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ภาษาไทย

ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดอ่านคาแนะนาอย่างละเอียดก่อนดาเนินการ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาเหล่านี้เพื่อให้

แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทางานอย่างถูกต้อง ภาพที่แสดงในคู่มือนี้ใช้เพื่อเป็ นภาพประกอบเท่านั้น

สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์ของ บริ ษทั ของเรา
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หากไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก ZKTeco จะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือนี้ที่สามารถคัดลอกหรื อส่ งต่อไม่ว่าจะในรู ปแบบใด
ก็ตาม ทุกส่วนของคู่มือนี้เป็ นของ ZKTeco และ บริ ษทั ย่อย (ต่อไปนี้เรี ยกว่า "บริ ษทั " หรื อ "ZKTeco")

เครื่ องหมายการค้า
เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ ZKTeco เครื่ องหมายการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคู่มือนี้เป็ นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อจากัดความรับผิดชอบ
คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการบารุ งรักษาอุปกรณ์ ZKTeco ลิขสิ ทธิ์ในเอกสารภาพวาดและอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเสื้ ออุปกรณ์ที่
ZKTeco จัดหาให้และเป็ นทรัพย์สินของ ZKTeco ไม่ควรใช้หรื อแบ่งปั นเนื้อหาในที่น้ ีโดยผูร้ ับกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ZKTeco
เนื้อหาในคู่มือนี้ตอ้ งอ่านโดยรวมก่อนเริ่ มการใช้งานและการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ให้มา หากเนื้อหาส่ วนใดของคู่มือดูเหมือนไม่ชดั เจนหรื อไม่สมบูรณ์โปรด
ติดต่อ ZKTeco ก่อนเริ่ มใช้งานและบารุ งรักษาอุปกรณ์ดงั กล่าว
เป็ นข้อกาหนดเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานและการบารุ งรักษาที่น่าพอใจซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการและบารุ งรักษามีความคุน้ เคยกับการออกแบบ
เป็ นอย่างดีและบุคลากรดังกล่าวได้รับการฝึ กอบรมอย่างละเอียดในการใช้งานและบารุ งรักษาเครื่ องจักร / หน่วย / อุปกรณ์ จาเป็ นต่ อไปสาหรับการทางาน
อย่างปลอดภัยของเครื่ องจักร / หน่วย / อุปกรณ์ซ่ ึงบุคลากรได้อ่านทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามคาแนะนาด้านความปลอดภัยที่มีอยูใ่ นคู่มื อ
ในกรณีที่มีขอ้ ขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกาหนดและเงื่อนไขของคู่มือนี้กบั ข้อกาหนดของสัญญาภาพวาดเอกสารคาแนะนาหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาเงื่อนไข / เอกสารของสัญญาจะมีผลเหนือกว่า เงื่อนไข / เอกสารเฉพาะของสัญญาจะมีผลบังคับใช้ตามลาดับความสาคัญ
ZKTeco ไม่มีการรับประกันการรับประกันหรื อการเป็ นตัวแทนเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่มอี ยูใ่ นคู่มือนี้หรื อการแก้ไขใด ๆ ที่ทาใน
คู่มือนี้ ZKTeco ไม่ขยายการรับประกันใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จากัด เพียงการรับประกันการออกแบบความสามารถในการขายหรื อความเหมาะสมสาหรับ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
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ZKTeco ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรื อการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลหรื อเอกสารที่อา้ งอิงหรื อเชื่อมโยงกับคู่ มือนี้ ความเสี่ ยงทั้งหมดเกี่ยวกับผลลัพธ์และ
ประสิทธิภาพที่ได้รับจากการใช้ขอ้ มูลจะถูกสันนิษฐานโดยผูใ้ ช้
ZKTeco จะไม่รับผิดชอบต่อผูใ้ ช้หรื อบุคคลที่สามสาหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญผลที่ตามมาทางอ้อมพิเศษหรื อที่เป็ นแบบอย่างซึ่งรวมถึง แต่ไม่
จากัด เพียงการสูญเสี ยทางธุรกิจการสูญเสียกาไรการหยุดชะงักทางธุรกิจการสู ญเสี ยข้อมูลทางธุรกิจหรื อใด ๆ การสู ญเสี ยทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการ
เชื่อมต่อหรื อเกี่ยวข้องกับการใช้ขอ้ มูลที่อยูใ่ นหรื ออ้างอิงโดยคู่มือนี้แม้ว่า ZKTeco จะได้รับคาแนะนาถึงความเป็ นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม.
คู่มือนี้และข้อมูลที่อยูใ่ นนั้นอาจรวมถึงทางเทคนิคความไม่ถูกต้องอื่น ๆ หรื อข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ZKTeco เปลี่ยนแปลงข้อมูลในที่น้ ีเป็ นระยะซึ่งจะ
รวมอยูใ่ นการเพิ่มเติม / การแก้ไขคู่มือฉบับใหม่ ZKTeco ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเพิ่มลบแก้ไขหรื อแก้ไขข้อมูลที่มีอยูใ่ นคู่มือเป็ นครั้งคราวในรู ปแบบของ
หนังสือเวียนจดหมายบันทึกย่อ ฯลฯ เพื่อการทางานที่ดีข้ นึ และความปลอดภัยของเครื่ อง / หน่วย / อุปกรณ์ การเพิ่มเติมหรื อการแก้ไขดังกล่าวมีข้ นึ เพื่อการ
ปรับปรุ ง / การทางานที่ดีข้ นึ ของเครื่ องจักร / หน่วย / อุปกรณ์และการแก้ไขดังกล่าวจะไม่ให้สิทธิ์ในการเรี ยกร้องค่าชดเชยหรื อความเสียหายใด ๆ ภายใต้
สถานการณ์ใด ๆ
ZKTeco จะไม่รับผิดชอบใด ๆ (i) ในกรณีที่เครื่ อง / หน่วย / อุปกรณ์ทางานผิดปกติเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่มีอยูใ่ นคู่มือนี้ (ii) ในกรณีที่มีการ
ทางานของเครื่ องจักร / หน่วย / อุปกรณ์เกินอัตราที่กาหนด (iii) ในกรณีการทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในสภาพที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
คู่มือ
สินค้าจะได้รับการอัปเดตเป็ นครั้งคราวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดูข้ นั ตอนการดาเนินงานล่าสุ ดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.zkteco.com
หากมีปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อเรา
บริษัท แซคเคเทคโค ไทย จากัด
9/115 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เบอร์ โทร : +662-719-9153
หากต้องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาทั่วโลกของเราโปรดไปที่ www.zkteco.co.th

ห น้ า

EFace10

คู่มือการใช้งาน

เกี่ยวกับ บริ ษทั
ZKTeco เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตเครื่ องอ่าน RFID และ Biometric (Fingerprint, Facial, Finger-vein) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ ได้แก่ ตัวอ่านและ
แผงควบคุมการเข้าถึง, กล้องจดจาใบหน้าระยะใกล้และระยะไกล, ตัวควบคุมการเข้าถึงลิฟต์ / พื้น, ประตูหมุน, ตัวควบคุมประตูระบบจดจาป้ายทะเบียน
(LPR) และผลิตภัณฑ์สาหรับผูบ้ ริ โภครวมถึงลายนิ้วมือที่ใช้แบตเตอรี่ และล็อคประตูตวั อ่านใบหน้า โซลูชนั การรักษาความปลอดภัยของเรามีหลายภาษา
และมีการแปลเป็ นภาษาต่างๆมากกว่า 18 ภาษา ที่โรงงานผลิตที่ล้ าสมัยของ ZKTeco 700,000 ตารางฟุตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 เราควบคุม
การผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์การประกอบชิ้นส่ วนและโลจิสติกส์ / การขนส่ งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน
ผูก้ ่อตั้ง ZKTeco ได้รับการพิจารณาจากการวิจยั อิสระและการพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องทางชีวภาพและการผลิต SDK การตรวจสอบความ
ถูกต้องทางชีวภาพซึ่งในตอนแรกถูกนาไปใช้อย่างแพร่ หลายในฟิ ลด์การรักษาความปลอดภัยพีซีและการตรวจสอบตัวตน

ด้วยการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง

ของการพัฒนาและแอปพลิเคชันในตลาดมากมายทีมงานจึงค่อยๆสร้างระบบนิเวศการตรวจสอบตัวตนและระบบนิเวศความปลอดภัยอัจฉริ ยะซึ่งใช้เทคนิค
การตรวจสอบไบโอเมตริ กซ์ ด้วยประสบการณ์หลายปี ในอุตสาหกรรมการตรวจสอบความถูกต้องทางชีวภาพ ZKTeco ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการในปี
2550 และตอนนี้เป็ นหนึ่งในองค์กรชั้นนาระดับโลกในอุตสาหกรรมการตรวจสอบทางชีวภาพที่เป็ นเจ้าของสิ ทธิบตั รต่างๆและได้รับเลือกให้เป็ น National
High-tech Enterprise เป็ นเวลา 6 ปี ติดต่อกัน ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั ได้รับการคุม้ ครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา.
เกี่ยวกับคู่มือ
คู่มือนี้แนะนาการใช้งานผลิตภัณฑ์ EFace10
ตัวเลขทั้งหมดที่แสดงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นภาพประกอบเท่านั้น ตัวเลขในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์จริ งทุกประการ
คุณสมบัติและพารามิเตอร์ของ★ไม่สามารถใช้ได้ในทุกอุปกรณ์
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อนุสัญญาเอกสาร
ข้อกาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้มีดงั ต่อไปนี้:
ข้อตกลง GUI
สาหรับซอฟต์แวร์
คาอธิบาย

อนุสัญญา
แบบอักษรตัวหนา

ใช้เพื่อระบุชื่ออินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์เช่นตกลงยืนยันยกเลิก
เมนูหลายระดับจะถูกคัน่ ด้วยวงเล็บเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นไฟล์> สร้าง> โฟลเดอร์

>
สาหรับอุปกรณ์
คาอธิบาย

อนุสัญญา
<>

ชื่อปุ่ มหรื อคียส์ าหรับอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่นกด <OK>
ชื่อหน้าต่างรายการเมนูตารางข้อมูลและชื่อฟิ ลด์อยูใ่ นวงเล็บเหลี่ยม ตัวอย่างเช่นป๊ อปอัปหน้าต่าง [ผูใ้ ช้ใหม่]

[]
เมนูหลายระดับจะถูกคัน่ ด้วยเครื่ องหมายทับ ตัวอย่างเช่น [File / Create / Folder]
/

สัญลักษณ์
อนุสัญญา

คาอธิบาย
นี่เป็ นนัยเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรื อให้ความสาคัญกับในคู่มือ
ข้อมูลทัว่ ไปที่ช่วยในการดาเนินการได้เร็ วขึ้น
ข้อมูลที่มีความสาคัญ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรื อความผิดพลาด
ข้อความหรื อเหตุการณ์ที่เตือนถึงบางสิ่ งบางอย่างหรื อเป็ นตัวอย่างที่ควรระวัง
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มาตรการด้านความปลอดภัย
คาแนะนาด้านล่างนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ ช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรื อการสู ญเสี ยทรัพย์สิน

ข้อควรระวัง

ต่อไปนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของผูใ้ ช้และป้องกันความเสี ยหายใด ๆ โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง.
1.

อ่านปฏิบัติตามและเก็บรักษาคาแนะนา - คาแนะนาด้ านความปลอดภัยและการปฏิบัติงานทั้งหมดต้ องได้ รับการอ่ านและปฏิบัติตามอย่ างถูกต้ อง
ก่อนที่จะนาอุปกรณ์เข้ารับบริการ

2.

อย่าเพิกเฉยต่อคาเตือน - ปฏิบัติตามคาเตือนทั้งหมดบนตัวเครื่ องและในคาแนะนาการใช้ งาน

3.

อุปกรณ์ เสริม - ใช้ เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ผ้ ผู ลิตแนะนาหรื อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เท่ านั้น โปรดอย่ าใช้ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากวัสดุที่ผ้ ผู ลิต
แนะนา

4.

ข้อควรระวังในการติดตั้ง - อย่ าวางอุปกรณ์นี้บนขาตั้งหรื อโครงที่ไม่มั่นคง มันอาจตกและทาให้ บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสและทาให้ อุปกรณ์
เสียหายได้

5.

บริการ - อย่าพยายามให้ บริการหน่ วยนี้ด้วยตนเอง การเปิ ดหรื อถอดฝาปิ ดออกอาจทาให้ คุณได้รับแรงดันไฟฟ้าที่เป็ นอันตรายหรื ออันตรายอื่น ๆ

6.

