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1 บทน า 

ทุกวนัน้ีความกงัวลของ บริษทั สมยัใหม่ในเร่ืองความปลอดภยัเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายน้ี ZKTECO น าเสนอ ZKBio Access ที่ช่วยให้ลูกคา้สามารถรวมการท างานของการควบคุมการ

เขา้ถึงและการเขา้ร่วมไวใ้นแพลตฟอร์มเดียว ระบบแบ่งออกเป็นส่ีโมดูล ไดแ้ก่ : บุคลากรการเขา้ถงึการเขา้ร่วมและการจดัการระบบ. 

คุณสมบตัิ 

 สามารถจดัการขอ้มูลบุคลากรไดป้ระมาณ 2,000 คน 

 มีความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลทีท่รงพลงั 

 ขอ้มูลของผูใ้ชมี้ความปลอดภยัมากขึ้นดว้ยการจดัการระดบัตามบทบาทการจดัการหลายระดบั 

 สามารถติดตามเหตุการณ์และการด าเนินงานแบบเรียลไทมเ์พือ่ให้แน่ใจว่ามีการตอบกลบัขอ้มูลทีเ่หมาะสมกบัผูบ้ริหาร . 

ขอ้ก าหนดการก าหนดค่า 

 โปรเซสเซอร์ Dual-core ความเร็ว 2.4GHz หรือสูงกว่า 

 หน่วยความจ าระบบ 4GB ขึ้นไป 

 พื้นที่ว่าง 10GB ขึ้นไป เราขอแนะน าให้ใชพ้าร์ติชันฮาร์ดดิสก์ NTFS เป็นไดเร็กทอรีการติดตั้งซอฟตแ์วร์ 

 ความละเอียดของจอภาพ 1024 x 768px ขึ้นไป. 

ระบบปฏบิตัิการ 

 ระบบปฏบิตัิการที่รองรับ: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2013 (32/64) 

 ฐานขอ้มูลที่รองรับ: PostgreSQL 

 เวอร์ชนัเบราวเ์ซอร์ที่แนะน า: IE 11 + / Firefox 27 + / Chrome 33+ 

Note: คุณตอ้งใช ้IE 8.0 หรือเวอร์ชนัที่ใหม่กว่าเพื่อลงทะเบยีนและยืนยนัลายน้ิวมือ. 

 

1.1 โมดูลบุคลากร 

โมดูลบุคลากรใชเ้พื่อก าหนดรายละเอียดบุคคลและแผนกของพวกเขา ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสองส่วนคือการตั้งค่าการจดัการแผนกซ่ึงใชใ้นการก าหนดแผนภูมิองคก์รของ บริษทั การตั้งค่าการจดัการ

บุคลากรซ่ึงใชใ้นการเพิ่มขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดแผนกรักษาและจดัการรายละเอียดบุคลากร. 

1.2 โมดูลควบคุมการเข้าถึง 

โมดูลควบคุมการเขา้ถึงเป็นระบบการจดัการบนเวบ็ที่เปิดใชง้านฟังก์ชนัการควบคุมการเขา้ถึงตามปกตกิารจดัการแผงควบคุมการเขา้ถึงที่เช่ือมต่อระหว่างกนัผ่านคอมพิวเตอร์และการจดัการการเขา้ถงึ

บุคลากรแบบรวม ระบบควบคุมการเขา้ออกจะก าหนดเวลาและระดบัการเปิดประตูส าหรับผูใ้ชท้ี่ลงทะเบียน. 

1.3 โมดูลการเข้าร่วม 

โมดูลการเขา้ร่วมประกอบดว้ยตารางเวลากะและการจดัการตารางเวลาการจดัการการเขา้ร่วมขา้มภูมิภาค คุณยงัสามารถจดัการขอ้ยกเวน้อื่น ๆ เ ช่นการลางานล่วงเวลาการท างานล่วงเวลาเป็นตน้ใน

ขณะเดียวกนัสามารถก าหนดค่าการควบคุมการเขา้ถึงพร้อมกบัการจดัการการเขา้งานเพื่อสร้างบนัทึกการเขา้งาน. 
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1.4 โมดูล VMS 

โมดูล VMS ประกอบดว้ยโมดูล ZKBio Access VMS และ ZKBio VMS Plugin สามารถใชร่้วมกบัอปุกรณ์จดัเก็บขอ้มูลเครือข่าย NVR, DVR, IPC, MDI, SDI ZKBio Access VMS Plugin เป็นซอฟตแ์วร์

ไคลเอ็นตท์ี่เปิดตวัโดย ZKTeco ผูใ้ชส้ามารถจดัการการเฝ้าระวงัวิดีโอผ่านโมดูล ZKBio Access VMS หรือ ZKBio VMS Plugin ตามที่พวกเขาตอ้งการ. 

1.5 โมดูลการจัดการระบบ 

การจดัการระบบส่วนใหญ่ใชเ้พื่อก าหนดผูใ้ชร้ะบบและก าหนดค่าบทบาทของโมดูลที่เก่ียวขอ้งจดัการฐานขอ้มูลเช่นการส ารองขอ้มูลการเร่ิมตน้และการกูค้นืและตั้งค่าพารามิเตอร์ระบบและจดัการบนัทึก

การท างานของระบบ. 
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2 การท างานของระบบ 

2.1 เข้าสู่ระบบ 

 

หลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์แลว้ให้ดบัเบิลคลิกที่ไอคอน ZKBio Access  เพื่อเปิดซอฟตแ์วร์ คุณยงัสามารถเปิดเบราวเ์ซอร์ที่แนะน าและป้อนที่อยู ่ IP และพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ในแถบที่อยู ่ ที่อยู ่ IP คอื 

http://127.0.0.1:8098 โดยค่าเร่ิมตน้ 

หากไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณคุณสามารถป้อนที่อยู ่IP และพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ในแถบทีอ่ยู่. 

Note: ช่ือผูใ้ชข้องผูใ้ชข้ั้นสูงคือ [admin] และรหสัผ่านคือ [admin] จากนั้นคลิก [เขา้สู่ระบบ] หลงัจากเขา้สู่ระบบครั้ งแรกคุณตอ้งรีเซ็ตรหัสผ่าน. 

2.2 เปิดใช้งานระบบ 

โปรดดูเอกสารการเปิดใชง้านใบอนุญาตที่เก่ียวขอ้ง. 

2.3 แก้ไขรหัสผ่าน 

คุณสามารถแกไ้ขรหัสผ่านเขา้สู่ระบบไดใ้น [ขอ้มูลส่วนบุคคล] 

: 
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เลือกช่องท าเคร่ืองหมาย [รีเซ็ตรหัสผ่าน] เพื่อแกไ้ขรหัสผ่าน 

Note: ทั้ง Superuser และผูใ้ชใ้หม่ถูกสร้างขึ้นโดยผูใ้ชข้ั้นสูง (รหัสผ่านเร่ิมตน้ส าหรับผูใ้ชใ้หม่คือ 111111) ช่ือผูใ้ชไ้ม่ค านึงถึงตวัพิมพเ์ล็กและใหญ่ แต่รหัสผ่านตอ้งตรงตามตวัพิมพเ์ล็กและใหญ่. 

2.4 เกี่ยวกับ 

คลิกปุ่ ม [เก่ียวกบั]  ที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซเพื่อตรวจสอบเวอร์ชนัซอฟตแ์วร์และขอ้มูลใบอนุญาตทั้งหมด 

2.5 ช่วยด้วย 

คลิกปุ่ ม [ช่วยดว้ย]  ที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซเพื่อดูคู่มือผูใ้ช้. 

2.6 ออกจากระบบ 

คลิกปุ่ ม [ออกจากระบบ]  ที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซเพื่อออกจากระบบ. 
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3 บุคลากร 

คุณสามารถก าหนดค่าการจดัการบุคลากรและการจดัการการ์ดในโมดูลน้ี. 

 

3.1 การบริหารงานบุคคล 

การจดัการบุคลากรประกอบดว้ยโมดูลเหล่าน้ี: บุคลากรแผนกแอตทริบิวตท์ี่ก าหนดเองและพารามิเตอร์. 

3.1.1 บุคลากร 

ดว้ยการใชก้ารจดัการน้ีผูใ้ชจ้ะตอ้งลงทะเบียนบุคลากรในระบบหรือน าเขา้ขอ้มูลบุคลากรจากซอฟตแ์วร์หรือไฟลอ์ื่นเขา้สู่ระบบน้ี ส าหรับรายละเอียดโปรดดูการท างานทัว่ไป 

หนา้ที่หลกัของการบริหารงานบุคคล ไดแ้ก่ เพิ่มแกไ้ขลบส่งออกและน าเขา้บุคลากรและปรับแผนก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ เพิ่มบุคลากร 

1. คลิก [การบริหารงานบุคคล]> [บุคลากร]> [ใหม่]: 
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ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ID บุคลากร: ID อาจประกอบดว้ยอกัขระไม่เกิน 9 ตวัในช่วง 1 ถึง 79999999 สามารถก าหนดค่าตามความตอ้งการของคุณ รหัสบุคลากรมีเฉพาะตวัเลขตามค่าเร่ิมตน้ แต่อาจรวมถึงตวัอกัษรดว้ย.  

Notes: 

(1) เม่ือก าหนดค่าหมายเลขบุคลากรตรวจสอบว่าอุปกรณ์ปัจจุบนัรองรับความยาวสูงสุดหรือไม่และสามารถใชต้วัอกัษรในรหัสบุคลากรไดห้รือไม่ 

(2) หากตอ้งการแกไ้ขการตั้งค่าจ  านวนอกัขระสูงสุดของแต่ละหมายเลขบุคลากรและสามารถใชต้วัอกัษรไดห้รือไม่ให้คลิกบุคลากร> พารามิเตอร์. 

แผนก: เลือกจากเมนูแบบเลือ่นลงแลว้คลิก [ตกลง] หากไม่ไดต้ั้งแผนกไวก้่อนหนา้น้ีจะปรากฏเพียงแผนกเดียวที่ช่ือ [ช่ือ บริษทั ] 

ช่ือจริง / นามสกุล: จ  านวนอกัขระสูงสุดคอื 50 ตวั 

เพศ: ก าหนดเพศของบุคลากร 

โทรศัพท์มือถือ: ป้อนหมายเลขโทรศพัทข์องผูใ้ช้. 

ประเภทใบรับรอง: ใบรับรองมีส่ีประเภท: ID, หนงัสือเดินทาง, ใบขบัขี่และอื่น ๆ 

หมายเลขใบรับรอง: ใส่เลขประจ าตวั 

วันเกิด: ป้อนวนัเกิดจริงของพนกังาน 

อีเมล: ป้อนรหัสอีเมลของพนกังาน ความยาวสูงสุดคือ 30 

รหัสผ่านการตรวจสอบอุปกรณ์: ตั้งรหัสผ่านส าหรับการยืนยนับนอุปกรณ์โดยใชบ้ญัชีบุคลากร สามารถมีไดสู้งสุด 6 หลกั รหัสผ่านของผูใ้ชร้ายอื่นและรหัสผ่านข่มขู่ตอ้งไม่เหมือนกนั 

หมายเลขบัตร: ความยาวสูงสุดคือ 10 และไม่ควรท าซ ้า 

รูปถ่ายส่วนตัว: มีฟังก์ชัน่การแสดงตวัอยา่งรูปภาพรองรับรูปแบบภาพทัว่ไปเช่น jpg, jpeg, bmp, png, gif เป็นตน้ขนาดที่ดีที่สุดคือ 120 × 140 พิกเซล 
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เรียกดู: คลิก [เรียกดู] เพื่อเลือกรูปภาพจากไดรฟ์ในเคร่ืองของคุณที่จะอปัโหลด 

จับภาพ: อนุญาตให้ถ่ายภาพโดยใชก้ลอ้งเม่ือเซิร์ฟเวอร์เช่ือมต่อกบักลอ้ง 

ลงทะเบียนลายน้ิวมือ / ลายน้ิวมือ: ลงทะเบียนลายน้ิวมือของบุคลากร, หลอดเลอืดด าลายน้ิวมือ, ฝ่ามือหรือใบหนา้ หากตอ้งการเรียกการเตือนและส่งสัญญาณไปยงัระบบให้สแกนลายน้ิวมือดกัฟัง. 

วิธีการลงทะเบียนลายน้ิวมือ: 

 

(1) เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ต  าแหน่งไอคอนลายน้ิวมือกล่องโตต้อบการลงทะเบยีนหรือดาวน์โหลดไดรเวอร์จะปรากฏขึ้นให้คลิก [ลงทะเบียน] 

(2) เลือกลายน้ิวมือกดน้ิวบนเซ็นเซอร์สามครั้ งจากนั้นขอ้ความ“ ลงทะเบียนลายน้ิวมือส าเร็จแลว้” จะขึ้น 

(3) คลิก [OK] เพือ่ท าการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์. 

 

คลิกลายน้ิวมือเพื่อลบ หากคุณตอ้งการลงทะเบียนลายน้ิวมือผูข้่มขู่ให้เลือกกลอ่งกาเคร่ืองหมาย Duress Fingerprint. 

Notes:   

(1) หากลายน้ิวมือซ ้ากนัระบบจะแจง้ให้“ อยา่ป้อนลายน้ิวมือซ ้า” 

(2) หากไม่ไดติ้ดตั้งไดรเวอร์เซ็นเซอร์ลายน้ิวมือให้คลิก“ ติดตั้งไดรเวอร์” จากนั้นระบบจะแจง้ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ 

(3) หลงัจากติดตั้งไดรเวอร์เซ็นเซอร์ลายน้ิวมือแลว้หากปุ่ มลงทะเบียนลายน้ิวมือเป็นสีเทาในเบราวเ์ซอร์ IE ในขณะที่เป็นปกติในเบราวเ์ซอร์อื่น (เช่น Firefox, Google) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของ

เบราวเ์ซอร์ IE ไดด้งัต่อไปน้ี:  

a. ใน Internet Explorer คลิก [Tools]> [Internet Options]> [Security]> [Credible Sites] เพิ่ม http: // localhost ไปยงัไซตท์ี่น่าเช่ือถอืจากนั้นรีสตาร์ท Internet Explorer 

b. ใน Internet Explorer คลิก [Tools]> [Internet Options]> [Advanced]> [Reset] เพื่อเปิดกลอ่งโตต้อบของรีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer คลิก [รีเซ็ต] เพื่อยืนยนั จากนั้นรีสตาร์ท Internet 

Explorer (คุณอาจลองใชเ้ม่ือจุดที่ 1 ไม่ช่วย) 

c. หากการตั้งค่าทั้งหมดขา้งตน้ไม่ไดผ้ลโปรดด าเนินการต่อไปน้ี (ใชเ้บราวเ์ซอร์ IE11 เป็นตวัอยา่ง): คลกิ [Tools]> [Internet Options]> [Advanced]> [Security] ตรวจสอบตวัเลอืกของ 

[อนุญาตให้ซอฟตแ์วร์ท างานหรือ ติดตั้งแมว้่าลายเซ็นจะเป็น ... ] และลบการเลอืก [ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองเซิร์ฟเวอร์] จากนั้นรีสตาร์ท IE 

d. หากเบราวเ์ซอร์อยูต่  ่ากว่า IE8 หนา้การลงทะเบียนลายน้ิวมือจะแตกต่างกนั: 
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e.  ระบบรองรับการเขา้ถงึจากอปุกรณ์ลายน้ิวมือ Live20R และฟังก์ชนัป้องกนัลายน้ิวมือปลอม.  

 
2. ตั้งค่าพารามิเตอร์การควบคุมการเขา้ถึงส าหรบับุคลากร คลิก [Access Control]: 
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ฟิลด์มีดงัน้ี: 

การตั้งค่าระดบั: คลิก [เพิ่ม] จากนั้นตั้งกฎการผ่านของต าแหน่งพิเศษในเขตเวลาต่างๆ. 

 

Superuser: ในการใชง้านตวัควบคุมการเขา้ถึงผูใ้ชข้ั้นสูงไม่ไดถู้ก จ  ากดั โดยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเขตเวลาและมีล าดบัความส าคญัในการเปิดประตูสูงมาก 

บทบาทการท างานของอุปกรณ์: จะก าหนดระดบัสิทธ์ิในอุปกรณ์ของผูใ้ช้ 

ปิดใชง้าน: ปิดใชง้านระดบัการเขา้ถึงของบุคลากรชัว่คราว 

ตั้งเวลาที่ถูกตอ้ง: สามารถตั้งค่าประตูให้เปิดไดภ้ายในบางช่วงเวลาเท่านั้น หากไม่ไดเ้ลือกกล่องกาเคร่ืองหมายประตูจะท างานตลอดเวลา 

หมายเหตุ: ระบบจะคน้หาหมายเลขที่เก่ียวขอ้งโดยอตัโนมตัิในไลบรารีการเดินทางระหว่างการตรวจสอบ 

รายการขอ้มูลบุคลากรตามค่าเร่ิมตน้จะแสดงเป็นตาราง หากเลือกการแสดงผลกราฟิกภาพถ่ายและตวัเลขจะแสดงขึ้น วางเคอร์เซอร์บนภาพถ่ายเพือ่ดูรายละเอียดเก่ียวกบับุคลากร 

 

Notes:  

3. อุปกรณบ์างชนิดไม่รองรับฟังก์ชนั“ Disabled” เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มอุปกรณ์ระบบจะแจง้ให้ผูใ้ชท้ราบว่าอุปกรณ์ปัจจุบนัรองรับฟังก์ชนัน้ีหรือไม่ โปรดอปัเกรดอุปกรณ์เพือ่ใชฟั้งก์ชนัน้ี 

4. อุปกรณ์บางชนิดไม่รองรับฟังก์ชนั "ตั้งเวลาที่ถกูตอ้ง" อุปกรณ์บางอยา่งอนุญาตให้ผูใ้ชต้ั้งปีเดือนและวนัตามเวลาทอ้งถิ่นเท่านั้น เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มอุปกรณ์ระบบจะแจง้ให้ผูใ้ชท้ราบว่าอุปกรณ์ปัจจุบนั



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

รองรับฟังก์ชนัน้ีหรือไม่ โปรดอปัเกรดอปุกรณ์เพื่อใชฟั้งก์ชนัน้ี 

5. คลิก [รายละเอียดบุคลากร] เพื่อเขา้ถึงรายละเอียดและการแกไ้ขอินเทอร์เฟซและป้อนขอ้มูล 

 
6. หลงัจากป้อนขอ้มูลคลกิ [ตกลง] เพื่อบนัทึกและออกรายละเอียดส่วนบุคคลจะปรากฏในรายการที่เพิ่มเขา้มา. 

➢ แกไ้ขบุคลากร 

คลิก [บุคลากร]> [บุคคล] จากนั้นเลือกบุคคลและคลิก [แกไ้ข]. 

➢ ลบบุคลากร 

คลิก [บุคลากร]> [บุคคล] จากนั้นเลือกบุคคลและคลิก [ลบ]> [ตกลง] เพื่อลบ. 

Note: ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดเก่ียวกบับคุคลนั้นจะถูกลบออก. 

➢ ปรับแผนก 

1. 1. คลิก [บุคลากร]> [บุคคล] จากนั้นเลือกบคุคลและคลิก [ปรับแผนก]: 

 

2. เลือกจากรายการแบบเลือ่นลงของ“ แผนกใหม่” 

➢ คลิก [OK] เพือ่บนัทึกและออกStatistics 

คลิก [บุคลากร]> [บุคคล]> [สถิติ] ดูจ  านวนบุคลากรจ านวนลายน้ิวมือแม่แบบใบหน้าหลอดเลือดด าที่ลงทะเบียนหมายเลขบตัรเพศและขอ้มูลสถิติอื่น ๆ. 
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➢ ส่งออก 

คลิก [บุคลากร]> [บุคคล]> [ส่งออก] เพื่อส่งออกขอ้มูลบุคลากรเทมเพลตไบโอเมตริกซ์ของบุคลากรและภาพถ่ายบุคลากร. 

 

1. เลือกประเภทของไฟลแ์ละโหมดการส่งออกตามตอ้งการ. 

 

 

2. ส่งออกแม่แบบไบโอเมตริกซ์. 
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3. ส่งออกรูปถ่ายบุคลากร. 

 

➢ น าเขา้ 

คลิก [บุคลากร]> [บุคคล]> [น าเขา้] เพื่อน าเขา้ขอ้มูลบุคลากรและเทมเพลตไบโอเมตริกซ์ของบุคลากร สนบัสนุนเทมเพลตขอ้มูลบุคลากรส าหรบัการน าเขา้เท่านั้น. 

 

1. น าเขา้บุคลากร: เลือก“ ใช่” ส าหรับ [อปัเดต ID บุคลากรที่มีอยูใ่นระบบ] ขอ้มูลเดิมจะถูกเขียนทบัเม่ือ ID บุคลากรซ ้า เลือก“ ไม่” ตรงกนัขา้ม. 
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2. น าเขา้แม่แบบไบโอเมตริกซ์. 

 

3. น าเขา้รูปถ่ายบุคลากร: รูปถ่ายบุคลากรตอ้งไดร้บัการตั้งช่ือตามรหัสบุคลากรรองรับรูปแบบรูปภาพทัว่ไปเช่น jpg, jpeg, png, gif ฯลฯ. 
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3.1.2 สาขา 

ก่อนที่จะจดัการบุคลากรของ บริษทั จ  าเป็นตอ้งก าหนดแผนผงัองคก์รแผนกของ บริษทั ในการใชร้ะบบครั้ งแรกโดยค่าเร่ิมตน้จะมีแผนกหลกัช่ือ [General] และมีหมายเลข [1] แผนกน้ีสามารถแกไ้ขได ้แต่

ลบไม่ได ้

หนา้ที่หลกัของการจดัการแผนก ไดแ้ก่ แผนกเพิ่มแกไ้ขลบส่งออกและน าเขา้. 

➢ เพิ่มแผนก 

1. 1. คลิก [บุคลากร]> [การบริหารงานบุคคล]> [แผนก]> [ใหม่]: 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

หมายเลขแผนก: มีตวัอกัษรและตวัเลข ไม่สามารถเหมือนกบัจ านวนแผนกอื่น ๆ จ านวนตอ้งไม่เกิน 30 หลกั 

ช่ือแผนก: การรวมอกัขระสูงสุด 100 ตวัในกรณีที่มีระดบัต่างกนัช่ือแผนกสามารถซ ้าได ้
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เรียงล าดบั: ใชเ้พื่อก าหนดล าดบัความส าคญั (ระดบั) ของแผนกภายในแผนกหลกั ยิ่งจ  านวนแผนกนอ้ยลงเท่าไหร่แผนกนั้นก็ยิ่งมีล  าดบัสูงขึ้นเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขใดก็ไดต้ั้งแต่ 1 ถึง 999999. 

 

แผนกผูป้กครอง: เลือกแผนกหลกัจากรายการดรอปดาวน์ แผนกแม่เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดแผนผงัองคก์รของ บริษทั ทางดา้นซ้ายของอินเทอร์เฟซแผนภูมิองคก์รของ บริษทั จะแสดงในรูปแบบ

ของโครงสร้างแผนก 

 

2. หลงัจากกรอกรายละเอียดแลว้คุณสามารถคลิก [ตกลง] เพื่อท าการเพิ่ม หรือคลิก [ยกเลิก] เพื่อยกเลิกหรือคลิก [บนัทึกและใหม่] เพื่อบนัทึกและเพิ่มแผนกใหม่ต่อไป. 

ในการเพิ่มแผนกคุณยงัสามารถเลือก [น าเขา้] เพื่อน าเขา้ขอ้มูลแผนกจากซอฟตแ์วร์อื่นหรือเอกสารอื่น ๆ ลงในระบบน้ี ส าหรับรายละเอียดโปรดดกูารท างานทัว่ไป 

➢ แกไ้ขแผนก 

คลิก [บุคลากร]> [บุคลากร]> [แผนก]> [แกไ้ข] 

 

➢ ลบแผนก 

1. 1. คลิก [บุคลากร]> [บุคลากร]> [แผนก]> [ลบ]: 

 

2. คลิก [OK] เพือ่ลบe. 

Note: หากแผนกนั้นมีแผนกยอ่ยหรือบุคลากรจะไม่สามารถลบแผนกได ้

➢ ส่งออก 
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สามารถส่งออกในรูปแบบไฟล ์EXCEL, PDF และ CSV. 

 

 

➢ น าเขา้ 

1. 1. คลิก [บุคลากร]> [แผนก]> [น าเขา้] อินเทอร์เฟซการน าเขา้มีดงัน้ี: 

 

2. ขอ้มูลแผนกน าเขา้: สามารถน าเขา้ไฟลรู์ปแบบ EXCEL, CSV 

3. หลงัจากน าเขา้ไฟลร์ะบบจะจบัคูฟิ่ลด์รายงานที่น าเขา้และฟิลด์ส่วนขอ้มูลโดยอตัโนมตัิ. 

3.1.3 แอตทริบิวต์ที่ก าหนดเอง 

คุณลกัษณะส่วนบุคคลบางอยา่งสามารถปรับแต่งหรือลบไดเ้พือ่ให้ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ที่แตกต่างกนัเม่ือระบบถูกใชเ้ป็นครั้งแรกระบบจะเร่ิมตน้คุณลกัษณะส่วนบุคคลบางอยา่งตามค่าเร่ิมตน้ 

สามารถก าหนดคุณลกัษณะส่วนบุคคลที่ก าหนดเองส าหรับโครงการต่างๆตามความตอ้งการ. 

➢ ใหม่แอตทริบิวตท์ี่ก าหนดเอง 

คลิก [บุคลากร]> [การจดัการบุคลากร]> [แอตทริบวิตท์ี่ก าหนดเอง]> [ใหม่] จากนั้นแกไ้ขพารามิเตอร์และคลิก [ตกลง] เพื่อบนัทึกและออก. 
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ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ช่ือที่แสดง: ตอ้งกรอกและไม่ควรกรอกซ ้า ความยาวสูงสุดคือ 30 

ประเภทอินพุต: เลือกประเภทการแสดงผลจาก“ รายการแบบดึงลง”,“ หลายทางเลอืก”,“ ทางเลือกเดียว” และ“ ขอ้ความ” 

ค่าแอตทริบิวต:์ เหมาะส าหรับรายการที่แสดงเป็นรายการ "รายการแบบเลือ่นลง" "" หลายทางเลือก "และ" ทางเลือกเดียว " ใช ้";" เพื่อแยกความแตกต่างของค่าต่างๆ หากประเภทอินพุตเป็น "ขอ้ความ" แสดง

ว่าค่าแอตทริบิวตไ์ม่เหมาะสม 

Row / Colum: คอลมัน์และแถวของเขตขอ้มูลใชร่้วมกนัเพื่อควบคุมต าแหน่งการแสดงผลของเขตขอ้มูล รองรับตวัเลข หมายเลขคอลมัน์อาจเป็น 1 หรือ 2 และหมายเลขแถวจะตอ้งเป็น 3 ถึง 20 เท่านั้นการ

รวมกนัของคอลมัน์และแถวจะตอ้งไม่ซ ้ากนั ดงัแสดงในรูปต่อไปน้ีประเภทพนกังานอยูใ่นคอลมัน์แรกและแถวแรกและประเภทการจา้งงานอยูใ่นคอลมัน์แรกและแถวที่สอง 
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➢ การแกไ้ขแอตทริบิวตท์ีก่  าหนดเอง 

คลิก [แกไ้ข] เพื่อแกไ้ขแอตทริบิวตท์ีเ่ก่ียวขอ้ง. 

➢ การลบแอตทริบิวตท์ีก่  าหนดเอง 

คลิก [ลบ] เพื่อลบแอตทริบวิตท์ี่ไม่ไดใ้ช ้หากมีการใชง้านแอตทริบิวตร์ะบบจะแสดงการยืนยนัก่อนที่จะยืนยนัการลบ 

Note: แอตทริบิวตท์ีก่  าหนดเองจะไม่สามารถกูค้ืนไดเ้ม่ือลบไปแลว้. 

 

 

 

 

3.1.4 พารามิเตอร์ 

1. คลิก [บุคลากร]> [การบริหารงานบุคคล]> [พารามิเตอร์]: 
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2. คุณสามารถก าหนดความยาวสูงสุดส าหรับ ID บุคลากรและจะรองรับตวัอกัษรหรือไม่ ถา้การเพิ่มรหัสบุคลากรอตัโนมติัถูกเลือกเป็นใช่ในขณะที่เพิ่มบุคลากร ID ในฟิลด์จะอปัเดตเป็นหมายเลขใหม่

ถดัไป 

3. ตั้งค่าความยาวสูงสุด (เลขฐานสอง) ของหมายเลขบตัรที่ระบบปัจจุบนัจะรองรบั 

4. ก าหนดรูปแบบการ์ดที่ใชอ้ยูใ่นระบบ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการ์ดไดเ้ม่ือตั้งค่าแลว้ 

5. คลิก [OK] เพือ่บนัทึกการตั้งค่าและออก. 

 

 

 

 

 

 

3.2 การจัดการการ์ด 

มีสามโมดูลในการจดัการการ์ด: การ์ด, รูปแบบ Wiegand และออกบนัทึกการ์ด 

3.2.1 การ์ด 

จะแสดงไพ่ทีอ่อกในระบบพร้อมสถานะ. 
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3.2.2 รูปแบบ Wiegand 

Wiegand Format คือรูปแบบการ์ดทีเ่คร่ืองอ่าน Wiegand สามารถระบุได ้ซอฟตแ์วร์ถูกฝังดว้ย 9 รูปแบบ Wiegand คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบการ์ด Wiegand ไดต้ามตอ้งการ.  

 

ซอฟตแ์วร์น้ีรองรับสองโหมดส าหรับการเพิ่มรูปแบบ Wiegand หากโหมด 1 ไม่ตรงตามความตอ้งการในการตั้งค่าของคุณคุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมด 2 ใช ้Wiegand Format 37 เป็นตวัอยา่ง: 

 

รูปแบบการระบุ: 

“ P” หมายถึงต าแหน่งพาริตี “ s” แสดงรหัสไซต ์“ c” แสดงรหัสผูถ้ือบตัร “ m” แสดงรหัสโรงงาน “ e” หมายถึง Even Parity; “ O” หมายถึง Odd Parity; “ b” หมายถึงทั้งเช็คคี่และเช็คคู่ “ x” แสดงว่าไม่

มีการตรวจสอบพาริตีบิต 

รูปแบบWiegandกอ่นหนา้37:พาริตีบิตแรก(p)ตรวจสอบ“eeeeeeeeeeeeeeeeeeee”;พาริตีบิตที่สองตรวจสอบ“ ooooooooooooooooooooo” สามารถตั้งค่ารูปแบบการตรวจสอบการ์ดไดเ้ฉพาะ“ p, x, m, c, s”; 
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รูปแบบการตรวจสอบความเท่าเทียมกนัสามารถตั้งค่าไดเ้ฉพาะ“ x, b, o, e” 

3.2.3 ออกบันทึกบัตร 

บนัทึกวงจรชีวิตของการ์ดและจะแสดงการด าเนินการบนการ์ด.  

 

Note: บตัรและบนัทึกการออกบตัรของพนกังานจะถูกลบทั้งหมดเม่ือบญัชีของพนกังานถูกลบอยา่งสมบูรณ์. 
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4 เข้าถึง 

ระบบจ าเป็นตอ้งเช่ือมต่อกบัตวัควบคุมการเขา้ถึงเพือ่ให้มีฟังก์ชัน่ควบคุมการเขา้ถงึในการใชฟั้งก์ชนัเหล่าน้ีผูใ้ชจ้ะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์และเช่ือมต่อกบัเครือขา่ยก่อนจากนั้นตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เก่ียวขอ้งเพือ่ให้

สามารถจดัการอุปกรณอ์ปัโหลดขอ้มูลการควบคุมการเขา้ถึงดาวน์โหลดขอ้มูลการก าหนดค่ารายงานเอาตพ์ุตและด าเนินการจดัการแบบดิจิทลัขององคก์ร 

4.1 อุปกรณ์ 

เพิ่มอุปกรณ์การเขา้ถงึจากนั้นตั้งค่าพารามิเตอร์การส่ือสารของอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อรวมถึงการตั้งค่าระบบและการตั้งค่าอุปกรณ์ เม่ือการส่ือสารส าเร็จคุณสามารถดูขอ้มูลของอปุกรณ์ทีเ่ช่ือมต่อไดท้ี่น่ีและท า

การตรวจสอบจากระยะไกลอปัโหลดและดาวน์โหลด ฯลฯ. 

4.1.1 อุปกรณ์ 

➢ เพิ่มอุปกรณ์ 

มีสองวิธีในการเพิ่มอุปกรณ์การเขา้ถงึ. 

1. เพิ่มอุปกรณ์ดว้ยตนเอง 

A. คลิก [Access]> [Device]> [New] บนเมนู Action อนิเทอร์เฟซต่อไปน้ีจะแสดงขึ้น: 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ช่ืออุปกรณ:์ อกัขระใด ๆ รวมกนัไดสู้งสุด 20 อกัขระ 

ที่อยู ่IP: ป้อนที่อยู ่IP ของอุปกรณ ์

พอร์ตการส่ือสาร: ค่าเร่ิมตน้คือ 4370. 

รหัสผ่านการส่ือสาร: รหัสผ่านควรเป็นตวัเลขและตวัอกัษร 6 หลกัผสมกนั 

Notes:  

(1) คุณไม่จ าเป็นตอ้งป้อนขอ้มูลในช่องน้ีหากเป็นอุปกรณ์ใหม่จากโรงงานหรือเพิ่งเสร็จส้ินการเร่ิมตน้ 

(2) เม่ือตั้งรหัสผ่านการส่ือสารส าหรับอุปกรณ์แบบสแตนด์อโลนเป็น“ 0” หมายความว่าไม่มีรหัสผ่าน อยา่งไรก็ตามในกรณีของแผงควบคุมการเขา้ถงึหมายความว่ารหัสผ่านคือ 0 

(3) คุณตอ้งรีสตาร์ทอุปกรณ์หลงัจากตั้งค่าเซ็นเซอร์ประตูของอปุกรณ์แบบสแตนด์อโลน. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

ประเภทไอคอน: จะตั้งค่าการแสดงอปุกรณ์ คุณสามารถเลอืกไดต้ามประเภทของอุปกรณ์ ประตูและพนงักั้น. 

ประเภทแผงควบคุม: แผงควบคุมการเขา้ออกประตูเดียว, แผงควบคุมการเขา้ออกสองประตู, แผงควบคมุการเขา้ออกส่ีประตู, อุปกรณ์แบบสแตนด์อโลน 

พื้นที่: เลือกพื้นที่เฉพาะของอุปกรณ์ หลงัจากตั้งค่าพื้นที่แลว้อุปกรณ์ (ประตู) สามารถกรองตามพื้นที่ไดเ้ม่ือใชก้ารตรวจสอบแบบเรียลไทม ์

เพิ่มในระดบั: เพิ่มอุปกรณ์ไปยงัระดบัทีเ่ลอืกโดยอตัโนมติั ไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ลงในระดบัทีเ่ลอืกโดยอตัโนมตัิหากจ านวนบุคลากรเกิน 5,000 คนคุณสามารถเพิ่มบุคลากรไดห้ลงัจากเพิ่มอปุกรณ์ส าเร็จ

แลว้ 

ลา้งขอ้มูลในอุปกรณ์เม่ือเพิ่ม: หากเลือกตวัเลือกน้ีระบบจะลา้งขอ้มูลทั้งหมดในอุปกรณ์ (ยกเวน้บนัทึกเหตุการณ์) หากคุณเพิ่มอุปกรณ์เพยีงเพื่อการสาธิตหรือทดสอบไม่จ าเป็นตอ้งเลอืกอุปกรณ ์

หลงัจากแกไ้ขแลว้ให้คลกิ [OK] จากนั้นระบบจะพยายามเช่ือมต่ออุปกรณ์ปัจจุบนั หากเช่ือมต่อส าเร็จจะอ่านพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งของอุปกรณ์. 

Note: เม่ือลบอุปกรณ์ใหม่ซอฟตแ์วร์จะลา้งขอ้มูลผูใ้ชโ้ซนเวลาวนัหยดุและการตั้งค่าระดบัการควบคุมการเขา้ถึงทั้งหมด (รวมถึงระดบัการเขา้ถึงการป้องกนัการส่งกลบัการตั้งค่าการเช่ือมต่อการตั้งค่า

การเช่ือมโยง ฯลฯ ) ออกจากอุปกรณ์ยกเวน้เหตุการณ์ บนัทึก (เวน้แต่ขอ้มูลในอุปกรณ์จะใชไ้ม่ไดห้รือขอแนะน าว่าอยา่ลบอุปกรณเ์พื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียขอ้มูล) 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพิ่มอุปกรณ์โดยคน้หา Access Controllers. 

คน้หาตวัควบคุมการเขา้ถึงในอเีธอร์เน็ต. 

 

(1)  คลิก [Access]> [Device]> [Search Device] เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการคน้หา 

(2) คลิก [Search] จากนั้นจะขึ้นขอ้ความ [Searching ……] 
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(3) หลงัจากการคน้หาเสร็จส้ินรายการและจ านวนตวัควบคุมการเขา้ถึงทั้งหมดจะปรากฏขึ้น. 

 

Note: โหมดออกอากาศ UDP จะใชเ้พื่อคน้หาอุปกรณ์ที่เขา้ถึง โหมดน้ีไม่สามารถท างานขา้มเราเตอร์ได ้ที่อยู ่IP สามารถให้เซ็กเมนตข์า้มเน็ตได ้แต่ตอ้งอยูใ่นเครือข่ายยอ่ยเดียวกนัและตอ้งก าหนดค่าเกต

เวยแ์ละที่อยู ่IP ในเซ็กเมนตสุ์ทธิเดียวกนั. 

(4) คลกิที่ [เพิ่ม] ในรายการคน้หา 

หากอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ดึงคุณสามารถป้อนช่ืออปุกรณ์และคลิก [ตกลง] เพือ่ท าการเพิ่มอปุกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์. 
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ล้างข้อมูลในอุปกรณ์เม่ือเพิ่ม: หากเลอืกตวัเลอืกน้ีหลงัจากเพิ่มอุปกรณ์ระบบจะลา้งขอ้มูลทั้งหมดในอุปกรณ์ (ยกเวน้บนัทึกเหตุการณ์) 

หากอุปกรณเ์ป็นอุปกรณ์พุชเฟิร์มแวร์หนา้ต่างต่อไปน้ีจะป๊อปอปัหลงัจากคลกิ [เพิ่ม] หากเลือกทีอ่ยู ่IP ใน [ที่อยูเ่ซิร์ฟเวอร์ใหม่] ให้ก าหนดค่าที่อยู ่IP และหมายเลขพอร์ต หากเลือกที่อยูโ่ดเมนในตวัเลือก [ที่

อยูเ่ซิร์ฟเวอร์ใหม่] ให้ก าหนดค่าที่อยูโ่ดเมนหมายเลขพอร์ตและ DNS อุปกรณ์จะถูกเพิ่มลงในซอฟตแ์วร์โดยอตัโนมตัิ. 

 

 

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่: ในการเพิ่มอุปกรณ์ตามที่อยู ่IP หรือที่อยูโ่ดเมนคุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ลงในซอฟตแ์วร์ไดโ้ดยป้อนที่อยูโ่ดเมน 

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ใหม่: ตั้งค่าจุดเช่ือมต่อของระบบ 

DNS: ตั้งค่าที่อยู ่DNS ของเซิร์ฟเวอร์ 

ล้างข้อมูลในอุปกรณ์เม่ือเพิ่ม: หากเลือกตวัเลือกน้ีหลงัจากเพิ่มอุปกรณ์ระบบจะลา้งขอ้มูลทั้งหมดในอปุกรณ์ (ยกเวน้บนัทึกเหตุการณ์) หากคุณเพิ่มอุปกรณ์เพื่อการสาธิตหรือทดสอบเท่านั้นไม่จ าเป็นตอ้ง
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เลือกอุปกรณ์. 

