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Chapter 1 แนะนําระบบ
โครงสร้างระบบ
สมาร์ ทการ์ ด เป็ นซอฟต์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีบตั ร สมาร์ ท universal ทั้งหมดบริ หาร เชิง
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รวมของห้องพักจํานวนโรงแรมระบบจะสะดวกในการเรี ยนรู ้และใช้คอมพิวเตอร์ จดั การโรงแรม
แทนแบบวิธีการจัดการคู่มือ ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํางานโรงแรม
ซอฟต์แวร์ รวมถึงการเก็บข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพสอบถามและหน้าที่ สรุ ปโดยการให้หลายมุม
สอบถามข้อมูล อํานาจออก และควบคุมการเข้มงวดระบบอัตโนมัติ และ หน้าที่รักษาความปลอดภัย
ให้สาํ รองข้อมูลการจัดการอย่างชาญฉลาด เพื่อให้การดําเนินการของโรงแรมเป็ นได้อย่าง ปกติ

เชื่อว่าการใช้ระบบนี้ การดําเนินการและการจัดการของโรงแรม จะนําท่านสะดวกสบายมาก
ข้อดีโรงแรมมากขึ้นอย่างเห็น ได้ชดั ในตลาดการแข่งขันที่หนักหน่วง

เป้ าหมายระบบ
ประสิ ทธิ ภาพสู ง ต้นทุนตํ่า
Application
ซอฟต์แวร์ จะ ใช้ได้ กับ หลาย ขนาด เล็ก และ ขนาด กลาง ห้อง พัก โรงแรม และ การ จัดการ
ราย วัน และ การ บํารุ ง รักษา

ตัวอักษร
ผูใ้ ช้แรกเริ่ มของระบบที่รู้จกั คือ "admin" รหัสผ่าน "admin" โปรดใช้เวลาให้ระบบเปลี่ยน
รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลระบบ
จุดน่าสนใจ และ อินเตอร์ เฟสที่สวย ข้อมูลยืดหยุน่ สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง
ฟังก์ชนั สิ นค้าดีเพื่อลดความสู ญเสี ย อุบตั ิเหตุ จะบันทึกรายละเอียด และแขกผูเ้ ข้าชม
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ผูใ้ ช้ขอ้ มูลเข้ากรอง, เตือนผูใ้ ช้ในการป้ อนข้อมูลผิดพลาด
ความลับข้อมูลการติดต่อกับผูใ้ ช้ระดับปฏิบตั ิการที่แตกต่างกัน
ระบบติดตั้งง่ายเพื่อให้บรรลุสูงสุ ด สะดวกในการรักษา และสะดวกในการทํางาน Calling
เครื่ องคิดเลข, notebook software
ระบบมัน่ คง ปลอดภัย และเชื่ อถือได้
ระบบรุ่ นอัตโนมัติ ไม่เพียงเปลี่ยนจํานวนข้อมูลจุด ยังเพิ่ม maintainability ของระบบ
ระบบส่ วนใหญ่ใช้ฟังก์ชนั ปุ่ มไอคอน ซึ่ งทําให้ระบบน่าสนใจมากขึ้น

Chapter 2

การติดตั้งและซอฟแวร์ ผลิตภัณฑ์

2.1 ความต้องการของระบบ
operating system：Windows 98/ME/2000/XP
database：Access
Hardware configuration ：CPU：Pentium 200MHz 以上
Memory：3 above 32MBRAM
Hard Disk：100MB disk space above
Screen Resolution： 600 pixel 768 pixel proposal
Color：Color 256 bit
2.2

การติดตั้งและกําหนดค่าฐานข้อมูล

一 、《ระบบการจัดการ Hotel smart card 》เข้ากระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลในการ
เคลื่อนไหว เพื่อลด ปั ญหาฐานข้อมูลการกําหนดค่าด้วยตนเอง
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二、Software installation：
1， ดับเบิล้ คลิก Setup.exe จนปรากฏดังรู ป 2.1 เลือก [next] ดังรู ปที่ 2.2

Fugure1

เลือก "I accept the terms of the license agreement," กด [next], จะปรากฏดังรู ปที่ 3 ชื่อผูใ้ ช้งาน
ของ คอมพิวเตอร์ ของคุณ ระบบปฏิบตั ิการชื่ อผูใ้ ช้ หน่วยได้จดั ตั้งสําหรับระบบปฏิบตั ิการของคุณ
การติดตั้ง สามารถ แนะนําสําหรับการยินยอมใช้
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Fugure 3
จากนั้นเลือก "use of the aircraft by any person" หรื อ "I only" แล้วกด [next] ปรากฏดังรู ปที่ 4
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการติดตั้งได้ จากนั้นกด [next], ปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 5 เพื่อยืนยัน path
การติดตั้ง
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Fugure 4
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Fugure 5
กด [install], จะเริ่ มการติดตั้งดังรู ปที่ 6, ใช้เวลาสักครู่ จนติดตั้งเสร็ จ จะมีหน้าต่างยืนยันการ
ติดตั้งเสร็ จแล้วขึ้นดังรู ปที่ 7 กด -- [completed], เป็ นการสิ้ นสุ ดการติดตั้ง

Fugure 6
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Fugure 7

Chapter 3

การเข้าสู่ ระบบ

ดับเบิ้ลคลิกไอคอน hotel smart card lock system, เป็ นการเข้าระบบโปรแกรม หลังหน้าจอยินดี
ต้อนรับขึ้นแล้ว, จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 3.1
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หน้าต่างเข้าสู่ ระบบของโปรแกรม Hotel smart cards lock management system
องค์ประกอบการใช้งาน：
กดช่องรหัสผูใ้ ช้ และช่องรหัสผ่าน, เพื่อนําเข้าข้อมูลรหัสผูใ้ ช้ กดปุ่ ม [download] ดังรู ปที่ 3.2
จะเป็ นการเข้าสู่ โปรแกรมทันที
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Fugure3.2 Hotel smart card lock management system หน้าจอหลัก
เราสามารภสัง่ การล็อคห้องเราเองหรื อห้องอื่นๆได้

Chapter 4

การจัดการระบบ

การตั้งค่าระบบ
เลือก [management system]หรื อกดคียล์ ดั Alt+S, เปิ ดอยูใ่ ต้ของ [menu] [management system
installed] – สําหรับการติดตั้งค่าเบื้องต้น, ดังรู ปที่ 4.1
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หน้าจอการตั้งค่า
จากนั้นทําการตั้งค่าตามที่ตอ้ งการ หลังจากตั้งค่าเสร็ จแล้ว, กด [operate] และ [preserve] จะมี
หน้าต่างขึ้นมาตามรู ปที่ 4.2, คลิก [sure] ออกแล้วระบบจะบอกให้รีสตาร์ ท

Fugure4.2
การจัดการข้อมูล
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หน้าจอตั้งค่าเสร็ จแล้ว

การสํารองหรื อการกูข้ อ้ มูล เพิ่มและลบงาน เป็ นหน้าที่สาํ คัญของระบบ แต่ละในโรงแรมระบบ
บัตรสมาร์ ทล็อค จัดการหน้าที่การจัดการข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพและความสะดวกที่มีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการต้องดูแลเพื่อป้ องกันไม่ให้การดําเนินการไม่จาํ เป็ น ตอนนี้เราจะแนะนํา
ระบบรายละเอียดวิธีการจัดการข้อมูล
เลือก [System Management] หรื อกดคียลัด Alt+S จะสามารถเปิ ดเมนูยอ่ ย [management system;
เลือก "data management" ดังรู ปที่ 4.3