ความเสียหายที่ต้องเข้ารับบริการ - ถอดระบบออกจากแหล่ งจ่ายไฟ AC หรื อ DC หลักและส่ งต่อเจ้าหน้ าที่บริการภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
 เมื่อสายไฟหรื อการควบคุมการเชื่อมต่อได้รับผลกระทบ
 เมื่อของเหลวใด ๆ หกหรื อสิ่งของหล่นลงในระบบ
 หากสัมผัสกับน้ าและ / หรื อสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย (ฝนหิ มะและอื่น ๆ )
 หากระบบไม่ทางานตามปกติภายใต้คาแนะนาการใช้งาน.
เพียงแค่เปลี่ยนการควบคุมที่กาหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

การปรับการควบคุมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและต้องให้ช่าง

ผูช้ านาญการเพื่อให้อุปกรณ์กลับสู่การทางานปกติ
7.
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รับอนุญาตอาจทาให้ เกิดการไหม้ไฟช็อตหรื ออันตรายอื่น ๆ
8.

การตรวจสอบความปลอดภัย - เมื่อเสร็จสิ้นการซ่ อมบารุงหรื องานซ่ อมในหน่ วยขอให้ ช่างเทคนิคบริการทาการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อให้
แน่ ใจว่าการทางานของเครื่ องเป็ นไปอย่ างถูกต้ อง

9.

แหล่งจ่ายไฟ - ใช้ งานระบบจากรู ปแบบแหล่งจ่ ายไฟของฉลากเท่านั้น หากประเภทของแหล่ งจ่ายไฟที่จะใช้ ไม่ชัดเจนโปรดติดต่อตัวแทน
จาหน่ ายของคุณ

10. ฟ้าผ่ า - สามารถติดตั้งตัวนาฟ้าผ่าภายนอกเพื่อป้องกันพายุไฟฟ้า หยุดการเพิ่มพลังจากการทาลายระบบ.
NOTE: ควรติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีการเข้าถึง จากัด.
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1

คาแนะนาสาหรับการใช้งาน

ก่อนที่จะเข้าสู่ คุณสมบัติและฟังก์ชนั ของอุปกรณ์ขอแนะนาให้ทาความคุน้ เคยกับปั จจัยพื้นฐานด้านล่างนี้.
ท่ายืนการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางการยืน
⚫

ระยะทางที่แนะนา

ขอแนะนาให้เว้นระยะ
ม. ถึง

ม. ระหว่างอุปกรณ์กบั ผูใ้ ช้ที่มีความสู งอยูใ่ นช่วง

ม. ผูใ้ ช้อาจขยับไปข้างหน้าหรื อข้างหลังเล็กน้อยเพือ่

ปรับปรุ งการจดจาตัวอักษรของภาพใบหน้าที่ถ่าย

⚫

ท่ายืนและการแสดงออกทางสีหน้าที่แนะนา

ท่ายืน
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NOTE: ในระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบโปรดรักษาสีหน้าและท่าทางที่เป็ นธรรมชาติ
การลงทะเบียนใบหน้า
พยายามให้ใบหน้าอยูต่ รงกลางหน้าจอระหว่างการลงทะเบียน โปรดหันหน้าเข้าหากล้องและอยูน่ ิ่ง ๆ ระหว่างการลงทะเบียนใบหน้า หน้าจอควรมีลกั ษณะ
ดังนี้:

แก้ไขการลงทะเบียนใบหน้าและวิธีการรับรองความถูกต้อง
⚫

คาแนะนาในการลงทะเบียนใบหน้า
❖ เมื่อลงทะเบียนใบหน้าให้รักษาระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กบั ใบหน้าไว้ที่ 40 ซม. ถึง 80 ซม.
❖ ระวังการแสดงออกทางสีหน้าของคุณให้เป็ นธรรมชาติและอย่าเปลี่ยน (ยิม้ , วาดหน้า, ขยิบตา, ฯลฯ )
❖ หากคุณไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาบนหน้าจอการลงทะเบียนใบหน้าอาจใช้เวลานานขึ้นหรื ออาจล้มเหลว
❖ ระวังอย่าให้ปิดตาหรื อคิ้ว
❖ ห้ามสวมหมวกหน้ากากแว่นกันแดดหรื อแว่นตา
❖ ระวังอย่าแสดงสองใบหน้าบนหน้าจอ ลงทะเบียนทีละคน
❖ ขอแนะนาให้ผใู ้ ช้ที่สวมแว่นตาลงทะเบียนทั้งใบหน้าที่มีและไม่มีแว่นตา

⚫

คาแนะนาในการตรวจสอบใบหน้า
❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบหน้าปรากฏในคาแนะนาที่แสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์
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❖ บางครั้งการตรวจสอบสิ ทธิ์ อาจล้มเหลวเนื่องจากการเปลี่ยนแว่นตาที่สวมใส่ แล้วแว่นตาที่ใช้ขณะลงทะเบียนในกรณีน้ ีคุณอาจต้อง
ตรวจสอบใบหน้าของคุณด้วยแว่นตาที่สวมใส่ ก่อนหน้านี้ หากใบหน้าของคุณได้รับการลงทะเบียนโดยไม่มีแว่นตาคุณควรตรวจสอบ
ใบหน้าของคุณโดยไม่ตอ้ งใช้แว่นตาเพิ่มเติม
❖ หากส่วนหนึ่งของใบหน้าถูกปิ ดทับด้วยหมวกหน้ากากผ้าปิ ดตาหรื อแว่นกันแดดการรับรองความถูกต้องอาจล้มเหลวห้ามปกปิ ดใบหน้า
ปล่อยให้อุปกรณ์จดจาทั้งคิว้ และใบหน้า.

อินเทอร์เฟซสแตนด์บาย
หลังจากเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแล้วอินเทอร์เฟซสแตนด์บายต่อไปนี้ จะแสดงขึ้น:

 คลิก

เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการป้อนรหัสผูใ้ ช้.

 เมื่อไม่มีการตั้งค่าผูด้ ูแลระบบขั้นสูงในอุปกรณ์ให้แตะ
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 หลังจากเพิ่มผูด้ ูแลระบบระดับสู งในอุปกรณ์แล้วต้องมีการตรวจสอบของผูด้ ูแลระบบขั้นสู งก่อนที่จะเข้าสู่ ฟังก์ชนั เมนู
NOTE: เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ขอแนะนาให้ลงทะเบียนผูด้ ูแลระบบขั้นสู งในครั้งแรกที่คุณใช้อุปกรณ์.
 ★ตัวเลือกสถานะหมัดยังสามารถแสดงและใช้โดยตรงบนอินเทอร์เฟซสแตนด์บาย แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอนอกเหนือจากไอคอนและปุ่ มลัด
หกปุ่ มจะปรากฏบนหน้าจอดังแสดงในรู ปด้านล่าง:

 กดปุ่ มสถานะหมัดที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกสถานะการชกปัจจุบนั ของคุณซึ่งจะแสดงเป็ นสีเขียว.
NOTE: ตัวเลือกสถานะหมัดจะปิ ดโดยค่าเริ่ มต้นและจาเป็ นต้องเปลี่ยนเป็ นตัวเลือกอื่น อ้างถึง "7.4 ตัวเลือก Punch States" เพื่อรับตัวเลือกสถานะหมัดบน
หน้าจอสแตนด์บาย

แป้นพิมพ์เสมือนจริ ง

NOTE:
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อุปกรณ์รองรับการป้อนข้อมูลในภาษาจีนภาษาอังกฤษตัวเลขและสัญลักษณ์
 คลิก [En] เพื่อเปลี่ยนเป็ นแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ
 กด [123] เพื่อสลับไปยังแป้นพิมพ์ตวั เลขและสัญลักษณ์
 แตะ [ABC] เพื่อกลับไปที่แป้นพิมพ์ตวั อักษร
 แตะช่องป้อนข้อมูลแป้นพิมพ์เสมือนจะปรากฏขึ้น
 แตะ [ESC] เพื่อออกจากแป้นพิมพ์เสมือนจริ ง
โหมดการตรวจสอบ
1.5.1
⚫

การตรวจสอบใบหน้า
1: N การตรวจสอบใบหน้า

ในโหมดการตรวจสอบนี้อุปกรณ์จะเปรี ยบเทียบภาพใบหน้าที่เก็บรวบรวมกับข้อมูลใบหน้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในอุปกรณ์ ต่อไปนี้เป็ นข้อความแจ้งป๊
อปอัปของผลการเปรี ยบเทียบที่สาเร็ จ

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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⚫

1: 1 การตรวจสอบใบหน้า

ในโหมดการตรวจสอบนี้อุปกรณ์จะเปรี ยบเทียบใบหน้าที่กล้องถ่ายกับแม่แบบใบหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ID ผูใ้ ช้ที่ป้อน กด

บนอินเทอร์เฟซหลักและเข้า

สู่โหมดการตรวจสอบใบหน้า 1: 1 และป้อน ID ผูใ้ ช้แล้วแตะ [ตกลง]

หากผูใ้ ช้ลงทะเบียนรหัสผ่านและบัตรนอกเหนือจากใบหน้าและวิธีการตรวจสอบถูกตั้งค่าเป็ นรหัสผ่าน / การตรวจสอบใบหน้า / บัตรหน้าจอต่อไปนี้จะ
ปรากฏขึ้น เลือกไฟล์

ไอคอนเพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจสอบใบหน้า

หลังจากการตรวจสอบสาเร็จกล่องข้อความจะแสดงข้อความ "ยืนยันเรี ยบร้อยแล้ว" ดังที่แสดงด้านล่าง:

หากการยืนยันล้มเหลวระบบจะแจ้งว่า“ โปรดปรับตาแหน่งของคุณ!”

ห น้ า
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คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
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1.5.2
⚫

การตรวจสอบบัตร★
1: N Card Verification

โหมด 1: N Card Verification จะเปรี ยบเทียบหมายเลขบัตรในพื้นที่การเหนี่ยวนาการ์ดกับข้อมูลหมายเลขบัตรทั้งหมดที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์ ต่อไปนี้คือ
หน้าจอการตรวจสอบบัตร

⚫

1:1 Card Verification
โหมดการตรวจสอบบัตร 1: 1 จะเปรี ยบเทียบหมายเลขบัตรในพื้นที่การเหนี่ยวนาบัตรกับหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับ ID ผูใ้ ช้ของพนักงานที่

ลงทะเบียนในอุปกรณ์.
กดในอินเทอร์เฟซหลักเพื่อเปิ ดโหมดการตรวจสอบการ์ด 1: 1
ป้อน ID ผูใ้ ช้แล้วแตะ [ตกลง]

หากผูใ้ ช้ลงทะเบียนรหัสผ่านและใบหน้านอกเหนือจากบัตรของตนและวิธีการตรวจสอบถูกตั้งค่าเป็ นการยืนยันรหัสผ่าน / ใบหน้า / บัตรหน้าจอต่อไปนี้ จะ
ปรากฏขึ้น เลือกไฟล์

ห น้ า

ไอคอนเพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจสอบบัตร.

