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บทนา
คาชีแ้ จง
บริษัท วันอะกรี จากัด ผู้นาเทคโนโลยีระบบแสกนนิ ้วที่ทนั สมัยในปั จจุบนั ผลิตระบบซอฟแวร์เพื่อใช้ กบั ระบบ
Human Resource (HR) ทังในเรื
้ ่องของระบบลงเวลาทางาน การคานวณเวลา และระบบการจัดการเครื่องสแกนลายนิ ้วมือ
ภายไต้ ชื่อ E-Log Time ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ หน่วยงานหรือบุคคลใดที่ไม่ได้ รับอนุญาตทาสาเนา ถอดรหัส แปล
คู่มือ โอนบางส่วนหรือทังหมดของเนื
้
้อหา ในรูปแบบใดหรือโดยวิธีใด ๆ (เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายเอกสาร บันทึก ฯลฯ) สาหรับ
การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หรือใช้ สาหรับการอื่นใด สามารถติดตามโปรแกรมอัพเดทได้ ที่เว็บ http://www.fingerthailand.com
หรือทางอีเมลล์ fingerthaialnd@hotmail.com ได้ อย่างเดียวเท่านัน้

คู่มือนี ้หรือตัวโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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 ความต้ องการของระบบ
ความต้ องการของโปรแกรม e-Log Time
1.1 ความต้ องการด้ านฮาร์ ดแวร์
1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
- หน่วยประมวลผล Intel Pentium 800 Mhz. ขึ ้นไป ( หรือเทียบเท่า)
- หน่วยความจา (Ram) 256 MB
- พืน้ ที่ของฮาร์ดดิสค์ 50 MB สาหรับติดตังโปรแกรม
้
ที่ว่างขณะทางานอย่างน้ อย 60 MB
(เนื ้อที่ในการเก็บข้ อมูลขึ ้นอยู่กบั ปริมาณของข้ อมูลที่บนั ทึก)
1.1.2 เครื่องพิมพ์
- ได้ ทกุ ชนิด ทัง้ Dot Matrix, Inkjet, Laser หรือเครื่องพิมพ์ในระบบแลน(Share Printer)
1.1.3 เครื่องสารองไฟฟ้า
- เพื่อป้องกันข้ อมูลเสียหาย ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้ อง เช่น ไฟดับ
1.2 ความต้ องการด้ านซอฟต์ แวร์
-

ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ Windows 7 ขึ ้นไป
Microsoft Dot net Framework 4.0 (สาหรับ Windows XP)
Microsoft Office 2003 ขึ ้นไป (สาหรับต้ องการส่งออก Excel ไม่รองรับ Office 365)
ระบบฐานข้ อมูล Access 2000 (สาหรับระบบ Stand alone)
ระบบฐานข้ อมูล SQL Server 2008 ขึ ้นไป (สาหรับการใช้ งานแบบหลายๆคนพร้ อมกัน)
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 ข้ อควรระวังในการติดตัง้ โปรแกรมและใช้ งาน
1. ก่อนใช้ งานโปรแกรมผู้ใช้ จะต้ องทาการติดตังโปรแรมให้
้
เรียบร้ อยแล้ วต้ องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
2. แผนกที่ผ้ ใู ช้ ห้ามลบและแก้ ไขชื่อโดยเด็ดขาดคือแผนก “เริ่มต้ นข้ อมูล”
3. เนือ่ งจากโปรแกรม E-Log Time ทามาเพื่อ Support กับ Hardware หลายๆรุ่นดังนันในการเพิ
้
่มเครื่องใหม่ทกุ ครัง้
ต้ องเลือก ประเภทของเครื่องบันทึกเวลาให้ ตรงกับรุ่น BAND/SERIES ในหน้ าตอนลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
4. การคานวณรายงานหรือการทารายงานจะไม่แสดงข้ อมูลใด ๆ หากไม่มีการทาการ
4.1 ตังตารางเวลา
้
4.2 ตังกะการท
้
างาน
4.3 กาหนดกะให้ กบั พนักงานแต่ละคน
แต่โดยปรกติโปรแกรมจะดาเนินการจัดตังกะให้
้
ใช้ ได้ 3 เดือนหลังจากนันต้
้ องจัดตังเองได้
้
ตามต้ องการไม่ว่าจะ
เป็ นการตังกะไว้
้
ก่อนล่วงหน้ าหรือย้ อนหลังได้ ตามต้ องการ
5. การคานวนเงินเดือนให้ ทาการคานวนเวลาก่อนเป็ นอันดับแรก แล้ วค่อยทาการคานวณเงินเดือน
6. เมื่อจาเป็ นต้ องลงวินโดร์ใหม่ให้ เก็บโฟลเดอร์ DBASE ไว้ เพื่อข้ อมูลพนักงานจะได้ ไม่เสียหายไป
หากลืมจาเป็ นต้ องพิมพ์ ใหม่หรือนาเข้ าจากไฟล์โปรแกรม ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ C:/Programfile(x86)/E-Log
Time/DBASE
7. บางฟั งก์ชนั อาจจะมีค่าบริการลองสอบถามข้ อมูลทางเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริการ
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3.ความสามารถของโปรแกรม
ระบบโปรแกรม E-Time มีฟังก์ฟรีให้ ใช้ ดงั ต่อไปนี ้
 เก็บข้ อมูลพนักงานสาหรับฝ่ ายบุคคล
 เก็บข้ อมูลวันหยุดต่างๆ
 เก็บข้ อมูลการลางาน
 บันทึกเวลาทางาน
 คานวณเวลามาทางาน
 ส่งออกข้ อมูล Text file,Csv
 จัดการระบบลายนิ ้วมือผ่านเครื่องสแกนลายนิ ้วมือ
 ดาวน์โหลดและอัพโหลดข้ อมูลลายนิ ้วมือ
 จัดการระบบควบคุมประตู
ส่วนฟั งชันก์นี ้อาจมีค่าบริการ
 คานวณเงินเดือน
 การส่งประกันสังคม
 การส่งข้ อมูลระบบออนไลน์
 รายงานสรุปการทางานทังปี
้
 ระบบฐานข้ อมูลแบบเครือข่าย
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4.การติดตัง้
เมื่อท่านได้ แผ่นโปรแกรมจะประกอบไปด้ วยโปรแกรมดังต่อไปนี ้
4.1 เมื่อนาแผ่น CD ที่ได้ มาพร้ อมกับหนังสือ “คู่มือการใช้ งานโปรแกรม E-Log Attendance Management ” ใส่เข้ าไป
ในDrive CD-ROM ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ วรอจนกว่าหน้ าจอติดตังโปรแกรมรั
้
นขึ ้นมาโดยอัตโนมัต(ิ หาก
โปรแกรมชุดการติดตังไม่
้ รันขึ ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้ เข้ าไปที่ Drive CD-ROM นัน้ แล้ ว ดับเบิลคลิกหรือ คลิกขวาแล้ ว
เลือก “Explorer” แล้ วหาไฟล์ที่ชื่อว่า Setup.exe จากนันดั
้ บเบิลคลิกเพื่อเริ่มการติดตังตั
้ วโปรแกรม) หลังจากที่
โปรแกรมชุดติดตังรั้ นขึ ้นมา หรือหลังจากดับเบิลคลิกไฟล์ที่ชื่อ Setup.exe แล้ ว โปรแกรมจะติดตังโปรแกรมพื
้
้นฐาน
เช่น Microsoft Frameworks 3.5 และ Crystal Reportให้ หากเครื่องมีอยู่แล้ วจะขึ ้นหน้ าต่างเริ่มการติดตัง้

4.2 โปรแกรมจะเข้ าสู่เริ่มการติดตัง้ โปรแกรมจะแจ้ งการปิ ดโปรแกรมอื่นๆ เพื่อลดปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการติดตัง้
หลังจากนันคลิ
้ ก “ถัดไป>”
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4.3 โปรแกรมจะเข้ าสู่เริ่มการติดตัง้ โปรแกรมจะแจ้ งการปิ ดโปรแกรมอื่นๆ เพื่อลดปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการติดตัง้
หลังจากนันคลิ
้ ก “ถัดไป>”

4.4 เลือกตาแหน่งการติดตังโปรแกรม
้
E-LogAttendance Management ซึ่งตาแหน่งดังกล่าวหมายถึงตาแหน่งที่อยู่
ของไฟล์ต่างๆรวมถึงไฟล์ฐานข้ อมูล โดยทัว่ ไปจะใช้ ที่ C:\Program Files\E-LogAttendance Management V.1.5 \
แต่หากผู้ใช้ ต้องการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งสามารถทาได้ โดยคลิกที่ปมุ่ “เปลี่ยนโฟลเดอร์”
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4.5 โปรแกรมจะแสดงให้ ทราบว่าติดตังโปรแกรมลงที
้
่ตาแหน่งโฟลเดอร์เป้าหมาย และกลุ่มตาแหน่งของโปรแกรม
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4.6 โปรแกรมจะเริ่มทาการติดตังไฟล์
้ โปรแกรม

4.7 เมื่อโปรแกรมติดตังเสร็
้ จเรียบร้ อย ให้ คลิกปุ่ ม “เสร็จสมบูรณ์ ” เพื่อเสร็จสิ ้นการติดตังโปรแกรมหากมี
้
การเปลี่ยนเครื่อง
ลงใหม่ให้ ทาการ Copy โฟลเดอร์ DBASE ไว้ อย่างเดียวเพื่อที่จะป้องกันข้ อมูลเก่ามิให้ สญ
ู หาย ไม่อย่างนันอาจจะ
้
ต้ องมาบันทึกข้ อมูลต่างๆของพนักงานใหม่อีกครัง้ ส่วนตัวโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ ที่หน้ าเว็บ
www.fingerthailand.com เท่านัน้
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5 ลงทะเบียนโปรแกรม
หลังจากทาการติดตังขั
้ นตอนต่
้
อไปเป็ นการลงทะเบียนโปรแกรมเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างสมบูรณ์
การลงทะเบียนให้ เข้ าไปที่เว็บไซต์ http://www.fingerthailand.com/keylogin/login.aspx
5.1 เปิ ดโปรแกรมที่ติดตังแล้
้ วไปที่เมนู “ช่วยเหลือ”>ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

