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FMC12/FMC12 Pro คู่มือ ลงโปรแกรม/ตังค่าเริ ม
<รู ปด้านซ้ าย-การลงโปรแกรม ลงได้ 2 ทาง
1 ไปที Android Market /search/ FMC12 แล้วเลือกโปรแกรม
FMC12 และ FMC12 Pro ติดตังโปรแกรม จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษ
2 ติดต่อผ่านทาง อีเมล์ เพือส่ง .apk ภาษา ทีต้องการ หลังจากได้รับให้นาํ
FMC12_ภาษา.apk และ FMC12pro_ภาษา.apk ลงใน Sdcard
แล้ว เลือก เพือติดตังโปรแกรม เริ มต้นใช้งาน หลังจากลงโปรแกรมแล้ว ให้สร้าง
icon มาอยูด่ า้ นหน้า ตามรู ป ด้านขวา Fmc12บันทึก Fmc12 Pro
โปรแกรมทีนํามาใช้ร่วมเพืออํานวยความสะดวกในการใช้งาน มีอยู่ 2 โปรแกรม รู ปด้านขาว>
1 โปรแกรม KeepMyGPSAlive https://play.google.com/store/apps/
details?id=uk.co.kissandriod.keepmygpsalive&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwxLDEsInVrLmNvLmtpc3NhbmRyaW9kLmtlZXBteWd

ตัวนีจะทําให้ ตัว GPS ทํางานตลอดเวลา ถ้าไม่ใช้ในแต่ละครัง
จะต้องเช็คตําแหน่งปัจจุบนั จาก เครื องก่อนถึงทําการบันทึกเวลา ไม่เช่นนันจะเป็ น
สถานทีครังล่าสุดทีบันทึกไว้
2 โปรแกรม Widget เปิ ด ปิ ด edge/gprs/3G Data on-off https://
wc2FsaXZlIl0.

play.google.com/store/apps/details?
id=it.miabit.android.dataonoff&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwyLDEsIml0Lm1pYWJpdC5hbmRyb2lkLmRhdGFvbm9
mZiJd ตัวนี จะอํานวยความสะดวก เพียง กดเปิ ด และ กดอีกที เพือปิ ด โดยปกติ
ต้องเข้าไปตังค่าทีเครื องผ่านทาง ตังค่า -> ตังค่าระบบไร้สาย รู ปซ้ายล่าง -> การ
ตังค่าเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที ->เปิ ดการใช้ขอ้ มูล รู ปขวาล่าง ให้ เลือก ถุก เมือ
ใช้ ปล่อยว่างเมือเลิกใช้ จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ Internet

<รู ปด้านซ้ าย-ตังค่าโปรแกรม NFC กรณีใช้ FMC12Pro
กรณีทีต้องการใช้อ่านบัตรจะต้องเข้า ตังค่า ->การตังค่าระบบไร้สายและเครือข่าย
->เลือก ถูก ที NFC ถ้าไม่ตงเครื
ั องจะไม่สามารถอ่านบัตรได้

