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บทนำ
โปรแกรม eSpiaMS เป็ นโปรแกรมส่งข้อควำมสัน้ สำหรับองค์กรขนำดเล็กถึงขนำดใหญ่ มีหน้ำจอกำรใช้งำนทีเ่ รียบง่ำย โหลด
ได้เร็ว รองรับกำรจัดกลุ่มข้อมูลในลักษณะเครือข่ำย และต้นไม้ มีอุปกรณ์ในกำรจัดกำรกับข้อมูลอย่ำงครบถ้วน สำมำรถใช้งำน
ได้ทนั ทีผำ่ นเครื่องพีซที ม่ี เี ว็บบรำวเซอร์มำตรฐำนเช่น Internet Explorer หรือ FireFox
โดยโปรแกรมจะเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์แม่ขำ่ ยของบริษทั ทีม โมบิลสิ จำกัด ผูม้ คี วำมเชีย่ วชำญในกำรให้บริกำรโปรแกรม
ประยุกต์ทำงด้ำน SMS และ MMS ทุกรูปแบบ
สนใจบริกำรเพิม่ เติม กรุณำ ติดต่อ บริษทั ทีม โมบิลสิ จำกัด ได้ทห่ี มำยเลข 02 994 3837

กำรเข้ ำสู่โปรแกรม eSpiaMS
โปรแกรมต้องอำศัยอินเตอร์เน็ต และเว็บบรำวเซอร์มำตรฐำน เช่น Internet Explorer หรือ FireFox ในกำรเรียกใช้
เปิดบรำวเซอร์ไปที่ espiams.com หรือ www.espiams.com หน้ำจอเข้ำสูโ่ ปรแกรมจะปรำกฏขึน้ ดังรูปด้ำนล่ำง

ใส่ช่อื ผูใ้ ช้ และรหัสผ่ำน ทีไ่ ด้รบั หลังจำกนัน้ กดปุม่ Login หำกชือ่ผใู้ ช้ หรือรหัสผ่ำน ไม่ถกู ต้อง จะกลับมำที่หน้ำนี้อกี ครัง้
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บทที่ 1. อธิบำยสิทธิของผู้ใช้ และกำรแจ้ งข้ อผิดพลำด
ในเวอร์ชนป
ั ่ จั จุบนั นี้ ตำมสิทธิพน้ื ฐำนของผูใ้ ช้ทก่ี ำหนดให้เป็ นมำตรฐำน ผูใ้ ช้ทุกท่ำนจะมองเห็นหน้ำจอในลักษณะเดียวกัน
การแจ้งข้อผิ ดพลาด
ในกรณีทม่ี กี ำรแก้ไขข้อมูล หรือดำเนินกำรใดๆ โดยทีส่ ทิ ธิของผูใ้ ช้ไม่เพียงพอ หรือเกิดข้อผิดพลำดในกำรใช้งำน ระบบจะ
แสดงข้อควำมเตือนปรำกฏขึน้ ใน 2 ลักษณะ
1. ข้อความปรากฏขึน้ ในย่อหน้ า
แสดงว่ำผูใ้ ช้ไม่มสี ทิ ธิในกำรเข้ำใช้อุปกรณ์นนั ้ ๆ อันอำจหมำยถึงผูด้ แู ลระบบได้มอบหน้ำทีเ่ ฉพำะบำงอย่ำงให้กบั ผูใ้ ช้
ท่ำนนัน้ หรือผูใ้ ช้ทำ่ นนัน้ ถูกจำกัดสิทธิดว้ ยเหตุผลบำงประกำร
2. ข้อความปรากฏขึน้ ในหน้ าต่างไดอาล๊อก
แสดงว่ำกำรแก้ไข เพิม่ หรือ ลบข้อมูลนัน้ ๆ ไม่สำมำรถกระทำได้ เนื่องมำจำกผูใ้ ช้ไม่มสี ทิ ธิเพียงพอ หรือผูใ้ ช้ใส่
ข้อมูลไม่ครบ
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บทที่ 2 ส่ วนประกอบของหน้ ำจอ

