
BioTime 8.0 Thai version

คู่มือการใช้งานเบ้ีองต้น

เวอร์ช่ัน : 1.0

วันท่ี : มิถุนายน 2019

ซอฟต์แวร์เวอร์ช่ัน : 8.0 (Build : 20190120) หรือ สูงกว่า



ข้ันตอนติดต้ังซอฟต์แวร์ BioTime 8.0 

1. คลิกขวา setup.exe และเลือก run as 
administrator

2. คลิก เร่ิมต้น



ข้ันตอนติดต้ังซอฟต์แวร์ BioTime 8.0 

3. คลิก ถัดไป

4. เลือกไดร์ฟส าหรับติดต้ัง

5. คลิก ท าต่อ >



6. แก้ไขพอร์ตท่ีต้องการ

7. คลิก ท าต่อ >

8. คลิก ท าต่อ >

ข้ันตอนติดต้ังซอฟต์แวร์ BioTime 8.0 



ข้ันตอนติดต้ังซอฟต์แวร์ BioTime 8.0 

10. คลิก เสร็จ

9. คลิก ติดต้ัง



ลงทะเบียน License Biotime 8.0

1. คลิก

3. ผู้ใช้ : admin
รหัสผ่าน : admin
คลิก ยืนยัน

2. เก่ียวกับ 4. เปิดใช้งานออนไลน์

5. กรอกข้อมูลและเลือก
ไฟล์ License 6. คลิก ท างาน

7. คลิก ยืนยัน

8. ลงทะเบียนเรียบร้อย



ต้ังค่าฟิกไอพีคอมพิวเตอร์ 



ต้ังค่าหน้าเคร่ืองส าหรับก าหนดค่าไอพีของซอฟต์แวร์

1. คลิก เมนู
2. คลิก ต้ังค่า
การส่ือสาร

3. คลิก ต้ังค่า
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์

4. ใส่ไอพีของ
ซอฟต์แวร์

5. ใส่พอร์ตของ
ซอฟต์แวร์



เข้าสู่ระบบของซอฟต์แวร์

1. กรอก ท่ีอยู่ http://127.0.0.1:8080

2. ล็อกอินผู้ใช้
ช่ือผู้ใช้ : admin
รหัสผ่าน : admin

3. คลิก ล็อกอิน



ก าหนด พ้ืนท่ี (โซน)

1. คลิก พนักงาน

2. คลิก องค์กร

3. คลิก พ้ืนท่ี

4. คลิก เพ่ิม

4. เพ่ิมพ้ืนท่ี (โซน)ของอุปกรณ์
รหัส : 2 หรือรหัสอ่ืน
ช่ือ : ZKTeco หรือช่ืออ่ืน



เพ่ิมอุปกรณ์

1. คลิก อุปกรณ์

2. คลิก อุปกรณ์

3. คลิก อุปกรณ์ท่ีต้องการเช่ือมต่อ
4. ข้อมูลของอุปกรณ์
1. หมายเลขเคร่ือง : ตรวจสอบจากอุปกรณ์
2. ท่ีอยู่ไอพี : ไอพีอุปกรณ์
3. ช่ืออุปกรณ์ : เช่น G3 หรือต้องการช่ืออ่ืน
4. โซนเวลา : Etc/GMT+7
5. พ้ืนท่ี (โซน) : เลือกโซนท่ีก าหนด



ต้ังค่าการถ่ายโอนข้อมูลอุปกรณ์

1. คลิก อุปกรณ์

2. คลิก การถ่ายโอนข้อมูล

3. ตัวเลือกการถ่ายโอนข้อมูล
อัพโหลดข้อมูลผู้ใช้ : ส่งข้อมูลผู้ใช้จากเคร่ืองไปยังซอฟต์แวร์
อัพโหลดธุรกรรม : ส่งรายการบันทึกจากเคร่ืองไปยัง
ซอฟต์แวร์
ซิงค์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์ : ส่งข้อมูลท้ังหมดของซอฟต์แวร์ไป
ยังเคร่ือง



ก าหนด แผนก

1. คลิก แผนก

3. กรอกข้อมูลเพ่ิมแผนก
รหัส : รหัสของแผนก
ช่ือ :  ช่ือแผนกท่ีต้องการ

2. คลิก เพ่ิม

4. แผนกท่ีก าหนดไว้ท้ังหมด



ก าหนด ต าแหน่ง

1. คลิก แผนก

3. กรอกข้อมูลเพ่ิมแผนก
รหัส : รหัสของต าแหน่ง
ช่ือ : ช่ือต าแหน่ง

2. คลิก เพ่ิม

4. ต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ท้ังหมด



ก าหนดพนักงาน

1. คลิก แผนก

2. คลิก เพ่ิม

3. โปรไฟล์ของพนักงาน
หมายเลขพนักงาน : รหัสพนักงาน
ช่ือจริง : ช่ือพนักงาน
บัตร : รหัสบัตร
ต าแหน่ง : ต าแหน่งพนักงาน
แผนก : แผนกพนักงาน
พ้ืนท่ี : พ้ืนท่ี(โซน) ส่งข้อมูลไปท่ีโซนน้ัน

4. กรอกข้อมูลเพ่ิมเติม



ช่ือกะท างาน

เข้างานได้ก่อนก่ีโมง

เวลาเข้างาน

เข้างานช้าสุดถึงก่ีโมง

มาสายได้ก่ีนาที

เร่ิมออกงานได้เวลาก่ีโมง

เวลาเลิกงาน

ออกงานช้าสุดได้ก่ีโมง

ออกงานก่อนได้ก่ีนาที

1. เลือก ตารางเวลา

2. เลือก เพ่ิมตารางเวลา
3. ก าหนดตารางเวลาท างาน

ก าหนดตารางเวลาท างาน

เลือก ยืนยัน



ก าหนดกะท างาน

1. เลือกกะงาน

2. เลือก เพ่ิมกะท างาน 3. ก าหนดตารางเวลาท างาน

ช่ือกะท างาน

เลือก ตารางเวลา

เลือก วันท างาน

เลือก ยืนยัน



ก าหนดตารางเวลาท างานของพนักงาน

1. เลือกกะงาน

2. เลือก เพ่ิมก าหนดการ
3. ก าหนดข้อมูลตารางเวลาพนักงาน

เลือก ช่ือพนักงาน เลือก กะท างาน

เลือก ตารางเวลา

ก าหนดวันท่ีและ
วันท่ีส้ินสุด

เลือก ยืนยัน



รายการบันทึก และส่งออกข้อมูล

1. เลือก การ
ท าธุรกรรม

2. รายงานข้อมูลท้ังหมด 3. เลือก ส่งออก

4. เลือก ส่งออก
ส่งออก CSV , PDF
, Excel , TXT


