงาน  

3 เลอืกคณุสมบตัทิีค่ณุตอ้งการแกไ้ข:  

 แสดงผลลพัธ ์

หากคุณเลอืกตวัเลอืก กาํหนดในสว่น คาํขอจะรนัโดยอตัโนมตัแิละแสดงผลลพัธ์ทีแ่ผงควบคุมโดยตรง ตวัเลอืกนี้จะถูกเลอืกเป็นคา่ดฟีอลต์สาํหรบัรายงาน 

หรอื คณุสามารถเลอืกทีจ่ะแสดงคาํขอในรปูของลงิคท์ีผู่ใ้ชต้อ้งคลกิเพือ่รนัคาํขอ และคุณสามารถระบุวา่จะแสดงผลลพัธ์แสดงในแผงควบคมุหรอืในอกีวนิโดวห์นึง่ได ้

 ลงิคร์ายงาน  

ตวัเลอืกนี้จะเปิดกลอ่งโตต้อบลงิคร์ายงาน ซึง่คุณสามารถเลอืกลงิคท์ีคุ่ณตอ้งการใหป้รากฏพรอ้มกบัรายงานในเพจแผงควบคุม  

 แสดงมมุมอง  

ตวัเลอืกนี้แสดงมมุมองทีใ่ชไ้ดข้องรายงานทีส่รา้ง คณุสามารถเลอืกมุมมองทีค่ณุตอ้งการดูได ้ 

 แกไ้ขคาํขอ 

ตวัเลอืกนี้จะแสดงแทบ็เกณฑ์ ซึง่คุณสามารถแกไ้ขคาํขอทีส่รา้งรายงานได้ 
 

การใช้การจดัรปูแบบสาํหรบัแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
ในโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ กลอ่งโตต้อบการจดัรปูแบบชว่ยใหค้ณุเขา้ใชแ้ละควบคุมแอททรบิวิทีแ่สดงของแผงควบคมุ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัออบเจกต์ทีคุ่ณกาํลงัจดัรปูแบบ 
กลอ่งโตต้อบจะแสดงตวัเลอืกทีแ่ตกต่างกนั เชน่ การควบคุมแบบอกัษร เซลล ์และเสน้ขอบ สพีืน้หลงั และตวัเลอืกการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ เชน่ ระยะหา่งของเซลล์ 
การจดัรปูแบบจะมผีลกระทบกบัลกัษณะทีแ่สดงของคอลมัน์และสว่นในแผงควบคุม เชน่ สพีืน้หลงัและเสน้ขอบ 

เมือ่คา่ทีเ่ลอืกสาํหรบัการจดัชดิแนวนอนและแนวตัง้เหมอืนกนักบัคา่สาํหรบัการจดัขอ้ความในโปรแกรมประมวลคาํ การจดัขอ้ความชดิแนวตัง้จะไม่มผีลใดๆ 
นอกจากว่าคอลมัน์จะมคีวามสงูครอบคลมุคอลมัน์อืน่ๆ หลายแถว 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการใช้การจดัรปูแบบสาํหรบัแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 ในเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ ใหค้ลกิปุ่ม คุณสมบตัสิาํหรบัคอลมัน์หรอืสว่น แลว้เลอืกตวัเลอืกคณุสมบตัคิอลมัน์ หรอืจดัรปูแบบสว่น 

3 ในพืน้ทีต่วัอกัษร ใหเ้ลอืกการตัง้คา่ของคุณสาํหรบั ตระกลูของแบบอกัษร ขนาด ส ีสไตล ์(เชน่ ตวัหนา) และเอฟเฟกต์ใดๆ ทีต่อ้งการใช ้(เชน่ ขดีเสน้ใต)้ 

หมายเหตุ: ตวัเลอืกนี้ไมส่ามารถใชไ้ดส้าํหรบับางรายการ 

4 ในพืน้ทีเ่ซลล์ ใหต้ัง้คา่การจดัขอ้ความและสพีื้นหลงั 
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หมายเหตุ: สาํหรบัการจดัแนวแบบแนวนอน การจดัขอ้ความทีใ่ชง้านมากทีส่ดุสาํหรบัขอ้มลูขอ้ความคอืชดิซา้ย สาํหรบัขอ้มลูตวัเลข การจดัขอ้ความทีใ่ชง้านมากทีส่ดุคอืชดิขวา  
 
การจดัแนวแบบแนวตัง้จะไมม่ผีลใดๆ นอกจากคอลมัน์จะมใีชค้วามสงูเทา่กบัหลายแถวในคอลมัน์อื่น 

5 ในพืน้ทีเ่สน้ขอบ เลอืกตวัเลอืกของคณุสาํหรบัตําแหน่ง ส ีและสไตล ์ของเสน้ขอบของเซลล ์

คําแนะนํา: คณุสามารถเลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกเสน้ของทีก่าํหนดเองไดโ้ดยคลกิเสน้ขอบดา้นบน ดา้นลา่ง ดา้นซา้ย และดา้นขวาใกลก้บัรายการดรอปดาวน์ ตําแหน่ง  

6 หากตอ้งการจดัรปูแบบชอ่งวา่งภายในเซลล ์ใหค้ลกิ ตวัเลอืกการจดัรปูแบบเพิม่เตมิ และระบุคา่ความกวา้งและความสงูของขอ้มลูในเซลล ์และชอ่งวา่งดา้นบน ดา้นลา่ง ดา้นซา้ย 
และดา้นขวาของขอ้มลู 

คา่ระบุเป็นพกิเซล 

7 หากตอ้งการแทนทีส่ไตล์และอลีเิมนต์คลาสทีร่ะบุไวใ้นสไตลช์ทีของ Oracle CRM On Demand ใหท้าํการเลอืกในพืน้ทีต่วัเลอืก สไตล ์CSS ทีก่าํหนดเอง 

a คลกิการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการใชง้าน 

b ระบุทีต่ ัง้ของคลาส สไตล ์หรอืสไตลช์ที 

หมายเหตุ: ตวัเลอืกการจดัรปูแบบสไตลข์ ัน้สงูมไีวส้าํหรบัผูใ้ชท้ีท่ราบวธิกีารใชง้านคาสเคดสไตลช์ที 

8 คลกิ ตกลง 
 

การเปล่ียนช่ือออบเจกตข์องแผงควบคมุ 
ออบเจกต์ของแผงควบคุมในแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีทีไ่มม่ชี ือ่จะถูกระบุชือ่ตามคา่ดฟีอลต์ เชน่ สว่นที ่1 ลงิค์ที ่1 และอืน่ๆ 
คณุสามารถเปลีย่นชือ่ออบเจกต์ของแผงควบคมุเพือ่ระบุชือ่ทีม่คีวามหมายและอธบิายได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการเปลีย่นชือ่ออบเจกต์ของแผงควบคมุ ในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 ในเพจโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคุม ใหค้ลกิปุ่ม เปลีย่นชือ่ สาํหรบัออบเจกต์ของแผงควบคุม 

3 ในกลอ่งโตต้อบเปลีย่นชือ่ ใหป้้อนชือ่ใหมส่าํหรบัออบเจกต์ของแผงควบคมุ 

4 คลกิ ตกลง 
 

การลบออบเจกตข์องแผงควบคมุ 
คณุสามารถลบออบเจกต์แผงควบคมุออกจากหน้าของแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟีได ้ถา้ออบเจกต์แผงควบคมุทีคุ่ณลบไดร้บัการบนัทกึไวใ้นแคตตาลอ็กการนําเสนอของ Oracle CRM On 
Demand แลว้ ออบเจกต์นัน้จะถูกลบออกจากหน้าแผงควบคุมเทา่นัน้ โดยจะไมถู่กลบออกจากแคตตาลอ็กการนําเสนอ (โปรดทราบวา่ 
ผูใ้ชท้ีม่สีทิธิท์ ีเ่หมาะสมสามารถแกไ้ขขอ้มลูของแคตตาลอ็กการนําเสนอไดโ้ดยการคลกิ จดัการ บนแทบ็แคตตาลอ็ก ในกรอบการเลอืก) 
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ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

การลบออบเจกต์แผงควบคุมออกจากหน้าของแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 ในเพจโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคุม ใหค้ลกิ ลบ ของออบเจกต์แผงควบคุม 

หมายเหตุ: เมือ่คณุลบคอลมัน์หนึ่ง คอลมัน์อืน่ๆ บนเพจอาจปรบัขนาดโดยอตัโนมตัเิพือ่คงการจดัแนวคอลมัน์ไว ้
 

การเปล่ียนแปลงตวัเลือก PDF และการพิมพบ์นแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คณุสามารถระบุการตัง้คา่หน้ากระดาษและขอ้มลูส่วนหวัและส่วนทา้ยสาํหรบัผลลพัธ์ PDF จากแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟีได ้แผงควบคุมและมมุมองต่างๆ สามารถสัง่พมิพใ์นรปูแบบ Adobe 
Acrobat PDF ได ้จําเป็นตอ้งม ีAdobe Reader 6.0 หรอืรุ่นทีส่งูกวา่ในการพมิพโ์ดยใช ้Adobe PDF 

การจดัรปูแบบสว่นหวัและสว่นทา้ยจะปรากฏอยู่ในผลลพัธ์ HTML และ PDF 

หมายเหตุ ตวัเลอืกการพมิพท์ีค่ณุระบุใชไ้ดก้บัผลลพัธ์ PDF เทา่นัน้ หากคุณพมิพ์ PDF บนเครือ่งพมิพท์ีเ่ชือ่มต่ออยูห่รอืบนเครอืขา่ย จะใชต้วัเลอืกการพมิพ์ทีร่ะบุในเบราวเ์ซอรข์องคุณ เชน่ 
ตวัเลอืกขนาดกระดาษ 

ในการเปลีย่นแปลงตวัเลือก PDF และตวัเลือกการพิมพ ์

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 คลกิไอคอนคณุสมบตัติวัควบคมุการพมิพแ์ละ PDF ใกลก้บัดา้นบนสดุของพืน้ทีท่าํงาน 

 

กลอ่งโตต้อบตวัควบคุมการพมิพ์และ PDF จะปรากฏขึน้ 

3 เลอืกตวัเลอืกการตัง้คา่หน้ากระดาษของคุณ  

4 ในการเพิม่ส่วนหวัหรอืสว่นทา้ย ใหด้ําเนนิการดงันี้:  

a เลอืกตวัเลอืกทีเ่หมาะสม และคลกิ แกไ้ข  

b ใชต้วัเลอืกในกลอ่งโตต้อบในการสรา้งส่วนหวัหรอืสว่นทา้ย  

สว่นหวัและสว่นทา้ยแต่ละสว่นสามารถมไีดไ้มเ่กนิสามบรรทดั 

c หากตอ้งการใชก้ารจดัรปูแบบตกแต่งอลีเิมนต์ในสว่นหวัและส่วนทา้ย ใหค้ลกิปุ่ม การจดัรปูแบบ  
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สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัรปูแบบ โปรดดูที ่การใชก้ารจดัรปูแบบสาํหรบัแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1096) 

d คลกิ ตกลง เพือ่บนัทกึสว่นหวัหรอืสว่นทา้ย 

5 เมือ่คณุเปลีย่นแปลง PDF และตวัเลอืกการพมิพเ์สรจ็แลว้ ใหค้ลกิ ตกลง  
 

การจดัทาํพรอมตส์าํหรบัแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟในการวิเคราะห์ 
พรอมต์แผงควบคุมจะฟิลเตอรผ์ลลพัธ์ของคาํขอทีก่าํหนดเพือ่แสดงเฉพาะผลลพัธ์ทีต่รงตามเกณฑข์องพรอมต์เทา่นัน้ พรอมต์แผงควบคุมสามารถฟิลเตอรด์คาํขอทัง้หมดทีก่าํหนดในแผงควบคุม 
หรอืคาํขอทีอ่ยู่ในเพจแผงควบคุมเฉพาะบางเพจได ้

คณุเลอืกคอลมัน์และเครือ่งหมายสาํหรบัพรอมต์แผงควบคุม และระบุวธิแีสดงพรอมต์บนแผงควบคุม และวธิทีีผู่ใ้ชเ้ลอืกคา่ 
การเลอืกของคณุจะกาํหนดเนื้อหาของรายงานทีก่ําหนดไวใ้นแผงควบคมุหรอืเพจแผงควบคมุ ในแต่ละคาํขอทีคุ่ณคอ้งการใหพ้รอมต์ฟิลเตอร ์
ทกุคอลมัน์ซึง่อยูใ่นพรอมตแ์ผงควบคุมจะตอ้งมอียู่ในรายการประมาณการหรอืในฟิลเตอร์ คอลมัน์ในคาํขอจะตอ้งมกีารตัง้คา่ฟิลเตอร ์หรอืเงือ่นไขของฟิลเตอรจ์ะตอ้งถูกตัง้คา่ใหเ้ป็น พรอมต์ 
คอลมัน์ซึง่อยู่ในพรอมต์ทีไ่มถู่กรวมอยู่ในคาํขอจะไมฟิ่ลเตอรค์าํขอ 

หากคุณรวมหลายคอลมัน์ไวใ้นพรอมต์แผงควบคุม คณุจะสามารถจํากดัตวัเลอืกของผูใ้ชส้าํหรบัการเลอืกถดัไป ตวัอย่างเชน่ มคีอลมัน์ทีฟิ่ลเตอรเ์ขต และคอลมัน์ถดัไปฟิลเตอรด์สิตรกิต์ 
คณุสามารถจํากดัคอลมัน์ดสิตรกิต์ใหแ้สดงเฉพาะดสิตรกิต์ทีส่อดคลอ้งกบัการเลอืกเขตของผูใ้ชไ้ดโ้ดยการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมาย ขอ้จํากดั สาํหรบัดสิตรกิต์ หากผูใ้ชเ้ลอืกเขตตะวนัออกทีพ่รอมต์เขต 
พรอมต์ดสิตรกิต์จะแสดงเฉพาะดสิตรกิต์ทีอ่ยู่ในเขตตะวนัออกเทา่นัน้ 

หมายเหตุ: คอลมัน์ทีจ่ํากดัจะถูกจํากดัโดยคอลมัน์อืน่ๆ ทัง้หมดในพรอมต์ ตวัอย่างเชน่ หากพรอมต์ประกอบดว้ยคอลมัน์ปี เขต และดสิตรกิต์ โดยเลอืกชอ่ง ขอ้จํากดั สาํหรบัดสิตรกิต์แลว้ 
คา่ทีแ่สดงในดสิตรกิต์จะถูกจํากดัโดยคา่ทีป้่อนในเขตและปี 

หากคุณประกาศตวัแปรการนําเสนอในพรอมต์แผงควบคมุ ตวัแปรนี้จะสามารถใชใ้นการอา้งองิในส่วนต่างๆ ของรายงาน 
คา่ทีป้่อนทีพ่รอมต์แผงควบคมุจะสามารถปรากฏอยู่ในผลลพัธ์ของคาํขอซึง่ถูกแสดงทีแ่ผงควบคุม (โดยการใชต้วัแปรการนําเสนอ) 

หลงัจากทีคุ่ณไดส้รา้งพรอมต์แผงควบคมุ ใหบ้นัทกึพรอมต์ไวใ้นโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั หลงัจากทีคุ่ณบนัทกึพรอมต์แผงควบคุมแลว้ คณุสามารถเพิม่พรอมต์ในแผงควบคุมได ้

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการสรา้งและแกไ้ขพรอมต์สาํหรบัแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคณุตอ้งมสีทิธิ ์จดัการแผงควบคมุ 

ในการสร้างพรอมต์สาํหรบัแผงควบคุมแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

2 คลกิทีล่งิค ์ออกแบบการวเิคราะห์ 

3 ในวนิโดวป์ระเภทเรือ่ง ใหค้ลกิทีป่ระเภทเรือ่งใดๆ แลว้คลกิทีไ่อคอน พรอมต์แผงควบคุมใหม ่ทีด่า้นบนของสว่น 

รายการของพืน้ทีห่วัเรือ่งจะปรากฏขึน้ 

4 จากรายการของพืน้ทีห่วัเรือ่ง ใหเ้ลอืกพืน้ทีห่วัเรือ่งทีป่ระกอบดว้ยคอลมัน์ทีคุ่ณตอ้งการใชเ้ป็นฟิลเตอร ์

