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ขอบคุณท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑข์องเรา โปรดอ่านค าแนะน าอยา่งละเอียดก่อนด าเนินการ ปฏิบตัิตามค าแนะน าเหล่าน้ีเพื่อให้

แน่ใจว่าผลิตภณัฑท์ างานอยา่งถูกตอ้ง ภาพท่ีแสดงในคู่มือน้ีใชเ้พื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปท่ีเวบ็ไซตข์อง บริษทั ของเรา
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ลิขสิทธ์ิ© 2021 ZKTECO THAILAND CO., LTD. สงวนลิขสิทธ์ิ. 

หากไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก ZKTeco จะไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของคู่มือน้ีท่ีสามารถคดัลอกหรือส่งต่อไม่ว่าจะในรูปแบบใด

ก็ตาม ทุกส่วนของคู่มือน้ีเป็นของ ZKTeco และ บริษทั ยอ่ย (ต่อไปน้ีเรียกว่า "บริษทั " หรือ "ZKTeco") 

เคร่ืองหมายการคา้ 

  เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ ZKTeco เคร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในคู่มือน้ีเป็นของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้จ ากดัความรับผิดชอบ 

คู่มือน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ZKTeco ลิขสิทธ์ิในเอกสารภาพวาดและอ่ืน ๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้ืออุปกรณ์ท่ี 

ZKTeco จดัหาให้และเป็นทรัพยสิ์นของ ZKTeco ไม่ควรใชห้รือแบ่งปันเน้ือหาในท่ีน้ีโดยผูรั้บกบับุคคลท่ีสามโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 

ZKTeco 

เน้ือหาในคู่มือน้ีตอ้งอ่านโดยรวมก่อนเร่ิมการใชง้านและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีให้มา หากเน้ือหาส่วนใดของคู่มือดูเหมือนไม่ชดัเจนหรือไม่สมบูรณ์โปรด

ติดต่อ ZKTeco ก่อนเร่ิมใชง้านและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดงักล่าว 

เป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานและการบ ารุงรักษาท่ีน่าพอใจซ่ึงเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการและบ ารุงรักษามีความคุน้เคยกบัการออกแบบ

เป็นอยา่งดีและบุคลากรดงักล่าวไดรั้บการฝึกอบรมอย่างละเอียดในการใชง้านและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร / หน่วย / อุปกรณ์ จ าเป็นต่อไปส าหรับการท างาน

อยา่งปลอดภยัของเคร่ืองจกัร / หน่วย / อุปกรณ์ซ่ึงบุคลากรไดอ่้านท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามค าแนะน าดา้นความปลอดภยัท่ีมีอยูใ่นคู่มือ 

ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ใด ๆ ระหว่างขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของคู่มือน้ีกบัขอ้ก าหนดของสัญญาภาพวาดเอกสารค าแนะน าหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สัญญาเง่ือนไข / เอกสารของสัญญาจะมีผลเหนือกว่า เง่ือนไข / เอกสารเฉพาะของสัญญาจะมีผลบงัคบัใชต้ามล าดบัความส าคญั 

ZKTeco ไม่มีการรับประกนัการรับประกนัหรือการเป็นตวัแทนเก่ียวกบัความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใด ๆ ท่ีมอียูใ่นคู่มือน้ีหรือการแกไ้ขใด ๆ ท่ีท าใน

คู่มือน้ี ZKTeco ไม่ขยายการรับประกนัใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จ ากดั เพียงการรับประกนัการออกแบบความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมส าหรับ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
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ZKTeco ไม่รับผิดชอบต่อขอ้ผิดพลาดหรือการละเวน้ใด ๆ ในขอ้มูลหรือเอกสารท่ีอา้งอิงหรือเช่ือมโยงกบัคู่มือน้ี ความเส่ียงทั้งหมดเก่ียวกบัผลลพัธ์และ

ประสิทธิภาพท่ีไดรั้บจากการใชข้อ้มูลจะถูกสันนิษฐานโดยผูใ้ช้ 

ZKTeco จะไม่รับผิดชอบต่อผูใ้ชห้รือบุคคลท่ีสามส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยบงัเอิญผลท่ีตามมาทางออ้มพิเศษหรือท่ีเป็นแบบอยา่งซ่ึงรวมถึง แต่ไม ่

จ ากดั เพียงการสูญเสียทางธุรกิจการสูญเสียก าไรการหยดุชะงกัทางธุรกิจการสูญเสียขอ้มูลทางธุรกิจหรือใด ๆ การสูญเสียทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจากการ

เช่ือมต่อหรือเก่ียวขอ้งกบัการใชข้อ้มูลท่ีอยูใ่นหรืออา้งอิงโดยคู่มือน้ีแมว่้า ZKTeco จะไดรั้บค าแนะน าถึงความเป็นไปไดข้องความเสียหายดงักล่าวก็ตาม.  

คู่มือน้ีและขอ้มูลท่ีอยูใ่นนั้นอาจรวมถึงทางเทคนิคความไม่ถูกตอ้งอ่ืน ๆ หรือขอ้ผิดพลาดในการพิมพ ์ ZKTeco เปลี่ยนแปลงขอ้มูลในท่ีน้ีเป็นระยะซ่ึงจะ

รวมอยูใ่นการเพ่ิมเติม / การแกไ้ขคู่มือฉบบัใหม่ ZKTeco ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมลบแกไ้ขหรือแกไ้ขขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นคู่มือเป็นคร้ังคราวในรูปแบบของ

หนงัสือเวียนจดหมายบนัทึกยอ่ ฯลฯ เพ่ือการท างานท่ีดีขึ้นและความปลอดภยัของเคร่ือง / หน่วย / อุปกรณ์ การเพ่ิมเติมหรือการแกไ้ขดงักล่าวมีขึ้นเพ่ือการ

ปรับปรุง / การท างานท่ีดีขึ้นของเคร่ืองจกัร / หน่วย / อุปกรณ์และการแกไ้ขดงักล่าวจะไม่ให้สิทธ์ิในการเรียกร้องค่าชดเชยหรือความเสียหายใด ๆ ภายใต้

สถานการณ์ใด ๆ 

ZKTeco จะไม่รับผิดชอบใด ๆ (i) ในกรณีท่ีเคร่ือง / หน่วย / อุปกรณ์ท างานผิดปกติเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีมีอยูใ่นคู่มือน้ี (ii) ในกรณีท่ีมีการ

ท างานของเคร่ืองจกัร / หน่วย / อุปกรณ์เกินอตัราท่ีก าหนด (iii) ในกรณีการท างานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในสภาพท่ีแตกต่างจากเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น

คู่มือ 

สินคา้จะไดรั้บการอปัเดตเป็นคร้ังคราวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ดูขั้นตอนการด าเนินงานล่าสุดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ http://www.zkteco.com 

หากมีปัญหาใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑโ์ปรดติดต่อเรา 

บริษัท แซคเคเทคโค ไทย จ ากัด 

9/115 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ช้ัน 11 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 

เบอร์โทร : +662-719-9153 

หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสาขาทั่วโลกของเราโปรดไปที่ www.zkteco.co.th 
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เก่ียวกบั บริษทั 

ZKTeco เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตเคร่ืองอ่าน RFID และ Biometric (Fingerprint, Facial, Finger-vein) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอ ไดแ้ก่ ตวัอ่านและ

แผงควบคุมการเขา้ถึง, กลอ้งจดจ าใบหนา้ระยะใกลแ้ละระยะไกล, ตวัควบคุมการเขา้ถึงลิฟต ์ / พ้ืน, ประตูหมุน, ตวัควบคุมประตูระบบจดจ าป้ายทะเบียน 

(LPR) และผลิตภณัฑส์ าหรับผูบ้ริโภครวมถึงลายน้ิวมือท่ีใชแ้บตเตอร่ีและลอ็คประตูตวัอ่านใบหนา้ โซลูชนัการรักษาความปลอดภยัของเรามีหลายภาษา

และมีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า 18 ภาษา ท่ีโรงงานผลิตท่ีล ้าสมยัของ ZKTeco 700,000 ตารางฟุตท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO9001 เราควบคุม

การผลิตการออกแบบผลิตภณัฑก์ารประกอบช้ินส่วนและโลจิสติกส์ / การขนส่งทั้งหมดน้ีอยู่ภายใตห้ลงัคาเดียวกนั 

ผูก้่อตั้ง ZKTeco ไดรั้บการพิจารณาจากการวิจยัอิสระและการพฒันาขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งทางชีวภาพและการผลิต SDK การตรวจสอบความ

ถูกตอ้งทางชีวภาพซ่ึงในตอนแรกถูกน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในฟิลดก์ารรักษาความปลอดภยัพีซีและการตรวจสอบตวัตน ดว้ยการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง

ของการพฒันาและแอปพลิเคชนัในตลาดมากมายทีมงานจึงค่อยๆสร้างระบบนิเวศการตรวจสอบตวัตนและระบบนิเวศความปลอดภยัอจัฉริยะซ่ึงใชเ้ทคนิค

การตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ ดว้ยประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมการตรวจสอบความถูกตอ้งทางชีวภาพ ZKTeco ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 

2550 และตอนน้ีเป็นหน่ึงในองคก์รชั้นน าระดบัโลกในอุตสาหกรรมการตรวจสอบทางชีวภาพท่ีเป็นเจา้ของสิทธิบตัรต่างๆและไดรั้บเลือกให้เป็น National 

High-tech Enterprise เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกนั ผลิตภณัฑข์อง บริษทั ไดรั้บการคุม้ครองโดยสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา. 

เก่ียวกบัคู่มือ 

คู่มือน้ีแนะน าการใชง้านผลิตภณัฑ ์EFace10 

ตวัเลขทั้งหมดท่ีแสดงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นภาพประกอบเท่านั้น ตวัเลขในคู่มือน้ีอาจไม่ตรงกบัผลิตภณัฑ์จริงทุกประการ 

คุณสมบติัและพารามิเตอร์ของ★ไม่สามารถใชไ้ดใ้นทุกอุปกรณ์  
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อนุสัญญาเอกสาร 

ขอ้ก าหนดท่ีใชใ้นคู่มือน้ีมีดงัต่อไปน้ี: 

ขอ้ตกลง GUI 

ส าหรับซอฟต์แวร์ 

อนุสัญญา ค าอธิบาย 

แบบอักษรตัวหนา ใชเ้พื่อระบุช่ืออินเทอร์เฟซซอฟตแ์วร์เช่นตกลงยืนยนัยกเลิก 

> 

เมนูหลายระดบัจะถกูคัน่ดว้ยวงเล็บเหล่าน้ี ตวัอยา่งเช่นไฟล>์ สร้าง> โฟลเดอร์ 

ส าหรับอุปกรณ์ 

อนุสัญญา 
ค าอธิบาย 

< > 
ช่ือปุ่ มหรือคียส์ าหรับอุปกรณ์ ตวัอยา่งเช่นกด <OK> 

[ ] 

ช่ือหนา้ต่างรายการเมนูตารางขอ้มูลและช่ือฟิลด์อยูใ่นวงเล็บเหลี่ยม ตวัอยา่งเช่นป๊อปอปัหนา้ต่าง [ผูใ้ชใ้หม่]  

/ 

เมนูหลายระดบัจะถกูคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายทบั ตวัอยา่งเช่น [File / Create / Folder] 

 

สัญลกัษณ์ 

อนุสัญญา ค าอธิบาย 

 

น่ีเป็นนยัเก่ียวกบัการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้หรือให้ความส าคญักบัในคู่มือ 

 

ขอ้มูลทัว่ไปท่ีช่วยในการด าเนินการไดเ้ร็วขึ้น 

 

ขอ้มูลท่ีมีความส าคญั 

 

ระมดัระวงัเพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายหรือความผิดพลาด 

 

ขอ้ความหรือเหตุการณ์ท่ีเตือนถึงบางส่ิงบางอยา่งหรือเป็นตวัอยา่งท่ีควรระวงั 
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มาตรการดา้นความปลอดภยั 

ค าแนะน าดา้นล่างน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้แน่ใจว่าผูใ้ชส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งเพ่ือหลีกเลี่ยงอนัตรายหรือการสูญเสียทรัพยสิ์น ขอ้ควรระวงั

ต่อไปน้ีเพ่ือรักษาความปลอดภยัของผูใ้ชแ้ละป้องกนัความเสียหายใด ๆ โปรดอ่านอยา่งละเอียดก่อนการติดตั้ง. 

