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ความหมายระบบ
ระบบโปรแกรม HIP Car Park จะช่วยควบคุม ตรวจสอบ และ บันทึก การเข้ า-ออกของ
รถทุกชนิด ณ อาคารสานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า หมู่บ้านจัดสรร และ สถานที่ตา่ งๆ ทาการ
ตรวจกลัน่ กรองรถที่จะ เข้ า-ออก เพื่อเป็ นการป้ องกัน และ รักษาความปลอดภัย ในด้ าน
ต่างๆ ซึง่ ถือว่าเป็ นมาตรการสร้ างความปลอดภัยอีกขันให้
้ กบั เจ้ าของยานพาหนะนันๆ
้ ด้ วย
ระบบควบคุม และบริหารงานจอดรถด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมโดยใช้ เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ที่ทนั สมัยได้ แก่ บัตรสมาร์ ทการ์ ด/บัตรคลื่นวิทยุ ซึง่ สามารถบันทึกข้ อมูลและ
รายละเอียดของเจ้ าของการ์ ดได้ อย่างครบถ้ วนพร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์ควบคุมระบบสนามแม่เหล็ก
ตรวจจับรถยนต์ที่ควบคุมให้ การทางานของ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ทางานตาม
โปรแกรมที่กาหนดให้ เท่านัน้ อีกทังยั
้ งสามารถป้ องกันการปล่อยรถเข้ าออกเองในทุกกรณี
นอกจากนี ้ยังมีระบบกล้ องวงจรปิ ดที่สามารถบันทึกการเข้ าออกของรถทุกคันเพื่อการ
ตรวจสอบ เมื่อมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงและจัดเก็บไว้ ในระบบฐานข้ อมูลที่สามารถเพิ่มความจุ
ของข้ อมูลได้ ในอนาคต ระบบ Car Parking System ควบคุมการทางานอุปกรณ์ทงหมดด้
ั้
วย
Software อัจฉริยะ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก ทีมงานของเรา จึงสามารถเชื่อได้ ว่า
ระบบ Car Parking System เป็ นระบบที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้ าน
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พื ้นที่การทางาน : พื ้นที่การทางานของโปรแกรม HIP Car Park จะประกอบด้ วยเมนู ดังนี ้
1. Menu bar คือส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรม ได้ แก่
1.1 สมาชิก : มีระบบสมาชิก 3 แบบ คือ แบบ ฟรี รายชัว่ โมง และ รายเดือน
1.2 ตั ้งค่าโปรแกรม : มี 5 เมนูย่อย คือ ตั ้งค่าฐานข้ อมูล ตั ้งค่าระบบ ตั ้งค่าบริ การตั ้งค่าเชื่อมต่อกล้ อง และ Register
1.3 แก้ ไขสลิป : สามารถแก้ ไขสลิปได้ เฉพาะสิทธิ์ Admin เท่านั ้น
1.4 หน้ าจอลูกค้ า : แสดงรายละเอียดค่า บริ การให้ ลกู ค้ าทราบข้ อมูลผ่านหน้ าจอมอนิเตอร์
1.5 รายงาน : แสดงรายงานทั ้งหมดของระบบ
1.6 ตรวจสอบรถเข้ าออก : แสดงรายละเอียดรถเข้ า -ออก โดยมีรู ปภาพประกอบ
1.7 ผู้ดแู ลระบบ : เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลผู้ใช้ งานระบบ ทั ้ง Admin และ User
1.8 บัตรหาย : หน้ าจอชาระค่าบริ การในกรณี บัตรหาย บัตรชารุด
1.9 พิมพ์ใบเสร็ จย้ อนหลัง : สามารถพิมพ์สลิปย้ อนหลังได้ ทกุ เมื่อที่ต้องการ
2. หน้ าจอกล้ องวงจรปิ ด เข้ า-ออก : มีท ั ้งหมด 6 จอภาพ โดย หมายเลขจอภาพที่ A-B สาหรับรถขาเข้ าหมายเลขจอภาพที่
C-D สาหรับรถขาออก หมายเลขจอภาพที่ E-F แสดงรูปรถขาเข้ าที่ได้ จับภาพไว้ แล้ ว เพื่อตรวจสอบกับรถขาออก
หมายเลขจอภาพที่ C-D
3. แสดงรายละเอียดผู้ใช้ งาน : แสดงหมายเลขป้ายทะเบียน เวลาเข้ า เวลาออก เวลาทั ้งหมด ค่า บริ การ ปุ่ มปริ น้ สลิปต่างๆ
รหัสที่บตั ร
4. แสดงรายละเอียดของสมาชิก : ประเภทบัตร ชื่อผู้ใช้ เวลาเข้ า เวลาออก เลขทะเบียน
5. แสดงข้ อมูลจานวนรถที่จอดได้ และ จานวนรถที่จอดอยู่ ณ ปั จจุบนั วันเดือนปี เวลา ปั จจุบนั

1.1 ดับเบิ ้ลคลิกไฟล์ชื่อว่า HIP Carpark Solutions
1.2 คลิกปุ่ ม Next เพื่อไปขั ้นตอนต่อไป

1.3 คลิกปุ่ ม Next เพื่อไปขั ้นตอนต่อไป
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1. ขั ้นตอนการติดตั ้งโปรแกรม

1.4 เลือกสถานที่จะทาการติดตั ้งโปรแกรม เมื่อเลือกเสร็ จแล้ ว กดปุ่ ม Next

C:\Program Files (x86)\HIP CarparkSolutions 2014

1.5 คลิกปุ่ ม Next เพื่อไปขั ้นตอนต่อไป
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1. ขั ้นตอนการติดตั ้งโปรแกรม

Admin System

1. ขั ้นตอนการติดตั ้งโปรแกรม
1.6 คลิกปุ่ ม Next เพื่อไปขั ้นตอนต่อไป

1.7 เริ่ มติดตั ้งโปรแกรม กรุ ณารอสักครู่
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1. ขั ้นตอนการติดตั ้งโปรแกรม
1.8 คลิกปุ่ ม Finish การติดตั ้งเสร็ จสิ ้น

1.9 จะปรากฏ Icon ขื่อว่า CarparkSolutions บนหน้ าจอ Desktop
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2.1 การ Login เข้ าใช้ งานครัง้ แรก จะต้ องป้อน Username = admin และ Password = admin

2.2 สามารถเปลี่ยน Logo ได้ แต่ ความละเอียดรู ปภาพจะต้ อง มีขนาด = 200x100 (WxL)
pixel เท่านั ้น
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2. Login เข้ าใช้ งานโปรแกรม

3.1 ระบบ Register จะแสดงหน้ าจอ เฉพาะครัง้ แรก ของการเริ่ มใช้ งานโปรแกรมเท่านั ้น

