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การตติดตบัตั้งโปรแกรม

Specs ขบัตั้นตตาต ของเครรตองททตใชช้ในการตติดตบัตั้งโปรแกรม
CPU 4 Core
RAM 4 GB
HDD 500 GB
LAN Card 1 Port
คสาเตชอน หร้ามลงในเครชชื่องทบีชื่มบีขร้อมมูลสสาคตญ เพราะระบบจะลบทอุกอยต่างในเครชชื่องออกหมด และลง OS ของระบบ
ขบัตั้นตอนการตติดตบัตั้ง

1. นสาแผต่น CD เขร้าไปในถาดซบีดบี

2. ทสาการ Boot เครชชื่อง Server โดยตตตั้งคต่า Bios ใหร้ Boot จากแผต่น CD เปน็ นอตนดตบแรก

3. เมชชื่อ Boot สสาเรน็จ ระบบจะแสดงเมนมูใหร้เลชอกภาษา ตามภาพใหร้เลชอกภาษาอตงกฤษและกด Enter

4. ระบบแสดงเมนมูตติดตตตั้ง ใหร้ทสาการกด Enter เพชชื่อตติดตตตั้งระบบ
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5. เมชชื่อระบบทสาการตติดตตตั้งเสรน็จเรบียบรร้อย ใหร้ทสาการนสาแผต่น CD ออก แลร้วกด Enter เพชชื่อ Reboot

การเชรตอมตต่อระบบ

การเชชชื่อมตต่อระบบเพชชื่อเขร้าจตดการ Server นตตั้น สามารถอธติบายไดร้ตามภาพ

ใหร้นสา Notebook เชชชื่อมไปยตงออุปกรณณ์ Mikrotik ผต่าน Access Point หรชอผต่าน LAN และเขร้าจตดการระบบ

ผต่าน http://192.168.1.8/adm
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การตบัตั้งรหบัสผต่านสตาหรบับ Admin

เมชชื่อเขร้าจตดการระบบผต่าน http://192.168.1.8/adm จะพบหนร้าใหร้ตตั้ งต คต่า admin password ใหร้ทต่านตตตั้ง

admin password สต่วนตตวของทต่าน ตามภาพ

การ Login เพรตอจบัดการระบบ

ทต่านสามารถ Login เขร้าจตดการระบบโดยการเขร้าผต่าน http://192.168.1.8/adm และกรอก username :

admin password : คชอ password ทบีชื่ทต่านไดร้ตตั้ งต ไวร้

แสดงเมนมูจตดการระบบ
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การตบัตั้งคต่า Profile

การตตตั้งคต่าหนร้า Profile คชอ การตตตั้งคต่าขร้อมมูลหนต่วยงาน หรชอบรติษตทของทต่าน เพชชื่อบตญททึกขร้อมมูลในระบบ โดย

ทต่านสามารถกรอกขร้อมมูลชชชื่อบรติษตท และทบีชื่ตตั้ งต ตามภาพประกอบดร้านลต่าง

การสรช้าง Hotspot

ทต่านสามารถสรร้าง Hotspot โดยการกดทบีชื่เมนมู Hotspot และพติมพณ์ชชื่ อ
ช Hotspot ทบีชื่ทต่านตร้องการ พรร้อมกรอก

ทบีชื่ตตั้ งต หลตงจากนตตั้นกดปต่ อุม Create เพชชื่อสรร้าง Hotspot
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ระบบแสดงขร้อมมูลหลตงจาก Hotspot เรบียบรร้อย

เมชชื่อตร้องการจตดการ Hotspot เพบียงกดทบีชื่ชชื่ อ
ช Hotspot ระบบจะแสดงเมนมูยต่อยเพชชื่อจตดการระบบ ดตงภาพ

•

การตบัตั้งคต่าออุปกรณณ์ Mikrotik สตาหรบับ Hotspot

การตตตั้งคต่าออุปกรณณ์ Mikrotik เพชชื่อทสาการเปติ ดบรติการ Hotspot นตตั้น ทต่านสามารถกดทบีชื่เมนมู Setup เพชชื่อ

