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ระบบลงเวลาทํางานดวยลายนิว้ มือบน PC
ทําไมคุณถึงตองการระบบ TimeWORKS ?
คุณเคยประสบกับสถานการณตอไปนีห
้ รือไม ?
บัตรเขางานถูกตอกจนครบ แตมีคนมา
ทํางานบางตาเมือ
่ ลองสุมนับจํานวน
พนักงานกลับพบวามีนอยกวาบัตรที่ไดตอก
ลงเวลาแลว นั่นหมายความวาไดมีการตอก
บัตรแทนกันเกิดขึ้น และนั่นหมายถึงการ
สูญเสียเงินคาจางของบริษัทไปกับงานที่
ไมไดเกิดขึ้นจริง เหตุการณนี้ยังคงเกิด
ขึ้นกับทุกองคกรที่ยังใชระบบการตอกบัตร
เซ็นชื่อ รูดหรือแตะบัตรในการลงเวลา
เหตุการณดังกลาวอาจเกิดจากคนเพียง
ไมกี่คนแตกลับทําใหพนักงานคนอื่นๆเอา
เปนเยี่ยงอยางและกลายเปนเรื่องธรรมดา
ไปในที่สุด
เกิดอะไรขึ้นเมื่อพนักงานของทานลืม
บัตรหรือทําบัตรหาย บริษัทของทานตอง
รับภาระคาใชจายในการดูแลและออกบัตร
ซ้ําแลวซ้ําเลา ยังไมรวมถึงคาบัตรของ
พนักงานใหมที่เพิ่มขึ้นทุกป
สําหรับบริษัทที่ใชเครื่องตอกบัตรแบบ
โบราณ ทานอาจไมไดคํานึงถึงคาใชจายที่
แทจริงที่เกิดขึ้น เชน คาบัตรตอก คาหมึก
พิมพ และคาเสียเวลาของพนักงานฝาย

บุคคลในการประมวลผลและทํารายงาน
สรุปเวลาทํางาน
มีกี่ครั้ง? ที่ทานตองการทราบขอมูล
เกี่ยวกับการเขางาน สาย ลา ขาด และ
ขอมูลสถิติตางๆ แตพนักงานของทานตอง
ใชเวลาเปนสัปดาหเพียงเพื่อรวมรวมขอมูล
ยอนหลังและจัดทําเปนรายงานใหกับทาน
เราสามารถชวยทานไดระบบ
TimeWORKS เปนระบบลงเวลาดวย
ลายนิ้วมือบน PC ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
แกปญหาดังกลาวทั้งหมด ระบบ
TimeWORKS จะทําการจัดเก็บและ
ตรวจสอบเวลาทํางานของพนักงานโดยใช
เครื่องอานลายนิ้วมือและเทคโนโลยีไบโอ
เมตริกซที่ทันสมัยที่สุด ระบบสรุปเวลาการ
ทํางานและรายงานตางๆในระบบ
TimeWORKS จะชวยใหทานมีระบบบริหาร
เวลาทํางานที่สมบูรณแบบ เพียงแคทาน
ติดตั้งเครื่องอานลายนิ้วมือเขากับพอรท
USB ของเครื่องคอมพิวเตอร และติดตั้ง
ระบบซอรฟแวรของเราทานก็สามารถเริ่มใช
งานระบบไดทันที

เหตุผลสําคัญ 8 ประการสําหรับการติดตั้ง
ระบบ TimeWORKS ในองคกรของคุณ
•

ปลอดภัย – TimeWORKS เปนระบบลงเวลา
ทํางานซึ่งใหความถูกตองสูงสุด เนื่องจากระบบใช
ลายนิ้วมือของพนักงานในการลงเวลา ซึ่งไม
เหมือนกับระบบอื่นๆ เชน บัตรตอก บารโคด บัตร
แถบแมเหล็กหรือบัตรพรอกซิมิตี้ TimeWORKS
สามารถตัดปญหาการลงเวลาแทนกันได 100%

•

งายและสะดวก –ไมมีความยุงยากซับซอนในการ
ติดตั้งและใชงาน ระบบสามารถติดตั้งและทํางาน
ไดอยางรวดเร็ว พนักงานใชเพียงปลายนิ้วสัมผัส
ครั้งเดียวเพื่อลงเวลา ไมมีปญหาการลืมบัตร

•

รายงานสรุปและสถิติ – เนื่องจาก TimeWORKS
ทํางานบน PC ระบบจะทําการเก็บขอมูล คํานวณ
สถิติและจัดทําเปนรายงานสรุปเวลาทํางาน สาย
ลา ขาด ลวงเวลา และอื่นๆตามรูปแบบที่คุณ
ตองการโดยอัตโนมัติ

•

ลดงานฝายบุคคล – ลดงานของพนักงานฝาย
บุคคลโดย TimeWORKS สามารถโอนขอมูลไปยัง
ระบบบริหารงานบุคคลหรือระบบ Payroll อื่นๆได

