Run-On Microsoft Windows XP, 2003, 2008, Vista, 7 & 8
Backup Service @ http://www.facebook.com/NaturalTechnology

ตรวจสอบการโทรเข้า และแสดงเบอร์ตน้ ทาง สำหรับเบอร์ DID หรือ ISDN
ระบบเดียวที่ ตรวจสอบการโอนสาย จำกใครโอนไปหำใคร ( ภำยใน, โทรเข้ ำ และโทรออก )
รองรับ MULTI-RATE ( คิดค่ำบริกำรแยกตำม TRUNK และ ACCESS CODE, แยกตามผูใ้ ห้บริการ )

พัฒนำด้ วย Microsoft Visual C/C++
คำนวณ ค่ำบริกำรโทรศัพท์ …ดังใจปรารถนา
เพิ่ ม ความถูกต้อง ของข้ อมูลด้ วย Line Reverse เทียม
รำยแรก พัฒนำโปรแกรมแสดงผล 2 ภำษำ ( ไทย-English )
ระบบทำงำนเร็วกว่ำ โปรแกรมที่ พัฒนำด้ วย xBase 100 – 1,000 เท่ำ
รองรับปริมำณกำรใช้ โทรศัพท์ (TRAFFIC) ได้ ถึง 10 ล้ ำนเรคคอร์ด / เดือน

จัดพิมพ์ : พฤษภาคม 2555

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ห้ ามการลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่ งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้
นอกจากจะได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าของลิขสิทธิ์

ดูแลการจัดจาหน่าย

ดูแลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท จินนี่ ซอฟท์ จากัด
JiniSoft Corporation Limited

Natural & JiniSoft Corporation
JiniSoft/Natural ถือกาเนิดมาจากความรักในงานวิจัย และสนุกกับความท้าทายของเทคโนโลยี
ซึ่ งตลอดระยะเวลา เราได้ พิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่า “ถ้าคนต่างชาติมีความสามารถที่จะทาได้ คนไทยก็สามารถ
ที่จะทาได้เช่นเดียวกัน หรือบางครัง้ อาจทาได้ดีกว่า”
ปี 2532
ปี 2534
ปี 2537
ปี 2545

เราได้ พัฒนาตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ขนาด 2,000 Extension
ได้ สาเร็จเป็ นรายแรกของประเทศไทย
เราได้ พัฒนา DSP Chip ที่ มีความเร็วถึง 5 MHz บนเทคโนโลยี 3 ไมครอน
เราได้ พัฒนา DataBase สาหรับ Telephone Billing ที่ เร็วที่ สดุ ในโลก
เราได้ พัฒนา MediaBase สาหรับ E-Commerce ที่ มีต้นทุนตา่ ที่ สุดในโลก

JiniSoft ไม่ได้ ต้งั อยู่บนกฎเกณฑ์ของการทาธุรกิจ โดยหลายปี มานี้ JiniSoft ได้ สัมผัสการตลาด
แบบยั่งยืนและถาวร ซึ่ งหมายถึงการทาให้ ลูกค้ า และผู้ขายมีความสุข ซึ่ งก้ าวต่อไปของ JiniSoft ก็คือการ
มีส่วนร่วมที่ จะทาให้ คนเอเชีย สามารถที่ จะก้าวเข้าสู่เวทีการค้าเสรีบน Internet ตามข้อบังคับของ WTO
ในปี ค.ศ. 2004 ที่มีตน้ ทุนต่าที่สดุ
นับจากปี 2540 เป็ นต้ นมา ด้ วยความเชื่ อมั่นและการสนับสนุนของลูกค้ า ทาให้ JiniSoft มีรายได้
และเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาระบบ E-Commerce ได้ ในขณะที่ สภาวะเศรษฐกิจกาลังตกตา่ ซึ่ งมาถึง
ณ วันนี้ระบบ E-Commerce ของ JiniSoft กาลังเริ่ มขึ้น โดยที่ ลูกค้ าหรือผู้ใช้ โปรแกรม JiniSoft สามารถ
Upgrade เข้ าสู่ยุคการเริ่ มต้ นของระบบ E-Commerce และนับจากนี้ไปเราจะต้ องทางานหนักในการสร้ าง
ระบบ E-Commerce เพื่ อย้าย Office ขึ้นสู่ระบบ Internet ( MOVE OFFICE TO INTERNET ) ได้
พวกเราจึงหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่าจะได้ รับความเชื่ อมั่นและการสนับสนุนจากลูกค้ าตลอดไป เพื่ อที่ จะ
ได้ มีเงินทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ อคนไทยและคนเอเชียต่อไป

ด้ วยความเคารพอย่างสูง
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1 แนะนำระบบ
1.1 วัตถุประสงค์ของระบบ
Natural Billing เป็ นโปรแกรม Telephone Billing, Control, Traffic สำหรับระบบโทรศัพท์ขนำดใหญ่
ที่ ถูกออกแบบมำเพื่ อรองรับปริมำณกำรใช้ โทรศัพท์ขนำด 25,000 ถึง 100,000 เรคคอร์ด / ชัว่ โมง และมีระบบ
วิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์ว่ำโทรติดจริงหรือไม่ เรียกว่ำ “ระบบ Line Reverse เทียม” เพื่ อให้ ข้อมูลกำรใช้ โทรศัพท์
มีควำมถูกต้ องกับควำมเป็ นจริง และลดกำรโต้ เถียงกับผู้ใช้ โทรศัพท์
กำรพัฒนำโปรแกรม Natural Billing เน้ นกำรพัฒนำเพื่ อกำรรองรับกำรใช้ 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 รปู ภำพใน
กำรสื่ อควำมหมำยแทนกำรใช้ คำสัง่ ใช้ ข้อควำมสองภำษำ ( ไทย-อังกฤษ ) สำหรับกำรใช้ งำนและกำรแสดงผล