เข้ าเว็บไซต์ http://www.fingerthailand.com เลือกเมนู “ลงทะเบียน” เมื่อเปิ ดเว็บไซต์ไปที่เมนูลงทะเบียนโปรแกรม
ดังรูป สาหรับหน้ านี ้ให้ ใส่รหัสซีเรียลของเครื่องสแกนลายนิ ้วมือซึ่งจะอยู่ ข้ างกล่อง หรือ หลังเครื่องสแกนนิ ้ว หรือ กด
เข้ าไปดูในตัวเครื่องในเมนูข้อมูลเครื่อง
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5.2 เมื่อกรอกข้ อมูลแล้ วเข้ าสู่ระบบขอซีเรียล ก็จะปรากฏหน้ าต่างให้ กรอกรายละเอียดการขอรหัส ดังนี ้
บริ ษัท คือ บริ ษัทผู้ขอลงทะเบียน
รหัสจากโปรแกรม คือ รหัสที่ได้ จากโปรแกรม ให้ เปิ ดโปรแกรม E-Log Time แล้ วไปที่เมนู
ช่วยเหลือ>ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (รหัสจะมีลกั ษณะดังนี ้ AE103EE ประมาณนี ้แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน )
รหัสสาหรั บ Active คือ เมื่อกดปุ่ ม “ขอรหัสลงทะเบียน” ก็จะได้ ประมาณนี ้ (+WpEsNPgimCirKWx7XNFvg==)

หลังจากนันให้
้ ทาการ ก๊ อปปี ้ ซีเรียลจากตัวโปรแกรมที่ลงไว้ ก่อนหน้ านี ้มาใส่ในช่อง “รหัสจากโปรแกรมแรม” แล้ วกด
ปุ่ ม ขอรหัสลงทะเบียน แล้ วจะได้ รหัสมาใหม่อีกชุด สาหรับ Active แล้ ว ก๊ อปปี ไ้ ปใส่ในตัวโปรแกรมบันทึกแล้ วปิ ด
เปิ ดโปรแกรมใหม่เท่านี ้ก็เสร็จเรียบร้ อย
ดังตัวอย่างด้ านล่างนี ้
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6 การใช้ งานโปรแกรม
เมื่อลงทะเบียนโปรแกรมเรียบร้ อยแล้ ว เริ่มต้ นการใช้ งานโปรแกรมได้ เลย โดยที่ ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน รอโปรแกรม
โหลดสักครู่ …….

หลังจากนันโปรแกรมจะแสดงหน้
้
าต่างดังต่อไปนี ้

1

2

3

โปรแกรมจะแสดง ฮอตเมนู ซึ่งเรียงตามรายการต่อไปนี

4

5

6
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1.แฟ้ ม
ตังค่
้ าทัว่ ไปเป็ นการตังค่
้ าระบบเบื ้องต้ นเดิมที ระบบจะมีการตังค่
้ ามาเป็ นพื ้นฐานอยู่แล้ วท่านสามารถทาการแก้ ไขใน
รูปแบบของบริษัทของท่านเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมต่อการใช้ งานและง่ายต่อการจัดการข้ อมูล มีรายการเมนู
ดังต่อไปนี ้

6.1 ข้ อบริษัท การตังค่
้ าข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทท่านสามารถแก้ ไขปรับเปลี่ยนเป็ นข้ อมูลบริษัทของท่านได้ ปรกติ ข้ อมูล
เหล่านี ้จะมีผลในการแสดงรายงานหรือสลิปเงินเดือนตอนทารายงานด้ วย ดังนันเพื
้ ่อให้ การแสดงสลิปเงินเดือนหรือ
รายงานควรใส่ให้ ครบส่วนอันใหนไม่มีก็ไม่จาเป็ นต้ องใส่ก็ได้
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6.2 ข้ อมูลแผนก การกาหนดแผนกเพื่อให้ จดั การหมวดหมู่พนักงานของแต่ละแผนกได้ ถกู ต้ อง และง่ายต่อการเลือก
พนักงานในการแก้ ไขหรือคานวนเวลาทางาน

เพิ่มแผนก :เพิ่มแผนกใหม่ให้ คลิกปุ่ ม “เพิ่ม” แล้ วพิมพ์ชื่อแผนกลงในช่องว่างแล้ วกดปุ่ ม “บันทึก”
แก้ ไขแผนก:การแก้ ไขชื่อแผนกนันให้
้ เลือกรายชื่อแผนก/ฝ่ าย ก่อนแล้ วกดปุ่ ม”แก้ ไข” เมื่อแก้ ไขเสร็จแล้ ว กดปุ่ ม “บันทึก”
การลบ:คลิกที่แผนกต้ องการลบแล้ วกดปุ่ ม “ลบ” จะมีข้อความแจ้ งเตือนก่อนทุกครัง้ เมื่อตอบยืนยันแล้ วแผนกนันๆก็
้ จะ
ถูกลบไป ส่วนพนักงานที่สงั กัดอยู่ในแผนกที่ลบก็จะย้ ายอัติโนมัติไปที่ ”แผนกเริ่มต้ น”เสมอ
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การย้ ายพนักงาน:ลากเม้ าส์คลุมรายชื่อพนักงาน หรือต้ องการเลือกที่ละคนโดยการกด Ctrl ที่แป้นคีย์บร์ อดแล้ วคลิก

เลือกทีละคนเมื่อครบแล้ วกดปุ่ ม “ย้ ายพนักงาน” จะแสดงหน้ าต่างดังรูปแล้ วลือกแผนกได้ ตามต้ องการ
6.3 การบันทึกตาแหน่งงาน
การบันทึกตาแหน่งให้ พนักงานนันจะจั
้ ดกันเป็ นหมวดตามแผนกที่เราสร้ างไว้ ก่อนหน้ านี ้สามารถเพิ่มตาแหน่งงานได้
ไม่จากัด ก่อนเพิ่มเลือแผนกที่ต้องการก่อนที่จะระบุตาแหน่งงานของพนักงาน
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6.4 จัดการประเภทการลางาน
การทาทะเบียนประเภทการลาของพนักงงานสามารถได้ ไม่จากัดปรเภทโดยเลือกไปที่เมนู “จัดการประเภทการลง”
จะแสดงเป็ นหน้ าต่างใหม่ขึ ้นมาเพื่อใช้ จดั การบันทึกแก้ ไข ลบ ประเภทการลาได้ เลยดังรูปด้ านล่างนี ้

 การเพิ่ม เลือกที่ “เพิ่มใหม่” แล้ วกรอกข้ อมูลรหัสการลา (ห้ ามซ ้ากัน) กรอกประเภทการลา แล้ วเลือกไป
ที่ปมุ่ “บันทึก” เพื่อบันทึกประเภทการลาของพนักงาน
 การแก้ ไข คลิกที่ประเภทการลาที่มีอยู่ในตาราง แล้ วคลิกเลือก “แก้ ไข” แล้ วเปลี่ยนแปลงประเภทการ
การลาแล้ วเลือกไปที่ปมุ่ “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ ไขประเภทการลาของพนักงาน
 การลบ การลบข้ อมูลประเภทการลาออกจากตารางให้ ทาการคลิกเลือกในตาราง “ลบ” โปรแกรมจะ
สอบถามว่า ต้ องการลบข้ อมูลหรือไม่ แล้ วคลิกปุ่ ม ตกลงเพื่อยืนยันการลบข้ อมูล
6.5 จัดการวันหยุดประจาปี
การทาทะเบียนวันหยุดประจาปี สาหรับพนักงงานสามารถได้ ไม่จากัดตามตารางวันหยุดของแต่ละบริษัทใน
แต่ละปี โดยเลือกไปที่เมนู “วันหยุดประจาปี ” จะมีผลในการคานวน โอที อัตราตัวคูณค่าแรงในการคานวนการทางาน
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เมื่อคลิกแล้ วจะแสดงเป็ นหน้ าต่างใหม่ขึ ้นมาเพื่อใช้ จดั การบันทึกแก้ ไข ลบ วันหยุดประจาปี สามารถลงวันที่ต่อได้ ไม่
จากัดได้ เลยดังรูปด้ านล่างนี ้

 การเพิ่ม เลือกที่ “เพิ่มใหม่” แล้ วเลือกวันหยุดประจาปี หรือคีย์ตวั เลขเข้ าไปได้ เลย ใส่ชื่อวันหยุดประจาปี
หากมีใส่รายละเอียดเพิ่มเติมกรอกหรือไม่ก็ได้ แล้ วเลือกไปที่ปมุ่ “บันทึก” เพื่อบันทึกวันหยุดประจาปี
พนักงาน หากมีการกาหนดค่าแรง หรือโอทีสาหรับคนที่มาทางานในวันหยุด โดยทาการเลือกการ ”
กาหนดค่าแรงและโอที”
 การแก้ ไข คลิกที่ประเภทการลาที่มีอยู่ในตาราง แล้ วคลิกเลือก “แก้ ไข” แล้ วเปลี่ยนแปลงประเภทการ
การลาแล้ วเลือกไปที่ปมุ่ “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ ไขประเภทการลาของพนักงาน
 การลบ การลบข้ อมูลประเภทการลาออกจากตารางให้ ทาการคลิกเลือกในตาราง “ลบ” cจะสอบถาม
ว่า ต้ องการลบข้ อมูลหรือไม่ แล้ วคลิกปุ่ ม ตกลงเพื่อยืนยันการลบข้ อมูล
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6.6 การตังค่
้ าคานวณเงินเดือน
การตังค่
้ าเพื่อคานวณเงินเดือนมีการตังที
้ ่สาคัญอยู่ 2 ข้ อดังนี ้

6.6.1 การตังสลิ
้ ปเงินเดือน

รายการสลิปเงินเดือนเป็ นการตัง”รายการรายได้
้
” และ “รายการหัก”จะมีการแสดงผลตอนที่มีการออกสลิปเงินเดือน) หาก
ต้ องการแก้ ไขให้ กด “ดับเบิลคลิก”
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สามารถแก้ ไขรายการได้ ตามต้ องการ รายการใหนที่เป็ นแบบจ่ายคงที่เช่น เงินเดือน เบี ้ยเลี ้ยง ให้ เลือก “กาหนดให้ มีการใช้ ค่า
แบบคงที่” ส่วนอันใหนที่เป็ นการที่ไม่มีการจ่ายแบบไม่คงที่เช่น โบนัส เบิกล่วงหน้ า อันนี ้แต่ละเดือนอาจจะไม่เท่ากัน ก็ไม่ต้อง
คลิกเครื่องหมายถูกที่ “กาหนดให้ มีการใช้ ค่าแบบคงที”่ เพราะเราสามารถเพิ่มเงินเหล่านี ้ตอนที่คานวณเงินเดือน หรือที่
เรียกว่า “การบันทึกเงินเพิ่มเติม”
6.6.2 การตังค่
้ างวดการคานวณ
คือการตังช่
้ วงเวลาคานวณการทางานของพนักงานเพื่อจ่ายเงินเดือนตามชนิดพนักงาน เช่น ราย
เดือน คานวณวันที่ 1-30 ส่วนพนักงานรายวัน คานวณวันที่ 1-15 และ 16-30 เป็ นต้ น
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6.7 ตังค่
้ าเลือกฐานข้ อมูล
คือ การตังค่
้ าการเชื่อมต่อฐานข้ อมูลซึ่งโปรแกรม E-Log Attendance Managementใช้ ฐานข้ อมูลชื่อ
FirstTime.mdb เมื่อติดตังแล้
้ วโปรแกรมจะอยู่ใน Drive C:/Program file/E-Log Attendance Mangement/DBASE
ดังนันการเชื
้
่อมต่อต้ องเลือกให้ ถกู ต้ อง แล้ วเลือกเมนู “ตัง้ ค่ าฐานข้ อมูล ” ในกรณีต้องการเปลี่ยนฐานข้ อมูล