การใชงาน :

คุณคาทางธุรกิจ :

การบริการ :

โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ:

เปนระบบลงเวลาดวย
ลายนิ้วมือบน PC ซึ่งถูก
ออกแบบมาใหใชงานไดอยาง
สะดวก มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย สามารถบริหารเวลา
ทํางานไดสมบูรณแบบ
ตัดปญหาการลงเวลาแทนกัน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน สามารถจัดทํารายงาน
การเขางานของพนักงานได
อยางรวดเร็ว
ติดตั้งและบริการสอนการใช
งานโปรแกรมโดยทีมงาน
บริษัท IT WORKS
ระบบการปฏิบัติการ Windows
98SE, Me, 2000, XP

“ ดวยระบบ TimeWORKS คุณสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดคาใชจายของ
บริษัทลงหลายแสนบาทตอป”
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•

ถูกตองแมนยํา – ลดความผิดพลาด
จากการคํานวณชั่วโมงสายหรือ
ลวงเวลาเนื่องจาก ระบบจะทําการ
คํานวณทั้งหมดใหโดยอัตโนมัติ และ
ลดความผิดพลาดจากการลงเวลา
ทํางานคลาดเคลื่อนของพนักงาน
เนื่องจากไมมีใครสามารถลงเวลา
แทนกันได

•

รวดเร็ว – TimeWORKS สามารถ
คนหาและยืนยันผูลงเวลาไดอยาง
รวดเร็วโดยใชเทคโนโลยี
Fingerprint Identification ลิขสิทธิ์
เฉพาะของเรา

•

คาใชจายต่ํา – ไมตองทําบัตร ไมมี
คาใชจายจากบัตรหายหรือชํารุด ไม
ตองใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน บัตรตอก
และหมึกพิมพ ระบบทํางานบน PC
ผูใชงานจึงสามารถดูแลรักษาหา
อะไหลซอมบํารุงไดโดยสะดวกและ
ประหยัด

•

ยืดหยุน – กําหนดขอมูลพนักงาน
จํานวนกะงาน แผนกและวันหยุดงาน
ไดเองอยางสะดวก งายดาย

TimeWORKS คือระบบที่ยืดหยุนซึ่ง
สามารถปรับไดตามความเหมาะสม
ระบบ TimeWORKS ไดถูกออกแบบ
และตั้งราคาสําหรับองคกรตางๆใหสามารถ
ใชงานไดอยางสะดวกคุมคา โดยระบบ
TimeWORKS ประกอบดวยโปรแกรม
บริหารเวลาทํางานที่ทํางานบนระบบ
Windows บนเครื่องพีซีทั่วไปประกอบกับ
เครื่องอานลายนิ้วมือซึ่งจะอานและจัดเก็บ
ลายนิ้วมือของพนักงานแตละคนเพื่อใช
ยืนยันบุคคล เนื่องจากลายนิ้วมือไม
สามารถลอกเลียนแบบกันไดจึงสามารถตัด
ปญหาการลงเวลาแทนกันซึ่งพบในระบบ
อื่นๆได

ลักษณะเดนของโปรแกรม
•
•

•

•

•

ถูกออกแบบใหสามารถเขากับ
ลักษณะงานในบริษัทของคุณไดอยาง
รวดเร็ว
ระบบขอมูลเกาของบริษัทที่คุณมีอยู
สามารถ โอนยายและเชื่อมตอกับ
ระบบของ TimeWORKS ไดในกรณีที่
จําเปน
สามารถเชื่อมตอ และแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวาง เครื่องลูกขาย และ
เครื่องแมขายในบริษัท ผานระบบ
LAN ทําใหการทํางานยืดหยุน
เปนระบบการลงเวลาที่ทํางานบน PC
ผูใชงานจึงสามารถพัฒนาเพิ่มเติม
ดูแลรักษาหาอะไหลซอมบํารุงได
โดยสะดวกและประหยัด
ลักษณะการแสดงผลหนาจอสวยงาม
ใชงานงาย เหมือนกับโปรแกรม
มาตรฐานทั่ว ๆ ไป

เกี่ยวกับบริษัท ไอที เวิรคส จํากัด
บริษัทไอที เวิรคส กอตั้งขึ้นในป 2542 เปนบริษัทคนไทยซึ่งดําเนินธุรกิจใหคําปรึกษา นําเสนอและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยงานราชการและบริษัทเอกชนตางๆ โดยบริษัทมีบุคลากรเปนทีมงานที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในดานการวางแผนระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟตแวร ดานฐานขอมูล, ระบบเครือขาย ระบบ
เปด และระบบ Client/Server ที่มีประสบการณการทํางานทั้งในและตางประเทศ
บริษัทไอที เวิรคส เปนบริษัทที่ปรึกษาประเภท A ใหบริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได
ขึ้นทะเบียนกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) ในป 2546 บริษัทไดรับการสนับสนุนจากกองทุนรวม SMEs Venture
Capital Fund ซึ่งบริหารโดย บลจ. วรรณในรูปแบบของการรวมลงทุน
ทางบริษัทมีประสบการณในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การบูรณาการระบบ (System
Integration) โดยมีลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งเปนหนวยงานราชการ และ บริษัทชั้นนํา อยูเปนจํานวนมาก
เชน รัฐสภา การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาค การสื่อสารแหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง ธนาคาร Sumitomo
ธนาคารทหารไทย บริษัททิพยประกันภัย บริษัทไทยศรีซูริคประกันภัย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนเลิศหลา
บริษัท LTU Asia Tours และ บริษัท SMI Travel เปนตน