1.2 คุณสมบัติทว่ ั ไปของระบบ
1. โปรแกรมใช้ “รูปภำพสื่ อควำมหมำย” แสดงข้ อควำมกำรใช้ งำนและแสดงรำยงำนต่ำงๆ เป็ น 2 ภำษำ
(ไทย - อังกฤษ) ทำให้ ง่ำยต่อกำรเข้ ำใจและใช้ งำน เหมำะสำหรับผู้ไม่เคยใช้ คอมพิวเตอร์ และผู้ชำนำญ
กำรใช้ โปรแกรมบน Microsoft Windows
2. โปรแกรมพัฒนำด้ วย MFC/C++ 32-Bit และเทคนิคพิเศษสำหรับกำรจัดกำรข้ อมูล ทำให้ โปรแกรม
ทำงำนเร็วกว่ำโปรแกรมคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ทว่ั ไปถึง 100 - 1,000 เท่ำ
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 ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ 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 อมูลที่ เข้ ำมำครั้งแรกเองอัตโนมัติ
7. โปรแกรมเตรียม “ระบบสำรองข้อมูลแบบ Automatic” โดยสำมำรถสำรองข้ อมูลบน Disk, Hard Disk
หรือ Tape ขึ้นอยู่กบั ผู้ใช้ จะกำหนด สำมำรถสำรองข้ อมูล Text File ซึ่ งเป็ นข้ อมูลดิบที่ ต้ สู ำขำโทรศัพท์
ส่งมำยัง Computer หรือ Printer หรืออำจจะใช้ ระบบ Backup ของ Microsoft Windows
8. ในกรณีทโี่ ปรแกรมไม่สำมำรถทำงำนได้ โปรแกรมสำมำรถ Backup สำรองข้ อมูล Text File ซึ่ งเป็ นข้ อมูล
ดิบของตู้สำขำโทรศัพท์ แล้ วนำมำคำนวนหรือประมวลผลกำรใช้ โทรศัพท์ใหม่ได้ ในภำยหลัง
9. ระบบทำงำนแบบ Real Time on-line reporting & onquires เมื่ อติดต่อกับตู้สำขำโทรศัพท์ โปรแกรม
สำมำรถคำนวณหรือประมวลผลกำรใช้ โทรศัพท์ แล้ วสำมำรถสัง่ พิมพ์รำยงำนหรือเรียกดูข้อมูลได้ ทนั ที
http://www.natural.co.th
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10. ระบบสำมำรถแก้ ไข Format ข้ อมูลดิบของตู้สำขำโทรศัพท์ หรือระบบกำรติดต่อกับตู้สำขำโทรศัพท์
เมื่ อมีกำรเปลี่ ยนแปลง
11. ระบบสำมำรถทำงำนได้ เองตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีเจ้ ำหน้ ำที่ ควบคุมระบบ ยกเว้ นกรณีทตี่ ้ อง
กำรเปลี่ ยนแปลงระบบ หรือทำรำยงำนกำรใช้ โทรศัพท์ และเมื่ อเกิดปัญหำระบบไฟฟ้ ำขัดข้ องหรือ
ดับลง โปรแกรมจะสำมำรถเริ่ มต้ นทำงำนได้ ใหม่เอง (Starup) เมื่ อระบบไฟฟ้ ำกลับสู่สภำพปกติ
12. กำรเพิ่ มหมำยเลขภำยใน ( Extension ) และสำยนอก ( Trunk ) เองโดยอัตโนมัติ เมื่ อ

ตู้สำขำโทรศัพท์ส่งข้ อมูลกำรใช้ โทรศัพท์ โปรแกรมจะตรวจสอบว่ำมี Extension, Trunk,
Tie Line และ Telnet ติดตั้งอยู่ในโปรแกรมแล้ วหรือไม่ หำกไม่มีโปรแกรมจะเพิ่ มให้ เอง
13. ระบบ Multi-User และกำรป้ องกันกำรใช้ โปรแกรมโดยไม่ได้ รับอนุญำติ เพื่ อควำมปลอด
ภัยของระบบ และกำหนดควำมสำมำรถในกำรใช้ โปรแกรมโดยแบ่งเป็ น ระดับ (Level)
14. รองรับเทคโนโลยี Zero Administration for Windows (ZAW) กำรปรับเปลี่ ยนรำยงำน
หรือ กำหนดเงื่ อนไขกำรทำงำนของโปรแกรม แบบรวมศูนย์ด้วย Admin
15. รองรับระบบ Remote Service ผ่ำน Modem เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภำพกำร 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 ควำมสำมำรถของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และกำรใช้ เวลำในกำรประมวลผลอย่ำงมีประสิทธิ
ภำพสูงสุด และสำมำรถทำงำนพร้อมๆ กับโปรแกรมอื่นๆ บน Windows หรือ Dos on Windows ได้
โดยข้อมูลไม่สูญหำย

1.3 คุณสมบัติของระบบคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์
1. ระบบ Line Reverse เทียม
- กรณีทไี่ ม่ได้ ขอ Line Reverse จำกองค์กำรโทรศัพท์ ระบบจะมีควำมผิดพลำดในกำรตัดสินใจว่ำ
โทรติดหรือไม่ 30-40 % ทำให้ กำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ผดิ พลำดจำกควำมเป็ 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 และ
Organization
4. สำมำรถทำรำยงำนของ Internal, Incoming, Local, Mobile, Long, International, Tie Line, Telnet
5. สำมำรถทำรำยงำนของ กำรโทรไม่ตดิ (Busy), จำนวนครั้ง (Call), เวลำที่ ใช้ (Duration), ค่ำบริกำร
6. โปรแกรมมีควำมอ่อนตัวสูงในกำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ สำมำรถปรับโปรแกรมให้ คำนวณตรงตำมควำม
ต้ องกำรของผู้ใช้ หรือตำมวิธกี ำรคิดค่ำบริกำรขององค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ท.ศ.ท.) ซึ่ งอำจมี
กำรเปลี่ ยนแปลงได้ ในอนำคต โดยโปรแกรมสำมำรถคิดค่ำบริกำร แยกอิสระในแต่ละเบอร์ทโี่ ทรออก
แยกอิสระแต่ละเลขหมำยภำยใน และแยกอิสระตำมประเภทกำรโทร แต่ละประเภทกำรโทรสำมำรถ
กำหนดวิธคี ดิ ค่ำบริกำรได้ 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 เครื่ องใด ) และกำหนดให้ คดิ ค่ำบริกำรโทรศัพท์ว่ำจะคิดที่
Extension ใด หรือให้ คดิ ทั้งหมด โดยแบ่งตำมเวลำที่ ใช้ เนื่ องจำกกำรโอนสำย ผู้รับโอนจะไม่ทรำบ ว่ำเป็ น
กำรโอนสำย ในกรณีโทรเข้ำหรือโทรออก ทำให้เกิดปั ญหำโต้เถียงว่ำไม่ได้โทร
8. โปรแกรมสำมำรถแสดงรำยละเอียด สรุป และแสดงกำรเปรียบเทียบกำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์กบั บิลของ
องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ท.ศ.ท) และกำรสื่ อสำรแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.) ออกทำงจอภำพ
หรือเครื่ องพิมพ์ โดยสำมำรถแสดงรำยงำนกำรใช้ โทรศัพท์ของหมำยเลขภำยใน ขึ้นอยู่กบั กำร Check-in
ถ้ ำชื่ อของผู้ใช้ โทรศัพท์เป็ นภำษำไทย รำยงำนจะแสดงเป็ นภำษำไทย แต่ถ้ำชื่ อของผู้ใช้ โทรศัพท์เป็ น
ภำษำอังกฤษ รำยงำนจะแสดงเป็ นภำษำอังกฤษ และสำมำรถแสดงผลตำมช่วงเวลำ วัน สัปดำห์ เดือน
หรือ อื่ นๆขึ้นอยู่กบั กำรกำหนดช่วงวันเวลำของผู้ใช้
9. ทุกรำยงำนของข้ อมูลโทรศัพท์ โปรแกรมสำมำรถแสดงรำยงำนแยกได้ ท้งั หมด 4 รูปแบบ คือ
- หน่วยงำน เพื่ อตรวจสอบ หรือวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์ แยกตำมฝ่ ำย แผนก ตำมหน่วยงำน
- ภำยใน
เพื่ อควบคุม คิดค่ำบริกำร หรือวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์
- สำยนอก
เปรียบเทียบ “ปริมำณกำรใช้โทรศัพท์กบั บิลของ ท.ศ.ท และ ก.ส.ท.”
และใช้ในกำรตรวจสอบกำรโอนสำย
- กลุ่มเบอร์โทร เพื่ อตรวจสอบ หรือวิเครำะห์ปริมำณกำรใช้ โทรศัพท์ ในกำรโทรไปยัง
ปลำยทำงเช่น วิเครำะห์แยกตำมจังหวัด ตำมประเทศ ตำมกลุ่มเบอร์ลูกค้ ำของ
บริษัทตำมกลุ่มเบอร์ของบริษัทในเครือ และตำมกลุ่มเบอร์ค่แู ข่งทำงธุรกิจของบริษัท

10. รองรับปริมำณกำรใช้โทรศัพท์ (TRAFFIC) ได้ถึง 10 ล้ำนเรคคอร์ด/เดือน
11. สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรใช้โทรศัพท์ได้ถงึ 10,000 ถึง 100,000 เรคคอร์ด/วินำที
12. สำมำรถแสดงรำยงำนต่ำง ๆ ในรูป Graphic Report หรือ Text File เพื่ อไปนำเสนอในรูป
ของ Excel, Word, Lotus ฯลฯ หรือจะนำไปพิมพ์ในรูป Text Mode
1.4 กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย
1. สำมำรถเจำะจงหรือค้ นหำข้ อมูลโทรศัพท์ทตี่ ้ องกำรได้ ( Search & Zoom Record )
2. สำมำรถจัดเรียงข้ อมูลในรำยงำน ตำมรำยกำรที่ ต้องกำรได้ ( Sort Record & Max / Min )
3. สำมำรถกำหนด รหัสพิเศษของสิทธิ์ในกำรใช้ โทรศัพท์ (Password/Authorize/Access/Account Code)
และ เบอร์โทรส่วนตัว ไว้ กบั Extension ปกติ / พิเศษที่ แทนตัวบุคคลเจ้ ำของรหัส หรือเบอร์โทรนั้น ๆ
เพื่อตรวจสอบว่ำบุคคลนั้น ๆ โทรไปเบอร์ไหน หรือเวลำอะไร หรือโทรที่เครื่องใดบ้ำง และตรวจ
สอบว่ำเครื่องนั้น ๆ มีบุคคลใดมำใช้บำ้ ง หรือตรวจสอบว่ำมีใครแอบนำรหัสพิเศษไปใช้ท่ ีใดบ้ำง
กำรกำหนด Extension ของบุคคลแทนรหัส ทำให้ สำมำรถปรับเปลี่ ยนรหัสของบุคคลนั้น ๆ เมื่ อใดก็ได้
โดยไม่มผี ลต่อกำรทำรำยงำนของบุคคลนั้น และทำให้ไม่มีผูใ้ ดรูว้ ่ำ “มีรหัสใดบ้ำงอยู่ในระบบ”
4. สำมำรถบันทึก กลุ่มเบอร์ปลำยทำง ( Dial Group, เบอร์ลูกค้ ำ หรือเบอร์โทรของตัวแทนจำหน่ำย )
เพื่ อใช้ ในกำรแยก ข้ อมูลโทรศัพท์ของรำยงำนรำยระเอียดกำรให้ โทรศัพท์ ว่ำเป็ นเบอร์ส่วนตัว เบอร์งำน
หรือเบอร์โทรทัว่ ไป และสำมำรถทำรำยงำนกำรใช้ โทรศัพท์ของ กลุ่มเบอร์ปลำยทำง นั้น ๆ ได้
5. สำมำรถแสดงรำยงำนสรุปกำรหมุนเบอร์โทร ว่ำแต่ละเบอร์โทร หมุนออกไป ทั้งหมดจำนวนกี่ ครั้ง
เวลำทั้งหมดที่ ใช้ และยอดเงินทั้งหมด เฉลี่ ยประมำณ Traffic ของวัน/เวลำที่ ใช้
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6. วิเครำะห์พฤติกรรมผู้ใช้ โทรศัพท์ เช่น Traffic ที่ ใช้ มำกอยู่ในช่วง 16:00 – 17:00 น. เรำสำมำรถใช้
Zoom Record โดย Zoom เฉพำะ 16:00 – 17:00 น. แล้ วดูรำยงำนสรุปกำรหมุนเบอร์โทร เพื่ อดู
เบอร์โทรที่ หมุนออกมำกที่ สดุ ของช่วงเวลำ 16:00 – 17:00 น. ของเดือนนั้น ๆ
7. สำมำรถ เฉลี่ยค่ำบริกำรกำรใช้โทรศัพท์ ( Allocation Billing ) แต่ละแผนก/ฝ่ ำย/บริษัทในเครือ
เพื่ อให้ เท่ำกับบิลขององค์กำรโทรศัพท์ และกำรสื่ อสำรแห่งประเทศไทย โดยรวมค่ำบริกำรรำยเดือน
และค่ำบำรุงรักษำระบบโทรศัพท์ของหน่วยงำน