เขร้าไปยตงเมนมูตตั้ งต คต่า โดยในเมนมูจะแสดงขตตั้นตอนการตตตั้งออุปกรณณ์ Mikrotik แบบละเอบียด โดยมบีขตั้ น
ต ตอนจาก
ขร้อ 1-8 ใหร้ทต่านทสาตามขตตั้นตอนโดยละเอบียด ในขตตั้นตอนจะเปน็ นการ Copy Code จากเมนมูตตั้ งต คต่าแลร้วนะไป

วางใน New terminal ของออุปกรณณ์ Mikrotik เพชชื่อใหร้สครติปทณ์ทสางานและตตตั้งคต่าออุปกรณณ์ Mikrotik ใหร้ระบบ
ทสางาน
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หนร้าตตตั้งคต่าระบบ

ใหร้ทต่านทสาตามขตตั้นตอนในหนร้าตตตั้งคต่าอยต่างละเอบียด และตต่อออุปกรณณ์ ตามภาพใหร้ถมูกตร้อง ทต่านจะสามารถตตตั้ง

คต่าออุปกรณณ์ ไดร้สสาเรน็จ หากมบีการ error หรชอมบีการตตตั้งคต่าผลติดพลาด ใหร้ทต่านทสาการ Reset ออุปกรณณ์ Mikrotik และ
ทสาการตตตั้งคต่าใหมต่อบีกครตตั้ง
•

การตบัตั้งคต่าออุปกรณณ์ Mikrotik สตาหรบับ PPPoE-Server

PPPoE-Server คชอ การใหร้บรติการอตินเตอรณ์เนน็ต ผต่าน protocol PPP เปน็ นทบีชื่นติยมอยต่างมากสสาหรตบผร้มูใหร้บรติการ
ISP รายตต่าง ๆ ในผร้มูใหร้บรติการแบบ Wireless ISP กน็เปน็ นทบีชื่นติยม เนชชื่องจากมบีความปลอดภตยและใชร้งานงต่าย
User ไมต่ตร้องทสาการ Login หลายครตตั้งเหมชอนระบบ Hotspot การตตตั้งคต่าระบบ PPPoE-Server สามารถตตตั้ง
คต่าตามเมนมูตตั้ งต คต่า ในสต่วนของ PPPoE-Server โดยการ Copy code และนสามาวางใน New terminal ทต่าน
จะสามารถใชร้งานระบบ PPPoE-Server ไดร้ทตนทบี ตามภาพประกอบ
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•

การแกช้ไขหนช้า LOGIN

สสาหรตบผร้มูใหร้บรติการ Hotspot นตตั้นทต่านตร้องมบีหนร้า Login สสาหรตบลมูกคร้า เพชชื่อใหร้ลมูกคร้าใชร้ในการ Login โดย

ทต่านสามารถกรอกขร้อความ และตตตั้งคต่าตต่างๆ เพชชื่อใหร้ลมูกคร้าเปติ ดใชร้งานระบบ เชต่น การเปติ ดระบบลงทะเบบียน
,การแกร้ไขภาพพชตั้ นหลตง, การตตตั้งคต่า Url redirect ตามภาพประกอบและคสาอธติบายดร้านลต่าง

•

คสาอธติบายเมนมูตต่าง

Hotspot : ใหร้ทต่านกรอกชชชื่อ Hotspot ของทต่าน เชต่น EasyZone Hotspot
Address : กรอกทบีชื่ตตั้ งต Hotspot ของทต่าน (ไมต่ระบอุไดร้)
Phone : หมายเลขโทรศตพทณ์
Email : Email address

Welcome page : เปน็ นชต่องสสาหรตบใหร้ทต่านกรอก ขร้อความประกาศของทต่าน โดยรมูปแบบการใชร้งาน

คลร้าย ๆ กตบ Word ทต่านสามารถพติมพณ์ตตวหนา ตตวเอบียง ขบีดเสร้นใตร้ และเพติชื่มขนาดของตตวอตกษร ไดร้
และทต่านสามารถแนบภาพ เขร้าไปในขร้อความไดร้

Url redirect : ใชร้สสาหรตบนสาลมูกคร้าไปยตงหนร้าเวน็บทบีชื่ทต่านตร้องการหลตงจากทบีชื่ลมูกคร้า Login เขร้าระบบ