“กรอบแสดงกลุ่ม” “กรอบทำงำนหลัก” และ “กรอบปรับปรุงข้อมูล” จะแสดงผลตำมขัน้ กล่ำวคือ คุณกดเลือกกลุ่มจำก "กรอบ
แสดงกลุ่ม" ตำรำงข้อมูลจะปรำกฏขึน้ ใน“กรอบทำงำนหลัก” โดยมีควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มและอุปกรณ์ทค่ี ุณกำลังทำงำน และเมือ่
คุณเลือกแถวของข้อมูล "กรอบปรับปรุงข้อมูล" จะเปลีย่ นตำมแถวของข้อมูลทีเ่ ลือก

กรอบกลุ่มของคุณ
กลุม่ ของคุณจะปรำกฏขึน้ ในลักษณะของต้นไม้ โดยคุณสำมำรถขยำยกิง่ ของต้นไม้โดยกดที่ หรือพับกิง่ ของต้นไม้โดยกดที่
เมือ่ คุณกดเลือกทีช่ ่อื กลุม่ "กรอบข้อมูลหลัก" จะเปลีย่ นไปตำมข้อมูลของกลุ่มทีเ่ ลือกนัน้
หำกเกิดกรณีทก่ี ลุม่ A เป็ นกลุม่ ย่อยของกลุ่ม B ซึง่ มีกลุม่ C เป็ นกลุม่ ย่อยอีกที และกลุม่ A เป็ นกลุม่ ย่อยของ
กลุม่ C กำรแสดงผลของกลุ่มจะปรำกฏถึงแค่กลุม่ C เป็ นกลุม่ ย่อยชัน้ ในสุด เนื่องจำกเกิดลูปของกลุ่ม ลักษณะ
ดังกล่ำวนี้ถกู เรียกว่ำควำมสัมพันธ์แบบกรำฟหรือเน็ตเวิรต์ (เครือข่ำย) ซึง่ ไม่สำมำรถแสดงผลแทนด้วยต้นไม้
แบบโฟลเดอร์ได้
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แถบอุปกรณ์

แถบอุปกรณ์ดำ้ นบนจะปรำกฏอยูใ่ น "กรอบทำงำนหลัก" ทุกหน้ำต่ำง คุณสำมำรถกดเพื่อเลือกจัดกำรกับข้อมูลของคุณตำมแต่
สิทธิทอ่ี นุญำตโดยผูด้ แู ลระบบ

หน้ าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ
1. ส่ง SMS
เลือกส่งข้อควำมสัน้ ตำมกลุ่มหรือผูร้ บั ในกลุ่ม
2. รายงาน
รำยงำนข้อควำมทีถ่ กู ส่งออกไปในแต่ละกลุม่
3. ผูร้ บั SMS
เรียกดูหรือแก้ไขข้อมูลของผูร้ บั ในกลุม่
4. ผูส้ ่ง SMS
เรียกดูหรือแก้ไขผูใ้ ช้ทส่ี ำมำรถเข้ำสุร่ ะบบเพือ่ ส่งข้อควำมสัน้
5. กลุ่ม
เรียกดูหรือแก้ไขกลุม่ ย่อยในกลุ่มทีเ่ ลือก

กรอบข้อมูลหลัก
ตำรำงของข้อมูลจะปรำกฏขึน้ ตำมอุปกรณ์ทเ่ี ลือกยกเว้นบำงอุปกรณ์ โดยทีต่ ำรำงของข้อมูลจะมีลกั ษณะคล้ำยคลึงกันคือ มีหวั
ตำรำงซึง่ สำมำรถปรับเปลีย่ นขนำดได้ และกดเพือ่ ให้เรียงลำดับได้ในข้อมูลชุดทีก่ ำลังแสดงผลอยู่ นอกจำกนี้ยงั มีอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในกำรเรียงข้อมูลทัง้ หมด ใช้ในกำรค้นหำข้อมูลตำมวันทีห่ รือคำ และปุม่ ทีใ่ ช้ในกำรเปลีย่ นไปยังหน้ำของชุดข้อมูลทีต่ อ้ งกำร
(อุปกรณ์ในกำรค้นหำและเปลีย่ นหน้ำของชุดข้อมูลทีก่ ล่ำวนัน้ จะปรำกฏขึน้ โดยอัตโนมัตติ ำมลักษณะของตำรำงและชุดข้อมูลที่
ปรำกฏอยู)่
การค้นหาข้อมูลโดยอาศัยคา