ป้อนข้อ มูล
หมายเลข
Serial
Number
ของ Board
Wiegand
2002

ป้อนค่า Serial
ขอได้จาก
ต ัวแทน
จาหน่าย

ป้อนค่า CD
Key
ขอได้จาก
ต ัวแทน
จาหน่าย

หมายเหตุ
Sale ผู้ขายสินค้ า จะเป็ นผู้ใ ห้ หมายเลข Serial number ของ Board Wiegand 2002,
Serial key และ CD Key เท่านั ้น
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3. ระบบ Register โปรแกรม

4.1 หน้ าจอ Login โดยสิทธิ์ Admin จะสามารถใช้ งานได้ ทกุ เมนู ทุกหน้ าจอ

4.2 หน้ าจอ Login โดยสิทธิ์ User จะสามารถใช้ งานได้ 3 เมนู คือ หน้ าจอลูกค้ า
บัตรหาย และ พิมพ์ใบเสร็ จย้ อนหลัง เท่านั ้น
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Admin

User

Admin System + User System

4. หน้ าเมนูหลักของโปรแกรม

5.1 หน้ าจอแสดงรายละเอียดการต่อกะ : เมื่อเจ้ าพนักงานรับรถคนที่ 3 Login เข้ าระบบ เพื่อ
เปลี่ยนกะ ระบบจะแสดงหน้ าจอรายละเอียดการต่อกะขึ ้นทันที ช่วยให้ ทราบ เวลาเข้ า
เวลาออก และ จานวนเงินทั ้งหมด ของเจ้ าพนักงานรับรถคนที่ 2 ได้ ทนั ที
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5. หน้ าจอการต่อกะ

6.1 โปรแกรมจะกาหนดที่จดั เก็บฐานข้ อมูลและรู ปภาพ แบบมาตรฐาน ไว้ แล้ วดังนี ้
- C:\Program Files (x86)\HIP CarparkSolutions 2014\DB\CarparkDB.mdb
- C:\Program Files (x86)\HIP CarparkSolutions 2014\Image
ทั ้งสอง Path file สามารถเปลี่ยนแปลงที่จดั เก็บข้ อมูลไว้ ใน drive ใดก็ได้ ของ Hard disk

1- คลิกเมนูตั ้งค่าโปรแกรม และ เลือกตั ้งค่าฐานข้ อมูล
2- เลือก Path file จัดเก็บ Database ของระบบ แล้ ว
คลิกทดสอบเชื่อมต่อ
3- เลือก Path file จัดเก็บ Image ของระบบ แล้ ว
คลิกทดสอบเชื่อมต่อ
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6. ตั ้งค่าระบบ

6.2 กาหนดรายละเอียดของบริ ษัท ชื่อ ที่อยู่ (ของผู้ออกใบเสร็ จรับเงิน) และ กาหนด Default
Printer เพื่อใช้ ในการพิมพ์สลิปใบเสร็ จ

1- คลิกเมนูตั ้งค่าโปรแกรม และ เลือกตั ้งค่าระบบ
2- ป้ อนข้ อมูล ชื่อบริ ษัท/สถานที่ ที่อยู่
3- เลือกเครื่ องปริ น้ เตอร์ เพื่อพิมพ์สลิปใบเสร็ จรับเงิน
และ กดแก้ ไข
4- สามารถแก้ ไขหรื อเปลี่ยน Logo ของบริ ษัทได้ ผ่านสิทธิ์
Admin เท่านั ้น
5- กดปุ่ มแก้ ไข
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6. ตั ้งค่าระบบ

6. ตั ้งค่าระบบ
6.3 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ ไข ประเภทค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ได้ ตามคามต้ องการ ซึง่ ระบบจะนาค่าบริการที่
กาหนดไว้ นาไปคานวณค่าบริ การในระบบทั ้งหมดอย่างถูกต้ อง
1- คลิกเมนูตั ้งค่าโปรแกรม และ เลือกตั ้งค่าบริ การ
2- คลิกปุ่ มเพิ่มข้ อมูล และ ป้อนข้ อมูลส่วนลดให้ ครบ
3- ระบุจานวนจอดฟรี ( นาที / ชัว่ โมง ) และ ระบุจานวนรถ
ทั ้งหมดที่สามารถจอดได้ ในลาดจอดรถ แก้ ไขค่าบริ การ
หลังจากนั ้น คลิกปุ่ มแก้ ไขข้ อมูล

ยกตัวอย่าง : ตั ้งชื่อส่วนลดพิเศษ ชื่อ “ฟรี 1 ชัว่ โมง” และ ตั ้งค่าบริ การแบบรายชัว่ โมง = 60 บาท
ดังนั ้น เมื่อลูกค้ าจอดรถ 2 ชัว่ โมง จะฟรี 1 ชัว่ โมง เสียค่าบริ การ 1 ชัว่ โมง = 60 บาท หรื อ ถ้ าลูกค้ า
จอดรถ 1.30 ชัว่ โมง จะฟรี 1 ชัว่ โมง แต่เสียค่าบริ การ 60 บาทเหมือนกัน ซึง่ ครึ่งชัว่ โมงจะถูกปั ดเป็ น
1 ชัว่ โมงทันที ระบบจะไม่คิดค่าบริ การจอดรถเป็ นนาที
16

6.4 ตั ้งค่าเชื่อมต่อกล้ อง ดังนี ้
- เลือกประเภท Model กล้ องให้ ถกู ต้ องตามรุ่นที่ระบุไว้ ใน List หากไม่มีรุ่น Model กล้ อง จะทา
ให้ ไม่สามารถใช้ งานโปรแกรม HIP Car Park ได้
- นาค่า IP Address จากกล้ อง IP Camera มาป้อนเข้ าระบบ ตามจานวนกล้ องที่ติดตั ้งจริ ง และ
กล้ องหมายเลข 1,2 คือ กล้ องรถเข้ า กล้ องหมายเลข 3,4 คือ กล้ องรถออก
- Username และ Password ถ้ ามีกาหนดค่าที่ กล้ อง IP Camera ให้ ป้อนข้ อมูลให้ ตรงกัน

1- คลิกเมนูตั ้งค่าโปรแกรม และ เลือกตั ้งค่าเชื่อมต่อกล้ อง
2- เลือก Model กล้ อง ที่ใช้ งานจริ ง
3- ป้อนข้ อมูล IP Address ของกล้ อง IP Camera
4- ป้อนข้ อมูล Username และ Password ถ้ ามี
5- คลิกปุ่ มบันทึก
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6.5 เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลผู้ดูแลระบบ ซึง่ สามารถกาหนดประเภทสิทธิ์ผ้ ใู ช้ งานได้ อย่างสะดวก โดยมี 2
สิทธิ์ ให้ กาหนด คือ สิทธิ์ Admin : สามารถแก้ ไขข้ อมูล ดูรายงานได้ ทกุ รู ปแบบ เข้ าใช้ งานได้ ทกุ
หน้ าจอ ฯลฯ ส่วนสิทธิ์ User ใช้ งานได้ 3 เมนู คือ หน้ าจอลูกค้ า บัตรหาย และ พิมพ์สลิปย้ อน
หลัง เท่านั ้น