1. อ่านปฏิบัติตามและเก็บรักษาค าแนะน า - ค าแนะน าด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงานทั้งหมดต้องได้รับการอ่านและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

ก่อนที่จะน าอุปกรณ์เข้ารับบริการ 

2. อย่าเพิกเฉยต่อค าเตือน - ปฏิบัติตามค าเตือนทั้งหมดบนตัวเคร่ืองและในค าแนะน าการใช้งาน 

3. อุปกรณ์เสริม - ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะน าหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดอย่าใช้ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวัสดุที่ผู้ผลิต

แนะน า 

4. ข้อควรระวังในการติดตั้ง - อย่าวางอุปกรณ์นี้บนขาตั้งหรือโครงที่ไม่มั่นคง มันอาจตกและท าให้บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสและท าให้อุปกรณ์

เสียหายได้ 

5. บริการ - อย่าพยายามให้บริการหน่วยนี้ด้วยตนเอง การเปิดหรือถอดฝาปิดออกอาจท าให้คุณได้รับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายหรืออันตรายอ่ืน ๆ 

6. ความเสียหายที่ต้องเข้ารับบริการ - ถอดระบบออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หรือ DC หลักและส่งต่อเจ้าหน้าที่บริการภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้: 

 เมื่อสายไฟหรือการควบคุมการเช่ือมต่อไดรั้บผลกระทบ 

 เมื่อของเหลวใด ๆ หกหรือส่ิงของหล่นลงในระบบ 

 หากสัมผสักบัน ้าและ / หรือสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย (ฝนหิมะและอ่ืน ๆ ) 

 หากระบบไม่ท างานตามปกติภายใตค้ าแนะน าการใชง้าน. 

เพียงแค่เปลี่ยนการควบคุมท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการใชง้าน การปรับการควบคุมท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและตอ้งให้ช่าง

ผูช้  านาญการเพ่ือให้อุปกรณ์กลบัสู่การท างานปกติ 

7. ช้ินส่วนอะไหล่ - เม่ือจ าเป็นต้องเปลี่ยนช้ินส่วนช่างเทคนิคบริการจะต้องใช้ช้ินส่วนทดแทนที่จัดหาโดยซัพพลายเออร์เท่านั้น สารทดแทนที่ไม่ได้
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รับอนุญาตอาจท าให้เกิดการไหม้ไฟช็อตหรืออันตรายอ่ืน ๆ 

8. การตรวจสอบความปลอดภัย - เม่ือเสร็จส้ินการซ่อมบ ารุงหรืองานซ่อมในหน่วยขอให้ช่างเทคนิคบริการท าการตรวจสอบความปลอดภัยเพ่ือให้

แน่ใจว่าการท างานของเคร่ืองเป็นไปอย่างถูกต้อง 

9. แหล่งจ่ายไฟ - ใช้งานระบบจากรูปแบบแหล่งจ่ายไฟของฉลากเท่านั้น หากประเภทของแหล่งจ่ายไฟที่จะใช้ไม่ชัดเจนโปรดติดต่อตัวแทน

จ าหน่ายของคุณ 

10. ฟ้าผ่า - สามารถติดตั้งตัวน าฟ้าผ่าภายนอกเพ่ือป้องกันพายุไฟฟ้า หยุดการเพ่ิมพลังจากการท าลายระบบ. 

NOTE: ควรติดตั้งอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีท่ีมีการเขา้ถึง จ ากดั. 
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1 ค าแนะน าส าหรับการใชง้าน 

ก่อนท่ีจะเขา้สู่คุณสมบติัและฟังกช์นัของอุปกรณ์ขอแนะน าให้ท าความคุน้เคยกบัปัจจยัพ้ืนฐานดา้นล่างน้ี. 

 ท่ายืนการแสดงออกทางสีหนา้และท่าทางการยืน 

⚫ ระยะทางท่ีแนะน า 

 

⚫ ท่ายืนและการแสดงออกทางสีหนา้ท่ีแนะน า 

 

ท่ายืน           การแสดงออกทางสีหนา้ 

ขอแนะน าให้เวน้ระยะ ม. ระหว่างอปุกรณ์กบัผูใ้ชท้ี่มีความสูงอยูใ่นช่วง 

ม. ถงึ ม. ผูใ้ชอ้าจขยบัไปขา้งหนา้หรือขา้งหลงัเล็กนอ้ยเพือ่

ปรับปรุงการจดจ าตวัอกัษรของภาพใบหนา้ที่ถ่าย 
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NOTE: ในระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบโปรดรักษาสีหนา้และท่าทางท่ีเป็นธรรมชาติ 

 การลงทะเบียนใบหนา้ 

พยายามให้ใบหนา้อยูต่รงกลางหนา้จอระหว่างการลงทะเบียน โปรดหนัหนา้เขา้หากลอ้งและอยูน่ิ่ง ๆ ระหว่างการลงทะเบียนใบหนา้ หนา้จอควรมีลกัษณะ

ดงัน้ี: 

 

แกไ้ขการลงทะเบียนใบหนา้และวิธีการรับรองความถูกตอ้ง 

⚫ ค าแนะน าในการลงทะเบียนใบหนา้ 

❖ เมื่อลงทะเบียนใบหนา้ให้รักษาระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กบัใบหนา้ไวท่ี้ 40 ซม. ถึง 80 ซม. 

❖ ระวงัการแสดงออกทางสีหนา้ของคุณให้เป็นธรรมชาติและอยา่เปลี่ยน (ยิม้, วาดหนา้, ขยิบตา, ฯลฯ ) 

❖ หากคุณไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าบนหน้าจอการลงทะเบียนใบหนา้อาจใชเ้วลานานขึ้นหรืออาจลม้เหลว 

❖ ระวงัอยา่ให้ปิดตาหรือคิ้ว 

❖ ห้ามสวมหมวกหนา้กากแว่นกนัแดดหรือแว่นตา 

❖ ระวงัอยา่แสดงสองใบหนา้บนหนา้จอ ลงทะเบียนทีละคน 

❖ ขอแนะน าให้ผูใ้ชท่ี้สวมแว่นตาลงทะเบียนทั้งใบหนา้ท่ีมีและไม่มีแว่นตา 

 

⚫ ค าแนะน าในการตรวจสอบใบหนา้ 

❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบหนา้ปรากฏในค าแนะน าท่ีแสดงบนหนา้จอของอุปกรณ์ 
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❖ บางคร้ังการตรวจสอบสิทธ์ิอาจลม้เหลวเน่ืองจากการเปลี่ยนแว่นตาท่ีสวมใส่แลว้แว่นตาท่ีใชข้ณะลงทะเบียนในกรณีน้ีคุณอาจตอ้ง

ตรวจสอบใบหนา้ของคุณดว้ยแว่นตาท่ีสวมใส่ก่อนหนา้น้ี หากใบหนา้ของคุณไดรั้บการลงทะเบียนโดยไม่มีแว่นตาคุณควรตรวจสอบ

ใบหนา้ของคุณโดยไม่ตอ้งใชแ้ว่นตาเพ่ิมเติม 

❖ หากส่วนหน่ึงของใบหนา้ถูกปิดทบัดว้ยหมวกหนา้กากผา้ปิดตาหรือแว่นกนัแดดการรับรองความถูกตอ้งอาจลม้เหลวห้ามปกปิดใบหนา้

ปล่อยให้อุปกรณ์จดจ าทั้งคิ้วและใบหนา้. 

 

 

 

 

 

 

 อินเทอร์เฟซสแตนดบ์าย 

หลงัจากเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟแลว้อินเทอร์เฟซสแตนดบ์ายต่อไปน้ีจะแสดงขึ้น: 

 

 คลิก               เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซการป้อนรหสัผูใ้ช.้ 

 เมื่อไม่มีการตั้งค่าผูดู้แลระบบขั้นสูงในอุปกรณ์ให้แตะ               เพื่อไปท่ีเมนู 
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 หลงัจากเพ่ิมผูดู้แลระบบระดบัสูงในอุปกรณ์แลว้ตอ้งมีการตรวจสอบของผูดู้แลระบบขั้นสูงก่อนท่ีจะเขา้สู่ฟังกช์นัเมนู 

NOTE: เพ่ือความปลอดภยัของอุปกรณ์ขอแนะน าให้ลงทะเบียนผูดู้แลระบบขั้นสูงในคร้ังแรกท่ีคุณใชอุ้ปกรณ์. 

 ★ตวัเลือกสถานะหมดัยงัสามารถแสดงและใชโ้ดยตรงบนอินเทอร์เฟซสแตนดบ์าย แตะท่ีใดก็ไดบ้นหนา้จอนอกเหนือจากไอคอนและปุ่ มลดั

หกปุ่ มจะปรากฏบนหนา้จอดงัแสดงในรูปดา้นล่าง:   

 

 กดปุ่ มสถานะหมดัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเลือกสถานะการชกปัจจุบนัของคุณซ่ึงจะแสดงเป็นสีเขียว.  

NOTE: ตวัเลือกสถานะหมดัจะปิดโดยค่าเร่ิมตน้และจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนเป็นตวัเลือกอ่ืน อา้งถึง "7.4 ตวัเลือก Punch States" เพื่อรับตวัเลือกสถานะหมดับน

หนา้จอสแตนดบ์าย 

 

 

 แป้นพิมพเ์สมือนจริง 

 

NOTE: 
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อุปกรณ์รองรับการป้อนขอ้มูลในภาษาจีนภาษาองักฤษตวัเลขและสัญลกัษณ์ 

 คลิก [En] เพื่อเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพภ์าษาองักฤษ 

 กด [123] เพื่อสลบัไปยงัแป้นพิมพต์วัเลขและสัญลกัษณ์ 

 แตะ [ABC] เพื่อกลบัไปท่ีแป้นพิมพต์วัอกัษร 

 แตะช่องป้อนขอ้มูลแป้นพิมพเ์สมือนจะปรากฏขึ้น 

 แตะ [ESC] เพื่อออกจากแป้นพิมพเ์สมือนจริง  

 โหมดการตรวจสอบ  

1.5.1 การตรวจสอบใบหนา้ 

⚫ 1: N การตรวจสอบใบหนา้  

ในโหมดการตรวจสอบน้ีอุปกรณ์จะเปรียบเทียบภาพใบหนา้ท่ีเก็บรวบรวมกบัขอ้มูลใบหนา้ทั้งหมดท่ีลงทะเบียนไวใ้นอุปกรณ์ ต่อไปน้ีเป็นขอ้ความแจง้ป๊

อปอปัของผลการเปรียบเทียบท่ีส าเร็จ 
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⚫ 1: 1 การตรวจสอบใบหนา้  

ในโหมดการตรวจสอบน้ีอุปกรณ์จะเปรียบเทียบใบหนา้ท่ีกลอ้งถ่ายกบัแม่แบบใบหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ID ผูใ้ชท่ี้ป้อน กด            บนอินเทอร์เฟซหลกัและเขา้

สู่โหมดการตรวจสอบใบหนา้ 1: 1 และป้อน ID ผูใ้ชแ้ลว้แตะ [ตกลง] 

 

หากผูใ้ชล้งทะเบียนรหสัผา่นและบตัรนอกเหนือจากใบหนา้และวิธีการตรวจสอบถูกตั้งค่าเป็นรหสัผา่น / การตรวจสอบใบหนา้ / บตัรหนา้จอต่อไปน้ีจะ

ปรากฏขึ้น เลือกไฟล ์           ไอคอนเพ่ือเขา้สู่โหมดการตรวจสอบใบหนา้ 

 

หลงัจากการตรวจสอบส าเร็จกล่องขอ้ความจะแสดงขอ้ความ "ยืนยนัเรียบร้อยแลว้" ดงัท่ีแสดงดา้นล่าง:  

 

หากการยืนยนัลม้เหลวระบบจะแจง้ว่า“ โปรดปรับต าแหน่งของคุณ!” 
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1.5.2 การตรวจสอบบตัร★ 

⚫ 1: N Card Verification  

โหมด 1: N Card Verification จะเปรียบเทียบหมายเลขบตัรในพ้ืนท่ีการเหน่ียวน าการ์ดกบัขอ้มูลหมายเลขบตัรทั้งหมดท่ีลงทะเบียนในอุปกรณ์ ต่อไปน้ีคือ

หนา้จอการตรวจสอบบตัร 

 

⚫ 1:1 Card Verification  

โหมดการตรวจสอบบตัร 1: 1 จะเปรียบเทียบหมายเลขบตัรในพ้ืนท่ีการเหน่ียวน าบตัรกบัหมายเลขท่ีเก่ียวขอ้งกบั ID ผูใ้ชข้องพนกังานท่ี

ลงทะเบียนในอุปกรณ์. 

กดในอินเทอร์เฟซหลกัเพื่อเปิดโหมดการตรวจสอบการ์ด 1: 1 

ป้อน ID ผูใ้ชแ้ลว้แตะ [ตกลง] 

 

หากผูใ้ชล้งทะเบียนรหสัผา่นและใบหนา้นอกเหนือจากบตัรของตนและวิธีการตรวจสอบถูกตั้งค่าเป็นการยืนยนัรหสัผา่น / ใบหนา้ / บตัรหนา้จอต่อไปน้ีจะ

ปรากฏขึ้น เลือกไฟล ์           ไอคอนเพ่ือเขา้สู่โหมดการตรวจสอบบตัร. 
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หลงัจากการตรวจสอบส าเร็จกล่องขอ้ความจะแสดงขอ้ความ "ยืนยนัเรียบร้อยแลว้" ดงัท่ีแสดงดา้นล่าง:  

 

1.5.3 การตรวจสอบรหสัผา่น 

อุปกรณ์จะเปรียบเทียบรหสัผา่นท่ีป้อนกบัรหสัผา่นท่ีลงทะเบียนตาม ID ผูใ้ชท่ี้ก าหนด 

คลิก                   บนหนา้จอหลกัเพื่อเขา้สู่โหมดการตรวจสอบรหสัผา่น 1: 1 จากนั้นป้อน ID ผูใ้ชแ้ละกด [OK] 

 

หากผูใ้ชล้งทะเบียนใบหนา้และบตัรนอกเหนือจากรหสัผา่นและวิธีการตรวจสอบถูกตั้งค่าเป็นรหสัผา่น / การยืนยนัใบหนา้ / บตัรหนา้จอต่อไปน้ีจะปรากฏ

ขึ้น  

เลือกไฟล ์             ไอคอนเพ่ือเขา้สู่โหมดการตรวจสอบรหสัผา่น  
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ป้อนรหสัผา่นแลว้กด [OK] 

 

ต่อไปน้ีคือหนา้จอแสดงผลหลงัจากป้อนรหสัผา่นท่ีถูกตอ้งและรหสัผา่นผิดตามล าดบั. 

