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Chapter 1 แนะนาํระบบ 

โครงสร้างระบบ 

สมาร์ทการ์ด เป็นซอฟตแ์วร์การจดัการเทคโนโลยบีตัร สมาร์ท universal ทั้งหมดบริหาร เชิง
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รวมของหอ้งพกัจาํนวนโรงแรมระบบจะสะดวกในการเรียนรู้และใชค้อมพิวเตอร์จดัการโรงแรม 

แทนแบบวธีิการจดัการคู่มือ ลดค่าใชจ่้ายและปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานโรงแรม 

ซอฟตแ์วร์รวมถึงการเก็บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสอบถามและหนา้ท่ี สรุปโดยการใหห้ลายมุม 

สอบถามขอ้มูล อาํนาจออก และควบคุมการเขม้งวดระบบอตัโนมติั และ หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

ใหส้าํรองขอ้มูลการจดัการอยา่งชาญฉลาด เพื่อใหก้ารดาํเนินการของโรงแรมเป็นไดอ้ยา่ง ปกติ  

 

เช่ือวา่การใชร้ะบบน้ี การดาํเนินการและการจดัการของโรงแรม จะนาํท่านสะดวกสบายมาก 

ขอ้ดีโรงแรมมากข้ึนอยา่งเห็น ไดช้ดัในตลาดการแข่งขนัท่ีหนกัหน่วง 

 

เป้าหมายระบบ 

ประสิทธิภาพสูง ตน้ทุนตํ่า  

Application 

ซอฟตแ์วร์ จะ ใชไ้ด ้กบั หลาย ขนาด เล็ก และ ขนาด กลาง หอ้ง พกั โรงแรม และ การ จดัการ 

ราย วนั และ การ บาํรุง รักษา 

 

ตวัอกัษร 

ผูใ้ชแ้รกเร่ิมของระบบท่ีรู้จกัคือ "admin" รหสัผา่น "admin" โปรดใชเ้วลาใหร้ะบบเปล่ียน 

รหสัผา่นเพื่อความปลอดภยัของขอ้มูลระบบ 

จุดน่าสนใจ และ อินเตอร์เฟสท่ีสวย  ขอ้มูลยดืหยุน่ สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

ฟังกช์นั สินคา้ดีเพื่อลดความสูญเสีย อุบติัเหตุ จะบนัทึกรายละเอียด และแขกผูเ้ขา้ชม 
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ผูใ้ชข้อ้มูลเขา้กรอง, เตือนผูใ้ชใ้นการป้อนขอ้มูลผดิพลาด 

ความลบัขอ้มูลการติดต่อกบัผูใ้ชร้ะดบัปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนั 

ระบบติดตั้งง่ายเพื่อใหบ้รรลุสูงสุด สะดวกในการรักษา และสะดวกในการทาํงาน Calling 

เคร่ืองคิดเลข, notebook software  

ระบบมัน่คง ปลอดภยั และเช่ือถือได ้

ระบบรุ่นอตัโนมติั ไม่เพียงเปล่ียนจาํนวนขอ้มูลจุด ยงัเพิ่ม maintainability ของระบบ 

ระบบส่วนใหญ่ใชฟั้งกช์นัปุ่มไอคอน ซ่ึงทาํให้ระบบน่าสนใจมากข้ึน 

 

 Chapter 2  การติดตั้งและซอฟแวร์ผลิตภณัฑ์  

2.1 ความตอ้งการของระบบ 

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  การติดตั้งและกาํหนดค่าฐานขอ้มูล  

一、《ระบบการจดัการ Hotel smart card》เขา้กระบวนการพฒันาฐานขอ้มูลในการ

เคล่ือนไหว เพื่อลด ปัญหาฐานขอ้มูลการกาํหนดค่าดว้ยตนเอง 
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二、Software installation： 

   1， ดบัเบิ้ลคลิก Setup.exe จนปรากฏดงัรูป 2.1 เลือก [next] ดงัรูปท่ี 2.2  

 

 

Fugure1 

 

เลือก "I accept the terms of the license agreement," กด [next], จะปรากฏดงัรูปท่ี 3 ช่ือผูใ้ชง้าน

ของ คอมพิวเตอร์ของคุณ ระบบปฏิบติัการช่ือผูใ้ช ้ หน่วยไดจ้ดัตั้งสาํหรับระบบปฏิบติัการของคุณ 

การติดตั้ง สามารถ แนะนาํสาํหรับการยนิยอมใช ้  
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Fugure 3 

จากนั้นเลือก "use of the aircraft by any person" หรือ "I only" แลว้กด [next] ปรากฏดงัรูปท่ี 4 

คุณสามารถเปล่ียนแปลงการติดตั้งได ้ จากนั้นกด [next], ปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 5 เพื่อยนืยนั path

การติดตั้ง 
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Fugure 4 
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Fugure 5 

กด [install], จะเร่ิมการติดตั้งดงัรูปท่ี 6, ใชเ้วลาสักครู่จนติดตั้งเสร็จ จะมีหนา้ต่างยนืยนัการ

ติดตั้งเสร็จแลว้ข้ึนดงัรูปท่ี 7 กด -- [completed], เป็นการส้ินสุดการติดตั้ง  

 

 

Fugure 6 
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Fugure 7 

 

 Chapter 3  การเขา้สู่ระบบ 

ดบัเบิ้ลคลิกไอคอน hotel smart card lock system, เป็นการเขา้ระบบโปรแกรม หลงัหนา้จอยนิดี

ตอ้นรับข้ึนแลว้, จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี  3.1  
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หนา้ต่างเขา้สู่ระบบของโปรแกรม Hotel smart cards lock management system  

องคป์ระกอบการใชง้าน： 

กดช่องรหสัผูใ้ช ้ และช่องรหสัผา่น, เพื่อนาํเขา้ขอ้มูลรหสัผูใ้ช ้ กดปุ่ม [download] ดงัรูปท่ี 3.2 

จะเป็นการเขา้สู่โปรแกรมทนัที 
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Fugure3.2 Hotel smart card lock management system หนา้จอหลกั 

  เราสามารภสั่งการล็อคห้องเราเองหรือหอ้งอ่ืนๆได ้

 

Chapter 4  การจดัการระบบ 

การตั้งค่าระบบ 

เลือก [management system]หรือกดคียล์ดั Alt+S, เปิดอยูใ่ตข้อง [menu] [management system 

installed] – สาํหรับการติดตั้งค่าเบ้ืองตน้, ดงัรูปท่ี 4.1 



                                              

– 13 – 
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หนา้จอการตั้งค่า 

จากนั้นทาํการตั้งค่าตามท่ีตอ้งการ  หลงัจากตั้งค่าเสร็จแลว้, กด [operate] และ [preserve] จะมี

หนา้ต่างข้ึนมาตามรูปท่ี 4.2, คลิก [sure] ออกแลว้ระบบจะบอกใหรี้สตาร์ท  

 

Fugure4.2  หนา้จอตั้งค่าเสร็จแลว้ 

การจดัการขอ้มูล 
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การสาํรองหรือการกูข้อ้มูล เพิ่มและลบงาน เป็นหนา้ท่ีสาํคญัของระบบ แต่ละในโรงแรมระบบ

บตัรสมาร์ทล็อค จดัการหนา้ท่ีการจดัการขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพและความสะดวกท่ีมีประสิทธิภาพ 

อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการตอ้งดูแลเพื่อป้องกนัไม่ใหก้ารดาํเนินการไม่จาํเป็น ตอนน้ีเราจะแนะนาํ 

ระบบรายละเอียดวธีิการจดัการขอ้มูล 

เลือก [System Management] หรือกดคียลดั Alt+S จะสามารถเปิดเมนูยอ่ย [management system; 

เลือก "data management" ดงัรูปท่ี 4.3  

 

Fugure4.3 หนา้ต่างการจดัการขอ้มูล 

ปุ่มสองปุ่มท่ีอยูบ่นสุดของหนา้ต่าง ปุ่ม [backup data] และปุ่ม [data restore]. กด [backup data] 

เป็นการเปิดกล่องเลือกท่ีอยูส่าํหรับบนัทึกขอ้มูลสาํรอง, ดงัรูปท่ี  4.4 ในกล่องเลือกบนัทึกน้ี, 

สามารถเลือกpathท่ีจะสาํรอง และใส่ช่ือสาํรองฐานขอ้มูล แลว้เลือกวนัท่ีปัจจุบนัและเวลา สาํหรับช่ือ

ไฟลฐ์านขอ้มูลสาํรอง คลิก [save], จะมีหนา้ต่างบอก"successful data backup" – แลว้กด [confirm]. 