คู่มือการใช้งาน
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หลังจากการตรวจสอบสาเร็จกล่องข้อความจะแสดงข้อความ "ยืนยันเรี ยบร้อยแล้ว" ดังที่แสดงด้านล่าง:

1.5.3

การตรวจสอบรหัสผ่าน

อุปกรณ์จะเปรี ยบเทียบรหัสผ่านที่ป้อนกับรหัสผ่านที่ลงทะเบียนตาม ID ผูใ้ ช้ที่กาหนด
คลิก

บนหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจสอบรหัสผ่าน 1: 1 จากนั้นป้อน ID ผูใ้ ช้และกด [OK]

หากผูใ้ ช้ลงทะเบียนใบหน้าและบัตรนอกเหนือจากรหัสผ่านและวิธีการตรวจสอบถูกตั้งค่าเป็ นรหัสผ่าน / การยืนยันใบหน้า / บัตรหน้าจอต่อไปนี้ จะปรากฏ
ขึ้น
เลือกไฟล์

ห น้ า

ไอคอนเพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจสอบรหัสผ่าน

คู่มือการใช้งาน
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ป้อนรหัสผ่านแล้วกด [OK]

ต่อไปนี้คือหน้าจอแสดงผลหลังจากป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องและรหัสผ่านผิดตามลาดับ.
การยืนยันสาเร็ จ:

1.5.4

การยืนยันล้มเหลว:

การยืนยันแบบรวม

เพื่อความปลอดภัยและการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นอุปกรณ์มีตวั เลือกในการใช้วิธีการตรวจสอบหลายรู ปแบบ สามารถใช้ชุดค่าผสมการยืนยันที่แตกต่างกันได้
ทั้งหมด 9 ชุดดังที่แสดงด้านล่าง:

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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คาจากัดความสัญลักษณ์การยืนยันแบบรวม
Symbol

Definition

Explanation

/

หรื อ

วิธีน้ ีจะเปรี ยบเทียบการยืนยันที่ป้อนของบุคคลกับเทมเพลตการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้กบั รหัส
บุคลากรในอุปกรณ์

+

และ

วิธีน้ ีจะเปรี ยบเทียบการยืนยันที่ป้อนของบุคคลกับเทมเพลตการตรวจสอบทั้งหมดที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้กบั รหัสบุคลากร
ในอุปกรณ์

ขั้นตอนการตั้งค่าสาหรับโหมดการตรวจสอบแบบรวม
 การตรวจสอบแบบรวมต้องใช้บุคลากรในการลงทะเบียนวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกันทั้งหมด มิฉะนั้นพนักงานจะไม่สามารถตรวจสอบได้
สาเร็จผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแบบรวม.
 ตัวอย่างเช่นเมื่อพนักงานลงทะเบียนเฉพาะข้อมูลใบหน้าแต่โหมดการตรวจสอบอุปกรณ์ถูกตั้งค่าเป็ น "ใบหน้า + รหัสผ่าน" พนักงานจะไม่
สามารถดาเนินการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ได้.
 นี่เป็ นเพราะอุปกรณ์เปรี ยบเทียบเทมเพลตใบหน้าที่สแกนของบุคคลกับเทมเพลตการตรวจสอบที่ลงทะเบียน (ทั้งใบหน้าและรหัสผ่าน) ที่เก็บไว้
ก่อนหน้านี้กบั รหัสบุคลากรนั้นในอุปกรณ์
 แต่เนื่องจากพนักงานได้ลงทะเบียนเฉพาะใบหน้า แต่ไม่ได้ลงทะเบียนรหัสผ่านการตรวจสอบจะไม่เสร็ จสมบูรณ์และอุปกรณ์จะแสดงข้อความ
"การยืนยันล้มเหลว"

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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เมนูหลัก

2
กด

บนอินเทอร์เฟซสแตนด์บายเพื่อเข้าสู่เมนูหลักหน้าจอต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้น:

คาอธิบายฟังก์ชัน
Menu

Descriptions

การจัดการผูใ้ ช้

เพื่อเพิ่มแก้ไขดูและลบข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ช้

บทบาทของผูใ้ ช้

เพื่อกาหนดขอบเขตสิทธิ์ของบทบาทที่กาหนดเองและผูล้ งทะเบียนสาหรับผูใ้ ช้นนั่ คือสิ ทธิ์ในการใช้งานระบบ

คอมมิชชัน่

เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของอีเธอร์เน็ตการเชื่อมต่อพีซีเครื อข่ายไร้สายการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และการ
วินิจฉัยเครื อข่าย

ระบบ

เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ Date Time, Attendance, Face Parameter, Reset to factory และ USB
Upgrade

ปรับแต่ง

ในการปรับแต่งการตั้งค่าส่ วนติดต่อผูใ้ ช้, เสียง, ตารางเวลาระฆัง, ตัวเลือกสถานะหมัดและการตั้งค่าการแมปคียท์ างลัด

การจัดการข้อมูล

เพื่อลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุปกรณ์

การควบคุมการเข้าถึง

เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ของการล็อค

ตัวจัดการ USB

ในการอัปโหลดหรื อดาวน์โหลดข้อมูลเฉพาะโดยใช้ไดรฟ์ USB

การค้นหาผูเ้ ข้าร่ วม

หากต้องการสอบถามบันทึกการเข้าร่ วมที่ระบุให้ตรวจสอบรู ปถ่ายผูเ้ ข้าร่ วมและรู ปภาพ ATT ของบล็อกลิสต์

รหัสงาน

กาหนดประเภทงานที่แตกต่างกัน

การทดสอบอัตโนมัติ

เพื่อทดสอบโดยอัตโนมัติว่าแต่ละโมดูลทางานอย่างถูกต้องหรื อไม่รวมถึงหน้าจอ LCD, เสียง, กล้องถ่ายรู ปและนาฬิกา
แบบเรี ยลไทม์

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน

EFace10

ข้อมูลระบบ

เพื่อดูความจุขอ้ มูลและข้อมูลอุปกรณ์และเฟิ ร์มแวร์ของอุปกรณ์ปัจจุบนั

การจัดการผูใ้ ช้

3

การลงทะเบียนผูใ้ ช้
คลิก User Mgt. บนเมนูหลัก.

รหัสผูใ้ ช้และชื่อ

3.1.1

แตะผูใ้ ช้ใหม่ ป้อน ID ผูใ้ ช้และชื่อ

Notes:
1） ชื่อสามารถใช้อกั ขระได้สูงสุด 36 ตัว
2） ID ผู้ใช้ อาจประกอบด้ วย 1-9 หลักตามค่ าเริ่ มต้ น
3） ในระหว่างการลงทะเบียนครั้งแรกคุณสามารถแก้ไข ID ของคุณซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากการลงทะเบียน
4） หากข้อความ "ซ้ า!" ปรากฏขึ้นคุณต้องเลือก ID อื่นเนื่องจากมีรหัสผูใ้ ช้ที่ป้อนอยูแ่ ล้ว

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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บทบาทของผูใ้ ช้

3.1.2

บนอินเทอร์เฟซผูใ้ ช้ใหม่ให้แตะบทบาทผูใ้ ช้เพื่อตั้งค่าบทบาทสาหรับผูใ้ ช้เป็ นผูใ้ ช้ปกติหรื อผูด้ ูแลระบบขั้นสู ง
 ผู้ดูแลระบบขั้นสู ง: ผู้ดูแลระบบขั้นสู งเป็ นเจ้ าของสิ ทธิ์การจัดการทั้งหมดในอุปกรณ์
 ผู้ใช้ ทั่วไป:หากผู้ดูแลระบบระดับสู งได้ ลงทะเบียนไว้ แล้ วในอุปกรณ์ ผ้ ใู ช้ ทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์ในการจัดการระบบและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะการ
ตรวจสอบการรับรองความถูกต้ องเท่านั้น
 บทบาทที่กาหนดโดยผู้ใช้ :ผู้ใช้ ทั่วไปยังสามารถกาหนดบทบาทที่กาหนดเองด้ วยบทบาทที่กาหนดโดยผู้ใช้ ผ้ ูใช้ สามารถได้ รับอนุญาตให้ เข้ าถึง
ตัวเลือกเมนูต่างๆได้ ตามต้องการ

NOTE: หากบทบาทผูใ้ ช้ที่เลือกคือ Super Admin ผูใ้ ช้จะต้องผ่านการพิสูจน์ตวั ตนเพื่อเข้าถึงเมนูหลัก การรับรองความถูกต้องจะขึ้นอยูก่ บั วิธีการรับรอง
ความถูกต้องที่ผดู ้ ูแลระบบขั้นสู งได้ลงทะเบียนไว้ โปรดดูที่ 1.5 โหมดการตรวจสอบ
3.1.3

ใบหน้า

แตะใบหน้ าในอินเทอร์ เฟซผู้ใช้ ใหม่ เพื่อเข้ าสู่ หน้ าการลงทะเบียนใบหน้ า

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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 โปรดหันหน้าเข้าหากล้องและจัดตาแหน่งตัวเองให้ภาพใบหน้าของคุณอยูใ่ นกรอบไกด์สีขาวและอยูน่ ิ่ง ๆ ระหว่างการลงทะเบียนใบหน้า
 แถบความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นในขณะที่ลงทะเบียนใบหน้าและข้อความ“ ลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว” จะปรากฏขึ้นเมื่อแถบความคืบหน้าเสร็จ
สิ้น
 หากลงทะเบียนใบหน้าเรี ยบร้อยแล้วข้อความ“ ใบหน้าที่ซ้ ากัน” จะปรากฏขึ้น อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนมีดงั นี้ :

การ์ด★

3.1.4

แตะการ์ ดในอินเทอร์ เฟซผู้ใช้ ใหม่ เพื่อเข้ าสู่ หน้ าการลงทะเบียนการ์ ด.
 บนอินเทอร์เฟซการ์ดให้ปัดการ์ดใต้พ้ืนที่อ่านการ์ด การลงทะเบียนบัตรจะสาเร็ จ
 หากลงทะเบียนบัตรเรี ยบร้อยแล้วข้อความ“ บัตรซ้ า” จะปรากฏขึ้น อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนมีดงั นี้:

3.1.5

รหัสผ่าน

แตะรหัสผ่านในอินเทอร์ เฟซผู้ใช้ ใหม่เพื่อเข้ าสู่ หน้ าการลงทะเบียนรหัสผ่ าน.

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน

EFace10

 บนอินเทอร์เฟซรหัสผ่านป้อนรหัสผ่านที่ตอ้ งการแล้วป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยันแล้วแตะตกลง
 หากรหัสผ่านที่ป้อนใหม่แตกต่างจากรหัสผ่านที่ป้อนครั้งแรกอุปกรณ์จะแจ้งข้อความว่า "รหัสผ่านไม่ตรงกัน!" ซึ่งผูใ้ ช้ตอ้ งยืนยันรหัสผ่านอีก
ครั้ง

NOTE: รหัสผ่านอาจประกอบด้วย 1 ถึง 8 หลักตามค่าเริ่ มต้น

3.1.6

รู ปถ่ายของผูใ้ ช้

แตะที่ User Photo ในอินเทอร์ เฟซผู้ใช้ ใหม่ เพื่อไปที่หน้ าการลงทะเบียน User Photo.

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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 เมื่อผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียนด้วยภาพถ่ายพิสูจน์ตวั ตนสาเร็ จภาพถ่ายที่ลงทะเบียนจะปรากฏขึ้น
 แตะ User Photo เพื่อเปิ ดกล้องของอุปกรณ์จากนั้นแตะไอคอนกล้องเพื่อถ่ายภาพ ภาพที่ถ่ายจะแสดงที่มุมบนซ้ายของหน้าจอและกล้องจะเปิ ดขึ้น
อีกครั้งเพื่อถ่ายภาพใหม่หลังจากถ่ายภาพครั้งแรก
NOTE: ในขณะที่ลงทะเบียนใบหน้าระบบจะจับภาพเป็ นรู ปถ่ายของผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนภาพถ่ายของผูใ้ ช้ระบบจะตั้งค่าภาพที่ถ่าย
โดยอัตโนมัติขณะลงทะเบียนเป็ นภาพถ่ายเริ่ มต้น.
ค้นหาผูใ้ ช้
บนเมนูหลักแตะ User Mgt. แล้วแตะผูใ้ ช้ท้ งั หมดเพื่อค้นหาผูใ้ ช้.
 บนอินเทอร์เฟซผูใ้ ช้ท้ งั หมดให้แตะที่แถบค้นหาในรายชื่อผูใ้ ช้เพื่อป้อนคียเ์ วิร์ดที่ตอ้ งการ (โดยที่คียเ์ วิร์ดอาจเป็ น ID ผูใ้ ช้นามสกุลหรื อชื่อเต็ม)
จากนั้นระบบจะค้นหาข้อมูลผูใ้ ช้ที่เกี่ยวข้อง
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แก้ไขผูใ้ ช้
บนอินเทอร์เฟซผูใ้ ช้ท้งั หมดให้แตะที่ผใู ้ ช้ที่ตอ้ งการจากรายการแล้วแตะแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้

NOTE: กระบวนการแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้จะเหมือนกับการเพิม่ ผูใ้ ช้ใหม่ยกเว้นว่าไม่สามารถแก้ไข User ID ได้เมื่อแก้ไขผูใ้ ช้ กระบวนการโดยละเอียดอ้างถึง "3
การจัดการผูใ้ ช้"
ลบผูใ้ ช้
บนอินเทอร์เฟซผูใ้ ช้ท้งั หมดให้แตะผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการจากรายการแล้วแตะลบเพื่อลบผูใ้ ช้หรื อข้อมูลผูใ้ ช้เฉพาะออกจากอุปกรณ์บนอินเทอร์เฟซการลบให้แตะที่
การดาเนินการที่ตอ้ งการจากนั้นแตะตกลงเพื่อยืนยันการลบ.
ลบการดาเนินการ
ลบผู้ใช้ : ลบข้อมูลผูใ้ ช้ท้ งั หมด (ลบผูใ้ ช้ที่เลือกโดยรวม) ออกจากอุปกรณ์
ลบใบหน้ าเท่านั้น: ลบข้อมูลใบหน้าของผูใ้ ช้ที่เลือก
ลบรหัสผ่านเท่านั้น: ลบข้อมูลรหัสผ่านของผูใ้ ช้ที่เลือก
ลบรูปภาพของผู้ใช้ เท่ านั้น: ลบรู ปภาพของผูใ้ ช้ที่เลือก
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รู ปแบบการแสดงผล
ในเมนูหลักแตะ User Mgt. จากนั้นแตะ Display Style เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการตั้งค่า Display Style

รู ปแบบการแสดงผลทั้งหมดแสดงดังต่อไปนี้:
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สไตล์บรรทัดเดียว

สไตล์เส้นผสม
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บทบาทของผูใ้ ช้

4

บทบาทของผู้ใช้ อานวยความสะดวกในการกาหนดสิ ทธิ์เฉพาะบางอย่ างให้ กับผู้ใช้ บางรายตามข้ อกาหนด.
 บนเมนูหลักแตะบทบาทของผูใ้ ช้> บทบาทที่กาหนดโดยผูใ้ ช้เพื่อตั้งค่าสิ ทธิ์ที่ผใู ้ ช้กาหนด
 สามารถเพิ่มบทบาทที่กาหนดเองได้ท้ งั หมด 3 บทบาท เป็ นขอบเขตการทางานที่กาหนดเองของผูใ้ ช้.

