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Copyright ©2021 ZKTECO THAILAND CO., LTD. All rights reserved.
หากไม่ได้รับความยิมยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก ZKTeco จะไม่สามารถคัดลอกหรื อส่ งต่อไม่ว่าด้วยวิธีใ ดหรื อรู ปแบบใดๆ ทุกส่ วนของคู่มือนี้
เป็ นของ ZKTeco และบริ ษทั ย่อย (ต่อไปนี้ใช้คาว่า "บริ ษทั " หรื อ "ZKTeco").
เครื่ องหมายทางการค้า
คือเครื่ องหมายทางการค้าจดทะเบียนของ ZKTeco เครื่ องหมายการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในคู่มือนี้เป็ นเจ้าของที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
คู่มือนี้ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการบารุ งรักษาอุปกรณ์ ZKTeco ลิขสิ ทธ์ในเอกสาร,ภาพ,และอื่นๆ ทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับอุป กรณ์ ที่
ZKTeco จัดหาให้และเป็ นทรัพย์สินของ ZKTeco ไม่ควรใช้หรื อแบ่งปั นเนื้ อหาในที่น้ ี โดยผูร้ ับกับบุคคลที่สามโดยไม่รับอนุญาตเป้นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ZKTeco
เนื้อหาในคู่มือนี้ตอ้ งอ่านโดยรวมก่อนเริ้ มการใช้งานและการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ให้มา หากเนื้อหาส่ วนใดของคู่มือดูเหมือนไม่ชดั เจนหรื อไม่สมบูรณ์โปรด
ติดต่อ ZKTeco ก่อนเริ้ มใช้งานและบารุ งรักษาอุปกรณ์ดงั กล่าว
ข้อกาหนดเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานและการบารุ งรักษาที่น่าพอใน ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการและบารุ งรักษามีความคุน้ เคยกับการออกแบบเป็ น
อย่างดีและบุคลาการดังกล่าวได้รับการฝึ กอบรมอย่างละเอียดในการใช้งานและบารุ งรักษาเครื่ อง/หน่วย/อุปกรณ์ ซึ่งบุคลากรได้อ่านทาความเข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาด้านความปลอดภัยที่มีอยูใ่ นคู่มือ
ในกรณ๊ ที่มีขอ้ ขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกาหนดและเงื่อนไขของคู่ มือนี้กับข้อกาหนดของสัญญา,ภาพวาด,เอกสารแนะนา,หรื อเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาเงื่อนไข/เอกสารของสัญญาจะมีผลเหนือกว่าเงื่อนไข/เอกสารเฉพาะของสัญญาจะมีผลบังคับใช้คามลาดับควสามสาคัญ
ZKTeco ไม่มีการรับประกัน การรับประกันหรื อการรับรองความความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่มีอยูใ่ นคู่มือนี้หรื อการแก้ไขใดๆที่เกิดขึ้นในคู่มือนี้
ZKTeco ไม่ขยายการรับประกันใดๆรวมถึง การออกแบบใดๆ ตามความสามารมในการค้าขายหรื อเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
ZKTeco ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรื อการละเว้นใดๆ ในข้อมูลหรื อเอกสารที่ อา้ งอิงหรื อเชื่อมโยงกับคู่มือนี้ ความเสี่ ยงทั้งหมดเกี่ยวกับผลลัพธ์และ
ประสิทธิภาพที่ได้รับจากการใช้ขอ้ มูลจะถูกสันนิษฐานโดยผูใ้ ช้
ZKTeco ไม่รับผิดชอบต่อผูใ้ ช้หรื อบุคคลที่สามสาหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ผลที่ตามมาทั้งทางอ้อม พิเศษหรื อที่เป็ นแบบอย่างความเสี ยหาย
โดยไม่มีขอ้ จากัด การสู ญเสี ยธุรกิจ การสู ญเสี ยผลกาไร การหยุดชะงักของธุ รกิจ การสู ญเสี ยข้อมูลทางธุ รกิจหรื อการสู ญเสี ยทางการเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การเชื่อมต่อหรื อเกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลที่อยูใ่ นหรื ออ้างอิงโดยคู่มือนี้แม้ว่า ZKTeco จะได้รับคาแนะนา ถึงความเป็ นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว
คู่มือนี้และข้อมูลที่อยู่ในนี้ น้ นั อาจรวมถึงทางเทคนิคความถูกต้องอื่นๆ หรื อข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ZKTeco เปลี่ยนแปลงข้อมูนในที่น้ ี เป็ นระยะๆซึ่ งจะ
รวมอยู่ในการเพิ่มเติม/การแก้ไขคู่มือฉบับใหม่ ZKTeco ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเพิ่มลบแก้ไขหรื อแก้ไขข้อมูลที่ มีอยู่ในคู่มือเป็ นครั้ งคราวในรู ปแบบของ
หนังสื อเวียน จดหมายบันทึกย่อ ฯลฯ เพื่อการทางานที่ ดีข้ ึนและความปลอดภัยของเครื่ อง /หน่วย/อุปกรณ์และการแก้ไขดังกล่าวจะไม่ให้สิทธิ์ ในการ
เรี ยกร้องค่าชดเชยหรื อความเสียหายใดๆภายใต้สถานการณ์ใดๆ
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ZKTeco จะไม่รับผิดชอบใด (i) ในกรณี เครื่ อง/หน่วย/อุปกรณ์ทางานผิดปกติเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่มีอยู่ในคู่มือ(ii)ในกรณี ที่เครื่ อง/หน่วย/
อุปกรณ์ทางานเกินอัตราทีกาหนด (iii)ในกรณีการทางานของเครื่ องและอุปกรณ์ในสภาพที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือ
สิ้นค้าจะได้รับการอัปเดตเป็ นครั้งคราวจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดูข้ นึ ตอนการดาเนินงานล่าสุ ดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.zkteco.co.th
หากมีปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โปรติดต่อมาที่เรา
บริษัท แซคเคเทคโค ไทย จากัด
9/115 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เบอร์ โทร : +662-719-9153
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาทั่วโลกของเราโปรดไปที่ www.zkteco.co.th
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เกี่ยวกับบริ ษทั
ZKTeco เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตเครื่ องอ่าน RFID และ Biometric (ลายนิ้วมือ, ใบหน้า,นิ้ว-เส้นเลือดดา) ที่ใหญ่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอได้แก่ ตัวอ่านและ
แผงควบคุมการเข้าถึง,กล้องจดจาใบหน้าระยะใกล้และระยะไกล,ตัวควบคุมการเข้าถึงลิฟต์/พื้น/ประตูหมุน,อุปกรณ์ควบคุมประตูระบบจดจาป้ายทะเบียน
(LPR)และผลิตภัณฑ์สาหรับผูบ้ ริ โภครวมถึงลายนิ้วมือที่ใช้แบตเตอรี่ และล็อคประตูเครื่ องอ่านใบหน้า ระบบรักษาความปลอดภัยของเรามีหลายภาษาและมี
การแปลเป็ นภาษาต่างๆมากว่า 18 ภาษา ที่โรงงานผลิตที่ทนั สมัย 700,000 ตารางฟุตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ZKTeco เราควบคุมการผลิตการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์การประกอบชื้นส่ วนและการขนส่ ง/การขนส่งทั้งหมดนี้อยูภ่ ายใต้หลังคาเดียวกัน
ผูก้ ่อตั้ง ZKTeco ได้รับการพิ จารณาจากการวิจัยอิ สระและการพัฒนาขั้น ตอนการตรวจสอบความถุ ก ต้องทางชี วภาพและการ SDK, ในตอนแรกการ
ตรวจสอบความถูกต้องทางชีวภาพได้ถูกนาไปใช้อย่างแพร่ หลายในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบตัวตน ด้วยการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องของ
การพัฒนาและแอปพลิเคชัน่ ในตลาดมากมายที มงานจึ งค่อยๆสร้างระบบนิ เวศการตรวจสอบตัวตนและระบบความปลอดภัยอัจฉริ ยะซึ่ งใช้เทคนิ คการ
ตรวจสอบ Biometric ด้วยประสบการณ์หลายปี ในอุตสาหกรรมการตรวจสอบความถูกต้องทางชีวภาพ ZKTeco ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการในปี 2550 และ
ปั จจุบนั เป็ นหนึ่ งในองค์กรชั้นนาระดับโลกในอุตสาหกรรมการตรวจสอบทางชี วภาพที่เป็ นเจ้าของสิ ทธิ บตั รต่างๆและได้เลือกให้ National High-tech
Enterprise เป็ นเวลา 6 ปี ติดต่อกัน ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้รับการคุม้ ครองโดยสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาconsecutive

เกี่ยวกับคู่มือ
คู่มือนี้แนะนาการใช้งานผลิตภัณฑ์ LFace10
ตัวเลขทั้งหมดที่แสดงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นภาพประกอบเท่านี้น ตัวเลขในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์จิงทุกประการ
คุณสมบัติและค่าต่างๆของพารามิเตอร์ ★ ไม่สามารถใช้ได้ในทุกอุปกรณ์

ข้อตกลงในเอกสาร
ข้อกาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้ มีดงั ต่อไปนี้:
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ข้อตกลง GUI
สาหรับซอฟต์แวร์
ข้อกาหนด
แบบตัวอักษรหนา
>

คาอธิบาบ
ใช้เพื่อระบุชื่ออินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์เช่น ตก ,ยืนยัน,ยกเลิก
เมนูหลายระดับจะถูกคัน่ ด้วยวงเล็บเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ไฟล์ >สร้าง > โฟลเดอร์
สาหรับอุปกรณ์

ข้อกาหนด

คาอธิบาย

<>

ชื่อปุ่ มหรื อชื่อคียส์ าหรับอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น กด <ตกลง>

[]

ชื่อหน้าต่าง,รายการเมนู,ตารางข้อมูล,และชื่อฟิ ลด์อยูใ่ นวงเล็บเหลี่ยม ตัวอย่างเช่นป๊ อปอัพหน้าต่าง [ผูใ้ ช้ใหม่]

/

เมนูหลายระดับจะถูกคัน่ ด้วยเครื่ องหมายทับ ตัวอย่างเช่น [ไฟล์/สร้าง/โฟลเดอร์]

สัญลักษณ์
ข้อกาหนด

คาอธิบาย
เกี่ยวข้องกับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรื อให้ความสาคัญกับในคู่มือ
ข้อมูลทัว่ ไปที่ช่วยให้การดาเนินการได้เร็ วขึ้น
ข้อมูลที่มีความสาคัญ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอัตรายหรื อความผิดพลาด

ข้อความหรื อเหตุการณ์ที่เตือนถึงบางสิ่ งบางอย่างหรื อเป็ นตัวอย่างที่ควรระวัง
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การไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาอาจนาไปสู่ความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรื อการบาดเจ็บทางกายภาพ (อาจทาให้เสียชีวิตได้)

1.

อ่ าน,ปฏิบัติตาม,และคาแนะนาการเก็บรักษา – คาแนะนาด้านความปลอดภัยและการปฏิบตั ิงานทั้งหมดต้องได้รับการอ่านและปฏิบตั ิตามอย่าง
ถูกต้องก่อนนาอุปกรณ์เข้าการบริ การ

2.

อย่าเพิกเฉยต่อคาเตือน - ปฏิบตั ิตามตาเตือนทั้งหมดบนตัวเครื่ องและคาแนะนาการใช้งาน

3.

อุปกรณ์เสริม – ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริ มที่ผผู ้ ลิตแนะนาหรื อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดอย่าใช้ส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากวัสดุที่ผูผ้ ลิต
แนะนา

4.

ข้ อควรระวังในการติดตั้ง – อย่าวางอุปกรณ์น้ ี บนขาตั้งหรื อโครงที่ไม่มนั่ คง มันอาจตกและทาให้บุคคลได้รับบาจเจ็บสาหัสและทาให้อุปกรณ์
เสียหายได้

5.

การบริการ - อย่าพยายามให้บริ การอุปกรณ์น้ ีดว้ ยตัวเองในการเปิ ดหรื อถอดฝาปิ ดออกอาจทาให้คุณได้รับแรงดันไฟฟ้าที่เป็ นอัตรายหรื ออัตราย
อื่นๆ

6.