กด [restore data], เป็นการเปิดส่วนเลือกตวัสาํรองขอ้มูลแลว้กด [confirm] เพื่อเร่ิมการกูคื้น
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ขอ้มูล, [cancel] เป็นการยกเลิกการกูคื้ขอ้มูล คลิก [confirm] เป็นการเปิดกล่องเลือกpathไฟลส์าํรองท่ี

ตอ้งการกูคื้นและประเภทไฟลท่ี์จะกูคื้น กด [open], จะปรากฏหนา้ต่างยนืยนัวา่กูคื้นฐานขอ้มูลเสร็จ

แลว้, แลว้ทาํการรีสตาร์ทฐานขอ้มูล  

 

 

ภายใตก้ารจดัการขอ้มูลของ Windows "ขอ้มูล check-in, บนัทึก cards, ขอ้มูลหอ้รับรองแขก, 

บนัทึกการเขา้สู่ระบบและประเภทแขก ช่องเลือก 6 ช่อง เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้กด [removal] 

ใตร้ายการนั้น, จะมี “confirm whether or not to remove the records” แลว้กด -- [confirm] เพื่อลบ, 

[cancel] เพื่อยกเลิก, หลงัลบแลว้จะมีขอ้ความวา่ "delete success"  

1， Check-in records: แสดงบนัทึกการจองทั้งหมด 

2， Floor info: แสดงชั้นโรงแรมทุกชั้นท่ีคุณเพิ่มเขา้ในส่วนการจดัการห้อง 

3， Card making records: แสดงบนัทึกบตัรท่ีจาํหน่ายทั้งหมดรวมทั้ง, บตัรการจดัการ

และบตัรแขกท่ีมีในระบบ 

4， Room information: แสดงขอ้มูลหอ้งท่ีมีเพิ่มเขา้มาทั้งหมด 

5， posted record: แสดงผูใ้ชท่ี้เขา้ระบบและบนัทึกเวลาในระบบทั้งหมด 

6， rooms type: แสดงประเภทของหอ้งทั้งหมด 

Recommendations :1. สาํรองขอ้มูลไวก่้อนทาํการเพิ่มขอ้มูล  

2．ไม่ควรลบบนัทึกหากไม่จาํเป็น  

             3．เป็นไปได ้ควรสาํรองขอ้มูลเป็นแบบรายวนั  

4.2 การจดัการ Log  
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กด [System Management] หรือกดคียล์ดั Alt+S เพื่อเปิดหนา้ต่างเมนู [management system] 

เลือก "log" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 4.5  

 

Fugure4.5  หนา้ต่างการจดัการ log  

หนา้ต่างน้ีคุณสามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 

1， Inquiry: เลือกช่ือผูท้าํ แลว้เลือกเวลาท่ีตอ้งการ, แลว้กด [inquiry] 

2，Delete: เลือกแถวบนัทึกท่ีตอ้งการลบ, แลว้กด [deleted] 

3， Print: เลือกแถวบนัทึกท่ีตอ้งการพิมพ,์ แลว้กด [print]  

 

Chapter 5  การจดัการผูใ้ช ้  

5.1 ตั้งค่าผูใ้ช ้

กดเลือก [user management system] หรือกดคียล์ดั Alt+U เปิดเมนู [User Management เลือก
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รายการแรก "user installed" เพื่อเปิดหนา้ต่างการเพิ่มผูใ้ชด้งัรูปท่ี 5.1 

 

Fugure5.1 หนา้ต่างตั้งค่าผูใ้ช ้  

[1] เพิ่มผูใ้ช：้ 

ใส่ช่ือผูใ้ชล้งช่อง "Users" (แนะนาํวา่เป็นอกัษรองักฤษ), ช่ือท่ีใชเ้ขา้สู่ระบบ ใส่ช่ือจริงก็ไดเ้พื่อ

การจดัการท่ีง่าย ใส่รหสัผา่นลงช่อง "password" และควรจาํรหสัผา่นท่ีใส่ใหดี้, เพื่อสาํหรับใชย้นืยนั

เขา้สู่ระบบ และใส่ขอ้มูลอ่ืนๆลงช่องท่ีเหลือ, แลว้คลิก [add] จะมีหนา้ต่างยนืยนัดงัรูปท่ี 5.2 พร้อม

ช่ือท่ีเราเพิ่มไปเม่ือสักครู่แสดงข้ึนมาในตาราง กด -- [confirm] เป็นการเสร็จส้ิน 
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Fugure5.2  หนา้ต่างเพิ่มผูใ้ชเ้สร็จแลว้ 

[2]ลบผูใ้ช：้ 

ในหนา้ต่าง "User Management" เลือกช่ือผูใ้ชด้า้นบนท่ีตอ้งการลบ, ช่อง “user name” และ 

“real name” จะแสดง "users" และ "real name" ตามท่ีเลือกมา แลว้กด [deleted] จะมีหนา้ต่างยนืยนั

วา่ลบดงัรูปท่ี 5.3 เลือก [yes] เพื่อลบ [not] เพื่อยกเลิกการลบ   



 

– 20 – 

 

Fugure5. กล่องขอ้ความยืนยนักาลบ 

 

5.2 ระดบัสิทธิ 

  เลือก [user management] หรือกดคียล์ดั Alt+U เปิดหนา้ต่าง [User Management] คน้หา 

"Privilege" จะปรากฏดงัรูปท่ี 5.4 
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Fugure5.4 หนา้ต่างตั้งค่าระดบัสิทธิ 

เลือกช่ือผูใ้ชเ้พื่อปรับสิทธิ หากทาํเคร่ืองหมายท่ีช่องเป็นการเปิดการใชง้านสิทธิส่วนน้ี หาก

ตอ้งการเพิ่มสิทธิ ใหท้าํเคร่ืองหมายเพิ่มตามตอ้งการแลว้คลิก [save] เป็นการยนืยนัและบนัทึก  

Note： 

1， "Admin" สามารถเป็นผูดู้แลสูงสุดได ้มีอาํนาจทุกอยา่งแต่ไม่สามารถแกไ้ขอาํนาจไดด้ว้ย  

2， ในหนา้ต่างน้ี "making card privilege" “prima menu privilege” เป็นเมนูยอ่ย เราจะอธิบาย

ประเภทเหล่าน้ีสั้นๆ  
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a，Making card privilege: สิทธ์ิท่ีน่ีมีสิทธ์ิทั้งหมดของการตั้งการ์ด และการทาํบตัรแต่ไม่รวม 

ถึงสิทธ์ิในการจาํหน่ายบตัรแขก ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัแจกจ่ายผูใ้ชสิ้ทธ์ิบตัรจาํหน่ายท่ี 

แตกต่างกนั และการจดัการสิทธ์ิบตัรผูดู้แลระบบเท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิ เช่น 

b， Prima menu privilege: สิทธ์ิท่ีน่ีมีทุกระดบัของระบบการติดต่อ เมนูหลกั เสนอจดัสรร 