 บนอินเทอร์เฟซบทบาทที่กาหนดโดยผูใ้ ช้ให้สลับเปิ ดใช้งานบทบาทที่กาหนดเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดใช้งานบทบาทที่ผใู ้ ช้กาหนด
 แตะที่ชื่อและป้อนชื่อที่กาหนดเองของบทบาท.

 จากนั้นแตะที่กาหนดบทบาทผูใ้ ช้และเลือกสิ ทธิ์ที่จาเป็ นเพื่อกาหนดให้กบั บทบาทใหม่จากนั้นแตะที่ปุ่มย้อนกลับ
 ระหว่างการกาหนดสิ ทธิ์ชื่อฟังก์ชนั่ เมนูหลักจะแสดงทางด้านซ้ายและเมนูยอ่ ยจะแสดงอยูท่ างด้านขวา
 ขั้นแรกให้แตะที่ชื่อฟังก์ชนั่ เมนูหลักที่ตอ้ งการจากนั้นเลือกเมนูยอ่ ยที่ตอ้ งการจากรายการที่ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงได้.

ห น้ า
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NOTE: หากเปิ ดใช้งานบทบาทผูใ้ ช้สาหรับอุปกรณ์ให้แตะที่ User Mgt > ผูใ้ ช้ใหม่> บทบาทผูใ้ ช้เพื่อกาหนดบทบาทที่สร้างขึ้นให้กบั ผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการ แต่หาก
ไม่มีผดู ้ ูแลระบบขั้นสูงที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์อุปกรณ์จะแจ้งว่า "โปรดลงทะเบียนผูด้ ูแลระบบขั้นสู งก่อน!" เมื่อเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั U s e r R o l e
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การตั้งค่าการสื่ อสาร

แตะ COMM บนเมนูหลักเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของอีเธอร์เน็ต, การเชื่อมต่อพีซี, เครื อข่ายไร้สาย, เซิร์ฟเวอร์คลาวด์และการวินิจฉัยเครื อข่าย

การตั้งค่าอีเธอร์เน็ต
เมื่ออุปกรณ์ต้องการสื่ อสารกับพีซีผ่านอีเธอร์ เน็ตคุณต้องกาหนดการตั้งค่าเครื อข่ายและตรวจสอบให้ แน่ ใจว่าอุปกรณ์ และพีซีเชื่ อมต่อกั บส่ วนเครื อข่าย
เดียวกัน
แตะอีเธอร์ เน็ตบน Comm อินเทอร์ เฟซการตั้งค่ าเพื่อกาหนดการตั้งค่า.

คาอธิบายฟังก์ชัน

ห น้ า
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ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย

IP Address

ที่อยู่ IP เริ่ มต้นคือ 192.168.1.201 สามารถแก้ไขได้ตามความพร้อมใช้งานของเครื อข่าย

Subnet Mask

Subnet Mask เริ่ มต้นคือ 255.255.255.0 สามารถแก้ไขได้ตามความพร้อมใช้งานของเครื อข่าย

Gateway

ที่อยูเ่ กตเวย์เริ่ มต้นคือ 0.0.0.0 สามารถแก้ไขได้ตามความพร้อมใช้งานของเครื อข่าย

DNS

ที่อยู่ DNS เริ่ มต้นคือ 0.0.0.0 สามารถแก้ไขได้ตามความพร้อมใช้งานของเครื อข่าย

TCP COMM. Port

ค่าพอร์ต TCP COMM เริ่ มต้นคือ 4370 สามารถแก้ไขได้ตามความพร้อมใช้งานของเครื อข่าย

DHCP

ย่อมาจาก Dynamic Host Configuration Protocol จัดสรรที่อยู่ IP แบบไดนามิกสาหรับไคลเอนต์ผา่ นเซิร์ฟเวอร์

แสดงในแถบสถานะ

สลับเพื่อตั้งค่าว่าจะแสดงไอคอนเครื อข่ายบนแถบสถานะหรื อไม่

การเชื่อมต่อพีซี
Comm Key อานวยความสะดวกในการปรับปรุ งความปลอดภัยของข้อมูลโดยตั้งค่าการสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์และพีซี เมื่อตั้งค่า Comm Key แล้วจะต้องใช้
รหัสผ่านการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กบั ซอฟต์แวร์พีซี.
แตะการเชื่อมต่อพีซีบน Comm อินเตอร์เฟซการตั้งค่าเพื่อกาหนดการตั้งค่าการสื่ อสาร.

คาอธิบายฟังก์ชัน
ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย

คีย์ Comm

รหัสผ่านเริ่ มต้นคือ 0 และสามารถเปลีย่ นได้ในภายหลัง

ID อุปกรณ์

Comm Key สามารถมีได้ต้งั แต่ 1-6 หลัก
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เครื อข่ายไร้สาย
อุปกรณ์มีโมดูล Wi-Fi ซึ่งสามารถติดตั้งภายในโมดูลอุปกรณ์หรื อเชื่อมต่อภายนอกได้
โมดูล Wi-Fi ช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi (Wireless Fidelity) และสร้างสภาพแวดล้อมเครื อข่ายไร้สาย Wi-Fi ถูกเปิ ดใช้งานโดยค่าเริ่ มต้นใน
อุปกรณ์ หากคุณไม่จาเป็ นต้องใช้เครื อข่าย Wi-Fi คุณสามารถสลับ Wi-Fi เพื่อปิ ดใช้งานปุ่ ม
แตะเครื อข่ายไร้สายบน Comm อินเทอร์เฟซการตั้งค่าเพื่อกาหนดการตั้งค่า Wi-Fi.
ค้นหาเครื อข่าย WIFI
 WIFI ถูกเปิ ดใช้งานในอุปกรณ์ตามค่าเริ่ มต้น สลับปุ่ มเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดใช้งาน WIFI
 เมื่อเปิ ด Wi-Fi แล้วอุปกรณ์จะค้นหา WIFI ที่ใช้ได้ภายในช่วงเครื อข่าย
 แตะที่ชื่อ Wi-Fi ที่ตอ้ งการจากรายการที่มีและป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องในอินเทอร์เฟซรหัสผ่านจากนั้นแตะเชื่อมต่อกับ WIFI (ตกลง)

แตะที่ฟิลด์รหัสผ่านเพื่อป้อนรหัสผ่านจากนั้นแตะที่เชื่อมต่อกับWIFI
(OK).

เปิ ดใช้ งาน WIFI: แตะที่เครื อข่ายที่ต้องการจากรายการเครื อข่ายที่
ค้นหา
 เมื่อเชื่อมต่อ WIFI สาเร็จอินเทอร์เฟซเริ่ มต้นจะแสดง Wi-Fi

เพิ่มเครื อข่าย WIFI ด้วยตนเอง
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นอกจากนี้ยงั สามารถเพิ่ม Wi-Fi ด้วยตนเองได้หาก Wi-Fi ที่ตอ้ งการไม่ปรากฏในรายการ.

แตะที่เพิ่มเครื อข่าย WIFI เพื่อเพิ่ม WIFI ด้วยตนเอง.

บนอินเทอร์เฟซนี้ให้ป้อนพารามิเตอร์เครื อข่าย WIFI (ต้องมีเครื อข่ายที่
เพิ่มเข้ามา)

NOTE: หลังจากเพิ่ม WIFI ด้วยตนเองสาเร็ จแล้วให้ทาตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อค้นหาชื่อ WIFI ที่เพิ่มเข้ามา คลิกที่นี่เพื่อดูกระบวนการค้นหาเครื อข่าย
WIFI.

การตั้งค่ าขั้นสู ง
บนอินเทอร์เฟซเครื อข่ายไร้สายให้แตะที่ข้ นั สู งเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องตามต้องการ
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คาอธิบายฟังก์ชนั
คาอธิบาย

ชื่ อฟังก์ชัน
DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) จะจัดสรรที่อยู่ IP แบบไดนามิกให้กบั ไคลเอ็นต์เครื อข่าย หากเปิ ดใช้
งาน DHCP จะไม่สามารถตั้งค่า IP ด้วยตนเองได้

IP Address

ที่อยู่ IP สาหรับเครื อข่าย WIFI ค่าเริ่ มต้นคือ 0.0.0.0 สามารถแก้ไขได้ตามความพร้อมใช้งานของเครื อข่าย

Subnet Mask

Subnet Mask เริ่ มต้นของเครื อข่าย WIFI คือ 255.255.255.0 สามารถแก้ไขได้ตามความพร้อมใช้งานของเครื อข่าย

Gateway

ที่อยูเ่ กตเวย์เริ่ มต้นคือ 0.0.0.0 สามารถแก้ไขได้ตามความพร้อมใช้งานของเครื อข่าย
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด์

แตะการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด์บน Comm อินเตอร์เฟซการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ADMS.

คาอธิบายฟังก์ชัน
ชื่ อฟังก์ชัน
เปิ ดใช้ งานชื่ อโดเมน
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ที่อยูเ่ ซิฟเวอร์

Description
เมื่อเปิ ดฟังก์ชนั นี้โหมดชื่อโดเมน“ http: // ... ” จะถูกใช้เช่น http://www.XYZ.com ในขณะที่“
XYZ” หมายถึงชื่อโดเมน
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ปิ ดการใช้ งานชื่ อ
โดเมน

ที่อยูเ่ ซิฟเวอร์

ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ ADMS

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์

พอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์ ADMS ใช้

เปิ ดใช้งานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ที่อยู่ IP และหมายเลขพอร์ตของพร็ อกซีเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าด้วยตนเองเมื่อเปิ ดใช้งานพร็ อกซี

HTTPS

ขึ้นอยูก่ บั HTTP การเข้ารหัสการส่งและการพิสูจน์ตวั ตนช่วยให้มนั่ ใจได้ถึงความปลอดภัยของ
กระบวนการส่ง

การวินิจฉัยเครื อข่าย
ช่วยในการตั้งค่าพารามิเตอร์การวินิจฉัยเครื อข่าย
แตะการวินิจฉัยเครื อข่ายใน Comm อินเทอร์เฟซการตั้งค่า ป้อนที่อยู่ IP ที่ตอ้ งวินิจฉัยแล้วแตะเริ่ มการทดสอบวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบว่าเครื อข่ายสามารถ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หรื อไม่.
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6

การตั้งค่าระบบ

ช่วยในการตั้งค่าพารามิเตอร์ระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเข้าถึงของอุปกรณ์
แตะระบบบนอินเทอร์เฟซเมนูหลักเพือ่ ไปที่ตวั เลือกเมนู .

วันเวลา
แตะวันที่เวลาบนอินเทอร์เฟซระบบเพื่อตั้งวันที่และเวลา
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 แตะ Manual Date and Time เพื่อตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเองแล้วแตะยืนยันเพื่อบันทึก
 แตะเวลา 24 ชัว่ โมงเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดรู ปแบบนี้ หากเปิ ดใช้งานให้เลือกรู ปแบบวันที่เพื่อตั้งค่ารู ปแบบวันที่เช่นวันที่ควรแสดงบนอุปกรณ์
 แตะเวลาออมแสงเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดฟังก์ชนั หากเปิ ดใช้งานให้แตะโหมดออมแสงเพื่อเลือกโหมดประหยัดแสงจากนั้นแตะตั้งค่าการประหยัดเวลา
กลางวันเพื่อตั้งเวลาเปลี่ยน

โหมดสัปดาห์


โหมดวันที่

เมื่อเรี ยกคืนการตั้งค่าจากโรงงานคุณสามารถเรี ยกคืนเวลา (24 ชัว่ โมง) และรู ปแบบวันที่ (YYYY-MM-DD) ได้ แต่ไม่สามารถเรี ยกคืนวันที่
และเวลาของอุปกรณ์ได้.