ใส่ช่อื หรือรหัสของข้อมูลทีต่ อ้ งกำรค้นหำ ลงในช่อง คุณสำมำรถใช้ % ต่อทีด่ ำ้ นหน้ำหรือด้ำนหลังของคำค้นหำเพือ่ หมำยถึง
ข้อควำมใดๆ เช่น "%cat " ให้หำคำใดๆทีล่ งท้ำยด้วย cat แล้วกดทีป่ มุ่ ค้นหำ
การค้นหาข้อมูลโดยอาศัยวันที่

เลือกช่วงวันทีข่ องข้อมูลทีต่ อ้ งกำรค้นหำ แล้วกดทีป่ มุ่ ค้นหำ
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การเปลี่ยนหน้ าของชุดข้อมูล

หำกแถวของข้อมูลมีปริมำณมำกกว่ำ 25 แถว (ค่ำมำตรฐำน) ปุม่ ทีใ่ ช้เปลีย่ นหน้ำจะปรำกฏขึน้ นอกจำกนี้คุณสำมำรถ
เปลีย่ นแปลงค่ำมำตรญำนนี้ เป็ นค่ำแถวต่อหน้ำทีค่ ุณต้องกำร แล้วกดทีป่ มุ่ ค้นหำเพือ่ ปรับกำรแสดงผลตำมค่ำดังกล่ำว (กดที่
ปุม่ ค้นหำ ไม่ใช่ปมุ่ เปลีย่ นหน้ำ)
การเรียงข้อมูล

เช่นเดียวกันกับปุม่ ทีใ่ ช้เปลีย่ นหน้ำ อุปกรณ์เรียงข้อมูลจะปรำกฏขึน้ เมือ่ แถวของข้อมูลทีค่ น้ หำพบมีมำกกว่ำ 1 หน้ำ คุณ
สำมำรถเลือกกำรเรียงลำดับ และเลือกที่ "มำกไปน้อย" หำกต้องกำรเรียงข้อมูลจำกมำกไปน้อย หรือกดเลือกออกหำกต้องกำร
เรียงข้อมูลจำกน้อยไปมำก (กำรเรียงข้อมูลอำศัยอัลกอลิทม่ึ Sort ของระบบฐำนข้อมูล) แล้วกดทีป่ มุ่ เรียงลำดับตำม
การแสดงผลข้อมูลในลักษณะอื่น

ในบำงตำรำง อนุญำตให้คุณแสดงผลข้อมูลในรูปแบบอื่นได้เช่น ตำรำงสำหรับพิมพ์ CSV ไฟล์ และ EXCEL ไฟล์ กดทีป่ มุ่ เพื่อ
ต้องกำรข้อมูลในรูปแบบดังกล่ำว

กรอบปรับปรุงข้อมูล

ก่อนทีค่ ุณจะเลือกแถวของข้อมูลใน "กรอบทำงำนหลัก" คุณสำมำรถใส่ขอ้ มูลเพือ่ สร้ำงเข้ำไปในตำรำงของกลุ่มทีเ่ ลือกอยูแ่ ละ
กดปุม่ สร้ำง แต่เมือ่ คุณเลือกแถวข้อมูลแล้ว คุณจะสำมำรถปรับปรุงแถวข้อมูลทีเ่ ลือก หรือลบแถวข้อมูลดังกล่ำว หรือ
ดำเนินกำรอื่นๆตำมแต่ชนิดของแถวข้อมูลนัน้ ๆ

5

บทที่ 3 กำรส่ งข้ อควำมสัน้ (SMS)
3.1 ส่ งข้ อความแบบตามกลุ่ม
หน้ำจอในกำรส่งข้อควำมแบบตำมกลุม่ จะปรำกฏขึน้ เมือ่ คุณเข้ำสูร่ ะบบ แต่ถำ้ คุณอยูท่ ห่ี น้ำจออื่นๆ คุณสำมำรถกลับมำที่
หน้ำจอนี้ได้โดยกดที่ "กลุม่ (ส่ง SMS)" จำก “แถบอุปกรณ์”
แล้วดำเนินขัน้ ตอนต่อไปนี้

