คู่มือการใช้ งาน
CMi 221

ในปั จจุบนั การใช้ งานเครื่ องบันทึกเวลาได้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องดังนันจึ
้ งมีการคิดค้ นการทางาน
แบบใหม่โดยเรี ยกว่าเครื่ อง Finger line หลักการทางานใชัหลักการเชื่อมต่อเครื่ องสแกนลายนิ ้วมือผ่านระบบ Internet ที่
มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลายในปั จจุบนั โดยจะสามารถต่อโจทย์การใช้ งานกรณีทตี่ ้ องการดึงข้ อมูลตามสาขาต่างๆมาที่
ส่วนกลางผ่านระบบ internet
โดยเครื่ องสแกนลายนิ ้วมือแบบ Finger line สามารถดึงข้ อมูลใช้ งานได้ 2 แบบ
1.

การใช้ Flash Drive ในการดึงข้ อมูล

2.

การใช้ Internet ในการดึงข้ อมูล

ในการใช้ งานจาเป็ นที่จะต้ องมี Internet เป็ นสิง่ สาคัญในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่ องสแกนลายนิ ้วมือกับ
คอมพิวเตอร์
เมนูและการทางานของเครื่ อง

เมนู รายงาน
ดาว์นโหลดรายงานทังหมด
้
: ใช้ สาหรับดาว์นโหลดรายงานทังหมดมาที
้
่ Flash Drive แล้ วนา Flash
Drive มาเปิ ดกับคอมพิวเตอร์ เพือ่ ดูข้อมูล

ดาว์นโหลดรายงานบันทึกเวลาทางาน : ใช้ สาหรับดาว์นโหลดรายงานบันทึกเวลาทางานมาที่ Flash
Drive แล้ วนา Flash Drive มาเปิ ดกับคอมพิวเตอร์ เพื่อดูข้อมูล

ดาว์นโหลดรายงานบันทึกที่ผิดปกติ : ใช้ สาหรับดาว์นโหลดรายงานบันทึกที่ผิดปกติมาที่ Flash Drive
แล้ วนา Flash Drive มาเปิ ดกับคอมพิวเตอร์ เพื่อดูข้อมูล
ดาว์นโหลดรายงานบันทึกเวลาทางาน : ใช้ สาหรับดาว์นโหลดรายงานบันทึกเวลาทางานมาที่ Flash
Drive แล้ วนา Flash Drive มาเปิ ดกับคอมพิวเตอร์ เพื่อดูข้อมูล

เมนู ผู้ใช้
ประสานข้ อมูล : ใช้ เมื่อต้ องการแก้ ไขข้ อมูลพนักงานต่างๆผ่าน Flash Drive เช่นข้ อมูลชื่อของพนักงาน
ลงทะเบียน : ใช้ สาหรับเพิ่มผู้ใช้ งานเครื่ องร่วมถึงการแก้ ไขสิทธิ์ของพนักงานที่ใช้ งาน
ลบ : ใช้ ลบข้ อมูลของพนักงานที่ลาออกหรื อพนักงานที่ไม่ต้องการ
แผนก : ใช้ ตงชื
ั ้ ่อ แผนก เพื่อแยกข้ อมูลใช้ ชดั เจนสามารถใส่ชื่อแผนกได้ ที่หน้ าเครื่ องโดยแผนกทีต่ งหน้
ั้ า
เครื่ องจะเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
ดูข้อมูลที่ลงทะเบียน : ใช้ สาหรับดูข้อมูลของพนักงานที่เราต้ องการว่าได้ บนั ทึกข้ อมูลอะไรไปบ้ างเช่น
บันทึกนิ ้ว บันทึกรหัส หรื อบันทึกบัตร

เมนู Attendance
อัพโหลดการตังค่
้ าบันทึกเวลา : ใช้ สง่ ข้ อมูลการตังค่
้ าบันทึกเวลาทีแ่ ก้ ไขในคอมพิวเตอร์ ผา่ น Flash
Drive ไปยังเครื่ องสแกนลายนิ ้วมือ

ดาว์นโหลดการตังค่
้ าบันทึกเวลา : ใช้ ดาว์นโหลดข้ อมูลการตังค่
้ าบันทึกเวลาทีเ่ ครื่ องสแกนผ่าน Flash
Drive เพื่อไปแก้ ไขข้ อมูลในคอมพิวเตอร์