NOTE: ตัวอย่างเช่นผูใ้ ช้ต้ งั เวลาของอุปกรณ์ (18:35 ของวันที่ 15 มีนาคม 2019) เป็ น 18:30 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2020 หลังจากคืนค่าการตั้งค่าจาก
โรงงานแล้วเวลาของอุปกรณ์จะยังคงเป็ น 18:30 ของวันที่ 1 มกราคม , 2020.

การเข้าร่ วม
คลิกการเข้าร่ วมบนอินเทอร์เฟซระบบ.
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คาอธิบายฟังก์ชัน
ชื่อฟังก์ชนั

Description

ระยะเวลาการชกซ้ า (ม.)

ภายในช่วงเวลาที่กาหนด (หน่วย: นาที) บันทึกการเข้าร่ วมที่ซ้ ากันจะไม่ถูกสงวนไว้ (ค่าอยูใ่ นช่วง 1 ถึง 999999
นาที)

โหมดกล้อง

เลือกว่าจะจับภาพและบันทึกภาพสแนปชอตปัจจุบนั ระหว่างการตรวจสอบหรื อไม่ มี 5 โหมด:
ไม่มีรูปถ่าย: ไม่มีการถ่ายภาพระหว่างการตรวจสอบผูใ้ ช้
ถ่ายภาพไม่บนั ทึก: ถ่ายภาพ แต่ไม่ได้บนั ทึกระหว่างการตรวจสอบ
ถ่ายภาพและบันทึก: ภาพถ่ายจะถูกถ่ายและบันทึกไว้ระหว่างการตรวจสอบ
บันทึกในการตรวจสอบที่ประสบความสาเร็ จ: ภาพถ่ายจะถูกถ่ายและบันทึกไว้สาหรับการยืนยันแต่ละครั้งที่สาเร็ จ
บันทึกในการตรวจสอบที่ลม้ เหลว:
เท่านั้น
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แสดงรู ปภาพของผูใ้ ช้

เลือกว่าจะแสดงรู ปภาพของผูใ้ ช้หรื อไม่เมื่อผูใ้ ช้ผา่ นการตรวจสอบ

การแจ้งเตือนบันทึกการเข้าร่ วม

เมื่อพื้นที่บนั ทึกของการเข้าร่ วมถึงค่าขีด จากัด สู งสุ ดอุปกรณ์จะแสดงคาเตือนพื้นที่หน่วยความจาโดยอัตโนมัติ
ผูใ้ ช้อาจปิ ดใช้งานฟังก์ชนั หรื อตั้งค่าที่ถูกต้องระหว่าง 1 ถึง 9999

ข้อมูล ATT เป็ นระยะ

เมื่อบันทึกการเข้าร่ วมถึงความจุสูงสุ ดอุปกรณ์จะลบชุดของบันทึกการเข้าร่ วมเก่าโดยอัตโนมัติ
ผูใ้ ช้อาจปิ ดใช้งานฟังก์ชนั หรื อตั้งค่าที่ถูกต้องระหว่าง 1 ถึง 999

ภาพ ATT เป็ นระยะ

เมื่อภาพถ่ายการเข้าร่ วมถึงความจุสูงสุ ดอุปกรณ์จะลบชุดภาพถ่ายการเข้างานเก่าโดยอัตโนมัติ
ผูใ้ ช้อาจปิ ดใช้งานฟังก์ชนั หรื อตั้งค่าที่ถูกต้องระหว่าง 1 ถึง 99

รู ปภาพบล็อกลิสต์เป็ นระยะ ๆ

เมื่อรู ปภาพที่อยูใ่ นรายการบล็อกมีความจุสูงสุ ดอุปกรณ์จะลบชุดของรู ปภาพที่อยูใ่ นรายการบล็อกเก่าโดย
อัตโนมัติ
ผูใ้ ช้อาจปิ ดใช้งานฟังก์ชนั หรื อตั้งค่าที่ถูกต้องระหว่าง 1 ถึง 99.

หมดเวลารับรองความถูกต้อง

ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงข้อความยืนยันที่สาเร็จ
ค่าที่ใช้ได้: 1 ~ 9 วินาที
ระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการเปรี ยบเทียบเทมเพลตใบหน้า
ค่าที่ใช้ได้: 0 ~ 9 วินาที

ช่ วงการเปรียบเทียบใบหน้ า

พารามิเตอร์ใบหน้า
แตะใบหน้าบนอินเทอร์เฟซระบบเพื่อไปที่การตั้งค่าพารามิเตอร์ใบหน้า
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คาอธิบายฟังก์ชัน
ชื่อฟังก์ชนั
1: N ค่าเกณฑ์

คาอธิบาย
ภายใต้โหมดการตรวจสอบ 1: N การตรวจสอบจะประสบความสาเร็ จก็ต่อเมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างภาพ
ใบหน้าที่ได้มาและเทมเพลตใบหน้าที่ลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามากกว่าค่าที่ต้ งั ไว้
ค่าที่ถูกต้องอยูใ่ นช่วง 0 ถึง 100 ยิ่งเกณฑ์สูงอัตราการตัดสิ นผิดก็จะยิ่งต่าลงและอัตราการปฏิเสธก็จะสู งขึ้นและ
ในทางกลับกัน ขอแนะนาให้ต้ งั ค่าเริ่ มต้นเป็ น 47

ค่าเกณฑ์ 1: 1

ภายใต้โหมดการยืนยันแบบ 1: 1 การยืนยันจะสาเร็ จก็ต่อเมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างภาพใบหน้าที่ได้มาและเทม
เพลตใบหน้าของผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าที่ต้ งั ไว้
ค่าที่ถูกต้องอยูใ่ นช่วง 0 ถึง 100 ยิ่งเกณฑ์สูงอัตราการตัดสิ นผิดก็จะยิ่งต่าลงและอัตราการปฏิเสธก็จะสู งขึ้นและ
ในทางกลับกัน ขอแนะนาให้ต้งั ค่าเริ่ มต้นเป็ น 63

เกณฑ์การลงทะเบียนใบหน้า

ในระหว่างการลงทะเบียนใบหน้าจะใช้การเปรี ยบเทียบแบบ 1: N เพื่อกาหนดว่าผูใ้ ช้เคยลงทะเบียนมาก่อนหรื อไม่
เมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างภาพใบหน้าที่ได้มาและเทมเพลตใบหน้าที่ลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั
ไว้แสดงว่าใบหน้าได้รับการลงทะเบียนแล้ว.

ใบหน้ามุมลาด

เป็ นค่าเผื่อมุมพิทช์ของใบหน้าสาหรับการลงทะเบียนและเปรี ยบเทียบเทมเพลตใบหน้า
หากมุมพิทช์ของใบหน้าสูงเกินค่าที่ต้ งั ไว้อลั กอริ ทึมจะถูกกรองด้วยอัลกอริ ทึมนัน่ คือเทอร์มินลั เพิกเฉยทาให้ไม่มีการ
ลงทะเบียนและอินเทอร์เฟซการเปรี ยบเทียบ
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มุมการหมุนใบหน้า

เป็ นค่าเผื่อมุมการหมุนของใบหน้าสาหรับการลงทะเบียนและเปรี ยบเทียบเทมเพลตใบหน้า
หากมุมการหมุนของใบหน้าเกินค่าที่ต้ งั ไว้จะถูกกรองโดยอัลกอริ ทึมกล่าวคือไม่สนใจโดยเทอร์มินลั จึงไม่มีการ
เรี ยกใช้อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนและการเปรี ยบเทียบ

คุณภาพของภาพ

เป็ นคุณภาพของภาพสาหรับการลงทะเบียนและเปรี ยบเทียบใบหน้า ค่าที่สูงขึ้นจาเป็ นต้องมีภาพที่ชดั เจนขึ้น

ขนาดใบหน้าขั้นต่า

กาหนดขนาดใบหน้าขั้นต่าที่จาเป็ นสาหรับการลงทะเบียนและเปรี ยบเทียบใบหน้า
หากขนาดต่าสุ ดของภาพที่ถ่ายมีขนาดเล็กกว่าค่าที่ต้ งั ไว้ภาพนั้นจะถูกกรองออกและไม่รับรู ้ว่าเป็ นใบหน้า
ค่านี้ยงั สามารถตีความได้ว่าเป็ นระยะเปรี ยบเทียบใบหน้า ยิ่งบุคคลนั้นอยู่ห่างออกไปเท่าใดใบหน้าก็ยิ่งเล็กลงและ
จานวนพิกเซลของใบหน้าที่ได้รับจากอัลกอริ ทึมก็จะน้อยลง ดังนั้นการปรับพารามิเตอร์น้ ีสามารถปรับระยะการ
เปรี ยบเทียบใบหน้าที่ไกลที่สุดได้ เมื่อค่าเป็ น 0 ระยะการเปรี ยบเทียบใบหน้าจะไม่ จากัด.

ไฟ LED Triggered มูลค่า

ค่านี้ควบคุมการเปิ ดและปิ ดไฟ LED ยิ่งค่ามากไฟ LED จะเปิ ดหรื อปิ ดบ่อยขึ้น

ความไวในการตรวจจับการ
เคลื่อนไหว

ตั้งค่าสาหรับจานวนการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของกล้องที่เรี ยกว่าการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เป็ นไปได้ที่จะปลุก
เครื่ องจากโหมดสแตนด์บายไปยังอินเทอร์เฟซการเปรี ยบเทียบ
ค่ายิ่งมากระบบก็จะยิ่งมีความอ่อนไหวมากขึ้นเช่นหากตั้งค่าไว้มากขึ้นอินเทอร์เฟซการเปรี ยบเทียบจะเปิ ดใช้งานได้
อย่างง่ายดายมากและการตรวจจับการเคลื่อนไหวมักจะถูกทริ กเกอร์

การตรวจจับแบบสด

ตรวจจับความพยายามปลอมแปลงโดยใช้ภาพแสงที่มองเห็นได้เพื่อตรวจสอบว่าตัวอย่างแหล่งข้อมูลไบโอเมตริ กซ์ที่
ให้มานั้นเป็ นของคนจริ ง (มนุษย์ที่มีชีวิต) หรื อเป็ นตัวแทนที่ผิด

เกณฑ์การตรวจจับแบบสด

ช่วยในการตัดสิ นว่าภาพที่มองเห็นนั้นเป็ นบุคคลจริ งหรื อไม่ (มนุษย์ที่มีชีวิต) ยิ่งค่ามากประสิ ทธิภาพในการป้ องกัน
การปลอมแปลงก็จะยิ่งดีข้ นึ โดยใช้แสงที่มองเห็นได้

ป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้
NIR

ใช้การถ่ายภาพสเปกตรัมใกล้อินฟราเรดเพื่อระบุและป้องกันการโจมตีภาพถ่ายและวิดีโอปลอม

อัลกอริ ทึมใบหน้า

มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริ ทึมใบหน้าและหยุดการอัปเดตเทมเพลตใบหน้าชัว่ คราว

NOTE:

การปรับค่าแสงและพารามิเตอร์คุณภาพที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์

เปิ ดรับแสงภายใต้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่บริ การหลังการขายของ บริ ษทั ของเราเท่านั้น.
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รี เซ็ตเป็ นค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน
ฟังก์ชนั รี เซ็ตเป็ นค่าเริ่ มต้นจากโรงงานจะคืนค่าการตั้งค่าอุปกรณ์เช่นการตั้งค่าการสื่ อสารและการตั้งค่าระบบเป็ นการตั้งค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน (ฟังก์ชนั นี้จะ
ไม่ลา้ งข้อมูลผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียน)
แตะรี เซ็ตบนอินเทอร์เฟซระบบจากนั้นแตะตกลงเพื่อคืนค่าการตั้งค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน

USB อัพเกรด
ด้วยตัวเลือกนี้สามารถอัพเกรดเฟิ ร์มแวร์ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ไฟล์อพั เกรดบนดิสก์ USB ก่อนดาเนินการนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ ดิสก์ USB ลงใน
อุปกรณ์อย่างถูกต้องและมีไฟล์อพั เกรดที่ถูกต้อง
หากไม่มีการเสียบดิสก์ USB ระบบจะแจ้งข้อความต่อไปนี้หลังจากที่คุณแตะอัพเกรด USB บนอินเทอร์เฟซระบบ.