การยืนยนัส าเร็จ:        การยืนยนัลม้เหลว: 

      

 

1.5.4 การยืนยนัแบบรวม  

เพ่ือความปลอดภยัและการเขา้ถึงท่ีเพ่ิมขึ้นอุปกรณ์มีตวัเลือกในการใชวิ้ธีการตรวจสอบหลายรูปแบบ สามารถใชชุ้ดคา่ผสมการยืนยนัท่ีแตกต่างกนัได้

ทั้งหมด 9 ชุดดงัท่ีแสดงดา้นล่าง: 
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ค าจ ากดัความสัญลกัษณ์การยืนยนัแบบรวม 

Symbol Definition Explanation 

/ หรือ 
วิธีน้ีจะเปรียบเทียบการยืนยนัท่ีป้อนของบุคคลกบัเทมเพลตการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก็บไวก้่อนหนา้น้ีกบัรหสั
บุคลากรในอุปกรณ์ 

+ และ 
วิธีน้ีจะเปรียบเทียบการยืนยนัท่ีป้อนของบุคคลกบัเทมเพลตการตรวจสอบทั้งหมดท่ีเก็บไวก้่อนหนา้น้ีกบัรหสับุคลากร
ในอุปกรณ์ 

      

ขั้นตอนการตั้งค่าส าหรับโหมดการตรวจสอบแบบรวม 

 การตรวจสอบแบบรวมตอ้งใชบุ้คลากรในการลงทะเบียนวิธีการตรวจสอบท่ีแตกต่างกนัทั้งหมด มิฉะนั้นพนกังานจะไม่สามารถตรวจสอบได้

ส าเร็จผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแบบรวม. 

 ตวัอย่างเช่นเมื่อพนกังานลงทะเบียนเฉพาะขอ้มูลใบหนา้แต่โหมดการตรวจสอบอุปกรณ์ถูกตั้งค่าเป็น "ใบหนา้ + รหสัผา่น" พนกังานจะไม่

สามารถด าเนินการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ได.้ 

 น่ีเป็นเพราะอุปกรณ์เปรียบเทียบเทมเพลตใบหนา้ท่ีสแกนของบุคคลกบัเทมเพลตการตรวจสอบท่ีลงทะเบียน (ทั้งใบหนา้และรหสัผา่น) ท่ีเก็บไว้

ก่อนหนา้น้ีกบัรหสับุคลากรนั้นในอุปกรณ์ 

 แต่เน่ืองจากพนกังานไดล้งทะเบียนเฉพาะใบหนา้ แต่ไม่ไดล้งทะเบียนรหสัผ่านการตรวจสอบจะไม่เสร็จสมบูรณ์และอุปกรณ์จะแสดงขอ้ความ 

"การยืนยนัลม้เหลว" 
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2 เมนูหลกั 

กด            บนอินเทอร์เฟซสแตนดบ์ายเพ่ือเขา้สู่เมนูหลกัหนา้จอต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้น:  

 

ค าอธิบายฟังก์ชัน 

Menu  Descriptions 

การจดัการผูใ้ช ้ เพ่ือเพ่ิมแกไ้ขดูและลบขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้ช ้

บทบาทของผูใ้ช ้ เพ่ือก าหนดขอบเขตสิทธ์ิของบทบาทท่ีก าหนดเองและผูล้งทะเบียนส าหรับผูใ้ชน้ัน่คือสิทธ์ิในการใชง้านระบบ 

คอมมิชชัน่ เพ่ือตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งของอีเธอร์เน็ตการเช่ือมต่อพีซีเครือข่ายไร้สายการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวดแ์ละการ

วินิจฉยัเครือข่าย 

ระบบ เพ่ือตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ ไดแ้ก่ Date Time, Attendance, Face Parameter, Reset to factory และ USB 

Upgrade 

ปรับแต่ง ในการปรับแต่งการตั้งค่าส่วนติดต่อผูใ้ช,้ เสียง, ตารางเวลาระฆงั, ตวัเลือกสถานะหมดัและการตั้งค่าการแมปคียท์างลดั 

การจดัการขอ้มูล เพ่ือลบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในอุปกรณ์ 

การควบคุมการเขา้ถึง เพ่ือตั้งค่าพารามิเตอร์ของการลอ็ค 

ตวัจดัการ USB ในการอปัโหลดหรือดาวน์โหลดขอ้มูลเฉพาะโดยใชไ้ดรฟ์ USB 

การคน้หาผูเ้ขา้ร่วม หากตอ้งการสอบถามบนัทึกการเขา้ร่วมท่ีระบุให้ตรวจสอบรูปถ่ายผูเ้ขา้ร่วมและรูปภาพ ATT ของบลอ็กลิสต ์

รหสังาน ก าหนดประเภทงานท่ีแตกต่างกนั 

การทดสอบอตัโนมติั เพื่อทดสอบโดยอตัโนมติัว่าแต่ละโมดูลท างานอยา่งถูกตอ้งหรือไม่รวมถึงหน้าจอ LCD, เสียง, กลอ้งถ่ายรูปและนาฬิกา

แบบเรียลไทม ์
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ขอ้มูลระบบ เพื่อดูความจุขอ้มูลและขอ้มูลอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ปัจจุบนั 

3 การจดัการผูใ้ช ้

 การลงทะเบียนผูใ้ช ้

คลิก User Mgt. บนเมนูหลกั. 

 

3.1.1 รหสัผูใ้ชแ้ละช่ือ 

แตะผูใ้ชใ้หม่ ป้อน ID ผูใ้ชแ้ละช่ือ 

      

Notes:  

1） ช่ือสามารถใชอ้กัขระไดสู้งสุด 36 ตวั 

2） ID ผู้ใช้อาจประกอบด้วย 1-9 หลักตามค่าเร่ิมต้น 

3） ในระหว่างการลงทะเบียนคร้ังแรกคุณสามารถแกไ้ข ID ของคุณซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขไดห้ลงัจากการลงทะเบียน 

4） หากขอ้ความ "ซ ้า!" ปรากฏขึ้นคุณตอ้งเลือก ID อ่ืนเน่ืองจากมีรหสัผูใ้ชท่ี้ป้อนอยูแ่ลว้ 
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3.1.2 บทบาทของผูใ้ช ้

บนอินเทอร์เฟซผูใ้ชใ้หม่ให้แตะบทบาทผูใ้ชเ้พ่ือตั้งค่าบทบาทส าหรับผูใ้ชเ้ป็นผูใ้ชป้กติหรือผูดู้แลระบบขั้นสูง 

 ผู้ดูแลระบบขั้นสูง: ผู้ดูแลระบบขั้นสูงเป็นเจ้าของสิทธ์ิการจัดการทั้งหมดในอุปกรณ์ 

 ผู้ใช้ทั่วไป:หากผู้ดูแลระบบระดับสูงได้ลงทะเบียนไว้แล้วในอุปกรณ์ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์ในการจัดการระบบและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะการ

ตรวจสอบการรับรองความถูกต้องเท่านั้น 

 บทบาทที่ก าหนดโดยผู้ใช้:ผู้ใช้ทั่วไปยังสามารถก าหนดบทบาทที่ก าหนดเองด้วยบทบาทที่ก าหนดโดยผู้ใช้ผู้ใช้สามารถได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

ตัวเลือกเมนูต่างๆได้ตามต้องการ 

 

NOTE: หากบทบาทผูใ้ชท่ี้เลือกคือ Super Admin ผูใ้ชจ้ะตอ้งผา่นการพิสูจน์ตวัตนเพ่ือเขา้ถึงเมนูหลกั การรับรองความถูกตอ้งจะขึ้นอยูก่บัวิธีการรับรอง

ความถูกตอ้งท่ีผูดู้แลระบบขั้นสูงไดล้งทะเบียนไว ้โปรดดูท่ี 1.5 โหมดการตรวจสอบ 

3.1.3 ใบหนา้ 

แตะใบหน้าในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใหม่เพ่ือเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนใบหน้า 
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 โปรดหนัหนา้เขา้หากลอ้งและจดัต าแหน่งตวัเองให้ภาพใบหนา้ของคุณอยูใ่นกรอบไกดสี์ขาวและอยูน่ิ่ง ๆ ระหว่างการลงทะเบียนใบหนา้ 

 แถบความคืบหนา้จะปรากฏขึ้นในขณะท่ีลงทะเบียนใบหนา้และขอ้ความ“ ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้” จะปรากฏขึ้นเมื่อแถบความคืบหนา้เสร็จ

ส้ิน 

 หากลงทะเบียนใบหนา้เรียบร้อยแลว้ขอ้ความ“ ใบหนา้ท่ีซ ้ากนั” จะปรากฏขึ้น อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนมีดงัน้ี: 

 

 

3.1.4 การ์ด★ 

แตะการ์ดในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใหม่เพ่ือเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนการ์ด.  

 บนอินเทอร์เฟซการ์ดให้ปัดการ์ดใตพ้ื้นท่ีอ่านการ์ด การลงทะเบียนบตัรจะส าเร็จ 

 หากลงทะเบียนบตัรเรียบร้อยแลว้ขอ้ความ“ บตัรซ ้า” จะปรากฏขึ้น อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนมีดงัน้ี: 

 

3.1.5 รหสัผา่น 

แตะรหัสผ่านในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใหม่เพ่ือเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนรหัสผ่าน.  
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 บนอินเทอร์เฟซรหสัผ่านป้อนรหสัผา่นท่ีตอ้งการแลว้ป้อนอีกคร้ังเพ่ือยืนยนัแลว้แตะตกลง 

 หากรหสัผา่นท่ีป้อนใหม่แตกต่างจากรหสัผา่นท่ีป้อนคร้ังแรกอุปกรณ์จะแจง้ขอ้ความว่า "รหสัผา่นไม่ตรงกนั!" ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งยืนยนัรหสัผา่นอีก

คร้ัง 

 

NOTE: รหสัผา่นอาจประกอบดว้ย 1 ถึง 8 หลกัตามค่าเร่ิมตน้ 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 รูปถ่ายของผูใ้ช ้

แตะที่ User Photo ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใหม่เพ่ือไปที่หน้าการลงทะเบียน User Photo. 
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 เมื่อผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนดว้ยภาพถ่ายพิสูจน์ตวัตนส าเร็จภาพถ่ายท่ีลงทะเบียนจะปรากฏขึ้น 

 แตะ User Photo เพ่ือเปิดกลอ้งของอุปกรณ์จากนั้นแตะไอคอนกลอ้งเพ่ือถ่ายภาพ ภาพท่ีถ่ายจะแสดงท่ีมุมบนซา้ยของหนา้จอและกลอ้งจะเปิดขึ้น

อีกคร้ังเพ่ือถ่ายภาพใหม่หลงัจากถ่ายภาพคร้ังแรก  

NOTE: ในขณะท่ีลงทะเบียนใบหนา้ระบบจะจบัภาพเป็นรูปถ่ายของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั หากคุณไม่ไดล้งทะเบียนภาพถ่ายของผูใ้ชร้ะบบจะตั้งค่าภาพท่ีถ่าย

โดยอตัโนมติัขณะลงทะเบียนเป็นภาพถ่ายเร่ิมตน้.  

 คน้หาผูใ้ช ้

บนเมนูหลกัแตะ User Mgt. แลว้แตะผูใ้ชท้ั้งหมดเพ่ือคน้หาผูใ้ช.้ 

 บนอินเทอร์เฟซผูใ้ชท้ั้งหมดให้แตะท่ีแถบคน้หาในรายช่ือผูใ้ชเ้พ่ือป้อนคียเ์วิร์ดท่ีตอ้งการ (โดยท่ีคียเ์วิร์ดอาจเป็น ID ผูใ้ชน้ามสกุลหรือช่ือเต็ม) 

จากนั้นระบบจะคน้หาขอ้มูลผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้ง 

       

  



EFace10                                                                  คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 แกไ้ขผูใ้ช ้

บนอินเทอร์เฟซผูใ้ชท้ั้งหมดให้แตะท่ีผูใ้ชท่ี้ตอ้งการจากรายการแลว้แตะแกไ้ขเพ่ือแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้

         

NOTE: กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชจ้ะเหมือนกบัการเพ่ิมผูใ้ชใ้หม่ยกเวน้ว่าไม่สามารถแกไ้ข User ID ไดเ้มื่อแกไ้ขผูใ้ช ้กระบวนการโดยละเอียดอา้งถึง "3 

การจดัการผูใ้ช"้ 

 ลบผูใ้ช ้

บนอินเทอร์เฟซผูใ้ชท้ั้งหมดให้แตะผูใ้ชท่ี้ตอ้งการจากรายการแลว้แตะลบเพ่ือลบผูใ้ชห้รือขอ้มูลผูใ้ชเ้ฉพาะออกจากอุปกรณ์บนอินเทอร์เฟซการลบให้แตะท่ี

การด าเนินการท่ีตอ้งการจากนั้นแตะตกลงเพ่ือยืนยนัการลบ. 

