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เพิม่ผู้ใช้และลายนิว้มอื 

 

กดปุ่ ม  “MENU” เพ่ือเขา้สู่เมนูจากนั้นเลือก  “ผูใ้ช”้   

เลือกท่ีเมนู  “ขอ้มูลผูใ้ช”้  

 

ใส่รหสัพนกังานท่ีตอ้งการ 



 

เลือก “ลายน้ิวมือ” 

 

วางน้ิวมือท่ีตอ้งการบนัทึกลงท่ี Finger Print Reader จ านวน 3 คร้ัง เม่ือท าการบนัทึกเรียบร้อย ให้

กด  

“ESC” = บนัทึกส าเร็จและไม่ตอ้งการส ารองลายน้ิวมือ 

“OK” = ตอ้งการส ารองลายน้ิวมือ 

หมายเหตุ : 1 รหสัพนกังานสามารถส ารองลายน้ิวมือได ้10 ลายน้ิวมือ  

 

 

 

 



เพิม่ผู้ใช้และบัตร 

 

กดปุ่ ม  “MENU” เพ่ือเขา้สู่เมนูจากนั้นเลือก  “ผูใ้ช”้   

 

เลือกท่ีเมนู  “ขอ้มูลผูใ้ช”้  

 

ใส่รหสัพนกังานท่ีตอ้งการ 



 

เลือก “การ์ด” 

 

ทาบการ์ดท่ีเคร่ืองบนัทึกเวลาจากนั้นเคร่ืองจะบนัทึกการ์ดโดยอตัโนมติั 

 การก าหนดสิทธ์ิผู้ดูแล 

 

กดปุ่ ม  “MENU” เพ่ือเขา้สู่เมนูจากนั้นเลือก  “ผูใ้ช”้   



 

เลือกท่ีเมนู  “ขอ้มูลผูใ้ช”้  

 

ใส่รหสัพนกังานท่ีตอ้งการแลว้กด “ตกลง” 

 

กดปุ่ มลูกศร มาท่ี “สิทธ์” จากนั้นกดปุ่ม “MENU” และเลือกสิทธ์เป็น “Manager” กด “ตกลง” 



 

เลือก “ลายน้ิวมือ” 

 

วางน้ิวมือท่ีตอ้งการบนัทึกลงท่ี Finger Print Reader จ านวน 3 คร้ัง เม่ือท าการบนัทึกเรียบร้อย ให้

กด  

“ESC” = บนัทึกส าเร็จและไม่ตอ้งการส ารองลายน้ิวมือ 

“OK” = ตอ้งการส ารองลายน้ิวมือ 

 

 

 

 



การส ารองลายนิว้มอื

 

กดปุ่ ม  “MENU” เพ่ือเขา้สู่เมนูจากนั้นเลือก  “ผูใ้ช”้   

เลือกท่ีเมนู  “ขอ้มูลผูใ้ช”้  

 

ใส่รหสัพนกังานท่ีตอ้งการส ารองลายน้ิวมือ 



 

เลือก “ลายน้ิวมือ” 

 

วางน้ิวมือท่ีตอ้งการบนัทึกลงท่ี Finger Print Reader จ านวน 3 คร้ัง เม่ือท าการบนัทึกเรียบร้อย ให้

กด  

“ESC” = บนัทึกส าเร็จและไม่ตอ้งการส ารองลายน้ิวมือ 

“OK” = ตอ้งการส ารองลายน้ิวมือ 

 

 

 

 



การลบข้อมูลผู้ใช้ 

 

กดปุ่ ม  “MENU” เพ่ือเขา้สู่เมนูจากนั้นเลือก  “ผูใ้ช”้   

 

เลือกท่ีเมนู  “ลบ”  

 

ใส่รหสัท่ีตอ้งการจะลบขอ้มูลออกจากเคร่ือง  



 

กดปุ่ ม ”OK” เพื่อยนืยนัการลบขอ้มูลผูใ้ช ้

ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิว้มอืไปที ่Flash Drive 

 

กดปุ่ ม  “MENU” เพ่ือเขา้สู่เมนูจากนั้นเลือก  “U + Disk”   

 

เลือก ท่ีเมนู “ดาวน์โหลด” 



 

เลือกเมนู “ขอ้มูลผูใ้ชท้ั้งหมด” เป็นการส่งออกขอ้มูลผูใ้ชแ้ละลายน้ิวมือไปท่ี Flash Drive 

