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บทนาํ

ขอขอบคุณทีใ่ช้ J-GoodTech

คู่มือนีจ้ะแนะนําวธีิการใช้งานฟังก์ช่ันทีจํ่าเป็นสําหรับการใช้ J-GoodTech

หน้าจอหลกัหลงัลอ็กอนิ

1การใช้งานแต่ละฟังก์ช่ัน ให้คลกิแทบ็ด้านบนหลงัจากลอ็กอนิ            หรือคลกิปุ่ มทีอ่ยู่ในแต่ละหน้า

สําหรับการป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลบริษัท สามารถใส่ได้เฉพาะภาษาองักฤษหรือภาษาญีปุ่่นเท่าน้ัน ขอให้ระมัดระวงัด้วย
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ทราบ “ความตอ้งการ” ของบริษทัต่าง ๆ เพ่ือนาํเสนอผลิตภณัฑ/์ เทคโนโลย ีบริการของบริษทั 

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งสมาชิกเพ่ือบุกเบิกช่องทางการขายและแกปั้ญหา

ตรวจสอบขอ้ความถึงบริษทัของท่านในแต่ละหมวดหมู่
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สามารถลงขอ้มูลบริษทั ผลิตภณัฑ ์เทคโนโลย ีและการบริการของบริษทัของท่านได้

~ มาแนะนาํผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการท่ีบริษัทของท่านภูมิใจกันเถอะ! ~

Chapter 1. แนะนําบริษัทตนเอง
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

ตั้งค่าขอ้มูลบริษทัเป็นโฮมเพจ

การเพ่ิมขอ้มูลจาํนวนมากจะทาํใหผู้อ่ื้นสามารถคน้หาและเจอขอ้มูลบริษทัไดง่้ายข้ึน

สามารถเผยแพร่ผลิตภณัฑ ์เทคโนโลย ีและการบริการของบริษทัของท่านได้

~ มาแนะนาํผลิตภณัฑ ์เทคโนโลย ีและการบริการท่ีบริษทัของท่านภูมิใจกนัเถอะ! ~

สามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลผูใ้ชไ้ด้

สามารถดาํเนินขั้นตอนการรับ/ไม่รับนิตยสารทางเมล (Mail Magazine) หรือออกจากการ

เป็นสมาชิก J-GoodTech ได้

“แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล”

“แก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์ เทคโนโลย ีและการบริการ” 

“แก้ไขข้อมูลผู้ใช้”

P6

P17

P54

ใน “หนา้ของฉนั” คุณสามารถแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัและขอ้มูลผูใ้ชข้องท่านได ้  

คาํอธิบายแต่ละฟังกช์ัน่จะอยูใ่นหนา้ต่อไป

คลกิที่ “หน้าของฉัน”１

C

A B

１

A

B

C
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

"ขอ้มูลผูรั้บผิดชอบ” ขอ้มูลช่องทางติดต่อผูรั้บผิดชอบ J-GoodTech

“ขอ้มูลนิติบุคคล 1” ขอ้มูล เช่น ช่ือนิติบุคคล ท่ีตั้ง (แสดงขอ้มูล)

“ขอ้มูลนิติบุคคล 2” ขอ้มูลยอดขายหรือตวัแทน (สามารถเลือกไดว้า่จะแสดงขอ้มูลหรือไม่แสดงขอ้มูล)

“ขอ้มูลผูผ้ลิต/สาขา” ขอ้มูลผูผ้ลิตหลกั, สาขาท่ีผลิตและจาํหน่าย

“ขอ้มูลท่ีนาํเสนอ” ขอ้มูลจุดท่ีน่าสนใจของบริษทั

“ขอ้มูลลิงกภ์ายนอก” ขอ้มูลลิงกไ์ปสู่เน้ือหาหรือ URL ภายนอก

“คาํคน้หาหลกั” ขอ้มูลคาํคน้หาหลกั (Keyword) สาํหรับคน้หาบริษทั (ไม่เกิน 30 รายการ)

“จุดเด่น” บรรยายลกัษณะเด่น และความสาํเร็จของบริษทั 

“การจดัการภาพและไฟล”์ จดัการรูปภาพ แคตาล็อก หรือแผน่พบัท่ีจะใชใ้นหนา้บริษทั

ขอ้มูลนิติบุคคล มีหนา้จอสองแบบคือภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่น

โปรดเลือกหนา้จอท่ีตอ้งการแกไ้ข

ดา้นท่ีแสดงกรอบสีแดงคือภาษาท่ีกาํลงัแกไ้ข

สามารถเพ่ิมภาษาจากการตั้งค่าสาธารณะ / การตั้งค่าท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ

(ในท่ีน้ีจะอธิบายแกไ้ขภาษาองักฤษ ส่วนวธีิการแกไ้ขภาญ่ีปุ่นก็ทาํดว้ยวธีิเดียวกนั)

เลอืกภาษาทีต้่องการแก้ไข

ขอ้มูลนิติบุคคล สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลได ้8 ขอ้ดงัต่อไปน้ี

เลอืกหน้าจอทีต้่องการแก้ไข

2

１

１

2
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

กรณีจะทาํการแกไ้ขรายละเอียดของแตล่ะหวัขอ้ ใหค้ลิกปุ่ม "แกไ้ข”

คลกิปุ่ ม “แก้ไข”

ช่องทีม่ี [*] จะต้องใส่ข้อมูล

จุดท่ีมี [*] คือหวัขอ้ท่ีจาํเป็น หากไม่ใส่ขอ้มูลจะไม่สามารถลงทะเบียนได้

1

2

2

１
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

"ขอ้มูลผูรั้บผิดชอบ” คือ ขอ้มูลท่ีจะใชเ้ม่ือสาํนกังานผูดู้แลเวบ็ไซต์ J-GoodTech ตอ้งการ

ติดต่อกบัท่าน ใหท้าํการป้อนช่องทางติดต่อของผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบติดต่อเก่ียวกบัการ

ใช้ J-GoodTech ในบริษทัของท่าน

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบติดต่อเน่ืองจากการโยกยา้ยหรือออกจาก

บริษทั จะทาํใหไ้ม่สามารถติดต่อกบัสาํนกังานผูดู้แลเวบ็ไซต์ J-GoodTech ได ้จึงขอใหท้าํ

การเปล่ียนแปลงขอ้มูลของผูรั้บผิดชอบใหถู้กตอ้ง

“ข้อมูลผู้รับผดิชอบ” คอือะไร

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

“จัดเกบ็ฉบับร่าง”

รายละเอียดท่ีทาํการป้อนในหนา้น้ีจะบนัทึกไวช้ัว่คราว

รายละเอียดท่ีอยูใ่นระหวา่งร่างจะไม่ถูกแสดง

ขอใหใ้ชเ้ม่ือตอ้งการหยดุการป้อนขอ้มูลชัว่คราว

“บันทกึ” (ของหน้าทีอ่ยู่ระหว่างแก้ไขในปัจจุบัน)

บนัทึกรายละเอียดท่ีทาํการป้อนในหนา้น้ี

รายละเอียดท่ีบนัทึกจะถูกแสดง

“บันทกึฉบับร่างทั้งหมดในคร้ังเดียว”

บนัทึกรายละเอียดท่ีอยูใ่นระหวา่งร่างทั้งหมดในคร้ังเดียว

รายละเอียดท่ีบนัทึกจะถูกแสดง

กรณีเปล่ียนแปลงขอ้มูลตั้งแต่ 2 หวัขอ้ข้ึนไป หากทาํการบนัทึกแต่ละหวัขอ้ดว้ย “จดัเก็บฉบบั

ร่าง” แลว้คลิกปุ่ม “แสดงในคร้ังเดียว” จะสามารถทาํการแสดงทีเดียวได้

3

１ 2

2

3

１
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

วธีิตรวจสอบรายละเอยีดที่อยู่ระหว่างร่าง

ข้ันตอนการแสดงจากตัวอย่าง

จาก “หนา้จอแสดงตวัอยา่งร่าง” สามารถแสดงหวัขอ้ท่ีอยูใ่นระหวา่งร่างดว้ยการคลิกปุ่ม

“บนัทึกการแสดงผล”

เม่ือคลิกปุ่ม “ดูหนา้ท่ีกาํลงัแสดงขอ้มูล” จะมีการเปิดหนา้เวบ็ท่ีแสดงขอ้มูลในปัจจุบนั

ข้ึนมาในอีกหนา้ (อีกแท็บ) เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบกบัหนา้ท่ีกาํลงัร่างอยูไ่ด้

คาํถามทีพ่บบ่อย

หวัขอ้ท่ีอยูร่ะหวา่งร่างจะมี                         แสดงข้ึนมา

เม่ือจะตรวจสอบรายละเอียดท่ีอยูร่ะหวา่งร่าง

คลิกปุ่ม “ตรวจสอบตวัอยา่งร่าง”

เม่ือคลิกปุ่ม “Publish all drafts” จะทาํการแสดงหวัขอ้ท่ีอยูร่ะหวา่งร่างทั้งหมดซ่ึงมี                       

แสดงข้ึนมาในหนา้จอ น้ี

１

2

１

2

Q

A

Point
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

“ขอ้มูลท่ีนาํเสนอ” คือ จุดท่ีจะแนะนาํเก่ียวกบับริษทัตนเองดว้ยคาํพดูสั้นๆ หรือนาํเสนอ