เรบียบรร้อยแลร้ว เชต่น ใหร้ Redirect ลมูกคร้าไปยตงหนร้าเวน็บบรติษตท หรชอหนต่วยงานของทต่าน หลตงจากทบีชื่ลมูกคร้า
Login แลร้ว

Background : เปน็ นการเพติชื่มภาพพชตั้ นหลตงเพชชื่อความสวยงามของหนร้า Login โดยทต่านสามารถอตป
โหลดภาพไดร้ตามตร้องการ ไฟลณ์นามสกอุล JPG ขนาด 1028x700 pixels

Show registration : แสดงเมนมูลงทะเบบียนในหนร้า Login เมนมูนตั้ บีจะทสาควบคต่มูกตบ การสรร้างระบบลง

ทะเบบียนในหนร้าระบบ Billing (กรอุณาอต่าน การสรร้างระบบลงทะเบบียนในสต่วนของ การจตดการระบบ
Billing เพติชื่มเตติม)

Show Change password : แสดงเมนมู เปลบีชื่ยน password ในหนร้า login สสาหรตบลมูกคร้าทบีชื่ตร้องการ
บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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เปลบีชื่ยน password ของตนเอง

Roaming Service : คชอระบบการบรติหารจตดการ Hotspot หลาย ๆ จอุดไดร้พรร้อมกตน โดยลมูกคร้า

สามารถใชร้ user เดบียว Login ไดร้จากทอุก Hotspot ตตวอยต่าง ISP A มบีจอุดบรติการ Hotspot อยต่มู 10 อสาเภอ
ตร้องการใหร้ User เดบียว ไปอสาเภอไหนกน็ใชร้ไดร้ สามารถทสาไดร้โดยเลชอก Enable ฟต งชตน
ชื่ นบีตั้
เนชชื่องจากในระบบสามารถเพติชื่ม Hotspot ไดร้หลาย ๆ ทบีชื่ใน 1 Server

Check Picture upload : ใหร้ทสาการตรวจสอบการลงทะเบบียน ตร้องมบีการแนบภาพถต่ายมาดร้วย

Check ID Card : ทสาการตรวจสอบรมูปแบบของรหตสบตตรประชาชน เมชชื่อมบีการลงทะเบบียนเขร้ามาใน
ระบบ เพชชื่อปร้ องกตนการปลอมแปลงรหตสบตตรประชาชน

ภาพแสดงตตวอยต่างหนร้า LOGIN
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•

การจบัดการ Billing

เมนมู Billing ใชร้สสาหรตบจตดการกลต่อุมของลมูกคร้า เชต่น กลต่อุมลมูกคร้า 1 วตน ลมูกคร้า 3 วตน หรชอลมูกคร้ารายชตวชื่ โมง

โดยสสามารถกสาหนด ความเรน็วในการใชร้งานอตินเตอรณ์เนน็ต ใหร้ลมูกคร้าไดร้ และกสาหนดวตนหมดอายอุใหร้ลมูกคร้าไดร้
รายละเอบียดการสรร้าง billing plan แตต่ละประเภทมบีดตงนบีตั้

1. การสรร้าง Billing แบบรายวตน,รายสตปดาหณ์,รายเดชอน

ตตวอยต่าง การสรร้าง Billing plan แบบ 30 วตน โดยการกสาหนดจสานวนวตนและ กสาหนดความเรน็ว
download/upload ใหร้ลมูกคร้าทบีชื่ 4mb/512kb ราคากสาหนดเปน็ น 300 บาท

บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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2. การสรร้าง Billing แบบรายชตวชื่ โมง

การสรร้างบตตรรายชตวชื่ โมงสามารถสรร้างไดร้ดตงนบีตั้

บตตรรายชตวชื่ โมงแบบ 3 วตน 3 ชตวชื่ โมง (แลร้วแตต่อยต่างใดจะหมดกต่อน) ตามภาพประกอบ

หลตงจากนตตั้นกดปต่ อุม Save เพชชื่อสรร้าง Billing plan
3. การสรร้างระบบสสาหรตบใหร้ User ลงทะเบบียน

การสรร้างระบบสสาหรตบใหร้ User ลงทะเบบียนนตตั้นทต่านตร้องทสาการสรร้าง Billing Plan กต่อน โดยการ
กด Advance setting และกดเลชอก enable menu Registration หลตงจากนตตั้นกด Save เพชชื่อสรร้าง
Billing plan

