


การใชง้านระบบดว้ย แอป
7-9703QRcode บนัทกึวนัที�
เวลา Gps
8-Fmc12 บนัทกึวนัที�เวลาGps
9-Fmc12Pro NFC นาฬกิายาม



Aระบบบนัทกึเวลาพนกังานทาํงาน ดว้ย
NFC/Qrcode/Android Phone

      สาธิต http://fmc12.cloudfcs.com

Bระบบนาฬกิายาม/บนัทกึการใหบ้รกิารพนกังาน/ระบบตรวจสอบ
สนิทรพัย ์ดว้ย NFC/Qrcode

    สาธิต http://nfctha.cloudfcs.com

Cระบบตามการผลติแต่ละข ั�นตอนการผลติ  NFC/Qrcode+ 
Process Id

ระบบการใชง้าน

เกี�ยวกบัสนิคา้ F.C. Solution Co.,Ltd.  http://www.cloudfcs.com

Email: fcsolu@gmail.com Phone: 0869907677







A1ระบบบนัทกึเวลาพนกังานนอกสถานที� ใชม้อืถอื
Android แอป8-Fmc12 บนัทกึวนัที�เวลาGps

กาํหนดรหสัพนกังานในตวัเครื�องมือถอื 1 เครื�อง 1 คน(1 รหสั) สาํหรบัพนกังาน
ขาย หรอื บรกิารที�ไม่เขา้สาํนกังาน

 OffLine ออฟไลน์

 บนัทกึเวลา GPS รหสัพนกังาน ใน SD card แลว้ส่ง Email หรือ ส่งไฟลจ์ากมอื
ถอืเวลาเขา้สาํนกังาน กลบัไปสาํนกังานเพื�อ import เขา้ระบบบนัทกึเวลาที�มอียู่

 Online ออนไลน์

 บนัทกึเวลา GPS รหสัพนกังานใน SD Card และ ไปยงั Server ที� 
Website แลว้ Export text file ออกมาเพื�อนาํเขา้ระบบบนัทกึเวลาที�มอียู่

 ใชโ้ปรแกรมบนัทกึคาํนวนเวลาบน web server fmc12 





A2ระบบบนัทกึเวลาพนกังานใชบ้ตัรประจาํตวัNFC ใช ้7-
9703QRcode บนัทกึวนัที�เวลา Gps 9-
Fmc12Pro NFC นาฬกิายาม

ใชบ้ตัร NFC/QRcode เป็นบตัรประจาํตวัพนกังาน /ตวัเครื�องเป็น
รหสัสถานที�  ใชโ้ทรศพัทป์ระจาํสาขาแทนเครื�องตอกบตัร

 OffLine ออฟไลน์

 บนัทกึเวลา GPS รหสัพนกังาน ใน SD card แลว้ส่ง Email หรือ ส่งไฟลจ์ากมอื
ถอืเวลาเขา้สาํนกังาน กลบัไปสาํนกังานเพื�อ import เขา้ระบบบนัทกึเวลาที�มอียู่

 Online ออนไลน์

 บนัทกึเวลา GPS รหสัพนกังานใน SD Card และ ไปยงั Server ที� 
Website แลว้ Export text file ออกมาเพื�อนาํเขา้ระบบบนัทกึเวลาที�มอียู่

 ใชโ้ปรแกรมบนัทกึคาํนวนเวลาบน web server fmc12 









B1ระบบนาฬกิายาม /กลอ่งแดงตาํรวจ /พนกังานบรกิาร/ พนกังานส่ง
ของ ใช ้7-9703QRcode บนัทกึวนัที�เวลา Gps 9-
Fmc12Pro NFC นาฬกิายาม

ใชบ้ตัร NFC/QRcode เป็นรหสัสถานที� /ตวัเครื�องเป็นรหสัประจาํตวั
พนกังาน /สามารถเพิ�มบตัร NFC/Qrcode สาํหรบัพนกังานเพื�อ
บนัทึกเวลาทํางานร่วมกนั

 OffLine ออฟไลน์ (GTS Guard Tour System)

 บนัทกึเวลา GPS รหสัพนกังาน รหสัสถานที� ใน SD card แลว้ส่ง Email หรือ ส่ง
ไฟลจ์ากมอืถอืเวลาเขา้สาํนกังาน กลบัไปสาํนกังานเพื�อ import เขา้ระบบบนัทกึเวลาที�มอียู่

 Online ออนไลน์ (AGS Active Guard System)

