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ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
CMI-F63S เครื่ องบันทึกเวลาด้วยใบหน้า ,ลายนิ้วมือ มาพร้อมระบบควบคุมการทํางานของประตู รองรับใบหน้า
2,000 ใบหน้า ลายนิ้วมือ 10,000 นิ้ว และ 2,000 ID Card และสามารถบันทึกข้อมูลการบันทึกเวลาสแกนได้สูงสุ ด 200,000
แสดงผลจอสี ขนาดใหญ่กว้าง 2.8 นิ้ ว ง่ายในการตั้งค่าต่าง ๆ ทํางานสะดวกง่ายดาย ด้วยเมนู ภาษาไทยและเมนูภาษาอังกฤษ
พร้อมเมนู รูปภาพไอคอนเข้าใจง่าย พร้อมสามารถตั้งค่าในการเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบที่ ใช้
ควบคู่กนั เช่น ใบหน้าพร้อมรหัส , ลายนิ้วมือพร้อมรหัส , ใบหน้าพร้อมการ์ด , ลายนิ้วมือพร้อมการ์ด
CMI-F63S มาพร้อมหัวอ่านเป็ นแบบกระจกแข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วนต่าง ๆ อ่านด้วยความเร็ วน้อยกว่า 0.5
วินาที แสดงภาพลายนิ้วมือเวลาวางเพื่อตรวจสอบคุณภาพวางนิ้วมือได้อย่างชัดเจน รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP ,USB , U-Disk
Download และมาพร้อมกับการใช้งานระบบ EASY EXPRESS

ผู้ใช้ งานควรรู้
เรี ยนผูใ้ ช้งานทุกท่าน เริ่ มแรกต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เรา กรุ ณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อน
ใช้งานเครื่ อง จะช่วยในการใช้เครื่ องอย่างมีประสิ ทธิภาพและง่ายขึ้น

1 สภาพแวดล้ อมในการใช้ งาน
ติดตั้งเครื่ องโดยหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด แดดจัดมีผลเสี ยต่อการสแกนลายนิ้วมือ
อุณหภูมิการใช้งานเครื่ องต้องอยูใ่ น 0℃–45℃ กรณี จาํ เป็ นต้องใช้ในกลางแจ้ง แนะนําใช้ร่มกันแดดหรื อกล่องเพื่อป้ องกัน
แสงแดด

2. ความรู้ เกีย่ วกับโปรแกรม
ระบบของเครื่ องแบ่งเป็ น 2 ส่วน เครื่ องสแกนลายนิ้วมือและซอฟต์แวร์ เครื่ องสแกนลายนิ้วมือนี้ใช้สาํ หรับบันทึกลายนิ้วมือ
และเวลาทํางานของพนักงาน ซอฟต์แวร์ใช้สาํ หรับบันทึกข้อมูลของเครื่ องและจัดการข้อมูลเหล่านี้เป็ นรายงานต่างๆตามการตั้ง
ค่าของผูใ้ ช้
วิธีการสื่ อสารระหว่างเครื่ องสแกนรอยนิ้วมือและคอมที่ติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนลายนิ้วมือมีดงั นี้ USB TCP/IP และ Flash
Drive
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แนะนําขั้นตอนการใช้ งาน
เครื่ องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สาํ หรับ บริ ษทั เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลง กําหนดการ เวลา การ
ทํางานของพนักงานใช้งานง่ายและสะดวก ในการดําเนินงาน
ข้อมูลของผูใ้ ช้สามารถป้ อนข้อมูลจาก แป้ นพิมพ์ที่ ตัวอุปกรณ์ หรื อ คุณสามารถDownload จาก ( “Flash Drive” ) โดย
แก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้จากคอมพิวเตอร์ จากการเชื่อมต่อ LAN(Local Area Network),WAN(Wide Area Network), Internet / DNS ที่
ระบบสามารถรองรับการใช้งาน
Step 1: ทําการติดตั้งอุปกรณ์ Face Scan and Finger Scan และ ต่อแหล่งจ่ายไฟ Power ให้กบั อุปกรณ์
Step 2: ทําการตรวจสอบเวลาที่ตวั เครื่ อง Face Scan and Finger Scan ให้ถูกต้องก่อนการเริ่ มใช้งาน
Step 3: ทําการลงทะเบียนผูใ้ ช้ดว้ ยใบหน้า ลายนิ้วมือ, บัตร ID Card หรื อ ตั้งค่ารหัสผ่าน เพื่อกําหนดสิ ทธิ์การใช้งาน

