User’s Manual
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Standalone Fingerprint Time Attendance
Easy Express System

ข้อควรรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้ วมือ
การสแกนลายนิ้วมือทีถ่ ูกต้อง;

วางนิ้วบนเซ็นเซอร์ ให้แน่ใจว่าจุดกึง่ กลางนิ้วมืออยูท่ ศ่ี นู ย์กลางของเซ็นเซอร์

การสแกนลายนิ้วมือทีไ่ ม่ถูกต้อง;

ไม่วางด้วยปลายนิ้ว

ไม่วางนิ้วมือชิดด้านใดด้านหนึ่ง

ไม่ตะแคงนิ้วมือ

ไม่แตะแค่ขอบล่างเซ็นเซอร์

คาอธิ บายปุ่ มกด
Keypad
ออกหรือยกเลิกการตัง้ ค่า
เข้าเมนู (แก้ไข Backspace)
ตกลง หรือ ยืนยันการตัง้ ค่า
ปิ ดเครื่อง
เลื่อนขึน้
เลื่อนลง
…
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เลือกเมนู / แก้ไข, เข้าเมนูย่อย

ขัน้ ตอนแนะนา
ขัน้ ตอนที่ 1 : ติดตัง้ เครื่องและจ่ายไฟให้กบั เครื่อง
ขัน้ ตอนที่ 2 : ลงทะเบียนผูใ้ ช้ได้แก่ ลายนิ้วมือ หรือรหัส
ขัน้ ตอนที่ 3 : ผูใ้ ช้สแกนลายนิ้วมือ หรือรหัส เพื่อเข้างาน
ขัน้ ตอนที่ 4 : เสียบ USB Flash Drive ไปที่เมนู "กะ" แล้ว ดาวน์ โหลด เพื่อเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่าตารางในเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ตงั ้ กะและการกาหนดเวลาของพนักงาน
ขัน้ ตอนที่ 5 : เสียบ USB flash drive ทีเ่ ครื่องบันทึก เข้าเมนูตาราง > อัพโหลดตาราง
ขัน้ ตอนที่ 6 : ตรวจสอบเวลาเครื่อง หลังจากนัน้ หลังจากการยืนยัน คุณสามารถเริม่ ต้นบันทึกเวลาเข้างาน
ขัน้ ตอนที่ 7 : เมื่อสิน้ เดือน , เสียบ USB flash drive ทีต่ วั เครื่อง เข้าเมนูหลัก แล้วเลือก “รายงาน” และดาวน์โหลด

หน้ าจอเริ่ มต้ นและเมนูหลัก
สถานะเวลาเข้างาน : ปิ ดด้านหน้าของอุปกรณ์สถานะการสแกนจะปรากฏบนหน้าจอหลังจากระบุขอ้ มูลพนักงานจะ
ปรากฏ วันและเวลา: อุปกรณ์แสดงเวลาปั จจุบนั เมนูการตัง้ ค่าขัน้ สูงเพื่อตัง้ วันทีแ่ ละเวลาในหน้าจอเริม่ ต้นกดปุ่มเมนู
ผูบ้ ริหารระบุและเข้าสูเ่ มนูหลักกดปุ่มเมนูบนหน้าจอเริม่ ต้น
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ตัง้ ค่าแผนก
1. กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “แผนก” กด “OK” กดปุ่ม “1” เพื่อเข้าสูก่ ารตัง้ ค่าแผนก
2. กดปุ่ม “OK” เพื่อแก้ไขชื่อแผนก
3. หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ESC” เลือก “บันทึก”
หมายเหตุ : เพิม่ แผนกได้สงู สุด 16 แผนก

(1)

(2)

ตัง้ ค่ากะ
ไปทีเ่ มนูหลัก เลือก “ตาราง” โดยการกดปุ่ม “OK” หรือกดปุ่ม “2” จากนัน้ จะเข้าไปยังหน้าตาราง

3.1 ตัง้ ค่ากะ
ไปทีเ่ มนูตาราง > ตาราง > เลือกตาราง แล้วกาหนดเวลาเข้างาน
AM IN
AM OUT
PM IN
PM OUT
OT IN
OT OUT

เวลาเข้างานเช้า
เวลาเลิกงานเช้า
เวลาเข้างานบ่าย
เวลาเลิกงานบ่าย
เวลาเข้างานข้ามวัน
เวลาเลิกงานข้ามวัน
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(3)

