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 ในปัจจบุนัการใช้งานเคร่ืองบนัทกึเวลาได้มีการพฒันาเทคโนโลยอียา่งตอ่เนื่องดงันัน้จึงมีการคิดค้นการท างาน

แบบใหมโ่ดยเรียกวา่เคร่ือง Finger line หลกัการท างานใชหัลกัการเช่ือมตอ่เคร่ืองสแกนลายนิว้มอืผา่นระบบ Internet ที่

มีการใช้งานกนัอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนัโดยจะสามารถตอ่โจทย์การใช้งานกรณีทีต้่องการดงึข้อมลูตามสาขาตา่งๆมาที่

สว่นกลางผา่นระบบ internet 

 โดยเคร่ืองสแกนลายนิว้มือแบบ Finger line สามารถดงึข้อมลูใช้งานได้ 2 แบบ  

1. การใช้ Flash Drive ในการดงึข้อมลู 

 

 

2. การใช้ Internet ในการดงึข้อมลู 

 

 

 
 

ในการใช้งานจ าเป็นท่ีจะต้องมี Internet เป็นสิง่ส าคญัในการเช่ือมตอ่ระหวา่งเคร่ืองสแกนลายนิว้มือกบั

คอมพิวเตอร์ 

เมนแูละการท างานของเคร่ือง 

เมนู รายงาน 

  ดาว์นโหลดรายงานทัง้หมด : ใช้ส าหรับดาว์นโหลดรายงานทัง้หมดมาที ่Flash Drive แล้วน า Flash 

Drive มาเปิดกบัคอมพิวเตอร์เพือ่ดขู้อมลู 



  ดาว์นโหลดรายงานบนัทกึเวลาท างาน : ใช้ส าหรับดาว์นโหลดรายงานบนัทกึเวลาท างานมาที ่Flash 

Drive แล้วน า Flash Drive มาเปิดกบัคอมพวิเตอร์เพื่อดขู้อมลู 

  ดาว์นโหลดรายงานบนัทกึที่ผิดปกติ : ใช้ส าหรับดาว์นโหลดรายงานบนัทกึที่ผิดปกติมาที่ Flash Drive 

แล้วน า Flash Drive มาเปิดกบัคอมพิวเตอร์เพื่อดขู้อมลู 

  ดาว์นโหลดรายงานบนัทกึเวลาท างาน : ใช้ส าหรับดาว์นโหลดรายงานบนัทกึเวลาท างานมาที่ Flash 

Drive แล้วน า Flash Drive มาเปิดกบัคอมพวิเตอร์เพื่อดขู้อมลู 

 เมนู ผู้ใช้ 

  ประสานข้อมลู : ใช้เมื่อต้องการแก้ไขข้อมลูพนกังานตา่งๆผา่น Flash Drive เช่นข้อมลูช่ือของพนกังาน 

  ลงทะเบียน : ใช้ส าหรับเพิ่มผู้ใช้งานเคร่ืองร่วมถึงการแก้ไขสทิธ์ิของพนกังานท่ีใช้งาน 

  ลบ : ใช้ลบข้อมลูของพนกังานท่ีลาออกหรือพนกังานท่ีไมต้่องการ 

  แผนก : ใช้ตัง้ช่ือ แผนก เพื่อแยกข้อมลูใช้ชดัเจนสามารถใสช่ื่อแผนกได้ที่หน้าเคร่ืองโดยแผนกทีต่ัง้หน้า

เคร่ืองจะเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

  ดขู้อมลูที่ลงทะเบยีน : ใช้ส าหรับดขู้อมลูของพนกังานท่ีเราต้องการวา่ได้บนัทกึข้อมลูอะไรไปบ้างเชน่ 

บนัทกึนิว้ บนัทกึรหสั หรือบนัทกึบตัร 

 เมนู Attendance 

  อพัโหลดการตัง้คา่บนัทกึเวลา : ใช้สง่ข้อมลูการตัง้คา่บนัทกึเวลาทีแ่ก้ไขในคอมพิวเตอร์ผา่น Flash 

Drive ไปยงัเคร่ืองสแกนลายนิว้มือ 

  ดาว์นโหลดการตัง้คา่บนัทกึเวลา : ใช้ดาว์นโหลดข้อมลูการตัง้คา่บนัทกึเวลาทีเ่คร่ืองสแกนผา่น Flash 

Drive เพื่อไปแก้ไขข้อมลูในคอมพิวเตอร์ 

 

  ตารางท างาน : ใช้ตัง้ตารางท างานท่ีต้องการ เช่นเข้างาน 8:00 น. เลกิงาน 17.00 น. 