ประโยชนที่จะไดรับ
•
•
•
•
•

•

ชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของบริษัทคุณ ดวยการทํางานแบบ
อัตโนมัติของโปรแกรม
ปรับปรุงความแมนยํา ในการลงเวลา
พนักงาน ใหถูกตอง ครบถวน
ชวยเพิ่มศักยภาพของพนักงานให
สูงขึ้น
สรางความพึงพอใจใหกับผูบริหาร
และพนักงานที่เกี่ยวของดวยระบบ
บริหารงานที่รวดเร็วและฉับไว
ใชงานงาย ลดตนทุนในการฝกสอน
พนักงานรวมทั้งสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการทํางานให
พนักงาน
ลดคาใชจายในการบริหารเวลา
ทํางาน ไมมีการใชบัตรตอก หรือบัตร
พนักงาน ลดงานของพนักงานฝาย
บุคคล

IT WORKS LTD.
23/112 Block G, RCA, Rama IX Road
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok Thailand 10320
Tel: (662) 641-4246 FAX: (662) 641-4249
© 2004 TimeWorks is a trademark of IT Works Ltd. All
other products mentioned are trademarks or registered
trademarks of their respective companies
Internet: www.itworksolutions.com

จัดจําหนายโดย
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TimeWORKS Features
ซอฟทแวรระบบลงเวลาทํางาน TimeWORKS



ซอฟทแวรระบบ TimeWORKS แบงออกเปนสามสวนยอยที่ทํางาน
รวมกันดังนี้

สามารถตรวจสอบวามีลายนิ้วมือซ้ําในระบบหรือไม โดย
ระบบจะไมอนุญาตใหมีลายนิ้วมือที่เคยลงทะเบียนไปแลว
ไปซ้ํากันอยูบนคนละนิ้วในระบบ



สามารถแสดงรายละเอียดวาไดมีการบันทึกขอมูล
ลายนิ้วมือนิ้วใดไปแลวบาง



สามารถรองรับการเก็บบันทึกลายนิ้วมือได 100 คน
สําหรับรุน TimeWORKS100 และไมจํากัดคนสําหรับรุน
TimeWORKS Pro



ทําการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือนิ้วละ 4 ครั้งเพื่อความ
ถูกตองสูงสุดในการนําไปใชงาน



สามารถตรวจสอบความถูกตองของลายนิ้วมือที่เคยบันทึก
ไวได



สามารถลบลายนิ้วมือที่เคยบันทึกไวได



สามารถบันทึกซ้ําลายนิ้วมือที่เคยบันทึกไวได



สามารถเลือกกะการทํางานและประเภทงวดการจายเงิน
ของพนักงานแตละคนได



สามารถเลือกภาษาของเมนูไดทั้งไทยและอังกฤษ



TimeWORKS Fingerprint Enrolment



TimeWORKS Reception



TimeWORKS Timecard Manager

ซอฟทแวร TimeWORKS Fingerprint Enrollment

ซอฟทแวร TimeWORKS Reception



สามารถใหผูใชงานแตละคนจัดเก็บลายนิ้วมือไวคนละกี่
นิ้วก็ไดตามตองการ โดยทั่วไปจะเปนนิ้ว 2 นิ้วที่อยูบ
 นมือ
คนละขางสําหรับกรณีที่มือหรือนิ้วใดนิ้วหนึ่งไดรับบาดเจ็บ



เปนระบบเดียวที่สามารถรองรับการจดจําลายนิ้วมือได
สูงสุดถึง 10 นิ้วตอคนในกรณีที่ตองการ (เพื่อปองกันการ
นํานิ้วของพนักงานคนหนึ่งไปลงทะเบียนในชื่อของ
พนักงานอีกคนหนึ่ง)



สามารถบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยการทาบลายนิ้วมือ
ลงบนอุปกรณอานลายนิ้วมือเพียงครั้งเดียว สามารถทํา
การคนหาและบันทึกเวลาใหอยางถูกตองรวดเร็วโดยไม
จําเปนตองมีการกดรหัสใดๆเพื่อยืนยันตัวกอน แมจะใชกับ
พนักงานจํานวนมากๆก็ตาม