NOTE: หากต้องการไฟล์อพั เกรดโปรดติดต่อฝ่ ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา ไม่แนะนาให้อพั เกรดเฟิ ร์มแวร์ภายใต้สถานการณ์ปกติ
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ปรับแต่งการตั้งค่า

7

แตะปรับแต่งในอินเทอร์เฟซเมนูหลักเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าอินเทอร์เฟซเสี ยงกระดิ่งตัวเลือกสถานะหมัดและการแมปคียล์ ดั .

การตั้งค่าอินเทอร์เฟซ
แตะ User Interface บนอินเทอร์เฟซ Personalize เพื่อปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผลของอินเทอร์เฟซหลัก

คาอธิบายฟังก์ชนั
ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย

วอลล์เปเปอร์

ช่วยในการเลือกวอลเปเปอร์หน้าจอหลักตามความต้องการของผูใ้ ช้

ภาษา

ช่วยในการเลือกภาษาของอุปกรณ์

หมดเวลาหน้าจอเมนู

เมื่อไม่มีการทางานและเวลาเกินค่าที่ต้งั ไว้อุปกรณ์จะกลับไปที่อินเทอร์เฟซเริ่ มต้นโดยอัตโนมัติ
ฟังก์ชนั นี้สามารถปิ ดใช้งานหรื อตั้งค่าที่ตอ้ งการได้ระหว่าง 60 ถึง 99999 วินาที.

เวลาว่างในการนาเสนอสไลด์

เมื่อไม่มีการทางานและเวลาเกินค่าที่ต้งั ไว้สไลด์โชว์จะปรากฏขึ้น ฟังก์ชนั นี้สามารถปิ ดใช้งานได้หรื อคุณอาจตั้งค่า
ระหว่าง 3 ถึง 999 วินาที

การนาเสนอสไลด์

เป็ นช่วงเวลาในการสลับระหว่างภาพสไลด์โชว์ต่างๆ
ระหว่าง 3 ถึง 999 วินาที

ช่วงเวลา

ห น้ า

ฟังก์ชนั นี้สามารถปิ ดใช้งานได้หรื อคุณอาจกาหนดช่วงเวลา

คู่มือการใช้งาน
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เวลาว่างในการนอนหลับ (ม.)
รู ปแบบหน้าจอหลัก

หากเปิ ดใช้งานโหมดสลีปและเมื่อไม่มีการทางานในอุปกรณ์อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
กดปุ่ มหรื อนิ้วใดก็ได้เพื่อกลับสู่โหมดการทางานปกติ ฟังก์ชนั นี้สามารถปิ ดใช้งานหรื อตั้งค่าได้ภายใน 1-999 นาที.
ช่วยเลือกรู ปแบบหน้าจอหลักตามความต้องการของผูใ้ ช้

การตั้งค่าเสียง
แตะเสียงบนอินเทอร์เฟซปรับแต่งเพื่อกาหนดการตั้งค่าเสี ยง

คาอธิบายฟังก์ชัน
ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย

Voice Prompt

สลับเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดเสียงเตือนระหว่างการทางานของฟังก์ชนั

Touch Prompt

สลับเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดเสียงปุ่ มกด

Volume

ปรับระดับเสี ยงของอุปกรณ์ซ่ ึ งสามารถตั้งค่าได้ระหว่าง 0-100

ตารางเวลาระฆัง
แตะ Bell Schedules บนอินเทอร์เฟซ Personalize เพื่อกาหนดการตั้งค่า Bell.

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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กาหนดการระฆังใหม่
แตะ New Bell Schedule บนอินเทอร์เฟซ Bell Schedule เพื่อเพิ่มกาหนดการระฆังใหม่.

คาอธิบายฟังก์ชัน
ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย

สถานะกระดิ่ง

สลับเพื่อเปิ ดหรื อปิ ดสถานะกระดิ่ง

เวลาระฆัง

เมื่อตั้งเวลาที่ตอ้ งการแล้วอุปกรณ์จะสั่งให้กดกริ่ งโดยอัตโนมัติในช่วงเวลานั้น

ทาซ้ า

กาหนดจานวนการนับที่ตอ้ งการเพื่อทาซ้ าระฆังที่กาหนดไว้

เสียงเรี ยกเข้า

เลือกเสียงเรี ยกเข้า

ความล่าช้าของกระดิ่งภายใน

ตั้งเวลาเล่นซ้ าของกระดิ่งภายใน ค่าที่ใช้ได้อยูใ่ นช่วง 1 ถึง 999 วินาที

ตารางเวลาทั้งหมดของเบลล์
เมื่อกาหนดเวลาระฆังแล้วบนอินเทอร์ เฟซ Bell Schedules ให้ แตะ All Bell Schedules เพื่อดูระฆังที่กาหนดเวลาใหม่

ห น้ า
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ห น้ า

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
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แก้ไขระฆังตามกาหนดเวลา
บนอินเทอร์เฟซตารางระฆังทั้งหมดให้แตะที่ตารางเวลาระฆังที่ตอ้ งการแล้วแตะแก้ไขเพื่อแก้ไขตารางเวลาระฆังที่เลือกวิธีการแก้ไขจะเหมือนกับการเพิ่ม
กาหนดการระฆังใหม่.

ลบกระดิ่ง
บนอินเทอร์ เฟซตารางเวลาระฆังทั้งหมดให้ แตะตารางเวลาระฆังที่ต้องการแล้วแตะลบจากนั้นแตะใช่ เพื่อลบระฆังที่เลือก

ตัวเลือก Punch States
แตะ Punch States Options บนอินเทอร์เฟซ Personalize เพื่อกาหนดการตั้งค่า punch state.

ห น้ า
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ห น้ า

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
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คาอธิบายฟังก์ชัน
ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย
ปิ ด: ปิ ดใช้งานฟังก์ชนั่ สถานะหมัด และชุดคียส์ ถานะหมัดใต้เมนูการแมปคียท์ างลัดจะไม่ถูกต้อง
โหมดแมนนวล: สลับปุ่ มสถานะหมัดด้วยตนเองและปุ่ มสถานะหมัดจะหายไปหลังจากหมดเวลาสถานะหมัด
โหมดอัตโนมัติ:ปุ่ มสถานะหมัดจะเปลีย่ นเป็ นสถานะการชกเฉพาะโดยอัตโนมัติตามกาหนดการที่กาหนดไว้
ล่วงหน้าซึ่งสามารถตั้งค่าได้ในการแมปคียล์ ดั

โหมด Punch State

โหมดแมนนวลและอัตโนมัติ:อินเทอร์เฟซหลักจะแสดงปุ่ มสถานะหมัดสลับอัตโนมัติอย่างไรก็ตามผูใ้ ช้จะยังคง
สามารถเลือกทางเลือกที่เป็ นสถานะการเข้าร่ วมด้วยตนเองได้หลังจากหมดเวลาปุ่ มสถานะหมัดสลับด้วยตนเองจะ
กลายเป็ นปุ่ มสถานะหมัดสลับอัตโนมัติ
โหมดคงที่ด้วยตนเอง:หลังจากตั้งค่าปุ่ มสถานะหมัดด้วยตนเองเป็ นสถานะหมัดเฉพาะฟังก์ชนั จะยังคงไม่
เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเปลี่ยนด้วยตนเองอีกครั้ง
โหมดคงที่:แสดงเฉพาะปุ่ มสถานะหมัดคงที่ดว้ ยตนเองเท่านั้นที่จะแสดงขึ้น
การกดปุ่ มอื่น ๆ

ผูใ้ ช้ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะโดย

การแมปคียท์ างลัด
ผูใ้ ช้อาจกาหนดปุ่ มลัดสาหรับสถานะการเข้างานและปุ่ มการทางานบนอินเทอร์เฟซหลัก

ดังนั้นบนอินเทอร์เฟซหลักเมื่อกดปุ่ มลัดสถานะการเข้าร่ วมที่

เกี่ยวข้องหรื ออินเทอร์เฟซฟังก์ชนั จะแสดงโดยตรง
แตะ Shortcut Key Mappings บนอินเทอร์เฟซ Personalize เพื่อตั้งค่าปุ่ มลัดที่ตอ้ งการ

 บนอินเทอร์เฟซการแมปคียล์ ดั ให้แตะที่ปุ่มทางลัดที่ตอ้ งการเพื่อกาหนดการตั้งค่าปุ่ มทางลัด
 บนอินเทอร์เฟซปุ่ มลัด (นัน่ คือ“ ปุ่ มขึ้น”) ให้แตะฟังก์ชนั เพื่อตั้งค่ากระบวนการทางานของปุ่ มทางลัดไม่ว่าจะเป็ นปุ่ มสถานะหมัดหรื อปุ่ มฟังก์ชนั
 หากกาหนดปุ่ มทางลัดเป็ นปุ่ มฟังก์ชนั่ (เช่นผูใ้ ช้ใหม่ผใู ้ ช้ท้ งั หมด ฯลฯ ) การกาหนดค่าจะเสร็ จสิ้ นดังแสดงในภาพด้านล่าง.

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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 หากตั้งค่าปุ่ มทางลัดเป็ นปุ่ มสถานะหมัด (เช่นเช็คอินเช็คเอาต์ ฯลฯ ) จาเป็ นต้องตั้งค่าสถานะหมัด (ค่าที่ถูกต้อง 0 ~ 250) ชื่อ.
NOTE: เมื่อฟังก์ชนั่ ถูกตั้งค่าเป็ นไม่กาหนดอุปกรณ์จะไม่เปิ ดใช้งานคียส์ ถานะหมัด
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Data Management

On the Main Menu, tap Data Mgt. to delete the relevant data in the device.

ลบข้อมูล
แตะ Delete Data บน Data Mgt อินเทอร์เฟซเพื่อลบข้อมูลที่ตอ้ งการ.

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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คาอธิบายฟังก์ชัน
ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย

ลบข้อมูลการเข้าร่ วม

ในการลบบันทึกการเข้าร่ วมตามเงื่อนไข

ลบภาพถ่ายผูเ้ ข้าร่ วม

เพื่อลบภาพถ่ายการเข้างานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย

ลบรู ปภาพที่ถูกบล็อก

เพื่อลบรู ปภาพที่ถ่ายระหว่างการยืนยันล้มเหลว

ลบข้อมูลทั้งหมด

เพื่อลบข้อมูลและบันทึกการเข้าร่ วมของผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด

ลบบทบาทผูด้ ูแลระบบ

เพื่อลบสิ ทธิ์ของผูด้ ูแลระบบทั้งหมด

ลบรู ปภาพของผูใ้ ช้

เพื่อลบรู ปภาพของผูใ้ ช้ท้ งั หมดในอุปกรณ์

ลบภาพพื้นหลัง

เพื่อลบภาพพื้นหลังทั้งหมดในอุปกรณ์

ลบโปรแกรมรักษาหน้าจอ

เพื่อลบโปรแกรมรักษาหน้าจอในอุปกรณ์

NOTE: ผู้ใช้ สามารถเลือกลบทั้งหมดหรื อลบตามช่ วงเวลาเมื่อลบบันทึกการเข้ าร่ วมภาพถ่ ายการเข้ างานหรื อบล็อกรู ปภาพที่อยู่ในรายการ เมื่อเลือกลบตาม
ช่ วงเวลาคุณต้องกาหนดช่ วงเวลาเพื่อลบข้ อมูลทั้งหมดภายในเวลาที่กาหนด.

เลือกลบตามช่วงเวลา

ห น้ า

กาหนดช่วงเวลาแล้วคลิกตกลง.