1. ในหน้ำจอส่งข้อควำมแบบกลุม่ ให้สงั เกตที่ "กรอบข้อมูลกลุ่ม" จะมี Checkbox ปรำกฏขึน้ หน้ำชื่อทุกๆกลุม่ ให้กด
เลือก Checkbox หน้ำชื่อของกลุ่มทีต่ อ้ งกำรส่ง (คุณสำมำรถใช้ปมุ่ "เลือกทัง้ หมด" เพือ่ เลือกทุกๆกลุม่ ในครำวเดียว
หรือ "ยกเลิ กการเลือก" เพือ่ ยกเลิกกำรเลือกทัง้ หมด)
2. ใส่หมำยเลขโทรศัพท์เพิม่ เติม (ถ้ำมี)
3. กดพิพม์ขอ้ ควำมทีต่ อ้ งกำรส่ง โดยคุณสำมำรถกำหนดเลือกรูปแบบข้อควำมทีต่ อ้ งกำรส่งได้
 จากัดความยาวข้อความไว้ที่ 1 ข้อความ
หำกไม่ได้เลือกไว้ โปรแกรมจะอนุญำตให้คุณพิมพ์ขอ้ ควำมได้ยำวเกินกว่ำ 1 ข้อควำม
 ส่งเป็ นแบบข้อความเดียว (concatenated SMS)
กำรส่งแบบนี้ผรู้ บั ข้อควำมจะได้รบั ข้อควำมทีย่ ำวหลำยข้อควำมเป็ นข้อควำมต่อเนื่องข้อควำมเดียว
4. กดส่งข้อควำม โดยคุณสำมำรถเลือกได้ ว่ำจะส่งทันที หรือใช้ระบบตัง้ เวลำส่ง
ขณะพิมพ์ขอ้ ควำมทีส่ ง่ โปรแกรมจะแสดงตัวเลขจำนวนของตัวอักษรทีเ่ หลืออยูต่ ่อข้อควำม ข้อควำมสัน้
ภำษำไทย 1 ข้อควำมได้ไม่เกิน 70 ตัวอักษร ภำษำอังกฤษ 1 ข้อควำมได้ไม่เกิน 160 ตัวอักษร ในกรณีสง่ เป็ น
แบบข้อควำมเดียว (concatenated SMS) จำนวนตัวอักษรต่อข้อควำมจะลดลง
เครดิคกำรส่งข้อควำมสัน้ จะนับตำมจำนวนผูท้ ไ่ี ด้รบั ข้อควำมนัน้ ๆ เช่น 1 เครดิต ต่อ 1 ข้อควำม ต่อ 1 ผูร้ บั
ในกรณีกำรส่งแบบข้อควำมเดียว (concatenated SMS) จะนับเครดิตตำมจำนวนข้อควำมทัง้ หมด ไม่ใช่นบั
ตำมจำนวนข้อควำมทีผ่ รู้ บั เปิดอ่ำน
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3.2 ส่ งข้ อความแยกตามผู้รับในกลุ่ม
คุณสำมำรถเข้ำสูห่ น้ำจอส่งข้อควำมแยกตำมผูร้ บั ในกลุ่มได้โดยกดเลือกกลุ่มทีต่ อ้ งกำรใน
"กรอบข้อมูลกลุ่ม" แล้วกดที่ "ส่ง SMS"

ในหน้ำจอส่งข้อควำมแยกตำมผูร้ บั ในกลุ่ม มีวธิ กี ำรส่งข้อควำมดังนี้
1. กดเลือกผูร้ บั โดยเลือกที่ Checkbox
2. พิมพ์ขอ้ ควำมทีต่ อ้ งกำรส่งด้ำนข้ำง Checkboxทีถ่ กู เลือก
3. กดทีป่ มุ่ ส่งข้อควำม
เพือ่ อำนวยควำมสะดวกคุณในกำรเลือกผูร้ บั และพิมพ์ขอ้ ควำม หน้ำจอนี้ได้มอี ุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้ในกำรเลือกและคัดลอก
ข้อควำมดังนี้