ความเสี ยหายที่ต้องเข้ ารับการบริ การ - ถอดระบบออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักที่เป็ น AC หรื อ DC และส่ งต่อให้เจ้าหน้าที่บริ การภายใต้เงื่อนไข
ต่อไปนี้ :
•

เมื่อสายไฟหรื อการควบคุมการเชื่อมต่อได้รับผลกระทบ

•

เมื่อของเหลวหกหรื อสิ่ งของหล่นลงในระบบ

•

หากสัมผัสน้ าหรื อสภาพอากาศแปรปรวน(ฝนหิมะและอื่นๆ)

•

และหากระบบไม่ทางานตามปกติภายใต้คาแนะนาการใช้งาน

เพียงแค่เปลี่ยนการควบคุมที่กาหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน การปรับการควบคุมที่ไม่เหมาะสมอาจส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายและต้องให้ช่าง
ผูช้ านาญการแก้ไขเพื่อให้อุปกรณ์กลับสู่ การทางานปกติ และอย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่ องเข้ากับอะแดปเตอร์ เดียวกันเนื่องจากอะแดปเตอร์
โอเวอร์โหลดอาจทาให้เกิดอัตรายจากความร้อนเกินหรื อไฟไหม้ได้

7.

ชิ้นส่ วนอะไหล่ – เมื่อจาเป็ นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน ช่างเทคนิคบริ การจะต้องใช้ชิ้นส่ วนทดแทนที่จดั ให้โดยตัวแทนจาหน่ายเท่านั้น ชิ้นส่วนทดแทน
อาจส่งผลให้เกินการเผ่าไหม้, ช็อก, หรื ออัตรายอื่นๆได้

8.

การตรวจสอบความปลอดภัย – เมื่อเสร็ จสิ้ นการบริ การหรื อซ่ อมแซมอุปกรณ์ ขอให้ช่างเทคนิคบริ การทาการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อให้
แน่ใจว่าอุปกรณ์ทางานได้อย่างถูกต้อง

9.

แหล่ งจ่ ายไฟ – ใช้งานระบบจากรู ปแบบแหล่งจ่ายไฟของฉลากเท่านั้น หากประเภทของแหล่งจ่ายไฟที่ จะใช้ไม่ชัดเจนโปรดต่อต่อตัวแทน
จาหน่ายของคุณ

10. ฟ้าผ่า – สามารถติดตั้งตัวนาฟ้าผ่าภายนอกเพื่อป้องกันฟ้าผ่า สามารถป้องกันการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าได้จากการทาลายระบบ
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ความปลอดภัยด้ านไฟฟ้ า
• ก่อนเชื่อมต่อสายเคเบิลภายนอกเข้ากับอุปกรณ์ ให้ทาการต่อสายดินให้เรี ยบร้ อยและตั้งค่าระบบป้ องกันไฟกระชาก มิฉะนั้นไฟฟ้าสถิตจะทาให้
เมนบอร์ดเสียหายได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตดั การเชื่อมต่อสายไฟแล้วก่อนที่คุณจะต่อสายติดตั้งหรื อถอดอุปกรณ์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เป็ นสัญญาณกระแสไฟอ่อน (สวิตช์) มิฉะนั้นส่วนประกอบของอุปกรณ์อาจได้รับความเสี ยหาย
ได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ได้ในประเทศหรื อภูมิภาคของคุณ หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับรอง
โปรดปรึ กษา บริ ษทั พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ พลังานไม่ตรงกันอาจทาให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื ออุปกรณ์เสี ยหายได้
• ในกรณีที่แหลงจ่ายไฟเสียหายให้ส่งอุปกรณ์คืนให้เจ้าหน้าที่เทคนิคมืออาชีพหรื อตัวแทนจาหน่ายของคุณเพื่อจัดการต่อไป
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ควรเก็บอุปกรณ์ให้ห่างไกลจากอุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้าสู ง เช่นเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า , (รวมถึงเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้า), วิทยุ,โทรทัศน์, (โดยเฉพาะหน้าจอ CRT),หรื อลาโพง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
• หากมีควัน,กลิ่น,หรื อมีเสียงดังจากอุปกรณ์ ให้ทาการปิ ดเครื่ องทันทีและถอดปลัก๊ ไฟออกจากนั้นโปรดติดต่อศูนย์บริ การ
• การข้นส่งและสาเหตุอื่นๆ ที่คาดเดาไม่ได้อาจทาให้ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เสี ยหาย ควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีความเสี ยหายรุ นแรงหรื อไม่ก่อนการ
ติดตั้ง
• หากอุปกรณ์มีขอ้ บกพร่ อง โดยที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ให้ติดต่อตัวแทนจาหน่ายของคุณโดยเร็วที่สุด
• ฝุ่ น,ความชื้น,และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ คุณไม่ควรเก็บอุปกรณ์ไว้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
• อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่สนั่ สะเทือน จัดการอุปกรณ์ดว้ ยความระมัดระวัง อย่าวางของหนักไว้ดา้ นบนของอุปกรณ์
• อย่าขัดทาความสะอาดด้วย, แอลกอฮอล์,น้ ามันเบนซิน,สารกาจัดศัตรู พืช,และสารระเหยอื่น ที่อาจทาให้ตวั เครื่ องเสี ยหายได้ ควรทาความสะอาด
อุปกรณ์ดว้ ยผ้านุ่มๆหรื อสารทาความสะอาดเล็กน้อย
• หากคุณมีคาถามทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดา้ นเทคนิคที่ได้รับการรับรองหรื อมีประสบการณ์
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หมายเหตุ
• ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วบวกและขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ DC 12V มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง การต่อย้อนกลับอาจทาให้อุปกรณ์เสี ยหายได้ ไม่
แนะนาให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC 24V เข้ากับพอร์ตอินพุต DC 12V
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟตามขั้วบวกและขั้วลบที่แสดงบนแผ่นป้ายของอุปกรณ์
• การบริ การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุ ,ความเสี ยหายที่เกิดจากการทางานผิดพลาด,และความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการ
ติดตั้งหรื อซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยผูใ้ ช้อิสระ
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คาแนะนาสาหรับการใช้ งาน
ตาแหน่ งการยืน, การแสดงออกทางสีหน้ าและท่าทางการยืน

⚫

ระยะตาแหน่งที่แนะนา

ขอแนะนำให้เว้นระยะ 0.5m ระหว่ำงอุปกรณ์
กับลูกค้ำที่มีควำมสูง 1.55m ถึง 1.85m. ผูใ้ ช้
อำจต้ อ งขยั บ ไปข้ ำ งหน้ ำ และข้ ำ งหลั ง
เล็ ก น้ อ ยเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภำพของภำพ
ใบหน้ำที่ถ่ำย

⚫

การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางการยืน
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การลงทะเบียนใบหน้ า
พยายามให้ใบหน้าอยูต่ รงกลางของจอระหว่างการลงทะเบียน โปรดหันหน้าไปทางกล้องและอยูน่ ิ่ งๆในระหว่างการลงทะเบียนใบหน้า หน้าจอจะมีลกั ษณะ
ดังภาพ:

แก้ไขการลงทะเบียนใบหน้ าและวิธีการรับรองความถูกต้ อง
⚫

ข้อควรระวังในการลงทะเบียนใบหน้ า
❖ เมื่อลงทะเบียนใบหน้าให้เว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กบั ใบหน้า 40cm ถึง 80cm
❖ ระวังอย่าทาการเปลี่ยนสีหน้า (หน้ายิม้ ,หน้าวาด ,ขยิบตา,ฯลฯ)
❖
❖
❖
❖
❖

⚫

หากคุณไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาบนหน้าจอการลงทะเบียนใบหน้าอาจใช้เวลานานขึ้นหรื ออาจล้มเหลว
ห้ามปิ ดตาหรื อคิ้ว
ห้ามสวมหมวก,หน้ากาก,แว่นกันแดด,หรื อแว่นดา
ระวังอย่าแสดงสองใบหน้าบนหน้าจอ อาจสร้างความสับสนและการลงทะเบียนอาจล้มเหลว
ผูใ้ ช้แว่นตาควรลงทะเบียนใบหน้าทั้งที่มีแว่นตาและไม่มีแว่นตา

ข้อควรระวังในการตรวจจับใบหน้ า
❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบหน้าปรากฏในคาแนะนาที่แสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์
❖ สาหรับคนใส่แว่น ให้ลองตรวจสอบใบหน้าของคุณด้วยแว่นตาหากมีการใช้แว่นตาขณะลงทะเบียนหรื อตรวจสอบสิทธิ์โดยไม่ใช้แว่นตา
หากไม่ได้ใช้แว่นตาขณะลงทะเบียน มิฉะนั้นการรับรู ้อาจล้มเหลวหรื อทาได้ยาก นอกจากนี้หากใช้แว่นตาที่แตกต่างจากที่ใช้ลงทะเบียน
รับรองความถูกต้อง อาจล้มเหลวได้เช่นกัน ในกรณีน้ ีคุณสามารถใช้แว่นตาที่สวมใส่ กอ่ นหน้านี้เพื่อตรวจสอบสิ ทธิ์ได้
❖ หากส่ วนหนึ่ งของใบหน้าถูกปิ ดทับด้วยหมวก,หน้ากาก,ผ้าปิ ดตา,หรื อแว่นกันแดด การรับรองความถูกต้องอาจล้มเหลว อย่าปกปิ ด
ใบหน้าและปล่อยให้อุปกรณ์จดจาคิ้วและคุณสมบัติอื่นๆของใบหน้า
โหมดการตรวจสอบ

1.3.1

การตรวจสอบใบหน้ า

⚫

การตรวจสอบใบหน้ าแบบ 1:N
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จะทาการเปรี ยบเทียบภาพใบหน้าที่ได้มาในปั จจุบนั กับข้อมูลใบหน้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์ ต่อไปนี้คือกล่องป๊ อปอัปของผลการเปรี ยบเทียบ

⚫

การตรวจสอบใบหน้ าแบบ 1:1

จะทาการเปรี ยบเทียบใบหน้าที่กล้องถ่ายกับแม่แบบใบหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ID ที่ผใู ้ ช้ป้อน
สาหรับการตรวจสอบแบบ 1:1,ต้องป้อนข้อมูล User ID บนหน้าจอหลักและเข้าสู่โหมดการยืนยันใบหน้าแบบ 1:1 ให้ทาการป้อน User ID และกด [M/OK].
หากพนักงานได้ทาการลงทะเบียนรหัสผ่านนอกจากใบหน้า ให้เลือกไอคอนใบหน้าเพื่อเข้าสู่โหมดการยืนยันใบหน้า

หลังจากการตรวจสอบสาเร็จหน้าจอจะแสดงดังปรากฏด้านล่างนี้ข้ นึ
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หากการตรวจสอบล้มเหลวระบบจะแจ้งว่า “โปรดปรับตาแหน่งของคุณ!”.
1.3.2

การตรวจสอบรหัส

จะเปรี ยบเทียบรหัสที่ป้อนกับ User ID และรหัสที่ผใู ้ ช้ได้ทาการลงทะเบียน
ป้อน User ID บนหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจสอบรหัสแบบ 1:1
1.

ป้อน user ID และกด [M/OK].

หากพนักงานได้ลงทะเบียนลายนิ้วมือและใบหน้านอกเหนื อจากรหัส หน้าจอต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้น เลือกไอคอนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ โหมดการตรวจสอบ
รหัสผ่าน
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ใส่รหัสและกด [M/OK].

หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงในการตรวจสอบที่สาเร็ จและลมเหลวตามลาดับ

การตรวจสอบทีสาเร็จ
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1.3.3

การตรวจสอบแบบรวม

เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง อุปกรณ์ตวั นี้มีตวั เลือกในการใช้งานวิธีตรวจสอบหลายรู ปแบบดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

หมายเหตุ :
1） "/" หมายถึง “หรื อ”, และ "+" หมายถึง “และ”
2） คุณต้องลงทะเบียนข้อมูลการตรวจสอบที่จาเป็ นก่อนที่จะใช้โหมดการตรวจสอบร่ วมกัน มิฉะนั้นการตรวจสอบอาจล้มเหลว ตัวอย่างเช่า หาก
ผูใ้ ช้ลงทะเบียนด้วยใบหน้า แต่ใช้โหมดการตรวจสอบใบหน้าและรหัส ผูใ้ ช้จะไม่สามารถตรวจสอบผ่านได้
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เมนูหลัก

กด [M/OK] บนหน้าจอเริ้ มต้นเพื่อเข้าสู่ เมนูหลักดังที่แสดงด้านล่าง :

รายการ

คาอธิบาย

User Mgt.