  ตัง้สถานะการท างาน : ใช้ตัง้สถานะท่ีหน้าเคร่ืองตามชว่งเวลาที่ต้องการเช่น เวลา 7.00 น.ตัง้ให้เป็น

เวลาเข้างานและตัง้เวลา 17.00 น. เป็นเวลาออกงาน  

  เวลากร่ิง : ใช้ตัง้เวลาท่ีเคร่ืองสแกนให้มเีสยีงดงัคล้ายนาฬิกาปลกุ 



  หนว่งสแกนซ า้ : ใช้เพื่อตัง้คา่การสแกนลายนิว้มือซ า้ในชว่งเวลาทีก่ าหนดไว้เช่น ตัง้ไว้ 1 นาที หลกัจาก

ที่สแกนลายนิว้มือครัง้แรกไปแล้วเคร่ืองท าการบนัทกึเวลาหลงัจากนัน้ถ้ามีการสแกนลายนิว้มือซ า้ภายในเวลาที่ก าหนด

เคร่ืองจะไมบ่นัทกึเวลาให้ 

 เมนู ตัง้ค่าตาราง 

  ตารางจดัการ : ใช้เลอืกตารางจดัการวา่จะใช้เป็นบคุคลหรือแผนก 

  อพัโหลดตารางตัง้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลง : ใช้สง่ข้อมลูตารางเวลาท างานท่ีแก้ไขจากคอมพวิเตอร์ผา่น 

Flash Drive ไปยงัเคร่ืองสแกนลายนิว้มือ 

  ดาว์นโหลดตารางตัง้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลง : ใช้ดาว์นโหลดข้อมลูตารางเวลาท างานจากเคร่ืองสแกน

ลายนิว้มือผา่น Flash Drive เพือ่น าไปแก้ไขในคอมพิวเตอร์ 

  ตารางผู้ใช้ : ใช้ก าหนดตารางเวลาท างานให้กบัพนกังานนัน้ๆ 

 เมนู ตัง้ค่า 

  รหสัอปุกรณ์ : ใช้ตัง้หมายเลขเคร่ืองกรณีมเีคร่ืองหลายเคร่ืองใช้งานรวมกนั 

  วนั & เวลา : ใช้ตัง้ วนั เดือน ปี รวมถงึเวลาที่เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ 

  TCP/IP Setting : ใช้ตัง้คา่การเช่ือมตอ่ระหวา่งเคร่ืองสแกนลายนิว้มือกบัโปรแกรม 

  รหสัการเช่ือมตอ่ : ใช้ตัง้รหสัผา่นส าหรับการเช่ือมตอ่เพื่อดงึข้อมลูจากเคร่ืองสแกนลายนิว้มือมายงั

คอมพิวเตอร์ 

  ตัง้คา่ลอ็ค : ใช้ตัง้คา่หนว่งเวลาส าหรับการน าไปใช้เปิด-ปิดประต ู

  จดัการพลงังาน : ใช้ตัง้คา่เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเช่นตัง้คา่ พกัหน้าจอหรือตัง้เวลาส าหรับปิด

เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ 

  ความดงั : ใช้ตัง้ความดงัของเสยีงตอบรับ 

  เซ็นเซอร์สมัผสั : - 

  ปรับหวัอา่น : ใช้ปรับคา่ความสวา่งของหวัอา่นเพื่อให้เหมาะกบัสถานท่ีที่น าไปตดิตัง้ 

  คืนคา่โรงงาน : ใช้ในการตัง้คา่เร่ิมต้นเคร่ืองสแกนลายนิว้มือให้เหมือนมาจากโรงงาน 



  F/W Upgrade : ใช้ในกรณีทีเ่คร่ืองมีปัญหาหรือมกีารแก้ไข Firmware แตต้่องกระท าจากบริษัทผู้

จ าหนา่ยเทา่นัน้ 

 เมนู บันทกึระบบ 

  ดบูนัทกึเวลา : ใช้ดบูนัทกึการสแกนแกนนิว้ที่หน้าเคร่ืองเป็นรายบคุคล 

  ลบบนัทกึทัง้หมด : ใช้ลบข้อมลูบนัทกึทัง้หมดทีม่ีอยูใ่นเคร่ืองแตไ่มร่่วมข้อมลูของผู้ใช้ที่ได้บนัทกึไว้ 

  ดาว์นโหลดบนัทกึระบบ : ใช้ส าหรับดาว์นโหลดรายงานบนัทกึระบบลงที่ Flash Drive แล้วน า Flash 

Drive มาเปิดกบัคอมพิวเตอร์เพือ่ดขู้อมลู 

เมนู ข้อมูลระบบ 

  ดขู้อมลูที่ลงทะเบยีน : ใช้ดขู้อมลูที่ได้บนัทกึไว้บนเคร่ืองสแกนลายนิว้มือ เช่น จ านวนผู้ใช้ที่มใีนเคร่ือง 

