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Run-On Microsoft Windows XP, 2003, 2008, Vista, 7, 8 & 10
ตรวจสอบการโทรเข้า และ แสดงเบอร์ตน้ ทาง สำหรับเบอร์ DID หรือ ISDN
ตวจสอบกำรโอนสำย ใครโอนไปหำใคร และ คิดค่าบริการกับใคร ( ภำยใน, โทรเข้ ำ และ โทรออก )
รองรับกำรคิดค่ำบริกำรแยกตำม Trunk, Access Code, ผูใ้ ห้บริการ หรือ ส่วนลดตามปริมาณการใช้

พัฒนำด้ วย Microsoft Visual C/C++
คำนวณ ค่ำบริกำรโทรศัพท์ …ดังใจปรารถนา
เพิ่ม ความถูกต้อง ของข้ อมูลด้ วย Line Reverse เทียม
รำยแรก พัฒนำโปรแกรมแสดงผล 2 ภำษำ ( ไทย-English )
ระบบทำงำนเร็วกว่ำ โปรแกรมที่พัฒนำด้ วย SQL มำกกว่ำ 1,000 เท่ำ
รองรับปริมำณกำรใช้ โทรศัพท์ (TRAFFIC) มำกกว่ำ 10 ล้ ำน Record / เดือน

1 แนะนำระบบ
1.1 วัตถุประสงค์ของระบบ
Natural Billing เป็ นโปรแกรม Telephone Billing, Control, Traffic สำหรับระบบโทรศัพท์ขนำดใหญ่
ที่ถูกออกแบบมำเพื่อรองรับปริมำณกำรใช้ โทรศัพท์ 1 ถึง 10 ล้ำน Record / ชัว่ โมง หำก Hardware เสถียรภำพ
จะรองรับข้ อมูล ถึง 100 ล้ำน Record / เดือน และ มีระบบวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์ว่ำโทรติดจริงหรือไม่ เรียกว่ำ
“ระบบ Line Reverse เทียม” เพื่อให้ ข้อมูลความถูกต้องกับความเป็ นจริง และ ลดการโต้เถียง กับ ผูใ้ ช้โทรศัพท์
กำรพัฒนำโปรแกรม Natural Billing เน้ นกำรพัฒนำเพื่อกำรรองรับกำรใช้ งำนขององค์กร ระดับ
International คือรองรับภำษำได้ ทุกภำษำตำมมำตรฐำน MBCS ( Multi-Byte Character Set ) บน Microsoft
Windows 95/98 และทุกภำษำตำมมำตรฐำน UNICODE บน ActiveX/DCOM และ Microsoft Windows NT/XP
รองรับเทคโนโลยี Zero Administration for Windows (ZAW) บน Client/Server Network & Internet/Intranet
รองรับกำรทำงำน 1,000,000 ปี จำก 01/01/1970 GMT.  1,000,000 ปี และโปรแกรมใช้ รูปภำพใน
กำรสื่อควำมหมำยแทนกำรใช้ คำสั่ง ใช้ ข้อควำมสองภำษำ ( ไทย-อังกฤษ ) สำหรับกำรใช้ งำนและกำรแสดงผล

1.2 คุณสมบัติทวั ่ ไปของระบบ
1. โปรแกรมใช้ “รูปภำพสื่อควำมหมำย” แสดงข้ อควำมกำรใช้ งำนและแสดงรำยงำนต่ำงๆ เป็ น 2 ภำษำ
(ไทย - อังกฤษ) ทำให้ ง่ำยต่อกำรเข้ ำใจและใช้ งำน เหมำะสำหรับผู้ไม่เคยใช้ คอมพิวเตอร์ และผู้ชำนำญ
กำรใช้ โปรแกรมบน Microsoft Windows
2. โปรแกรมพัฒนำ Object-Oriented DataBase Edition ด้ วย MFC/C++ 32-Bit และ มีโครงสร้ ำงข้ อมูล
แบบ 64-Bit ทำให้ โปรแกรมทำงำนเร็วกว่ำโปรแกรมคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ท่วั ไป มำกกว่ำ 1,000 เท่ำ
และ รองรับกำร Import / Export เชื่อมโยงกับ DataBase Edition ภำยนอก หลำยหลำยรูปแบบ
3. โปรแกรมสำมำรถแสดง หน่วยงำน, ผู้ใช้ โทรศัพท์, สำยนอก และกลุ่มเบอร์ปลำยทำง โดยไม่จำกัดจำนวน
หรือมำกกว่ำ 25,000 เลขหมำย
4. โปรแกรมสำมำรถทำงำนร่วมกับตู้สำขำโทรศัพท์ชนิดเดียวกัน หรือต่ำงชนิดกัน พร้ อมกันสูงสุด 8 ระบบ
หรือต่อกับตู้สำขำโทรศัพท์ชนิดเดียวกันหรือต่ำงชนิดกันผ่ำนทำง RS-232 ทั้งหมด 8 พอร์ท โดยผู้ใช้
โปรแกรมจะมองเห็นตู้สำขำโทรศัพท์ชนิดเดียวกัน หรือต่ำงชนิดกันทั้ง 8 ระบบ เป็ นระบบเดียวกัน
5. โปรแกรมสำมำรถรองรับปริมำณกำรใช้ โทรศัพท์ขนำด 25,000 เรคคอร์ด/ชั่วโมง บน Microsoft
Windows 95/98 และขนำด 100,000 เรคคอร์ด/ชั่วโมง บน Windows NT โดยข้ อมูลไม่สญ
ู หำย
6. โปรแกรมจะจัดเก็บข้ อมูลโทรศัพท์ลงบน Hard Disk ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยข้ อมูล 1 เรคคอร์ด
ต้ องกำรใช้ พ้ นื ที่ 256 Byte ดังนั้นถ้ ำ Hard Disk มีควำมจุ 256 MB จะจัดเก็บข้ อมูลได้ สงู สุด 1 ล้ ำน
เรคคอร์ด ( ไม่รวมกับ Backup ) ถ้ ำ Hard Disk ใกล้ จะเต็ม โปรแกรมจะลบข้ อมูลที่เข้ ำมำครั้งแรกเองอัตโนมัติ
7. โปรแกรมเตรียม “ระบบสำรองข้อมูลแบบ Automatic” โดยสำมำรถสำรองข้ อมูลบน Disk, Hard Disk
หรือ Tape ขึ้นอยู่กบั ผู้ใช้ จะกำหนด สำมำรถสำรองข้ อมูล Text File ซึ่งเป็ นข้ อมูลดิบที่ต้ สู ำขำโทรศัพท์
ส่งมำยัง Computer หรือ Printer หรืออำจจะใช้ ระบบ Backup ของ Microsoft Windows
8. ในกรณีท่โี ปรแกรมไม่สำมำรถทำงำนได้ โปรแกรมสำมำรถ Backup สำรองข้ อมูล Text File ซึ่งเป็ นข้ อมูล
ดิบของตู้สำขำโทรศัพท์ แล้ วนำมำคำนวนหรือประมวลผลกำรใช้ โทรศัพท์ใหม่ได้ ในภำยหลัง
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9. ระบบทำงำนแบบ Real Time on-line reporting & onquires เมื่อติดต่อกับตู้สำขำโทรศัพท์ โปรแกรม
สำมำรถคำนวณหรือประมวลผลกำรใช้ โทรศัพท์ แล้ วสำมำรถสั่งพิมพ์รำยงำนหรือเรียกดูข้อมูลได้ ทนั ที
10. ระบบสำมำรถทำงำนได้ เองตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีเจ้ ำหน้ ำที่ควบคุมระบบ ยกเว้ นกรณีท่ตี ้ อง
กำรเปลี่ยนแปลงระบบ หรือทำรำยงำนกำรใช้ โทรศัพท์ และเมื่อเกิดปัญหำระบบไฟฟ้ ำขัดข้ องหรือ
ดับลง โปรแกรมจะสำมำรถเริ่มต้ นทำงำนได้ ใหม่เอง (Starup) เมื่อระบบไฟฟ้ ำกลับสู่สภำพปกติ
11. ระบบรองรับ หมำยเลขภำยใน ( Extension ) และสำยนอก ( Trunk ) ในระดับ Physical Number แล้ ว
แปลงมำเป็ น Logic Number ในระดับกำรใช้ งำนจริง พร้ อมปรับเปลี่ยนแก้ ไขหลำยหมำยได้ ทุกรูปแบบ
12. กำรเพิ่มหมำยเลขภำยใน ( Extension ) และสำยนอก ( Trunk ) เองโดยอัตโนมัติ เมื่อ

ตู้สำขำโทรศัพท์ส่งข้ อมูลกำรใช้ โทรศัพท์ โปรแกรมจะตรวจสอบว่ำมี Extension, Trunk,
Tie Line และ Telnet ติดตั้งอยู่ในโปรแกรมแล้ วหรือไม่ หำกไม่มีโปรแกรมจะเพิ่มให้ เอง
13. ระบบ Multi-User และกำรป้ องกันกำรใช้ โปรแกรมโดยไม่ได้ รับอนุญำติ เพื่อควำมปลอด
ภัยของระบบ และกำหนดควำมสำมำรถในกำรใช้ โปรแกรมโดยแบ่งเป็ น ระดับ (Level)
14. รองรับเทคโนโลยี Zero Administration for Windows (ZAW) กำรปรับเปลี่ยนรำยงำน
หรือ กำหนดเงื่อนไขกำรทำงำนของโปรแกรม แบบรวมศูนย์ด้วย Admin
15. รองรับระบบ Remote Service ผ่ำน Modem เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร Service/Training
16. โปรแกรมทำงำนแบบ Multi-Tasking, Multi-Thread & Multi-Sharing บน Windows 95/98
และ Microsoft Windows NT/XP ทำให้ กำรทำงำนเป็ นไปได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โปรแกรมมีกำร
แยกงำนให้ ทำงำนพร้ อมกันคือ ระบบวิเครำะห์ ระบบติดต่อรับข้ อมูลโทรศัพท์ และระบบติดต่อกับผู้ใช้
โดยสำมำรถใช้ ควำมสำมำรถของเครื่องคอมพิวเตอร์ และกำรใช้ เวลำในกำรประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิ
ภำพสูงสุด และสำมำรถทำงำนพร้อมๆ กับโปรแกรมอื่นๆ บน Windows หรือ Dos on Windows ได้
โดยข้อมูลไม่สูญหำย

1.3 คุณสมบัติของระบบคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์
1. ระบบ Line Reverse เทียม
- กรณีท่ไี ม่ได้ ขอ Line Reverse จำกองค์กำรโทรศัพท์ ระบบจะมีควำมผิดพลำดในกำรตัดสินใจว่ำ
โทรติดหรือไม่ 30-40 % ทำให้ กำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ผิดพลำดจำกควำมเป็ นจริง 30-40 %
- ระบบ Line Reverse เทียม ช่วยลดควำมผิดพลำดจำก 30-40 % เหลือประมำณ 7 - 10 %
2. แสดงรำยละเอียดกำรใช้ โทรศัพท์ สำมำรถกำหนดแบบ Form เองได้ 4 รูปแบบ ตำมควำมต้ องกำร
แยกเป็ นกำรทำรำยงำนของ Extension, Trunk, Department, Dial Group และ Organization
3. สรุปปริมำณกำรใช้ โทรศัพท์ แยกเป็ นรำยงำนของ Extension, Trunk, Department, Dial Group
4. สำมำรถทำรำยงำนของ Internal, Incoming, Local, Mobile, Long, International, Tie Line, Telnet
5. สำมำรถทำรำยงำนของ กำรโทรไม่ติด (Busy), จำนวนครั้ง (Call), เวลำที่ใช้ (Duration), ค่ำบริกำร
6. โปรแกรมมีควำมอ่อนตัวสูงในกำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ สำมำรถปรับโปรแกรมให้ คำนวณตรงตำมควำม
ต้ องกำรของผู้ใช้ หรือตำมวิธกี ำรคิดค่ำบริกำรขององค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ท.ศ.ท.) ซึ่งอำจมี
กำรเปลี่ยนแปลงได้ ในอนำคต โดยโปรแกรมสำมำรถคิดค่ำบริกำร แยกอิสระในแต่ละเบอร์ท่ีโทรออก
แยกอิสระแต่ละเลขหมำยภำยใน และแยกอิสระตำมประเภทกำรโทร แต่ละประเภทกำรโทรสำมำรถ
กำหนดวิธคี ิดค่ำบริกำรได้ 8 วิธี แต่ละวิธสี ำมำรถกำหนดอัตรำค่ำบริกำรได้ 8 ช่วง
แต่ละช่วงต้ อง
กำหนดเป็ น วัน เวลำ และวัน สำมำรถกำหนดเป็ นทุกวัน วันของสัปดำห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
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7. ระบบติดตำมกำรโอนสำย ( โอนมำจำก / โอนไปให้ เครื่องใด ) และกำหนดให้ คิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ว่ำจะคิดที่
Extension ใด หรือให้ คิดทั้งหมด โดยแบ่งตำมเวลำที่ใช้ เนื่องจำกกำรโอนสำย ผู้รับโอนจะไม่ทรำบ ว่ำเป็ น
กำรโอนสำย ในกรณีโทรเข้ำหรือโทรออก ทำให้เกิดปั ญหำโต้เถียงว่ำไม่ได้โทร
8. โปรแกรมสำมำรถแสดงรำยละเอียด สรุป และแสดงกำรเปรียบเทียบกำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์กบั บิลของ
องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ท.ศ.ท) และกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.) ออกทำงจอภำพ
หรือเครื่องพิมพ์ โดยสำมำรถแสดงรำยงำนกำรใช้ โทรศัพท์ของหมำยเลขภำยใน ขึ้นอยู่กบั กำร Check-in
ถ้ ำชื่อของผู้ใช้ โทรศัพท์เป็ นภำษำไทย รำยงำนจะแสดงเป็ นภำษำไทย แต่ถ้ำชื่อของผู้ใช้ โทรศัพท์เป็ น
ภำษำอังกฤษ รำยงำนจะแสดงเป็ นภำษำอังกฤษ และสำมำรถแสดงผลตำมช่วงเวลำ วัน สัปดำห์ เดือน
หรือ อื่นๆขึ้นอยู่กบั กำรกำหนดช่วงวันเวลำของผู้ใช้
9. ทุกรำยงำนของข้ อมูลโทรศัพท์ โปรแกรมสำมำรถแสดงรำยงำนแยกได้ ท้งั หมด 4 รูปแบบ คือ
- หน่วยงำน เพื่อตรวจสอบ หรือวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์ แยกตำมฝ่ ำย แผนก ตำมหน่วยงำน
- ภำยใน
เพื่อควบคุม คิดค่ำบริกำร หรือวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์
- สำยนอก
เปรียบเทียบ “ปริมำณกำรใช้โทรศัพท์กบั บิลของ ท.ศ.ท และ ก.ส.ท.”
และใช้ในกำรตรวจสอบกำรโอนสำย
- กลุ่มเบอร์โทร เพื่อตรวจสอบ หรือวิเครำะห์ปริมำณกำรใช้ โทรศัพท์ ในกำรโทรไปยัง
ปลำยทำงเช่น วิเครำะห์แยกตำมจังหวัด ตำมประเทศ ตำมกลุ่มเบอร์ลูกค้ ำของ
บริษัทตำมกลุ่มเบอร์ของบริษัทในเครือ และตำมกลุ่มเบอร์ค่แู ข่งทำงธุรกิจของบริษัท

10. รองรับข้อมูลกำรใช้โทรศัพท์ (TRAFFIC) จำก PABX นำ ๆ ชนิดได้พร้อมกัน มำกกว่ำ
10 ล้ำนเรคคอร์ด/เดือน ผ่ำน TCP/IP, RS-232 & File รวมกันไม่เกิน 128 Port
11. สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรใช้โทรศัพท์ได้ถึง 10,000 ถึง 100,000 เรคคอร์ด/วินำที
12. สำมำรถแสดงรำยงำนต่ำง ๆ ในรูป Graphic Report หรือ Text File เพื่อไปนำเสนอในรูป
ของ Excel, Word & Text File หรือ PDF ผ่ำน Driver Printer รวมถึง Real-Time จัดเก็บ
ข้ อมูลหลังกำรคำควณเป็ น Text File เพื่อให้ Software อื่น ๆ นำไปประมวลผลต่อได้
1.4 กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย
1. สำมำรถเจำะจงหรือค้ นหำข้ อมูลโทรศัพท์ท่ตี ้ องกำรได้ ( Search & Zoom Record )
2. สำมำรถจัดเรียงข้ อมูลในรำยงำน ตำมรำยกำรที่ต้องกำรได้ ( Sort Record & Max / Min )
3. สำมำรถกำหนด รหัสพิเศษของสิทธิ์ในกำรใช้ โทรศัพท์ (Password/Authorize/Access/Account Code)
และ เบอร์โทรส่วนตัว ไว้ กบั Extension ปกติ / พิเศษที่แทนตัวบุคคลเจ้ ำของรหัส หรือเบอร์โทรนั้น ๆ
เพือ่ ตรวจสอบว่ำบุคคลนั้น ๆ โทรไปเบอร์ไหน หรือเวลำอะไร หรือโทรทีเ่ ครื่องใดบ้ำง และตรวจ
สอบว่ำเครื่องนั้น ๆ มีบุคคลใดมำใช้บำ้ ง หรือตรวจสอบว่ำมีใครแอบนำรหัสพิเศษไปใช้ที่ใดบ้ำง
กำรกำหนด Extension ของบุคคลแทนรหัส ทำให้ สำมำรถปรับเปลี่ยนรหัสของบุคคลนั้น ๆ เมื่อใดก็ได้
โดยไม่มีผลต่อกำรทำรำยงำนของบุคคลนั้น และทำให้ไม่มีผูใ้ ดรูว้ ่ำ “มีรหัสใดบ้ำงอยู่ในระบบ”
4. สำมำรถบันทึก กลุ่มเบอร์ปลำยทำง ( Dial Group, เบอร์ลูกค้ ำ หรือเบอร์โทรของตัวแทนจำหน่ำย )
เพื่อใช้ ในกำรแยก ข้ อมูลโทรศัพท์ของรำยงำนรำยระเอียดกำรให้ โทรศัพท์ ว่ำเป็ นเบอร์ส่วนตัว เบอร์งำน
หรือเบอร์โทรทั่วไป และสำมำรถทำรำยงำนกำรใช้ โทรศัพท์ของ กลุ่มเบอร์ปลำยทำง นั้น ๆ ได้
5. สำมำรถแสดงรำยงำนสรุปกำรหมุนเบอร์โทร ว่ำแต่ละเบอร์โทร หมุนออกไป ทั้งหมดจำนวนกี่ครั้ง
เวลำทั้งหมดที่ใช้ และยอดเงินทั้งหมด เฉลี่ยประมำณ Traffic ของวัน/เวลำที่ใช้
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6. วิเครำะห์พฤติกรรมผู้ใช้ โทรศัพท์ เช่น Traffic ที่ใช้ มำกอยู่ในช่วง 16:00 – 17:00 น. เรำสำมำรถใช้
Zoom Record โดย Zoom เฉพำะ 16:00 – 17:00 น. แล้ วดูรำยงำนสรุปกำรหมุนเบอร์โทร เพื่อดู
เบอร์โทรที่หมุนออกมำกที่สดุ ของช่วงเวลำ 16:00 – 17:00 น. ของเดือนนั้น ๆ
7. สำมำรถ เฉลีย่ ค่ำบริกำรกำรใช้โทรศัพท์ ( Allocation Billing ) แต่ละแผนก/ฝ่ ำย/บริษัทในเครือ
เพื่อให้ เท่ำกับบิลขององค์กำรโทรศัพท์ และกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย โดยรวมค่ำบริกำรรำยเดือน
และค่ำบำรุงรักษำระบบโทรศัพท์ของหน่วยงำน