1.5

คุณสมบัติของระบบวิเครำะห์ปริมำณกำรใช้โทรศัพท์ ( Telephone Traffic )
1. 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 ที่ ใช้
2. โปรแกรมสำมำรถแยกประเภทของข้ อมูลโทรศัพท์ทจี่ ะวิเครำะห์ได้ เป็ น 4 ลักษณะ คือ
- จำนวนครั้งที่ โทรไม่ตดิ
- จำนวนครั้งที่ โทรติด
- ปริมำณเวลำโดยรวมที่ ใช้
- ยอดเงินโดยรวมที่ ใช้
3. โปรแกรมสำมำรแสดงรูปแบบกำรวิเครำะห์ได้ เป็ น 3 ลักษณะกำรแสดง คือ
- แสดงปริมำณทำงตัวเลข
- แสดงกรำฟเส้ น
- แสดงกรำฟแท่ง
4. โปรแกรมสำมำรถแยกกำรวิเครำะห์ออกเป็ น
- แยกวิเครำะห์แต่ละหน่วยงำน
- แยกวิเครำะห์แต่ละเลขหมำยภำยใน
- แยกวิเครำะห์แต่ละสำยนอก
- แยกวิเครำะห์แต่ละกลุ่มเบอร์ปลำยทำง

1.6

Client/Server on Network
1. Natural Billing รุ่น Enterprise Edition เป็ นกำรทำงำนแบบ File Sharing แบบไม่จำกัด User
2. JiniSoft E-Billing for Java SE 7.0 เป็ นกำรทำงำนแบบ Peer-to-Peer ผ่ำน Internet/Intranet
3. JiniSoft E-Billing for C++/CLI .NET 2005 เป็ นกำรทำงำนแบบ Peer-to-Peer ผ่ำน Internet/Intranet
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1.7 กลุ่มของสินค้ำ Telephone Billin
เนื่ องจำกทำง จินนี่ ซอฟท์ ฯ มีกำรพัฒนำโปรแกรม Natural Billing อย่ำงต่อเนื่ องมำเป็ นเวลำถึง 7 ปี
ทำให้ โปรแกรมมีขนำดใหญ่ และมีควำมสำมำรถเกินกว่ำควำมจำเป็ นในกำรใช้ งำน
ดังนั้น เพื่ อควำมชัดเจนในกำรจัดจำหน่ำย และกำรใช้ งำน จึงแบ่งโปรแกรม Natural Billing ตำมควำม
สำมำรถ ให้ ตรงตำมควำมต้ องกำรของผู้ใช้ แต่ละกลุ่มธุรกิจ

Natural Billing
1. Standard Edition
* เหมำะสำหรับ Office ขนำดกลำง – ใหญ่, โรงแรม และ บริษัทข้ ำมชำติ
* ติดต่อกับตู้สำขำ PABX ได้ ถึง 128 Com.Port พร้ อมกัน
* เป็ นโปรแกรมสองภำษำ ได้ ท้งั ภำษำไทย / ภำษำอังกฤษ
* เฉพำะรุ่น Standard Enterprise ต่อ LAN \ Networking ไม่จำกัด Terminal

2. Professional Edition
* เหมำะสำหรับ Office ขนำดกลำง–ใหญ่, โรงแรม บริษัทข้ ำมชำติ และบริษัทที่ มีสำขำ
* ติดต่อกับตู้สำขำ RS-232 & TCP/IP ( SMDR & PMS) พร้ อมกันไม่จำกัดจำนวน
* เพิ่ ม Auto Slip สำหรับโรงแรม & Auto Print สำหรับพิมพ์ Backup
* เป็ นโปรแกรมสองภำษำ ได้ ท้งั ภำษำไทย / ภำษำอังกฤษ
* เพิ่ มกำรจัดเก็บรำยงำนในรูป Text File, HTML File
* เฉพำะรุ่น Profession Enterprise ต่อ LAN \ Networking ไม่จำกัด Terminal
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ตำรำงแสดงควำมสำมำรถ JiniSoft E-Billing ที่เพิ่มมำจำก Natural Billing
ควำมสำมำรถ
Department
Employee
Extension
Trunk Port
Dial Group
Securtity \ Login
Speed of Networking
Connect with PABX
Graphic User Interface
Application Web Server
Office Application
System Requirement
Multi-PABX \ Multi-Rate
Line Reverse เทียม \ PMS
Tab \ Text \ XHTML
Multi-Language
Multi-Currency
ออกแบบ Report ได้ เอง
ปรับเปลี่ ยน Query ได้ เอง
Process Corporate
XML DataBase Transfer
Multi-RSA
Multi-Security
Online \ Batch Process
Remote Service on Web