เพจพรอมต์แผงควบคุม จะปรากฏขึน้ 

หมายเหตุ: หากคอลมัน์ถูกรวมอยูใ่นพรอมต์ฟิลเตอรค์อลมัน์ในคาํขอทีก่าํหนดดว้ยแลว้ จะตัง้คา่เป็นฟิลเตอรใ์นกลอ่งโตต้อบจดัทาํ/แกไ้ขฟิลเตอรด์ว้ย 
เพือ่ใหพ้รอมต์แผงควบคมุฟิลเตอร์คาํขอทีก่าํหนด การตัง้คา่ใหเ้ป็น พรอมต์ จะไมฟิ่ลเตอรล์่วงหน้าในคอลมัน์ปจัจุบนั ทกุคอลมัน์ในพรอมต์แผงควบคมุจะตอ้งมาจากพืน้ทีห่วัเรือ่งเดยีวกนั 
และทุกคอลมัน์ในพรอมต์แผงควบคุมจะตอ้งอยู่ในคาํขอทีก่าํหนดซึง่คุณตอ้งการใหพ้รอมต์แผงควบคมุฟิลเตอร์ 

5 ในรายการดรอปดาวน์ ขอบเขต ในเพจพรอมต์แผงควบคุม ใหร้ะบุวา่พรอมต์แผงควบคมุจะใชก้บัแผงควบคมุทัง้หมด หรอืเพจแผงควบคมุ  

6 ในการเลอืกคอลมัน์ทีจ่ะใชเ้ป็นฟิลเตอรใ์นพรอมต์แผงควบคมุ ใหค้ลกิทีช่ ือ่คอลมัน์ในกรอบการเลอืก  
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คณุสามารถเพิม่ไดห้ลายคอลมัน์ในพรอมต์แผงควบคมุหนึง่พรอมต์ หากคุณตอ้งการลบคอลมัน์ออกจากพรอมต์ ใหค้ลกิที ่ลบ ของคอลมัน์นัน้ 

หมายเหตุ: จํานวนของคอลมัน์ทีคุ่ณรวมไวใ้นพรอมต์แผงควบคุมจะมผีลกบัประสทิธภิาพ ตวัอย่างเชน่ คอลมัน์ทีแ่สดงคา่ในรายการดรอปดาวน์จะตอ้งมกีารสง่คาํขอไปทีเ่ซริฟ์เวอร ์
Oracle CRM On Demand เพือ่ป็อปปเูลทรายการ ขอแนะนําใหค้ณุจํากดัจํานวนของคอลมัน์ไวท้ีเ่กา้คอลมัน์หรอืน้อยกวา่ 

7 เลอืกตวัเลอืกต่อไปนี้:  

a คลกิปุ่ม แกไ้ขสตูร เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบแกไ้ขสตูรของคอลมัน์ ซึง่คุณสามารถแกไ้ขสตูรของคอลมัน์ได ้ 

b เลอืกเครือ่งหมายทีค่ณุตอ้งการใชจ้ากรายการดรอปดาวน์ เครือ่งหมาย  

c เลอืกประเภทการควบคมุเพือ่ระบุวธิทีีผู่ใ้ชเ้ลอืกคา่สาํหรบัฟิลเตอร์  

ตวัเลอืกคอืการเลอืกคา่จากปฏทินิ รายการดรอปดาวน์ หรอืรายการคา่ต่างๆ หรอืการพมิพล์งไปทีก่ลอ่งขอ้ความแกไ้ข 

d หากคุณเลอืกรายการดรอปดาวน์ 

 ในรายการแสดง ใหร้ะบุคา่ทีค่ณุตอ้งการใหป้รากฏในรายการดรอปดาวน์ (คณุสามารถแสดงคา่ทัง้หมด หรอืสรา้งคาํสัง่ SQL เพือ่จํากดัรายการดรอปดาวน์ใหแ้สดงเฉพาะบางคา่) 

 ในการจํากดัตวัเลอืกดว้ยคอลมัน์ซึง่ข ึน้อยู่กบัการเลอืกของผูใ้ชใ้นคอลมัน์กอ่นหน้านี้ ใหเ้ลอืกทีช่อ่งทาํเครือ่งหมาย จํากดั  

e ในรายการ คา่ดฟีอลต ์ใหเ้ลอืกคา่ทีคุ่ณตอ้งการใหผู้ใ้ชเ้หน็ในตอนแรก  

คณุสามารถแสดงคา่ดฟีอลต์ของรายงาน ตวัเลอืกทัง้หมด หรอืคา่เฉพาะ หากคุณเลอืกคา่เฉพาะ ฟิลด์จะปรากฏใหคุ้ณสามารถป้อนคา่ได้ 

f ในรายการตวัแปรชดุ คณุสามารถเลอืกทีจ่ะป็อปปเูลทตวัแปรสาํหรบัพรอมต์แผงควบคุมโดยใชต้วัแปรแบบการนําเสนอ 

หากคุณไมต่อ้งการประกาศชือ่ตวัแปรของพรอมต์นี้ ใหเ้ลอืก ไมม่ ี 

หากคุณเลอืกทีจ่ะประกาศตวัแปรของพรอมต์นี้ใหเ้ป็นตวัแปรแบบการนําเสนอ ฟิลด์เพิม่เตมิจะปรากฏขึน้ทีค่ณุประกาศชือ่ตวัแปร  

ตวัอย่างเชน่ หากคณุเลอืกการนําเสนอจากรายการดรอปดาวน์ คณุอาจพมิพ ์myFavoriteRegion เพือ่ประกาศใหเ้ป็นตวัแปรแบบการนําเสนอ 
ตวัแปรทีป่ระกาศทีน่ีส่ามารถใชอ้า้งองิไดจ้ากคาํขอเมือ่ดูในแผงควบคมุ  

g ในกลอ่งขอ้ความ ป้าย ใหพ้มิพช์ือ่เพือ่ใชเ้ป็นป้ายฟิลเตอร ์ 

หากคุณปลอ่ยใหก้ลอ่งขอ้ความป้ายวา่งไว ้ป้ายคอลมัน์จะถูกใชเ้ป็นป้ายฟิลเตอร์  

8 ในการเรยีงลาํดบัคอลมัน์ในพรอมต์ ใหค้ลกิลกูศรขึน้และลง  

การเรยีงลาํดบัคอลมัน์จะควบคุมการลาํดบัทีแ่สดงการเลอืกใหก้บัผูใ้ช ้

9 หากคุณตอ้งการใหพ้รอมต์ทีเ่ลอืกและพรอมต์อืน่ๆ ทีต่ามมา ปรากฏขึน้ในบรรทดัใหมใ่นฟิลเตอร ์ใหค้ลกิทีช่อ่งทาํเครือ่งหมายในรายการกลุ่ม 

10 ในดูการตวัอย่างของการแสดงพรอมต์บนแผงควบคมุ ใหค้ลกิที ่ดูผลกอ่น (ถา้ม)ี 

ในการบนัทึกพรอมต์สาํหรบัแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 เมือ่คณุเสรจ็สิน้การสรา้งพรอมตแ์ผงควบคมุแลว้ ใหค้ลกิที ่บนัทกึ 

2 ทีก่ลอ่งโตต้อบ เลอืกโฟลเดอร ์ใหบ้นัทกึพรอมต์แผงควบคุมไวใ้นโฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั และตัง้ชือ่ทีม่คีวามหมายใหก้บัพรอมต์แผงควบคมุ  

คณุอาจจะตอ้งการระบุในชือ่วา่พรอมต์แผงควบคุมนี้ใชก้บัแผงควบคมุทัง้หมดหรอืใชก้บัเพจแผงควบคมุ 

หมายเหตุ: หากคุณบนัทกึพรอมต์แผงควบคุมในโฟลเดอรส์ว่นตวั คณุจะไมส่ามารถเพิม่พรอมต์ใหก้บัแผงควบคุมจนกวา่คณุจะยา้ยพรอมต์ไปทีโ่ฟลเดอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั 
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3 (ไมจ่ําเป็น) พมิพค์าํอธบิายในกลอ่งขอ้ความคาํอธบิาย 

ในการแก้ไขพรอมต์สาํหรบัแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

2 คลกิแคตตาลอ็ก แลว้ระบุตําแหน่งทีต่ัง้ของการวเิคราะห ์

3 คลกิทีล่งิค ์เปิดการวเิคราะห์ และคน้หาพรอมต์ในโฟลเดอรท์ีบ่นัทกึ 

4 คลกิทีพ่รอมต์แผงควบคมุเพือ่แกไ้ข 

ในการเพิม่พรอมต์ให้กบัแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟหรือเพจแผงควบคมุ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 จากกรอบการเลอืกในเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคมุ ในพืน้ที ่ขอ้มลูถูกบนัทกึ ใหน้าวเิกตไปทีโ่ฟลเดอรท์ีเ่กบ็พรอมต์แผงควบคุมทีค่ณุตอ้งการเพิม่พรอมต์ 

3 ลากและวางพรอมต์แผงควบคุมไปไวใ้นสว่นทีอ่ยู่ในเพจแผงควบคมุ 

หากขอบเขตของพรอมต์แผงควบคมุถูกตัง้คา่เป็น แผงควบคมุ พรอมต์แผงควบคุมนี้จะมผีลกบัเพจทกุเพจแผงควบคมุนี้ แต่จะไมป่รากฏในทุกเพจแผงควบคุม 
หากขอบเขตของแผงควบคุมถูกตัง้คา่เป็น เพจพรอมต์แผงควบคมุนี้จะมผีลเฉพาะกบัเพจทีค่ณุเพิม่พรอมต์ หากขอบเขตของพรอมต์แผงควบคมุถูกตัง้คา่เป็น แผงควบคมุ 
คา่ทีถู่กเลอืกสาํหรบัพรอมต์ระดบัแผงควบคมุจะแกไ้ขคา่ของพรอมต์แผงควบคุมระดบัเพจ 

 

การเปล่ียนคณุสมบติัของแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คณุสามารถตัง้คา่คณุสมบตัติ่างๆ สําหรบัแผงควบคมุทัง้หมด เชน่ รปูแบบทีใ่ช ้เป็นตน้ และคุณสามารถลบ จดัเรยีงใหม ่และซอ่นเพจได ้
การเปลีย่นคุณสมบตัขิองแผงควบคมุจะบนัทกึการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีคุ่ณไดท้าํไวก้บัเพจทีค่ณุใชง้านอยู่ 

ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการเข้าใช้เพจคณุสมบติัของแผงควบคุมสาํหรบัแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 นาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ 

สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ โปรดด ูการนาวเิกตโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ (โปรดดูที ่"การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคมุ" ในหน้า 
1087) 

2 คลกิไอคอนคณุสมบตัแิผงควบคมุ ใกลด้า้นบนของเพจโปรแกรมแกไ้ขแผงควบคุม 

 

เพจคณุสมบตัแิผงควบคุม จะปรากฏขึน้ 
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การเลือกรปูแบบให้กบัแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
รปูแบบจะควบคมุวธิกีารจดัรปูแบบของแผงควบคุมและผลลพัธ์สาํหรบัการแสดงผล ในเบือ้งตน้ ผลลพัธ์จะถูกจดัรปูแบบโดยใชค้า่ดฟีอลต์รปูแบบ Oracle CRM On Demand 
ไดจ้ดัเตรยีมรปูแบบทีส่รา้งไวล้่วงหน้าต่างๆ ซึง่คุณสามารถเลอืกได้ 

ในการเลือกรปูแบบสาํหรบัแผงควบคุมแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

 ในพืน้ทีค่ณุสมบตัทิัว่ไปของเพจคณุสมบตัแิผงควบคมุ ใหเ้ลอืกรปูแบบทีค่ณุตอ้งการใชจ้ากรายการดรอปดาวน์รปูแบบ  

การเพ่ิมคาํอธิบายให้กบัแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
คาํอธบิายจะถูกบนัทกึไวแ้ต่จะไมป่รากฏบนแผงควบคมุ 

ในการเพิม่คาํอธิบายให้กบัแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

 ป้อนคาํอธบิายของแผงควบคมุลงในกลอ่งขอ้ความคาํอธบิายในเพจคณุสมบตัแิผงควบคมุ  

การเปล่ียนช่ือ การลบ การจดัลาํดบัใหม่ และการซ่อนเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
หวัขอ้นี้แสดงขัน้ตอนซึง่อธบิายวธิกีารเปลีย่นชือ่ ลบ จดัลาํดบัใหม ่และซอ่นเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี พืน้ทีเ่พจแผงควบคุมของเพจคณุสมบตัแิผงควบคมุแสดงเพจต่างๆ ของแผงควบคุม 
เพจเหลา่นี้จะถูกจดัเรยีงตามลาํดบัเดยีวกนักบัแทบ็ของเพจ 

เมือ่คณุเปลีย่นชือ่แผงควบคุม คณุสามารถเกบ็รกัษาการอา้งองิของผูใ้ชใ้หก้บัชือ่เดมิ การดําเนนิการนี้จะสรา้งชอ็ตคทัของชือ่เดมิซึง่จะชี้ไปยงัแผงควบคมุทีเ่ปลีย่นชือ่ในแคตตาลอ็กการนําเสนอ 

หากคุณกาํลงัทาํงานกบัเพจแผงควบคมุ คณุสามารถซอ่นเพจจากผูใ้ชอ้ืน่ๆ ได ้จนกวา่การเปลีย่นแปลงของคณุจะเสรจ็สมบูรณ์  

คาํเตือน: คณุไมส่ามารถยกเลกิการดําเนนิการซึง่จะอธบิายในขัน้ตอนตอ่ไปนี้ไดด้ว้ยการคลกิ ยกเลกิ 

ในการเปลีย่นชือ่เพจแผงควบคมุแบบอินเตอร์แอคทีฟ 

 ในสว่นเพจแผงควบคุมของเพจคณุสมบตัแิผงควบคมุ คลกิไอคอนเปลีย่นชือ่ เพือ่เปิดเพจเปลีย่นชือ่รายการ และทาํตามคาํแนะนําทีแ่สดงในเพจนัน้  

ในการลบเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

 ในสว่นเพจแผงควบคุมของเพจคณุสมบตัแิผงควบคมุ คลกิไอคอนลบ และยนืยนัการลบเมือ่พรอมต์ปรากฏขึน้  

ในการจดัลาํดบัเพจแผงควบคมุแบบอินเตอร์แอคทีฟใหม่ 

 ในการยา้ยเพจแผงควบคมุขึน้ในรายการ คลกิลูกศรขึน้สาํหรบัเพจในสว่นเพจแผงควบคมุของเพจคุณสมบตัแิผงควบคุม 

ในแผงควบคมุ แทบ็สาํหรบัเพจจะยา้ยไปทางซา้ย 

 ในการยา้ยเพจแผงควบคมุลงในรายการ คลกิลูกศรลงสาํหรบัเพจในสว่นเพจแผงควบคมุของเพจคณุสมบตัแิผงควบคมุ 

ในแผงควบคมุ แทบ็สาํหรบัเพจจะยา้ยไปทางขวา 
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ในการซ่อนเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

 ในสว่นเพจแผงควบคุมของเพจคณุสมบตัแิผงควบคมุ เลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายซอ่นเพจ ใหก้บัเพจ 

เพจจะยงัคงมองเหน็ไดส้าํหรบัผูใ้ชใ้ดๆ ทีก่าํลงัดูเพจนี้ในปจัจุบนั 

หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเปลีย่นสทิธิใ์นเพจแผงควบคุม ไอคอนความปลอดภยัในสว่นเพจแผงควบคมุของเพจคณุสมบตัแิผงควบคมุถูกปิดการใชง้านอยู่ 

ในการเปลีย่นสกลุเงินทีแ่สดงในเพจแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

 เลอืกเมนูสกลุเงนิ และเลอืกสกลุเงนิใหมส่าํหรบัรายงาน 

ในการใชฟ้งักช์นันี้ คณุตอ้งรวมพรอมต์แผงควบคุมสกลุเงนิทีใ่ชง้านของบรษิทัทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าในแผงควบคุม สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่ขอ้มลูทีส่รา้งไวล้่วงหน้า เชน่ 
พรอมต์แผงควบคุมในแผงควบคุม โปรดดูที ่การจดัทาํพรอมต์สาํหรบัแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีในการวเิคราะห ์(ในหน้า 1099) 
เมือ่คณุเพิม่พรอมต์แผงควบคุมทีส่รา้งไวล้่วงหน้านี้แลว้ ใหเ้ลอืกเมนูสกลุเงนิ และเลอืกสกลุเงนิใหม่สาํหรบัรายงาน 
ฟิลดส์กลุเงนิทัง้หมดในแผงควบคมุจะไดร้บัการอปัเดตเพือ่แสดงสกลุเงนิทีถู่กเลอืก รายการสกุลเงนิจะจํากดัเฉพาะสกลุเงนิทีม่กีารกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นเทา่นัน้ 

 

การเปล่ียนช่ือหรือคาํอธิบายของแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน ในการจดัทาํและแกไ้ขแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี บทบาทของคุณตอ้งมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคุม  

ในการเปลีย่นชือ่หรือคาํอธิบายของแผงควบคุมแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 