เริ่มต้ นการใช้ งาน
เริ่ มต้นการใช้งานหน้าจอและเมนูหลัก
สถานการใช้งาน :ด้านหน้าของอุปกรณ์จะแสดงสถานะจะถูกปิ ดอยู่ เมื่อทําการสแกน หรื อกดปุ่ มเมนู จะปรากฏ
หน้าจอหลัก หลังจากระบุขอ้ มูลพนักงานจะปรากฏ วันและเวลา อุปกรณ์จะแสดงเวลาปัจจุบนั หากเวลาไม่ตรง กดเมนู
การตั้งค่า เพื่อตั้ง วันที่และเวลา การเริ่ มต้นใช้งานเครื่ องสแกน จําเป็ นต้องมีการตั้งค่า รู ปแบบวันที่เวลาทีถูกต้อง หากมี
การตั้งวันที่เวลาผิดจะทําการ ดึง Log เวลาการสแกนเป็ นเวลาที่ผิดไปด้วย จึงควรตั้งวันที่เวลาเป็ นรู ปแบบที่ถูกต้องก่อน
การใช้งานเครื่ องสแกนทุกครั้ง
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คู่มือการใช้ งานเบือ้ งต้ น
ESC: ยก เลิกออกจากหน้าการตั้งค่า
MENU: เข้าสู่การเมนูการใช้งาน (หลังจากเข้าสู่เมนูสามารถ ใช้ปุ่ม “Backspace” เพื่อเลื่อนหรื อเว้นวรรคตัวอักษรหรื อ
ตัวเลข )
OK: ยืนยันการตั้งค่า
#: ใช้สาํ หรับ เปิ ด/ปิ ด เครื่ อง , เปลี่ยนภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ เล็ก / ใหญ่ และ ตัวเลข
▲: ปรับ ( Cursors ) เลื่อนขึ้น
▼: ปรับ ( Cursors ) เลื่อนลง
0…9: ใช้สาํ หรับการเลือกตัวอักษร ABC / ตัวเลข และ การเลือกเมนู
เมื่อเขา้ สู่หน้าต่างที่ตอ้ งการเลือกตัวอักษรสามารถกด “#” เพื่อเลือกวิธีการป้ อนข้อมูลเปลี่ยนภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข

HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
By… Cherry

6

FACE AND FINGER SCAN CMI- F63S

2015

วิธีการเก็บลายนิว้ มือ
หลังติดตั้งเครื่ องสแกนลายนิ้วมือเรี ยบร้อย ต้องมีการบันทึกลายนิ้วมือ (แนะนําเก็บลายนิ้วมือด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลาง)
และค่อยตรวจสอบยืนยันลายนิ้วมือ วิธีการที่ถูกต้องสําหรับการเก็บ และตรวจสอบยืนยันลายนิ้วมือ ได้แก่ วางนิ้วมือบนช่อง
สแกนลายนิ้วมือ พยายามให้ลายนิ้วมืออยูศ่ ูนย์กลางของช่อง วิธีการแสกนรอยนิ้วมือตามรู ปภาพข้างล่าง

ถูกต้อง

ไม่วางด้วยปลายนิ้ว

ห้ามตะแคงนิ้ว

อย่าชิดด้านใดด้านหนึ่ง

ห้ามชิดด้านล่าง
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รูปแบบการเชื่ อมต่ ออุปกรณ์

ข้ อมูลทางเทคนิค ( Technical Specification )

HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
By… Cherry

8

FACE AND FINGER SCAN CMI- F63S

2015

การใช้ งานเบือ้ งต้ น
วิธีการตั้งค่ าวันที่ เวลา ทีต่ วั เครื่องสแกน CMI-F63S
การเริ่ มต้นใช้งานเครื่ องสแกน จําเป็ นต้องมีการตั้งค่า รู ปแบบวันที่เวลาที่ถูกต้อง หากมีการตั้งวันที่เวลาผิดจะทําการดึง
Log เวลาการสแกนเป็ นเวลาที่ผิดไปด้วย ดังนั้นจึงควรตั้งวันที่เวลาเป็ นรู ปแบบที่ถูกต้องก่อนการใช้งานเครื่ องสแกนทุกครั้ง
1. กด [MENU] เลือก [ตั้งค่ า] กด OK เลือก [เวลา] กด OK ทําการพิมพ์ตวั เลขตรงวันที่ให้ถูกต้องตามเคอร์เซอร์ที่
กระพริ บ จากนั้นกด OK แล้วพิมพ์เวลาให้ถูกต้องตามเคอร์เซอร์ที่กระพริ บ จากนั้นกด ESC ออกจากหน้าจอ ก็จะทําการ
บันทึกเวลาโดยอัตโนมัติ
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เมนูการทํางานต่ างๆ
เมนู