เพื่อเพิ่ม,แก้ไข,แสดง,และลบข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ช้

User Role

การกาหนดขอบเขตสิทธิ์ของผูใ้ ช้และผูท้ ี่ลงทะเบียนแล้ว นั้นคือสิ ทธิ์ในการใช้งานระบบ

COMM.

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต,การเชื่อมต่อ PC,การตั้งค่า cloud server และการวินิจฉัยเครื อข่าย network

System

ในการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบรวมถึงวัน & เวลา, การเข้างาน,ใบหน้า,ลายนิ้วมือ , รี เซตและอัพเกรดผ่าน USB

Personalize

การปรับแต่งการตั้งค่าของหน้าจอแสดงรวมถึงหน้าจอผูใ้ ช้,เสียง,เวลากระดิ่ง,ตัวเลือก punch state และแผนที่คียล์ ดั

Data Mgt.

เพื่อลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุปกรณ์

Department

กาหนดโครงสร้างองค์กรของแผนกรวมถึงฟังก์ชนั ต่างๆในการเพิ่ม,แก้ไข,ลบแผนก,และกาหนดเวลาของแผนก,เป็ นต้น

Shift set

กาหนดกฎการเข้างานและจานวนกะที่จะใช้และกาหนดเวลาพนักงาน อุปกรณ์รองรับได้ถึง 24 กะ
ใช้ USB flash drive เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสถิติการเข้างานเพื่อตรวจสอบบนคอมพิวเตอร์หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Report

การตั้งค่าการเข้างานเพื่อกาหนดกะในคอมพิวเตอร์ กาหนดกะให้กบั พนักงานจากนั้นอัปโหลดแบบฟอร์ มการตั้งค่าการเข้า
งาน ในขณะนี้อุปกรณ์จะให้การกาหนดจากแบบฟอร์มที่ได้ต้ งั ค่าไว้
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Access Control

เพื่อตั้งค่าของล็อกและอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง

USB Manager

เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเช่นข้อมูลผูใ้ ช้และบันทึกการเข้างานจาก USB Disk ไปยังซอฟต์แวร์ที่รองรับหรื ออุปกรณ์อื่นๆ

Attendance Search

ค้นหาบันทึกการเข้างาน,ระบุดว้ ยการตรวจสอบด้วยรู ปถ่ายการเข้างาน,และรู ปถ่ายบัญชีดา

Autotest
System Info
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การจัดการผู้ใช้
การเพิ่มผู้ใช้

เลือก User Mgt. บนเมนูหลักและเลือก New User.

⚫

การลงทะเบียน User ID และ Name

ป้อน User ID และ Name โดยเลือกตัวเลือกที่ตอ้ งการ

หมายเหตุ :
⚫

ชื่อผูใ้ ช้สามารถมีอกั ขระได้สูงสุด 17 ตัว

⚫

user ID อาจมี1-9 หลักเป็ นค่าเริ้ มต้น

⚫

คุณสามารถแก้ไข ID ของคุณได้ในระหว่างการลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้นและไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง

⚫

User ID ไม่สามารถทาซ้ าได้ หากมีเสียงเตือนเกี่ยวกับ User ID ที่ซ้ ากันคุณต้องเลือก User ID อื่นที่ไม่ซ้ ากัน

⚫

การตั้งค่าบทบาทของผู้ใช้
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บัญชีผใู ้ ช้มีสองประเภท : Normal Users และ Super Admin หากมีผดู ้ ูแลระบบที่ลงทะเบียนแล้วผูใ้ ช้งานปกติจะไม่มีสิทธิ์ในการจัดการระบบและสามารถ
เข้าถึงได้เฉพาะการยืนยันการตรวจสอบสิ ทธิ์เท่านั้น ผูด้ ูแลระบบเป็ นเจ้าของสิ ทธิ์ ในการจัดการทั้งหมด หากมีการตั้งค่าบทบาทที่กาหนดเองคุณสามารถ
เลือกสิทธิ์ของบทบาทที่กาหนดให้กบั ผูใ้ ช้ได้
เลือก User Role ตั้งค่า Normal User หรื อ Super Admin.

หมายเหตุ : หากบทบาทผูใ้ ช้ที่เลือกคือ Super Admin, ผูใ้ ช้จะต้องผ่านการพิสูจน์ตวั ตนเพื่อเข้าถึงเมนู หลัก การรั บรองความถูกต้องจะขึ้นอยู่กับวิธีการ
รับรองความถูกต้องที่ผดู ้ ูแลระบบขั้นสู งได้ลงทะเบียนไว้
⚫

การตั้งค่ าโหมดการตรวจสอบ

โหมดการตรวจสอบที่มีอยูใ่ นอุปกรณ์ได้แก่ :
•

Password/ Face

•

Face only

•

User ID only

•

Face + Password

•

Password

เลือกโหมดการตรวจสอบที่ตอ้ งการเพื่อตั้งค่าโหมดการตรวจสอบ เลือก M/OK เพื่อบันทึกและกลับไปยังหน้าจอผูใ้ ช้ใหม่

⚫

การลงทะเบียนด้วยใบหน้ า
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เลือก Face ในโหมดการตรวจสอบเพื่อเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนใบหน้า ผูใ้ ช้ตอ้ งหันหน้าเข้าหากล้องเพื่อให้มองเห็นได้บนหน้าจอของอุปกรณ์และสามารถ
มองเห็นคุณสมบัติที่สาคัญทั้งหมดของใบหน้าได้ จากนั้นอยูน่ ิ่งๆสักพักระหว่างการลงทะเบียนใบหน้า หน้าจอการลงทะเบียนมีดงั นี้ :

⚫

การลงทะเบียนด้วยรหัส

เลือก Password ในโหมดการตรวจสอบเพื่อเข้าสู่ หน้าการลงทะเบียนด้วยรหัส ป้อนรหัสและป้ อนใหม่อีกครั้งแล้วเลือก M/OK. หากรหัสที่ป้อนสองรหัส
เหมือนกันระบบจะกลับไปหน้าผูใ้ ช้ใหม่

หมายเหตุ : รหัสอาจประกอบด้วยหนึ่งถึงแปดหลักตามค่าเริ้ มต้น
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การค้นหาผู้ใช้
เลือกตัวเลือก All Users ใน User Mgt. จากนั้นป้ อนคีย์เวิร์ดในแถบค้ นหาของรายชื่ อผู้ใช้ (คียเ์ วิร์ดอาจเป็ น ID, นามสกุล,หรื อชื่อเต็ม). ระบบจะค้นหาผูใ้ ช้ที่
เกี่ยวข้องกันกับข้อมูลที่ป้อน

การแก้ไข้ผ้ใู ช้
เลือกผูใ้ ช้จากรายการและเลือก Edit เพือ่ เข้าสู้หน้าจอการแก้ไข:

หมายเหตุ : การดาเนินการแก้ไขผูใ้ ช้จะเหมือนกับการเพิ่มผูใ้ ช้ ยกเว้นว่าไม่สามารถแก้ไข ID ผูใ้ ช้ได้เมื่อแก้ไขรายละเอียดของผูใ้ ช้

ห น้ า | 22

LFace10

คูม่ ือผูใ้ ช้งาน

การลบผู้ใช้
เลือกผูใ้ ช้จากรายการและเลือก Delete เพื่อเข้าสู่หน้าจอ ทาการเลือกข้อมูลผูใ้ ช้ที่จะลบแล้วกด M/OK.

หมายเหตุ :
หากคุณเลือก Delete User, ข้อมูลทั้งหมดของผูใ้ ช้จะถูกลบ. เฉพาข้อมูลใบหน้าเท่านั้นที่จะถูกลบหากเลือกลบแค่ใบหน้า Delete Face และเฉพาะรหัส
เท่านั้นที่ถูกลบหากเลือกลบแค่ระหัส Delete Password
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บทบาทของผู้ใช้

หากคุณต้องการกาหนดสิทธิ์เฉพาะใดๆให้กบั ผูใ้ ช้บางรายคุณสามารถแก้ไข “บทบาทที่กาหนดโดยผูใ้ ช้” ภายใต้เมนู User Role
คุณสามารถกาหนดขอบเขตสิทธิ์ของบทบาทที่กาหนดได้ (ไม่เกิน 3 บทบาท)และผูท้ ี่ลงทะเบียนแล้วนั้นคือ ขอบเขตสิ ทธิ์ของเมนูการทางาน
เลือก User Role บนเมนูหลักในหน้าจอ

เลือกรายการเพื่อกาหนดบทบาทที่ตอ้ งการ เลือกตัวเลือก Enable Defined Role เพื่อเปิ ดใช้งานบทบาททากาหนดนี้ เลือก Name และป้อนชื่อของ
บทบาท
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เลือก Define User Role เพื่อกาหนดสิทธิ์ให้กบั บทบาท กด ESC เพื่อบันทึกและกดกลับหลังจากกาหนดสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ : คุณต้องเลือกคุณสมบัติในเมนูยอ่ ย หากอุปกรณ์เปิ ดใช้งาน คุณสามารถกาหนดบทบาทให้กบั ผูใ้ ช้ได้โดย User Mgt. > New User > User Role.

หากไม่มีการลงทะเบียนผูด้ ูแลระบบขั้นสู ง อุปกรณ์จะแจ้งว่า "Please register super administrator user first!” (โปรดลงทะเบียนผูใ้ ช้ข้นั สู งก่อน)หลังจาก
เลือกแถบเปิ ดใช้งาน
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การตั้งค่าการสื่ อสาร

เลือก COMM. บนเมนูหลักเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการสื่ อสารและตั้งค่าพารามิเตอร์ของการเชื่อมต่อ PC

การเชื่ อมต่อ PC
เพื่อปรับปรุ งความปลอดภัยของข้อมูล โปรดตั้งค่า Comm Key สาหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และ PC.
ต้องป้อนรหัสการเชื่อมต่อก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กบั ซอฟต์แวร์ PC ได้หากตั้งค่า Comm Key ไว้
เลือก PC Connection บนหน้าจอ Comm เพื่อตั้งค่า Comm Key.

รายการ
Comm Key
Device ID

ห น้ า | 26

คาอธิบาย
รหัสเริ้ มต้นคือ 0 ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง สาหรับ Comm Key อาจมีได้ถึง 1-6 หลัก
เป็ นหมายเลขประจาตัวของอุปกรณ์ซ่ ึงอยู่ระหว่าง 1 และ 254 หากวิธีการสื่ อสาร RS232/RS485, คุณต้องป้อน device
ID ใหนหน้าการสื่อสารของซอฟต์แวร์
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การตั้งค่ าระบบ

ช่วยในการตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและความสามารถในการใช้งานของอุปกรณ์
เลือก System บนเมนูหลักในหน้า

วันและเวลา
เลือก Date Time บนหน้าจอของระบบ

รายการ

คาอธิบาย

Manual Date and Time

สามารถตั้งวันที่และเวลาด้วยตัวเองและกด [M/OK] เพื่อบันทึก

24-Hour Time

อุปกรณ์จะแสดงรู ปแบบเวลา 24ชัว่ โมง เมื่อเปิ ดใช้งาน

Date Format

เลือกรู ปแบบวันที่
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หมายเหตุ :
เมื่อเรี ยกคืนการตั้งค่าจากโรงงานเวลา (24 ชัว่ โมง)และรู ปแบบวันที่ (YYYY-MM-DD) สามารถคืนค่าเป็ นค่าเริ่ มต้นได้ แต่ไม่สามารถเรี ยกคืนวันที่และเวลา
ของอุปกรณ์ได้
ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ช้ต้วั เวลาของอุปกรณ์ (18:35 ของวันที่ 15 มีนาคม 2019) เป็ น 18:30 ของวันที่ 1 มกราคม 2020 หลักจากกูค้ ืนการตั้งค่าจากโรงงานแล้วเวลา
ของอุปกรณ์ยงั คงเป็ น 18:30 ของวันที่ 1 มกราคม 2020
การตั้งค่ าการเข้างาน
เลือก Attendance เพื่อเข้าหน้าจอของระบบในการแก้ไขบทบาทของการทางานตาม

รายการ

คาอธิบาย

Duplicate Punch Period (m)

ภายในเวลาที่กาหนด (หน่อย: นาที) การบันทึกเข้างานที่ซ้ ากันจะไม่ถูกสงวนไว้ (ค่าอยูใ่ นช่วง 1 ถึง 999999 นาที)

Attendance Log Alert

เมื่อพื้นที่จดั เก็บเหลือน้อยกว่าค่าที่ต้ งั ไว้อุปกรณ์จะแจ้งเตือนผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติถึงข้อมูลการจัดเก็บที่เหลือ สามารถ
ปิ ดใช้งานหรื อตั้งค่าเป็ นค่าตั้งแต่ 1 ถึง 9999

Periodic Del of ATT Data

จานวนบันทึกการเข้าร่ วมที่อนุญาตให้ลบได้ในครั้งเดียว เมื่อมีที่เก็บข้อมูลสู งสุ ด สามารถปิ ดใช้งานหรื อตั้งค่าเป็ น
ค่าตั้งแต่ 1 ถึง 999.