1.5

คุณสมบัติของระบบวิเครำะห์ปริมำณกำรใช้โทรศัพท์ ( Telephone Traffic )
1. โปรแกรมถูกออกแบบมำเพื่อประมวลผลแบบ Dynamic Query หรือ Real-Time Query ทุกครั้งที่ออกรำยงำน
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สำมำรถเปลี่ยน Condition หรือ เงื่อนไข ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้ ตลอดเวลำ
2. โปรแกรมสำมำรถแยกลักษณะกำรวิเครำะห์ได้ เป็ น 4 ลักษณะ คือ
- ระยะเวลำกำรใช้ หมำยถึงกำรวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์ในระยะเวลำต่ำงๆ เช่น 1, 2, 3 นำที
- ช่วงเวลำกำรโทร หมำยถึงกำรวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์ ณ เวลำต่ำงๆ เช่น 10:00-11:00 น.
- วันของสัปดำห์ หมำยถึงกำรวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์ ช่วงระหว่ำง วันอำทิตย์ ถึงวันเสำร์
- วัน/เดือน/ปี หมำยถึงกำรวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์แยกตำม วัน/เดือน/ปี ที่ใช้
3. โปรแกรมสำมำรถแยกประเภทของข้ อมูลโทรศัพท์ท่จี ะวิเครำะห์ได้ เป็ น 4 ลักษณะ คือ
- จำนวนครั้งที่โทรไม่ติด
- จำนวนครั้งที่โทรติด
- ปริมำณเวลำโดยรวมที่ใช้
- ยอดเงินโดยรวมที่ใช้
4. โปรแกรมสำมำรแสดงรูปแบบกำรวิเครำะห์ได้ เป็ น 3 ลักษณะกำรแสดง คือ
- แสดงปริมำณทำงตัวเลข
- แสดงกรำฟเส้ น
- แสดงกรำฟแท่ง
5. โปรแกรมสำมำรถแยกกำรวิเครำะห์ออกเป็ น
- แยกวิเครำะห์แต่ละหน่วยงำน
- แยกวิเครำะห์แต่ละเลขหมำยภำยใน
- แยกวิเครำะห์แต่ละสำยนอก
- แยกวิเครำะห์แต่ละกลุ่มเบอร์ปลำยทำง
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ตำรำงสรุปควำมสำมำรถ ระบบกำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์
1. ระบบจัดกำรทัวไป
่

STD

PRO

กำรใช้ งำนและแสดงรำยงำนสองภำษำ ( ไทย-English )
ระบบเพิ่มจำนวนเลขหมำยภำยใน และสำยนอก เองโดยอัตโนมัติ
เป็ นโปรแกรม Directory สำหรับกำรค้ นหำชื่อ หรือเลขหมำยของผู้ใช้ โทรศัพท์
ระบบสำรองข้ อมูล, กำรตรวจสอบข้ อมูล ป้ องกันกำรสูญหำย, แก้ ไข หรือทำลำย
ระบบ Multi-user & ระบบป้ องกันกำรใช้ โปรแกรมโดยไม่ได้ รับอนุญำติ
กำรปรับเปลี่ยนรำยงำน หรือกำหนดเงื่อนไขกำรทำงำนของโปรแกรม แบบรวมศูนย์
ทำงำนบน Microsoft Windows 98, ME, XP, 2003 แบบ Multi-tasking & Multi-thread
ตรวจสอบกำรโอนสำย และกำหนดว่ำจะคิดค่ำบริกำรกับ คนแรก คนสุดท้ำย ฯ

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2. สรุปปริมำณกำรใช้โทรศัพท์ ( Summary Report )
- Percent Report \ Allocation Billing
- กำรจัดเรียงข้ อมูล ( Sort Record & Max / Min )
- กำรเจำะจงหรือค้ นหำข้ อมูลที่ต้องกำร ( Zoom Record )
- ทำรำยงำนแยก Access Code ( Authorize / Account )
- ทำรำยงำนเฉพำะหรือแยกเบอร์ส่วนตัวของพนักงำน ( Private )

O.K.
-

O.K.
✓
✓
✓
✓
✓

3. รำยละเอียดกำรใช้โทรศัพท์ ( Billing Report )
- กำรจัดเรียงข้ อมูล ( Sort Record & Max / Min )
- กำรเจำะจงหรือค้ นหำข้ อมูลที่ต้องกำร ( Zoom Record )
- ทำรำยงำนแยก Access Code ( Authorize / Account )
- ทำรำยงำนเฉพำะหรือแยกเบอร์ส่วนตัวของพนักงำน ( Private )

O.K.
-

O.K.
✓
✓
✓
✓

4. วิเครำะห์กำรหมุนเบอร์โทรปลำยทำง ( Dial Report )
- กำรจัดเรียงข้ อมูล ( Sort Record & Max / Min )
- กำรเจำะจงหรือค้ นหำข้ อมูลที่ต้องกำร ( Zoom Record )
- ทำรำยงำนแยก Access Code ( Authorize / Account )
- ทำรำยงำนเฉพำะหรือแยกเบอร์ส่วนตัวของพนักงำน ( Private )

-

FULL
✓
✓
✓
✓

5. วิเครำะห์/เปรียบเทียบปริมำณกำรโทร ( Traffic Report )
- กำรเจำะจงหรือค้ นหำข้ อมูลที่ต้องกำร ( Zoom Record )
- ทำรำยงำนแยก Access Code ( Authorize / Account )
- ทำรำยงำนเฉพำะหรือแยกเบอร์ส่วนตัวของพนักงำน ( Private )
- วิเครำะห์ / เปรียบเทียบ แยกตำม เวลำ / วัน / สัปดำห์ / ** เดือน
- วิเครำะห์ / เปรียบเทียบ แยกตำม จำนวนครั้ง จำนวนเวลำ จำนวนเงิน

-

FULL
✓
✓
✓
✓

FULL
✓
✓

FULL
✓
✓

6. Line Reverse เทียม
ช่วยลดควำมผิดพลำดค่ำบริกำรโทรศัพท์เทียบกับบิลองค์กำรจำก 30% เหลือ 10 %
ช่วยลดควำมผิดพลำด Call By Call กำรโทรเทียบกับบิลองค์กำรจำก 30 - 40% เหลือ 10%
http://www.natural.co.th
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ตำรำงสรุปควำมสำมำรถ ระบบคิดค่ำบริกำร สำหรับโรงแรม / อพำร์ทเม้นท์

1. ระบบจัดกำรส่วนหน้ำ สำหรับ โรงแรม & อพำร์ทเม้นท์

STD

PRO

Check-In/Check-Out ( ห้ องว่ำง – ห้ องขำย )
โปรแกรมสำมำรถคำนวนค่ำเช่ำห้ อง ได้ เองโดยอัตโนมัติ
แยกอัตรำค่ำบริกำร ส่วนลดพิเศษ แยกอิสระของแต่ละห้ อง
จำนวนรำยกำรค่ำบริกำรหลัก เช่น ค่ำเช่ำ ค่ำนำ้ ประปำ ค่ำไฟฟ้ ำ ฯลฯ
จำนวนกลุ่มของรำยกำรค่ำบริกำร ( กลุ่มละ 16 รำยกำร ) เช่น Mini Bar ฯ

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

2. ระบบจัดกำรส่วนหน้ำ สำหรับ โรงแรม

-

O.K.

Booking/Check In/Check Out ( จองห้ องพัก - ห้ องว่ำง - ห้ องขำย )
แสดงห้ องว่ำง/ห้ องจอง/ห้ องขำย
แสดงรำยชื่อผู้กำลังจะเข้ ำพัก
แสดงรำยชื่อผู้กำลังพักอำศัย
แสดงรำยชื่อผู้กำลังจะย้ ำยออก
แสดงรำยชื่อผู้เคยเข้ ำพัก
สำมำรถตั้งปลุก หรือ ระงับกำรใช้ โทรศัพท์ เมื่อย้ ำยออก/เกินวงเงินที่ต้งั ไว้

-

Internet
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3. ระบบคิดค่ำบริกำร สำหรับ โรงแรม & อพำร์ทเม้นท์

Easy

FULL

สรุปยอดค้ ำงชำระ
สรุปรำยได้ หรือ ยอดกำรชำระ
แสดงรำยละเอียดยอดค้ ำงชำระ
แสดงรำยละเอียดยอดกำรชำระ
แสดงรำยชื่อพนักงำนผู้ลงรำยกำร
แสดงรำยชื่อพนักงำนผู้เรียกเก็บเงิน
*** ตรวจสอบกำรลงรำยกำรค่ำบริกำร ***

✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4. เอกสำรทำงบัญชี

Easy

FULL

✓
-

✓
✓
✓

ใบแจ้งหนี้
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภำษี
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1.8 ระบบ Line Reverse เทียม
จำกอดีตถึงปัจจุบนั เรำไม่สำมำรถแก้ ปัญหำในกำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ให้ ตรงกับควำมเป็ นจริงได้
เมื่อท่ำนยกหูโทรศัพท์ตัด 9 แล้ วหมุนเลขหมำยปลำยทำงที่ท่ำนต้ องกำรติดต่อ อีกสักครู่หนึ่งท่ำนก็วำงหู
ผมอยำกจะบอกกับท่ำนว่ำ "ไม่มีระบบโทรศัพท์ใดเลย ที่จะรูว้ ่ำท่ำนโทรติดจริงหรือไม่ หำกท่ำนไม่ได้
ขอ Line Reverse จำกองค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย"
ในกลุ่มนักวิจัยและพัฒนำระบบโทรศัพท์ในเมืองไทย พยำยำมหำวิธใี นกำรที่จะรู้ให้ ได้ ว่ำท่ำนโทรติด
จริงหรือไม่ จำกควำมพยำยำมครั้งแรกเรำใช้ วิธตี รวจจับสัญญำณ TONE ขององค์กำรโทรศัพท์ แต่ไม่เป็ นผล
เพรำะบำงครั้งไม่มีสญ
ั ญำณ Tone ขององค์กำรส่งมำ บำงครั้งสัญญำณมำสั้นเกินไปเรำไม่สำมำรถแยกได้ ว่ำ
เป็ นสัญญำณ Ring Backing ( สัญญำณขณะเรียก ) Busy Tone ( สัญญำณสำยไม่ว่ำง ) หรือเสียงพูด
เมษำยน พ.ศ. 2537 มีกำรพัฒนำระบบตรวจสอบเสียงพูด ซึ่งดีกว่ำกำรตรวจจับสัญญำณ TONE
แต่บำงครั้งเกิดปัญหำ เนื่องจำกเสียงรบกวนเช่น เสียงเพลง ขณะถือหูรอคนรับโทรศัพท์ เสียงวิทยุแทรกเข้ ำมำ
ในสำยโทรศัพท์ บำงครั้งเกิดจำกวงจรตรวจสอบเสียงพูด เพรำะวงจรที่ใช้ เป็ นวงจร Analog Filter หำกเกิด
ควำมชื้นหรือควำมร้ อน อุปกรณ์จะเกิดกำรเปลี่ยนค่ำ อำจทำให้ วงจรทำงำนผิดพลำด หำกใช้ Digital Filter
ต้ นทุนกำรผลิตอำจสูงขึ้นถึง 10 เท่ำ และที่สำคัญเรำจะไม่ทรำบเลยว่ำอุปกรณ์จะเสียเมื่อใด
ตุลำคม พ.ศ. 2536 มีระบบวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์ สำมำรถตรวจสอบได้ ว่ำท่ำนโทรติดจริงหรือไม่
เป็ นผลงำนของควำมพยำยำม จำกประสพกำรณ์กำรทำงำนวิจัยและพัฒนำระบบโทรศัพท์มำถึง 4 ปี จำกกำรรวบ
รวมปัญหำหนึ่งปี เต็ม ใช้ เวลำ 2 เดือนในกำรพัฒนำโปรแกรมบิลไทย รุ่น 2.0 ใช้ เวลำทดสอบจริงอีก 4 เดือน
มีกำรพัฒนำมำจนถึง รุ่น 7.2 หรือ 98 หรือ 2000 ในปัจจุบัน และกลำยเป็ นต้นแบบของระบบ Line Reverse เทียม
โปรแกรม Natural Billing 9.2 พัฒนำด้ วยภำษำ MFC/C++ ของ Microsoft Visual C++ 6.0 ใช้
เทคโนโลยีระดับสูงทำงด้ ำน ระบบผูเ้ ชี่ยวชำญ ( Expert System ) ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีในกำรพัฒนำให้ โปรแกรม
ให้ มีควำมคิดเลียนแบบมนุษย์ ควำมรู้ท่ใี ห้ กบั โปรแกรมคือควำมน่ำจะเป็ นในโอกำสที่จะโทรติด และพฤติกรรม
กำรใช้ โทรศัพท์ของเรำท่ำน แม้ โปรแกรมบิลไทยจะไม่สำมำรถคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ให้ ตรงกับควำมเป็ นจริงได้
100% แต่ตลอด 5 ปี กว่ำที่มีกำรใช้ โปรแกรมบิลไทย มีผ้ ใู ช้ มำกกว่ำ 1,000 ชุด ได้ พิสจู น์แล้ วว่ำระบบวิเครำะห์
กำรใช้ โทรศัพท์ เป็ น Line Reverse เทียม ที่คิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ตรงกับบิลองค์กำรมำกที่สดุ และลดข้ อโต้ แย้ ง
กับผู้ใช้ โทรศัพท์ได้ มำกที่สดุ ทีส่ ำคัญโปรแกรมบิลไทยจะทำงำนคงเส้นคงวำตลอดเวลำที่ใช้ งำน
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ระบบ Line Reverse เทียม
สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ลอกเลียบแบบจะถูกดำเนินกำรตำมกฏหมำยอย่ำงถึงที่สดุ

15

80 + 10 + 10 = 100

25, 30

Busy

โทรไม่ ติด

Ring

โทรติด

X

XXX-XXXX
ไม่ แน่ ใจว่ าโทรติดหรื อไม่ ?

YYY-YYYY
XXX-XXXX

X

ระบบวิเครำะห์พฤติกรรมผู้ใช้ โทรศัพท์ ด้ วยทฤษฎีควำมน่ำจะเป็ น

931-9999
931-9999
Hook

931-9999
Hook

ระบบตรวจสอบกำรพักสำยซ้ อน ในลักษณะเวลำซ้ อนทับกัน

181

5 วินำที

151, 161

10 วินำที

XXX-XXXX

15 วินำที

9, xxx-xxxx

10 นาที

โทรไม่ ติด

9, xxx-xxxx

โทรติด

2 ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์
โปรแกรม Natural Billing จะแตกต่างจากระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์อ่นื ๆ โดยสิ้นเชิง เพราะระบบคิดค่าริการ
โทรศัพท์ทั่วไป จะเป็ นแค่โปรแกรมจับเวลา คือ หากท่านถือหูนานเกิน 30 วินาที จะถือว่าท่านโทรติดแต่โปรแกรม
Natural Billing มีความสามารถมากกว่านั้นคือ จะตรวจค่าความน่าจะเป็ นในการโทร เช่น โทร PhoneLink 151 หากท่านถือหู
นานเกิน 10 วินาที จึงจะถือว่าโทรติด หรือโทร PhoneLink 152 หากท่านถือหูนานเกิน 15 วินาที จึงจะถือว่าโทรติดเป็ นต้ น
รวมทั้งโปรแกรมยังมีความสามารถในการตรวจสอบพฤติกรรมการโทรของท่าน เช่นถ้ าท่านโทรไม่ติดส่วนใหญ่แล้ ว จะมีการโทร
ใหม่หรืออื่นๆ แล้ วแต่พฤติกรรมของแต่ละคน โปรแกรมจะตรวจสอบว่าการโทรครั้งนั้นโทรติดจริงหรือไม่ ซึ่งทาให้ เจ้ าของอ
พาร์ทเม้ นท์ สานักงานโรงแรม ลดการโต้ เถียงกับลูกห้ องเรื่องการคิดค่าบริการโทรศัพท์ และข้ อมูลโทรศัพท์ จะมีความเชื่อถือ
ได้ สูงขึ้น สามารถนามาเป็ นเครื่องมือวัดสถานะการใช้ โทรศัพท์ได้ อย่างถูกต้ อง
Natural Billing มีความหลากหลายในรายงานการใช้ โทรศัพท์ เพื่อความง่ายในการใช้ งาน โปรแกรมจึงใช้
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง รายการ, รายงาน, ประเภทการโทร, Text / Graphic และเงื่อนไขการนาเสนอข้ อมูล
ซึ่งจะเรียงอะไรก่อนหลังก็ได้ ดังที่จะนาเสนอต่อไป

หน่วยงาน
เลขหมายภายใน
สายนอก
กลุ่มเบอร์ปลายทาง
แสดงข้ อความ

สรุปปริมาณการใช้ โทรศัพท์
แสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์
วิเคราะห์การหมุนเบอร์โทร
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์
แสดงการโทรภายใน

แสดงกราฟเส้ น

แสดงการโทรเข้ า

แสดงกราฟแท่ง

แสดงการโทรในพื้นที่

แสดงข้ อมูลที่โทรไม่ติด
กาหนดช่วงวันเวลา
สั่งพิมพ์เหมือนหน้ าจอ
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แสดงการโทรมือถือ
แสดงการโทรต่างจังหวัด
แสดงการโทรต่างประเทศ

Natural Billing

2.1

การกาหนดอัตราค่าบริการเบื้ องต้น

อัตราการคิดค่าบริการการใช้ โทรศัพท์ ปกติโปรแกรมจะคิดตามองค์การโทรศัพท์และการสื่อสาร
แห่งประเทศไทย แยกตามแต่ละจังหวัด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การแก้ ไขอัตราค่าบริการโทรศัพท์
สามารถทาตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. เข้ ารหัสผ่านระดับ 0, 1 หรือ 2
2. เลือกเมนู “การโทร” หัวข้ อ “อัตราค่าบริการ”
3. เลือกเมนู “การโทร” แล้ วเลือกหัวข้ อรายการโทรศัพท์ที่ต้องการ
เช่น เลือกหัวข้ อ “ต่างจังหวัด” หรือเลือกรูป

ชุดที่ 1- 8

หมายถึง โปรแกรมสามารถกาหนดวิธีคิดค่าบริการได้ ทั้งหมด 8 แบบ
ของแต่ละประเภทการโทร ปกติหัวเครื่องโทรศัพท์ทั่วไป จะเริ่มจากชุด
ที่ 1 สาหรับห้ องพักจะเริ่มจากชุดใด ๆ ก็ได้

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

ขอบเขตการคิดค่าบริการ
เวลาน้ อย – เวลามาก
เงินน้ อย – เงินมาก

หากอยู่นอกขอบเขตโปรแกรมจะไปคิดค่าบริการในชุดต่อไป

หมายถึง ขอบเขตของระยะเวลาในการใช้ โทรศัพท์ (วินาที)
หมายถึง ขอบเขตของค่าบริการการใช้ โทรศัพท์