JiniSoft E-Billing, Distributed Edition
Java 2 Platform รุ่น 7.0
Microsoft C++/CLI 2005
Full
Full






Unlimited
Unlimited
Human Relation for Security & E-mail
50 Kbps / Client ( Request / Respond with Server )
RS-232 & TCP/IP ( SMDR & PMS ) ไม่จำกัดจำนวน
Java 2 Platform ( J2SE 7.0 )
Microsoft .NET Framework 2.0
Tomcat 7.x / JSP 2.x / Servlet 3.x
IIS 5.0 / ASP.NET 2.0
ebXML, OpenOffice, StarOffice
BizTalk, Microsoft Office
Soralis, Unix, Linux, Mac, Windows
Microsoft Windows XP / Vista / 7














Co-Operating Distributed Company
Import / Export & Web Service Protocol









*** โดยผู้ใช้ โปรแกรมสำมำรถซื้อบริกำร Remote Service on Web ในรำคำ 500 - 2,500 บำท / ชั่วโมง ***
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ตำรำงเปรียบเทียบ
Department
Extension
Trunk Port
Dial Group
Connect with Protocol
Connect with PABX
Networking
Zoom Report
Zoom Record
Multi-PABX \ Multi-Rate
Auto Slip \ Print Backup
Tab \ Text \ XHTML
Multi-Language
DataBase Transfer

Development by

Natural Billing 9.8
Standalone Edition
Client/Server Edition
Standard
Professional
File Sharing





Full



SMDR Protocol

Thai-English
-

Full



SMDR / PMS

RS-232 & TCP/IP
File Sharing ( LAN 10 Mbps )










Thai-English
Thai-English
TEXT
E-mail/HTML

Microsoft Visual C++ 2005

Department

หมำยถึง กำรจัดโครงสร้ ำงขององค์กรไม่จำกัดชั้น เหมือน Subdirectory ของ DOS
เพื่ อทำรำยงำน Department ของ Extension, Trunk, Dial Group

Extension

หมำยถึง เบอร์/เลขหมำยประจำหัวเครื่ องโทรศัพท์ ( Station Number ) หรือ Personal
( Access / Authorize/ Account Code / กลุ่มเบอร์โทรส่วนตัวของพนักงำน )
และ User Login ( กำหนดสิทธิผ้ ทู จี่ ะมำใช้ โปรแกรม )

Trunk Port

หมำยถึง Port สำยนอก ( เช่น DID, ISDN, Mobile, Analog Line, Tie Line, Leased Line ฯลฯ )

Dial Group

หมำยถึง กำรจัดกลุ่มเบอร์ปลำยทำง เช่น กลุ่มเบอร์โทรของลูกค้ ำ, กลุ่มเบอร์โทรของบริษัทในเครือ และ
กลุ่มเบอร์โทรแยกตำม จังหวัด ประเทศ เพื่ อประโยชน์ในกำรตรวจสอบกำรใช้ โทรศัพท์แยกว่ำเป็ น
“เบอร์งำน หรือ เบอร์ส่วนตัว”

Reverse เทียม

หมำยถึง ระบบวิเครำะห์พฤติกรรมผู้ใช้ โทรศัพท์ ตำมทฤษฏีควำมน่ำจะเป็ น เพื่ อช่วยลดควำม ผิดพลำด
ในระบบจับเวลำในกำรคิดค่ำบริกำรกำรใช้ โทรศัพท์แบบเดิม เทียบกับบิลขององค์กำร

Text/HTML

หมำยถึง สำมำรถจัดเก็บรำยงำนในรูปของ Tab File, Text File, HTML File เพื่ อนำไปเสนอในรูป
ของ Excel, Word, Lotus ฯลฯหรือจะนำไปพิมพ์ในรูป Text Mode

http://www.natural.co.th
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ตำรำงสรุปควำมสำมำรถ ระบบกำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์
1. ระบบจัดกำรทัว่ ไป

STD

PRO

กำรใช้ งำนและแสดงรำยงำนสองภำษำ ( ไทย-English )
ระบบเพิ่ มจำนวนเลขหมำยภำยใน และสำยนอก เองโดยอัตโนมัติ
เป็ นโปรแกรม Directory สำหรับกำรค้ นหำชื่ อ หรือเลขหมำยของผู้ใช้ โทรศัพท์
ระบบสำรองข้ อมูล, กำรตรวจสอบข้ อมูล ป้ องกันกำรสูญหำย, แก้ ไข หรือทำลำย
ระบบ Multi-user & ระบบป้ องกันกำรใช้ โปรแกรมโดยไม่ได้ รับอนุญำติ
กำรปรับเปลี่ ยนรำยงำน หรือกำหนดเงื่ อนไขกำรทำงำนของโปรแกรม แบบรวมศูนย์
ทำงำนบน Microsoft Windows 98, ME, XP, 2003 แบบ Multi-tasking & Multi-thread
ตรวจสอบกำรโอนสำย และกำหนดว่ำจะคิดค่ำบริกำรกับ คนแรก คนสุดท้ ำย ฯ








-










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

Easy

-

FULL





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

Easy

-

FULL





6. Line Reverse เทียม
ช่วยลดควำมผิดพลำดค่ำบริกำรโทรศัพท์เทียบกับบิลองค์กำรจำก 30% เหลือ 10 %
ช่วยลดควำมผิดพลำด Call By Call กำรโทรเทียบกับบิลองค์กำรจำก 30 - 40% เหลือ 10%