สามารถลงเวลาอยางตอเนื่องไดอยางรวดเร็วโดยใชเวลา
คํานวณคนหาลายนิ้วมือประมาณ 0.4 วินาที สําหรับขอมูล
กวา 1,000 ลายนิ้วมือ (บนเครื่อง Pentium 4, 1.8 GHz)



สามารถคนหานิ้วไดอยางถูกตองจากการแตะนิ้วทั้ง 360º



สามารถคนหานิ้วไดอยางถูกตองแมนิ้วจะมีคราบสกปรก
อยู



เนื่องจากวาเปนเรื่องสําคัญมากกวาที่เราจะตองไมยืนยัน
คนคนหนึ่งผิดวาเปนอีกคนหนึ่ง ระบบ TimeWORKS
Reception มีคาความผิดพลาดในการที่คนคนหนึ่งจะถูก
ยืนยันผิดวาเปนอีกคนหนึ่ง, False Acceptance Rate
)FAR(, นอยกวา 0.001% (นอยกวา 1 ในแสนคน)



คาความผิดพลาดในการที่คนคนหนึ่งซึ่งเปนเจาของ
ลายนิ้วมือจะถูกยืนยันผิดวาไมใชเจาของลายนิ้วมือ,
False Rejection Rate )FRR(, นอยกวา 0.01% (นอย
กวา 1 ในหมื่นคน)



สามารถแสดงชื่อและรูปของพนักงานบนหนาจอ



แสดง เวลาที่ลง และ รายการเวลาเขาออกที่ลงไปแลวใน
วันนี้ ภายในหนาจอเดียว
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ในกรณีที่ทานสัมผัสนิ้วซ้ําภายใน 30 วินาที ระบบจะฟอง
วามีการลงขอมูลซ้ําซอน เพื่อปองกันการลงขอมูลซ้ําซอน
ติดๆกันภายในเวลาใกลเคียงกันเนื่องจากความไมแนใจ
ของพนักงาน



สามารถตรวจสอบลายนิ้วมือปลอมไดทุกกรณี เชน
กระดาษ ,แผนใส ,ตรายาง เปนตน



สามารถเลือกและเพิ่มเติมรูปพื้นหลังของหนาจอลงเวลา
ไดเองตามตองการ เชน เลือกเปนรูปสัญลักษณบริษัท
ของทาน เปนตน



สามารถกําหนดขอมูลพนักงาน กะการทํางาน และวันหยุด
งานไดไมจํากัด ดวยตนเองอยางงายดาย



สามารถกําหนดขอมูลการทํางานของพนักงานแตละกะให
แตกตางกันได เชน ชวงเวลาทํางาน วันหยุด การตั้ง
ขอบเขตการมาสายหรือการเลิกงานกอนการทํางาน
ลวงเวลา



สามารถกําหนดขอมูลการทํางานของพนักงานแตละคนให
แตกตางกันได เชน ชวงเวลาทํางาน วันหยุด การตั้ง
ขอบเขตการมาสายหรือการเลิกงานกอน ชวงเวลาการ
ทํางานลวงเวลา



รองรับการทํางานของกะที่ทํางานขามคืน (เวลา 24 น.)
เพื่อการคํานวณเวลาที่เขาใจงายและถูกตอง



รองรับการลงเวลาของพนักงานที่ทํางานลวงเวลาโดย
ระบบจะลงเวลาออกงานและเขางานลวงเวลาใหเองตาม
เงื่อนไขที่กําหนด



สามารถเรียกดูประวัติเวลาทํางานยอนหลังไดตามตองการ



ผูใชงานสามารถแกไขรายละเอียดการลงเวลาของ
พนักงานไดเอง เชน ในกรณีที่ลืมลงเวลา หรือ ออก
ปฏิบัติงานขางนอก โดยระบบจะบันทึกรายละเอียดประวัติ
การแกไขไวทุกรายการเพื่อปองกันความลําเอียงของผู
แกไขเวลา



สามารถบันทึกลายละเอียดการลาตางๆได เชน ลาปวย/
ลาพักรอน/ลากิจ ฯลฯ โดยสามารถบันทึกลวงหนาหรือ
ยอนหลังไดตามตองการ



สรุปเวลาทํางาน สาย ลา ขาด โดยอัตโนมัติ



สามารถเลือกและเพิ่มเติมเสียงตางๆในการลงเวลาไดเอง
โดยมีเสียงพูดภาษาไทยใหเลือกและสามารถอัดเสียงพูด
ตางๆเพิ่มเติมไดเองตามตองการ



สามารถเชื่อมตอขอมูลไปยังโปรแกรม Payroll ไดใน
รูปแบบของ Textไฟล โดยผูใชงานสามารถกําหนด
รูปแบบของไฟลไดเอง



สามารถเลือกทํางานไดทั้งแบบเต็มจอ/แบบหนาตางหรือ
แบบซอนไว ทําใหสามารถใชเครื่อง PC ทํางานอยางอื่น
ไปดวยไดในกรณีที่ตองการ