Note: เม่ือใชว้ิธีการเพิ่มอุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงจากสามวิธีขา้งตน้หากมีขอ้มูลหลงเหลอือยูใ่นอุปกรณ์เดิมโปรดซิงคข์อ้มูลเดิมหลงัจากเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ลงในซอฟตแ์วร์โดยคลกิ [อุปกรณ์]> 

[ซิงโครไนซ์ขอ้มูลทั้งหมดไปยงัอุปกรณ์] มิฉะนั้น ขอ้มูลตน้ฉบบัเหล่าน้ีอาจขดัแยง้กบัการใชง้านปกติ 

 

(4) ที่อยู ่IP เร่ิมตน้ของอุปกรณ์การเขา้ถึงอาจขดัแยง้กบั IP ของอุปกรณ์บนเครือข่ายทอ้งถิ่น คุณสามารถแกไ้ขที่อยู ่IP: คลิก [แกไ้ขที่อยู ่IP] ขา้ง [เพิ่ม] และกล่องโตต้อบจะปรากฏขึ้นในอินเทอร์เฟซ ป้อน

ที่อยู ่IP ใหม่และพารามิเตอร์อื่น ๆ (หมายเหตุ: ก าหนดค่าเกตเวยแ์ละที่อยู ่IP ในส่วนสุทธิเดียวกนั) 

Note: อปุกรณ์ PUSH บางตวัรองรับ SSL ในการใชฟั้งก์ชนัน้ีให้เลือกพอร์ต HTTPS ระหว่างการติดตั้งซอฟตแ์วร์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์รองรับ SSL 

4.1.2 บอร์ด I / O 

ในโมดูลอุปกรณ์คลิก [อุปกรณ์]> [บอร์ด I / O]> [ใหม่] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์บอร์ด I / O เขา้กบัซอฟตแ์วร์. 

 

ป้อนช่ือของบอร์ด I / O เลือกอุปกรณ์โดยคลิกฟิลดช่ื์ออุปกรณ์ รายการอุปกรณ์จะปรากฏดงัที่แสดงดา้นล่าง: 
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เลือกอุปกรณ์และคลิกตกลง เลอืกประเภทบอร์ด I / O ตั้งค่ารหัสที่อยู ่RS485 โดยเปลีย่นปุ่ มที่เก่ียวขอ้ง คลิกตกลงเพือ่บนัทึกรายละเอียด คุณสามารถดูอินพุตเสริมทั้งหมดในอินเทอร์เฟซ [Auxiliary Input]. 

4.1.3 การท างานของอุปกรณ์ 

ส าหรับการส่ือสารระหว่างระบบและอุปกรณ์ ตอ้งตั้งค่าการอปัโหลดขอ้มูลการดาวน์โหลดการก าหนดค่าอุปกรณ์และระบบ ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขตวัควบคุมการเขา้ถึงภายในระดบัที่เก่ียวขอ้งในระบบปัจจุบนั 

ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ในการจดัการอุปกรณ์หากจ าเป็นเท่านั้น 
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➢ แกไ้ขหรือลบอุปกรณ ์

แกไ้ข: คลิกช่ืออุปกรณ์หรือคลิก [แกไ้ข] เพื่อเขา้ถงึอนิเทอร์เฟซการแกไ้ข 

ลบ: เลอืกอปุกรณ์คลิก [ลบ] และคลิก [ตกลง] เพื่อลบอุปกรณ์. 

 

ส าหรับรายละเอียดและการตั้งค่าของพารามิเตอร์ขา้งตน้โปรดดูอุปกรณ์ รายละเอยีดบางอยา่งไม่สามารถแกไ้ขได ้ช่ืออุปกรณ์ควรไม่ซ ้ากนัและตอ้งไม่เหมือนกนักบัอุปกรณอ์ื่น 

ไม่สามารถแกไ้ขประเภทแผงควบคุมได ้หากประเภทไม่ถูกตอ้งผูใ้ชจ้ะตอ้งลบอุปกรณ์ดว้ยตนเองและเพิม่อีกครั้ ง 

 

 

 

 

 

 

➢ ส่งออก 

ขอ้มูลอุปกรณ์สามารถส่งออกในรูปแบบไฟล ์EXCEL, PDF และ CSV 
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➢ ปิด / เปิดใชง้าน 

เลือกอุปกรณ์คลกิ [ปิดการใชง้าน / เปิดใชง้าน] เพื่อหยดุ / เร่ิมใชอุ้ปกรณ์ เม่ือการส่ือสารระหว่างอุปกรณ์และระบบถกูขดัจงัหวะหรืออุปกรณ์ลม้เหลวอปุกรณ์อาจปรากฏในสถานะปิดใชง้านโดยอตัโนมติั 

หลงัจากปรับเครือข่ายทอ้งถิ่นหรืออปุกรณ์แลว้ให้คลิก [เปิดใชง้าน] เพื่อเช่ือมต่ออุปกรณ์อีกครั้ งและเรียกคืนการส่ือสารของอุปกรณ์. 

 

➢ ซิงโครไนซ์ขอ้มูลทั้งหมดไปยงัอุปกรณ์ 

ซิงโครไนซ์ขอ้มูลของระบบกบัอปุกรณ์ เลือกอุปกรณ์คลิก [ซิงโครไนซ์ขอ้มูลทั้งหมดไปยงัอุปกรณ์] แลว้คลิก [ตกลง] เพือ่ท าการซิงโครไนซ์ให้เสร็จสมบูรณ์. 
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Note: [ซิงโครไนซ์ขอ้มูลทั้งหมดไปยงัอปุกรณ์] จะลบขอ้มูลทั้งหมดในอุปกรณ์กอ่น (ยกเวน้ธุรกรรม) จากนั้นดาวน์โหลดการตั้งค่าทั้งหมดอีกครั้ง โปรดให้การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพและ

หลีกเลีย่งสถานการณ์ปิดเคร่ือง หากอุปกรณ์ท างานตามปกติโปรดใชฟั้งก์ชนัน้ีดว้ยความระมดัระวงั ด าเนินการในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพบผูใ้ชเ้พื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการใชอ้ปุกรณ์ตามปกติ. 

➢ อพัเกรดเฟิร์มแวร์ 

เลือกอุปกรณ์ที่จ  าเป็นตอ้งอพัเกรดคลิก [อพัเกรดเฟิร์มแวร์] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซแกไ้ขจากนั้นคลิก [เลอืกไฟล]์ เพื่อเลอืกไฟลอ์พัเกรดเฟิร์มแวร์ (ช่ือ emfw.cfg) ที่ซอฟตแ์วร์ Access ให้มาและคลิก [ตกลง] 

เพื่อเร่ิมการอพัเกรด. 

 

Note: ผูใ้ชจ้ะตอ้งไม่อพัเกรดเฟิร์มแวร์โดยไม่ไดร้ับอนุญาต ติดต่อผูจ้ดัจ  าหน่ายก่อนอพัเกรดเฟิร์มแวร์หรืออพัเกรดตามค าแนะน าของผูจ้ดัจ  าหน่าย การอพัเกรดโดยไม่ไดร้ับอนุญาตอาจส่งผลต่อการ

ท างานปกติ 

 

 

➢ รีบูตอุปกรณ ์
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มนัจะรีบูตอุปกรณท์ี่เลอืก. 

➢ ซิงโครไนซ์เวลา 

จะซิงโครไนซ์เวลาของอุปกรณ์กบัเวลาปัจจุบนัของเซิร์ฟเวอร์. 

➢ ตั้งค่าโซนเวลาของอุปกรณ์ 

หากอุปกรณ์รองรับการตั้งค่าโซนเวลาและไม่ไดอ้ยูใ่นเขตเวลาเดียวกนักบัเซิร์ฟเวอร์คุณตอ้งตั้งค่าเขตเวลาของอปุกรณ์ หลงัจากตั้งค่าเขตเวลาอปุกรณจ์ะซิงโครไนซ์เวลาโดยอตัโนมตัิตามเขตเวลาและเวลา

เซิร์ฟเวอร์. 

➢ ตั้งเป็นอุปกรณ์ลงทะเบียน 

ตั้งค่าอุปกรณ์ลงทะเบียนเฉพาะเม่ือขอ้มูลของอปุกรณ์แบบสแตนด์อโลนเช่นบุคลากรสามารถอปัโหลดโดยอตัโนมตัิ. 

 

➢ ตั้งเวลาออมแสง 

ตามขอ้ก าหนดของภูมิภาคต่างๆให้ตั้งกฎเวลาออมแสง. 

➢ แกไ้ขเกณฑก์ารระบุลายน้ิวมือ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตวัควบคุมการเขา้ถึงรองรับฟังก์ชนัลายน้ิวมือ) 

 

➢ ตั้งค่าสถานะเขา้ / ออกของอุปกรณ์ 

มนัจะก าหนดเงื่อนไขของอปุกรณ์หลกัว่า Entry หรือ Exit. 

 

➢ รับตวัเลือกอุปกรณ ์
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ไดร้ับพารามิเตอร์ทัว่ไปของอุปกรณ์ ตวัอยา่งเช่นรับเวอร์ชนัเฟิร์มแวร์หลงัจากอปัเดตอุปกรณ์ 

➢ รับขอ้มูลบุคลากร 

ต่ออายจุ  านวนบุคลากรลายน้ิวมือเส้นเลอืดน้ิวและแม่แบบใบหนา้ในอุปกรณ์ในปัจจุบนั ค่าสุดทา้ยจะแสดงในรายการอุปกรณ์ 

 

➢ รับธุรกรรม 

รับธุรกรรมจากอุปกรณ์เขา้สู่ระบบ มีสองตวัเลือกส าหรับการด าเนินการน้ี: รับธุรกรรมใหม่และรับธุรกรรมทั้งหมด 

รับธุรกรรมใหม่: ระบบรับเฉพาะธุรกรรมใหม่ตั้งแต่ธุรกรรมที่รวบรวมและบนัทึกครั้ งล่าสุด การท าธุรกรรมซ ้าจะไม่ถูกเขยีนใหม่ 

รับธุรกรรมทั้งหมด: ระบบจะรับธุรกรรมอีกครั้ ง รายการซ ้าจะไม่แสดงซ ้าสองครั้ง 

เม่ือสถานะเครือข่ายแข็งแรงและการส่ือสารระหว่างระบบและอุปกรณ์เป็นปกตริะบบจะรับธุรกรรมของอุปกรณ์แบบเรียลไทมแ์ละบนัทึกลงในฐานขอ้มูลระบบ อยา่งไรก็ตามเม่ือเครือข่ายถูกขดัจงัหวะหรือ

การส่ือสารถูกขดัจงัหวะดว้ยเหตุผลใดก็ตามและธุรกรรมของอุปกรณ์ยงัไม่ไดร้ับการอปัโหลดเขา้สู่ระบบแบบเรียลไทมค์ุณสามารถใช ้[รับธุรกรรม] เพื่อรับธุรกรรมของอุปกรณ์ดว้ยตนเอง นอกจากน้ีโดยค่า

เร่ิมตน้ระบบจะรับธุรกรรมของอุปกรณ์โดยอตัโนมติัในเวลา 00:00 น. ของทุกวนั. 

Note: ตวัควบคุมการเขา้ถึงสามารถจดัเก็บธุรกรรมไดม้ากถึง 100,000 รายการ เม่ือธุรกรรมเกินจ านวนน้ีอุปกรณ์จะลบธุรกรรมที่เก็บไวท้ี่เก่าที่สุดโดยอตัโนมติั (ลบ 10,000 ธุรกรรมตามค่าเร่ิมตน้) 

➢ ดูกฎของอุปกรณ ์

แสดงกฎการเขา้ถึงในอุปกรณ์. 

 

➢ ดูความจุของอุปกรณ ์

ตรวจสอบความจุของรายละเอยีดไบโอเมตริกซข์องบุคลากรในอุปกรณ์ 
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➢ แกไ้ขที่อยู ่IP 

เลือกอุปกรณ์และคลิก [Modify IP address] เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการแกไ้ข จะไดร้ับเกตเวยเ์ครือข่ายแบบเรียลไทมแ์ละซบัเน็ตมาสก์จากอุปกรณ์ (ท าไม่ส าเร็จคุณไม่สามารถแกไ้ขที่อยู่  IP ได)้ จากนั้นป้อนที่

อยู ่IP เกตเวยแ์ละซบัเน็ตมาสก์ใหม่ คลิก [OK] เพื่อบนัทึกและออก ฟังก์ชนัน้ีคลา้ยกบั [Modify IP Address Function] ในอุปกรณ์. 

➢ แกไ้ขรหัสผ่านการส่ือสาร 

ระบบจะถามรหัสผ่านการส่ือสารเก่าก่อนที่จะแกไ้ข หลงัจากตรวจสอบแลว้ให้ป้อนรหัสผ่านใหม่สองครั้ งและคลกิ [OK] เพือ่แกไ้ขรหัสผ่านการส่ือสาร. 

Note: รหัสผ่านควรเป็นตวัเลขและตวัอกัษร 6 หลกัผสมกนั 

ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขเกณฑก์ารระบุลายน้ิวมือในอุปกรณ์ มีตั้งแต่ 35 ถึง 70 และเป็น 55 โดยค่าเร่ิมตน้ ระบบจะอ่านธรณีประตูจากอุปกรณ์ ผูใ้ชส้ามารถดูรายการอุปกรณ์ threshold สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้

มากกว่าหน่ึงเคร่ืองโดยใชฟั้งก์ชนัการท างานเป็นกลุ่ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 ประตู 

1. คลิก [Access]> [Device]> [Door] เพื่อเขา้สู่ Door Management interface (คลิก“ Area Name” ทางดา้นซ้ายระบบจะกรองและแสดงอุปกรณ์การเขา้ถงึทั้งหมดในพื้นที่น้ีโดยอตัโนมติั) 
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เลือกประตูทีจ่ะแกไ้ขและคลิกปุ่ มช่ือประตูหรือ [แกไ้ข] ใตแ้ท็บการด าเนินการเพื่อเปิดอินเทอร์เฟซแกไ้ข:  

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ช่ืออุปกรณ:์ ไม่สามารถแกไ้ขได ้

หมายเลขประตู: ระบบจะตั้งช่ือโดยอตัโนมติัตามปริมาณประตูของอุปกรณ์ หมายเลขน้ีจะสอดคลอ้งกบัหมายเลขประตูบนอุปกรณ์. 

 

Note: โดยค่าเร่ิมตน้หมายเลขต่อทา้ยในช่ือประตูจะสอดคลอ้งกบัหมายเลขประตู แต่ 1/2/3/4 ใน Anti-Passback และ interlock หมายถึงหมายเลขประตูแทนที่จะเป็นหมายเลขที่อยูถ่ดัจากช่ือประตูและ

ไม่ใช่ จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้ง 

ช่ือประตู: ค่าเร่ิมตน้คือ“ ช่ืออุปกรณ์ - หมายเลขประตู” สามารถแกไ้ขช่ือไดต้ามตอ้งการ อนุญาตให้ใชต้วัเลขตวัอกัษรหรือทั้งสองอยา่งผสมกนัไดสู้งสุด 30 อกัขระ 

Active Time Zone: ตอ้งเลือก Active Time Zone เพื่อให้สามารถเปิดและปิดประตูไดต้ามปกติ ตอ้งตั้งค่าโซนเวลาของ Passage Mode ภายใน Active Time Zone. 
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Note: ส าหรับประตูในสถานะเปิดปกติผูท้ี่ไดร้ับอนุญาตให้ตรวจสอบ 5 ครั้งติดต่อกนั (ช่วงเวลาการตรวจสอบควรอยูภ่ายใน 5 วินาที) สามารถปลดสถานะเปิดปกติปัจจุบนัและปิดประตูได ้การตรวจสอบ

ครั้ งต่อไปจะเป็นการตรวจสอบตามปกติ ฟังก์ชนัน้ีจะมีผลเฉพาะในช่วง Active Time Zone ของประตูทีร่ะบุเท่านั้น และภายในวนัเดียวกนัช่วงเวลาเปิดปกติอื่น ๆ ที่ก าหนดไวส้ าหรับประตูและการตั้งค่าเปิด

ตามปกติของบุคคลที่หน่ึงจะไม่มีผลอีกต่อไป 

โหมดการตรวจสอบ: โหมดการระบุตวัตนรวมถึงการระบอุตัโนมติัเฉพาะลายน้ิวมือเท่านั้น PIN เท่านั้นรหัสผ่านพินและลายน้ิวมือลายน้ิวมือและรหัสผ่านพินและรหัสผ่านและลายน้ิวมือใบหนา้ใบหน้าและ

น้ิวใบหนา้และลายน้ิวมือและรหัสผ่าน ค่าเร่ิมตน้คือการ์ดหรือลายน้ิวมือ เม่ือเลือกทั้งโหมดการ์ดและรหัสผ่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูมีเคร่ืองอ่านที่มีแป้นพิมพอ์ยู ่

Lock Open Duration: เป็นช่วงเวลาที่ประตูยงัคงปลดล็อกอยูห่ลงัจากการตรวจสอบส าเร็จ หน่วยเป็นวินาที (ช่วง: 0 ~ 254 วินาที) และค่าเร่ิมตน้คือ 5 วินาที 

Operate Interval: เป็นช่วงเวลาระหว่างการตรวจสอบสองครั้ ง หน่วยคอืวินาที (ช่วง: 0 ~ 254 วินาที) และค่าเร่ิมตน้คือ 0 วินาที 

Anti-Passback Duration of Entrance: อนุญาตให้ผูอ้่านเขา้มาไดเ้พียงรายการเดียวในช่วงเวลาน้ี หน่วยคือนาที (ช่วง: 0 ~ 120 นาที) และค่าเร่ิมตน้คือ 0 นาที 

ประเภทเซ็นเซอร์ประตู: ไม่มี (จะไม่ตรวจจบัเซ็นเซอร์ประตู), เปิดตามปกติ, ปิดตามปกติ หากคุณเลือกเป็น Normal Open หรือ Normal Close คุณตอ้งตั้งค่า Door Sensor Delay และตดัสินใจว่าจะตอ้งปิดและ 

Reverse-lock หรือไม่ เม่ือตั้งค่าประเภทเซ็นเซอร์ประตูเป็นเปิดตามปกติหรือปิดตามปกติความล่าชา้ของเซ็นเซอร์ประตูเร่ิมตน้คือ 15 วินาทีจากนั้นปิดและสถานะถอยหลงัจะเปิดใชง้าน 

Door Sensor Delay: เป็นระยะเวลาล่าชา้ในการตรวจจบัเซ็นเซอร์ประตูหลงัจากเปิดประตู เม่ือประตูไม่อยูใ่นช่วงเวลาเปิดตามปกติและประตูถกูเปิดขึ้นเคร่ืองจะเร่ิมการนบั จะส่งเสียงเตือนเม่ือหมด

ระยะเวลาการหน่วงเวลาและหยดุการปลุกเม่ือคุณปิดประตู ความล่าชา้ของเซ็นเซอร์ประตูเร่ิมตน้คือ 15 วินาที (ช่วง: 1 ~ 254 วินาที) ความล่าช้าของเซ็นเซอร์ประตูควรมากกว่าระยะเวลาเปิดล็อค 

Duress Password, Emergency Password: Duress หมายถึงการคุกคามความรุนแรงขอ้ จ  ากดั หรือการกระท าอื่น ๆ ที่ใชบ้งัคบัให้ใครบางคนท าบางส่ิงทีข่ดัต่อความประสงค ์ ในสถานการณ์เช่นน้ีให้ป้อน 

Duress Password (ดว้ยบตัรที่ไดร้ับอนุญาต) เพื่อเปิดประตู เม่ือประตถููกเปิดออกโดยใช ้Duress Password สัญญาณเตือนจะดงัขึ้น ในกรณีฉุกเฉินผูใ้ชส้ามารถใชร้หัสผ่านฉุกเฉิน (ช่ือ Super Password) เพื่อ

เปิดประตู รหัสผ่านฉุกเฉินอนุญาตให้เปิดไดต้ามปกติและจะมีผลในเขตเวลาและโหมดการตรวจสอบทกุประเภทโดยปกติจะใชส้ าหรับผูดู้แลระบบ. 

(1) Duress Password Opening (ใชก้บับตัรทีไ่ดร้ับอนุญาต): รหัสผ่านควรเป็นตวัเลขไม่เกิน 6 หลกั เม่ือใชโ้หมดการตรวจสอบบตัรเท่านั้นคุณตอ้งกด [ESC] ก่อนจากนั้นกดรหัสผ่านบวกปุ่ ม [ตกลง] 

จากนั้นเจาะบตัรกฎหมาย ประตูจะเปิดขึ้นและส่งเสียงเตือน เม่ือใชโ้หมดตรวจสอบบตัร + รหัสผ่านโปรดรูดบตัรกฎหมายก่อนจากนั้นกดรหัสผ่านบวกปุ่ ม [ตกลง] (เหมือนกบัการเปิดปกติในโหมด

การตรวจสอบบตัรและรหัสผ่าน) ประตูจะเปิดขึ้นและส่งเสียงเตือน. 

(2) การเปิดรหัสผ่านฉุกเฉิน: รหัสผ่านตอ้งเป็นตวัเลข 8 หลกั ประตูสามารถเปิดไดโ้ดยป้อนรหัสผ่านเท่านั้น กรุณากด [ESC] ทุกครั้งก่อนป้อนรหัสผ่านจากนั้นกด [OK] เพือ่ด าเนินการ. 

เม่ือใช ้Duress Password หรือ Emergency Password ระยะเวลาในการป้อนแต่ละหมายเลขจะตอ้งไม่เกิน 10 วินาทีและรหัสผ่านทั้งสองไม่ควรเหมือนกนั. 

ปิดใชง้านการเตือน: เลือกกล่องกาเคร่ืองหมายปิดใชง้านการเตือนเพื่อปิดใชง้านเสียงปลกุในหนา้การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ 

การตั้งค่าดา้นบนถูกคดัลอกไปที่: มีสองตวัเลอืกดา้นล่าง 

(1) ประตูทั้งหมดในอุปกรณ์ปัจจุบนั: คลิกเพื่อใชก้ารตั้งค่าขา้งตน้กบัประตูทั้งหมดของอุปกรณ์การเขา้ถึงปัจจุบนั 

(2) ประตูทั้งหมดในอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด: คลิกเพื่อใชก้ารตั้งค่าขา้งตน้กบัประตูทั้งหมดของอปุกรณ์การเขา้ถึงทั้งหมดภายในระดบัของผูใ้ชปั้จจุบนั. 

2. หลงัจากตั้งค่าพารามิเตอร์แลว้ให้คลิก [OK] เพือ่บนัทึกและออก.  

4.1.5 ผู้อ่าน 

1. คลิก [Device]> [Reader] บนเมนูจากนั้นคลิกที่ช่ือผูอ้่านหรือ [แกไ้ข]
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ช่ือ: ตั้งช่ือเคร่ืองอ่านที่แสดงในหนา้รายการ. 

4.1.6 อินพุตเสริม 

ส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อเช่ือมต่ออุปกรณ์เช่นเซ็นเซอร์อินฟราเรดเซ็นเซอร์ตรวจจบัหมอกควนัเคร่ืองตรวจจบัควนั ฯลฯ . 

1. คลิก [Access Device]> [Auxiliary Input] บนเมนู Action เพือ่เขา้ถงึอินเทอร์เฟซที่แสดงดา้นล่าง: 

2. คลิกที่ช่ือหรือ [แกไ้ข] เพื่อแกไ้ขพารามิเตอร์ดงัที่แสดงดา้นล่าง: 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ช่ือ: คุณสามารถปรับแต่งช่ือตามความตอ้งการของคณุ 

ช่ือที่พิมพ:์ จะเป็นช่ือที่พิมพบ์นฮาร์ดแวร์เช่น IN5 

โซนเวลาที่ใชง้าน: อินพุตเสริมจะพร้อมใชง้านในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น 

Note: แกไ้ขไดเ้ฉพาะช่ือ. 

3. คลิก [OK] เพือ่บนัทึกช่ือและออก. 

4.1.7 เอาต์พุตเสริม 

ส่วนใหญ่จะใชส้ าหรับเอาตพ์ุตแจง้เตือนและดว้ยฟังก์ชนัการเช่ือมต่อที่ใชง้านอยู่. 
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1. 1. คลิก [Access Device]> [Auxiliary Output] บนเมนู Action เพื่อเขา้ถึงอินเทอร์เฟซต่อไปน้ี: 

 

2. คลิก [แกไ้ข] เพื่อแกไ้ขพารามิเตอร์: 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ช่ือ: คุณสามารถปรับแต่งช่ือตามความตอ้งการของคณุ 

ช่ือที่พิมพ:์ ช่ือการพิมพใ์นฮาร์ดแวร์เช่น OUT2 

Passage Mode โซนเวลา: เอาตพ์ุตเสริมจะอยูใ่นโหมดเปิดตามปกติหรือปิดปกติในเขตเวลาทีเ่ลอืก. 

Note: สามารถแกไ้ขไดเ้ฉพาะช่ือ, Passage Mode Time Zone และ Remarks. 

3. คลิก [ตกลง] เพื่อบนัทึกช่ือและค าพูดและออก. 

4.1.8 ประเภทเหตุการณ์ 

จะแสดงประเภทเหตกุารณ์ของอุปกรณ์การเขา้ถึง. 

1. คลิก [Device]> [Event] เพื่อเขา้สู่หนา้ต่อไปน้ี: 
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2. คลิก [แกไ้ข] หรือคลิกที่ช่ือประเภทเหตุการณเ์พื่อแกไ้ข: 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ระดบัเหตุการณ:์ มีปกติขอ้ยกเวน้และสัญญาณเตือน 

ช่ือเหตุการณ์: ไม่สามารถแกไ้ขได ้

เสียงเหตุการณ์: คุณสามารถตั้งค่าเสียงทีก่  าหนดเองที่ก าลงัเล่นเม่ือเหตุการณ์เกิดขึ้นในการตรวจสอบแบบเรียลไทม ์

คดัลอกการตั้งค่าขา้งตน้ไปยงัอุปกรณ์ทั้งหมด: เหตุการณ์น้ีจะน าไปใชก้บัอุปกรณ์ปัจจบุนัทั้งหมดภายในขอบเขตของหมายเลขเหตุการณ์ของผูใ้ชเ้ดียวกนั 

ตั้งค่าเสียง: เหมือนกบัเสียงเหตุการณ์ คลิก [Set Audio]: 
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คุณสามารถอปัโหลดเสียงจากพีซีในพื้นที่ของคุณ ไฟลต์อ้งอยูใ่นรูปแบบ wav หรือ mp3 และตอ้งไม่เกิน 10MB. 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั Event Type โปรดดูที่ Access Event Type 

4.1.9 เวลาออมแสง 

Daylight-Saving Time เป็นฟังก์ชนัในการปรับเวลาที่ทางการก าหนดเวลาทอ้งถิ่นเพือ่ประหยดัพลงังาน เวลารวมที่น ามาใชใ้นระหว่างการใชง้านเรียกว่า "DST" โดยปกติภูมิภาคที่ใชเ้วลาออมแสงจะปรบั

นาฬิกาไปขา้งหนา้หน่ึงชัว่โมงเป็นเวลามาตรฐานใกลเ้คียงกบัฤดใูบไมผ้ลิในฤดูร้อนเพือ่ให้คนนอนเร็ว นอกจากน้ียงัสามารถช่วยในการประหยดัพลงังาน ในฤดูใบไมร่้วงนาฬิกาจะปรับยอ้นกลบัเพือ่ให้ตื่น 

แต่เชา้ ขอ้บงัคบัจะแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ในปัจจุบนัเกือบ 70 ประเทศยอมรับ DST 

เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด DST สามารถปรับแต่งฟังก์ชนัพิเศษได ้คุณสามารถปรับนาฬิกาล่วงหนา้หน่ึงชัว่โมงที่ (ชัว่โมง) (วนั) (เดือน) และยอ้นหลงัหน่ึงชัว่โมงที่ (ชัว่โมง) (วนั) (เดือน) หากจ าเป็น. 

 

 

 

➢ เพิ่ม DST 

1. คลิก [Access]> [Device]> [Daylight Saving Time]> [New]: 
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ฟิลด์แถวเป็น; รูปแบบ "เดือน - สัปดาห์ - วนั - ชัว่โมง" ตวัอยา่งเช่นหากตั้งเวลาเร่ิมตน้เป็น“ มีนาคม - วินาที - อาทิตย ์- 2 นาฬิกา” หมายความว่า DST จะเร่ิมตั้งแต่วนัอาทิตยท์ี่สองของเดือนมีนาคมเวลา 2.00 

น. ระบบจะด าเนินการขั้นสูงหน่ึงชัว่โมงในเวลาเร่ิมตน้ ระบบจะยอ้นกลบัไปทีเ่วลาเดิมเม่ือถึงเวลาส้ินสุด. 

➢ ใช ้DST 

 

ผูใ้ชส้ามารถเปิดใชง้านการตั้งค่า DST บนอุปกรณ์: ในอินเทอร์เฟซ DST ให้เลือก DST ที่ตอ้งการแลว้คลิก [การตั้งค่า DST] เลอืกอปุกรณ์เพื่อใชก้ารตั้งค่า DST และคลิก [ตกลง] เพื่อยืนยนั. 

Note:  

(1) หากใชก้ารตั้งค่า DST จะไม่สามารถลบได ้ยกเลิกการเลอืกการตั้งค่า DST แลว้ลบออก 

(2) หากใชก้ารตั้งค่า DST การแกไ้ขล่าสุดจะถกูส่งไปยงัอุปกรณ์ การตดัการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ทีเ่ก่ียวขอ้งจะท าให้การส่งขอ้มูลลม้เหลวและจะกลบัมาท างานอีกครั้งในการเช่ือมต่อครั้งต่อไป 
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(3) ในโมดูลการจดัการประตขูองระบบควบคุมการเขา้ออกคุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชนั DST ได ้ หากคุณเปิดใชง้านการตั้งค่า DST ระบบจะด าเนินการขั้นสูงหน่ึงชัว่โมงในเวลาเร่ิมตน้ ระบบจะ

ยอ้นกลบัไปที่เวลาเดิมเม่ือถงึเวลาส้ินสุด หากคุณไม่ไดต้ั้งค่า DST ในอุปกรณ์ระบบจะแจง้ว่า“ ไม่ไดต้ั้งค่าเวลาออมแสงในอุปกรณ์น้ี” เม่ือคุณปิดใชง้านฟังก์ชนั. 

4.1.10 การตรวจสอบอุปกรณ์ 

โดยค่าเร่ิมตน้จะตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดภายในระดบัของผูใ้ชปั้จจุบนั คุณสามารถคลิก [Access Device]> [Device Monitoring] เพื่อดรูายการขอ้มูลการท างานของอุปกรณ์: ช่ืออุปกรณ์, หมายเลขซีเรียล, 

พื้นที่, สถานะการท างาน, สถานะปัจจุบนั, รายการค าสั่งและการท างานที่เก่ียวขอ้ง. 

 

➢ ส่งออก 

ค าสั่งอุปกรณ์สามารถส่งออกในรูปแบบไฟล ์EXCEL, PDF และ CSV. 

 

 

You may clear the command as needed. Click [Clear Command] in operations column: 
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คลิก [OK] เพือ่ลา้ง. 

Notes: 

(1) หลงัจากใช ้Clear Command คุณสามารถด าเนินการซิงโครไนซ์ขอ้มูลทั้งหมดไปยงัอุปกรณ์ในรายการอปุกรณ์เพือ่ซิงโครไนซ์ขอ้มูลในซอฟตแ์วร์ไปยงัอปุกรณ์อีกครั้ ง แต่ไม่สามารถด าเนินการน้ีได้

เม่ือความจุของผูใ้ชแ้ละความจุลายน้ิวมืออยู ่ ใชง้านบนอุปกรณ์อยา่งเต็มที่ เม่ือถึงขีดความสามารถสูงสุดแลว้คุณสามารถแทนที่อุปกรณ์ปัจจุบนัดว้ยอปุกรณ์ที่มีความจุสูงกว่าหรือลบสิทธ์ิของ

บุคลากรบางคนในการเขา้ถงึอุปกรณ์น้ีจากนั้นด าเนินการซิงโครไนซ์ขอ้มูลทั้งหมดกบัอปุกรณ ์

(2) สถานะการท างานแสดงสถานะของอุปกรณปั์จจบุนัซ่ึงส่วนใหญ่ใชส้ าหรับการดีบกั 

(3) หากจ านวนค าสั่งที่ตอ้งด าเนินการมากกว่า 0 แสดงว่าขอ้มูลยงัไม่ไดซิ้งโครไนซ์กบัอุปกรณ์ดงันั้นโปรดรอให้การซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์. 

4.1.11 การตรวจสอบตามเวลาจริง 

คลิก [Access Device]> [Real-Time Monitoring] 

จะตรวจสอบสถานะและเหตุการณ์แบบเรียลไทมข์องประตูภายใตแ้ผงควบคุมการเขา้ออกในระบบแบบเรียลไทมร์วมถึงเหตกุารณ์ปกติและเหตุการณ์ผิดปกติ (รวมถึงเหตุการณ์เตือนภยั) 

อินเทอร์เฟซการตรวจสอบตามเวลาจริงจะแสดงดงัต่อไปน้ี: 

ไอคอนs สถานะ ไอคอน สถานะ 

 

 
อุปกรณถ์ูกบล็อก 

 
ประตูออฟไลน์ 

 
ไม่ไดต้ั้งเซ็นเซอร์ประตู รีเลยปิ์ด 

 
ไม่ไดต้ั้งเซ็นเซอร์ประตู รีเลยเ์ปิด 

 
ไม่ไดต้ั้งค่าเซ็นเซอร์ประตูและเฟิร์มแวร์ปัจจุบนัไม่รองรับการท างานปัจจุบนับนอุปกรณ์ 

 
ประตูสถานะออนไลน์ปิด รีเลยปิ์ด 

 
ประตูสถานะออนไลน์ปิด รีเลยเ์ปิดแลว้ 

 
สถานะออนไลน์ประตูปิดและเฟิร์มแวร์ปัจจบุนัไม่รองรับการท างานปัจจุบนับนอุปกรณ์ 

 
ประตูสถานะออนไลน์เปิดอยู ่รีเลยปิ์ด 

 
ประตูสถานะออนไลน์เปิดอยู ่รีเลยเ์ปิดแลว้ 
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ประตูสถานะออนไลน์เปิดขึ้นและเฟิร์มแวร์ปัจจบุนัไม่รองรับการท างานปัจจุบนับนอุปกรณ์ 

 
ประตูเปิดออกอยา่งน่าตกใจ รีเลยปิ์ด 

 
ประตูเปิดออกอยา่งน่าตกใจ รีเลยเ์ปิดแลว้ 

 
ประตูเปิดออกอยา่งน่าตกใจ รีเลยเ์ปิดแลว้ 

 
หมดเวลาเปิดประตูรีเลยเ์ปิด 

 
หมดเวลาเปิดประตูและเฟิร์มแวร์ปัจจุบนัไม่รองรับการท างานปัจจุบนับนอุปกรณ์ 

 
หมดเวลาเปิดประตูรีเลยปิ์ด / เซ็นเซอร์ประตูปิด 

 
หมดเวลาเปิดประตูรีเลยเ์ปิด / เซ็นเซอร์ประตูปิด 

 
ประตูปิดน่ากลวั; รีเลยปิ์ด 

 
ประตูปิดน่ากลวั; รีเลยเ์ปิดแลว้ 

 
ประตูปิดน่ากลวัแสดงว่าเฟิร์มแวร์ปัจจบุนัไม่รองรบัการท างานปัจจุบนับนอุปกรณ์ 

 
ไม่ไดต้ั้งเซ็นเซอร์ประตู, ประตูเตอืน, รีเลยปิ์ด 

 
ไม่ไดต้ั้งค่าเซ็นเซอร์ประตู, ประตูน่ากลวั, รีเลยเ์ปิด 

 
หมดเวลาเปิดประตูโดยไม่มีสถานะรีเลย ์/ เซ็นเซอร์ประตูปิด 

 
ล็อคประต ู

หากไม่มีสถานะรีเลยแ์สดงว่าเฟิร์มแวร์ปัจจบุนัไม่รองรับการท างานบนอุปกรณ์. 
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ไอคอนต่าง ๆ แสดงสถานะตาม: 

1. ประต ู

การเปิด / ปิดจากระยะไกล: สามารถควบคุมประตเูดียวหรือทุกประตู.  

ในการควบคุมประตูเดียวให้คลิกขวาที่ประตูแลว้คลกิ [การเปิด / ปิดระยะไกล] ในกล่องโตต้อบป๊อปอปั ในการควบคุมประตูทั้งหมดโดยตรงคลิก [การเปิด / ปิดระยะไกล] ที่อยูด่า้นหลงัปัจจุบนัทั้งหมด 

ในการเปิดระยะไกลผูใ้ชส้ามารถก าหนดระยะเวลาการเปิดประตูได ้(ค่าเร่ิมตน้คือ 15 วินาที) คุณสามารถเลอืก [Enable Intraday Passage Mode Time Zone] เพื่อเปิดใชง้านโซนเวลาของโหมดประตรูะหว่าง

วนัหรือตั้งค่าประตูเป็น Normal Open จากนั้นประตูจะไม่ถูก จ  ากดั ไวท้ีโ่ซนเวลาใด ๆ 

ในการปิดประตูให้เลือก [ปิดใชง้านโซนเวลาโหมด Intraday Passage] กอ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดใชง้านโซนเวลาที่เปิดตามปกติอื่น ๆ เพื่อเปิดประตูจากนั้นเลือก [การปิดระยะไกล] 

Note: หาก [การเปิด / ปิดระยะไกล] ลม้เหลวใหต้รวจสอบว่าอปุกรณถ์ูกตดัการเช่ือมต่อหรือไม่ หากตดัการเช่ือมต่อให้ตรวจสอบเครือข่าย . 

ยกเลกิการปลุก: เม่ือประตูที่น่ากลวัปรากฏขึ้นเหนืออินเทอร์เฟซเสียงปลุกจะเล่น การยกเลกิสัญญาณเตือนสามารถท าไดส้ าหรับประตูเดียวและทุกบาน ในการควบคุมประตูบานเดียวให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่

ไอคอนประตูเมนูจะปรากฏขึ้นจากนั้นคลิก [การเปิด / ปิดระยะไกล] บนเมนู ในการควบคุมประตูทั้งหมดโดยตรงคลิก [การเปิด / ปิดระยะไกล] ที่อยูด่า้นหลงัปัจจบุนัทั้งหมด. 

Note: หาก [ยกเลกิการปลกุ] ลม้เหลวให้ตรวจสอบว่ามีการตดัการเช่ือมต่ออุปกรณ์หรือไม่ หากพบวา่ขาดการเช่ือมต่อให้ตรวจสอบเครือข่าย .  

ระยะไกลปกติเปิด: จะตั้งค่าอุปกรณ์ตามปกติเปิดโดยรีโมท.  