Fugure4.3 หน้าต่างการจัดการข้อมูล
ปุ่ มสองปุ่ มที่อยูบ่ นสุ ดของหน้าต่าง ปุ่ ม [backup data] และปุ่ ม [data restore]. กด [backup data]
เป็ นการเปิ ดกล่องเลือกที่อยูส่ าํ หรับบันทึกข้อมูลสํารอง, ดังรู ปที่

4.4 ในกล่องเลือกบันทึกนี้ ,

สามารถเลือกpathที่จะสํารอง และใส่ ชื่อสํารองฐานข้อมูล แล้วเลือกวันที่ปัจจุบนั และเวลา สําหรับชื่อ
ไฟล์ฐานข้อมูลสํารอง คลิก [save], จะมีหน้าต่างบอก"successful data backup" – แล้วกด [confirm].
กด [restore data], เป็ นการเปิ ดส่ วนเลือกตัวสํารองข้อมูลแล้วกด [confirm] เพื่อเริ่ มการกูค้ ืน
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ข้อมูล, [cancel] เป็ นการยกเลิกการกูค้ ืขอ้ มูล คลิก [confirm] เป็ นการเปิ ดกล่องเลือกpathไฟล์สาํ รองที่
ต้องการกูค้ ืนและประเภทไฟล์ที่จะกูค้ ืน กด [open], จะปรากฏหน้าต่างยืนยันว่ากูค้ ืนฐานข้อมูลเสร็ จ
แล้ว, แล้วทําการรี สตาร์ ทฐานข้อมูล

ภายใต้การจัดการข้อมูลของ Windows "ข้อมูล check-in, บันทึก cards, ข้อมูลห้อรับรองแขก,
บันทึกการเข้าสู่ ระบบและประเภทแขก ช่องเลือก 6 ช่อง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกด [removal]
ใต้รายการนั้น, จะมี “confirm whether or not to remove the records” แล้วกด -- [confirm] เพื่อลบ,
[cancel] เพื่อยกเลิก, หลังลบแล้วจะมีขอ้ ความว่า "delete success"
1，

Check-in records: แสดงบันทึกการจองทั้งหมด

2，

Floor info: แสดงชั้นโรงแรมทุกชั้นที่คุณเพิ่มเข้าในส่ วนการจัดการห้อง

3，

Card making records: แสดงบันทึกบัตรที่จาํ หน่ายทั้งหมดรวมทั้ง, บัตรการจัดการ

และบัตรแขกที่มีในระบบ
4，

Room information: แสดงข้อมูลห้องที่มีเพิ่มเข้ามาทั้งหมด

5，

posted record: แสดงผูใ้ ช้ที่เข้าระบบและบันทึกเวลาในระบบทั้งหมด

6，

rooms type: แสดงประเภทของห้องทั้งหมด

Recommendations :1. สํารองข้อมูลไว้ก่อนทําการเพิม่ ข้อมูล
2．ไม่ควรลบบันทึกหากไม่จาํ เป็ น
3．เป็ นไปได้ ควรสํารองข้อมูลเป็ นแบบรายวัน
4.2 การจัดการ Log
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กด [System Management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+S เพื่อเปิ ดหน้าต่างเมนู [management system]
เลือก "log" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 4.5

Fugure4.5

หน้าต่างการจัดการ log

หน้าต่างนี้คุณสามารถดําเนินการได้ดงั นี้
1， Inquiry: เลือกชื่อผูท้ าํ แล้วเลือกเวลาที่ตอ้ งการ, แล้วกด [inquiry]
2，Delete: เลือกแถวบันทึกที่ตอ้ งการลบ, แล้วกด [deleted]
3， Print: เลือกแถวบันทึกที่ตอ้ งการพิมพ์, แล้วกด [print]

Chapter 5

การจัดการผูใ้ ช้

5.1 ตั้งค่าผูใ้ ช้
กดเลือก [user management system] หรื อกดคียล์ ดั Alt+U เปิ ดเมนู [User Management เลือก
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รายการแรก "user installed" เพื่อเปิ ดหน้าต่างการเพิ่มผูใ้ ช้ดงั รู ปที่ 5.1

Fugure5.1 หน้าต่างตั้งค่าผูใ้ ช้
[1] เพิ่มผูใ้ ช้：
ใส่ ชื่อผูใ้ ช้ลงช่อง "Users" (แนะนําว่าเป็ นอักษรอังกฤษ), ชื่อที่ใช้เข้าสู่ ระบบ ใส่ ชื่อจริ งก็ได้เพื่อ
การจัดการที่ง่าย ใส่ รหัสผ่านลงช่อง "password" และควรจํารหัสผ่านที่ใส่ ให้ดี, เพื่อสําหรับใช้ยนื ยัน
เข้าสู่ ระบบ และใส่ ขอ้ มูลอื่นๆลงช่องที่เหลือ, แล้วคลิก [add] จะมีหน้าต่างยืนยันดังรู ปที่ 5.2 พร้อม
ชื่อที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครู่ แสดงขึ้นมาในตาราง กด -- [confirm] เป็ นการเสร็ จสิ้ น
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Fugure5.2

หน้าต่างเพิม่ ผูใ้ ช้เสร็ จแล้ว

[2]ลบผูใ้ ช้：
ในหน้าต่าง "User Management" เลือกชื่อผูใ้ ช้ดา้ นบนที่ตอ้ งการลบ, ช่อง “user name” และ
“real name” จะแสดง "users" และ "real name" ตามที่เลือกมา แล้วกด [deleted] จะมีหน้าต่างยืนยัน
ว่าลบดังรู ปที่ 5.3 เลือก [yes] เพื่อลบ [not] เพื่อยกเลิกการลบ
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Fugure5. กล่องข้อความยืนยันกาลบ

5.2 ระดับสิ ทธิ
เลือก [user management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+U เปิ ดหน้าต่าง [User Management] ค้นหา
"Privilege" จะปรากฏดังรู ปที่ 5.4
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Fugure5.4 หน้าต่างตั้งค่าระดับสิ ทธิ
เลือกชื่อผูใ้ ช้เพื่อปรับสิ ทธิ หากทําเครื่ องหมายที่ช่องเป็ นการเปิ ดการใช้งานสิ ทธิ ส่วนนี้ หาก
ต้องการเพิ่มสิ ทธิ ให้ทาํ เครื่ องหมายเพิ่มตามต้องการแล้วคลิก [save] เป็ นการยืนยันและบันทึก
Note：
1， "Admin" สามารถเป็ นผูด้ ูแลสู งสุ ดได้ มีอาํ นาจทุกอย่างแต่ไม่สามารถแก้ไขอํานาจได้ดว้ ย
2， ในหน้าต่างนี้ "making card privilege" “prima menu privilege” เป็ นเมนูยอ่ ย เราจะอธิบาย
ประเภทเหล่านี้ส้ ันๆ
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a，Making card privilege: สิ ทธิ์ ที่นี่มีสิทธิ์ ท้งั หมดของการตั้งการ์ ด และการทําบัตรแต่ไม่รวม
ถึงสิ ทธิ์ ในการจําหน่ายบัตรแขก