1- คลิกเมนูผ้ ดู ูแลระบบ
2- ป้อนข้ อมูล ชื่อ ตาแหน่ง เบอร์ โทรศัพท์ สร้ าง UserID และ Password เพื่อใช้ สาหรับ Login
เข้ าใช้ งานระบบ หลังจากนั ้นต้ องเลือก ระดับผู้ใช้ ( Admin / User )
3- คลิกปุ่ มลงทะเบียน เพื่อสร้ างข้ อมูลผู้ใช้ งานใหม่
4- คลิกปุ่ มแก้ ไขข้อมูล เพื่อแก้ ไขข้ อมูลที่เราต้ องการ
5- คลิกปุ่ มล้ างข้ อมูล ซึง่ จะเคลียข้ อมูลในช่องป้อนข้ อมูลทั ้งหมด เพื่อเริ่ มต้ นป้อนข้ อมูลใหม่
6- คลิกปุ่ มลบ เพื่อลบข้ อมูลที่ต้องการ
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7.1 หน้ าจอสมาชิก แบบฟรี / VIP : สมาชิกจะสามารถเข้ า-ออก ผ่านประตูได้ ตลอดเวลา ช่องที่มี
เครื่ องหมาย * ต้ องป้อนข้ อมูลให้ ครบทุกช่อง ก่อนการบันทึก และ สามารถกาหนดจานวนรถได้
สูงสุด 5 คัน สามารถกาหนดให้ หมายเลขบัตรนั ้นๆ ใช้ งานได้ หรื อไม่ได้ โดยการ คลิกเครื่ องหมาย
ถูกในช่อง เปิ ด/ปิ ด การใช้ งาน ด้ วย ถ้ ามีเครื่ องหมายถูกแสดงว่า เปิ ดใช้ งาน แต่ถ้า ไม่มีเครื่ อง
หมายถูกแสดงว่า ปิ ดการใช้ งาน

1- กดเมนูสมาชิก
2 - เลือกประเภทของบัตร ( ฟรี )
3 - นาบัตรไปทาบที่เครื่องอ่านบัตรเพื่อทาการอ่านหมายเลขของบัตรที่ต้องการสมัครสมาชิก โดย
หมายเลขบัตรจะปรากฏในช่อง หมายเลขบัตรแบบอัตโนมัติ
4- กรอกข้ อมูลรายละเอียดของสมาชิกให้ ครบตามช่องที่มีเครื่ อง *
5- เลือกจานวนรถที่ลกู ค้ าใช้ งานจริ ง และ ป้อนข้ อมูลให้ ครบ
6- กดปุ่ มสมัครสมาชิก
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7.2 หน้ าจอสมาชิก แบบรายชัว่ โมง : สมาชิกจะสามารถเข้า-ออก ผ่านประตูได้ ตามจาวนชัว่ โมงที่กาหนด
ไว้ เท่านั ้น ถ้ าจานวนชัว่ โมงจอดรถเกิน จะเสียค่าบริ การจอดรถตามที่โปรแกรมคานวณค่าบริ การตาม
ความเป็ นจริ ง ช่องที่มีเครื่ องหมาย * ต้ องป้อนข้ อมูลให้ ครบทุกช่อง ก่อนการบันทึก สามารถกาหนดให้
หมายเลขบัตรนั ้นๆ ใช้ งานได้ หรื อไม่ได้ โดยการ คลิกเครื่ องหมายถูกในช่อง เปิ ด/ปิ ด การใช้ งาน ด้ วย
ถ้ ามีเครื่ องหมายถูกแสดงว่า เปิ ดใช้ งาน แต่ถ้า ไม่มีเครื่องหมายถูกแสดงว่า ปิ ดการใช้ งาน

1- กดเมนูสมาชิก
2 - เลือกประเภทของบัตร ( รายชัว่ โมง )
3 - นาบัตรไปทาบที่เครื่องอ่านบัตรเพื่อทาการอ่านหมายเลขของบัตรที่ต้องการสมัครสมาชิก โดย
หมายเลขบัตรจะปรากฏในช่อง หมายเลขบัตรแบบอัตโนมัติ
4- กรอกข้ อมูลรายละเอียดของสมาชิกให้ ครบตามช่องที่มีเครื่ อง *
5- กดปุ่ มสมัครสมาชิก
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7.3 หน้ าจอสมาชิก แบบรายเดือน : สมาชิกจะสามารถเข้ า-ออก ผ่านประตูได้ ตามจาวนเดือนที่สมัครไว้
จะมีข้อความเตือน เมื่ออายุสมาชิกใกล้ หมดอายุ ถ้ าไม่ได้ ต่ออายุสมาชิกจะไม่สามารถนารถ เข้ า-ออก
ผ่านประตูได้ ช่องที่มีเครื่ องหมาย * ต้ องป้อนข้ อมูลให้ ครบทุกช่อง ก่อนการบันทึก สามารถกาหนดให้
หมายเลขบัตรนั ้นๆ ใช้ งานได้ หรื อไม่ได้ โดยการ คลิกเครื่ องหมายถูกในช่อง เปิ ด/ปิ ด การใช้ งาน ด้ วย
ถ้ ามีเครื่ องหมายถูกแสดงว่า เปิ ดใช้ งาน แต่ถ้า ไม่มีเครื่องหมายถูกแสดงว่า ปิ ดการใช้ งาน

1- กดเมนูสมาชิก
2 - เลือกประเภทของบัตร ( รายเดือน )
3 - นาบัตรไปทาบที่เครื่องอ่านบัตรเพื่อทาการอ่านหมายเลขของบัตรที่ต้องการสมัครสมาชิกโดยหมายเลข
บัตรจะปรากฏในช่อง หมายเลขบัตรแบบอัตโนมัติ
4- ระบุจานวนเดือนที่ต้องการ และ เลือกวันที่เริ่ มต้ นใช้ งาน ในช่องวันที่เริ่ มต้ น โปรแกรมจะคานวณจานวน
เดือนอัตโนมัติเมื่อระบุจานวนเดือน
5- กรอกข้ อมูลรายละเอียดของสมาชิกให้ ครบตามช่องที่มีเครื่ อง * และ ยี่ห้อรถ สี เลขทะเบียนรถ ให้ ครบ
6- กดปุ่ มสมัครสมาชิก
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8.1 ระบบ Black List : บันทึกข้ อมูลเลขทะเบียนรถ ที่เข้ าข่ายผู้กระทาผิดกฎหมายใดๆ และ มีระบบ
เตือน (Warning message) เมื่อรถที่ติด Black List เข้ ามาจอดรถในลานจอดรถ