 

 

 

 

 

⚫ การจดัการประตูอยา่งรวดเร็ว 

หากคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ไอคอนของประตู คุณสามารถด าเนินการตามที่อธิบายไวข้า้งตน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีคุณสามารถสอบถามเหตุการณ์ล่าสุดไดจ้ากประตู.  
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คน้หาเหตุการณ์ล่าสุดจากประตู: คลิกเพื่อดเูหตุการณ์ปัจจุบนัอยา่งรวดเร็วที่ประตู 

ออกบตัรให้กบับุคคล: หากคุณสลบัการ์ดที่ไม่ไดล้งทะเบียนบนัทึกที่มีหมายเลขบตัรจะปรากฏขึ้นในอินเทอร์เฟซการตรวจสอบแบบเรียลไทม ์คลกิขวาที่หมายเลขบตัรแลว้เมนูจะเดง้ออกมา คลิก "ออกบตัร

ให้กบับุคคล" เพือ่ก าหนดการ์ดนั้นให้กบับุคคลหน่ึงคน. 

⚫ การเลือกหลายรายการ 

คุณสามารถเลือกประตูหลายบานในเวลาเดียวกนัเพือ่ด าเนินการเช่นการเปิดจากระยะไกลการปิดจากระยะไกลการยกเลิกการเตือนเป็นตน้ดบัเบลิคลิกที่ไอคอนประตูเพือ่แกไ้ขคุณสมบตัิประตู.  

 

⚫ การตรวจสอบเหตกุารณ ์

ระบบจะรับบนัทึกของอุปกรณ์ที่ก าลงัตรวจสอบโดยอตัโนมติั (โดยค่าเร่ิมตน้จะแสดงขอ้มูล 200 รายการ) รวมถึงเหตุการณก์ารควบคุมการเขา้ถึงปกติและผดิปกติ (รวมถึงเหตุการณเ์ตือนภยั) เหตุการณ์ปกติ

จะปรากฏเป็นสีเขียว เหตุการณ์การเตอืนภยัจะปรากฏเป็นสีแดง เหตุการณ์ผิดปกติอื่น ๆ จะปรากฏเป็นสีส้ม. 

 

 

 

 

2. อินพุตเสริม 

ตรวจสอบเหตุการณอ์ินพุตเสริมในปัจจุบนัแบบเรียลไทม์. 
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3. เอาตพ์ุตเสริม 

ที่น่ีคุณสามารถท าการเปิดระยะไกลปิดระยะไกลระยะไกลเปิดตามปกติ. 

 

 

 

 

 

4.1.12 การตรวจสอบสัญญาณเตือน 

ตรวจสอบเหตุการณ์เตือนภยัของประตู สัญญาณเตือนจะดงัขึ้นในกรณีที่เกิดความผิดปกติเช่นการงดัแงะการส่งคืนเป็นตน้หนา้น้ีจะแสดงสัญญาณเตือนที่ประตูดงัขึ้น รายละเอียดการเตือนประกอบดว้ยเวลา

ช่ืออุปกรณจ์ุดเหตุการณ์ค าอธิบายของเหตุการณ์ผูร้บัผิดชอบการเตือนภยัและช่ือผูอ้่านที่เก่ียวขอ้ง.  
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Note: หากรุ่นเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์รองรบัค าอธิบายเหตุการณ์จะปรากฏขึ้นหรือมิฉะนั้นจะแสดงเฉพาะ "การเตือน" ในค าอธิบายกิจกรรมโดยไม่มีรายละเอียดใด ๆ 

เลือกนาฬิกาปลุกและคลิกรับทราบเพือ่ตอบสนองตอ่การปลกุ. 

Note: เม่ือประตูมีสถานะการเตือนหลายสถานะประตูจะแสดงค าอธิบายประเภทการเตอืนเพียงรายการเดียวตามล าดบัความรุนแรงจากมากไปหานอ้ยโดยเรียงล าดบัดงัน้ีสัญญาณเตือนป้องกนัการงดัแงะ> 

สัญญาณเตือนภยัคุกคาม (รหัสผ่าน + ลายน้ิวมือ)> รหัสผ่านข่มขู่หรือสัญญาณเตือนลายน้ิวมือ> สัญญาณเตือนการเปิดโดยไม่คาดคิด > สัญญาณเตือนการหมดเวลาเปิด> อุปกรณ์จะตดัการเตอืนภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.13 แผนที่ 

คลิก [Access Device]> [Map]> [New] เพือ่เพิ่มแผนที่. 
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หลงัจากเพิ่มแลว้ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มประตูบนแผนที่ได ้ท าการซูมเขา้ซูมออก ฯลฯ หากผูใ้ชย้า้ยต าแหน่งบางส่วนหรือแกไ้ขแผนที่ให้คลิก [บนัทึกต าแหน่ง] เพื่อบนัทึก ผูใ้ชส้ามารถดูการตั้งค่าใหม่หลงัจากเปิด

อินเทอร์เฟซแผนที่อีกครั้ง. 

 

เพิ่ม / ลบแผนที่: ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มหรือลบแผนที่ไดต้ามตอ้งการ 

แกไ้ขแผนที่: ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขช่ือแผนที่เปลี่ยนแผนที่หรือพื้นที่ที่เป็นอยู ่

 

ปรับแผนที่ (รวมประตู): ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มประตูบนแผนที่หรือลบประตูที่มีอยู ่(คลิกขวาที่ไอคอนประตูแลว้เลอืก [ลบประตู]) หรือปรับแผนที่หรือต าแหน่งของไอคอนประตูหรือกลอ้ง (โดยการลากไอคอน

ประตูหรือกลอ้ง) ปรับขนาดของแผนที่ (คลิก [ซูมเขา้] หรือ [ซูมออก] หรือคลิก [เต็มหนา้จอ]) 

การท างานของประต:ู หากคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ไอคอนประตรูะบบจะกรองและแสดงการท างานโดยอตัโนมตัิตามสถานะประตู ผูใ้ชส้ามารถเปิด / ปิดประตูจากระยะไกลยกเลิกสัญญาณเตือน ฯลฯ. 
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การควบคุมระดบั: 

(1) ผูใ้ชต้อ้งเลือกพื้นที่ที่เก่ียวขอ้งส าหรับแผนที่เม่ือเพิ่มระดบั พื้นที่จะเก่ียวขอ้งกบัระดบัการเขา้ถึงของผูใ้ชผู้ใ้ชส้ามารถดูหรือจดัการแผนที่ภายในระดบัเท่านั้น หากพื้นที่ที่เก่ียวขอ้งของแผนที่ถูกแกไ้ข

ประตูทั้งหมดบนแผนที่จะถูกลา้งออก ผูใ้ชต้อ้งเพิ่มประตูดว้ยตนเองอีกครั้ง 

(2) เม่ือผูดู้แลระบบเพิ่มผูใ้ชใ้หม่เขาสามารถตั้งค่าสิทธ์ิการด าเนินการของผูใ้ชใ้นการตั้งค่าบทบาทเช่นบนัทึกต าแหน่งเพิ่มประตูเพิ่มกลอ้ง ฯลฯ. 

Notes: 

(1) ในการปรับเปลี่ยนแผนที่ผูใ้ชส้ามารถเลือกทีจ่ะแกไ้ขช่ือแผนที่ แต่ไม่ใช่เส้นทาง ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าเคร่ืองหมายในช่องเพื่อเปิดใชง้านตวัเลอืกการแกไ้ขเท่านั้น 

(2) ระบบรองรับการเพิ่มประตูหลายบานในเวลาเดียวกนั หลงัจากเพิ่มประตูแลว้ผูใ้ชจ้ะตอ้งก าหนดต าแหน่งประตูบนแผนที่แลว้คลิก [บนัทึก] 

(3) เม่ือแกไ้ขไอคอนประตูโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือผูใ้ชซู้มออกแผนที่ระยะขอบส าหรับดา้นบนและดา้นซ้ายจะตอ้งไม่เล็กกว่า 5 พิกเซลมิฉะนั้นระบบจะแจง้ขอ้ผิดพลาด 

(4) ขอแนะน าให้ผูใ้ชเ้พิ่มขนาดแผนที่ที่ต  ่ากว่า 1120 * 380 พิกเซล หากไคลเอนตห์ลายรายเขา้ถึงเซิร์ฟเวอร์เดียวกนัเอฟเฟกตก์ารแสดงผลจะแตกต่างกนัไปตามความละเอียดของหนา้จอและการตั้งค่า

ของเบราวเ์ซอร์. 

4.2 การจัดการการควบคุมการเข้าถึง 

4.2.1 โซนเวลา 

ก าหนดเวลาการใชง้านของประตู เคร่ืองอ่านสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในช่วงเวลาที่ถกูตอ้งของประตูบางบานเท่านั้น โซนเวลายงัสามารถใชเ้พื่อตั้งค่าช่วงเวลาเปิดปกติหรือตั้งระดบัการเขา้ถงึเพือ่ให้ผูใ้ชท้ี่ระบุ

สามารถเขา้ถึงประตูทีร่ะบุในช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น (รวมถึงระดบัการเขา้ถึงและบุคคลที่หน่ึงเปิดตามปกติ) 

ระบบควบคุมการเขา้ถงึตามโซนเวลา (สูงสุด 255 โซนเวลา) รูปแบบของแต่ละช่วงเวลาส าหรับเขตเวลา: HH: MM-HH: MM โดยค่าเร่ิมตน้ระบบจะมีเขตเวลาควบคุมการเขา้ถงึช่ือ [24 ชัว่โมงเขา้ถึงได]้ 

ช่วงเวลาน้ีไม่สามารถแกไ้ขและลบได ้ผูใ้ชส้ามารถเพิ่ม Time Zones ใหม่ไดต้ามตอ้งการ 

 

1. เพิ่มเขตเวลาการควบคุมการเขา้ถึง 

A. A. คลิก [Access Control]> [Time zones]> [New] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการตั้งค่าโซนเวลา: 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

พารามิเตอร์มีดงัน้ี: 

ช่ือโซนเวลา: อกัขระใด ๆ รวมกนัไดสู้งสุด 30 อกัขระ. 

Note: ค าอธิบายโดยละเอียดของเขตเวลาปัจจบุนัรวมถึงค าอธิบายของเขตเวลาปัจจุบนัและแอปพลเิคชนัหลกั ผูใ้ชส้ามารถป้อนอกัขระไดสู้งสุด 50 ตวัในฟิลด์น้ี 

ช่วงเวลาและเวลาเร่ิมตน้ / ส้ินสุด: เขตเวลาควบคุมการเขา้ถึงหน่ึงเขตประกอบดว้ยช่วงเวลา 3 ช่วงส าหรับแต่ละวนัในหน่ึงสัปดาห์และช่วงเวลา 3 ช่วงส าหรับแต่ละวนัหยดุสามวนั ก าหนดเวลาเร่ิมตน้และ

ส้ินสุดของแต่ละช่วงเวลา 

การตั้งค่า: หากช่วงเวลาเป็นปกติเปิดให้ป้อน 00: 00-23: 59 เป็นช่วงที่ 1 และ 00: 00-00: 00 เป็นช่วงเวลา 2 และ 3 หากช่วงเวลาปิดเป็นปกติ: อินพุตทั้งหมดจะเป็น 00:00 -00: 00 น. หากผูใ้ชใ้ชช่้วงเวลาเดียว

พวกเขาเพียงแค่ตอ้งกรอกช่วงเวลา 1 และช่วงเวลา 2 & 3 จะเป็นค่าเร่ิมตน้ ในท านองเดียวกนัเม่ือผูใ้ชใ้ชช่้วงเวลาสองช่วงแรกเท่านั้นช่วงเวลาที่สามจะเป็นค่าเร่ิมตน้ เม่ือใชส้องหรือสามช่วงเวลาผูใ้ชต้อ้ง

แน่ใจว่าช่วงเวลาสองหรือสามไม่ทบัซ้อนกนัและเวลาจะไม่ขา้มวนัมิฉะนั้นระบบจะแจง้ขอ้ผิดพลาด 

ประเภทวนัหยดุ: วนัหยดุสามประเภทไม่เก่ียวขอ้งกบัวนัในสัปดาห์ หากก าหนดวนัที่เป็นประเภทวนัหยดุระบบจะใชช่้วงเวลาสามช่วงของประเภทวันหยดุเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ถึง ประเภทวนัหยดุเป็น

ทางเลือก หากผูใ้ชไ้ม่ป้อนหน่ึงระบบจะใชค้่าเร่ิมตน้ 

คดัลอกในวนัจนัทร์: เลือกกลอ่งกาเคร่ืองหมายเพื่อคดัลอกการตั้งค่าของวนัจนัทร์เป็นวนัธรรมดาอื่น ๆ. 

B. หลงัจากตั้งค่าแลว้ให้คลกิ [OK] เพื่อบนัทึกและจะแสดงในรายการ. 

2. ปรับเปลี่ยนโซนเวลาการควบคุมการเขา้ถึง 

แกไ้ข: คลิกปุ่ ม [แกไ้ข] ใตก้ารด าเนินการเพื่อเขา้สู่อนิเทอร์เฟซการแกไ้ข หลงัจากแกไ้ขคลิก [OK] เพื่อบนัทึก 

ลบ: คลกิปุ่ ม [ลบ] ใตก้ารด าเนินการที่เก่ียวขอ้งจากนั้นคลิก [ตกลง] เพื่อลบหรือคลิก [ยกเลิก] เพือ่ยกเลกิการด าเนินการ ไม่สามารถลบเขตเวลาที่ใชง้านได ้อีกวิธีหน่ึงคือการเลอืกช่องท าเคร่ืองหมายอยา่งนอ้ย

หน่ึงเขตเวลาในรายการและคลิกปุ่ ม [ลบ] เหนือรายการจากนั้นคลิก [ตกลง] เพื่อลบหรือคลิก [ยกเลกิ] เพื่อยกเลิกการด าเนินการ. 

4.2.2 วันหยุด 

เวลาควบคุมการเขา้ถงึของวนัหยดุอาจแตกต่างจากวนัธรรมดา ระบบจดัเตรียมการตั้งค่าเวลาควบคุมการเขา้ถึงส าหรับวนัหยดุ Access Control Holiday Management รวมถึงเพิ่มแกไ้ขและลบ. 
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⚫ เพิ่ม 

1. 1. คลิก [Access Control]> [Holidays]> [New] เพื่อเขา้สู่ส่วนต่อประสานการแกไ้ข: 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ช่ือวนัหยดุ: อกัขระใดก็ไดร้วมกนัไดสู้งสุด 30 อกัขระ 

ประเภทวนัหยดุ: ประเภทวนัหยดุ 1/2/3 ตามที่อธิบายไวใ้นวนัหยดุ บนัทึกวนัหยดุปัจจุบนัเป็นของวนัหยดุสามประเภทและวนัหยดุแต่ละประเภทมีวนัหยดุสูงสุด 32 วนั 

วนัที่เร่ิมตน้ / ส้ินสุด: รูปแบบวนัที่คือ 2019-01-01 วนัที่เร่ิมตน้ตอ้งไม่เกินวนัที่ส้ินสุด มิฉะนั้นระบบจะแจง้ขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาด ปีของวนัทีเ่ร่ิมตน้ตอ้งไม่เร็วกว่าปีปัจจุบนัและไม่สามารถก าหนด

วนัหยดุไดใ้นสองปีที่ต่างกนั 

เกิดซ ้า: ใชเ้ม่ือวนัหยดุซ ้าในวนัเดียวกนัของทุกปี คา่เร่ิมตน้คือไม่ใช่ตวัอยา่งเช่นวนัใกลปี้คือวนัที่ 1 มกราคมของทุกปีและสามารถตั้งค่าเป็นใช่ วนัเทศกาลบางวนัเปลีย่นทุกปีดงันั้นจึงไม่สามารถตั้งค่าซ ้าได้

และควรตั้งเป็นไม่ใช่ 

ตวัอยา่งเช่นวนัที่ใกลปี้ของวนัถูกก าหนดให้เป็นวนัที่ 1 มกราคม 2019 และประเภทวนัหยดุคือ 1 จากนั้นในวนัที่ 1 มกราคม Access Time Control จะไม่เป็นไปตามเวลาของวนัองัคาร แต่เป็น Access Control 

Time ของ Holiday Type 1 

2. หลงัจากแกไ้ขคลิกปุ่ ม [ตกลง] เพื่อบนัทึกและจะแสดงในรายการวนัหยดุ. 

⚫ ปรับเปลี่ยน 

คลิกปุ่ มช่ือวนัหยดุหรือ [แกไ้ข] ใตก้ารด าเนินการเพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซแกไ้ข หลงัจากแกไ้ขแล้วให้คลิก [OK] เพื่อบนัทกึและออก. 

⚫ ลบ 

ในรายการวนัหยดุการควบคุมการเขา้ถึงคลิกปุ่ ม [ลบ] ภายใตก้ารด าเนินการ คลิก [ตกลง] เพื่อลบหรือคลิก [ยกเลิก] เพือ่ยกเลิกการด าเนินการ ไม่สามารถลบ Access Control Holiday ที่ใชง้านอยู.่  
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4.2.3 ระดับการเข้าถึง 

ระดบัการเขา้ถึงบง่ช้ีว่าสามารถเปิดประตูทีเ่ลอืกหน่ึงหรือหลายบานไดโ้ดยการตรวจสอบการรวมกนัของบุคคลต่างๆภายในเขตเวลาทีก่  าหนด การรวมกนัของบุคคลต่างๆที่ก าหนดไวใ้นตวัเลอืกระดบัการ

เขา้ถึงบุคลากร. 

 

⚫ เพิ่ม  

1. คลิก [Access Control]> [Access Levels]> [New] เพือ่เขา้สู่อินเทอร์เฟซการแกไ้ข Add Levels: 

2. ตั้งค่าพารามิเตอร์แต่ละตวั: ช่ือระดบั (ตอ้งไม่เหมือนกบัช่ือระดบัอื่น ๆ ), โซนเวลา 

3. คลิก [ตกลง] จากนั้นระบบจะแจง้ให้“ เพิ่มประตูไปยงัระดบัการควบคุมการเขา้ถึงปัจจบุนัทนัที”; คลิก [ตกลง] เพื่อเพิ่มประตูหรือคุณสามารถคลิก [ยกเลกิ] เพื่อกลบัรายการระดบัการเขา้ถึง ระดบัการ

เขา้ถึงทีเ่พิ่มจะแสดงในรายการ. 

 

Note: สามารถเลอืกและเพิ่มบานประตูที่แตกต่างกนัของแผงต่างๆลงในระดบัการเขา้ถึงได ้

⚫ การควบคุมประตู 

คลิก [Access Control]> [Access Levels] และเลอืกระดบัการเขา้ถงึคลิกการควบคุมประตูการท างานจะมีผลกบัประตูทั้งหมดของระดบัการเขา้ถึงน้ี. 
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4.2.4 ต้ังค่าการเข้าถึงตามระดับ 

เพิ่ม / ลบบุคลากรส าหรับระดบัทีเ่ลอืก: 

 

1. คลิก [Access Control]> [Access Levels]> [Set Access By Levels] เพือ่เขา้สู่อินเทอร์เฟซการแกไ้ขจากนั้นคลิกระดบัการเขา้ถงึในรายการทางดา้นซ้ายบุคลากรที่มีสิทธ์ิในการเปิดประตูในระดบัการ

เขา้ถึงน้ีจะเป็น แสดงในรายการทางดา้นขวา 

2. ในรายการดา้นซ้ายคลิก [เพิ่มบุคลากร] ภายใตก้ารด าเนินการเพื่อเปิดกล่องเพิ่มบุคลากร เลอืกบุคลากร (หลายคน) และคลิกเพื่อยา้ยไปยงัรายการทีเ่ลอืกทางดา้นขวาจากนั้นคลิก [ตกลง] เพื่อบนัทึก

และออก 

3. คลิกที่ระดบัเพือ่ดูบุคลากรในรายการทางดา้นขวา เลอืกบุคลากรและคลิก [ลบบุคลากร] เหนือรายการทางดา้นขวาจากนั้นคลิก [ตกลง] เพื่อลบ. 

4.2.5 ต้ังค่าการเข้าถึงตามบุคคล 

เพิ่มบุคลากรทีเ่ลอืกในระดบัการเขา้ถึงที่เลอืกหรือลบบุคลากรที่เลอืกออกจากระดบัการเขา้ถงึ 

เพิ่ม / ลบระดบัส าหรับบคุลากรทีเ่ลอืก: 
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1. คลิก [Access Control]> [Access Levels]> [Set Access By Person] คลิก Employee เพือ่ดูระดบัในรายการทางดา้นขวา. 

2. คลิก [เพิ่มในระดบั] ภายใตก้ารด าเนินการที่เก่ียวขอ้งเพื่อเปิดกลอ่งเพิ่มไปยงัระดบัเลือกระดบั (หลายระดบั) และคลิก  เพื่อยา้ยไปยงัรายการที่เลอืกทางดา้นขวา จากนั้นคลิก [OK] เพื่อบนัทึก. 

3. เลือกระดบั (หลายระดบั) ในรายการดา้นขวาและคลกิ [ลบจากระดบั] เหนือรายการจากนั้นคลิก [ตกลง] เพื่อลบระดบัที่เลอืก. 

การต้ังค่าการควบคุมการเข้าถึงส าหรับบุคลากรที่เลือก: 

A. เลือกบุคคลในรายการทางดา้นซ้ายและคลิก [Access Control Setting] 

 

B. หากจ าเป็นให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ควบคุมการเขา้ถึงจากนั้นคลิก [ตกลง] เพื่อบนัทึกการตั้งค่า 

C. ตอนน้ีคุณตอ้งเพิ่มระดบัให้กบับุคลากร. 

 

D. หลงัจากเลือกระดบัที่ตอ้งการแลว้ให้คลิกตกลงเพื่อบนัทึกและออก. 

4.2.6 ต้ังค่าการเข้าถึงตามแผนก 

คุณสามารถเพิ่มแผนกที่เลือกไปยงัระดบัการเขา้ถงึทีเ่ลือกหรือลบแผนกที่เลอืกออกจากระดบัการเขา้ถึง การเขา้ถึงของบคุลากรในหน่วยงานจะเปลี่ยนไป 
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4.2.7 ลูกโซ่ 

สามารถตั้งค่าลูกโซ่ส าหรับลอ็คสองตวัหรือมากกว่าที่เป็นของตวัควบคุมการเขา้ถึงหน่ึงตวั เม่ือประตูบานหน่ึงเปิดบานอื่น ๆ จะปิดหรือคุณไม่สามารถเปิดประตูได ้

ก่อนตั้งค่าลูกโซ่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตวัควบคุมการเขา้ถึงเช่ือมต่อกบัเซ็นเซอร์ประตูซ่ึงไดร้บัการตั้งค่าเป็นสถานะ NC หรือ NO. 

 

 

 

⚫ เพิ่มลูกโซ่ 

1. คลิก [Access Control]> [Interlock]> [New] เพือ่เขา้สู่อินเทอร์เฟซการแกไ้ข: 

 

2. เลือกอุปกรณ์ที่ตอ้งการ เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มอุปกรณ์จะไม่เห็นอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกนัในรายการแบบเลือ่นลง หลงัจากลบขอ้มูลการเช่ือมต่อที่ก าหนดแลว้อปุกรณ์ทีเ่ก่ียวขอ้งจะกลบัไปที่รายการแบบเลือ่นลง 

การตั้งค่าลูกโซ่จะแตกต่างกนัไปตามจ านวนประตูทีค่วบคุมโดยอุปกรณ์ที่เลอืก: 
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 แผงควบคุมประตูเดียวไม่มีการตั้งค่าลูกโซ่ 

 แผงควบคุมสองประตู: การตั้งค่าลกูโซ่สองประตู 1-2 ประต ู

 แผงควบคุมส่ีประตู: ลูกโซ่สองประตู 1-2 ประตู ลกูโซ่สองประตู 3-4 ประตู; ลูกโซ่สามประตู 1-2-3; ลูกโซ่ส่ีประตู 1-2-3-4. 

3. เลือก Interlock Rule เลือกรายการจากนั้นคลิก [OK] เพื่อเสร็จส้ิน การตั้งค่าลูกโซ่ที่เพิ่มเขา้มาใหม่จะแสดงในรายการ. 

Note: ในระหว่างการแกไ้ขจะไม่สามารถแกไ้ขอุปกรณ์ได ้ แต่สามารถแกไ้ขการตั้งค่าอินเตอร์ลอ็กได ้ หากไม่จ าเป็นตอ้งใชก้ารตั้งค่าลูกโซ่ส าหรับอุปกรณ์อีกต่อไปสามารถลบบนัทึกการตั้งค่าลกูโซ่ได ้

หากผูใ้ชล้บบนัทึกของอุปกรณบ์นัทึกการตั้งค่าการเช่ือมต่อกนั (ถา้มี) จะถูกลบ. 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 การเช่ือมโยง 

การตั้งค่าการเช่ือมโยงหมายถึงเม่ือเหตุการณ์ถูกทริกเกอร์ที่จุดอินพุตของระบบควบคุมการเขา้ถงึการด าเนินการเช่ือมโยงจะเกิดขึ้นที่จุดเอาตพ์ุตที่ระบเุพื่อควบคุมเหตุการณ์เช่นการตรวจสอบการเปิดการ

เตือนภยัและความผิดปกติของระบบและแสดงรายการในการตรวจสอบที่เก่ียวขอ้ง ดู. 

เพิ่มการตั้งค่าการเช่ือมโยง: 

 

1. คลิก [Access Control]> [Linkage]> [New] 

2. ป้อนช่ือการเช่ือมโยงเลอืกอปุกรณ์เช่ือมโยงเงื่อนไขทริกเกอร์การเช่ือมโยงจุดอินพุตจุดเอาตพ์ุตจากนั้นตั้งค่าการด าเนินการเช่ือมโยงการเช่ือมโยงวิดีโอและพารามิเตอร์อื่น ๆ 

3. หลงัจากเลือกอุปกรณ์แลว้การตั้งค่าการเช่ือมโยงทีเ่ก่ียวขอ้งจะปรากฏขึ้น ระบบจะตดัสินก่อนว่าเช่ือมต่ออุปกรณ์ส าเร็จหรือไม่และอ่านพารามิเตอร์เพิ่มเติม หากไม่มีพารามิเตอร์เพิ่มเติมระบบจะไม่

สามารถตั้งค่าการเช่ือมโยงใด ๆ หากมีพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่พร้อมใชง้านระบบจะแสดงการตั้งค่าการเช่ือมโยงตามปริมาณประตูอินพุตเสริมและปริมาณเอาตพ์ุตเสริมของอุปกรณ์ที่เลือกในปัจจุบนั: 
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Note: เงื่อนไขทริกเกอร์การเช่ือมโยงประกอบดว้ยเหตุการณ์ประตูและเหตุการณ์การป้อนขอ้มูลเสริม และ "ลม้เหลวในการเช่ือมต่อเซิร์ฟเวอร์" , "กูค้ืนการเช่ือมต่อ", "และการเช่ือมต่ออุปกรณ์ปิด" จะถูก

กรองออกจากเหตกุารณ์ประตู. 

 

4. เลือกจุดอินพุตและจุดส่งออกการด าเนินการเช่ือมโยงและที่อยูอ่ีเมล. 
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5. รองรับการตั้งค่าการเช่ือมโยงวิดีโอที่ใชก้บัโมดูล VMS ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูโมดูล VMS. 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ช่ือลิงก์: ตั้งช่ือลิงก ์

เงื่อนไขทริกเกอร์การเช่ือมโยง: มีเงื่อนไขทริกเกอร์ส าหรับประตูและอินพุตเสริม เงื่อนไขเหล่าน้ีเรียกประเภทเหตุการณ์ของอุปกรณ์ทีเ่ลือก เหตุการณ์ทั้งหมดอาจเป็นเงื่อนไขทริกเกอร์ 

จุดอินพุต: เลอืกจุดอินพุตทริกเกอร์ที่เหมาะสม (จุดอินพุตเฉพาะโปรดอา้งถึงพารามิเตอร์อปุกรณเ์ฉพาะ) 

จุดเอาตพ์ุต: เลือกจุดเอาตพ์ุตที่ตอ้งการ (จุดเอาตพ์ุตเฉพาะโปรดอา้งถึงพารามิเตอร์อุปกรณ์เฉพาะ) 

ประเภทการด าเนินการ: ปิดเปิดปกติเปิด ค่าเร่ิมตน้คือปิด หากตอ้งการเปิดให้ตั้งเวลาหน่วงเวลาหรือเปิดปกติ 

 

 

6. หลงัจากแกไ้ขแลว้ให้คลกิ [OK] เพือ่บนัทึกและออกจากนั้นการตั้งค่าการเช่ือมโยงทีเ่พิ่มเขา้มาจะแสดงในรายการ. 

ตวัอยา่งเช่นหากผูใ้ชเ้ลือก Normal Punching Open Door เป็นเงือ่นไขทริกเกอร์และจุดอินพุตคือประตู 1 จุดเอาตพ์ุตคอืลอ็ค 1 ประเภทการท างานคือเปิดและความล่าชา้คือ 60 วินาที เม่ือ Normal Punching 

Open Door เกิดขึ้นที่ประตู 1 การเช่ือมโยงของ Open จะเกิดขึ้นที่ Lock 1 และประตจูะเปิดเป็นเวลา 60 วินาที. 

Note: ในระหว่างการแกไ้ขคุณไม่สามารถแกไ้ขอุปกรณ์ แต่แกไ้ขช่ือการตั้งค่าการเช่ือมโยงและการก าหนดค่า เม่ือลบอุปกรณ์บนัทึกการตั้งค่าการเช่ือมโยง (ถา้มี) จะถูกลบ 
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หากอุปกรณ์และเงือ่นไขทริกเกอร์เหมือนกนัและระบบมีเรกคอร์ดการตั้งค่าการเช่ือมโยงโดยทีจุ่ดอินพุตเป็นประตูเฉพาะหรืออินพุตเสริมจะไม่อนุญาตให้ผูใ้ชเ้พิ่ม (หรือแกไ้ข) บนัทึกการตั้งค่าการเช่ือมโยง

ที่จุดอินพุตอยู ่ใด ๆ 

ในทางตรงกนัขา้มหากอุปกรณ์และเงื่อนไขทริกเกอร์เหมือนกนัและระบบมีบนัทึกการตั้งค่าการเช่ือมโยงโดยทีจุ่ดอินพุตเป็น 'ใด ๆ ' จะไม่อนุญาตให้ผูใ้ชเ้พิ่ม (หรือแกไ้ข) บนัทึกการตั้งค่าการเช่ือมโยงทีจุ่ด

อินพุต เป็นประตูเฉพาะหรืออินพุตเสริม 

นอกจากน้ีไม่อนุญาตให้ใชก้ารตั้งค่าการเช่ือมโยงเดียวกนัที่จุดอินพุตและจุดเอาตพ์ุต อุปกรณ์เดียวกนัอนุญาตการตั้งค่าการเช่ือมโยงตรรกะติดต่อกนั ระบบอนุญาตให้ตั้งเงือ่นไขทริกเกอร์หลายรายการ

ส าหรับการตั้งค่าการเช่ือมโยงในแต่ละครั้ ง. 

4.2.9 ต่อต้านการส่งกลับ 

ปัจจุบนัการตั้งค่า Anti-Passback รองรับการเขา้และออก Anti-Passback ในบางโอกาสพิเศษผูถ้ือบตัรที่เขา้ออกจากประตูโดยการรูดบตัรที่อปุกรณป์ระตจูะตอ้งรูดบตัรบนอปุกรณ์ทีป่ระตเูดียวกนัเม่ือออก

เพื่อให้บนัทึกการเขา้และออกสอดคลอ้งกนัอยา่งเคร่งครัด ผูใ้ชส้ามารถใชฟั้งก์ชนัน้ีไดเ้พียงแค่เปิดใชง้านในการตั้งค่า โดยปกติแลว้ฟังก์ชนัน้ีจะใชใ้นเรือนจ ากองทพัการป้องกนัประเทศการวิจยัทาง

วิทยาศาสตร์ห้องใตดิ้นของธนาคาร ฯลฯ 

เพิ่มการตั้งค่า Anti-Passback: 

1. คลิก [Access Control]> [Anti-Passback]> [New] เพื่อแสดงอินเทอร์เฟซการแกไ้ข: 

 

2. เลือกอุปกรณ์ที่ตอ้งการเม่ือเพิ่มกฎAnti-Passbackอุปกรณ์ที่มีการตั้งค่าAnti-Passbackจะไม่ปรากฏในรายการแบบเลือ่นลงเม่ือลบขอ้มูล Anti-Passbackทีก่ าหนดไวอุ้ปกรณ์ทีเ่ก่ียวขอ้งจะปรากฏใน

รายการแบบเลื่อนลงอีกครั้งการตั้งค่าจะแตกต่างกนัไปตามจ านวนประตูที่ควบคุมโดยอปุกรณ์. 

 การตั้งค่า Anti-Passback ของแผงควบคุมประตูเดียว: Anti-Passback ระหว่างตวัอ่านประต ู

 การตั้งค่า Anti-Passback ของแผงควบคุมสองประต:ู Anti-Passback ระหว่างผูอ้่านประตู 1; Anti-Passback ระหว่างผูอ้่านประตู 2; Anti-Passback ระหว่างประตู 1 และประตู 2 

 การตั้งค่า Anti-Passback ของแผงควบคุมส่ีประตู: Anti-Passback ของประตู 1 และประตู 2; Anti-Passback ของประตู 3 และประตู 4; Anti-Passback ของประตู 1/2 และประตู¾; Anti-

Passback ของประตู 1 และประตู 2/3; Anti-Passback ของประตู 1 และประตู 2/3/4; Anti-Passback ระหว่างผูอ้่านประตู 1/2/3/4. 

Note: เคร่ืองอ่านประตูทีก่ล่าวถึงขา้งตน้รวมถงึเคร่ืองอ่าน Wigand ทีเ่ช่ือมต่อกบัตวัควบคุมการเขา้ถงึและเคร่ืองอ่านอินดิโอ ตวัควบคุมประตเูดียวและสองตวัพร้อมเคร่ืองอ่าน Wigand รวมถึงขาออกและ

ในเคร่ืองอ่าน มีเพียง“ In reader” ส าหรับแผงควบคมุส่ีประตู หมายเลขเคร่ืองอ่าน 1, 2 (นัน่คือที่อยู ่RS485 หรือหมายเลขอุปกรณ์เหมือนกนัดา้นล่าง) ส าหรับประตู 1 หมายเลขเคร่ืองอ่าน 3, 4 ส าหรับประตู 2 

เป็นตน้ไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาว่าเป็นเคร่ืองอ่าน Wiegand หรือ เคร่ืองอ่าน InBio เม่ือคุณตั้งค่า Anti-Passback ระหว่างประตูหรือระหว่างเคร่ืองอ่านเพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดต้ั้งค่าเคร่ืองอ่านเขา้หรือออก

ตามขอ้ก าหนดที่แทจ้ริง ส าหรับหมายเลขผูอ้่านเลขคี่ส าหรับในตวัอ่านเลขคู่ส าหรับผูอ้่านของเรา. 

3. เลือก Anti-Passback Rule และเลือกหน่ึงรายการคลกิ [OK] เพื่อด าเนินการให้เสร็จส้ินจากนั้นการตั้งค่า Anti-Passback ที่เพิ่มเขา้มาจะแสดงในรายการ 

Note: เม่ือแกไ้ขคุณจะไม่สามารถแกไ้ขอุปกรณ์ได ้แต่สามารถแกไ้ขการตั้งค่า Anti-Passback ได ้หากอุปกรณ์ไม่จ าเป็นตอ้งตั้งค่า Anti-Passback อีกต่อไปสามารถลบบนัทึกการตั้งค่า Anti-Passback ได ้
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เม่ือคุณลบอุปกรณ์บนัทึกการตั้งค่า Anti-Passback (ถา้มี) จะถูกลบ 

4.2.10 บุคคลที่หน่ึงเปิดตามปกติ 

ฟังก์ชัน่น้ีช่วยให้ประตูเปิดในช่วงเวลาทีก่  าหนดหลงัจากการตรวจสอบครั้ งแรกโดยเจา้หนา้ที่ที่ไดร้ับมอบหมาย 

ในช่วงเวลาที่ก าหนดหากการตรวจสอบครั้ งแรกมาจากบุคคลที่มีสิทธ์ิเขา้ถึงระดบั First-Person Normal Open ประตูจะเป็น Normal Open และจะเรียกคืนการปิดโดยอตัโนมตัิหลงัจากช่วงเวลาที่ถกูตอ้งหมด

ลง 

ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่า First-Person Normal Open ส าหรับประตูเฉพาะ (การตั้งค่ารวมถึงประตูเขตเวลาการเปิดประตูและบุคลากรที่มีระดบั First-Person เปิดตามปกติ) ประตูสามารถตั้งค่าบุคคลที่หน่ึงเปิด

ตามปกติส าหรับหลายเขตเวลา อินเทอร์เฟซของแตล่ะประตจูะแสดงจ านวน First-Person Normal Open ที่มีอยู ่

เม่ือเพิ่มหรือแกไ้ขการตั้งค่าบุคคลที่หน่ึงเปิดตามปกติคุณสามารถเลือกไดเ้ฉพาะประตูและเขตเวลาเท่านั้น หลงัจากเพิ่มส าเร็จแลว้บุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายสามารถเปิดประตูได ้ คุณสามารถเรียกดูและลบ

บุคลากรไดท้างดา้นขวาของอินเทอร์เฟซ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานมีดงัน้ี: 

1. คลิก [Access Control]> [First-Person Normal Open]> [New] เลอืก Door Name and Passage Mode Time และคลิก [OK] เพือ่บนัทึกการตั้งค่า. 
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2. คลิก [เพิ่มบุคลากร] ภายใตก้ารด าเนินการที่เก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีระดบั First-Person Normal Open (บุคคลน้ีตอ้งมีระดบัการควบคุมการเขา้ถงึ) จากนั้นคลิก [OK] เพื่อบนัทึก 

 

4.2.11 กลุ่มหลายคน 

ประตูจะเปิดหลงัจากการตรวจสอบหลายคนติดต่อกนั บุคคลใดก็ตามที่ยืนยนัภายนอกชุดค่าผสมน้ี (แมว้่าบุคคลนั้นจะอยูใ่นชุดค่าผสมอื่นที่ถูกตอ้งก็ตาม) จะขดัจงัหวะขั้นตอนและคุณตอ้งรอ 10 วินาทีเพื่อ

เร่ิมการยืนยนัใหม่ ไม่สามารถเปิดประตูไดโ้ดยการตรวจสอบโดยใชชุ้ดค่าผสมเพียงชุดเดียว. 

1. 1. คลิก [Access Control]> [Multi-Person Group]> [New] เพือ่เขา้ถงึอินเทอร์เฟซการแกไ้ขต่อไปน้ี: 

 

ช่ือกลุ่ม: การรวมกนัของอกัขระไม่เกิน 30 ตวัที่ไม่สามารถเหมือนกนักบัช่ือกลุ่มที่มีอยู่ 

หลงัจากแกไ้ขแลว้ให้คลกิ [OK] เพื่อบนัทึกและยอ้นกลบั กลุ่มบุคคลหลายคนที่เพิ่มเขา้มาจะปรากฏในรายการ. 

2. คลิก [เพิ่มบุคลากร] ภายใตก้ารด าเนินการที่เก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่มบุคลากรในกลุ่ม 

3. หลงัจากเลือกและเพิ่มบุคลากรแลว้ให้คลิก [ตกลง] เพื่อบนัทึกและส่งคืน. 