สามารถบันทึกตารางการลงเวลาในรูปแบบของไฟล
Microsoft Excel ได



มีรายงานภายในระบบมากมายใหผูใชไดเลือกใชงานตาม
ความเหมาะสม เชน

ซอฟทแวร TimeWORKS Timecard Manager



ระบบ TimeWORKS เปนโปรแกรมฐานขอมูลเวลาทํางาน
ผูใชงานจึงสามารถเรียกดูไดจากเครื่องไดทันทีที่ตองการ
ไมจําเปนตองมีการดึงขอมูลมากอน



สามารถตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกเวลาทํางานของ
พนักงานไดแบบเรียลไทมจากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
ใดก็ไดใน LAN



รูปแบบการแสดงผลสวยงามและเขาใจงาย



แสดงเวลาการทํางานตามรหัสสีตางๆเพื่อความชัดเจนใน
การตรวจสอบ เชน มาสาย/กลับกอน/ลวงเวลา/ลางาน/
ขาดงาน เปนตน



มีโปรแกรมชวยสรางกะการทํางานและงวดการจายเงิน
(Wizard) เพื่อความสะดวกในการใชงาน

รายงานตารางตารางเวลาทํางาน
รายงานรายชื่อพนักงาน
รายงานวันหยุดประจําป
รายงานสรุปรายป/รายเดือน/รายวัน
รายงานสรุปรายเดือนแบบแจกแจงวันทํางาน
รายงานเวลาเขาออกประจําวัน
รายงานการมาสาย
รายงานการทํางานลวงเวลา
รายงานการลงเวลาไมครบ
รายงานเวลาเขาออกพนักงานแตละคน (บัตรตอก
เวลา) เปนตน
โดยทุกรายงานสามารถเลือกชวงเวลาและประเภท
พนักงานที่ตองการไดเอง
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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เครื่องอานลายนิ้วมือ U.are.U®4000
U.are.U®4000 คือเครื่องอาน

คุณลักษณะ:

ลายนิ้วมือแบบ USB ที่ถูกออกแบบมา
สําหรับใชงานกับแอพพลิเคชั่นตางๆ
ผูใชงานเพียงแตแตะนิ้วของตนบนชอง
หนาตางเรืองแสง เครื่องก็จะทําการจับ
ภาพลายนิ้วมืออยางรวดเร็วโดย
อัตโนมัติ แผงวงจรควบคุมการทํางาน
ในเครื่องจะทําการตั้งคาการใชงาน
ตางๆและเขารหัสขอมูลกอนที่จะสง
ขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรทาง
พอรท USB

เครื่องอานลายนิ้วมือ U.are.U®4000 ใชเทคโนโลยีการอานลายนิ้วมือแบบออพติคัลเพื่อผลลัพธที่ถูกตองชัดเจนและเพื่อความเสถียรภาพของระบบ เมื่อนําเครื่อง
อานลายนิ้วมือ U.are.U®4000 มาใชงานรวมกับซอฟทแวรตรวจสอบลายนิ้วมือของ
ไอที เวิรคส ทานจะไดระบบที่มีความสามารถสูงสุดที่สามารถตรวจสอบได
แมกระทั่งลายนิ้วมือที่ซับซอนที่สุด

















มีขนาดกะทัดรัด
ใหภาพที่มีคุณภาพสูง
มีการเขารหัสขอมูล
ไมยอมรับลายนิ้วมือที่ไมสมบูรณ
ไมยอมรับลายนิ้วมือปลอม
สามารถหมุนนิ้วเปนองศาตางๆขณะแตะได
แข็งแรงทนทาน
ทํางานไดดีแมแตกับนิ้วมือที่แหง/ชื้น/ขรุขระได
มีวงจรตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน
มีไดรเวอรรองรับ Windows 98, Me, 2000, XP
ความละเอียด::512 dpi (เฉลี่ยทั้งตามแกน xและ y)
พื้นที่ในการรับภาพ: 14.6 มม. (ความกวางตรง
กึ่งกลาง) x 18.1 มม. (ความยาว)
สี 8-bit grayscale (256 เฉดสีเทา)
ขนาดเครื่อง: ประมาณ 79 มม. x 49 มม. x 19 มม.
สามารถทํางานกับ USB ทั้งแบบ 1.0, 1.1 และ 2.0

รายละเอียดรูปแบบ:

IT WORKS LTD.