FULL



FULL
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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
แสดงรำยชื่ อผู้กำลังจะเข้ ำพัก
แสดงรำยชื่ อผู้กำลังพักอำศัย
แสดงรำยชื่ อผู้กำลังจะย้ ำยออก
แสดงรำยชื่ อผู้เคยเข้ ำพัก
สำมำรถตั้งปลุก หรือ ระงับกำรใช้ โทรศัพท์ เมื่ อย้ ำยออก/เกินวงเงินที่ ต้งั ไว้

-

Internet







3. ระบบคิดค่ำบริกำร สำหรับ โรงแรม & อพำร์ทเม้นท์

Easy

FULL

สรุปยอดค้ ำงชำระ
สรุปรำยได้ หรือ ยอดกำรชำระ
แสดงรำยละเอียดยอดค้ ำงชำระ
แสดงรำยละเอียดยอดกำรชำระ
แสดงรำยชื่ อพนักงำนผู้ลงรำยกำร
แสดงรำยชื่ อพนักงำนผู้เรียกเก็บเงิน
*** ตรวจสอบกำรลงรำยกำรค่ำบริกำร ***


-









4. เอกสำรทำงบัญชี

Easy

FULL


-





ใบแจ้งหนี้
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภำษี

http://www.natural.co.th
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1.8 ระบบ Line Reverse เทียม
จำกอดีตถึงปัจจุบนั เรำไม่สำมำรถแก้ ปัญหำในกำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ให้ ตรงกับควำมเป็ นจริงได้
เมื่ อท่ำนยกหูโทรศัพท์ตดั 9 แล้ วหมุนเลขหมำยปลำยทำงที่ ท่ำนต้ องกำรติดต่อ อีกสักครู่หนึ่ งท่ำนก็วำงหู
ผมอยำกจะบอกกับท่ำนว่ำ "ไม่มีระบบโทรศัพท์ใดเลย ที่จะรูว้ ่ำท่ำนโทรติดจริงหรือไม่ หำกท่ำนไม่ได้
ขอ Line Reverse จำกองค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย"
ในกลุ่มนักวิจัยและพัฒนำระบบโทรศัพท์ในเมืองไทย พยำยำมหำวิธใี นกำรที่ จะรู้ให้ ได้ ว่ำท่ำนโทรติด
จริงหรือไม่ จำกควำมพยำยำมครั้งแรกเรำใช้ วิธตี รวจจับสัญญำณ TONE ขององค์กำรโทรศัพท์ แต่ไม่เป็ นผล
เพรำะบำงครั้งไม่มสี ญ
ั ญำณ Tone ขององค์กำรส่งมำ บำงครั้งสัญญำณมำสั้นเกินไปเรำไม่สำมำรถแยกได้ ว่ำ
เป็ นสัญญำณ Ring Backing ( สัญญำณขณะเรียก ) Busy Tone ( สัญญำณสำยไม่ว่ำง ) หรือเสียงพูด
เมษำยน พ.ศ. 2537 มีกำรพัฒนำระบบตรวจสอบเสียงพูด ซึ่ งดีกว่ำกำรตรวจจับสัญญำณ TONE
แต่บำงครั้งเกิดปัญหำ เนื่ องจำกเสียงรบกวนเช่น เสียงเพลง ขณะถือหูรอคนรับโทรศัพท์ เสียงวิทยุแทรกเข้ ำมำ
ในสำยโทรศัพท์ บำงครั้งเกิดจำกวงจรตรวจสอบเสียงพูด เพรำะวงจรที่ ใช้ เป็ นวงจร Analog Filter หำกเกิด
ควำมชื้นหรือควำมร้ อน อุปกรณ์จะเกิดกำรเปลี่ ยนค่ำ อำจทำให้ วงจรทำงำนผิดพลำด หำกใช้ Digital Filter
ต้ นทุนกำรผลิตอำจสูงขึ้นถึง 10 เท่ำ และที่ สำคัญเรำจะไม่ทรำบเลยว่ำอุปกรณ์จะเสียเมื่ อใด
ตุลำคม พ.ศ. 2536 มีระบบวิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์ สำมำรถตรวจสอบได้ ว่ำท่ำนโทรติดจริงหรือไม่
เป็ นผลงำนของควำมพยำยำม จำกประสพกำรณ์กำรทำงำนวิจัยและพัฒนำระบบโทรศัพท์มำถึง 4 ปี จำกกำรรวบ
รวมปัญหำหนึ่ งปี เต็ม ใช้ เวลำ 2 เดือนในกำรพัฒนำโปรแกรมบิลไทย รุ่น 2.0 ใช้ เวลำทดสอบจริงอีก 4 เดือน
มีกำรพัฒนำมำจนถึง รุ่น 7.2 หรือ 98 หรือ 2000 ในปัจจุบนั 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 ) ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีในกำรพัฒนำให้ โปรแกรม
ให้ มคี วำมคิดเลียนแบบมนุษย์ ควำมรู้ทใี่ ห้ กบั โปรแกรมคือควำมน่ำจะเป็ นในโอกำสที่ จะโทรติด และพฤติกรรม
กำรใช้ โทรศัพท์ของเรำท่ำน แม้ โปรแกรมบิลไทยจะไม่สำมำรถคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ให้ ตรงกับควำมเป็ นจริงได้
100% แต่ตลอด 5 ปี กว่ำที่ มกี ำรใช้ โปรแกรมบิลไทย มีผ้ ใู ช้ มำกกว่ำ 1,000 ชุด ได้ พิสจู น์แล้ วว่ำระบบวิเครำะห์
กำรใช้ โทรศัพท์ เป็ น Line Reverse เทียม ที่ คดิ ค่ำบริกำรโทรศัพท์ตรงกับบิลองค์กำรมำกที่ สดุ และลดข้ อโต้ แย้ ง
กับผู้ใช้ โทรศัพท์ได้ มำกที่ สดุ ที่ สำคัญโปรแกรมบิลไทยจะทำงำนคงเส้นคงวำตลอดเวลำที่ ใช้ งำน
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ระบบ Line Reverse เทียม
สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ลอกเลียบแบบจะถูกดำเนินกำรตำมกฏหมำยอย่ำงถึงที่ สดุ

15

25, 30

Busy

โทรไม่ ติด

Ring

80 + 10 + 10 = 100

X

โทรติด

XXX-XXXX
ไม่แน่ ใจว่าโทรติดหรือไม่ ?