ตามความต้องการที่แตกต่างกันแจกจ่ายผูใ้ ช้สิทธิ์ บตั รจําหน่ายที่

แตกต่างกัน และการจัดการสิ ทธิ์ บตั รผูด้ ูแลระบบเท่านั้นที่มีสิทธิ์ เช่น
b， Prima menu privilege: สิ ทธิ์ ที่นี่มีทุกระดับของระบบการติดต่อ เมนูหลัก เสนอจัดสรร
สิ ทธิ์ ให้กบั ผูใ้ ช้ท้ งั หมด
c， Secondary menu privilege: สิ ทธิ์ ที่นี่มีเมนูรองทั้งหมด ในระบบและมีอาํ นาจอื่น ๆ เช่น
"เช็ค เอา ท์ ไม่มี บัตร" โปรดมีความยําเกรงเพื่อกระจายสิ ทธิ์
3 ，เพื่อดําเนินการที่ดีกว่า และการจัดการระบบบางฟังก์ชนั ทัว่ ไปยังไม่กระจายสิ ทธิ์ เช่น
เครื่ องมือช่วย เช่นการคิดเลข และ โน้ตบุค๊ ระบบตั้งค่าให้เป็ นสิ ทธิ์ ทวั่ ไป ที่ผใู ้ ช้ทุกคนมีสิทธิ์ เพื่อใช้
ฟังก์ชนั นี้
ใส่ ชื่อผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการเปลียน่ รหัสผ่าน ใส่ รหัสผ่านเก่าสองครั้ง คลิกปุ่ ม "preserve" มีหน้าต่าง
บอกว่า "successful password changes" กด [sure]

5.3 ปรับเปลี่ยนรหัสผ่าน
เลือก [user management system] ในเมนูระบบ หรื อกดคียล์ ดั Alt+U เปิ ดหน้าต่าง [User
Management] ค้นหา "change the code" จะปรากฏหน้าต่างเปลี่ยน รหัสผ่าน ดังรู ปที่ 5.5
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Fugure5.5 หน้าต่างเปลี่ยนรหัสผ่าน
ใส่ ชื่อผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ รหัสผ่านเก่าสองครั้ง คลิก [save] จะมีหน้าต่างขึ้นบอก
"successful password changes" ดังรู ปที่ 5.6, แล้วคลิก [sure]

Fugure5.6 หน้าต่างเปลี่ยนรหัสผ่าน

Chapter 6

การจัดการห้องรับรองแขก

6.1 การจัดการลําดับชั้น
เลือก [room management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+R เปิ ดหน้าต่าง [room management] มองหา
"floor management’’ จะปรากฏดังรู ปที่ 6.1.
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Fugure6.1 หน้าต่างการจัดการอาคาร
เข้ามายังหน้าต่างการจัดการอาคาร
[1] เพิม่ ข้อมูลชั้น
กดปุ่ ม [add] แล้วกรอกข้อมูลลงตามช่องข้อความ เสร็ จแล้วกด [save] ข้อมูลที่เพิ่มไปเมื่อ
สักครู่ จะปรากฏที่ตตารางข้างบน
[2] แก้ไขข้อมูลอาคาร
หากต้องการแก้ไขข้อมูล

ให้กดเลือกแถวข้อมูลที่ตอ้ งการแก้ไขจะมีมีขอ้ มูลที่เราเลือก

ขึ้นมา แล้วคลิก [modify] เพื่อแก้ไขข้อมูล หลังจากแก้ไขเสร็ จแล้วกด [save]
[3]ลบข้อมูลอาคาร
หากต้องการลบข้อมูล ให้กดเลือกแถวข้อมูลที่ตอ้ งการลบ แล้วคลิก [deleted] จะมี
หน้าต่างขึ้นดังรู ปที่ 6.2 กด [confirm] เพื่อลบ [cancel] ยกเลิกการลบ
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Fugure6.2 หน้าต่างการลบ
Note：ชั้นที่เป็ นเพียงการออกระหว่างตัวเลขที่ไม่ซ้ าํ 0-7,0-63 เป็ นตัวเลขเฉพาะชั้น
6.2 ประเภทห้องรับรองแขก
เลือก [room management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+R เปิ ดหน้าต่างขึ้นมาแวมองหา "type rooms" จะ
ปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 6.3
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Fugure 6.3 หน้าต่างประเภทห้อง
การดําเนินงานของประเภทห้องพักอยูเ่ กือบจะเหมือนกับการดําเนินการจัดการชั้น
เข้าไปในอินเตอร์เฟซประเภทห้องรับรองแขก

ช่องข้อความประเภทห้องแขกได้และราคาและลบ

ปุ่ มแก้ไขและบันทึก ใช้งานไม่ ได้
[1] เพิ่มข้อมูลประเภทห้องรับรองแขก
กดปุ่ ม [add] ทําการใส่ ขอ้ มูลที่ตอ้ งการลงในช่อองข้อความแล้วคลิก [save] ข้อมูลเพิ่มไป
จะปราฏกที่ตารางข้างบน
[2] ปรับเปลี่ยนข้อมูลประเภทห้องรับรองแขก
หากต้องการแก้ไขข้อมูล

ให้กดเลือกแถวข้อมูลที่ตอ้ งการแก้ไขจะมีมีขอ้ มูลที่เราเลือก

ขึ้นมา จะมีขอ้ มูลปรากฏในช่องข้อความข้างล่าง แล้วคลิก [modify] แล้วทําการแก้ไขที่ตอ้ งการแก้ไข
เสร็ จแล้วกด [save]
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[3] ลบข้อมูลประเภทห้องรับรองแขก
หากต้องการลบข้อมูล ให้กดเลือกแถวข้อมูลที่ตอ้ งการลบ แล้วคลิก [deleted] จะมี
หน้าต่างให้ยนื ยัน กด [confirm] เพื่อลบ [cancel] เพื่อยกเลิกการลบ
Note：ประเภทห้องต้องไม่ซ้ าํ กัน
6.3 สถานะห้องรับรองแขก
เลือก [room management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+R เปิ ดหน้าต่าง ค้นหา " rooms state" จะปรากฏ
หน้าต่างดังรู ปที่ 6.4

สถานะห้องอห้องปฏิบตั ิการ คือ เกือบเดียวกัน การดําเนินการจัดการชั้น แต่แตกต่างคือ มี
สภาพห้องที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นที่ต้งั เดิมจะไม่สามารถลบและแก้ไข
ใส่ ไว้ใน อินเตอร์เฟสสภาพห้อง จะไม่สามารถ ใช้งาน และลบ แก้ไข และปุ่ มบันทึก ไม่ได้
[1] เพิม่ ข้อมูลประเภทห้องรับรองแขก
เลือกปุ่ ม [add], แล้วใส่ ขอ้ มูลที่ตอ้ งการเพิ่มจากนั้นกด [save] ข้อมูลที่เพิ่มจะปรากฏที่
ตารางข้างบน