1 เปิดแผงควบคมุ 

2 ในเพจแผงควบคมุ ใหค้ลกิลงิคจ์ดัการแผงควบคุม 

3 ในเพจจดัการแผงควบคุม คลกิลงิคแ์กไ้ขของแผงควบคุมทีคุ่ณตอ้งการเปลีย่นแปลง 

4 ในเพจการแกไ้ขแผงควบคมุ ใหเ้ปลีย่นชือ่หรอืคาํอธบิายตามตอ้งการแลว้คลกิ บนัทกึ 
 

การแสดงแผงควบคมุในการวิเคราะห์ 
Oracle CRM On Demand มแีผงควบคุมทีส่รา้งไวล้่วงหน้า ซึง่จะจดักลุ่มรายงานเป็นประเภทฟงักช์นัและธุรกจิต่างๆ ซึง่รวมถงึ ลกูคา้ ประสทิธผิลของการตลาด ภาพรวม ไปป์ไลน์ 
ประสทิธผิลของการขาย และ บรกิาร หากบทบาทของคณุมสีทิธิ ์เขา้ใชแ้ผงควบคมุการวเิคราะห์ - ดูแผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้า คณุจะสามารถดูแผงควบคุมเหลา่นี้ได ้นอกจากนี้ 
หากบทบาทของคณุมสีทิธิ ์จดัการแผงควบคุม คุณจะสามารถจดัทาํแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟีได ้

หวัขอ้นี้อธบิายวธิใีนการแสดงแผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าและแบบอนิเตอรแ์อคทฟี 

หมายเหตุ: หากบทบาทของคณุไมอ่นุญาตใหคุ้ณดูรายงานบางประเภทในแผงควบคุมได ้หรอืถา้รายงานถูกลบไปหลงัจากทีถู่กเพิม่ไวใ้นแผงควบคุม 
จะมขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏขึน้ในแผงควบคมุในบรเิวณทีร่ายงานนัน้ควรจะแสดงอยู่ 

ในการแสดงแผงควบคมุ 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 
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2 เลอืกแผงควบคมุทีคุ่ณตอ้งการแสดง ในกรอบลา่สดุหรอืแคตตาลอ็ก 

3 คลกิ แสดง 

แผงควบคมุจะปรากฏขึน้ 

การซ่อนแผงควบคมุท่ีสร้างไว้ล่วงหน้า 
หากบทบาทของคณุมสีทิธิใ์นการจดัการแผงควบคุม คณุจะสามารถซอ่นแผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าสาํหรบับทบาทอืน่ๆ ได ้คณุไมส่ามารถซอ่นแผงควบคุมแต่ละแผงสาํหรบับทบาทผูใ้ช ้
แต่คณุสามารถซอ่นแผงควบคุมทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าทัง้หมดหรอืแสดงแผงควบคุมทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าทัง้หมดได ้

หากบรษิทัของคุณไมม่แีผงควบคุมทีก่าํหนดเอง ผูใ้ชท้ีม่บีทบาททีส่ามารถเขา้ใชแ้ผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าจะมเีฉพาะแผงควบคุมดฟีอลต์อยู่ในรายการดรอปดาวน์เลอืกแผงควบคมุ 
หากไม่มแีผงควบคุมทีก่าํหนดเองหรอืทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าซึง่ผูใ้ชน้ัน้ใชไ้ด ้รายการดรอปดาวน์เลอืกแผงควบคุมจะวา่งเปลา่ และหากผูใ้ชค้ลกิทีปุ่่มแสดง Oracle CRM On Demand 
จะแสดงขอ้ความวา่ เพจวา่ง 

ในการซ่อนแผงควบคุมทีส่ร้างไว้ล่วงหน้าทัง้หมดสาํหรบับทบาท 

1 นาวเิกตไปที ่การจดัการ การจดัการผูใ้ชแ้ละการควบคุมการเขา้ใช ้จากนัน้นาวเิกตไปที ่การจดัการบทบาท 

2 คลกิที ่แกไ้ข สาํหรบับทบาททีเ่ลอืก 

3 คลกิที ่ขัน้ตอน - 4 สทิธิ ์

4 ยกเลกิการเลอืกชอ่งทาํเครือ่งหมายสาํหรบัสทิธิใ์นการเขา้ใชแ้ผงควบคมุการวเิคราะห์ - ดูแผงควบคมุทีส่รา้งไวล้่วงหน้า ในชนดิการวเิคราะห์ 

หวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
โปรดดูขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหวัขอ้ต่อไปนี้: 

 การจดัการแผงควบคุม (ในหน้า 1085) 
 

การเปล่ียนลาํดบัแผงควบคมุ 
คณุสามารถเปลีย่นลาํดบัการปรากฏของแผงควบคมุทีส่รา้งไวล้่วงหน้าและทีก่าํหนดเองได ้

ในการเปลีย่นลาํดบัแผงควบคมุ 

1 เปิดแผงควบคมุ 

2 คลกิที ่ลาํดบัแผงควบคมุ 

เพจแสดงลาํดบัแผงควบคมุจะปรากฏขึน้ 

3 การคลกิปุ่มลกูศรซา้ยและลกูศรขวาจะเป็นการยา้ยแผงควบคุมจากรายการ แผงควบคุมทีส่รา้งไวล้่วงหน้าทีใ่ชไ้ด ้ไปยงัรายการ แผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้าทีจ่ะปรากฏ 

หมายเหตุ: จํานวนสงูสดุของแผงควบคมุทีส่ามารถแสดงในรายการ คอื 300 หากคุณจดัทาํแผงควบคุมมากกวา่นี้ แผงควบคุมจะไม่แสดงในรายการ 
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4 ในการจดัเรยีงลาํดบั ใหค้ลกิปุ่มลูกศรขึน้และลูกศรลง 

5 การคลกิปุ่มลกูศรซา้ยและลกูศรขวาจะเป็นการยา้ยแผงควบคุมจากรายการ แผงควบคุมทีก่าํหนดเองทีใ่ชไ้ด ้ไปยงัรายการ แผงควบคุมทีก่าํหนดเองทีจ่ะปรากฏ 

6 ในการจดัเรยีงลาํดบั ใหค้ลกิปุ่มลูกศรขึน้และลูกศรลง 

7 คลกิ บนัทกึ 

หากคุณเปลีย่นชือ่แผงควบคุมทีก่ําหนดเอง ระบบจะลบแผงควบคมุนัน้ออกจากรายการแผงควบคุมทีก่าํหนดเองทีจ่ะปรากฏ คณุตอ้งแกไ้ขลาํดบัแผงควบคุมเพือ่ใหแ้ผงควบคมุนัน้ปรากฏขึน้อกีครัง้ 

 
 

เก่ียวกบัการนาวิเกตท่ีแนะนําในแผงควบคมุแบบอินเตอรแ์อคทีฟ 
การนาวเิกตทีแ่นะนําสามารถช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจประเดน็ทางธุรกจิและกาํหนดการดําเนนิการทีเ่หมาะสมได ้โดยแนะนําการสาํรวจผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากรายงาน 
เมือ่การนาวเิกตทีแ่นะนําองิกบัสถานการณ์จําลองทีพ่บบ่อยและแนวทางปฏบิตัทิีด่ที ีส่ดุสาํหรบัอุตสาหกรรมหรอืหน่วยงานของคุณ 
ผูใ้ชจ้ะสามารถดูและวเิคราะหป์ระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งไดโ้ดยนาวเิกตไปยงัชดุผลลพัธ์ทีเ่กีย่วขอ้ง แผงควบคมุอืน่ หรอื URL การนาวเิกตทีแ่นะนําจะกาํหนดโดยใชโ้ปรแกรมแกไ้ขแผงควบคุม 

การนาวเิกตทีแ่นะนํามสีามประเภท: 

 การนาวเิกตทีแ่นะนําโดยใชก้ารเชือ่มโยงแบบสแตตกิ เมือ่ระบุใหแ้ก่คาํขอ ผลลพัธ์บนแผงควบคมุจะแสดงการเชือ่มโยงไปยงัคาํขอ แผงควบคมุหรอื URL อืน่เสมอ เชน่ 
รายงานทีแ่สดงแนวโน้มเกีย่วกบัขอ้บกพรอ่งของความพงึพอใจลกูคา้จะปรากฏพรอ้มการเชือ่มโยงไปยงัรายงานทีแ่สดงความพงึพอใจของลกูคา้ตามสายผลติภณัฑเ์สมอ 

 การนาวเิกตทีแ่นะนําโดยใชก้ารเชือ่มโยงตามเงือ่นไข เมือ่ระบุใหแ้ก่คาํขอ การเชือ่มโยงไปยงัคาํขอ แผงควบคมุหรอื URL อืน่จะปรากฏขึน้กต็่อเมือ่ผลลพัธ์ตรงตามเกณฑท์ีก่าํหนดเทา่นัน้ เชน่ 
หากจํานวนคาํขอบรกิารทีส่าํคญัทีเ่ปิดอยู่เกนิขดีจาํกดั ชดุผลลพัธ์จะมลีงิคไ์ปยงัรายงานแสดงความพงึพอใจของลกูคา้ตามพนักงาน 

 การนาวเิกตทีแ่นะนําโดยใชส้ว่นตามเงือ่นไข สว่นแผงควบคมุทัง้หมดจะปรากฏตามผลลพัธ์ทีแ่สดงของคาํขอทีร่ะบุเฉพาะ เชน่ หากผลลพัธ์แสดงยอดขายลดลง 15 
เปอรเ์ซน็ต์หรอืเพิม่ข ึน้ในสปัดาห์ทีแ่ลว้ สว่นแผงควบคมุทีม่ลีงิคไ์ปยงัรายงานและเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏขึน้  

การแสดงการเชือ่มโยงแบบสแตตกิ โดยทัว่ไปไม่สง่ผลกระทบต่อเวลาในการเรยีกแผงควบคมุ การแสดงลงิคห์รอืสว่นตามเงือ่นไขอาจสง่ผลกระทบต่อเวลาในการเรยีกแผงควบคุม 
สาํหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรมแกไ้ข แผงควบคุม ดูที ่การเพิม่และการแสดงขอ้มลูในเพจแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟี (ในหน้า 1088) 
 

การจดัการการแสดงข้อมูลแผงควบคมุในการวิเคราะห ์
หากคุณมสีทิธิจ์ดัการแผงควบคมุและสทิธิจ์ดัการบทบาทและการเขา้ใชใ้นบทบาทของคณุ คณุจะสามารถควบคุมความพรอ้มใชง้าน (การแสดงขอ้มลู) ของแผงควบคมุแต่ละรายการได ้
คณุสามารถระบุการแสดงขอ้มลูไดต้ามบทบาทผูใ้ช ้ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเลอืกแผงควบคมุและอนุญาตใหบ้ทบาทผูใ้ชว้า่ดว้ยพนักงานบรกิารและผูจ้ดัการฝา่ยบรกิารแสดงแผงควบคุมดงักลา่วได้ 

หากคุณไมเ่คยระบุการแสดงขอ้มลูใหก้บัแผงควบคมุมากอ่น แผงควบคมุจะไมจ่ํากดัการแสดงขอ้มูลและสามารถแสดงผลใหก้บัผูใ้ชท้ัง้หมดได ้ผูดู้แลระบบและผูใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง 
จะสามารถเขา้ใชง้านแผงควบคมุไดต้ลอดเวลา แมว้า่ไม่มกีารใหส้ทิธิเ์ขา้ใชง้านแกบ่ทบาทของผูใ้ชด้งักลา่วกต็าม 

หมายเหตุ: สทิธิ ์เขา้ใชแ้ผงควบคมุการวเิคราะห์ - ดูแผงควบคมุทีส่รา้งไวล้ว่งหน้า มหีน้าทีค่วบคมุการเขา้ใชง้านแผงควบคุมทีส่รา้งไวล้่วงหน้าของผูใ้ช ้
แต่สทิธิน์ี้จะไมส่ง่ผลกบัการเขา้ใชแ้ผงควบคมุทีก่ําหนดเองของผูใ้ช ้

ในการระบุการแสดงข้อมูลแผงควบคมุ 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

2 คลกิแผงควบคมุในกรอบ จดัการ 
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3 นาวเิกตไปยงัโฟลเดอรท์ีม่แีผงควบคุม เชน่ โฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทั 

4 เลอืกแผงควบคมุจากรายการ และคลกิแกไ้ขเพือ่แสดงเพจ การแสดงขอ้มลูแผงควบคุม 

5 คลกิที ่เพิม่บทบาท 

6 ในเพจบทบาททีเ่กีย่วขอ้ง ใหค้ลกิเลอืกถดัจากบทบาทแต่ละรายการทีต่อ้งมกีารเขา้ใชใ้นแผงควบคมุทีเ่ลอืก 

7 เมือ่การเพิม่บทบาทเสรจ็สิน้ คลกิ ตกลง 

8 เมือ่ตอ้งการกลบัไปยงัเพจจดัการการแสดงขอ้มลูแผงควบคุม ใหค้ลกิลงิคก์ลบัไปทีจ่ดัการการแสดงขอ้มลูแผงควบคมุ 

ในการลบการแสดงข้อมูลแผงควบคมุของบทบาท 

1 คลกิทีแ่ทบ็การวเิคราะห์ 

2 คลกิแผงควบคมุในกรอบ จดัการ 

3 นาวเิกตไปยงัโฟลเดอรท์ีม่แีผงควบคมุ เชน่ โฟลเดอรใ์ชร้ว่มกนัในบรษิทั 

4 เลอืกแผงควบคมุจากรายการ และคลกิแกไ้ขเพือ่แสดงเพจ รายละเอยีดแผงควบคมุ 

5 ในกรอบบทบาททีเ่กีย่วขอ้ง ใหค้ลกิลบถดัจากบทบาทเพือ่ลบออก 

6 คลกิ ตกลง เพือ่ยนืยนัการลบ 

7 เมือ่การแกไ้ขบทบาทเสรจ็สิน้ คลกิที ่ตกลง 

8 เมือ่ตอ้งการกลบัไปยงัเพจจดัการการแสดงขอ้มลูแผงควบคุม ใหค้ลกิลงิคก์ลบัไปทีจ่ดัการการแสดงขอ้มลูแผงควบคมุ 

หากคุณลบบทบาททัง้หมดออกจากรายการบทบาท แผงควบคมุจะไมถู่กจํากดัอกีต่อไป และสามารถแสดงขอ้มลูไดส้าํหรบัผูใ้ชท้กุราย 
 

หมายเหตกุารใช้งานเก่ียวกบัประเภทเร่ือง 
หวัขอ้นี้แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทเรือ่งวนัทีแ่ละเวลา รวมถงึชว่งโควตา้ 

ประเภทเร่ืองวนัท่ีและเวลา 
ชว่งเวลาในรายงานของคณุอาจจะใชป้ฏทินิการเงนิของบรษิทัของคุณ ซึง่อาจแตกต่างจากปฏทินิมาตรฐาน ตวัอย่างเชน่ ปีการเงนิของบรษิทัของคุณอาจเริม่ตน้ในวนัที ่1 มถิุนายนของปีปฏทินิแต่ละปี 
หากบรษิทัของคุณเพิง่เปลีย่นปีปฏทินิการเงนิใน Oracle CRM On Demand คณุจะตอ้งตรวจดูการวเิคราะหป์ระวตัอิย่างระมดัระวงัหากมกีารวเิคราะห์ครอบคลุมหลายปี 
ขอ้มลูในรายงานทีใ่ชป้ฏทินิการเงนิกอ่นหน้าจะไมส่ามารถจดัเรยีงกบัขอ้มลูทีใ่ชป้ฏทินิการเงนิใหมไ่ด ้
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ช่วงโควต้า 
รายงานทีม่ขีอ้มลูโควตา้แยกตามปีจะใชเ้ดอืนทีปิ่ดบรษิทัของปี แต่ในหน้าจอโควตา้ ปีจะแสดงเดอืนทีเ่ริม่ต้นของชว่งโควตา้ ซึง่ต่างจากรายงาน ตวัอย่างเชน่ หากชว่งโควตา้เริม่จากเดอืนพฤศจกิายน 
2009 ถงึเดอืนมกราคม 2010 แลว้ หน้าจอโควตา้จะแสดงปีเป็น 2009 แต่รายงานจะแสดงปีเป็น 2010 
 

แผงควบคมุท่ีสร้างไว้ล่วงหน้า - แผงควบคมุลูกค้า 
แผงควบคมุลูกคา้มขีอ้มลูเกีย่วกบัลูกคา้ทีก่าํหนด และมกีารวเิคราะหต์ามยอดขายทีปิ่ด ยอดขายทีค่าดหวงั และแอททรบิวิสถติปิระชากร คณุสามารถฟิลเตอรก์ารวเิคราะหเ์หลา่นี้ไดต้าม: 

 ไตรมาสการเงนิ 

 ปีการเงนิ 

 พืน้ที ่

 อุตสาหกรรม 

 ระดบัการรายงาน 

หลงัจากปรบัคา่ฟิลเตอร ์ใหค้ลกินําไปใช ้เพือ่นําการเลอืกฟิลเตอรใ์หม่ไปใชใ้นการวเิคราะห์ 

