
ระบบตรวจสอบการใหบ้ริการพนกังาน 
ระบบออนไลน์ผ่านทางโทรศพัท์มือถือAndroid/Nfc เพื่อตรวจสอบการท างานของพนกังานโดยข้อมลูจะประกอบด้วย วนัท่ี เวลา รหสัพนกังาน รหสั

เคร่ืองImei พิกดั GPs รหสัจดุให้บริการ และสามารถตรวจสอบได้จาก Website ผ่านทางโปรแกรม ออนไลน์ 
 

ตวัอย่าง รายงานดไูด้ที่ http://www.fcsolution.com/9703v80 
วีดีโอสาธิต การใช้มือถือ http://www.youtube.com/watch?v=zhfasVYGFQ4 

โปรแกรมใน Android market  Fmc12 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fcsolution.fmc12&feature=search_result 

Fmc12Pro Nfc 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fcsolution.fmc12pro&feature=search_result 

 
เกี่ยวกบัสนิค้า F.C. Solution Co.,Ltd.  http://www.fcsolution.com/fmc12 

Email: fcsolu@gmail.com  Phone: 0869907677 
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ขั้นตอนการท างานของระบบ 

รับข้อมลู        ( A3 )ทาบมือถือAndroid/NFCกบัจดุตรวจNFC 

Card 

บนัทกึ     ( B2 ) ข้อมลูวนัท่ี เวลา พนกังาน จดุตรวจ  GPS Imei 

ขึน้ Mysql Data Server Online และ ลง SdCard เพ่ือ
ตรวจสอบ 

รายงาน     ( C ) ( D ) ( E ) เข้าWebsite ดรูายงาน ตาม
พนกังาน ตามลกูค้า ตามจดุตรวจ ตรวจสอบการท างานของพนกังาน
ได้ ตลอดเวลา 



การรับขอ้มลู 

มือถือ 

• มือถือ Android V2.3.3 up มี ระบบ NFC 

• มีระบบ เช่ือมโยง GPRS/3G  

บตัรจดุตรวจ 

• บตัร/พวงกญุแจ Mifare 1K บนัทกึรหสัจดุตรวจ  

• ติดไว้จดุ หรือ สถานท่ี ท่ีต้องการตรวจสอบ  



การบนัทึกขอ้มลู 

Sdcard 

• ทกุครัง้ที่อา่นบตัร จะบนัทกึลง Sdcard เพ่ือตรวจสอบได้ โดยให้
สง่ Email (B1) กลบัมายงัส านกังานใหญ่ เพียงกด 2 ครัง้ 

Mysql Server 
ฐานข้อมลู 

• จะบนัทกึ ทนัที ผ่าน Gprs/3G ไปยงั ฐานข้อมลู ในกรณี
ผิดพลาดสามารถตรวจสอบข้อมลูเทียบใน Sdcard ได้ 



รายงาน ตรวจสอบขอ้มลู 

ตรวจสอบ แก้ไข ข้อมลู 

• ฝ่ายจดัการ สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมลู พนกังาน ลกูค้า จดุตรวจ และ จดัการ คมุ
รหสัผ่าน กรณีท่ีต้องการให้ผู้ อ่ืนเข้าดไูด้ เช่น ให้ลกูบ้านตรวจสอบดไูด้ด้วยตนเอง 
ตวัอย่างโปรแกรมดไูด้ท่ี http://www.fcsolution.com/9703v80 

รายงาน 

• สามารถดรูายงานได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ ส่งออกรายงาน เป็น 
word/excel/txt file เพ่ือน าไปประมวลผลกบั Software อ่ืน ๆ ท่ีมี
ตวัอย่างโปรแกรมดไูด้ท่ี http://www.fcsolution.com/9703v80 



สินคา้ 

ขาย 

จ่ายรายเดือน 

Specมือถือท่ีใช้ 

• ลกูค้าซือ้มือถือเอง ซือ้บตัรจดุตรวจ 

• ลกูค้าซือ้ซอฟท์แวร์ 

• ลกูค้าซือ้มือถือเอง ซือ้บตัรจดุตรวจ 

• คิดคา่บริการรายเดือน จา่ยลว่งหน้า
ทกุ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

• เป็น Android V2.3.3 ขึน้ไป 
และ มี ระบบ NFC  แนะน า Sony 

Xperia Sola (11,990 บาท) 