[2] แก้ไขข้อมูลประเภทรับรองแขก
หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดเลือกแถวข้อมูลที่ตอ้ งการแก้ไขจะมีมีขอ้ มูลที่เราเลือกจะมี
ข้อมูลปรากฏในช่องข้อความข้างล่าง แล้วคลิก [modify] แล้วทําการแก้ไขที่ตอ้ งการแก้ไข เสร็ จแล้ว
กด [save]
[3] ลบข้อมูลห้อประเภทงรับรองแขก
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หากต้องการลบข้อมูล ให้กดเลือกแถวข้อมูลที่ตอ้ งการลบ แล้วคลิก [deleted] จะมี
หน้าต่างให้ยนื ยัน กด [confirm] เพื่อลบ [cancel] เพื่อยกเลิกการลบ

คําแนะนํา: หากต้องการพิเศษใด ไม่จาํ เป็ นต้องเพิ่ม สภาพห้องที่เราสามารถใช้ระบบการยินยอม
หากจําเป็ นจริ ง โปรดติดต่อ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
6.4 ข้อมูลห้องรับรองแขก
เลือก [room management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+R เปิ ดหน้าต่าง [room management] เลือก "room
data" จะปรากฏหน้าต่างเพิ่มข้อมูลห้องรับแขกดังรุ ปที่ 6.5 ครั้งแรกของการบันทึกจะมีขอ้ ความว่า
‘’ no record found’’ ดังรู ปที่ 6.6
เช่น ข้อมูลห้อง เพิ่มและปรับเปลี่ยนการทํางานในระบบ ระบบจะตั้งค่าให้มากทํางานอัตโนมัติ
ให้มากง่ายและรวดเร็ ว เฉพาะ ใน ต่อ ไป นี้ :
เลือกหมายเลขชั้นที่คุณต้องการเพิม่ ที่กล่อง

"Floor" หลังจากนั้นแสดงชั้นที่ได้เลือกไว้ใน

กล่อง "floor" ข้อมูลเหล่านี้ เพิ่มเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลชั้นถ้า คุณใส่ ช้ นั เลขที่ 20 เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลชั้น ซึ่ง
ในชั้นเลื่อนลงกล่องจะปรากฏ ชั้นเลขที่ 1-20 ใส่ หมายเลขdoorplate ใน "doorplate" คลิก "room
number" คุณจะเห็นตัวเลขสองตัวของ "doorplate" ที่นี่ไม่ได้ เสนอการแก้ไข หากโรงแรมมีความ
ต้องการพิเศษ โปรดติดต่อกับนักพัฒนากระบวนการ
เลือกประเภทห้องที่คุณต้องการเพิม่ จากกล่อง "Type" หลังจากเลอกแล้ว คุณจะเจอในกล่อง
ข้อความ "price"

ปรากฏราคาห้องออกมา

ในกล่องเลือก "state" สามารถเลือกสถานะได้ใน "room state" แนะนําคือ "available room"
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Fugure6.5 หน้าต่างข้อมูลห้อง

Fugure6.6 หน้าต่างข้อความเตือน
ข้อผิดพลาด
ด้านล่างเราจะแนะนํารายละเอียดระบบข้อมูลห้อง
[1] เพิ่มข้อมูลห้อง
มีสองวิธี ในการเพิ่มข้อมูลห้องหนึ่งมีการเพิ่มห้องหนึ่ง และอื่น ๆ เพิ่มโดยอัตโนมัติอย่าง
รวดเร็ ว
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A， ใส่ หรื อเลือกข้อมูลห้องที่จะใส่ ในช่องข้อความทางขวา แล้วคลิก [save] จะมีหน้าต่าง
ยืนยันว่าสําเร็ จ กด -- [confirm] จะมีขอ้ มูลใหม่เพิม่ บนตารางข้างบน
B，ใส่ หรื อเลือกข้อมูลห้องที่จะใส่ ในช่องข้อความทางขวา แล้วคลิก [automatic add room
No.] เพื่อเพิ่มข้อมูลเอง ระบบจะเพิ่มข้อมูลให้เราเองอัตโนมัติ หากต้องการเลือกอื่นๆ สามารถเลือก
ซํ้าได้
[2] แก้ไขข้อมูลห้องรับรองแขก
เลือกห้องที่ท่านต้องการแก้ไขในตารางด้านซ้ายข้อมูล ห้องที่คุณเลือกจะแสดงในด้านขวา
ในเวลาที่ช้ นั ควรจะเลือกหลังจากที่คุณเลือกที่ดึงชั้นลง รายการถูกต้อง ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏคุณ
แก้ไขหนึ่งค่า ในกล่องข้อความด้านขวา แล้วคลิก [modify] จะมีขอ้ ความบอกว่าสําเร็ จแล้ว
[3] ลบข้อมูลห้องรับรองแขก
เลือกข้อมูลห้องที่ตอ้ งการลบ กด [delete] จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการลบ [yes] เพื่อลบ
[no] ยกเลิกการลบ
Note: หมายเลขห้อง สามารถจํานวนตัวเลข 0-127 และชั้นสามารถมีระหว่าง 0-63

เพิ่มขึ้น

โดยอัตโนมัติเพียงเพิ่ม ห้องเลขที่ และเลขที่ doorplate ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
2 เพิ่มข้อมูล ชั้นอื่น ๆ หลังจากเสร็ จสิ้ นการเพิ่มข้อมูลห้องพัก ชั้นหนึ่งหรื อชั้น ควรเลือกเลขที่
ชั้นแรก แล้วที่ layer แบบดึงลงห้องของชั้นที่คุณเลือกว่างเปล่า
6.5 การจัดการการต้อนรับ
เลือก [room management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+R เปิ ดหน้าต่าง [room management] เลือก
"reception management" เพื่อรองรับเวลาแขกเข้ามา ดังรู ปที่ 6.7 เข้าสู่ หน้าจอ นี้เราสามารถ
ดําเนินการ ตรวจสอบบัตรแจกจ่ายแขกที่เข้ามา ระบบจะดําเนินการแบบปกติในการต้อนรับ
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Fugure6.7 หน้าต่างการจัดการต้อนรับ
ในหน้าต่างการจัดการต้อนรับ เราจะเห็นเมนู ระบบห้องทุกรายการในช่องสี เหลืองและไอคอน
ของห้องที่แตกต่างกันในแต่ละสถานะ วางเมาส์ไปยังรายการห้องที่แสดงข้อมูลในห้องนี้ รวมถึงห้อง
ที่ช้ นั เลขที่ หมายเลขชั้น ประเภท สถานะ และราคา ด้านล่างคอลัมน์สถานะจะแสดงจํานวนห้อง
ทั้งหมดห้องว่าง อัตราการครอบครอง ชื่อพนักงานของวัน ระบบเข้าเวลา เข้าจดทะเบียน และข้อมูล
ที่ปรากฏอยูค่ รบถ้วนและถูกต้อง
ในกราฟข้อมูลห้องเราจัดให้มีการจัดอันดับตามห้องแผนภูมิ คลิกเมาส์ขวาและเลือก "look"
สามารถกระจายไอคอนขนาดเล็กรายละเอียด และวิธีการสี่ วธิ ี
ในเมาส์ขวาจะเพิ่มฟังก์ชนั การปรับปรุ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือฟังก์ชน่ั "set up housing” ที่นี่และ
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ให้ สถานะห้องตั้งเป็ นอย่างง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพ
ดับเบิล้ คลิกหรื อคลิกขวาที่ไอคอน เป็ นการเข้าสู่ การเข้าใช้และออกใช้ มีความสะดวกและช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการห้องโรงแรมด้วย
6.7 สอบถามแขก
เลือก [room management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+R เปิ ดหน้าต่าง [room management] เลือก "guest
inquiry" ตรวจสอบแขกที่เข้ามา หน้าต่างดังรู ปที่ 6.8 หากไม่มีแขกเข้ามา จะขึ้นว่า ‘’ no record
found’’ ดังรู ปที่ 6.6
องค์ประกอบการสอบถามแขก
[1] State inquiry: คลิกสถานะเพื่อต้องการร้วา่ สถานะแขกตอนนี้เป็ นอย่างไร แล้วกด [inquiry]
จะมีรายการแขกขึ้นมาด้านล่าง หากไม่พบบันทึกจะขึ้นข้อความว่า "no record found eligible"
[2] Period inquiries: เป็ นการตรวจสอบเวลาการเข้ามาของแขก เลือกเวลาแล้วคลิก [inquiry] จะ
แสดงข้อมูลออกมาให้ หากไม่มีจะขึ้นข้อความว่า"no record found eligible"
[3] Name inquiry: เป็ นการตรวจสอบชื่อของแขก ใส่ ชื่อแขกที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิก
[inquiry] จะแสดงข้อมูลที่เราต้องการค้นหาออกมา
ฟังก์ชนั่ พิมพ์
กด [print] หน้าที่ตอ้ งการจากหน้าจะมีหน้าต่างปั จจุบนั ปรากฏขึ้นมา แล้วคลิกสัญลักษณ์
"print" นี่อาจจะบันทึก ข้อซักถามสิ ทธิ์ แรกแล้ว printout ซึ่ งความฟังก์ชนั การพิมพ์การสอบถาม
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Fugure6.8 หน้าต่างอ้างอิงแขก