ขตตั้นตอนตต่อไปทต่านตร้องทสาการ Enable หนร้า menu ลงทะเบบียนใหร้แสดงทบีชื่หนร้า Login ตามทบีชื่ไดร้เคย
บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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แจร้งไวร้ใน วติธบีการตตตั้งคต่าหนร้า Login ตามภาพประกอบ

หลตงจากนตตั้น กด Save และทดสอบ Preview หนร้า Login ทต่านเหน็น เมนมู Registration แสดง และเมชชื่อกดเขร้าไป
เมนมู ดตงกลต่าวกน็จะเหน็นหนร้าลงทะเบบียน ตามภาพประกอบ

บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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4. การกสาหนดระยะเวลา Online Time ของ User (Session-Timeout)

การกสาหนดระยะเวลาในการ Online ของ User ประโยชนณ์ในการใชร้งานเพชชื่อบรติหารจตดการ

User ไมต่ใหร้มบีการเปติ ดระบบโหลดโปรแกรมทติตั้งไวร้ ทสาใหร้ทตั้ งต ระบบเกติดแบนวติดไมต่เพบียงพอ เชต่น

ISP A ทสาการกสาหนดใหร้ ลมูกคร้าใชร้งาน Online ไดร้ครตตั้งละไมต่เกติน 90 นาทบี หากครบ 90 นาทบี
ตร้องทสาการ Login ใหมต่ การตตตั้งคต่าทสาไดร้โดยการเขร้าไปทบีชื่เมนมู Billing plan กด advance

setting และเลชอกตตตั้งคต่าใน Online Time (Session Timeout) โดยกสาหนดจสานวนชตวชื่ โมง
ในการใชร้งานตามภาพ

5. การกสาหนดชต่วงเวลาใชร้งานของ User (Login-Time)
บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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การกสาหนดชต่วงเวลาในการเขร้าใชร้งาน ตตวอยต่าง โรงเรบียน A ตร้องการกสาหนด ใหร้นตกเรบียนทอุกคนใชร้
Internet ไดร้เฉพาะชต่วงเวลา 12.00-13.00 น. ของทอุกวตน สามารถกสาหนดคต่าไดร้ตามภาพ
เพชชื่อควบคอุมการใชร้งานอตินเตอรณ์เนน็ตของนตกเรบียนในโรงเรบียนไดร้ ตามตร้องการ

6. การกสาหนดระยะเวลาการใชร้งานตต่อวตน/เดชอน ของ User

การกสาหนดระยะเวลาการใชร้งานตต่อวตน/เดชอน ของ User เพชชื่อควบคอุม user ตามแพคเกจทบีชื่

ลมูกคร้าไดร้ซอ
ชตั้ หรชอ กสาหนดสสาหรตบนตกเรบียน พนตกงาน หรชอ ผร้มูปกครองตร้องการควบคอุมบอุตรหลาน
ใหร้ใชร้งานตามเวลาทบีชื่กสาหนด เชต่น ตร้องการใหร้ใชร้งานไดร้แคต่ 3 ชตวชื่ โมงตต่อวตน สามารถกสาหนดไดร้
ตามภาพประกอบ

7. การกสาหนด idle-Time ของ User

เปน็ นการตตตั้งคต่าใหร้มบีการตตดการใชร้งาน user ออกจากระบบ เมชชื่อ user ไมต่มบีการใชร้งานหรชอ user
ทสาการปติ ดเครชชื่องแลร้ว เพชชื่อใหร้ Clear ระบบไมต่ใหร้มบีการคร้างของ user ในระบบ งต่ายตต่อการสลตบ

ไปใชร้ออุปกรณณ์ ตตวอชชื่น ๆ ของ user ตบัวอยต่าง ตร้องการกสาหนดใหร้ user ตตดการใชร้งานหลตงจากปติ ด
เครชชื่องแลร้ว 60 นาทบี สามารถตตตั้งคต่าไดร้ตามภาพประกอบ

บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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8. การจสากตดจสานวน Device ในการใชร้งานตต่อ 1 user