แล้ วจะปรากฎหน้ าต่างดังต่อไปนี ้
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ใน
Tab Provider ให้ เลือก Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider เพื่อเลือกการเชื่อมต่อฐานข้ อมูลที่เป็ น
Access Database แล้ วใน Tab Connection เลือกตาแหน่ง Database ที่ชื่อ att2011.mdb แล้ วคลิกปุ่ ม Test
Connection เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ
: ในส่วนหน้ าต่างนี ้ท่านสามารถนาฐานข้ อมูลของโปรแกรมไปเก็บไว้ ที่ Server หรื อไดร์ ที่ปลอดภัยจาก
การลบล้ างข้ อมูล เช่น การลง Windows ใหม่นนั่ จะทาให้ ข้อมูลต่างๆที่เป็ นรายชื่อนันหายไป
้
แต่ถ้ามีสถานที่เก็บที่ไม่เป็ น
กังวลก็จะที่ให้ ข้อมูลยังอยู่ครบ เพียงแต่เมื่อติดตังโปรแกรมแล้
้
วเลือลิ ้งฐานข้ อมูลมาใช้ งานจากหน้ าต่างที่แสดงด้ านบนนี ้
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6.8 กาหนดกลุ่มผู้ใช้ งาน

เป็ นการกาหนดกลุ่มการเข้ าสู่ระบบโปรแกรม เช่น กลุ่มผู้ดสู งู สุด กลุ่มผู้ดแู ล กลุ่มผู้ใช้ งานทัว่ ไป สามารถกาหนดการ
แสดงข้ อมูลพนักงานได้
กาหนดรายการเมนู
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7 ข้ อมูลพนักงาน
ในส่วนของเมนู ข้ อมูลพนักงาน เป็ นส่วนของการบันทึกรายละเอียดข้ อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ชื่อ -นามสกุล ,ที่อยู่ เป็ นต้ น
รายละเอียดต่างๆไม่จาเป็ นต้ องใส่ทงหมดก็
ั้
ได้ ที่เมนูนี ้เลย

หลังจากนันจะสแดงหน้
้
าต่างข้ อมูลพนักงทังหมดดั
้
งรูปด้ านล่างนี ้

การใช้ งานเลือกที่ ข้ อมูลพนักงาน โปรแกรมจะแสดงหน้ าต่างให้ กรอกรายละเอียดข้ อมูลต่างๆของพนักงาน
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7.1 การเพิ่มพนักงาน
คลิกที่ “เพิ่มพนักงาน” แล้ ว โปรแกรมจะแสดงหน้ าต่างใหม่เพื่อให้ กรอกข้ อมูลรายละเอียดพนักงาน สิ่งที่สาคัญต้ อง
ใส่ รหัสที่เครื่อง(ต้ องใส่เป็ นตัวเลขเท่านัน)
้ โปรแกรมจะสร้ างขึ ้นมาเอง ช่อง “รหัสพนักงาน” ก็ใส่ หรือไม่ก็ได้ แล้ วกรอก
รายละเอียดอื่นๆ จะครบหรือไม่ก็ได้ เมื่อเสร็จแล้ วคลิกที่ “บันทึก” เพื่อยอมรับการเพิ่มพนักงานใหม่

7.2 การแก้ ไขข้ อมูลพนักงาน
ในส่วนการแก้ ไขข้ อมูลพนักงานจาเป็ นต้ องคลิกเลือกที่ พนักงานที่ต้องการแก้ ไข แล้ วเลือกที่ปมุ่ แก้ ไขแล้ วโปรแกรม
จะแสดงหน้ าต่างใหม่เพื่อทาการแก้ ไขข้ อมูลในกรรีมีการดึงข้ อมูลมาจากเครื่องบันทึกเวลาไม่ว่าจะดึงด้ วย USB หรือระบบ
Network โปรแกรมจะแสดงเพียงรหัสที่มาจากเครื่องเท่านันส่
้ วนรายละเอียดอื่นๆต้ องมาบึนทึกเพิ่มเติม
แทบข้ อมูลส่วนตัว
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7.3 การลบพนักงาน
ในกรณีที่พนักงานมีการลาออกไปเราจาเป็ นที่จะต้ องลบข้ อมูลพนักงานสามารเลือกพนักงานในตารางแล้ วคลิกปุ่ มลบ หรือ
ลากเม้ าส์คลุมพนักงานที่ต้องการลบ ทุกครัง้ โปรแกรมจะถามความแน่ใจอีกครังเพื
้ ่อต้ องกาลบ
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7.4 รายงานข้ อมูลพนักงาน เป็ นรายงานข้ อมูลพนักงานทัว่ ไป แล้ วสามารถส่งออกพิมพ์ได้

7.5 นาเข้ าข้ อมูลพนักงาน
ในกรณีเรามีข้อมูลพนักงานที่เป็ นไฟล์ Excel อยู่แล้ วเราสามารถที่จะนาข้ อมูลที่เป็ นรายละเอียดข้ อมูลพนักงาน
นาเข้ าจากไฟล์ได้ เลยจะได้ ไม่ต้องคีย์ข้อมูลพนักงานทีละคน
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จากตัวอย่างข้ างต้ น นันข้
้ อบังคับที่ระหัสที่เครื่องจาเป็ นต้ องมีรหัสและต้ องเป็ นตัวเลขเท่านัน้
การใช้ งาน ให้ เลือกเปิ ดแฟ้ม เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลที่เป็ น Excel ไฟล์ เมื่อเลือกไฟล์มาแล้ วโปรแกรมจะแสดงข้ อมูลขึ ้น
มาแล้ วเลือกแผนกที่ต้องการแล้ วเลือกคลิกปุ่ ม “โหลดเข้ าระบบ” ได้ เลย หากโปรแกรมมีรหัสอยู่แล้ วให้ มีการเพิ่มเติม
ข้ อมูลบางส่วนหรือการอัพเดท ให้ เลือกปุ่ ม “หากมีอยู่แล้ วให้ เลือกการอัพเดทข้ อมูล”
7.6 การจัดการลงบันทึกการลา
ให้ กบั พนักงานในกรณีไม่ได้ มาทางาน สามารถลงก่อนที่จะลาจริงหรือหลังจากที่ลาไปแล้ วก็ได้ เมื่อมีการลง
บันทึกการลาโปรแกรมจะคานวนและแสดงการลางานที่หน้ ารายงานหากไม่มีการแสกนนิ ้วหรือการลงเวลาทางานแต่
ถ้ าไม่มีการลงบันทึกไว้ โปรแกรมแกรมจะถือว่าพนักงานคนนันขาดงาน
้
หามีการหักเงินก็ใส่พร้ อมกันไปเลย การลาจะ
ใส่ไว้ ก่อนหรือหลังการคานวนเวลาทางานก็ได้
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8. เครื่ องบันทึกเวลา
เครื่องบันทึกเวลา(หรือเครื่องแสกนลายนิ ้วมือ) เป็ นเมนูสาหรับการจัดการเครื่องสแกนลายนิ ้วมือ การตังค่
้ า
เครื่องใช้ ในการดาวร์โหลดข้ อมูลลายนิ ้วมือ ไม่ว่าจะเป็ นการ ดาวร์โหลด/อัพโหลดข้ อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ ้วมือมายัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ลายนิ ้วมือ หรือ การบันทึกเวลาประจาวัน เมนูนี ้ใช้ เฉพาะเวลา จะดาวร์โหลดข้ อมูล หรือ อัพโหลด
ข้ อมูลเท่านัน้ เราไปดูการใช้ งานกันเลย

8.1 การจัดการเครื่องสแกนนิ ้ว
การจัดเครื่องบันทึกเวลา เป็ นการตังค่
้ าการเชื่อมต่อไปยังตัวเครื่องสแกนลายนิ ้วมือ ส่วนใหญ่จะใช้ ลกั ษณะสาย
เช่น สาย USB สายแลน
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8.1.1 เพิ่มเครื่อง
เป็ นเมนูสาหรับลงทะเบียนเครื่องบันทึกเวลาที่จะใช้ ในระบบ ซึ่งโปรแกรมเครื่องบันทึกเวลา E-LogAttendance
Management สามารถเชื่อมต่อกับ ฮาร์ดแวร์ได้ หลากหลายรุ่นดังนันในขั
้ นตอนเพิ
้
่มเครื่องเข้ าไปในระบบนันสิ
้ ่งที่
ผู้ใช้ จาเป็ นต้ องใส่ให้ ถกู ต้ องมีดงั นี ้
ชื่อเครื่อง: เพื่อรุบชุ ื่อเครื่องสามารถใส่อะไรก็ได้
เครื่องรุ่น : เลือกรุ่นให้ ตรงกับเครื่องบันทึกเวลาสามารถดูได้ จากหน้ าเครื่องบันทึกเวลา
ชนิดการเชื่อมต่อ : ระบุการเชื่อมต่อสามารถเลือกได้ TCP/IP หรือ USB
หมายเลขเครื่อง : ระบุหมายเลขเครื่องต้ องให้ ตรงกับที่ระบุไว้ ในเครื่องบันทึกแวลา (สามารถเข้ าดูในหมวด
การเชื่อมต่อของเครื่องบันทึกเวลา ค่าเริ่มต้ น=1)
หมายเลขพร์อต : ระบุหมายเลขพร์อตการส่งข้ อมูลระหว่างโปรแกรมกับเครื่อง(ค่าเริ่มต้ น =4370)

เรียงลาดับดังนี ้
1. คลิกที่ “เพิ่มใหม่”
2. ใส่ชื่อเครื่องใส่อะไรก็ได้
3. เลือกรุ่นให้ ตรงกับเครื่องบันทึกเวลาสามารถดูที่หน้ าเครื่อง เช่น Cmi 812
4. ระบุการเชื่อมต่อ RS232/RS485,TCP/IP ,USB (ถ้ าใช้ สาย LAN ให้ เลือกเป็ น TCP/IP)
5. ระบุหมายเลขเครื่อง ต้ องตังให้
้ ตรงกับที่ระบุในเครื่องบันทึกเวลา
6. ระบุหมายเลขพร์อตการส่งข้ อมูลค่าที่ใช้ ทวั่ ไปคือ 5005
7. ระบุหมายเลข IP Address ให้ ตรงกับที่ระบุไว้ ในเครื่องบันทึกเวลา
8. ระบุรหัสผ่านใช้ ในการเชื่อมต่อต้ องให้ ตรงกับค่าที่ระบุในเครื่องบันทึกเวลา
9. เมื่อระบุค่าต่างๆเรียบร้ อยแล้ วก็คลิกปุ่ ม “ตกลง” แล้ วจะแสดงข้ อความว่า “สาเร็จ”