6.8 สอบถามห้องรับรองแขก
เลือก [room management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+R จะปรากฏหน้าต่าง [room management] เลือก
"room inquiry" เพื่อตรวจสอบแขกที่เข้ามา ดังรู ปที่ 6.9 หากไม่มี จะขึ้นข้อความว่า ‘’ no record
found’’ ดังรู ปที่ 6.6
ในหน้าต่างให้คลิกบรรทัดในรู ปแบบใด ๆนี้ เพื่อแสดงชั้นเลขที่ เลขที่ช้ นั และเลขที่ห้อง กล่อง
ข้อความทางซ้าย “room information” ในกล่องข้อมูล “room inquiry” คลิกเลือกสถานะห้องก่อน
แล้วคลิก [inquiry] เป็ นการแสดงข้อมูลห้องออกมา
[confirm] และ [cancel] อื่นๆนอกจากนี้จะแนะนําใน chapterถัดไป

– 33 –

Fugure6.9 หน้าต่างอ้างอิงห้อง
Chapter 7

การจัดการบัตรจําหน่าย

7.1 จําหน่ายบัตรแขก
เลือก [card distribute management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+D เปิ ดหน้าต่าง ค้นหา ‘’distribute guest
card" และดําเนินการเข้าตรวจสอบแขกที่เข้ามา ดังรู ปที่ 7.1
ในหน้าต่างจะไม่สามารถเลือกหมายเลขห้องได้ แต่ใช้ปุ่ม "inquiry rooms" ได้ ดังรู ปที่ 6.9 เลือก
ข้อมูลห้องที่แขกมาเปิ ดในตาราง ( จะแสดงไว้ในกล่องข้อมูล) กดปุ่ ม [confirm]หน้าต่างจะปิ ดลงแล้ว
มาเป็ ฯดังรู ปที่ 7.1 แล้วเราจะเห็นว่า ห้องพักที่ได้รับข้อความเต็มไปด้วย เลขห้อง
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Fugure7.1 หน้าต่างการเขียนบัตรจําหน่ายแขก
ที่สาํ คัญในกล่องข้อความ " new guest occupancy " ถ้าเป็ นแขกมาพักใหม่ ควรทําเครื่ องหมาย
ไว้ (เป็ นการทําเครื่ องหมายปกติ) เมื่อห้องจําหน่ายบัตรทั้งสองข้างต้นพร้อมกัน จากบัตรที่สองควร
ยกเลิก "new guest occupancy"
หลังจากใส่ หรื อเลือกข้อมูลชื่ อแขกแล้ว เพศ, ใบรับรอง, บันทึกเวลาออก, กด [distribute] หรื อ
หากผูอ้ อกไม่ได้ เชื่อมต่อหรื อไม่มีบตั รที่บริ ษทั ออกให้ จะขึ้นข้อความดังรู ปที่ 7.2
จําหน่ายบัตรแขกหมายเลขบัตรกระจายจะ เพิม่ 1 เปิ ดหน้าต่างคุณจะเห็นปริ มาณบัตรโดยตรง
เมื่อห้องเปิ ดเป็ นชัว่ โมงเวลา "hour-time room” ต้องเขียนบอกในบัตรด้วยว่ากี่ชว่ั โมง
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Fugure7.2

หน้าต่างข้อความ

ผิดพลาด
โปรดแก้ไขการเชื่อมต่อกับผูจ้ าํ หน่ายบัตรและใส่ ขอ้ มูลทั้งหมดให้ถูกต้อง กด [distribute] จะมี
กล่องข้อความบอกวํ่าสเร็ จแล้วดังรู ปที่ 7.3. กด -- [confirm] เพื่อจบการทํางานส่ วนนี้
จําหน่ายบัตรเสร็ จแล้วไอคอนบน Desktop จะเปลี่ยนไป ใส่ ขอ้ มูลแขกเวลาเข้ามาลงใน
ฐานข้อมูล

7.2 Group cards distribution
เลือก [card distributing management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+D เปิ ดหน้าต่าง [card distributing
management] ค้นหา “distribute guest card" เข้าสู่ การดําเนินการจัดการ ดังรู ปที่ 7.4
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[1] ในหน้าต่าง ด้านซ้ายของคอลัมน์ "guests check-in information" ลักษณะการทํางานจะ
คล้ายกันในส่ วนของ (distribute guest card)
[2กรอกข้อมูลลงใน "guest check-in information"

เริ่ มจากการเลือกห้องก่อน ทางขวาช่อง

ข้อความ "room" กด [rooms inquiry] จะมีหน้าต่างขึ้นเหมือนรู ปที่ 6.9 กดปุ่ ม Ctrl เพื่อสามารถเลือก
ห้องได้หลายๆห้องด้วยเม้าส์ กด -- [confirm] (การทํางานเหมือนส่ วนบัตรจําหน่ายแขก) เพื่อปิ ด
หน้าต่างเลือกห้อง กลับมาส่ วนจําหน่ายบัตรกลุ่ม ซึ่งกล่องข้อความที่แสดงข้อมูลที่เราเลือกไว้ครั้ง
แรก ที่เลือกหมายเลขห้องไว้ท้ งั หมด แล้วกด [distribute] เพื่อเริ่ มการทํางาน
หลังจากการจัดจําหน่ายบัตรครั้งแรกเสร็ จแล้ว จะมีให้เลือกทําต่อหรื อไม่ทาํ การแจกบัตรห้อง
ต่อ และเลือกเลขที่หอ้ ง ดังรู ปที่ 7.5