การหนดจสานวน Device ตต่อ 1 user ใชร้เมชชื่อตร้องการควบคอุมการใชร้งาน User เชต่น ในการ

ประชอุมของโรงแรมแหต่งหนทึชื่งมบีผร้มูเขร้าประชอุม 100 คน ตร้องการสรร้างเพบียง user เดบียว และผร้มูเขร้า
ประชอุมทอุกคนสามารถใชร้งานไดร้ พรร้อมกตน สามารถกสาหนดคต่าดตงภาพประกอบ

9. การสรร้างระบบ Mac Authen

การตตตั้งคต่า Mac authen ใชร้สสาหรตบออุปกรณณ์ในระบบบางชอุดทบีชื่ไมต่สามารถ Login ผต่านหนร้าเวน็บไดร้
เชต่น Smart TV โดยเราเพบียงนสา Mac address ของออุปกรณณ์มากรอก ระบบจะสามารถใชร้งาน
อตินเตอรณ์เนน็ตไดร้ทตนทบี วติธบีการมบีดตงนบีตั้

1. ทสาการสรร้าง Billing plan โดยการ enable mac authen ตามภาพประกอบ และกด
save

บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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2. นสา Mac address ทบีชื่ตร้องการใชร้งานมาเพติชื่มในระบบ Account เมนมู Mac address และ

ทสาการกด Create

3. ทสาการตตตั้งคต่าออุปกรณณ์ Mikrotik โดย ไปทบีชื่เมนมู ip > hotspot > Server Profile

เลชอก profile ทบีทต่านใชร้ กด double click ทบีชื่ profile และไปยตงเมนมู Login by เลชอก

Login By Mac และตตตั้งคต่า mac password เปน็ นคสาวต่า password หลตงจากนตตั้น กดปต่ อุม
OK

บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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•

การสรช้าง account

เมชชื่อทต่านทสาการสร้ราง Billing plan แลร้ว ขตตั้นตอนตต่อไป คชอการสรร้าง Account เพชชื่อนสา Account ไป
จสาหนต่ายหรชอแจกใหร้ลมูกคร้าใชร้งาน โดยการสรร้าง Account มบี 3 แบบดตงนบีตั้

1. การสรร้างแบบอตตโนมตตติ เปน็ นการสรร้าง Username password แบบอตตโนมตตติในจสานวนมาก ๆ
เพชชื่อจสาหนต่าย การสรร้างแสดงตามภาพประกอบ ในภาพสรร้างไวร้ 100 users

2. การสรร้าง Account แบบกสาหนดเอง เหมาะสสาหรตบ admin หรชอลมูกคร้าแบบ VIP ทบีชื่

ตร้องการกสาหนด username password ของตนเอง สามารถทสาไดร้ดตงภาพประกอบ

บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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3. การสรร้าง Account แบบใชร้ Mac address เหมาะสสาหรตบลมูกคร้าทบีชื่มบีออุปกรณณ์ Smart TV หรชอ

ออุปกรณณ์ อชชื่น ๆ ทบีชื่ไมต่สามารถ login ผต่านหนร้าเวน็บไดร้ ตตวอยต่างการสรร้างดตงภาพประกอบ (อต่านเพติชื่มเตติม หตวขร้อ
ระบบ billing plan การสรร้าง ระบบ mac authen)

•

การ import account

การ imort account ใชร้สสาหรตบทต่านทบีชื่มบีขร้อมมูล username password ของผร้มูใชร้งานอยต่มูแลร้ว ไมต่

ตร้องการสรร้างใหมต่ เพบียงนสามา import ทต่านจะสามารถเปติ ดบรติการไดร้ทตนทบี เชต่น โรงเรบียน ตร้องการนสา

ขร้อมมูลนตกเรบียนจสานวน 5,000 คนมาใชร้เปน็ น username password ใชร้งานไดร้ทตนทบี username คชอ

รหตสนตกเรบียน และ password เปน็ นวตนเดชอนปบี เกติด การนสาเขร้าขร้อมมูลตร้องใชร้ ไฟลณ์ .txt เทต่านตตั้น และใชร้รมูป
แบบขร้อความ username,password วติธบีการตามภาพประกอบ