8.1.2 การแก้ ไขเครื่องบันทึกเวลา
เป็ นการแก้ ไข้ ข้อมูลการตังค่
้ าเครื่องบันทึกเวลาซึ่งผู้ใช้ สามารถแก้ ไขได้ ทกุ ส่วนยกเว้ นหมายเลขเครื่องบันทึกเวลาที่ไม่
สามารถทาได้
ขันตอนในการแก้
้
ไขเครื่องบันทึกเวลาทาได้ ดงั นี ้
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8.2 จัดการข้ อเครื่องบันทึกเวลา
การใช้ งานเครื่องบันทึกเวลาเมนูนี ้จะใช้ ก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเวลาโดยผ่านสายแลนหรือสาย USB
Data link สายสีดาๆที่แถมมาในกล่อง กลุ่มของการทางานจะแบ่งตามแทบข้ อมูลเป็ นดังนี ้

8.2.1 ดาวร์โหลด แทบนี ้ใช้ ในการดาวร์โหลดข้ อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ ้วมือจากเครื่องสแกนลายนิ ้วมือมาบันทึกที่
คอมพิวเตอร์ สิงที่ต้องดาวร์โหลดนันมี
้ อยู่ 2 อย่างคือ
 ดาวร์โหลดการบันทึกเวลา เป็ นการดาวร์โหลดการสแกนนิ ้วประจาวันของพนักงานเช่น การดาวร์โหลดการ
สแกนนิ ้วมือเข้ าออกของพนักงาน
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ดาวร์โหลดข้ อมูลใหม่ ดาวร์โหลดข้ อมูลที่เกิดขึ ้นใหม่หลังจากการดาวร์โหลดครังล่
้ าสุดจนถึงปั จจุบนั

ดาวร์โหลดข้ อมูลทังหมด
้
ดาวร์โหลดข้ อมูลทังหมดที
้
่มีอยู่ในเครื่องสแกนที่เป็ นข้ อมูลที่เป็ นการสแกนเช้ า – เย็นเท่านันไม่
้
เกี่ยวกับลายนิ ้วมือ การใช้ งานเป็ นดังนี ้

ก่อนที่จะมีการดาวร์โหลดข้ อมูลต้ องทาการเชื่อมต่อโปรแกรมกับเครื่องสแกนลายนิ ้วมือก่อนทุกครังเพื
้ ่อให้ เครื่อง
สแกนลายนิ ้วมือพร้ อมทางาน หลังจากนันให้
้ คลิกที่ เมนู ดาวร์โหลด >ดาวร์โหลดข้ อมูลใหม่
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ดาวร์โหลดลายนิ ้วมือ เป็ นการดาวร์โหลดข้ อมูลลายนิ ้วมือพนักงานรวมไปถึงข้ อมูล บัตร รหัสผ่าน ถือได้ ว่าเป็ นข้ อมูลการ
ตรวจสอบทังหมด
้

ก่อนที่จะมีการดาวร์โหลดข้ อมูลต้ องทาการเชื่อมต่อโปรแกรมกับเครื่องสแกนลายนิ ้วมือก่อนทุกครังเพื
้ ่อให้
เครื่องสแกนลายนิ ้วมือพร้ อมทางาน หลังจากนันให้
้ คลิกที่เมนูสอบถามผู้ใช้ เพื่อ
8.2.2 การอัพโหลด
 การอัพโหลด ข้ อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเช่น ลายนิ ้วมือ รหัสผ่าน บัตร ข้ อมูลเหล่านี ้เป็ นการอัพโหลด

 การอัพโหลดชื่อพนักงาน เป็ นการอัพโหลดเป็ นการอัพโหลดข้ อมูลที่เป็ นชื่ออย่างเดียวไม่เกี่ยวกับข้ อมูลที่เป็ น
พวก ลายนิ ้วมือ รหัสบัตร รหัสผ่าน
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8.2.3 ฟั งก์ชนั ระบบ

เป็ นส่วนการแสดงข้ อมูลของระบบเครื่องสแกนลายนิ ้วมือและฟั งชันก์ อื่นๆ เช่น
 การตังวั
้ นที่เวลาเครื่องผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนส่งข้ อมูลไปที่เครื่องสแกนลายนิ ้วมือต้ องตังเวลาที
้
่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้ ถกู ต้ อง แล้ วทาการส่งข้ อมูล
 เครียร์สิทธิผ้ ดู แู ลทังหมด
้
กรณีเครื่องติดระบบผู้ดแู ลที่มีอยู่ในเครื่องที่ไม่สามารถเข้ าเครื่องได้ หรือพนักงาน
ผู้ดแู ลคนเดิมลาออกไป
 ลบข้ อมูลการบันทึกเวลา เป็ นการลบข้ อมูลการบันทึกเวลาที่มีอยู่ในเครื่อง ทุกครังที
้ ่จะลบโปรแกรมจะถาม
ทุกครัง้ ในกรณีนี ้จะลบข้ อมูลการสแกนลายนิ ้วมือประจาวันทังหมด
้
 การลบข้ อมูลผู้ใช้ เป็ นการลบข้ อมูลลายนิ ้วมือ รหัสผ่าน รหัสบัตร เมนูนี ้จะลบข้ อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ออกทังหมด
้
ทุกครัง้ ที่จะลบ โปรแกรมจะถามทุกครังในกรณี
้
นี ้จะลบข้ อมูล
 การลบการข้ อมูลระบบ เป็ นการลบข้ อมูลข้ อมูลระบบที่เราใช้ งานที่ตวั เครื่องจะใช้ กรณีเครื่องเตือน Slog เต็ม
ถ้ าหากไม่มีก็ไม่ต้องลบ แต่ไม่มีผลอะไรกับข้ อมูลพนักงาน ทุกครังที
้ ่จะลบ โปรแกรมจะถามทุกครังในกรณี
้
นี ้
จะลบข้ อมูล
 ข้ อมูลเครื่องเป็ นรายการใช้ งานเครื่องสแกนนิ ้วมือ
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8.3 การนาเข้ าข้ อมูลผ่ าน USB
การใช้ เมนูนี ้เป็ นการใช้ การดาวร์โหลดข้ อมูลจาก USB มาบันทึกที่โปรแกรม กรณีนี ้อาจจะใช้ เมื่อเครื่องไม่มีการ
เชื่อมต่อโดย สายแลน หรือ ระบบล้ มแหลว จึงจาเป็ นต้ องใช้ USB นาเข้ าข้ อมูล คลิกที่เมนู

การนาข้ อมูลที่เป็ นการบันทึกเวลาประจาวันหลังจากที่ได้ ดาวร์โหลดข้ อมูลใส่ USB แล้ วจะได้ ข้อมูลบันทึก 2
ไฟล์
 ข้ อมูลที่ป็นข้ อมูลใหม่ “ดาวร์โหลดการบันทึก” ไฟล์ข้อมูลจะมีชื่อว่า GLOG_001.txt
 ข้ อมูลที่ป็นข้ อมูลทังหมด
้
“ดาวร์โหลดการบันทึกทังหมด”
้
ไฟล์ข้อมูลจะมีชื่อว่า ALOG_001.txt

เมื่อได้ มาแล้ วให้ เปิ ดโดยคลิกปุ่ ม “เปิ ด” โปรแกรมจะอ่านข้ อมูลมาแสดงที่ตารางข้ อมูล เมื่อโปรแกรม

38

หยุดโหลดข้ อมูลแล้ วให้ คลิกปุ่ ม “นาเข้ า” เพื่อโปรแกรมอ่านข้ อมูลที่ตารางแสดงข้ อมูลบันทึกลงฐานข้ อมูล รอ
สักครู่..โปรแกรมจะแสดงข้ อความ บันทึกข้ อมูลเรียบร้ อย เป็ นอันว่านาเข้ าข้ อมูลเรียบร้ อย
8.4 การเพิ่มเวลาการบันทึเวลา กรณีลืมสแกนลายนิ ้วมือ
มีหลายครัง้ ที่พนักงานมาทางานแล้ วลืมมีการบันทึกเวลามาทางาน เมื่อโปรแกรมคานวนข้ อมูลออกมาแล้ วพบว่าไม่มีการ
สแกนเวลาเข้ างาน แต่อนั ที่จริงก็มาทางานปรกติโปรแกรมจึงมีวิธีการ

กาหนดเวลาด้ วย เจ้ าหน้ าที่โดยการเพิ่มด้ วยมือลงในโปรแกรมดังรูปต่อไปนี ้
ก่องลงเวลาทางานให้ พนักงานจาเป็ นต้ องใส่รหัสพนักงานที่ต้องการที่จะบันทึกเวลากรณีไม่มีการสแกนนิ ้วมือแต่มาทางาน
หากจดจารหัสไม่ได้ ให้ ดับเบิลคลิกที่ ช่องของ “รหัสพนักงาน” เพื่อเลือกพนักงานที่ลืมสแกนนิ ้วได้ อย่างถูกต้ อง

เมื่อเลือกได้ แล้ วจะมีหน้ าต่างที่มีรหัสพนักงานและชื่อพนักงาน แล้ วทาการ ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกพนักงาน แล้ วใส่
วันที่เวลาลืมสแกนให้ ถกู ต้ อง แล้ วกดปุ่ ม “บันทึก” เป็ นอันเรียบร้ อย
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9. กะการทางาน
กะการทางาน เป็ นการตังรู้ ปแบบการคานวนเวลาทางานพนักงานในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วกะการ
ทางานของพนักงานที่เป็ น Office ที่มีการเข้ ามาทางานแบบตายตัวเช่น เข้ าทางาน 8:00 เลิกงาน 17:00 หลังจากนันคิ
้ ดเป็ น
โอทีไป ถ้ าในรูปแบบนี ้ก็ถือว่าปรกติ แต่สาหรับโรงงานแล้ วต้ องมีการเปลี่ยนกะทุก 15 วันหรือทุกๆ 7 วันดังนันเราจึ
้
ง
จาเป็ นต้ องตังรู้ ปแบบการทางานหากเหมือนๆก็ใช้ ตารางงานร่วมกันก็ได้