เมือ่ตอ้งการแสดงแผงควบคุมลกูคา้ในแทบ็การวเิคราะห ์เลอืกเมนูแผงควบคมุ แลว้เลอืกลูกคา้ 
 

แผงควบคมุท่ีสร้างไว้ล่วงหน้า - แผงควบคมุภาพรวม 
แผงควบคมุภาพรวมมขีอ้มลูเกีย่วกบัภาพรวมของการขาย ประสทิธภิาพการบรกิาร ลกูคา้อนัดบัตน้ๆ และโอกาสทางการขาย คณุสามารถฟิลเตอร์การวเิคราะหเ์หลา่นี้ไดต้าม: 

 ไตรมาสการเงนิ 

 ปีการเงนิ 

 พืน้ที ่

หลงัจากปรบัคา่ฟิลเตอร ์ใหค้ลกินําไปใช ้เพือ่นําการเลอืกฟิลเตอรใ์หม่ไปใชใ้นการวเิคราะห์ 

เมือ่ตอ้งการแสดงแผงควบคุมภาพรวมในแทบ็การวเิคราะห ์เลอืกเมนูแผงควบคมุ แลว้เลอืก ภาพรวม 
 

แผงควบคมุท่ีสร้างไว้ล่วงหน้า - แผงควบคมุไปป์ไลน์ 
แผงควบคมุไปป์ไลน์มขีอ้มลูเกีย่วกบัยอดขายทีค่าดหวงั ยอดขายทีปิ่ด คณุภาพและการกระจายของไปป์ไลน์ ลกูคา้ และรวมการวเิคราะหต์ามยอดขายทีปิ่ด ยอดขายทีค่าดหวงั 
และแอททรบิวิสถติปิระชากร คณุสามารถฟิลเตอรก์ารวเิคราะหเ์หลา่นี้ไดต้าม: 

 ไตรมาสการเงนิ 

 ปีการเงนิ 

 อุตสาหกรรม 

 ขนาดการซือ้ขาย 

 ไตรมาสการเงนิของไปป์ไลน์ 
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 ปีการเงนิของไปป์ไลน์ 

หลงัจากปรบัคา่ฟิลเตอร ์ใหค้ลกินําไปใช ้เพือ่นําการเลอืกฟิลเตอรใ์หม่ไปใชใ้นการวเิคราะห์ 

เมือ่ตอ้งการแสดงแผงควบคุมไปป์ไลน์ในแทบ็การวเิคราะห์ เลอืกเมนูแผงควบคมุ แลว้เลอืก ไปป์ไลน์ 
 

แผงควบคมุท่ีสร้างไว้ล่วงหน้า - แผงควบคมุประสิทธิผลของการขาย 
แผงควบคมุประสทิธผิลของการขายมขีอ้มลูเกีย่วกบัดลีของคณุ คณุสามารถฟิลเตอร์การวเิคราะหเ์หลา่นี้ไดต้าม: 

 ไตรมาสการเงนิ 

 ปีการเงนิ 

 พืน้ที ่

 อุตสาหกรรม 

 ระดบัการรายงาน 

หลงัจากปรบัคา่ฟิลเตอร ์ใหค้ลกินําไปใช ้เพือ่นําการเลอืกฟิลเตอรใ์หม่ไปใชใ้นการวเิคราะห์ 

เมือ่ตอ้งการแสดงแผงควบคุมประสทิธผิลของการขายในแทบ็การวเิคราะห ์เลอืกเมนูแผงควบคมุ แลว้เลอืก ประสทิธผิลของการขาย 
 

แผงควบคมุท่ีสร้างไว้ล่วงหน้า - แผงควบคมุประสิทธิผลของการตลาด 
แผงควบคมุประสทิธผิลของการตลาดมขีอ้มลูเกีย่วกบัแคมเปญ และรวมการวเิคราะหส์าํหรบัแคมเปญทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้ อายุของลดี สถานะการตดิตาม แนวโน้มทรพัยากรของลดี 
และจํานวนโอกาสทางการขาย คณุสามารถฟิลเตอรก์ารวเิคราะหเ์หลา่นี้ไดต้าม: 

 ไตรมาสการเงนิ 

 ปีการเงนิ 

หลงัจากปรบัคา่ฟิลเตอร ์ใหค้ลกินําไปใช ้เพือ่นําการเลอืกฟิลเตอรใ์หม่ไปใชใ้นการวเิคราะห์ 

เมือ่ตอ้งการแสดงแผงควบคุมประสทิธผิลของการตลาดในแทบ็การวเิคราะห์ เลอืกเมนูแผงควบคุม แลว้เลอืก ประสทิธผิลของการตลาด 
 

แผงควบคมุท่ีสร้างไว้ล่วงหน้า -  แผงควบคมุบริการ 
แผงควบคมุบรกิารมขีอ้มลูเกีย่วกบัระดบัการขายและความภกัดขีองลกูคา้ คณุสามารถฟิลเตอรก์ารวเิคราะหเ์หลา่นี้ไดต้าม: 

 ไตรมาสการเงนิ 

 ปีการเงนิ 

 สถานะ 

หลงัจากปรบัคา่ฟิลเตอร ์ใหค้ลกินําไปใช ้เพือ่นําการเลอืกฟิลเตอรใ์หม่ไปใชใ้นการวเิคราะห์ 

เมือ่ตอ้งการแสดงแผงควบคุมบรกิารในแทบ็การวเิคราะห์ เลอืกเมนูแผงควบคมุ แลว้เลอืก บรกิาร 
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การทาํงานกบั Briefing Book 
Briefing Book คอืคอลเลคชนัการวเิคราะหแ์ละเพจแผงควบคุมทีคุ่ณสรา้งในชว่งเวลาหนึ่ง ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถสรา้ง Briefing Book สาํหรบัคาํขอบรกิาร 
และในแต่ละเดอืนจะมกีารเพิม่การวเิคราะหค์าํขอบรกิารลา่สดุใน Briefing Book นัน้ จากนัน้คณุสามารถเปิด Briefing Book และดูวา่คาํขอบรกิารเปลีย่นไปอย่างไรในชว่งเวลาหนึง่ 
คณุสามารถเอก็ซป์อรต์ Briefing Book ในรปูแบบ PDF หรอื MHTML เพือ่แบ่งปนักบัผูอ้ ืน่ได ้

เพจการวเิคราะหแ์ละแผงควบคุมทีค่ณุเพิม่ลงใน Briefing Book แต่ละรายการสามารถไดร้บัการอปัเดต (เนื้อหาทีร่เีฟรชดว้ยขอ้มลูลา่สดุในแต่ละครัง้ทีค่ณุเปิด Briefing Book) 
หรอืสแนปชอท (เนื้อหาจะยงัคงเดมิ) ใชส้แนปชอทเพือ่รกัษาขอ้มลูสาํหรบัการเปรยีบเทยีบเมือ่เวลาผา่นไป 

ตารางต่อไปนี้แสดงผลของสทิธิใ์นการดําเนนิการทีค่ณุทาํได้: 

สิทธ์ิ ดาวน์โหลด (PDF และ 
MHTML) 

จดัการ Briefing 
Book ใน โฟลเดอรข์องฉัน 

จดัการ Briefing Book ใน 
โฟลเดอรที์ใ่ช้ร่วมกนั 

เขา้ใชก้ารวเิคราะห์ V3 ใช ่   

จดัการรายงานส่วนบุคคล ใช ่ ใช ่  

จดัการรายงานทีก่าํหนดเอง ใช ่ ใช ่ ใช ่

โปรดทราบวา่ขอ้มลูของเพจการวเิคราะหแ์ละแผงควบคุมทีคุ่ณเพิม่ลงใน Briefing Book จะไดร้บัผลกระทบจากการตัง้คา่พมิพแ์ถวของออบเจกต์ การตัง้คา่พมิพแ์ถวสามารถพบไดใ้นกลอ่งโตต้อบ 
ตวัเลอืกพมิพแ์ละเอก็ซป์อรต์ ในแทบ็ ผลลพัธ ์สาํหรบัการวเิคราะหแ์ต่ละครัง้และในเพจ แผงควบคมุ ในเมนูเครือ่งมอื และคุณสามารถตัง้คา่เป็นแสดงผลหรอืทัง้หมดได ้ถา้ พมิพแ์ถว ไดร้บัการตัง้คา่เป็น 
แสดงผล เฉพาะแถวทีแ่สดงผลใหก้บัผูใ้ชท้ีเ่พิม่การวเิคราะห์หรอืเพจแผงควบคุมใน Briefing Book เทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏขึน้ ถา้ พมิพแ์ถว ไดร้บัการตัง้คา่เป็น ทัง้หมด แถวทัง้หมดจะปรากฏใน 
Briefing Book 

คณุสามารถทาํงานต่อไปนี้กบั Briefing Book: 

 การจดัทาํ Briefing Book (ในหน้า 1109) 

 การเพิม่การวเิคราะหใ์น Briefing Book (ในหน้า 1110) 

 การเพิม่เพจแผงควบคมุใน Briefing Book (ในหน้า 1111) 

 การแกไ้ข Briefing Book (ในหน้า 1113) 

 การแสดงและการเอก็ซป์อรต์ Briefing Book (ในหน้า 1114) 
 

การจดัทาํ Briefing Book 
คณุสามารถสรา้ง Briefing Book ไดม้ากเทา่ทีค่ณุตอ้งการ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถสรา้ง Briefing Book สาํหรบัแต่ละแผนกการขายในบรษิทัของคณุ Briefing Book 
สาํหรบัผลติภณัฑ์แต่ละรายการ เป็นตน้ 

เมือ่ต้องการจดัทาํ Briefing Book ใหมจ่ากการวิเคราะห์ทีบ่นัทึกหรือเพจแผงควบคมุ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก 

2 เมือ่ตอ้งการเพิม่การวเิคราะห์ ใหท้าํตามขัน้ตอนเหลา่นี้: 

a นาวเิกตไปยงัการวเิคราะห์ 
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b ภายใตช้ือ่การวเิคราะห์ ใหค้ลกิขวา (หรอืเลอืกเมนูเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัประเภทการดู) และเลอืก เพิม่ลงใน Briefing Book 

3 เมือ่ตอ้งการเพิม่เพจแผงควบคมุ ใหท้าํตามขัน้ตอนเหลา่นี้: 

a นาวเิกตไปยงัเพจแผงควบคมุ 

b คลกิ รนั เพือ่รนัเพจแผงควบคมุ 

c เลอืกเมนูเครือ่งมอื แลว้เลอืก เพิม่ลงใน Briefing Book 

4 ในสว่นประเภทขอ้มลู ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ดงันี้: 

 อปัเดตได้ เมือ่คณุเปิด Briefing Book ในอนาคต ขอ้มลูของการวเิคราะหจ์ะอปัเดตดว้ยขอ้มลูลา่สดุ 

 สแนปชอท เมือ่คณุเปิด Briefing Book ในอนาคต ขอ้มลูของการวเิคราะหจ์ะเหมอืนกบัทีค่ณุเหน็ในขณะนี้ทุกประการ ซึง่จะทาํใหคุ้ณสามารถบนัทกึการวเิคราะหไ์ดต้ามทีเ่ป็น 
เพือ่ทีค่ณุจะสามารถเปรยีบเทยีบกบัการวเิคราะหเ์ดยีวกนัทีร่นัในเวลาอืน่ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเพิม่สแนปชอทของการวเิคราะหเ์ดยีวกนัในทุกเดอืนเป็นเวลาหนึง่ปี 
และคุณจะสามารถประเมนิการเปลีย่นแปลงรายเดอืนได ้

5 ในสว่น ตดิตามลงิคก์ารนาวเิกต Briefing Book ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ต่อไปนี้ ลงิค์การนาวเิกตคอืลงิคจ์ากสว่นขอ้มลูของ Briefing Book ไปยงัสว่นเฉพาะภายใน 
Briefing Book การดําเนินการนี้เหมอืนกบัการทาํไฮเปอรล์งิคใ์นสารบญัไปยงับทต่างๆ ในหนังสอื คณุกาํหนดลงิคก์ารนาวเิกตในขัน้ตอนภายหลงั 

 ไม ่ไมร่วมลงิค์การนาวเิกตใน Briefing Book 

 ใช่ รวมลงิค์การนาวเิกตใน Briefing Book ถา้คณุเลอืก ใช ่คณุตอ้งระบุจํานวนลงิคใ์นการตดิตามดว้ย (สงูสดุหา้รายการ) 

6 ใสข่อ้ความอธบิายของ Briefing Book 

7 คลกิ เรยีกดู เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบ บนัทกึเป็น 

8 เลอืกตําแหน่งทีต่ัง้สาํหรบั Briefing Book ในฟิลด์ชือ่ ใหใ้สช่ือ่สาํหรบั Briefing Book นี้ แลว้คลกิ ตกลง เพือ่ปิดกลอ่งโตต้อบบนัทกึเป็น 

9 ในกลอ่งโตต้อบ บนัทกึเนื้อหา Briefing Book ใหค้ลกิ ตกลง 

Oracle CRM On Demand จะแสดงขอ้ความวา่ออบเจกต์ทีเ่ลอืกไดเ้พิม่ลงใน Briefing Book แลว้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Briefing Book ใหดู้ที:่ 

 การทาํงานกบั Briefing Book (ในหน้า 1109) 

 การเพิม่การวเิคราะหใ์น Briefing Book (ในหน้า 1110) 

 การเพิม่เพจแผงควบคมุใน Briefing Book (ในหน้า 1111) 

 การแกไ้ข Briefing Book (ในหน้า 1113) 

 การแสดงและการเอก็ซป์อรต์ Briefing Book (ในหน้า 1114) 

 
 

การเพ่ิมการวิเคราะห์ใน Briefing Book 
คณุสามารถเพิม่การวเิคราะหห์ลายรายการลงใน Briefing Book ได ้เมือ่เพิม่การวเิคราะหล์งใน Briefing Book ขอ้มลูทีม่อียู่ของสมดุบนัทกึนัน้จะไมถู่กเขยีนทบัหรอืแทนที ่
จะมกีารเพิม่การวเิคราะหใ์หมเ่ป็นออบเจกต์แยกต่างหากภายใน Briefing Book ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเปิดการวเิคราะหเ์ดยีวกนัของทกุเดอืนและบนัทกึสแนปชอทการวเิคราะห์นัน้ใน 
Briefing Book การทาํเชน่นี้ทาํใหค้ณุสามารถตดิตามวา่ผลลพัธ์ของการวเิคราะหเ์ดยีวกนัในชว่งเวลาหนึง่แตกต่างกนัอย่างไร 
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เมือ่ต้องการเพิม่การวิเคราะห์ทีบ่นัทึกลงใน Briefing Book ทีมี่อยู่ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก 

2 นาวเิกตไปยงัการวเิคราะห์ 

3 ภายใตช้ือ่การวเิคราะห์ ใหค้ลกิขวา (หรอืเลอืกเมนูเพิม่เตมิ ขึน้อยู่กบัประเภทการดู) และเลอืก เพิม่ลงใน Briefing Book 

4 ในสว่นประเภทขอ้มลู ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ดงันี้: 

 อปัเดตได้ เมือ่คณุเปิด Briefing Book ในอนาคต ขอ้มลูของการวเิคราะหจ์ะอปัเดตดว้ยขอ้มลูลา่สดุ 

 สแนปชอท เมือ่คณุเปิด Briefing Book ในอนาคต ขอ้มลูของการวเิคราะหจ์ะเหมอืนกบัทีค่ณุเหน็ในขณะนี้ทุกประการ ซึง่จะทาํใหคุ้ณสามารถบนัทกึการวเิคราะหไ์ดต้ามทีเ่ป็น 
เพือ่ทีค่ณุจะสามารถเปรยีบเทยีบกบัการวเิคราะหเ์ดยีวกนัทีร่นัในเวลาอื่น ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเพิม่สแนปชอทของการวเิคราะหเ์ดยีวกนัในทุกเดอืนเป็นเวลาหนึง่ปี 
และคุณจะสามารถประเมนิการเปลีย่นแปลงรายเดอืนได ้

5 ในสว่น ตดิตามลงิคก์ารนาวเิกต Briefing Book ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ต่อไปนี้ ลงิค์การนาวเิกตคอืลงิคจ์ากสว่นขอ้มลูของ Briefing Book ไปยงัสว่นเฉพาะภายใน 
Briefing Book การดําเนินการนี้เหมอืนกบัการทาํไฮเปอรล์งิคใ์นสารบญัไปยงับทต่างๆ ในหนังสอื คณุกาํหนดลงิคก์ารนาวเิกตในขัน้ตอนภายหลงั 