หรือจ านวน นิว้มือที่บนัทกึไว้ในเคร่ืองสแกน 

  รายละเอียดเคร่ือง : ใช้ดลูายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองสแกน เช่น ช่ือรุ่น หรือรุ่นของ Firmware 

  ทดสอบเคร่ือง : เป็นเมนูใชส้ ำหรับ test Function ต่ำงๆ ท่ีอยูใ่นเคร่ือง เช่น จอ LCD, ปุ่มกด, เสียง เป็น

ตน้              

การใช้งานเบือ้งต้น 

บันทกึผู้ใช้ 

 กำรบนัทึกผูใ้ชเ้ป็นกำรเพ่ิมผูใ้ชใ้หม่เขำ้ไปในเคร่ืองสแกน โดยกดปุ่ม [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK จำกนั้นเลือก

ท่ี [ลงทะเบียน] กด OK  เคร่ืองจะใหใ้ส่รหสัพนกังำนใส่รหสัพนกังำนท่ีตอ้งกำรถำ้ไม่ใส่ระบบเคร่ืองจะใส่รหสัพนกังำนท่ี 

1 และจะเพ่ิมข้ึนทีละ 1 รหสั กด OK เลือกกำรบนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งกำร โดย มี กำรบนัทึกลำยน้ิวมือ กำรบนัทึกรหสัผำ่น กำร

บนัทึกบตัร ถำ้เลือกบนัทึกลำยน้ิวมือ กด OK วำงน้ิวท่ีตอ้งกำรบนัทึก และยกข้ึน ท ำแบบน้ี 3 คร้ัง เคร่ืองจะบนัทึกอตัโนมติั

ถำ้ตอ้งกำรเก็บลำยน้ิวมือส ำรองใหก้ดปุ่มลูกศรลงและสแกนน้ิวท่ีตอ้งกำรส ำรองต่อไดเ้ลยแต่ถำ้ไม่ตอ้งกำรเก็บน้ิวส ำรองกด

ปุ่ม Esc เพ่ือออกสู่หนำ้จอกำรท ำงำนปกติ 

 การส ารองลายนิว้มอื 

 เป็นกำรเพ่ิมลำยน้ิวมือส ำรองเผื่อลำยน้ิวมือหลกัหรือวำ่น้ิวมือท่ีเรำบนัทึกไวต้อนแรกมีปัญหำสำมำรถใชน้ิ้วส ำรอง

ในกำรใชง้ำนแทนได ้ เร่ิมจำกกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK เลือก [ลงทะเบียน] กด OK ใส่รหสัพนกังำนท่ีตอ้งกำร

ส ำรองลำยน้ิวมือเม่ือใส่รหสัพนกังำนท่ีตอ้งกำรแลว้กด OK กด OK อีกคร้ังเพ่ือเขำ้สู่เมนูบนัทึกน้ิว เลือกบนัทึกน้ิว กด OK 



วำงน้ิวท่ีตอ้งกำรส ำรอง และยกข้ึน ท ำแบบน้ี 3 คร้ัง เคร่ืองจะบนัทึกอตัโนมติัถำ้ไม่ตอ้งกำรเก็บน้ิวส ำรองกดปุ่ม Esc เพื่อ

ออกสู่หนำ้จอกำรท ำงำนปกติ 

 การบันทกึผู้ดูแล 

 กำรบนัทึกผูดู้แลเป็นกำรบนัทึกสิทธ์ิของผูท่ี้มีสิทธ์ิใชง้ำนเคร่ืองในส่วนต่ำงๆโดยท่ีผูท่ี้ไม่ใช่ผูดู้แลจะไม่สำมำรถ

กดเขำ้เมนูของตวัเคร่ืองได ้โดยเร่ิมจำกกด [MENU]  เลือก  [ผู้ใช้] กด OK เลือก [ลงทะเบียน] กด OK  ระดบัแรกเป็น ผูใ้ช้

ไม่สำมำรถเขำ้เมนูต่ำงๆไดร้ะดบัท่ี 2 เป็นผูดู้แลสำมำรถเขำ้เมนูต่ำงๆของเคร่ืองไดแ้ตจ่ะมีบำงเมนูท่ีไม่สำมำรถเขำ้ได ้ ระดบั

ท่ี 3 ผูดู้แลสูงสุด สำมำรถเขำ้ถึงเมนูไดทุ้กเมนู กำรบนัทึกผูดู้แลใหใ้ส่รหสัพนกังำนท่ีตอ้งกำรใหเ้ป็นผูดู้แลจำกนั้นเลือกสิทธ์ิ