9.1 การกาหนดตารางงาน เปรียบเทียบได้ เป็ นกฎระเบียบบริษัทนันๆ
้ อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันแล้ วละบริษัท
ที่ตงระเบี
ั ้ ยบการเข้ าทางาน เลิกงาน ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น
บริษัท A เข้ างาน 08:00 เลิกงาน 17:00
บริษัท A เข้ างาน 09:00 เลิกงาน 17:30
อันนี ้ก็แล้ วแต่ละบริษัทดีงตัวอย่าง
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จากตัวอย่างด้ านบนนี ้ตอนนี ้ เลือกไปที่ “ตารางปกติ” จะมีการกาหนดกฎระเบียบดังต่อไปนี ้
 ชื่อตารางเวลา (การตังชื
้ ่อตาราง ชื่ออะไรก็ได้ ตามต้ องการ เช่น การทางานปรกติ )
 รูปแบบตารางเวลา เลือกรูปเช่น เป็ นกะทางาน เป็ นโอทีก่อนเข้ างาน โอทีหลังเลิกงาน
 เวลาเข้ างาน (คือ เวลาการเข้ างานปรกติเช่น ปรกติเข้ างาน 8:00-17:00 ช่องนี ้จะใส่ 8:00)
 เวลาออกงาน (คือ เวลาการออกงานปรกติเช่น ปรกติเข้ างาน 8:00-17:00 ช่องนี ้จะใส่ 17:00)
 สายได้ (นาที) (คือ เวลากาหนดการเข้ างานสายได้ ไม่เกิน เช่น เข้ างาน 8:00 กาหนดช่องนี ้เป็ น 5 นาทีแสดงว่า
พนักงานสามารถที่จะเข้ างานได้ 8:05 ไม่ถือว่าสาย )
 ออกก่อนได้ (นาที) (คือ เวลากาหนดการออกงานก่อนได้ ไม่เกิน เช่น ออกงาน 17:00 กาหนดช่องนี ้เป็ น 30 นาทีแสดง
ว่า พนักงานสามารถที่จะออกงานก่อนได้ ตงแต่
ั ้ 16:30 ไม่ถือว่าออกก่อน )
 เริ่มเข้ างานได้ ตงแต่
ั ้ เวลา (คือ เวลาการให้ เข้ างานปรกติเช่น ปรกติเข้ างาน 8:00-17:00 ช่องนี ้จะใส่ 6:00 หรือน้ อย
กว่า)
 เข้ างานภายในเวลา (คือ เวลาการให้ เข้ างานปรกติ ที่ถือว่าเป็ นการเข้ างาน เช่นเข้ างาน 8:00 ช่องนี ้อาจจะกาหนด
เป็ น 12:00 ถ้ าพนักงานแสกน 10:00 ในโปรแกรมยังถือว่าเป็ นการเข้ างานแต่จะถือเป็ นเข้ างานสายไป เพราะในการ
ตังสายจะได้
้
ไม่เกิน 8:05 ในช่อง สายได้ (นาที) )
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 เลิกงานได้ ตงแต่
ั ้ เวลา (คือ การเลิกงาน โปรแกรมจะถือว่าเป็ นการเลิกงานได้ ตงแต่
ั ้ เช่น ถ้ าเข้ างาน 8:00-17:00 ช่องนี ้
ควรจะใส่เป็ น 13:00 ถือเป็ นการออกงาน แต่อาจจะเป็ นการออกก่อนไป)
 ให้ เลิกงานภายในเวลา (คือ เป็ นการกาหนดการเลิกงานเช่น 8:00-17:00 ช่องนี ้ควรใส่ 23:00 เพื่อโปรแกรมจะได้ ร้ ูว่า
พนักงานที่แสกนออกซึ่งบางครัง้ พนักงานเลิกงานสาย)
ระยะเวลาพัก หน่วยเป็ น นาที
ตัวอย่างการตังตารางเวลา
้
รูปตัวอย่างการแสดงการกาหนด กฎระเบียบการเข้ าทางานให้ กบั พนักงานหรือเรียกว่า “การตังตารางท
้
างาน”

9.2 กาหนดกะการทางาน เป็ นการกาหนดรูปแบบการทางาน ตังแต่
้ วนั จันทร์ -อาทิตย์ วันแต่ละวันมีการทางานเวลา
ใดบ้ างเราสามารถเลือกกฎการทางานมาใส่ในแต่ละวันตามที่ต้องการได้ ดงั รูป
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การสร้ างรูปแบบกะการทางาน สามารถสร้ างรูปแบบได้ หลายรูปแบบ ไม่มีการจากัดจานวน สามารถตังชื
้ ่ออะไรก็ได้
ให้ เราเข้ าใจ เวลานาไปใช้ จะได้ ใช้ ได้ อย่างถูกต้ องตามที่พนักงานคนนันสแกนที
้
่เครื่องบันทึกเวลา จะทาให้ การคานวนได้ อย่าง
ถูกต้ อง ดังตัวอย่าง
 มีรูปแบบการทางานแบบ Office อันนี ้สร้ างมาไว้ สาหรับพนักงานออฟฟิ ตทัว่ ไปเช่น เข้ างาน 08:00 เลิกงาน
17:00
 มีรูปแบบการทางานแบบ เช้ า อันนี ้สร้ างมาไว้ สาหรับพนักงาน โรงงาน เข้ างานรอบเช้ า เช่น เข้ างาน 09:00
เลิกงาน 16:00
 มีรูปแบบการทางานแบบ แม่บ้าน อันนี ้สร้ างมาไว้ สาหรับพนักงานแม่บ้าน เช่น เข้ างาน 06:00 เลิกงาน
14:00 หากทางานเลยเวลาทางานให้ เป็ น OT ไป
 มีรูปแบบการทางานแบบ ดึก อันนี ้สร้ างมาไว้ สาหรับพนักงาน โรงงาน เช่น เข้ างาน 22:00 เลิกงาน 09:00
 มีรูปแบบการทางานแบบ บ่าย อันนี ้สร้ างมาไว้ สาหรับพนักงาน โรงงาน เช่น เข้ างาน 13:00 เลิกงาน 23:59
จากตัวอย่างข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน้ เราสามารถสร้ างโดยใช้ ชื่ออื่น หรือเวลาอื่น ที่แตกต่างจากนี ้ก็ได้ หรือให้ มีกะที่
หลากหลายรูปแบบ
9.3 การกาหนดกะให้ พนักงาน
เป็ นการกาหนดการคานวนเวลาทางานตามรูปแบบการทางานที่เราได้ ตงขึ
ั ้ ้น
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เราสามารถกาหนดโดยการเลือกที่พนักงานคนนันๆ
้ หรือลากคลุมทังหมดแล้
้
วคลิกที่ “จัดกะให้ พนักงาน” จะได้
หน้ าต่างนี ้แสดงขึ ้นมา

ให้ ทาการเลือกกะการคานวนให้ ถกู ต้ องแล้ วเลือกช่วงเวลาการใช้ งานตามวันที่ต้องการ ข้ อควรระวังถ้ าหากเราเลือก
แค่วนั เดียวโปรแกรมจะคานวนแค่วนั เดียว จะทาให้ การแสดงข้ อมูลเพียงวันเดียวเวลาดูที่ด ู รายงานจะดูเหมือนว่ารายงานไม่
ออก

9.4 รายงานกะการทางานของพนักงาน
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10. รายงานเวลาทางาน
10.1 ข้ อมูลดิบ สาหรับนาส่งโปรแกรมคิดเงินเดือน(สาหรับการส่งออก Text file)
เวลาส่วนการบันทึกข้ อมูลเป็ นเมนูแสดงรายการบันทึกของพนักงานที่มีการแสกนเข้ าออกในการทางาน เป็ น
ข้ อมูลที่ยงั ไม่มีการคานวนและสามารถส่งข้ อมูลไปยังโปรแกรมเงินเดือน (Payroll) ที่มีตามท้ องตลาดได้ ด้วยระบบ
การตัง้

กรณีที่ท่านส่งข้ อมูลเข้ าโปรแกรมคานวนเงินเดือนที่ท่านมีอยู่แล้ ว หรือจัดทาขึ ้นเองท่านสามารถสร้ างรูปแบบการส่งข้ อมูล
Text File เพื่อนาเข้ าไปยังโปรแกรมคานวนเงินเดือนพนักงานท่านสามารถสร้ างรูปแบบในการกาหนดดังนี ้
1. เลือกแผนกที่ต้องการค้ นหา หรือสามารถเลือกทังหมด
้
2. เลือกพนักงที่ต้องการข้ อมูลการแสกนนิ ้ว หรือสามารถเลือกทังหมดก็
้
ได้ หรือสามารทีละคนก็ได้
3. เลือกช่วงเวลาเริ่มต้ นการค้ นหา ไปสิ ้นสุดการค้ นหาอาจจะเลือกทังเดื
้ อนหรือวันเดียวตามช่วงเวลาที่ต้องการไม่
จากัด
4. คลิกที่ปมุ่ การ ”ค้ นหา” ข้ อมูลเพื่อค้ นหาข้ อมูลที่มีอยู่ในฐานข้ อมูล
5. คลิกที่ปมุ่ “ส่งออกข้ อมูล” เพื่อส่งออกข้ อมูล
เมื่อคลิกที่ปมุ่ ส่งออกแล้ วจะพบหน้ าต่างเพื่อกาหนดค่าต่างๆ ในการใช้ งาน เลือกที่แทบเพื่อการตังค่
้ าดังนี ้
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1. เลือกชนิดขเงไฟล์ที่ต้องการให้ ส่งออกข้ อมูล
2. เลือกข้ อมูลที่ต้องการนาออกไปเป็ นข้ อมูลให้ เลือกจากฝั่งซ้ ายไปฝั่งขวา หากทาผิดให้ เลือกย้ ายกลับมาที่ฝั่งซ้ าย
เพื่อที่จะเลือกใหม่

3. การกาหนดรูปแบบเช่นรูปแบบ เวลา วันที่ หรือจานวนของหมายเลขพนักงงานให้ แสดงตามหลักที่ต้องการ
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4. แทบการปรับปรุง เป็ นการกาหนดรูปแบบการคัน่ ของข้ อมูลเช่น ขันด้
้ วย , หรือคันด้
้ วยสัญลักษ์ต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นการ
ตัดต่อข้ อมูลของโปรแกรมคานวนเงินเดือนต่อไป
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5. แทบอื่นๆ การกาหนดตังค่
้ าอื่นเช่น การกาหนดหัวข้ อตาราง การกาหนดระยะแถว