•

การ ปติ ด/เปติ ด การใชร้งาน account

ทต่านสามารถทสาการระงตบการใชร้งานของ account ในระบบไดร้ โดยการกดปต่ อุม press to lock หรชอ
press to unlock เพติชื่มปติ ด/เปติ ด ระบบ account ในกรณบีตร้องการจตดการ account เพชชื่อความ
ปลอดภตยของระบบ ตามภาพประกอบ

บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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•

การพติมพณ์บตตรอตินเตอรณ์เนน็ต

เมชอทต่านสรร้าง account สสาเรน็จแลร้ว ขตตั้นตอนตต่อไปคชอการสรร้าง บตตรอตินเตอรณ์เนน็ต เพชชื่อจสาหนต่าย หรชอ
แจกใหร้ผร้มูมาใชร้บรติการ โดยทต่านสามารถกดทบีชื่เมนมู Card เพชชื่อสรร้างบตตร วติธบีการมบีดตงนบีตั้
1. ทสาการกดเมนมู Card

2. ทสาการตตตั้งชชชื่อแบบบตตร โดยกรอกชชชื่อแบบบตตรทบีชื่เมนมู Card name :
3. กดปต่ อุม Save as เพชชื่อทสาการสรร้างแบบฟอรณ์มบตตร

4. ระบบจะเลชอกแบบฟอรณ์มบตตรทบีชื่ทต่านไดร้สรร้าง ทต่านสามารถ พติมพณ์บตตรโดยการกดปต่ อุม Printer

internet card (A4) ทต่านจะไดร้รมูปแบบบตตรในขนาดของไฟลณ์ A4 ประกอบดร้วยบตตร 10 ใบ

ใน 1 กระดาษ A4 ตามภาพประกอบ (แนะนสาใชร้งานโปรแกรมนบีตั้กตบ Google Chrome บตตร
จะออกมาสวยงาม)

บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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•

การจตดการออุปกรณณ์ในระบบ

ระบบจตดการออุปกรณณ์ ใชร้สสาหรตบการบตนททึกขร้อมมูลออุปกรณณ์ในระบบเครชอขต่าย เพชชื่อใชร้เปน็ นฐานขร้อมมูลในการ
ตรวจสอบออุปกรณณ์ วต่าสามารถใชร้งานไดร้ปกตติหรชอใหมต่

รายละเอบียดเมนมูการบตนททึกออุปกรณณ์

Device : สสาหรตบตตตั้งชชชื่อออุปกรณณ์ทชื่เบี ราจะบตนททึกลงไปในระบบ

Local Ip : คชอ ip address ของออุปกรณณ์ทชื่อ
บี ยต่มูในระบบ เชต่น 192.168.1.5

Remote port : เปน็ น port ของออุปกรณณ์ เมชชื่อตร้องการ remote เขร้ามาจตดการจากภายนอก โดยทต่าน

จะตร้องทสาการ forwarding ไวร้ทชื่อ
บี อุปกรณณ์ router ดร้วย

Latitude,Longtitude : เปน็ นการระบอุพติกตด เพชชื่อระบอุตสาแหนต่งการตติดตตตั้งของออุปกรณณ์ในกรณบีทชื่ม
บี บีการ

ตติดตตตั้งนอกสถาน ตบัวอยต่าง ตติดตตตั้งออุปกรณณ์ไวไฟใหร้เทศบาล ตามเสาไฟฟร้ า เพชชื่อสะดวกในการจตดการและบตนททึก
ขร้อมมูล ใหร้ทต่านกสาหนดพติกตดทบีชื่ตติดตตตั้งออุปกรณณ์ ระบบจะแสดงแผนทบีชื่ของออุปกรณณ์ในเมนมู Device map
Note : บตนททึกชต่วยจสา

Alert : มบีระบบแจร้งเตชอนเมชชื่อออุปกรณณ์ดตบ โดยตร้องมบีการนสาสครติปทณ์ ไปวางในออุปกรณณ์ mikrotik เพชชื่อ

ใหร้ระบบทสาการตรวจสอบแลร้วแจร้งเตชอน

บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
1300 ซ.ออดมสอ ข แขวงหหวยขวาง เขตหหวยขวาง กรอ งเทพมหานคร 10320
โทร. 02-691-6382,081-749-9093 http://www.easyzonecorp.net