Note: บุคคลสามารถเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเดียวเท่านั้น 
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4.2.12 ประตูเปิดหลายคน 

ก าหนดระดบัส าหรับบุคลากรในกลุ่มบุคคลหลายคน 

เป็นการรวมกนัของบุคลากรในกลุ่มบุคลากรหลายคนหน่ึงกลุ่มขึ้นไป เม่ือก าหนดจ านวนคนในแต่ละกลุ่มคุณสามารถก าหนดค่าหน่ึงกลุ่ม (เช่นการเปิดประตูโดยรวมโดยคนสองคนในกลุ่มเดียว) หรือหลาย

กลุ่ม (เช่นการเปิดประตูรวมกนัโดยคนส่ีคนรวมถึง 2 คนในกลุ่ม 1 และ 2 คน ในกลุ่ม 2) และอยา่งนอ้ยหน่ึงกลุ่มจะตอ้งประกอบดว้ยจ านวนคนเปิดประตูแทนที่จะเป็น 0 และจ านวนทั้งหมดจะตอ้งไม่เกิน 5 

นอกจากน้ีหากจ านวนคนที่ป้อนมากกว่ากลุ่มปัจจุบนั ประตูเปิดหลายคนจะถกูปิดใชง้าน 

 

 

 

การตั้งค่าประตูเปิดหลายคน: 

1. คลิก [Access Control]> [Multi-Person Opening Door]> [New]: 

 

2. จ านวนคนเปิดประตูแบบหลายคนสูงสุดส าหรับการเปิดประตูแบบรวมคือ 5 ตวัเลขในวงเล็บแสดงจ านวนคนที่แทจ้ริงในปัจจบุนัในกลุ่ม เลือกจ านวนคนส าหรับการเปิดประตูรวมในกลุ่มและคลกิ 

[ตกลง] เพื่อด าเนินการให้เสร็จส้ิน. 

Note: ช่วงเวลาของการ์ดเร่ิมตน้คือ 10 วินาทีซ่ึงหมายความว่าช่วงเวลาของการตรวจสอบของบุคลากรสองคนตอ้งไม่เกิน 10 วินาที คุณสามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาไดห้ากอุปกรณ์รองรบั. 

4.2.13 พารามิเตอร์ 

คลิก [Access Control]> [Parameters] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการตั้งค่าพารามิเตอร์:  
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➢ ประเภทการรับธุรกรรม 

เป็นระยะ 

ระบบจะดาวน์โหลดธุรกรรมใหม่ในช่วงเวลาที่เลือก. 

ก าหนดเวลาในการรับธุรกรรมใหม่ 

ระบบจะดาวน์โหลดธุรกรรมใหม่โดยอตัโนมตัิตามเวลาที่เลอืก. 

➢ ธุรกรรมส่งออกอตัโนมตัิ 

ความถี่ในการส่งออกอตัโนมตัิ 

รองรับการตั้งค่าความถี่ในการส่งออกอตัโนมติัตามวนัหรือเดือน เม่ือตั้งความถี่การส่งออกอตัโนมติัตามวนัคุณตอ้งตั้งค่าชัว่โมงและนาที. 

 

เม่ือตั้งความถี่การส่งออกอตัโนมติัเป็นเดือนคุณตอ้งเลือกว่าจะส่งออกในวนัแรกของเดือนหรือในวนัใดวนัหน่ึง. 

 

โหมดการส่งออก 

รองรับการส่งออกธุรกรรมรายเดือนหรือขอ้มูลทั้งหมด ในแต่ละครั้ งอุปกรณ์สามารถส่งออกขอ้มูลได ้30000  

 

กล่องจดหมายของผูร้ับ 

ตั้งค่ากล่องจดหมายของผูร้บั. 
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➢ การตรวจสอบตามเวลาจริง  

คุณสามารถเลือกช่องท าเคร่ืองหมายตามนั้น. 

 

หากเลือกภาพถ่ายที่แสดงหนา้การตรวจสอบแบบเรียลไทมจ์ะแสดงภาพถ่ายบุคลากรระหว่างเหตุการณก์ารควบคุมการเขา้ถึง คุณสามารถก าหนดคุณภาพของภาพไดต้ามตอ้งการ ค่า px ที่มากขึ้นจะให้ภาพที่

ชดัเจนขึ้น. 

กล่องจดหมายผูร้ับการตรวจสอบสัญญาณเตือน: ระบบจะส่งอีเมลไปยงักล่องจดหมายของผูร้บัการตรวจสอบสัญญาณเตือนหากมีเหตุการณ์ใด ๆ  

4.3 เข้าถึงรายงาน 

รวมถึง“ ธุรกรรมทั้งหมด”“ เหตุการณ์ตั้งแต่วนัน้ี”“ เหตุการณ์ยกเวน้ทั้งหมด” และอื่น ๆ คุณสามารถส่งออกหลงัแบบสอบถาม 

คุณสามารถสร้างสถิติขอ้มูลอุปกรณ์ทีเ่ก่ียวขอ้งจากรายงานรวมถึงขอ้มูลการตรวจสอบบตัรขอ้มูลการท างานของประตูและขอ้มูลการเจาะตามปกติ เป็นตน้ 

เก่ียวกบัเหตกุารณ์ปกติและผิดปกตโิปรดดรูายละเอยีดในการตรวจสอบตามเวลาจริง 

โหมดตรวจสอบ: เฉพาะการ์ด, เฉพาะลายน้ิวมือ, รหัสผ่านเท่านั้น, การ์ดและรหัสผ่าน, การ์ดบวกลายน้ิวมือ, การ์ดหรือลายน้ิวมือ ฯลฯ. 

Note: เฉพาะบนัทึกเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นเม่ือผูใ้ชใ้ชร้หัสผ่านฉุกเฉินเพื่อเปิดประตูจะรวมเฉพาะโหมดการตรวจสอบรหัสผ่าน. 

4.3.1 ธุรกรรมทั้งหมด 

เน่ืองจากปริมาณขอ้มูลของเรกคอร์ดเหตุการณ์การควบคุมการเขา้ถงึมีมากขึ้นคุณจึงสามารถดูเหตุการณ์การควบคุมการเขา้ถึงเป็นเงื่อนไขทีร่ะบเุม่ือท าการสอบถาม ตามค่าเร่ิมตน้ระบบจะแสดงธุรกรรม

ล่าสุดสามเดือน คลิก [รายงาน]> [ธุรกรรมทั้งหมด] เพื่อดูธุรกรรมทั้งหมด: 

 

ไฟล์มีเดีย: คุณสามารถดูหรือดาวน์โหลดภาพถ่ายและวิดีโอ 
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ล้างข้อมูลทั้งหมด: คลิก [ลา้งขอ้มูลทั้งหมด] เพื่อแสดงขอ้ความแจง้และคลิก [ตกลง] เพือ่ลา้งธุรกรรมทั้งหมด 

ส่งออก: คุณสามารถส่งออกธุรกรรมทั้งหมดในรูปแบบ Excel, PDF และ CSV 

 

4.3.2 กิจกรรมต้ังแต่วันน้ี 

ตรวจสอบบนัทึกของระบบวนัน้ี 

คลิก [รายงาน]> [กิจกรรมตั้งแต่วนัน้ี] เพื่อดูบนัทึกของวนัน้ี. 

 

คุณสามารถส่งออกกิจกรรมทั้งหมดไดต้ั้งแต่วนัน้ีในรูปแบบ Excel, PDF และ CSV. 
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4.3.3 ต าแหน่งสุดท้ายที่ทราบ 

ตรวจสอบต าแหน่งล่าสุดของบุคคลที่มีสิทธ์ิเขา้ถึงเพือ่เขา้ถึง สะดวกในการคน้หาบุคคล. 

คลิก [รายงาน]> [ทราบต าแหน่งล่าสุด] เพื่อช าระเงนิ. 

 

คน้หาต าแหน่งของบุคลากร: บุคลากรที่มีอ  านาจแผนที่อิเล็กทรอนิกส์คลิกที่ [ID บุคลากร] ที่เก่ียวขอ้งคณุสามารถคน้หาต าแหน่งเฉพาะของบุคลากรในแผนที่อิเล็กทรอนิกส์โดยการกระพริบประตู 

คุณสามารถส่งออกขอ้มูลต าแหน่งสุดทา้ยของบุคลากรทั้งหมดในรูปแบบ Excel, PDF และ CSV. 

 
 

 

4.3.4 เหตุการณ์ยกเว้นทั้งหมด 

คลิก [รายงาน]> [เหตุการณ์ยกเวน้ทั้งหมด] เพื่อดูเหตุการณ์ยกเวน้ในเงื่อนไขที่ระบุ ตวัเลอืกจะเหมือนกบั [ธุรกรรมทั้งหมด] 
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ลา้งขอ้มูลทั้งหมด: คลกิ [ลา้งขอ้มูลทั้งหมด] เพื่อแสดงขอ้ความแจง้จากนั้นคลิก [ตกลง] เพื่อลา้งเหตุการณ์ขอ้ยกเวน้ทั้งหมด 

ส่งออก: คุณสามารถส่งออกเหตุการณ์ขอ้ยกเวน้ทั้งหมดในรูปแบบ Excel, PDF และ CSV. 

 

 

 

 

4.3.5 สิทธิ์การเข้าถึงตามประตู 

ดูระดบัการเขา้ถึงทีเ่ก่ียวขอ้งโดยประตู คลิก [รายงาน]> [สิทธ์ิการเขา้ถึงตามประตู] รายการขอ้มูลทางดา้นซ้ายจะแสดงประตูทั้งหมดในระบบเลือกประตูบคุลากรที่มีระดบัการเขา้ถงึประตูจะแสดงในรายการ

ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง. 
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คุณสามารถส่งออกบคุลากรทั้งหมดที่มีระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลประตูในรูปแบบ Excel, PDF และ CSV. 

 

4.3.6 สิทธิ์การเข้าถึงโดยบุคลากร 

ดูระดบัการเขา้ถึงทีเ่ก่ียวขอ้งโดยบคุลากร 

คลิก [รายงาน]> [สิทธ์ิการเขา้ถึงโดยบุคลากร] รายการขอ้มูลทางดา้นซ้ายจะแสดงประตูทั้งหมดในระบบเลือกบุคลากรบุคลากรที่มีระดบัการเขา้ถงึประตจูะแสดงในรายการขอ้มูลดา้นขวา. 

 

คุณสามารถส่งออกขอ้มูลประตูทั้งหมดในรูปแบบ Excel, PDF และ CSV. 
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5 การจัดการการเข้าร่วม 

เพื่อช่วย บริษทั ต่างๆในการจดัการการเขา้งานโดยใชข้อ้มูลซอฟตแ์วร์น้ีจะด าเนินการรวบรวมสถิติและแบบสอบถามขอ้มูลการเขา้ร่วมของพนกังานโดยอตัโนมติั ส่ิงน้ีช่วยปรับปรุงการจดัการทรัพยากร

บุคคลและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินของพนกังาน ซอฟตแ์วร์น้ีช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถรวบรวมสถิติและตรวจสอบการเขา้ร่วมของพนกังานและช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถสอบถามและประเมินการ

เขา้ร่วมของทุกแผนกไดซ่ึ้งจะช่วยให้องคก์รต่างๆสามารถรับขอ้มูลการเขา้งานของพนกังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.1 อุปกรณ์เข้าร่วม 

ฟังก์ชนัน้ีรวมถึงการเพิ่มอปุกรณ์เพิ่มพื้นที่และก าหนดให้กบับุคลากร ตั้งค่าพารามิเตอร์การส่ือสารของอุปกรณ์ ระบบจะส่ือสารกบัอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมก็ต่อเม่ือก าหนดค่าพารามิเตอร์การส่ือสารอยา่ง

ถูกตอ้งรวมถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์ในระบบและอุปกรณ์ หลงัจากการส่ือสารส าเร็จคุณสามารถดูขอ้มูลบนอุปกรณ์ทีเ่ช่ือมต่อและสามารถตรวจสอบอุปกรณ์จากระยะไกล / อปัโหลดและดาวน์โหลด. 

5.1.1 ต้ังค่าการเข้าร่วมตามพื้นที่ 

พื้นที่เป็นแนวคิดของพื้นที่ทีอ่  านวยความสะดวกในการจดัการอปุกรณ์ในพื้นที่เฉพาะ 

ในระบบน้ีการตั้งค่าพื้นที่เป็นกระบวนการแบ่งอุปกรณ์ตามโซน คุณลกัษณะที่โดดเด่นของ“ พื้นที่” คือการอนุญาตให้ระบบจดัการขอ้มูลพนกังานบนอุปกรณ์โดยอตัโนมตัิ ตามขอ้ก าหนดสามารถจดัสรร

พื้นที่ให้กบัอุปกรณ์ได ้(อุปกรณ์หน่ึงเคร่ืองสามารถเป็นของพื้นที่เดียวเท่านั้น) และพนกังานสามารถจดัสรรให้กบัพื้นที่หน่ึงหรือหลายพื้นที่ได ้

คลิก [อุปกรณ์]> [พื้นที่]> [ใหม่] เพื่อเพิ่มบุคลากรใหม่ในพื้นที่: 

 

เพิ่ม / ลบบุคลากรส าหรับพื้นที่ที่ระบ ุ

1. 1. คลิก [อุปกรณ์]> [พื้นที่] คลิกพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงของดา้นซ้ายระบบจะแสดงบุคลากรทางดา้นขวา 

2. 2. คลิก [เพิ่มบุคคล] ใตร้ายการทางดา้นซ้ายเพื่อเปิดหนา้เพิ่มบุคคล เลือกบุคคลในรายการดา้นขวาและคลิก [ตกลง] เพื่อด าเนินการให้เสร็จส้ิน 

3. 3. ในการลบบุคคลในพื้นที่ให้เลอืกบุคคลทางดา้นขวาและคลิก [ลบบุคลากร] เพื่อลบบุคคลออกจากพื้นที่. 

 

 

ขอ้ความส่วนตวั 

คุณสมบติัน้ีสามารถแสดงขอ้ความสั้น ๆ ถึงใครบางคนเป็นประจ า (อุปกรณ์ควรรองรบั) 

เลือกบุคลากรและคลกิ [Personal SMS] อินเทอร์เฟซการตั้งค่าดงัต่อไปน้ี: 
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หลงัจากเสร็จส้ินการตั้งค่าคลิก [OK] หลงัจากรูดการ์ดบนอุปกรณ์ส าเร็จแลว้อุปกรณ์จะส่งขอ้ความสั้น ๆ ถึงบุคคลน้ี ตวัอยา่งเช่นขอ้ความเช่น "Happy Birthday to you" เพือ่เสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 

บริษทั และพนกังาน 

ฟิลด์มีค าอธิบายดา้นล่าง: 

ขอ้ความสั้น: ขอ้ความที่แสดงบนเวลาและอุปกรณ์การเขา้งานซ่ึงรองรับการป้อนขอ้มูล 40 อกัขระ 

เวลาเร่ิมตน้: เวลาเร่ิมตน้ในการแสดงขอ้ความสั้นส่วนตวั 

ระยะเวลาขอ้ความสั้น (นาที): แสดงระยะเวลาของขอ้ความสั้นส่วนตวัหลงัจากเช็คอินส าเร็จ 

ซิงโครไนซ์ขอ้มูลกบัอปุกรณ์อีกครั้ง 

ซิงโครไนซ์ขอ้มูลบุคลากรจากระบบไปยงัอปุกรณ์ เลือกอุปกรณ์ในบางพื้นที่คลิก [ซิงโครไนซ์กบัอุปกรณ์อีกครั้ ง] และคลกิปุ่ ม [ตกลง] เพื่อซิงโครไนซ์ขอ้มูลเพือ่ให้บุคลากรสามารถตรวจสอบอปุกรณ์

บนัทึกเวลาเขา้งานในพื้นที่ได:้ 

 
 

 

 

5.1.2 ต้ังค่าการเข้าร่วมโดยบุคคล 

คลิก [Attendance Device]> [Set Attendance by Person] เพิ่มพื้นที่ให้กบับุคลากรหนา้ดงัน้ี: 
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เพิ่ม / ลบพื้นที่ส าหรับบุคลากรที่ระบ ุ

1. คลิก [อุปกรณก์ารเขา้ร่วม]> [ตั้งค่าการเขา้ร่วมตามบุคคล] เลือกบุคคลทางดา้นซ้ายและพื้นที่ที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกจะปรากฏในรายการทางดา้นขวา 

2. คลิก [เพิ่มพื้นที่] ใตร้ายการของหนา้ซ้าย เลือกพื้นทีใ่นรายการทางดา้นขวาและคลิก [ตกลง] เพื่อท าการแกไ้ข 

3. เลือกพื้นที่ทางดา้นขวาและคลิก [Delete Area] เพือ่ลบบุคคลออกจากพื้นที่. 

5.1.3 อุปกรณ์ 

หลงัจากเพิ่มเวลาและอุปกรณ์การเขา้งานลงในซอฟตแ์วร์ผูใ้ชส้ามารถคน้หาอุปกรณ์แกไ้ขลบควบคุมอปุกรณ์ดูและรบัขอ้มูลลา้งขอ้มูลอปุกรณ์ดูค าสั่ง ฯลฯ. 

⚫ คน้หาอุปกรณ ์

1. คลิก [Attendance device]> [Device]> [Search Device] ดงัต่อไปน้ี: 

 
 

2. คลิก [เพิ่ม] เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการแกไ้ขอุปกรณ์ หลงัจากกรอกขอ้มูลแลว้ให้คลิก [ตกลง] เพือ่ด าเนินการให้เสร็จส้ินและคลกิ [ยกเลิก] เพือ่ยกเลิกการแกไ้ข 
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ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ช่ืออุปกรณ:์ เวลาและช่ืออุปกรณ์การเขา้งานอกัขระใดก็ไดไ้ม่เกิน 20 ตวั 

หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์: หมายเลขซีเรียลของอปุกรณ์เขา้ร่วม 

ที่อยู ่IP: ที่อยู ่IP ของอปุกรณก์ารเขา้ร่วม 

พื้นที่ผูเ้ขา้ร่วม: อุปกรณ์ส าหรับการแบ่งภูมิภาคเพื่อให้เกิดการจดัการขอ้มูลระดบัภูมิภาค 

Time Zone: เวลาและการเขา้งานในเขตเวลาต่างๆ 

อุปกรณก์ารลงทะเบยีน: หากไม่ไดเ้ลอืกขอ้มูลผูใ้ชท้ี่อปัโหลดโดยอปุกรณจ์ะไม่ไดร้ับการประมวลผล (บนัทึกการเขา้ร่วมของอุปกรณ์จะไม่ถูกตรวจสอบ) หากตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ชท้ี่อปัโหลดโดยอุปกรณ์จะ

ไดร้ับการประมวลผล. 

Note: กอ่นที่จะเพิ่มอุปกรณ์ลงในซอฟตแ์วร์ผูใ้ชต้อ้งตั้งค่า IP การส่ือสารและทีอ่ยูข่องอปุกรณ์บนัทกึเวลา.  

⚫ แกไ้ขอุปกรณ ์

เลือกอุปกรณ์และคลิก [แกไ้ข] เพื่อแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์. 

⚫ ลบ 

เลือกอุปกรณ์และคลิก [ลบ] เพื่อลบอุปกรณ์และขอ้มูลของอปุกรณ์. 

⚫ รีเฟรช 

คลิก [รีเฟรช] เพื่ออปัเดตขอ้มูลสถานะรายการอุปกรณ์. 

⚫ เปิดใชง้าน 

หลงัจากเปิดใชง้านอุปกรณ์แลว้การอปัโหลดและดาวน์โหลดขอ้มูลจะเปิดใชง้านตามปกติ (เม่ือเปิดใชง้านอุปกรณ์ผูใ้ชส้ามารถเลือกไดว้่าจะเป็นอุปกรณล์งทะเบียนหรือไม่) 

 

⚫ ปิดการใชง้าน 

หลงัจากปิดใชง้านอุปกรณ์อุปกรณ์จะไม่ไดร้ับอนุญาตให้อปัโหลดและส่งขอ้มูล. 
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⚫ ขอ้ความสาธารณะ 

คุณสามารถตั้งค่าขอ้ความสาธารณะในอุปกรณ์เพื่อให้อุปกรณ์สามารถแสดงขอ้ความสั้น ๆ บนเพจได ้(อุปกรณ์บางตวัไม่รองรับฟังก์ชนัน้ี) 

⚫ ซิงโครไนซ์ขอ้มูลซอฟตแ์วร์กบัอปุกรณ์ 

เลือกอุปกรณ์ที่จะซิงโครไนซ์และส่งขอ้มูลพื้นที่อุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งในซอฟตแ์วร์ไปยงัอปุกรณ์. 

⚫ รับตวัเลือกอุปกรณ ์

เลือกอุปกรณ์ที่คุณตอ้งการรับขอ้มูลคลิกรบัซอฟตแ์วร์เพือ่ส่งค าสั่งรับพารามิเตอร์ที่เก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์เช่นหมายเลขซีเรียลทีอ่ยู ่IP รุ่นอุปกรณ์หมายเลขเวอร์ชนัเฟิร์มแวร์เป็นตน้ 

⚫ ดูค าสั่ง 

หลงัจากคลิก [View Command] เพจจะน าทางไปยงัหนา้ค าสั่งอุปกรณ์ในโมดูลการจดัการระบบโดยอตัโนมติัเพื่อแสดงคิวรีค าสั่ง. 

 
 

 

⚫ การตรวจสอบขอ้มูลการเขา้ร่วม 

เลือกอุปกรณ์เพือ่พิสูจน์อกัษรขอ้มูลเลอืกวนัที่พิสูจน์อกัษรซอฟตแ์วร์จะออกค าสั่งเพือ่พิสูจน์อกัษรซอฟตแ์วร์และขอ้มูลการเขา้ร่วมอุปกรณ์. 

⚫ อปัโหลดขอ้มูลอกีครั้ ง 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

เลือกอุปกรณ์ที่คุณตอ้งการอปัโหลดขอ้มูล คลิกเพือ่เขา้สู่ช่องท าเคร่ืองหมายเพื่ออปัโหลดประเภทขอ้มูล: บนัทึกการเขา้งาน / ภาพถ่ายการเขา้งานคลิกการยืนยนัเพื่อรับขอ้มูลดงักล่าวอกีครั้งจากอปุกรณ์. 

 

⚫ รับขอ้มูลบุคลากรทีร่ะบ ุ

เลือกอุปกรณ์จากรายการและคลกิรับขอ้มูลบุคลากรที่ระบุ ขอ้ความแจง้ดา้นล่างจะปรากฏขึ้น. 

 

ป้อนหมายเลขบุคคลที่ตอ้งการโดยคัน่ดว้ยลูกน ้าแลว้คลิก [ตกลง] 

⚫ ลา้งค าสั่งอุปกรณ์ 

เลือกอุปกรณ์ที่จะลา้ง จะลา้งค าสั่งการด าเนินการที่ออกโดยซอฟตแ์วร์ในการตั้งค่า. 

⚫ ลา้งรูปภาพการเขา้ร่วม 

เลือกอุปกรณ์ ฟังก์ชัน่น้ีจะลา้งบนัทึกภาพถ่ายการเขา้งานทั้งหมดออกจากอุปกรณ์. 

⚫ ลา้งธุรกรรมการเขา้ร่วม 

เลือกอุปกรณ์ ฟังก์ชนัน้ีจะลา้งบนัทึกขอ้มูลการเขา้งานทั้งหมดจากอุปกรณ์. 

⚫ รีบูตอุปกรณ ์

เลือกอุปกรณ์ที่คุณตอ้งการรีสตาร์ท ซอฟตแ์วร์จะส่งค าสั่งรีบูตและรีสตาร์ทอปุกรณ์ 
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5.1.4 จุดเข้าร่วม 

ระบบรองรับการตั้งค่าการควบคุมการเขา้ถึงเป็นจุดเขา้งาน หลงัจากตั้งค่าอุปกรณ์เขา้ถึงเป็นจุดเขา้ร่วมแลว้บนัทึกการเขา้ใชง้านจะถูกโอนไปยงัระบบการเขา้ร่วมแบบเรียลไทมเ์ป็นบนัทึกการเจาะ. 

 

5.1.5 บันทึกการท างานของอุปกรณ์ 

คลิก [Attendance Device]> [Device Operation Log] เพื่อแสดงบนัทึกการท างานของอุปกรณ์การเขา้ร่วมในพื้นที่. 

 

5.2 ข้อมูลพื้นฐาน 

5.2.1 กฎพื้นฐาน 

เน่ืองจากระบบการเขา้ร่วมของ บริษทั แตกต่างกนัผูใ้ชจ้ึงจ  าเป็นตอ้งตั้งค่าพารามิเตอร์การเขา้ร่วมดว้ยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าการค านวณการเขา้ร่วมขั้นสุดทา้ยถูกตอ้ง การตั้งค่ากฎการเขา้ร่วมเป็นวิธีแสดง

ระบบการเขา้ร่วมของ บริษทั. 

 

 

1. การตั้งค่ากฎพื้นฐาน 
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กฎการเช็คอิน: 

 หลกัการแรกสุด: โดยค่าเร่ิมตน้ระบบจะเช็คอินครั้งแรกภายในเขตเวลาทีถู่กตอ้ง 

 หลกัการที่ใกลท้ี่สุด: จะใชเ้วลาเช็คอินตูเ้ส้ือผา้ภายในเขตเวลาที่ถกูตอ้ง. 

กฎการเช็คเอาต:์ 

 หลกัการล่าชา้: โดยค่าเร่ิมตน้จะใชบ้นัทึกบตัรเจาะครั้ งสุดทา้ยภายในช่วงการเขา้ร่วมที่ถูกตอ้ง 

 หลกัการที่ใกลท้ี่สุด: ใชบ้นัทึกบตัรเจาะที่ใกลเ้คียงทีสุ่ดกบัเวลาปิดภายในช่วงการเขา้ร่วมที่ถูกตอ้ง) 

ระยะเวลาต ่าสุดควรมากกว่า (ขั้นต ่า 10 นาที): 120 (ค่าเร่ิมตน้); พิสัย: 10-999; จ าเป็น. 

ช่วงเวลาสูงสุดควรนอ้ยกว่า (สูงสุด 1440 นาที): 600 (ค่าเร่ิมตน้); พิสัย: 10-1440; จ าเป็น 

การลาล่าชา้และการลาก่อนเวลานบัเป็นการขาด: ไม่ใช่ (ค่าเร่ิมตน้) ใช่หมายถึงว่าถา้ลาชา้หรือลาก่อนก าหนดช่วงเวลาจะถูกบนัทึกว่าขาดงาน. 

ผลการค านวณการเขา้ร่วมเม่ือกะขา้มวนั: 

 วนัแรก: ชัว่โมงการท างานที่มีประสิทธิภาพของวนัที่สองจะนบัถึงวนัแรก 

 วนัที่สอง: ชัว่โมงการท างานที่มีประสิทธิภาพของวนัแรกจะนบัถึงวนัที่สอง. 

สถิติการท างานล่วงเวลา: ใช่ (ค่าเร่ิมตน้) ไม่ใช่; การสลบัการท างานล่วงเวลาครั้ งแรกส าหรับสถิติหากตั้งค่าเป็นไม่ใช่การท างานล่วงเวลาจะไม่ถูกค านวณ 

ค้นหา Shift Record: การค านวณการเขา้ร่วมจะท าตามล าดบัความส าคญัน้ี 

กฎการจับคู่อัจฉริยะ: ระยะเวลาการท างานที่ยาวนานที่สุดผิดปกตินอ้ยที่สุด (ค่าเร่ิมตน้) ระยะเวลาการท างานที่ยาวนานที่สุดจะค านวณแต่ละกะตามล าดบัเพื่อให้ไดก้ะเวลาที่ยาวนานที่สุดที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด ความผิดปกตินอ้ยที่สุดจะพิจารณากะซ่ึงมีจ านวนขอ้ยกเวน้ขั้นต ่า (เช่นมาสายออกก่อน ฯลฯ ). 

 

 

 

 

 

 

2. ค านวณการตั้งค่า 
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กฎการแปลงช่ัวโมง: ใชผ้ลลพัธ์ที่ค  านวณโดยสูตรเป็นมาตรฐาน 

ผลการค านวณจะถูกน ามาเป็นเกณฑจ์ากนั้นต าแหน่งทศนิยมของผลการค านวณจะถูกเก็บไวร่้วมกบัตวัเลขที่แน่นอนของจุดทศนิยม 

ช่วงที่เหลือ: ผลลพัธ์ของการค านวณจะถกูประมวลผลตามกฎจากนั้นต าแหน่งทศนิยมของผลการค านวณจะถูกเก็บไวร่้วมกบัตวัเลขที่แม่นย  าของจุดทศนิยม ตามที่ก าหนดไวใ้นรูปดา้นบนถา้ผลลพัธ์คือ 55 

นาทีจะใชเ้วลา 1 ชัว่โมงและถา้ผลลพัธ์คือ 25 นาทีกจ็ะใชเ้วลาคร่ึงชัว่โมง 

กฎการแปลงรายวัน: การตั้งค่าจะเหมือนกบักฎการแปลงชัว่โมง 

กฎ Conversion ของวันที่ขาด: หากคุณตอ้งการให้การค านวณน้ีมีประสิทธิภาพในการค านวณการเขา้ร่วมให้เลือกกฎ Conversion ของวนั 

จุดทศนิยมที่ถูกต้องกับตัวเลข: ค่าเร่ิมตน้คือ 1; ตวัเลือกที่ใชไ้ดค้อื 1, 2 & 0. 

3. การตั้งค่าอื่น ๆ 

 

ต้ังค่าการแสดงผลการเข้าร่วมในรายงาน: ตั้งค่าสัญลกัษณ์ที่ตอ้งการส าหรับขอ้มูลต่อไปน้ี คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง, ล่าชา้, ก่อนก าหนด, ขาดงาน, ไม่เช็คอิน, ไม่เช็คเอาต,์ ลา, ล่วงเวลา, ปรับการพกัผ่อน, ผนวก

ผูเ้ขา้ร่วม, การเดินทาง, ออก อนุญาตให้ใชส้ัญลกัษณ์ซ ้าได.้ 

 

 

 

 

 

5.2.2 กฎที่ก าหนดเอง 

อินเทอร์เฟซน้ีแสดงประเภทกฎที่ใชก้บัก าหนดการกลุ่ม / ตารางแผนก หากไม่ไดก้ าหนดไวท้ี่น่ีก าหนดการกลุ่มหรือตารางแผนกจะใชก้ารตั้งค่าของกฎพื้นฐานและสนบัสนุนการด าเนินการเพิ่มลบและแกไ้ข. 
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เพิ่ม 

คลิกขอ้มูลพื้นฐาน> กฎที่ก าหนดเอง> เพิ่มแสดงดงัหนา้ต่อไปน้ี: 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 วันหยุด 

➢ การเพิ่ม 

1. ในเมนูฟังก์ชนัคลิก [ขอ้มูลพื้นฐาน]> [วนัหยดุ]> [ใหม่] หนา้ต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้น: 
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2. หลงัจากป้อนขอ้มูลแลว้คลิก [ตกลง] เพื่อส้ินสุดการเพิ่มใหม่คลิก [ยกเลิก] เพื่อยกเลิกการเพิ่มใหม่คลิก [บนัทึกและด าเนินการต่อ] เพื่อบนัทึกและด าเนินการเพิ่ม. 

ค าอธิบายฟิลด์: 

 จ านวน: ความยาว 5 จ  าเป็น 

 ช่ือ: ตวัละครยาว 10; จ าเป็น 

 เวลาเร่ิมตน้: วนัที่เร่ิมตน้วนัหยดุรูปแบบคือวนัที่และเวลา 

 เวลาส้ินสุด: วนัที่ส้ินสุดวนัหยดุรูปแบบคอืวนัที่และเวลา 

 หมายเหตุ: ตวัอกัษรยาว 50 

➢ ลบ 

เลือกวนัหยดุที่ตอ้งการลบแลว้คลิก [ลบ] 

➢ แกไ้ข 

เลือกวนัหยดุที่ตอ้งแกไ้ขแลว้คลิก [แกไ้ข] ขา้งขอ้มูลวนัหยดุ 

 

 

5.2.4 ประเภทการลา 

โดยค่าเร่ิมตน้มี 9 ประเภทซ่ึงสามารถแกไ้ขได ้แต่ไม่อนุญาตให้ลบ: ประเภทการลาทีก่  าหนดโดยผูใ้ชส้ามารถขยายได.้ 
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➢ การเพิ่ม 

1. ในเมนูคลิก [ขอ้มูลพื้นฐาน]> [ประเภทการลา]> [ใหม่] หนา้ต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้น: 

 

2. หลงัจากป้อนขอ้มูลแลว้ให้คลิก [ตกลง] เพื่อส้ินสุดการเพิ่มใหม่คลิก [ยกเลิก] เพือ่ยกเลิกการเพิ่มใหม่คลิก [บนัทึกและด าเนินการต่อ] เพื่อบนัทึกและเพิ่มต่อไป 

3. ระบบเร่ิมตน้มีประเภทการลา 9 ประเภท: การลาแบบสบาย ๆ การลาการแต่งงานการลาเพื่อคลอดบุตรการลาป่วยการลาประจ าปีการลากลบับา้นการลาปลิดชีพการลาเลี้ยงลูกดว้ยนมแบบก าหนดเอง 

เราสามารถแกไ้ขประเภทการลาเหล่าน้ีได ้แต่ไม่สามารถลบได.้ 

➢ ลบ 

เลือกประเภทการลาและคลิก [ลบ] เพื่อลบ. 

➢ แกไ้ข 

เลือกประเภทการลาและคลิก [แกไ้ข] เพื่อแกไ้ข. 

ค าอธิบายฟิลด์: 

 ช่ือ: จ  าเป็นตอ้งมีความยาวอกัขระสูงสุดคอื 30 

 ลบชัว่โมงการท างานหรือไม่: ตั้งค่าว่าจะหักระยะเวลาการท างานส าหรับการลาครั้ งน้ีหรือไม่ ตวัอยา่งเช่นการลาคลอดบุตร / การลาแต่งงาน / การลาพกัผ่อนประจ าปีเป็นวนัหยดุตามกฎหมายโดยไม่

หักระยะเวลาการท างาน 

5.2.5 รายงานอัตโนมัติ 

รายงานอตัโนมตัิรองรับฟังก์ชนัในการรวมรายงานเป็นไฟลแ์นบ ณ จุดเวลาที่ก าหนด (รายวนัหรือรายเดือน) และส่งส่ิงที่แนบมาทางอีเมลเพื่อให้เป็นบุคลากรที่ก าหนดหรือเซิร์ฟเวอร์ ftp. 

1. ในเมนูฟังก์ชนัคลิก [ขอ้มูลพื้นฐาน]> [รายงานอตัโนมตัิ]> [ใหม่] หน้าต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้น: 
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2. ในส่วนการตั้งค่ารายงาน 

ประเภทรายงาน: เลือกตวัเลือกที่ตอ้งการจาก“ ธุรกรรม” หรือ“ การเขา้ร่วมรายวนั” รายงานจะเป็นไปตามประเภทที่เลอืก การท าธุรกรรมจะให้รายละเอียดที่เ ก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์พร้อมพื้นที่การเขา้

ร่วมและเวลาของบุคลากร การเขา้ร่วมประจ าวนัจะให้รายละเอียดการเขา้ร่วมของบุคลากร 

ช่ือไฟล์: ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือช่ือไฟลท์ี่ก าหนดเอง + ปีเดือนวนัชัว่โมงนาทีและวินาทีเช่น (กรมบนัทึกตน้ฉบบัของส่วนทดสอบ 201706271143) 

A. ฟิลด์แรกมีไวส้ าหรับช่ือไฟลท์ีก่  าหนดเอง 

B. ฟิลด์ที่สองมีสองตวัเลอืกส าหรับรูปแบบของวนัที่: yyyyMMdd และ yyyy-MM-dd 

C. ช่องที่สามมีรูปแบบชัว่โมงนาทีและวินาที: ปัจจุบนัรองรับ HHmmss. 

 

 

ฟิลด์: แสดงช่ือฟิลด์และโคด้ฟิลดข์องประเภทรายงานปัจจุบนั 

ประเภทไฟล:์ ปัจจุบนัรองรับ TXT 

รูปแบบเน้ือหา: จะก าหนดรูปแบบของเน้ือหาในรายงานที่ส่งออก ตวัอยา่งเช่น: {deptName} 00 {personPin} 01 {personName} 02 {attDatetime} 03 

3. ในการตั้งค่าเวลาจดัส่งจดหมาย ก าหนดความถี่ส าหรับการส่งจดหมาย ความถี่มีสองทางเลือก ตามวนัและตามเดือน หากคุณเลือก“ ตามวนั” คุณสามารถก าหนดช่วงเวลาไดสู้งสุด 6 ช่วงในหน่ึงวนั 

(เพียงหน่ึงครั้ งต่อชัว่โมง) เพื่อเร่ิมการส่งจดหมาย  
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A. สามารถก าหนดไดต้ามล าดบัเวลาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น 

B. นาทีที่ก าหนดในช่วงเวลาแรกจะเท่ากนัส าหรับช่วงเวลาอื่น ๆ ทั้งหมดห้าช่วง. 

หากคุณเลือกเป็น“ ตามเดือน” คุณจะมี 3 ตวัเลือกใหเ้ลือก วนัแรกคือ“ วนัสุดทา้ยของเดือน” วนัที่สองคือวนัแรกของเดือนและวนัที่สามคือวนัที่เฉพาะเจาะจง. 

4. การตั้งค่าเมล: ก าหนดรายละเอียดของเมลผูร้ับ. 

➢ การตั้งค่าตวัรับ: ตั้งค่าเคร่ืองรบัตามตวัเลือกดา้นล่าง: 

 ก าหนดโดยบุคลากร: ป้อนที่อยูอ่ีเมลในกล่องขอ้ความและหากมีอีเมลมากกว่าหน่ึงฉบบัให้ใส่“:” เพื่อแยกอีเมล 

 ก าหนดโดยแผนก: เลือกแผนกจากล าดบัชั้นของแผนก 

 ก าหนดตามพื้นที่: เลือกพื้นที่เขา้ร่วมจากล าดบัชั้นของพื้นที่, 

➢ การตั้งค่าหัวขอ้: หมายถึงหัวเร่ืองของอีเมล ความยาวสูงสุดคือ 50 อกัขระ 

➢ การตั้งค่าร่างกาย: เขยีนขอ้ความตามนั้น ความยาวสูงสุดคือ 255 อกัขระ, 

5. 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดก้ าหนดการตั้งค่าอีเมลของผูส่้งแลว้ 

6. 6. เม่ือกรอกรายละเอียดทั้งหมดแลว้ให้คลกิ [OK] เพื่อเสร็จส้ิน 

5.2.6 การต้ังค่าพารามิเตอร์ 

ค านวณการตั้งค่า 

 

กฎการแปลงชัว่โมง / กฎการแปลงวนั: ผลการค านวณจะมีผลเหนือกว่า (ขึ้นอยูก่บัผลการค านวณจากนั้นรวมกบัจ านวนต าแหน่งทศนิยมที่แน่นอนเพื่อรักษาต าแหน่งทศนิยมของผลการค านวณ) ช่วงที่เหลือ 

(รับผลลพัธ์ตามกฎจากนั้นรวมจ านวนต าแหน่งทศนิยมที่แน่นอนเพื่อรักษาต าแหน่งทศนิยมของผลการค านวณ) 

วนัที่ขาด: กฎการแปลงวนั; ค านวณเป็นวนัท างาน 

ตวัเลขที่แน่นอนของจุดทศนิยม: 1 (ค่าเร่ิมตน้), 2. 