1- คลิกปุ่ ม Black
2- เพิ่มข้ อมูล เลขทะเบียนรถ ได้ ที่ชอ่ ง *
3- คลิกปุ่ ม แก้ ไขข้ อมูล
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9.1 ระบบแก้ ไขสลิป : สามารถแก้ ไขค่าบริ การจอดรถ เมื่อมีการคิดค่าบริ การไม่ถกู ต้ องตามประเภทต่างๆ
ได้ แต่สิทธิ์ Admin เท่านั ้น ที่สามารถแก้ ไขสลิปได้

หน้ าตั ้งค่าบริ การ
1- คลิกปุ่ ม แก้ ไขสลิป
2- เลือกประเภทส่วนลดอื่นๆ และ ระบุจานวนเงิน
3- คลิกปุ่ ม แก้ ไข
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9. ระบบแก้ ไขสลิป

10.1 ระบบหน้ าจอลูกค้ า : แสดงข้ อมูลค่าบริ การให้ ลกู ค้ าทราบถึง เลขทะเบียนรถ เวลาเข้ า เวลาออก
เวลาที่จอดทั ้งหมด ค่าบริ การจอดรถ จานวนรถที่จอดได้ และ จานวนรถที่จอดอยูใ่ นลานจอดรถ

1- คลิกเมนู หน้ าจอลูกค้ า จะแสดงรายละเอียดค่าบริ การ ให้ ลกู ค้ าทราบ
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10. ระบบหน้ าจอลูกค้ า

11.1 ระบบตรวจสอบรถเข้ า-ออก : ช่วยให้ ทราบข้ อมูลและประวัติ รถที่กาลังจอดรถอยูใ่ นลานจอดรถ
และ รถที่ออกจากลานจอดรถ ณ วันที่ต้องการค้ นหา

1- คลิกเมนู ตรวจสอบรถเข้าออก
2- เลือก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เลือก เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด เลือกรู ปแบบ ปกติ /จอดอยู/่ ออกแล้ ว
3- คลิกปุ่ ม ค้ นหา
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11. ระบบตรวจสอบรถ เข้ า-ออก

12.1 ระบบรายงานสรุ ปรายรับ : แสดงข้ อมูลค่าบริ การจอดรถ ณ วันที่ต้องการค้ นหา และ แสดงยอดรวม
ทั ้งหมด สิทธิ์ Admin เท่านั ้น สามารถใช้ ระบบรายงานสรุ ปรายวันได้ และ สามารถพิมพ์รายงานออก
ทางเครื่ องพิมพ์ สามารถ Export ข้ อมูล ในรู ปแบบ Excel ไฟล์ได้ เพื่อนาไปใช้ ในการคานวณค่าบริ การ
อื่นๆ ต่อไปได้

1- คลิกเมนูรายงาน
2- เลือกรายงานสรุ ปรายรับ
3- เลือก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เลือก เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด
4- คลิกปุ่ มค้ นหา
5- คลิกปุ่ ม Print เมื่อต้ องการพิมพ์รายงาน ออกทางเครื่ องพิมพ์
6- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพื่อนาข้ อมูลออกไปใช้ งานในโปรแกรม Excel ต่อไป
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12.2 ระบบรายงานรายละเอียดการเข้าออกของรถ : แสดงข้ อมูลและประวัติ เวลาเข้ า เวลาออก ของรถ
แต่ละคัน สามารถค้ นหาจาก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด ได้ สามารถ
Export รายงานในรู ปแบบ Excel ไฟล์ได้

1- คลิกเมนูรายงาน
2- เลือกรายงานรายละเอียดการเข้ าออกของรถ
3- เลือก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เลือก เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด
4- คลิกปุ่ มค้ นหา
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพื่อนาข้ อมูลออกไปใช้ งานในโปรแกรม Excel ต่อไป
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12.3 ระบบรายงานปริ มาณการเข้ าออกของรถ : แสดงจานวนรวมของรถเข้ า รถออก และ คงเหลือ
เท่าไหร่ ตามประเภทของแต่ละสมาชิก สามารถค้ นหาจาก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เวลา
เริ่ มต้ น ถึงเวลาสิ ้นสุด ได้ สามารถ Export รายงาน ในรู ปแบบ Excel ไฟล์ได้

1- คลิกเมนูรายงาน
2- เลือกรายงานปริ มาณการเข้าออกของรถ และ เลือกประเภท ฟรี / รายชัว่ โมง / รายเดือน
3- เลือก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เลือก เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด
4- คลิกปุ่ มค้ นหา
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพื่อนาข้ อมูลออกไปใช้ งานในโปรแกรม Excel ต่อไป
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12.4 ระบบรายงานจานวนรถที่จอดประจาวัน : แสดงข้ อมูลจานวนรวมของรถในแต่ละวัน สามารถค้ นหา
จาก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด ได้ สามารถ Export รายงาน ในรู ป
แบบ Excel ไฟล์

1- คลิกเมนูรายงาน
2- เลือกรายงานจานวนรถที่จอดประจาวัน
3- เลือก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เลือก เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด
4- คลิกปุ่ มค้ นหา
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพื่อนาข้ อมูลออกไปใช้ งานในโปรแกรม Excel ต่อไป
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12.5 ระบบรายงานสรุ ประยะเวลาการเข้ าจอดของรถ : แสดงข้ อมูลจานวนเวลารวมของ รถเข้ า รถออก
ตามประเภทบัตรของแต่ละสมาชิก สามารถค้ นหาจาก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เวลาเริ่ มต้ น
ถึง เวลาสิ ้นสุด ได้ สามารถ Export รายงาน ในรู ปแบบ Excel ไฟล์ได้

1- คลิกเมนูรายงาน
2- เลือกรายงานสรุ ประยะเวลาการเข้าจอดของรถ
3- เลือก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เลือก เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด
4- คลิกปุ่ มค้ นหา
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพื่อนาข้ อมูลออกไปใช้ งานในโปรแกรม Excel ต่อไป
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12. ระบบรายงาน

12.6 ระบบรายงานการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ : แสดงประวัติข้อมูลการปฏิบตั ิงาน วันเดือนปี เวลา
ทางาน จานวนเงินรวมต่อกะ ของเจ้ าหน้ าที่ เมื่อ Login และ Logout ระบบ ในแต่ละวัน สามารถ
ค้ นหาจาก วันที่เริ่ มต้ น ถึงวันที่สิ ้นสุด และ เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด ได้ สามารถ Export รายงาน
ในรู ปแบบ Excel ไฟล์ได้

1- คลิกเมนูรายงาน
2- เลือกรายงานการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่
3- เลือก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เลือก เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด
4- คลิกปุ่ มค้ นหา
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพื่อนาข้ อมูลออกไปใช้ งานในโปรแกรม Excel ต่อไป
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12. ระบบรายงาน