หลังจากการตังค่
้ าเสร็จแล้ วสามารถทาการส่งออกข้ อมูลได้ เลยจะได้ ข้อมูลดังรูปภาพด้ านล่างนี ้ในรูปแบบที่ต้องการ
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10.2 รายงานเวลาข้ อมูลอย่างงาน
รายงานนี ้เป็ นรายงานการสแกนนิ ้วอย่างตรงไปตรงมา ตามข้ อมูลที่พนักงานสแกนไปยังเครื่องสแกน ไม่ว่า
จะสแกนกี่ครัง้ ก็จะแสดงทังหมดไม่
้
จากัด การแสดงข้ อมูลแบบง่ายนี ้จะเรียงตาม ว่าแต่ละวันจะสามารถแสดงเวลาใน
บันทัดเดียวกัน ซึ่งทาให้ การตรวจสอบข้ อมูลได้ ง่ายและสะดวก วีธีการใช้ งานคือ
10.2.1 เลือกพนักงานฝั่งซ้ ายมือโปรแกรมจะเลือกทีละคนหรือเลือกทังหมดก็
้
ได้
10.2.2 เลือกวันที่เริ่มและวันที่สิ ้นสุดที่ต้องการจะแสดงรายงาน แต่ต้องสังเกตเวลาด้ วยปรกติควรใส่ 00:00-23:59
หากข้ อมูลไม่แสดงอาจจะผิดตรงนี ้ก็ได้
10.2.3 หลังจากนันให้
้ กดปุ่ มค้ นหารอจนกว่าขอมูลหยุดการค้ นหา หรืออาจจะหยุดชัว่ คราวไว้ ก่อนก็ได้
10.2.4 เสร็จแล้ วก็พิมพ์ออกเป็ น .pdf หรือ .csv(เปิ ดใน Excel ได้ ทกุ เวอร์ ชนั่ ) ไฟล์

รายงานจะแสดงตามตัวอย่างนี ้
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10.3 รายงานตามกะเวลารายวัน
เป็ นรายงานการ แสดงรายงานแสดงตามกะเวลาทางานรายวัน ก่อนที่จะแสดงรายงานได้ แบบนี ้นต้ องมีการ
กาหนดกะการทางานให้ พนักงานก่อน แต่ถ้าหากไม่ตงกะ
ั ้ โปรแกรมจะแสดงเป็ นวันหยุดทังหมดไม่
้
มีเวลาการทางาน
แสดงออกมานันหมายความว่
้
าต้ องไปตังกาะให้
้
พนักงานก่อน ที่เมนู กะการทางาน แล้ วเลือก กาหนดกะให้ พนักงาน
10.3.1 เลือกพนักงานฝั่งซ้ ายมือโปรแกรมจะเลือกทีละคนหรือเลือกทังหมดก็
้
ได้
10.3.2 เลือกวันที่เริ่มและวันที่สิ ้นสุดที่ต้องการจะแสดงรายงาน แต่ต้องสังเกตเวลาด้ วยปรกติควรใส่ 00:00-23:59
หากข้ อมูลไม่แสดงอาจจะผิดตรงนี ้ก็ได้
10.3.3 หลังจากนันให้
้ กดปุ่ มค้ นหารอจนกว่าขอมูลหยุดการค้ นหา หรืออาจจะหยุดชัว่ คราวไว้ ก่อนก็ได้
10.3.4 เสร็จแล้ วก็พิมพ์ออกเป็ น .pdf หรือ .csv(เปิ ดใน Excel ได้ ทกุ เวอร์ ชนั่ ) ไฟล์

หมายเหตุ:หากต้ องการแบบสรุปสามารถ Export ออกได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้

รายงานที่แสดงหลังจากสรุปแบบรายละเอียดจะออกมาเป็ นดังนี ้
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10.4 รายงานการลางาน
เป็ นการรายการลาของพนักงานตามรายแผนก หรือรายคนที่สามารถค้ นหาตามวันที่เลือก หรืออาจจะค้ นหาทังปี
้ ได้
อีกด้ วยพร้ อมรายละเอียดการลา
10.4.1 เลือกพนักงานฝั่งซ้ ายมือโปรแกรมจะเลือกทีละคนหรือเลือกทังหมดก็
้
ได้
10.4.2 เลือกวันที่เริ่มและวันที่สิ ้นสุดที่ต้องการจะแสดงรายงาน แต่ต้องสังเกตเวลาด้ วยปรกติควรใส่ 00:00-23:59
หากข้ อมูลไม่แสดงอาจจะผิดตรงนี ้ก็ได้
10.4.3 หลังจากนันให้
้ กดปุ่ มค้ นหารอจนกว่าขอมูลหยุดการค้ นหา หรืออาจจะหยุดชัว่ คราวไว้ ก่อนก็ได้
10.4.4 เสร็จแล้ วก็พิมพ์ออกเป็ น .pdf หรือ .csv(เปิ ดใน Excel ได้ ทกุ เวอร์ ชนั่ ) ไฟล์
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11. เงินเดือน
การทาเงินเดือนเป็ นการทาเงินเดือนพนักงานอย่างง่ายๆ และยังมีฟังชันก์การบันทึกเงินเพิ่มต่างๆได้ อีกด้ วย เช่น การเบิก
ล่วงหน้ า โบนัส เป็ นต้ น ส่วนในเรื่องการหัก ลา มาสาย นันจะเป็
้
นผลมาจากการตังเวลาเข้
้
าออกงานเพื่อที่จะนามาหักกับ
เงินเดือน แล้ วถ้ าไม่ได้ ตงเวลาท
ั้
างานอะไรต่างๆพวกนันละ
้ โปรแกรมก็จะไม่มีการหักอะไรเลย หรือใช้ วิธีการกาหนดเวลางาน
ด้ วยตัวเอง คือแบบที่สรุปมาแล้ ว
ดังนันก่
้ อนที่จะคานวณเงินเดือนจาเป็ นต้ องทาตามลาดับดังต่อไปนี ้คือ
1. คานวณเวลาทางานตามงวดที่กาหนด (งวด คือ ช่วงเวลาที่ใช้ คานวนเงินเดือน)
2. คานวณเงินเดือน
11.1คานวณเวลาทางาน

เป็ นการคานวณเวลา ขาด ลา มาสาย ของพนักงานเพื่อเอามาเป็ นเงื่อนใขในการหักเงินต่างๆหรือสรุปเวลาการ

ทางาน

หากต้ องการกาหนดเวลาต่างๆเองให้ เลือกที่พนักงานคนนันแล้
้ วกด “ดับเบิลคลิก” แล้ วกาหนดเวลาที่ต้องการใส่
จานวนต่างๆได้ เลย แล้ วให้ ทาการคลิกเพื่อล็อกระบบไว้ หากมีการกดคานวนก็จะทาให้ ไม่มีการแก้ ไขของระบบ
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11.2 การคานวณเงินเดือน
หลังจากคานวนเวลาเสร็จแล้ วมาที่คานวนเงินเดือน ในส่วนนี ้สามารถบันทึกเงินเพิ่มเติมก่อนที่จะคานวน
เงินเดือนได้ หรือหากเพิ่มทีหลังให้ กดคานวณอีกครังเพื
้ ่อให้ ระบบโปรแกรมอัพเดทใหม่

การบันทึกเงินเพิ่มเติมแก้ ไขใหม่ได้ เสมอ
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11.3 ออกสลิปเงินเดือนพนักงาน
หลังจากนันสามารถพิ
้
มพ์สลิปเงินเดือนได้ เลย อาจจะเป็ นกระดาษคาร์บอนหรือไม่ก็ได้ โดยการกดพิมพ์ที่ “ออกสลิป” ก็จะได้
ลักษณะแบบนี ้ การออกสลิปสามารถออกที่ละหลายคน หรือทีละคน ด้ วยวิธีการเลือกคลิกถูกที่หน้ ารหัสนันๆ
้
ถ้ ามันไม่ถกู คลิกแสดงว่าไม่มีการสัง่ พิมพ์ ดังรูป

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน ก็จะออกมาลักษณะอย่างนี ้จะพิมพ์ด้วยกระดาษ ธรรมดาหรือกระดาษคาร์บอนก็แล้ วแต่สะดวกได้ เลย
ขนาดการพิมพ์อยู่ที่ 9x5.5 (นิ ้ว)
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12. ช่ วยเหลือ
เมนูช่วยเหลือเป็ นเมนูที่มีเมนูต่างๆ ช่วยเสริมการใช้ งานข้ อมูลกับระบบ และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และนาเข้ าข้ อมูลต่างๆ
เพื่อให้ รวดเร็วต่อการทางานของระบบโปรแกรม
12.1 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
ลงทะเบียนตัวโปรแกรมท่านลงและติดตังโปรแกรมเสร็
้
จเรียบร้ อยแล้ วจาเป็ นต้ องลงโปรแกรมเพื่อให้ โปรแกรมให้ ใช้
งานได้

ดังตัวอย่าง การแจ้ งขอลงทะเบียนเมื่อติดตังโปรแกรมเสร็
้
จแล้ วโปรแกรมจะแสดงหมายเลข ID ของโปรแกรมแต่ถ้าจะให้ ใช้
งานได้ จะต้ องแจ้ งขอรหัสที่ บริษัท วันอะกรี จากัด อาจจะแจ้ งไปทาง Email หรือโทรติดต่อโดยตรง หากไม่มีการลงทะเบียน
โปรแกรมใช้ งานได้ ปรกติแต่จะแสดงข้ อมูลของพนักงาน เพียง 2 ท่านเท่านัน้
การลงทะเบียนให้ กลับไปดูที่หวั ข้ อที่ 5 ของเอกสารคู่มือเพื่อจะได้ ทาได้ ถกู ต้ อง
12.2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมข้ อมูล
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ปรับปรุงข้ อมูลเป็ นการซ่อมแซมข้ อมูลที่อาจจะมีปัญหาทาให้ ระบบ ใช้ งานไม่ถกู ต้ องและอาจเกิดปั ญหาเราสามารถ
ใช้ เมนูนี ้เพื่อปรับปรุงข้ อมูลพนักงาน ไม่มีผลใดๆต่อข้ อมูลอื่นๆ

12.3 ลบข้ อมูลที่ไม่ใช้ แล้ ว
หากต้ องการลบข้ อมูลการบันทึกเวลาบางส่วนที่ไม่ต้องการใช้ แล้ ว จาเป็ นต้ องใช้ เมนูนี ้เพื่อลบข้ อมูลบางส่วน
ออกเพื่อให้ ข้อมูล

โปรแกรมจะแสดงหน้ าต่างเลือกวันที่ ที่เราจะลบย้ อนหลังไป
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12.4 การเปลี่ยนภาษา
เลือกไปที่
Language แล้ วเลือกภาษาได้ ตามต้ องการแล้ วคลิกตามภาษานันได้
้ เลย