ลบการด าเนินการ 

ลบผู้ใช้: ลบขอ้มูลผูใ้ชท้ั้งหมด (ลบผูใ้ชท่ี้เลือกโดยรวม) ออกจากอุปกรณ์ 

ลบใบหน้าเท่านั้น: ลบขอ้มูลใบหนา้ของผูใ้ชท่ี้เลือก 

ลบรหัสผ่านเท่านั้น: ลบขอ้มูลรหสัผา่นของผูใ้ชท่ี้เลือก 

ลบรูปภาพของผู้ใช้เท่านั้น: ลบรูปภาพของผูใ้ชท่ี้เลือก 
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 รูปแบบการแสดงผล 

ในเมนูหลกัแตะ User Mgt. จากนั้นแตะ Display Style เพ่ือเขา้สู่อินเทอร์เฟซการตั้งค่า Display Style 

 

 

รูปแบบการแสดงผลทั้งหมดแสดงดงัต่อไปน้ี: 
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สไตลบ์รรทดัเดียว                                                                         รูปแบบหลายบรรทดั 

 

สไตลเ์ส้นผสม 
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4 บทบาทของผูใ้ช ้

บทบาทของผู้ใช้อ านวยความสะดวกในการก าหนดสิทธ์ิเฉพาะบางอย่างให้กับผู้ใช้บางรายตามข้อก าหนด. 

 บนเมนูหลกัแตะบทบาทของผูใ้ช>้ บทบาทท่ีก าหนดโดยผูใ้ชเ้พ่ือตั้งค่าสิทธ์ิท่ีผูใ้ชก้ าหนด 

 สามารถเพ่ิมบทบาทท่ีก าหนดเองไดท้ั้งหมด 3 บทบาท เป็นขอบเขตการท างานท่ีก าหนดเองของผูใ้ช.้ 

 

 บนอินเทอร์เฟซบทบาทท่ีก าหนดโดยผูใ้ชใ้ห้สลบัเปิดใชง้านบทบาทท่ีก าหนดเพื่อเปิดหรือปิดใชง้านบทบาทท่ีผูใ้ชก้ าหนด 

 แตะท่ีช่ือและป้อนช่ือท่ีก าหนดเองของบทบาท. 

 

 จากนั้นแตะท่ีก าหนดบทบาทผูใ้ชแ้ละเลือกสิทธ์ิท่ีจ าเป็นเพ่ือก าหนดให้กบับทบาทใหม่จากนั้นแตะท่ีปุ่ มยอ้นกลบั 

 ระหว่างการก าหนดสิทธ์ิช่ือฟังกช์ัน่เมนูหลกัจะแสดงทางดา้นซา้ยและเมนูยอ่ยจะแสดงอยูท่างดา้นขวา 

 ขั้นแรกใหแ้ตะท่ีช่ือฟังกช์ัน่เมนูหลกัท่ีตอ้งการจากนั้นเลือกเมนูยอ่ยท่ีตอ้งการจากรายการท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงได.้ 
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NOTE: หากเปิดใชง้านบทบาทผูใ้ชส้ าหรับอุปกรณ์ให้แตะท่ี User Mgt > ผูใ้ชใ้หม่> บทบาทผูใ้ชเ้พ่ือก าหนดบทบาทท่ีสร้างขึ้นให้กบัผูใ้ชท่ี้ตอ้งการ แต่หาก

ไม่มีผูดู้แลระบบขั้นสูงท่ีลงทะเบียนในอุปกรณ์อุปกรณ์จะแจง้ว่า "โปรดลงทะเบียนผูดู้แลระบบขั้นสูงก่อน!" เมื่อเปิดใชง้านฟังกช์นั U s e r  R o l e 

 

 

5 การตั้งค่าการส่ือสาร 

แตะ COMM บนเมนูหลกัเพ่ือตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งของอีเธอร์เน็ต, การเช่ือมต่อพีซี, เครือข่ายไร้สาย, เซิร์ฟเวอร์คลาวดแ์ละการวินิจฉยัเครือข่าย 

 

 การตั้งค่าอีเธอร์เน็ต 

เม่ืออุปกรณ์ต้องการส่ือสารกับพีซีผ่านอีเธอร์เน็ตคุณต้องก าหนดการตั้งค่าเครือข่ายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และพีซีเช่ือมต่อกับส่วนเครือข่าย

เดียวกัน 

แตะอีเธอร์เน็ตบน Comm อินเทอร์เฟซการตั้งค่าเพ่ือก าหนดการตั้งค่า.  

      

ค าอธิบายฟังก์ชัน 
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ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

IP Address ท่ีอยู ่IP เร่ิมตน้คือ 192.168.1.201 สามารถแกไ้ขไดต้ามความพร้อมใชง้านของเครือข่าย 

Subnet Mask Subnet Mask เร่ิมตน้คือ 255.255.255.0 สามารถแกไ้ขไดต้ามความพร้อมใชง้านของเครือข่าย 

Gateway ท่ีอยูเ่กตเวยเ์ร่ิมตน้คือ 0.0.0.0 สามารถแกไ้ขไดต้ามความพร้อมใชง้านของเครือข่าย 

DNS ท่ีอยู ่DNS เร่ิมตน้คือ 0.0.0.0 สามารถแกไ้ขไดต้ามความพร้อมใชง้านของเครือข่าย 

TCP COMM. Port ค่าพอร์ต TCP COMM เร่ิมตน้คือ 4370 สามารถแกไ้ขไดต้ามความพร้อมใชง้านของเครือข่าย 

DHCP ยอ่มาจาก Dynamic Host Configuration Protocol จดัสรรท่ีอยู ่IP แบบไดนามิกส าหรับไคลเอนตผ์า่นเซิร์ฟเวอร์ 

แสดงในแถบสถานะ สลบัเพ่ือตั้งค่าว่าจะแสดงไอคอนเครือข่ายบนแถบสถานะหรือไม่ 

 การเช่ือมต่อพีซี 

Comm Key อ านวยความสะดวกในการปรับปรุงความปลอดภยัของขอ้มูลโดยตั้งค่าการส่ือสารระหว่างอุปกรณ์และพีซี เมื่อตั้งค่า Comm Key แลว้จะตอ้งใช้

รหสัผา่นการเช่ือมต่อเพื่อเช่ือมต่ออุปกรณ์กบัซอฟตแ์วร์พีซี.  

แตะการเช่ือมต่อพีซีบน Comm อินเตอร์เฟซการตั้งค่าเพ่ือก าหนดการตั้งค่าการส่ือสาร.  

 

ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

คีย ์Comm รหสัผา่นเร่ิมตน้คือ 0 และสามารถเปลีย่นไดใ้นภายหลงั 

ID อุปกรณ์ Comm Key สามารถมีไดต้ั้งแต่ 1-6 หลกั 
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 เครือข่ายไร้สาย 

 อุปกรณ์มีโมดูล Wi-Fi ซ่ึงสามารถติดตั้งภายในโมดูลอุปกรณ์หรือเช่ือมต่อภายนอกได ้

โมดูล Wi-Fi ช่วยให้สามารถรับส่งขอ้มูลผา่น Wi-Fi (Wireless Fidelity) และสร้างสภาพแวดลอ้มเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ถกูเปิดใชง้านโดยค่าเร่ิมตน้ใน

อุปกรณ์ หากคุณไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้ครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถสลบั Wi-Fi เพื่อปิดใชง้านปุ่ ม 

แตะเครือข่ายไร้สายบน Comm อินเทอร์เฟซการตั้งค่าเพ่ือก าหนดการตั้งค่า Wi-Fi. 

ค้นหาเครือข่าย WIFI 

 WIFI ถูกเปิดใชง้านในอุปกรณ์ตามค่าเร่ิมตน้ สลบัปุ่ มเพ่ือเปิดหรือปิดใชง้าน WIFI 

 เมื่อเปิด Wi-Fi แลว้อุปกรณ์จะคน้หา WIFI ท่ีใชไ้ดภ้ายในช่วงเครือข่าย 

 แตะท่ีช่ือ Wi-Fi ท่ีตอ้งการจากรายการท่ีมีและป้อนรหสัผา่นท่ีถูกตอ้งในอินเทอร์เฟซรหสัผา่นจากนั้นแตะเช่ือมต่อกบั WIFI (ตกลง) 

  

เปิดใช้งาน WIFI: แตะที่เครือข่ายที่ต้องการจากรายการเครือข่ายที่

ค้นหา 

      

แตะท่ีฟิลดร์หสัผา่นเพ่ือป้อนรหสัผ่านจากนั้นแตะท่ีเช่ือมต่อกบัWIFI 

(OK). 

 เมื่อเช่ือมต่อ WIFI ส าเร็จอินเทอร์เฟซเร่ิมตน้จะแสดง Wi-Fi  logo. 

 

 

เพ่ิมเครือข่าย WIFI ด้วยตนเอง 
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นอกจากน้ียงัสามารถเพ่ิม Wi-Fi ดว้ยตนเองไดห้าก Wi-Fi ท่ีตอ้งการไม่ปรากฏในรายการ. 

 

แตะท่ีเพ่ิมเครือข่าย WIFI เพ่ือเพ่ิม WIFI ดว้ยตนเอง. 

      

บนอินเทอร์เฟซน้ีให้ป้อนพารามิเตอร์เครือข่าย WIFI (ตอ้งมีเครือข่ายท่ี
เพ่ิมเขา้มา) 

NOTE: หลงัจากเพ่ิม WIFI ดว้ยตนเองส าเร็จแลว้ให้ท าตามขั้นตอนเดียวกนัเพ่ือคน้หาช่ือ WIFI ท่ีเพ่ิมเขา้มา คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูกระบวนการคน้หาเครือข่าย 

WIFI. 

 

 

 

 

การตั้งค่าขั้นสูง 

บนอินเทอร์เฟซเครือข่ายไร้สายให้แตะท่ีขั้นสูงเพ่ือตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งตามตอ้งการ 
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ค าอธิบายฟังกช์นั 

ช่ือฟังก์ชัน ค าอธิบาย 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) จะจดัสรรท่ีอยู ่ IP แบบไดนามิกให้กบัไคลเอน็ตเ์ครือข่าย หากเปิดใช้

งาน DHCP จะไม่สามารถตั้งค่า IP ดว้ยตนเองได ้

IP Address ท่ีอยู ่IP ส าหรับเครือข่าย WIFI ค่าเร่ิมตน้คือ 0.0.0.0 สามารถแกไ้ขไดต้ามความพร้อมใชง้านของเครือข่าย 

Subnet Mask Subnet Mask เร่ิมตน้ของเครือข่าย WIFI คือ 255.255.255.0 สามารถแกไ้ขไดต้ามความพร้อมใชง้านของเครือข่าย 

Gateway  ท่ีอยูเ่กตเวยเ์ร่ิมตน้คือ 0.0.0.0 สามารถแกไ้ขไดต้ามความพร้อมใชง้านของเครือข่าย 

 การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด ์

แตะการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวดบ์น Comm อินเตอร์เฟซการตั้งค่าเพ่ือเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ ADMS. 

 

 

ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังก์ชัน Description 

เปิดใช้งานช่ือโดเมน 
ท่ีอยูเ่ซิฟเวอร์ เมื่อเปิดฟังกช์นัน้ีโหมดช่ือโดเมน“ http: // ... ” จะถูกใชเ้ช่น http://www.XYZ.com ในขณะท่ี“ 

XYZ” หมายถึงช่ือโดเมน 
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ปิดการใช้งานช่ือ

โดเมน 

ท่ีอยูเ่ซิฟเวอร์ ท่ีอยู ่IP ของเซิร์ฟเวอร์ ADMS 

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ พอร์ตท่ีเซิร์ฟเวอร์ ADMS ใช ้

เปิดใชง้านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ท่ีอยู ่IP และหมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งค่าดว้ยตนเองเมื่อเปิดใชง้านพร็อกซี 

HTTPS ขึ้นอยูก่บั HTTP การเขา้รหสัการส่งและการพิสูจน์ตวัตนช่วยให้มัน่ใจไดถ้ึงความปลอดภยัของ

กระบวนการส่ง 

 การวินิจฉยัเครือข่าย 

ช่วยในการตั้งค่าพารามิเตอร์การวินิจฉัยเครือข่าย 

แตะการวินิจฉยัเครือข่ายใน Comm อินเทอร์เฟซการตั้งค่า ป้อนท่ีอยู ่ IP ท่ีตอ้งวินิจฉยัแลว้แตะเร่ิมการทดสอบวินิจฉยัเพ่ือตรวจสอบว่าเครือข่ายสามารถ

เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ไดห้รือไม่. 
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6 การตั้งค่าระบบ 

ช่วยในการตั้งค่าพารามิเตอร์ระบบท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเขา้ถึงของอุปกรณ์ 

แตะระบบบนอินเทอร์เฟซเมนูหลกัเพือ่ไปท่ีตวัเลือกเมนู.  

