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PS-TA



การเช่ือมต่อเคร่ืองสแกน กบัตวั PS-TA ผ่าน LAN
- ท าการแอด พนักงาน  ข้อมูลใบหน้า  ลายนิว้มือ รหัสผ่าน (ช่ือไปแก้ใน Software ทีหลัง

จะสะดวกกว่า)
- ท าการเซ็ต IP ,Port และ หมายเลขเคร่ืองสแกน และท าการแอด IP เคร่ืองสแกน กับ 

Software ให้ตรงกัน
- ก าหนดค่า รุ่น ให้เป็น F7 series และท าการบันทึก PS-MF960,FACE1600,FACE1700?
- ตรวจเช็ครูปแบบวันท่ีของคอมพวิเตอร์ ให้เป็น  คริสตศักราช



จะได้เคร่ืองสแกนในหน้าแผงควบคุมมา 1 เคร่ือง

ดูสถานะ LED ที่โชว์  ถ้าหากเป็นสีแดง คือยงัไม่เช่ือมต่อ  
กดดับเบิล้คลิก๊ที่ LED สีแดง  ให้ LED เป็น สีเขยีว 
เพ่ือให้เคร่ืองสแกนเช่ือมต่อกบัตัว Software



การตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ

บริษัท  - ให้ตั้งช่ือบริษัท  ใส่ช่ือย่อ ใส่อีเมล ใส่เว็บไซด์

สาขา    - ให้ตั้งช่ือสาขา (หากมีหลายสาขา)

ลงทะเบียนวันหยุด  - ให้ลงทะเบียนวันหยุดประจ าปี  
หรือวันหยุดที่บริษัทก าหนด (หากไม่ก าหนด  จะถือว่าวัน
น้ัน  ขาดงาน)



การตั้งค่ากะงาน

กะปกติ  สามารถตั้งได้ 2 แบบ คือ
แบบเวลาปกติ - เข้าเช้า เลกิเย็น
แบบเต็มเวลา   - เข้าเช้า พกัเท่ียง  เข้าบ่าย  เลกิเย็น
*เวลาเร่ิมต้นท่ีอนุญาต คือเวลาท่ีให้พนักงานสามารถ
เข้างาน หรือเข้าประตูได้ก่อนเวลา ตามท่ีก าหนด 
เช่น ตั้งไว้ 8 โมง  ก าหนดค่าไว้ 60 นาที  พนักงาน
สามารถสแกนได้หลงั 7 โมงเป็นต้นไป
*ถ้าหลงัจาก 8.30 ถือว่าสายทันที



การตั้งค่ากะงานแบบผสม

กะงานแบบผสม
สามารถก าหนดวนัได้  อย่างเช่น  
ท างานจนัทร์ – เสาร์ แต่วันเสาร์เลิกงานไว
กว่าวันอ่ืน  คือต้องสร้างกะงานวันเสาร์ 1
วันไว้   เ พ่ือมาสร้างกะงานแบบผสม 
โดยรวมกะปกต ิ กบักะวนัเสาร์เข้าด้วยกนั



การโอนถ่ายข้อมูล
ให้ต๊ิกเคร่ืองหมายถูกในช่องส่ีเหลี่ยมเพ่ือ
เลือกเคร่ืองท่ีจะท าการโอนถ่ายข้อมูล

1 2 3

1. โอนถ่ายข้อมูลพนักงาน ใบหน้า   ลายนิ้วมือ  รหัสผ่าน จาก
เคร่ืองสแกนไปยัง Software

2. โอนถ่ายข้อมูลท่ีแก้ไขแล้วจาก Software ไปยังเคร่ืองสแกน
3. ดาวน์โหลดข้อมูลเวลา  หรือ GLOG ของเคร่ืองสแกน เข้ามาใน

ตัว Software



การโอนถ่ายข้อมูล

1. โอนถ่ายข้อมูลพนักงาน ใบหน้า   ลายนิ้วมือ  รหัสผ่าน จากเคร่ืองสแกนไปยัง Software สามารถ
เลือกดาวน์โหลดพนักงานได้

2. โอนถ่ายข้อมูลที่แก้ไขแล้วจาก Software ไปยงัเคร่ืองสแกน สามารถเลือกอปัโหลดพนักงานได้

1 2



การโอนถ่ายข้อมูล

3.     ดาวน์โหลดข้อมูลเวลา  หรือ GLOG ของเคร่ืองสแกน เข้ามาในตวั Software



การตั้งค่าพนักงาน

เ ม่ื อดาว น์ โหลดข้อ มูลพนักงาน
มาแล้ว  ให้ท าการต้ังค่าข้อมูลต่าง ๆ
ของพนักงาน  สามารถแก้ไขช่ือให้
เป็นภาษาไทยได้ ส่วนรูปพนักงาน
สามารถกดท่ีรูปคนเพ่ือเปลี่ยนรูป
พนักงานจากคอมพวิเตอร์ได้



การเพิม่เวลาการท างาน
ในกรณีท่ีพนักงานลืมสแกนนิ้ว หรือใบหน้า 
สามารถเพิม่ข้อมูลเวลาได้จากเมนูนี้



การส ารองข้อมูล
ส ารอง หรือเซฟการต้ังค่าข้อมูลท้ังหมด ขอ 
Software เพ่ือเอาไว้เรียกใช้งานในคร้ังต่อไป
ได้



การคืนค่าข้อมูล
คืนค่าข้อมูลท่ีส ารอง หรือเซฟไว้ โดยการ
เลือกไฟล์ท่ีได้ส ารองข้อมูลไว้



การดงึข้อมูลเวลาผ่าน USB
ท าการดาวน์โหลดข้อมูลโดยเลือกไฟล์ท่ี
ก าหนด



การดงึข้อมูลเวลาผ่าน USB
เม่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลโดยเลือกไฟล์ที่
ก าหนดเสร็จแล้ว  Software จะยังไม่รู้จักข้อมูล
ที่ดาวน์โหลดมา  ต้องเข้ามาท าการค านวณ
ข้อมูลใหม่  เพ่ือให้ข้อมูลท่ีดาวน์โหลดมา ให้ตัว
Software รู้จัก



การถอนไลเซ่น
ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการย้าย Software ไปยัง
คอมพวิเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึง  ต้องถอนไลเซ่น
ทุกคร้ัง หากไม่ถอนไลเซ่น แล้วลบโปรแกรม  
และน าโปรแกรมไปลงคอมพิวเตอร์ใหม่  
โปรแกรมจะแจ้งว่า  ไลเซ่นได้ใช้งานอยู่   ใน
กรณีนี ้ ต้องส่งโค้ดไลเซ่นมาให้ทางบริษัท รี
เซ็ตให้ (ในกรณีคอมพวิเตอร์เสียเช่นกัน)
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รายงานรายเดือน ถ้าหากเป็นรายงานรายเดือนเมนูนี้   จะ
แสดงผลเป็นตัวย่อ

เราสามารถเลือกข้อมูลท่ีไม่ต้องการออกได้



รายงานรายเดือน