 ไม ่ไมร่วมลงิค์การนาวเิกตใน Briefing Book 

 ใช่ รวมลงิค์การนาวเิกตใน Briefing Book ถา้คณุเลอืก ใช ่คณุตอ้งระบุจํานวนลงิคใ์นการตดิตามดว้ย (สงูสดุหา้รายการ) 

6 คลกิ เรยีกดู เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบ บนัทกึเป็น 

7 นาวเิกตไปยงั Briefing Book ทีม่อียู ่แลว้เลอืก Briefing Book นัน้ คลกิ ตกลง เพือ่ปิดกลอ่งโตต้อบ บนัทกึเป็น 

8 ในกลอ่งโตต้อบ บนัทกึเนื้อหา Briefing Book ใหค้ลกิ ตกลง 

Oracle CRM On Demand จะแสดงขอ้ความวา่การวเิคราะหไ์ดเ้พิม่ลงใน Briefing Book แลว้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Briefing Book ใหดู้ที:่ 

 การทาํงานกบั Briefing Book (ในหน้า 1109) 

 การจดัทาํ Briefing Book (ในหน้า 1109) 

 การเพิม่เพจแผงควบคมุใน Briefing Book (ในหน้า 1111) 

 การแกไ้ข Briefing Book (ในหน้า 1113) 

 การแสดงและการเอก็ซป์อรต์ Briefing Book (ในหน้า 1114) 

 
 

การเพ่ิมเพจแผงควบคมุใน Briefing Book 
คณุสามารถเพิม่เพจแผงควบคมุหลายรายการลงใน Briefing Book ได ้ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเปิดเพจแผงควบคมุเดยีวกนัของทุกเดอืนและบนัทกึสแนปชอทของแผงควบคมุนัน้ใน 
Briefing Book การทาํเชน่นี้ทาํใหค้ณุสามารถตดิตามวา่ผลลพัธ์ของเพจแผงควบคมุเดยีวกนัในช่วงเวลาหนึง่แตกต่างกนัอย่างไร 

เมือ่ต้องการเพิม่เพจแผงควบคมุลงใน Briefing Book ทีมี่อยู่ 

1 ในแทบ็การวเิคราะห์ ใหค้ลกิแคตตาลอ็ก 
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2 นาวเิกตไปยงัเพจแผงควบคมุ 

3 เลอืกไอคอนเมนูทีม่มุบนขวาของแทบ็ภาพรวม แลว้เลอืก เพิม่ลงใน Briefing Book 

4 ในสว่นประเภทขอ้มลู ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ดงันี้: 

 อปัเดตได้ เมือ่คณุเปิด Briefing Book ในอนาคต ขอ้มลูของการวเิคราะหจ์ะอปัเดตดว้ยขอ้มลูลา่สดุ 

 สแนปชอท เมือ่คณุเปิด Briefing Book ในอนาคต ขอ้มลูของการวเิคราะหจ์ะเหมอืนกบัทีค่ณุเหน็ในขณะนี้ทุกประการ ซึง่จะทาํใหคุ้ณสามารถบนัทกึการวเิคราะหไ์ดต้ามทีเ่ป็น 
เพือ่ทีค่ณุจะสามารถเปรยีบเทยีบกบัการวเิคราะหเ์ดยีวกนัทีร่นัในเวลาอืน่ ตวัอย่างเชน่ คณุสามารถเพิม่สแนปชอทของการวเิคราะหเ์ดยีวกนัในทุกเดอืนเป็นเวลาหนึง่ปี 
และคุณจะสามารถประเมนิการเปลีย่นแปลงรายเดอืนได ้

5 ในสว่น ตดิตามลงิคก์ารนาวเิกต Briefing Book ใหเ้ลอืกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่ต่อไปนี้ ลงิค์การนาวเิกตคอืลงิคจ์ากสว่นขอ้มลูของ Briefing Book ไปยงัสว่นเฉพาะภายใน 
Briefing Book การดําเนินการนี้เหมอืนกบัการทาํไฮเปอรล์งิคใ์นสารบญัไปยงับทต่างๆ ในหนังสอื คณุกาํหนดลงิคก์ารนาวเิกตในขัน้ตอนภายหลงั 

 ไม ่ไมร่วมลงิค์การนาวเิกตใน Briefing Book 

 ใช่ รวมลงิค์การนาวเิกตใน Briefing Book ถา้คณุเลอืก ใช ่คณุตอ้งระบุจํานวนลงิคใ์นการตดิตามดว้ย (สงูสดุหา้รายการ) 

6 คลกิ เรยีกดู เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบ บนัทกึเป็น 

7 นาวเิกตไปยงั Briefing Book ทีม่อียู่ แลว้เลอืก Briefing Book นัน้ คลกิ ตกลง เพือ่ปิดกลอ่งโตต้อบ บนัทกึเป็น 

8 ในกลอ่งโตต้อบ บนัทกึเนื้อหา Briefing Book ใหค้ลกิ ตกลง 

Oracle CRM On Demand จะแสดงขอ้ความวา่เพจแผงควบคมุไดร้บัการเพิม่ลงใน Briefing Book แลว้ 

เมือ่ต้องการเพิม่ลิงคก์ารดาํเนินการเป็นลิงคก์ารนาวิเกต Briefing Book 

1 นาวเิกตไปยงัเพจแผงควบคมุ 

2 ในบานหน้าต่างออบเจกต์แผงควบคมุ ใหค้ลกิลงิค์การดําเนนิการ แลว้ลากลงในบานหน้าต่างทางขวา 

3 ในลงิคก์ารดําเนนิการ ใหค้ลกิไอคอนคุณสมบตัทิางดา้นขวาบน 

4 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัขิองลงิคก์ารดําเนนิการ ใหใ้สค่า่สาํหรบัขอ้ความและหวัขอ้ของลงิค์ 

5 คลกิไอคอน การดําเนนิการใหม ่แลว้เลอืก นาวเิกตไปยงัขอ้มลู BI 

6 ในกลอ่งโตต้อบ เลอืกขอ้มลู BI สาํหรบัการดําเนนิการ ใหเ้ลอืกการวเิคราะห์ และคลกิ ตกลง 

7 ในกลอ่งโตต้อบการดําเนนิการใหม่ ใหค้ลกิ ตกลง 

8 ในกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัขิองลงิคก์ารดําเนนิการ ใหเ้ลอืก เพิม่ลงใน Briefing Book แลว้คลกิ ตกลง 

9 ในบานหน้าต่างแผงควบคุม ใหค้ลกิไอคอน บนัทกึ 

10 เมือ่ตอ้งการทดสอบลงิค ์ใหค้ลกิไอคอน รนั 

เพจแผงควบคมุจะเปิดขึน้ และควรมลีงิคข์องคุณอยู ่ไอคอนทางดา้นซา้ยของลงิคค์วรเป็น Briefing Book คลกิลงิคเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่ลงิค์ทาํงานได ้เมือ่เสรจ็สิน้แลว้ ใหค้ลกิ ยอ้นกลบั 
เพือ่แสดงเพจแผงควบคมุ 



การทาํงานกบั Briefing Book 
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เมือ่คณุเพิม่เพจแผงควบคมุ (โดยทีก่ารตัง้คา่ ตดิตามลงิคก์ารนาวเิกต Briefing Book เป็น ใช)่ ลงใน Briefing Book เป้าหมายการนาวเิกต (การวเิคราะห)์ 
ทีเ่ลอืกไวใ้นกลอ่งโตต้อบ เลอืกการดําเนินการขอ้มลู BI สาํหรบัการดําเนนิการนัน้จะรวมอยู่ใน Briefing Book ดว้ย ดงันัน้เมือ่คุณดาวน์โหลด Briefing Book 
ลงิคก์ารนาวเิกตจะปรากฏขึน้ เมือ่คณุคลกิลงิค ์คณุจะนาวเิกตไปยงัการวเิคราะหท์ีร่ะบุ 

11 เมือ่ตอ้งการเพิม่เพจแผงควบคมุลงใน Briefing Book ใหเ้ลอืกเมนูในมมุขวาบน แลว้เลอืก เพิม่ลงใน Briefing Book 

12 ทาํตามคาํแนะนําดา้นบนเพือ่ทาํงานต่อไป 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Briefing Book ใหดู้ที:่ 

 การทาํงานกบั Briefing Book (ในหน้า 1109) 

 การจดัทาํ Briefing Book (ในหน้า 1109) 

 การเพิม่การวเิคราะหใ์น Briefing Book (ในหน้า 1110) 

 การแกไ้ข Briefing Book (ในหน้า 1113) 

 การแสดงและการเอก็ซป์อรต์ Briefing Book (ในหน้า 1114) 

 
 

การแก้ไข Briefing Book 
หลงัจากทีคุ่ณจดัทาํ Briefing Book และป็อปปเูลทกบัเพจการวเิคราะหแ์ละแผงควบคมุแลว้ คณุจะสามารถแกไ้ขเพือ่กาํหนดขอ้มลูเองได ้

เมือ่ต้องการแก้ไข Briefing Book 

1 ในแคตตาลอ็ก ใหค้น้หา Briefing Book และคลกิลงิค์แกไ้ข 

กลอ่งโตต้อบ แกไ้ข Briefing Book จะปรากฏขึน้ 

2 เมือ่ตอ้งการจดัลาํดบัออบเจกต์ใหมภ่ายใน Briefing Book ใหล้ากแลว้ปลอ่ยออบเจกต์ตามตอ้งการ 

3 เมือ่ตอ้งการแกไ้ขเพจการวเิคราะหห์รอืแผงควบคุม ใหเ้ลอืกจากรายการ และคลกิไอคอน แกไ้ข ทีด่า้นขวาบน 

4 ใหแ้กไ้ขคณุสมบตัเิพจของออบเจกต์ (ประเภทขอ้มลู ตดิตามลงิคก์ารนาวเิกต Briefing Book และคาํอธบิาย) 

5 คลกิ ตกลง เพือ่ปิดกลอ่งโตต้อบคณุสมบตัเิพจ 

6 คลกิ ตกลง เพือ่ปิดกลอ่งโตต้อบแกไ้ข Briefing Book 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Briefing Book ใหดู้ที:่ 

 การทาํงานกบั Briefing Book (ในหน้า 1109) 

 การจดัทาํ Briefing Book (ในหน้า 1109) 

 การเพิม่การวเิคราะหใ์น Briefing Book (ในหน้า 1110) 

 การเพิม่เพจแผงควบคมุใน Briefing Book (ในหน้า 1111) 

 การแสดงและการเอก็ซป์อรต์ Briefing Book (ในหน้า 1114) 
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การแสดงและการเอก็ซป์อรต์ Briefing Book 
คณุสามารถแสดงและเอก็ซป์อรต์ Briefing Book เป็นไฟล ์PDF หรอืไฟล ์Web Archive (MHTML) 

เมือ่ต้องการแสดงและเอก็ซ์ปอรต์ Briefing Book 

1 ในแคตตาลอ็ก ใหค้น้หา Briefing Book 

2 เมือ่ตอ้งการดาวน์โหลดและแสดง PDF ใหค้ลกิลงิค์ PDF 

Briefing Book จะดาวน์โหลดและเปิดเป็นเอกสาร PDF เอกสารนี้จะมเีพจสารบญั 

3 เมือ่ตอ้งการดาวน์โหลดและแสดง Briefing Book ในเวบ็เบราเซอร ์ใหค้ลกิ Web Archive (.mht) 

ใชก้ารควบคมุของเบราเซอร ์บนัทกึ Briefing Book ลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Briefing Book ใหดู้ที:่ 

 การทาํงานกบั Briefing Book (ในหน้า 1109) 

 การจดัทาํ Briefing Book (ในหน้า 1109) 

 การเพิม่การวเิคราะหใ์น Briefing Book (ในหน้า 1110) 

 การเพิม่เพจแผงควบคมุใน Briefing Book (ในหน้า 1111) 

 การแกไ้ข Briefing Book (ในหน้า 1113) 
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เกีย่วกบัประสทิธภิาพรายงาน - 1074 
เกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้สาํหรบัผูต้ดิต่อ - 273 
เกีย่วกบัผูต้ดิต่อทีปิ่ดกัน้ - 272 
เกีย่วกบัผูถ้อืบญัชกีารเงนิ - 661 
เกีย่วกบัฟงักช์นัการเชือ่มโยงแบบสมารท์และการแกป้ญัหาอตัโนมตั ิ- 88 
เกีย่วกบัฟิลดท์ีแ่สดงเป็นภาพ - 53 
เกีย่วกบัฟิลดท์ีต่่อกนั - 51 
เกีย่วกบัฟิลดท์ีป่กปิดได ้- 57 
เกีย่วกบัฟิลดพ์กิดัทางภมูศิาสตรใ์นประเภทเรคคอรด์ทีอ่ยู่ - 323 
เกีย่วกบัฟิลดร์ายการสาํหรบัเลอืก กลุ่มค่ารายการสาํหรบัเลอืก และฝา่ย - 55 
เกีย่วกบัมุมมองขัน้สงูสาํหรบัแทบ็ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง - 61 
เกีย่วกบัระยะเวลาของเซสชนั Oracle CRM On Demand - 160 
เกีย่วกบัรายการซํ้าเมื่อจดัทาํเรคคอรด์ - 151 
เกีย่วกบัรายชือ่ผูต้ดิต่อทีใ่ชบ่้อย - 266 
เกีย่วกบัลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส ์- 568 
เกีย่วกบัลาํดบัชัน้ - 967 
เกีย่วกบัวนัทาํงานและชัว่โมงทาํงานตามปฏิทนิ - 166 
เกีย่วกบัวซิารด์การแบ่งส่วน - 778 
เกีย่วกบัอนิเตอรเ์ฟซ - 28 
เงนิทุน - 470 
เพจเรคคอรด์รายการใชบ่้อย - 104 
เพจแกไ้ขหมายเหตุ - 133 
เพจการตัง้ค่าปฏทินิ - 195 
เพจจดัการรายการ - 119 
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เพจดรูายการ - 120 
เพจรายการเอกสารแนบ - 141 
เพจรายการกจิกรรมการตดิต่อ (Oracle Contact On Demand) - 

399 
เพจรายการทีใ่ชบ่้อย - 121 
เพจรายละเอยีดการตดิต่อ, วอยซเ์มล์ และอเีมล ์- 402 
เพจรายละเอยีดประมาณการ - 306 
เพจหมายเหตุ (รายการ) - 134 
เริม่ตน้ใชง้าน - 25 
แ 
แคมเปญ - 206 
แผงควบคุมการวเิคราะห ์- 1081 
แผงควบคุมทีส่รา้งไวล่้วงหน้า -  แผงควบคุมบรกิาร - 1108 
แผงควบคุมทีส่รา้งไวล่้วงหน้า - แผงควบคุมไปป์ไลน์ - 1107 
แผงควบคุมทีส่รา้งไวล่้วงหน้า - แผงควบคุมประสทิธผิลของการขาย - 1108 
แผงควบคุมทีส่รา้งไวล่้วงหน้า - แผงควบคุมประสทิธผิลของการตลาด - 1108 
แผงควบคุมทีส่รา้งไวล่้วงหน้า - แผงควบคุมภาพรวม - 1107 
แผงควบคุมทีส่รา้งไวล่้วงหน้า - แผงควบคุมลกูคา้ - 1107 
แผนการรบัส่งขอ้ความ - 605 
แผนทางการเงนิ - 667 
แผนที่ - 331 
แผนธุรกจิ - 342 
แอปพลเิคชนั - 426 
โ 
โปรแกรมคู่คา้ - 419 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละการตัง้ค่าบทบาทสาํหรบัการแปลงค่าการลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 

443 
โปรไฟลก์ารเขา้ใชแ้ละการตัง้ค่าบทบาทสาํหรบัการแปลงค่าลดี - 224 
โปรไฟล์ทางสงัคม - 406 
โปรไฟล์นายหน้า - 706 
โอกาสทางการขาย - 278 
โอกาสทางการขายของแผน - 358 
โฮมเพจของฉนั - 39 
ใ 
ใบสัง่ - 630 
ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ - 523 
ไ 
ไซน์อนิเป็นผูใ้ชใ้หม่ - 27 
ก 
กรมธรรม์ - 699 
กระบวนการเรยีกการเรยีกรอ้งสาํหรบัการแจ้งความสญูเสยีขัน้แรก - 680 
กระบวนการแกป้ญัหาคาํขอบรกิาร - 364 
กระบวนการแปลงลดีการประกนัภยัเป็นลกูค้าดว้ยโมเดลความสาํเรจ็ของผูผ้ลติ - 

682 
กระบวนการกระทบยอดสนิคา้คงคลงั - 538 
กระบวนการการจดัการโอกาสทางการขาย - 232 
กระบวนการการจดัการบรษิทั - 232 