 

 

 

 

 

 

 วนัเวลา 

แตะวนัท่ีเวลาบนอินเทอร์เฟซระบบเพ่ือตั้งวนัท่ีและเวลา  
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 แตะ Manual Date and Time เพ่ือตั้งวนัท่ีและเวลาดว้ยตนเองแลว้แตะยืนยนัเพ่ือบนัทึก 

 แตะเวลา 24 ชัว่โมงเพ่ือเปิดหรือปิดรูปแบบน้ี หากเปิดใชง้านให้เลือกรูปแบบวนัท่ีเพ่ือตั้งค่ารูปแบบวนัท่ีเช่นวนัท่ีควรแสดงบนอุปกรณ์ 

 แตะเวลาออมแสงเพ่ือเปิดหรือปิดฟังก์ชนั หากเปิดใชง้านให้แตะโหมดออมแสงเพ่ือเลือกโหมดประหยดัแสงจากนั้นแตะตั้งค่าการประหยดัเวลา

กลางวนัเพ่ือตั้งเวลาเปลี่ยน 

โหมดสัปดาห์ โหมดวันที่ 

 เมื่อเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานคุณสามารถเรียกคืนเวลา (24 ชัว่โมง) และรูปแบบวนัท่ี (YYYY-MM-DD) ได ้ แต่ไม่สามารถเรียกคืนวนัท่ี

และเวลาของอุปกรณ์ได.้  

NOTE: ตวัอยา่งเช่นผูใ้ชต้ั้งเวลาของอุปกรณ์ (18:35 ของวนัท่ี 15 มีนาคม 2019) เป็น 18:30 น. ของวนัท่ี 1 มกราคม 2020 หลงัจากคืนค่าการตั้งค่าจาก

โรงงานแลว้เวลาของอุปกรณ์จะยงัคงเป็น 18:30 ของวนัท่ี 1 มกราคม , 2020. 

 

 

 

 

 การเขา้ร่วม 

คลิกการเขา้ร่วมบนอินเทอร์เฟซระบบ. 
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ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังกช์นั Description 

ระยะเวลาการชกซ ้า (ม.) ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด (หน่วย: นาที) บนัทึกการเขา้ร่วมท่ีซ ้ากนัจะไม่ถูกสงวนไว ้ (ค่าอยูใ่นช่วง 1 ถึง 999999 

นาที) 

โหมดกลอ้ง เลือกว่าจะจบัภาพและบนัทึกภาพสแนปชอตปัจจุบนัระหว่างการตรวจสอบหรือไม่ มี 5 โหมด: 

ไม่มีรูปถ่าย: ไม่มีการถ่ายภาพระหว่างการตรวจสอบผูใ้ช ้

ถ่ายภาพไม่บนัทึก: ถ่ายภาพ แต่ไม่ไดบ้นัทึกระหว่างการตรวจสอบ 

ถ่ายภาพและบนัทึก: ภาพถ่ายจะถูกถ่ายและบนัทึกไวร้ะหว่างการตรวจสอบ 

บนัทึกในการตรวจสอบท่ีประสบความส าเร็จ: ภาพถ่ายจะถูกถ่ายและบนัทึกไวส้ าหรับการยืนยนัแต่ละคร้ังท่ีส าเร็จ 

บนัทึกในการตรวจสอบท่ีลม้เหลว: ภาพถ่ายจะถูกถ่ายและบนัทึกไวส้ าหรับการตรวจสอบท่ีลม้เหลวแต่ละคร้ัง

เท่านั้น 
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แสดงรูปภาพของผูใ้ช ้ เลือกว่าจะแสดงรูปภาพของผูใ้ชห้รือไม่เมื่อผูใ้ชผ้า่นการตรวจสอบ 

การแจง้เตือนบนัทึกการเขา้ร่วม เมื่อพ้ืนท่ีบนัทึกของการเขา้ร่วมถึงค่าขีด จ ากดั สูงสุดอุปกรณ์จะแสดงค าเตือนพ้ืนท่ีหน่วยความจ าโดยอตัโนมติั 

ผูใ้ชอ้าจปิดใชง้านฟังกช์นัหรือตั้งค่าท่ีถูกตอ้งระหว่าง 1 ถึง 9999 

ขอ้มูล ATT เป็นระยะ เมื่อบนัทึกการเขา้ร่วมถึงความจุสูงสุดอุปกรณ์จะลบชุดของบนัทึกการเขา้ร่วมเก่าโดยอตัโนมติั 

ผูใ้ชอ้าจปิดใชง้านฟังกช์นัหรือตั้งค่าท่ีถูกตอ้งระหว่าง 1 ถึง 999 

ภาพ ATT เป็นระยะ เมื่อภาพถ่ายการเขา้ร่วมถึงความจุสูงสุดอุปกรณ์จะลบชุดภาพถ่ายการเขา้งานเก่าโดยอตัโนมติั 

ผูใ้ชอ้าจปิดใชง้านฟังกช์นัหรือตั้งค่าท่ีถูกตอ้งระหว่าง 1 ถึง 99 

รูปภาพบลอ็กลิสตเ์ป็นระยะ ๆ เมื่อรูปภาพท่ีอยูใ่นรายการบลอ็กมีความจุสูงสุดอุปกรณ์จะลบชุดของรูปภาพท่ีอยูใ่นรายการบลอ็กเก่าโดย

อตัโนมติั 

ผูใ้ชอ้าจปิดใชง้านฟังกช์นัหรือตั้งค่าท่ีถูกตอ้งระหว่าง 1 ถึง 99. 

หมดเวลารับรองความถูกตอ้ง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการแสดงขอ้ความยืนยนัท่ีส าเร็จ 

ค่าท่ีใชไ้ด:้ 1 ~ 9 วินาที 

ช่วงการเปรียบเทียบใบหน้า 

ระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการเปรียบเทียบเทมเพลตใบหนา้ 

ค่าท่ีใชไ้ด:้ 0 ~ 9 วินาที 

 

 

 

 

 พารามิเตอร์ใบหนา้ 

แตะใบหนา้บนอินเทอร์เฟซระบบเพ่ือไปท่ีการตั้งค่าพารามิเตอร์ใบหนา้  
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ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

1: N ค่าเกณฑ ์ ภายใตโ้หมดการตรวจสอบ 1: N การตรวจสอบจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อความคลา้ยคลึงกนัระหว่างภาพ

ใบหนา้ท่ีไดม้าและเทมเพลตใบหนา้ท่ีลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามากกว่าค่าท่ีตั้งไว ้

ค่าท่ีถูกตอ้งอยูใ่นช่วง 0 ถึง 100 ย่ิงเกณฑสู์งอตัราการตดัสินผิดก็จะย่ิงต ่าลงและอตัราการปฏิเสธก็จะสูงขึ้นและ

ในทางกลบักนั ขอแนะน าให้ตั้งค่าเร่ิมตน้เป็น 47 

ค่าเกณฑ ์1: 1 ภายใตโ้หมดการยืนยนัแบบ 1: 1 การยืนยนัจะส าเร็จก็ต่อเมื่อความคลา้ยคลึงกนัระหว่างภาพใบหนา้ท่ีไดม้าและเทม

เพลตใบหนา้ของผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าท่ีตั้งไว ้

ค่าท่ีถูกตอ้งอยูใ่นช่วง 0 ถึง 100 ย่ิงเกณฑสู์งอตัราการตดัสินผิดก็จะย่ิงต ่าลงและอตัราการปฏิเสธก็จะสูงขึ้นและ
ในทางกลบักนั ขอแนะน าให้ตั้งค่าเร่ิมตน้เป็น 63 

เกณฑก์ารลงทะเบียนใบหนา้ ในระหว่างการลงทะเบียนใบหนา้จะใชก้ารเปรียบเทียบแบบ 1: N เพ่ือก าหนดว่าผูใ้ชเ้คยลงทะเบียนมาก่อนหรือไม่ 

เมื่อความคลา้ยคลึงกนัระหว่างภาพใบหนา้ท่ีไดม้าและเทมเพลตใบหนา้ท่ีลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามากกว่าเกณฑท่ี์ตั้ง

ไวแ้สดงว่าใบหนา้ไดรั้บการลงทะเบียนแลว้. 

ใบหนา้มุมลาด เป็นค่าเผื่อมุมพิทช์ของใบหนา้ส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบเทมเพลตใบหนา้ 

หากมุมพิทช์ของใบหนา้สูงเกินค่าท่ีตั้งไวอ้ลักอริทึมจะถูกกรองดว้ยอลักอริทึมนัน่คือเทอร์มินลัเพิกเฉยท าให้ไม่มีการ
ลงทะเบียนและอินเทอร์เฟซการเปรียบเทียบ 
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มุมการหมุนใบหนา้ เป็นค่าเผื่อมุมการหมุนของใบหนา้ส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบเทมเพลตใบหนา้ 

หากมุมการหมุนของใบหนา้เกินค่าท่ีตั้งไวจ้ะถูกกรองโดยอลักอริทึมกล่าวคือไม่สนใจโดยเทอร์มินลัจึงไม่มีการ

เรียกใชอิ้นเทอร์เฟซการลงทะเบียนและการเปรียบเทียบ 

คุณภาพของภาพ เป็นคุณภาพของภาพส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบใบหนา้ ค่าท่ีสูงขึ้นจ าเป็นตอ้งมีภาพท่ีชดัเจนขึ้น 

ขนาดใบหนา้ขั้นต ่า ก าหนดขนาดใบหนา้ขั้นต ่าท่ีจ าเป็นส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบใบหนา้ 

หากขนาดต ่าสุดของภาพท่ีถ่ายมีขนาดเลก็กว่าค่าท่ีตั้งไวภ้าพนั้นจะถูกกรองออกและไม่รับรู้ว่าเป็นใบหนา้ 

ค่าน้ียงัสามารถตีความไดว่้าเป็นระยะเปรียบเทียบใบหนา้ ย่ิงบุคคลนั้นอยู่ห่างออกไปเท่าใดใบหนา้ก็ย่ิงเลก็ลงและ

จ านวนพิกเซลของใบหนา้ท่ีไดรั้บจากอลักอริทึมก็จะนอ้ยลง ดงันั้นการปรับพารามิเตอร์น้ีสามารถปรับระยะการ

เปรียบเทียบใบหนา้ท่ีไกลท่ีสุดได ้เมื่อค่าเป็น 0 ระยะการเปรียบเทียบใบหนา้จะไม่ จ ากดั. 

ไฟ LED Triggered มูลค่า ค่าน้ีควบคุมการเปิดและปิดไฟ LED ย่ิงค่ามากไฟ LED จะเปิดหรือปิดบ่อยขึ้น 

ความไวในการตรวจจบัการ
เคลื่อนไหว 

ตั้งค่าส าหรับจ านวนการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของกลอ้งท่ีเรียกว่าการตรวจจบัการเคลื่อนไหวท่ีเป็นไปไดท่ี้จะปลุก
เคร่ืองจากโหมดสแตนดบ์ายไปยงัอินเทอร์เฟซการเปรียบเทียบ 

ค่าย่ิงมากระบบก็จะย่ิงมีความอ่อนไหวมากขึ้นเช่นหากตั้งค่าไวม้ากขึ้นอินเทอร์เฟซการเปรียบเทียบจะเปิดใชง้านได้

อยา่งง่ายดายมากและการตรวจจบัการเคลื่อนไหวมกัจะถูกทริกเกอร์ 

การตรวจจบัแบบสด ตรวจจบัความพยายามปลอมแปลงโดยใชภ้าพแสงท่ีมองเห็นไดเ้พื่อตรวจสอบว่าตวัอย่างแหล่งขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ท่ี

ให้มานั้นเป็นของคนจริง (มนุษยท่ี์มีชีวิต) หรือเป็นตวัแทนท่ีผิด 

เกณฑก์ารตรวจจบัแบบสด ช่วยในการตดัสินว่าภาพท่ีมองเห็นนั้นเป็นบุคคลจริงหรือไม่ (มนุษยท่ี์มีชีวิต) ย่ิงค่ามากประสิทธิภาพในการป้องกนั
การปลอมแปลงก็จะย่ิงดีขึ้นโดยใชแ้สงท่ีมองเห็นได ้

ป้องกนัการปลอมแปลงโดยใช ้

NIR 
ใชก้ารถ่ายภาพสเปกตรัมใกลอิ้นฟราเรดเพื่อระบุและป้องกนัการโจมตีภาพถ่ายและวิดีโอปลอม 

อลักอริทึมใบหนา้ มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอลักอริทึมใบหนา้และหยดุการอปัเดตเทมเพลตใบหนา้ชัว่คราว 

NOTE: การปรับค่าแสงและพารามิเตอร์คุณภาพท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โปรดปรับพารามิเตอร์การ

เปิดรับแสงภายใตค้ าแนะน าของเจา้หน้าท่ีบริการหลงัการขายของ บริษทั ของเราเท่านั้น. 
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 รีเซ็ตเป็นค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน 

ฟังกช์นัรีเซ็ตเป็นค่าเร่ิมตน้จากโรงงานจะคืนค่าการตั้งค่าอุปกรณ์เช่นการตั้งค่าการส่ือสารและการตั้งค่าระบบเป็นการตั้งค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน (ฟังกช์นัน้ีจะ

ไม่ลา้งขอ้มูลผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียน) 

แตะรีเซ็ตบนอินเทอร์เฟซระบบจากนั้นแตะตกลงเพ่ือคืนค่าการตั้งค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน 

 

 USB อพัเกรด 

ดว้ยตวัเลือกน้ีสามารถอพัเกรดเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ไดโ้ดยใชไ้ฟลอ์พัเกรดบนดิสก ์ USB ก่อนด าเนินการน้ีตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ดิสก ์ USB ลงใน

อุปกรณ์อย่างถูกตอ้งและมีไฟลอ์พัเกรดท่ีถูกตอ้ง 

หากไม่มีการเสียบดิสก ์USB ระบบจะแจง้ขอ้ความต่อไปน้ีหลงัจากท่ีคุณแตะอพัเกรด USB บนอินเทอร์เฟซระบบ.  