ลกัษณะเด่นต่างๆ ของผลิตภณัฑห์รือเทคโนโลย ีโดยจะขออธิบายเก่ียวกบัแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 

“ข้อมูลทีนํ่าเสนอ” คอือะไร

คาํถามที่พบบ่อย

วลีนาํ

วลีนาํ

คาํโปรย

ภาพหลกั

จุดท่ีนาํเสนอ

Q

A

“คาํโปรย”

จะแสดงทีส่่วนบนของข้อมูลนิตบุิคคล

“วลนีํา”

ข้อมูลทีจ่ะเห็นเป็นอนัดบัแรกเมือ่ค้นหาบริษทั

“หัวข้อของจุดทีน่ําเสนอ”

ขอให้ป้อนวลทีีต้่องการเน้น เช่น ผลติภัณฑ์, เทคโนโลยี

“จุดทีน่ําเสนอ”

คอื ข้อมูลเพือ่ให้ทราบถึงลกัษณะเด่นของผลติภัณฑ์และเทคโนโลยว่ีาจะรองรับความ

ต้องการแบบไหนได้
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

การป้อน “ขอ้มูลของบริษทั” เป็นจาํนวนมาก จะทาํใหมี้ความเป็นไปไดท่ี้บริษทัอ่ืนจะเขา้มาคน้

เจอบริษทัของท่านเพ่ิมข้ึน

~ มาป้อนข้อมลูอย่างกระตือรือร้นเพ่ือท่ีจะรับการติดต่อจาํนวนมาก และนาํเสนอจุดท่ีน่าสนใจ

ให้บริษทัจาํนวนมากได้รับรู้กันเถอะ! ~

หากป้อน “ข้อมูลของบริษทั” เป็นจํานวนมาก จะเป็นอย่างไร?

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

คาํคน้หาหลกั (Keyword) คือคาํท่ีใชเ้พ่ือทาํใหค้น้เจอบริษทัของท่านไดง่้าย ในตอนท่ีคน้หา

บริษทัดว้ยคาํอ่ืนท่ีไม่ใช่ช่ือบริษทั ฯลฯ

คาํท่ีป้อนใน “หนา้ขอ้มูลนิติบุคคล” เช่น “ขอ้มูลท่ีนาํเสนอ” จะกลายเป็นเป้าหมายในตอนคน้หา

ทั้งหมด ถึงแมว้า่จะไม่ไดต้ั้งค่า “ขอ้มูลคาํคน้หาหลกั” ก็ตาม แต่การนาํคาํศพัทเ์ฉพาะหรือคาํนาม

เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนอกเหนือจากคาํท่ีป้อนในขอ้มูลนิติบุคคลมาลงทะเบียนเป็น “ขอ้มูลคาํคน้หา

หลกั” จะทาํใหค้น้เจอบริษทัของท่านในตอนท่ีคน้หาบริษทัไดง่้ายข้ึน ในฟังกช์ัน่ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

เทคโนโลย ีและการบริการท่ีอธิบายเอาไวต้ั้งแต่หนา้ 17 เป็นตน้ไป ก็สามารถลงทะเบียนคาํคน้หา

หลกัไดเ้ช่นกนั

“คาํค้นหาหลกั” คอือะไร

“คําค้นหาหลกั” สามารถลงทะเบียนได้หลายคํา

หากคลิกปุ่ม “เพ่ิม” จะเป็นการเพ่ิมช่องป้อนคาํคน้หาหลกั

สามารถลบคาํคน้หาหลกัไดโ้ดยใชปุ่้ม “ลบ”

เม่ือป้อนขอ้มูลแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม “บนัทึก” เป็นขั้นตอนสุดทา้ย

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A

Point
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

สามารถตั้งค่า “เปิดเผย / ไม่เปิดเผย” ไดจ้ากตั้งค่าการเปิดเผยในการตั้งค่าแสดงขอ้มูล นิติบุคคล

และการตั้งค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัตา่งประเทศ

สามารถตั้งค่าใหแ้สดงขอ้มูลหรือไม่แสดงขอ้มูลหนา้บริษทัทั้งหมดโดย “ตั้งค่าทั้งหมด” 

เลือกขอบเขตท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลจาก “ตั้งค่าแยกกลุ่ม”

คาํอธิบายขอบเขตการเปิดเผยขอ้มูลมีดงัน้ี

“ไม่เปิดเผย” ...................... ไม่เปิดเผยต่อผูใ้ชค้นอ่ืนๆ

“เปิดเผยเฉพาะสมาชิก” .... เปิดเผยเฉพาะผูท่ี้ลอ็กอิน

“เปิดเผยสาธารณะ” .......... เปิดเผยต่อผูท่ี้ไม่ไดล้อ็กอินดว้ย

อน่ึง หลงัจากตั้งค่าแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือบนัทึก

ข้อมูลบริษทัสามารถเลอืกไม่เปิดเผยได้หรือไม่

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

น่ีคือภาพหนา้บริษทัตนเองท่ีเสร็จสมบูรณ์ จะขออธิบายเก่ียวกบัรูปภาพท่ีจะช่วยเติมเตม็หนา้บริษทัตนเองใหส้มบูรณ์ข้ึน

ตั้งค่า “ภาพหลกั” กนัเถอะ

กรณีท่ีไม่ไดต้ั้งค่า “ภาพหลกั” จะแสดงเป็น "No Picture” เหมือนกนัหมด

ท่ีหนา้แสดงผลการคน้หา

~มาตั้งค่า “ภาพหลกั” เพ่ือทาํใหห้นา้บริษทัมีความสมบูรณ์กนัเถอะ!~

สามารถดูวธีิการตั้งค่าภาพในหนา้ถดัไป

“ภาพหลกั”

มีภาพท่ีเป็นภาพหลกัของบริษทัตนเอง ซ่ึงเป็น

ภาพท่ีจะแสดงข้ึนมาตอนท่ีคน้หา

สามารถตั้งค่าภาพเดียวให้เป็น “ภาพหลกั” ได ้

~มาเลือกภาพท่ีเหมาะสมกบัการนาํเสนอของ

บริษทัตนเองกนัเถอะ!~

“ภาพเพิม่เติม”

สามารถตั้งค่าภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั

นอกจาก “ภาพหลกั” ได้

Point
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

จัดการ/แก้ไขข้อมูลนิติบุคคล

คลกิ “การจัดการรูปภาพและไฟล์”

คลิก “การจดัการภาพและไฟล”์ ท่ีดา้นซา้ยของหนา้จอ

คลกิปุ่ ม “แก้ไข”

คลิกปุ่ม “แกไ้ข” จะแสดงป็อปอพัหนา้จอแกไ้ขข้ึนมา

เลอืกภาพหรือไฟล์

คลิกปุ่ม “แนบไฟล”์ แลว้เลือกไฟลภ์าพท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัตนเอง

คลกิปุ่ ม “จัดเกบ็ฉบับร่าง” หรือ “บันทกึ” 

คลิกปุ่ม “จดัเก็บฉบบัร่าง” หรือ “บนัทึก” เพ่ือบนัทึกสภาพปัจจุบนั

เพิ่มภาพโดยใชปุ่้ม “เพิ่ม”

สามารถเพ่ิมภาพปลีกยอ่ยได้

หากตอ้งการเพ่ิม มาคลิกปุ่ม “เพ่ิม” กนัเถอะ

3

2

１

4

3

2

4

１

Point
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

แก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

คลิก “แกไ้ขขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลย”ี เพ่ือเขา้สู่หนา้การตั้งค่า

คลกิ “แก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์และเทคโนโลย”ี

หากคลิก “แกไ้ขขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ”

ใน “หนา้ของฉนั“ ก็จะเปล่ียนไปหนา้จอตั้งค่าเช่นกนั

2

１

2

１
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

แก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

กรณีมีขอ้มูลภาษาญ่ีปุ่น คลิกปุ่ม “เพ่ิมภาษาญ่ีปุ่น” แลว้เพ่ิมขอ้มูลภาษา

เพิม่ข้อมูลภาษาองักฤษหรือภาษาญี่ปุ่ น

คลิก “ภาษาองักฤษ (“แกไ้ข”)” ของขอ้มูลท่ีลงทะเบียนเสร็จส้ิน แลว้ทาํการแกไ้ขขอ้มูล

แก้ไขข้อมูลระหว่างทีล่งทะเบียน

คลิก “ช่ือผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ” ของขอ้มูลท่ีลงทะเบียนเสร็จส้ิน แลว้ยนืยนั

รายละเอียดท่ีเปิดเผยอยู่

ยนืยนัข้อมูลผลติภัณฑ์ทีเ่ปิดเผยอยู่

กรณีตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลใหม่ ใหค้ลิกปุ่ม “เพ่ิมขอ้มูลผลิตภณัฑภ์าษาองักฤษ” หรือคลิกปุ่ม “เพ่ิม

ขอ้มูลผลิตภณัฑภ์าษาญ่ีปุ่น”

เพิม่ข้อมูลใหม่

กรณีจะลบขอ้มูลท่ีลงทะเบียนเสร็จส้ินแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม “ลบ”

ลบข้อมูลผลติภัณฑ์

５

２１ ３ ４

５

２

３

４

１
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

แก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

ป้อนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

ป้อนข้อมูล

ถา้ป้อนรายละเอียดท่ีจาํเป็นทั้งหมดแลว้ คลิกปุ่ม “ยนืยนั”