12.5 การอัพเดทโปรแกรมให้ เป็ นเวอร์ชนั่ ใหม่เสมอ เพื่อให้ การทางานง่ายและสะดวกขึ ้นเลือกไปที่ Update New
Version คลิกได้ เลย
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ผนวก ก
การแก้ ปัญหาเบื ้องต้ น
การแก้ ปัญหาหลังจากมีการเริ่มต้ นใช้ งานเรียงเป็ นลาดับได้ ดงั นี ้
1. เชื่อมต่อกับเครื่องไม่ได้ แต่ก่อนเคยได้ :หากไม่มีการเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ตโปรแกรมของเราไม่ได้ มีการลงใหม่ ให้
เช็คเรื่องสายแลนมีการถอดออก หรือเสียบแน่นหรือไม่สงั เกตต้ องมีไฟกระพริบตรงช่องที่เสียบ หากเสียบแน่นแล้ วยัง
ไม่ได้ อีก ให้ เช็คหมายเลข IP,Port,หมายเลขอุปกรณ์ ต้ องตรงกันกับที่โปรแกรมตังค่
้ าไว้
2. การตรวจสอบ IP ของเครื่องสแกนนิ ้วใช้ งานได้ หรือไม่โดยใช้ Command Promt พิมพ์ CMD ตรงช่อง Run
(Windows 7,8) หรือช่อง Type here to search (windows 10) แล้ วกด Enter จะขึ ้นช่องหน้ าต่างสีดา
โดยใช้ คาสัง่ Ping เช่น ping 192.168.1.201
ถ้ าสามารถใช้ ได้ ต้องขึ ้น
Reply from 192.168.1.201: bytes=32 time=88ms TTL=52
Reply from 192.168.1.201: bytes=32 time=88ms TTL=52
Reply from 192.168.1.201: bytes=32 time=88ms TTL=52

ถ้ าไม่สามารถใช้ ได้ แสดงแบบนี ้
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

ตัวอย่าง

3. การดึงข้ อมูลด้ วย USB แล้ วทาใมมันไม่มีข้อมูลในรายงาน ต้ องบอกว่าถาในระบบ Windows ตังแต่
้ Win7-10
รุ่นใหม่นี ้มีระบบการป้องกันการเขียนข้ อมูลดังนันก่
้ อนเปิ ดโปรแกรมให้ เปิ ดแบบ Admin โดยการคลิกขวาที่ icon ของ
โปรแกรมแล้ วเลือก Run as Administrator ต้ องคลิกให้ โดน icon โปรแกรมนะครับ ถ้ ามีหน้ าต่างให้ ตอบ Yes/No
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ให้ ตอบ Yes เลยครับส่วนของใครให้ ใส่รหัสผ่านกรุณาติดต่อ IT
บริ ษัทของลูกค้ าอย่างเดียวเลยเพราะติดระบบการป้องกัน

4.การป้องกันรายชื่อพนักงานหายตอนจะลง Windows ใหม่ หากลงจะเอาเครื่องที่ลงโปรแกมไปลง Windows
ใหม่สิ่งที่ต้องเก็บไว้ คือฐานข้ อมูล เพื่อที่จะลงโปรแกรมเสร็จแล้ วจะได้ ไม่ต้องมานัง่ กรอกชื่อพนักงานใหม่ทงหมด
ั้
ให้
ไปเก็บโฟลเดอร์ชื่อ DBASE จะอยู่ในไดร์ ที่ติดตั ้งโปรแกรมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ C:\Program Files (x86)\E-Log Time
เอาโฟลเดอร์ชื่อ DBASE เก็บไว้ อย่างเดียว หรื อหาไม่เจอให้ คลิกจาก icon โปรแกรมได้ เลย

คลิกที่ Open file location มันจะเด้ งไปที่ติดตั ้งโปรแกรมเลยในนันก็
้ จะมีโฟลเดอร์ DBASE อยู่ copy ใส่ USB
หรื อเอาไปไว้ ที่อื่นๆที่จะไม่โดนลบพอติดตั ้งโปรแกรมใหม่แล้ วค่อยเอามาทับไปเลยข้ อมูลพนักงานต่างก็จะกลับมา
เหมือนเดิมไม่ต้องพิมพ์ใหม่ (หากต้ องการเก็บข้ อมูลแบบ Online ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายได้ เลยจ้ า)
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5.สาคัญอย่างยิ่งการแก้ ปัญหาได้ ง่ายที่สดุ คือพึ่งตัวเราเองก่อน ก่อนจะให้ คนอื่นๆช่วยเหลือเรา ขนาดตัวเราเองยังไม่
คิดจะช่วยแก้ ปัญหาให้ ตวั เราเองแล้ วใครละจะช่วยได้ และที่สาคัญอ่านคู่มือที่ได้ มานี ้แล้ วจะรู้ว่ามันง่ายมากๆ ถ้ าอ่าน
แล้ วยังงงๆแสดงว่ามันใช่แล้ วละไม่ผิดที่งงครับต้ องลองทาด้ วยถึงจะเข้ าใจจริงๆ ผมว่าคุณทาได้ ครับ

การวางนิว้ มือที่ถูกต้ อง
การวางนิ ้ว ถูกต้ อง ต้ องวางให้ ตรงและเต็มนิ ้ว

การวางนิ ้วที่ไม่ถกู ต้ อง

ห่างเกินไป

วางนิ ้วตา่ เกินไป

หรือชิดขอบเกินไป

วางนิ ้วเอียงเกินไป

หมายเหตุ
 การวางนิ ้วที่เครื่องสแกนนิ ้วห้ ามเปี ยกชื ้น ควรเช็ดก่อน
 นิ ้วมือไม่ควรเลอะสี หรือเปื อ้ นจนเกินไปจะทาให้
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 หากมีแสงส่องควรใช่มือบังแล้ ววางนิ ้ว หรือทาที่ครอบแสง

การใช้ งานเครื่ องรุ่ น ZK Teco
การใช้ งานเครื่องสแกนนิ ้วเช่น Thai01,LX17,LX40,LX50

การบันทึกลายนิ ้วมือ
ต้ องขอแนะนาแบบนี ้ก่อนนะครับ ก่อนลงลายนิ ้วมือให้ ตงรหั
ั ้ สพนักงานก่อน เช่นเบอร์ 1 ,2,3… หรื ออาจจะตังเอง
้
เช่น 62001 สามารถกดที่ตวั เครื่องได้ เลยสามารถบันที่ได้ 9 หลัก

มีขนตอนการใช้
ั้
งานดังนี ้
รูปที่ 1 กดไปที่ปมุ่ M/OK
รูปที่ 2 มันจะเข้ าเมนูแล้ วเลือกที่ "ผู้ใช้ " กดปุ่ ม OK
รูปที่ 3 เลือก "เพิ่มผู้ใช้ " แล้ วกดปุ่ ม OK
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รูปที่ 4 ใส่รหัสพนักงานตามที่ต้องการ แต่ปรกติมนั จะรันอัติโนมัติ 1,2,3,4...
รูปที่ 5 เลื่อนปุ่ มลงมาที่ "บันทึกนิ ้ว" กด OK ก็ให้ วาง นิ ้วเดียวกัน 3 ครัง้ เสร็จแล้ วรอสักพัก มันจะเด้ งกลับมาที่ปมุ่ "บันทึกนิ ้ว"
ถ้ าจะสารองก็กดเข้ าไปอีก ทาได้ คนละ 10นิ ้วเลย
รูปที่ 6 หลังจากนันเลื
้ ่อนลงไปเรื่อย ถึงปุ่ ม "ตกลง(OK)" แล้ วกด OK ก็เรียบร้ อยแล้ วจ้ า

การลบลายนิว้ มือ
การลบออกในกรณีที่พนักงานลาออกไปหรือมีการบันทึกลายนิ ้วมือผิด

รูปที่ 1 กดไปที่ปมุ่ M/OK
รูปที่ 2 มันจะเข้ าเมนูแล้ วเลือกที่ "ผู้ใช้ " กดปุ่ ม OK
รูปที่ 3 เลือกไปที่ "ผู้ใช้ " กดปุ่ ม OK
รูปที่ 4 เลื่อนหา รหัสพนักงานที่ต้องการลบ
รูปที่ 5 แล้ วกดเลข 0 เครื่องจะถามยืนยันการลบแล้ วกดปุ่ ม OK เป็ นอันว่าเรียบร้ อยจ้ า
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การดึงข้ อมูลด้ วย USB
การดึงข้ อมูลด้ วย
USB Flash drive เพื่อนาไปทารายงานการเข้ าออกงาน เช่น ขาด ลา มาสาย
ของพนักงาน

วิธีการดึงข้ อมูลเพื่อไปทารายงาน ขาดลามาสาย
รูปที่ 1 กดไปที่ปมุ่ M/OK
รูปที่ 2 เลื่อนปุ่ มลงมาที่เมนู "ข้ อมูล" กด OK
รูปที่ 3 เลื่อนมาที่ ดึงข้ อมูลบันทึกเวลา แล้ วกดปุ่ ม OK รอให้ มนั ขึ ้น Success... ให้ กดปุ่ ม ESC
แต่มนั จะเห็นแว็บเดียวก็เสร็จเรียบร้ อย

ตังค่
้ าผู้ดแู ลเครื่อง
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ตังค่
้ ามีดงั ต่อไปนี ้
รูปที่ 1 กดไปที่ปมุ่ M/OK
รูปที่ 2 มันจะเข้ าเมนูแล้ วเลือกที่ "ผู้ใช้ " กดปุ่ ม OK
รูปที่ 3 เลือก "เพิ่มผู้ใช้ " แล้ วกดปุ่ ม OK
รูปที่ 4 ใส่รหัสพนักงานตามที่ต้องการ แต่ปรกติมนั จะรันอัติโนมัติ 1,2,3,4...
รูปที่ 5 เลื่อนปุ่ มลงมาที่ "บันทึกนิ ้ว" กด OK ก็ให้ วาง นิ ้วเดียวกัน 3 ครัง้ เสร็จแล้ วรอสักพัก มันจะเด้ งกลับมาที่ปมุ่ "บันทึกนิ ้ว"
ถ้ าจะสารองก็กดเข้ าไปอีก ทาได้ คนละ 10นิ ้วเลย
รูปที่ 6 หลังจากนัน้ เลื่อนลงไปที่ สิทธิ์ เลือก “ผู้ดูแล” (ใช้ ลูกศร ซ้ าย-ขวาที่ปุ่ม)
รูปที่ 7 หลังจากนันเลื
้ ่อนลงไปเรื่อย ถึงปุ่ ม "ตกลง(OK)" แล้ วกด OK ก็เรียบร้ อยแล้ วจ้ า
หมายเหตุ:พนังงานลงเวลาทางานด้ วยและยังเป็ นผู้ดแู ลในรหัสเดียวกันได้ ไม่ต้องทารหัสใหม่ก็ได้ การเพิ่มแอดมินจะทาพร้ อม
กับที่ลงลายนิ ้วมือเลย หรือจะแก้ ไขทีหลังได้ สามมารถมีได้ 5 คน
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การใช้ งานเครื่ องรุ่ น Cmi681S,Cmi690S,C100S
การเพิ่มลายนิ ้วมือ
เมื่อมีพนักงานมาใหม่จาเป็ นต้ องบันทึกลายนิ ้วมือให้ ใหม่ ดังนันมี
้ วิธีการดังต่อไปนี ้ กดที่ปมุ่
“MENU”
จะมีหน้ าจอปรากฏดังด้ านล่างนี ้ (การเลื่อนเมนูโดยใช้ ลกู ศร ขึ ้น-ลง หรือ กดที่ตวั เลขตามลาดับเมนู)