 

NOTE: หากตอ้งการไฟลอ์พัเกรดโปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนดา้นเทคนิคของเรา ไม่แนะน าให้อพัเกรดเฟิร์มแวร์ภายใตส้ถานการณ์ปกติ 
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7 ปรับแต่งการตั้งค่า  

แตะปรับแต่งในอินเทอร์เฟซเมนูหลกัเพ่ือปรับแต่งการตั้งค่าอินเทอร์เฟซเสียงกระด่ิงตวัเลือกสถานะหมดัและการแมปคียล์ดั. 

 

 การตั้งค่าอินเทอร์เฟซ 

แตะ User Interface บนอินเทอร์เฟซ Personalize เพื่อปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของอินเทอร์เฟซหลกั 

       

ค าอธิบายฟังกช์นั 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

วอลลเ์ปเปอร์ ช่วยในการเลือกวอลเปเปอร์หนา้จอหลกัตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 

ภาษา ช่วยในการเลือกภาษาของอุปกรณ์ 

หมดเวลาหนา้จอเมนู เมื่อไม่มีการท างานและเวลาเกินค่าท่ีตั้งไวอุ้ปกรณ์จะกลบัไปท่ีอินเทอร์เฟซเร่ิมตน้โดยอตัโนมติั 

ฟังกช์นัน้ีสามารถปิดใชง้านหรือตั้งค่าท่ีตอ้งการไดร้ะหว่าง 60 ถึง 99999 วินาที. 

เวลาว่างในการน าเสนอสไลด ์ เมื่อไม่มีการท างานและเวลาเกินค่าท่ีตั้งไวส้ไลดโ์ชวจ์ะปรากฏขึ้น ฟังกช์นัน้ีสามารถปิดใชง้านไดห้รือคุณอาจตั้งค่า
ระหว่าง 3 ถึง 999 วินาที 

การน าเสนอสไลด์ 

ช่วงเวลา 

เป็นช่วงเวลาในการสลบัระหว่างภาพสไลดโ์ชวต่์างๆ ฟังกช์นัน้ีสามารถปิดใชง้านไดห้รือคุณอาจก าหนดช่วงเวลา

ระหว่าง 3 ถึง 999 วินาที 
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เวลาว่างในการนอนหลบั (ม.) 
หากเปิดใชง้านโหมดสลีปและเมื่อไม่มีการท างานในอุปกรณ์อุปกรณ์จะเขา้สู่โหมดสแตนดบ์าย 

กดปุ่ มหรือน้ิวใดก็ไดเ้พ่ือกลบัสู่โหมดการท างานปกติ ฟังกช์นัน้ีสามารถปิดใชง้านหรือตั้งค่าไดภ้ายใน 1-999 นาที.  

รูปแบบหนา้จอหลกั ช่วยเลือกรูปแบบหนา้จอหลกัตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 

 การตั้งค่าเสียง 

แตะเสียงบนอินเทอร์เฟซปรับแต่งเพ่ือก าหนดการตั้งค่าเสียง  

 

ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

Voice Prompt สลบัเพื่อเปิดหรือปิดเสียงเตือนระหว่างการท างานของฟังกช์นั 

Touch Prompt สลบัเพื่อเปิดหรือปิดเสียงปุ่ มกด 

Volume ปรับระดบัเสียงของอุปกรณ์ซ่ึงสามารถตั้งค่าไดร้ะหว่าง 0-100 

 ตารางเวลาระฆงั 

แตะ Bell Schedules บนอินเทอร์เฟซ Personalize เพ่ือก าหนดการตั้งค่า Bell. 
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ก าหนดการระฆงัใหม่ 

แตะ New Bell Schedule บนอินเทอร์เฟซ Bell Schedule เพ่ือเพ่ิมก าหนดการระฆงัใหม่. 

 

ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

สถานะกระด่ิง สลบัเพ่ือเปิดหรือปิดสถานะกระด่ิง 

เวลาระฆงั เมื่อตั้งเวลาท่ีตอ้งการแลว้อุปกรณ์จะสั่งให้กดกร่ิงโดยอตัโนมติัในช่วงเวลานั้น 

ท าซ ้า ก าหนดจ านวนการนบัท่ีตอ้งการเพ่ือท าซ ้าระฆงัท่ีก าหนดไว ้

เสียงเรียกเขา้ เลือกเสียงเรียกเขา้ 

ความล่าชา้ของกระด่ิงภายใน ตั้งเวลาเล่นซ ้าของกระด่ิงภายใน ค่าท่ีใชไ้ดอ้ยูใ่นช่วง 1 ถึง 999 วินาที 

ตารางเวลาทั้งหมดของเบลล์ 

เม่ือก าหนดเวลาระฆังแล้วบนอินเทอร์เฟซ Bell Schedules ให้แตะ All Bell Schedules เพ่ือดูระฆังท่ีก าหนดเวลาใหม่ 
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แก้ไขระฆังตามก าหนดเวลา 

บนอินเทอร์เฟซตารางระฆงัทั้งหมดให้แตะท่ีตารางเวลาระฆงัท่ีตอ้งการแลว้แตะแกไ้ขเพ่ือแกไ้ขตารางเวลาระฆงัท่ีเลือกวิธีการแกไ้ขจะเหมือนกบัการเพ่ิม

ก าหนดการระฆงัใหม่. 

      

ลบกระด่ิง 

บนอินเทอร์เฟซตารางเวลาระฆังท้ังหมดให้แตะตารางเวลาระฆังท่ีต้องการแล้วแตะลบจากนั้นแตะใช่เพ่ือลบระฆังท่ีเลือก 

      

 ตวัเลือก Punch States 

แตะ Punch States Options บนอินเทอร์เฟซ Personalize เพ่ือก าหนดการตั้งค่า punch state. 
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ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

โหมด Punch State 

ปิด: ปิดใชง้านฟังกช์ัน่สถานะหมดั และชุดคียส์ถานะหมดัใตเ้มนูการแมปคียท์างลดัจะไม่ถูกตอ้ง 

โหมดแมนนวล: สลบัปุ่ มสถานะหมดัดว้ยตนเองและปุ่ มสถานะหมดัจะหายไปหลงัจากหมดเวลาสถานะหมดั 

โหมดอัตโนมัติ:ปุ่ มสถานะหมดัจะเปลีย่นเป็นสถานะการชกเฉพาะโดยอตัโนมติัตามก าหนดการท่ีก าหนดไว้

ล่วงหนา้ซ่ึงสามารถตั้งค่าไดใ้นการแมปคียล์ดั 

โหมดแมนนวลและอัตโนมัติ:อินเทอร์เฟซหลกัจะแสดงปุ่ มสถานะหมดัสลบัอตัโนมติัอย่างไรก็ตามผูใ้ชจ้ะยงัคง

สามารถเลือกทางเลือกท่ีเป็นสถานะการเขา้ร่วมดว้ยตนเองไดห้ลงัจากหมดเวลาปุ่ มสถานะหมดัสลบัดว้ยตนเองจะ

กลายเป็นปุ่ มสถานะหมดัสลบัอตัโนมติั 

โหมดคงที่ด้วยตนเอง:หลงัจากตั้งค่าปุ่ มสถานะหมดัดว้ยตนเองเป็นสถานะหมดัเฉพาะฟังกช์นัจะยงัคงไม่

เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเปลี่ยนดว้ยตนเองอีกคร้ัง 

โหมดคงที่:แสดงเฉพาะปุ่ มสถานะหมดัคงท่ีดว้ยตนเองเท่านั้นท่ีจะแสดงขึ้น ผูใ้ชไ้ม่สามารถเปลี่ยนสถานะโดย

การกดปุ่ มอ่ืน ๆ 

 การแมปคียท์างลดั 

ผูใ้ชอ้าจก าหนดปุ่ มลดัส าหรับสถานะการเขา้งานและปุ่ มการท างานบนอินเทอร์เฟซหลกั ดงันั้นบนอินเทอร์เฟซหลกัเมื่อกดปุ่ มลดัสถานะการเขา้ร่วมท่ี

เก่ียวขอ้งหรืออินเทอร์เฟซฟังกช์นัจะแสดงโดยตรง 

แตะ Shortcut Key Mappings บนอินเทอร์เฟซ Personalize เพ่ือตั้งค่าปุ่ มลดัท่ีตอ้งการ 

 

 บนอินเทอร์เฟซการแมปคียล์ดัให้แตะท่ีปุ่ มทางลดัท่ีตอ้งการเพ่ือก าหนดการตั้งค่าปุ่ มทางลดั 

 บนอินเทอร์เฟซปุ่ มลดั (นัน่คือ“ ปุ่ มขึ้น”) ให้แตะฟังกช์นัเพ่ือตั้งค่ากระบวนการท างานของปุ่ มทางลดัไม่ว่าจะเป็นปุ่ มสถานะหมดัหรือปุ่ มฟังกช์นั 

 หากก าหนดปุ่ มทางลดัเป็นปุ่ มฟังกช์ัน่ (เช่นผูใ้ชใ้หม่ผูใ้ชท้ั้งหมด ฯลฯ ) การก าหนดค่าจะเสร็จส้ินดงัแสดงในภาพดา้นล่าง. 
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 หากตั้งค่าปุ่ มทางลดัเป็นปุ่ มสถานะหมดั (เช่นเช็คอินเชค็เอาต ์ฯลฯ ) จ าเป็นตอ้งตั้งค่าสถานะหมดั (ค่าท่ีถูกตอ้ง 0 ~ 250) ช่ือ. 

NOTE: เมื่อฟังกช์ัน่ถูกตั้งค่าเป็นไม่ก าหนดอุปกรณ์จะไม่เปิดใชง้านคียส์ถานะหมดั 

 

8 Data Management 

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

 

 ลบขอ้มูล 

แตะ Delete Data บน Data Mgt อินเทอร์เฟซเพ่ือลบขอ้มูลท่ีตอ้งการ.  
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ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

ลบขอ้มูลการเขา้ร่วม ในการลบบนัทึกการเขา้ร่วมตามเง่ือนไข 

ลบภาพถ่ายผูเ้ขา้ร่วม เพื่อลบภาพถ่ายการเขา้งานของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ลบรูปภาพท่ีถูกบลอ็ก เพื่อลบรูปภาพท่ีถ่ายระหว่างการยืนยนัลม้เหลว 

ลบขอ้มูลทั้งหมด เพ่ือลบขอ้มูลและบนัทึกการเขา้ร่วมของผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนทั้งหมด 

ลบบทบาทผูดู้แลระบบ เพ่ือลบสิทธ์ิของผูดู้แลระบบทั้งหมด 

ลบรูปภาพของผูใ้ช ้ เพ่ือลบรูปภาพของผูใ้ชท้ั้งหมดในอุปกรณ์ 

ลบภาพพ้ืนหลงั เพ่ือลบภาพพ้ืนหลงัทั้งหมดในอุปกรณ์ 

ลบโปรแกรมรักษาหนา้จอ เพื่อลบโปรแกรมรักษาหนา้จอในอุปกรณ์ 

NOTE: ผู้ใช้สามารถเลือกลบทั้งหมดหรือลบตามช่วงเวลาเม่ือลบบันทึกการเข้าร่วมภาพถ่ายการเข้างานหรือบล็อกรูปภาพที่อยู่ในรายการ เม่ือเลือกลบตาม

ช่วงเวลาคุณต้องก าหนดช่วงเวลาเพ่ือลบข้อมูลทั้งหมดภายในเวลาที่ก าหนด. 