12.7 ระบบรายงานค่าจอดรถประจาเดือน : แสดงค่าบริ การจอดรถรวมทั ้งหมดในแต่ละเดือน สามารถ
ค้ นหาจาก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด ได้ สามารถ Export รายงาน
ในรู ปแบบ Excel ไฟล์

1- คลิกเมนูรายงาน
2- เลือกรายงานค่าจอดรถประจาเดือน
3- เลือก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เลือก เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด
4- คลิกปุ่ มค้ นหา
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพื่อนาข้ อมูลออกไปใช้ งานในโปรแกรม Excel ต่อไป

32

Admin System
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12.8 ระบบรายงานค่าปรับบัตร : แสดงค่าปรับ กรณีบตั รหาย บัตรชารุ ด ทุกกรณีที่ไม่สามารถใช้ งาน
บัตรได้ รายงานจะแสดงให้ ทราบถึงผู้ทารายการปรับค่าบริ การลูกค้ า ณ วันเดือนปี เวลา ชื่อลูกค้ า
ที่ถกู ปรับ สามารถค้ นหาจาก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด ได้
สามารถ Export รายงาน ในรู ปแบบ Excel ไฟล์ได้

1- คลิกเมนูรายงาน
2- เลือกรายงานค่าปรับบัตร
3- เลือก วันที่เริ่ มต้ น ถึง วันที่สิ ้นสุด และ เลือก เวลาเริ่ มต้ น ถึง เวลาสิ ้นสุด
4- คลิกปุ่ มค้ นหา
5- คลิกปุ่ ม Export to Excel เพื่อนาข้ อมูลออกไปใช้ งานในโปรแกรม Excel ต่อไป
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12. ระบบรายงาน

12.9 ระบบ Export to Excel : สามารถ Export ข้ อมูลในรู ปแบบ Excel ไฟล์ เพื่อนาไปใช้ ในการ
คานวณ ค่าบริ การต่างๆ ต่อไปได้

1- คลิกปุ่ ม Export to Excel
2- เลือกพื ้นที่จดั เก็บไฟล์
3- ตั ้งชื่อไฟล์
4- คลิกปุ่ ม Save
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12. ระบบรายงาน

13.1 ระบบบัตรหาย : สามารถแก้ ไขค่าปรับบัตรหาย หรื อ บัตรชารุ ด ได้ โดยเลือกข้ อมูลจากตาราง
ข้ างล่างได้ อย่างง่ายดาย และ สามารถค้ นหาข้ อมูลจาก เลขที่บตั ร หรื อ เลขทะเบียนรถ เพื่อ
ทารายการได้

1- คลิกเมนูบตั รหาย
2- คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการในตารางข้อมูล หรื อ ค้ นหาจาก เลขที่บตั ร / รหัสบัตร / ป้ ายทะเบียน
3- กาหนดค่าปรับ
4- คลิกปุ่ มตกลง
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13. ระบบบัตรหาย

14.1 ระบบพิมพ์สลิปย้ อนหลัง : สามารถเลือกพิมพ์สลิปย้ อนหลัง ตามหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการ
พิมพ์สลิปย้ อนหลังได้ อย่างรวดเร็ว

1- คลิกเมนูพิมพ์ใบเสร็ จย้ อนหลัง
2- ค้ นหาหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการค้ นหา
3- พิมพ์ใบเสร็ จย้ อนหลัง โดยคลิกปุ่ ม Print ที่เราต้ องการพิมพ์
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14. ระบบพิมพ์สลิปย้ อนหลัง

14.2 ระบบพิมพ์สลิปย้ อนหลัง : แสดงตัวอย่างสลิปใบเสร็ จรับเงิน เมื่อเริ่ มพิมพ์สลิปย้อนหลังผ่าน
เครื่ องพิมพ์สลิป
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14. ระบบพิมพ์สลิปย้ อนหลัง

15.1 แสดงหน้ าจอสิทธิ์ User ซึง่ จะมี Menu bar ที่ใช้ งานได้ อยู่ 3 เมนู คือ หน้ าจอลูกค้ า บัตรหาย
และ พิมพ์ใบเสร็ จย้ อนหลัง เท่านั ้น
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15. สิทธิ์ผ้ ใู ช้ งาน ( User )

15.2 ระบบหน้ าจอลูกค้ า : แสดงข้ อมูลค่าบริ การให้ ลกู ค้ าทราบถึง เลขทะเบียนรถ เวลาเข้ า เวลาออก
เวลาทีจ่ อดทั ้งหมด ค่าบริ การจอดรถ จานวนรถที่จอดได้ และ จานวนรถที่จอดอยูใ่ นลานจอดรถ

39

User System

15. สิทธิ์ผ้ ใู ช้ งาน ( User )

15.3 ระบบบัตรหาย : สามารถแก้ ไขค่าปรับบัตรหาย หรื อ บัตรชารุ ด ได้ โดยเลือกข้ อมูลจากตารางข้างล่าง
ได้ อย่างง่ายดาย และ สามารถค้ นหาข้ อมูลจาก เลขที่บตั ร หรื อ เลขทะเบียนรถ เพื่อทารายการได้
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15. สิทธิ์ผ้ ใู ช้ งาน ( User )

15.4 ระบบพิมพ์สลิปย้ อนหลัง : สามารถเลือกพิมพ์สลิปย้ อนหลัง ตามหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการ
พิมพ์สลิปย้ อนหลังได้ อย่างรวดเร็ว
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15. สิทธิ์ผ้ ใู ช้ งาน ( User )

ภาคผนวก ก.
ประเภทสมาชิก

ระบบควบคุมที่จอดรถมีระบบประเภทสมาชิก ดังต่อไปนี ้
1. แบบบุคคลทัว่ ไป หรื อผู้มาติดต่อ (Visitors) คือผู้ที่ไม่มีบตั รผ่าน เข้ า-ออก ซึง่ ผู้มาติดต่อจะต้ องรับ
บัตร ณ จุดทางเข้ า และต้ องคืนบัตร ณ จุดทางออกโดยสามารถกาหนดจานวนชัว่ โมงให้ เข้ าได้ ตาม
จุดที่ต้องการ และ เงื่อนไขการเสียค่าที่จอดรถในรู ปแบบต่างๆได้
2. แบบสมาชิก (Members) คือผู้ที่มีบตั รผ่าน เข้ า-ออก ที่จอดรถเป็ นแบบรายเดือน โดยใช้ บตั รผ่าน
สัง่ เปิ ดระบบควบคุม เข้ า-ออก ได้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
- กลุม่ ที่จอดรถฟรี โดยไม่เสียค่าใช่จา่ ยใดๆ ทั ้งสิ ้น (VIP. Card)
- กลุม่ เสียค่าบริ การที่จอดรถ แบบกาหนดอายุเวลาการจอดได้ (Prepaid Card)