กาหนดเวลา (วินาที) กาหนดรูปแบบเวลาที่ใช้ ในการคิดค่าบริการ
เพิ่มเวลา หมายถึง การเพิ่มเวลาในการใช้ โทรศัพท์
เช่น เดิมใช้ (นน:วว) 01:40 จะคิดค่าบริการ 2 นาที
ถ้ าเพิ่ม 30 วินาทีจะเป็ น 02:10 จะคิดค่าบริการ 3 นาที
โดยผู้ใช้ โทรศัพท์จะไม่ร้ สู ึกถึงเวลาที่เพิ่มขึ้น
ช่วงฟรี หมายถึง ช่วงเวลาที่ไม่มีการคิดค่าบริการ ต่อช่วง หรือ ต่อนาที ค่าบริการ
ช่วงเวลา หมายถึง การคิดค่าบริการเป็ นช่วง ๆ ตามเวลาที่กาหนดไว้ เป็ นช่วงเวลา
ต่อนาที หมายถึง การคิดค่าบริการเป็ นช่วง ๆ ตามเวลาที่กาหนดไว้ เป็ นต่อนาที

อัตราค่าบริการ เป็ นการกาหนดค่าบริการแยกเป็ น ต่อครั้ง ต่อช่วง และต่อนาที พร้ อม ๆ กัน
แยกเป็ นการคิดค่าบริการเป็ นหน่วยบาท และเป็ นหน่วยเปอร์เซ็นของอัตราเดิม
ต่อครั้ง

เป็ นการคิดค่าบริการเมื่อโทรติด

ต่อช่วง

เป็ นการคิดค่าบริการเป็ นช่วง ๆ เช่นคิดค่าบริการเพิ่มทุก ๆ ช่วง
ช่วงละ 5บาท/10 นาที ( ช่วงเวลา = 600 วินาที )

ต่อนาที

เป็ นการคิดค่าบริการเป็ นช่วง ๆ เช่น
- การโทรทางไกลในประเทศคิดทุก ๆ นาที ( ต่อนาที = 60 วินาที )
- การโทรทางไกลต่างประเทศคิดทุก ๆ 6 วินาที อย่างน้ อยคิด 1 นาที
( ช่วงฟรี = 60 วินาที, ต่อนาที = 6 วินาที,
ต่อครั้ง = 100 %, ต่อนาที = -90 % ( 100 – 90 = 10 % )

อัตราเดิม

เป็ นการปรับอัตราค่าบริการเดิมต่อนาที ก่อนจะนาไปใช้ ในส่วนของการคานวนส่วน %

ช่วงเวลาการลด โปรแกรมมีการเก็บอัตราค่าบริการตามองค์การและการสื่อสารแห่งประเทศไทย
โดยมีราคาค่าบริการแต่ละช่วงเวลาการลดไม่เท่ากัน ขึ้นกับ ท.ศ.ท และ ก.ส.ท
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ตัวอย่างการกาหนดอัตราค่าบริการ
1. การคิดค่าบริการตามการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ช่วงฟรี = 60 วินาที ต่อนาที = 6 วินาที
ต่อครั้ง = 100 %

ต่อนาที = -90% ( 100 - 900 = 10 % ของค่าบริการอัตราเดิม/นาที )

คิดค่าบริการ - ต่อครั้ง = 100 % ของค่าบริการอัตราเดิม/นาที เมื่อคิดว่าโทรติด
- หยุดการคิดค่าบริการ 1 นาที หรือ 60 วินาที ( ช่วงฟรี = 60 วินาที )
- หลังจากนั้น ถ้ ามีการใช้ โทรศัพท์ต่อไป เกินจาก 1 นาทีแรก
จะคิดทุก 6 วินาที ( ต่อนาที = 6 วินาที ) และจะคิดค่าบริการ
เพียง 10 % ของค่าบริการอัตราเดิม/นาที ( ต่อนาที = -90 % )
2. การคิดค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกาหนดเพิ่มให้ อัตราเดิม = 10 %
จะทาให้ การคิดค่าบริการที่เกี่ยวกับการเทียบ “ค่าบริการอัตราเดิม/นาที” จะถูกคิดภาษี
มูลค่าเพิ่ม 10 % แต่การคิดค่าบริการเป็ นหน่วยบาท ให้ กาหนดค่าบริการรวมภาษี
มูลค่าเพิ่มด้ วยการคานวนภายนอก เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ ( เช่นกรุงเทพ )
3 บาท/ครั้ง ให้ ใส่ค่าบริการเป็ น 3.3 บาท/ครั้ง
3. การเปลี่ยนค่าบริการในเขตพื้นที่ ( เช่นกรุงเทพ ) มาเป็ นระบบ Time Zone Metering
โดยเปลี่ยนจาก 3 บาท/ครั้ง มาเป็ น 3 นาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไป 1บาท/นาที
ค่าบริการ

– ต่อครั้ง = 3 บาท เมื่อคิดว่าโทรติด
- หยุดการคิดค่าบริการ 3 นาที หรือ 180 วินาที ( ช่วงฟรี = 180 วินาที )
- หลังจากนั้น ถ้ามีการใช้ โทรศัพท์ต่อไป เกินจาก 3 นาทีแรก
จะคิดค่าบริการ 1 บาท/นาที ( ต่อนาที = 60 วินาที , 1 บาท )

ช่วงฟรี = 180 วินาที ต่อนาที = 60 วินาที

ต่อครั้ง = 3 บาท

ต่อนาที = 1 บาท

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

2.2

กาหนดช่วงวันเวลา

เมื่อใดก็ได้ ที่ต้องการเปลี่ยนเวลาในการนาเสนอข้ อมูล หรือ Zoom Record
ซึ่งจะมีผลต่อ “ข้อมูล” ในการทารายงานการใช้ โทรศัพท์ ทุกรายงาน
โดยกดรูป

เป็ นการกาหนดขอบเขตในการนาเสนอข้ อมูลอย่างหนึ่ง โดยกาหนดวัน /เวลาที่จะเริ่ม และวันสิ้นสุดในการ
นาเสนอข้ อมูล แต่จะต้ องไม่เกินวัน/เวลาปัจจุบันของเครื่อง Computer
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2.3

Zoom Record ( คุณสมบัตขิ องข้อมูล ที่นาเสนอ )

เมื่อใดก็ได้ ที่ต้องการเปลี่ยนเวลาในการนาเสนอข้ อมูล หรือ Zoom Record
ซึ่งจะมีผลต่อ “ข้อมูล” ในการทารายงานการใช้ โทรศัพท์ ทุกรายงาน
โดยกดรูป

เริ่มจากวันเวลา เป็ นการเริ่ม ( วัน/เวลา ) ในการนาเสนอข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์
- ตามการกาหนด หมายถึง เริ่มจาก ( วัน/เวลา ) ที่กาหนดตามข้ อ 4.1.1
- จากวันที่เข้าพัก หมายถึง เริ่มจาก ( วัน/เวลา ) ที่ลูกห้ องเริ่มเข้ าพัก ( สาหรับโรงแรม อพาร์ทเม้ นท์ )
- ยอดค้างชาระ หมายถึง เริ่มจาก ( วัน/เวลา ) ที่เริ่มค้ างชาระ ( สาหรับโรงแรม อพาร์ทเม้ นท์ )
ระหว่างช่ วงเวลา เป็ นการ Zoom เฉพาะช่วงเวลาของทุกวัน เช่น จากวันที่ 1- สิ้นเดือน ที่กาหนดตามข้ อ 4.1.1
แต่ Zoom เฉพาะช่วง 17:00 ถึง 08:00 น. ของทุกวัน

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

การโอนสาย

ในการใช้ โทรศัพท์ บางครั้งจะมีการโอนสาย ให้ ผ้ อู ่นื คุยต่อ และมีการโอนสายต่อเป็ นทอด ๆ
แต่ต้องการนาเสนอข้ อมูลเฉพาะ

- การโทรปกติ
- เริ่มโอนสาย
- รับโอนสาย

หมายถึง การใช้ โทรศัพท์ในการโทรเข้ าและโทรออก โดยที่ไม่มีการโอนสาย
หมายถึง การเลือกข้ อมูลเฉพาะการใช้ โทรศัพท์ของการโทรครั้งแรก ก่อนการโอนสายให้ ผ้ ูอ่นื
หมายถึง การเลือกข้ อมูลเฉพาะการใช้ โทรศัพท์ของการรับโอนสาย

ขอบเขตของข้อมูล หมายถึง การเลือกข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ เฉพาะที่อยู่ในขอบเขตที่กาหนดไว้
เวลาน้ อยสุด ( นน:วว )
เวลามากสุด ( นน:วว )

หมายถึง เวลาในการใช้ โทรศัพท์ อย่างน้ อยนานเท่าใด จึงจะถูกเลือก
หมายถึง เวลาในการใช้ โทรศัพท์ อย่างมากนานเท่าใด จึงจะถูกเลือก

เงินน้ อยสุด ( บาท )
เงินมากสุด ( บาท )

หมายถึง ค่าบริการการใช้ โทรศัพท์ อย่างน้ อยเท่าใด จึงจะถูกเลือก
หมายถึง ค่าบริการการใช้ โทรศัพท์ อย่างมากเท่าใด จึงจะถูกเลือก

Authorize/Account เป็ นความสามารถพิเศษในการเรียกดูข้อมูลสาหรับรุ่น Professional
- การโทรปกติ
การเลือกข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ เฉพาะที่ไม่ได้ ใช้ Authorize/Account
- ตัวเองเป็ นคนโทร การเลือกข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ เฉพาะเจ้ าของ Authorize/Account ที่เป็ นคนโทร
- คนอื่นเป็ นคนโทร ตรวจสอบการใช้ โทรศัพท์ ตามหัวเครื่องโทรศัพท์ต่าง ๆ ที่มีการใช้ Authorize/Account
แสดงเฉพาะเบอร์โทรออก การเลือกข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์เฉพาะเบอร์โทรที่ข้ นึ ต้ น ซึ่งกาหนดไว้ ได้ พร้ อมๆ กัน
สูงสุด 8 เบอร์โทรขึ้นต้ น
สัพพันธ์กบั เป็ นการเลือกความสัมพันธ์ ระหว่าง ( เลขหมายภายใน / สายนอก / กลุ่มเบอร์ปลายทาง )
เช่น ต้องการทารายงาน เฉพาะที่เกี่ยวกับสายนอกส่วนกลาง ( บางสายนอก ) ทาได้โดยเลือก
หน่วยงาน หรือ เลขหมายภานในที่ตอ้ งการ และกาหนดให้สพั พันธ์กนั สายนอกที่เราเลือกไว้
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2.4