กระบวนการของการจดัทาํคาํขอบรกิาร - 363 
กระบวนการจดัการแคมเปญ - 205 
กระบวนการจดัการการประมาณการสาํหรบัผูใ้ชท้ีเ่ป็นพนกังานขาย - 233 
กระบวนการจดัการการประมาณการสาํหรบัผูด้แูลระบบการประมาณการ - 234 
กระบวนการจดัการความสมัพนัธแ์บบเอเจนต-์นายหน้า - 681 
กระบวนการจดัการคาํขอบรกิาร - 681 
กระบวนการจดัการปฏทินิและกจิกรรม - 234 
กระบวนการจดัการผูต้ดิต่อ - 233 
กระบวนการจดัการลดี - 206 
กระบวนการทาํงานกบัคาํขอบรกิาร - 364 
กระบวนการปิดคาํขอบรกิาร - 364 
กระบวนการรบัสมคัรและสรา้งความสมัพนัธ์แบบเอเจนต-์นายหน้า - 680 
กระบวนการวางแผนการขายและจดัทาํงบประมาณ - 681 
กระบวนการวางแผนชอ่งทาง - 680 
กระบวนการวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - 513 
การเกบ็ขอ้มลูลดี - 222 
การเขา้ใชเ้ครื่องมอืขอ้มลูและเครื่องมอืการใชร่้วมกนั - 756 
การเขา้ใชเ้อกสารรลีสีของ Oracle CRM On Demand - 158 
การเขา้ใชแ้ผงควบคุมของฉนั - 1084 
การเขา้ใชแ้ผนที่สาํหรบัทีอ่ยู่ - 321 
การเขา้ใชโ้คช้กระบวนการขาย - 285 
การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัเรคคอรด์ทีคุ่ณเลอืก - 98 
การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัแผนธุรกจิ - 345 
การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบับรษิทั - 239 
การเชือ่มโยงเรคคอรด์กบัวตัถุประสงค์ - 350 
การเชือ่มโยงเรคคอรด์ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑก์บัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู - 628 
การเชือ่มโยงโปรแกรมกบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 460 
การเชือ่มโยงการทดสอบกบัการทดสอบอื่นๆ - 492 
การเชือ่มโยงการทดสอบกบัคอรส์และการรบัรอง - 491 
การเชือ่มโยงการทดสอบกบัผลติภณัฑ ์ชนิดผลติภณัฑ ์และทางแกป้ญัหา - 491 
การเชือ่มโยงการยอมรบักบัการยอมรบัอื่นๆ - 507 
การเชือ่มโยงการยอมรบักบัผลติภณัฑ ์ชนิดผลติภณัฑ ์และทางแกป้ญัหา - 507 
การเชือ่มโยงการรบัรองกบัการทดสอบและคอรส์ - 499 
การเชือ่มโยงการรบัรองกบัการรบัรองอื่นๆ - 500 
การเชือ่มโยงการรบัรองกบัผลติภณัฑ ์ชนิดผลติภณัฑ ์และทางแกป้ญัหา - 499 
การเชือ่มโยงการลงทะเบยีนขอ้ตกลงกบัโอกาสทางการขาย - 442 
การเชือ่มโยงขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑก์บัเรคคอรด์การรบัส่งขอ้ความสาํหรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัโ

ครงสรา้ง - 629 
การเชือ่มโยงขอ้มลูคาํขอตวัอย่างกบัการตดิต่อ - 564 
การเชือ่มโยงขอ้มลูตวัอย่างทีใ่หก้บัการตดิต่อ - 560 
การเชือ่มโยงขอ้มลูผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มูลกบัการตดิต่อ - 557 
การเชือ่มโยงขอ้มลูสนิคา้ส่งเสรมิการขายกบัการตดิต่อ - 562 
การเชือ่มโยงคอรส์กบัการทดสอบและการรบัรอง - 483 
การเชือ่มโยงคอรส์กบัคอรส์อื่นๆ - 484 
การเชือ่มโยงคอรส์กบัผลติภณัฑ ์ชนิดผลติภณัฑ ์และทางแกป้ญัหา - 483 
การเชือ่มโยงบรษิทัพอร์ตโฟลโิอ - 241 
การเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัโอกาสทางการขาย - 285 
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การเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัการลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 441 
การเชือ่มโยงผลติภณัฑก์บัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 459 
การเชือ่มโยงวตัถุประสงคก์ารตดิต่อ วตัถุประสงคก์ารตดิต่อถดัไป 

และผลลพัธก์บัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลูในการตดิต่อจากฝา่ยขาย - 622 
การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการโต้ตอบกบัลกูคา้ - 384 
การเปลีย่นแปลงโครงร่างแถบการดาํเนินการ - 753 
การเปลีย่นแปลงโครงร่างโฮมเพจ - 752 
การเปลีย่นแปลงการตัง้ค่าภาษาของคุณ - 738 
การเปลีย่นแปลงชดุรายการสาํหรบัประเภทเรคคอรด์ - 120 
การเปลีย่นแปลงตวัเลอืก PDF และการพมิพบ์นแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี - 

1098 
การเปลีย่นโครงร่างเพจรายละเอยีดของคุณ - 744 
การเปลีย่นคุณสมบตัขิองแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี - 1101 
การเปลีย่นชือ่การวเิคราะห ์- 811 
การเปลีย่นชือ่หรอืคาํอธบิายของแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี - 1103 
การเปลีย่นชือ่ออบเจกตข์องแผงควบคุม - 1097 
การเปลีย่นผูต้ดิต่อหลกัของบรษิทั - 238 
การเปลีย่นรหสัผา่น - 740 
การเปลีย่นลกัษณะทีแ่สดงของรายงานใน Analytics - 964 
การเปลีย่นลาํดบัแผงควบคุม - 1104 
การเปลีย่นสถานะการเป็นสมาชกิโปรแกรมคู่คา้ - 422 
การเปลีย่นสมุดบนัทกึหลกัทีก่าํหนดเองในเรคคอรด์ - 127 
การเปิดใชง้านและปิดใชง้านบรษิทัคู่คา้ - 416 
การเปิดการวเิคราะห ์แผงควบคุม การดาํเนินการ หรอืเงื่อนไข - 796 
การเพิม่เครดติใหก้บัเงนิทุน - 474 
การเพิม่เพจแผงควบคุมใน Briefing Book - 1111 
การเพิม่เพจในแผงควบคุมแบบอนิเตอร์แอคทฟี - 1087 
การเพิม่และการแสดงขอ้มลูในเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี - 1088 
การเพิม่ใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ - 271 
การเพิม่การแนะนํา - 269 
การเพิม่การทาํรายการตวัอย่างในงวดสนิคา้คงคลงั - 531 
การเพิม่การวเิคราะหใ์น Briefing Book - 1110 
การเพิม่ขอ้ความคาํอธบิายในผลลพัธ ์- 1025 
การเพิม่ขอ้ความส่วนเพิม่ใหก้บัผลลพัธ์ - 1020 
การเพิม่ขอ้มลู DEA ในทีอ่ยู่ผูต้ดิต่อ - 316 
การเพิม่ขอ้มลูทีบ่นัทกึในแคตตาลอ็กการนําเสนอในเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อค

ทฟี - 1094 
การเพิม่ความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งขอ้ความ - 614 
การเพิม่คอลมัน์ในรายงาน - 969 
การเพิม่คาํอธบิายในรายงานโดยใชมุ้มมองคาํอธบิาย - 1022 
การเพิม่ชือ่ใหก้บัผลลพัธ ์- 992 
การเพิม่ตารางใหก้บัผลลพัธ์ - 993 
การเพิม่ทางแกป้ญัหาในคาํขอบรกิาร - 368 
การเพิม่ประสทิธภิาพ - 1075 
การเพิม่ผูเ้ขา้ร่วมขอเงนิทุน - 473 
การเพิม่ผูเ้ขา้ร่วมลงในการตดิต่อ - 554 
การเพิม่ผูใ้ชท้ี่ไดร้บัมอบหมาย - 742 

การเพิม่ผูต้ดิต่อหลายคนไปยงัการตดิต่อบรษิทั - 555 
การเพิม่พรอมตฟิ์ลเตอรค์อลมัน์ในการวเิคราะห ์- 1032 
การเพิม่พรอมตภ์าพในการวเิคราะห์ - 1033 
การเพิม่ฟิลเตอรล์งในคอลมัน์ในการวเิคราะห ์- 969 
การเพิม่มุมมองของโฟลเดอรแ์คตตาลอ็กการนําเสนอในเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอร์แ

อคทฟี - 1094 
การเพิม่มุมมองปฏทินิทีก่าํหนดเอง - 198 
การเพิม่รายการแผนรบัส่งขอ้ความ - 608 
การเพิม่ลงิคก์ารดาํเนินการในการวเิคราะห ์- 985 
การเพิม่ลงิคก์ารนาวเิกตที่แนะนําในเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี - 1091 
การเพิม่ลงิคข์อ้ความและลงิคภ์าพในเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี - 1092 
การเพิม่สมุดบนัทกึในแผนรบัส่งขอ้ความ - 607 
การเพิม่สมุดบนัทกึในงวดสนิคา้คงคลงั - 532 
การเพิม่สมุดบนัทกึในทางแกป้ญัหา - 377 
การเพิม่สนิคา้คงคลงัตวัอย่างในงวดสนิคา้คงคลงั - 531 
การเพิม่สนิคา้ทีท่าํรายการลงในการทาํรายการตวัอย่าง - 551 
การเพิม่หมายเหตุ - 132 
การเพิม่อเีมลจ์าก Microsoft Outlook และ Lotus Notes - 763 
การเริม่ตน้ใชง้านการวเิคราะห์ - 812 
การเรยีกคนืแอปพลเิคชนั - 430 
การเรยีกคนืคาํขอ MDF - 450 
การเรยีกคนืคาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 461 
การเรยีกรอ้ง - 683 
การเรยีงลาํดบัและการจดัลาํดบัคอลมัน์ - 988 
การเลกิใชแ้ถบเครื่องมอืการตดิต่อในเซสชนัเบราเซอร ์- 389 
การเลอืกเน้ือหาสาํหรบัการดาํเนินการ - 795 
การเลอืกโครงร่างเพจการรบัส่งขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง - 622 
การเลอืกประเภทเรื่อง - 819 
การเลอืกวตัถุประสงคก์ารตดิต่อหลกั วตัถุประสงคก์ารตดิต่อหลกัของครัง้ถดัไป 

หรอืผลลพัธห์ลกัสาํหรบัผลติภณัฑท์ีใ่หข้อ้มลู - 624 
การเสนอราคา - 637 
การเอก็ซป์อรต์เรคคอรด์ในรายการ - 122 
การเอก็ปอรต์ส่วน - 782 
การแกไ้ข Briefing Book - 1113 
การแกไ้ขความไม่ตรงกนัของการนบัทางกายภาพและทางอเิลก็ทรอนิกส ์- 552 
การแกไ้ขคุณสมบตัขิองพรอมต์แผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟีและรายงาน - 

1095 
การแกไ้ขคุณสมบตัคิอลมัน์ - 976 
การแกไ้ขตวัอย่างในสนิคา้ทีท่าํรายการ - 575 
การแกไ้ขฟิลดใ์นฟิลด์ทีต่่อกนั - 53 
การแกไ้ขรายการภายในเพจรายการ - 116 
การแกไ้ขลอ็ตตวัอย่างในสนิคา้ทีท่าํรายการ - 575 
การแนบไฟลแ์ละ URL กบัเรคคอรด์ - 138 
การแนบไฟลก์บัเรคคอรด์ผา่นฟิลดเ์อกสารแนบ - 142 
การแบ่งรายไดจ้ากโอกาสทางการขายระหวา่งสมาชกิของทมี - 293 
การแปลงการจาํกดัความรบัผดิชอบร่วมเป็นการจาํกดัความรบัผดิชอบหลายภาษา - 

595 
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การแปลงค่าการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ หรอืโอกาสทางการขาย - 
442 

การแปลงค่าบรษิทัเป็นบรษิทัคู่คา้ - 416 
การแปลงค่าลดีเป็นบรษิทั ผูต้ดิต่อ การลงทะเบยีนขอ้ตกลง หรอืโอกาสทางการขาย - 

223 
การแสดงแทบ็ของคุณ - 743 
การแสดงแผงควบคุมในการวเิคราะห ์- 1103 
การแสดงและการเอก็ซป์อรต์ Briefing Book - 1114 
การแสดงตวัอย่างเรคคอรด์ - 95 
การแสดงผลลพัธเ์ป็นเกจโดยใชมุ้มมองเกจ - 1015 
การแสดงผลลพัธใ์นแถบขอ้ความเลื่อน - 1028 
การแสดงผลลพัธใ์นกราฟ - 994 
การแสดงผลลพัธใ์นกราฟเป้าหมาย - 1024 
การแสดงผลลพัธก์ารวเิคราะหใ์น Pivot Table - 1007 
การแสดงฟิลเตอร์ทีใ่ชก้บัผลลพัธก์ารวเิคราะห ์- 1019 
การแสดงภาพในเพจรายละเอยีดเรคคอรด์ - 59 
การโทรตดิต่อ - 389 
การโอนความเป็นเจา้ของเรคคอรด์ - 124 
การใช ้Mail Merge for Word - 770 
การใช ้Oracle CRM On Demand Integration for Office - 

769 
การใชเ้ครื่องมอืเลอืกสมุดบนัทกึ - 88 
การใชเ้ดบติกบัเงนิทุน - 478 
การใชเ้รคคอรด์ร่วมกนั (ทมี) - 125 
การใชแ้คตตาลอ็ก - 785 
การใชก้รอบเรคคอรด์ในเพจรายการ - 118 
การใชก้ารคน้หาขัน้สงู - 76 
การใชก้ารจดัรปูแบบสาํหรบัแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี - 1096 
การใชง้านการเชือ่มโยงยานพาหนะในคาํขอบรกิาร - 719 
การใชง้านการจาํกดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง - 593 
การใชง้านการวเิคราะห์ - 808 
การใชง้านประเภทผลติภณัฑย์านพาหนะ - 720 
การใชท้ีอ่ยู่ร่วมกนัระหวา่งเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจาํหน่าย และคูค่า้ - 

314 
การใชป้ฏทินิร่วมกนั - 196 
การใชฟ้งักช์นัในการวเิคราะห์ - 1035 
การใชฟิ้ลดก์ารฟิลเตอรท์ี่ไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม - 966 
การใชร้ายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel - 774 
การใชว้ซิารด์การแบ่งส่วน - 778 
การใชส้ครปิตก์ารประเมนิ - 143 
การใชส้ครปิตก์ารประเมนิกจิกรรม - 199 
การใชส้ครปิตค์าํขอบรกิาร - 368 
การใชส้ครปิตค์ุณสมบตัลิดี - 221 
การใหต้วัอย่างในระหวา่งการตดิต่อจากฝา่ยขาย - 552 
การใหผู้ใ้ชส้ามารถเปลีย่นคอลมัน์ในรายงาน - 1022 
การใหส้ทิธิก์ารไซน์อนิแก่ฝา่ยใหบ้รกิารดา้นเทคนิค - 743 
การกระทบยอดงวดสนิคา้คงคลงั - 535 

การกาํหนดเครื่องมอืรายการตวัอย่าง - 762 
การกาํหนดเครื่องมอืรายการทีใ่ชบ่้อย - 760 
การกาํหนดเครื่องมอืรายงาน - 761 
การกาํหนดเครื่องมอืศนูยข์อ้ความ - 760 
การกาํหนดเป้าหมายผูต้ดิต่อสาํหรบัแคมเปญ - 209 
การกาํหนดโปรไฟลค์รวัเรอืน - 646 
การกาํหนดการนดัหมายกบัผูอ้ื่น - 190 
การขอการยอมรบั - 509 
การขอนบัสนิคา้คงคลงัระหวา่งดาํเนินการ - 533 
การขอรบัการรบัรอง - 501 
การขอรบัขอ้มลูหมายเหตุ - 135 
การขาย - 231 
การคน้หาเรคคอรด์ - 63 
การคน้หาเรคคอรด์โดยใชก้ารคน้หาคาํหลกัขัน้สงู - 90 
การคน้หาเรคคอรด์ในเพจรายการ - 83 
การคน้หาเรคคอรด์ในแถบการดาํเนินการ - 74 
การคน้หาเรคคอรด์ในวนิโดวก์ารคน้หา - 84 
การคน้หาทีอ่ยู่บนแผนที่ - 332 
การคน้หาบรษิทัคู่คา้ - 417 
การควบคุมการแสดงเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี - 1089 
การควบคุมการแสดงผลลพัธเ์มือ่ผูใ้ชด้ขูอ้มลูเพิม่เตมิในเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์