คลกิปุ่ ม “ยนืยนั”

ไม่สามารถแนบไฟล์วดิโีอได้

เม่ือจะแนะนาํวดีีโอ ขอใหป้้อน URL ของเวบ็ไซต์ VDO เช่น YouTube ท่ี “คาํอธิบาย”

สามารถแนบรูปภาพและเอกสารทีนํ่าเสนอเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ เทคโนโลยี และการ

บริการได้

ในขอ้มูลผลิตภณัฑส์ามารถแนบภาพและเอกสารนาํเสนอได้

(ปุ่ม “เพ่ิม” สามารถลงทะเบียนไฟลจ์าํนวนมากได)้

การแนบภาพผลิตภณัฑแ์ละเอกสารนาํเสนอ จะทาํใหข้อ้มูลผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยี และการบริการ

ของท่านเห็นภาพรายละเอียดไดง่้ายข้ึน

１

2

2

１

Point
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

แก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

ขอ้มูลท่ีไดป้้อนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยี และการบริการจะถูกแสดงข้ึนมา

รูปภาพท่ีไดเ้ลือกจากหนา้จอท่ีป้อนจะแสดงข้ึนมาบนหนา้จอดว้ยเช่นกนั ขอใหต้รวจสอบ

ไปพร้อมกนัดว้ย

ตรวจสอบข้อมูลทีจ่ะลงทะเบียน

ถา้ตรวจสอบรายละเอียดเสร็จแลว้ คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” (กรณีแกไ้ข

รายละเอียดคลิก “อปัเดต”)

สามารถดูภาพในตอนท่ีเสร็จสมบูรณ์ในหนา้ถดัไป

คลกิปุ่ ม “ลงทะเบียน (“อปัเดต”) 

การตั้งค่าลาํดับการแสดงเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับเปิดเผยข้อมูลผลติภัณฑ์

เทคโนโลยี และการบริการทีไ่ด้ลงทะเบียนเอาไว้แล้ว

ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการจะไม่เปิดเผยไปยงัภายนอกหากไม่ไดต้ั้งค่าการ

เปิดเผย หลงัจากลงทะเบียน ขอใหด้าํเนินการตั้งค่าการเปิดเผย (ตั้งค่าลาํดบัการแสดง) ท่ี “การ

ตั้งค่าลาํดบัผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ” ทุกคร้ัง

สามารถดูเก่ียวกบัการตั้งค่าลาํดบัการแสดงผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ ท่ีหนา้ 23

１

2

2

１

Point
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

แก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

ความสัมพนัธ์ของการแก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์กบัเทคโนโลยีและภาพทีเ่สร็จสมบูรณ์ ①Point

ช่ือผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

ขอ้มูลโดยสังเขปของผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

คาํอธิบายผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

ภาพแนะนาํผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

ภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

ภาพที่เสร็จสมบูรณ์

หวัขอ้นาํเสนอวตัถุประสงคก์ารใช้

รายละเอียดการนาํเสนอวตัถุประสงคก์ารใช้

ภาพการนาํเสนอวตัถุประสงคก์ารใช้
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

แก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

ความสัมพนัธ์ของการแก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์กบัเทคโนโลยีและภาพทีเ่สร็จสมบูรณ์ ②Point

คาํอธิบายตวัอยา่งการประยกุตใ์ช้

ภาพตวัอยา่งการประยกุตใ์ช้

ภาพที่เสร็จสมบูรณ์

คาํคน้หาหลกั 

ดาวน์โหลดไฟล์

หวัขอ้ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช้
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นาํเสนอขอ้มูลบริษทัตนเอง

Chapter 1.

แก้ไขข้อมูลผลติภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

คลิก “ตั้งค่าลาํดบัการแสดง” ของผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

คลกิ “ตั้งค่าลาํดับการแสดง”

คลิกปุ่ม “แกไ้ข”

คลกิปุ่ ม “แก้ไข”

รายการผลิตภณัฑท่ี์ลงทะเบียนเสร็จส้ินแลว้จะแสดงข้ึนมา ใหเ้ลือกผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการเปิดเผยขอ้มูล

เลอืกผลติภัณฑ์ทีล่งทะเบียนเสร็จส้ิน

คลิกปุ่ม “จดัเก็บฉบบัร่าง” หรือ “บนัทึก” เพ่ือบนัทึกสภาพปัจจุบนั

คลกิปุ่ ม “จัดเกบ็ฉบับร่าง” หรือ “บันทกึ”

สามารถเพ่ิมขอ้มูลท่ีจะเปิดเผยไดโ้ดยปุ่มใช ้ “เพ่ิม”

และสามารถเปล่ียนลาํดบัการแสดงใหม่ไดโ้ดยใชปุ่้ม

กาํหนดลาํดับการแสดงบนหน้าจอสาธารณะ

2

1

3

５

４

2

3

５

４

１



สามารถคน้หาการขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยขีองบริษทัท่าน

และคน้หาขอ้มูลของบริษทัอ่ืน กบัขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งตาม “ความตอ้งการ” ของบริษทัของท่านได้

Chapter 2. การหาคู่ค้าทางธุรกจิ
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การมองหาคู่คา้ทางธุริกิจ

Chapter 2.

ค้นหาข้อมูลบริษัท

คลิก “คน้หาบริษทั” เพ่ือแสดงหนา้จอคน้หาบริษทั

แสดงหน้าจอค้นหาบริษทั

ในเง่ือนไขคน้หาท่ีอยูฝ่ั่งซา้ยหนา้จอ ใหค้น้หาดว้ยคาํอิสระ ป้อนขอ้มูล เช่น ประเทศ จาํนวนพนกังาน 

ฯลฯ เพ่ือจาํกดัการคน้หา

ป้อนเงื่อนไขการค้นหา

คลิก “คน้หา” เพ่ือแสดงรายการผลการคน้หา

สามารถแสดงออกเป็นรายการผลการคน้หาไดจ้ากทั้งปุ่ม 

กรณีคน้หาบริษทัจากคาํอิสระ ปุ่ม          จะสะดวกมาก

กรณีจาํนวนรายการจากผลการคน้หามีจาํนวนมาก เม่ือเลือกพ้ืนท่ีหรือจาํนวนพนกังาน จาํนวนเร่ืองท่ี

เป็นเป้าหมายการคน้หาท่ีคอลมัน์ดา้นล่างจอจะปรากฏข้ึนมา ดงันั้นปุ่ม          จะสะดวกมาก

แสดงรายการผลการค้นหา

แสดงข้อมูลนิติบุคคลทีค้่นหาไป

กรณีท่ีตอ้งการแสดงขอ้มูลนิติบุคคลท่ีปรากฏในรายการผลลพัธ์การคน้หา ใหค้ลิกช่ือนิติบุคคลนั้น

การหาคู่คา้ทางธุรกิจ

4

3

5

6

１

2

3

5

6

2

5

4
4

１
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การมองหาคู่คา้ทางธุริกิจ

Chapter 2.

ค้นหาผลติภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการ

กรณีตอ้งการจะหาขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ใหค้ลิกแท็บ “คน้หาผลิตภณัฑ”์ ส่วนวธีิการคน้หาจะเหมือนกบัการ

คน้หาขอ้มูลนิติบุคคล

ขอ้มูลผลิตภณัฑเ์ป็นฟังกช์ัน่จาํกดัเฉพาะสมาชิก J-GoodTech หากไม่มีการลอ็กอินจะไม่ปรากฏข้ึนมา 

ดงันั้นขอใหร้ะมดัระวงัดว้ย

สลบัแทบ็ “ค้นหาผลติภัณฑ์”

กรณีท่ีจะแสดงขอ้มูลผลิตภณัฑซ่ึ์งอยูใ่นรายการผลการคน้หา ใหค้ลิกช่ือผลิตภณัฑ์

แสดงข้อมูลผลติภัณฑ์

กรณีท่ีจะทาํการคน้หาในเง่ือนไขเดียวกนั สามารถบนัทึกเง่ือนไขท่ีคน้หาไปแลว้ไวก่้อนได ้หลงัจาก

คน้หาเสร็จแลว้ ใหค้ลิก “บนัทึกเง่ือนไขการคน้หา” ป้อนช่ือและบนัทึกไว ้สามารถเลือกเง่ือนไขการ

คน้หาท่ีบนัทึกไวแ้ลว้ไดจ้าก “เง่ือนไขการคน้หาท่ีบนัทึกไว”้ ท่ีดา้นบนของหนา้จอ 

ฟังกช์นับนัทึกเง่ือนไขการคน้หาจะเหมือนกบัการคน้หาขอ้มูลนิติบุคคล

บันทกึเงื่อนไขการค้นหา

การหาคู่คา้ทางธุรกิจ

１

２

３

２

３

１
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การมองหาคู่คา้ทางธุริกิจ

Chapter 2.