ตารางทางาน : ใช้ ตงตารางท
ั้
างานที่ต้องการ เช่นเข้ างาน 8:00 น. เลิกงาน 17.00 น.
ตังสถานะการท
้
างาน : ใช้ ตงสถานะที
ั้
่หน้ าเครื่ องตามช่วงเวลาที่ต้องการเช่น เวลา 7.00 น.ตังให้
้ เป็ น
เวลาเข้ างานและตังเวลา
้
17.00 น. เป็ นเวลาออกงาน
เวลากริ่ ง : ใช้ ตงเวลาที
ั้
่เครื่ องสแกนให้ มเี สียงดังคล้ ายนาฬกิ าปลุก

หน่วงสแกนซ ้า : ใช้ เพื่อตังค่
้ าการสแกนลายนิ ้วมือซ ้าในช่วงเวลาทีก่ าหนดไว้ เช่น ตังไว้
้ 1 นาที หลักจาก
ที่สแกนลายนิ ้วมือครัง้ แรกไปแล้ วเครื่ องทาการบันทึกเวลาหลังจากนันถ้
้ ามีการสแกนลายนิ ้วมือซ ้าภายในเวลาที่กาหนด
เครื่ องจะไม่บนั ทึกเวลาให้

เมนู ตัง้ ค่ าตาราง
ตารางจัดการ : ใช้ เลือกตารางจัดการว่าจะใช้ เป็ นบุคคลหรื อแผนก
อัพโหลดตารางตังค่
้ าทีเ่ ปลีย่ นแปลง : ใช้ สง่ ข้ อมูลตารางเวลาทางานที่แก้ ไขจากคอมพิวเตอร์ ผา่ น
Flash Drive ไปยังเครื่ องสแกนลายนิ ้วมือ

ดาว์นโหลดตารางตังค่
้ าทีเ่ ปลีย่ นแปลง : ใช้ ดาว์นโหลดข้ อมูลตารางเวลาทางานจากเครื่ องสแกน
ลายนิ ้วมือผ่าน Flash Drive เพือ่ นาไปแก้ ไขในคอมพิวเตอร์
ตารางผู้ใช้ : ใช้ กาหนดตารางเวลาทางานให้ กบั พนักงานนันๆ
้

เมนู ตัง้ ค่ า
รหัสอุปกรณ์ : ใช้ ตงหมายเลขเครื
ั้
่องกรณีมเี ครื่ องหลายเครื่ องใช้ งานรวมกัน
วัน & เวลา : ใช้ ตงั ้ วัน เดือน ปี รวมถึงเวลาที่เครื่ องสแกนลายนิ ้วมือ
TCP/IP Setting : ใช้ ตงค่
ั ้ าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่ องสแกนลายนิ ้วมือกับโปรแกรม

รหัสการเชื่อมต่อ : ใช้ ตงรหั
ั ้ สผ่านสาหรับการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้ อมูลจากเครื่ องสแกนลายนิ ้วมือมายัง
คอมพิวเตอร์
ตังค่
้ าล็อค : ใช้ ตงค่
ั ้ าหน่วงเวลาสาหรับการนาไปใช้ เปิ ด-ปิ ดประตู
จัดการพลังงาน : ใช้ ตงค่
ั ้ าเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเช่นตังค่
้ า พักหน้ าจอหรื อตังเวลาส
้
าหรับปิ ด
เครื่ องสแกนลายนิ ้วมือ
ความดัง : ใช้ ตงความดั
ั้
งของเสียงตอบรับ
เซ็นเซอร์ สมั ผัส : ปรับหัวอ่าน : ใช้ ปรับค่าความสว่างของหัวอ่านเพื่อให้ เหมาะกับสถานที่ที่นาไปติดตัง้
คืนค่าโรงงาน : ใช้ ในการตังค่
้ าเริ่ มต้ นเครื่ องสแกนลายนิ ้วมือให้ เหมือนมาจากโรงงาน

F/W Upgrade : ใช้ ในกรณีทเี่ ครื่ องมีปัญหาหรื อมีการแก้ ไข Firmware แต่ต้องกระทาจากบริ ษัทผู้

จาหน่ายเท่านัน้

เมนู บันทึกระบบ
ดูบนั ทึกเวลา : ใช้ ดบู นั ทึกการสแกนแกนนิ ้วที่หน้ าเครื่ องเป็ นรายบุคคล
ลบบันทึกทังหมด
้
: ใช้ ลบข้ อมูลบันทึกทังหมดที
้
ม่ ีอยูใ่ นเครื่ องแต่ไม่ร่วมข้ อมูลของผู้ใช้ ที่ได้ บนั ทึกไว้
ดาว์นโหลดบันทึกระบบ : ใช้ สาหรับดาว์นโหลดรายงานบันทึกระบบลงที่ Flash Drive แล้ วนา Flash
Drive มาเปิ ดกับคอมพิวเตอร์ เพือ่ ดูข้อมูล