YYY-YYYY
XXX-XXXX

X

ระบบวิเครำะห์พฤติกรรมผู้ใช้ โทรศัพท์ ด้ วยทฤษฎีควำมน่ำจะเป็ น

931-9999
931-9999
Hook

931-9999
Hook

ระบบตรวจสอบกำรพักสำยซ้ อน ในลักษณะเวลำซ้ อนทับกัน

9, xxx-xxxx

10 นาที

181
151, 161
XXX-XXXX

โทรไม่ ติด

5 วินำที
10 วินำที
15 วินำที

โทรติด

9, xxx-xxxx
ระบบจับเวลำแยกเบอร์ กรณีมกี ำรโทรครั้งเดียว หรือโทรเบอร์ทกี่ ำหนดไว้
http://www.natural.co.th
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1.9 อุปกรณ์ท่ ีตอ้ งใช้
สิ่ งสำคัญสำหรับกำรทำงำน ที่ ต้องจัดเตรียมให้ เรียบร้ อย มีดงั ต่อไปนี้ คือ

1.9.1 ฮำร์ดแวร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 386 DX ขึ้นไป ที่ สำมำรถรองรับโปรแกรม 32-Bit และทำงำนบน Microsoft
Windows 95 หรือ Microsoft NT 4.0 ภำษำไทยได้ และเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ทไี่ ด้ มำตรฐำน
(เนื่ องจำกโปรแกรมต้ องทำงำน 24 ชั่วโมง) เช่น IBM, NEC, AST, Packard Bell เป็ นต้ น
- หน่วยควำมจำ อย่ำงน้ อย 128 MB
- ฮำร์ดดิสก์ ควำมจุอย่ำงน้ อย 400 MB
- เครื่องพิมพ์ ที่ สำมำรถแสดงผลแบบ Graphic และทำงำนอยู่บน Microsoft Windows เช่น Epson LX-300,
LQ-300, LQ-2170, NEC P2000 หรือ Panasonic KX-P 1121
ตำรำงเปรียบเทียบ Computer กับปริมำณข้อมูล และ Win 95 / ME สำหรับ Natural Billing 9.2
Call / เดือน
50,000
100,000
500,000
1,000,000
2,000,000

คุณสมบัตอิ ย่ำงน้ อยที่ สดุ
PENTIUM-75, RAM 32 MB
PENTIUM-120, RAM 64 MB
PENTIUM-200, RAM 128 MB
PENTIUM-400, RAM 256 MB
PENTIUM-400, RAM 512 MB

คุณสมบัตทิ คี่ วรจะเป็ น
PENTIUM-120, RAM 64 MB
PENTIUM-200, RAM 128 MB
PENTIUM-400, RAM 256 MB
PENTIUM-400, RAM 512 MB
PENTIUM-800, RAM 1024 MB

1.9.2 ซอฟต์แวร์
หมำยถึง โปรแกรมกำรทำงำนที่ จะต้ องประกอบกันเป็ นระบบ อันได้ แก่
 Microsoft Windows XP ( Service Pack 2 )
 Microsoft Windows 2000 ( Service Pack 4 )
 Microsoft Windows Server 2003 ( Service Pack 2 )
 Microsoft Windows Vista ( Service Pack 2 )
 Microsoft Windows 7 ( Service Pack 1 )
หมำยเหตุ - กำรใช้ RAM สำหรับ Win XP ขั้นตำ่ 512 MB, Win Server, Vista & 7 ขั้นตำ่ RAM 1 GB
- ถ้ ำข้ อมูลมำกกว่ำ 1 ล้ ำน Call / เดือน ขั้นตำ่ ควรใช้ Windows XP RAM 1 GB ขึ้นไป

1.9.3 ข้อจำกัดของโปรแกรม
โปรแกรมป้ องกัน Virus ส่วนมำก จะป้ องกัน ห้ ำมกำรกำรจัดเก็บข้ อมูลแบบเพิ่ มเติม ( Appendix ) เป็ นผลให้
ข้ อมูลอำจสูญหำย ถ้ ำจำเป็ นควรใช้ โปรแกรม Microsoft Security Essentials ซึ่ งเป็ น Freeware หำกเป็ น AntriVirus อื่ น ๆ
ต้ องกำหนดพำรำมิเตอร์ กำรป้องกันไม่ให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลลงดิสก์ เป็ น Off ( แต่หำ้ มใช้ Card AntiVirus )
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1.10 Function Key
Function Key
Alt
Home
End
PageUp
PageDown
Ctrl + Home
Ctrl + End
Ctrl + PageUp
Ctrl + PageDown

ควำมหมำย





Ctrl + 
Ctrl + 

เลื่ อนขึ้นครั้งละ 1 บรรทัด
เลื่ อนลงครั้งละ 1 บรรทัด
เลื่ อนไปทำงซ้ ำยครั้งละ 1 แถว
เลื่ อนไปทำงขวำครั้งละ 1 แถว
กลับไปดูข้อมูลก่อนหน้ ำนี้