ไม่ควรปรับเปลีย่ นชื่อผูส้ ง่ เอง โดยไม่ได้ปรึกษำทำงบริษทั ฯก่อน เนื่องจำก ชื่อผูส้ ง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง อำจทำให้
ข้อควำมส่งไม่ถงึ หรือเกิดข้อผิดพลำดอื่นๆ
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หน้ าที่ของอุปกรณ์ เสริ ม
1. เลือกทัง้ หมด
เลือกผูร้ บั SMS ทัง้ หมดในกลุม่
2. ยกเลิ กการเลือก
ยกเลือกผูร้ บั SMS ทีเ่ ลือกไว้ทงั ้ หมด
3. ล้างข้อความทีเ่ ลือก
ลบข้อควำมจำกผูร้ บั ทีเ่ ลือกไว้
4. ลบทัง้ หมด
ลบข้อควำมทัง้ หมด
5. คัดจากข้อความแรกทีเ่ ลือกไปยังชุดทีเ่ ลือก
คัดลอกข้อควำมจำกผูร้ บั SMS ทีเ่ ลือกไว้คนแรกไปยังผูร้ บั SMS ทีเ่ ลือกไว้ทเ่ี หลือ
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3.3 ส่ งข้ อความตามเทมเพลต
กำรส่งข้อควำมตำมเทมเพลตมีไว้สง่ ข้อควำมทีม่ ลี กั ษณะคล้ำยกันหลำยๆข้อควำมไปยังสมำชิกในฐำนข้อมูล เช่นกำรส่งเกรด
นักเรียน กำรส่งข้อควำมสุขสันต์วนั เกิดลูกค้ำ โดยคุณจะต้องสร้ำงเทมเพลตไว้ก่อน

คุณต้องใช้โปรแกรม Excel สร้ำงตำรำงทีป่ ระกอบไปด้วย คอลัมภ์แรก เป็ นคอลัมภ์หมำยเลขโทรศัพท์ หรือรหัสประจำตัวซึง่
ตรงกับผูร้ บั ในกลุ่ม ข้อควำมตำมเทมเพลตมีไว้สง่ ข้อควำมทีม่ ลี กั ษณะคล้ำยกันหลำยๆข้อควำมไปยังสมำชิกในฐำนข้อมูล เช่น
กำรส่งเกรดนักเรียน กำรส่งข้อควำมสุขสันต์วนั เกิดลูกค้ำ โดยคุณจะต้องสร้ำงเทมเพลตไว้ก่อน
ในตัวอย่ำงด้ำนบน ข้อควำมทีจ่ ะส่งจะมีลกั ษณะดังนี้
Example: Hi ข้อมูลจำกคอลัมภ์ที ่ 1, Thank you for ข้อมูลจำกคอลัมภ์ที ่ 2
โปรดสังเกตว่ำ %1 จะถูกแทนทีด่ ว้ ยข้อมูลจำกคอลัมภ์ท่ี 1 และ %2 จะถูกแทนทีข่ อ้ มูลจำกคอลัมภ์ท่ี 2 คุณสำมำรถใช้ % แล้ว
ตำมด้วยหมำยเลขของคอลัมภ์ทต่ี อ้ งกำรนำข้อมูลมำแทนที่
กดทีป่ มุ่
เพือ่ ให้โปรแกรมประมวลผลไฟล์ Excel ของคุณ ชุดของข้อควำมจำกเทมเพลต จะแสดงขึน้ ด้ำนล่ำง ให้คุณ
กดส่งข้อควำมทีถ่ กู สร้ำงขึน้ ได้ทนั ที

ชุดข้อควำมทีถ่ ูกสร้ำงขึน้ จะถูกลบออกทุกวัน และก่อนประมวลผลไฟล์ Excel ใหม่ทุกครัง้ คุณสำมำรถกดลบ
ข้อมูลทีถ่ กู สร้ำงขึน้ ได้เองถ้ำต้องกำร
โดยปกติโปรแกรมจะเลือกข้ำมแถวแรกซึง่ มักถูกใช้เป็ นหัวของตำรำงได้ คุณสำมำรถยกเลิกกำรข้ำมดังกล่ำวได้
โดยกดให้เครือ่ งหมำยถูกตรงหน้ำ “ข้ำมแถวแรก” หำยไป

