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“Our works”

1 | BeLib E-Library

2 | Learnext E-Learning

3 | Miix E-Commerce

4 | Bookdose PATH
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“Our success”

ระบบ Belib
TM

e-Library system ชนะเลศิการประกวด Software แหง่ชาติ

Thailand ICT Awards (TICTA) ในหมวด E-Learning

ไดร้บัคดัเลอืกน าเสนอที่ Asia Pacific ICT Awards (APICTA) @Colombo, Srilanka



1st group 

registered in

"LIVE 

PLATFORM

"

“Our success”

ผ่านการคดัเลอืกในกลุ่มบรษิทั Tech Startup กลุ่มแรกทีไ่ดล้งทะเบยีนใน LIVE 

PLATFORM

LIVE CROWDFUNDING PLATFORM เป็นระบบการระดมทุนแบบใหม่ภายใตก้ารด าเนินงานของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื SET (The Stock Exchange of Thailand)



“Our clients”

วิทยาลัยและโรงเรียน



“Our content partners”

On-demand 

contents ,

you can

choose!



• ระบบหอ้งสมุดอเิล็กทรอนิกสม์าตรฐานใหม่ ทีผ่สานระบบจดัการยมืคนื,

จดัเกบ็ขอ้มูลของหนงัสอืเล่ม (Physical Books Auto Lib) และหนงัสอื

อบีุค๊ (Digital E-Library) ไวด้ว้ยกนัในระบบเดยีว

Mobile application

Printed books &

e-Books management

E-Books builder

Self publishing

News &

Contents feed

VDO &

Sound clips

Web application

(Option) Audio books, 

PODCAST

E-Learning module

All digital files cataloging

Synchronise data between 

web & app.



บรหิารจดัการลงขอ้มูลทีเ่ดยีวบน Web ขอ้มูลจะเช ือ่ม

ต่อไปยงั Mobile application แบบอตัโนมตัิ

เลอืกหนังสอือบุีค๊ลขิสทิธิจ์ากส านักพมิพช์ ัน้น าจดัใส่ระบบได ้

ตามตอ้งการ ตน้ฉบบัหนังสอืลขิสทิธิป้์องกนัการโจรกรรม

โดยการเขา้รหสัไฟล ์ (DRM 256bit Security)

สามารถ Custom ผลรายงานการใชง้าน

(Reports)ไดต้ามตอ้งการ

• Back office ระบบบรหิารจดัการ ทีท่นัสมยั
ไม่ยุ่งยากกบัผูดู้แลระบบ ท างานบน
Website ไดท้นัทโีดยไม่จ าเป็นตอ้งลง
โปรแกรมเพิม่

บนัทกึระเบยีนขอ้มูลเป็นแบบมาตรฐานสากล

MARC21 โอนฐานขอ้มูลระบบเดมิมาใชไ้ด ้

ระบบคน้หา (OPAC) ท างานคน้หาสือ่ทัง้หมดรวมกนัทัง้

หนังสอืเล่ม อบุีค๊และมลัตมิเีดยี

องคก์รสามารถอพัโหลดไฟลเ์พือ่สรา้งอบุีค๊ของตนเองไดง้่าย

และรวดเรว็ผา่นระบบ Back office ทีเ่ดยีว



หอ้งสมุดอเิล็กทรอนิกส ์Advanced Info Service (AIS)
Website & ReadDi App. | จดัการหนงัสอืเล่มยมื-คนืภายในองคก์ร และระบบอบุีค๊บนเวปไซตแ์ละ

App.



หอ้งสมุดอเิล็กทรอนิกส ์ ปตท.ส ารวจและผลติ (PTTEP)

Website & Mobile App. | จดัการหนงัสอืเล่มยมื-คนืภายในองคก์ร และระบบอบุีค๊



ระบบคลงัขอ้มูลดจิทิลั กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม

Website & Mobile App. | จดัการสือ่ดจิติอลทัง้หมด อบุีค๊ คลงัภาพ สือ่มลัตมิเีดยี เอกสารภายใน



หอ้งสมุดอเิล็กทรอนิกส ์ มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุร ี (RMUTT)

Website & Mobile App. | จดัการหนงัสอือบุีค๊ และเป็นคลงัจดัเก็บขอ้มูลดจิทิลั



หอ้งสมุดอเิล็กทรอนิกส ์ มวิเซยีมสยาม (Museum Siam)

Website & Mobile App. | จดัการหนงัสอืเล่มยมื-คนื, อบุีค๊และขอ้มูลดจิทิลั, Virtual 

library, เชือ่มต่อกบัฐานขอ้มูลระบบลงระเบยีนเดมิ



หอ้งสมุดมารวย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)

Website & Mobile App. | จดัการหนงัสอือบุีค๊ และมรีะบบ News feed, Push notification to mobile



“Your brand E-Learning”

Next Step Learning for Digital Lifestyle



Next step E-Learning













Personalise 

Contents

Feed

AI. & Machine 

learning

Podcast
E-books

Audio books

Printed 

books



“Your brand e-commerce”



Miix E-commerce Platform

ออกแบบตาม CI ขององคก์ร

สรา้ง Website และ Mobile 

app.ในนามชือ่องคก์ร

เชือ่มต่อการท างานของหน้า

รา้น Offline และ Online 

store เชน่ขอ้มูล Stock

Product price

Members

Redeem point

Custom special feature ส าหรบั

ธรุกจิน้ันๆ เชน่ ธรุกจิรา้นหนังสอืตอ้งมี

E-book reader, เช ือ่มต่อระบบ

ฐานขอ้มูลหนังสอืจากส านักพมิพ ์

ระบบคน้หาสนิคา้ทีแ่ม่นย า

แสดงรายการใกลเ้คยีง และระบบ

Product filtering แสดงสนิคา้

ใกลเ้คยีงความตอ้งการมากทีส่ดุ

ระบบช าระเงินทีค่รอบคลุมทุก

ชอ่งทางการจา่ย

Support การท า Online 

marketing เชน่ Social 

sharing, Google 

remarketing, Redeem point 

package 



Books & Non-Books selling

Specials for Publisher E-commerce

E-books & digital media selling

E-books reader on PC & 

Mobile devices (iOS / Android)

Discover physical & digital 

items on one place









499 floor 3rd., Bondstreet road, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND
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