 

เม่ือส่งออกขอ้มูลผูใ้ชแ้ละลายน้ิวมือไปท่ี Flash Drive เสร็จส้ินจะปรากฏขอ้ความ ดาวน์โหลด

ส าเร็จ 

ส่งออกข้อมูลบันทกึเวลาไปที ่Flash Drive 

 

กดปุ่ ม  “MENU” เพ่ือเขา้สู่เมนูจากนั้นเลือก  “U + Disk”   



 

เลือก ท่ีเมนู “ดาวน์โหลด” 

 

เลือกเมนู “New GLog” ส าหรับส่งออกขอ้มูลบนัทึกเวลาไปท่ี Flash Drive 

 

เม่ือส่งออกขอ้มูลบนัทึกเวลาไปท่ี Flash Drive เสร็จส้ินจะปรากฏขอ้ความ ดาวน์โหลดส าเร็จ 

น าเข้าข้อมูลผู้ใช้และลายนิว้มอืจาก Flash Drive 



 

กดปุ่ ม  “MENU” เพ่ือเขา้สู่เมนูจากนั้นเลือก  “U + Disk”   

 

เลือก ท่ีเมนู “อพัโหลด” 

 

เลือกเมนู “ขอ้มูลผูใ้ชท้ั้งหมด” ส าหรับน าเขา้ขอ้มูลผูใ้ชแ้ละลายน้ิวมือจาก Flash Drive 



 

เม่ือน าเขา้ขอ้มูลผูใ้ชแ้ละลายน้ิวมือจาก Flash Drive จะปรากฏขอ้ความ Will DEL ALL Enrolls ให้

กดปุ่ ม “OK” 

การตั้งค่าเช่ือมต่อระหว่างเคร่ืองสแกนลายนิว้มอืกบัคอมพวิเตอร์ 

 

กดปุ่ ม  “MENU” เพ่ือเขา้สู่เมนูจากนั้นเลือก  “ตั้งค่า”   



 

เลือก ท่ีเมนู  “Comm.” 

 

เลือกเมนู “IP Address” แลว้กด “OK”  

 

จะปรากฏหมายเลข IP ของเคร่ืองข้ึนมาท าการตั้งค่า หมายเลข IP เคร่ืองสแกนใหอ้ยูใ่นระบบ 

Network เดียวกบัคอมพิวเตอร์เคร่ืองท่ีลงโปรแกรม 



 

จากนั้นท าการเปิดโปรแกรม  

1. เขา้ท่ีเคร่ืองบนัทึกเวลา 

2. กด +เคร่ือง เพ่ือใส่รายละเอียดใหก้บัโปรแกรมใชใ้นการเช่ือมต่อระหวา่งโปรแกรมกบั

เคร่ืองสแกน  

3. ใส่ช่ือเคร่ือง เลือก “เคร่ืองรุ่นเป็น Cmi 816U” เลือกชนิดการเช่ือมต่อเป็น TCP/IP และ          

“หมายเลขเคร่ือง” กบั “หมายเลข IP”  จ าเป็นจะตอ้งตั้งใหต้รงกบัเคร่ืองสแกน จากนั้นกด 

“ตกลง”  

4. จะปรากฏขอ้ความข้ึนมาวา่ “ส าเร็จ” 



 

เม่ือตั้งค่าเรียบร้อยแลว้ 

1. ใหเ้ลือกเคร่ืองท่ีตอ้งการเช่ือมต่อโดยคลิกท่ีช่ือเคร่ือง 

2. กด “เช่ือมต่อ” 

3. ถา้โปรแกรมเช่ือมต่อกบัเคร่ืองสแกนไดจ้ะปรากฏขอ้ความ “เช่ือมต่อส าเร็จ” 



 

เม่ือเช่ือมต่อกบัเคร่ืองสแกนไดแ้ลว้ 

1. กด “สอบถามผูใ้ช”้ จะปรากฏขอ้มูลพนกังาน 

2. กด “ดาวน์โหลดลายน้ิวมือ”  

3. กด “ดาวน์โหลด” เลือกดึงขอ้มูลบนัทึกเวลาALL เพื่อน าขอ้มูลการบนัทึกเวลาจากเคร่ือง

สแกนมาเกบ็ไวท่ี้ตวัโปรแกรมแลว้สามารถน าขอ้มูลมาดูไดจ้ากเมนู “เวลาท างาน” 

 

 

 