<รู ปด้านซ้ าย-ตังค่าโปรแกรม KeepMyGPSAlive
1 ให้ เลือกที Start KISS Keep My GPS Alive เพือเริมการทํางาน
จะเห็นรู ปดาวเทียมบนสุดเริ มทํางานตลอดเวลา
2 ให้เลือก ถูก ที Start KISS Keep My GPS Alive when my
phone starts. คือโปรแกรมนีจะทํางานทุกครังเมือเครื องเปิ ด ทําให้เราไม่
ต้องมาตังค่า ข้อ 1 ทุกครัง
วิธีสงั เกตว่าโปรแกรมนีทํางานอยูห่ รื อเปล่า จะสังเกตตัวดาวเทียมบนสถานะบนสุด
ว่าทํางานตลอดเวลาหรื อเปล่า
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FMC12/FMC12 Pro คู่มือ การตังค่าและการใช้งาน
<รู ปด้านซ้ าย-เข้าโปรแกรม Fmc12 แล้วกด เมนู เลือก 6 ตังค่าระบบ
1 ชือตัวแม่หรื อรหัส Ip สามารถใช้ได้ทงั ชือ และ หมายเลข เช่น
www.fcsolution.com หรื อ 192.168.1.1 เป็ นทีตังของตัวแม่ mysql
ทีเก็บข้อมูล
2 ชือ Login คือชือทีเข้าฐานข้อมูล
3 รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านทีเข้าฐานข้อมูล
4 ทีอยูอ่ ีเมล์ ส่งแฟ้ มข้อมูล ให้ใส่ email ทีเราต้องการส่ง เช่น
sales@fcsolution.com อีเมลล์ทุกครังทีสังให้ส่ง อีเมลล์จาก
โปรแกรมจะส่งไปทีอยูน่ ีอัตโนมัติ
5 ตําแหน่งของแฟ้ มข้อมูล คือทีเก็บข้อมูล textfile ทีเราบันทึกอยูใ่ น Sd
card /sdcard/fmc12/ เวลาต้องการข้อมูลก็ไปยังทีนีก็จะมีขอ้ มูลอยู่
6 รหัสประจําตัวพนักงาน คือรหัสพนักงานทีต้องการใช้ 6 หลัก ค่าเริมต้น
000001 เวลาบันทึกข้อมูลจะระบุพนักงานตามรหัสทีตังไว้
7 ต้องการบันทึก ตําแหน่ง GPS ถ้าเลือก ถูก ก็จะบันทึก gps ตําแหน่งทีชี
ปัจจุบนั กรณี ไม่เลือกถูก ก็จะบันทึก 000.000000,000.000000
8 บันทึกทีเครือข่าย 1 ออนไลน์ ถ้าเลือก ถูก เครื องจะบันทึกไปยัง แฟ้ มข้อมูล
fmc_rawd ตาม ชือตัวแม่ในข้อ 1 ถ้าเลือกจะต้องเปิ ด edge หรื อ wifi
เพือให้เครืองสามารถสือสารได้
9 บันทึกทีเครือข่าย 2 ออนไลน์ ถ้าเลือก ถูก เครื องจะบันทึกไปยัง แฟ้ มข้อมูล
9703_rawd ตาม ชือตัวแม่ในข้อ 1 ถ้าเลือกจะต้องเปิ ด edge หรื อ wifi
เพือให้เครืองสามารถสือสารได้
10 รหัสลงทะเบียน คือรหัสทีได้รับหลังจากสังซือและส่ง หมายเลข imei
ของเรื องโทรศัพท์ไปยัง fcsolu@gmail.com วิธีเช็ค ตัวเลข imei
เข้า ตังค่า ->เกียวกับโทรศัพท์ -> สถานะ ->IMEI จะเห็นรหัส เช่น
352264051765374 กรณีทีไม่ลงทะเบียน รหัส GPS และ IMEI ทีบันทึกจะ
เป็ นหมายเลข 999.999999,999.999999
999999999999999