เมนู ข้ อมูลระบบ
ดูข้อมูลที่ลงทะเบียน : ใช้ ดขู ้ อมูลที่ได้ บนั ทึกไว้ บนเครื่ องสแกนลายนิ ้วมือ เช่น จานวนผู้ใช้ ที่มใี นเครื่ อง
หรื อจานวน นิ ้วมือที่บนั ทึกไว้ ในเครื่ องสแกน
รายละเอียดเครื่ อง : ใช้ ดลู ายละเอียดเกี่ยวกับเครื่ องสแกน เช่น ชื่อรุ่น หรื อรุ่นของ Firmware
ทดสอบเครื่ อง : เป็ นเมนูใช้สำหรับ test Function ต่ำงๆ ที่อยูใ่ นเครื่ อง เช่น จอ LCD, ปุ่ มกด, เสี ยง เป็ น
ต้น

การใช้ งานเบือ้ งต้ น
บันทึกผู้ใช้
กำรบันทึกผูใ้ ช้เป็ นกำรเพิ่มผูใ้ ช้ใหม่เข้ำไปในเครื่ องสแกน โดยกดปุ่ ม [MENU] เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK จำกนั้นเลือก
ที่ [ลงทะเบียน] กด OK เครื่ องจะให้ใส่รหัสพนักงำนใส่รหัสพนักงำนที่ตอ้ งกำรถ้ำไม่ใส่ระบบเครื่ องจะใส่รหัสพนักงำนที่
1 และจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 รหัส กด OK เลือกกำรบันทึกข้อมูลที่ตอ้ งกำร โดย มี กำรบันทึกลำยนิ้วมือ กำรบันทึกรหัสผ่ำน กำร
บันทึกบัตร ถ้ำเลือกบันทึกลำยนิ้วมือ กด OK วำงนิ้วที่ตอ้ งกำรบันทึก และยกขึ้น ทำแบบนี้ 3 ครั้ง เครื่ องจะบันทึกอัตโนมัติ
ถ้ำต้องกำรเก็บลำยนิ้วมือสำรองให้กดปุ่ มลูกศรลงและสแกนนิ้วที่ตอ้ งกำรสำรองต่อได้เลยแต่ถำ้ ไม่ตอ้ งกำรเก็บนิ้วสำรองกด
ปุ่ ม Esc เพื่อออกสู่หน้ำจอกำรทำงำนปกติ
การสารองลายนิว้ มือ
เป็ นกำรเพิม่ ลำยนิ้วมือสำรองเผื่อลำยนิ้วมือหลักหรื อว่ำนิ้วมือที่เรำบันทึกไว้ตอนแรกมีปัญหำสำมำรถใช้นิ้วสำรอง
ในกำรใช้งำนแทนได้ เริ่ มจำกกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK เลือก [ลงทะเบียน] กด OK ใส่รหัสพนักงำนที่ตอ้ งกำร
สำรองลำยนิ้วมือเมื่อใส่รหัสพนักงำนที่ตอ้ งกำรแล้วกด OK กด OK อีกครั้งเพื่อเข้ำสู่เมนูบนั ทึกนิ้ว เลือกบันทึกนิ้ว กด OK