 

 

การค านวณตามก าหนดเวลา: 

 

ก าหนดหน่วยและความถี่ของการค านวณตามก าหนดเวลา ตวัอยา่งเช่นสามารถก าหนดช่วงเวลาการค านวณไดโ้ดยอตัโนมตัิค านวณทุก N นาทีหรือ N ชัว่โมง. 
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5.3 กะ 

5.3.1 เวลาพัก 

หนา้น้ีแสดงเวลาพกัที่สามารถเลือกหักไดผู้ใ้ชส้ามารถเพิ่มลบและแกไ้ขได.้ 

 

⚫ ใหม่ 

คลิก [Shift]> [เวลาพกั]> [ใหม่] เช่นหนา้ต่อไปน้ี: 

 
 

 

 

ฟิลด์มีค าอธิบายดา้นล่าง: 

ช่ือ: ก าหนดช่ือเวลาพกัความยาว 30 อกัขระที่ตอ้งการ 

เวลาเร่ิมต้น: เวลาเร่ิมตน้ของเวลาพกั 

เวลาส้ินสุด: ส้ินสุดเวลาพกั 

⚫ แกไ้ข 

คลิกที่ช่ือเวลาพกัหรือ [แกไ้ข] เพื่อแกไ้ขเขตเวลาพกั. 
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5.3.2 ตารางเวลา 

ฟังก์ชนัน้ีใชเ้พื่อก าหนดเขตเวลาทีจ่ะใชใ้นการค านวณการเขา้ร่วมและก าหนดค่าขอ้มูลของแต่ละพารามิเตอร์ดว้ยชุดหน่วยขั้นต ่า ตวัอยา่งเช่นให้เวลาลาล่าชา้ / ก่อนก าหนดไม่ว่าจะจ าเป็นในการเช็คอิน / เช็ค

เอาตก์ าหนดช่วงเวลาของการเช็คอิน / เช็คเอาตก์ารตั้งค่าล่วงเวลาเป็นตน้ 

ก่อนตั้งกะคุณควรตั้งค่าช่วงเวลาที่เป็นไปไดท้ั้งหมดนัน่คือการตั้งค่าโซนเวลา ตั้งกะกอ่นก าหนดเวลาการตั้งกฎการเขา้ร่วมในการตั้งค่าจะมีความส าคญั. 

 

 

 

 

คลิก [Attendance]> [Shift]> [Timetable] เพื่อเขา้สู่หนา้เขตเวลา: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ การเพิ่มตารางเวลา 

คลิกที่ [ใหม่] เพื่อเพิ่มตารางเวลาใหม่. 
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ก าหนดค่าของแต่ละฟิลด์บงัคบัตามค าอธิบายฟิลด์ดา้นล่าง: 

ทุกช่องที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นขอ้มูลบงัคบั 

Number: ตวัเลขหรือตวัอกัษรผสมกนั หมายเลขไม่ควรเหมือนกนักบัหมายเลขโซนอื่น ความยาว 5 อกัขระ 

ช่ือ: ไม่ควรมีสัญลกัษณ์พิเศษช่ือของช่วงเวลาไม่ควรเหมือนกนักบัช่ือโซนอื่นความยาว 10 อกัขระ 

เวลาเร่ิมเช็คอิน / เช็คเอาต์เวลาส้ินสุดการเช็คอิน / เช็คเอาต์: รูปแบบคือ "ชัว่โมง: นาที" ตั้งค่าการเช็คอนิ / เช็คเอาตต์ามความตอ้งการ ระเบียนที่อยูน่อกช่วงน้ีจะถือว่าเป็นระเบียนที่ไม่ถูกตอ้ง เวลาเร่ิมตน้การ

เช็คอิน / เช็คเอาตแ์ละเวลาส้ินสุดของการเช็คอิน / เช็คเอาตไ์ม่ควรเหมือนกนั 

เวลาเร่ิมตน้การเช็คอินเร่ิมตน้ของระบบคือ 08:00 น. เวลาส้ินสุดการเช็คอินคือ 10:00 น. 

เวลาเร่ิมตน้การเช็คเอาตเ์ร่ิมตน้ของระบบคอื 17:00 น. เวลาส้ินสุดการเช็คเอาตค์ือ 19:00 น. 

เช็คอิน / เช็คเอาท:์ รูปแบบคือ "ชัว่โมง: นาที" เวลาเช็คอินควรอยูห่ลงัเวลาเร่ิมเช็คอินและเวลาเช็คเอาตค์วรอยูห่ลงัเวลาส้ินสุดการเช็คเอาต ์เวลาเช็คอินเร่ิมตน้ของระบบคือ 09:00 น. เวลาเช็คเอาทค์ือ 18:00 น. 

 Note: หากเวลาเช็คเอาตน์อ้ยกว่าเวลาเช็คอินหมายความว่าเป็นช่วงกะสองวนั ขณะน้ีระบบรองรบัการสร้าง Time Zones ในวนัเดียวเท่านั้น 

อนุญาตให้ล่าชา้ (นาที) และอนุญาตให้ออกก่อนเวลา (นาที): เวลาล่าชา้ที่อนุญาตคือเวลาสูงสุดที่อนุญาตหลงัจากเช็คอินการออกก่อนเวลาคือเวลาสูงสุดที่อนุญาตก่อนเช็คเอาต ์การเช็คอินและเช็คเอาตค์วรอยู่

ในช่วงที่มีผลจึงจะใชไ้ด ้ค่าเร่ิมตน้ของระบบอนุญาตให้ล่าชา้และออกจากนาทีแรกคือ 0. 

 For example: ถา้จ านวนนาทีที่อนุญาตให้มาสายถูกก าหนดไวท้ี่ 5 และเวลาท างานเป็น 9:00 สมมติว่าเช็คอิน 9:03 น. และ B เช็คอินเวลา 9:06 น. A ก็ไม่สายเพราะเขา เวลาเช็คอินอยูภ่ายในขีด จ  ากดั B มา

ชา้เพราะเขามาชา้กว่าที่ก าหนดไว ้1 นาที ตรรกะของการลาก่อนเหมือนกนั. 

ตอ้งเช็คอินและเช็คเอาต:์ ตั้งค่าว่าจะตั้งค่าการเช็คอนิและเช็คเอาตเ์ป็นภาคบงัคบัขณะเดินทางไปท างานหรือไม่ภายในช่วงเวลาที่เลอืก หากตั้งค่าเป็น "ใช่" แสดงว่าตอ้งท าการเช็คอิน / เช็คเอาท ์ มิฉะนั้น

ส าหรับ“ ไม่” ก็ไม่จ  าเป็น ค่าเร่ิมตน้ของระบบคือ "ใช่" 

ค านวณเป็นวนัท าการ: หากตั้งค่าไวท้ี่น่ีโปรแกรมจะนบัวนัท าการตามสถิติค่าที่ตั้งไวมิ้ฉะนั้นจะนบัตามการตั้งค่าในกฎการเขา้ร่วม หมายเลขวนัท างานเร่ิมตน้ของระบบคอื "1" 

หักเวลา (นาที): ฟังก์ชัน่น้ีใชเ้พื่อตั้งเวลาพกัรวมระหว่างเช็คอินและเช็คเอาต ์ก าหนดตามเวลาอาหารกลางวนัของ บริษทั และเวลาพกัตอนเยน็ในเกา้ถงึหกกะ ช่วงเวลาเร่ิมตน้ระหว่างการหักเงินคือ 60 นาที 

เวลาท างาน (นาที): จะเป็นเวลาที่มีผลทั้งหมดของกะน้ี ระบบจะตั้งค่าโดยอตัโนมติัตามรายละเอียดการเช็คอิน / เช็คเอาท ์ สูตรในการค านวณคือจ านวนนาทีทั้งหมดระหว่างการเช็คอินและเช็คเอาตล์บดว้ย
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เวลาที่หัก (นาที) นอกจากน้ียงัรองรับการป้อนขอ้มูลดว้ยตนเองนัน่คือสามารถตั้งเวลาท างานแบบก าหนดเองได ้ตวัอยา่งเช่นสมมติว่าการเช็คอินคือเวลา 09:00 น. และการเช็คเอาตถ์ูกก าหนดเป็น 18:00 น. 

และเวลาที่หกัจะถูกก าหนดเป็น 60 นาที ตอนน้ีเวลาทั้งหมดเป็นนาทีระหว่างเช็คอินและเช็คเอาตค์ือ 480 นาทีตอนน้ีเพื่อให้ไดเ้วลาท างานที่เราตอ้งลบนาทีที่หักออกจากเวลาน้ีดงันั้นค่าจะเป็นเหมือน (480-60 

= 420) นาที 

เวลาล่าชา้ค านวณเป็นค่าล่วงเวลา: ส าหรับการค านวณการท างานล่วงเวลาเราจ าเป็นตอ้งก าหนดเวลาที่ควรเร่ิมการท างานล่วงเวลา หากเลือกเป็น "ใช่" เราจ าเป็นตอ้งก าหนด "ค านวณเป็นค่าล่วงเวลาจาก" สูตร

การค านวณการท างานล่วงเวลา: การท างานล่วงเวลา = เวลาเช็คเอาต ์- ค านวณเป็นค่าล่วงเวลาจากชัว่โมงเร่ิมตน้การท างานล่วงเวลาตามค่าเร่ิมตน้ของระบบคอื "18:00"; หากตั้งค่า "เวลาล่าชา้ที่ค  านวณเป็นค่า

ล่วงเวลา" เป็น "ไม่ใช่" เวลาหลงัจากเวลาเช็คเอาตจ์ะไม่ถูกค านวณเป็นค่าล่วงเวลาค่าเร่ิมตน้ของระบบคอืไม่ใช่. 

5.3.3 กะ 

Shift ประกอบดว้ยช่วงเวลาตารางเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงรอบตามล าดบัและรอบของล าดบัที่แน่นอน ถูกตั้งเป็นกะเร่ิมตน้ส าหรับพนกังาน ในการรับพนกังานเขา้ร่วมอนัดบัแรกเราตอ้งก าหนดกะ 

คลิก [Attendance]> [Shift]> [Shift] เพื่อเขา้สู่เมนูหลกัของ shift ดงัที่แสดงดา้นล่าง ฟังก์ชัน่การคน้หาสะดวกส าหรับการสอบถามกะ รายการแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของระบบปัจจุบนั รายการ

รายละเอียดช่วงเวลาจะแสดงรายละเอียดของช่วงเวลาของการเปลีย่นแปลงในรูปแบบของแผนภูมิ. 

 

หากคุณคลิกปุ่ ม [ใหม่] อินเทอร์เฟซดา้นบนจะปรากฏขึ้นการตั้งค่ากะจะแบ่งออกเป็นสามส่วนการตั้งค่าเฉพาะดงัต่อไปน้ี: 

1. กะนิยาม: 

➢ ประเภทก าหนดการ: 

ประเภทกะ: มีสองประเภทคอื "กะปกติ" และ "กะแบบยืดหยุน่" ค่าเร่ิมตน้ของระบบคือ "กะปกติ". 

 กะปกติ: สามารถเลอืกช่วงเวลาตารางเวลาปกตอิยา่งนอ้ยหน่ึงรอบเพื่อสร้างกะปกติตามกฎ กะปกติมกัใชใ้นสถานที่ท  างานปกติเช่นส านกังานรัฐบาลและธนาคาร 

 การเปลีย่นแบบยืดหยุน่: สามารถใชช่้วงเวลาที่ยืดหยุน่ไดเ้พียงช่วงเดียวเพือ่รวมกะแบบยืดหยุน่ การกะแบบยืดหยุน่มกัใชโ้ดย Dockers และส าหรับพนกังานรายชัว่โมง. 
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สี: ขณะน้ีช่องน้ีไม่มีผล 

ตัวเลข: รองรับการรวมกนัของตวัเลขหรือตวัอกัษรและไม่ควรเหมือนกนักบัหมายเลขกะอื่นความยาวสูงสุดคือ 5 อกัขระ 

ช่ือ: อกัขระใด ๆ ช่ือกะไม่ควรเหมือนกนักบักะอื่นความยาวสูงสุดคือ 10 อกัขระ 

หน่วย: หน่วยของรอบการตั้งค่ามีสามตวัเลือก; วนัสัปดาห์และเดือนค่าเร่ิมตน้คือ "วนั" 

วงจร: ก าหนดจ านวนรอบกะรอบกะ = จ านวนรอบ * หน่วย ถา้หน่วยคือ "วนั" ช่วงคือ 1-99; ถา้หน่วยเป็น "สัปดาห์" ช่วงคือ 1-15; หากหน่วยเป็น "เดือน" ช่วงคือ 1-12 

วันที่เร่ิมต้น: ก าหนดวนัที่เร่ิมตน้ของกะวนัที่กอ่นวนัที่เร่ิมตน้จะไม่ไดร้ับผลกระทบจากกะ วนัที่เร่ิมตน้เร่ิมตน้ของระบบคือวนัที่ระบบปัจจบุนั. 

➢ ช่ือก าหนดการ: 

 

[การจดัการกะ]> [Shift] ที่น่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกการท างานปกติ OT วนัหยดุสุดสัปดาห์และ OT วนัหยดุได ้เม่ือประเภทงานเป็นงานปกติคุณสามารถเลือกทีจ่ะท าเคร่ืองหมายการท างานล่วงเวลาเป็นวนัธรรมดา

วนัพกัและวนัหยดุได ้เม่ือประเภทงานเป็นงานล่วงเวลาในวนัหยดุสุดสัปดาห์หรือวนัหยดุงานล่วงเวลาจะรวมเวลาก่อน / หลงัเลิกงาน. 

โหมดการเข้าร่วม: ก าหนดวิธีการค านวณการเขา้ร่วมส าหรับกะน้ี ดา้นล่างน้ีเป็น 4 วิธี: 

 Punch Card ตาม Normal Shift: น่ีคือค่าเร่ิมตน้ของระบบ การเช็คอินควรเป็นไปตามก าหนดเวลากะ 

 ชกครั้ งเดียวในแต่ละวนั: ในตวัเลอืกน้ีเจา้หนา้ที่จะตอ้งตอกบตัรในเวลาใดก็ไดข้องวนั 

 ค านวณเฉพาะเวลา Punch Card: จะใชช่้วงเวลาของการ์ดเจาะที่ถกูตอ้งสองช่วงเป็นเวลาท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 ฟรี Punch: ในตวัเลือกน้ีเจา้หนา้ที่ไม่จ  าเป็นตอ้ง Check-in หรือ Check-out. 

การเลื่อนรอบในหน่ึงเดือน: หากคุณเลือก "ใช่" "หลงัจากเสร็จส้ินวงจรจะเร่ิมใหม่อีกครั้ง ฟิลด์น้ีจะแสดงเฉพาะเม่ือคุณเลือกหน่วยของวฏัจกัรเป็น "วนั" โดยจะไม่แสดงใน 

‘สัปดาห์’ และ“ เดือน". 

โหมดการท างานล่วงเวลา: ฟังก์ชนัน้ีจะตดัสินใจค านวณค่าล่วงเวลา เมนูแบบเลื่อนลงคือ: 

 คอมพิวเตอร์ค านวณโดยอตัโนมตัิ: คอมพิวเตอร์จะค านวณโดยอตัโนมตัิว่าเวลาล่าชา้จะถูกค านวณเป็นค่าล่วงเวลาหรือไม่ 

 ตอ้งใชง้านล่วงเวลา: หากเลือกตวัเลอืกน้ีค่าล่วงเวลาจะไม่ถูกค านวณโดยอตัโนมติั จะใชเ้วลาแผ่นงานล่วงเวลาเป็นขั้นสุดทา้ย หากเวลาเช็คเอาตน์อ้ยกว่าเวลาส้ินสุดของการลว่งเวลาจะไม่

นบัชัว่โมงการท างานล่วงเวลา 

 ตอ้งท างานล่วงเวลาหรือขาดงาน: หากเลือกตวัเลือกน้ีค่าล่วงเวลาจะไม่ถูกค านวณโดยอตัโนมติั จะใชเ้วลาแผ่นงานล่วงเวลาเป็นขั้นสุดทา้ย หากเวลาเช็คเอาตน์อ้ยกว่าเวลาส้ินสุดของการ

ท างานล่วงเวลาจะไม่นบัชัว่โมงการท างานล่วงเวลาและจะบนัทึกว่าขาดงาน 
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 ระยะเวลาที่สั้นกว่าระหว่างการค านวณอตัโนมติัและการรับค่าลว่งเวลา: เม่ือแผ่นงานล่วงเวลาและค านวณค่าล่วงเวลาอตัโนมติัทั้งสองจะเปิดใชง้าน ระบบจะใชช่้วงเวลาที่มีการท างาน

ล่วงเวลานอ้ยที่สุด 

 ไม่ค านวณเป็นค่าล่วงเวลา: ค่าล่วงเวลาที่ใชส้ าหรับการท างานล่วงเวลาจะไม่ถกูค านวณเป็นชัว่โมงการท างานล่วงเวลา. 

ประเภทการท างานล่วงเวลา: ดว้ยตวัเลือกน้ีเราสามารถก าหนดวิธีพิจารณาค่าล่วงเวลาหลงัเวลาท างานได ้เมนูแบบเลื่อนลงคือ: 

 วนัปกติ: หากเลือกช่วงเวลาทั้งหมดของชัว่โมงการท างานล่วงเวลาจะถกูท าเคร่ืองหมายเป็นปกติเม่ือเวลาผ่านไป 

 วนัพกั: หากเลือกช่วงเวลาทั้งหมดของชัว่โมงท างานล่วงเวลาจะถูกบนัทกึเป็นวนัพกัล่วงเวลา 

 วนัหยดุ: หากเลือกช่วงเวลาทั้งหมดของชัว่โมงท างานล่วงเวลาจะถกูท าเคร่ืองหมายเป็นวนัหยดุท างานลว่งเวลา. 

2. กะการก าหนดช่วงเวลา 

หลงัจากป้อนค าจ  ากดัความกะทั้งหมดแลว้คุณสามารถก าหนดเวลากะได ้ ตารางเวลาทั้งหมดที่สร้างไวก้่อนหนา้น้ีจะแสดงในรายการ คุณสามารถเลือกช่วงเวลาหน่ึงหรือมากกว่านั้นไดก้็ต่อเม่ือเวลาของทั้ง

สองไม่ทบัซ้อนกนั. 

Note: การกะปกติสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะช่วงเวลาปกติการกะแบบยืดหยุน่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งยืดหยุน่เท่านั้น. 

 

 

 

3. กะความหมายของวงจร 

เม่ือก าหนดกะและช่วงเวลาแลว้ สามารถก าหนดรอบกะและช่วงเวลาได ้ส่วนน้ีเป็นส่วนใหญ่เพื่อก าหนดกฎของกะ หากคุณไม่ก าหนดช่วงเวลาใด ๆ ในวนัหน่ึงคุณก็ไม่จ  าเป็นตอ้งไปท างานในวนันั้น 

หลงัจากตั้งค่าเสร็จส้ินให้คลกิปุ่ ม [OK] เพื่อบนัทึกและกลบัไปที่หนา้ shift ขอ้มูลกะที่เพิ่มใหม่จะแสดงในรายการกะ. 

Note: ต่อไปน้ีเป็นอินเทอร์เฟซการตั้งค่ากะง่ายๆ. 

1) กะปกติโดยมีวนัเป็นหน่วย: 
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2) กะปกติกบัสปัดาห์เป็นหน่วย: 
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Note:กะให้เฉพาะผูใ้ชท้ี่มีกฎวงจรส าหรบัช่วงเวลาที่เลือกภายในช่วงเวลาที่ก าหนด วนัที่ที่ไม่ไดเ้ลอืกจะเป็นวนัหยดุ เม่ือผูใ้ชก้ าหนดเวลาเปลี่ยนส าหรับพนกังานเขาจะเลือกวนัที่เร่ิมตน้และวนัที่ส้ินสุด

และจ านวนรอบโดยไม่ตอ้งยืนยนัวนัท างานเป็นวนัหยดุหลงัจากเลือกความถี่แลว้ระบบจะก าหนดวนัทีจ่ะไปท างานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยความถี่ที่เลอืก. 

➢ การเพิ่มตารางเวลา 

เลือกกะแลว้คลิก [แกไ้ข] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการแกไ้ขก าหนดพื้นที่ในเวลากะและช่วงเวลากะและช่วงเวลาและเพิ่มช่วงเวลากะและช่วงเวลาคลิก [ตกลง] เพื่อบนัทึกและออก จากนั้นเพิ่มช่วงเวลาในกะ. 

Note: ฟังก์ชนัน้ีสามารถใชเ้ม่ือช่วงเวลาการเขา้งานไม่สอดคลอ้งกนัตลอดทั้งสัปดาห์หรือหากมีช่วงเวลาหลายช่วงส าหรับกะ 

ตวัอยา่งเช่นสมมติว่าใน บริษทั ทุกวนัจนัทร์วนัพุธและวนัศุกร์มีช่วงเวลา (เขา้งาน) 9: 00-16: 00 น. และทุกวนัองัคารวนัพฤหัสบดีมีช่วงเวลา (เขา้งาน) 10: 00-19: 00 น..  

1. ในการก าหนดกะน้ีเราตอ้งสร้างตารางเวลาสองช่วงก่อน 

2. สร้างตารางเวลา 10.00-19.00 น. เหมือนที่แสดงดา้นบน. 
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3. ไปที่ส่วนต่อประสานกะหลงัจากที่คุณคลกิ [แกไ้ข] ดา้นล่างหนา้กะจะปรากฏขึ้น: 

 

4. เน่ืองจากตารางการท างานของ บริษทั เป็นรายสัปดาห์และมีเงื่อนไขการท างานเหมือนกนัทุกสัปดาห์หน่วยการตั้งค่าคอื "สัปดาห์" และจ านวนรอบคือ "1" 
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5. เน่ืองจากวนัท าการตั้งแต่ 09.00-16.00 น. เป็นวนัจนัทร์วนัพุธและวนัศุกร์ดงันั้นให้เลือกที่ดา้นขวาในช่อง "รายละเอยีดตารางเวลา" 

6. ส าหรับวนัองัคารและวนัพฤหัสบดีให้ท าขั้นตอนเดียวกบัขา้งตน้โดยท าตามขั้นตอนแรกแลว้คลิกที่ตารางเวลาจากนั้นเลือกวนัองัคารและพฤหัสบดีตามที่แสดงดา้นล่าง: 

 

7. หลงัจากการตั้งค่าเสร็จส้ินให้คลิกปุ่ ม [OK] เพื่อบนัทึกและกลบัไปที่หนา้ shift ขอ้มูลกะใหม่จะแสดงในรายการกะ คลิกแถวที่ตั้งกะเพื่อดรูายละเอียดของช่วงเวลากะที่ดา้นขวาของอินเทอร์เฟซดงั

แสดงในรูปต่อไปน้ี: 

 

ตามที่แสดงในรูปดา้นบนกะวนัจนัทร์พุธและศุกร์ (เขา้งาน) คือ 9: 00-16: 00 น. และวนัองัคารและพฤหสับดี (เขา้งาน) 10.00-19.00 น.. 

 

 

 

 

 

➢ ลา้งตารางเวลา 

ในรายการกะให้คลิกปุ่ ม [Clear Timetable] ในคอลมัน์ [Operation] ของกะ การด าเนินการน้ีสอดคลอ้งกบักะเดียวเท่านั้นไม่สามารถใชก้ารท างานเป็นกลุ่มได ้หน้ายืนยนัจะปรากฏขึ้น คลิกปุ่ ม [ตกลง] เพื่อ

ยืนยนัการลบตารางเวลาทั้งหมดของกะที่เลือก 
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➢ ลบกะ 

ในรายการกะให้คลิกปุ่ ม [ลบ] ในคอลมัน์ [การท างาน] ที่ต  าแหน่งกะอยู ่การด าเนินการน้ีสอดคลอ้งกบักะเดียวไม่สามารถใชง้านชุดงานได)้ คลิก [ลบ] เพื่อเขา้สู่หนา้ยืนยนัการลบคลิก [ตกลง] เพื่อลบกะที่

เลือกและออก 

หรือกอ่นอื่นเลือกกะทีจ่ะลบ (นัน่คือช่องท าเคร่ืองหมายหนา้แถวที่กะที่เลือกอยู)่ คลิกปุ่ ม [ลบ] ที่ดา้นบนของอินเทอร์เฟซเพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซยืนยนัการลบแลว้คลิก [ตกลง ] เพื่อด าเนินการลบแบทช์ให้เสร็จ

ส้ิน. 

Note: หากก าหนดกะน้ีจะไม่สามารถลบได ้คุณตอ้งลบกะตามก าหนดเวลาทั้งหมดที่เช่ือมต่อกบักะน้ีก่อนจึงจะสามารถลบกะได.้ 

➢ ส่งออก 

ฟังก์ชนัน้ีจะส่งออกรายละเอียดทั้งหมดของการเปลีย่นแปลงในรูปแบบไฟล ์excel, พฟัและ CSV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ก าหนดการ 

หลงัจากตั้งเวลาเขา้งานและรอบกะแลว้คุณสามารถก าหนดเวลาได ้การจดัการก าหนดการประกอบดว้ย: กลุ่มก าหนดการกลุ่มตารางแผนกตารางเวลาบุคลากรและก าหนดการชัว่คราว. 

Note: การจดัการตารางเวลาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มแผนกบุคลากรและการจดัก าหนดการชัว่คราว ดงันั้นเม่ือก าหนดกะให้ท าซ ้าในเวลาน้ีจะมีการตดัสินล าดบัความส าคญั การตั้งค่าล าดบัความส าคญัน้ีคุณ

สามารถพบไดใ้นหนา้ "ขอ้มูลพื้นฐาน"> "กฎ" ค่าเร่ิมตน้คือ "Department-Group" ซ่ึงเป็นกะที่มีล  าดบัความส าคญัสูงสุด. 
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ในการตั้งเวลาประเภทเดียวกนัส าหรับบุคคลตรรกะการประมวลผลซอฟตแ์วร์จะเป็นดงัน้ี: การติดตามกะใหม่จะเขียนทบักะก่อนหนา้น้ี สมมติว่าคุณถูกเพิ่มเขา้ในกะ A ตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายนถึง 10 มิถุนายน

ตอนน้ีคุณไดร้ับการเพิ่มในกะใหม่ B ตั้งแต่วนัที่ 5 มิถุนายนถึง 10 มิถุนายนดงันั้นตั้งแต่วนัที่ 5 มิถุนายนถึง 10 มิถุนายนคุณจะตอ้งท างานตามก าหนดของ Shift B. 

5.4.1 กลุ่ม 

ก่อนก าหนดเวลากลุ่มคุณตอ้งจดักลุ่มคนที่มีกฎการเขา้ร่วมเดียวกนั กลุ่มส่วนใหญ่ประกอบดว้ย "แบบสอบถาม" "ใหม่" "ลบ" "เพิ่มบุคลากร" "แกไ้ข" "ลบบุคลากร" และฟังก์ชนัอื่น ๆ 

คลิก [Attendance]> [Shift Management]> [Group] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซหลกัของกลุ่ม ฟังก์ชนัการคน้หาสามารถคน้หากลุ่มไดอ้ยา่งสะดวกหากคุณมีหลายกลุ่มในระบบของคุณ รายการจะแสดงกลุ่มทั้งหมด

ที่มีอยูใ่นระบบปัจจุบนั รายช่ือบุคคลจะแสดงใน Browse Group Personnel ทางดา้นขวาของอินเทอร์เฟซ. 

 
 

➢ การเพิ่มกลุ่ม 

คลิกที่ปุ่ มอินเทอร์เฟซกลุ่มหลกั [ใหม่] อินเทอร์เฟซกลุ่มใหม่จะป๊อปอปั: 
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ช่ือ: ไม่รองรับอกัขระพิเศษช่ือกลุ่มไม่ควรเหมือนกนักบัช่ือกลุ่มอื่น ความยาวสูงสุดคือ 10 อกัขระ 

หมายเหตุ: เขียนบนัทึกส าหรับกลุ่มน้ีหากมีขอ้มูลลกัษณะเฉพาะบางประการ ความยาวสูงสุดคอื 50 อกัขระ. 

➢ แกไ้ขกลุ่ม 

 

1. ดงัที่แสดงไวด้า้นบนเลือกกลุ่มและคลิกปุ่ ม [แกไ้ข] ในคอลมัน์ [การด าเนินการ] ของกลุ่มเพือ่เขา้สู่อินเทอร์เฟซกลุ่มการแกไ้ข  

2. หลงัจากแกไ้ขช่องที่ตอ้งแกไ้ขแลว้ให้คลกิปุ่ ม [ตกลง] แลว้กลบัไปที่หนา้กลุ่ม. 

➢ ลบกลุ่ม 

1. เลือกกลุ่มอยา่งนอ้ยหน่ึงกลุ่มและคลกิปุ่ ม [ลบ] ที่ดา้นซ้ายบนของรายช่ือกลุ่มเพือ่เขา้สู่หนา้ยืนยนัการลบกลุ่ม  

2. คลิก [ตกลง] เพื่อลบกลุ่มและกลบัไปที่หนา้กลุ่ม. 

Note: หากมีบุคคลในกลุ่มหรืออยูใ่นการจดัตารางเวลากลุ่มจะไม่สามารถลบได ้ขั้นแรกคุณตอ้งลบทกุคนในกลุ่มและก าหนดเวลาในการลบกลุ่ม. 

➢ เพิ่มบุคลากร 
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1. เลือกกลุ่มและคลกิปุ่ ม [เพิ่มบุคลากร] ในคอลมัน์ [ปฏิบติัการ] ของกลุ่มเพือ่เขา้สู่อินเทอร์เฟซการเพิ่มบุคลากรตามที่แสดงดา้นบน 

2. เลือกบุคลากรที่เก่ียวขอ้งจากรายการทางดา้นซ้ายและยา้ยไปยงัรายช่ือดา้นขวา คลิกปุ่ ม [OK] เพื่อด าเนินการเพิ่มการปฏิบติังานของบุคลากร. 

Note: 

1) ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายให้เขา้ร่วมกลุ่มน้ีจะแสดงอยูท่างดา้นขวาของอินเทอร์เฟซกลุ่ม 

2) คนที่ถูกเพิ่มในกลุ่มอื่นจะถกูลบออกจากกลุ่มเดิมหลงัจากที่พวกเขาถกูเพิ่มเขา้ไปในกลุ่ม 

3) ในการคน้หาขอ้ความคน้หาตามเงื่อนไขให้กรอง "แผนก" และรับรายช่ือผูส้มคัร. 

➢ Delete people 

 

1. ดงัแสดงในรูปดา้นบนเลือกกลุ่มและเลอืกบุคคลทีจ่ะลบในกลุ่มเบราวเ์ซอร์ทางดา้นขวา คลิกปุ่ ม [ลบบคุลากร] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซของการยืนยนัการลบ 

2. คลิกปุ่ ม [OK] เพื่อลบบุคลากร. 

5.4.2 ก าหนดการกลุ่ม 

การเลื่อนกลุ่ม / แผนกทางดา้นซ้ายและรายละเอียดกะทางดา้นขวา. 
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ฟังก์ชนัน้ีใชเ้พื่อก าหนดเวลากลุ่มให้กบับคุลากรในกะ อินเทอร์เฟซการตั้งเวลากลุ่มใหม่แสดงดงัต่อไปน้ี: 
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ส าหรับการตั้งเวลากลุ่มคุณตอ้งเลอืกกลุ่มตั้งวนัที่เร่ิมตน้ / วนัที่ส้ินสุดประเภทการเปลี่ยนเลอืกกะ 

ก าหนดวนัที่เร่ิมตน้และส้ินสุดส าหรับก าหนดการกลุ่ม จากวนัที่เร่ิมตน้ก าหนดการจะมีผลบงัคบัใช ้

ประเภทกะ: มีสองประเภทคอืก าหนดการปกติและก าหนดการอจัฉริยะ 

ในก าหนดการปกติคุณสามารถเลือกกะไดเ้พียงครั้งเดียว หากคุณเลอืกมากกว่าหน่ึงกะขอ้ความดา้นล่างจะปรากฏขึ้น: 

 

ดว้ยก าหนดการอจัฉริยะคุณสามารถเลอืกกะไดม้ากกว่าหน่ึงกะ หลงัจากคุณเลือกก าหนดการอจัฉริยะซอฟตแ์วร์จะก าหนดความถี่ที่เหมาะสมที่สุดโดยอตัโนมตัิตามบนัทึกของบตัรเจาะในการค านวณการเขา้

งาน 

เลือกการเปลี่ยนแปลงจากรายการส าหรับกลุ่มน้ีแลว้คลิก [ตกลง]. 
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5.4.3 ก าหนดการแผนก 

การด าเนินการจดัตารางเวลาของแผนกจะเหมือนกบัก าหนดการของกลุ่ม ความแตกต่างอยูใ่นวตัถุทีเ่ลอืกเท่านั้น ที่น่ีเราตอ้งเลือกแผนกจากรายการที่ดา้นซ้ายบนของอินเทอร์เฟซ. 

 

5.4.4 ก าหนดการบุคลากร 

การด าเนินการจดัตารางเวลาบุคลากรเหมือนกบัการจดัตารางเวลากลุ่มโดยส้ินเชิงแต่เม่ือจดัก าหนดการบุคลากรเป้าหมายที่เลือกคือบุคลากรที่มุมบนซ้ายของอินเทอร์เฟซ. 

 
 

 

 

 

 

5.4.5 ก าหนดการช่ัวคราว 

การจดัตารางเวลาชัว่คราวเหมือนกบัการจดัตารางเวลาบุคลากร เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงกะท างานกะทนัหันในช่วงเวลาชัว่คราวบุคลากรบางคนอาจตอ้งท างานในกะที่ต่างกนัเป็นระยะเวลาชัว่คราว 

ฟังก์ชนัน้ีใชใ้นเวลาน้ีเพื่อก าหนดตารางเวลาชัว่คราวส าหรับบุคลากร ก าหนดการกะชัว่คราวมีล าดบัความส าคญัสูงสุดในตารางกะทั้งหมด. 
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5.4.6 บุคลากรที่ไม่ได้ก าหนดเวลา 

ค านวณบุคคลที่ไม่มีก าหนดเวลา. 
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จดัตารางส าหรับบุคลากร. 

 
 

 

 

5.5 ข้อยกเว้น 

5.5.1 ใบเสร็จรับเงินต่อท้าย 

ใบเสร็จรับเงินต่อทา้ยใชเ้พือ่ป้อนบนัทึกส าหรับบคุลากรในกรณีที่บุคคลนั้นไม่อยูใ่นการเดินทางเพื่อท าธุรกิจการเช็คอิน / เช็คเอาตท์ี่ขาดหายไป ฯลฯ การบนัทึกการเขา้งานดว้ยตนเองในรายงานการเขา้งาน

เรียกว่าใบเสร็จรับเงินต่อทา้ย โดยทัว่ไปเจา้หนา้ที่จดัการจะป้อนตามผลการเขา้ร่วมและกฎการเขา้ร่วมของ บริษทั หลงัจากรอบการเขา้ร่วมส้ินสุดลง เวอร์ชนัน้ีไม่รองรับการอนุมติัขอ้ยกเวน้ป้อนดว้ยตนเอง

ในระบบ ขอ้มูลที่ป้อนเขา้สู่ระบบจะมีผลกระทบต่อผลการค านวณการเขา้ร่วม. 
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➢ ใหม่ 

1. 1. คลิก [Exception]> [ผนวกใบเสร็จ]> [ใหม่]: 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

Punch Time: ก าหนดวนัที่และเวลาในการชก 

บุคลากร: เลือกบุคลากรที่ตอ้งการส าหรับใบเสร็จรบัเงินต่อทา้ยมีหลายทางเลือก 

หมายเหตุ: ระบุเหตุผลของใบเสร็จรบัเงินความยาวสูงสุดคือ 50. 

2. หลงัจากกรอกขอ้มูลแลว้คลิก [ตกลง] เพือ่บนัทึกและออกใบเสร็จรับเงินต่อทา้ยจะแสดงในรายการทีเ่พิม่. 

➢ ลบ 
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1. คลิก [Exception]> [ผนวกใบเสร็จ]> [ลบ]: 

2. คลิก [OK] เพือ่ลบ. 

➢ ส่งออก 

คุณสามารถส่งออกขอ้มูลใบเสร็จต่อทา้ยที่เลือกในรูปแบบไฟล ์Excel, PDF และ CSV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 ออกจาก 

บุคลากรอาจตอ้งออกในสถานการณ์ที่แตกต่างกนั สามารถสมคัรไดแ้ละการลาจะแสดงที่น่ี: 
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⚫ ใหม่ 

1. คลิก [Exception]> [Leave]> [New]: 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ประเภทการลา: ก าหนดประเภทการลา 

เวลาเร่ิมต้น: เวลาเร่ิมตน้ของการลา 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

เวลาส้ินสุด: เวลาส้ินสุดของการลา 

หมายเหตุ: ป้อนเหตุผลในการลาความยาวสูงสุดคอื 50 

ออกจากรูปถ่ายค าขอ: อพัโหลดรูปเอกสารประกอบการขอลา 

บุคลากร: เลือกบุคลากรที่ตอ้งการมีหลายทางเลือก. 

2. หลงัจากกรอกขอ้มูลคลกิ [ตกลง] เพื่อบนัทึกและออกขอ้มูลการลาจะปรากฏในรายการที่เพิ่มเขา้มา คลิก [Leave Requisition Photo] ที่ทา้ยแต่ละบรรทดัเพือ่ดูรูปภาพใบขอลา. 

 

⚫ ลบ 

1. คลิก [Exception]> [Leave]> [Delete]: 

2. คลิก [OK] เพือ่ลบ 

⚫ ส่งออก 

คุณสามารถส่งออกขอ้มูลการลาทีเ่ลือกในรูปแบบไฟล ์Excel, PDF และ CSV 
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5.5.3 เดินทางเพื่อธุรกิจ 

 

⚫ ใหม่ 

1. คลิก [Exception]> [Business Trip]> [New]: 
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ฟิลด์มีดงัน้ี: 

บุคลากร: เลือกบุคลากรที่ตอ้งการทางธุรกิจสามารถเลือกไดห้ลายทาง 

เวลาเร่ิมต้น: เวลาเร่ิมตน้ของการเดินทางเพื่อธุรกิจ 

เวลาส้ินสุด: เวลาส้ินสุดของการเดินทางเพื่อธุรกิจ 

หมายเหตุ: ป้อนรายละเอยีดของการเดินทางเพื่อธุรกิจความยาวสูงสุดคือ 50 

2. หลงัจากกรอกขอ้มูลคลกิ [ตกลง] เพื่อบนัทึกและออกขอ้มูลการเดินทางเพื่อธุรกิจจะปรากฏในรายการทีเ่พิ่ม. 

⚫ ลบ 

1. คลิก [Exception]> [Business Trip]> [Delete]: 

2. คลิก [OK] เพือ่ลบ. 

⚫ ส่งออก 

คุณสามารถส่งออกขอ้มูลการเดินทางเพื่อธุรกิจที่เลอืกในรูปแบบไฟล ์Excel, PDF และ CSV. 

 

5.5.4 ออก 

⚫ ใหม่ 

1. คลิก [Exception]> [Out]> [New]: 
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ฟิลด์มีดงัน้ี: 

บุคลากร: เลือกบุคลากรที่ตอ้งการอนุญาตหลายทางเลือก 

เวลาเร่ิมตน้: เวลาเร่ิมตน้ของการออกไปขา้งนอก 

เวลาส้ินสุด: เวลาส้ินสุดของการออกไป 

หมายเหตุ: ระบุรายละเอียดการออกไปขา้งนอกความยาวสูงสุดคือ 50 

2. หลงัจากกรอกขอ้มูลแลว้คลิก [OK] เพื่อบนัทึกและออกขอ้มูลการออกไปจะแสดงในรายการที่เพิ่มเขา้มา. 

⚫ ลบ 

1. คลิก [Exception]> [Out]> [Delete]: 

2. คลิก [OK] เพือ่ลบ. 