Authentication Timeout(s)

Face comparison Interval(s)
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ช่วงเวลาที่ขอ้ ความ "Successful Verification" ปรากฏขึ้น
ค่าที่ใช้ได้ : 1~9 วินาที
ช่วงเวลาเปรี ยบเทียบใบหน้าเพื่อตั้งค่าช่วงเวลาสาหรับการจับคู่แม่แบบใบหน้าตามต้องการ
ค่าที่ใช้ได้ : 0~9 วินาที
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พารามิเตอร์ ใบหน้ า
เลือกตัวเลือก Face บนหน้าจอของระบบ

FRR

รายการ

1:N Threshold Value

FAR

เกณฑ์ การจับคู่ที่แนะนา
1:N

1:1

High

Low

85

80

Medium

Medium

82

75

Low

High

80

70

คาอธิบาย
ภายใต้โหมดการตรวจสอบ 1:N การตรวจสอบจะสาเร็ จก็ต่อเมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างใบหน้าที่ได้มาและเทม
เพลตใบหน้าที่ลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามากว่าค่าที่ต้ งั ไว้
ค่าที่ถูกต้องอยูใ่ นช่วง 0 ถึง 100 ยิง่ เกณฑ์สูงอัตราการตัดสินผิดก็จะยิ่งตาลงและการปฏิเสธที่สูงขึ้นและในทาง
กลับกัน แนะนาให้ใช้ค่าเริ้ มต้น 75

1:1 Threshold Value

ภายใต้โหมดการตรวจสอบ 1:1 การตรวจสอบจะสาเร็ จก็ต่อเมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างใบหน้าที่ได้มาและเทม
เพลตใบหน้าที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าที่ต้ งั ไว้
ค่าที่ถูกต้องอยูใ่ นช่วง 0 ถึง 100 ยิ่งเกณฑ์สูงอัตราการตัดสินผิดก็จะยิ่งตาลงและการปฏิเสธที่สูงขึ้นและในทาง
กลับกัน แนะนาให้ใช้ค่าเริ้ มต้น 63

ในระหว่างการลงทะเบียนใบหน้า การเปรี ยบเทียบแบบ 1:N ใช้เพื่อกาหนดว่าผูใ้ ช้เคยลงทะเบียนมาก่อนหรื อไม่
Face Enrollment Threshold

Face Pitch Angle
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เมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างภาพใบหน้าที่ได้มาและเทมเพลตใบหน้าที่ลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั
ไว้แสดงว่าใบหน้านั้นได้รับการลงทะเบียนแล้ว

ความคลาดเคลื่อนของมุม (จากบนลงล่างและในทางกลับกัน) ของใบหน้าสาหรับการลงทะเบียนและเปรี ยบเทียบ
ใบหน้า
หากมุมเอียงของใบหน้าเกินค่าที่ต้ งั ไว้ มันจะถูกกรองโดยอัลกอริ ทึม คือถูกเว้นและจะไม่มีการลงทะเบียนและเปาร
เปรี ยบเทียบ
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เป็ นค่าเผื่อมุมของการหมุนของใบหน้าสาหรับการลงทะเบียนและเปรี ยบเทียบเทมเพลตใบหน้า
Face Rotation Angle

Image Quality

หากมุมเอียงของใบหน้าเกินค่าที่ต้ งั ไว้ มันจะถูกกรองโดยอัลกอริ ทึม คือถูกเว้นและจะไม่มีการลงทะเบียนและเปาร
เปรี ยบเทียบ
เป็ นการกาหนดคุณภาพของภาพสาหรั บการลงทะเบี ยนและเปรี ยบเที ยบใบหน้า ค่าที่ สูงขึ้นภาพที่ ตอ้ งกาก็จะยิ่ง
ชัดเจนขึ้น
จาเป็ นสาหรับการลงทะเบียนและเปรี ยบเทียบใบหน้าหากขนาดของวัตถุเล็กกว่าค่าที่ต้ งั ไว้วตั ถนั้นจะถูกกรองและ
ไม่บนั ทึกภาพใบหน้า

Minimum Face Size

ค่านี้ เป็ นค่าระยะเปรี ยบเที ยบใบหน้ายิ่งบุคคลนั้นอยู่ไกลเท่าไรใบหน้าก็จะยิ่งเล็กลงและอัลกอริ ทึมจะได้พิกเซล
ใบหน้าที่เล็กลง ดังนั้นการปรับพารามิเตอร์ น้ ี สามารถปรับระยะการเปรี ยบเทียบใบหน้าที่ไกลที่สุดได้ เมื่อค่าเป็ น 0
ระยะการเปรี ยบเทียบใบหน้าจะไม่จากัด

LED Light Trigger Value

ควบคุมการเปิ ดและปิ ดไฟ LED ค่ายิ่งมากไฟ LED จะยิ่งเปิ ดบ่อยขึ้น

Motion Detection Sensitivity

เป็ นการวัดปริ มาณการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของกล้องที่มีคุณสมบัติในการตรวจจับการเครื่ องไหวที่เป็ นไปได้
โดยปลุกเครื่ องจากโหมดสแตนด์บายไปยังหน้าจอ ค่ายิ่งมากระบบก็จะยิ่งมีความอ่อนไหวมากขึ้นเช่นหากตั้งไว้
สู งขึ้นหน้าจอจะถูกเรี ยกใช้งานได้ง่ายและบ่อยมาก

Live Detection

ตรวจพบความพยายามปลอดแปลงโดยระบุแหล่งที่มาของตัวอย่างไบโอเมตริ กซ์เป็ นมนุษย์ที่มีชีวิตหรื อเป็ นตัวแทน
ปลอมโดยการใช้ภาพแสงที่มองเห็นได้

Live Detection Threshold

ช่วยในการตัดสิ นว่าภาพที่มองเห็นนั้นมาจากร่ ายกายที่มีชีวิตหรื อไม่ ยิ่งค่ามากเท่าใดประสิ ทธิ ภาพการป้ องกันการ
ปลอมแปลงแสงที่มองเห็นก็จะยิ่งดีข้ นึ เท่านั้น

Anti-spoofing using NIR

ใช้การถ่ายภาพด้วย Infrared เพื่อระบุและป้องกันการโจมตีภาพถ่ายและวิดีโอปลอม

WDR

Wide Dynamic Range (WDR) เป็ นการปรับสมดุลแสงและขยายการมองเห็นภาพสาหรับวิดีโอเฝ้าระวังภายใต้ฉาก
แสงที่มีความต่างสูงและปรับปรุ งการระบุวตั ถุภายใต้สภาพแวดล้อมที่สว่างและมือ

Anti-flicker Mode

ใช้ก็ต่อเมื่อไม่ได้เปิ ดโหมด WDR ช่วยลดการกระพริ บเมื่อหน้าจอของอุปกรณ์กระพริ บที่ความถีเดียวกับแสง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริ ทึมใบหน้าและหยุดการอัปเดตเทมเพลตใบหน้าชัว่ คราว

Face Algorithm

หมายเหตุ :
การปรับค่าของแสงและพารามิเตอร์คุณภาพที่ไม่เหมาะสมอาจส่ งผลกระทบอย่างรุ่ นแรงต่อประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ โปรดปรับพารามิเตอร์การเปิ ด
แสงภายใต้คาแนะนาของเจ้าหน้าที่บริ การหลังการขายของบริ ษทั ของเราเท่านั้น
รีเซตค่าโรงงาน
คืนค่าการตั้งค่าอุปกรณ์กลับเป็ นสถานะโรงงานเช่นการตังค่าการสื่อสาร การตั้งค่าระบบ ฯลฯ
(จะไม่ลา้ งข้อมูลผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียน)
เลือกตัวเลือก Reset บนหน้าจอของระบบ เลือก OK เพื่อรี เซต
ห น้ า | 30
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อัพเกรดผ่าน USB
ใส่ ดิสก์ USB พร้อมไฟล์อพั เกรดลงนในพอร์ต USB ของอุปกรณ์และในหน้าจอเริ้ มกด [M/OK] > System > USB Upgrade เพื่อดาเนินการอัปเกรดเฟิ ร์ ม
แวร์ให้สมบูรณ์
เลือกตัวเลือก USB Upgrade บนหน้าจอของระบบ

หมายเหตุ : หากต้องการไฟล์อพั เกรดโปรดติดต่อฝ่ ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา ปฏิเสธการอัปเกรดเฟิ ร์มแวร์ภายใต้สถานการณ์ปกติ
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การตั้งค่ าการปรับแต่ง

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าอินเทอร์ เฟซได้ภายใต้ตวั เลือกต่อไปนี้
เลือกตัวเลือก Personalize บนเมนูหลักในหน้ าจอ

การตั้งค่ าอินเทอร์ เฟซ
คุณสามารถปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผลของอินเทอร์เฟซหลักได้
เลือกตัวเลือก User Interface บนหน้าจอการปรับแต่ง

รายการ

คาอธิบาย

Wallpaper

เพื่อเลือกวอลเปเปอร์หน้าจอหลักตามความชอบส่วนการปรับแต่งของคุณ

Language

เพื่อเลือกภาษาของอุปกรณ์
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Menu Screen Timeout (s)

เมื่อไม่มีการทางานบนอุปกรณ์และเวลาเกินค่าที่ต้ งั ไว้ อุปกรณ์จะกลับไปที่หน้าจอเริ้ มต้นอัตโนมัติ คุณสามารถปิ ดใช้งาน
ฟังก์ชนั หรื อตั้งค่าระหว่าง 60 ถึง 99999 วินาที

Idle Time To Slide Show
(s)

เมื่อไม่มีการทางานบนอุปกรณ์และเวลาเกิ นค่าที่ ต้ งั ไว้ สไลด์โชว์จะเริ้ มเล่น สามารถปิ ดใช้งานได้หรื อคุ ณอาจตั้งค่ า
ระหว่าง 3 ถึง 999 วินาที

Slide Show Interval (s)

หมายถึงช่วงเวลาในการสลับภาพสไลด์โชว์ ฟั งก์ชนั นี้ สามารถปิ ดใช้งานได้หรื อคุณอาจกาหนดช่วงเวลาระหว่าง 3 ถึง
999 วินาที

Idle Time to Sleep (m)

หากเปิ ดใช้งานโหมดสลีปเมื่อไม่มีการทางานบนอุปกรณ์จะเข้าสู่ โหมดสแตนด์บาย กดปุ่ มหรื อนิ้ วใดก็ได้เพื่อกลับสู่
โหมดทางานปกติ คุณสามารถปิ ดใช้งานฟังก์ชนั นี้หรื อตั้งค่าได้ภายใน 1-999 นาที

Main Screen Style

เพื่อเลือกรู ปแบบหน้าจอหลักตามความต้องการส่วนการปรับแต่งของคุณ

การตั้งค่ าเสียง
เลือก Voice บนหน้าจอการปรับแต่ง

รายการ

คาอธิบาย

Voice Prompt

เลือกว่าจะเปิ ดใช้งานเสียงเตือนระหว่างการใช้งานหรื อไม่ กด [M/OK] เพื่อเปิ ดใช้งาน