ติดต่อสอบถามไปยงับริษัท

คลิกปุ่ม “ยนืยนั” ตรวจสอบรายละเอียดท่ีไดป้้อนในหนา้จอยนืยนัแลว้คลิกปุ่ม “ส่งขอ้มูล”

จะมีการแจง้เตือนส่งไปยงัผูรั้บผิดชอบของบริษทัท่ีตอ้งการจะติดต่อสอบถาม

สามารถดาํเนินการติดต่อสอบถามบริษทัท่ีท่านสนใจไดเ้ม่ือดูรายละเอียดของบริษทั โดยคลิกปุ่ม

“ติดต่อสอบถาม” ท่ีอยูบ่นหนา้จอขอ้มูลบริษทั

ติดต่อสอบถามไปยงับริษทั

ป้อนรายละเอียดท่ีตอ้งการติดต่อสอบถาม

ป้อนรายละเอยีด

ไปทีห่น้าจอยนืยนั

การหาคู่คา้ทางธุรกิจ

2

3

１
2

3

１



Chapter 3,   การใช้ฟังก์ช่ัน “ความต้องการ”

บริษทัท่ีเป็นสมาชิก J-GoodTech สามารถโพสตข์อ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยแีละบริการท่ีตอ้งการคน้หาความร่วมมือ โดยใชฟั้งกช์ัน่ “ความตอ้งการ”

บนเวบ็ไซต ์J-GoodTech รวมทั้งสามารถนาํเสนอเทคโนโลยแีละบริการของบริษทั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบริษทัอ่ืน ๆไดเ้ช่นกนั
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

ทาํความเข้าใจเกีย่วกบั “ฟังก์ช่ันความต้องการ”

การใชง้าน “ฟังกช์ัน่ความตอ้งการ” ช่วยใหส้มาชิกสามารถโพสตข์อ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยี

ผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีตอ้งการคน้หาความร่วมมือ บนเวบ็ไซต ์ J-GoodTech ได้ และยงัช่วย

ใหส้มาชิกสามารถนาํเสนอเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการท่ีโพ

สตอ์ยูใ่นในฟังกช์ัน่ความตอ้งการไดเ้ช่นกนั โดยฟังกช์ัน่น้ีจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการเจรจา

ธุรกิจในขั้นต่อไป (โปรดทราบวา่การทาํขอ้เสนอไม่ไดน้าํไปสู่การเจรจาทางธุรกิจเสมอไป)

รายละเอียดท่ีไดน้าํเสนอและรายละเอียดการติดต่อประสานงานหลงัจากนั้น จะถูกแชร์ระหวา่ง

ผูส่้งขอ้มูล “ความตอ้งการ” และผูน้าํเสนอ โดยท่ีผูน้าํเสนอท่านอ่ืนจะไม่มีทางเห็นการนาํเสนอ

นั้น

“ฟังก์ช่ันความต้องการ” คอือะไร

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

ตรวจสอบ “ความต้องการ” ทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้

ดูรายการ “ความต้องการ”

คลิกแทบ็ “ความตอ้งการ”

ตรวจสอบ “ความต้องการ” ทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้

“ความตอ้งการ” ท่ีอยูด่า้นล่างหนา้จอจะปรากฏข้ึนมาในรูปแบบไทล ์(Tiles)

สามารถตรวจสอบหมวดหมู่ “ความตอ้งการ”, หวัขอ้ “ความตอ้งการ”, ผูร้้องขอ และวนัหมดเขตได้

กรณีตอ้งการทราบรายละเอียดความตอ้งการ ใหค้ลิกท่ีช่ือความตอ้งการ

“ลงทะเบียนรายการโปรด”

สาํหรับความตอ้งการท่ีสนใจ ใหค้ลิก “ลงทะเบียนรายการโปรด”

หลงัจากนั้นจะคน้หาไดง่้ายข้ึน

１

2

2

１

Point
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

สามารถขอคาํปรึกษาแนะนาํจากผูเ้ประสานงานของ J-GoodTech ก่อนท่ีจะนาํเสนอ “ความตอ้งการ”

โดยคลิกปุ่ม “ตอ้งการความช่วยเหลือ” เพ่ือส่งขอ้ความขอคาํปรึกษา

ตรวจสอบ “ความต้องการ” ทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้

ตรวจสอบรายละเอยีด “ความต้องการ”

สามารถตรวจสอบรายละเอียด “ความตอ้งการ” จากหนา้จอรายละเอียด “ความตอ้งการ”

การขอคาํแนะนําจากผู้ประสานงานของ J-GoodTech

ส่งข้อเสนอสําหรับความต้องการ

คลิกปุ่ม “สร้างขอ้เสนอ” เพ่ือเร่ิมทาํขอ้เสนอ

１

3

2

3

2

１
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

นําเสนอเทคโนโลยแีละบริการเพือ่ตอบสนอง “ความต้องการ”

การยนืยนัก่อนการส่งข้อเสนอ

อย่าลมืตรวจสอบความคืบหน้าของการเจรจาทางธุรกจิ

โปรดทาํความเขา้ใจไวก่้อนวา่การส่งขอ้เสนอไปยงัความตอ้งการนั้น ๆ อาจไม่ไดห้มายถึงการ

ไดรั้บการตอบกลบั หรือนาํไปสู่การเจรจาธุรกิจเสมอไป

หลงัจากดูรายละเอียดความตอ้งการของบริษทัแลว้ หากบริษทัของท่านตอ้งการส่งขอ้เสนอไปยงัความ

ตอ้งการนั้นๆ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม "สร้างขอ้เสนอ" โดยหนา้จอจะปรากฏขั้นตอนต่าง ๆ ใหต้รวจสอบความ

คืบหนา้ ตั้งแต่ขั้นขอ้เสนอไปจนถึงขั้นเจรจาธุรกิจ

１

１

Point
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

นําเสนอเทคโนโลยแีละบริการเพือ่ตอบสนอง “ความต้องการ”

หน้าจอเห็นชอบข้อตกลงในการใช้งาน

ตรวจสอบ “ความตอ้งการ” ท่ีเป็นเป้าหมายการนาํเสนอ ถา้อ่านขอ้ตกลงการใชง้านแลว้ยอมรับ ให้

คลิกปุ่ม “ยอมรับขอ้ตกลงการใชง้านและนาํเสนอ”

１

１
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

นําเสนอเทคโนโลยแีละบริการเพือ่ตอบสนอง “ความต้องการ”

จัดทาํเอกสารนําเสนอ

ป้อนขอ้เสนอลงในช่อง "โปรดใส่ขอ้เสนอของคุณ" โดยใส่รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด 

เพ่ือใหผู้โ้พสตค์วามตอ้งการเขา้ใจในขอ้เสนอของคุณ

แนบเอกสารนําเสนอ

กรณีมีเอกสารเพ่ิมเติมสาํหรับรายละเอียดการนาํเสนอใหค้ลิกปุ่ม “แนบเอกสารนาํเสนอ”

ผลงานในเร่ืองทีค่ล้ายกนั

กรณีมีผลงานท่ีมีความคลา้ยกบัรายละเอียดนาํเสนอใหป้้อน “ผลงานเร่ืองท่ีคลา้ยกนั”

อืน่ๆ, หัวข้อเพิม่เติม

กรณีมีรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการแจง้ใหป้้อน “อ่ืนๆ, หวัขอ้เพ่ิมเติม”

ตรวจสอบรายละเอยีดทีป้่อน

คลิกปุ่ม “ไปท่ีหนา้ยนืยนั”

5

１

2

3

4

5

2

3

4

１
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

นําเสนอเทคโนโลยแีละบริการเพือ่ตอบสนอง “ความต้องการ”

ยนืยนัเอกสารนําสนอ

ตรวจสอบรายละเอียดนาํเสนอท่ีป้อนไป แลว้คลิกปุ่ม “ส่งเอกสารนาํเสนอ”

หน้าจอจัดทาํเอกสารนําเสนอเสร็จส้ิน

เขา้สู่หนา้จอท่ีจดัทาํเอกสารนาํเสนอแลว้

คลิกปุ่ม “ยอ้นกลบัไปหนา้รายละเอียดความตอ้งการ”

１

2

2

１
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

ตรวจสอบ “ความต้องการ” ทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้

เม่ือนาํเสนอความตอ้งการเสร็จส้ิน ปุ่ม “ติดต่อสอบถามไปยงัผูโ้พสตค์วามตอ้งการ” ท่ีอยูด่า้น

ล่างสุดของรายละเอียดความตอ้งการจะแสดงข้ึนมา ใหค้ลิกและป้อนรายละเอียดท่ีจะติดต่อ

สอบถาม แลว้ส่งไปยงั ผูโ้พสตค์วามตอ้งการ (กรณีผูส่้งความตอ้งการ เป็นบริษทัคู่คา้รายใหญ่ ช่ือ

บริษทัจะแสดงข้ึนมาต่างหาก)

ติดต่อสอบถามไปยงัผู้โพสต์ความต้องการ

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

นําเสนอเทคโนโลยแีละบริการเพือ่ตอบสนอง “ความต้องการ”

ตรวจสอบผลการนําเสนอ

ในการตรวจสอบผลสาํหรับการนาํเสนอของบริษทัใหเ้ลือก “รายละเอียดความตอ้งการ” ท่ีเขา้ข่าย 

คาํตอบของอีกฝ่ายจะถูกแสดงข้ึนมาใน “ผลลพัธ์”

* ภาพดา้นซา้ยคือตวัอยา่งท่ีไดรั้บ “การยืน่ความประสงคเ์จรจาธุรกิจ”

คดัเลอืกว่าจะรับเจรจาธุรกจิหรือยกเลกิ

ตรวจสอบช่ือบริษทัของผูโ้พสตค์วามตอ้งการและขอ้คิดเห็น แลว้เลือกวา่จะรับ “การเจรจาธุรกิจ”