1. ฝ่ าย
เป็ นเมนูทใี่ ช้ สําหรับการจัดการเกีย่ วกับแผนก และ จํานวนผู้ใช้ ว่ าแต่ ละแผนกมีจาํ นวนผู้ใช้ ท้งั หมดกีค่ น

เมนู

2. กะ

เมนู

2.1 กะ

จะมีเมนูย่อยอีก 4 เมนู คือ

เป็ นเมนูทใี่ ช้ สําหรับ กําหนดช่ วงเวลาทํางาน (ตารางเวลาทํางาน) ว่ าบริษัทแต่ ละบริษัทกําหนดช่ วงเวลาการ
สแกนเข้ าออกงานจํานวนกีค่ รั้งและเป็ นเวลาใด

เมนู

2.2 กฎ
เป็ นเมนูทใี่ ช้ สําหรับกําหนดว่ ายอมให้ พนักงานสายได้ กนี่ าที

เมนู

2.3 ดาวน์ โหลด
เป็ นเมนูทใี่ ช้ สําหรับดาวน์ โหลดช่ วงเวลาทํางาน(ตารางเวลาทํางาน) จากตัวเครื่องสแกน CMI-F63S โดยใช้

แฟลชไดร์ ฟในการดาวน์ โหลด ช่ วงเวลาทํางาน(ตารางเวลาทํางาน)

เมนู

2.4 อัพโหลด
เป็ นเมนูทใี่ ช้ สําหรับอัพโหลดช่ วงเวลาทํางาน(ตารางเวลาทํางาน) จากทีม่ กี ารตั้งค่ าหรือแก้ ไขช่ วงเวลาทํางาน

(ตารางเวลาทํางาน) ทีเ่ ครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ ว สามารถอัพโหลดไปทีต่ วั เครื่องสแกน CMI-F63S โดยใช้ แฟลชไดร์ ฟในการอัพ
โหลด
HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
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เมนู

3.1 เพีม่

2015

จะมีเมนูย่อยอีก 4 เมนู คือ

เป็ นเมนูทไี่ ว้ หรับเพิม่ ผู้ใช้ ใหม่ โดยปกติจะเริ่มต้ นตั้งแต่ ID ที่ 1 เป็ นต้ นไป เมือ่ เพิม่ จะมีขนึ้ ID และชื่อ ให้
กรอก (หากกรอกชื่อทีเ่ ครื่องสแกน สามารถกรอกได้แค่ ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่ านั้น) เมนูนจี้ ะ มีการให้ เลือกว่ าจะเก็บ 1.
หน้ า 2. ลายนิว้ มือ 3. ลงทะเบียน(โดยใช้ การ์ ด) 4. ลงทะเบียน (โดยใช้ รหัสผ่าน)

เมนู

3.2 ปรับปรุง
เป็ นเมนูทไี่ ว้ สําหรับ เพิม่ ข้ อมูลผู้ใช้ (เช่ นเพิม่ หน้ า , เพิม่ ลายนิว้ มือ , เพิม่ การ์ ด , เพิม่ รหัสผ่าน) แก้ไขข้ อมูล

ผู้ใช้ (เช่ น เปลีย่ นมุมมองเป็ นผู้ใช้ , ผู้ควบคุม) หรือ ลบข้ อมูลผู้ใช้

เมนู

3.3 ดาวน์ โหลด
เป็ นเมนูไว้ สําหรับการดาวน์ โหลดข้ อมูลผู้ใช้ โดยดึงข้ อมูลผู้ใช้ จากตัวเครื่องสแกน CMI-F63S โดยใช้ แฟลช

ไดร์ ฟเป็ นอุปกรณ์ ดาวน์ โหลด (ใช้ สําหรับโอนถ่ ายข้ อมูลผู้ใช้ จากเครื่องสแกนเครื่องที่ 1 ไปยังเครื่องสแกนเครื่องที่ 2 เป็ นต้ น)