วำงนิ้วที่ตอ้ งกำรสำรอง และยกขึ้น ทำแบบนี้ 3 ครั้ง เครื่ องจะบันทึกอัตโนมัติถำ้ ไม่ตอ้ งกำรเก็บนิ้วสำรองกดปุ่ ม Esc เพื่อ
ออกสู่หน้ำจอกำรทำงำนปกติ
การบันทึกผู้ดูแล
กำรบันทึกผูด้ ูแลเป็ นกำรบันทึกสิ ทธิ์ของผูท้ ี่มีสิทธิ์ใช้งำนเครื่ องในส่วนต่ำงๆโดยที่ผทู ้ ี่ไม่ใช่ผดู ้ ูแลจะไม่สำมำรถ
กดเข้ำเมนูของตัวเครื่ องได้ โดยเริ่ มจำกกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK เลือก [ลงทะเบียน] กด OK ระดับแรกเป็ น ผูใ้ ช้
ไม่สำมำรถเข้ำเมนูต่ำงๆได้ระดับที่ 2 เป็ นผูด้ ูแลสำมำรถเข้ำเมนูต่ำงๆของเครื่ องได้แต่จะมีบำงเมนูที่ไม่สำมำรถเข้ำได้ ระดับ
ที่ 3 ผูด้ ูแลสูงสุด สำมำรถเข้ำถึงเมนูได้ทุกเมนู กำรบันทึกผูด้ ูแลให้ใส่รหัสพนักงำนที่ตอ้ งกำรให้เป็ นผูด้ ูแลจำกนั้นเลือกสิ ทธิ์
โดยกด ปุ่ มลูกศรที่ สิ ทธิ์ กด OK ใช้ลูกศร ขึ้น – ลง ในกำรเปลี่ยนสิ ทธิ์ที่ตอ้ งกำรแล้วกด OK กด OK เพื่อเลือกบันทึกนิ้ว
กด OK และทำกำรสแกนนิ้ว 3 ครั้ง เครื่ องจะบันทึกให้อตั โนมัติ
การลบผู้ใช้
กำรลบผูใ้ ช้เป็ นกำรลบข้อมูลของผูใ้ ช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรื อลำยนิ้วมือของพนักงำนที่ลำออกไปแล้วออกจำกเครื่ อง
สแกนโดยมีให้เลือกอยู่ 2 วิธี
1.ลบผูใ้ ช้ทีละคน กด [MENU] เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK เลือก [ลบ] กด OK ใส่รหัสพนักงำนที่เรำต้องกำรจะลบข้อมูล
เสร็ จแล้วกด OK เลือกข้อมูลที่ตอ้ งกำรจะลบแต่ถำ้ จะลบข้อมูลทั้งหมดของพนักงำนคนนั้นเลือกลบทั้งหมด กด OK
การดึงข้ อมูลผ่าน USB
กำรดึงข้อมูลผ่ำน Flash Drive เป็ นกำรดึงข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลผูใ้ ช้ไปอัพโหลดเข้ำเครื่ องสแกนเครื่ องอื่นหรื อดึง
ข้อมูลรำยงำนต่ำงๆมำดู โดย กด [MENU] เลือก [รายงาน ] กด OK เลือกหัวข้อที่ตอ้ งกำรดำวน์โหลด เลือกแล้วกด OK
การลบข้ อมูลบันทึกเวลา
กำรลบข้อมูลบันทึกเวลำนั้นสำมำรถลบข้อมูลได้แบบเดียวคือลบข้อมูลบันทึกเวลำทั้งหมดถ้ำทำกำรลบบันทึก
เวลำแล้วจะไม่สำมำรถเรี ยกกลับคืนได้เพรำะฉะนั้นกำรลบข้อมูลควรมัน่ ใจว่ำได้มีกำรสำรองข้อมูลบันทึกเวลำไว้แล้วกำร
ลบข้อมูลบันทึกเวลำทำดังนี้ กด [MENU] เลือก [บันทึกระบบ] กด OK เลือกลบบันทึกทั้งหมดกด OK กด OK รอจนเครื่ อง
ดำเนินกำรเสร็จสิ้นให้กด ESC เพื่อออกจำกเมนู

การตั้งค่ าการเชื่อมต่อเพือ่ การดึงข้ อมูล
เปิ ดโปรแกรม finger line ขึ ้นมา

จากนันกดปุ่
้
มตังค่
้ าโดยต้ องกาหนดค่าต่างๆในโปรแกรมโดยค่าทีจ่ าเป็ นต้ องใส่นนจ
ั ้ าเป็ นที่จะต้ องนาค่าทีม่ ากจากเครื่ อง
สแกนโดยกดปุ่ ม MENU ค้ างไว้ จนหมายเลขเครื่ องขึ ้นมา นาค่าใส่ในโปรแกรมใส่คา่ Server Port ในโปรแกรมด้ วย
จากนันกด
้ ตกลง

เลือกปุ่ ม เพิ่มเครื่องบันทึกเวลา จะปรากฏหน้ าต่างเพื่อใส่คา่ ต่างๆ ดังตัวอย่าง

จากตัวอย่างต้ องใส่ชื่อและหมายเลขประจาเครื่ องโดยนามาจากเครื่ องสแกน ในเมนู TCP/IP นาตัวเลขมาใส่
เพราะเครื่ องแต่ละเครื่ องจะมีหมายเลขไม่เหมือนกันเป็ นตัวแยกข้ อมูลในการเชื่อมต่อเครื่ องแต่ละเครื่ องเสร็ จแล้ วกดตกลง
จากนันกด
้ ดาว์ นโหลดรายงานทัง้ หมด ถ้ าเชื่อมต่อได้ หน้ าต่างรายงายจะปรากฏขึ ้นมาดังภาพ

ถ้ าอยากดูข้อมูลอะไรให้ เลือกรายงานทีต่ ้ องการดูแล้ วกดดาว์นโหลดรายงานโดยรายงานทังหมดจะสามารถดู
้
ได้
ผ่านโปรแกรม EXCLE

