
IRON คืออะไร ?
IRON นวัตกรรมใหม่ด้านการซื้อขายออนไลน์ผ่านมือถือที่ IRPC ได้พัฒนา

ระบบขึ้นมาใช้เป็นเจ้าแรกในอาเซียน เพื่อให้การซื้อขายและการท�าธุรกรรม

ต่างๆ เป็นเรือ่งง่าย สะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพ อนัถอืเป็นกญุแจดอก

ส�าคญัทีช่่วยให้ IRPC ก้าวขึน้เป็นผูน้�าด้านธุรกจิปิโตรเคมคีรบวงจรของเอเชยี

ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

IRON ท�ำงำนอย่ำงไร ?
ระบบงานของ IRON ที่เรียกว่า IRON Mobile Solution นั้นมีระบบงานหลัก

รองรับความต้องการของลูกค้า IRPC และผู้ปฏิบัติงานของแผนกการตลาด 

แผนกการเงนิ และแผนกสนิเช่ือของ IRPC ทัง้หมด 5 ส่วนงานหลัก โดยระบบ

มีฟังก์ชั่นทางธุรกิจรองรับการท�างานดังนี้ คือ

• ระบบกำรสร้ำงใบสั่งซื้อ
ลกูค้าสามารถท�าการสร้างใบสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ในกลุม่น�า้มนัใสผ่านทาง Mobile 

PDA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นใบสั่งซื้อจะถูกส่งมายังระบบการสร้าง           

ใบสั่งขายของ IRPC โดยอัตโนมัติ

• ระบบกำรขอส่วนลด
การขายตามรายลูกค้าส�าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ามันใส ผู้แทนขายสามารถ       

ขอส่วนลดการขายของผลิตภัณฑ์กลุ่มน�้ามันใสตามรายลูกค้า เพื่อมาเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาที่มีประสิทธิภาพผ่าน Mobile PDA ที่

ท�าให้ทีมขายสามารถตดัสนิใจได้อย่างรวดเรว็ โดยรายละเอยีดการขอส่วนลด

จะถูกส่งให้แก่ผู้มีอ�านาจอนุมัติท�าการตรวจสอบเพื่ออนุมัติส่วนลด และมีผล

ต่อใบสั่งขายได้ทันที

What’s IRON ?
IRON (IRPC Oil on Net) is an intelligence support system                 

innovated from IRPC to help improve efficiency and effectiveness 

of the business process. IRPC is the first in Asia who develop 

the system that ties together customers, suppliers, and financial 

into one. With the easiness of access and fast responses of the 

system, IRON becomes one of the most important steps of IRPC, 

and helps the company to become a leader in Petrochemical 

Business in Asia. 

How does IRON work ?
The IRON system or IRON Mobile Solution is a customer based 

system that helps combine 5 units; IRPC customers, marketing, 

support/management, finance, and financial provider, into one 

IRON system consist of 8 simple steps as following,

• Purchasing Order Creating System
The refined oil customer can freely create and place Purchasing 

Order anywhere anytime using Mobile PDA compatible with 

IRON system. The Purchasing Order will then be processed 

automatically through the system.

• Discount Requesting system
IRPC refined oil marketing personal has an ability to request for 

discount for each of Purchasing Order received from customer. 

The discount is requested through IRPC marketing’s Mobile PDA 

to the IRON system, and then passed by to authorized                   

management in order to get an approval. It can be only a blink 

of an eye, before the discount got approved.