อคทฟี - 1095 
การคดัลอกเรคคอรด์ - 95 
การคดัลอกและการยา้ยออบเจกตก์ารวเิคราะห ์- 811 
การคดัลอกออบเจกตก์ารวเิคราะหจ์ากการทดสอบไปยงัโปรดกัชนั - 791 
การคาํนวณขนาดขอ้ตกลง - 441 
การคาํนวณยอดรวมของสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง - 537 
การจดัการ Call Center - 381 
การจดัการ Oracle Contact On Demand - 383 
การจดัการ PRM และไฮเทค - 413 
การจดัการเงนิทุน - 472 
การจดัการแคมเปญ - 209 
การจดัการแผงควบคุม - 1085 
การจดัการแผนทางการเงนิ - 668 
การจดัการแผนธุรกจิ - 344 
การจดัการแผนรบัส่งขอ้ความ - 607 
การจดัการแอปพลเิคชนั - 427 
การจดัการโควตา้ - 304 
การจดัการโควตา้ของคุณ - 739 
การจดัการโปรแกรมคู่คา้ - 421 
การจดัการโปรไฟล์ทางสงัคม - 408 
การจดัการโปรไฟล์นายหน้า - 708 
การจดัการโอกาสทางการขาย - 282 
การจดัการโอกาสทางการขายของแผน - 359 
การจดัการใบสัง่ - 632 
การจดัการใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ - 524 
การจดัการกรมธรรม์ - 701 
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การจดัการกบัปฏทินิและกจิกรรม - 169 
การจดัการการเป็นสมาชกิโปรแกรมคู่คา้ - 422 
การจดัการการเรยีกรอ้ง - 685 
การจดัการการแสดงขอ้มลูแผงควบคุมในการวเิคราะห ์- 1105 
การจดัการการขาย - 231 
การจดัการการจาํกดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง - 591 
การจดัการการตลาด - 205 
การจดัการการตดิต่อกลบั (เวบ็และโทรศพัท)์ - 391 
การจดัการการตดิต่อทางโทรศพัท์ - 387 
การจดัการการถอืครองบญัชกีารเงนิ - 666 
การจดัการการทดสอบ - 490 
การจดัการการทาํรายการตวัอย่าง - 546 
การจดัการการประกนัภยั - 679 
การจดัการการประมาณการ - 299 
การจดัการการปนัส่วน - 579 
การจดัการการปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP - 584 
การจดัการการยอมรบั - 506 
การจดัการการรบัรอง - 498 
การจดัการการลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 436 
การจดัการกจิกรรม - 518 
การจดัการขอ้ความวอยซเ์มล ์- 391 
การจดัการขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์- 628 
การจดัการครวัเรอืน - 645 
การจดัการความเสยีหาย - 693 
การจดัการความคุม้ครอง - 690 
การจดัการความมัง่คัง่ - 643 
การจดัการความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งขอ้ความ - 618 
การจดัการความสมัพนัธค์ู่คา้และไฮเทค - 413 
การจดัการคอรส์ - 482 
การจดัการคาํขอ MDF - 449 
การจดัการคาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 458 
การจดัการคาํขอตวัอย่าง - 601 
การจดัการคาํขอบรกิาร - 367 
การจดัการงวดสนิคา้คงคลงั - 530 
การจดัการตวัแทนจาํหน่าย - 713 
การจดัการตวับ่งชีเ้รคคอรด์สาํหรบัส่วนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง - 751 
การจดัการตวัอย่าง - 526 
การจดัการทรพัยส์นิประกนัภยั - 696 
การจดัการทางแกป้ญัหา - 375 
การจดัการทีอ่ยู ่- 312 
การจดัการบรกิารและการตดิต่อ - 363 
การจดัการบรษิทั - 236 
การจดัการบรษิทัของแผน - 353 
การจดัการบรษิทัคู่คา้ - 415 
การจดัการบรษิทัพอร์ตโฟลโิอ - 651 
การจดัการบญัชกีารเงนิ - 659 
การจดัการประสทิธผิลแคมเปญ - 211 

การจดัการผลติภณัฑท์างการเงนิ - 673 
การจดัการผลติภณัฑท์ีต่ ัง้ราคาพเิศษเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้ง - 465 
การจดัการผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ - 639 
การจดัการผูต้ดิต่อ - 258 
การจดัการผูต้ดิต่อของแผน - 356 
การจดัการผูถ้อืกรมธรรม์ - 705 
การจดัการผูถ้อืบญัชกีารเงนิ - 663 
การจดัการฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง - 698 
การจดัการยานพาหนะ - 718 
การจดัการรายการแผนรบัส่งขอ้ความ - 613 
การจดัการรายการทางการเงนิ - 677 
การจดัการรายการทีใ่ชบ่้อย - 786 
การจดัการรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงั - 541 
การจดัการลอ็ตตวัอย่าง - 587 
การจดัการลดี - 220 
การจดัการวตัถุประสงค์ - 349 
การจดัการสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง - 537 
การจดัการสนิคา้ทีท่าํรายการ - 574 
การจดัการสนิทรพัย์ - 330 
การจดัการสื่อทางสงัคม - 405 
การจดัการอเีมล ์- 392 
การจดัทาํ Briefing Book - 1109 
การจดัทาํเทมเพลท Mail Merge for Word - 772 
การจดัทาํเรคคอรด์ - 47 
การจดัทาํเรคคอรด์การปรบัปรุงสนิคา้คงคลงัใหม ่- 550 
การจดัทาํแผงควบคุม - 1083 
การจดัทาํแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟีในการวเิคราะห ์- 1086 
การจดัทาํและแกไ้ขรายการ - 110 
การจดัทาํแอปพลเิคชนั - 428 
การจดัทาํโปรแกรมคู่คา้ - 421 
การจดัทาํการเป็นสมาชกิโปรแกรมคู่คา้ - 422 
การจดัทาํการโอนตวัอย่าง - 547 
การจดัทาํการจาํกดัความรบัผดิชอบตวัอย่างร่วม - 592 
การจดัทาํการจาํกดัความรบัผดิชอบตวัอย่างหลายภาษา - 592 
การจดัทาํการตอบกลบัขอ้ความจากแผนรบัส่งขอ้ความ - 609 
การจดัทาํการตอบกลบัขอ้ความจากรายการแผนรบัส่งขอ้ความ - 614 
การจดัทาํการนดัหมายสาํหรบัหลายบรษิทั - 252 
การจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 436 
การจดัทาํการลงทะเบยีนขอ้ตกลงจากโอกาสทางการขาย - 292 
การจดัทาํกจิกรรม - 172 
การจดัทาํคาํขอตัง้ราคาพเิศษจากโอกาสทางการขาย - 291 
การจดัทาํจดหมายหรอือเีมลจ์าํนวนมากด้วย Mail Merge for Word - 

772 
การจดัทาํทีอ่ยู่ทีใ่ชร่้วมกนัขึน้ใหม่ในเรคคอร์ดบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจาํหน่าย 

หรอืคู่คา้ - 313 
การจดัทาํทีอ่ยู่ทีไ่ม่ไดใ้ชร่้วมกนัขึน้ใหม่ในเรคคอรด์บรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจาํหน่าย 

หรอืคู่คา้ - 318 
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การจดัทาํผลติภณัฑท์ี่ตัง้ราคาพเิศษเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้ง - 466 
การจดัทาํพรอมตส์าํหรบัแผงควบคมุแบบอนิเตอรแ์อคทฟีในการวเิคราะห ์- 1099 
การจดัทาํรายการใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ ์- 633 
การจดัทาํรายการตวัอย่างทีส่ญูหายและคน้พบ - 550 
การจดัทาํรายงานโดยใชร้ายงานและการวเิคราะหส์าํหรบั Excel - 775 
การจดัทาํรายงานการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัสาํหรบังวดสนิคา้คงคลงั - 533 
การจดัทาํส่วน - 780 
การจดัอนัดบัทางแกป้ญัหา - 377 
การจาํกดัเรคคอรด์กจิกรรมทีแ่สดง - 179 
การจาํกดัเรคคอรด์บรษิทัทีแ่สดงผล - 242 
การจาํกดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง - 589 
การดาวน์โหลดเทมเพลท Mail Merge for Word - 771 
การดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคาํขอเอก็ซป์อรต์ - 758 
การดาวน์โหลดการวเิคราะห์ - 809 
การดาวน์โหลดรายงานและการวเิคราะหส์าํหรบัเทมเพลท Excel - 775 
การดาวน์โหลดวซิารด์การแบ่งส่วน - 779 
การดาํเนินการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์เดยีว - 79 
การดาํเนินการคน้หาขัน้สงูสาํหรบัประเภทเรคคอรด์หลายประเภท - 82 
การดาํเนินการคน้หาพืน้ทีใ่กลเ้คยีง - 333 
การดงึขอ้มลู ID ไซน์อนิผูใ้ชห้รอืการรเีซต็รหสัผา่น - 159 
การดเูรคคอรด์ทีอ่ยู่จากบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรอืคู่คา้ - 320 
การดแูนวทางการตรวจสอบสาํหรบัเรคคอรด์ - 150 
การดแูละแกไ้ขประมาณการทีใ่ชส้กุลเงนิอื่น - 303 
การดกูารทาํรายการเบกิจ่าย - 551 
การดกูจิกรรม - 170 
การดขูอ้มลูบรกิารของ Oracle CRM On Demand - 157 
การดคูาํขอส่งออกขอ้มลูของคุณ - 757 
การดปูฏทินิของผูใ้ชอ้ื่น - 194 
การดปูระวตักิารโตต้อบ - 398 
การดปูระวตักิารประมาณการ - 303 
การดฟิูลดแ์นวทางการตรวจสอบ - 739 
การดรูายการงานกลุ่ม - 198 
การตรวจดขูอ้มลูตวัแทนของคุณ - 741 
การตรวจดอูเลติของคุณ - 41 
การตรวจสอบเวลาตดิต่อทีด่ทีีสุ่ด - 270 
การตรวจสอบเอเจนต์ - 398 
การตรวจสอบแผนการรบัส่งขอ้ความที่แนะนําสาํหรบักจิกรรม - 608 
การตรวจสอบการประมาณการ - 300 
การตรวจสอบกจิกรรมเงนิทุน - 478 
การตรวจสอบกจิกรรมการไซน์อนิ - 740 
การตรวจสอบกจิกรรมตวัอย่าง - 570 
การตรวจสอบขอ้มลูรายงาน - 807 
การตรวจสอบลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส์ - 568 
การตรวจสอบลดี - 221 
การตรวจสอบสถติขิองคุณ - 396 
การตลาด - 205 
การตัง้ค่าโฟลเดอรใ์นการวเิคราะห์ - 804 

การตัง้ค่าโหมดดผูลเรคคอรด์ก่อน - 737 
การตัง้ค่าการแสดงโฟลเดอรร์ายงานทีใ่ชร่้วมกนัของผูใ้ช ้- 805 
การตัง้ค่าคาํถามสาํหรบัการรกัษาความปลอดภยั - 741 
การตัง้ค่าธมีของคุณ - 737 
การตัง้ค่าปฏทินิของคุณ - 754 
การตัง้ค่าประเภทเรคคอรด์การคน้หาดฟีอลต์ของคุณ - 736 
การตัง้ค่ามุมมองปฏทินิดฟีอลตข์องคุณ - 196 
การตัง้ค่าสตูรของคอลมัน์ - 984 
การตดิต่อ - 379 
การตดิต่อ Oracle - 161 
การตดิตามกรมธรรม์หลกั - 702 
การตดิตามการเยีย่ม (การตดิต่อจากฝา่ยขาย) ลกูคา้ - 180 
การตดิตามการเรยีกรอ้งหลกั - 685 
การตดิตามขอ้มลูทางการเงนิของยานพาหนะ - 723 
การตดิตามความสนใจของผูต้ดิต่อ - 270 
การตดิตามความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทั - 243 
การตดิตามความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัและผูต้ดิต่อ - 244 
การตดิตามความสมัพนัธร์ะหวา่งผูต้ดิต่อ - 267 
การตดิตามคาํขอบรกิารสาํหรบัยานพาหนะ - 720 
การตดิตามคู่คา้และคู่แขง่ของบรษิทั - 247 
การตดิตามคู่คา้และคู่แขง่สาํหรบัโอกาสทางการขาย - 284 
การตดิตามบญัชกีารเงนิหลกั - 659 
การตดิตามประวตักิารขายของยานพาหนะ - 721 
การตดิตามประวตักิารบรกิารของยานพาหนะ - 722 
การตดิตามผลติภณัฑท์างการเงนิหลกั - 674 
การตดิตามผูไ้ดร้บัเชญิมายงักจิกรรม - 519 
การตดิตามผูต้ดิต่อหลกัของบญัชพีอร์ตโฟลโิอ - 652 
การตดิตามรายไดต้ามบรษิทั - 249 
การตดิตามรายไดต้ามผูต้ดิต่อ - 268 
การตดิตามสมาชกิในครวัเรอืน - 647 
การตดิตามสนิทรพัย์ - 248 
การถอืครองบญัชกีารเงนิ - 664 
การทดสอบ - 488 
การทาํเครื่องหมายการจาํกดัความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่าดฟีอลต์ - 593 
การทาํเครื่องหมายทีอ่ยู่ทีใ่ชร่้วมกนัเป็นตรวจสอบแลว้ - 315 
การทาํเครื่องหมายวา่งานเสรจ็สมบูรณ์ - 180 
การทาํโครงร่างขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูส่วนบุคคล - 745 
การทาํโครงร่างฟิลดใ์หเ้ป็นขอ้มลูส่วนบุคคล - 749 
การทาํใหข้อ้มลูปรากฏตามเงื่อนไขในเพจแผงควบคุมแบบอนิเตอรแ์อคทฟี - 1091 
การทาํใหคู้่คา้มองเหน็การทดสอบได ้- 492 
การทาํใหคู้่คา้มองเหน็การยอมรบัได ้- 508 
การทาํใหคู้่คา้มองเหน็การรบัรองได ้- 500 
การทาํใหคู้่คา้มองเหน็คอรส์ได ้- 484 
การทาํการวเิคราะหท์ีก่าํหนดเองใหเ้ป็นส่วนกลาง - 1034 
การทาํงานกบั Briefing Book - 1109 
การทาํงานกบั Oracle Social Network - 410 
การทาํงานกบัเพจปฏทินิ - 167 
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การทาํงานกบัเรคคอรด์ - 43 
การทาํงานกบัเอกสารแนบ - 136 
การทาํงานกบัแอปเพลต็ฟีด RSS - 42 
การทาํงานกบัโฮมเพจเงนิทุน - 470 
การทาํงานกบัโฮมเพจแคมเปญ - 207 
การทาํงานกบัโฮมเพจแผนทางการเงนิ - 667 
การทาํงานกบัโฮมเพจแผนธุรกจิ - 343 
การทาํงานกบัโฮมเพจแผนรบัส่งขอ้ความ - 606 
การทาํงานกบัโฮมเพจแอปพลเิคชนั - 426 
การทาํงานกบัโฮมเพจโปรแกรมคู่คา้ - 419 
การทาํงานกบัโฮมเพจโปรไฟล์ทางสงัคม - 407 
การทาํงานกบัโฮมเพจโปรไฟลน์ายหน้า - 707 
การทาํงานกบัโฮมเพจโอกาสของแผน - 358 
การทาํงานกบัโฮมเพจโอกาสทางการขาย - 280 
การทาํงานกบัโฮมเพจใบสัง่ - 630 
การทาํงานกบัโฮมเพจใบอนุญาตในรฐัของผูต้ดิต่อ - 523 
การทาํงานกบัโฮมเพจกรมธรรม์ - 700 
การทาํงานกบัโฮมเพจการเรยีกรอ้ง - 683 
การทาํงานกบัโฮมเพจการจาํกดัความรบัผดิชอบตวัอย่าง - 590 
การทาํงานกบัโฮมเพจการตดิต่อ - 382 
การทาํงานกบัโฮมเพจการถอืครองบญัชกีารเงนิ - 664 
การทาํงานกบัโฮมเพจการทดสอบ - 488 
การทาํงานกบัโฮมเพจการทาํรายการตวัอย่าง - 544 
การทํางานกบัโฮมเพจการทาํรายการทางการเงนิ - 676 
การทาํงานกบัโฮมเพจการประมาณการ - 298 
การทาํงานกบัโฮมเพจการปนัส่วน - 578 
การทาํงานกบัโฮมเพจการปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP - 582 
การทาํงานกบัโฮมเพจการยอมรบั - 504 
การทาํงานกบัโฮมเพจการรบัรอง - 497 
การทาํงานกบัโฮมเพจการลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 434 
การทาํงานกบัโฮมเพจการวเิคราะห ์- 783 
การทาํงานกบัโฮมเพจกจิกรรม - 516 
การทาํงานกบัโฮมเพจขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์- 626 
การทาํงานกบัโฮมเพจครวัเรอืน - 644 
การทาํงานกบัโฮมเพจความเสยีหาย - 691 
การทาํงานกบัโฮมเพจความคุม้ครอง - 688 
การทาํงานกบัโฮมเพจความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งขอ้ความ - 617 
การทาํงานกบัโฮมเพจคอรส์ - 481 
การทาํงานกบัโฮมเพจคาํขอ MDF - 447 
การทาํงานกบัโฮมเพจคาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 457 
การทาํงานกบัโฮมเพจคาํขอตวัอย่าง - 600 
การทาํงานกบัโฮมเพจคาํขอบรกิาร - 365 
การทาํงานกบัโฮมเพจคู่คา้ - 414 
การทาํงานกบัโฮมเพจงวดสนิคา้คงคลงั - 529 
การทาํงานกบัโฮมเพจตวัแทนจาํหน่าย - 711 
การทาํงานกบัโฮมเพจทรพัยส์นิประกนัภยั - 695 
การทาํงานกบัโฮมเพจทางแกป้ญัหา - 374 