รูปที่ 1 เลือก”ผู้ใช้ ”แล้ วกดปุ่ ม “OK”
รูปที่ 2 เพิ่มผู้ใช้ กดปุ่ ม “OK”
รูปที่ 3 แสดงรูปให้ เลือกเพื่อที่จะบันทึก เช่น นิ ้วมือ,รหัส,บัตร ถ้ าบันทึกทัง้ 3 อย่างพนักงงานคนนันก็
้ ใช้ ได้ ทงั ้ 3 แบบเลย
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เราจะเลือกเป็ นลายนิ ้วมือละกัน กดปุ่ ม
“OK”
รูปที่ 4 ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการบันทึก รหัสพนักงานนันต้
้ องเป็ นตัวเลขตังแต่
้ 1 เป็ นต้ นไป ปรกติเครื่องจะรันเลขอัติโนมัติ
แต่ถ้าหากเราต้ องการเลขอื่นก็กดได้ เลย เช่น
62001 หลังจากนัน้ กดปุ่ ม “OK”
รูปที่ 5 เครื่องจะให้ พิมพ์ชื่อตรงนี ้ กดปุ่ ม “OK” ข้ ามไปเลยชื่อพนักงานเราไปใส่ในโปรแกรม
รูปที่ 6 เครื่องจะเริ่มให้ วางนิ ้ว เดียวกัน 3 ครัง้ โดยนับถอยหลัง
รูปที่ 7 วางครัง้ ที่ 3
รูปที่ 8 วางครัง้ ที่ 2
รูปที่ 9 วางครัง้ ที่ 1 (เมื่อสิ ้นสุดถ้ ายังไม่ได้ ให้ วางอีกครัง้ 3 ครัง้ นิ ้วเดิม)
การลบผู้ใช้ ออก
การลบข้ อมูลพนักงานออกทีละคน เป็ นการลบพนักงานออไม่ใช้ ใช้ งานได้ อาจจะเป็ นการลาออกไปแล้ ว

รูปที่ 1 เลือกเมนูไปที่ "ผู้ใช้ "
รูปที่ 2 เลื่อกไปที่ "แก้ ไข"
รูปที่ 3 เลือนลูกศรไปที่พนักงานคนที่ต้องการจะลบ โดยจะแสดงรหัส แล้ วกด OK
รูปที่ 4 เครื่องก็จะแสดงรายการต่างออกมา เลื่อนไปที่ "ลบผู้ใช้ " แล้ วกด OK
รูปที่ 5 เครื่องจะถามอีกว่าแน่ใจนะที่จะลบ ถ้ าแน่ใจแล้ วกด OK ได้ เลยเป็ นอันว่าเรียบร้ อย
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การตังแอดมิ
้
น หรือตัง้ ล็อกหน้ าจอ
เป็ นการกาหนดไม่ให้ พนักงานมากดแก้ ไขเครื่องโดยพละการ ต้ องผ่านนิ ้วหรือรหัสผู้ดแู ลเครื่องเท่านัน้ 1 เครื่อง
สามารถบันทึกได้ จานวน 5 ท่าน แอดมินเป็ นทังใช้
้ แสกนเข้ างานและเป็ นผู้ดแู ลเครื่องในเวลาเดียวกัน (ไม่จาเป็ นบันทึกนิ ้ว
ใหม่นะครับ )

รูปที่ 1 เลือกเมนูไปที่ "ผู้ใช้ "
รูปที่ 2 เลือกไปที่ "แก้ ไข"
รูปที่ 3 เลือนลูกศรไปที่พนักงานคนที่ต้องการจะลบ แล้ วกด OK
รูปที่ 4 เครื่องก็จะแสดงรายละเอียดต่างออกมา เลื่อนไปที่ "สิทธิ์" แล้ วกด OK แล้ วเปลี่ยน เป็ นผู้ดแู ล เสร็จแล้ วก็เรียบร้ อย
การดึงข้ อมูลด้ วย USB
การดาวร์โหลดข้ อมูลจากเครื่องสแกนนิ ้วใส่ USB Flash Drive เพื่อไปทารายงานขาดลามาสาย แต่ต้องเอาไปนาเข้ า
โปรแกรม Elog Time เพื่อประมวลผลหรือคานวน เวลา ขาด ลา มาสาย
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รูปที่ 1 ไปที่เมนู "รายงาน" หรือ “สืบค้ น” กด OK
รูปที่ 2 เลือกที่ "บันทึก" กด OK
รูปที่ 3 เครื่องจะถามว่าต้ องการ ดาวร์โหลด หรือไม่ กด OK
รูปที่ 4 เครื่องจะทาการดาวร์โหลดมาใส่ USB Flash Drive
รูปที่ 5 เมื่อขึ ้นคาว่า ดาวน์โหลดสาเร็จ กดปุ่ ม ESC ให้ หน้ าจอหลัก แล้ วก็ถอด USB ออกได้ เลย
**ไฟล์ที่ได้ จะเป็ น Text file ชื่อ GLog.txt
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การใช้ งานเครื่ องรุ่ น U300-C,F18
การเพิ่มลายนิ ้วมือ

กดไปที่ปมุ่ M/OK
รูปที่ 1 มันจะเข้ าเมนูแล้ วเลือกที่ "ผู้ใช้ " กดปุ่ ม OK
รูปที่ 2 เลือกไปที่ "เพิ่ม" กดปุ่ ม OK
รูปที่ 3 ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการเช่น 61001 แต่ถ้าไม่ได้ กาหนดเครื่ องจะรันตัวเลข 1,2,3 .. ไปเรื่อยๆ
รูปที่ 4 เลื่อนลงมาที่ บันทึกนิ ้ว แล้ วกดปุ่ ม OK
รูปที่ 5 จะมีหน้ าแสดงรูปวงรีแล้ วก็ให้ วางนิ ้ว 3 ครัง้ เสร็จแล้ วกดปุ่ ม ESC เพื่อกลับมาหน้ าจอเดิม
รูปที่ 6 เลื่อนปุ่ มมาที่ “ตกลง” เครื่องจะถามว่าทาต่อใหมถ้ าทาต่อก็กด OK เพื่อบันทึกพนักงานคนต่อไป
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การลบลายนิ ้วมือพนักงาน
การลบข้ อมูลพนักงานออกทีละคน เป็ นการลบพนักงานออไม่ใช้ ใช้ งานได้ อาจจะเป็ นการลาออกไป

กดไปที่ปมุ่ M/OK
รูปที่ 1 มันจะเข้ าเมนูแล้ วเลือกที่ "ผู้ใช้ " กดปุ่ ม OK
รูปที่ 2 เลือกไปที่ "จัดการ" กดปุ่ ม OK
รูปที่ 3 เลือกรหัสที่ต้องการลบ แล้ วกด OK
รูปที่ 4 จะมีเมนูให้ เราเลือกว่าต้ องการจะทาอะไร เลือกที่ “ลบผู้ใช้ ” กดปุ่ ม OK
รูปที่ 5 เครื่องจะให้ เลือกไปที่ “ลบผู้ใช้ ” กดปุ่ ม OK
รูปที่ 6 เครื่องจะให้ ยืนยันอีกครัง้ ว่าต้ องการลบรหัสนี ้หรือใม่ ถ้ าต้ องการ กดปุ่ ม OK ก็เรียบร้ อยครับ
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การดึงข้ อมูลผ่าน USB
การดึงข้ อมูลเพื่อมาทารายงานการสแกนนิ ้วเข้ าออกงาน ขาด ลา มาสาย นอกจากดึงผ่านระบบ Network แล้ ววิธี
นี ้ก็แสนง่ายมาเลยที่เดียว

กดไปที่ปมุ่ M/OK
รูปที่ 1 มันจะเข้ าเมนูแล้ วเลือกที่ "USB" กดปุ่ ม OK
รูปที่ 2 เลือกไปที่ "ดึงข้ อมูลบันทึกเวลา" กดปุ่ ม OK รอสักครู่ก็เรียบร้ อยแล้ วครับ
การลบข้ อมูลสแกนนิ ้วเวลางาน ทังหมด
้

กดไปที่ปมุ่ M/OK
รูปที่ 1 มันจะเข้ าเมนูแล้ วเลือกที่ "ระบบ" กดปุ่ ม OK
รูปที่ 2 เลือกไปที่ "ข้ อมูล" กดปุ่ ม OK
รูปที่ 3 เลือก “ลบการลงเวลา” กดปุ่ ม OK ก็เรียบร้ อยแล้ วครับ
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ขอบคุณลูกค้ า “ที่รัก” ทุกท่าน
ในนาม หจก. วันอะกรี และในนามเว็บไซต์ http://www.fingerthailand.com (นิ ้วมือประเทศไทย) ขอขอบคุณลูกค้ า
ทุกท่านที่ให้ ความไว้ วางใจเลือกใช้ บริการจากเรา บางส่วนบางงานอาจจะบริการไม่ทนั ใจ คุณลูกค้ าทางเราก็ขออภัยมา ณ
ที่นี ้ด้ วย ทางเราพร้ อมที่จานาไปปรับปรุงให้ ดีเยี่ยมและพร้ อมพัฒนาสิ่งใหม่ๆก้ าวล ้าเทคโนโลยี เพื่อให้ คณ
ุ ลูกค้ าของเราให้ งาน
ไม่ว่าจะเป็ น HARD WARE หรือSoftware ช่วยงานในส่วนของ HR ให้ บรรเทาเบาบางเรื่องของเวลาทางานให้ “’ง่าย และ
รวดเร็ว” ยิ่งขึ ้นทางเราเข้ าใจดีว่างานของท่านที่มีนนมี
ั ้ ความวุ่นวายยุ่งยากอยู่แล้ ว เราขอบคุณอีกครังที
้ ่ปล่อยหน้ าที่นี ้ให้ เป็ น
หน้ าที่ของเราดูแลเรื่องเวลาทางานและดูแลข้ อมูลพนักงานของท่านเสมอมา. ขอขอบพระคุณครับ