คลิก [yes] เพื่อดําเนินการต่อ กด [no] ยกเลิกการทําต่อ

Figure 7.4 หน้าต่างการจําหน่ายบัตรกลุ่ม

– 37 –

[4] คําแนะนําไม่ถูกต้องและประสบความสําเร็ จในการจัดจําหน่ายบัตร โปรดดูที่บทสุ ดท้าย
"guest cards distributing"
7.3 แขกขอพักต่อ
เลือก [card distributing management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+D เปิ ดหน้าต่าง [card distributing
management] ค้นหา “guest continue to live in” จะขึ้นดังรู ปที่ 7.6

Figure 7.5 หน้าต่างการต่อเวลาพักของ
แขก
การอ่านบัตรก่อนหน้าต่างหายไป ถ้าแนะนําบัตรที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการจําหน่ายไม่เป็ น ธรรม
เช่นเดียวกันแนะนําแขกจําหน่ายบัตรเพิ่มฟังก์ชนั

การวิเคราะห์บตั รแขกถ้าไม่มีบตั ร

แขกจะไม่

สามารถต่อเวลาการพักได้
หลังจากเปิ ดหน้าต่าง ห้องจะยังไม่มีตวั เลือก หากอ่านถูกต้อง กล่องข้อความจะแสดงข้อมูลบัตร
ให้เห็นทันที เลือกเวลาที่จะออก แล้วใส่ เข้าใหม่ คลิก [distribute] จะขึ้นข้อความว่า “card
distributing successful” เป็ นการสิ้ นสุ ดกระบวนการ
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7.4 แขกปิ ดการพัก
เลือก [card distributing management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+D เปิ ดหน้าต่าง [card distributing
management] ค้นหา “guest check-out” จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 7.1
การตั้งค่าส่ วนนี้เลือกได้สองวิธี หนึ่งคือ "check-out with card" และ "check-out without card"
"Check-out without card" ต้องเลือกเลขที่ห้องที่จะทําการยกเลิกการพัก เสร็ จแล้วคลิก
[check-out without card] จากนั้นจะขึ้นข้อความว่า "check-out successful " จากนั้นไอคอนห้องจะ
แสดงว่ายังมีการใช้งานอยู่
7.4 เลือก [card distributing management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+D เปิ ดหน้าต่าง [card distributing
management] ค้นหา “guest change room” จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 7.7

Figure 7.6 หน้าต่างเปลี่ยนห้องพัก
ใน Windows เปิ ดการใช้งานก่อนสําหรับ readers การอ่านบัตรก่อนหน้าต่างหายไป ถ้าแนะนํา
บัตรที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการจําหน่ายไม่เป็ น ธรรม เช่นเดียวกันแนะนําแขกจําหน่ายบัตรเพิ่มฟังก์ชนั
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การวิเคราะห์บตั รแขกถ้าไม่มีบตั ร แขกจะไม่สามารถต่อเวลาการพักได้

Chapter 8

การจัดการบัตร

8.1 ยกเลิกบัตร
เลือก [card management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+C เปิ ดหน้าต่าง [card management] ค้นหา “cancel
card” จะปรากฏดังรู ปที่ 8.1 คลิก [yes] เพื่อยกเลิกบัตร [no] ยกเลิกการทํางานหน้าต่างนี้

Figure 8.1 หน้าต่างการยกเลิก
บัตร

8.2 บัตรสู ญหาย
เลือก [card management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+C เปิ ดหน้าต่าง [card management] ค้นหา “loss
card” จะปรากฏดังรู ปที่ 8.2

– 40 –

Figure 8.2 หน้าต่างบัตรสู ญหาย
หากเราไม่รู้หมายเลขห้องให้กดปุ่ ม [lookup card] ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาดังรู ปที่ 8.3
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Figure

8.3 หน้าต่างหมายแสดงเลขบัตร

8.3 เลือกบัตร
เลือก [card management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+C เปิ ดหน้าต่าง [card management] ค้นหา “card
inquiry” จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.4

Fugure 8.4 หน้าต่างอ้างอิงบัตร
เมื่อเข้ามาหน้าต่างนี้แล้ว ใส่ขอ้ มูลบัตรที่เราต้องการเลือกแล้วคลิก [reference] แล้วจะมีขอ้ มูลปรากฏ
ขึ้นมาดังรู ปที่ 8.5
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Fugure8.5 อ้างอิงบัตร
8.5 เลือก [card management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+C เปิ ดหน้าต่าง [card management] ค้นหา
“card made” จะมีรายการประเภทบัตรขึ้นมา ตอนนี้เราจะแนะนําชนิดของบัตรและการและการ
จัดการบัตร
1 บัตรMaster
เมื่อเลือก "master control card" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.6
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Fugure8.6

หน้าต่างการทําบัตร Master

ในช่องข้อความให้ใส่ ชื่อเจ้าของบัตรลงไป แล้วคลิก [ok] จากนั้นรอสักครู่ จะมีหน้าต่างบอกว่า
ทําสําเร็ จแล้ว
บัตร Master สามารถเข้าออกประตูได้ทุกประตูไม่มีจาํ กัด
2 บัตรกลุ่ม
เมื่อเลือก "group control card" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.7

Fugure8.7 หน้าต่างการทําบัตรกลุ่ม
3 บัตรแยกชั้นอาคาร
เมื่อเลือก "floor control card" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.8
บัตรแยกชั้นสามารถใช้งานแยกชั้นอาคารต่างๆและเวลา
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Fugure8.8 หน้าต่างบัตรทําอาคาร

4 บัตรชั้น
เมื่อเลือก "layer control card" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.9

Fugure8.9 หน้าต่างทําบัตรชั้น
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บัตรชั้นจะถูกจํากัดด้วยชั้นและเวลา
5 บัตรฉุ กเฉิ น
เมื่อเลือก "emergency card" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.10

Fugure8.10 หน้าต่างทําบัตรฉุ กเฉิ น
ในหน้าต่างให้ใส่ ชื่อเจ้าของบัตรลงในช่อง แล้วกด [distribute] รอสักครู่ จนมีขอ้ ความขึ้นว่า
"distribute success"

บัตรฉุ กเฉิ นสามารถเรี ยกได้อีกอย่างว่า บัตรสามัญ บัตรฉุ กเฉินเปิ ดประตูที่อยูใ่ นสถานะล็อคได้
ทาบบัตรฉุ กเฉิ นอีกครั้ง ล็อค จะทํางาน

6 บัตรล็อคห้อง
เมื่อเลือก "block control card" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.11
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ในหน้าต่างให้ใส่ ชื่อเจ้าของบัตรลงในช่อง แล้วกด [distribute] รอสักครู่ จนมีขอ้ ความขึ้นว่า
"distribute success"

ประตูจะถูกปิ ดทันทีที่ใช้บตั รบล็อค

เราจะสามารถเปิ ดประตูได้อีกครั้งต่อเมื่อเราทําการทาบ

บัตรที่ได้รับอนุญาตไป

Fugure8.11 หน้าต่างทําบัตรล็อคห้อง
7 บัตรบันทึก
เมื่อเลือก "recording card" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.12
ในหน้าต่างให้ใส่ ชื่อเจ้าของบัตรลงในช่อง แล้วกด [distribute] รอสักครู่ จนมีขอ้ ความขึ้นว่า
"distribute success"
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Fugure8.12 หน้าต่างทําบัตรบันทึก
8 บัตรอนุญาต
เมื่อเลือก "authority card" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.13