สิทธ์ิใหก้บัผูใ้ชท้ ั้งหมด 

c， Secondary menu privilege: สิทธ์ิท่ีน่ีมีเมนูรองทั้งหมด ในระบบและมีอาํนาจอ่ืน ๆ เช่น 

"เช็ค เอา ท ์ไม่มี บตัร" โปรดมีความยาํเกรงเพื่อกระจายสิทธ์ิ 

3 ，เพื่อดาํเนินการท่ีดีกวา่ และการจดัการระบบบางฟังกช์นัทัว่ไปยงัไม่กระจายสิทธ์ิ เช่น 

เคร่ืองมือช่วย เช่นการคิดเลข และ โนต้บุค๊ ระบบตั้งค่าใหเ้ป็นสิทธ์ิทัว่ไป ท่ีผูใ้ชทุ้กคนมีสิทธ์ิเพื่อใช ้

ฟังกช์นัน้ี 

ใส่ช่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการเปลียน่รหสัผา่น ใส่รหสัผา่นเก่าสองคร้ัง คลิกปุ่ม "preserve" มีหนา้ต่าง

บอกวา่ "successful password changes" กด [sure] 

 

5.3 ปรับเปล่ียนรหสัผา่น 

  เลือก [user management system] ในเมนูระบบ หรือกดคียล์ดั Alt+U เปิดหนา้ต่าง [User 

Management] คน้หา "change the code" จะปรากฏหนา้ต่างเปล่ียน รหสัผา่น ดงัรูปท่ี 5.5 
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Fugure5.5 หนา้ต่างเปล่ียนรหสัผา่น 

ใส่ช่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการเปล่ียนรหสัผา่น ใส่รหสัผา่นเก่าสองคร้ัง คลิก [save] จะมีหนา้ต่างข้ึนบอก 

"successful password changes" ดงัรูปท่ี 5.6, แลว้คลิก [sure] 

 

Fugure5.6 หนา้ต่างเปล่ียนรหสัผา่น 

 

Chapter 6  การจดัการหอ้งรับรองแขก 

6.1 การจดัการลาํดบัชั้น 

   เลือก [room management] หรือกดคียล์ดั Alt+R เปิดหนา้ต่าง [room management] มองหา 

"floor management’’ จะปรากฏดงัรูปท่ี 6.1. 
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Fugure6.1 หนา้ต่างการจดัการอาคาร 

เขา้มายงัหนา้ต่างการจดัการอาคาร  

[1] เพิ่มขอ้มูลชั้น 

กดปุ่ม [add] แลว้กรอกขอ้มูลลงตามช่องขอ้ความ เสร็จแลว้กด [save] ขอ้มูลท่ีเพิ่มไปเม่ือ

สักครู่จะปรากฏท่ีตตารางขา้งบน 

[2] แกไ้ขขอ้มูลอาคาร 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ใหก้ดเลือกแถวขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขจะมีมีขอ้มูลท่ีเราเลือก

ข้ึนมา แลว้คลิก [modify] เพื่อแกไ้ขขอ้มูล หลงัจากแกไ้ขเสร็จแลว้กด [save] 

[3]ลบขอ้มูลอาคาร 

หากตอ้งการลบขอ้มูล ใหก้ดเลือกแถวขอ้มูลท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิก [deleted] จะมี

หนา้ต่างข้ึนดงัรูปท่ี 6.2 กด [confirm] เพื่อลบ [cancel] ยกเลิกการลบ 
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Fugure6.2 หนา้ต่างการลบ 

Note：ชั้นท่ีเป็นเพียงการออกระหวา่งตวัเลขท่ีไม่ซํ้ า0-7,0-63 เป็นตวัเลขเฉพาะชั้น 

 

6.2 ประเภทห้องรับรองแขก 

เลือก [room management] หรือกดคียล์ดั Alt+R เปิดหนา้ต่างข้ึนมาแวมองหา "type rooms" จะ

ปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 6.3 
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Fugure 6.3 หนา้ต่างประเภทหอ้ง 

การดาํเนินงานของประเภทห้องพกัอยูเ่กือบจะเหมือนกบัการดาํเนินการจดัการชั้น 

เขา้ไปในอินเตอร์เฟซประเภทหอ้งรับรองแขก ช่องขอ้ความประเภทห้องแขกไดแ้ละราคาและลบ 

ปุ่มแกไ้ขและบนัทึก ใชง้านไม่ ได ้ 

[1] เพิ่มขอ้มูลประเภทหอ้งรับรองแขก 

กดปุ่ม [add] ทาํการใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการลงในช่อองขอ้ความแลว้คลิก [save] ขอ้มูลเพิ่มไป

จะปราฏกท่ีตารางขา้งบน 

[2] ปรับเปล่ียนขอ้มูลประเภทหอ้งรับรองแขก 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ใหก้ดเลือกแถวขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขจะมีมีขอ้มูลท่ีเราเลือก

ข้ึนมา จะมีขอ้มูลปรากฏในช่องขอ้ความขา้งล่าง แลว้คลิก [modify] แลว้ทาํการแกไ้ขท่ีตอ้งการแกไ้ข 

เสร็จแลว้กด [save] 
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[3] ลบขอ้มูลประเภทห้องรับรองแขก 

หากตอ้งการลบขอ้มูล ใหก้ดเลือกแถวขอ้มูลท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิก [deleted] จะมี

หนา้ต่างใหย้นืยนั กด [confirm] เพื่อลบ [cancel] เพื่อยกเลิกการลบ 

Note：ประเภทหอ้งตอ้งไม่ซํ้ ากนั 

6.3 สถานะหอ้งรับรองแขก 

เลือก [room management] หรือกดคียล์ดั Alt+R เปิดหนา้ต่าง คน้หา " rooms state" จะปรากฏ

หนา้ต่างดงัรูปท่ี 6.4 

 

สถานะหอ้งอห้องปฏิบติัการ คือ เกือบเดียวกนั การดาํเนินการจดัการชั้น แต่แตกต่างคือ มี 

สภาพหอ้งท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นท่ีตั้งเดิมจะไม่สามารถลบและแกไ้ข 

ใส่ไวใ้น อินเตอร์เฟสสภาพหอ้ง จะไม่สามารถ ใชง้าน และลบ แกไ้ข และปุ่มบนัทึก ไม่ได ้

[1] เพิ่มขอ้มูลประเภทหอ้งรับรองแขก 

เลือกปุ่ม [add], แลว้ใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่มจากนั้นกด [save] ขอ้มูลท่ีเพิ่มจะปรากฏท่ี

ตารางขา้งบน 

 

[2] แกไ้ขขอ้มูลประเภทรับรองแขก 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ให้กดเลือกแถวขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขจะมีมีขอ้มูลท่ีเราเลือกจะมี

ขอ้มูลปรากฏในช่องขอ้ความขา้งล่าง แลว้คลิก [modify] แลว้ทาํการแกไ้ขท่ีตอ้งการแกไ้ข เสร็จแลว้

กด [save] 

[3] ลบขอ้มูลหอ้ประเภทงรับรองแขก 



 

– 28 – 

หากตอ้งการลบขอ้มูล ใหก้ดเลือกแถวขอ้มูลท่ีตอ้งการลบ แลว้คลิก [deleted] จะมี

หนา้ต่างใหย้นืยนั กด [confirm] เพื่อลบ [cancel] เพื่อยกเลิกการลบ 

 

คาํแนะนาํ: หากตอ้งการพิเศษใด ไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่ม สภาพหอ้งท่ีเราสามารถใชร้ะบบการยนิยอม 