3.2 ตัง้ ค่ากฎเวลาเข้า-ออกงาน
ไปที่ ตาราง > กฎการเข้าออก กด ”OK” หรือกด "2" จากนัน้ ป้ อนกฎการเข้าออกงาน (เวลาสูงสุด 60 นาที)
ยอมรับสาย: การทางานไม่น้อยกว่าเวลานี้ยงั ไม่สายเริม่ ต้น 0 นาที
ยอมออกก่อน: ก่อนทีจ่ ะทางานไม่เกินเวลานี้ไม่ได้ออกจากต้น, เริม่ ต้น 0 นาที

3.3 ดาวน์โหลดกะ
เสียบ USB Flash Drive ทีต่ วั เครื่อง ไปที่ ตาราง > เลือก ดาวน์โหลด > กด “OK”
รอเครื่องดาเนินการสักครู่ เรียบร้อยแล้ว นาไปเปิ ดในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าตาราง ตัง้ กะ และ
การกาหนดเวลาของพนักงาน
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3. อัพโหลดกะ
เมื่อแก้ไขการตัง้ ค่าเรียบร้อยแล้ว
เสียบ USB Flash Drive ทีต่ วั เครื่อง ไปที่ ตาราง > เลือก ดาวน์โหลด > กด “OK”
รอเครื่องดาเนินการสักครู่ จะแสดงข้อความ อัพโหลดสาเร็จ

4.1 การลงทะเบียนผูใ้ ช้
เพื่อเพิม่ ผูใ้ ช้ให้มสี ทิ ธิการควบคุ
มประตูได้ โดยการลงทะเบียนสาหรับเครื่องนี้มี 3 ประเภท ได้แก่ ลงทะเบียน
์
ลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส โดยการลงทะเบียนแต่ละ ID สามารถเพิม่ ข้อมูลได้ทงั ้ ลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส
ลงทะเบียนผูใ้ ช้ (ลายนิ้วมือ)
(a) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ผูใ้ ช้”
(b) เลือก “ใหม่”
(c) เลือกลงทะเบียน “นิ้วมือ”
(d) วางนิ้วมือทีเ่ ซ็นเซอร์เพื่อเก็บลายนิ้วมือ 3ครัง้
(e) การลงทะเบียนสาเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนผูใ้ ช้ลาดับต่อไป หรือ กดปุ่ม ESC เพื่อจบการ
ลงทะเบียน

(a)

(b)

(d)

(e)
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(c)

ลงทะเบียนผูใ้ ช้ (รหัส)
(f) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ผูใ้ ช้” > เลือก “ใหม่”
(g) เลือกลงทะเบียน “รหัส”
(h) ใส่รหัส แล้วกดปุ่ม OK
(i) ใส่รหัสยืนยันอีกครัง้ แล้วกดปุ่ม OK การลงทะเบียนสาเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนผูใ้ ช้ลาดับต่อไป
หรือ กดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน

(f)

(g)

(h)

(i)
ดาวน์โหลดรายงาน
1. เสียบ USB Flash Drive เข้าทีเ่ ครื่อง
2. ไปที่ “รานงาน” กด “OK” หรือกด “4”.
3. เลือกช่วงเวลาข้อมูลทีต่ อ้ งการดาวน์โหลด แล้วกด “OK”
4. หน้าจอแสดงข้อความ “กาลังทางาน” รอสักครู่
5. เมื่อดาวน์โหลดสาเร็จ นา USB Flash Drive ไปเปิ ดข้อมูลในคอมพิวเตอร์

(1)

(2)
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(3)

(4)

(5)

มีรายงานได้แก่ บันทึกรวม ตารางกะ รายการบันทึก ลงเวลาผิดปกติ รายงานการลงเวลา ดังรูป
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6.3 ตัง้ ค่าเวลาเครือ่ ง
ไปที่ ตัง้ ค่า > เวลา
กดปุ่ม OK หากต้องการแก้ไข และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้กดปุ่ม OK อีกครัง้ เพื่อยืนยัน

6.4 ตัง้ ค่าบันทึก
ไปที่ ตัง้ ค่าระบบ > ตัง้ ค่าLog กด “OK” หรือกด “4”
1 เตือนบันทึก คือ เตือนเมื่อบันทึกใกล้เต็ม
2 ช่องว่างบันทึก คือ หน่วงการบันทึก (หน่วยเป็ นวินาที)
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