Fugure8.13 หน้าต่างทําบัตรระบบ

ในหน้าต่างให้ใส่ ชื่อเจ้าของบัตรลงในช่อง แล้วกด [distribute] รอสักครู่ จนมีขอ้ ความขึ้นว่า
"distribute success" แล้วทาบกับประตู จะมีเสี ยงดัง “didi” สองครั้ง การขออนุ ญาตเสร็ จแล้ว

– 48 –

9 ตั้งค่าบัตรเลขที่ห้อง
เลือก "room No. setting card" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.14
ในหน้าต่างให้ใส่ ชื่อเจ้าของบัตรลงในช่อง แล้วกด [distribute] รอสักครู่ จนมีขอ้ ความขึ้นว่า
"distribute success" แล้วทาบกับประตู จะมีเสี ยงดัง “didi” สองครั้ง จะมีขอ้ ความว่า ตั้งค่าเลขห้อง
เสร็ จแล้ว
Note: การเลือกห้องสามารถเลือกได้สองวิธี
ทางเลือกแรก: เลือกเลขชั้น แล้วลําดับชั้น, สุ ดท้ายเลือก doorplate รายการไม่สามารถผิดได้
สามารถกรอกได้เพียงอย่างเดียว
ทางเลือกที่สอง: คลิก [room inquiry] จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 6.9 เลือกห้องที่เราต้องการแล้ว
คลิก [ok]

Fugure8.14 หน้าต่างการทําบัตรตั้งค่าเลขห้อง
10 บัตรตั้งค่าเวลา
เลือก "time setting card" จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.15
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Fugure8.15 หน้าต่างทําบัตรตั้งเวลา
ในหน้าต่างให้ใส่ ชื่อเจ้าของบัตรลงในช่อง แล้วกด [distribute] รอสักครู่ จนมีขอ้ ความขึ้นว่า
"distribute success" แล้วทาบกับประตู จะมีเสี ยงดัง “didi” สองครั้ง จะมีขอ้ ความว่า ตั้งค่าเวลาเสร็ จ
แล้ว
Note: ไม่ควรเปลี่ยนเวลา บัตรนี้ถูกล็อคค่าเวลาไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนเวลาต้องเปลี่ยนเวลา
ที่ล็อคไว้ดว้ ย
11 บัตรตั้งค่ากลุ่ม
เลือก [Card management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+C เปิ ดหน้าต่างแล้วเลือก “card making” จะมี
รายการทําบัตรขึ้นมา เลือก “group setting card” จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 8.16
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Fugure8.16 หน้าต่างทําบัตรตั้งค่ากลุ่ม

1 ในหน้าต่างให้ใส่ ชื่อเจ้าของบัตรลงในช่อง แล้วเลือกคุณสมบัติลงไป
2， บํารุ งรักษาระบบ
9.1 บันทึกการจําหน่ายบัตร
เลือก [system maintenance] หรื อกดคียล์ ดั Alt+M เปิ ดหน้าต่าง [system maintenance] เลือก
"card distributing record" หรื อกดคียล์ ดั Ctrl+Alt+E เพื่อเข้าหน้าต่างดังรู ปที่ 9.1 หากไม่มีบนั ทึกไว้
เลยตั้งแต่แรก จะมีหน้าต่างเตือนดังรู ปที่ 6.6
ระบบการทํางานที่หน้าสนใจมีดงั นี้ :
inquiry function：
เลือกช่วงเวลาแล้วคลิก [inquiry] จะมีบนั ทึกขึ้นมาในตาราง หากไม่มีบนั ทึกจะมีขอ้ ความว่า “no
eligible record find”
– 51 –

เลือกประเภทของบัตร แล้วเลือกวันที่เวลา แล้วกด [inquiry] จะมีบนั ทึกขึ้นมาในตาราง หากไม่
มีบนั ทึกจะมีขอ้ ความว่า “no eligible record found”
เลือกบัตรที่เราต้องการยกเลิกใช้งาน แล้วเลือก “cancelled card” หรื อ “not cancelled card” แล้ว
คลิก [inquiry] จะมีบนั ทึกขึ้นมาในตาราง หากไม่มีบนั ทึกจะมีขอ้ ความว่า “no eligible record found”
ในตาราง เลือกบันทึกที่ตอ้ งการลบแล้วคลิก [delete] จะมีขอ้ ความถามว่า “confirm to delete
record” [yes] เพื่อลบ [no] ไม่ลบ
print function：
เราจะใช้งานได้หลังจากตอนเราเลือกข้อมูลแล้ว [inquiry] แล้วกด [print] จะมีภาพตัวอย่างการ
พิมพ์ข้ ึนแล้วระบบจะทําการบันทึกเพื่อพิมพ์
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Fugure9.1 หน้าต่างการพิมพ์บตั ร
9.2 บันทึกการเข้าระบบ
เลือก [system maintenance] หรื อกดคียล์ ดั Alt+M เปิ ดหน้าต่าง [system maintenance] เลือก
"logging record" หรื อกดคียล์ ดั Ctrl+Alt+L เข้าสู่ หน้าต่างดังรู ปที่ 9.2

Fugure 9.2 หน้าต่างบันทึกการเข้าระบบ

9.3 บันทึกแขก
เลือก [system maintenance] หรื อกดคียล์ ดั Alt+M เปิ ดหน้าต่าง [system maintenance] เลือก
"guest record" หรื อกดคียล์ ดั Ctrl+Alt+U เข้าสู่ หน้าต่างดังรู ปที่ 9.3 หากไม่มีบนั ทึกไว้เลยตั้งแต่แรก
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จะมีหน้าต่างเตือนดังรู ปที่ 6.6

Fugure9.3 หน้าต่างบันทึกแขก
ระบบการทํางานที่หน้าสนใจมีดงั นี้ :
inquiry：
เลือกช่วงเวลาแล้วคลิก [inquiry] จะมีบนั ทึกขึ้นมาในตาราง หากไม่มีบนั ทึกจะมีขอ้ ความว่า “no
eligible record find”
ในตารางสามารถเลือกบันทึกที่ตอ้ งการลบได้แล้วคลิก [delete] จะมีขอ้ ความคําถามว่า “confirm
to delete record”
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[yes] เพื่อลบ [no] ไม่ลบ

Print
เราจะใช้งานได้หลังจากตอนเราเลือกข้อมูลแล้ว [inquiry] แล้วกด [print] จะมีภาพตัวอย่างการ
พิมพ์ข้ ึนแล้วระบบจะทําการบันทึกเพื่อพิมพ์

9.4 บันทึกการเปิ ด
เชื่อมต่อ "Recorder" DB9 serial link ด้วยคอมพิวเตอร์ , เปิ ดเครื่ อง "Recorder" เลือก [card
management] หรื อกดคียล์ ดั Alt+C แล้วกดตามด้วย Ctrl+O จะปรากฏหน้าต่าง "open records" จะมี
ข้อความว่า "please connect recording devices and open its power" กด [confirm] จะปรากฏดังรู ปที่
9.4
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Fugure9.4 หน้าต่างบันทึกการปลดล็อค
เราต้องเลือกข้อมูลที่จะให้แสดงก่อน, เวลาเปิ ดหรื อเลขที่หอ้ งเปิ ดแล้วคลิก [read] จะปรากฏดัง
รู ปที่ 9.5 "Recorder" หลอดไฟจะสว่างขึ้นจนกว่า "Recorder" เรี ยกหา อาจต้องใช้เวลาสักครู่ ในการ
ประมวลผล
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Fugure9.5 กําลังอ่าน
หลังจากมีบนั ทึกขึ้นแล้ว กด [print] จะแสดงภาพตัวอย่างในการพิมพ์
Aids
calculator
เลือก [Aids] หรื อกดคียล์ ดั Alt+A เปิ ดแถบเครื่ อง[aids] เลือก "calculator" หรื อกด F2 จะปรากฏ
หน้าต่างดังรู ปที่ 10.1 (ใน Windows XP)
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Fugure10.1