ระบบทางเข้ า : ผู้มาติดต่ อ
เมื่อรถเข้ ามาทางเข้า ผู้มาติดต่อต้ องติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ที่ป้อมเพื่อขอรับบัตรจอดรถ เจ้ าหน้ าที่ทาการ
ป้อนหมายเลขทะเบียนรถเข้ าสูร่ ะบบ และ ทาบบัตรที่เครื่ องอ่านบัตรเพื่อบันทึกเวลาเข้า ระบบจะบันทึก
ภาพทันที ซึง่ ระบบจะบันทึกภาพได้ 2 ภาพ เช่น ป้ายทะเบียนรถ และ ผู้ขบั รถ หลังจากนั ้น เจ้ าหน้ าที่ยื่น
บัตรให้ กับผู้เข้ ามาติดต่อ และเจ้ าหน้ าที่กดปุ่ มไม้ กั ้นจะเปิ ดขึ ้น และเมื่อรถขับผ่านพ้ นไม้ กั ้นจะปิ ดลงเอง
โดยอัตโนมัติ ซึง่ สรุ ปเป็ นขั ้นตอนได้ ดังนี ้
1. ขับรถเข้ ามาช่องทางเข้ า
2. เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกหมายเลขทะเบียนรถ บันทึกเวลาเข้ า ผ่านเครื่ องอ่านบัตร
3. ระบบบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถ และ ภาพตัวรถด้ านผู้ขบั อัตโนมัติ
4. ยื่นบัตรผ่านให้ ผ้ มู าติดต่อ และ กดปุ่ มไม้ กั ้นเปิ ด
5. ขับรถผ่าน ไม้ กั ้นปิ ดเองโดยอัตโนมัติ

ระบบทางออก : ผู้มาติดต่ อ

เมื่อรถเข้ ามาทางออก ผู้มาติดต่อยื่นบัตรผ่านให้ เจ้ าหน้ าที่ โดยทาบบัตรที่เครื่ องอ่านบัตรเพื่อตรวจ
สอบจานวนเวลาของการจอดรถ ถ้ าจานวนเวลาจอดรถเกิน ระบบจะแสดงจานวนค่าบริ การ พร้ อมพิมพ์
สลิปใบเสร็ จรับเงินค่าบริ การ ระบบจะบันทึกภาพทันที ซึง่ ระบบจะบันทึกภาพ 2 ภาพ หลังจากนั ้น ผู้มา
ติดต่อชาระเงิน เจ้ าหน้ าที่กดปุ่ มเปิ ดไม้ กั ้น และ เมื่อรถขับผ่านพ้ นไม้ กั ้นจะปิ ดลงเองโดยอัตโนมัติ ซึง่
สรุ ปเป็ นขั ้นตอนได้ ดังนี ้
1. ยื่นบัตรผ่านให้ เจ้ าหน้ าที่
2. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเวลา พิมพ์สลิปใบเสร็ จรับเงิน กรณีจอดรถเกินกาหนด
3. ผู้มาติดต่อชาระเงินค่าบริ การ
4. เจ้ าหน้ าที่กดปุ่ มไม้ กั ้นเปิ ด
5. ผู้มาติดต่อขับรถผ่าน ไม้ กั ้นปิ ดเองโดยอัตโนมัติ
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ระบบทางเข้ า : ฟรี / VIP
เมื่อขับรถเข้ ามาทางเข้ า ทาบบัตรที่เครื่องอ่านบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การ เข้ า-ออก ระบบบันทึกเวลา
เข้ า และบันทึกภาพทันที ซึง่ ระบบจะบันทึกภาพได้ 2 ภาพ เช่น ป้ายทะเบียนรถ และ ผู้ขบั รถ หลังจากนั ้น
ไม้ กั ้นจะเปิ ดขึ ้น และเมื่อรถขับผ่านพ้ นไม้ กั ้นจะปิ ดลงเองโดยอัตโนมัติ
(กรณีบตั รหมดอายุ ไม่สามารถผ่าน เข้ า-ออก ได้ และ มีระบบเตือนก่อนบัตรหมดอายุ)
ซึง่ สรุ ปเป็ นขั ้นตอนได้ ดังนี ้
1. ขับรถเข้ ามาช่องทางเข้ า
2. ทาบบัตรผ่านเครื่ องอ่านบัตร
3. ระบบบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถ และ ภาพผู้ขบั รถ อัตโนมัติ
4. ไม้ กั ้นเปิ ดอัตโนมัติ
5. ขับรถผ่าน ไม้ กั ้นปิ ดเองโดยอัตโนมัติ

ระบบทางออก : ฟรี / VIP
เมื่อขับรถเข้ ามาทางออก ทาบบัตรที่เครื่ องอ่านบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การ เข้ า-ออก ระบบบันทึกเวลา
เข้ า และบันทึกภาพทันที ซึง่ ระบบจะบันทึกภาพได้ 2 ภาพ หลังจากนั ้น ไม้ กั ้นจะเปิ ดขึ ้น และเมื่อรถขับ
ผ่านพ้ นไม้ กั ้นจะปิ ดลงเองโดยอัตโนมัติ ซึง่ สรุ ปเป็ นขั ้นตอนได้ ดังนี ้

1. ขับรถเข้ ามาช่องทางออก
2. ทาบบัตรผ่านเครื่ องอ่านบัตร
3. ระบบบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถ และ ภาพผู้ขบั รถ อัตโนมัติ
4. ไม้ กั ้นเปิ ดอัตโนมัติ
5. ขับรถผ่าน ไม้ กั ้นปิ ดเองโดยอัตโนมัติ
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ภาคผนวก ข.
รายละเอียดสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั ้นต่า

Computer
CPU
Main Memory

: Intel Pentium G3220 (3.00 GHz L3 3M Cache)
: 2 GB DDR3/1600MHz.