Touch Prompt

เลือกว่าจะเปิ ดใช้งานเสียงแป้นพิมพ์ขณะกดแป้นพิมพ์หรื อไม่ กด [M/OK] เพื่อเปิ ดใช้งาน

Volume

ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ กด  key เพื่อเพิ่มเสี ยง กด  key เพื่อลดระดับเสียง
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การกาหนดการตั้งค่ากระดิ่ง
หลายบริ ษทั เลือกที่จะใช้กระดิ่งเพื่อแสดงถึงเวลาปฏิบตั ิหน้าที่และเวลานอกหน้าที่ เมื่อถึงเวลาที่กาหนดไว้สาหรับกระดิ่งอุปกรณ์จะเล่นเสี ยงเรี ยกเข้า ที่เลือก
โดยอัติโนมัติจนกว่าระเวลาเสียงเรี ยกเข้าจะผ่านไป
เลือกตัวเลือก Bell Schedules บนหน้าจอการปรับแต่ง

⚫

การเพิ่มกระดิ่ง

เลือกตัวเลือก New Bell Schedules บนหน้าจอ Bell Schedules กด [M/OK] เพื่อเปิ ดใช้งานสถานะของกระดิ่ง

คุณสามารถตั้งวันที่และเวลา กด [M/OK] เพื่อบันทึก
ตั้งค่าการเล่นซ้ า,เลือกเสียงเรี ยกเข้า,และเลือกการหน่วงเวลากระดิ่งภายใน
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⚫

การแก้ไขกระดิ่ง

บนหน้าจอ All Bell Schedules ให้เลือกรายการกระดิ่งที่จะแก้ไข

เลือก Edit เพื่อแก้ไขตารางเวลากระดิ่ง วิธีการแก้ไขก็เหมือนกันกับการเพิ่มกระดิ่งใหม่
⚫

การลบกระดิ่ง

บนหน้าจอ All Bell Schedules ให้เลือกรายการกระดิ่งที่ตอ้ งการลบ

เลือก Delete และเลือก [Yes] เพื่อต้องการลบการกาหนดกระดิ่ง
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ตัวเลือกแบบ Punch States
เลือกตัวเลือก Punch State Options บนหน้าจอการปรับแต่ง

รายการ

คาอธิบาย
เลือกโหมด punch state ภายใต้ตวั เลือกของเมนูคือ :
Off: เลือกตัวเลือก punch state เป็ นการปิ ดฟังก์ชนั หลัก สาหรับการตั้งค่า punch state ภายใต้แผนที่คียล์ ดั Shortcut
Key Mappings เมนูไม่ถูกต้อง
Manual Mode: เลื อ กเพื่ อ สลับ ปุ่ ม punch state ด้ว ยตัว เอง และ punch state จะห้ า ยไปหลัง จาก Punch State
Timeout. หมดเวลา

Punch State Mode

Auto Mode: เพื่อให้โหมดนี้ ทางานได้อย่างถูกต้อง จาเป็ นต้องตั้งค่าเวลาการสลับปุ่ ม punch state ในแผนที่คียล์ ดั
Shortcut Key Mappings. หลังจากนั้น punch state อุปกรณ์จะดึงข้อมูลอัตโนมัติตามเวลาในการเปลี่ยนของแผน
ที่ของคียล์ ดั Shortcut Key Mapping.
Manal และ Auto Mode: ในโหมดนี้ หน้าจอหลักจะแสดงปุ่ มสลับอัตโนมัติ punch state ในขณะเดียวกันก็รองรับ
การสลับปุ่ ม punch state ด้วยตนเอง หลังจากหมดเวลาปุ่ ม punch state จะสลับจาก Manal เป็ น Auto
Manual Fixed Mode: ในโหมดนี้ปุ่ม punch state จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเปลี่ยนด้วยตนเองในครั้งต่อไป
Fixed Mode: แสดงเฉพาะ punch state แบบคงที่ และไม่สามารถสลับได้

Punch State Timeout(s)

เป็ นเวลาที่แสดงสถานะของปุ่ ม punch state ค่าอยุใ่ นช่วง 5~999 วินาที
เลือกว่าจะต้องเลือกสถานการณ์เข้างานหลังจากตรวจสอบหรื อไม่

Punch State Required

ON: ต้องเลือกสถานะการเข้างานหลังจากตรวจสอบ
OFF: ไม่จาเป็ นต้องเลือกสถานะการเข้างานหลังจากตรวจสอบ

การทาแผนที่ของคีย์ลัด
คียล์ ดั สามารถกาหนดเป็ นคียห์ รื อคียข์ องฟังก์ชนั เมนู เมื่ออุปกรณ์อยูบ่ นหน้าจอหลัก การกดคียล์ ดั จะแสดงสถานะการเข้างานหรื อเข้าหน้าจอหลักการทางาน
ของเมนู
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เลือกตัวเลือก Shortcut Key Mappings บนหน้าจอการปรับแต่ง

ในการตั้งเวลาสลับอัตโนมัติ :
เลือกคียล์ ดั ใดๆและเลือก Punch State Options ใน Function เพื่อตั้งเวลาสลับอัตโนมัติ
Auto Switch: มีการกาหนดเวลาที่แตกต่างกันสาหรับตัวเลือก Punch State เมื่อถึงเวลาที่ต้ งั ไว้อุปกรณ์จะเปลี่ยนสถานะการเข้างานโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ :
เมื่อตั้งค่าคียล์ ดั เป็ น Punch State Key, แต่ได้เลือกโหมด OFF ในโหมด Punch State Mode (Personalize > Punch State Options > Punch State Mode
> เลือก OFF), จากนั้นคียล์ ดั จะไม่ถูกเปิ ดใช้งาน
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การจัดการข้ อมูล

ช่วยในการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์
เลือกตัวเลือก Data Mgt. บนเมนูในหน้าจอหลัก

การลบข้อมูล
เลือกตัวเลือก Delete Data บน Data Mgt. ในหน้าจอ
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รายการ

คาอธิบาย

Delete Attendance Data

เพื่อลบข้อมูลการเข้างานทั้งหมดในอุปกรณ์

Delete All Data

เพื่อลบข้อมูลและบันทึกการเข้าถึงของผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด

Delete Admin Role

เพื่อลบสิทธิ์ของผูด้ ูแลระบบ

Delete Wallpaper

เพื่อลบภาพพื้นหลังทั้งหมดในอุปกรณ์

Delete Screen Savers

ลบโปรแกรมรักษาหน้าจอในอุปกรณ์

หมายเหตุ : เมื่อลบบันทึกการเข้าถึง , รู ปภาพผูเ้ ข้างาน,หรื อรู ปภาพบัญชีดา คุณสามารถเลือกลบทั้งหมดหรื อลบตามช่วงเวลา การเลือกลบตามช่วงเวลาคุณ
ต้องตั้งค่าช่วงเวลาเฉพาะ เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดด้วยช่วงเวลา

เลือกลบตามช่ วงเวลา
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การจัดการแผนก

การสร้างโครงสร้างขององค์กรบริ ษทั และการจัดกะแผนกเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการดูขอ้ มูลแผนกของอุปกรณ์ ในตัวเลือกเมนู คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรื อลบ
แผนกได้
เลือก Department บนเมนูหลักในหน้าจอ

การเพิ่มแผนก
1.

เลือก Add Dept. และกด [M/OK] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ
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เลือก Dept. Name และป้อนชื่อแผนกโดยใช้วิธีการป้อน T9

3.

เลือก Dept. Shifting ของแผนก

คูม่ ือผูใ้ ช้งาน

หมายเหตุ :
1.

อุปกรณ์จะกาหนดหมายเลขให้กบั แผนกโดยอัตโนมัติเริ้ มตั้งแต่ 1 เป็ นต้นไป

2.

Dept. Shift: เลือกการทางานของผูใ้ ช้ท้ งั หมดของแผนกสามารถตั้งกะได้ในชุด Shift set > Shifts setting, โดยตั้งค่ากะได้สูงสุด 24 กะโดยค่าเริ้ มต้น
อ้างถึงส่วนของกะ Shift Set
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การแก้ไขแผนก
โดยค่าเริ้ มต้นจะมีแผนกอยู่ 8 แผนก คุณสามารถแก้ไขชื่อแผนกและกะแผนกได้ แต่ ไม่สามารถลบได้นอกจากแผนกเริ้ มต้น 8 แผนกแล้วยังสามารถแก้ไข
และลบแผนกเพิ่มเติมได้อีกด้วย

1.

เลือก Dept. Lists และกด [M/OK] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

2.

เลือกแผนกที่จะแก้ไขและกด [M/OK] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

3.

แก้ไข Dept. Name และ Dept. Shifting และกด [M/OK] เพื่อบันทึก
การแก้ไขแผนกเหมือนกับการเพิ่มแผนก Add Dept.

ห น้ า | 43

LFace10

คูม่ ือผูใ้ ช้งาน

การลบแผนก
ช่วยในการลบแผนกอย่างน้อยหนึ่งแผนกตามความจาเป็ น

1.

เลือก Dept. Lists และกด [M/OK] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

2.

เลือกแผนกที่ตอ้ งการลบและกด [M/OK] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

3.

เลือก Delete และกด [M/OK].

หมายเหตุ : เฉพาะแผนกอื่นที่ไม่ใช้แผนกเริ้ มต้น 8 แผนกในเครื่ องเท่านั้นที่สามารถลบได้
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การตั้งค่ ากะ

เป็ นการกาหนดกฎของกะเข้าทางานที่จะใช้และกาหนดเวลาพนักงาน
เลือกตัวเลือก Shift Set บนเมนูหลักในหน้าจอ

กฎการเข้างาน
สถิติการเข้างานทั้งหมดดาเนินการตามกฎการเข้างาน ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องตั้งค่ากฎการเข้างานของพนักงานก่อน รวมถึงวิธีการคานวณการลาและประเภท
การจัดตารางเวลา เมื่อตั้งกฎการเข้าร่ วมแล้ว ไม่แนะนาให้แก้ไขบ่อยครั้ งเนื่ องจากอาจส่ งผลต่อการคานวณการเข้าทางานและอาจทาให้เกิดความสับสน
วุ่นวายในการกาหนดเวลา หากมีการแก้ไขในช่วงกลางเดือน
เลือก Attendance Rule บนการตั้งค่ากะในหน้าจอ
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รายการ

คาอธิบาย

Count Late On-duty

ตั้งเวลาการคานวณหลังจากมาสายของพนักงานเริ้ มทางาน หากปิ ดการใช้งาน การคานวณเวลาจะเริ้ มต้นตอน
ทางาน

Count Leave Off-duty

ตั้งเวลาการคานวณหลังจากทางานของพนักงานเริ้ มทางาน หากปิ ดการใช้งาน การคานวณเมื่อสิ้ นสุ ดชัว่ โมง
การทางาน
อุปกรณ์รองรับทั้งแผนกและการตั้งเวลาตามส่ วนบุคคล

Schedule Type

หากบริ ษทั ใช้ตารางเวลาเดียวกันจะต้องกาหนดเพียงแผนกเดียวและแนะนาให้จดั ตารางตามแผนก
หากแผนกมีตารางเวลาตามลาดับขอแนะนาให้จดั กาหนดการตามแผนก
หากพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงกะที่แตกต่างกันขอแนะนาให้จดั กะตามกาหนดแต่ละบุคคล

Default Shift

เมื่อใช้การจัดกะกาหนดตามบุคคล การเปลี่ยนแปลงเริ้ มต้นไม่ได้กาหนดเวลากะทั้งหมดที่ใช้กบั พนักงาน

SAT On-duty

เปิ ดใช้งานว่าจะทางานตามปกติในวันเสาร์หรื อไม่

SUN On-duty

เปิ ดใช้งานว่าจะทางานตามปกติในวันอาทิตย์หรื อไม่

การตั้งค่ ากะ
เลือก Shift Setting บนการตั้งค่ากะในหน้าจอ

เลือกกะในรายการและกด [M/OK].