หน้าต่างเครื่ องคิดเลข

10.2 notepad
เลือก [Aids] หรื อกดคียล์ ดั Alt+A เปิ ดแถบเครื่ อง [aids], เลือก "notepad" หรื อกด F3 จะ
ปรากฏดังรู ปที่ 10.2 (ใน windows XP)
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Fugure10.2 หน้าต่าง notepad
Chapter11

Help

11.1 software help
เลือก [Help] หรื อกดคียล์ ดั Alt+H เปิ ดแถบเครื่ องมือ [aids]ออกมา เลือก "software help" หรื อ
กด F1 จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 11.1

Fugure11.1 หน้าต่างsoftware help
จะเป็ นส่ วนช่วยเหลอืบอกว่าทําไมถึงไม่สามารถเปิ ดประตูได้ เสี ยงเตือนแบบนี้ หมายถึงอะไร
เป็ นต้น
กด [confirm] เพื่อออก
11.2 เกี่ยวกับระบบ
เลือก [Help] หรื อกดคียล์ ดั Alt+H เปิ ดแถบเครื่ อง [aids] ออกมา เลือก "about system" จะ
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ปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 11.2

Fugure11.2 หน้าต่างเกี่ยวกับระบบ
หน้าต่างนี้จะแสดงชื่อของโปรแกรม รุ่ น ลิขสิ ทธิ์ และอื่นๆ กด [confirm] เพื่อปิ ดหน้าต่าง
11.3 การลงทะเบียน software
เลือก [help] หรื อกดคียล์ ดั Alt+H เปิ ดแถบเครื่ องมือ [help] ลงมา มองหา ”registration
software" หรื อกดคียล์ ดั Ctrl+R เปิ ดหน้าต่างลงทะเบียน software ดังรู ปที่ 11. 3 ใต้. "Old License"
จะเป็ นอักษรสี แดง "software unregistered" ให้ใส่ รหัสลงทะเบียน 32 ตัวลงในช่องข้อความ “please
input registration code” หรื อกดคียล์ ดั Alt+R, หากใส่ แล้วจะมีหน้าต่างขึ้นดังรู ปที่ 11.4 หากใส่ ผดิ จะ
มีหน้าต่างขึ้นดังรู ปที่ 11.5 กด [confirm] เป็ นการสิ้ นสุ ดการลงทะเบียน จากนั้นทําการรี สตาร์ ทก่อน
ใช้งานต่อเพื่อเป็ นการเริ่ มระบบใหม่
Suggestion: หากไม่ใช่การลงทะเบียนครั้งแรก "the old License" จะแสดงการลงทะเบียนครั้ง
ล่าสุ ดให้แทน โปรดบันทึกครั้งล่าสุ ดไว้ดว้ ยก่อนทําการลงทะเบียนซํ้า
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Fugure11.3 หน้าต่างลงทะเบียน software

Fugure11.4 หน้าต่างตอนลงทะเบียน software สําเร็ จ
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Fugure11.5

หน้าต่างตอน

ลงทะเบียนรหัสผิด
Chapter 12

การจัดการต้อนรับแบบเฉพาะ

การจัดการต้อนรับสําหรับการดําเนินการเป็ นทางการมากที่สุดในการจัดการhotel lock ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดของ ระบบ หลังจากเข้าสู่ ระบบเราจะเข้าไปจัดการการต้อนรับ
Chart 6.7
ในเมนู “floor management” จะรู ้ได้อย่างไรว่ามีจาํ นวนชั้นกี่ช้ นั ในระบบ “floor management”
ผูด้ ูแลระบบสามารถแสดงรายชื่อเลขที่ช้ นั และเพิ่มรายชื่อได้
ในเมนู “room stat” ระบบจะเริ่ มค่าประเภทของห้องไว้ที่ sweeping room, available room,
repair room, occupancy room และ reservation room ประเภทนึ้คือ counterparts เป็ นประเภทที่อยูใ่ ต้
เมนูหลัก กดสถานะห้องที่ตรงกัน ข้อมูลห้องที่ตรงกันจะแสดงออกมาทั้งหมด
ในเมนูประเภทของห้อง ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่มประเภทของห้องได้อีก หากคลิกที่ชื่อประเภท
ของห้อง จะมีขอ้ มูลห้องนั้นๆแสดงขึ้นมา
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ในส่ วนข้อมูลห้องนี้ จะแสดงห้องต่างๆออกมา ดังรู ปที่ 12.1 0มีแผนภูมิแสดงขึ้นใต้เลขที่หอ้ ง
หากเอาเม้าส์ไปชี้ที่ชื่อห้อง จะมีขอ้ มูลห้องนั้นๆแสดงขึ้นมา

Fugure12.1 ช้อมูลห้อง

แขกเช็คอินและแขกเช็คเอาท์

สามารถเข้าสู่ การตรวจสอบผูเ้ ข้าร่ วมในอินเตอร์ เฟซในการจําหน่าย

บัตรและจะยกเลิกการพัก หากไม่ได้เลือกไอคอนจะมีขอ้ ความว่า "Please choose rooms"
ตั้งค่าสถานะห้องจะเหมือนดังรู ปที่ 12.2. หากไม่ได้เลือกห้องจะมีขอ้ ความว่า "Please opted to
set up the room" เมื่อเลือกแล้วคุณจะสามารถมองเห็นข้อมูลของห้องนั้นได้ ในส่ วนการตั้งค่าสถานะ
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ห้อง เลือกสถานะที่ตอ้ งการเปลี่ยนได้แล้วคลิก [confirm]
ในเมนูน้ ี จะมีตวั เลือกในการแสดงไอคอนแบบเล็ก list และ details ค่าปกติจะแสดงไอคอนดัง
รู ปที่ 12.1 อื่นๆตามรู ปที่ 12.3,12.4,12.5

Fugure12.3 ไอคอนเล็ก
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Fugure12.4 list
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Fugure12.5
ในพื้นที่ขอ้ มูลห้อง

details

ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเข้าไปในอินเตอร์ เฟซการ์ ดส่ วนตัวแล้วแสดง

หมายเลขห้อง และจะออกดําเนินการโดยตรง นี่คือการเข้าถึงที่เร็ วที่สุดในการจําหน่ายบัตรของการ
จัดการ Hotel Lock
คอลัมน์แสดงสถานะใต้ขอ้ มูลห้อง จะแสดงรายละเอียดข้อมูลของห้องไว้ดว้ ย
คอลัมน์สถานะใต้เมนู ระบบ จะแสดงข้อมูลชื่อผูใ้ ช้และการทํางานปั จจุบนั (admin user จะเป็ น
ว่า "administrator") วันเวลาที่เข้าระบบมาและสถานะของซอฟแวร์ "software has been registered"
หรื อ "software unregistered".
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