23
•

ประวตตติการใชร้งาน

ระบบประวตตติการใชร้งาน เปน็ นการบตนททึกขร้อมมูลการใชร้งานของ user โดยขร้อมมูลดตงนบีตั้
Username คชอ username ทบีชื่ลมูกคร้าใชร้งาน
Plan คชอ กลต่อุมทบีชื่ username นบีตั้มบีขร้อมมูลอยต่มู

Duration คชอ ระยะเวลาทบีชื่ user ใชร้งานทตตั้งหมด

Start,Stop,Alive คชอ เวลาในการเรติชื่มใชร้งานและหยอุดใชร้งาน
Down/Up : แสดงปรติมาณการใชร้ขร้อมมูลของ User

Terminate คชอ สถานะการออกจากระบบของ user

Client คชอ ขร้อมมูล ip address และ mac address ของ user ทบีชื่ใชร้งาน

•

ระบบ Online User

คชอ ระบบแสดงสถานะการออนไลนณ์ แบบ Real-time ของ User โดยระบบจะแสดงขร้อมมูลของ user
ทตตั้งหมดทบีชื่กสาลตงใชร้งาน มบีการจสาแนกตามกลต่อุมและระบอุปรติมาณขร้อมมูลทบีชื่มบีการใชร้งานอยต่มูและมบีปต่อุม Free
kick เพชชื่อ Disconnect user ออกจากระบบ

•

ระบบรายงาน
บรร ษษท ออ ซคอ โซน จจากษ ด
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ใชร้สสาหรตบการดมูรายงานการเปติ ดใชร้งานของ user ตต่อเดชอน โดยระบบจะแสดงขร้อมมูลเปน็ นกราฟ และแสดง

รายการ user ตามลสาดตบการเปติ ดใชร้งาน

•

การ Export ขร้อมมูล Account

ใชร้สสาหรตบการนสาขร้อมมูลออกจากระบบ ทตตั้งเพชชื่อการสสารองขร้อมมูล การยร้ายเซอเวอรณ์ การนสาขร้อมมูลเพชชื่อไปจตด
ทสาบตตร และการใชร้เพชชื่อประกอบการจตดทสารายงาน โดยการ export user สามารถนสาออกเปน็ น 3 รมูป
แบบไฟลณ์ไดร้แกต่ .txt .html .csv

•

การตรวจสอบขร้อมมูล LOG

ทต่านสามารถทสาการ download ขร้อมมูล log และตรวจสอบไดร้โดยการเลชอก hotspot และกดทบีชื่เมนมู
log โดยระบบ log จะแยกเปน็ น 2 ประเภท คชอ

1. firewall สสาหรตบเกน็บขร้อมมูลรายละเอบียดการใชร้งานของ user ทอุก service ทบีชื่ผต่าน ระบบ

2. web log สสาหรตบการเกน็บขร้อมมูลเวน็บไซตณ์ ทบีชื่ user เขร้าไปใชร้งานโดยเกน็บประเภทของการใชร้งาน
ผต่าน protocol http
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ทต่านสามารถ Download และตรวจสอบ log ไดร้ตามภาพประกอบ

การตรวจสอบขช้อมมูล Report

ในกรณบีทชื่ท
บี ต่านมบีการใหร้บรติการ Hotspot หลาย ๆ จอุด และทต่านตร้องการรายงานภาพรวมของแตต่ละจอุด

เพชชื่อพติจารณาในการลงทอุนเพติชื่ม หรชอปรตบปรอุงระบบ หรชอทสารายงานใหร้ลมูกคร้าผร้มูลงทอุนระบบ ทต่านสามารถเขร้ามา

ตรวจสอบไดร้ในเมนมู Report โดยจะมบีการสรอุปจสานวน user ทบีชื่ใชร้งานแตต่ละ Hotspot หรชอหากมบีการระบอุจสานวน
เงตินในการจสานวนใหร้แกต่ลมูกคร้า ระบบจะทสาการคสานวณยอดรายไดร้ พรร้อมสรอุปรวมยอดรายไดร้ทตั้ งต หมดของระบบ
และแสดงในหนร้าหนร้านบีตั้ทตนทบีแบบ Real-time
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การตรวจสอบระบบ System