เมนู

3.4 อัพโหลด
เป็ นเมนูไว้ สําหรับการอัพโหลดข้ อมูลผู้ใช้ โดยใช้ แฟลชไดร์ ฟเป็ นอุปกรณ์ อพั โหลดข้ อมูลผู้ใช้ จากตัวเครื่อง

สแกน CMI-F63S เครื่องที่ 1 ไปยังเครื่องที่ 2 (ใช้ สําหรับโอนถ่ ายข้ อมูลผู้ใช้ จากเครื่องสแกนเครื่องที่ 1 ไปยังเครื่องสแกนเครื่อง
ที่ 2 เป็ นต้ น)
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เมนู

4. รายงาน จะมีเมนูย่อยอีก 2 เมนู คือ

เมนู

4.1 รายงาน

2015

เป็ นเมนูไว้ สําหรับการดึงข้ อมูลทั้งหมดของตัวเครื่องสแกนโดยใช้ แฟลชไดร์ ฟเป็ นตัวดึงข้ อมูล หากมีการดึง
ข้ อมูลแล้ วไปเปิ ดทีค่ อมพิวเตอร์ จะมีการแสดงรายละเอียดผ่านทางโปรแกรม Microsoft Excel โดยจะเป็ นการแสดงรายละเอียด
เป็ นหน้ ารายงาน
เมนู

4.2 บันทึกเวลา
เป็ นเมนูไว้ สําหรับดึงข้ อมูล Log เวลาการสแกนโดยใช้ แฟลชไดร์ ฟเป็ นอุปกรณ์ ดาวน์ โหลด จากนั้นก็นําไฟล์

ทีไ่ ด้ ไปเปิ ดทีค่ อมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็ นไฟล์ Notepad

เมนู

5. ตั้งค่ า

เมนู

5.1 บริษัท

จะมีเมนูย่อยอีก 6 เมนู คือ

เป็ นเมนูไว้ สําหรับใส่ ชื่อบริษัท สามารถกรอกได้ สูงสุ ด 15 ตัวอักษร

เมนู

5.2 อุปกรณ์
เป็ นเมนูทรี่ ะบุรายละเอียดของอุปกรณ์ ว่ามีการตั้งค่ าการใช้ งานใด ๆ บ้ าง ซึ่งสามารถแก้ ไขข้ อมูลจากเมนู

ดังกล่ าวได้ เช่ น ภาษา (ไทย/อังกฤษ) , ตั้งผู้ควบคุมสู งสุ ด ฯลฯ

เมนู

5.3 เวลา
เป็ นเมนูไว้ สําหรับตั้งค่ าวันทีแ่ ละเวลาของตัวเครื่องสแกน
HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
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เมนู

2015

5.4 กฎทีบ่ ันทึก
5.4.1 ระบบกําลังเตือน คือการเตือน SLOG
5.4.2 เวลาปรับปรุง คือการหน่ วงเวลาการสแกน

เมนู

5.5 เครือข่ าย
เป็ นเมนูไว้ สําหรับการตั้งค่ าการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ โดยการเชื่อมต่ อผ่านทางระบบ LAN จะต้ องมีการตั้งค่ าตัวเครื่อง

สแกนให้ ตรงกับตัวโปรแกรมทีใ่ ช้ งานจึงจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ ได้

เมนู

5.6 คืนค่ า
เป็ นเมนูสําหรับการคืนค่ าในส่ วนของ ตั้งค่ ามาตรฐาน(คืนค่ ามาตรฐานของโรงงาน) , ลบข้ อมูลระบบ(ลบ Log เวลา

การสแกนทีต่ วั เครื่องสแกน , ลบข้ อมูลผู้ใช้ ท้งั หมด (ลบ ID ผู้ใช้ ท้งั หมดทีเ่ ครื่องสแกน) , ลบข้ อมูลทั้งหมด(ลบทั้ง Log เวลาการ
สแกนและลบ ID ผู้ใช้ ท้งั หมดทีเ่ ครื่องสแกน) , อัพเดทจาก USB (เป็ นเมนูไว้ สําหรับการอัพเดทเครื่องสแกน โดยทางบริษัทจะ
เป็ นผู้ดาํ เนินการเอง ไม่ ให้ ลูกค้ าทํารายการเพราะเกิน