Storage

:

ขั ้นต่า 500GB 7200RPM

Optical Media Drive : DVD-RW
Graphics
Network
Operating System

: NVidia GeForce GT 625 / 1 GB
: LAN 10/100M
: Windows XP, 7, 8, 8.1 All 32/64 bit

Monitor
LED SAMSUNG

: 18.5”

Resolution

: 1366 x 768

Brightness

: 200 cd/m2

Contrast Ratio

: 600 : 1

Response time

: 5ms ( black to white)

Input signal

: Video Graphics Array (VGA) DVI + D-SUB
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ภาคผนวก ข.
รายละเอียดสเปคเครื่องแม่ข่าย (Server) ขั ้นต่า

Server
CPU
Main Memory
Storage

: Intel Xeon 4-Core E3-1220v2 3.1 GHz/ 1600MHz
FSB, 8 MB L3 Cache
: 4 GB (1x4GB, 2Rx8,1.5V) DDR3 1600MHz
: 500GB 7200RPM

Optical Media Drive : DVD-RW
Network
Power Supply
Operating System

: LAN 10/100/1000M
: 1x350 W
: Windows Server 2003, 2008

Monitor
LED SAMSUNG

: 18.5”

Resolution

: 1366 x 768

Brightness

: 200 cd/m2

Contrast Ratio

: 600 : 1

Response time

: 5ms ( black to white)

Input signal

: Video Graphics Array (VGA) DVI + D-SUB
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ภาคผนวก ข.
รายละเอียดสเปค Switch Hub ขั ้นต่า

Switch Hub
Ports

: 8

Network

: LAN 10/100M

Auto N-Way

: Yes

Auto Sensing

: Yes

Auto Negotiation

: Yes

Standardized

: IEEE 802.3 10BaseT and 802.3u 100BaseTX

UPS
Rating

: 850VA/325W

Input Voltage

: 220Vac +/-25% , 50Hz +/- 10%

Output Voltage

: 220Vac +/- 10%, 50Hz +/- 0.1%

Battery Re-Charge

: 4 Hr ( 90% Charged)

Emergency generator : 10 – 30 Minute
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ภาคผนวก ค.

เครื่ องพิมพ์สลิป
ลิ ้นชักเก็บเงิน

Printer

Loop Detector

Loop Detector

ออก

เข้ า
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ภาคผนวก ค.
Type A
ถนนสองเส้ นทางติดกัน แยกเส้ นทางเดินรถ
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ภาคผนวก ค.
Type B
ถนนสองเส้ นทางห่างไกลกัน แยกเส้ นทางเดินรถ
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ภาคผนวก ค.
Type C
ถนนหนึง่ เส้ นทาง เดินรถสวนทางกัน
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ภาคผนวก ง.
Type A
ถนนสองเส้ นทางติดกัน แยกเส้ นทางเดินรถ

Application Diagrams
เครื่ องคอมพิวเตอร์
UPS

ลิ ้นชักเก็บเงิน

IN

เครื่ อง
พิมพ์สลิป

Switch Hub

IP Camera
IP Camera

OUT

Reader , Card

Reader , Card

Barrier

Barrier
Wiegand 2002
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ภาคผนวก ง.
Type B
ถนนสองเส้ นทางห่างไกลกัน แยกเส้ นทางเดินรถ

Application Diagrams

Server

ลิ ้นชักเก็บเงิน

OUT

Router

IN

Switch
Hub

OUT

IP Camera ชุดเครื่ อง

ชุดเครื่ อง
คอมพิวเตอร์

IP Camera

Wiegand
2002

คอมพิวเตอร์

Barrier
Reader , Card

Switch Hub
Wiegand
2002

Barrier
Reader , Card
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ภาคผนวก ง.
Type C
ถนนหนึง่ เส้ นทาง เดินรถสวนทางกัน

Application Diagrams
เครื่ องคอมพิวเตอร์
IP Camera

เครื่ อง
พิมพ์สลิป

UPS
Switch
Hub

ลิ ้นชักเก็บเงิน
Reader , Card

Wiegand
2002

IN

Barrier

OUT
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1. Question : ถ้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสีย หรื อ ใช้ งานไม่ได้ ณ ขณะนั ้น จะมีวิธีแก้ ไขปั ญหา และ มีวิธีการป้องกันอย่างไร
บ้ าง?
Answer : ในการติดตั ้งระบบคอมพิวเตอร์ ครัง้ แรก เราจะแนะนาให้ ติดตั ้งเครื่ องสารองไฟ (UPS) เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ
กะทันหัน และ กาหนดที่จดั เก็ บข้ อมูล (Database) ของโปรแกรม ไว้ ที่ Drive D: และจะแนะนาให้ ลกู ค้ าทา
การ Backup ข้ อมูลไว้ ใน External Hard disk ตามช่วงเวลาที่ลกู ค้ าสะดวก ซึ่ง เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสีย
โดยไม่ทราบล่วงหน้ า เราสามารถนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาเปลี่ยน และ ติดตั ้งโปรแกรม HIP Car Park
พร้ อมนา Database เก่า มาใช้ งานได้ อย่างรวดเร็ ว พร้ อมกาหนดค่า ต่างๆ ของโปรแกรม ให้ เหมือนเดิม และ
พร้ อมใช้ งานตามปกติครั บ
2. Question : ถ้ าต้ องการติดตั ้งเครื่ องแม่ข่าย (Server) และ มีเครื่ องลูกข่าย (Client) 2 เครื่ อง (ติดตั ้งประตูรถเข้ า
1 เครื่ อง และ ติดตั ้งประตูรถขาออก 1 เครื่ อง) เพื่อใช้ งานฐานข้ อมูลกลาง (Database Center) ควร
ติดตั ้งโปรแกรม และ ฐานข้ อมูลอย่างไร ?
Answer : ที่เครื่ อง Server สามารถติดตั ้งเฉพาะ Database เท่านั ้น หรื อ ติดตั ้งทั ้ง Software + Database ไว้ ที่
เครื่ อง Server ได้ และ ทาการแชร์ ข้อมูล เพื่อให้ เครื่ องลูกข่าย (Client) สามารถใช้ ข้อมูลร่ วมกันได้ ซึ่งการ
แชร์ ข้อมูลจะต้ องทาการเปิ ดสิทธิ์แบบ Full (Read/Write) และ เพิ่มผู้ใช้ งานแบบ Administrator +
Everyone ส่วนเครื่ องลูกข่าย(Client) ให้ เชื่อมต่อเข้ าไปหาเครื่ องแม่ข่าย (Server) และเชื่อมต่อฐานข้ อมูล
(Database) ผ่านโปรแกรม HIP Car Park ได้ เลย
ยกตัว อย่าง
IP Address Server : 192.168.1.1 , Client1 : 192.168.1.2 , Client2 : 192.168.1.3 ที่เครื่ องลูกข่าย
(Client) ให้ กาหนดค่าตามรูปภาพด้ านล่างครั บ ส่วนค่า IP ของกล้ อง ห้ ามกาหนดหมายเลขซ ้ากับ
หมายเลข IP Address ของ Server และ Client
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3. Question : ควรเลือกติดตั ้งระบบเครื อข่ายแบบไหน เพื่อใช้ งานระบบ + ถ่ายโอนข้ อมูล ได้ อย่างรวดเร็ ว ?
Answer : ถ้ าระยะห่าง ระหว่างเครื่ องแม่ข่าย (Server) กับ เครื่ องลูกข่าย (Client) ดังนี ้
- ห่างกัน 1-100 m. ใช้ ระบบเครื อข่ายแบบ LAN, ใช้ สายสัญญาณ Cat 5 หรื อ Cat 6, Switch 8 Ports 1 ตัว
- ห่างกัน มากกว่า 100 m. ขึ ้นไป ใช้ ระบบเครื อข่ายแบบ LAN , ใช้ สาย Fiber Optic , Switch 8 Ports 2 ตัว
- ห่างกัน มากกว่า 1 km. ขึ ้นไป ใช้ ระบบเครื อข่ายแบบ LAN + WAN, ใช้ Wireless access point ตัวส่งและ
ตัวรับ , Router 8 Ports 2 ตัว
หมายเหตุ : การออกแบบระบบเครื อข่าย ขึ ้นอยู่กับสภาพหน้ างานจริ ง