คู่มือการใช้งาน
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การควบคุมการเข้าถึง
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ในเมนูหลักให้แตะ Access Control เพือ่ ตั้งเวลาการล็อก

ตัวเลือกการควบคุมการเข้าถึง
แตะตัวเลือกการควบคุมการเข้าถึงบนอินเทอร์เฟซการควบคุมการเข้าถึงเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ของการล็อกการควบคุมของเทอร์มินลั และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

คาอธิบายฟังก์ชัน
ชื่อฟังก์ชนั
ความล่าช้าในการล็อคประตู

คาอธิบาย
ระยะเวลาที่อุปกรณ์ควบคุมล็อคไฟฟ้าให้อยูใ่ นสถานะปลดล็อก
ค่าที่ถูกต้อง: 1 ~ 10 วินาที; 0 วินาทีแสดงถึงการปิ ดใช้งานฟังก์ชนั

ความล่าช้าของเซ็นเซอร์ประตู

สัญญาณเตือนจะดังขึ้นหากประตูไม่ปิดภายในเวลาที่กาหนด (Door Sensor Delay)
ค่าที่ถูกต้องของ Door Sensor Delay อยูใ่ นช่วง 1 ถึง 255 วินาที

ประเภทเซ็นเซอร์ประตู

เซนเซอร์มีสามประเภท: ไม่มี, เปิ ดปกติและปิ ดปกติ
ไม่มี: หมายความว่าเซ็นเซอร์ประตูไม่ได้ใช้งาน
เปิ ดตามปกติ: ประตูจะเปิ ดตลอดเวลาเมื่อเปิ ดไฟฟ้า
ปกติปิด: ประตูจะปิ ดตลอดเวลาเมื่อเปิ ดไฟฟ้า

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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ตัวจัดการ USB

คุณสามารถนาเข้าข้อมูลผูใ้ ช้รหัสงานและข้อมูลการเข้างานในอุปกรณ์เพื่อให้ตรงกับการเข้าร่ วมเพื่อประมวลผลโดยใช้ดิสก์ USB หรื อนาเข้าข้อมูลผูใ้ ช้และ
รหัสงานไปยังอุปกรณ์ลายนิ้วมืออื่นเพื่อสารองข้อมูล.
NOTE: ก่อนที่จะอัปโหลด / ดาวน์โหลดข้อมูลจาก / ไปยังดิสก์ USB ให้ใส่ดิสก์ USB ลงในช่องเสียบ USB ก่อน แตะตัวจัดการ USB บนอินเทอร์เฟซเมนู
หลัก

ดาวน์โหลด
แตะดาวน์โหลดบนอินเทอร์เฟซตัวจัดการ USB.

ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย

ข้อมูลการเข้าร่ วม

เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลการเข้างานในเวลาที่กาหนดลงในดิสก์ USB

ข้อมูลผูใ้ ช้

เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลผูใ้ ช้ท้ งั หมดจากอุปกรณ์ลงในดิสก์ USB

ภาพผูใ้ ช้

เพื่อดาวน์โหลดภาพถ่ายของผูใ้ ช้ท้ งั หมดจากอุปกรณ์ลงในดิสก์ USB

รู ปถ่ายผูเ้ ข้าร่ วม

ในการดาวน์โหลดภาพถ่ายการเข้าร่ วมทั้งหมดจากอุปกรณ์ลงในดิสก์ USB

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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รู ปภาพที่ถูกบล็อก

หากต้องการดาวน์โหลดรู ปภาพที่อยูใ่ นรายการบล็อกทั้งหมด (ภาพถ่ายที่ถ่ายหลังจากการตรวจสอบล้มเหลว) จาก
อุปกรณ์ลงในดิสก์ USB.
เพื่อบันทึกรหัสงานในอุปกรณ์ลงในดิสก์ USB

รหัสงาน
อัปโหลด

แตะอัปโหลดบนอินเทอร์เฟซตัวจัดการ USB

ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย

โปรแกรมรักษาหน้าจอ

ในการอัปโหลดโปรแกรมรักษาหน้าจอทั้งหมดจากดิสก์ USB ไปยังอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกอัปโหลดรู ปภาพที่
เลือกหรื ออัปโหลดรู ปภาพทั้งหมด ภาพจะปรากฏบนอินเทอร์เฟซหลักของอุปกรณ์เมื่ออัปโหลดแล้ว สร้าง
โฟลเดอร์ชื่อ "โฆษณา" ในไดเร็กทอรี รากของดิสก์ USB และใส่ รูปภาพโฆษณาในไดเร็กทอรี น้ ีก่อนอัปโหลด.

วอลล์เปเปอร์

ในการอัปโหลดภาพพื้นหลังทั้งหมดจากดิสก์ USB ไปยังอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกอัปโหลดรู ปภาพที่เลือกหรื อ
อัปโหลดรู ปภาพทั้งหมด ภาพจะปรากฏบนหน้าจอเมื่ออัปโหลด สร้างโฟลเดอร์ชื่อ "wallpaper" ในไดเร็กทอรี ราก
ของดิสก์ USB และใส่ ภาพถ่ายวอลเปเปอร์ในไดเร็ กทอรี น้ ีก่อนอัปโหลด

วันที่ของผูใ้ ช้

ในการอัปโหลดข้อมูลผูใ้ ช้ท้ งั หมดจากดิสก์ USB ไปยังอุปกรณ์

ภาพผูใ้ ช้

ในการอัปโหลดภาพถ่ายของผูใ้ ช้ท้งั หมดจากดิสก์ USB ไปยังอุปกรณ์

อัปโหลดรหัสงาน

ในการอัปโหลดรหัสงานจากดิสก์ USB ไปยังอุปกรณ์

ดาวน์โหลดตัวเลือก

แตะตัวเลือกดาวน์โหลดบนอินเทอร์เฟซตัวจัดการ USB.

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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ชื่อฟังก์ชนั
เข้ารหัสวันที่เข้าร่ วม

ลบข้อมูล ATT

คาอธิบาย
ข้อมูลการเข้าร่ วมจะถูกเข้ารหัสระหว่างการอัปโหลดและดาวน์โหลด

หลังจากดาวน์โหลดสาเร็ จข้อมูลการเข้าร่ วมในอุปกรณ์จะถูกลบ

การค้นหาผูเ้ ข้าร่ วม

11

เมื่อยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้แล้วบันทึกการเข้าร่ วมจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ ฟังก์ชนั นี้ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงได้.
คลิก Attendance Search บนอินเทอร์เฟซ Main Menu เพื่อค้นหา Attendance Record ที่ตอ้ งการ

ขั้นตอนการค้นหาภาพถ่ายผูเ้ ข้าร่ วมและบล็อกลิสต์คล้ายกับการค้นหาบันทึกการเข้าร่ วม ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างการค้นหา Attendance Record
บนอินเทอร์เฟซการค้นหาผูเ้ ข้าร่ วมให้แตะบันทึกการเข้าร่ วมเพื่อค้นหาเรกคอร์ดที่ตอ้ งการ.
ป้อน ID ผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการค้นหาและคลิกตกลง สาหรับบันทึกของผูใ้ ช้
ทั้งหมดให้คลิกตกลงโดยไม่ตอ้ งป้อน ID ผูใ้ ช้ใด ๆ

ห น้ า

เลือกช่วงเวลาที่ตอ้ งค้นหาบันทึก

คู่มือการใช้งาน
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เมื่อการค้นหาบันทึกสาเร็จให้แตะบันทึกที่ไฮไลต์เป็ นสีเขียวเพื่อดู
รายละเอียด.
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รู ปด้านล่างแสดงรายละเอียดของบันทึกที่เลือก.

รหัสงาน

เงินเดือนของพนักงานขึ้นอยูก่ บั บันทึกการเข้างาน พนักงานสามารถทางานได้มากกว่าหนึ่งประเภทซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามเวลา เนื่องจากค่าจ้างแตกต่าง
กันไปตามประเภทงานเทอร์มินลั FFR จึงจัดเตรี ยมพารามิเตอร์เพื่อระบุประเภทงานที่เกี่ยวข้องสาหรับบันทึกการเข้าร่ วมทุกครั้งเพื่ออานวยความสะดวกใน
การทาความเข้าใจสถานการณ์การเข้างานที่แตกต่างกันอย่างรวดเร็วในระหว่างการจัดการข้อมูลการเข้าร่ วม.
บนเมนูหลักแตะรหัสงานเพื่อตั้งรหัสงาน

เพิม่ รหัสงาน

คาอธิบายฟังก์ชัน

ชื่อฟังก์ชนั

ห น้ า

คาอธิบาย

คู่มือการใช้งาน

EFace10

ID

เป็ นรหัสดิจิทลั ของรหัสงาน ผูใ้ ช้อาจตั้งค่าที่ถูกต้องระหว่าง 1 ถึง 99999999

ชื่ อ

มันคือการตั้งชื่อรหัสงาน

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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รหัสงานทั้งหมด
คุณสามารถดูแก้ไขและลบรหัสงานในรหัสงานทั้งหมด ขั้นตอนการแก้ไขรหัสงานจะเหมือนกับการเพิ่มรหัสงานยกเว้นไม่อนุญาตให้แก้ไขรหัส.

ตัวเลือกรหัสงาน
ในการตั้งค่าว่าต้องป้อนรหัสงานหรื อไม่และต้องมีรหัสงานที่ป้อนระหว่างการตรวจสอบสิ ทธิ์หรื อไม่.

ในการตรวจสอบ 1: N หรื อ 1: 1 ระบบจะเปิ ดหน้าต่างต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ เลือกรหัส Word ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเพื่อยืนยันว่าสาเร็ จ

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน

EFace10

13

การทดสอบอัตโนมัติ

ในเมนูหลักให้แตะทดสอบอัตโนมัติเพื่อทดสอบโดยอัตโนมัติว่าโมดูลทั้งหมดในอุปกรณ์ทางานอย่างถูกต้องหรื อไม่รวมถึง LCD, เสียง, กล้องและนาฬิกา
แบบเรี ยลไทม์ (RTC)

คาอธิบายฟังก์ชัน
ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย

ทดสอบทั้งหมด

เพื่อทดสอบโดยอัตโนมัติว่า LCD, Audio, Camera และ RTC ทางานได้ตามปกติหรื อไม่

ทดสอบ LCD

ในการทดสอบการแสดงผลของหน้าจอ LCD โดยอัตโนมัติโดยการแสดงแถบสี ท้ งั หมดรวมทั้งสี ขาวบริ สุทธิ์และสี ดา
ล้วนเพื่อตรวจสอบว่าหน้าจอแสดงสี ได้อย่างถูกต้องหรื อไม่

ทดสอบเสียง

เพื่อทดสอบโดยอัตโนมัติว่าไฟล์เสียงที่จดั เก็บไว้ในเครื่ องสมบูรณ์หรื อไม่และคุณภาพเสียงดี

ทดสอบใบหน้า

เพื่อทดสอบว่ากล้องทางานอย่างถูกต้องหรื อไม่ให้ตรวจสอบภาพที่ถ่ายและพิจารณาว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรื อไม่

ทดสอบนาฬิกา RTC

เพื่อทดสอบ RTC อุปกรณ์จะตรวจสอบว่านาฬิกาทางานได้ตามปกติและแม่นยาหรื อไม่ดว้ ยนาฬิกาจับเวลา แตะหน้าจอ
เพื่อเริ่ มนับและกดอีกครั้งเพื่อหยุดการนับ

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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ข้อมูลระบบ

บนเมนูหลักแตะข้อมูลระบบเพื่อดูสถานะการจัดเก็บข้อมูลเวอร์ชนั ของอุปกรณ์และข้อมูลเฟิ ร์มแวร์ .

คาอธิบายฟังก์ชัน

ชื่อฟังก์ชนั

คาอธิบาย

ความจุของอุปกรณ์

แสดงที่เก็บข้อมูลผูใ้ ช้ของอุปกรณ์ปัจจุบนั รหัสผ่านใบหน้าและการ์ด★ที่เก็บข้อมูลผูด้ ูแลระบบบันทึกการเข้างานภาพถ่าย
การเข้างานและรายการบล็อกและภาพถ่ายของผูใ้ ช้

ข้อมูลอุปกรณ์

แสดงชื่อของอุปกรณ์หมายเลขประจาเครื่ องที่อยู่ MAC อัลกอริ ทึมใบหน้าข้อมูลเวอร์ชนั ข้อมูลแพลตฟอร์มผูผ้ ลิตและวันที่
ผลิต

ข้อมูลเฟิ ร์มแวร์

แสดงเวอร์ชนั เฟิ ร์มแวร์และข้อมูลเวอร์ชนั อื่น ๆ ของอุปกรณ์

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ ZKBioAccess IVS
ตั้งค่าที่อยูก่ ารสื่อสาร

⚫

ด้านอุปกรณ์
1. แตะ COMM > อีเธอร์ เน็ตในเมนูหลักเพื่อตั้งค่ าที่อยู่ IP และเกตเวย์ของอุปกรณ์
(หมายเหตุ: ที่อยู่ IP ควรสามารถสื่ อสารกับเซิ ร์ฟเวอร์ ZKBioAccess IVS โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในส่ วนเครื อข่ายเดียวกันกับที่อยู่เซิ ร์ฟเวอร์ )
2. ในเมนูหลักคลิก COMM > การตั้งค่ าเซิ ร์ฟเวอร์ คลาวด์ เพื่อตั้งค่ าที่อยู่เซิ ร์ฟเวอร์ และพอร์ ตเซิ ร์ฟเวอร์
ที่อยู่เซิ ร์ฟเวอร์ : ตั้งค่ าที่อยู่ IP เป็ นเซิ ร์ฟเวอร์ ZKBioAccess IVS
พอร์ ตเซิ ร์ฟเวอร์ : ตั้งค่ าพอร์ ตเซิ ร์ฟเวอร์ เป็ น ZKBioAccess IVS (ค่ าเริ่ มต้ นคือ 8088)

⚫

ด้านซอฟต์แวร์

เข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ ZKBioAccess IVS คลิก System> Communication> Communication Monitor เพื่อตั้งค่าพอร์ ตบริ การ ADMS ดังแสดงในรู ปด้านล่าง:

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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เพิม่ อุปกรณ์บนซอฟต์แวร์
เพิ่มอุปกรณ์โดยการค้นหา กระบวนการดังต่อไปนี้:
1.