ไฟล์ทใ่ี ช้ในกำรประมวลผล ต้องอยูใ่ นรูปแบบ .XLS เท่ำนัน้ ไม่ใช่ .XLSX ซึง่ ใช่กบั Excel เวอร์ชนใหม่
ั่
โดย
ปกติโปรแกรมจะประมวลผลเฉพำะ Worksheet แรกเท่ำนัน้ โดยคุณสำมำรถเลือกให้ประมวลผล Worksheet
อื่นได้
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บทที่ 4 รำยงำนข้ อควำมที่เคยส่ งไป
คุณสำมำรถค้นดูขอ้ ควำมทีถ่ กู ส่งออกไป โดยดูตำมกลุม่ หรือทัง้ หมด (จำกฐำนข้อมูลของคุณ) กำรค้นหำ
จะเป็ นกำรค้นหำตำมวันที่
การดูข้อความที่ถกู ส่งไปทัง้ หมด
1. กด "ฐำนข้อมูลของคุณ" ใน "กรอบข้อมูลกลุ่ม"
2. กด "รำยงำน" ใน"แถบอุปกรณ์"
การดูข้อความที่ถกู ส่งออกไปตามกลุ่ม
1. กดเลือกกลุ่มทีต่ อ้ งกำรค้นดูใน "กรอบข้อมูลกลุม่ "
2. กด "รำยงำน" ใน"แถบอุปกรณ์"

เมือ่ กดเลือกทีแ่ ถวข้อควำม รำยละเอียดของข้อควำมนัน้ จะปรำกฏขึน้ ซึง่ แถวของหมำยเลขโทรศัพท์จะแสดงขึน้ หำกข้อควำม
นัน้ ถูกส่งถึงหมำยเลขโทรศัพท์ทไ่ี ม่ได้อยูใ่ นกลุ่ม และแถวกลุ่มจะปรำกฏขึน้ ถ้ำข้อควำมนัน้ ถูกส่งถึงกลุ่มใดๆในฐำนข้อมูล

คุณสำมำรถเลือกดูจำนวนข้อควำมทีส่ ง่ ออกไปในแต่ละวันหรือเดือนได้ โดยกดที่ “รำยงำน” (เดือน) หรือ
“รำยงำน (วัน)”
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บทที่ 5 กำรจัดกำรกับผู้รับ SMS
คุณสำมำรถค้นดูขอ้ มูลของผูร้ บั SMS ได้โดยดูตำมกลุม่ หรือทัง้ หมด (จำกฐำนข้อมูลของคุณ)
กำรค้นหำจะเป็นกำรค้นหำตำมคำในข้อมูล หรือรหัสของผูร้ บั SMS
การจุดการผู้รบั SMS ทัง้ หมดในระบบ
1. กด "ฐำนข้อมูลของคุณ" ใน "กรอบข้อมูลกลุ่ม"
2. กด "ผูร้ บั SMS"ใน"แถบอุปกรณ์"
การจัดการผู้รบั SMS ในกลุ่ม
1. กดเลือกกลุ่มทีต่ อ้ งกำรค้นดูใน "กรอบข้อมูลกลุม่ "
2. กด "ผูร้ บั SMS" ใน"แถบอุปกรณ์"

สีของวันทีจ่ ะบอกรำยละเอียดของผูร้ บั SMS ดังต่อไปนี้





สีน้าเงิ น แสดงว่ำแถวข้อมูลนี้ไม่ได้กำหนดวันเริม่ ต้น และหรือวันหมดอำยุ
คือ ผูร้ บั SMS จะรับข้อควำมได้โดยไม่จำกัดช่วงเวลำ
สีม่วง แสดงว่ำแถวข้อมูลนี้ไม่ได้กำหนดวันเริม่ ต้น
คือจะไม่สง่ ข้อควำมถึงผูร้ บั SMS จนกระทังถึ
่ งวันเริม่ ต้น
สีแดง แสดงว่ำแถวข้อมูลนี้หมดอำยุแล้ว
คือจะไม่สง่ ข้อควำมถึงผูร้ บั จนกระทังมี
่ กำรปรับวันหมดอำยุให้อยูห่ ลังจำกวันเวลำปจั จุบนั
สีดาพืน้ แดง แสดงว่ำแถวข้อมูลนี้กำหนดวันผิดพลำด
คือวันเริม่ ต้นอยูห่ ลังจำกวันหมดอำยุ ระบบจะไม่สง่ ข้อควำมถึงผูร้ บั SMS
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การเพิ่ มผู้รบั SMS เข้าไปในกลุ่มปัจจุบนั
เวลำทีค่ ุณเพิม่ ผูร้ บั SMS เข้ำไปในระบบ ระบบจะบันทึกข้อมูลลงในฐำนข้อมูลกลำงก่อน หลังจำกนัน้ ระบบจะเพิม่ ผูร้ บั SMS
ท่ำนนัน้ เข้ำไปในกลุม่ ทีค่ ุณเลือกอยู่ ถ้ำระบบค้นพบว่ำรหัสของผูร้ บั SMS ไปพ้องรหัสในฐำนข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ระบบจะเพิม่ เข้ำ
ไปในกลุม่ เพียงอย่ำงเดียวเพือ่ ไม่ให้ขอ้ มูลนัน้ ซ้ำกัน เพรำะฉะนัน้ แล้ว ผูร้ บั SMS ท่ำนหนึ่งๆ สำมำรถอยูใ่ นกลุ่มต่ำงๆได้
มำกกว่ำหนึ่งกลุ่ม