เมนู

6. เพิม่ เติม จะมีเมนูย่อยอีก 4 เมนู คือ

เมนู 6.1 บันทึกผู้ใช้
เป็ นเมนูไว้ สําหรับการตรจสอบว่าพนักงานแต่ ละคนมีการสแกนช่ วงเวลาใดบ้ าง โดยจะต้ องมาการระบุ ID ที่
ต้ องการตรวจสอบพร้ อมระบุช่วงเวลาของการสแกนทีต่ ้ องการสอบถาม ว่ าเริ่มต้ น และ สิ้นสุ ดเวลาใด
เมนู

6.2 ข้ อมูลลงทะเบียน
เป็ นเมนูไว้ สําหรับแสดงรายละเอียดการลงทะเบียน ทั้งหมดของตัวเครื่อง สามารถดูรายละเอียดทีต่ วั เครื่อง

ว่ ามีการเก็บข้ อมูลไว้ จาํ นวนเท่ าใด และสู งสุ ด(แม๊ กซ์ ) จํานวนเท่ าใด
HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
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เมนู

2015

6.3 ข้ อมูลเครื่อง
เป็ นเมนูทรี่ ะบุรายละเอียดข้ อมูลเครื่องทั้งหมด ว่ าผลิตจากโรงงานอะไร,รุ่น เครื่องสแกน , ใช้ เฟริ์มแวร์ อะไร

เมนู

6.4 การใช้ งาน
เป็ นเมนูระบุวธิ ีการใช้ งานเครื่องสแกนหน้ า เป็ นข้ อแนะนํา วิธีใช้ งาน และการหลีกเลีย่ งสิ่งทีไ่ ม่ ควรทํา

HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
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การบันทึกผู้ใช้
1. การบันทึกผูใ้ ช้เป็ นการเพิ่มผูใ้ ช้ใหม่เข้าไปในเครื่ องสแกน โดยกดปุ่ ม [MENU]

2. เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK

HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
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3. จากนั้นเลือกที่ [เพิม่ ] กด OK

4. หน้ าจอจะขึ ้น

ID โดยจะรันตามลําดับตังแต่
้ ID ที่ 1

โดยเครื่ องจะให้ใส่รหัสพนักงานที่ตอ้ งการถ้าไม่ใส่ระบบเครื่ อง

จะใส่รหัสพนักงานที่ 1 และจะเพิม่ ขึ้นทีละ 1 รหัส เป็ น 2 ,3,4 (รู ปตัวอย่างจะรันมาอยูท่ ี่ ID1 สําหรับการเก็บ ID ครั้ง
แรก ) ให้กด OK , OK

HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
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5. เลือกบันทึกว่าต้องการลงทะเบียนของ ID บันทึกเป็ นแบบใด จะมีให้เลือก 1. หน้า , 2.ลายนิ้ว ,3. บัตร, หรื อ 4. เพิ่ม
รหัส ยกตัวอย่าง ลงทะเบียนด้วย [หน้ า] กด OK

6. หน้ าจอจะแสดงดังภาพด้ านล่าง ให้ กด OK แล้ วทําการเก็บใบหน้ า

7. หากเรี ยบร้ อยแล้ วกด

ESC

เพื่อเลือกออก หรื อต้ องการลงทะเบียนในรูปแบบอื่นต่อก็ได้ คะ จากนันจึ
้ งทําการกด ESC

เพื่อออกสูห่ น้ าจอปกติ

HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
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การปรับปรุงข้ อมูลผู้ใช้
การบันทึกผูด้ ูแลเป็ นการบันทึกสิ ทธิ์ของผูท้ ี่มีสิทธิ์ใช้งานเครื่ องในส่วนต่างๆโดยที่ผทู ้ ี่ไม่ใช่ผคู ้ วบคุม จะไม่สามารถกด
เข้าเมนูของตัวเครื่ องได้
1. โดยเริ่ มจากกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK

2. เลือก [ปรับปรุง] กด OK

HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
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3. หน้าจอจะขึ้น หัวข้อปรับปรุ งมา ให้เราเลือกก่อนว่าต้องการจะปรับข้อมูลของ ID ไหน โดยเครื่ องจะ Default ไว้ที่ ID
แรกก่อน คือ ID ที่ 1 ยกตัวอย่างเช่น (หากต้องการแก้ไข ID อื่นก็พิมพ์ ID ที่เราต้องการแก้ไข )
-

สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ตามเมนูดา้ นล่าง เช่นเพิ่มเติมชื่อ หรื อเปลี่ยนแปลงแผนก

-

สามารถปรับปรุ งข้อมูลผูใ้ ช้ โดยการสแกนใบหน้าใหม่ หรื อทําการเพิ่มการบันทึกข้อมูลเช่น ลายนิ้ว, บัตร ,
รหัสผ่าน โดยใช้เมนูปรับปรุ ง

HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
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การลบผู้ใช้
การลบผูใ้ ช้เป็ นการลบข้อมูลของผูใ้ ช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรื อลายนิ้วมือของพนักงานที่ลาออกไปแล้วออกจากเครื่ องสแกน
โดยมีให้เลือกอยู่ 2 วิธี
1.ลบผูใ้ ช้ทีละคน กด [MENU] เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK เลือก [ปรับปรุง] กด OK ใส่รหัสพนักงานที่เราต้องการจะลบ
เลือก [ลบ] กด OK เป็ นการลบผูใ้ ช้ทีละคน

2.ลบผูใ้ ช้ท้ งั หมด กด [MENU] เลือก [ตั้งค่ า] กด OK เลือก [คืนค่ า] กด OK เลือก เลื่อนลงไปที่ [ลบข้ อมูลผู้ใช้ ท้งั หมด]
กด OK เครื่ องจะถามว่า คุณต้องการที่จะลบข้อมูลตอนนี้หรื อไม่ ? ถ้าต้องการลบกด OK แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการลบให้กด ESC เพื่อ
ออกจากเมนู เลือก ลบข้อมูลผูใ้ ช้ จะเป็ นการลบข้อมูลผูใ้ ช้ท้ งั หมดออกจากเครื่ องสแกนลายนิ้วมื
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การดาวน์ โหลดข้ อมูลผู้ใช้ ผ่าน Flash Drive
การดึงข้อมูลผูใ้ ช้ผา่ น Flash Drive เป็ นการดึงข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลผูใ้ ช้ เพื่อไปอัพโหลดเข้าเครื่ องสแกนเครื่ องอื่น หรื อ
ดึงข้อมูลบันทึกเวลามาดาวน์โหลดลงโปรแกรมเพื่อดูขอ้ มูลผูใ้ ช้ โดย กด [MENU] กด OK เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK เลือก [ดาวน์
โหลด] กด OK รอข้อมูลการดาวน์โหลดจนสําเร็ จ เป็ นการดาวน์โหลดข้อมูลผูใ้ ช้และลายนิ้วมือของเครื่ องสแกน

การอัพโหลดข้ อมูลผู้ใช้ ผ่าน Flash Drive
การอัพโหลดข้อมูลผูใ้ ช้ผา่ น Flash Drive เป็ นการนําข้อมูลผูใ้ ช้ที่เรามีการดาวน์โหลดมาจากเครื่ องสแกนเครื่ องหนึ่ง
ไปอัพโหลดเข้าเครื่ องสแกนเครื่ องอื่น เพื่อดูขอ้ มูลผูใ้ ช้ โดย กด [MENU] กด OK เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK เลือก [อัพโหลด] กด
OK รอข้อมูลการอัพโหลดจนสําเร็ จ เป็ นการอัพโหลดข้อมูลลายนิ้วมือของเครื่ องสแกน
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การลบข้ อมูลบันทึกเวลา
การลบข้อมูลบันทึกเวลานั้น

สามารถลบข้อมูลได้แบบเดียวคือลบข้อมูลบันทึกเวลาทั้งหมดถ้าทําการลบบันทึกเวลา

แล้วจะไม่สามารถเรี ยกกลับคืนได้ เพราะฉะนั้นการลบข้อมูลควรมัน่ ใจว่าได้มีการสํารองข้อมูลบันทึกเวลาไว้แล้วการลบข้อมูล
บันทึกเวลาทําดังนี้ กด [MENU] กด OK เลือก [ตั้งค่ า] กด OK เลือก [คืนค่ า] กด OK เลื่อนไปที่ [ลบข้ อมูลระบบ] กด OK เครื่ อง
จะถามว่า คุณต้องการที่จะลบข้อมูลตอนนี้หรื อไม่ ? ถ้าต้องการลบกด OK แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการลบให้กด ESC เพื่อออกจากเมนู