เข้าโปรแกรม FMC12/FMC12 Pro แล้วกด เมนู
1 คู่มือ จะเป็ น แฟ้ ม pdf file download มาจาก website
2ตัวอย่างฐานข้อมูล จะเห็นข้อมูลตัวอย่างบน website ที update กรณีที
เลือก option บันทึกข้อมูลทีเครือข่าย 1 ข้อมูลจะ update ทันทีทีเราบันทึก
ผ่านมือถือ
3 เกียวกับ โปรแกรม รู ปด้านซ้าย
4 อีเมล์ คือการส่ง ข้อมูล fmxxxxxx.txt ทีอยูใ่ น Sd card ส่งไปยัง
อีเมล์ทีเราตังค่าเอาไว้ เพียงกด ส่ง ก็จะส่งไปยังปลายทาง รู ปด้านขวา
5 ลบ ลบ fmxxxxxx.txt ทีอยูใ่ น Sd card
6 ตังค่าระบบ ตังค่าต่าง ๆ ตามทีอยูข่ า้ งบน
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FMC12/FMC12 Pro คู่มือ การใช้งาน
<รู ปด้านซ้ าย-เข้าโปรแกรม Fmc12 หลังจากเข้าโปรแกรมแล้วจะขึนหน้าจอ
ด้านซ้าย
1กดเพือบันทึก วันที เวลา ID Imei GPs ทันทีที เครื องก็จะบันทึกเวลา ตาม
ค่าทีเราตังไว้ คือ บันทึกไปที ฐานข้อมูล และ SDcard และ จะแสดง ข้อมูลที
บันทึก ด้านขวา
2 กรณีทีเราต้องการดูว่า มีขอ้ มูลอะไรทีอยู่ ใน SD card ให้กด อ่านข้อมูลจาก
SD จะแสดงหน้าจอตามข้างล่างซ้าย
3 กรณีทีต้องการดูตาํ แหน่งทีบันทึกว่าอยูท่ ีไหนใน google map ก็ให้ กดที
บันทึก เครืองก็จะไปยังตําแหน่งในแผนที เพือตรวจสอบว่า ตําแหน่งทีอยูต่ รงกับ
ความเป็ นจริ งหรื อไม่ เพราะบางครัง GPS ยังคําตําแหน่งเก่าอยู่ ในกรณีนนั ก็ให้
กด ใน Google Map เพือให้แสดงตําแหน่งบัจจุบนั แล้วทําการบันทึกใหม่
อีกครัง ก็จะได้ สถานที ทีอยูป่ ัจจุบนั เป็ นอันเสร็จ
4 กรณีทีต้องการล้างหน้าจอทีแสดง ให้กด ล้างหน้าจอ หน้าจอก็จะว่างหมือนกบั
ตอนเปิ ดโปรแกรมครังแรก
5 กรณีทีต้องการส่งรายงาน ก็ให้กด เมนู แล้วเลือก อีเมล์ แล้ว กด ส่ง โปรแกรมก็
จะส่ง textfile.txt ไปยังทีเราต้องการ
6 หลังจากเสร็จแล้ว ออกจากโปรแกรมให้กด ออกจากโปรแกรม เป็ นอันเสร็จสิน
การใช้งาน

กรณี FMC12 Pro NFC
1 เวลาเข้าโปรแกรมจะเป็ นเมนูดงั รู ป ด้านซ้าย
2 เอาเครื องไปทาบ บัตร เครืองก็จะบันทึกเวลา
3 กรณีตอ้ งการตรวจสอบแผนที ก็ให้กด ก็จะแสดง google map
ตรวจสอบว่า ถูกต้องหรื อไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ก็ให้ เลือกทีอยูบ่ จั จุบนั แล้ว นําเครือง
ไปทาบ บัตรอีกครัง
4 การตังค่าต่าง ๆ เหมือนกบั FMC12 ทีกล่าวมาข้างต้น หน้า 1 และ 2
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9703V80 คู่มือ การใช้โปรแกรม
<รู ปด้านซ้ าย-เข้าโปรแกรม http://
www.fcsolution.com/9703v80 [enter]
1 ฐานข้อมูล
ลูกค้า เกียวกบั ลูกค้า รหัส ประวัติ
พนักงาน เกียวกับพนักงาน รหัส ประวัติ
สถานี เกียวกับจุดตรวจ รหัส ประวัติ
ข้อมูลดิบ ข้อมูลทีได้รับมาจากมือถือ วันที เวลา รหัสบัตร รหัสจุด
ตรวจ รหัสพนักงาน GPS Imei
2 ดูรายละเอียด ดูหน้าจอ
3 จัดการความปลอดภัย ต้อง login เป็ น Super User ถึงจะเห็น
พนักงานเข้าระบบ ตังรหัสผูใ้ ช้
ระดับผูใ้ ช้ กาํ หนดสิทธิในการใช้ เพิม แก้ไข ลบ ดู
4 รายงานขันสูง
A1 ลูกค้า
A2 ลูกค้าตาราง
B1 พนักงาน
B2 พนักงานตาราง
C1 จุดตรวจ
C2 จุดตรวจตาราง
เปลียน ภาษา ไทย /อังกฤษ
จัดลําดับ หรือ ค้นหา เฉพาะ ตําแหน่งทีมี ลูกศร
ค้นหา ตามเงือนไขทีต้องการ
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