โดยกด ปุ่มลูกศรท่ี สิทธ์ิ กด OK ใชลู้กศร ข้ึน – ลง ในกำรเปล่ียนสิทธ์ิท่ีตอ้งกำรแลว้กด OK   กด OK  เพ่ือเลือกบนัทึกน้ิว

กด OK และท ำกำรสแกนน้ิว 3 คร้ัง เคร่ืองจะบนัทึกใหอ้ตัโนมติั 

 การลบผู้ใช้ 

 กำรลบผูใ้ชเ้ป็นกำรลบขอ้มูลของผูใ้ชท่ี้ไม่ไดใ้ชแ้ลว้หรือลำยน้ิวมือของพนกังำนท่ีลำออกไปแลว้ออกจำกเคร่ือง

สแกนโดยมีใหเ้ลือกอยู ่2 วธีิ 

1.ลบผูใ้ชที้ละคน กด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK เลือก [ลบ] กด OK ใส่รหสัพนกังำนท่ีเรำตอ้งกำรจะลบขอ้มูล

เสร็จแลว้กด OK  เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งกำรจะลบแต่ถำ้จะลบขอ้มูลทั้งหมดของพนกังำนคนนั้นเลือกลบทั้งหมด กด OK 

 การดงึข้อมูลผ่าน USB 

 กำรดึงขอ้มูลผำ่น Flash Drive เป็นกำรดึงขอ้มูลเพ่ือส่งขอ้มูลผูใ้ชไ้ปอพัโหลดเขำ้เคร่ืองสแกนเคร่ืองอ่ืนหรือดึง

ขอ้มูลรำยงำนต่ำงๆมำดู โดย กด [MENU] เลือก [รายงาน ] กด OK เลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งกำรดำวน์โหลด เลือกแลว้กด OK 

 การลบข้อมูลบันทกึเวลา 

 กำรลบขอ้มูลบนัทึกเวลำนั้นสำมำรถลบขอ้มูลไดแ้บบเดียวคือลบขอ้มูลบนัทึกเวลำทั้งหมดถำ้ท ำกำรลบบนัทึก

เวลำแลว้จะไม่สำมำรถเรียกกลบัคืนไดเ้พรำะฉะนั้นกำรลบขอ้มูลควรมัน่ใจวำ่ไดมี้กำรส ำรองขอ้มูลบนัทึกเวลำไวแ้ลว้กำร

ลบขอ้มูลบนัทึกเวลำท ำดงัน้ี กด [MENU] เลือก [บันทกึระบบ] กด OK เลือกลบบนัทึกทั้งหมดกด OK กด OK รอจนเคร่ือง

ด ำเนินกำรเสร็จส้ินใหก้ด ESC เพื่อออกจำกเมนู 

  

 

 

 



การตั้งค่าการเช่ือมต่อเพือ่การดงึข้อมูล 

 เปิดโปรแกรม finger line ขึน้มา 

 

 

จากนัน้กดปุ่ มตัง้คา่โดยต้องก าหนดคา่ตา่งๆในโปรแกรมโดยคา่ทีจ่ าเป็นต้องใสน่ัน้จ าเป็นท่ีจะต้องน าคา่ทีม่ากจากเคร่ือง

สแกนโดยกดปุ่ ม MENU ค้างไว้จนหมายเลขเคร่ืองขึน้มา  น าคา่ใสใ่นโปรแกรมใสค่า่ Server Port ในโปรแกรมด้วย

จากนัน้กด ตกลง 

                             

 

เลอืกปุ่ ม เพิ่มเคร่ืองบนัทกึเวลา จะปรากฏหน้าตา่งเพื่อใสค่า่ตา่งๆ ดงัตวัอยา่ง 

 



            

 

 จากตวัอยา่งต้องใสช่ื่อและหมายเลขประจ าเคร่ืองโดยน ามาจากเคร่ืองสแกน ในเมน ูTCP/IP น าตวัเลขมาใส่

เพราะเคร่ืองแตล่ะเคร่ืองจะมีหมายเลขไมเ่หมือนกนัเป็นตวัแยกข้อมลูในการเช่ือมตอ่เคร่ืองแตล่ะเคร่ืองเสร็จแล้วกดตกลง

จากนัน้กด ดาว์นโหลดรายงานทัง้หมด ถ้าเช่ือมตอ่ได้หน้าตา่งรายงายจะปรากฏขึน้มาดงัภาพ 

 

 ถ้าอยากดขู้อมลูอะไรให้เลอืกรายงานท่ีต้องการดแูล้วกดดาว์นโหลดรายงานโดยรายงานทัง้หมดจะสามารถดไูด้

ผา่นโปรแกรม EXCLE  

 

 