หรือ “ยกเลิกการเจรจาธุรกิจ”

เร่ืองผลการนําเสนอ

ผูโ้พสตค์วามตอ้งการจะทาํการตรวจสอบรายละเอียดการนาํเสนอ แลว้ทาํการแจง้ “เจรจาธุรกิจ”

“ส่งเอกสารนาํเสนอกลบั” “ส่งกลบัเอกสารนาํเสนอ” ไปยงัผูน้าํเสนอ กรณี “ส่งกลบั” สามารถ

แกไ้ขรายละเอียดนาํเสนอและสามารถนาํเสนออีกคร้ังได ้

2

１

2

１

Point
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

ลงทะเบียน “ความต้องการ” ใหม่

ลงทะเบียน “ความต้องการ” ใหม่

คลิกปุ่ม “จดัทาํความตอ้งการใหม่” ท่ีอยูใ่นหนา้จอรายการความตอ้งการ

１

１
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

ลงทะเบียน “ความต้องการ” ใหม่

คดัเลอืกหมวดหมู่ “ความต้องการ” ทีจ่ะร้องขอ

คลิกหมวดหมู่ท่ีเขา้ข่ายจาก เมนูแถบเล่ือนลง

ป้อนช่ือเร่ือง

ใส่รายละเอียด “ความตอ้งการ” โดยสรุปและเขา้ใจไดง่้าย

ป้อนข้อมูลโดยสังเขป

อา้งอิง “ตวัอยา่งการป้อน” และป้อนขอ้มูลโดยสงัเขป

ป้อนสเป็ค

อา้งอิง “ตวัอยา่งการป้อน” และป้อนสเป็ค

ป้อนวนัทีต้่องการจะเร่ิมรับและป้อนวนัปิดรับทีต้่องการ

คลิกจากปฏิทินท่ีแสดงวนัท่ีตอ้งการเร่ิมและวนัปิด

ป้อนข้อมูลภูมภิาค

ป้อนขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิภาค / ประเทศท่ีตอ้งการนาํไปใช้

１

２

３

４

６

５

２

３

４

６

５

１
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

ลงทะเบียน “ความต้องการ” ใหม่

“บันทกึช่ัวคราว” 

บนัทึกรายละเอียดท่ีป้อนในหนา้จอน้ีชัว่คราว

รายละเอียดท่ีบนัทึกจะไม่ถูกเปิดเผย

“ไปยงัหน้ายนืยนั”

ไปยนืยนัรายละเอียดท่ีไดป้้อน

9

10 11

8

7

ตั้งค่าการแชร์

แกไ้ขรายช่ือผูใ้ชใ้นบริษทัท่ีตอ้งการแชร์ความตอ้งการน้ี โดยเลือกผูใ้ชใ้นคอลมัน์ดา้นซา้ย และคลิก

ปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมลงในรายการ และเลือกผูใ้ชใ้นคอลมัน์ดา้นขวา คลิกปุ่ม “ลบ” เพ่ือลบออกจาก

รายการ

เอกสารแนบ

เพ่ิมแนบเอกสาร เช่น แคตตาลอ็กผลิตภณัฑ์ หรือ โบรชวัร์ตามท่ีตอ้งการ โดยคลิกปุ่มแนบไฟลเ์พ่ือเพ่ิม

รายการ

เพิม่ฟิลเตอร์ผู้รับ

เลือกบริษทัท่ีคุณไม่ตอ้งการเปิดเผยความตอ้งการน้ีใหเ้ห็น โดยคลิกปุ่ม “เพ่ิมบริษทั” เพ่ือเลือกบริษทั

9

10

11

8

7
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

ลงทะเบียน “ความต้องการ” ใหม่

ลงทะเบียน “ความต้องการ”

ยนืยนัรายละเอียดท่ีป้อนไป หากไม่พบส่ิงผิดปกติ ใหค้ลิกปุ่ม “ลงทะเบียนความตอ้งการ”

1

１
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

ลงทะเบียน “ความต้องการ” ใหม่

เม่ือลงทะเบียน “ความตอ้งการ” แลว้ จะมีรายการความตอ้งการก่อนส่งแสดงข้ึนมาท่ีดา้นล่างของ

หนา้ของฉนั

ผูดู้แลเวบ็ไซต์ J-GoodTech จะทาํการตรวจสอบเก่ียวกบัรายละเอียด “ความตอ้งการ” ท่ีได้

ลงทะเบียนไปแลว้ก่อนเปิดเผยขอ้มูล

“ความตอ้งการ” ท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูล จะถูกยา้ยไปท่ีรายการ “ความตอ้งการ” ท่ีส่งเสร็จส้ินแลว้

หลงัจากเสร็จส้ินการลงทะเบียน “ความต้องการ” แล้ว จะเป็นอย่างไร

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

ตอบกลบัการนําเสนอสําหรับ “ความต้องการ”

ตอบกลบัสําหรับนําเสนอจากบริษทัอืน่ ๆ

เม่ือส่ง “ความตอ้งการ” ออกไป จะมีขอ้เสนอจากบริษทัอ่ืน ๆ ส่งมา 

ผูรั้บผิดชอบท่ีส่ง “ความตอ้งการ” จะทาํการตรวจสอบรายละเอียดนาํเสนอ และตดัสินวา่จะ

ดาํเนินการเจรจาธุรกิจอยา่งไร แลว้ตอบกลบัไปยงัผูน้าํเสนอโดยการ “ป้อนผลการแจง้”

１

１

◆ แสดงความประสงคเ์จรจาธุรกิจ.

เลือกในกรณีท่ีตอ้งการรับขอ้เสนอ และผลกัดนัไปสู่การเจรจาทางธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม คลิกปุ่ม

“แสดงความประสงคเ์จรจาธุรกิจ” ป้อนรายละเอียดแสดงความประสงคแ์ลว้กดส่ง

◆ ส่งกลบัเอกสารนาํเสนอ

เลือกในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเก่ียวกบัรายละเอียดการนาํเสนอคลิกปุ่ม “ส่งกลบัเอกสารนาํเสนอ” 

แลว้ใส่เหตุผลการส่งกลบั แลว้จึงส่ง 

◆ เล่ือนเจรจาธุรกิจ

เลือกในกรณีท่ีขอ้เสนอไม่ตรงกบัความตอ้งการของบริษทัตนเองคลิกปุ่ม “เล่ือนเจรจาธุรกิจ”

ป้อนรายละเอียดการขอเล่ือน แลว้จึงส่ง
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การใช้ “ความตอ้งการ”

Chapter 3.

ตอบกลบันําเสนอสําหรับ “ความต้องการ”

เม่ือบริษทัท่านแสดงความประสงคข์อเจรจาทางธุรกิจ จะไดรั้บคาํตอบ “รับเจรจา” หรือ 

“ปฏิเสธเจรจาธุรกิจ” จากผูท่ี้เราเสนอ

กรณีฝ่ังตรงขา้มตอบรับการเจรจาธุรกิจ สถานะการจดัทาํเอกสารนาํเสนอในความตอ้งการท่ีเขา้

ข่ายจะเปล่ียนเป็น “ไดรั้บการเจรจาธุรกิจ” 

หลงัจากนั้น ขอใหติ้ดตามผลกัดนัการเจรจาธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น การปรับกาํหนดการ 

เป็นตน้

ถ้าแสดงความประสงค์ขอเจรจาธุรกจิแล้วจะเป็นอย่างไร

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A



Chapter 4. การใช้ฟังก์ช่ัน “กระทู้”

“กระทู”้ คือ  ฟังกช์ัน่สาํหรับแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งบริษทัท่ีไดล้งทะเบียนในเวบ็ไซต ์J-GoodTech

โดยการโพสตก์ระทูใ้นบอร์ดประกาศเพ่ือแลกเปล่ียน/สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัช่องทางการตลาด หรือการแกไ้ขปัญหากบับริษทัต่าง ๆ
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การใช้ “กระทู”้

Chapter 4.

เข้าใจเกีย่วกบั “ฟังก์ช่ันกระทู้”

ฟังกช์ัน่กระทูเ้ป็นพ้ืนท่ีสาํหรับสมาชิก J-GoodTech ในการเขา้มาแลกเปล่ียนขอ้มูล และแสดง

ความคิดเห็นในหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจ เพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัท่ีเป็นสมาชิก

ไม่วา่จะเป็นบริษทัท่ีเป็นสมาชิกของ J-GoodTech หรือบริษทัต่างชาติท่ีเป็นสมาชิกโดยการ

รับรองจากองคก์รสนบัสนุนในญ่ีปุ่นและองคก์รจากต่างประเทศ ก็สามารถดาํเนินการไดท้ั้งการ

“ ตอบกระทู ้” และ “ สร้างหวัขอ้กระทูใ้หม่ ” ได้

ทั้งน้ัี ไม่สามารถส่ง “กระทู”้ โดยการซ่อนช่ือบริษทัได ้ขอใหร้ะมดัระวงัดว้ย

“ฟังก์ช่ันกระทู้” คอือะไร

เก่ียวกบัหมวดหมู่ของกระทู้

◆ “Knowhow” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . โพสตเ์ก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญท่ีโดดเด่นของบริษทั

◆ “ปรึกษา-แนะนาํ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํระหวา่งสมาชิก

◆ “ประกาศจากสาํนกังานจดัการ” . . . . . . . . ประกาศจากผูดู้แลเวบ็ไซต์ J-GoodTech สู่สมาชิก

◆ “ประกาศ (ขอ้มูลงานแสดงสินคา้)” . . . . . แจง้เตือนและประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หม่, ขอ้มูลอีเวนท,์ ขอ้มูลงานแสดงสินคา้ เป็นตน้

◆ “อ่ืนๆ, พดูคุยอิสระ” . . . . . . . . . . . . . . . . . , หวัขอ้พดูคุยอ่ืนๆ

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A

Point
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การใช้ “กระทู”้

Chapter 4.