 บนัทกึเวลา GPS รหสัพนกังานใน รหสัสถานที� SD Card และ ไปยงั Server ที� 
Website เพื�อตรวจสอบ และ พมิพร์ายงาน



B2ระบบตรวจสอบสนิทรพัย ์7-

9703QRcode บนัทกึวนัที�เวลา Gps 9-

Fmc12Pro NFC นาฬกิายาม

ใชส้ติ�กเกอร ์NFC/Qrcode เป็นรหสัสนิทรพัย/์ตวัเครื�องเป็น
รหสัพนกังานผูเ้ช็คoffLine ออฟไลน์

 บนัทกึเวลา GPS  รหสัสนิทรพัย ์รหสัพนกังาน บนัทกึใน SD card แลว้สง่ 
Email หรือ สง่ไฟลจ์ากมอืถอืเวลาเขา้สาํนกังาน กลบัไปสาํนกังานเพื�อ import 
เขา้ระบบสนิทรพัยท์ี�มอียู่



Cระบบตามการผลติแต่ละข ั�นตอนการผลติ 7-

9703QRcode บนัทกึวนัที�เวลา Gps 9-

Fmc12Pro NFC นาฬกิายาม+ Process Id

ใชบ้ตัร NFC/QRcode เป็นรหสัชิ�นงาน /ป้อนรหสัขั�นตอนการ
ผลติ/ตวัเครื�องเป็นรหสัหน่วยงานผลติ
 OffLine ออฟไลน์

 บนัทกึเวลา รหสัชิ�นงาน รหสัข ั�นตอน รหสัหน่วยงานผลติ บนัทกึใน SD card แลว้
สง่ Email หรือ สง่ไฟลจ์ากมอืถอืเวลาเขา้สาํนกังาน กลบัไปสาํนกังานเพื�อ 
import เขา้ระบบประมวลการผลติ

 Online ออนไลน์
 บนัทกึเวลา รหสัชิ�นงาน รหสัข ั�นตอน รหสัหน่วยงานผลติ บนัทกึใน SD card แลว้

สง่ ไปยงั Server เพื�อเขา้ระบบประมวลผล



ข ั�นตอนการทาํงานของระบบ

รบัขอ้มลู    ( A3 )ทาบมอืถอืAndroid/NFCกบั
จุดตรวจNFC Card หรือ อ่าน Qrcode ดว้ยมอืถอื

บนัทกึ     ( B2 ) ขอ้มลูวนัที� เวลา พนกังาน จุดตรวจ 
GPS Imei ขึ�น Mysql Data Server 
Online และ ลง SdCard เพื�อตรวจสอบ

รายงาน     ( C ) ( D ) ( E ) เขา้Website ดู
รายงาน ตามพนกังาน ตามลูกคา้ ตามจุดตรวจ ตรวจสอบการทาํงาน
ของพนกังานได ้ตลอดเวลา



การรบัขอ้มลู

มอืถอื

• มอืถอื Android V2.3.3 up ม ีระบบ NFC/อ่าน 
QRcode

• มรีะบบ เชื�อมโยง GPRS/3G 

บตัรจดุตรวจ

• บตัร/พวงกญุแจ NFC/QRcodeบนัทกึรหสัจดุตรวจ

• ตดิไวจ้ดุ หรือ สถานที� ที�ตอ้งการตรวจสอบ 



การบนัทกึขอ้มลู

Sdcard

•ทกุคร ั�งที�อ่านบตัร จะบนัทกึลง Sdcard เพื�อตรวจสอบได ้โดย
ใหส้่ง Email (B1) กลบัมายงัสาํนกังานใหญ่ เพยีงกด 2 คร ั�ง

Mysql
Server 
ฐานขอ้มลู

•จะบนัทกึ ทนัท ีผ่าน Gprs/3G ไปยงั ฐานขอ้มลู ในกรณี
ผดิพลาดสามารถตรวจสอบขอ้มลูเทยีบใน Sdcard ได ้



รายงาน ตรวจสอบขอ้มลู

ตรวจสอบ แกไ้ข ขอ้มลู

• ฝ่ายจดัการ สามารถเขา้ไปแกไ้ขขอ้มูล พนกังาน ลูกคา้ จดุตรวจ และ จดัการ คุม
รหสัผ่าน กรณีที�ตอ้งการใหผู้อ้ื�นเขา้ดูได ้เช่น ใหลู้กบา้นตรวจสอบดูไดด้ว้ยตนเอง 
ตวัอย่างโปรแกรมดูไดท้ี� http://nfctha.cloudfcs.com