⚫ ส่งออก 

คุณสามารถส่งออกขอ้มูล go out ที่เลือกในรูปแบบไฟล ์Excel, PDF, CSV 

 

5.5.5 ล่วงเวลา 

⚫ ใหม่ 

1. 1. คลิก [ขอ้ยกเวน้]> [ลว่งเวลา]> [ใหม่]: 

 
 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 
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บุคลากร: เลือกบุคลากรที่ตอ้งการส าหรบัการท างานล่วงเวลามีทางเลือกมากมาย 

ประเภท OT: Normal OT, Weekend OT และ Holiday OT สามประเภท 

เวลาเร่ิมต้น: เวลาเร่ิมตน้ของการท างานล่วงเวลา 

เวลาส้ินสุด: เวลาส้ินสุดของการท างานล่วงเวลา 

หมายเหตุ: ป้อนรายละเอยีดของการท างานล่วงเวลาความยาวสูงสุดคือ 50. 

2. หลงัจากกรอกขอ้มูลคลกิ [ตกลง] เพื่อบนัทึกและออกขอ้มูลการท างานล่วงเวลาจะแสดงในรายการทีเ่พิ่มเขา้มา 

⚫ ลบ 

1. 1. คลิก [ขอ้ยกเวน้]> [ลว่งเวลา]> [ลบ]: 

2. 2. คลิก [OK] เพื่อลบ. 

⚫ ส่งออก 

คุณสามารถส่งออกขอ้มูลล่วงเวลาที่เลือกในรูปแบบไฟล ์Excel, PDF และ CSV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.6 ปรับและผนวก 

⚫ ใหม่ 

1. 1. คลิก[ขอ้ยกเวน้]> [ปรับและผนวก]> [ใหม่]: 
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ฟิลด์มีดงัน้ี: 

บุคลากร: เลือกบุคลากรที่ตอ้งการมีหลายทางเลอืก 

ปรับประเภท: เลือกจาก ปรบัส่วนที่เหลือ และ เพิ่มการเขา้ร่วม ปรับส่วนทีเ่หลือคอืเม่ือคุณอยูใ่นกะ แต่คณุตอ้งการพกัผ่อน การเขา้ร่วมต่อทา้ยจะตรงกนัขา้ม 

ปรับวันที่: วนัที่และเวลาของการปรบัเปลี่ยน 

ผนวกกะการเข้าร่วม: เม่ือประเภทการปรับคือ เพิ่มการเขา้ร่วม จ าเป็นตอ้งเลือกกะทีเ่ก่ียวขอ้ง 

หมายเหตุ: ป้อนเหตุผลในการปรบัและต่อทา้ยความยาวสูงสุดคือ 50 

2. หลงัจากกรอกขอ้มูลแลว้คลิก [ตกลง] เพือ่บนัทึกและออกขอ้มูลการปรับและผนวกขอ้มูลจะแสดงในรายการที่เพิ่ม 

⚫ ลบ 

1. 1. คลิก[ขอ้ยกเวน้]> [ปรับและผนวก]> [ลบ]: 

2. 2. คลิก [OK] เพื่อลบ. 

⚫ ส่งออก 

คุณสามารถส่งออกการปรับและต่อทา้ยขอ้มูลที่เลือกในรูปแบบไฟล ์Excel, PDF, CSV. 

 

5.5.7 ปรับ Shift 

⚫ ใหม่ 

1. 1. คลิก[ขอ้ยกเวน้]> [ปรับ Shift]> [ใหม่]:  



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

1) ประเภทการปรับจะแบ่งออกเป็นสามกะ: 

2) ปรับกะบุคลากรในวนัเดียวกนั: จะปรับกะบุคลากร 1 คนในวนัเดียวกนั 

3) ปรับเปลี่ยนการท างานของบุคลากรในวนัอื่น ๆ : จะปรับเปลี่ยนการท างานของบุคลากรหน่ึงคนในวนัต่างๆ 

4) การแลกเปลี่ยนสองคน: จะแลกเปลี่ยนกะของคนสองคนในวนัที่ต่างกนั 

A. ปรับเปลี่ยนโยกยา้ยบุคลากรในวนัเดียวกนั: 

 
 

 

 

ID บุคลากร: ความยาวสูงสุดคือ 32 (กรอก ID ที่ถูกตอ้งหลงัจากคุณป้อน ID และคลิกที่ฟิลดถ์ดัไปช่ือและแผนกจะถูกกรอกโดยอตัโนมตัิ) 

ช่ือจริง: ไดร้ับโดยอตัโนมตัิตาม ID บุคลากร 

ช่ือแผนก: ไดร้ับโดยอตัโนมตัิตามรหัสบุคลากร 

ปรับวันที่: วนัที่และเวลาของการปรับเปลี่ยน 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

หมายเหตุ: ป้อนค าอธิบายของการปรบักะระยะความยาวสูงสุดคือ 50 

2. หลงัจากกรอกขอ้มูลคลกิ [ตกลง] เพื่อบนัทึกและออกขอ้มูลการปรับการปรับเปลี่ยนจะแสดงในรายการที่เพิ่ม 

B. ปรับกะก าลงัพลในวนัอื่น ๆ: 

 

ID บุคลากร: ความยาวสูงสุดคอื 32 (กรอก ID ที่ถูกตอ้งหลงัจากคุณป้อน ID และคลิกที่ฟิลดถ์ดัไปช่ือและแผนกจะถูกกรอกโดยอตัโนมตัิ) 

ช่ือจริง: ไดร้ับโดยอตัโนมตัิตาม ID บุคลากร 

ช่ือแผนก: ไดร้ับโดยอตัโนมตัิตามรหัสบุคลากร 

ปรับวนัที:่ วนัที่และเวลาของการปรบัเปลี่ยน 

ปรับวนัที:่ วนัที่และเวลาของการปรบัเปลี่ยน 

หมายเหตุ: ป้อนค าอธิบายส าหรับกะความยาวสูงสุดคือ 50 

หลงัจากกรอกขอ้มูลแลว้ใหค้ลิก [OK] เพือ่บนัทึกและออกขอ้มูลการปรับเปลีย่นจะแสดงในรายการที่เพิ่ม. 

C. สองคนแลกเปลี่ยนกนั: 

 

ID บุคลากร: ความยาวสูงสุดคือ 32 (กรอก ID ที่ถูกตอ้งหลงัจากคุณป้อน ID และคลิกที่ฟิลดถ์ดัไปช่ือและแผนกจะถูกกรอกโดยอตัโนมตัิ) 

ช่ือจริง: ไดร้ับโดยอตัโนมตัิตาม ID บุคลากร 

ช่ือแผนก: ไดร้ับโดยอตัโนมตัิตามรหัสบุคลากร 

ปรับรหัสบุคลากร: หมายเลขประจ าตวัของบุคลากรที่ปรับเปลี่ยน ความยาวสูงสุดคอื 32 (กรอก ID ที่ถูกตอ้งหลงัจากที่คุณป้อน ID และคลิกที่ฟิลดถ์ดัไปช่ือและแผนกจะถูกกรอกโดยอตัโนมตัิ) 

ปรับช่ือบุคลากร: ไดร้ับโดยอตัโนมตัิตาม ID บุคลากร 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

ปรับช่ือแผนก: ไดร้ับโดยอตัโนมตัิตามรหัสบุคลากร. 

⚫ ส่งออก 

คุณสามารถส่งออกขอ้มูลปรับกะทีเ่ลือกในรูปแบบไฟล ์Excel, PDF, CSV. 

 

5.6 ค านวณรายงาน 

5.6.1 ค านวณด้วยตนเอง 

 

การค านวณการเขา้ร่วมสามารถท าไดโ้ดยการเลือกแผนกตามล าดบัชั้นของแผนกดา้นซ้ายหรือเลือกบุคคลที่เหมาะสม หากเลือกทั้งสองรายการจะถูกเขียนทบั หลงัจากเลอืกการค านวณการเขา้ร่วมคลิกของ

บุคลากรแลว้กลอ่งยืนยนัจะปรากฏขึ้น. 

 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

5.6.2 การท าธุรกรรม 

บนัทึกการเขา้ร่วมของพนกังานทุกคนจะแสดงบนอนิเทอร์เฟซน้ีรวมถึงบนัทึกการเขา้ร่วมของธุรกรรมการเขา้ร่วมที่อปัโหลด บนัทึกของการชกปกติบนอุปกรณ์จะถูกอปัโหลดไปยงัซอฟตแ์วร์เป็นบนัทึก

ตน้ฉบบั เม่ือเลือกขอ้มูลเฉพาะรายละเอียดจะแสดงที่ดา้นขวาของหนา้. 

 

⚫ น าเขา้บนัทึกการเขา้ร่วม 

สามารถน าเขา้บนัทึกเวลาเขา้งานลงในบนัทึกการเขา้งานผ่านฟังก์ชนัน้ี เลือกเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดที่จะน าเขา้ตรวจสอบรายการจุดเขา้ร่วมแลว้คลกิตกลง. 

 

รายการจุดเขา้ร่วม: เฉพาะอุปกรณ์ที่ตั้งค่าไวใ้น Attendance Point ภายใต ้[ขอ้มูลพื้นฐาน] [จุดเขา้ร่วม] เท่านั้นที่จะแสดงที่น่ี. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

⚫ น าเขา้บนัทึกดิสก์ U 

ผูใ้ชส้ามารถน าเขา้ขอ้มูลอุปกรณ์ไปยงัตารางธุรกรรมผ่านดิสก์ U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ ส่งออก 

จะส่งออกขอ้มูลบนัทึกการเขา้ร่วม ปัจจุบนัสามารถส่งออกเป็นไฟลส์ามประเภท EXCEL / PDF / CSV คุณยงัสามารถเลือกจ านวนขอ้มูลที่จะส่งออกหรือเลอืกจ านวนสูงสุดที่รองรบัไดถ้งึ 40,000 บนัทึก. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 การเข้าร่วมทุกวัน 

ตารางแสดงสถานะการเขา้งานประจ าวนัของบุคลากรเวลาชกเวลาออกก่อนเวลาล่าสุดและเวลาเจาะโดยละเอียดในช่วงเวลาที่เลือก. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

⚫ ส่งออก 

มนัจะส่งออกขอ้มูลบนัทึกการเขา้ร่วมประจ าวนั ปัจจุบนัสามารถส่งออกเป็นไฟลส์ามประเภท EXCEL / PDF / CSV คุณยงัสามารถเลือกจ านวนขอ้มูลที่จะส่งออกหรือเลอืกจ านวนสูงสุดที่รองรับไดถ้งึ 

40,000 บนัทึก. 

 

 

5.6.4 สรุปการลา 

รายงานสรุปเวลาที่ถูกตอ้งส าหรับบนัทึกการลาที่ถกูตอ้งทั้งหมดประเภทการลาภายในช่วงวนัที่ที่เลือก เลือกช่วงเวลาที่คุณตอ้งการดูบนัทึกการลา. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

คลิกที่หมายเลขประเภทการลาดงัที่แสดงไวด้า้นบนหนา้ต่างป๊อปอปัจะแสดงบุคคลทีอ่ยูใ่นกรอบเวลาการคน้หารายละเอียดประเภทการลารวมถึงหมายเลขบุคลากรช่ือบคุคลประเภทการลาเวลาเร่ิมตน้การ

ลาส้ินสุด เวลา. 

⚫ ส่งออก 

มนัจะส่งออกขอ้มูลสรุปการลา ปัจจุบนัสามารถส่งออกเป็นไฟลส์ามประเภท EXCEL / PDF / CSV คุณยงัสามารถเลือกจ านวนขอ้มูลที่จะส่งออกหรือเลอืกจ านวนสูงสุดที่รองรับไดถ้งึ 40,000 บนัทึก. 

 

 

5.6.5 รายงานประจ าวัน 

ฟังก์ชนัน้ีใชเ้พื่อรับรายงานประจ าวนัภายในช่วงวนัที่และเวลาที่ระบรุายละเอียดการเขา้งานของบคุลากรรวมถึงการเขา้งานการมาสายการออกกอ่นเวลาการท างานล่วงเวลาเป็นตน้ 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

⚫ ส่งออก 

มนัจะส่งออกขอ้มูลรายงานประจ าวนั ปัจจุบนัสามารถส่งออกเป็นไฟลส์ามประเภท EXCEL / PDF / CSV คุณยงัสามารถเลือกจ านวนขอ้มูลที่จะส่งออกหรือเลือกจ านวนสูงสุดที่รองรับไดถ้ึง 40,000 บนัทึก 

 

 

 

5.6.6 รายงานรายละเอียดประจ าเดือน 

ฟังก์ชนัน้ีจะให้รายงานส าหรับเดือนที่เลอืกเป็นรายวนัโดยอตัโนมติั รายงานประกอบดว้ยสถานะการเขา้ร่วมและตวัอกัษรและสรุปเวลาเขา้งานที่แทจ้ริงการขาดงานการลางานการเดินทางเพื่อธุรกิจและนอก

สถานที่ในเดือนนั้น. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

สถานะการเขา้ร่วมจะแสดงตามล าดบัความส าคญัต่อไปน้ีที่ดา้นล่างของอินเทอร์เฟซ: 

 

⚫ ส่งออก 

จะส่งออกขอ้มูลรายงานรายละเอียดรายเดือน ปัจจุบนัสามารถส่งออกเป็นไฟลส์ามประเภท EXCEL / PDF / CSV คุณยงัสามารถเลือกจ านวนขอ้มูลที่จะส่งออกหรือเลือกจ านวนสูงสุดที่รองรับไดถ้ึง 40,000 

บนัทึก. 

 

 

 

 

5.6.7 รายงานสถิติรายเดือน 

ฟังก์ชนัน้ีจะให้รายละเอียดส าหรับเดือนที่เลือก รายละเอยีดรวมถงึสถานะสรุปการเขา้ร่วมของบุคลากรและขอ้มูลโดยละเอียดรวมถึงการเขา้งานสายออกกอ่นเวลา ฯลฯ. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

⚫ ส่งออก 

จะส่งออกขอ้มูลรายงานสถิติรายเดือน ปัจจุบนัสามารถส่งออกเป็นไฟลส์ามประเภท EXCEL / PDF / CSV คุณยงัสามารถเลือกจ านวนขอ้มูลที่จะส่งออกหรือเลือกจ านวนสูงสุดที่รองรับไดถ้ึง 40,000 บนัทึก. 

 

 

 

 

5.6.8 รายงานแผนก 

เลือกวนัที่เพือ่รับบนัทึกรายละเอยีดของทุกแผนก รายละเอียด ไดแ้ก่ รายละเอียดของบุคลากรทุกคนในแผนกการเขา้งานสายออกก่อนเวลาและอื่น ๆ. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

⚫ ส่งออก 

มนัจะส่งออกขอ้มูลรายงานแผนก ปัจจุบนัสามารถส่งออกเป็นไฟลส์ามประเภท EXCEL / PDF / CSV คณุยงัสามารถเลือกจ านวนขอ้มูลที่จะส่งออกหรือเลอืกจ านวนสูงสุดที่รองรับไดถ้ึง 40,000 บนัทึก. 

 

 

 

5.6.9 รายงานประจ าปี 

ฟังก์ชนัน้ีจะให้รายละเอียดส าหรับปีที่เลอืก รายละเอียดรวมถึงสถานะสรุปการเขา้ร่วมของบุคลากรและขอ้มูลโดยละเอยีดรวมถึงการเขา้งานสายออกกอ่นเวลา ฯลฯ. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

⚫ ส่งออก 

จะส่งออกขอ้มูลรายงานประจ าปี ปัจจุบนัสามารถส่งออกเป็นไฟลส์ามประเภท EXCEL / PDF / CSV คณุยงัสามารถเลือกจ านวนขอ้มูลที่จะส่งออกหรือเลอืกจ านวนสูงสุดที่รองรับไดถ้ึง 40,000 บนัทึก 

 

 

  



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

6 VMS 

ฟังก์ชนั VMS และ VMS Plugin (โปรแกรมไคลเอนต)์ เป็นฟังก์ชนัแอปพลิเคชนัซอฟตแ์วร์ตามบริการวิดีโอทีเ่ปิดตวัโดย ZKTeco สามารถใชก้บั Digital Video Recorder (DVR), Network Video Recorder 

(NVR), Network Camera หรือ IPC, Network Storage Devices และอื่น ๆ รองรบัฟังก์ชัน่ที่หลากหลายเช่นการจดัการอุปกรณ์การดูตวัอยา่งการเล่นการรบัเหตุการณ์การจดัการการถอดรหัสสัญญาณเตือน

วิดีโอแบบสอบถามบนัทึกและการเช่ือมโยงวิดีโอควบคุมการเขา้ถงึ 

น าเสนอโซลูชนัการปรับใชท้ี่ยืดหยุน่และหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลายในโครงการขนาดเล็กและขนาดกลาง  

6.1 การติดตั้ง 

ติดตั้งไคลเอนต์ VMS 

 โปรดเลือกติดตั้งโมดูล VMS ระหว่างการติดตั้ง ZKBio Access 

 โปรแกรมไคลเอนต ์VMS มีสองเวอร์ชนัคือ MySQL และ SQLite ไม่มีความแตกต่างในการใชง้าน โปรดเลือกอนัใดอนัหน่ึงเพื่อติดตั้ง 

 

6.1.1 การก าหนดค่าไคลเอ็นต์ VMS 

หลงัจากการติดตั้งไคลเอนต ์VMS ให้ดบัเบลิคลกิเพือ่เปิดแอปพลิเคชนัไคลเอนต์. 

➢ ก าหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ไคลเอนต ์

ในหนา้เขา้สู่ระบบคลิก [เลือกไซต]์ จากนั้นคลิก [การจดัการไซต]์ เพื่อไปที่หนา้การก าหนดค่าไซต.์ 

 

 

 

การต้ังค่าข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ในการจัดการไซต์: 

 ช่ือ: ป้อนช่ือไซต์หรือช่ือตามอ าเภอใจ 

 ที่อยู่ IP: ป้อนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ถ้าไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์อยู่บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกันสามารถกรอกที่อยู่เป็น 127.0.0.1 ได้ 
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 พอร์ต: ป้อนหมายเลขพอร์ตเป็น 5252. 

 

➢ เขา้สู่ระบบไคลเอนต ์VMS 

 หลงัจากตั้งค่าขอ้มูลเซิร์ฟเวอร์แลว้คุณสามารถล็อกอินเขา้สู่ไคลเอนต ์VMS ได ้

 ช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านส าหรับเขา้สู่ระบบของไคลเอนต ์VMS เหมือนกบัของเซิร์ฟเวอร์ VMS 

 

➢ เขา้สู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ VMS - ZKBio Access VMS Module 

 ป้อนที่อยู ่IP ของเซิร์ฟเวอร์และหมายเลขพอร์ตในแถบที่อยูเ่วบ็เบราวเ์ซอร์เพื่อเขา้ถึงโมดูล ZKBio Access VMS 

 ในหนา้เขา้สู่ระบบป้อนช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านเพื่อไปที่โมดูล VMS 
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 บนโมดูล VMS ของ ZKBio Access ให้คลิกไอคอน [วิดีโอ] เพื่อไปทีอ่ินเทอร์เฟซการจดัการโมดูล VMS. 
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6.2 การจัดการ VMS 

6.2.1 อุปกรณ์วิดีโอ 

ในโมดูล VMS คลิก [อุปกรณ์วิดีโอ] เพื่อไปที่โมดูลอุปกรณว์ิดีโอ. 

➢ เพิ่มอุปกรณ์วิดีโอ 

ในโมดูลอุปกรณ์วิดีโอให้คลิก [อุปกรณ์วิดีโอ] จากนั้นคลิก [ใหม่] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์วดีิโอดว้ยตนเอง. 

กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องด้วยค่าที่เกี่ยวข้อง: 

ที่อยู่โฮสต์: ป้อนที่อยู่ IP ของระบบของคุณ 

พอร์ต IP: ป้อนหมายเลขพอร์ต 

ช่ืออุปกรณ์: ป้อนช่ืออุปกรณ์ 

ช่ือผู้ใช้: ป้อนช่ือผู้ใช้ 

รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านเฉพาะ 

ช่ือพื้นที่: เลือกช่ือพื้นที่จากรายการดรอปดาวน์ 

ประเภทโปรโตคอล: เลือกโปรโตคอลจากรายการดรอปดาวน์ส าหรับการส่งข้อมูล 

คลิก [OK] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์. 
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ค้นหาและเพิ่มอุปกรณ์วิดีโอ 

บนอินเทอร์เฟซ Video Device คลิก [Search Device] เพื่อคน้หาและเพิ่ม Video Device 

ในหนา้ต่าง Search Device ให้คลิก [ปุ่ มคน้หา] ที่มุมบนซ้ายและจะแสดงรายการผลการคน้หา 

ในระหว่างกระบวนการคน้หาอุปกรณท์ี่มีประเภทโปรโตคอล“ ONVIF” จะไม่แสดงหมายเลขซีเรียลและสามารถดูไดห้ลงัจากเพิ่มอปุกรณ์แลว้เท่านั้น. 

 

ในรายการคน้หาการด าเนินการเพิ่มจะไม่พร้อมใชง้านส าหรับอุปกรณ์ที่เพิ่มไปแลว้ 

ในรายการคน้หาคลิก [เพิ่ม] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ที่ตอ้งการ 

ในหนา้ต่างใหม่ป้อนช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่าน. 

 
Note: ในหนา้ต่างใหม่ขอ้มูลอื่น ๆ (ที่อยูโ่ฮสต,์ พอร์ต IP, ช่ืออุปกรณ์, ช่ือพื้นที่และประเภทโปรโตคอล) จะไดร้ับการอปัเดตโดยอตัโนมติัโดยซอฟตแ์วร์ 

เวลาอุปกรณ์ 
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บนอินเทอร์เฟซอุปกรณ์วิดีโอให้คลิก [เวลาของอุปกรณ์] เพื่อตั้งเวลา 

ในหนา้ต่างเวลาของอุปกรณ์คุณสามารถเลอืกการปรับเทยีบดว้ยตนเองและตั้งเวลาหรือสามารถเลือกเวลาอตัโนมติั. 

 

➢ ช่องวิดีโอ 

ในโมดูลอุปกรณว์ิดีโอคลิก [ช่องวิดีโอ] เพื่อไปที่อินเทอร์เฟซช่องวิดีโอ. 

เปิด / ปิดช่อง 

บนอินเทอร์เฟซช่องวิดีโอคุณสามารถแกไ้ขช่ือช่องและเปิดหรือปิดใชง้านช่องวิดีโอที่ตอ้งการได.้ 

 

6.2.2 การถอดรหัส 

ตวัถอดรหัสสามารถส่งภาพวิดีโอไปยงัหนา้จอซ่ึงใชใ้นการตั้งผนงัทีวีและคุณสมบติัอื่น ๆ ดงักล่าว 

ในโมดูลวิดีโอคลิก [การถอดรหัส] เพือ่ไปทีโ่มดูลการถอดรหัส. 
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➢ ถอดรหัส 

ในโมดูลการถอดรหัสคลิก [ตวัถอดรหัส] เพื่อไปที่อนิเทอร์เฟซตวัถอดรหัส 

เพิ่มตวัถอดรหัสใหม่ 

บนอินเทอร์เฟซตวัถอดรหัสให้คลิก [ใหม่] หรือ [อุปกรณ์คน้หา] เพื่อเพิ่มตวัถอดรหัสใหม่. 

 

➢ การจดักลุ่มตวัถอดรหัส 

คุณสามารถตั้งค่าการจดักลุ่มของตวัถอดรหัสส าหรบัช่องวิดีโอต่างๆได ้

ในโมดูลการถอดรหัสคลิก [การจดักลุ่มตวัถอดรหัส] เพื่อจดักลุ่มตวัถอดรหัส 

ดา้นซ้ายของอินเทอร์เฟซการจดักลุ่มตวัถอดรหัสจะแสดงรายการกลุ่มและดา้นขวาของอินเทอร์เฟซจะแสดงช่องวิดีโอทีเ่ก่ียวขอ้งกบักลุ่ม . 

 

เพิ่มกลุ่มตัวถอดรหัสใหม่ 

บนอินเทอร์เฟซการจดักลุ่มตวัถอดรหัสคลิก [ใหม่] เพื่อเพิ่มกลุ่มตวัถอดรหัสใหม่ 

ในหนา้ต่างใหม่ให้ป้อนช่ือกลุ่ม. 
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เพิ่มช่อง: 

คลิก [เพิ่มช่อง] เพื่อเพิ่มช่องวิดีโอในกลุ่มตวัถอดรหัส 

ในหนา้ต่างเพิ่มช่องให้เลือกช่องวิดีโอที่จะเพิ่มลงในกลุ่มจากรายการทางดา้นซ้ายของหนา้ต่าง.  
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ช่องวิดีโอที่เลือกจะแสดงที่ดา้นขวาของหนา้ต่าง. 

 

➢ ทีวีติดผนงั 

ผนงัทีวีใชส้ าหรับก าหนดขนาดของการแสดงผลวิดีโอที่รวมเขา้ดว้ยกนัโดยหนา้จอแสดงผล สามารถเพิ่มแกไ้ขเปิดใชง้านหรือปิดใชง้านไดใ้นเมนู TV Wall 

ในโมดูลการถอดรหัสคลิก [TV Wall] เพือ่ไปทีอ่ินเทอร์เฟซ TV Wall. 

 

เพิ่มการต้ังค่า TV Wall ใหม่: 

1. บนอินเทอร์เฟซ TV Wall ให้คลิก [ใหม่] เพื่อเพิ่มการตั้งค่าผนงัทีวีใหม่ 
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2. กรอกช่ือเฉพาะส าหรับผนงัทีวีซ่ึงไม่สามารถเปลี่ยนช่ือไดเ้ม่ือบนัทึกแลว้ 

3. ตั้งค่า Matrix (ในที่น้ีเมทริกซ์หมายถึงจ านวนแถวและคอลมัน์ของผนงัทวีี) 

4. เพิ่มค าอธิบายส าหรับผนงัทีว ี

5. คลิก [Next] ขั้นตอนเพื่อไปที่การตั้งค่าถดัไป. 

 

ในหนา้ต่างถดัไปให้ด าเนินการดา้นล่างเพื่อตั้งค่า TV Wall 

 คลิกหนา้จอ①ที่ตอ้งการจากเมทริกซ์ทางดา้นขวาของหนา้ต่างจากนั้นเลือกตวัถอดรหัส②ทีจ่ะแสดงจากนั้นคลิก③ [เสร็จสมบูรณ์] เพื่ออปัเดตการตั้งค่าทีวีวอล. 
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➢ การตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งตวัถอดรหัส 

การตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งตวัถอดรหัสช่วยอ านวยความสะดวกในการตั้งค่าหนา้จอแสดงตวัอยา่งวิดีโอ 

ในโมดูลการถอดรหัสคลิก [การตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งตวัถอดรหัส] เพื่อไปที่อินเทอร์เฟซการตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งตวัถอดรหัส. 

คุณสมบัติที่มีอยู่ในการต้ังค่าการแสดงตัวอย่างตัวถอดรหัส: 

 ก าแพงทีวี: ที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซให้เลือกประเภทของผนังทีวีที่จะดูจากตัวเลือกแบบเลื่อนลง 

 บันทึก: คลิก [บันทึก] เพื่อบันทึกแผนการต้ังค่าการแสดงตัวอย่าง 

 บันทึกเป็น: คลิก [บันทึกเป็น] เพื่อบันทึกการต้ังค่าการแสดงตัวอย่างในต าแหน่งหรือช่ืออื่น 

 ลบ: คลิก [ลบ] เพื่อลบการต้ังค่าการแสดงตัวอย่าง 

 หยุดแผน: คลิก [หยุดแผน] เพื่อหยุดแผน 

 เร่ิมรอบแผน: คลิก [เร่ิมรอบแผน] เพื่อเร่ิมแผน 

 การต้ังค่าแผน: คลิก [การต้ังค่าแผน] เพื่อก าหนดแผนการถอดรหัสใหม่ 

 ออกจากการแก้ไขแผน: คลิก [ออกจากการแก้ไขแผน] เพื่อออกจากการแก้ไขแผนที่มีอยู่ 

 ใหม่: คลิก [ใหม่] เพื่อสร้างแผนแสดงตัวอย่างใหม่. 
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สร้างแผนใหม่ 

ในการตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งจ าเป็นตอ้งสร้างแผนก่อนหากไม่มีแผนอยู ่

บนอินเทอร์เฟซการตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งตวัถอดรหัสคลิก [ใหม่] เพื่อสร้างแผนใหม่ 

ในหนา้ต่างการตั้งค่าแผนป้อนช่ือแผน (เช่นกอง) และเวลาพ านกั (เช่น 15) จากนั้นคลิก [ตกลง] เพื่อบนัทึก. 

 

กอง (สร้าง / ช่ือแผนที่มีอยู่) 

ช่ือแผนที่สร้างขึ้นใหม่หรือที่มีอยู่จะแสดงที่ด้านล่างของอินเทอร์เฟซดังที่แสดงในภาพด้านล่าง 

การแบ่งหน้าจอตัวเล็ก 

บนอินเทอร์เฟซการต้ังค่าการแสดงตัวอย่างตัวเอียงคลิก [ส่วน] (ช่ือแนวปฏิบัติ) จากน้ันเลือกหน้าจอตัวที่ต้องการจากทริกซ์. 

จากนั้นเลือกหน่ึงในหนา้จอเมทริกซ์จากตวัเลอืกเพือ่แบ่งหนา้จอตวัถอดรหัสทีเ่ลอืกเพิ่มเติม. 
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เพิ่มวิดีโอลงในหน้าจอ 

 บนเมทริกซ์หนา้จอตวัถอดรหัสที่แบง่ให้เลอืกหนา้จอแยกใดหนา้จอหน่ึงจากนั้นเลือกช่องวิดีโอที่ตอ้งการจากรายการทางดา้นซ้ายจากนั้นคลิก③บนัทึกเพือ่อปัเดตการตั้งค่าแผน 

 

➢ เล่นตวัอยา่งตวัถอดรหัส 

ในโมดูลการถอดรหัสให้คลิก [Decoder Preview Play] เพื่อไปทีอ่ินเทอร์เฟซ Decoder Preview Play. 

1. เลือกประเภททวีีติดผนงัจากรายการดรอปดาวน์ 

2. คลิก [Division] (ช่ือแผน) เพื่อเร่ิมการแสดงตวัอยา่ง 

3. คลิก [เร่ิมรอบแผน] และจอแสดงผลที่เช่ือมต่อกบัตวัถอดรหัสจะท าการท่องวิดีโอ. 

Note: ไม่มีวิดีโอเร่ิมตน้ในซอฟตแ์วร์. 
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➢ การเล่นตวัถอดรหัส 

ในโมดูลการถอดรหัสคลิก [การเล่นตวัถอดรหัส] เพือ่ไปทีอ่ินเทอร์เฟซการเล่นตวัถอดรหัส. 

ฟังก์ช่ันและการท างาน 

1. ผนังทีวี - มุมขวาบนคือผนังทีวีและสามารถเลือกความสัมพันธ์ที่มีผลผูกพันระหว่างผนังทีวีกับอุปกรณ์วิดีโอได้ 

2. Device and Storage Server - เลือกวิดีโอที่ต้องการจาก Device หรือเซิร์ฟเวอร์ Storage ที่คอลมัน์ด้านซ้ายบนของอินเทอร์เฟซ 

3. ค้นหา: ค้นหาช่องวิดีโอที่ด้านล่างซ้ายของอินเทอร์เฟซซ่ึงจะกรองประเภทวิดีโอการค้นหา 

คุณสามารถคน้หาวิดีโอต่างๆตามเงื่อนไขที่แตกต่างกนัส่ีประการ. 

วันที่: ค้นหาตามวันที่ต้องการ. 

 

ประเภทบิตสตรีม: เลือกบิตสตรีมหลักหรือบิตสตรีมย่อยจากรายการแบบเลื่อนลง. 
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โหมดดึงข้อมลู: เลือกอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งหมดจากรายการดรอปดาวน์ 

ทั้งหมด: หากโหมดดึงข้อมูลเป็นทั้งหมดตัวเลอืกการเตือนทั้งหมดจะถูกเลือกในฟิลด์ประเภทการค้นหาและฟังก์ชันค้นหาจะค้นหาและดึงวิดีโอที่ตรงตาม 

ตัวเลือกการเตือนทั้งหมด 

ใด ๆ : หากโหมดการดึงข้อมูลเป็นแบบใด ๆ ฟังก์ชันการค้นหาจะค้นหาและดึงเฉพาะวิดีโอที่ตรงตามตัวเลือกการเตือนที่เช็คอิน. 

 

ประเภทการค้นหา: คุณสามารถเลือก Normal, Motion, Alarm, Counting Alarm, Cross Line Alarm, Area Alarm และ Object Alarm. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

4. ตวัถอดรหัสแสดงวิดีโอทีเ่ลือก 

5. มุมขวาล่างคือแผงควบคุมการเล่น. 

 

คุณยงัสามารถแบ่งหนา้จอไดโ้ดยเลอืกตวัเลือกเมทริกซ์ดา้นล่างจากนั้นเพิ่มช่องวิดีโอไปยงัหนา้จอแยกทีเ่ก่ียวขอ้ง. 



 

คู่มือการใชง้าน 
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6.2.3 การจดจ าใบหน้า 

โมดูลจดจ าใบหนา้ส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อจดัการฟังก์ชนั NVR ใบหนา้ซ่ึงสามารถใชส้ าหรับการควบคุมและตรวจสอบบล็อกและรายการอนุญาต สามารถดูผลการจบักลอ้งระบเุวลาจริงและรองรับการคน้หา

ภาพได.้ 

➢ อนุญาตกลุ่มรายการ 

อนุญาตการจัดการกลุ่มรายช่ือบุคลากร: 

บนอินเทอร์เฟซ Video Device ให้คลิก [Face Recognition] จากนั้นคลิก [Allow List Group] จากนั้นคลกิ [New]  

เพื่อเพิ่มกลุ่มรายการใหม่ที่อนุญาต 

ป้อนช่ือกลุ่มงานบุคคลและคลิก [ตกลง] 

 

 

เพิ่มบุคคล 

บนอินเทอร์เฟซ Allow List Group ให้คลิก [Add Person] เพือ่เพิ่มบุคลากรในกลุ่มรายการที่อนุญาต 



 

คู่มือการใชง้าน 
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ในหนา้ต่างเพิ่มบุคคลให้เลอืก ID บุคลากรที่ตอ้งการจากดา้นซ้ายจากนั้นคลิกที่  เพื่อยา้ยบุคลากรที่เลอืกไปทางดา้นขวาของ Add Person จากนั้นคลิก [OK] เพื่ออพัเดตรหัสบุคลากรที่เลือกไปยงั 

Allow List Group 

 

 

 

 

 

 

➢ กลุ่มรายการบลอ็ก 

การจัดการกลุ่ม Blocklist ของบุคลากร: 

บนอินเทอร์เฟซ Video Device ให้คลิก [Face Recognition] จากนั้นคลิก [Face Recognition]> [Block List Group]> [New] เพิ่มกลุ่มใหม่กรอกช่ือกลุ่มแลว้คลิก [OK] เพื่อยืนยนั 



 

คู่มือการใชง้าน 
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ในการจดัการบุคลากรในรายการบลอ็กคุณสามารถ①เพิ่มบุคลากรที่มีอยูใ่นระบบ ZKBio Access ไปยงักลุ่มรายการบล็อก ②คุณสามารถเพิ่มบุคลากรในกลุ่มรายการบลอ็กชัว่คราวเพือ่ควบคุมได.้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ การควบคุมใบหนา้ 

ใชเ้พื่อส่งกลุ่มรายการขาวด าไปยงัอุปกรณ์ NVR ที่รองรับการจดจ าใบหนา้. 
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คลิก [การจดจ าใบหนา้]> [การควบคุมใบหนา้]> [ใหม่] เพื่อเพิ่มกลุ่มอุปกรณ์ส าหรับบล็อกและอนุญาตการก าหนดรายการ. 

① เลือกอุปกรณ์ NVR ที่ตอ้งการส่งรายการบลอ็กและรายการอนุญาต 

② เลือกกลุ่มรายการบล็อก / อนุญาตที่ตอ้งการส่ง 

③ เลือกประเภทการเตือนภยัตวัเลือกที่มี ไดแ้ก่ Target Hit Alarm และ Target non-hit alarm หากคุณเลอืก Target Hit Alarm NVR จะกดปลุกก็ต่อเม่ือมนัรู้จกัรายการอนุญาตหรือรายการบลอ็กเท่านั้น หาก

คุณเลือก Target Non-hit alarm NVR จะกดการเตือนคนแปลกหนา้ไปที่ ZKBioAccess เช่นกนั 

④ เลือกประเภทการท างานตวัเลือกคือการเปิดจากระยะไกล / การเปิดโดยปกติระยะไกล / การปิดระยะไกลประตูทีเ่ก่ียวขอ้งซ่ึงผูกไวก้บักลอ้งจดจ าใบหนา้จะเปิด / เปิด / ปิดตามปกติ 

⑤ ตั้งระยะเวลาเปิดประตูในที่สุด. 

 

ซิงโครไนซ์ข้อมูล 

เม่ือมีการอปัเดตขอ้มูลกลุ่มบุคลากรให้คลกิ [การจดจ าใบหนา้]> [การควบคุมใบหนา้] เพื่อเลอืก "งาน" ที่บุคคลนั้นอปัเดตแลว้คลกิ [ซิงโครไนซ์ขอ้มูล] เพื่อซิงโครไนซ์ขอ้มูลบุคลากรไปยงัอุปกรณ์ NVR 

จดจ าใบหนา้. 
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ห น้ า

 

 

 

➢ การตรวจสอบอุปกรณ ์

คลิก [VMS]> [Face Recognition]> [Device Monitoring] เพื่อตรวจสอบค าสั่งที่ซอฟตแ์วร์ ZKBioAccess ส่งไปยงัอุปกรณ์จดจ าใบหนา้ ขอ้มูลที่แสดง ไดแ้ก่ ช่ืออุปกรณ์หมายเลขซีเรียลจ านวนค าสั่งที่ตอ้ง

ด าเนินการการด าเนินการที่สามารถท าได ้ฯลฯ. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ การตรวจสอบใบหนา้ 

ตวัเลอืกการตรวจสอบใบหนา้ใชเ้พื่อตรวจสอบรายการอนุญาตและรายช่ือบุคลากรแบบเรียลไทมโ์ดยใชก้ลอ้ง NVR.   

① ตรวจสอบและแสดงรายการอนุญาตรายช่ือบุคลากร 

② ตรวจสอบและแสดงรายช่ือบุคลากรที่ถูกบลอ็ก 

③ ตรวจสอบและแสดงคนแปลกหนา้ 
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 : ควบคุมเสียงปลุก.  

 : อนุญาตให้ผูใ้ชย้ืนยนัการปลุกทั้งหมดในครั้ งเดียว. 

 : ปุ่ มเต็มหนา้จอ. 

 แสดงจ านวนบุคลากรทุกประเภทในหนา้การตรวจสอบเช่นสีเขียวหมายถึงรายการอนุญาตสีส้มหมายถึงคนแปลกหนา้และสี

แดงหมายถึงรายการบลอ็ก 

รายละเอียดการเตือนภยั 

คลิก  /  ปุ่ มบนรายการปลุกเพื่อดูรายละเอียดการเตือนเฉพาะ. 
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คลิก  เพื่อดูหนา้จอการตรวจสอบตามเวลาจริง คลกิ เพื่อดูการบนัทึกวิดีโอเตือนภยั. 