ในกรณี ผ้รู บั SMS รายใหม่่
1. กรอกข้อมูลให้ครบ
2. กด "สร้ำงหรือเพิม่ จำกข้อมูลเก่ำ"
ในกรณี ผ้รู บั SMS รายเก่า
1. กรอกรหัสของผูร้ บั SMS ให้ตรงกับข้อมูลเก่ำ
2. กรอกข้อมูลทีต่ อ้ งกำรเปลีย่ นแปลงในช่องอื่นๆ
ยกเว้นวันเริม่ ต้น และวันหมดอำยุ จะไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลง
3. กด "สร้ำงหรือเพิม่ จำกข้อมูลเก่ำ"
จะมีหน้ำต่ำงปรำกฏบอกผลกำรเพิม่ ข้อมูลปรำกฏขึน้
การแก้ไขข้อมูลผูร้ บั SMS
1. กดเลือกแถวของผูร้ บั SMS ทีต่ อ้ งกำรแก้ไขข้อมูล
2. เปลีย่ นแปลงข้อมูลตำมทีต่ อ้ งกำร
3. กด "ปรับปรุง"
เพิ่ มผูร้ บั SMS ที่เลือกเข้าไปในกลุ่มอื่นๆ

1. กดเลือกแถวของผูร้ บั SMS ทีต่ อ้ งกำร
2. กดเลือกกลุ่มทีต่ อ้ งกำรเพิม่
ลบผูร้ บั SMS ที่เลือกจากกลุ่มหนึ่ งๆ
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1. กดเลือกแถวของผูร้ บั SMS ทีต่ อ้ งกำร
2. กดตรง หน้ำชื่อกลุม่ ทีต่ อ้ งกำรลบออก
ลบผูร้ บั SMS ออกจากฐานข้อมูล
1. กดเลือกแถวของผูร้ บั SMS ทีต่ อ้ งกำร
2. กด "ลบทิ้งจำกฐำนข้อมูล" (จะลบจำกทุกๆกลุม่ ด้วย)
กำรใช้ อุปกรณ์ จัดกำรเสริม
กดเลือกที่ “ผูร้ บั SMS (อุปกรณ์)“ จำก “แถบอุปกรณ์“

ส่วนนี้มไี ว้เพิม่ หรือจัดกำรกับข้อมูลผูร้ บั SMS จำนวนมำก พร้อมๆกัน
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บทที่ 7 กำรจัดกำรกับกลุ่ม
คุณสำมำรถค้นดูขอ้ มูลของกลุ่ม ได้โดยดูตำมกลุม่ หรือทัง้ หมด (จำกฐำนข้อมูลของคุณ) กำรค้นหำจะ
เป็ นกำรค้นหำตำมคำในข้อมูล หรือรหัสของกลุ่ม
การจัดการกลุ่ม ทัง้ หมดในระบบ
1. กด "ฐำนข้อมูลของคุณ" ใน "กรอบข้อมูลกลุ่ม"
2. กด "กลุม่ "ใน"แถบอุปกรณ์"
การจัดการกลุ่ม ในกลุ่ม
1. กดเลือกกลุ่มทีต่ อ้ งกำรค้นดูใน "กรอบข้อมูลกลุ่ม"
2. กด "กลุม่ " ใน"แถบอุปกรณ์"