รายงาน

• สามารถดูรายงานไดจ้ากหนา้จอคอมพวิเตอร ์หรอื ส่งออกรายงาน เป็น 
word/excel/txt file เพื�อนาํไปประมวลผลกบั Software 
อื�น ๆ ที�มตีวัอย่างโปรแกรมดูไดท้ี� 
http://nfctha.cloudfcs.com



สรุปการใชง้านของโปรแกรม
 ตรวจสอบการทาํงานของพนกังานบริการผ่าน online ผ่านทาง GPRS/3G เช่น 

พนกังานรกัษาความปลอดภยั กาํจดัแมลง รถขนสง่สนิคา้

 หมูบ่า้น ตรวจสอบการทาํงานของพนกังาน รปภ วา่ตรวจจุดต่าง ๆ ของหมูบ่า้นตามเวลาที�กาํหนด
online ผ่านทาง GPRS/3G หรือ ระบบoffline สง่ Email แทนนาฬกิา
ยามรุ่นเก่า  เช่น ทุก 30 นาที

 ใชต้รวจสอบการทาํงานเวลาทาํงานของแต่ละแผนกonline ผ่าน WIFI เช่น ซ่อมรถ รถเขา้
แผนกพน่สเีมื�อไร ออกเมื�อไร เขา้ซ่อม ตวัเครื�อง เมื�อไร ออกเมื�อไร เพื�อคาํนวณเวลา และ 
ค่าใชจ้่าย

 บนัทกึเวลาทาํงานของพนกังานที�ไมเ่ขา้สาํนกังาน online ผ่านทาง GPRS/3G หรือ 
ระบบoffline สง่ Email เช่น พนกังานขาย หรือ ใหบ้ริการ นอกสถานที� สามารถ
ตรวจสอบได ้จาก ตาํแหน่ง GPS เทยีบกบัรายงานของพนกังานที�สง่มา

 ตรวจสอบสนิทรพัยข์องบริษทั ระบบoffline สง่ Textfile ทาง Email โดยจะระบุ
ตาํแหน่ง ของสนิทรพัยน์ั�นผ่านทาง GPS



อลับ ั�มรูป หนา้จอมอืถอื Android (A)



อลับ ั�มรูป หนา้จอมอืถอื Android (B)



อลับ ั�มรูป รายงาน ( C ) ( D ) ( E )





ทางเลอืกการใชง้านระบบบนัทกึเวลา Fmc12
ทางเลอืก โปรแกรม 

Android

โปรแกรม 

Windows

โปรแกรม Online Web

1 นาํ Textfile ไปเขา้กบัโปรแกรม 
FMC12W95 ร่วมกบัระบบรูดบตัร
ดว้ยเครื�อง

X(FMC12)

2 นาํ Textfile ไปImport เขา้กบั
โปรแกรมบนัทกึเวลา ที�มอียูแ่ลว้

X(FMC12)

3  ซื�อโปรแกรม Online เขา้กบัระบบ 
Web Server ที�มอียูแ่ลว้

Apache/Php/Mysql

X(FMC12)

4  จ่ายรายเดอืน โปรแกรม Online เขา้
กบัระบบ Web Server ที�มอียูแ่ลว้

Apache/Php/Mysql

X(FMC12) X (จ่ายราย 3/6/12 เดอืน)
ระบบ FMC12V2017



ทางเลอืกการใชง้านระบบบนัทกึเวลาบรกิาร 9703
ทางเลอืก โปรแกรม Android โปรแกรม Windows โปรแกรม Online 

Web

1 นาํ Textfile ไปเขา้กบัโปรแกรม 

9703W95
X(FMC12Pro)

2 นาํ Textfile ไปImport เขา้
กบัโปรแกรมโปรแกรมอื�นที�ม ี เช่น บนัทกึ

เวลา ตรวจสอบสนิทรพัย ์ที�มอียูแ่ลว้

X(FMC12Pro)

3  ซื�อโปรแกรม Online เขา้กบั
ระบบ Web Server ที�มอียูแ่ลว้

Apache/Php/Mysql

X(FMC12Pro)

4  จ่ายรายเดอืน โปรแกรม Online
เขา้กบัระบบ Web Server ที�มี
อยูแ่ลว้

Apache/Php/Mysql

X(FMC12Pro) X (จ่ายราย 3/6/12 เดอืน)
ระบบ 9703v2017