IRON Mobile Solution
ระบบงานอัจฉริยะ เสริมศักยภาพ
ความเป็นผู้นำาด้านปิโตรเลียม



• ระบบกำรอนุมัติรำคำ
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม ผูม้อี�านาจอนมุตัสิามารถเรยีกดรูายการขออนมุตัริาคา

ขายผลติภณัฑ์กลุม่ปิโตรเลยีมตามรายผลิตภณัฑ์ ส่วนลดทีท่�าการขออนมุตัิ 

ส่วนเพิ่มราคาขาย รวมไปจนถึงข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบของการอนุมัติ

ที่เปรียบเทียบกับค่า Premium ท�าให้ประเมินก�าไรโดยประมาณการ อีกทั้ง

ข้อมูลคู่แข่งขันเปรียบเทียบ เพื่อท�าการน�าเสนอมุมมองของผลกระทบ ราคา

ที่ท�าการอนุมัติได้แบบ 360 องศา และผู้อนุมัติสามารถกระท�าการนอกสถาน

ที่ด้วย Mobile PDA เป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการท�ารายการอนุมัติ

• ระบบงำนปลด Block
วงเงินเครดิตส�าหรับใบสั่งขาย การปลด Block ใบสั่งขายของลูกค้า สามารถ

ท�าได้โดยผูป้ฏบิตังิานสนิเชือ่ของ IRPC โดยผูป้ฏบิตังิานสนิเชือ่สามารถท�าการ

อนุมัติเอกสารใบสั่งขายที่เกินวงเงินเครดิตได้นอกสถานที่ปฏิบัติงานผ่าน 

Mobile PDA ท�าให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์การท�าธุรกรรมที่รวดเร็วโดย

ไม่มีขีดจ�ากัดในเรื่องของการรอเวลาท�าการของ IRPC

• ระบบรำยงำนสถำนะกำรสั่งซื้อ
ลูกค้าและผู้แทนขายสามารถเรียกดูสถานะของใบสั่งซื้อ และท�าการติดตาม

กระบวนการท�างานผ่านทาง Mobile PDA ได้

• ระบบกำรรับน�้ำมัน
ลูกค้าและผู ้แทนขายสามารถเรียกดูประวัติการรับน�้ามัน เพื่อติดตาม

กระบวนการทางด้าน Logistic ผ่านทาง Mobile PDA ได้

• ระบบรำยงำนยอดเงินคงเหลือ
ลกูค้าและผูแ้ทนขายสามารถตรวจสอบยอดวงเงนิเครดติทีไ่ด้ วงเงนิเครดติท่ี

ใช้ไป รวมถึงวงเงินเครดิตคงเหลือผ่านทาง Mobile PDA ได้

• ระบบรำยงำนยอดค้ำงช�ำระ

ลูกค้าและผู้แทนขายสามารถตรวจสอบยอดหนี้ค้างช�าระผ่านทาง Mobile 

PDA ได้

นวัตกรรม IRON Mobile Solution นอกจากช่วยเสริมศักยภาพด้านงาน

ซื้อ-ขาย ให้มีความสะดวก คล่องตัว และปิดการขายได้อย่างรวดเร็วแล้ว            

ยังช่วยลดขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน และเสริมความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 

อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

• Price Approval system
In the same way as the discount system, the price for each of 

transactions will be recorded in IRON system. The authorized 

management can request for reports and all required                         

information through the mobile PDA equipped with IRON system 

in order to make the decision making becomes such an easy 

process.

• Financial Approval system
Once the sale is concluded, IRPC marketing will create Sales 

Order in the IRON system. With easy access and robust process, 

IRPC finance can approve the credit term on each of the Sales 

Order through mobile PDA equipped with IRON.

• Order Status Report system
Marketing and customers can also request for Order Status 

Report anytime, anywhere through IRON system on their            

Mobile PDA.

• Delivery system
Live report and history on delivery items are easily accessible 

through Mobile PDA equipped with IRON.

• Credit Balance system
Customers can easily check on their total credit balance,             

available credit, and used credit by accessing to IRON system 

from their Mobile PDA.

• Debit Balance system
In addition to credit balance, the customers can also check on 

their Mobile PDA for debit balance with IRPC via IRON system.

IRON Mobile Solution is one of the best innovations that is not 

only improving efficiency and effectiveness of the sales process, 

but also helping increase accessibility and satisfaction of IRPC 

customers. This in return will lead the customers to new          

competitive advantage, in order to compete in today’s rapidly 

changing world.

www.iron.irpc.co.th