ผูส้ ง่ SMS ทุกท่ำนทีไ่ ม่ได้มสี ทิ ธิของผูด้ แู ลระบบ จะเห็นได้เฉพำะกลุม่ ทีต่ นเองสังกัดอยูแ่ ละกลุ่มลูกของกลุ่มที่
ตนเองสังกัดอยูเ่ ท่ำนัน้
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การเพิ่ มกลุ่ม เข้าไปในกลุ่มปัจจุบนั
เวลำทีค่ ุณเพิม่ กลุ่ม เข้ำไปในระบบ ระบบจะบันทึกข้อมูลลงในฐำนข้อมูลกลำงก่อน หลังจำกนัน้ ระบบจะเพิม่ กลุ่ม ท่ำนนัน้ เข้ำ
ไปในกลุม่ ทีค่ ุณเลือกอยู่ ถ้ำระบบค้นพบว่ำรหัสกลุม่ หรือชื่อกลุ่ม ไปพ้องกับในฐำนข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ระบบจะเพิม่ เข้ำไปเป็ น
กลุม่ ย่อยเพียงอย่ำงเดียว
(รหัสกลุม่ จะถูกนำไปใช้ในกรณีสง่ SMS จำกมือถือ)

ในกรณี กลุ่มใหม่
1. กรอกข้อมูลให้ครบ
2. กด "สร้ำงหรือเพิม่ จำกข้อมูลเก่ำ"
ในกรณี กลุ่มเก่า
1. กรอกรหัสหรือชื่อกลุม่ ให้ตรงกับข้อมูลเก่ำ
2. กรอกข้อมูลทีต่ อ้ งกำรเปลีย่ นแปลงในช่องอื่นๆ
3. กด "สร้ำงหรือเพิม่ จำกข้อมูลเก่ำ"
จะมีหน้ำต่ำงปรำกฏบอกผลกำรเพิม่ ข้อมูลปรำกฏขึน้
การแก้ไขข้อมูลกลุ่ม
1. กดเลือกแถวของกลุ่ม ทีต่ อ้ งกำรแก้ไขข้อมูล
2. เปลีย่ นแปลงข้อมูลตำมทีต่ อ้ งกำร
3. กด "ปรับปรุง"
เพิ่ มกลุ่ม ที่เลือกเข้าไปในกลุ่มอื่นๆ

1. กดเลือกแถวของกลุ่ม ทีต่ อ้ งกำร
2. กดเลือกกลุ่มทีต่ อ้ งกำรเพิม่
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ลบกลุ่ม ที่เลือกจากกลุ่มหนึ่ งๆ
1. กดเลือกแถวของกลุ่ม ทีต่ อ้ งกำร
2. กดตรง หน้ำชื่อกลุม่ ทีต่ อ้ งกำรลบออก
ลบกลุ่ม ออกจากฐานข้อมูล
1. กดเลือกแถวของกลุ่ม ทีต่ อ้ งกำร
2. กด "ลบทิ้งจำกฐำนข้อมูล" (จะลบจำกทุกๆกลุม่ ด้วย)
กำรใช้ อุปกรณ์ จัดกำรเสริม
กดเลือกที่ “กลุ่ม (อุปกรณ์)“ จำก “แถบอุปกรณ์“

ส่วนนี้มไี ว้เพิม่ หรือจัดกำรกับกลุ่มจำนวนมำก พร้อมๆกัน
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บทที่ 7 กำรแก้ ไขข้ อมูลส่ วนตัว
กดเลือกทีป่ มุ่ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”
คุณสำมำรถแก้รหัสผ่ำนเข้ำโปรแกรมจำกส่วนนี้ได้
โดยเลือกเปลีย่ นรหัสผ่ำน ใส่รหัสผ่ำนปจั จุบนั รหัสผ่ำนใหม่ แล้วยืนยันรหัสผ่ำนใหม่อกี ครัง้

บทที่ 8 กำรสิน้ สุดกำรใช้ งำน
ให้กดที่ปุ่ม ออกจากระบบเมื่อต้องการสิ้ นสุ ดการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน
เพือ่ ควำมปลอดภัย ระบบจะให้คุณออกจำกโปรแกรมโดยอัตโนมัติ หำกคุณไม่ได้ใช้งำนสักครูห่ นึ่ง โดยคุณจะ
กลับไปทีห่ น้ำจอเข้ำสูร่ ะบบ คุณสำมำรถใช้งำนต่อได้โดยปกติเข้ำสูร่ ะบบอีกครัง้
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