ใช้วิธีการป้อนข้อมูลด้วย T9 เพื่อป้อนชื่อกะ "Shift Name” และกาหนดเวลาเริ้ มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ตอ้ ง
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หมายเหตุ : อุปกรณ์รองรับกะได้สูงสุ ด 24 กะรวมถึงกะเริ้ มต้นสองกะ (กะที่ 1 และกะที่ 2) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถแก้ไขได้และกะเดียวจะมี
ช่วงเวลาสูงสุดสามช่วง
การกาหนดตารางเวลา
ควรกาหนดเวลากะตามสะภาพที่แท้จริ งของบริ ษทั หากไม่มีการตั้งค่าเวลากะระบบจะคานวณการเข้างานตามกะเริ้ มต้นที่ต้ งั ไว้ในกฎการเข้าทางาน
เลือก Schedule บนการตั้งค่ากะในหน้าจอ
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⚫

การกาหนดตารางเวลาตามแผนก

เลือก Shift Set > Attendance Rule > Schedule Type > Dept. Shifting เพื่อกาหนดเวลากะตามแผนก

เมื่อมีการเลือกกะให้กบั แผนกหนึ่ง กะจะถูกนาไปใช้กบั สมาชิกทุกคนในแผนก
⚫

การกาหนดตารางเวลาตามบุคคล

เลือก Shift Set > Attendance Rule > Schedule Type > Personal Shift เพื่อกาหนดเวลากะตามบุคคล
1.

Add Schedule

1)

กด [M/OK] เพื่อเข้าสู้หน้าจอการกาหนดเวลาและเลือกเพิ่มกะบุคคล Add Personal Shift.

2)

ป้อน ID อุปกรณ์จะแสดงชื่อโดยอัตโนมัติเลือกชื่อกะและกด [M/OK].

3)

กด [ESC] เพื่อออกและบันทึก
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2.

การแก้ไขตารางเวลา

ป้อนรายการกะส่วนบุคคล Personal Shift Lists เพื่อแก้ไขเมื่อจาเป็ นต้องปรับตารางเวลาของพนักงานแต่ละคน
เลือก Personal Shift Lists บนกะบุคคลในหน้าจอ

1)

เลือกตารางเวลาของผูใ้ ช้และกด [M/OK].

2)

เลือกแก้ไข Edit,กด [M/OK] เพื่อป้อนและแก้ไขชื่อกะ "Shift Name" ของผูใ้ ช้

หมายเหตุ : ไม่สามารถแก้ไข User ID ได้ การดาเนินการอื่นๆจะเหมือนกับการดาเนินการเพื่อเพิ่มกะ
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3.

การลบกะ

ไปที่รายการ Personal Shift Lists, เพื่อลบตารางเวลาของพนักงานที่ไม่จาเป็ นอีกต่อไป
เลือกรายการ Personal Shift Lists บนหน้าจอกะส่วนบุคคล

1)

เลือกตารางเวลาของผูใ้ ช้และกด [M/OK].

2)

เลือก Delete กด [M/OK] และเลือก“OK” เพื่อลบกะสาเร็จ

ห น้ า | 50

คูม่ ือผูใ้ ช้งาน

LFace10

11

คูม่ ือผูใ้ ช้งาน

รายงาน

รายการเมนูน้ ี ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานสถิติเกี่ยวกับการเข้างานหรื อรายงานการตั้งค่าการเข้างานไปยัง USB flash drive หรื อ SD card คุณยัง
สามารถอัปโหลดรายงานการตั้งค่าการเข้างานพร้อมกะที่กาหนดและตารางเวลาของพนักงานได้ อุปกรณ์ให้ความสาคัญกับตารางเวลา ในรายงานการตั้งค่า
การทางาน
เลือก Report บนเมนูหลักในหน้าจอ

หมายเหตุ : ขั้นตอนแรกให้เสียบ USB flash drive เข้าในช่องเสียบ USB ของเครื่ องและหลังจากนั้นเข้าสู่ เมนูหลักเพื่อดาเนินที่เกี่ยวข้องกับรายงาน Report.
ดาวน์ โหลดรายงาน Att.
เลือก Download Att. Report และกด [M/OK].
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ตั้งเวลาที่เริ้ มปฏิบตั ิหน้าที่และกด [M/OK].

ตั้งเวลาสิ้นสุดปฏิบตั ิหน้าที่และกด [M/OK].

เมื่ อ ดาวน์ โ หลดข้อ มู ล ส าเร็ จ กด [M/OK] เพื่ อ น า USB disk หรื อ SD card ออก SSRTemplateS.xls จะถู ก จัด เก็ บ ไว้ใ น USB disk หรื อ SD card ข้อ มู ล
ตารางเวลา,สถิติการทางาน,รายงานการบันทึกทางาน,รายงานสถิติขอ้ ยกเว้น,และรายงานของ Card บน PC รายงานต่อไปนี้แสดงข้อมูลก่อนหน้านี้ :
เพื่อให้รายงานเข้าใจได้ง่ายขึ้น รายงานที่มีการบันทึกการเข้างานสองวันของพนักงานสี่คนถูกจัดเตรี ยมไว้เป็ นตัวอย่าง
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❖ Schedule Information Report: รายงานช่วยให้คุณสามารถดูบนั ทึกตารางเวลาของพนักงานทุกคน

❖ Statistical Report of Attendance: รายงานช่วยให้คุณสามารถสื บค้นการเข้างานของแต่ละคนในช่วงเวลาที่กาหนด สามารถคานวณเงินเดือนได้
โดยตรงจากรายงานนี้

หมายเหตุ : หน่วยชัว่ โมงการทางานและชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาในรายงานสถิติการทางานคือ HH: MM. ตัวอย่าง 17:50 ระบุว่าเวลาปฏิบตั ิหน้าที่
คือ 17 ชัว่ โมง 50 นาที
❖ Attendance Record Report: รายงานจะแสดงรายการบันทึกการเข้างานประจาวันของพนักงานทุกคนภายในระยะเวลาที่กาหนด

❖ Exception Statistic Report: รายงานจะแสดงข้อยกเว้นการเข้างานของพนักงานทุกคนภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้แผนกการเข้างานจัดการกับ
ข้อยกเว้นและยืนยันกับพนักงานที่เกี่ยวข้องและหัวหน้างานของพวกเขา
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❖ Card Report: รายงานสามารถใช้การ์ดเวลาแทนได้และสามารถส่งไปยังพนักงานแต่ละคนเพื่อยืนยัน

การดาวน์ โหลดการตั้งค่ารายงาน Att.
ถ้าหากกะมีความซับซ้อนหรื อการเปลี่ยนแปลงของบุคคลไม่ได้ รับการแก้ไข ขอแนะนาให้ดาวน์โหลดรายงานการตั้งค่าการทางานและกาหนดกพและ
กาหนดเวลาสาหรับพนักงานในรายงานการตั้งค่าการทางาน
เลือก Download Att. Setting Report และกด [M/OK].

เปิ ดการตั้งค่า "AttSettingE.xls" ใน USB disk หรื อ SD card บน PC ตั้งค่ารายงานกะการทางาน การเปลี่ยนแปลงกะการทางานจะแสดงบนหน้าจอ (สาหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูการตั้งค่ากะ Shift Setting. คุณสามารถปรับเปลี่ยน 24 กะและเพิ่มกะอื่นๆได้หลังจากการปรับเปลี่ยน กะการทางานจะเหนือกว่า
กะที่อยูใ่ นเครื่ อง
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ป้อนเวลำทำงำนและสิน้ สุดกำรทำงำนในคอลัมน์ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยเขตเวลำแรกจะเป็ นเวลำทำงนหรือสิน้ สุดทำงำนของเวลำ
1 ของกำรตัง้ ค่ำกะ Shift Setting, และเขตเวลำที่สองจะเป็ น
เขตเวลำทำงำนหรือสิน้ สุดกำรทำงำนที่ 2
สำหรับ รู ป แบบของตำรำงเวลำที่ ถูกต้อ งโปรดดูท่ี "รู ป แบบ
เวลำที่ถูกต้องที่ใช้ในรำยงำนกำรตัง้ ค่ำคืออะไร" อยู่ใน "SelfService Attendance Terminal FAQs."

เซตการตั้งค่าตารางเวลาของรายงาน
ป้ อน ID, Name, และ Department ตามลาดับทางด้านซ้ายของรายงาน Schedule Setting Report. กาหนดกะสาหรับพนักงานทางด้านขวาของรายงาน
Schedule Setting Report, กาหนดการโดยกะที่ 1–24 เป็ นกะเพื่อตั้งค่ารายงาน Attendance Setting Report. กะที่ 25 มีไว้สาหรับการลาและกะที่ 26 มีไว้
สาหรับการออก

หมายเหตุ :
1.

กะเพียง 31 วันสามารถจัดเรี ยงในรายงานการตั้งตารางเวลาเดียว ตัวอย่างเช่น หากวันที่ตารางเวลา 2020-1-1 รายงานการตั้งค่าตารางเวลาประกอบด้วย
31 วันหลังจาก 2020-1-1, นั้นคือกาหนดไว้ต้งั แต่ปี 2020-1-1 ถึง 2020-1-31. หากวันที่ตารางเวลาคือ 2020-1-6รายงานการตั้งค่าตารางเวลาจะมี 31 วัน
หลังจาก 2020-1-6 นั้นคือตารางเวลาจาก 2020-1-6 ถึง 2020-2-5.

2.

ถ้าหากไม่มีการตั้งค่ารายงานตารางเวลา พนักงานทุกคนจะใช้รายงานที่ 1 ตามค่าเริ้ มต้นตั้งแต่วนั จันทร์ถึงสันศุกร์
อัปโหลดการตั้งค่ารายงาน ATT.

หลังจากตั้งค่าตารางเวลาการทางานแล้ว ให้บนั ทึก “Setting Report.xls” ไปยัง USB flash drive และใส่ USB flash drive ไปยังช่องเสียบ USB ของอุปกรณ์
เลือก Upload Att. Setting Report บนหน้าจอรายงานและกด [M/OK].
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หลังจากอัปโหลดแล้วให้ถอด USB disk หรื อ SD card ในขณะนี้ ขอ้ มูลกะของพนักงานและแผนกในการตั้งค่ารายงานสามารถดูได้ตามลาดับโดยผูใ้ ช้
จัดดการหมายเลขกะและแผนกที่มีอยูใ่ นอุปกรณ์ หรื อข้อมูลข้างต้นและข้อมูลการตั้งตารางเวลาสามารถดาวน์โหลดมาแบบมาตรฐาน
หมายเหตุ : หากรู ปแบบของเวลาที่กาหนดไม่ถูกต้อง, ให้อปั โหลดการตั้งค่ารายงานใหม่อีกครั้งหลังจากแก้ไข
การตั้งค่ า
ตั้งค่าว่าซิงค์รายงานการ์ดและแยกแยะ ID ของอุปกรณ์เมื่อดาวน์โหลดรายงานการทางาน
เลือก Setting บนหน้าจอรายงานและกด [M/OK].

ห น้ า | 56

LFace10

12

คูม่ ือผูใ้ ช้งาน

การจัดการผ่าน USB

อัปโหลดหรื อดาวน์โหลดข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ USB disk.
ก่อนการ uploading/downloading ข้อมูลจาก/ไปยังe USB disk, ให้ทาการเสียบ USB disk ไปยังช่องเสียบ USB ก่อน
เลือก USB Manager บนเมนูหลักในหน้าจอ

การดาวน์ โหลด USB
เลือก Download บนหน้าจอการจัดการ USB

รายการ

คาอธิบาย

Attendance Data

นาเข้าข้อมูลการทางานทั้งหมดจากอุปกรณ์ไปยัง USB disk.

User Data

นาเข้าข้อมูลผูใ้ ช้ท้ งั หมด,ลายนิ้วมือ,และภาพใบหน้าจากอุปกรณ์ไปยัง USB disk
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อัปโหลดผ่าน USB
เลือก Upload บนหน้าจอการจัดการ USB

Item

Description

Screen Saver

การอัปโหลดโปรแกรมรักษาหน้าจอทั้งหมดจก USB disk ไปยังอุปกรณ์ คุณสามารถเลือก [Upload selected picture] หรื อ
[Upload all pictures]. รู ปภาภพจะแสดงเป็ นสกรี นหน้าหลักของอุปกรณ์หลังจากอัปโหลด

Wallpaper

ในการอัป โหลดภาพพื้ น หลัง ทั้ง หมดจาก USB disk ไปยัง อุ ป กรณ์ คุ ณ สามารถเลื อ ก [Upload selected picture] หรื อ
[Upload all pictures]. ภาพจะแสดงเป็ นภาพพื้นหลังหลังจากอัปโหลด

User Data

อัปโหลดข้อความที่จดั เก็บใน USB disk ไปยัง terminal.