สรุปรายงานการใช้โทรศัพท์

สรุปรายงานปริมาณการใช้ โทรศัพท์ (Summary Report ) ของ หน่วยงาน, เลขหมายภายใน, สายนอก และ
กลุ่มเบอร์ปลายงาน สามารถสรุปการใช้ โทรศัพท์ โดยแยกหรือรวมในการแสดงรายการ สรุปจานวนครั้งที่โทรไม่ติด ,
สรุปจานวนครั้งที่โทรติด, สรุปจานวนระยะเวลาการโทร และสรุปค่าบริการการใช้ โทรศัพท์

หน่วยงาน
เลขหมายภายใน

สรุปจานวนครั้งที่โทรไม่ติด
สรุปจานวนครั้งที่โทรติด

สายนอก

สรุปจานวนระยะเวลาการโทร

กลุ่มเบอร์ปลายทาง

สรุปค่าบริการการใช้ โทรศัพท์

กด Enter หรือ กด Mouse ปุ่ มซ้ ายพร้ อม ๆ กัน 2 ครั้ง จะปรากฏดังรูป

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

แสดงข้อมูล

สามารถเลือกรายการหลักที่ต้องการแสดง ซึ่งมีผลต่อการจัดเรียงรายการ และเลือกรายการย่อยได้ อีก
3 รายการ รวมทั้งสามารถกาหนดค่าน้ อยที่สุดของแต่ละรายการ คือ
- สรุปจานวนครั้งที่โทรไม่ติด
- สรุปจานวนครั้งที่โทรติด
- สรุปจานวนระยะเวลาการโทร
- สรุปค่าบริการการใช้ โทรศัพท์

Percent

จะเริ่มทาเมื่อต้ องการ Percent Report
- ปกติ
คือ การแสดงรายการเฉพาะที่ถูกกาหนด ด้ วยการ “แสดงข้อมูล”
- ท.ศ.ท & ก.ศ.ท คือ การรวมรายการออกเป็ นลักษณะของ ท.ศ.ท และ ก.ศ.ท
- Item Percent คือ แสดงการเทียบ Percent ของแต่ละรายการ
- Sum Percent คือ แสดงการเทียบ Percent ของผลรวมของทุกรายการ

เรียงตาม

โปรแกรมสามารถจัดเรียงรายการได้ 3 รูปแบบ คือ
- ปกติ
คือ การจัดเรียงตามการจัดเรียงของ หน่วยงาน, เลขหมายภายใน,
สายนอก และกลุ่มเบอร์ปลายทาง ที่เคยมีการกาหนดไว้
- มาก -> น้ อย คือ การจัดเรียงรายการเปรียบเทียบ จากค่ามากไปหาค่าน้ อย
- น้ อย -> มาก คือ การจัดเรียงรายการเปรียบเทียบ จากค่าน้ อยไปหาค่ามาก
- แสดงชื่อเต็ม คือ การแสดงทั้งชื่อและหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน

จะให้กรณีการทารายงานของหน่วยงานเท่านั้น
- ปกติ คือ การแสดงรายงาน แตกย่อยของแต่ละหน่วยงาน จนถึงเลขหมายภายใน
- หน่วยย่อย
คือ การแสดงรายงาน เฉพาะหน่วยงานที่เล็กที่สุด (ไม่มีหน่วยย่อยอีก )
- เฉพาะสมาชิก คือ การแสดงรายงาน เฉพาะหน่วยงานหรือเลขหมายภายในที่เป็ นสมาชิก
- ยอดรวมทั้งหมด คือ การแสดงรายงาน ตามหน่วยงานที่ถูกเลือกไว้
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ตัวอย่างที่ 1. Summary Report for Organization
1. กาหนดขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )
2. เลือก Organization หรือ หน่วยงาน โดยกดรูป

แล้ วเลือกหน่วยงานที่ต้องการ

3. ทารายงาน สรุปการใช้ โทรศัพท์ โดยกดรูป
4. เรียงลาดับจาก มาก->น้อย และให้ แสดงรายการ ท.ศ.ท & ก.ส.ท

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

แสดงข้ อความ
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แสดงกราฟเส้ น

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

แสดงกราฟแท่ง
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ตัวอย่างที่ 2. Allocation Summary Report for Organization
จากการรวบรวมของโปรแกรม การโทรภายในประเทศ 75,995.50 บาท และการโทรต่างประเทศ
196,137.00 บาท แต่ผลของบิลองค์การและการสื่อสารแห่งประเทศไทย รวมค่าบริการรายเดือน และค่าเสือมอุปกรณ์
จึงต้ องการรวมค่าบริการใหม่ ให้ การโทรภายในประเทศ 80,000.00 บาท และการโทรต่างประเทศ 200,000.00 บาท
โดยเราต้ องกาหนดให้ โปรแกรมเฉลี่ยค่าบริการโทรศัพท์ โดยการทาเครื่องหมาย ✓ เฉลี่ยค่าโทรศัพท์
การเฉลี่ยการคิดค่าบริการโทรศัพท์
− จะเริ่มทาเมื่อเลือก ✓ เฉลี่ยค่าโทรศัพท์
− ภาษี เป็ นการแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น -10% หมายถึงค่าโทรศัพท์รวมภาษี +10% ไม่รวมภาษี
− ขอคืน เป็ นการแสดงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ เช่น ธนาคารขอคืนได้ 11.5 %

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

แสดงการเฉลีย่ ค่าบริการการใช้โทรศัพท์

การเฉลี่ยการคิดค่าบริการโทรศัพท์ จะเป็ นการคิดจากยอดทั้งหมด เช่น ค่าโทรศัพท์ ก.ส.ท จานวนเงินทั้งหมด
ที่โปรแกรมรวบรวมได้ 196,137 บาท โดยเป็ นของ Natural/BUSUNEES 44,628 บาท
แต่หากบิลของ ก.ส.ท
มียอดเงิน 200,000 บาท ดังนั้นหน่วยงาน Natural/BUSUNEES จะมีค่าโทรศัพท์เป็ น 45,506.97 บาท เมื่อเทียบ
กับบิลของ ก.ส.ท.
ก.ส.ท.
ก.ส.ท.

196,137 บาท เป็ นของ Natural/BUSUNEES
200,000 บาท เป็ นของ Natural/BUSUNEES

44,628
( 44,628 * 200,000 ) / 196137

ดังนั้น Natural/BUSUNEES จะมีค่าโทรศัพท์เทียบกับบิลของ ก.ส.ท. = 45,506.97 บาท
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ตัวอย่างที่ 3. Summary Report for Extension
1. กาขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )
2. เลือก Extension โดยกดรูป

แล้ วเลือก เลขหมายภายใน หรือผู้ใช้ โทรศัพท์ ที่ต้องการ

3. ทารายงาน สรุปการใช้ โทรศัพท์ โดยกดรูป
4. กาหนดการนาเสนอเฉพาะ Extension ที่ค่าบริการโทรศัพท์เกินกว่า 700 บาท

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

กาหนดให้แสดงเฉพาะ การโทรในจังหวัด, มือถือ, ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
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กด Shift + Enter เพื่อขยายความกว้างของแต่ละรายการ

กาหนดไม่ให้ แสดง การโทรในจังหวัด และแสดงชื่อเต็มของ Extension

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

แสดงแยกตาม TRUNK ท.ศ.ท. & ก.ส.ท. และแสดงจานวนครั้ง, จานวนเวลา, จานวนเงิน
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แสดง Dial Group ( กลุ่มเบอร์ปลายทาง )

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

2.5 แสดงรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ / วิเคราะห์การหมุน
การแสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ ( Detail Report ) และวิเคราะห์การหมุน ( Dial Report )
ของ หน่วยงาน, เลขหมายภายใน, สายนอก และกลุ่มเบอร์ปลายทาง จะแสดงทีละหน่วยงาน หรือเลขหมาย
แต่ถ้าเราต้ องการแสดงกลุ่มหรือเลขหมายอื่น ก่อนหน้ า หรือถัดไป สามารถทาได้ โดย
- ถ้ าต้ องการแสดงรายละเอียดการโทรของกลุ่มหรือหมายเลขก่อนหน้ านี้ ให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
- แต่ถ้าหากท่านต้ องการ แสดงหน่วยงานถัดไปหรือหมายเลขถัดไปอีกให้ กด Ctrl + → หรือ กดรูป

แสดงการโทรภายใน
หน่วยงาน
เลขหมายภายใน
สายนอก
กลุ่มเบอร์ปลายทาง

แสดงการโทรเข้ า
แสดงการโทรในพื้นที่
แสดงการโทรมือถือ
แสดงการโทรต่างจังหวัด
แสดงการโทรต่างประเทศ
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ตัวอย่างที่ 4. การแสดงรายละเอียด/วิเคราะห์การหมุน ของหน่วยงาน

คาสั่ง : กดรูป

และกดรูป

หรือ

1. กาหนดขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )

2. กดรูป

แล้ วเลือกหน่วยงานที่ต้องการแสดงรายละเอียด

3. กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F2 สาหรับแสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ เช่นของหน่วยงาน Natural/Admin
จะแสดงการเรียงตามลาดับการโทรว่า โทรไปที่ไหน เวลาใด ใช้ เวลาโทรทั้งหมดเท่าไร ?
หรือ

กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F3 สาหรับแสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ เช่นของหน่วยงาน Natural/Admin
จะแสดงเรียงตามลาดับเบอร์โทรแต่ละเบอร์ว่า โทรทั้งหมดกี่ครั้ง ระยะเวลารวมที่ใช้ และยอดรวมค่าบริการโทรศัพท์

4. ถ้ าต้ องการแสดงรายละเอียดการโทรของกลุ่มหรือหมายเลขก่อนหน้ านี้ ให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
แต่ถ้าหากท่านต้ องการ แสดงหน่วยงานถัดไปหรือหมายเลขถัดไปอีกให้ กด Ctrl + → หรือ กดรูป
เฉพาะที่เคยถูกเลือกไว้ เท่านั้น

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

( แสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ )

( แสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ )
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ตัวอย่างที่ 5. การแสดงรายละเอียด/วิเคราะห์การหมุน ของผูใ้ ช้โทรศัพท์ หรือเลขหมายภายใน

คาสั่ง : กดรูป

และกดรูป

หรือ

1. กาหนดขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )

2. กดรูป

แล้ วเลือกผู้ใช้ โทรศัพท์ หรือเลขหมายภายใน ที่ต้องการแสดงรายละเอียด

2. กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F2 สาหรับแสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ เช่น เลขหมายภายใน
1701 TAWATCHAI จะแสดงการเรียงตามลาดับการโทรว่า โทรไปที่ไหน เวลาใด ใช้ เวลาโทรทั้งหมดเท่าไร ?
หรือ

3. กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F3 สาหรับแสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ เช่น เลขหมายภายใน
1701 TAWATCHAI จะแสดงเรียงตามลาดับเบอร์โทรแต่ละเบอร์ว่า โทรทั้งหมดกี่ครั้ง ระยะเวลารวมที่ใช้
และยอดรวมค่าบริการโทรศัพท์
4. ถ้ าต้ องการแสดงรายละเอียดการโทรของเลขหมายภายในก่อนหน้ านี้ ให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
แต่ถ้าหากท่านต้ องการ แสดงเลขหมายภายในถัดไปอีกให้ กด Ctrl + → หรือ กดรูป
เฉพาะที่เคยถูกเลือกไว้ เท่านั้น

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

( แสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ )

( แสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ )
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ตัวอย่างที่ 6. การแสดงรายละเอียด/วิเคราะห์การหมุน ของสายนอก

คาสั่ง : กดรูป

และกดรูป

หรือ

1. กาหนดขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )

2. กดรูป

แล้ วเลือกสายนอก ที่ต้องการแสดงรายละเอียด

3. กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F2 สาหรับแสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ เช่น สายนอกเบอร์
931-4957 จะแสดงการเรียงตามลาดับการโทรว่า โทรไปที่ไหน เวลาใด ใช้ เวลาโทรทั้งหมดเท่าไร ?
หรือ

กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F3 สาหรับแสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ เช่น สายนอกเบอร์
931-4957 จะแสดงเรียงตามลาดับเบอร์โทรแต่ละเบอร์ว่า โทรทั้งหมดกี่ครั้ง ระยะเวลารวมที่ใช้
และยอดรวมค่าบริการโทรศัพท์

4. ถ้ าต้ องการแสดงรายละเอียดการโทรของเลขหมายภายในก่อนหน้ านี้ ให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
แต่ถ้าหากท่านต้ องการ แสดงเลขหมายภายในถัดไปอีกให้ กด Ctrl + → หรือ กดรูป
เฉพาะที่เคยถูกเลือกไว้ เท่านั้น

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

( แสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ )

( แสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ )
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ตัวอย่างที่ 7. การแสดงรายละเอียด/วิเคราะห์การหมุน ของกลุ่มเบอร์ปลายทาง ( Dial Group )

คาสั่ง : กดรูป

และกดรูป

หรือ

1. กาหนดขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )

2. กดรูป

แล้ วเลือก กลุ่มเบอร์ปลายทาง ( Dial Group ) ที่ต้องการแสดงรายละเอียด

3. กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F2 สาหรับแสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ เช่น สายนอกเบอร์
931-4957 จะแสดงการเรียงตามลาดับการโทรว่า โทรไปที่ไหน เวลาใด ใช้ เวลาโทรทั้งหมดเท่าไร ?
หรือ

กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F3 สาหรับแสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ เช่น สายนอกเบอร์
931-4957 จะแสดงเรียงตามลาดับเบอร์โทรแต่ละเบอร์ว่า โทรทั้งหมดกี่ครั้ง ระยะเวลารวมที่ใช้
และยอดรวมค่าบริการโทรศัพท์

4. ถ้ าต้ องการแสดงรายละเอียดการโทรของเลขหมายภายในก่อนหน้ านี้ ให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
แต่ถ้าหากท่านต้ องการ แสดงเลขหมายภายในถัดไปอีกให้ กด Ctrl + → หรือ กดรูป
เฉพาะที่เคยถูกเลือกไว้ เท่านั้น

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

( แสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ )

( แสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ )
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( แสดงกราฟเส้น วิเคราะห์การหมุนเบอร์ )

( แสดงกราฟแท่ง วิเคราะห์การหมุนเบอร์ )

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

2.5.1 รูปแบบการแสดงรายละเอียดการใช้โทรศัพท์

โดยกด

หรือ

ใหม่อีกครั้ง หรือกด Shift + Enter แล้ วใช้ Mouse เลือกหน้ า ( Page ) ที่ต้องการ

Telephone Page
เป็ นการเลือกรายการที่เราต้ องการให้ แสดงในรายงานรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ และสามารถกาหนด
ความกว้ างของรายการ ( จานวนตัวอักษร )

Summary Page
เป็ นการเลือกรายการที่เราต้ องการให้ แสดงในรายงานรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ (ในส่วนของการสรุป
ท้ายรายงาน) และสามารถกาหนดความกว้ างของรายการ ( จานวนตัวอักษร )

Form Page
เป็ นการจัดเรียงรายการในรายงานใหม่ โดยสามารถกาหนดรูปแบบรายงานได้ พร้ อมกัน 4 รูปแบบ
โดยผู้ใช้ สามารถเลือกแบบใด แบบหนึ่ง ในขณะทารายงาน

รายละเอียดการใช้ โทรศัพท์
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2.5.2 การจัดเรียงรายงาน
1. การกาหนดรูปแบบการจัดเรียง
- กาหนดให้ จัดเรียง จากน้ อยไปมาก หรือจากมากไปน้ อย
- แบบของข้ อมูล ที่ให้ เรียงลาดับมี 10 แบบให้ เลือกคือ เรียงตามเวลาวางหู, เวลาเริ่มโทร, ค่าโทรศัพท์,
เวลาที่ใช้ โทร, กลุ่มเบอร์โทรปลายทาง, สายนอก, หมายเลขเครื่อง,Authorize/Account, Access Code,
เบอร์โทรออก หลังจากเลือกเรียบร้ อยแล้ วก็กด ตกลง
ตัวอย่างการทารูปแบบการจัดเรียง กาหนดให้ จัดเรียงลาดับความสาคัญของข้ อมูล
ลาดับที่ 1 ------------------ เรียงลาดับตามหมายเลขเครื่อง
ลาดับที่ 2 ------------------ เรียงลาดับเวลาเวลาเริ่มโทร
ลาดับที่ 3 ------------------ เรียงลาดับเวลาที่ใช้ โทร

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

ตัวอย่าง : รูปแบบการจัดเรียง

2. คุณสมบัติของข้อมูล ( Zoom Record )
ต้ องการกาหนด คุณสมบัติของข้ อมูล ( Zoom Record ) ใช้ Mouse กดไปที่ช่องคุณสมบัติของข้ อมูล
2.1 เริ่มจากวันเวลา เป็ นลักษะเวลาในการขอดูข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ เราจะใช้ เวลาเป็ นตัวกาหนด
- ตามการกาหนด สามารถดูเวลาตามความต้ องการที่จะกาหนดของผู้ใช้ เองได้
- จากวันที่เข้าพัก ดูยอดค่าบริการทั้งหมดให้ เริ่มจากวันที่ลูกค้ าเข้ าพัก หรือ เช็คอิน
( สาหรับโรงแรม โรงพยาบาล และอพาร์ทเม้ นท์ )
- ยอดค้างชาระ เริ่มจากวันที่ค้างชาระ ( สาหรับ โรงแรม โรงพยาบาล และอพาร์ทเม้ นท์ )

2.2 ระหว่างช่ วงเวลา เป็ นการระบุเวลาเป็ น ชั่วโมง:นาที:วินาที เช่นต้ องการให้ แสดงข้ อมูลระหว่าง
เวลา 17:30:00 จนถึง 08.00:00 ของทุกวัน
2.3 การโอนสาย บางครั้งมีการพูดคุยเสร็จแล้ วต้ องการคุยกับคนอื่นอีก โดยไม่ต้องโทรเข้ ามาใหม่
จะใช้ วิธีการโอนสายให้ คิดจาก
- การโทรปรกติ คือการใช้ โทรศัพท์ในการโทรเข้ าและโทรออก โดยที่ไม่มีการโอนสาย
- เริ่มโอนสาย เป็ นการใช้ โทรศัพท์เป็ นผู้เริ่มโอนสาย ให้ กับผู้อ่นื เป็ นคนแรก
- การโอนสายครั้งถัดมา เป็ นการใช้ โทรศัพท์ อันเนื่องมาจากการรับสายซึ่งผู้อ่นื โอนมาให้
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2.4 ขอบเขตของข้อมูล
เป็ นการกาหนดขอบเขตในการแสดงข้ อมูลเป็ นเวลาและจานวนเงินให้ แสดงเฉพาะข้ อมูลตั้งแต่น้อยสุด -มากสุด
เวลา