หน้าจอการตรวจสอบตามเวลาจริง 

 

คุณสามารถดูบนัทึกวิดีโอไดภ้ายใน 10 วินาทีก่อนและหลงัการปลุก. 
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สามารถด าเนินการดงัต่อไปน้ี: 

• เล่นวิดีโอบนอุปกรณ์.  

• เล่นวิดีโอในเซิร์ฟเวอร์จดัเก็บขอ้มูล. 

• ดูวิดีโอแบบเต็มหนา้จอ  

• คลิกดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอ. 

 

ยืนยนัการปลุก 

• คลิก  /   ปุ่ ม "Alarm Confirmation" จะปรากฏขึ้น ช่วยให้ผูใ้ชก้รอกหมายเหตุของการเตือนภยัน้ีและรองรับการส่งการแจง้เตือนไปยงัผูร้ับอเีมลที่ระบุ คลิก "ตกลง" เพื่อยืนยนั

การปลุกน้ีจากนั้นปุ่ มปลุกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว . 
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➢ คน้หารูปภาพ 

คุณสามารถคน้หาใบหน้าที่ตรงกนัที่ถ่ายโดย NVR และอุปกรณ์กลอ้งทีเ่ก่ียวขอ้งโดยการอปัโหลดรูปถ่ายของบคุลากร. 

 
อพัโหลดรูปภาพ: คลิกเพื่ออัพโหลดรูปของบุคลากรที่ต้องการค้นหา 

รหัสบุคลากร: ป้อนรหัสบุคลากร 

ช่อง: เลือกช่องของกล้องที่จะค้นหาจากรายการดรอปดาวน์ 

ความคลา้ยคลึงกนั: ต้ังค่าความคล้ายคลึงกันส าหรับการค้นหาที่ถูกต้องเช่นความแม่นย าในการค้นหาขึ้นอยู่กับค่าน้ีเพื่อให้คุณสามารถดูภาพที่คล้ายกันได้ . 

วนัที่เร่ิมตน้และวนัที่ส้ินสุด: ป้อนวันที่เร่ิมต้นและวันที่ส้ินสุดเพื่อค้นหาจากน้ันคลิก [ค้นหา] เพื่อค้นหา 



 

คู่มือการใชง้าน 
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ผลลัพธ์จะแสดงอยู่ทางด้านขวาของอินเทอร์เฟซ 

 

อินเทอร์เฟซผลลพัธ์ช่วยให้คุณสามารถดูความคลา้ยคลึงกนัระหว่างภาพถ่ายที่อปัโหลดและภาพถ่ายที่ถ่าย ID บุคลากรช่ือช่องเวลาช่ือกลุ่มและคลิก  เพื่อดกูารเล่นวิดีโอ. 

➢ การติดตามบุคลากร 

คลิก [วิดีโอ]> [การจดจ าใบหนา้]> [ติดตามบุคลากร] เพื่อดูอินเทอร์เฟซการติดตามบุคลากร ขึ้นอยูก่บัแผนที่จากโมดูล [การเขา้ถึง] คุณสามารถอปัโหลดภาพถ่ายบุคลากรเลอืกเวลาเร่ิมตน้การคน้หาและเวลา

ส้ินสุดป้อนค่าความคลา้ยคลึงกนัเพื่อคน้หาบุคลากรที่ตอ้งการไดอ้ยา่งแม่นย  า เป็นการจ าลองการติดตามบุคลากรบนแผนที่. 

 

คลิกคน้หาเพื่อดูผลลพัธ์. 

ทางดา้นซ้ายคุณสามารถดูภาพถ่ายทั้งหมดที่ถ่ายดว้ยกลอ้งจดจ าใบหนา้ตามล าดบัเวลาพร้อมดว้ยช่ือบุคลากรช่ือช่องเวลาและช่ือกลุ่ม. 

คลิก  เพื่อดูการเล่นวิดีโอ 

บนแผนที่แบบเรียลไทมค์ุณสามารถดูภาพแรกที่ถ่ายโดยกลอ้งจดจ าใบหนา้เหนือไอคอนกลอ้ง.  
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6.2.4 การตรวจสอบตามเวลาจริง 

เมนูการตรวจสอบแบบเรียลไทมมี์สามเมนูยอ่ยกลุ่มเคา้โครงและตวัอยา่งวิดีโอ 

การตั้งค่ากลุ่มและเคา้โครงมีไวส้ าหรบัการแสดงตวัอยา่งเมนูที่สาม คุณสามารถเลือกดูตวัอยา่งในรูปแบบของกลุ่มและเคา้โครง. 

➢ กลุ่ม 

สามารถจดัการช่องวิดีโอในกลุ่ม 

คลิก [กลุ่ม]> [ใหม่] เพื่อเพิ่มกลุ่มใหม่กรอกช่ือกลุ่มและคลิก [ตกลง] เพื่อยืนยนั. 

 

คลิก [เพิ่มช่อง] เพื่อเพิ่มช่องวิดีโอในกลุ่มน้ี. 
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➢ เคา้โครง 

ตั้งค่ารูปแบบการแสดงของ OCX และแสดงช่องวิดีโอที่ถกูผูกไว ้

คลิก [Layout]> [New] เพื่อเพิ่มการตั้งค่าเคา้โครง. 

 

ส าหรับผูใ้ชค้รั้ งแรกให้คลกิ“ คลิกเพื่อดาวน์โหลด” และติดตั้งปลัก๊อิน "zkVideoActiveX". 
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เพิ่มการต้ังค่าเค้าโครง: 

①กรอกช่ือเคา้โครงทางดา้นซ้าย②กรอกเวลาพกัเวลาดูตวัอยา่งช่องวิดีโอทีก่  าหนดโดยเลยเ์อาตน้ี์ ③เลือกรูปแบบหนา้จอของเคา้โครง มี Normal Screen และ Wide Screen และตวัเลือกหนา้จอที่

หลากหลาย.  

④คลิกที่หนา้จอและคลิกช่องวิดีโอ⑤และผูกช่องวิดีโอเขา้กบัหนา้จอ หลงัจากเขา้เล่มหนา้จอแลว้หนา้จอจะปรากฏขึ้นให้คลิก [ตกลง] เพื่อบนัทึก. 

 

➢ ดูตวัอยา่งวิดีโอ 

คลิก [Real-Time Monitoring]> [Video Preview] เพือ่เขา้สู่อินเทอร์เฟซการแสดงตวัอยา่งวิดีโอ อินเทอร์เฟซการแสดงตวัอยา่งวิดีโอแบ่งออกเป็นส่ีส่วน. 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

① พื้นที่เลือกอปุกรณ์วิดีโอ 

② อินเทอร์เฟซการแสดงตวัอยา่งวิดีโอ. 

 

i: ถ่ายภาพหนา้จอภายในกรอบสีน ้าเงินของหนา้จอที่เลือก 

ii: แสดงหนา้จอในการแสดงตวัอยา่งแบบเต็มหนา้จอ 

iii: หยดุหนา้จอแสดงตวัอยา่งทั้งหมด 

iv: ตวัเลือกการแบ่งหนา้จอที่แตกต่างกนั. 

③การควบคุม PTZ: ฟังก์ชัน่น้ีใชไ้ดก้บักลอ้งโดมเท่านั้น 

 

④รายการขอ้มูลการเตือนภยั 

⚫ มีสามแท็บในพื้นที่การเลือกอุปกรณ์วิดีโอซ่ึง ไดแ้ก่ รายการอุปกรณ์กลุ่มและเลยเ์อาต.์ 



 

คู่มือการใชง้าน 
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อุปกรณอ์อนไลน์เป็นสีเขยีวและออฟไลน์เป็นสีเทา. 

⚫ รายการวิดีโอส าหรับดูตวัอยา่งวิดีโอ: 

รายการอุปกรณ์มีสามระดบัซ่ึง ไดแ้ก่ พื้นที่อุปกรณ์และช่องสัญญาณ ①เลือกเคา้โครงที่จะดูตวัอยา่ง ②③คลิกซ้ายที่ช่องออนไลน์เพือ่เล่นหนา้จอของช่องที่เก่ียวขอ้งในหนา้ต่างแสดงตวัอยา่งดา้นขวา 

(กรอบสีน ้าเงิน) คลิกอีกครั้งเพือ่หยดุเล่น. 

 

⚫ ตวัอยา่งวิดีโอกลุ่ม: 

คลิก [กลุ่ม] ในหนา้แท็บน่ีคือรายช่ือกลุ่มทั้งหมดที่ตั้งค่าในเมนู [กลุ่ม] คลิกขวาที่กลุ่มและสามตวัเลือกจะปรากฏขึ้นซ่ึง ไดแ้ก่ [Start Rolling], [Stop All] และ [Preview] 

①เร่ิมการหมุน: หลงัจากรอบเร่ิมตน้จะเร่ิมจบัเวลาโดยอตัโนมติั (15 วินาที) เพื่อเร่ิมการแสดงตวัอยา่งการสลบักลุ่มจากกลุ่มที่เลอืก 

ตวัอยา่งเช่นปัจจุบนักลุ่ม 5 ถูกเลอืก หนา้จอแสดงตวัอยา่งทางดา้นขวาจะแสดงตวัอยา่งกลุ่มน้ีก่อนจากนั้นเปลี่ยนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 1 หลงัจากผ่านไป 15 วินาทีจากนั้นดูตวัอยา่งกลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 5 กลุ่ม 1 

หลงัจาก 15 วินาทีและวนไปเร่ือย ๆ. 

②หยดุทั้งหมด: คลิกเพื่อหยดุการหมุนและดูตวัอยา่ง 

③ดูตวัอยา่ง: เล่นหนา้จอการตรวจสอบกลุ่มบนหนา้จอแสดงตวัอยา่งทางดา้นขวา อุปกรณอ์อฟไลน์จะไม่แสดงหนา้จอแสดงตวัอยา่ง . 

 

⚫ ตวัอยา่งวิดีโอเคา้โครง 

คลิก [Layout] ในหนา้แท็บน่ีคือรายการของการตั้งคา่เคา้โครงทั้งหมดที่ตั้งค่าไวใ้นเมนู [เคา้โครง] คลิกขวาที่เคา้โครงและตวัเลอืกสามตวัเลอืกจะปรากฏขึ้น: [ดูตวัอยา่ง], [เร่ิมโรลลิ่ง] และ [หยดุทั้งหมด] 

①ดูตวัอยา่ง: เล่นหนา้จอการตรวจสอบเลยเ์อาตบ์นหนา้จอแสดงตวัอยา่งทางดา้นขวา อุปกรณอ์อฟไลน์จะไม่แสดงหนา้จอแสดงตวัอยา่ง 

②หยดุทั้งหมด: คลิกเพื่อหยดุการหมุนและดูตวัอยา่ง 
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③เร่ิมการหมุน: หลงัจากรอบเร่ิมตน้จะเร่ิมจบัเวลาโดยอตัโนมติั (สามารถตั้งค่าไดใ้นเคา้โครง) เพื่อเร่ิมการแสดงตวัอยา่งการสลบัเคา้โครงจากเคา้โครงที่เลอืกและวนซ ้าไปเร่ือย ๆ. 

 

6.2.5 บันทึก 

ฟังก์ชนับนัทึกส่วนใหญ่ใชเ้พื่อก าหนดค่าแผนการบนัทึกและดูบนัทึกวิดีโอทีเ่ก่ียวขอ้งของอุปกรณ์. 

➢ เซิร์ฟเวอร์จดัเก็บขอ้มูล 

⚫ ก าหนดค่าแผนบนัทึก 

ก่อนตั้งค่าแผนบนัทึกคุณตอ้งก าหนดค่าความจุของพื้นที่จดัเก็บก่อนมิฉะนั้นจะไม่มีการสร้างระเบียนที่เก่ียวขอ้ง. 

 

คลิก① [Storage Server]> [Storage Quota Setting] เพื่อก าหนดค่าความจุบนัทึกของเซิร์ฟเวอร์ VMS 

จะไดร้ับความจุที่มีอยูข่องฮาร์ดดิสกบ์นเซิร์ฟเวอร์ VMS นอกเหนือจากดิสกร์ะบบและก าหนดค่าพื้นที่ดิสก์ส าหรับจดัเก็บวิดีโอ. 
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⚫ บนัทึกการตั้งค่าแผน 

คลิก② [การตั้งค่าแผนบนัทึก] เพือ่เขา้สู่หนา้การตั้งค่าแผนบนัทึก 

คลิก [ใหม่] เพื่อเลือกช่องวิดีโอเพือ่ก าหนดแผนการบนัทึก. 

 

หลงัจากเลือกช่องวิดีโอแลว้คุณสามารถก าหนดแผนการบนัทึกที่เก่ียวขอ้งไดด้งัที่แสดงดา้นล่าง: 
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①เพิ่มช่องบนัทึกวิดีโอ 

②คดัลอกการก าหนดค่าช่องสัญญาณสามารถคดัลอกแผนการบนัทึกของแผงบนัทึก⑦รายสัปดาห์ไปยงัช่องวิดีโอที่เลอืก  

③ลบแผนการบนัทึกที่เลอืก 

④แบบบนัทึก: 

i: หยดุการบนัทึกวิดีโอ 

Ii: วิดีโอจบัเวลา 

III: วิดีโอเตือนภยั 

IV: วิดีโอก าหนดเวลา + วิดีโอปลกุ. 

 

⑤เลือกเวลาบนัทึกล่วงหนา้: เม่ือแบบจ าลองการบนัทึกอยูใ่นโหมดหยดุการบนัทึกวิดีโอหรือในวิดีโอก าหนดเวลาเวลาบนัทึกล่วงหนา้ควรเป็น "ไม่บนัทึกล่วงหนา้" ตามค่าเร่ิมตน้ 
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⑥เลือก Delay Record Time: เม่ือประเภทการบนัทกึคือ Stop Video Recording และ Timing Video เวลาบนัทึกการหน่วงเวลาเร่ิมตน้จะเป็น "ไม่หน่วงเวลา" เท่านั้น 

 

⑦แผงแผนบนัทึกลากเพื่อเลอืกเวลาบนัทึก 

➢ บนัทึกวิดีโอ 

สามารถดูการเล่นวิดีโอไดบ้นอินเทอร์เฟซ [บนัทึกวดีิโอ] 

อินเทอร์เฟซการเล่นวิดีโอแบ่งออกเป็นส่ีส่วน: 

①ในพื้นที่อุปกรณ์มีเพจสองแท็บอินเทอร์เฟซรายการอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์จดัเกบ็ขอ้มูลในเคร่ือง 

②พื้นที่คน้หาวิดีโอ 

③พื้นที่ดาวน์โหลดวิดีโอ 

④พื้นที่เล่นวิดีโอ. 

 

⚫ พื้นที่อุปกรณ์: 

พื้นที่การเลือกอุปกรณ์วิดีโอมีหนา้ 2 แท็บคืออุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์จดัเก็บขอ้มูลภายใน อุปกรณ์ออนไลน์จะแสดงเป็นสีเขียวและอุปกรณ์ออฟไลน์จะแสดงเป็นสีเทา 

เลือกช่องวิดีโอที่ตอ้งการคน้หาใน①เลือกเงื่อนไขส าหรับการคน้หาวิดีโอใน②แลว้คลิก [คน้หา] เพื่อคน้หาวิดีโอ หากมีวิดีโอก็จะแสดงส่วนวิดีโอที่สามารถเล่นได ้หากไม่มีวิดีโอจะปรากฏขึ้น [ไม่มี
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ขอ้มูล] 

⚫ เงื่อนไขการคน้หาวิดีโอ: 

เงื่อนไขตวักรองการคน้หามีส่ีเงื่อนไข: ①วนัที่, Type ประเภทบิตสตรีม (หลกัหรือบิตสตรีมยอ่ย), ③โหมดการสืบคน้ (ใด ๆ และทั้งหมด), ④ประเภทการคน้หา (มี 7 ตวัเลือกสามารถเลือกไดห้ลาย

ตวัเลอืก) 

 

⚫ พื้นที่ดาวน์โหลดวิดีโอ: 

ก่อนดาวน์โหลดให้เลอืกอปุกรณ์ในพื้นที่อปุกรณ์เลอืกวนัที่และเวลาเร่ิมตน้ / ส้ินสุดของวิดีโอ①②③คลิกดาวน์โหลดหากไม่มีขอ้มูลจะปรากฏขึ้น [ไม่มีขอ้มูล]; หากมีวิดีโอโดยตรงจะเร่ิมดาวน์โหลด

และแสดง④ความคืบหนา้ในการดาวน์โหลด หลงัจากดาวน์โหลดเสร็จส้ินความคืบหนา้จะแสดง [ดาวน์โหลดเสร็จส้ิน] 

 

⚫ พื้นที่เล่นวิดีโอ: 

①ปุ่ มเล่น; ②ปุ่ มหยดุชัว่คราว ③ปุ่ มหยดุ; ④ปุ่ มปิดเสียง; ⑤เล่นตามเฟรม; ⑥ปุ่ มสกรีนช็อต 

⑦ปุ่ มเล่นแบบเต็มหนา้จอ; ⑧⑨⑩ปุ่ มปรับความเร็วสองเท่า 

⑪เล่นคลิปวิดีโอ ⑫หนา้ต่างเล่นวิดีโอ 

Note: พื้นที่เล่นวิดีโอสามารถเล่นวิดีโอไดสู้งสุด 4 รายการในเวลาเดียวกนั 
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6.2.6 รายงาน 

คุณลกัษณะรายงานของโมดูลวิดีโอสามารถสืบคน้บนัทึกการท างานของผูใ้ชบ้นอุปกรณว์ิดีโอบนัทึกการเตือนภยัวิดีโอรายงานสัญญาณเตือนการจดจ าใบหนา้และบนัทึกการเช่ือมโยงวิดีโอ. 

➢ รายงานการจดจ าใบหนา้ 

ส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อแสดงรายการบนัทึกการท างานของผูใ้ชร้ะบบบนอปุกรณว์ิดีโอ 

รายงานการจดจ าใบหนา้จะแสดงรายละเอียดของการจดจ าใบหนา้ทั้งหมดที่ท  าผ่านอุปกรณ์จดจ าใบหนา้ที่ก าหนดค่าไวน้อกจากน้ียงัรองรบัการดูบนัทึกภาพถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายไว.้ 

 

 

➢ รายงานการแจง้เตือนการรบัรู ้
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ส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อแสดงรายการบนัทึกการแจง้เตือนการจดจ าใบหนา้ทั้งหมดรวมถึงการเตือนรายการบล็อกและสัญญาณเตือนคนแปลกหนา้ นอกจากน้ียงัรองรับการดูภาพที่ถ่ายและบนัทกึวิดีโอ.  

 

➢ รายงานสัญญาณเตือนวิดีโอ 

ส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อดูบนัทึกวิดีโอเตือนภยัทั้งหมด 

คุณสามารถเลือกเวลาเร่ิมตน้หมายเลขซีเรียลของช่องวิดีโอและประเภทการเตือนต่างๆเพือ่กรองรายงานคุณสามารถคน้หาจากเกณฑต่์อไปน้ี:การตรวจจบักาเคลื่อนไหว, การสูญเสียวิดีโอ, การบดเคี้ยวของ

วิดีโอ, อินพุตสัญญาณเตือน, การตรวจจบัการนบั, การตรวจจบัพื้นที่, การตรวจจบัรายการและการตรวจจบัขา้มสาย คลิกไฟลมี์เดียเพื่อดวูิดีโอเตือนภยั. 

 

➢ รายงานเหตุการณ์การเช่ือมโยง 

รายงานเหตุการณ์การเช่ือมโยงมาจากขอ้มูลที่บนัทึกและวิดีโอที่บนัทึกซ่ึงสร้างโดยการเช่ือมโยงระหว่างการควบคุมการเขา้ถึงและโมดูลวิ ดีโอ 

คุณสามารถคน้หาขอ้มูลรายงานเหตุการณ์ตามช่วงเวลาและช่ืออุปกรณ์ คุณสามารถเลือกตวัเลอืกใดตวัเลอืกหน่ึงเพือ่แสดงรายงานที่เก่ียวขอ้ง: รายการรูปภาพวิดีโอ. 
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⚫ คลิกต าแหน่งของภาพเพือ่แสดง 

⚫ คลิกปุ่ มเล่นวิดีโอเพื่อเล่นวิดีโอ. 

 

➢ รายงานการท างานของวิดีโอ 

ใชเ้พื่อดูบนัทึกการท างานของผูใ้ชร้ะบบบนอุปกรณว์ิดีโอ 

คุณสามารถเลือกเวลาเร่ิมตน้ประเภทการท างาน (การเขา้สู่ระบบของผูใ้ช ้/ กฎการจดัการอุปกรณ์ / การเช่ือมโยง) และเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อกรองรายงาน.  

 
 

➢ รายงานการแจกจ่ายเทมเพลต 

ใชเ้พื่อแสดงรายการบนัทึกการด าเนินการของบคุลากรกลุ่ม Allow / Block ในซอฟตแ์วร์ รองรบัการเลือกเวลาด าเนินการช่ือบุคลากรช่ืออุปกรณ์ประเภทการท างานเพื่อกรองรายงาน 
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6.2.7 การจัดการการเช่ือมโยง 

การจดัการการเช่ือมต่อสัญญาณเตือนส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อก าหนดค่าเงื่อนไขทริกเกอร์การเช่ือมต่อสัญญาณเตือนและประเภทการท างานของอุปกรณ์วิดีโอในระบบการจดัการ. 

➢ การเช่ือมต่อวิดีโอ 

คลิก [การเช่ือมโยงวิดีโอ] เพือ่เขา้สู่อินเทอร์เฟซการจดัการลิงก์และคลกิ [ใหม่] เพื่อเพิ่มการจดัการการเตือน 

①ป้อนช่ือกฎ 

②ประเภทการเตือนมี 8 ตวัเลือก (การตรวจจบัการเคลื่อนไหว, การสูญเสียวิดีโอ, การบดบงัวิดีโอ, อินพุตสัญญาณเตือน, การตรวจจบัการนบั, การตรวจจบัพื้นที่, การตรวจจบัรายการ, การตรวจจบัแบบ

ไขว)้ 

③เลือกแหล่งสัญญาณเตือนนัน่คือเลือกช่องวิดีโอ 

④ Linkage Action: มีห้าตวัเลอืก: Capture, PTZ, Videotape, Pop-up image, TV wall 

⑤ประเภทการกระท า 

⑥หมายเหตุ. 

Note: เม่ือเลือกประเภทการเตือนเป็นอินพุตสัญญาณเตือนตวัเลือกแบบเลื่อนลงของแหลง่สัญญาณเตือนจะกลายเป็นอินพุตสัญญาณเตือน อุปกรณ์บางชนิดอาจไม่มีอินพุตสัญญาณเตือน อินพุตสัญญาณ

เตือนมีสองประเภท: แหล่งสัญญาณเตือนในพื้นที่และแหล่งสัญญาณเตือนเครือข่าย อุปกรณ์ IPC มีแหล่งสัญญาณเตือนในพื้นที่เท่านั้นและไม่มีแหล่งสัญญาณเตือนเครือข่าย อุปกรณ์ NVR มีแหล่งสัญญาณ

เตือนเครือข่าย. 
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มีห้าตวัเลือกส าหรับการด าเนินการเช่ือมโยง: 

①จบัภาพ, ② PTZ, ③วิดีโอเทป, ④ภาพป๊อปอพั, ⑤ก าแพงทีว ี

คุณสามารถเลือกไดห้ลายตวัเลือก แต่คุณสามารถก าหนดค่าการด าเนินการทีละรายการเท่านั้น. 

 

 

 

 

➢ เม่ือเลอืก [จบัภาพ] ให้เลือกช่องวิดีโอที่ตอ้งการบนัทึก 
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➢ เม่ือเลอืก [PTZ] คุณสามารถเลือกเรียกจุดปัจจุบนัหรือเปิดรอบได .้ 

 
 

 

 

 

 

➢ เม่ือเลอืก [วิดีโอเทป] ให้เลอืกช่องวิดีโอที่ตอ้งการวดีิโอ สามารถเลือกหลายช่องสัญญาณได้. 
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➢ เม่ือเลอืก [ภาพป๊อปอพั] ให้เลอืกช่องสัญญาณออกและตั้งระยะเวลาของภาพป๊อปอพั มีอตัโนมติั (หยดุเม่ือสัญญาณเตือนหยดุ) และการตั้งค่าเวลาป๊อปอปั 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ เม่ือเลอืก [TV-Wall] คุณสามารถเลือกช่องสัญญาณวิดีโอเอาตพ์ุตการเช่ือมต่อสัญญาณเตือนที่เก่ียวขอ้งได ้คุณตอ้งเพิ่มตวัถอดรหัสก่อน. 
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➢ การเช่ือมโยงทัว่โลก 

คลิก [Linkage Management]> [Global Linkage] เพือ่เปิดอินเทอร์เฟซการจดัการการเช่ือมโยงส่วนกลางและคลิก [ใหม่] เพื่อเพิ่มการตั้งค่าการเช่ือมโยงส่วนกลางระหว่างโมดูลวิดีโอและการเขา้ถงึ. 

 

 

Note:  

⚫ ก่อนตั้งค่า Global Linkage ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งก าหนดค่าอุปกรณ์วิดีโอ / อุปกรณ์ควบคุมการเขา้ถงึ / บริการอีเมลที่เก่ียวขอ้ง 
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⚫ ผูใ้ชต้อ้งก าหนดค่าแผนการบนัทึกวิดีโอใน [บนัทึก]>[เซิร์ฟเวอร์บนัทึก] - [การตั้งค่าแผนบนัทึก]เพื่อให้การเช่ือมโยงวิดีโอสามารถสร้างบนัทึกวิดีโอได.้ 

เพ่ิม 

คลิก [Linkage Management]> [Global Linkage]> [New]. 

 

ฟิลด์มีดังน้ี: 

ช่ือลิงก์: ต้ังช่ือลิงก์ 

ใช้กับบุคลากรทั้งหมด: หากเลือกตัวเลือกน้ีการต้ังค่าการเช่ือมโยงน้ีจะมีผลกับบุคลากรทุกคน 

Linkage Trigger Condition: Linkage Trigger Condition คือประเภทเหตุการณ์ของอุปกรณ์วิดีโอที่เลอืก 

ซ่ึงรวมถึงการตรวจจับการเคลื่อนไหว, การสูญเสียวิดีโอ, การปลอมแปลง, การเตือนการนับ, การเตือนภัยในพื้นที่, การตรวจจับวัตถุ, สัญญาณเตือนข้ามสาย, การตรวจจับมนุษย์, รายการอนุญาต, การเตือน

รายการบล็อก, สัญญาณเตือนคนแปลกหน้า 

จุดอินพุต: เลือกช่องวิดีโอเป็นจุดอินพุต 

ประเภทเอาต์พุต: แสดงประเภทแอ็คชันเอาต์พุตลิงก์ซ่ึงรวมถึง Video Action, Access Control Linkage, E-mail Action และ Send SMS Action.  

 

การเช่ือมโยงวิดีโอ: 
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ป๊อปอัปวิดีโอ: จะตัดสินใจว่าจะต้ังค่าหน้าต่างแสดงตัวอย่างป๊อปอัปและก าหนดระยะเวลาป๊อปอัปหรือไม่ 
วิดีโอ: เปิดหรือปิดการบันทึกวิดีโอพื้นหลังและก าหนดระยะเวลาในการบันทึกวิดีโอพื้นหลัง 
จับภาพ: เปิดหรือปิดใช้งานสแนปชอตพื้นหลัง 
การเช่ือมโยงการควบคุมการเข้าถึง: 

 

⚫ เลือกประต ู

⚫ เลือกจุดส่งออกเสริม. 

ประเภทการด าเนินการมีห้าตวัเลือก: 

 

 

 

 

การเช่ือมโยงการแจ้งเตือนทางอีเมล: 
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หลงัจากตั้งค่าทีอ่ยูอ่ีเมลแลว้ระบบจะส่งเหตุการณ์การเช่ือมโยงไปยงัอีเมลของผูร้ับ 

 

⚫ เปิด / ปิดการใช้งาน 

เลือก Linkage Settings คลิก [Enable / Disable] เพือ่เร่ิม / หยดุโดยใชก้ารตั้งค่าการเช่ือมโยง. 

⚫ แก้ไข / ลบ 

เลือกลิงก์คลิก [แกไ้ข] / [ลบ] เพื่อแกไ้ขหรือลบการตั้งค่าการเช่ือมโยง. 

⚫ การต้ังค่า 

ตั้งค่าตวัเลอืกป๊อปอปัส่วนกลาง: เม่ือการเช่ือมโยงถกูทริกเกอร์การตั้งค่าน้ีจะตดัสินใจว่าจะวางหนา้ต่างลอยหรือไม่. 

 

⚫ เพิ่มบุคลากร / ลบบุคลากร 

ตวัเลอืกเพิ่มบุคลากรใชเ้พือ่เพิ่มบุคลากรในการเช่ือมโยงเฉพาะ.  
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Note:  

เฉพาะบุคลากร Allow list / Blocklist เท่านั้นที่ใชไ้ดส้ าหรับลิงกเ์หล่าน้ี 

 

 

 

 

6.2.8 การจัดการการเช่ือมต่อ 

ฟังก์ชนัการจดัการการเช่ือมต่อใชเ้พื่อก าหนดค่าเส้นทางเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการเช่ือมโยงวิดีโอ คุณยงัสามารถตั้งค่าต าแหน่งที่จดัเก็บของไฟลล์งิคว์ิดีโอไดท้ี่น่ี 

➢ ตวัจดัการการเช่ือมต่อ 

คลิก [Connection Management] เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการก าหนดค่าการจดัการการเช่ือมต่อ 

คุณตอ้งก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่อไปน้ี: 

1.  ที่อยู่และหมายเลขพอร์ตของไคลเอนต์ VMS.  

Note: ตอ้งติดตั้งและก าหนดค่าไคลเอ็นต ์VMS บน ZKBio Access Server 

2. ก าหนดค่าเส้นทางเซิร์ฟเวอร์ของ ZKBio Access เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึง NVR 

3. ก าหนดค่าที่อยู่ที่จัดเกบ็ของการเช่ือมโยงวิดีโอภาพที่ถ่ายและไฟล์วิดโีอ 

4. ก าหนดค่าขนาดพืน้ที่ที่จัดเกบ็ไฟล์มีเดยีลิงก์วิดีโอ เม่ือความจุของไฟล์ส่ือถึงขนาดพืน้ที่ที่ก  าหนดไว้มีสองตัวเลือก: "ลบไฟล์เก่า" ซ่ึงจะลบไฟล์ก่อนหน้าและ "ไม่จับภาพอีกต่อไป" ซ่ึงจะไม่จับภาพ

วิดีโอลิงก์ใด ๆ อีก  
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6.3 ค าอธิบายโมดูลควบคุมการเข้าถึงและ VMS Video Linkage 

6.3.1 ฟังก์ช่ันการควบคุมการเข้าถึงและการเช่ือมต่อวิดีโอ 

➢ ค าอธิบายฟังก์ชนั 

ฟังก์ชนัวิดีโอ VMS สามารถแทนที่โมดูลวิดีโอเดิมเพื่อสร้างการเช่ือมโยงวิดีโอกบัโมดูลควบคุมการเขา้ถึง วิธีการตั้งค่าจะเหมือนกบัวิธีการเช่ือมต่อการตั้งคา่ดั้งเดิมของการควบคุมการเขา้ถึงและโมดูลวิดีโอ 

ขั้นตอนในการตั้งค่าการเช่ือมโยงระหว่างการควบคมุการเขา้ถึงและวิดีโอ VMS มีดงัต่อไปน้ี: 

1) ภายใตอ้ินเทอร์เฟซอปุกรณ์ VMS ให้เพิ่มอุปกรณ์วิดีโอ 

 

2) เพิ่มอุปกรณ์ควบคุมการเขา้ถึงภายใตอ้ินเทอร์เฟซอปุกรณ์ของโมดูลควบคุมการเขา้ถงึ. 
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3) ภายใตอ้ินเทอร์เฟซ Reader ของโมดูลควบคุมการเขา้ถึงผูกผูอ้่านของอุปกรณ์ควบคุมการเขา้ถงึเขา้กบัช่องวิดีโอ VMS ที่ตอ้งการการเช่ือมโยงวิดีโอ ผูอ้่านสามารถเช่ือมโยงช่องวิดีโอไดสู้งสุด 5 

ช่อง. 

Note: ช่องสัญญาณรวมตอ้งตั้งค่าวิดีโอเตือนภยัในการตั้งค่าแผนบนัทึกเซิร์ฟเวอร์พื้นที่เกบ็ขอ้มูลกอ่นเพือ่ให้การเช่ือมโยงการควบคุมการเขา้ถงึสามารถสร้างวิดีโอได.้ 

 

4) ตั้งค่าเงื่อนไขทริกเกอร์การเช่ือมโยงจุดอินพุตจุดเอาตพ์ุต ฯลฯ คลิก [ตกลง] เพื่อบนัทึก ส าหรับรายละเอยีดโปรดดูค าแนะน าในการตั้งค่า [Linkage] ของโมดูลควบคุมการเขา้ถึง 
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5) เอฟเฟกตก์ารเช่ือมโยงการแสดงตวัอยา่งอินเทอร์เฟซการตรวจสอบแบบเรียลไทมมี์ดงัน้ี: การเช่ือมโยงถูกทริกเกอร์ป๊อปอปัหนา้ต่างการเล่นวิดีโอ. 
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6.4 ค าแนะน าไคลเอ็นต์ VMS 

6.4.1 ไคลเอนต์ VMS 

➢ ค าอธิบายฟังก์ชนัโมดูลไคลเอนต ์VMS 

ไคลเอนต ์VMS เรียกว่า ZKBio VMS Plugin และฟังก์ชนัการท างานคลา้ยกบัเซิร์ฟเวอร์ VMS หลงัจากเขา้สู่ไคลเอนต ์VMS แผงควบคุมจะแสดงรายการดงัต่อไปน้ี ①โมดูลฟังก์ชนัทัว่ไป 10 โมดูล (ดู

ตวัอยา่ง, เล่น, ถอดรหัส, สัญญาณเตือน, บนัทึก, การจดัการอปุกรณ์, การจดัการผูใ้ช,้ การก าหนดค่าตวัถอดรหัส, การก าหนดค่าสัญญาณเตือนและการก าหนดค่าภายในเคร่ือง) และ②ศูนยเ์หตุการณ์

สัญญาณเตือน  

คลิก  ไอคอนที่มุมขวาบนเพื่อออกจากระบบ 

 

คลิก [ดูตวัอยา่ง] เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการแสดงตวัอยา่งไคลเอ็นตแ์ละคุณสามารถเลือกช่องวิดีโอกลุ่มและเลยเ์อาตส์ าหรับการแสดงตวัอย่างหนา้จอ ส าหรับการท างานของอินเทอร์เฟซการแสดงตวัอยา่ง

โปรดดูที่ Video Preview 
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คลิก [Playback] เพือ่เปิดอินเทอร์เฟซการเล่นไคลเอนต ์ฟังก์ชนัของอินเทอร์เฟซการเล่นนั้นโดยพื้นฐานแลว้เหมือนกบัของเซิร์ฟเวอร์ VMS โปรดดทูี่บนัทึกวิดีโอส าหรับวิธีการใชง้าน 

 

  



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

มีความแตกต่างสองประการ: ①ในฝ่ังไคลเอ็นตค์ณุสามารถเล่นวิดีโอซ ้าไดเ้กา้ช่องในเวลาเดียวกนัในขณะที่บนเซิร์ฟเวอร์คุณสามารถเล่นซ ้าไดเ้พียงส่ีช่องในเวลาเดียวกนั ②เพิ่มอินเทอร์เฟซการ

ก าหนดค่าการดาวน์โหลด. 

 

คลิก [Decoder] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการท างานของตวัถอดรหัส อินเทอร์เฟซตวัถอดรหัสของไคลเอนต ์VMS รวมฟังก์ชนัสามอยา่งของการตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งตวัถอดรหัสการเล่นตวัอยา่งตวัถอดรหัส

และการเล่นตวัถอดรหัสบนเซิร์ฟเวอร์ VMS ไวใ้นอนิเทอร์เฟซเดียว โปรดดูทีก่ารตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งตวัถอดรหัสการเล่นตวัอยา่งตวัถอดรหัสและการเลน่ตวัถอดรหัส.  

 

คลิก [Decoder] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการท างานของตวัถอดรหัส อินเทอร์เฟซตวัถอดรหัสของไคลเอนต ์VMS รวมฟังก์ชนัสามอยา่งของการตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งตวัถอดรหัสการเล่นตวัอยา่งตวัถอดรหัส

และการเล่นตวัถอดรหัสบนเซิร์ฟเวอร์ VMS ไวใ้นอนิเทอร์เฟซเดียว โปรดดูทีก่ารตั้งค่าการแสดงตวัอยา่งตวัถอดรหัสการเล่นตวัอยา่งตวัถอดรหัสและการเลน่ตวัถอดรหัส 
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คลิก [Log] เพื่อสอบถามบนัทึกการท างานของอุปกรณ์วิดีโอของผูใ้ช ้เน้ือหาเหมือนกบัที่เห็นในรายงานวิดีโอ 
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คลิก [การจดัการอปุกรณ์] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการจดัการอุปกรณ์ของไคลเอ็นต ์VMS. 

 

รวมถึง: ①คืออินเทอร์เฟซการตรวจสอบอุปกรณ์ซ่ึงเหมือนกับข้อมูลทีแ่สดงในอินเทอร์เฟซอุปกรณ์วิดีโอบนเซิร์ฟเวอร์ VMS ②ส่วนต่อประสานการจัดการตัวถอดรหัสเช่นเดียวกับเน้ือหาของตัว

ถอดรหัส ③อินเทอร์เฟซการจัดการกลุ่มวิดีโอโปรดดูที่ Group ④อินเทอร์เฟซการจัดการเลย์เอาต์ช่องวิดีโอโปรดดูที่ Layout ⑤อินเทอร์เฟซการก าหนดค่าบริการจัดเก็บข้อมูลโปรดดูที่ Storage 

Server ในโมดูลแผนบันทึกคลิกขวาเพื่อเพิ่มหรือลบแผนบันทึก ดูรูปที่ 1 ด้านล่าง ⑥กลุ่มตัวถอดรหัสโปรดดูที่การจัดกลุ่มตัวถอดรหัส 
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คลิก [การจดัการผูใ้ช]้ เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการจดัการผูใ้ชข้องระบบ อินเทอร์เฟซน้ีแสดงรายการผูใ้ชร้ะบบ VMS ทั้งหมดคลกิ②เพือ่ตั้งค่าการอนุญาตที่แตกต่างกนัส าหรับผูใ้ชแ้ต่ละรายในการเขา้ถึง

อุปกรณ์แผนที่ผนงัทีวี ผูดู้แลระบบมีสิทธ์ิทั้งหมดตามค่าเร่ิมตน้ 
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คลิก [Decoder configuration] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการจดัการทวีีวอลล ์โปรดดู TV Wall ส าหรับขั้นตอนการตั้งค่าเฉพาะ. 