4. Question : Hard disk จัดเก็ บข้ อมูล+รู ปภาพ ได้ นานกี่วนั และ เหลือพื ้นที่ไม่พอ มีวิธีป้องกันและแก้ ไขอย่างไร ?
Answer : เรามีไฟล์ Excel ชื่อว่า Harddisk Calcuration.xlsx ช่วยในการคานวณความจุของ Hard disk ที่เรามีใช้
อยู่ ซึ่ง เมื่อเรากาหนดค่า ความจุ + จานวนรถ/วัน + ความละเอียดสูงสุดกล้ อง + จานวนกล้ องขาเข้ า +
จานวนกล้ องขาออก โปรแกรมจะคานวณค่าพื ้นที่ใช้ งานจริ งในแต่ละช่วงวันให้ ทราบทันทียกตัวอย่างเช่น
Hard disk 750 GB, จานวนรถ/วัน = 10,000 คัน/วัน , ความละเอียดสูงสุดกล้ อง = 1.70 MB, จานวนกล้ อง
ขาเข้ า = 1, จานวนกล้ องขาออก = 1 ผลการคานวณคือ ทุกๆ 5 วัน จะใช้ เนื ้อที่ในการจัดเก็บข้ อมูล+รูปภาพ
ประมาณ 170 GB ซึ่งจะสามารถจัดเก็บข้ อมูล +รูปภาพ ได้ ประมาณ 15 วัน ควรทาการ Backup ข้ อมูลเก็บ
ไว้ ใน External Hard disk แล้ ว ทาการเคลียรูปภาพในระบบ
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5. Question : ถ้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสีย ไม้ กั ้นรถทางานได้ ปกติหรื อไม่ และ มีวิธีการแก้ ไขอย่างไรบ้ าง ?
Answer : มี 2 กรณี คือ
- ใช้ Remote กดเปิ ดประตูให้ ลกู ค้ า
- ใช้ Clutch Key เปิ ดฝา Barrier เพื่อหมุนให้ ไม้ กั ้นเปิ ดค้ า งไว้ ตลอด หลังจากนั ้น ให้ รีบแก้ ไข ปฏิบตั ิตาม Q&A
ข้ อที่ 1
6. Question : กรณีบตั รจอดรถหาย และ มีรถจอดรอคิว เตรี ยมออก หลายคัน มีวิธีแก้ ไขอย่างไรบ้ าง?
Answer : เจ้ าหน้ าที่รับรถ ขอบัตรประชาชนของผู้ขบั รถ หรื อเจ้ าของรถ แล้ วเปิ ดไม้ กั ้นให้ เฉพาะรถที่ทาบัตรหาย ออกไป
จอดรถรอข้ างประตูทางออก ให้ เจ้ าของรถมาชาระค่าปรั บบัตรหาย (ตามอัตราที่บริ ษัทกาหนด) แต่ในกรณีที่
เจ้ าของรถไม่ยอมลงจากรถ จะขอจ่ายผ่านเจ้ าหน้ าที่รับรถ ขึ ้นอยู่กับกฎระเบียบของบริ ษัทว่า จะยอมให้ ชาระ
ที่ประตูทางออกได้ เลยหรื อไม่
7. Question : ลูกค้ าแจ้ งว่าสลิปค่าบริ การจอดรถหาย จะขอให้ พิมพ์สลิปอีกครั ง้ เพื่อเบิกเป็ นค่าใช้ จ่ายกับบริ ษัทของลูกค้ า มี
วิธีแก้ ไขอย่างไรบ้ าง?
Answer : ระบบโปรแกรม HIP Car Park มีระบบพิมพ์สลิปย้ อนหลัง โดยการ Login เข้ าระบบ คลิกเลือกเมนูพิมพ์
ใบเสร็ จย้ อนหลัง ค้ นหาหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการพิมพ์ กดปุ่ มค้ นหา เมื่อพบข้ อมูลที่ต้องการ กดปุ่ ม
พิมพ์ หมายเหตุ : ขึ ้นกับนโยบายของบริ ษัท ว่าจะมีข ั ้นตอนดาเนินการขอ สลิปย้ อนหลัง อย่างไร
8. Question : ลูกค้ าสมาชิกแบบรายเดือน สามารถเข้ า -ออก ผ่านประตูได้ วนั ละกี่ครัง้ ?
Answer : ลูกค้ าสมาชิกแบบรายรายเดือน ไม่จากัดการเข้ า -ออก สามารถเข้ า-ออก ผ่านประตูได้ ตลอดเวลา แต่ เมื่อ
อายุสมาชิกแบบรายเดือนใกล้ หมด จะมีระบบเตือนที่โปรแกรมแสดงให้ เห็นวันหมดอายุสมาชิก กรณีที่ลกู ค้ า
นารถมาจอดในลานจอดรถข้ ามคืนและอายุสมาชิกหมดพอดี สามารถนารถออกจากลานจอดรถได้ แต่ไม่
สามารถนารถเข้ ามาจอดในลานจอดรถของวันถัดไป

9. Question : ต้ องการทราบข้ อมูล ปริ มาณรถ รายรับ ค่า ปรับบัตร จานวนเงินของเจ้ าหน้ าที่รับรถต่อกะ อย่างไร?
Answer : ระบบโปรแกรม มีระบบรายงานปริ มาณการเข้ าออก รายงานสรุปรายรับ รายงานค่าปรับบัตร รายงานการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ ฯลฯ ซึ่ง ช่วยให้ ทราบข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว และ สามารถ Export ข้ อมูลใน
รู ปแบบ Excel ไฟล์ได้
10. Question : กรณีโปรแกรมไม่สามารถใช้ งานได้ ทางบริ ษัทมีวิธีช่วย Support ให้ กับลูกค้ าอย่างไรบ้ าง?
Answer : ลูกค้ า สามารถสอบถามปั ญหาต่างๆกับ Dealer ที่ติดต่อกับลูก ค้ านั ้นๆ ซึ่งถ้ าปั ญหาที่ลกู ค้ าแจ้ ง แล้ วทาง
Dealer ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ Dealer จะเป็ นผู้แจ้ งปั ญหาต่างๆ เพื่อปรึ กษา บริ ษัท เอช ไอ พี โกบอล
จากัด ต่อไป หลังจากนั ้นทาง Dealer จะเป็ นผู้เข้ าดาเนินการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ให้ กับลูกค้ าโดยตรง
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