ตัวเลือกการดาวน์ โหลด
เลือก Download Options บนหน้าจอการจัดการ USB Manager

กด [M/OK] เพื่อเลือกเปิ ดหรื อปิ ดการทางาน [Encrypt Attendance Data] และ [Delete ATT Data] options.
ข้ อสั งเกต : ด้วยการเปิ ดใช้งานการเข้ารหัสข้อมูล เข้างาน การดาวน์โหลดข้อมูลด้วยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยที่ ดีข้ ึน ข้อมูล การเข้างานที่เข้ารหัส
สามารถนาเข้าได้ในซอฟต์แวร์ Access 3.5. เท่านั้น
ข้อมูล ATT จะลบข้อมูลการเข้างานทั้งหมด
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การค้นหาผู้เข้างาน

เมื่อยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้แล้ว การบันทึกจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ ฟังก์ชนั นี้ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงได้
เลือก Attendance Search บนเมนูหน้าจอและป้อน User ID ดังแสดงด้านล่าง
1) ป้อน user ID เพื่อค้นหาและเลือก OK. ถ้าคุณต้องการค้นหาการ
บันทึกทั้งหมดของผูใ้ ช้ เลือก OK โดยไม่ตอ้ งป้อน User ID

2) เลือกช่วงเวลาสาหรับบันทึกที่คุณต้องการค้นหา

3) การค้น หาเรกคอร์ ด ส าเร็ จ เลื อ กบัน ทึ ก เป็ นสี เ ขี ย วเพื่ อ ดู
รายละเอียด

4) รู ปด้านล่าวแสดงรายละเอียดของการบันทึกที่เลือก
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การทดสอบอัตโนมัติ

การทดสอบอัตโนมัติช่วยให้ระบบทดสอบโดยอัตโนมัติว่าฟังก์ชนั ต่างๆของโมดูลต่างๆทางานได้ตามปกติหรื อไม่รวมถึง การทดสอบจอLCD,เสียง, sensor,
keyboard, นาฬิกา
เลือกตัวเลือก Autotest บนเมนูหลักในหน้าจอ

รายการ

คาอธิบาย

Test All

เพื่อทดสอบโดยอัตโนมัติของหน้าจอ LCD,เสียง,กล้องและ RTC ว่าทางานได้ตามปกติหรื อไม่

Test LCD

เพื่อทดสอบการแสดงผลของหน้าจอ LCD โดยอัตโนมัติโดยการแสดงแถบสีท้ งั หมดรวมทั้งสี ขาวบริ สุทธิ์และสีดาบริ สุทธิ์
เพื่อตรวจสอบว่าหน้าจอแสดงสีได้อย่างถูกต้อง

Test Voice

เพื่อทดสอบโดยอัตโนมัติว่าไฟล์เสียงที่จดั เก็บไว้ในเครื่ องสมบูรณ์หรื อไม่และคุณภาพเสียงดี ไม่

Test Keyboard

terminal จะทดสอบปุ่ มบนแป้นพิมพ์ทางานได้ตามปกติหรื อไม่ กดปุ่ มใดๆบนหน้าจอ [Keyboard Test] เพื่อตรวจสอบว่า
ปุ่ มที่ ก ดนั้นตรงกับปุ่ มที่ แ สดงบนหน้าจอหรื อไม่ ปุ่ มจะแสดงเป็ นสี เ ทาเข็มก่ อนและเปลี่ยนเป็ นสี นาเงิ นหลังจากกด
กด [ESC] เพื่อออกจากการทดสอบ

Test Face

เพื่อทดสอบว่ากล้องทางานอย่างถูกต้องหรื อไม่ ให้ตรวจสอบภาพที่ถ่ายและพิจารณาว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรื อไม่

Test Clock RTC

เพื่อทดสบอ RTC อุปกรณ์จะตรวจสอบว่านาฬิกาทางานได้ตามปกติและแม่นยาหรื อไม่ดว้ ยนาฬิกาจับเวลา แตะหน้าจอเพื่อ
เริ้ มนับและกดอีกครั้งเพื่อหยุดการนับ
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ข้ อมูลของระบบ

ด้วยตัวเลือกของระบบคุณสามารถดูสถานะการจัดเก็บเวอร์ชนั และข้อมูลเฟิ ร์มแวร์ของอุปกรณ์ได้
เลือก System Info บนเมนูหลักในหน้าจอ

รายการ

คาอธิบาย

Device Capacity

แสดงที่เก็บข้อมูลของผูใ้ ช้ของอุปกรณ์ปัจจุบนั ,รหัส,ลายนิ้วมือและใบหน้า,ผูด้ ูแลระบบ,และบันทึกการเข้างาน

Device Info
Firmware Info
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แสดงเวอร์ชนั เฟิ ร์มแวร์และข้อมูลเวอร์ชนั อื่นๆของอุปกรณ์
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 - คาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับSelf-Service Attendance
1. self-service attendance terminal รองรับการตั้งเวลาตามวันเว้นวันหรื อไม่ ?
A: ไม่
2. สามารถตั้งค่าการดาวน์ โหลดการบันทึกจากอุปกรณ์ที่แก้ไขบนซอฟต์แวร์ WPS ได้หรื อ?
A: ได้ การบันทึกการตั้งค่าได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, and WPS Office 2012 Personal.
3. อะไรคือขันตอนการคานวนที่นามาใช้ ใน self-service attendance terminal?
A: การคานวนการเข้างานใน SSR
Start

Obtain the EXCEL
schedule record.

Does the EXCEL
schedule record exist?

NO

[Attendance rules] is
the individual-based
scheduling adopted?

NO

Obtain information about
the department.

Obtain department
schedules.

Yes
Obtain individual
schedules.

Do individual
schedules exist ?

Yes

NO

[Attendance rules] Obtain
default shifts.

[Attendance rules] Obtain the rule concerning whether
Saturday is a work day. Obtain the rule concerning
whether Sunday is a work day.

Yes
Make attendance
calculations.

End
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4. จะคานวณชั่วโมงการทางานล่วงเวลาพิเศษได้ อย่างไร ?
กรณีต่อไปนี้ถือเป็ นการทางานล่วงเวลาพิเศษ :
a)

เมื่อ EXCEL มีการบันทึกตารางเวลาที่ทาและรายงานการเข้าทางานใช้สาหรับคานวนการเข้าทางานในการเช็คอินและเช็คเอาต์แม้ว่าจะไม่มีการ
กาหนดการ (หรื อจัดส่วนที่เหลือ) สาหรับวันที่ปัจจุบนั

b)

เมื่อ EXCEL ไม่มีการบันทึกตารางเวลาที่ทา จะมีบนั ทึกการเช็คอินและเช็คเอาท์แม้ว่าวันเสาร์และวันอาทิตจะไม่ใช้วนั ทาการ

ชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาหมายถึงระยะเวลาที่นบั ตั้งแต่เวลาเช็คอินแรกจนถึงเวลาเช็คเอาต์สุดท้ายในวันปั จจุบนั
5. จะจัดตารางเวลาโดยใช้ รายงานการตั้งค่าการเข้างานได้อย่ างไร?
ขั้นตอนที่ 1: เสียบ USB flash drive ไปยังช่องเสียบ USB หรื อ SD card ในช่องของ SD ของอุปกรณ์และดาวน์โหลดการตั้งค่ารายงานการเข้างาน Report.xls
ไปยัง USB flash drive หรื อ SD card.
ขั้นตอนที่ 2: เปิ ดการตั้งค่ารายงานการเข้างาน Report.xls บนคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่ากะในการตั้งค่าการเข้างาน Report.xls ตามต้องการ

ข้อ มูล ที่ ล้อ มรอบด้ว ยสี แ ดง
คือกะใหม่ (กะ 3 และกะ 4).
หำกต้องกำรเพิ่ม กะให้ป้อ น
เวลำโดยตรงในช่ ว ง 00:00
ถึง 24:00.

ขั้นตอนที่ 4: จัดตารางเวลาสาหรับพนักงาน

วันที่

วันหยุด

กะ

ลำ

ในธุรกิจ

หมายเหตุ : ต้องตั้งวันที่ให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าวันที่จดั ตารางเวลาคือ 2012-1-1,การตั้งค่ารายงานตารางเวลาจะมีกาหนดการ 31 วันหลังจาก 2012-1-1 นั้น
คื อตารางเวลาตั้งแต่ 2012-1-1 ถึง 2012-1-31 ถ้าวันที่ ตารางเวลาคื อ 2012-1-6 การตั้งค่ ารายงานเวลาจะมี ก าหนดการ31 วันหลังจาก 2012-1-6 นั้น คื อ
ตารางเวลาจาก 2012-1-6 ถึง 2012-2-5.
ขั้นตอนที่ 5: เสียบ USB flash drive เข้าที่ช่องเสียบ USB หรื อ SD card ที่ช่องเสียบ SD ของอุปกรณ์ และอัปโหลดการตั้งค่ารายงานตารางเวลา Report.xls ไป
ยังอุปกรณ์ จากนั้นสามารถใช้ตารางเวลาในการทางานได้
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6. รูปแบบเวลาที่ถูกต้องที่ใช้ ในการตั้งค่ ารายงานคืออะไร?
A. รู ปแบบเวลาที่ถูกต้องแสดงในตารางต่อไปนี้
กะเลขที่

ช่ วงเวลาแรก
เริ้มทางาน

หมดเวลา

1

09:00

18:00

2

09:00

12:00

3

9:5

18:00

ช่ วงเวลาที่สอง

ช่ วงการทางานล่วงเวลา

เริ้มทางาน

หมดเวลา

13:30

18:00

Check-in

Check-out

B. รู ปแบบเวลาที่ไม่ถูกต้องมีดงั นี้:
a)

ค่าเวลาอยูน่ อกเหนือช่วงเวลา เช่น 24:00.

b)

ค่าเวลาประกอบด้วยตัวอักษรจีนเช่น 9:00 ซึ่งแตกต่างจาก 9:00.

c)

ค่าเวลานาหน้าด้วยช่องว่าง ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ นี้มีช่องว่าง 09:00 ในกะที่ 1.
กะเลขที่

d)

ช่ วงเวลาแรก

ช่ วงเวลาที่สอง

เริ้มทางาน

หมดเวลา

1

09:00

18:00

2

09:00

12:00

3

9:5

18:00

ช่ วงการทางานล่วงเวลา

เริ้มทางาน

หมดเวลา

13:30

18:00

ค่าเวลาประกอบด้วยอักขระพิเศษเช่น , _9:00 และ 09:-1.