หากจาํเป็นจริง โปรดติดต่อ นกัพฒันาซอฟตแ์วร์ 

6.4 ขอ้มูลหอ้งรับรองแขก 

เลือก [room management] หรือกดคียล์ดั Alt+R เปิดหนา้ต่าง [room management] เลือก "room 

data" จะปรากฏหนา้ต่างเพิ่มขอ้มูลหอ้งรับแขกดงัรุปท่ี 6.5  คร้ังแรกของการบนัทึกจะมีขอ้ความวา่ 

‘’ no record found’’ ดงัรูปท่ี 6.6 

เช่น ขอ้มูลหอ้ง เพิ่มและปรับเปล่ียนการทาํงานในระบบ ระบบจะตั้งค่าใหม้ากทาํงานอตัโนมติั 

ใหม้ากง่ายและรวดเร็ว เฉพาะ ใน ต่อ ไป น้ี:  

เลือกหมายเลขชั้นท่ีคุณตอ้งการเพิ่มท่ีกล่อง  "Floor" หลงัจากนั้นแสดงชั้นท่ีไดเ้ลือกไวใ้น

กล่อง "floor" ขอ้มูลเหล่าน้ี เพิ่มเม่ือคุณเพิ่มขอ้มูลชั้นถา้ คุณใส่ชั้นเลขท่ี 20 เม่ือคุณเพิ่มขอ้มูลชั้น ซ่ึง

ในชั้นเล่ือนลงกล่องจะปรากฏ ชั้นเลขท่ี 1-20 ใส่ หมายเลขdoorplate ใน "doorplate" คลิก "room 

number" คุณจะเห็นตวัเลขสองตวัของ "doorplate" ท่ีน่ีไม่ได ้ เสนอการแกไ้ข หากโรงแรมมีความ

ตอ้งการพิเศษ โปรดติดต่อกบันกัพฒันากระบวนการ 

เลือกประเภทหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพิ่มจากกล่อง "Type" หลงัจากเลอกแลว้ คุณจะเจอในกล่อง

ขอ้ความ "price"   ปรากฏราคาห้องออกมา  

ในกล่องเลือก "state" สามารถเลือกสถานะไดใ้น "room state" แนะนาํคือ "available room"  
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Fugure6.5 หนา้ต่างขอ้มูลห้อง 

 

Fugure6.6 หนา้ต่างขอ้ความเตือน

ขอ้ผดิพลาด 

ดา้นล่างเราจะแนะนาํรายละเอียดระบบขอ้มูลหอ้ง 

[1] เพิ่มขอ้มูลหอ้ง 

มีสองวธีิ ในการเพิ่มขอ้มูลหอ้งหน่ึงมีการเพิ่มหอ้งหน่ึง และอ่ืน ๆ เพิ่มโดยอตัโนมติัอยา่ง 

รวดเร็ว 
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A， ใส่หรือเลือกขอ้มูลห้องท่ีจะใส่ในช่องขอ้ความทางขวา แลว้คลิก [save] จะมีหนา้ต่าง

ยนืยนัวา่สาํเร็จ กด -- [confirm] จะมีขอ้มูลใหม่เพิ่มบนตารางขา้งบน  

B，ใส่หรือเลือกขอ้มูลหอ้งท่ีจะใส่ในช่องขอ้ความทางขวา แลว้คลิก [automatic add room 

No.] เพื่อเพิ่มขอ้มูลเอง ระบบจะเพิ่มขอ้มูลใหเ้ราเองอตัโนมติั หากตอ้งการเลือกอ่ืนๆ สามารถเลือก

ซํ้ าได ้

[2] แกไ้ขขอ้มูลหอ้งรับรองแขก 

เลือกหอ้งท่ีท่านตอ้งการแกไ้ขในตารางดา้นซา้ยขอ้มูล ห้องท่ีคุณเลือกจะแสดงในดา้นขวา

ในเวลาท่ีชั้นควรจะเลือกหลงัจากท่ีคุณเลือกท่ีดึงชั้นลง รายการถูกตอ้ง ขอ้มูลทั้งหมดท่ีปรากฏคุณ

แกไ้ขหน่ึงค่า ในกล่องขอ้ความดา้นขวา แลว้คลิก [modify] จะมีขอ้ความบอกวา่สาํเร็จแลว้ 

 [3] ลบขอ้มูลหอ้งรับรองแขก 

เลือกขอ้มูลห้องท่ีตอ้งการลบ กด [delete] จะปรากฏหนา้ต่างยนืยนัการลบ [yes] เพื่อลบ 

[no] ยกเลิกการลบ 

Note: หมายเลขห้อง สามารถจาํนวนตวัเลข 0-127 และชั้นสามารถมีระหวา่ง 0-63  เพิ่มข้ึน

โดยอตัโนมติัเพียงเพิ่ม หอ้งเลขท่ี และเลขท่ี doorplate ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีไม่เปล่ียนแปลง 

2 เพิ่มขอ้มูล ชั้นอ่ืน ๆ หลงัจากเสร็จส้ินการเพิ่มขอ้มูลห้องพกั ชั้นหน่ึงหรือชั้น ควรเลือกเลขท่ี

ชั้นแรก แลว้ท่ี layer แบบดึงลงหอ้งของชั้นท่ีคุณเลือกวา่งเปล่า 

6.5 การจดัการการตอ้นรับ 

เลือก [room management] หรือกดคียล์ดั Alt+R เปิดหนา้ต่าง [room management] เลือก 

"reception management" เพื่อรองรับเวลาแขกเขา้มา ดงัรูปท่ี 6.7 เขา้สู่หนา้จอ น้ีเราสามารถ

ดาํเนินการ ตรวจสอบบตัรแจกจ่ายแขกท่ีเขา้มา ระบบจะดาํเนินการแบบปกติในการตอ้นรับ 
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Fugure6.7 หนา้ต่างการจดัการตอ้นรับ  

ในหนา้ต่างการจดัการตอ้นรับ เราจะเห็นเมนูระบบหอ้งทุกรายการในช่องสีเหลืองและไอคอน 

ของหอ้งท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสถานะ วางเมาส์ไปยงัรายการหอ้งท่ีแสดงขอ้มูลในห้องน้ีรวมถึงหอ้ง 

ท่ีชั้นเลขท่ี หมายเลขชั้น ประเภท สถานะ และราคา ดา้นล่างคอลมัน์สถานะจะแสดงจาํนวนหอ้ง 

ทั้งหมดหอ้งวา่ง อตัราการครอบครอง ช่ือพนกังานของวนั ระบบเขา้เวลา เขา้จดทะเบียน และขอ้มูล 

ท่ีปรากฏอยูค่รบถว้นและถูกตอ้ง 

ในกราฟขอ้มูลห้องเราจดัให้มีการจดัอนัดบัตามห้องแผนภูมิ คลิกเมาส์ขวาและเลือก "look" 

สามารถกระจายไอคอนขนาดเล็กรายละเอียด และวธีิการส่ีวธีิ 

ในเมาส์ขวาจะเพิ่มฟังกช์นัการปรับปรุง โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือฟังกช์ัน่ "set up housing” ท่ีน่ีและ
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ให ้สถานะหอ้งตั้งเป็นอยา่งง่ายและมีประสิทธิภาพ 

ดบัเบิ้ลคลิกหรือคลิกขวาท่ีไอคอน เป็นการเขา้สู่การเขา้ใชแ้ละออกใช ้ มีความสะดวกและช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการหอ้งโรงแรมดว้ย 

6.7 สอบถามแขก 

เลือก [room management] หรือกดคียล์ดั Alt+R เปิดหนา้ต่าง [room management] เลือก "guest 

inquiry" ตรวจสอบแขกท่ีเขา้มา หนา้ต่างดงัรูปท่ี 6.8 หากไม่มีแขกเขา้มา จะข้ึนวา่ ‘’ no record 

found’’ ดงัรูปท่ี 6.6 

องคป์ระกอบการสอบถามแขก 

[1] State inquiry: คลิกสถานะเพื่อตอ้งการร้วา่สถานะแขกตอนน้ีเป็นอยา่งไร แลว้กด [inquiry] 