การใชง้านของโปรแกรม 
• ตรวจสอบการท างานของพนกังานบริการผ่าน online ผ่านทาง GPRS/3G เช่น 

พนกังานรักษาความปลอดภยั ก าจดัแมลง รถขนสง่สินค้า 
• หมู่บ้าน ตรวจสอบการท างานของพนกังาน รปภ วา่ตรวจจดุตา่ง ๆ ของหมู่บ้านตาม

เวลาที่ก าหนด online ผ่านทาง GPRS/3G หรือ ระบบoffline สง่ Email 
แทนนาฬิกายามรุ่นเก่า  เช่น ทกุ 30 นาที 

• ใช้ตรวจสอบการท างานเวลาท างานของแตล่ะแผนกonline ผ่าน WIFI เช่น ซอ่ม
รถ รถเข้าแผนกพน่สีเม่ือไร ออกเม่ือไร เข้าซอ่ม ตวัเคร่ือง เม่ือไร ออกเม่ือไร เพ่ือ
ค านวณเวลา และ คา่ใช้จ่าย 

• บนัทกึเวลาท างานของพนกังานที่ไม่เข้าส านกังาน online ผ่านทาง GPRS/3G 
หรือ ระบบoffline สง่ Email  เช่น พนกังานขาย หรือ ให้บริการ นอกสถานที่ 
สามารถตรวจสอบได้ จาก ต าแหน่ง GPS เทียบกบัรายงานของพนกังานที่สง่มา 

• ตรวจสอบสินทรัพย์ของบริษัท ระบบoffline สง่ Textfile ทาง Email โดยจะ
ระบตุ าแหน่ง ของสินทรัพย์นัน้ผ่านทาง GPS 



อลับั้มรูป หนา้จอมือถือ Android (A) 



อลับั้มรูป หนา้จอมือถือ Android (B) 



อลับั้มรูป รายงาน ( C ) 



อลับั้มรูป รายงาน ( D ) 



อลับั้มรูป รายงาน ( E ) 



ทางเลือกการใชง้านระบบบนัทึกเวลา Fmc12 

ทางเลือก โปรแกรม Android  โปรแกรม  Windows  โปรแกรม Online Web 

1  น า Textfile ไปเข้ากบั
โปรแกรม FMC12W95 
ร่วมกบัระบบรูดบตัรด้วยเคร่ือง  

X(FMC12) X(FMC12W95) 

2 น า Textfile ไปImport 
เข้ากบัโปรแกรมบนัทึกเวลา ท่ี
มีอยู่แล้ว  

X(FMC12) 

3  ซือ้โปรแกรม Online เข้า
กบัระบบ Web Server ท่ี
มีอยู่แล้ว 
Apache/Php/Mysql 

X(FMC12) X (ซือ้ไปลง) 
ระบบ 9703v80 

4  จ่ายรายเดือน โปรแกรม 
Online เข้ากบัระบบ 
Web Server ท่ีมีอยู่แล้ว 
Apache/Php/Mysql 
 

X(FMC12) X (จ่ายราย 3/6/12 เดือน) 
ระบบ 9703v80 



ทางเลือกการใชง้านระบบบนัทึกเวลาบริการ 9703 

ทางเลือก โปรแกรม Android  โปรแกรม  Windows  โปรแกรม Online Web 

1  น า Textfile ไปเข้ากบั
โปรแกรม 9703W95   

X(FMC12Pro) X(9703W95) 

2 น า Textfile ไปImport 
เข้ากบัโปรแกรมโปรแกรมอ่ืนท่ี
มี เช่น บนัทึกเวลา ตรวจสอบ
สนิทรัพย์ ท่ีมีอยู่แล้ว  

X(FMC12Pro) 

3  ซือ้โปรแกรม Online เข้า
กบัระบบ Web Server ท่ี
มีอยู่แล้ว 
Apache/Php/Mysql 

X(FMC12Pro) X (ซือ้ไปลง) 
ระบบ 9703v80 

4  จ่ายรายเดือน โปรแกรม 
Online เข้ากบัระบบ 
Web Server ท่ีมีอยู่แล้ว 
Apache/Php/Mysql 
 

X(FMC12Pro) X (จ่ายราย 3/6/12 เดือน) 
ระบบ 9703v80 