 

เลือกลบตามช่วงเวลา 

      

ก าหนดช่วงเวลาแลว้คลิกตกลง. 
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9 การควบคุมการเขา้ถึง 

ในเมนูหลกัใหแ้ตะ Access Control เพ่ือตั้งเวลาการลอ็ก 

 

 ตวัเลือกการควบคุมการเขา้ถึง 

แตะตวัเลือกการควบคุมการเขา้ถึงบนอินเทอร์เฟซการควบคุมการเขา้ถึงเพ่ือตั้งค่าพารามิเตอร์ของการลอ็กการควบคุมของเทอร์มินลัและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ค าอธิบายฟังก์ชัน  

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

ความล่าชา้ในการลอ็คประตู ระยะเวลาท่ีอุปกรณ์ควบคุมลอ็คไฟฟ้าให้อยูใ่นสถานะปลดลอ็ก 

ค่าท่ีถูกตอ้ง: 1 ~ 10 วินาที; 0 วินาทีแสดงถึงการปิดใชง้านฟังกช์นั 

ความล่าชา้ของเซ็นเซอร์ประตู สัญญาณเตือนจะดงัขึ้นหากประตูไม่ปิดภายในเวลาท่ีก าหนด (Door Sensor Delay) 

ค่าท่ีถูกตอ้งของ Door Sensor Delay อยูใ่นช่วง 1 ถึง 255 วินาที 

ประเภทเซ็นเซอร์ประตู เซนเซอร์มีสามประเภท: ไม่มี, เปิดปกติและปิดปกติ 

ไม่มี: หมายความว่าเซ็นเซอร์ประตูไม่ไดใ้ชง้าน 

เปิดตามปกติ: ประตูจะเปิดตลอดเวลาเมื่อเปิดไฟฟ้า 

ปกติปิด: ประตูจะปิดตลอดเวลาเมื่อเปิดไฟฟ้า 
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10 ตวัจดัการ USB 

คุณสามารถน าเขา้ขอ้มูลผูใ้ชร้หสังานและขอ้มูลการเขา้งานในอุปกรณ์เพื่อให้ตรงกบัการเขา้ร่วมเพ่ือประมวลผลโดยใชดิ้สก ์ USB หรือน าเขา้ขอ้มูลผูใ้ชแ้ละ

รหสังานไปยงัอุปกรณ์ลายน้ิวมืออ่ืนเพ่ือส ารองขอ้มูล.  

NOTE: ก่อนท่ีจะอปัโหลด / ดาวน์โหลดขอ้มูลจาก / ไปยงัดิสก ์USB ให้ใส่ดิสก ์USB ลงในช่องเสียบ USB ก่อน แตะตวัจดัการ USB บนอินเทอร์เฟซเมนู

หลกั  

 

 ดาวน์โหลด 

แตะดาวน์โหลดบนอินเทอร์เฟซตวัจดัการ USB. 

 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

ขอ้มูลการเขา้ร่วม เพื่อดาวน์โหลดขอ้มูลการเขา้งานในเวลาท่ีก าหนดลงในดิสก ์USB 

ขอ้มูลผูใ้ช ้ เพ่ือดาวน์โหลดขอ้มูลผูใ้ชท้ั้งหมดจากอุปกรณ์ลงในดิสก ์USB 

ภาพผูใ้ช ้ เพ่ือดาวน์โหลดภาพถ่ายของผูใ้ชท้ั้งหมดจากอุปกรณ์ลงในดิสก ์USB 

รูปถ่ายผูเ้ขา้ร่วม ในการดาวน์โหลดภาพถ่ายการเขา้ร่วมทั้งหมดจากอุปกรณ์ลงในดิสก ์USB 
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รูปภาพท่ีถูกบลอ็ก 
หากตอ้งการดาวน์โหลดรูปภาพท่ีอยูใ่นรายการบล็อกทั้งหมด (ภาพถ่ายท่ีถ่ายหลงัจากการตรวจสอบลม้เหลว) จาก

อุปกรณ์ลงในดิสก ์USB. 

รหสังาน 
เพื่อบนัทึกรหสังานในอุปกรณ์ลงในดิสก ์USB 

 

 อปัโหลด 

แตะอปัโหลดบนอินเทอร์เฟซตวัจดัการ USB 

 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

โปรแกรมรักษาหนา้จอ ในการอปัโหลดโปรแกรมรักษาหนา้จอทั้งหมดจากดิสก ์ USB ไปยงัอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกอปัโหลดรูปภาพท่ี

เลือกหรืออปัโหลดรูปภาพทั้งหมด ภาพจะปรากฏบนอินเทอร์เฟซหลกัของอุปกรณ์เมื่ออปัโหลดแลว้ สร้าง

โฟลเดอร์ช่ือ "โฆษณา" ในไดเร็กทอรีรากของดิสก ์USB และใส่รูปภาพโฆษณาในไดเร็กทอรีน้ีก่อนอปัโหลด. 

วอลลเ์ปเปอร์ ในการอปัโหลดภาพพ้ืนหลงัทั้งหมดจากดิสก ์ USB ไปยงัอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกอปัโหลดรูปภาพท่ีเลือกหรือ

อปัโหลดรูปภาพทั้งหมด ภาพจะปรากฏบนหนา้จอเมื่ออปัโหลด สร้างโฟลเดอร์ช่ือ "wallpaper" ในไดเร็กทอรีราก

ของดิสก ์USB และใส่ภาพถ่ายวอลเปเปอร์ในไดเร็กทอรีน้ีก่อนอปัโหลด 

วนัท่ีของผูใ้ช ้ ในการอปัโหลดขอ้มูลผูใ้ชท้ั้งหมดจากดิสก ์USB ไปยงัอุปกรณ์ 

ภาพผูใ้ช ้ ในการอปัโหลดภาพถ่ายของผูใ้ชท้ั้งหมดจากดิสก ์USB ไปยงัอุปกรณ์ 

อปัโหลดรหสังาน ในการอปัโหลดรหสังานจากดิสก ์USB ไปยงัอุปกรณ์ 

 ดาวน์โหลดตวัเลือก  

 

 

 

แตะตวัเลือกดาวน์โหลดบนอินเทอร์เฟซตวัจดัการ USB. 



EFace10                                                                  คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

เขา้รหสัวนัท่ีเขา้ร่วม 
ขอ้มูลการเขา้ร่วมจะถูกเขา้รหสัระหว่างการอปัโหลดและดาวน์โหลด 

 

ลบขอ้มูล ATT 
หลงัจากดาวน์โหลดส าเร็จขอ้มูลการเขา้ร่วมในอุปกรณ์จะถูกลบ 

 

11 การคน้หาผูเ้ขา้ร่วม 

เมื่อยืนยนัตวัตนของผูใ้ชแ้ลว้บนัทึกการเขา้ร่วมจะถูกบนัทึกไวใ้นอุปกรณ์ ฟังกช์นัน้ีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบบนัทึกการเขา้ถึงได.้ 

คลิก Attendance Search บนอินเทอร์เฟซ Main Menu เพื่อคน้หา Attendance Record ท่ีตอ้งการ  

 

ขั้นตอนการคน้หาภาพถ่ายผูเ้ขา้ร่วมและบลอ็กลิสตค์ลา้ยกบัการคน้หาบนัทึกการเขา้ร่วม ต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างการคน้หา Attendance Record 

บนอินเทอร์เฟซการคน้หาผูเ้ขา้ร่วมให้แตะบนัทึกการเขา้ร่วมเพื่อคน้หาเรกคอร์ดท่ีตอ้งการ.  

 ป้อน ID ผูใ้ชท่ี้ตอ้งการคน้หาและคลิกตกลง ส าหรับบนัทึกของผูใ้ช้

ทั้งหมดให้คลกิตกลงโดยไม่ตอ้งป้อน ID ผูใ้ชใ้ด ๆ 

 เลือกช่วงเวลาท่ีตอ้งคน้หาบนัทึก 
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 เมื่อการคน้หาบนัทึกส าเร็จให้แตะบนัทึกท่ีไฮไลตเ์ป็นสีเขียวเพื่อดู

รายละเอียด. 

 รูปดา้นล่างแสดงรายละเอียดของบนัทึกท่ีเลือก. 

  

12 รหสังาน 

เงินเดือนของพนกังานขึ้นอยูก่บับนัทึกการเขา้งาน พนกังานสามารถท างานไดม้ากกว่าหน่ึงประเภทซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปตามเวลา เน่ืองจากค่าจา้งแตกต่าง

กนัไปตามประเภทงานเทอร์มินลั FFR จึงจดัเตรียมพารามิเตอร์เพ่ือระบุประเภทงานท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับบนัทึกการเขา้ร่วมทุกคร้ังเพ่ืออ านวยความสะดวกใน

การท าความเขา้ใจสถานการณ์การเขา้งานท่ีแตกต่างกนัอย่างรวดเร็วในระหว่างการจดัการขอ้มูลการเขา้ร่วม. 

บนเมนูหลกัแตะรหสังานเพ่ือตั้งรหสังาน 

 

 เพ่ิมรหสังาน 

 

ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 
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ID เป็นรหสัดิจิทลัของรหสังาน ผูใ้ชอ้าจตั้งค่าท่ีถูกตอ้งระหว่าง 1 ถึง 99999999 

ช่ือ มนัคือการตั้งช่ือรหสังาน 
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 รหสังานทั้งหมด 

คุณสามารถดูแกไ้ขและลบรหสังานในรหสังานทั้งหมด ขั้นตอนการแกไ้ขรหัสงานจะเหมือนกบัการเพ่ิมรหสังานยกเวน้ไม่อนุญาตให้แกไ้ขรหสั.  

        

 ตวัเลือกรหสังาน 

ในการตั้งค่าว่าตอ้งป้อนรหสังานหรือไม่และตอ้งมีรหสังานท่ีป้อนระหว่างการตรวจสอบสิทธ์ิหรือไม่. 

      

ในการตรวจสอบ 1: N หรือ 1: 1 ระบบจะเปิดหนา้ต่างต่อไปน้ีโดยอตัโนมติั เลอืกรหสั Word ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตนเองเพื่อยืนยนัว่าส าเร็จ 
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13 การทดสอบอตัโนมติั 

ในเมนูหลกัใหแ้ตะทดสอบอตัโนมติัเพ่ือทดสอบโดยอตัโนมติัว่าโมดูลทั้งหมดในอุปกรณ์ท างานอย่างถูกตอ้งหรือไม่รวมถึง LCD, เสียง, กลอ้งและนาฬิกา

แบบเรียลไทม ์(RTC) 

 

ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

ทดสอบทั้งหมด เพื่อทดสอบโดยอตัโนมติัว่า LCD, Audio, Camera และ RTC ท างานไดต้ามปกติหรือไม่ 

ทดสอบ LCD ในการทดสอบการแสดงผลของหนา้จอ LCD โดยอตัโนมติัโดยการแสดงแถบสีทั้งหมดรวมทั้งสีขาวบริสุทธ์ิและสีด า

ลว้นเพื่อตรวจสอบว่าหนา้จอแสดงสีไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 

ทดสอบเสียง เพื่อทดสอบโดยอตัโนมติัว่าไฟลเ์สียงท่ีจดัเก็บไวใ้นเคร่ืองสมบูรณ์หรือไม่และคุณภาพเสียงดี 

ทดสอบใบหนา้ เพื่อทดสอบว่ากลอ้งท างานอย่างถูกตอ้งหรือไม่ให้ตรวจสอบภาพท่ีถ่ายและพิจารณาว่ามีความชดัเจนเพียงพอหรือไม่ 

ทดสอบนาฬิกา RTC เพื่อทดสอบ RTC อุปกรณ์จะตรวจสอบว่านาฬิกาท างานไดต้ามปกติและแมน่ย  าหรือไม่ดว้ยนาฬิกาจบัเวลา แตะหนา้จอ

เพ่ือเร่ิมนบัและกดอีกคร้ังเพ่ือหยดุการนบั 
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14 ขอ้มูลระบบ 

บนเมนูหลกัแตะขอ้มูลระบบเพื่อดูสถานะการจดัเก็บขอ้มูลเวอร์ชนัของอุปกรณ์และขอ้มูลเฟิร์มแวร์. 