เข้าร่วม “กระทู้” ทีล่งทะเบียนเสร็จส้ินแล้ว

หมวดหมู่ของ “กระทู้”

คลิกช่องหมวดหมู่ท่ีเขา้ข่าย กรณีท่ีตอ้งการจาํกดัหมวดหมู่ 

เม่ือป้อนคาํคน้หาหลกั จะเป็นการจาํกดั “กระทู”้ ใหต้รงความตอ้งการ

กรณีตอ้งการจาํกดัขอบเขตมากข้ึนไปอีก ถา้คลิก “กาํลงัเขา้ร่วม” “รายการโปรด” “จาํกดั

ผูเ้ขา้ร่วม” จะแสดงแค่ “กระทู”้ ท่ีเขา้ข่ายเท่านั้น

ค้นหาคาํอสิระ

กาํหนดคาํค้นหาหลกัทีจ่ะใช้ค้นหากระทู้

ถา้พบ “กระทู”้ ท่ีตอ้งการจะเขา้ร่วม ใหค้ลิกหวัขอ้เร่ือง

แสดง “กระทู้”

แสดงรายการ “กระทู้”

คลิก “กระทู”้ รายการจะแสดงข้ึนมา

สามารถจาํกดัคาํคน้หาหลกัเก่ียวกบั “กระทู”้ ใหแ้คบลงไดเ้ช่นกนั

เขียนขอ้คิดเห็นในกล่องขอ้ความดา้นล่างของ “แลกเปล่ียนขอ้มูล” แลว้ คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน”

เข้าร่วม “กระทู้”

２

３

１

４

５

６

２

３

４

５

６

１



48

การใช้ “กระทู”้

Chapter 4.

สร้าง “กระทู้” ใหม่

คลกิ “ปุ่ มสร้างกระทู้ใหม่”

เม่ือคลิก จะแสดงหนา้จอสาํหรับสร้าง “กระทู”้ ใหม่

สามารถแสดงไดท้ั้งจากปุ่ม “ตั้งกระทูใ้หม่”

บนหนา้จอหลกัหลงัจากลอ็กอิน１

２

Home

２

１
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การใช้ “กระทู”้

Chapter 4.

สร้าง “กระทู้” ใหม่

คดัเลอืกหมวดหมู่

คลิกส่ิงท่ีเขา้ข่ายจาก 5 หมวดหมู่ 

คาํค้นหาหลกั

ทาํการลงทะเบียนคาํคน้หาหลกัท่ีง่ายต่อการใหผู้อ่ื้นคน้หาจาก “กระทู”้ ท่ีสร้างได้

คลิกปุ่ม “เลือกคาํคน้หาหลกั” เพ่ือดาํเนินการลงทะเบียนคาํศพัทเ์ฉพาะ

ป้อนหัวข้อ 

ป้อนขอ้มูลเขา้ใจง่ายโดยสรุป

รายละเอยีดข้อความ

อา้งอิง “ตวัอยา่งการป้อน” จากนั้นป้อนรายละเอียดโดยสงัเขป

เอกสารแนบ

ถา้มีเอกสารรายละเอียดเพ่ิมเติม คลิกปุ่ม “เลือกไฟล”์ และทาํการแนบไฟล์

ปุ่ มยนืยนั

เขา้สู่หนา้จอท่ีสามารถตรวจสอบรายละเอียดท่ีป้อนไปได้

ปุ่ ม “เลอืกไฟล์” 

สามารถเพ่ิมไฟลข์อ้มูลรายละเอียด แคตาลอ็ก และเอกสารแผน่พบั

１

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

１

Point
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การใช้ “กระทู”้

Chapter 4.

สร้าง “กระทู้” ใหม่

กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมมีการแสดงความเห็นใน “กระทู”้ ท่ีตนเองตั้งข้ึน จะมีการส่งขอ้ความแจง้

ขอ้คิดเห็นไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีลงทะเบียนไว ้ใหล้อ็กอินสู่ J-GoodTech เพ่ือตรวจสอบ

กรณทีีผู้่เข้าร่วมมกีารแสดงความเห็นใน “กระทู้” ทีต่นเองตั้งขึน้ 

จะเป็นอย่างไร

ขอ้คิดเห็นใน “กระทู”้ จะถูกเปิดเผยตอ่ผูอ่ื้น

กรณีท่ีตอ้งการจะติดต่อกบัสมาชิกท่ีสร้าง “กระทู”้ หรือผุแ้สดงความคิดเห็นเป็น

การส่วนตวั ขอใหใ้ช้ “ติดต่อสอบถาม”

เกีย่วกบัการติดต่อส่วนตัว

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A

Point



Chapter 5. การใช้ข้อความ

เป็นฟังกช์ัน่ท่ีผสมผสานเคร่ืองมือดา้นการจดัการต่างๆ ท่ีช่วยเร่งใหเ้กิดการพดูคุยโตต้อบท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ทั้งการคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการ การส่งขอ้ความติดต่อสอบถามจากบริษทัอ่ืน ๆ การตอบกลบัขอ้เสนอ และขอ้ความอ่ืน ๆ
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การใชข้อ้ความ

Chapter 5.

ตรวจสอบข้อความ

ตรวจสอบรายละเอยีดข้อความ

เม่ือมีบริษทัอ่ืนติดต่อสอบถามเขา้มา จะปรากฏจาํนวนขอ้ความท่ียงัไม่ไดอ่้านเป็นสีแดงอยูข่า้งๆ 

ขอ้ความซ่ึงอยูด่า้นบนของหนา้หลกั

เม่ือคลิกขอ้ความ รายการขอ้ความจะแสดงข้ึนมา 

1 １
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การใชข้อ้ความ

Chapter 5.

ตอบกลบัข้อความ

“กล่องคน้หาการติดต่อสอบถาม” ป้อนคาํคน้หาหลกัท่ีกล่องคน้หาแลว้คลิกปุ่มคน้หา

“ติดต่อสอบถาม” จาํกดัเฉพาะคาํถามและขอ้ความถึงบริษทัของท่าน

“สนบัสนุนการจดัทาํเอกสาร

นาํเสนอ”

จาํกดัเฉพาะขอ้ความท่ีเป็นการใหค้าํแนะนาํจาก

ผูเ้ช่ียวชาญองคก์รขนาดกลางและขนาดยอ่มมาถึงบริษทั

ของท่าน

“ความตอ้งการ/รายละเอียดการ

นาํเสนอ” 

จาํกดัเฉพาะการติดต่อสอบถามถึงความตอ้งการของ

บริษทัของท่าน การตอบกลบัรายละเอียดนาํเสนอ เป็นตน้

“กาํหนดเง่ือนไขเพ่ิม” 

เม่ือคลิกแลว้เมนู “แสดงเฉพาะการติดต่อสอบถาม

ระหวา่งบริษทั” จะแสดงข้ึนมา เม่ือเลือกแลว้ขอ้ความ

ของผูเ้ช่ียวชาญองคก์รขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือ

องคก์รสนบัสนุนจะไม่แสดงข้ึนมา

เม่ือคลิกท่ีขอ้ความ รายการขอ้ความท่ีส่งมาถึงบริษทัของท่านจะแสดงข้ึนมา

สามารถคน้หาและจาํกดัขอบเขตการคน้หาขอ้ความไดด้ว้ยเง่ือนไข 5 อยา่ง

ค้นหาข้อความ

แสดงความคดิเห็นต่อข้อความ

กรณีตอ้งการตอบขอ้คิดเห็นกลบัไปยงัขอ้ความท่ีส่งมาจากบริษทัอ่ืน ใหค้ลิกท่ีช่องขอ้คิดเห็น แลว้ช่อง

ป้อนขอ้คิดเห็นจะแสดงข้ึนมา สามารถป้อนขอ้ความแลว้ส่งได้

１

2

2

１



Chapter 6. การควบคุมข้อมูลผู้ใช้

สามารถแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชด้ว้ยตนเองและเพ่ิมคนท่ีจะสามารถใช ้J-GoodTech ภายในบริษทัได ้

~  มาเพ่ิมสมาชิกและประยกุต์ใช้ J-GoodTech ภายในบริษัทกันเถอะ ! ~
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การควบคุมขอ้มูลผูใ้ช้

Chapter 6.

เปลีย่นแปลงข้อมูลผู้ใช้ 

คลิก “หนา้ของฉนั” จากเมนูดา้นบนของจอ

คลกิ “หน้าของฉัน”

เม่ือคลิก “แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช”้ จะเขา้สู่หนา้จอตั้งค่า

คลกิ “แก้ไขข้อมูลผู้ใช้”

１

2

2

１
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การควบคุมขอ้มูลผูใ้ช้

Chapter 6.