ระบบ System เปน็ นระบบทบีชื่ใชร้ในการบรติหารจตดการเครชชื่อง Server และใชร้ในการตรวจสอบสถานะของ

Server เพชชื่อแจร้งผร้มูดมูแลระบบวต่า Service ทอุกตตวใน Server มบีการทสางานปกตติ ไมต่มบี Service ตตวใดดตบ หรชอ
Fail
•

การตรวจสอบสถานะ Server

ใชร้สสาหรตบตรวจสอบ service ของระบบวต่ามบีตตวไหนดตบไปหรชอไมต่ รายการ ของ Service มบีดตงนบีตั้
Radius Server,DB Server, Web Server, SSH Server

•

การแกร้ไข IP Server/LOG

ทต่านสามารถแกร้ไข Ip address ของ Server และ Ip address ของ LOG เพชชื่อความสะดวกในการ
บรติหารจตดการโดยการเขร้าไปยตงเมนมู System > Management > Network สามารถแกร้ไข ip
address และกด save หลตงจากนตตั้นกดปต่ อุม Apply
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•

การ Reboot/Shutdown,Renetwork และ Reset Default
ทต่านสามารถบรติหารจตดการเครชชื่อง Server ตามปต่ อุมจตดการไดร้ดตงนบีตั้
Reboot คชอ การ restart เครชชื่อง
Shutdown คชอ การปติ ดเครชชื่อง

Renetwork คชอ การเปลบีชื่ยนการณ์ดแลนของเครชชื่องเซอเวอรณ์ โดยทต่านตร้องทสาการกดปต่ อุม renetwork

หลตงจากนตตั้นกดปต่ อุม shutdown ระบบจะปติ ดเครชชื่อง ทต่านจทึงสามารถทสาการเปลบีชื่ยนการณ์ดแลนไดร้ทตนทบีและ
เปติ ดเครชชื่องใชร้งาน

Reset Default คชอ การ reset ระบบใหมต่ทตั้ งต หมด (ขร้อควรระวตงหร้ามใชร้ปต่อุมนบีตั้หาก ไมต่มบีความ
เชบีชื่ยวชาญ)

•

การสสารองขร้อมมูล

ใชร้สสาหรตบการสสารองขร้อมมูล ทตตั้งการเกน็บไวร้ในเครชชื่องและการสต่งไปเกน็บทบีชื่เครชชื่องอชชื่น ๆ โดยการใชร้ระบบ FTP
ทต่านสามารถตตตั้งเวลาในการสสารองขร้อมมูลโดยกรอก FTP Server,username,password และกรอก
รายละเอบียดเวลาในการสสารองขร้อมมูล ระบบจะทสาการสสารองขร้อมมูลใหร้ทต่านโดยอตตโนมตตติ
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•

การจตดการระบบ Staff

ในกรณบีทชื่ท
บี ต่านมบีผร้มูดมูแลระบบหลายคน ทต่านสามารถเพติชื่มผร้มูดมูแลระบบไดร้เอง โดยการเลชอกประเภทของผร้มู
ดมูแลระบบ โดยมบีประเภทดตงนบีตั้

1. administrator มบีอสานาจเตน็มในการจตดการระบบ (Full)

2. Manager มบีอสานาจในการเขร้าดมูระบบไดร้อยต่างเดบียว (Read Only)

•

การตรวจสอบกราฟการทสางานของ Server (MRTG)

เพชชื่อตรวจสอบขร้อมมูลการทสาของ Server ทตตั้งการทสางานของ CPU,RAM และ ปรติมาณขร้อมมูลทบีชื่วชื่งติ ผต่าน
ระบบทต่านสามารถตรวจสอบไดร้ทชื่เบี มนมู MRTG
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•

การ Active License

ทต่านสามารถใชร้เมนมู active license เพชชื่อทสาการกรอก license เพชชื่อใชร้งาน Server แบบเตน็ม
ประสติทธติภาพโดยทต่านตร้องทสาการลงทะเบบียนเพชชื่อรตบ active key ผต่านเวน็บไซตณ์ ของบรติษตทกต่อน
ตามภาพประกอบ 1. หนร้า active license 2. หนร้า get active key
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