 

ค าอธิบายฟังก์ชัน 

ช่ือฟังกช์นั ค าอธิบาย 

ความจุของอุปกรณ์ แสดงท่ีเก็บขอ้มูลผูใ้ชข้องอุปกรณ์ปัจจุบนัรหสัผา่นใบหนา้และการ์ด★ท่ีเก็บขอ้มูลผูดู้แลระบบบนัทึกการเขา้งานภาพถ่าย
การเขา้งานและรายการบลอ็กและภาพถ่ายของผูใ้ช ้

ขอ้มูลอุปกรณ์ แสดงช่ือของอุปกรณ์หมายเลขประจ าเคร่ืองท่ีอยู ่ MAC อลักอริทึมใบหนา้ขอ้มูลเวอร์ชนัขอ้มูลแพลตฟอร์มผูผ้ลิตและวนัท่ี

ผลิต 

ขอ้มูลเฟิร์มแวร์ แสดงเวอร์ชนัเฟิร์มแวร์และขอ้มูลเวอร์ชนัอ่ืน ๆ ของอุปกรณ์ 
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15 เช่ือมต่อกบัซอฟตแ์วร์ ZKBioAccess IVS 

 ตั้งค่าท่ีอยูก่ารส่ือสาร 

⚫ ดา้นอุปกรณ์ 

1. แตะ COMM > อีเธอร์เนต็ในเมนูหลกัเพ่ือตั้งค่าท่ีอยู่ IP และเกตเวย์ของอุปกรณ์ 

(หมายเหตุ: ท่ีอยู่ IP ควรสามารถส่ือสารกับเซิร์ฟเวอร์ ZKBioAccess IVS โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนเครือข่ายเดียวกันกับท่ีอยู่เซิร์ฟเวอร์) 

2. ในเมนูหลกัคลิก COMM > การต้ังค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เพ่ือตั้งค่าท่ีอยู่เซิร์ฟเวอร์และพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ 

ท่ีอยู่เซิร์ฟเวอร์: ตั้งค่าท่ีอยู่ IP เป็นเซิร์ฟเวอร์ ZKBioAccess IVS 

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์: ตั้งค่าพอร์ตเซิร์ฟเวอร์เป็น ZKBioAccess IVS (ค่าเร่ิมต้นคือ 8088) 

  

⚫ ดา้นซอฟตแ์วร์ 

เขา้สู่ระบบซอฟตแ์วร์ ZKBioAccess IVS คลิก System> Communication> Communication Monitor เพ่ือตั้งค่าพอร์ตบริการ ADMS ดงัแสดงในรูปดา้นล่าง: 
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 เพ่ิมอุปกรณ์บนซอฟตแ์วร์ 

เพ่ิมอุปกรณ์โดยการคน้หา กระบวนการดงัต่อไปน้ี: 

1. คลิก Access Control> Device> Search Device เพ่ือเปิดอินเทอร์เฟซการค้นหาในซอฟต์แวร์. 

2. คลิกค้นหาจากนั้นจะขึน้ข้อความ [Searching ……] 

3. หลังจากค้นหารายการและจ านวนตัวควบคุมการเข้าถึงท้ังหมดจะปรากฏขึน้. 

 

4. คลิก [เพ่ิม] ในคอลัมน์การด าเนินการหน้าต่างใหม่จะปรากฏขึน้ เลือกประเภทไอคอนพืน้ท่ีและเพ่ิมในระดับจากรายการแบบเล่ือนลงแต่ละ

รายการแล้วคลิก [ตกลง] เพ่ือเพ่ิมอุปกรณ์. 
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 พ่ิมบุคลากรในซอฟตแ์วร์ 

1. คลิกบุคลากร> บุคคล> ใหม่: 
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2. กรอกข้อมูลในฟิลด์ท่ีจ าเป็นท้ังหมดแล้วคลิก [OK] เพ่ือลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่. 

3. คลิกการเข้าถึง> อุปกรณ์> การควบคุมอุปกรณ์> ซิงโครไนซ์ข้อมูลท้ังหมดไปยังอุปกรณ์เพ่ือซิงโครไนซ์ข้อมูลท้ังหมดไปยังอุปกรณ์รวมถึงผู้ใช้

ใหม่. 
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ภาคผนวก 1 

ขอ้ก าหนดของ Live Collection และการลงทะเบียนภาพใบหนา้ท่ีมองเห็นได้ 

1） ขอแนะน าให้ท าการลงทะเบียนในสภาพแวดล้อมภายในอาคารท่ีมีแหล่งก าเนิดแสงท่ีเหมาะสมโดยไม่ให้แสงท่ีใบหน้าน้อยเกินไปหรือแสงจ้า

เกินไป 

2） อย่าวางอุปกรณ์ไปทางแหล่งก าเนิดแสงภายนอกเช่นประตูหรือหน้าต่างหรือแหล่งก าเนิดแสงท่ีรุนแรงอ่ืน ๆ 

3） ขอแนะน าให้ลงทะเบียนเคร่ืองแต่งกายสีเข้มนอกเหนือจากสีพืน้หลัง 

4） เปิดเผยใบหน้าและหน้าผากของคุณอย่างเหมาะสมและอย่าให้ผมคลมุหน้าและคิว้ 

5） ขอแนะน าให้แสดงสีหน้าปกติ (ยิม้เป็นท่ียอมรับได้ แต่อย่าหลับตาหรือเอียงศีรษะไปยังทิศทางใด ๆ ) 

6） บุคคลท่ีมีแว่นตาต้องใช้ภาพสองภาพโดยภาพหน่ึงมีแว่นตาและอีกภาพหน่ึงไม่มีภาพเหล่านี ้

7） อย่าสวมเคร่ืองประดับเช่นผ้าพันคอหรือหน้ากากท่ีอาจปิดปากหรือคางของคุณ 

8） โปรดหันหน้าไปทางอุปกรณ์จับภาพและค้นหาใบหน้าของคุณในพืน้ท่ีจับภาพตามท่ีแสดงในภาพด้านล่าง 

9） อย่าใส่ใบหน้ามากกว่าหน่ึงใบหน้าในพืน้ท่ีจับภาพ 

10）  แนะน าให้ใช้ระยะ 50 ซม. ถึง 80 ซม. ในการถ่ายภาพ (ระยะสามารถปรับได้ขึน้อยู่กับความสูงของร่างกาย) 
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ขอ้ก าหนดส าหรับขอ้มูลภาพใบหนา้ดิจิทลัท่ีมีแสงท่ีมองเห็นได้ 

ภาพถ่ายดิจิทลัควรมีขอบตรงท าสีคร่ึงภาพโดยมีบุคคลเพียงคนเดียวและบุคคลนั้นควรไม่จดท่ีแผนท่ีและอยูใ่นสภาพสบาย ๆ ผูท่ี้สวมแว่นตาควรสวมแว่นตา

เพื่อถ่ายภาพ 

⚫ ระยะสายตา 

แนะน าให้ใช ้200 พิกเซลขึ้นไปโดยมีระยะห่างไม่นอ้ยกว่า 115 พิกเซล. 

⚫ การแสดงออกทางสีหนา้ 

แนะน าให้ใชใ้บหนา้ท่ีเป็นกลางหรือยิ้มและลืมตาอยา่งเป็นธรรมชาติ. 

⚫ ท่าทางและนางฟ้า 

มุมการหมุนในแนวนอนไม่ควรเกิน± 10 °ความสูงไม่ควรเกิน± 10 °และมุมการกดไม่ควรเกิน± 10 ° 

⚫ อุปกรณ์เสริม 

ไม่อนุญาตให้ใชห้นา้กากหรือแว่นตาสี กรอบแว่นไม่ควรบงัสายตาและไม่ควรสะทอ้นแสง ส าหรับผูท่ี้มีกรอบแว่นตาหนาขอแนะน าให้ถ่ายภาพสองภาพ

โดยภาพหน่ึงมีแว่นตาและอีกภาพหน่ึงไม่มี. 

⚫ ใบหนา้ 

ใบหนา้ท่ีสมบูรณ์แบบดว้ยโครงร่างท่ีชดัเจนสเกลจริงแสงกระจายอย่างสม ่าเสมอและไม่มีเงา 

⚫ รูปแบบภาพ 

ควรอยูใ่นรูปแบบ BMP, JPG หรือ JPEG. 

⚫ ความตอ้งการขอ้มูล 

ควรปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่อไปน้ี: 

1） พืน้หลังสีขาวพร้อมเคร่ืองแต่งกายสีเข้ม 
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2） โหมดสีจริง 24 บิต 

3） รูปภาพท่ีบีบอัดในรูปแบบ JPG ท่ีมีขนาดไม่เกิน 20kb 

4） ความละเอียดควรอยู่ระหว่าง 441 x 358 ถึง 1920 x 1080 

5） มาตราส่วนของศีรษะและล าตวัในแนวตั้งควรอยูใ่นอตัราส่วน 2: 1 

6） ภาพถ่ายควรรวมไหล่ของผูถู้กจบัไวใ้นระดบัแนวนอนเดียวกนั 

7） ดวงตาของผูถู้กจบัควรเปิดกวา้งและมีม่านตาท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 

8） ควรใชใ้บหนา้ท่ีเป็นกลางหรือยิม้ไม่แนะน าให้แสดงฟัน 

9） บุคคลท่ีถกูถ่ายควรมองเห็นไดง่้ายมีสีเป็นธรรมชาติไม่มีเงาหรือจุดแสงหรือเงาสะทอ้นท่ีใบหนา้หรือพ้ืนหลงั ระดบัความคมชดัและความสว่าง

ควรเหมาะสม. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ค าช้ีแจงสิทธิในความเป็นส่วนตวั 

เรียนลูกคา้: 
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ขอขอบคุณท่ีเลือกผลิตภณัฑจ์ดจ าไบโอเมตริกซ์แบบไฮบริดซ่ึงออกแบบและผลิตโดย ZKTeco ในฐานะผูใ้ห้บริการเทคโนโลยีจดจ าไบโอเมตริกซ์ท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัโลกเราก าลงัพฒันาและวิจยัผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อยูต่ลอดเวลาและพยายามปฏิบติัตามกฎหมายความเป็นส่วนตวัของแต่ละประเทศท่ีผลิตภณัฑ์

ของเราวางจ าหน่าย. 

เราประกาศว่า: 

1. อุปกรณ์จดจ าลายนิ้วมือของผู้ใช้ทั้งหมดของเราจับเฉพาะลักษณะเท่านั้นไม่ใช่ภาพลายนิ้วมือและไม่เก่ียวข้องกับการปกป้องความเป็นส่วนตัว 

2. ไม่มีลักษณะลายนิ้วมือใด ๆ ที่เราจับได้สามารถน ามาใช้เพ่ือสร้างภาพของลายนิ้วมือด้ังเดิมขึน้ใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความเป็นส่วนตัว 

3. ในฐานะผู้ให้บริการอุปกรณ์นี้เราจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมส าหรับผลที่อาจเกิดขึน้จากการใช้อุปกรณ์นี้ของคุณ 

4. หากคุณต้องการโต้แย้งประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นส่วนตัวเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดต่อตัวแทนจ าหน่ายของคุณโดยตรง 

อุปกรณ์ลายนิ้วมือที่บังคับใช้กฎหมายหรือเคร่ืองมือในการพัฒนาอ่ืน ๆ ของเราสามารถจับภาพต้นฉบับของลายนิ้วมือของผู้ใช้ได้ การด าเนินการนี้ถือเป็น

การละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือไม่โปรดติดต่อรัฐบาลของคุณหรือผู้จัดหาอุปกรณ์ขั้นสุดท้าย ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์เราจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมาย 

สุดท้ายนี้เราขอเน้นย ้าเพ่ิมเติมว่าการจดจ าไบโอเมตริกซ์เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะถูกน าไปใช้ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซการธนาคารการประกันภัยการพิจารณาคดี

และภาคส่วนอ่ืน ๆ ในอนาคตอย่างแน่นอน ทุกๆปีโลกต้องสูญเสียคร้ังใหญ่เน่ืองจากลักษณะของรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ไบโอเมตริกซ์ท าหน้าที่

ปกป้องตัวตนของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง. 

 

 

 

 

 

 



EFace10                                                                  คู่มือการใชง้าน 

ห น้ า

 

 

 

 

การท างานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 "ระยะเวลาการใชง้านท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม" ของผลิตภณัฑห์มายถึงช่วงเวลาท่ีผลิตภณัฑน้ี์จะไม่ปล่อยสารพิษหรือสารอนัตราย

ใด ๆ เมื่อใชต้ามขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ในคู่มือน้ี 

ระยะเวลาการใชง้านท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวส้ าหรับผลิตภณัฑน้ี์ไม่รวมแบตเตอร่ีหรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเส่ือมสภาพได้

ง่ายและตอ้งเปลี่ยนเป็นระยะ ระยะเวลาการใชง้านท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของแบตเตอร่ีคือ 5 ปี 

วัตถุอันตรายหรือเป็นพิษและปริมาณ 

Component Name 

สาร / องคป์ระกอบท่ีเป็นอนัตราย / เป็นพิษ 

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 ○ ○ ○ × ○ ○ 
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○บ่งช้ีว่าปริมาณพิษทั้งหมดในวสัดุท่ีเป็นเน้ือเดียวกนัทั้งหมดต ่ากว่าขีด จ ากดั ท่ีระบุไวใ้น SJ / T 11363—2006. 

× บ่งช้ีว่าปริมาณพิษทั้งหมดในวสัดุท่ีเป็นเน้ือเดียวกนัทั้งหมดเกินขีด จ ากดั ท่ีระบุไวใ้น SJ / T 11363—2006. 

Note: ส่วนประกอบของผลิตภณัฑน้ี์ 80% ผลิตโดยใชว้สัดุปลอดสารพิษและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่วนประกอบท่ีมีสารพิษหรือองคป์ระกอบท่ี

เป็นอนัตรายจะรวมอยูด่ว้ยเน่ืองจากขอ้ จ ากดั ทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคในปัจจุบนัซ่ึงท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนวสัดุหรือองคป์ระกอบท่ีไม่เป็น

พิษได ้
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