เปลีย่นแปลงข้อมูลผู้ใช้ 

ป้อนช่ือและตาํแหน่งของผูใ้ช้

ตั้งค่าช่ือและตําแหน่ง

สามารถกาํหนดผูรั้บนิตยสารทางเมล (Mail Magazine) ได้ 

กรณีรับข่าวสาร ใหท้าํเคร่ืองหมาย ... .. 

กรณีไม่ตอ้งการ ใหน้าํเคร่ืองหมายออก ... .. 

ต้ังค่าการส่งนิตยสารทางเมล (Mail Magazine) 

การเปลีย่นการตั้งค่าการรับ

การเปล่ียนการตั้งค่าการรับนิตยสารทางเมลอาจใชเ้วลาดาํเนินการนานสุดประมาณ 1 เดือน  

กรณีเร่งด่วนขอใหติ้ดต่อสาํนกังานการจดัการ J-GoodTech

ถา้มีสิทธิผูค้วบคุม จะสามารถใชฟั้งกช์ัน่เชิญเพ่ิมผูใ้ชท่ี้สามารถลอ็กอิน J-GoodTech ในบริษทัตนเอง และ

ใชฟั้งกช์ัน่แกไ้ข เช่น แกไ้ขช่ือผูใ้ชอ่ื้นๆ ได้

กรณีใหสิ้ทธิผูค้วบคุม ใหท้าํเคร่ืองหมาย... .. 

กรณีไม่จาํเป็นตอ้งมีสิทธิผูค้วบคุม ใหน้าํเคร่ืองหมายออก

ต้ังค่าสิทธิ

คลิกปุ่ม “ยนืยนั” เพ่ือแสดงหวัขอ้ตั้งค่าท่ีเปล่ียน

แสดงผลการต้ังค่าที่เปลีย่น

１

2

３

４

2

３

４

１

Point



57

การควบคุมขอ้มูลผูใ้ช้

Chapter 6.

เปลีย่นแปลงข้อมูลผู้ใช้ 

คลิกปุ่ม “เปล่ียน” ตรงช่องท่ีอยูอี่เมลของขอ้มลูผูใ้ช ้

เปลีย่นที่อยู่อเีมล

ป้อนท่ีอยูอี่เมลท่ีจะเปล่ียน คลิกปุ่ม “ยนืยนัท่ีอยูท่ี่จะส่ง”

ป้อนที่อยู่อเีมลใหม่

ทีอ่ยู่เมลทีใ่ช้จะเป็น ID ตอนทาํการลอ็กอนิ

อีเมลท่ีไดล้งทะเบียนตรงน้ี จะกลายเป็น ID ตอนลอ็กอิน

หลงัจากท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ จะไม่สามารถเจา้สู่ระบบโดยใชอี้เมลก่อนหนา้ท่ีจะเปล่ียนได้

ตรวจสอบท่ีอยูท่ี่ไดท้าํการป้อน คลิกปุ่ม “ส่งเมลยนืยนั”

ตรวจสอบที่อยู่อเีมลที่ป้อน

5

6

7

6

7

5

Point
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การควบคุมขอ้มูลผูใ้ช้

Chapter 6.

เปลีย่นแปลงข้อมูลผู้ใช้ 

คลิก “กาํหนดหรือเปล่ียนรหสัผา่น” แลว้ดาํเนินการกาํหนด

เปลีย่นรหัสผ่าน

จํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถใช้ตั้งรหัสผ่าน

ขอใหใ้ชจ้าํนวนตวัอกัษรไม่เกิน 8-16 ตวัอกัษรโดยใชท้ั้งตวัอกัษรและตวัเลข นอกจากน้ี ขอให้

ควบคุมอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากกระทัง่ผูดู้แลเวบ็ไซต์ J-GoodTech เองก็ไม่สามารถตรวจสอบได้

ป้อนรหสัผา่นปัจจุบนัและรหสัผา่นใหม่ (2 คร้ัง)

ป้อนรหัสผ่าน

หลงัจากท่ีป้อนรหสัผา่นเสร็จส้ินแลว้ คลิกปุ่ม “เปล่ียน”

ยนืยนัการเปลีย่น

8

9

10

9

10

8
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การควบคุมขอ้มูลผูใ้ช้

Chapter 6.

เปลีย่นแปลงข้อมูลผู้ใช้ 

ใหค้ลิกออกรหสัผา่นอีกคร้ัง ซ่ึงอยูด่า้นล่างหนา้จอลอ็กอิน

สาํหรับสมาชิก J-GoodTech จะสามารถกาํหนดใหม่ไดอี้กคร้ัง เม่ือป้อนอีเมลท่ีได้

ลงทะเบียนไว้

ถ้าลมืรหัสผ่าน จะทําอย่างไร

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A
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การควบคุมขอ้มูลผูใ้ช้

Chapter 6.

เพิม่ผู้ใช้ของบริษัทตนเอง

กรณีเพ่ิมสมาชิกลอ็กอิน J-GoodTech คลิก “เชิญผูใ้ช”้ ฟังกช์ัน่ผูค้วบคุม

“หนา้ของฉนั”

เชิญผู้ใช้ของบริษทัตนเอง

ป้อนท่ีอยูเ่มลของผูใ้ชท่ี้ตอ้งการเชิญ

ป้อนข้อมูลอเีมล

คลิกปุ่ม “ยนืยนั” เม่ือคลิกปุ่ม “เชิญ” ท่ีหนา้ยนืยนั อีเมลท่ีเชิญจะส่งไปอีเมลท่ีไดป้้อนไว ้ขอใหผู้ท่ี้

ไดรั้บการเชิญกาํหนดช่ือและขอ้มูลอ่ืนๆ ตามขั้นตอนในอีเมลท่ีไดรั้บแลว้ลอ็กอิน

ยนืยนัการป้อนข้อมูล

ผู้ทีส่ามารถเชิญผู้ใช้คือผู้ทีม่ีสิทธิผู้ควบคุมเท่าน้ัน

ฟังกช์ัน่การเชิญสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะผูท่ี้มีสิทธิผูค้วบคุมเท่านั้น

สิทธิผูค้วบคุมสามารถตรวจสอบจาก “แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช”้ ท่ีหนา้ของฉนั

３
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การควบคุมขอ้มูลผูใ้ช้

Chapter 6.

เพิม่ผู้ใช้ของบริษัทตนเอง

เม่ือผูดู้แลระบบ J-GoodTech ของบริษทัใชฟั้งกช์ัน่เชิญผูใ้ชใ้หม่บนแทบ็ “หนา้ของฉนั”

และเชิญบุคคลใหเ้ป็นสมาชิก J-GoodTech จะมีอีเมลส่งไปหาผูท่ี้ถูกเชิญ

ผูท่ี้ไดรั้บเชิญเปิดหนา้จอเพ่ือลงทะเบียนเป็นสมาชิกจาก URL ท่ีไดรั้บในอีเมล และใส่

ขอ้มูลท่ีจาํเป็น เช่น ช่ือ รหสัผา่น เป็นตน้ โดยหลงัจากตรวจสอบขอ้ตกลงและนโยบาย

ความเป็นส่วนตั วและคลิกปุ่ม “ยนืยนั” แลว้ การลงทะเบียนเป็นสมาชิกจึงจะเสร็จส้ิน

และสามารถใชง้าน J-GoodTechได้

ถ้าได้รับอเีมลเชิญแล้วควรทําอย่างไร?

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A
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การควบคุมขอ้มูลผูใ้ช้

Chapter 6.

เปลีย่นข้อมูลผู้ใช้อืน่ๆ ของบริษัทตนเอง

ผูดู้แลระบบ J-GoodTech ของบริษทัสามารถเปล่ียนขอ้มูลผูใ้ชอ่ื้นๆ ได ้เช่น ผูใ้ชท่ี้ไดเ้ชิญมา

จากหนา้ของฉนั ใหค้ลิก “การแกไ้ขขอ้มูลบริษทั” แลว้คลิก “รายการผูใ้ช”้ ท่ีอยูด่า้นบน

ของหนา้เวบ็ท่ีเขา้มา เม่ือคลิกช่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการจะแกไ้ข หนา้จอจะเขา้สู่หนา้ขอ้มูลผูใ้ช้

สามารถจดัการกาํหนดตาํแหน่ง กาํหนดการรับเมลนิตยสาร กาํหนดสิทธิ ยกเลิกผูใ้ช ้

(ออกจากการเป็นสมาชิก) ฯลฯ ได้

การจัดการแทนคอือะไร

คาํถามทีพ่บบ่อย

Q

A
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การควบคุมขอ้มูลผูใ้ช้

Chapter 6.