อุปกรณ์จะทาการตรวจสอบความถูกต้องและการยอมรับข้อผิดพลาดสาหรับรู ปแบบอื่นๆ
7 self-service attendance terminal รวบรวมเวลาการเข้างานได้ อย่ างถูกต้ องตามเวลากะที่ต้งั ไว้ได้อย่ างไร?
A: อุปกรณ์จะรวบรวมเวลาเข้างานตามหลักการต่อไปนี้:
a)

ใช้เวลาที่เร็วที่สุดสาหรับการเข้างานตามปกติและเวลาที่ใกล้ที่สุดสาหรับการเข้างานที่ผิดปกติ

b)

ใช้เวลาเข้างานที่ปกติหากเวลาเข้างานปกติและเวลางานผิดปกติอยู่ร่วมกัน

c)

ใช้ค่ามัธยฐานในช่วงเวลาเข้างาน

B: ต่อไปนี้ใช้สี่ตวั อย่างเพื่ออธิบายหลักการก่อนหน้า
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ตัวอย่างที่ 1: การเข้างานปกติ
ช่วงเวลาเข้างาน

09:00 — 12:00

เวลาเข้างานของพนักงาน #1
ผลลัพธ์สถิติข้ นึ อยูก่ บั กฎการทางาน

13:00 — 18:00
8:30, 8:35, 11:55,12:01, 12:50, 18:02,19:00

8:30

12:01

12:50

18:02

คาอธิบาย : เวลาเข้างาน 8:30 และ 8:35 เร็ วกว่าเวลาทางาน 9:00 และอยู่ในช่วงเวลาเข้างานปกติ ดังนั้นจึงใช้เวลา 8:30 สาหรับเวลาการทางาน 9:00 ตาม
หลักการของการใช้เวลาที่เร็ วที่สุดสาหรับการเข้าทางานตามปกติ 18:02 และ 19:00 ช้ากว่าเวลาสิ้ นสุ ดทางาน 18:00 ดังนั้นจึงใช้เวลา18:02 ตามหลักการ
เดียวกัน

ตัวอย่างที่ 2: มาสาย
ช่วงเวลาเข้างาน

09:00 — 12:00

เวลาเข้างานของพนักงาน #1
ผลลัพธ์สถิติข้ นึ อยูก่ บั กฎการทางาน

13:00 — 18:00
9:01, 9:04, 12:01, 12:50, 18:00

9:01

12:01

12:50

18:00

คาอธิบาย : นายจ้าง 1 เช็คอินทางานเวลา 9:01 และ 9:04 และ เขา/เธอ มาทางานสายตามเวลาที่ต้ งั ไว้ ตามหลักการของการกาหนดเวลาที่ใกล้ที่สุดสาหรับการ
เข้างานที่ผิดปกติเวลาเช็คอินที่ถูกต้องคือ 9:01 แทนที่จะเป็ น 9:04 เนื่องจาก 9:01 ใกล้เวลา 9:00.
ตัวอย่างที่ 3: ออกก่อนเวลา
ช่วงเวลาเข้างาน

09:00 — 12:00

เวลาเข้างานของพนักงาน #1
ผลลัพธ์สถิติข้ นึ อยูก่ บั กฎการทางาน

13:00 — 18:00
8:50, 11:40,11:55, 12:50, 18:01

8:50

11:55

12:50

18:01

คาอธิบาย : เวลาเข้างาน 12:50 ถูกนามาใช้ตามหลักการของการนาค่ามัธยฐานมาใช้ในช่วงเวลาการเข้างาน สาหรับช่วงเวลาเข้างาน 9:00 ถึง12:00 ช่วงเวลา
เช็คเอาต์ปกติสาหรับเลิกงาน 12:00 คือจา 12:00 ถึง 12:30 (นั้นก็คือ 12:00 + (13:00 - 12:00)/2). ดังนั้นเวลาเข้างานที่คานวนได้จะแสดงในตารางก่อนหน้านี้

ตัวอย่างที่ 4:ขาด
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กรณีที่ 1:
ช่วงเวลาเข้างาน

09:00 — 12:00

เวลาเข้างานของพนักงาน #1
ผลลัพธ์สถิติข้ นึ อยูก่ บั กฎการทางาน

13:00 — 18:00
8:50, 12:50, 18:01

8:50

12:50

18:01

คาอธิบาย: เวลาเข้างาน 12:50 ถูกนามาใช้ตามหลักการของการนาค่ามัธยฐานมาใช้ในช่วงเวลาการทางาน สาหรับช่วงเวลาเข้างานตั้งแต่ 9:00 ถึง 12:00,
ช่วงเวลาเช็คเอาต์ปกติสาหรับการเลิกงาน 12:00 คือ 12:00 ถึง12:30 (นั้นคือ 12:00 + (13:00 - 12:00)/2). ดังนั้นช่วงเวลาเช็คเอาต์จึงว่างเปล่า ช่วงเวลาเช็คอิน
ปกติสาหรับการเข้าทางาน 13:00 คือ 12:30 ถึง 13:00. เวลาเข้างานที่คานวนได้แสดงไว้ในตารางก่อนหน้า
กรณีที่ 2:
ช่วงเวลาเข้าทางาน

09:00 — 12:00

เวลาเข้างานของพนักงาน #1
ผลลัพธ์สถิติข้ นึ อยูก่ บั กฎการทางาน

13:00 — 18:00
8:50, 11:55, 12:20, 18:01

8:50

12:20

18:01

คาอธิบาย: เวลา 12:20 ตามหลักการของการนาค่ามัธยฐานมาใช้ในช่วงเวลาการเข้างาน ช่วงเวลาเช็คเอาต์ปกติสาหรับ เลิกงานเวลา 12:00 คือ12:00 ถึง 12:30
(นั้นคือ 12:00 + (13:00 - 12:00)/2). ดังนั้นเวลาเช็คเอาต์ของพนักงงานคือ 12:20. ช่วงเวลาเช็คอินปกติสาหรับเข้าทางาน 13:00 คือ 12:30 ถึง 13:00. ดังนั้น
เวลาเช็คอินของพนักงานจึงว่างเปล่า เวลาเข้างานที่คานวนได้แสดงไว้ในตารางก่อนหน้านี้
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ภาคผนวกที่ 2 - การป้ อนข้ อมูล T9
T9 เป็ นวิธีการป้อนข้อมูลที่ชาญฉลาดรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ อุปกรณ์ รองรับ T9 เป็ นภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์ มีตวั อักษรภาษาอังกฤษ 3 หรื อ 4 บน
แป้นพิมพ์ตวั เลข(2~9) ตัวอย่างเช่น A, B, C อยูบ่ นแป้นตัวเลข 2. กดปุ่ มที่เกี่ยวข้องหนึ่งครั้งจากนั้นโปรแกรมจะสร้างการสะกดที่มีประสิ ทธิภาพ โดยใช้การ
ป้อนข้อมูล T9 สามารถป้อน, ชื่อ, บทบาทผูใ้ ช้, รหัสงาน, เนื้อหา SMS,และสามารถป้อนสัญลักษณ์ต่างๆได้
กด [M/OK] เพื่อเปิ ด T9 อัตโนมัติเมื่อต้องการป้อนข้อความหรื อตัวอักษร กดปุ่ ม ► เพื่อเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลและกด [ESC] เพื่อออก
การป้อนชื่อเป็ นตัวอย่าง :

กดปุ่ ม ► เพื่ อ สลั บ วิ ธี ก ารป้ อ น

กดปุ่ ม ► เพื่ อ เลื อ กตัว พิ ม พ์ผ สม กดแป้ น ตัว เลข 2 หนึ่ งครั้ งเพื่ อ รั บ กดอี ก ครั้ ง,กดตัว เลข 2 สามครั้ ง

ข้ อ มู ล : กรณี ผ สม,ตั ว พิ ม พ์ เ ล็ ก ,

[Aa],กดแป้นตัวเลข 5 หนึ่งครั้งเพื่อ ตัวอักษร a.

ตั ว พิ ม พ์ ใ ห ญ่ ,ตั ว เ ล ข ,แ ล ะ

รับตัวอักษร J.

เพื่อรับตัวอักษร c.

สัญลักษณ์

เมื่ อเข้ำมำให้รอสักครู่ระหว่ำงตัวอัก ษรสองตัว นั้นคือป้อนตัว อัก ษร
ถัดไปเมื่อมีกำรแสดงตัวอักษรก่อนหน้ำบนหน้ำจอ

กดแป้ น ตัวเลข 5 สองครั้ งเพื่ อ รั บ
ตัวอักษร k.
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ภาคผนวกที่ 3 – ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในความเป็ นส่ วนตัว
เรียนคุณลูกค้ า :
ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์จดจาไบโอเมตริ กซ์แบบไฮบริ ดซึ่งออกแบบและผลิตโดย ZKTeco. ในฐานะผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีจดจาไบโอเมตริ กซ์ที่มี
ชื่อเสี ยงระดับโลก เรากาลังพัฒนาและวิจยั ผลิต ภัณฑ์ใหม่ๆอยุ่ตลอดเวลาและมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายความเป็ นส่ วนตัวของแต่ละประเทศที่จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของเรา
เราประกาศว่า :
1. อุปกรณ์จดจาลายนิ้วมือทั้งหมดของเราจับเฉพาะลักษณะเท่านั้นไม่ใช้ภาพลายนิ้วมือและไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความเป็ นส่วนตัว
2. ไม่มีลกั ษณะลายนิ้วมือใดๆ ที่เราจับได้สามารถนามาใช้เพื่อสร้างภาพของลายนิ้วมือดั้งเดิมขึ้นใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความเป็ นส่ วนตัว
3. ในฐานะผูใ้ ห้บริ การอุปกรณ์น้ ีเราจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมสาหรับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์น้ ีของคุณ
4. หากคุณต้องการโต้แย้งประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนหรื อความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดต่อตัวแทนจาหน่ายของคุณโดยตรง
อุปกรณ์ลายนิ้วมือที่บงั คับใช้กฎหมายหรื อเครื่ องมือในการพัฒนาอื่น ๆ ของเราสามารถจับภาพต้นฉบับของลายนิ้วมือของพลเมืองได้หากพิจารณาว่าสิ่ งนี้
ถือเป็ นการละเมิดสิ ทธิ์ของคุณหรื อไม่โปรดติดต่อรัฐบาลของคุณหรื อ ตัวแทนจาหน่ายสุ ดท้ายของอุปกรณ์ ในฐานะผูผ้ ลิตอุปกรณ์เราจะไม่รับผิดชอบทาง
กฎหมาย
สุดท้ายนี้เราขอเน้นย้าเพิ่มเติมว่าการจดจาไบโอเมตริ กซ์เป็ นเทคโนโลยีข้ นั สู งที่จะถูกนาไปใช้ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซการธนาคารการประกันภัยการพิจารณาคดี
และภาคส่วนอื่น ๆ ในอนาคตอย่างแน่นอน ทุกๆปี โลกต้องสู ญเสี ยครั้งใหญ่เนื่ องจากลักษณะของรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ไบโอเมตริ กซ์ทาหน้าที่
ปกป้องตัวตนของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง

ห น้ า | 68

LFace10

คูม่ ือผูใ้ ช้งาน

ภาคผนวกที่ 4 - การใช้ งานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

"ระยะเวลาการใช้งานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ของผลิตภัณฑ์หมายถึงช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์น้ ี จะไม่ปล่อยสารพิษหรื อสารอันตราย
ใด ๆ เมื่อใช้ตามข้อกาหนดเบื้องต้นในคู่มือนี้
ระยะเวลาการใช้งานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่ระบุไว้สาหรับผลิตภัณฑ์น้ ี ไม่รวมแบตเตอรี่ หรื อส่ วนประกอบอื่น ๆ ที่เสื่ อมสภาพได้
ง่ายและต้องเปลี่ยนเป็ นระยะ ระยะเวลาการใช้งานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของแบตเตอรี่ คือ 5 ปี
วัตถุอัตรายหรื อปริมาณสารพิษ
วัตถุอตั ราย/องค์ประกอบที่เป็ นอัตราย/ธาตุ
ตะกัว่ (Pb)

ปรอท (Hg)

แคดเมียม
(Cd)

โครเมียมเฮ
กซะวา
เลนต์(Cr6+)

โพลีโบรมิเนต ไบ
ฟี นิล (PBB)

โพลีโบรมิเนตไดฟี นิล
อีเธอร์(PBDE)

ชิปตัวต้านทาน

×

○

○

○

○

○

ชิปตัวเก็บประจุ

×

○

○

○

○

○

ชิปตัวเหนี่ยวนา

×

○

○

○

○

○

ไดโอด

×

○

○

○

○

○

ส่วนประกอบ ESD

×

○

○

○

○

○

กระดิ่ง

×

○

○

○

○

○

อะแดปเตอร์

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

ชื่อส่วนประกอบ

สกรู

○ บ่งชี้ว่าปริ มาณสารพิษทั้งหมดในวัสดุที่เป็ นเนื้อเดียวกันทั้งหมดต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน SJ/T 11363—2006.
×บ่งชี้ว่าปริ มาณสารพิษทั้งหมดในวัสดุที่เป็ นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเกินเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน SJ/T 11363—2006.
หมายเหตุ : 80% ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์น้ ี ผลิตโดยวัสดุปลอดสารพิษและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ส่วนประกอบที่มีสารพิษหรื อองค์ประกอบ
ที่เป็ นอันตรายจะรวมอยูด่ ว้ ยเนื่องจากข้อ จากัด ทางเศรษฐกิจหรื อทางเทคนิคในปั จจุบนั ซึ่งทาให้ไม่สามารถเปลี่ยนวัสดุหรื อองค์ประกอบที่ ไม่เป็ น
พิษได้
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