การทาํงานกบัโฮมเพจทีอ่ยู่ - 310 
การทาํงานกบัโฮมเพจบรษิทั - 235 
การทาํงานกบัโฮมเพจบรษิทัของแผน - 352 
การทํางานกบัโฮมเพจบญัชกีารเงนิ - 658 
การทาํงานกบัโฮมเพจบญัชพีอรต์โฟลโิอ - 650 
การทาํงานกบัโฮมเพจผลติภณัฑท์างการเงนิ - 672 
การทาํงานกบัโฮมเพจผลติภณัฑท์ีปิ่ดกัน้ - 638 
การทาํงานกบัโฮมเพจผูต้ดิต่อ - 257 
การทาํงานกบัโฮมเพจผูต้ดิต่อของแผน - 355 
การทาํงานกบัโฮมเพจผูถ้อืกรมธรรม์ - 704 
การทาํงานกบัโฮมเพจผูถ้อืบญัชกีารเงนิ - 661 
การทาํงานกบัโฮมเพจฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง - 697 
การทาํงานกบัโฮมเพจยานพาหนะ - 716 
การทาํงานกบัโฮมเพจรายการแผนรบัส่งขอ้ความ - 612 
การทาํงานกบัโฮมเพจลอ็ตตวัอย่าง - 586 
การทาํงานกบัโฮมเพจลดี - 217 
การทาํงานกบัโฮมเพจวตัถุประสงค์ - 348 
การทาํงานกบัโฮมเพจสนิทรพัย์ - 329 
การทาํงานกบัโฮมเพจสื่อทางสงัคม - 404 
การทาํงานกบัรายการ - 105 
การทาํงานกบัรายการกจิกรรม - 175 
การทาํงานกบัรายการหมายเหตุ - 134 
การทาํงานกบัศนูยข์อ้ความ - 42 
การทาํงานร่วมกบัแอปพลเิคชนัอื่นๆ - 763 
การทาํรายการตวัอย่าง - 543 
การทาํรายการทางการเงนิ - 676 
การนบัเรคคอรด์ในรายการ - 122 
การนาวเิกตไปยงัโปรแกรมแก้ไข แผงควบคุม - 1087 
การบนัทกึการตอบกลบัแคมเปญ - 210 
การบนัทกึการนดัหมายเป็นไฟล ์iCalendar - 192 
การบนัทกึขอ้กาํหนดการรบัรองสาํหรบัการยอมรบั - 508 
การบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อเป็นเทมเพลท - 567 
การบนัทกึผูต้ดิต่อเป็นไฟล ์vCard - 266 
การปฏเิสธแอปพลเิคชนั - 430 
การปฏเิสธการเรยีกรอ้งสาํหรบัการตัง้ราคาพเิศษ - 464 
การปฏเิสธการเรยีกรอ้งสาํหรบัคาํขอ MDF - 453 
การปฏเิสธการลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 439 
การปฏเิสธคําขอ MDF - 451 
การปฏเิสธคาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 462 
การปฏเิสธลดี - 227 
การประเมนิแอปพลเิคชนั - 429 
การประเมนิทางแกป้ญัหา - 376 
การประกนัภยั - 679 
การประมวลผลการเรยีกรอ้ง - 477 
การประมวลผลคาํขอสาํหรบัทุน - 475 
การประมาณการ - 298 
การปรบัแต่งแอปพลเิคชนัของคุณ - 727 
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การปรบัแต่งตวัอย่างในการปนัส่วน - 580 
การปรบัการทาํรายการตวัอย่าง - 549 
การปรบัปรุงเรคคอรด์การปรบัปรุงสนิคา้คงคลงัทีม่อียู่ - 549 
การปรบัปรุงการตอบกลบัขอ้ความ - 188 
การปนัส่วน - 578 
การปนัส่วนตวัอย่างใหผู้ใ้ชป้ลายทาง - 580 
การปนัส่วนสาํหรบัผูต้ดิต่อ HCP - 582 
การปิดแคมเปญ - 211 
การปิดกัน้ผูต้ดิต่อ - 272 
การปิดคาํขอบรกิารทีแ่กไ้ขปญัหาแล้ว - 369 
การปิดงวดสนิคา้คงคลงั - 534 
การพมิพก์ารวเิคราะห์ - 808 
การพมิพข์อ้มลูทีป่รากฏขึน้บนเพจ - 156 
การฟิลเตอรร์ายการ - 115 
การยกเลกิแอปพลเิคชนั - 431 
การยกเลกิการลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 440 
การยกเลกิการส่งประมาณการ - 304 
การยกเลกิคาํขอ MDF - 452 
การยกเลกิคาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 463 
การยกระดบัคาํขอบรกิาร - 369 
การยอมรบั - 504 
การรวมเรคคอรด์ - 129 
การรวมการวเิคราะห์ - 1079 
การรวมผลลพัธจ์ากหลายรายงานโดยใชก้ารดาํเนินการเกีย่วกบัเซต็ - 989 
การระบุโอกาสทางการขายใหม ่- 283 
การระบุโอกาสทางการขายหลกัและย่อย - 291 
การระบุกจิกรรมใหแ้ก่พนกังานอื่น - 180 
การระบุค่าคงที ่- 1036 
การระบุคาํขอบรกิาร - 367 
การระบุบรษิทัใหม่ - 238 
การระบุบรษิทัย่อยพอรต์โฟลโิอ - 653 
การระบุบรษิทัหลกั - 242 
การระบุลดีใหม่ - 220 
การรนัฟงักช์นัการรวม - 1043 
การรบัเสน้ทางการขบัรถ - 335 
การรบัทราบการรบัการโอนตวัอย่างทัง้หมด - 547 
การรบัทราบการรบัการโอนตวัอย่างบางส่วน - 548 
การรบัทราบการรบัสนิคา้คงคลงัตวัอย่าง - 538 
การรบัรอง - 496 
การรบัส่งขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้ง - 620 
การรเีฟรชประมาณการ - 301 
การลงทะเบยีนในคอรส์ - 485 
การลงทะเบยีนการทดสอบ - 493 
การลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 434 
การลบและการเรยีกเรคคอรด์เดมิ - 148 
การลบแอปพลเิคชนั - 431 
การลบโปรแกรมคู่คา้ - 424 

การลบการเป็นสมาชกิโปรแกรมคู่คา้ - 423 
การลบการวเิคราะห ์- 810 
การลบทีอ่ยู่ทีใ่ชร่้วมกนั - 319 
การลบทีอ่ยู่ออกจากบรษิทั ผูต้ดิต่อ ตวัแทนจาํหน่าย หรอืคู่คา้ - 319 
การลบบรษิทัคู่คา้ - 417 
การลบผูใ้ชอ้อกจากกจิกรรม - 174 
การลบออบเจกตข์องแผงควบคุม - 1097 
การลงิคผ์ูต้ดิต่อกบับรษิทัหลายรายการ - 267 
การวางแผนการตดิต่อเป็นกลุ่ม - 185 
การวางแผนธุรกจิ - 339 
การวเิคราะห ์- 783 
การวเิคราะหไ์ปป์ไลน์ - 290 
การวเิคราะหก์ารตดิตามผลลดี - 227 
การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพบรษิทั - 253 
การวเิคราะหผ์ูต้ดิต่อ - 270 
การส่งเนื้อหาส่วนบุคคล - 604 
การส่งแอปพลเิคชนัเพื่ออนุมตั ิ- 428 
การส่งใบสัง่สาํหรบัผลติภณัฑ ์- 635 
การส่งการเรยีกรอ้งสาํหรบัคาํขอ MDF - 453 
การส่งการเรยีกรอ้งสาํหรบัคาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 464 
การส่งการลงทะเบยีนขอ้ตกลงเพื่อขออนุมตั ิ- 437 
การส่งการลงทะเบยีนขอ้ตกลงอกีครัง้ - 439 
การส่งขอ้มลูรายละเอยีดการตดิต่อสาํหรบัการตดิตามสนิคา้คงคลงั - 567 
การส่งคาํขอ MDF เพื่อขออนุมตั ิ- 449 
การส่งคาํขอตัง้ราคาพเิศษเพื่อขออนุมตั ิ- 460 
การส่งคนืการลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 439 
การส่งคนืคาํขอ MDF - 451 
การส่งคนืคาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 461 
การส่งประมาณการ - 303 
การส่งหมายเหตุใหก้บัผูใ้ชอ้ื่นๆ - 135 
การส่งอเีมลก์ารตลาดโดยใช ้Oracle Eloqua Engage - 273 
การสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคม - 403 
การสรา้งเงื่อนไข - 789 
การสรา้งการดาํเนินการ - 793 
การสรา้งฟิลเตอร์ - 788 
การสรุปกจิกรรมการตดิต่อ - 394 
การสิน้สุดงวดการลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 440 
การอเลติผูใ้ชเ้มื่อไม่มขีอ้มลู - 1030 
การอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ลอืกมุมมองเฉพาะโดยใชมุ้มมองเครื่องมอืเลอืกมุมมอง - 1023 
การอนุมตัแิละการเผยแพร่ทางแกป้ญัหา - 377 
การอนุมตักิารเรยีกรอ้งสาํหรบัการตัง้ราคาพเิศษ - 465 
การอนุมตักิารเรยีกรอ้งสาํหรบัคาํขอ MDF - 454 
การอนุมตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 438 
การอนุมตักิารสมคัร - 429 
การอนุมตัคิาํขอ MDF - 452 
การอนุมตัคิาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 463 
การออกแบบเงื่อนไข - 790 
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การออกแบบแผงควบคุม - 1083 
การออกแบบการดาํเนินการ - 792 
การออกแบบการวเิคราะห ์- 797 
การออกแบบพรอมตแ์ผงควบคุม - 1086 
การออกแบบฟิลเตอร ์- 788 
การออกจาก Oracle CRM On Demand - 162 
การอปัเดตเรคคอรด์การลงทะเบยีนการทดสอบ - 493 
การอปัเดตเรคคอรด์การลงทะเบยีนคอรส์ - 485 
การอปัเดตเรคคอรด์คาํขอการยอมรบั - 509 
การอปัเดตเรคคอรด์คาํขอการรบัรอง - 501 
การอปัเดตเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงจากเรคคอรด์หลกั - 104 
การอปัเดตกลุ่มเรคคอรด์ - 127 
การอปัเดตการลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 441 
การอปัเดตกจิกรรม - 173 
การอปัเดตความเป็นเจา้ของยานพาหนะ - 721 
การอปัเดตรายละเอยีดเรคคอรด์ - 97 
การอปัเดตรายละเอยีดส่วนบุคคลของคุณ - 728 
การอปัโหลดส่วน - 782 
การอมิปอรต์แอปพลเิคชนั - 431 
การอมิปอรต์ไฟล์ vCard - 265 
การอมิปอรต์ผูต้ดิต่อของคุณ - 260 
กจิกรรม - 516 
ข 
ขอ้กาํหนดของระบบสาํหรบั Oracle CRM On Demand - 161 
ขอ้ควรพจิารณาเมื่อมกีารแก้ไขฟิลดใ์นฟิลดท์ี่ต่อกนั - 52 
ขอ้ควรพจิารณาเมื่ออมิปอรต์ไฟล ์vCard ใน Oracle CRM On 

Demand - 264 
ขอ้บ่งใชผ้ลติภณัฑ ์- 626 
ขัน้ตอนที่ 1 

กาํหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ - 968 
ขัน้ตอนที่ 2 

การตรวจสอบผลลพัธ์และการจดัทาํโครงร่าง - 990 
ขัน้ตอนที่ 3 

การกาํหนดพรอมตก์ารวเิคราะห ์(ไม่จาํเป็น) - 1031 
ขัน้ตอนที่ 4 

การบนัทกึการวเิคราะห์ - 1034 
ค 
ครวัเรอืน - 643 
ความเสยีหาย - 691 
ความครอบคลุมของขอ้มลูแผนทีแ่ละการกาํหนดพกิดัทางภมูศิาสตร์ - 337 
ความคุม้ครอง - 688 
ความสมัพนัธข์องรายการแผนรบัส่งขอ้ความ - 616 
คอรส์ - 480 
คําขอ MDF - 447 
คาํขอตัง้ราคาพเิศษ - 456 
คาํขอตวัอย่าง - 599 
คาํขอบรกิาร - 364 

คาํสัง่ Case - 1070 
คู่คา้ - 413 
ง 
งวดสนิคา้คงคลงั - 528 
จ 
จดัการประมาณการของทมีของคุณ - 305 
ต 
ตวัเลอืกการตัง้ค่าการดาํเนินการ - 794 
ตวัแทนจาํหน่าย - 711 
ตวัแปรเซสชนัในการวเิคราะห์ - 1072 
ตวัดาํเนินการ - 1069 
ตวัอย่างของการใชเ้รคคอรด์การรบัส่งขอ้ความผลติภณัฑต์ามโครงสรา้งและขอ้บ่งใชผ้

ลติภณัฑ ์- 625 
ตวัอย่างประเภทเรคคอรด์ทีเ่ชือ่มโยงกบัประเภทเรคคอรด์อื่นๆ - 100 
ท 
ทรพัยส์นิประกนัภยั - 694 
ทางแกป้ญัหา - 372 
ทีอ่ยู ่- 309 
บ 
บรกิารและการตดิต่อ - 363 
บรษิทั - 234 
บรษิทัของแผน - 352 
บญัชกีารเงนิ - 656 
ป 
ปฏทินิและกจิกรรม - 163 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องแคมเปญ - 922 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องแนวทางการตรวจสอบหลกั - 944 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องโอกาสทางการขาย - 944 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องโอกาสทางการขายและคู่แขง่ - 946 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องโอกาสทางการขายและคู่คา้ - 948 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องใบสัง่ - 953 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการเสนอราคา - 958 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการแกป้ญัหา - 961 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการประเมนิ - 917 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการประมาณ - 934 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการวางแผนธุรกจิ - 920 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องการส่งเน้ือหาส่วนบุคคล - 955 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องกจิกรรม - 902, 933 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องกจิกรรมทีใ่ชร่้วมกนั - 960 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องครวัเรอืน - 938 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องความสมัพนัธข์องผูต้ดิต่อ - 924 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องคําขอบรกิาร - 959 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องคู่คา้ - 954 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องทมีโอกาสทางการขาย - 952 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องทมีลดี - 941 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องบรษิทั - 893 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องบรษิทัและคู่แขง่ - 895 
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ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องบรษิทัและคู่คา้ - 897 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - 900 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องผลติภณัฑท์ี่ตัง้ราคาพเิศษ - 962 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องผูต้ดิต่อ - 925 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องผูต้ดิต่อของโอกาสทางการขาย - 950 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องผูต้ดิต่อของบรษิทั - 892 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องยานพาหนะ - 964 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องรายไดข้องบรษิทั - 892 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องรายไดจ้ากผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสทางการขา

ย - 951 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องลดี - 942 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องสมุดบนัทกึ - 919 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องสนิทรพัย ์- 918 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกตท์ีก่าํหนดเอง - 931 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกตท์ีก่าํหนดเองและโอกาสทางการ

ขาย - 928 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกตท์ีก่าํหนดเองและคาํขอบรกิาร - 

930 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกตท์ีก่าํหนดเองและบรษิทั - 926 
ประเภทเรื่องการรายงานแบบเรยีลไทมข์องออบเจกตท์ีก่าํหนดเองขัน้สงู - 903 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหข์องประวตัขิองบรษิทัและคู่แขง่ - 826 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหป์ระวตัแิคมเปญ - 841 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขาย - 868 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขายและคู่แขง่ - 863 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหป์ระวตัโิอกาสทางการขายและคู่คา้ - 865 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหป์ระวตัไิปป์ไลน์ - 873 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหป์ระวตักิารเสนอราคา - 878 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหป์ระวตักิารตอบกลบัแคมเปญ - 843 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหป์ระวตักิารลงทะเบยีนขอ้ตกลง - 851 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหป์ระวตักิจิกรรม - 836, 856 
ประเภทเรื่องการวเิคราะหป์ระวตักิจิกรรมการตดิต่อ - 840 
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