 

คลิก [การก าหนดค่าสัญญาณเตือน] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการจดัการการเช่ือมต่อสัญญาณเตือนของไคลเอนตแ์ละการตั้งค่าการเช่ือมต่อสัญญาณเตือนจะเหมือนกบัตวัจดัการการเช่ือมโยง 

 

คลิก [Local configuration] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการก าหนดค่าระบบของไคลเอ็นต ์①สามารถตั้งค่าเส้นทางการบนัทึกดาวน์โหลดและส่งออกได ้②สามารถตั้งเสียงปลกุต่างๆได ้③สามารถก าหนด

เส้นทางการจดัเก็บบนัทึกได ้④ฐานขอ้มูลไคลเอนตส์ามารถส ารองและกูค้ืนได ้

คลิก [บนัทึก] เพื่อบนัทึกการก าหนดค่า. 
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7 การตรวจจับอุณหภูมิ 

โมดูล MTD (Mask and Temperature Detection) ไดร้ับการออกแบบมาเพือ่ท างานร่วมกบัอปุกรณ์ควบคุมการเขา้ออกซ่ึงมีคุณสมบตัิการตรวจจบัอุณหภมิูร่างกายและคุณสมบตัิการตรวจจบัหนา้กากให้การ

ตรวจสอบอุณหภูมิและการตรวจจบัหนา้กากแบบเรียลไทมข์องผูใ้ชท้ั้งหมดและรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ. 

7.1 การจัดการอุณหภูมิ 

7.1.1 การตรวจสอบตามเวลาจริง 

คลิก [การตรวจจบัอุณหภูมิ]> [การจดัการอุณหภูมิ]> [การตรวจสอบตามเวลาจริง] 

 
อินเทอร์เฟซการตรวจสอบตามเวลาจริงช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของผูใ้ชด้ว้ยภาพที่ถ่ายระหว่างการตรวจสอบ ขอ้มูลหนา้กากและอุณหภูมิจะถูกรวบรวมที่ทกุจุดเขา้และออกของ

สถานที่หากมีการลงทะเบยีนบุคลากรในอุปกรณ์ มีเร็กคอร์ด 3 ประเภทที่แตกต่างกนัที่แสดงบนหน้าการมอนิเตอร์ พวกเขาเป็น: 

⚫ บุคลากรที่มีอุณหภูมิผิดปกติ (สวมหนา้กากหรือไม่สวมหนา้กาก) 

⚫ บุคลากรที่ไม่มีหนา้กาก 

⚫ บุคลากรที่มีอุณหภูมิร่างกายปกติและหนา้กาก. 

 

ระบบอนุญาตให้ผูใ้ชก้ าหนดเกณฑอ์ุณหภูมิของร่างกายซ่ึงก าหนดหมวดหมู่ที่จะบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชเ้ช่นอุณหภูมิผิดปกติหรืออุณหภูมิปกติ. 
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7.1.2 แผงสถิติ 

คลิก [การตรวจจบัอุณหภูมิ]> [การจดัการอุณหภูมิ]> [แผงสถิติ] 

 
แผงสถิติให้ขอ้มูลทางสถิติส าหรับผูดู้แลระบบเพื่อวเิคราะห์จ  านวนผูใ้ชท้ี่มีอุณหภูมิร่างกายปกติอุณหภูมิผิดปกติและอุณหภูมิร่างกายที่ไม่ไดว้ดัในช่วงเวลาที่ก าหนด สถิติสามารถกรองตามเวลาเช่นวนัน้ี

สัปดาห์น้ีและเดือนน้ี 

คุณยงัสามารถคลิกที่หมวดหมู่ใดก็ไดบ้นแผนภูมิวงกลมและรายละเอียดบุคลากรที่เก่ียวขอ้งจะแสดงที่ดา้นขวาของอินเทอร์เฟซ นอกจากน้ียงัสามารถคน้หาบุคลากรไดโ้ดยป้อนรหัสบุคลากรหรือช่ือแผนกที่

มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซ. 

Note: สถิติน้ีมีให้ส าหรับบุคลากรของระบบเท่าน้ัน 

 

7.1.3 บนัทึกอุณหภูมิดิบ 

คลิก [การตรวจจบัอุณหภูมิ]> [การจดัการอุณหภูมิ]> [บนัทึกอุณหภูมิดิบ] 

บนัทึกขอ้มูลดิบของอุณหภูมิจะแสดงรายงานตามล าดบัเวลาเหตุการณ์เช่นตามล าดบัเม่ือเกิดขึ้นโดยไม่ค านึงถึงอุณหภูมิปกติ / อุณหภูมิผิดปกติ / แผนก / หนา้กาก / ไม่ไดม้าสก์ นอกจากน้ียงัแสดงช่ือแผนก

อุณหภูมิร่างกายสถานะและรูปถ่ายซ่ึงผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบไดท้นัทีหลงัการตรวจสอบ. 
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คลิกไอคอนรูปภาพเพื่อดูภาพที่ถ่าย. 

 

ส่งออก 
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Note:  

⚫ หากฟิลด์รหัสบุคลากรว่างแสดงว่าเป็นผู้เยี่ยมชม 

⚫ โดยปกติอุปกรณ์จะวัด "อุณหภูมิร่างกายเดิม" และไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถแก้ไข "อุณหภูมิร่างกาย" ได้ใน "บันทึกอุณหภูมิผิดปกติ" 

 

7.1.4 บนัทึกอุณหภูมิส่วนบุคคล 

รายงานน้ีแสดงรายละเอียดอุณหภูมิร่างกายทั้งหมดของผูใ้ชห้รือบุคลากรทกุวนั 

 

คลิกอุณหภูมิร่างกายเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละระเบียน. 
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7.1.5 บันทึกอุณหภูมิผิดปกติ 

จะแสดงบนัทึกอุณหภูมิของร่างกายที่โดดเด่นเช่นสูงกว่าเกณฑอ์ุณหภูมิของร่างกายและอุณหภูมิของบุคลากรที่ตรวจไม่พบ 

คลิก [การตรวจจบัอุณหภูมิ]> [การจดัการอุณหภูมิ]> [บนัทึกอุณหภูมิผิดปกติ] 

 

ผูใ้ชส้ามารถคลิกที่ตวัเลือก "แกไ้ข" เพื่อด าเนินการเพิ่มเติมเช่นแกไ้ขอุณหภูมิร่างกายของผูใ้ชโ้ดยการวดัดว้ยตนเอง หนา้ต่างต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้น: 
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การสอบถามบุคคลในการติดตอ่ใกลชิ้ดกบักรณีที่ตอ้งสงสัย 

จะช่วยให้ผูใ้ชต้รวจสอบบุคลากรที่ติดตอ่กบับคุคลตอ้งสงสัย ป้อนเวลาติดต่อ 1 ถึง 120 นาทีใชไ้ด.้ 

 
คลิกตกลงเพือ่ดูผลการคน้หา. 

 

7.1.6 สาขาสถิติรายวัน 

จะแสดงบนัทึกการตรวจจบัอุณหภูมิที่ชาญฉลาดของแผนก ผูใ้ชส้ามารถเลือกแผนกจากรายการแผนกในแผงดา้นซ้ายซ่ึงจะแสดงจ านวนคนที่มีอุณหภูมิปกติอุณหภูมิผิดปกติและไม่ไดว้ดัในแผนกเฉพาะ

รายวนั นอกจากน้ียงัแสดงสัดส่วนของอุณหภูมิร่างกายที่ผิดปกติ. 
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7.1.7 สถิติรายเดือน 

คลิก [การตรวจจบัอุณหภูมิ]> [การจดัการอุณหภูมิ]> [สถิติรายเดือน] เพื่อดูอินโฟกราฟิกของเคร่ืองตรวจจบัอุณหภูมิรายเดือนon. 

 

7.1.8 พารามิเตอร์ 

ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถก าหนดเกณฑอ์ุณหภูมิของร่างกายซ่ึงจะก าหนดหมวดหมู่ที่อุณหภูมิที่บนัทึกไวน้ั้นอยูใ่นอุณหภูมิที่ผิดปกติหรืออุณหภูมิปกติ ตวัอยา่งเช่นสมมติว่าอุณหภูมิเกณฑถ์ูกตั้งไวท้ี่ 37.30C หาก

อุณหภูมิที่บนัทึกไวค้อื 370C จะถกูบนัทึกเป็น“ อุณหภูมิปกติ” และหากอุณหภูมิที่บนัทึกไวค้ือ 380C จะบนัทึกเป็น“ อุณหภูมิผิดปกติ” หน่วยอุณหภูมิสามารถเลอืกไดร้ะหว่าง 0C หรือ 0F 
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Note: หลังจากต้ังค่าเกณฑ์อุณหภูมิของร่างกายแล้วหน้าการตรวจสอบตามเวลาจริงจะรีเฟรชและบุคคลจะได้รับการจัดประเภทตามอุณหภูมิเกณฑ์ใหม่ture. 
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8 การจัดการระบบ 

การตั้งค่าระบบส่วนใหญ่รวมถึงการก าหนดผูใ้ชร้ะบบ (เช่นผูใ้ชก้ารจดัการ บริษทั ผูดู้แลระบบและผูดู้แลระบบควบคุมการเขา้ถงึ) และการก าหนดค่าบทบาทของโมดูลทีเ่ก่ียวขอ้งการจดัการฐานขอ้มูลการตั้ง

ค่าพารามิเตอร์ระบบและดบูนัทึกการด าเนินการ ฯลฯ. 

8.1 การจัดการข้ันพื้นฐาน 

8.1.1 บันทึกการท างาน 

คลิก [System]> [Basic Management]> [Operation Log]: 

 

บนัทึกการด าเนินการทั้งหมดจะแสดงในเพจน้ี คุณสามารถสืบคน้บนัทึกเฉพาะตามเงื่อนไข 

ส่งออก: ส่งออกบนัทึกการด าเนินการบนัทึกลงในเคร่ือง คุณสามารถส่งออกเป็นไฟล ์Excel, PDF หรือ CSV. 
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8.1.2 การจัดการฐานข้อมูล 

คลิก [ระบบ]> [การจดัการพื้นฐาน]> [การจดัการฐานขอ้มูล]: 

 

ประวติัของบนัทึกการด าเนินการส ารองฐานขอ้มูลจะแสดงในหนา้น้ี คุณสามารถรีเฟรชส ารองและก าหนดเวลาฐานขอ้มูลส ารองไดต้ามตอ้งการ 

⚫ ส ารองขอ้มูลทนัที 

ส ารองฐานขอ้มูลไปยงัเส้นทางที่ตั้งไวใ้นการติดตั้งในขณะน้ี. 

Note: เส้นทางการส ารองขอ้มูลเร่ิมตน้ส าหรับระบบคือเส้นทางที่เลอืกระหว่างการติดตั้งซอฟตแ์วร์ ส าหรับรายละเอียดโปรดดูคู่มือการติดตั้ง ZKBio Access 

⚫ ก าหนดการส ารอง 

คลิก [ก าหนดการส ารอง]: 

 

ตั้งเวลาเร่ิมตน้ก าหนดช่วงเวลาระหว่างการส ารองขอ้มูลอตัโนมติัสองรายการคลิก [ตกลง] 

⚫ กูค้ืนฐานขอ้มูล 

1. 1. คลิกเมนูเร่ิมของพีซี> [โปรแกรมทั้งหมด]> [ZKBio Access]> จากนั้นเรียกใช“้ Services Controller” และคุณจะพบไอคอนของ“ Services Controller” ในแถบงานดงัต่อไปน้ีคลิกขวาทีไ่อคอนนั้น

จากนั้น คลิกซ้ายที่“ กูค้ืนฐานขอ้มูล” 
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2. ในหนา้ต่างป๊อปอปัคลิก [เรียกดู] เพื่อเลอืกไฟลส์ ารองที่จะกูค้ืนฐานขอ้มูล 

Note: กอ่นที่จะกูค้ืนฐานขอ้มูลขอแนะน าให้คุณส ารองฐานขอ้มูลปัจจุบนัเพือ่หลีกเลีย่งการสูญหายของขอ้มูล  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 การต้ังค่าพื้นที่ 

พื้นที่เป็นแนวคิดเชิงพื้นที่ซ่ึงช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถจดัการอุปกรณ์ในพื้นที่เฉพาะได ้หลงัจากตั้งค่าพื้นที่แลว้อปุกรณ์ (ประตู) สามารถกรองตามพื้นที่ไดเ้ม่ือตรวจสอบตามเวลาจริง 
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โดยค่าเร่ิมตน้ระบบจะมีพื้นที่ช่ือ [Area Name] และมีหมายเลข [1]  

⚫ เพิ่มพื้นที่ 

คลิก [ระบบ]> [การตั้งค่าพื้นที่]> [พื้นที่]> [ใหม่]: 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

หมายเลขพื้นที่: ตอ้งไม่ซ ้ากนั 

ช่ือพื้นที่: อกัขระใด ๆ ที่มีความยาวนอ้ยกว่า 30. 

พื้นที่หลกั: ก าหนดโครงสร้างพื้นที่ของระบบ 

คลิก [OK] เพือ่ส้ินสุดการเพิ่ม 

⚫ แกไ้ข / ลบพื้นที ่

คลิก [แกไ้ข] หรือ [ลบ] ตามตอ้งการ. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 การจัดการอีเมล 

ตั้งค่าขอ้มูลเซิร์ฟเวอร์ส่งอีเมล ควรตั้งค่าอเีมลของผูร้ับใน Linkage 

คลิก [การจดัการขั้นพื้นฐาน]> [การจดัการอเีมล]> [การตั้งค่าพารามิเตอร์อเีมล]: 
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Note: ช่ือโดเมนของที่อยูอ่เีมลและเซิร์ฟเวอร์การส่งอเีมลตอ้งเหมือนกนั ตวัอยา่งเช่นหากที่อยูอ่เีมลคือ: test@gmail.com เซิร์ฟเวอร์การส่งอีเมลจะตอ้งเป็น: smtp.gmail.com  

8.1.5 การท าความสะอาดข้อมูล 

สามารถตั้งค่าเวลาท าความสะอาดขอ้มูลได ้ปริมาณขอ้มูลเพิ่มขึ้นตามการใชง้านระบบ เพื่อประหยดัพื้นที่จดัเกบ็ในดิสก์คุณตอ้งลา้งขอ้มูลเก่าที่ระบบสร้างขึ้นเป็นระยะ 

คลิก [การจดัการขั้นพื้นฐาน]> [การท าความสะอาดขอ้มูล]: 

 

ระบบเรียกใชก้ารด าเนินการ [ลา้งขอ้มูลทนัที] หลังจากที่คลิกและคลิก [ตกลง] หากไม่คลิก [ตกลง] ระบบจะไม่ลา้งขอ้มูล. 

Note: เพื่อลดภาระของระบบและไม่ให้กระทบกบัการท างานปกติควรตั้งเวลาท าความสะอาดไวท้ี่ 1 o’clock am. 

8.1.6 ไฟล์เสียง 

คลิก [การจดัการพื้นฐาน]> [ไฟลเ์สียง]> [ใหม่]: 
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คุณสามารถอปัโหลดเสียงจากทอ้งถิ่น ไฟลต์อ้งอยูใ่นรูปแบบ wav หรือ mp3 และตอ้งไม่เกิน 10MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 การจัดการอ านาจ 

8.2.1 ผู้ใช้ 

เพิ่มผูใ้ชใ้หม่และใชร้ะดบัส าหรับผูใ้ชใ้นระบบ 

1. คลิก [System Management]> [Authority Management]> [User]> [New]: 
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ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ช่ือผู้ใช้: อกัขระใด ๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 30 

รหัสผ่าน: ความยาวตอ้งมากกว่า 4 หลกัและนอ้ยกวา่ 18 หลกั รหัสผ่านเร่ิมตน้คือ 111111 

สถานะ: เปิดหรือปิดการใชง้านผูใ้ชเ้พื่อใชง้านระบบ 

สถานะผู้ใช้ขั้นสูง: เปิดหรือปิดผูใ้ชเ้พื่อให้มีระดบัของผูใ้ชข้ั้นสูง 

บทบาท: คุณตอ้งก าหนดบทบาทตามที่อธิบายไวใ้นบทบาท 

แผนกรับรองความถูกต้อง: หากไม่มีการเลือกแผนกผูใ้ชจ้ะมีสิทธ์ิของแผนกทั้งหมดตามค่าเร่ิมตน้ 

อนุญาตพื้นที่: ไม่ไดเ้ลือกพื้นที่หมายความว่าผูใ้ช้มีสิทธ์ิในพื้นที่ทั้งหมดตามค่าเร่ิมตน้ 

อีเมล: พิมพอ์ีเมลของคุณในรูปแบบที่ถกูตอ้ง 

ช่ือจริง: พิมพ์ช่ือยอ่ของคุณ 

2. หลงัจากแกไ้ขแลว้ใหค้ลิก [OK] เพื่อท าการเพิ่มผูใ้ชใ้ห้เสร็จส้ินจากนั้นผูใ้ชจ้ะปรากฏในรายการ 

คลิก [แกไ้ข] หรือ [ลบ] ตามตอ้งการ 

8.2.2 บทบาท 

เม่ือใชร้ะบบผูใ้ชข้ั้นสูงจ าเป็นตอ้งก าหนดระดบัต่างๆให้กบัผูใ้ชใ้หม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่าผูใ้ชท้ีละคนคุณสามารถก าหนดบทบาทโดยมีระดบัเฉพาะในการจดัการบทบาทและก าหนดบทบาทที่เหมาะสม

ให้กบัผูใ้ชเ้ม่ือเพิ่มผูใ้ช ้ผูใ้ชข้ั้นสูงมีทุกระดบัสามารถก าหนดสิทธ์ิให้กบัผูใ้ชใ้หม่และก าหนดบทบาท (ระดบั) ที่สอดคลอ้งกนัตามขอ้ก าหนด.  

1. คลิก [System]> [Authority Management]> [Role]> [New]: 
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2. ตั้งช่ือและก าหนดสิทธ์ิส าหรับบทบาท 

 

3. คลิก [OK] เพือ่บนัทึก. 

8.3 การส่ือสาร 

8.3.1 ค าส่ังอุปกรณ์ 

คลิก [ระบบ]> [การส่ือสาร]> [ค าสั่งอุปกรณ์] รายการค าสั่งจะปรากฏขึ้น.  
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ถา้ค่าที่ส่งคืนมากกว่าหรือเท่ากบั 0 แสดงว่าค าสั่งนั้นส าเร็จแลว้ หากค่าที่ส่งคืนนอ้ยกว่า 0 ค าสั่งจะลม้เหลว 

ลา้งค าสั่ง: ลา้งรายการค าสั่ง 

ส่งออก: ส่งออกรายการค าสั่งไปยงัโลคลัโฮสต ์คุณสามารถส่งออกไปยงัไฟล ์Excel ดูรูปต่อไปน้ี 

 

8.3.2 อุปกรณ์ส่ือสาร 

คลิก [ระบบ]> [การส่ือสาร]> [อุปกรณ์ส่ือสาร] รายการอุปกรณ์จะแสดง: 
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8.3.3 การตรวจสอบการส่ือสาร 

คลิก [ระบบ]> [การส่ือสาร]> [การตรวจสอบการส่ือสาร] พอร์ตบริการอุปกรณ์และรายละเอียดจะแสดงขึ้น: 

 

Note: ขณะติดตั้ง ZKBio Access คุณตอ้งใส่หมายเลขพอร์ตใหถู้กตอ้ง. 
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พอร์ต ADMS ใชเ้พือ่เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์และพอร์ตการเขา้ถึงเวบ็ใชเ้พื่อเขา้ถึงเวบ็ไซต์. 
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ภาคผนวก 

การด าเนินงานทั่วไป 

⚫ เลือกบุคลากร 

หนา้บุคลากรที่เลอืกในระบบมีดงัต่อไปน้ี: 

 

คุณสามารถเลือกบคุลากรจากรายช่ือที่สร้างขึ้นหรือคลิก [เพิ่มเติม] เพื่อกรองตามเพศหรือแผนกก็ได ้

คลิก  เพื่อยา้ยบุคลากรทีเ่ลอืกไปยงัรายการที่เลอืก หากคุณตอ้งการยกเลิกการเคลือ่นไหวให้คลิก . 

คลิกที่ปีเพื่อเลอืกโดยคลิก หรือ .คลิกเดือนและวนัทีเ่พื่อเลือกโดยตรง. 

⚫ น าเขา้ (น าเขา้รายช่ือบุคลากรเป็นตวัอยา่ง) 

หากมีไฟลบ์ุคลากรในคอมพิวเตอร์ของคุณคุณสามารถน าเขา้สู่ระบบได ้

1. คลิก [น าเขา้]: 

 

ฟิลด์มีดงัน้ี: 

ไฟลป์ลายทาง: เลอืกไฟลท์ี่จะน าเขา้ 

2. คลิก [ตกลง]: 
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น าเขา้ขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ 

Notes: 

(1) เม่ือตารางแผนกน าเขา้ช่ือแผนกและหมายเลขแผนกตอ้งไม่ว่างเปล่าแผนกแม่ก็สามารถว่างได ้หมายเลขที่ซ ้ ากนัไม่มีผลต่อการด าเนินการสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 

(2) เม่ือน าเขา้โต๊ะส่วนตวัจ าเป็นตอ้งมีหมายเลขบคุลากร หากมีหมายเลขบุคลากรอยูแ่ลว้ในฐานขอ้มูลจะไม่มีการน าเขา้. 

⚫ ส่งออก (ดูรายช่ือบุคลากรที่ส่งออกเป็นตวัอยา่ง) 

1. คลิก [ส่งออก]: 

 

2. เลือกรูปแบบไฟลแ์ละโหมดการส่งออกทีจ่ะส่งออก คลิก [OK] 

3. คุณสามารถดูไฟลใ์นไดรฟ์ในเคร่ืองของคุณ. 

Note: 10,000 บนัทึกไดร้ับอนุญาตให้ส่งออกโดยค่าเร่ิมตน้คุณสามารถป้อนขอ้มูลดว้ยตนเองไดต้ามตอ้งการ.  

เข้าถึงประเภทเหตุการณ์ 

⚫ เหตุการณ์ปกต ิ

การเปิดหมัดปกติ: ในโหมดการตรวจสอบ [เฉพาะการ์ด] ผูท้ี่มีการ์ดเจาะระดบัประตูเปิดในช่วงเวลาที่ถกูตอ้งเปิดประตูและเรียกใชเ้หตุการณ์ปกติ 

การเปิดลายน้ิวมือแบบปกติ: ในโหมดการตรวจสอบ [เฉพาะลายน้ิวมือ] หรือ [การ์ดหรือลายน้ิวมือ] ผูท้ี่มีระดบัประตูเปิดจะกดลายน้ิวมือในช่วงเวลาที่ถกูตอ้งประตูจะเปิดและเรียกใชเ้หตุการณป์กต ิ

การเปิดการ์ดและลายน้ิวมือ: ในโหมดการตรวจสอบ [การ์ดและลายน้ิวมือ] ผูท้ี่ไดร้ับอนุญาตให้เปิดเจาะบตัรและกดลายน้ิวมือในช่วงเวลาที่ถูกตอ้งจากนั้นประตูจะเปิดและเรียกใชเ้หตุการณ์ปกต ิ

ปุ่มออกเปิด: กดปุ่ มออกเพือ่เปิดประตูภายในเขตเวลาที่ถูกตอ้งของประตูและทริกเกอร์เหตุการณ์ปกติน้ี 

ทริกเกอร์ปุ่มออก (ล็อก): ระบุเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นโดยการกดปุ่ มออกเม่ือปุ่ มออกถกูล็อค. 

เจาะในช่วงเวลาเปิดปกติ: ในช่วงเวลาเปิดปกติ (ก าหนดระยะเวลาเปิดปกติส าหรับประตูเดียวหรือส าหรับคนแรกเปิดตามปกติ) หรือผ่านการด าเนินการเปิดตามปกติจากระยะไกลบุคคลที่มีบตัรอนุญาตให้

เปิดประตูจะตอกบตัรที่มีประสิทธิภาพเม่ือเปิด ประตูเพื่อเรียกเหตุการณ์ปกติน้ี 

กดลายน้ิวมือระหว่าง โซนเวลาเปิดปกติ: ในช่วงเวลาเปิดปกติ (ก าหนดระยะเวลาการเปิดตามปกติส าหรบัประตูเดียวหรือส าหรับคนแรกทีเ่ปิดตามปกติ) หรือผ่านการด าเนินการเปิดตามปกติจากระยะไกลผูท้ี่

มีสิทธ์ิเปิดประตูจะกดลายน้ิวมือที่มีผลที่ ประตูทีเ่ปิดออกเพื่อเรียกเหตุการณ์ปกติน้ี 

คนแรก เปิดตามปกติ (บตัร Punch): ในโหมดการตรวจสอบ [เฉพาะการ์ด] บุคคลที่ไดร้ับอนุญาตให้เปิดตามปกติของบุคคลที่หน่ึงต่อยที่การตั้งค่าบุคคลที่หน่ึงตามระยะเวลาทีเ่ปิดตามปกติ (ประตูปิดอยู)่ 

และเรียกใชเ้หตุการณ์ปกติ . 

บุคคลที่หน่ึงเปิดตามปกติ (กดลายน้ิวมือ): ในโหมดการตรวจสอบ [เฉพาะลายน้ิวมือ] หรือ [บตัรบวกลายน้ิวมือ] บุคคลที่มีสิทธ์ิเปิดคนแรกตามปกติให้กดลายน้ิวมือที่การตั้งค่าคนแรกตามระยะเวลาทีเ่ปิด

ตามปกติ (ประตูคือ ปิด) และทริกเกอร์เหตุการณ์ปกติ 

บุคคลที่หน่ึงเปิดตามปกติ (บตัรบวกลายน้ิวมือ): ในโหมดการตรวจสอบ [บตัรบวกลายน้ิวมือ] บุคคลที่มีสิทธ์ิเปิดคนแรกตามปกติเจาะบตัรและกดลายน้ิวมือที่การตั้งค่าคนแรกตามระยะเวลาที่เปิดตามปกติ 
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(ประตูคือ ปิด) และทริกเกอร์เหตุการณ์ปกติ 

โซนเวลาเปิดปกติมากกว่า: หลงัจากส้ินสุดไทมโ์ซนปกติประตูจะปิดโดยอตัโนมติั 

การเปิดปกติจากระยะไกล: เม่ือตั้งค่าสถานะประตูให้เปิดตามปกติในการด าเนินการเปิดระยะไกลเหตุการณ์ปกติน้ีจะถูกทริกเกอร์ 

ยกเลกิการเปิดปกติ: เม่ือเจาะบตัรที่ถูกตอ้งหรือใชฟั้งก์ชนัการเปิดจากระยะไกลเพือ่ยกเลิกสถานะการเปิดปกติของประตูปัจจุบนัเหตุการณ์ปกติน้ีจะถกูทริกเกอร์ 

ปิดใชง้าน โซนเวลาโหมด Intraday Passage: ในร่มสถานะเปิดปกติเจาะการ์ดที่มีประสิทธิภาพห้าครั้ ง (ตอ้งเป็นผูใ้ชค้นเดียวกนั) หรือเลือก [ปิดใชง้าน โซนเวลาโหมด Intraday Passage] ในการด าเนินการ

ปิดจากระยะไกลและเหตุการณ์ปกติน้ีจะถูกทริกเกอร์ 

เปิดใชง้าน โซนเวลาโหมด Intraday Passage: หากปิดใชง้านโซนเวลาของโหมด Intraday Passage ให้เจาะการ์ดที่มีประสิทธิภาพห้าครั้ ง (ตอ้งเป็นผูใ้ชค้นเดียวกนั) หรือเลอืก [เปิดใชง้านโซนเวลาโหมด 

Intraday Passage] ในการด าเนินการเปิดระยะไกลและเหตุการณ์ปกติน้ี ถูกทริกเกอร์ 

ประตูเปิดหลายคน (เจาะ): ในโหมดการตรวจสอบ [เฉพาะการ์ด] สามารถใชก้ารรวมกนัของ หลายคน เพื่อเปิดประตูได ้หลงัจากตรวจสอบการ์ดใบสุดทา้ยแลว้ระบบจะทริกเกอร์เหตุการณ์ปกติน้ี. 

ประตูเปิดหลายคน (กดลายน้ิวมือ): ในโหมดการตรวจสอบ [เฉพาะลายน้ิวมือ] หรือ [บตัรบวกลายน้ิวมือ] สามารถใชก้ารรวมกนัหลายคนเพื่อเปิดประตูได ้หลงัจากตรวจสอบลายน้ิวมือครั้งสุดทา้ยแลว้ระบบ

จะทริกเกอร์เหตุการณ์ปกติน้ี 

ประตูเปิดหลายคน (การ์ดพร้อมลายน้ิวมือ): ในโหมดการตรวจสอบ [Card plus Fingerprint] สามารถใชก้ารรวมกนัหลายคนเพื่อเปิดประตูได ้หลงัจากตรวจสอบบตัรใบสุดทา้ยพร้อมลายน้ิวมือแลว้ระบบ

จะทริกเกอร์เหตุการณ์ปกติน้ี 

ประตูเปิดรหัสผ่านชุด: รหัสผ่านฉุกเฉิน (หรือที่เรียกว่ารหัสผ่านขั้นสูง) ที่ตั้งไวส้ าหรับประตูปัจจุบนัสามารถใชส้ าหรับเปิดประตูได ้เหตุการณ์ปกติน้ีจะเกิดขึ้นหลงัจากตรวจสอบรหัสผ่านฉุกเฉินแลว้ 

ประตูเปิดในช่วงเวลาเปิดตามปกติ: หากประตูปัจจุบนัถูกก าหนดให้เป็นช่วงเวลาเปิดตามปกติประตูจะเปิดโดยอตัโนมตัิหลังจากหมดเวลาเร่ิมตน้ที่ตั้งไวแ้ละเหตุการณ์ปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

นายการเช่ือมโยงถูกทริก: หลงัจากการก าหนดค่าการเช่ือมโยงมีผลเหตุการณ์ปกติน้ีจะถกูทริกเกอร์ 

ยกเลกิการเปิด: เม่ือผูใ้ชย้กเลกิสัญญาณเตือนของประตูที่เก่ียวขอ้งส าเร็จเหตุการณ์ปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

การเปิดจากระยะไกล: เม่ือผูใ้ชเ้ปิดประตูโดย [Remote Opening] ส าเร็จเหตุการณ์ปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

การปิดระยะไกล: เม่ือผูใ้ชปิ้ดประตูโดย [การปิดระยะไกล] ส าเร็จเหตุการณ์ปกติน้ีจะถกูกระตุน้ 

เปิดเสริมเสริม: ในการตั้งค่าการเช่ือมโยงหากผูใ้ชเ้ลอืก Auxiliary Output for Output Point เลอืก Open for Action Type เหตุการณ์ปกติน้ีจะถูกทริกเกอร์เม่ือการตั้งค่าการเช่ือมโยงมีผล 

ปิดเอาตพ์ุตเสริม: ในการตั้งค่าการเช่ือมต่อหากผูใ้ชเ้ลือกเอาตพ์ุตเสริมส าหรับจุดเอาตพ์ุตเลือกปิดส าหรับประเภทการด าเนินการหรือปิดเอาตพ์ุตเสริมที่เปิดโดย [การตั้งค่าประตู]> [ปิดเอาตพ์ุตเสริม] 

เหตุการณ์ปกติน้ีจะถกูทริกเกอร์ 

ประตูเปิดอยา่งถกูตอ้ง: เม่ือเซ็นเซอร์ประตูตรวจพบว่าประตูถูกเปิดอยา่งถูกตอ้งท าให้เกิดเหตุการณ์ปกติน้ี 

ประตูปิดอยา่งถูกตอ้ง: เม่ือเซ็นเซอร์ประตูตรวจพบว่าประตูปิดสนิทแลว้จะท าให้เกิดเหตุการณ์ปกติน้ีขึ้น 

จุดอินพุตเสริมถูกตดัการเช่ือมต่อ: จะถูกทริกเกอร์จดุอินพุตเสริมจะถกูตดัการเช่ือมต่อ 

จุดอินพุตเสริมลดัวงจร: เม่ือจุดอินพุตเสริมลดัวงจรให้เรียกเหตุการณ์ปกติน้ี 

การเร่ิมตน้อุปกรณ์: จะถูกทริกเกอร์หากอุปกรณ์เร่ิมท างาน (เหตุการณ์ของอุปกรณ์ PULL น้ีจะไม่ปรากฏในการตรวจสอบแบบเรียลไทมแ์ละสามารถดูไดใ้นบนัทึกเหตุการณ์ของรายงานเท่านั้น) 

⚫ เหตุการณ์ผิดปกต ิ

ช่วงเวลาชกสั้นเกินไป: เม่ือช่วงเวลาระหว่างการชกสองครั้งนอ้ยกว่าช่วงเวลาที่ก าหนดเหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

ช่วงเวลาการกดลายน้ิวมือสั้นเกินไป: เม่ือช่วงเวลาระหว่างการกดลายน้ิวมือสองน้ิวนอ้ยกว่าช่วงเวลาที่ตั้งไวเ้หตุการณ์ผิดปกติน้ีจะเกิดขึ้น 

Door Inactive Time Zone (Punch Card): ในโหมดการตรวจสอบ [Only Card] หากผูใ้ชท้ี่มีการอนุญาตให้เปิดประตู แต่ไม่อยูใ่นช่วงเวลาที่มีประสิทธิผลของประตูเหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

โซนเวลาที่ไม่ใชง้านประตู (กดลายน้ิวมือ): หากผูใ้ช้มีสิทธ์ิเปิดประตูให้กดลายน้ิวมือ แต่ไม่อยูใ่นช่วงเวลาที่มีผลของประตูเหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถูกเรียก 



 

คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

โซนเวลาที่ไม่ใชง้านประตู (ปุ่ มออก): หากผูใ้ชท้ี่ไดร้ับอนุญาตให้เปิดประตูให้กดปุ่ มออก แต่ไม่อยูใ่นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพเหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

เขตเวลาที่ไม่ถูกตอ้ง: หากผูใ้ชท้ี่ไดร้ับอนุญาตให้เปิดประตูเจาะในช่วงเวลาทีไ่ม่ถูกตอ้งเหตุการณ์ที่ผิดปกติน้ีจะเกิดขึ้น 

การเขา้ถึงที่ผิดกฎหมาย: หากการ์ดที่ลงทะเบยีนโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากประตูปัจจุบนัถูกเจาะเพือ่เปิดประตูเหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะเกิดขึ้น 

Anti-Passback: เม่ือ anti-pass back มีผลเหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

Interlock: เม่ือกฎการประสานมีผลเหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

Multi-Person Verification (Punching): เม่ือการรวมกนัหลายคนเปิดประตูการตรวจสอบการ์ดกอ่นหนา้สุดทา้ย (ไม่ว่าจะยืนยนัหรือไม่ก็ตาม) เหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

การยืนยนัหลายคน (กดลายน้ิวมือ): ในโหมดการตรวจสอบ [เฉพาะลายน้ิวมือ] หรือ [บตัรหรือลายน้ิวมือ] เม่ือการรวมหลายคนเปิดประตูการตรวจสอบลายน้ิวมือก่อนการตรวจสอบครั้ งสุดทา้ย (ไม่ว่าจะ

ยืนยนัหรือไม่ก็ตาม) เหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะ ถูกทริกเกอร์ 

บตัรที่ไม่ไดล้งทะเบยีน: หากบตัรปัจจุบนัไม่ไดล้งทะเบียนในระบบเหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะเกิดขึ้น 

ลายน้ิวมือที่ไม่ไดล้งทะเบียน: หากไม่ไดล้งทะเบยีนลายน้ิวมือปัจจุบนัหรือมีการลงทะเบยีน แต่ไม่ไดซิ้งโครไนซ์กบัระบบเหตุการณ์ที่ผิดปกติน้ีจะถกูกระตุน้ 

การเปิดประตูหมดเวลา: หากประตไูม่ปิดภายในเวลาหน่วงเวลาที่ก าหนดหลงัจากเปิดเซ็นเซอร์จะตรวจจบัและกระตุน้เหตุการณ์ผิดปกติน้ี 

บตัรหมดอาย:ุ หากบุคคลที่มีระดบัการเขา้ถงึประตูเจาะหลงัจากเวลาที่มีประสิทธิภาพของการควบคุมการเขา้ถึงและไม่สามารถตรวจสอบไดเ้หตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

ลายน้ิวมือหมดอาย:ุ หากบุคคลที่ไดร้บัอนุญาตให้เขา้ใชป้ระตูกดลายน้ิวมือหลงัจากเวลาที่มีผลของการควบคุมการเขา้ถงึและไม่สามารถตรวจสอบไดเ้หตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

ขอ้ผิดพลาดของรหัสผ่าน: หากใชโ้หมดการตรวจสอบ [Card plus Password] รหัสผ่านข่มขู่หรือรหัสผ่านฉุกเฉินเพื่อเปิดประตูเหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถกูกระตุน้ 

ไม่สามารถปิดประตูในช่วงเวลาเปิดปกติ: หากประตูปัจจุบนัอยูใ่นสถานะเปิดปกติ แต่ผูใ้ชไ้ม่สามารถปิดไดโ้ดย [การปิดจากระยะไกล] เหตุการณ์ที่ผิดปกติน้ีจะถูกกระตุน้ 

ขอ้ผิดพลาดของโหมดการตรวจสอบ: หากผูใ้ชเ้ปิดโหมดประตูไม่สอดคลอ้งกบัที่ตั้งไวส้ าหรบัประตูปัจจุบนัเหตุการณ์ผิดปกติน้ีจะถกูกระตุน้ 

การยืนยนัหลายคนลม้เหลว: เม่ือการรวมหลายคนเปิดประตูการตรวจสอบจะลม้เหลวและท าให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติน้ี. 

 

⚫ เหตุการณ์เตือนภยั 

Duress Password Opening Door: ใชร้หัสผ่าน duress ของประตูปัจจุบนัเพือ่ยืนยนัว่าส าเร็จและเรียกเหตุการณ์การเตือนน้ี 

Duress Fingerprint Opening Door: ใชล้ายน้ิวมือข่มขู่ของประตูปัจจบุนัเพื่อยืนยนัว่าส าเร็จและเรียกใชเ้หตุการณ์การเตือนน้ี 

Duress Opening Door Alarm: ใชร้หัสผ่าน duress หรือชุดลายน้ิวมือ duress ส าหรับประตูปัจจุบนัเพือ่ยืนยนัความส าเร็จและเรียกใชเ้หตุการณ์การเตือนน้ี 

เปิดโดยไม่ตั้งใจ: ยกเวน้เหตุการณ์ปกติทั้งหมดหากเซ็นเซอร์ประตูตรวจพบว่าประตูเปิดอยูแ่ละเหตุการณ์สัญญาณเตือนน้ีจะถูกกระตุน้ 

หมดเวลาเปิดประตู: เหตุการณ์ที่น่าตกใจน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือพวกเขาเปิดประตไูม่ไดล้็อคเม่ือเวลาปิดประต ู

สัญญาณเตือนแบบป้องกนัการงดัแงะ: เหตุการณ์ทีน่่าตกใจน้ีจะเกิดขึ้นเม่ืออุปกรณ์ AIO ถูกดดัแปลง 

การเช่ือมต่อเซิร์ฟเวอร์ลม้เหลว: เหตุการณ์เตือนภยัน้ีจะถูกทริกเกอร์เม่ืออุปกรณ์ถูกตดัการเช่ือมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ 

ไฟหลกัดบั: เหตุการณ์คอนโทรลเลอร์ Inbio5 ซีรีสปิ์ดเคร่ืองภายนอก 

แบตเตอร่ีหมด: เหตุการณ์คอนโทรลเลอร์ Inbio5 ซีรีส์, การปิดเคร่ืองแบตเตอร่ีในตวั 

การเตือนการ์ดไม่ถูกตอ้ง: เหตุการณ์การเตือนจะทริกเกอร์เม่ือการ์ดที่ไม่ถูกตอ้งรูดห้าครั้งติดต่อกนั 

หมายเหตุ: ผูใ้ชส้ามารถปรับแต่งระดบัของแต่ละเหตุการณ์ (ปกติผิดปกติและสัญญาณเตือน)  