การลบข้ อมูลทั้งหมด
การลบข้อมูลทั้งหมดถ้าทําการลบข้อมูลทั้งหมดแล้วจะไม่สามารถเรี ยกกลับคืนได้เพราะฉะนั้นการลบข้อมูลควรมัน่ ใจ
ว่าได้มีการสํารองข้อมูลบันทึกเวลาไว้แล้ว การลบข้อมูลทั้งหมดทําดังนี้ ดังนี้ กด [MENU] กด OK เลือก [ตั้งค่ า] กด OK เลือก
[คืนค่ า] กด OK เลื่อนไปที่ [ลบข้ อมูลทั้งหมด] กด OK เครื่ อง ถ้าต้องการลบกด OK แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการลบให้กด ESC
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การตั้งค่ าการเชื่ อมต่ อเพือ่ การดึงข้ อมูลผ่ านทางระบบ LAN
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลเป็ นการตั้งค่า TCP/IP ให้กบั ตัวเครื่ องเพื่อใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลต่างๆจาก
เครื่ องสแกน การตั้งค่าการเชื่อมต่อในที่น้ ีจะเป็ นแบบ LAN โดยไปที่ [MENU] ไปที่ [ตั้งค่ า] กด OK เลือก [เครื่อข่ าย] กด OK
โดยตั้งรหัสเครื่ องให้ตรงกับโปรแกรม จากนั้นเข้าที่ IP Address ตั้งหมายเลย IP ให้อยูใ่ นระบบเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งาน
เช่น คอมพิวเตอร์เราหมายเลข IP คือ 192.168.1.9 โดยเราสามารถดูได้ที่ Local Area Connection เลือก support จะมีหมายเลข IP
ของคอมพิวเตอร์เราขึ้นมาให้ดูในการตั้งค่าหมายเลข IP นั้นกําหนดว่าตัวเลข 3 ชุดแรกต้องเหมือนกันและหมายเลขชุดสุดท้าย
ต้องไม่ซ้ าํ กัน เช่น คอมพิวเตอร์หมายเลข คือ 192.168.1.9 เครื่ องสแกนจะต้องตั้งหมายเลข IP คือ 192.168.1. ตัวเลขชุดสุดท้าย
ต้องไม่ซ้ าํ กันโดยจะมีตวั เลขตั้งแต่ 1-254 ให้เราเลือก ในทีน้ ีจะยกตัวอย่างเลือกหมายเลข 224 ก็จะได้ 192.168.1.224 เป็ น
หมายเลข IP ของเครื่ องสแกนที่ใช้สาํ หรับการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลผ่าน TCP/IP การตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้เพื่อสําหรับใช้งาน
ร่ วมกับโปรแกรม Premium Time หากมีการตั้งค่าถูกต้องก็จะสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมกับตัวเครื่ องสแกนได้ แนะนําไฟล์
VDO การใช้งานและคู่มือการใช้งานที่ www.hip-servicecenter.com
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การใช้ งานเครื่อง CMI-F63S เป็ น Easy Express
เครื่ องสแกน CMI-F63S นอกเหนือจากการใช้งานร่ วมกับโปรแกรม Premium Time แล้วยังสามารถใช้งานแฟลช
ไดร์ฟในการดึงข้อมูลและอัพโหลดข้อมูลเพื่อออกเป็ น Easy Express โดยจะเปิ ดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ได้ สําหรับ
บางท่านที่ไม่ตอ้ งการใช้งานร่ วมกับโปรแกรม Premium Time และสะดวกในการใช้แฟลชไดร์ฟในการดึงข้อมูล ในพื้นที่ที่
ติดตั้งเครื่ องสแกนและไม่สะดวกเชื่อมต่อ LAN หรื อสาย USB เป็ นต้น

วิธีการดาวน์ โหลดตารางเวลา ผ่ านทางแฟลชไดร์ ฟ
สามารถใช้แฟลชไดร์ฟในการดาวน์โหลดตารางเวลาได้เพื่อใช้งานเป็ น Easy Express โดย นําแฟลชไดร์ฟไปเสี ยบที่
ตัวเครื่ องสแกน CMI-F63S จากนั้นกด [MENU] เลือก [กะ] กด OK เลือก [ดาวน์ โหลด] กด OK รอหน้าจอมีการดาวน์โหลด
จนสมบูรณ์

แล้วนําแฟลชไดร์ฟไปเสี ยบกับคอมพิวเตอร์จะได้หน้าจอตามที่แสดงด้านล่าง จากนั้นให้ทาํ การกรอกข้อมูลเวลาและ
กะให้ครบถ้วน แล้วทําการบันทึกลงในแฟลชไดร์ฟเพื่อทําการอัพโหลดข้อมูลไปยังเครื่ องสแกนต่อไปคะ