จะมีรายการแขกข้ึนมาดา้นล่าง หากไม่พบบนัทึกจะข้ึนขอ้ความวา่ "no record found eligible"  

[2] Period inquiries: เป็นการตรวจสอบเวลาการเขา้มาของแขก เลือกเวลาแลว้คลิก [inquiry] จะ

แสดงขอ้มูลออกมาให้ หากไม่มีจะข้ึนขอ้ความวา่"no record found eligible"  

[3] Name inquiry: เป็นการตรวจสอบช่ือของแขก ใส่ช่ือแขกท่ีคุณตอ้งการคน้หา แลว้คลิก 

[inquiry] จะแสดงขอ้มูลท่ีเราตอ้งการคน้หาออกมา 

ฟังกช์ัน่พิมพ ์

 กด [print] หนา้ท่ีตอ้งการจากหนา้จะมีหนา้ต่างปัจจุบนัปรากฏข้ึนมา แลว้คลิกสัญลกัษณ์ 

"print" น่ีอาจจะบนัทึก ขอ้ซกัถามสิทธ์ิแรกแลว้ printout ซ่ึงความฟังกช์นัการพิมพก์ารสอบถาม 
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Fugure6.8 หนา้ต่างอา้งอิงแขก 

 

6.8 สอบถามหอ้งรับรองแขก 

เลือก [room management] หรือกดคียล์ดั Alt+R จะปรากฏหนา้ต่าง [room management] เลือก 

"room inquiry" เพื่อตรวจสอบแขกท่ีเขา้มา ดงัรูปท่ี  6.9 หากไม่มี จะข้ึนขอ้ความวา่ ‘’ no record 

found’’ ดงัรูปท่ี 6.6  

ในหนา้ต่างใหค้ลิกบรรทดัในรูปแบบใด ๆน้ี เพื่อแสดงชั้นเลขท่ี เลขท่ีชั้น และเลขท่ีห้อง กล่อง

ขอ้ความทางซา้ย “room information” ในกล่องขอ้มูล “room inquiry” คลิกเลือกสถานะหอ้งก่อน 

แลว้คลิก [inquiry] เป็นการแสดงขอ้มูลหอ้งออกมา 

 [confirm] และ [cancel] อ่ืนๆนอกจากน้ีจะแนะนาํใน chapterถดัไป  
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Fugure6.9 หนา้ต่างอา้งอิงห้อง 

Chapter 7  การจดัการบตัรจาํหน่าย 

7.1 จาํหน่ายบตัรแขก 

เลือก [card distribute management] หรือกดคียล์ดั Alt+D เปิดหนา้ต่าง คน้หา ‘’distribute guest 

card" และดาํเนินการเขา้ตรวจสอบแขกท่ีเขา้มา ดงัรูปท่ี 7.1 

ในหนา้ต่างจะไม่สามารถเลือกหมายเลขหอ้งได ้แต่ใชปุ่้ม "inquiry rooms" ได ้ดงัรูปท่ี 6.9 เลือก

ขอ้มูลหอ้งท่ีแขกมาเปิดในตาราง ( จะแสดงไวใ้นกล่องขอ้มูล) กดปุ่ม [confirm]หนา้ต่างจะปิดลงแลว้

มาเป็ฯดงัรูปท่ี 7.1 แลว้เราจะเห็นวา่ ห้องพกัท่ีไดรั้บขอ้ความเตม็ไปดว้ย เลขหอ้ง  
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Fugure7.1 หนา้ต่างการเขียนบตัรจาํหน่ายแขก 

ท่ีสาํคญัในกล่องขอ้ความ " new guest occupancy " ถา้เป็นแขกมาพกัใหม่ ควรทาํเคร่ืองหมาย

ไว ้ (เป็นการทาํเคร่ืองหมายปกติ) เม่ือห้องจาํหน่ายบตัรทั้งสองขา้งตน้พร้อมกนั จากบตัรท่ีสองควร

ยกเลิก "new guest occupancy"  

หลงัจากใส่หรือเลือกขอ้มูลช่ือแขกแลว้ เพศ, ใบรับรอง, บนัทึกเวลาออก, กด [distribute] หรือ

หากผูอ้อกไม่ได ้เช่ือมต่อหรือไม่มีบตัรท่ีบริษทัออกให้ จะข้ึนขอ้ความดงัรูปท่ี 7.2  

จาํหน่ายบตัรแขกหมายเลขบตัรกระจายจะ เพิ่ม 1 เปิดหนา้ต่างคุณจะเห็นปริมาณบตัรโดยตรง 

เม่ือห้องเปิดเป็นชัว่โมงเวลา "hour-time room” ตอ้งเขียนบอกในบตัรดว้ยวา่ก่ีชัว่โมง 
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Fugure7.2  หนา้ต่างขอ้ความ

ผดิพลาด 

โปรดแกไ้ขการเช่ือมต่อกบัผูจ้าํหน่ายบตัรและใส่ขอ้มูลทั้งหมดใหถู้กตอ้ง กด [distribute] จะมี

กล่องขอ้ความบอกว ํ่าสเร็จแลว้ดงัรูปท่ี 7.3. กด -- [confirm] เพื่อจบการทาํงานส่วนน้ี 

จาํหน่ายบตัรเสร็จแลว้ไอคอนบน Desktop จะเปล่ียนไป ใส่ขอ้มูลแขกเวลาเขา้มาลงใน

ฐานขอ้มูล 

 

7.2 Group cards distribution 

เลือก [card distributing management] หรือกดคียล์ดั Alt+D เปิดหนา้ต่าง [card distributing 

management] คน้หา “distribute guest card" เขา้สู่การดาํเนินการจดัการ ดงัรูปท่ี 7.4 
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[1] ในหนา้ต่าง ดา้นซา้ยของคอลมัน์ "guests check-in information" ลกัษณะการทาํงานจะ

คลา้ยกนัในส่วนของ (distribute guest card)  

[2กรอกขอ้มูลลงใน "guest check-in information"   เร่ิมจากการเลือกห้องก่อน ทางขวาช่อง

ขอ้ความ "room" กด [rooms inquiry] จะมีหนา้ต่างข้ึนเหมือนรูปท่ี 6.9 กดปุ่ม Ctrl เพื่อสามารถเลือก

หอ้งไดห้ลายๆหอ้งดว้ยเมา้ส์ กด -- [confirm] (การทาํงานเหมือนส่วนบตัรจาํหน่ายแขก) เพื่อปิด

หนา้ต่างเลือกหอ้ง กลบัมาส่วนจาํหน่ายบตัรกลุ่ม ซ่ึงกล่องขอ้ความท่ีแสดงขอ้มูลท่ีเราเลือกไวค้ร้ัง

แรก ท่ีเลือกหมายเลขหอ้งไวท้ั้งหมด แลว้กด [distribute] เพื่อเร่ิมการทาํงาน 

หลงัจากการจดัจาํหน่ายบตัรคร้ังแรกเสร็จแลว้ จะมีใหเ้ลือกทาํต่อหรือไม่ทาํการแจกบตัรห้อง

ต่อ และเลือกเลขท่ีหอ้ง ดงัรูปท่ี 7.5  คลิก [yes] เพื่อดาํเนินการต่อ กด [no] ยกเลิกการทาํต่อ  

 

 Figure 7.4 หนา้ต่างการจาํหน่ายบตัรกลุ่ม 
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[4] คาํแนะนาํไม่ถูกตอ้งและประสบความสาํเร็จในการจดัจาํหน่ายบตัร โปรดดูท่ีบทสุดทา้ย 

"guest cards distributing"  