น้ อยสุด (นน:วว) - แสดงข้ อมูลเวลา ที่ใช้ สายน้ อยสุด 00:10 (10 วินาที)
มากสุด
- แสดงข้ อมูลเวลา ที่ใช้ สายมากสุด 300:00 (5 ชั่วโมง)

จานวนเงิน

น้ อยสุด (บาท) - แสดงข้ อมูลคิด เป็ นเงินน้ อยสุด
3.00
มากสุด
- แสดงข้ อมูลคิด เป็ นเงินมากสุด 10,000

บาท
บาท

2.5 Authorize / Account เป็ นความสามารถพิเศษในการเรียกดูข้อมูลสาหรับรุ่น Professional
การโทรปกติ
แสดงข้ อมูลการโทรปกติ หรือเจ้ าของ Authorize/Account โทรที่เครื่องของตนเอง
ตัวเองเป็ นคนโทร แสดงข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ ซึ่งเจ้ าของ Authorize/Account ไปโทรตามเครื่องต่างๆ
คนอื่นเป็ นคนโทร แสดงข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ ซึ่งเจ้ าของ Authorize/Account ต่างๆ มาโทรที่เครื่องนี้
2.6 แสดงเฉพาะเบอร์โทรออก
เป็ นการค้ นหาเบอร์โทร หรือกาหนดให้ แสดงเบอร์โทรออก บางเบอร์ที่ต้องการให้ แสดง ได้ พร้ อมๆ กัน สูงสุดถึงครั้งละ
8 เลขหมาย เช่น ให้ ค้นหาเบอร์น่าสงสัยว่าในบิลค่าโทรศัพท์สูงมาก พิมพ์เบอร์ที่ต้องการรู้ สามารถทาได้ เลยทันที โปรแกรมจะ
แสดงเบอร์และรายละเอียดการโทรขึ้นหน้ าจอ เป็ นต้ น

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

ตัวอย่าง ต้ องการให้ แสดงเบอร์โทรออก ที่ข้ นึ ต้ นด้ วย 391, 256,0193, 00165, 00181, 00188,00149,005
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2.6 วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์ ( Traffic Report ) ของของ หน่วยงาน, เลขหมายภายใน, สายนอก
และกลุ่มเบอร์ปลายทาง จะแสดงทีละหน่วยงาน หรือเลขหมาย แต่ถ้าเราต้ องการแสดงหน่วยงาน หรือเลขหมายอื่น
ก่อนหน้ า หรือถัดไป สามารถทาได้ โดย
- ถ้ าต้ องการแสดงรายละเอียดการโทรของกลุ่มหรือหมายเลขก่อนหน้ านี้ ให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
- แต่ถ้าหากท่านต้ องการ แสดงหน่วยงานถัดไปหรือหมายเลขถัดไปอีกให้ กด Ctrl + → หรือ กดรูป
แสดงการโทรภายใน
หน่วยงาน

แสดงการโทรเข้ า

เลขหมายภายใน

แสดงการโทรในพื้นที่

สายนอก

แสดงการโทรมือถือ

กลุ่มเบอร์ปลายทาง

แสดงการโทรต่างจังหวัด
แสดงการโทรต่างประเทศ

เทียบกับ
- ระยะเวลาที่ใช้ โทรศัพท์
- ช่วงเวลาที่ใช้ โทรศัพท์
- วันของสัปดาห์
- ช่วงวันที่ใช้ โทรศัพท์

- จานวนครั้งที่โทรไม่ติด
- จานวนครั้งที่โทรติด
- จานวนนาทีที่ใช้
- จานวนเงินค่าบริการโทรศัพท์

ข้ อความ/กราฟเส้ น/กราฟแท่ง

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

กด Enter หรือ กด Mouse ปุ่ มซ้ ายพร้ อม ๆ กัน 2 ครั้ง จะปรากฏดังรูป

กด Shift + Enter จะปรากฏดังรูป
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ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์
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ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์
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ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์
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ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์
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RATE CODE ของจังหวัด ที่ตอ้ งใช้ในการติดตั้งโปรแกรม Natural Billing
รหัส
02
032

034

035

036

037

จังหวัด
กรุงเทพฯ
เพชรบุรี

ราชบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี
อยุธยา
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
นครนายก

038

ชลบุรี
ระยอง

039
042

ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
ตราด
อุดรธานี
หนองบัวลาภู
หนองคาย
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
เลย

รหัสพื้ นที่
THAI-BKK
THAI-PBI
THAI-RBR
THAI-PKN
THAI-NPT
THAI-SKN
THAI-SKM
THAI-KRI
THAI-AYA
THAI-SPB
THAI-ATG
THAI-SRI
THAI-LRI
THAI-SBR
THAI-PRI
THAI-SKE
THAI-NYK
THAI-CBI
THAI-RYG
THAI-CCO
THAI-CTI
THAI-TRT
THAI-UDN
THAI-NBL
THAI-NKI
THAI-NPM
THAI-MDH
THAI-SNK
THAI-LEI

รหัสเต็ม
THAI.1.1
THAI.1.2.1
THAI.1.2.2
THAI.1.2.3
THAI.1.3.1
THAI.1.3.2
THAI.1.3.3
THAI.1.3.4
THAI.1.4.1
THAI.1.4.2
THAI.1.4.3
THAI.1.5.1
THAI.1.5.2
THAI.1.5.3
THAI.1.6.1
THAI.1.6.2
THAI.1.6.3
THAI.1.7.1
THAI.1.7.2
THAI.1.7.3
THAI.1.8.1
THAI.1.8.2
THAI.2.1.1
THAI.2.1.2
THAI.2.1.3
THAI.2.1.4
THAI.2.1.5
THAI.2.1.6
THAI.2.1.7

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

RATE CODE ของจังหวัด ที่ตอ้ งใช้ในการติดตั้งโปรแกรม Natural Billing
รหัส
043

จังหวัด
ขอนแก่น
มหาสารคาม

044

045

053

054

ร้ อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
อุบลราชธานี
อานาจเจริญ
ยโสธร
ศรีสะเกษ
เชียงใหม่
ลาพูน
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
ลาปาง

แพร่
น่าน
พะเยา

055

056

http://www.natural.co.th

พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
กาแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
อุทยั ธานี
ชัยนาท
เพชรบูรณ์
พิจิตร

รหัสพื้ นที่
THAI-KKN
THAI-MKM
THAI-RET
THAI-KSN
THAI-NMA
THAI-CPM
THAI-BRM
THAI-SRM
THAI-UBN
THAI-ANJ
THAI-YST
THAI-SSK
THAI-CMI
THAI-LPN
THAI-MSN
THAI-CRI
THAI-LPG
THAI-PRE
THAI-NAN
THAI-PYO
THAI-PLK
THAI-UTT
THAISTI
THAI-KPI
THAI-TAK
THAI-NSN
THAI-UTI
THAI-CNT
THAI-PBN
THAI-PCT

รหัสเต็ม
THAI.2.2.1
THAI.2.2.2
THAI.2.2.3
THAI.2.2.4
THAI.3.1.1
THAI.3.1.2
THAI.3.1.3
THAI.3.1.4
THAI.3.2.1
THAI.3.2.2
THAI.3.2.3
THAI.3.2.4
THAI.4.1.1
THAI.4.1.2
THAI.4.1.3
THAI.4.1.4
THAI.4.2.1
THAI.4.2.2
THAI.4.2.3
THAI.4.2.4
THAI.5.1.1
THAI.5.1.2
THAI.5.1.3
THAI.5.1.4
THAI.5.1.5
THAI.5.2.1
THAI.5.2.2
THAI.5.2.3
THAI.5.2.4
THAI.5.2.5

Natural Billing

RATE CODE ของจังหวัด ที่ตอ้ งใช้ในการติดตั้งโปรแกรม Natural Billing
รหัส
073

จังหวัด
ยะลา
ปัตตานี

074

075

076
077

นราธิวาส
สงขลา
สตูล
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
ตรัง
กระบี่
ภูเก็ต
พังงา
สุราษฏร์ธานี
ระนอง
ชุมพร

รหัสพื้ นที่
THAI-YLA
THAI-PTN
THAI-NWT
THAI-SKA
THAI-STN
THAI-PLG
THAI-NRT
THAI-TRG
THAI-KBI
THAI-PKT
THAI-PNA
THAI-SNI
THAI-RNG
THAI-CPN

รหัสเต็ม
THAI.7.1.1
THAI.7.1.2
THAI.7.1.3
THAI.7.2.1
THAI.7.2.2
THAI.7.2.3
THAI.6.1.1
THAI.6.1.2
THAI.6.1.3
THAI.6.2.1
THAI.6.2.2
THAI.6.3.1
THAI.6.3.2
THAI.6.3.3

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย มีสูตรการคิดค่าบริการโทรศัพท์ ให้ ประชาชนเลือกทั้งหมด 2 สูตร
THAI-TOT.1
THAI-TOT.2

จ่าย 100 บาท/เดือน ค่าบริการการโทรทางไกลสูงสุด 9 บาท / นาที
จ่าย 200 บาท/เดือน ค่าบริการการโทรทั่วไทย 2 บาท / นาที

และมีการนาระบบโทรศัพท์มือถือมาใส่ต้ สู าขา จะเป็ นการคิดค่าบริการโทรศัพท์มือถือ
THAI-TRUE.1 ค่าบริการการโทรทั่วไทย 1 บาท / นาที
THAI-TRUE.2 ค่าบริการการโทรทั่วไทย 2 บาท / นาที
THAI-DTAC
THAI-AIS

ค่าบริการการโทรทั่วไทย 2 บาท / นาที
ค่าบริการการโทรภายใน AIS 1 บาท / นาที นอกนั้น 1.3 บาท / นาที

*** สาหรับผู้ ใช้ Dial Group ( กลุ่มเบอร์ปลายทาง ) สามารถใช้ หลักการหน้ า 40 ได้