HIP GLOBAL (THAILAND)CO.,LTD
By… Cherry

24

FACE AND FINGER SCAN CMI- F63S

2015

แล้วนําแฟลชไดร์ฟไปเสี ยบกับคอมพิวเตอร์จะได้หน้าจอตามที่แสดงด้านล่าง จากนั้นให้ทาํ การกรอกข้อมูลเวลาและ
กะให้ครบถ้วน แล้วทําการบันทึกลงในแฟลชไดร์ฟเพื่อทําการอัพโหลดข้อมูลไปยังเครื่ องสแกนต่อไปคะ
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วิธีการอัพโหลดตารางเวลา ผ่ านทางแฟลชไดร์ ฟ
เมื่อใช้แฟลชไดร์ฟในการดาวน์โหลดตารางเวลาได้เพื่อใช้งานเป็ น Easy Express แล้วมาทําการแก้ไขตารางเวลาและ
ตารางกะที่คอมพิวเตอร์แล้ว สามารถทําการอัพโหลดตารางเวลาเข้าไปที่เครื่ อง CMI-F63S ได้ โดยนําแฟลชไดร์ฟไปเสี ยบที่
เครื่ องสแกน CMI-F63S ให้กด [MENU] เลือก [กะ] กด OK เลือก [อัพโหลด] กด OK รอหน้าจอมีการอัพโหลดจนสมบูรณ์ ก็
จะสามารถอัพโหลดตารางเวลาที่เรามีการแก้ไขได้สาํ เร็ จ
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วิธีการดึงข้ อมูลหน้ ารายงาน ผ่ านแฟลชไดร์ ฟ
เมื่อใช้แฟลชไดร์ฟในการดึงข้อมูลหน้ารายงานจากตัวเครื่ องสแกน CMI-F63S ก็จะได้ไฟล์ ชื่อ สรุ ป เพื่อที่เราจะ
สามารถนําไฟล์น้ ีไปเปิ ดที่ตวั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไฟล์สรุ ปนี้จะมี sheet ด้านล่าง คือ สรุ ป, กะ, ระบบ , ผิดปกติ , 123 (รายการ
ระบบ),456 (รายการระบบ) โดยจะใช้แฟลชไดร์ฟในการดาวน์โหลดรายงานได้เพื่อใช้งานเป็ น Easy Express นําแฟลชไดร์ฟ
ไปเสี ยบที่ตวั เครื่ องสแกน CMI-F63S จากนั้นกด [MENU] กด OK เลือก [รายงาน] กด OK เลือก [รายงาน] กด OK รอหน้าจอมี
การดาวน์โหลดจนสมบูรณ์ แล้วสามารถนําแฟลชไดร์ฟไปเสี ยบกับคอมพิวเตอร์จะได้หน้าจอตามที่แสดงด้านล่าง

เป็ นการสรุ ปเวลาการทํางานของพนักงานแต่ละคน รวมทํางานทั้งหมดกี่ชม. มีขาด ลา มาสายไหม
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กะ เป็ นหน้าสรุ ปว่าพนักงานแต่ละคน ID อะไร ชื่ออะไร อยูแ่ ผนกไหน และใช้ตารางเวลาอะไร

รายงานระบบ เป็ นข้อมูลที่แสดงว่าแต่ละ ID มีการสแกนทั้งหมดกี่ครั้งในแต่ละวัน
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บันทึกผิดปกติ เป็ นข้อมูลที่แสดงรายละเอียดการเข้าออกผิดปกติของพนักงานแต่ละคนตามเวลาที่ได้ดาวน์โหลดมา

รายการระบบ เป็ นรายละเอียดการเข้าออก โดยจะมีลกั ษณะหน้าจอเหมือนบัตรตอกลงเวลาทํางานของพนักงานแต่
ละคน
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การต่ ออุปกรณ์ LOCK กับเครื่องสแกนใบหน้ า
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หากมีข ้อสงสัยหรืออยากสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติม สามารถติดต่อได ้ที่

HIP Global Co.,Ltd.
76 Soi Supapong 3 Yak 8
Nongbon, Prawet, Bangkok 10250
Website : www.hip-servicecenter.com
www.hip.co.th/www.hipglobal.co.th

Tel

: 02-748-1993

HIP สินค ้าคุณภาพ เป็ นทีน
่ ย
ิ มอย่างแพร่หลายทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ สินค ้า HIP เป็ นยอมรับอันดับ
1 ในประเทศ
มัน
่ ใจในสินค ้าและบริการ เลือกใช ้สินค ้า HIP
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