7.3 แขกขอพกัต่อ 

เลือก [card distributing management] หรือกดคียล์ดั Alt+D เปิดหนา้ต่าง [card distributing 

management] คน้หา “guest continue to live in” จะข้ึนดงัรูปท่ี 7.6 

 

Figure 7.5 หนา้ต่างการต่อเวลาพกัของ

แขก  

การอ่านบตัรก่อนหนา้ต่างหายไป ถา้แนะนาํบตัรท่ีมีประสิทธิภาพ ในการจาํหน่ายไม่เป็น ธรรม 

เช่นเดียวกนัแนะนาํแขกจาํหน่ายบตัรเพิ่มฟังกช์นั การวเิคราะห์บตัรแขกถา้ไม่มีบตัร แขกจะไม่

สามารถต่อเวลาการพกัได ้

หลงัจากเปิดหนา้ต่าง หอ้งจะยงัไม่มีตวัเลือก หากอ่านถูกตอ้ง กล่องขอ้ความจะแสดงขอ้มูลบตัร

ใหเ้ห็นทนัที เลือกเวลาท่ีจะออก แลว้ใส่เขา้ใหม่ คลิก [distribute] จะข้ึนขอ้ความวา่ “card 

distributing successful” เป็นการส้ินสุดกระบวนการ 
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7.4 แขกปิดการพกั 

เลือก [card distributing management] หรือกดคียล์ดั Alt+D เปิดหนา้ต่าง [card distributing 

management] คน้หา “guest check-out” จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 7.1 

การตั้งค่าส่วนน้ีเลือกไดส้องวธีิ หน่ึงคือ "check-out with card" และ "check-out without card" 

"Check-out without card" ตอ้งเลือกเลขท่ีห้องท่ีจะทาํการยกเลิกการพกั เสร็จแลว้คลิก 

[check-out without card] จากนั้นจะข้ึนขอ้ความวา่ "check-out successful " จากนั้นไอคอนหอ้งจะ

แสดงวา่ยงัมีการใชง้านอยู ่

7.4 เลือก [card distributing management] หรือกดคียล์ดั Alt+D เปิดหนา้ต่าง [card distributing 

management] คน้หา “guest change room” จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 7.7  

 

Figure 7.6 หนา้ต่างเปล่ียนห้องพกั  

ใน Windows เปิดการใชง้านก่อนสาํหรับ readers การอ่านบตัรก่อนหนา้ต่างหายไป ถา้แนะนาํ

บตัรท่ีมีประสิทธิภาพ ในการจาํหน่ายไม่เป็น ธรรม เช่นเดียวกนัแนะนาํแขกจาํหน่ายบตัรเพิ่มฟังกช์นั 
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การวเิคราะห์บตัรแขกถา้ไม่มีบตัร แขกจะไม่สามารถต่อเวลาการพกัได ้

 

Chapter 8  การจดัการบตัร 

8.1 ยกเลิกบตัร 

เลือก [card management] หรือกดคียล์ดั Alt+C เปิดหนา้ต่าง [card management] คน้หา “cancel 

card” จะปรากฏดงัรูปท่ี 8.1 คลิก [yes] เพื่อยกเลิกบตัร [no] ยกเลิกการทาํงานหนา้ต่างน้ี 

 

Figure 8.1 หนา้ต่างการยกเลิก

บตัร 

 

8.2 บตัรสูญหาย 

เลือก [card management] หรือกดคียล์ดั Alt+C เปิดหนา้ต่าง [card management] คน้หา “loss 

card” จะปรากฏดงัรูปท่ี 8.2 
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Figure 8.2 หนา้ต่างบตัรสูญหาย 

หากเราไม่รู้หมายเลขห้องให้กดปุ่ม [lookup card] ระบบจะแสดงขอ้มูลข้ึนมาดงัรูปท่ี 8.3  
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Figure  8.3 หนา้ต่างหมายแสดงเลขบตัร 

8.3 เลือกบตัร 

เลือก [card management] หรือกดคียล์ดั Alt+C เปิดหนา้ต่าง [card management] คน้หา “card 

inquiry” จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 8.4 

 

Fugure 8.4 หนา้ต่างอา้งอิงบตัร 

เม่ือเขา้มาหนา้ต่างน้ีแลว้ ใส่ขอ้มูลบตัรท่ีเราตอ้งการเลือกแลว้คลิก [reference] แลว้จะมีขอ้มูลปรากฏ

ข้ึนมาดงัรูปท่ี 8.5 
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Fugure8.5 อา้งอิงบตัร 

8.5 เลือก [card management] หรือกดคียล์ดั Alt+C เปิดหนา้ต่าง [card management] คน้หา 

“card made” จะมีรายการประเภทบตัรข้ึนมา ตอนน้ีเราจะแนะนาํชนิดของบตัรและการและการ

จดัการบตัร 

1  บตัรMaster 

เม่ือเลือก "master control card" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 8.6  
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Fugure8.6  หนา้ต่างการทาํบตัร Master 

ในช่องขอ้ความใหใ้ส่ช่ือเจา้ของบตัรลงไป แลว้คลิก [ok] จากนั้นรอสักครู่จะมีหนา้ต่างบอกวา่

ทาํสาํเร็จแลว้ 

บตัร Master สามารถเขา้ออกประตูไดทุ้กประตูไม่มีจาํกดั 

2 บตัรกลุ่ม 

เม่ือเลือก "group control card" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 8.7 

 

Fugure8.7 หนา้ต่างการทาํบตัรกลุ่ม 

3 บตัรแยกชั้นอาคาร 

เม่ือเลือก "floor control card" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 8.8  

บตัรแยกชั้นสามารถใชง้านแยกชั้นอาคารต่างๆและเวลา 
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Fugure8.8 หนา้ต่างบตัรทาํอาคาร 

 

4 บตัรชั้น 

เม่ือเลือก "layer control card" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 8.9 

 

Fugure8.9 หนา้ต่างทาํบตัรชั้น 
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บตัรชั้นจะถูกจาํกดัดว้ยชั้นและเวลา 

5 บตัรฉุกเฉิน 

เม่ือเลือก "emergency card" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 8.10 

 

Fugure8.10 หนา้ต่างทาํบตัรฉุกเฉิน 

ในหนา้ต่างใหใ้ส่ช่ือเจา้ของบตัรลงในช่อง แลว้กด [distribute] รอสักครู่จนมีขอ้ความข้ึนวา่ 

"distribute success"  

 

บตัรฉุกเฉินสามารถเรียกไดอี้กอยา่งวา่ บตัรสามญั บตัรฉุกเฉินเปิดประตูท่ีอยูใ่นสถานะล็อคได ้

ทาบบตัรฉุกเฉินอีกคร้ัง ล็อค จะทาํงาน 

  

6 บตัรล็อคหอ้ง 

เม่ือเลือก "block control card" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 8.11 
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ในหนา้ต่างใหใ้ส่ช่ือเจา้ของบตัรลงในช่อง แลว้กด [distribute] รอสักครู่จนมีขอ้ความข้ึนวา่ 

"distribute success"  

 

ประตูจะถูกปิดทนัทีท่ีใชบ้ตัรบล็อค เราจะสามารถเปิดประตูไดอี้กคร้ังต่อเม่ือเราทาํการทาบ

บตัรท่ีไดรั้บอนุญาตไป  

 

Fugure8.11 หนา้ต่างทาํบตัรล็อคหอ้ง 

7 บตัรบนัทึก 

เม่ือเลือก "recording card" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 8.12 

ในหนา้ต่างใหใ้ส่ช่ือเจา้ของบตัรลงในช่อง แลว้กด [distribute] รอสักครู่จนมีขอ้ความข้ึนวา่ 

"distribute success"  
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Fugure8.12 หนา้ต่างทาํบตัรบนัทึก 