ยกเลกิการเป็นสมาชิก J-GoodTech

การลบผูใ้ช ้(ยกเลิกการเป็นสมาชิก) ใหค้ลิกจาก “หนา้ของฉนั” แลว้คลิก “แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช”้

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้

คลิก “การดาํเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิก” ท่ีอยูด่า้นล่างของหนา้แกไ้ข

ยกเลกิการเป็นสมาชิก J-GoodTech

ตรวจสอบรายละเอียด แลว้คลิก “ยกเลิกการเป็นสมาชิก”

ตรวจสอบเกีย่วกบัการยกเลกิการเป็นสมาชิก 

ตรวจสอบเกีย่วกบัการยกเลกิการเป็นสมาชิก 

เม่ือยกเลิกการเป็นสมาชิกจะไม่สามารถใชบ้ริการสาํหรับสมาชิกได ้ ถึงแมว้า่จะยกเลิกแลว้ 

รายละเอียดท่ีไดล้งใน J-GoodTech ก็จะยงัคงเหลืออยูเ่ป็นประวติั นอกจากน้ี ถึงแมว้า่ผูใ้ช้

ทั้งหมดจะยกเลิกจากการเป็นสมาชิก ขอ้มูลบริษทัก็จะยงัคงอยู่ ดงันั้นกรณีท่ีตอ้งการจะลบขอ้มูล

บริษทัทั้งหมด ขอใหแ้จง้มาท่ีผูดู้แลเวบ็ไซต์ J-GoodTech

ผู้ควบคุมทาํข้ันตอนการดําเนินการยกเลกิการเป็นสมาชิกของผู้ใช้

ผูค้วบคุมสามารถดาํเนินการเดินเร่ืองแทนผูใ้ชไ้ด้

１
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Point



Chapter 7. การตรวจสอบกจิกรรม

สมาชิกสามารถตรวจสอบกิจกรรมของบริษทับนเวบ็ไซต์ J-GoodTech

อาทิเช่น จาํนวนการเขา้ชมหนา้เพจโปรไฟลข์องบริษทัได้ โดยใชฟั้งกช์ัน่ Dashboard
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Chapter 7.

Review Your Activity

１

2

การใช้ฟังก์ช่ัน Dashboard

คลิกแทบ็ “หนา้ของฉนั” ท่ีดา้นบนของหนา้จอ

คลกิที่ “หน้าของฉัน”

ตรวจสอบภาพรวมกจิกรรม

Chapter 7.

การตรวจสอบกิจกรรม

คลิกท่ีปุ่ม “See Dashboard” จะสามารถเขา้สู่หนา้ Dashboard เพ่ือตรวจสอบสรุปกิจกรรมของ

บริษทัในเวบ็ไซต ์J-GoodTech ได้

2

１
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Chapter 7.

Review Your Activity

１

2

การใช้ฟังก์ช่ัน Dashboard

สามารถตรวจสอบขอ้มูลจุดแขง็ของบริษทัในปัจจุบนั หากตอ้งการเพ่ิมโปรไฟลข์อ้มูลใหค้ลิกปุ่ม

“แกไ้ขโปรไฟลอ์งคก์ร” โดยอา้งอิง「บทท่ี 1 แนะนาํบริษทัตนเอง」

จุดแข็งของบริษัท

จํานวนการเข้าชมหน้าเพจ

Chapter 7.

การตรวจสอบกิจกรรม

สามารถตรวจสอบจาํนวนการเขา้ชมหนา้เพจโปรไฟลข์องบริษทัยอ้นหลงัได้ โดยสลบัแท็บภาษาญ่ีปุ่น 

/ ภาษาองักฤษเพ่ือดูจาํนวนการเขา้ชมหนา้าเพจภาษาญ่ีปุ่นและภาษาองักฤษแยกกนัทั้งน้ีมีขอ้มูลแค่

สามปียอ้นหลงัเท่านั้น

2

１
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Chapter 7.

Review Your Activity

3

4

การใช้ฟังก์ช่ัน Dashboard
Chapter 7.

การตรวจสอบกิจกรรม

สามารถตรวจสอบอนัดบัของคาํคน้หาท่ีใชบ่้อยท่ีสุดเพ่ือคน้หาบริษทัของท่าน

โดยเลือกแท็บ J-GoodTech เพ่ือดูอนัดบัของคาํคน้หาท่ีใชบ่้อยท่ีสุดบนเวบ็ไซต ์J-GoodTech

การจัดอนัดบัคาํค้นหา

ดาวน์โหลดข้อมูลการจัดอนัดับ

สมาชิกของเวบ็ไซต ์J-GoodTech สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลการจดัอนัดบัเป็นไฟล ์CSV โดยคลิกปุ่ม

ดาวน์โหลด CSV เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์

4

3
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Chapter 7.

Review Your Activity

5

6

7

การใช้ฟังก์ช่ัน Dashboard
Chapter 7.

การตรวจสอบกิจกรรม

จํานวนการเข้าชมหน้าเพจ

สามารถตรวจสอบจาํนวนการเขา้ชมหนา้เพจโปรไฟลข์องบริษทั และอนัดบัท่ีได้

การจัดอนัดับ

สามารถตรวจสอบการจดัอนัดบัโปรไฟลข์องบริษทัทั้งหมดท่ีเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์J-GoodTech โดย

คลิกท่ีช่ือบริษทัเพ่ือดูโปรไฟล์

สมาชิกของเวบ็ไซต ์J-GoodTech สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลการจดัอนัดบัเป็นไฟล ์CSV โดยคลิกปุ่ม

ดาวน์โหลด CSV เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดข้อมูลการจัดอนัดับ

6

7

5
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Chapter 7.

Review Your Activity

8

9

การใช้ฟังก์ช่ัน Dashboard

กจิกรรม

ล็อคอิน จาํนวนคร้ังท่ีล็อคอิน

ขอ้ความท่ีส่ง จาํนวนขอ้ความท่ีส่ง

ขอ้ความท่ีไดรั้บ จาํนวนขอ้ความท่ีไดรั้บ

ขอ้เสนอท่ีส่งแลว้ จาํนวนขอ้เสนอท่ีส่งแลว้

การลงทะเบียนความตอ้งการ จาํนวนความตอ้งการท่ีสร้างข้ึน

กระทูท่ี้สร้างข้ึน จาํนวนกระทูท่ี้สร้างข้ึน

Chapter 7.

การตรวจสอบกิจกรรม

ตรวจสอบจาํนวนขอ้เสนอท่ีส่ง และจาํนวนความตอ้งการท่ีสร้างข้ึนตลอดทั้งปี

ทั้งน้ีมีขอ้มูลแค่สามปียอ้นหลงัเท่านั้น

ผลการใช้ฟังก์ช่ัน "ความต้องการ"

บทสรุปรายเดือนของกิจกรรมบนเวบ็ไซต ์J-GoodTech โดยมีขอ้มูลแค่สามปียอ้นหลงัเท่านั้น

สามารถตรวจสอบกิจกรรมจากขอ้มูล 6 ประเภทท่ีแตกต่างกนั และสามารถสลบักราฟไดโ้ดยคลิกท่ีแทบ็

9

8



Chapter 8. ฟังก์ช่ันทีเ่ป็นประโยชน์อืน่ๆ

แนะนาํการประยกุตใ์ชฟั้งกช์ัน่ท่ีเป็นประโยชน์
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Appendix

Chapter 8.

１

ดูประวตัิการแจ้งเตือน

2

Chapter 8.

ภาคผนวก

คลิกแทบ็ “หนา้ของฉนั” ท่ีดา้นบนของหนา้จอ

คลกิที่ “หน้าของฉัน”

หากคลิกท่ีปุ่ม “ ดูประวติัการแจง้เตือน” จะสามารถสลบัไปท่ีหนา้ประวติัการแจง้เตือนเพ่ือดู

ขอ้ความท่ีไดรั้บ

ดูประวติัการแจ้งเตือน2

１
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Chapter 8.

ดูประวตัิการแจ้งเตือน

1

2

Chapter 8.

ภาคผนวก

ตรวจสอบขอ้ความท่ีไดรั้บในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา

ดูประวติัการแจ้งเตือน

คลิกท่ีช่ือของขอ้ความเพ่ือดูเน้ือหา

ตรวจสอบเนือ้หา

１

2
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ลงทะเบียนรายการโปรด

คลิก “ลงทะเบียนรายการโปรด” ท่ีอยูด่า้นบนขวาของหนา้บริษทัและหนา้ผลิตภณัฑ์

ลงทะเบียนรายการโปรด

เม่ือคลิก “รายการโปรด” ท่ีเมนูดา้นบนของหนา้จอ จะแสดงบริษทัและผลิตภณัฑท่ี์ได้

ลงทะเบียนไว้

ดูรายการโปรด

คลิก “รายการโปรด” ท่ีเมนูดา้นบนของจอ แลว้คลิก “×” ท่ีอยูด่า้นขวาของบริษทั

หรือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการจะยกเลิก

หรือคลิก “ยกเลิกรายการโปรด” ท่ีอยูด่า้นบนขวาของหนา้บริษทัหรือหนา้

ผลิตภณัฑ์

ยกเลกิรายการโปรด

ความต้องการและกระทู้กส็ามารถลงทะเบียนรายการโปรดได้เช่นกนั

ไม่ใช่แค่ขอ้มูลบริษทั ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยี หรือการบริการเท่านั้น ความตอ้งการและ

กระทูก็้สามารถลงทะเบียนไดแ้ละสามารถอ่านขอ้มูลเป้าหมายในภายหลงัไดท้นัทีได้

2

3

４

１

Chapter 8.

ภาคผนวก

2

3

４

１

Point
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ดูหน้าทีเ่ปิดดูล่าสุด

คลิก “หนา้ท่ีเปิดดูล่าสุด” ตรงเมนูดา้นบนของหนา้จอ

สามารถดูประวติัยอ้นหลงัของหนา้บริษทัท่ีดูล่าสุดและหนา้ผลิตภณัฑ์

เม่ือคลิกช่ือบริษทัหรือช่ือผลิตภณัฑ ์จะเขา้สู่หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง

ดูหน้าทีเ่ปิดดูล่าสุด１ １
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