ขอมูลจําเพาะ
Supply Voltage
Supply Current – scanning
Supply Current – idle mode
Supply Current – suspend mode
ESD Susceptibility
Temperature, Operating
Humidity, Operating
Temperature, Storage
Humidity, Storage
Image data
Standards Compliance

5.0V +/- .25Vsupplied by USB
170 mA(typ.)
120 mA(typ.)
2 mA (max.)
>15 KV
5 - 35ºC
20% - 80% non-condensing
-10 – 60ºC
20% - 90% non-condensing
8-bit grayscale
FCC Class B,CE,VCCI

23/112 Block G, RCA, Rama IX Road
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok Thailand 10320
Tel: (662) 641-4246 FAX: (662) 641-4249
© 2004 TimeWorks is a trademark of IT Works Ltd. All other
products mentioned are trademarks or registered trademarks
of their respective companies
Internet: www.itworksolutions.com

จัดจําหนายโดย
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ความตองการของระบบ
ความตองการต่ําสุดของเครือ
่ ง PC

ระบบที่แนะนํา
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีสําหรับการนําระบบ TimeWORKS ไปใชงานกับองคกรที่
มีพนักงานมากกวา 100 คนขึ้นไป ควรใช PC ที่ใชงานระบบ TimeWORKS
Reception เปนดังนี้
o เครื่อง PC แบบ Pentium IV หรือดีกวา
o หนวยประมาณผลความเร็ว 1.6 GHz หรือเร็วกวา
o พื้นที่วางในฮารดดิสก อยางนอย 500 MB
o หนวยความจําอยางต่ํา 256 MB
o มีชอง USB Port วางอยางนอย 1 ชอง

o เครื่อง PC แบบ Pentium III หรือดีกวา โดยความเร็วของการคนหา
ลายนิ้วมือจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของหนวยประมาณผล ผูใชงาน
สามารถอัพเกรดฮารดแวรไดดวยตนเองในภายหลัง
o หนวยประมาณผลความเร็ว 800 MHz หรือเร็วกวา
o พื้นที่วางในฮารดดิสก อยางนอย 500 MB
o หนวยความจําอยางต่ํา 128 MB
o มีชอง USB Port วางอยางนอย 1 ชอง

ระบบ TimeWORKS ออกแบบมาสําหรับเปนพิเศษสําหรับ Windows XP แตสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 98, Windows 98
SE, Windows ME และ Windows 2000 อุปกรณจะไมทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows 95 และ Windows NT 4.0

ขอเปรียบเทียบและประมาณการคาใชจายในการใชงานระบบลงเวลาแบบตางๆ
ขอมูลทั่วไปสําหรับการคํานวณ
พนักงาน
บัตรพนักงานใหม/บัตรชํารุด/หาย

100

คน
3%

ใชพนักงาน 1 คนและเครื่อง PC เครื่อง ในการคํานวณเวลาสรุป
ตอเดือน

ระบบบัตรตอก

ระบบบัตร
Barcode
กระดาษ

ระบบบัตร
Barcode
พลาสติก

ระบบบัตรแถบ
แมเหล็ก

ระบบบัตร
Contactless
แบบหนา

ระบบบัตร
Contactless
แบบบาง

ระบบ
ลายนิ้วมือแบบ
อื่นๆ

ระบบ
TimeWORKS

ปองกันการลงเวลาแทนกัน

ไมได

ไมได

ไมได

ไมได

ไมได

ไมได

ได

ได

ดูขอมูลแบบ Realtime
ตองคอยดึงขอมูล

ไมได
Manual

ไมได
ตอง

ไมได
ตอง

ไมได
ตอง

ไมได
ตอง

ไมได
ตอง

พนักงานสูงสุดที่รองรับได

ไมจํากัด
(Manual)

จํากัดขึ้นกับ
Memory

จํากัดขึ้นกับ
Memory

จํากัดขึ้นกับ
Memory

จํากัดขึ้นกับ
Memory

จํากัดขึ้นกับ
Memory

ได
ไมตอง
ไมจํากัด ใช PC
เก็บขอมูลและ
คํานวณ

การแกไขขอมูล/คํานวณ
รายงานสรุป

Manual

Manual/
Semi-Auto

Manual/
Semi-Auto

Manual/
Semi-Auto

Manual/
Semi-Auto

Manual/
Semi-Auto

ไมได
ตอง
จํากัดดวย
ความเร็ว/
Memory
Manual/
Semi-Auto

คุณสมบัติ

การดูแลรักษา

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เรียกชางซอม/
รอเคลม

เครื่องรูดบัตร
หัวอาน
Contactless
25,000

เครื่องรูดบัตร
หัวอาน
Contactless
25,000

15,000

15,000

Auto

เรียกชางซอม/
รอเคลม

หาอะไหลหรือ
เครื่องแทนได
เอง(PC)
ซอฟทแวร
สามารถติดตั้ง
ใหมเองไดงายๆ
จาก CD/เครื่อง
อานใหมราคาถูก

เครื่องแสกน
ลายนิ้วมือ

TimeWORKS
100

คาใชจาย
คาระบบเริ่มตน
ราคาเครื่องลงเวลา
เครื่อง PC
(สรุปเวลา/ดึงขอมูล)

คาบัตร(ตอป)
ราคาบัตรตอใบ
จํานวนบัตรครั้งแรก
จํานวนบัตรตอเดือน
รวมคาบัตร (ตอป)