คลิก Access Control> Device> Search Device เพื่อเปิ ดอินเทอร์ เฟซการค้ นหาในซอฟต์ แวร์ .

2.

คลิกค้ นหาจากนั้นจะขึน้ ข้อความ [Searching ……]

3.

หลังจากค้ นหารายการและจานวนตัวควบคุมการเข้าถึงทั้งหมดจะปรากฏขึน้ .

4. คลิก [เพิ่ม] ในคอลัมน์การดาเนินการหน้ าต่ างใหม่จะปรากฏขึน้ เลือกประเภทไอคอนพืน้ ที่และเพิ่มในระดับจากรายการแบบเลื่อนลงแต่ ละ
รายการแล้วคลิก [ตกลง] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ .

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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พิ่มบุคลากรในซอฟต์แวร์
1.

ห น้ า

คลิกบุคลากร> บุคคล> ใหม่:

คู่มือการใช้งาน
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2.

กรอกข้อมูลในฟิ ลด์ ที่จาเป็ นทั้งหมดแล้วคลิก [OK] เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ ใหม่ .

3.

คลิกการเข้าถึง> อุปกรณ์ > การควบคุมอุปกรณ์ > ซิ งโครไนซ์ ข้อมูลทั้งหมดไปยังอุปกรณ์ เพื่อซิ งโครไนซ์ ข้อมูลทั้งหมดไปยังอุปกรณ์ รวมถึงผู้ใช้
ใหม่ .

ห น้ า

คู่มือการใช้งาน
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ภาคผนวก 1
ข้อกาหนดของ Live Collection และการลงทะเบียนภาพใบหน้าที่มองเห็นได้
1） ขอแนะนาให้ ทาการลงทะเบียนในสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่มีแหล่งกาเนิดแสงที่เหมาะสมโดยไม่ให้ แสงที่ใบหน้ าน้ อยเกินไปหรื อแสงจ้ า
เกินไป
2） อย่าวางอุปกรณ์ ไปทางแหล่งกาเนิดแสงภายนอกเช่ นประตูหรื อหน้ าต่ างหรื อแหล่งกาเนิดแสงที่รุนแรงอื่น ๆ
3） ขอแนะนาให้ ลงทะเบียนเครื่ องแต่ งกายสีเข้ มนอกเหนือจากสีพืน้ หลัง
4） เปิ ดเผยใบหน้ าและหน้ าผากของคุณอย่ างเหมาะสมและอย่าให้ ผมคลุมหน้ าและคิว้
5） ขอแนะนาให้ แสดงสีหน้ าปกติ (ยิม้ เป็ นที่ยอมรั บได้ แต่ อย่ าหลับตาหรื อเอียงศีรษะไปยังทิศทางใด ๆ )
6） บุคคลที่มีแว่ นตาต้ องใช้ ภาพสองภาพโดยภาพหนึ่งมีแว่ นตาและอีกภาพหนึ่งไม่มีภาพเหล่านี้
7） อย่าสวมเครื่ องประดับเช่ นผ้าพันคอหรื อหน้ ากากที่อาจปิ ดปากหรื อคางของคุณ
8） โปรดหันหน้ าไปทางอุปกรณ์ จับภาพและค้ นหาใบหน้ าของคุณในพืน้ ที่จับภาพตามที่แสดงในภาพด้ านล่าง
9） อย่าใส่ ใบหน้ ามากกว่ าหนึ่งใบหน้ าในพืน้ ที่จับภาพ
10）

ห น้ า

แนะนาให้ ใช้ ระยะ 50 ซม. ถึง 80 ซม. ในการถ่ ายภาพ (ระยะสามารถปรั บได้ ขึน้ อยู่กับความสูงของร่ างกาย)

คู่มือการใช้งาน
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ข้อกาหนดสาหรับข้อมูลภาพใบหน้าดิจิทลั ที่มีแสงที่มองเห็นได้
ภาพถ่ายดิจิทลั ควรมีขอบตรงทาสีครึ่ งภาพโดยมีบุคคลเพียงคนเดียวและบุคคลนั้นควรไม่จดที่แผนที่และอยูใ่ นสภาพสบาย ๆ ผูท้ ี่สวมแว่นตาควรสวมแว่นตา
เพื่อถ่ายภาพ
ระยะสายตา

⚫

แนะนาให้ใช้ 200 พิกเซลขึ้นไปโดยมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 115 พิกเซล.
การแสดงออกทางสีหน้า

⚫

แนะนาให้ใช้ใบหน้าที่เป็ นกลางหรื อยิ้มและลืมตาอย่างเป็ นธรรมชาติ.
ท่าทางและนางฟ้า

⚫

มุมการหมุนในแนวนอนไม่ควรเกิน±10 °ความสูงไม่ควรเกิน±10 °และมุมการกดไม่ควรเกิน±10 °
อุปกรณ์เสริ ม

⚫

ไม่อนุญาตให้ใช้หน้ากากหรื อแว่นตาสี กรอบแว่นไม่ควรบังสายตาและไม่ควรสะท้อนแสง สาหรับผูท้ ี่มีกรอบแว่นตาหนาขอแนะนาให้ถ่ายภาพสองภาพ
โดยภาพหนึ่งมีแว่นตาและอีกภาพหนึ่งไม่มี.
ใบหน้า

⚫

ใบหน้าที่สมบูรณ์แบบด้วยโครงร่ างที่ชดั เจนสเกลจริ งแสงกระจายอย่างสม่าเสมอและไม่มีเงา
รู ปแบบภาพ

⚫

ควรอยูใ่ นรู ปแบบ BMP, JPG หรื อ JPEG.
ความต้องการข้อมูล

⚫

ควรปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่อไปนี้:
1） พืน้ หลังสีขาวพร้ อมเครื่ องแต่ งกายสีเข้ ม
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2） โหมดสีจริ ง 24 บิต
3） รูปภาพที่บีบอัดในรูปแบบ JPG ที่มีขนาดไม่เกิน 20kb
4） ความละเอียดควรอยู่ระหว่ าง 441 x 358 ถึง 1920 x 1080
5） มาตราส่ วนของศีรษะและลาตัวในแนวตั้งควรอยูใ่ นอัตราส่ วน 2: 1
6） ภาพถ่ายควรรวมไหล่ของผูถ้ ูกจับไว้ในระดับแนวนอนเดียวกัน
7） ดวงตาของผูถ้ ูกจับควรเปิ ดกว้างและมีม่านตาที่มองเห็นได้ชดั เจน
8） ควรใช้ใบหน้าที่เป็ นกลางหรื อยิม้ ไม่แนะนาให้แสดงฟัน
9） บุคคลที่ถกู ถ่ายควรมองเห็นได้ง่ายมีสีเป็ นธรรมชาติไม่มีเงาหรื อจุดแสงหรื อเงาสะท้อนที่ใบหน้าหรื อพื้นหลัง ระดับความคมชัดและความสว่าง
ควรเหมาะสม.

ภาคผนวก 2
คาชี้แจงสิ ทธิในความเป็ นส่ วนตัว
เรี ยนลูกค้า:
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ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์จดจาไบโอเมตริ กซ์แบบไฮบริ ดซึ่งออกแบบและผลิตโดย ZKTeco ในฐานะผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยีจดจาไบโอเมตริ กซ์ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกเรากาลังพัฒนาและวิจยั ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลาและพยายามปฏิบตั ิตามกฎหมายความเป็ นส่วนตัวของแต่ละประเทศที่ผลิ ตภัณฑ์
ของเราวางจาหน่าย.
เราประกาศว่า:
1. อุปกรณ์ จดจาลายนิ้วมือของผู้ใช้ ท้ังหมดของเราจับเฉพาะลักษณะเท่ านั้นไม่ ใช่ ภาพลายนิ้วมือและไม่ เกี่ยวข้ องกับการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัว
2. ไม่มีลักษณะลายนิ้วมือใด ๆ ที่เราจับได้สามารถนามาใช้ เพื่อสร้ างภาพของลายนิ้วมือดั้งเดิมขึน้ ใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความเป็ นส่ วนตัว
3. ในฐานะผู้ให้ บริการอุปกรณ์นี้เราจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้ อมสาหรับผลที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้ อุปกรณ์ นี้ของคุณ
4. หากคุณต้องการโต้แย้งประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนหรื อความเป็ นส่ วนตัวเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดต่อตัวแทนจาหน่ ายของคุณโดยตรง
อุปกรณ์ ลายนิ้วมือที่บังคับใช้ กฎหมายหรื อเครื่ องมือในการพัฒนาอื่น ๆ ของเราสามารถจับภาพต้ นฉบับของลายนิ้วมือของผู้ใช้ ได้ การดาเนินการนี้ถือเป็ น
การละเมิดสิทธิ์ของคุณหรื อไม่โปรดติดต่ อรัฐบาลของคุณหรื อผู้จัดหาอุปกรณ์ ข้นั สุ ดท้ าย ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ เราจะไม่ รับผิดชอบทางกฎหมาย
สุ ดท้ายนี้เราขอเน้ นย้าเพิ่มเติมว่าการจดจาไบโอเมตริกซ์ เป็ นเทคโนโลยีข้นั สู งที่จะถูกนาไปใช้ ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซการธนาคารการประกันภัยการพิจารณาคดี
และภาคส่ วนอื่น ๆ ในอนาคตอย่างแน่ นอน ทุกๆปี โลกต้ องสู ญเสี ยครั้งใหญ่ เนื่องจากลักษณะของรหัสผ่ านที่ไม่ ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ ไบโอเมตริกซ์ ทาหน้ าที่
ปกป้องตัวตนของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสู ง.
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การทางานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
"ระยะเวลาการใช้งานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม" ของผลิตภัณฑ์หมายถึงช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์น้ ีจะไม่ปล่อยสารพิษหรื อสารอันตราย
ใด ๆ เมื่อใช้ตามข้อกาหนดเบื้องต้นในคู่มือนี้
ระยะเวลาการใช้งานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้สาหรับผลิตภัณฑ์น้ ี ไม่รวมแบตเตอรี่ หรื อส่ วนประกอบอื่น ๆ ที่เสื่ อมสภาพได้
ง่ายและต้องเปลี่ยนเป็ นระยะ ระยะเวลาการใช้งานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของแบตเตอรี่ คือ 5 ปี
วัตถุอันตรายหรื อเป็ นพิษและปริมาณ
สาร / องค์ประกอบที่เป็ นอันตราย / เป็ นพิษ

Lead (Pb)

Mercury
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Hexavalent
chromium
(Cr6+)

Polybrominated
Biphenyls (PBB)

Polybrominated
Diphenyl Ethers
(PBDE)

Chip Resistor

×

○

○

○

○

○

Chip Capacitor

×

○

○

○

○

○

Chip Inductor

×

○

○

○

○

○

Diode

×

○

○

○

○

○

ESD component

×

○

○

○

○

○

Buzzer

×

○

○

○

○

○

Adapter

×

○

○

○

○

○

Screws

○

○

○

×

○

○

Component Name
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○บ่งชี้ว่าปริ มาณพิษทั้งหมดในวัสดุที่เป็ นเนื้อเดียวกันทั้งหมดต่ากว่าขีด จากัด ที่ระบุไว้ใน SJ / T 11363—2006.
×บ่งชี้ว่าปริ มาณพิษทั้งหมดในวัสดุที่เป็ นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเกินขีด จากัด ที่ระบุไว้ใน SJ / T 11363—2006.
Note: ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์น้ ี 80% ผลิตโดยใช้วสั ดุปลอดสารพิษและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ส่ วนประกอบที่มีสารพิษหรื อองค์ประกอบที่
เป็ นอันตรายจะรวมอยูด่ ว้ ยเนื่องจากข้อ จากัด ทางเศรษฐกิจหรื อทางเทคนิคในปัจจุบนั ซึ่งทาให้ไม่สามารถเปลี่ยนวัสดุหรื อองค์ประกอบที่ไ ม่เป็ น
พิษได้
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