8 บตัรอนุญาต 

เม่ือเลือก "authority card" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 8.13 

 

Fugure8.13 หนา้ต่างทาํบตัรระบบ 

 

ในหนา้ต่างใหใ้ส่ช่ือเจา้ของบตัรลงในช่อง แลว้กด [distribute] รอสักครู่จนมีขอ้ความข้ึนวา่ 

"distribute success" แลว้ทาบกบัประตู จะมีเสียงดงั “didi” สองคร้ัง การขออนุญาตเสร็จแลว้ 
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9 ตั้งค่าบตัรเลขท่ีห้อง 

เลือก "room No. setting card" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี  8.14 

ในหนา้ต่างใหใ้ส่ช่ือเจา้ของบตัรลงในช่อง แลว้กด [distribute] รอสักครู่จนมีขอ้ความข้ึนวา่ 

"distribute success" แลว้ทาบกบัประตู จะมีเสียงดงั “didi” สองคร้ัง จะมีขอ้ความวา่ ตั้งค่าเลขห้อง

เสร็จแลว้ 

Note: การเลือกหอ้งสามารถเลือกไดส้องวธีิ 

ทางเลือกแรก: เลือกเลขชั้น แลว้ลาํดบัชั้น, สุดทา้ยเลือก doorplate รายการไม่สามารถผดิได ้

สามารถกรอกไดเ้พียงอยา่งเดียว  

ทางเลือกท่ีสอง: คลิก [room inquiry] จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 6.9 เลือกหอ้งท่ีเราตอ้งการแลว้

คลิก [ok]  

 

Fugure8.14 หนา้ต่างการทาํบตัรตั้งค่าเลขห้อง 

10 บตัรตั้งค่าเวลา 

เลือก "time setting card" จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี  8.15 
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Fugure8.15 หนา้ต่างทาํบตัรตั้งเวลา 

ในหนา้ต่างใหใ้ส่ช่ือเจา้ของบตัรลงในช่อง แลว้กด [distribute] รอสักครู่จนมีขอ้ความข้ึนวา่ 

"distribute success" แลว้ทาบกบัประตู จะมีเสียงดงั “didi” สองคร้ัง จะมีขอ้ความวา่ ตั้งค่าเวลาเสร็จ

แลว้ 

Note: ไม่ควรเปล่ียนเวลา บตัรน้ีถูกล็อคค่าเวลาไวแ้ลว้ หากตอ้งการเปล่ียนเวลาตอ้งเปล่ียนเวลา

ท่ีล็อคไวด้ว้ย  

11 บตัรตั้งค่ากลุ่ม 

เลือก [Card management] หรือกดคียล์ดั Alt+C เปิดหนา้ต่างแลว้เลือก “card making” จะมี

รายการทาํบตัรข้ึนมา เลือก “group setting card” จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 8.16  
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Fugure8.16 หนา้ต่างทาํบตัรตั้งค่ากลุ่ม 

 

1 ในหนา้ต่างใหใ้ส่ช่ือเจา้ของบตัรลงในช่อง แลว้เลือกคุณสมบติัลงไป 

2， บาํรุงรักษาระบบ 

9.1 บนัทึกการจาํหน่ายบตัร 

  เลือก [system maintenance] หรือกดคียล์ดั Alt+M เปิดหนา้ต่าง [system maintenance] เลือก 

"card distributing record" หรือกดคียล์ดั Ctrl+Alt+E เพื่อเขา้หนา้ต่างดงัรูปท่ี 9.1 หากไม่มีบนัทึกไว้

เลยตั้งแต่แรก จะมีหนา้ต่างเตือนดงัรูปท่ี 6.6 

ระบบการทาํงานท่ีหนา้สนใจมีดงัน้ี : 

inquiry function： 

เลือกช่วงเวลาแลว้คลิก [inquiry] จะมีบนัทึกข้ึนมาในตาราง หากไม่มีบนัทึกจะมีขอ้ความวา่ “no 

eligible record find”  
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เลือกประเภทของบตัร แลว้เลือกวนัท่ีเวลา แลว้กด [inquiry] จะมีบนัทึกข้ึนมาในตาราง หากไม่

มีบนัทึกจะมีขอ้ความวา่ “no eligible record found”  

เลือกบตัรท่ีเราตอ้งการยกเลิกใชง้าน แลว้เลือก “cancelled card” หรือ “not cancelled card” แลว้

คลิก [inquiry] จะมีบนัทึกข้ึนมาในตาราง หากไม่มีบนัทึกจะมีขอ้ความวา่ “no eligible record found”  

ในตาราง เลือกบนัทึกท่ีตอ้งการลบแลว้คลิก [delete] จะมีขอ้ความถามวา่ “confirm to delete 

record” [yes] เพื่อลบ [no] ไม่ลบ  

print function： 

เราจะใชง้านไดห้ลงัจากตอนเราเลือกขอ้มูลแลว้ [inquiry] แลว้กด [print] จะมีภาพตวัอยา่งการ

พิมพข้ึ์นแลว้ระบบจะทาํการบนัทึกเพื่อพิมพ ์
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Fugure9.1 หนา้ต่างการพิมพบ์ตัร 

9.2 บนัทึกการเขา้ระบบ 

เลือก [system maintenance] หรือกดคียล์ดั Alt+M เปิดหนา้ต่าง [system maintenance] เลือก 

"logging record" หรือกดคียล์ดั Ctrl+Alt+L เขา้สู่หนา้ต่างดงัรูปท่ี 9.2 

 

 

Fugure 9.2 หนา้ต่างบนัทึกการเขา้ระบบ 

 

9.3 บนัทึกแขก 

เลือก [system maintenance] หรือกดคียล์ดั Alt+M เปิดหนา้ต่าง [system maintenance] เลือก 

"guest record" หรือกดคียล์ดั Ctrl+Alt+U เขา้สู่หนา้ต่างดงัรูปท่ี 9.3 หากไม่มีบนัทึกไวเ้ลยตั้งแต่แรก 
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จะมีหนา้ต่างเตือนดงัรูปท่ี 6.6 

 

Fugure9.3 หนา้ต่างบนัทึกแขก 

ระบบการทาํงานท่ีหนา้สนใจมีดงัน้ี : 

inquiry： 

เลือกช่วงเวลาแลว้คลิก [inquiry] จะมีบนัทึกข้ึนมาในตาราง หากไม่มีบนัทึกจะมีขอ้ความวา่ “no 

eligible record find”  

ในตารางสามารถเลือกบนัทึกท่ีตอ้งการลบไดแ้ลว้คลิก [delete] จะมีขอ้ความคาํถามวา่ “confirm 

to delete record”  [yes] เพื่อลบ [no] ไม่ลบ  
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Print 

เราจะใชง้านไดห้ลงัจากตอนเราเลือกขอ้มูลแลว้ [inquiry] แลว้กด [print] จะมีภาพตวัอยา่งการ

พิมพข้ึ์นแลว้ระบบจะทาํการบนัทึกเพื่อพิมพ ์

 

9.4 บนัทึกการเปิด 

เช่ือมต่อ "Recorder" DB9 serial link ดว้ยคอมพิวเตอร์, เปิดเคร่ือง "Recorder" เลือก [card 

management] หรือกดคียล์ดั Alt+C แลว้กดตามดว้ย Ctrl+O จะปรากฏหนา้ต่าง "open records" จะมี

ขอ้ความวา่ "please connect recording devices and open its power" กด [confirm] จะปรากฏดงัรูปท่ี 

9.4 



 

– 56 – 

 

Fugure9.4 หนา้ต่างบนัทึกการปลดล็อค 

เราตอ้งเลือกขอ้มูลท่ีจะใหแ้สดงก่อน, เวลาเปิดหรือเลขท่ีหอ้งเปิดแลว้คลิก [read] จะปรากฏดงั