คาใชจายในการ
ประมวณผล

เวลาเฉลี่ยในการดูแล
ระบบบัตรและสรุปเวลาใน
แตละเดือน (ชั่วโมง)
คาแรงพนักงานในการ
ดูแลและสรุปตลอด
ระยะเวลา (8,000 บาท/
เดือน)

15,000

25,000

25,000

เครื่องรูดบัตร
หัวอานแถบ
แมเหล็ก
25,000

15,000

15,000

15,000

15,000

เครื่องตอกบัตร
ขนาดกลาง

บัตรตอกกระดาษ
1
100
103
1,233

กรอกขอมูลและ
คํานวณ Manual

เครื่องรูดบัตร
เครื่องรูดบัตร
หัวอาน Barcode หัวอาน Barcode

50,000

18,900

15,000

15,000

บัตรกระดาษ
บัตรพลาสติก
บัตรพลาสติกมี บัตร Proximity บัตร Proximity
พิมพ InkJet
พิมพรูปสี และ
แถบแมเหล็ก
หนาติดสติก
แบบบาง พิมพ แสกนลายนิ้วมือ
เคลือบพลาสติก
บารโคด (สั่งทํา) พิมพสี (สั่งทํา)
เกอรสี (สัง่ ทํา)
รูปสี (สั่งทํา)
(ทําเอง)
20
65
85
100
150
100
100
100
100
100
3
3
3
3
3
2,660
8,645
11,305
13,300
19,950
ดึงขอมูลจาก
เครื่อง เดือนละ
1-2 ครั้ง มา
คํานวณดวย
Excel หรือ
Payroll

ดึงขอมูลจาก
เครื่อง เดือนละ
1-2 ครั้ง มา
คํานวณดวย
Excel หรือ
Payroll

ดึงขอมูลจาก
เครื่อง เดือนละ
1-2 ครั้ง มา
คํานวณดวย
Excel หรือ
Payroll

ดึงขอมูลจาก
เครื่อง เดือนละ
1-2 ครั้ง มา
คํานวณดวย
Excel หรือ
Payroll

ดึงขอมูลจาก
เครื่อง เดือนละ
1-2 ครั้ง มา
คํานวณดวย
Excel หรือ
Payroll

ดึงขอมูลจาก
เครื่อง เดือนละ
1-2 ครั้ง มา
คํานวณดวย
Excel หรือ
Payroll

แสกนลายนิ้วมือ
ระบบสามารถดู
ขอมูลได
RealTime
ตลอดเวลา
คํานวณ/ออก
รายงานอัตโนมัติ

24

16

16

16

16

16

16

8

14,400

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

4,800

รวม 12 เดือน
30,633
37,260
43,245
45,905
47,900
54,550
59,600
รวม 24 เดือน
46,266
49,520
61,490
66,810
70,800
84,100
69,200
รวม 36 เดือน
61,899
61,780
79,735
87,715
93,700
113,650
78,800
* หมายเหตุ: คาใชจายดังกลาวยังไมรวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการจายคาแรงของพนักงานที่โกงเวลาหรือลงเวลาแทนกันซึ่งอาจคิดเปนมูลคาสูงมากตอเดือน

23,700
28,500
33,300

IT WORKS Business Solutions
ใบเสนอราคาระบบ TimeWORKS
ระบบ TimeWORKS

ราคา

TimeWORKS 100 Starter Pack

โปรแกรมชุดเริ่มตน: ผูใชงาน 100 คน + เครื่องอานลายนิ้วมือ 1 เครื่อง + Acrylic Base

18,900

TimeWORKS Pro Starter Pack

โปรแกรมชุดเริ่มตน: ผูใชงานไมจํากัดคน + เครื่องอานลายนิ้วมือ 1 เครื่อง + Acrylic Base

28,900

TimeWORKS Sensor

เพิ่มเครื่องอานลายนิ้วมือ 1 เครื่องบน PC หรือ LAN

9,900

Accessories
Acrylic Base for Sensor

แทนวางเครื่องอานลายนิ้วมือ Acrylic

1,000

USB Repeater Cable 5M
สายตอเพิ่มความยาว USB (ตอพวงได 4 เสน)
1,000
หมายเหตุ: ระบบ TimeWORKS สามารถใชกับเครื่องอานลายนิ้วมือไดไมจํากัดจํานวน (สูงสุด 4 เครื่องอานลายนิ้วมือตอ PC + LAN ไดไมจํากัดเครื่อง)
หมายเหตุ
 ราคาดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
 เงื่อนไขเพิ่มเติมและเงื่อนไขการติดตั้ง กรุณาดูตามใบเสนอราคาหรือสอบถามจากตัวแทนจําหนายโดยตรง

การบริการหลังการขาย
ระบบ TimeWORKS เปนระบบการลงเวลาดวยลายนิ้วมือแบบ PC-Based ผูใชงานจึงสามารถหาอะไหลหรือเครื่องแทน ตลอดจนแกไข
ปญหาเบื้องตนไดเอง กรณีที่มีปญหาในสวนของซอฟทแวร ผูใชงานสามารถติดตั้งซอฟทแวร ใหมไดงายๆดวยตัวเองจากแผน CD
TimeWORKS สําหรับบริการหลังการขายที่บริษัทมอบใหจะมีดังตอไปนี้

บริการหลังการขาย


สินคารับประกันอุปกรณระยะเวลา 1 ปเต็ม เปลี่ยนเครื่องอานให ฟรี!!! พรอมซอฟทแวรอัพเดต



มีสินคาพรอมเปลี่ยนใหไดทันทีตลอดอายุการใชงาน



มีบริการ Update ความสามารถของซอฟทแวร TimeWORKS ฟรี ตลอด 1 ปเต็ม



ยินดีใหคําปรึกษาทางโทรศัพทโดยไมคิดคาใชจายตลอดอายุการใชงานของระบบ



บริการซอมและแกไขปญหานอกสถานที่ ดวยทีมงานชางที่มีความชํานาญสูง



คาบริการ/อะไหล
คาบริการ
คาบริการรายครั้ง
(แกไขปญหา/อัพเดตซอฟทแวร/ไมรวมคาเครื่องอาน)

กรุงเทพฯ (150 กม.)

ตางจังหวัด

2,500 บาท/ครั้ง

3,500 บาท/ครั้ง

4,800 บาท

4,800 บาท + คาจัดสง

9,900 บาท

9,900 บาท + คาจัดสง

500 บาท

500 บาท+ คาจัดสง

คาอะไหล (ติดตั้งไดงายๆดวยตนเอง)
เปลี่ยนเครื่องอานลายนิ้วมือใหม
(ตองสงเครื่องเกามาคืนเพือ
่ รับเครื่องและรหัสลงทะเบียนใหม)

เพิ่มเครื่องอานลายนิ้วมือใหมในระบบ
(เครื่องอานลายนิว้ มือและรหัสลงทะเบียนใหมเพื่อใชงานกับชุดเริ่มตน)

แผน CD โปรแกรม TimeWORKS + คูมือ

การแจงเหตุ


ติดตอบริษัททางโทรศัพทไดที่ 02-641-4246(10 คูสาย) แฟกซ 02-641-4249 ตลอดเวลาทําการ



นอกเวลาทําการ ติดตอ 06-778-0204



สอบถามปญหาทาง e-mail: info@itworksolutions.com

IT WORKS Business Solutions
ตัวอยาง Text File
ตัวอยางรูปแบบการ Export ขอมูลจากระบบ TimeWORKS ออกเปน Text File

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 - 20

d
21

22

23

y

y

y

y

m

m

d

d

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ตําแหนง

คําอธิบาย

Bytes

1-20

รหัสพนักงาน

20

21

ชองวาง

1

22

Duty (I = In, O = Out)

1

23

ชองวาง

1

24-27

ป

4

28-29

เดือน

2

30-31

วัน

2

32

ชองวาง

1

33-34

ชั่วโมง

2

35-36

นาที

2

37

ชองวาง

1

38

ยกเลิก? (Y=ยกเลิก, N=ไมยกเลิก)

1

รวม

h

h

n

n

33

34

35

36

c
37

38

38 Bytes

คุณสมบัติ
1.

ผูใชงานสามารถเลือกดึงขอมูลจากระบบโดยเลือกจาก


ขอมูลดิบ (ขอมูลที่ไดรับจากการลงเวลาดวยเครื่องอานลายนิ้วมือโดยตรง) หรือ



Timecard Manager (ขอมูลที่ไดรับจากเครื่องอานลายนิ้วมือและผานการตรวจสอบแกไขในโปรแกรม Timecard
Manager แลว)

2.

ผูใชงานสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบ Text File ตามตองการไดดวยตนเอง

IT WORKS Business Solutions
TimeWORKS Reference Sites

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand (750 Users with automatic Turnstile)
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด
Suvarnabhumi Airport, New Bangkok International Airport Co., Ltd.
คลับโนเกีย
Club NOKIA (N-GAGE Arena)
บริษัท ยูน-ิ เพรสซิเดนท (ประเทศไทย) จํากัด
Uni-President Co., Ltd.
องคการแบตเตอรี่ กระทรวงกลาโหม
Battery Organization of Thailand, Ministry of Defense

กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม
Defence Industrial Department , Ministry of Defense
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง (คณะไอที)
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (IT Faculty 100 users)

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด
OISHI Group
โรงแรมเอเชีย
Asia Hotel Bangkok
บริษัท ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จํากัด ในเครือ สหฟารม
Health Food Co., Ltd. , Saha Farm Group

ราน ยําแซบ
Yum Saap Restaurant (80 users/branch)
บริษัท โอลิมเปย คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จํากัด
Olympia Computer Systems Ltd. (50 Clients)
บริษัท เซทเทค ประเทศไทย จํากัด
SETEC Asia
And many more