รูปท่ี 9.5 "Recorder" หลอดไฟจะสวา่งข้ึนจนกวา่ "Recorder" เรียกหา อาจตอ้งใชเ้วลาสักครู่ในการ

ประมวลผล  
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Fugure9.5 กาํลงัอ่าน 

หลงัจากมีบนัทึกข้ึนแลว้ กด [print] จะแสดงภาพตวัอยา่งในการพิมพ ์

Aids  

calculator  

เลือก [Aids] หรือกดคียล์ดั Alt+A เปิดแถบเคร่ือง[aids] เลือก "calculator" หรือกด F2 จะปรากฏ

หนา้ต่างดงัรูปท่ี 10.1 (ใน Windows XP) 
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Fugure10.1  หนา้ต่างเคร่ืองคิดเลข 

10.2 notepad 

เลือก  [Aids] หรือกดคียล์ดั Alt+A เปิดแถบเคร่ือง [aids], เลือก "notepad" หรือกด F3 จะ

ปรากฏดงัรูปท่ี 10.2 (ใน windows XP)   
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Fugure10.2 หนา้ต่าง notepad  

Chapter11  Help 

11.1 software help 

เลือก [Help] หรือกดคียล์ดั Alt+H เปิดแถบเคร่ืองมือ [aids]ออกมา เลือก "software help" หรือ

กด F1 จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 11.1 

 

Fugure11.1 หนา้ต่างsoftware help  

จะเป็นส่วนช่วยเหลอืบอกวา่ทาํไมถึงไม่สามารถเปิดประตูได ้ เสียงเตือนแบบน้ีหมายถึงอะไร 

เป็นตน้  

กด [confirm] เพื่อออก 

11.2 เก่ียวกบัระบบ 

เลือก [Help] หรือกดคียล์ดั Alt+H เปิดแถบเคร่ือง [aids] ออกมา เลือก "about system" จะ
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ปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 11.2   

 

Fugure11.2 หนา้ต่างเก่ียวกบัระบบ 

หนา้ต่างน้ีจะแสดงช่ือของโปรแกรม รุ่น ลิขสิทธ์ิและอ่ืนๆ กด [confirm] เพื่อปิดหนา้ต่าง  

11.3 การลงทะเบียน software  

เลือก [help] หรือกดคียล์ดั Alt+H เปิดแถบเคร่ืองมือ [help] ลงมา มองหา ”registration 

software" หรือกดคียล์ดั Ctrl+R เปิดหนา้ต่างลงทะเบียน software ดงัรูปท่ี 11. 3 ใต.้ "Old License" 

จะเป็นอกัษรสีแดง "software unregistered" ใหใ้ส่รหสัลงทะเบียน 32 ตวัลงในช่องขอ้ความ “please 

input registration code” หรือกดคียล์ดั Alt+R, หากใส่แลว้จะมีหนา้ต่างข้ึนดงัรูปท่ี 11.4 หากใส่ผดิจะ

มีหนา้ต่างข้ึนดงัรูปท่ี 11.5 กด [confirm] เป็นการส้ินสุดการลงทะเบียน จากนั้นทาํการรีสตาร์ทก่อน

ใชง้านต่อเพื่อเป็นการเร่ิมระบบใหม่ 

Suggestion: หากไม่ใช่การลงทะเบียนคร้ังแรก "the old License" จะแสดงการลงทะเบียนคร้ัง

ล่าสุดใหแ้ทน โปรดบนัทึกคร้ังล่าสุดไวด้ว้ยก่อนทาํการลงทะเบียนซํ้ า 
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Fugure11.3 หนา้ต่างลงทะเบียน software  

 

Fugure11.4 หนา้ต่างตอนลงทะเบียน software สาํเร็จ 
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Fugure11.5  หนา้ต่างตอน

ลงทะเบียนรหสัผดิ  

Chapter 12  การจดัการตอ้นรับแบบเฉพาะ 

การจดัการตอ้นรับสาํหรับการดาํเนินการเป็นทางการมากท่ีสุดในการจดัการhotel lock ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดของ ระบบ หลงัจากเขา้สู่ระบบเราจะเขา้ไปจดัการการตอ้นรับ 

Chart 6.7 

ในเมนู “floor management” จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่มีจาํนวนชั้นก่ีชั้นในระบบ “floor management” 

ผูดู้แลระบบสามารถแสดงรายช่ือเลขท่ีชั้น และเพิ่มรายช่ือได ้  

ในเมนู “room stat” ระบบจะเร่ิมค่าประเภทของห้องไวท่ี้ sweeping room, available room, 

repair room, occupancy room และ reservation room ประเภทน้ึคือ counterparts เป็นประเภทท่ีอยูใ่ต้

เมนูหลกั กดสถานะหอ้งท่ีตรงกนั ขอ้มูลหอ้งท่ีตรงกนัจะแสดงออกมาทั้งหมด 

ในเมนูประเภทของหอ้ง ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มประเภทของหอ้งไดอี้ก หากคลิกท่ีช่ือประเภท

ของหอ้ง จะมีขอ้มูลห้องนั้นๆแสดงข้ึนมา 
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ในส่วนขอ้มูลห้องน้ี จะแสดงหอ้งต่างๆออกมา ดงัรูปท่ี 12.1 0มีแผนภูมิแสดงข้ึนใตเ้ลขท่ีหอ้ง 

หากเอาเมา้ส์ไปช้ีท่ีช่ือหอ้ง จะมีขอ้มูลหอ้งนั้นๆแสดงข้ึนมา 

 

Fugure12.1 ชอ้มูลหอ้ง 

 

แขกเช็คอินและแขกเช็คเอาท ์ สามารถเขา้สู่การตรวจสอบผูเ้ขา้ร่วมในอินเตอร์เฟซในการจาํหน่าย

บตัรและจะยกเลิกการพกั หากไม่ไดเ้ลือกไอคอนจะมีขอ้ความวา่ "Please choose rooms"  

ตั้งค่าสถานะหอ้งจะเหมือนดงัรูปท่ี 12.2. หากไม่ไดเ้ลือกหอ้งจะมีขอ้ความวา่ "Please opted to 

set up the room" เม่ือเลือกแลว้คุณจะสามารถมองเห็นขอ้มูลของหอ้งนั้นได ้ในส่วนการตั้งค่าสถานะ
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หอ้ง เลือกสถานะท่ีตอ้งการเปล่ียนไดแ้ลว้คลิก [confirm]  

ในเมนูน้ีจะมีตวัเลือกในการแสดงไอคอนแบบเล็ก  list และ details ค่าปกติจะแสดงไอคอนดงั

รูปท่ี 12.1 อ่ืนๆตามรูปท่ี 12.3,12.4,12.5 

 

 

 

Fugure12.3 ไอคอนเล็ก 
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Fugure12.4 list 
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Fugure12.5  details 

ในพื้นท่ีขอ้มูลห้อง ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนเขา้ไปในอินเตอร์เฟซการ์ดส่วนตวัแลว้แสดง 

หมายเลขหอ้ง และจะออกดาํเนินการโดยตรง น่ีคือการเขา้ถึงท่ีเร็วท่ีสุดในการจาํหน่ายบตัรของการ

จดัการ Hotel Lock 

คอลมัน์แสดงสถานะใตข้อ้มูลหอ้ง จะแสดงรายละเอียดขอ้มูลของห้องไวด้ว้ย 

คอลมัน์สถานะใตเ้มนูระบบ จะแสดงขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละการทาํงานปัจจุบนั (admin user จะเป็น

วา่ "administrator") วนัเวลาท่ีเขา้ระบบมาและสถานะของซอฟแวร์ "software has been registered" 

หรือ "software unregistered".  


	7.2 Group cards distribution