Ctrl + I
Ctrl + O
Ctrl + L
Ctrl + U
Ctrl + A
Alt + F4

เข้ ำรหัสผ่ำน

http://www.natural.co.th

เป็ น Key ในกำรเข้ ำสู่ Menu ของโปรแกรม เมื่ อเลิกใช้ งำนให้ กด ESC
เลื่ อนไปหน้ ำสุดของบรรทัด
เลื่ อนไปหลังสุดของบรรทัด
เลื่ อนขึ้นครั้งละ 1 หน้ ำ
เลื่ อนลงครั้งละ 1 หน้ ำ
เลื่ อนไปอยู่บรรทัดแรกของหน้ ำแรก
เลื่ อนไปอยู่บรรทัดสุดท้ ำยของหน้ ำสุดท้ ำย
เลื่ อนไปอยู่บรรทัดแรกของหน้ ำแรก
เลื่ อนไปอยู่บรรทัดสุดท้ ำยของหน้ ำสุดท้ ำย

ดูข้อมูลหน้ ำถัดไป
ออกจำกรหัสผ่ำน
กำหนดสิทธิอนุญำติให้ ใช้ โปรแกรม
ปรับปรุงควำมสำมำรถของโปรแกรม
ปรับปรุงระบบกำรคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์
ออกจำกโปรแกรม
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1.11 Function Key และกำรทำงำนหลัก
ปุ่ มกำรทำงำน

Function Key

ควำมหมำย

F1

แสดงชื่ อหรือหมำยเลขของหน่วยงำน หรือ สำยงำน ที่ มสี ทิ ธิมองเห็น

F2

แสดงชื่ อหรือหมำยเลขภำยใน ของหน่วยงำนที่ เลือกไว้

F3

แสดงชื่ อหรือหมำยเลขของสำยนอก

F4

แสดงชื่ อหรือหมำยเลขของกลุ่มเบอร์ปลำยทำง

F5

กำหนดให้ แสดงข้ อมูลโทรศัพท์ทโี่ ทรไม่ตดิ

F6

กำหนดให้ แสดงข้ อมูลโทรศัพท์เรียงตำม ประเภทกำรโทร/ก่อน-หลัง

F7

แสดงข้ อมูลกำรโทรภำยใน (Internal)

F8

แสดงข้ อมูลกำรโทรเข้ ำ (Incoming)

F9

แสดงข้ อมูลกำรโทรในจังหวัด (Local)

F10

แสดงข้ อมูลกำรโทรมือถือ (Mobile)

F11

แสดงข้ อมูลกำรโทรต่ำงจังหวัด (Long Dx)

F12

แสดงข้ อมูลกำรโทรต่ำงประเทศ (International)
แสดงข้ อมูลเป็ นข้ อควำม
แสดงข้ อมูลเป็ นกรำฟเส้น
แสดงข้ อมูลเป็ นกรำฟแท่ง
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ปุ่ มกำรทำงำน

Function Key

ควำมหมำย
แสดงข้ อมูลที่ ถูกส่งมำจำกตู้สำขำโทรศัพท์
จัดเก็บข้ อมูลที่ ถูกส่งมำจำกตู้สำขำโทรศัพท์
วิเครำะห์กำรใช้ โทรศัพท์ว่ำโทรติดจริงหรือไม่
กำหนดช่วงวันเวลำที่ ต้องกำรให้ แสดงข้ อมูล
สัง่ พิมพ์เหมือนที่ แสดงบนหน้ ำจอ หรืออำจถำมว่ำต้ องกำรพิมพ์อะไร

Insert

ให้ เลือกห้ องที่ ไม่ได้ เลือก และยกเลิกห้ องที่ เลือกไว้ แล้ ว

Ctrl + Insert

ยกเลิกชื่ อหรือหมำยเลขที่ เลือกไว้

Ctrl + 

กลับไปดูข้อมูลก่อนหน้ ำนี้

Ctrl + 

ดูข้อมูลหน้ ำถัดไป

Ctrl + Shift + F

สรุปรำยละเอียดของ Organize, Extension, Trunk, Dial Group

Ctrl + Shift + S

แสดง Organize, Extension, Trunk, Dial Group บำง Section

Ctrl + Shift + F1

สรุปปริมำณกำรใช้ โทรศัพท์ ( ข้ อควำม, กรำฟเส้ น, กรำฟแท่ง, Text File )

Ctrl + Shift + F2

แสดงรำยละเอียดกำรใช้ โทรศัพท์ ( ข้ อควำม, Text File )

Ctrl + Shift + F3

วิเครำะห์กำรหมุนเบอร์โทร ( ข้ อควำม, กรำฟเส้ น, กรำฟแท่ง, Text File )

Ctrl + Shift + F4

วิเครำะห์พฤติกรรมกำรใช้ โทรศัพท์ ( ข้ อควำม, กรำฟเส้ น, กรำฟแท่ง )

http://www.natural.co.th
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1.12 เมนู กำรทำงำนของระบบ

Menu “ฐำนข้ อมูล”

Menu “ตัวอักษร”

16

แนะนำระบบ

เมื่ อเลือกหัวข้ อในเมนู “ตัวอักษร” จะปรำกฏหน้ ำจอ “Font” เพื่ อเลือกรูปแบบตัวอักษร

Menu “ระบบ”

http://www.natural.co.th
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จำกเมนู “ระบบ” เมื่ อเลือกหัวข้ อ “กำรอ่ำนข้อมูลสำรอง” จะปรำกฏหน้ ำจอ เพื่ ออ่ำนข้ อมูลที่ เคยมี
กำร Backup เก็บไว้ นำกลับมำใช้ งำน ( ที่ มนี ำมสกุล .PHONE )

จำกเมนู “ระบบ” เมื่ อเลือกหัวข้ อ “กำรอ่ำนข้อมูลของตูส้ ำขำโทรศัพท์” จะปรำกฏหน้ ำจอ เพื่ ออ่ำน
ข้ อมูลดิบที่ เคยส่งมำจำกตู้สำขำโทรศัพท์ (นำมสกุล .TXT)

18
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Menu “ แก้ไข ”

Menu “ กำรโทร”

http://www.natural.co.th
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Menu “กำรแสดงภำพ”
เลือกกำรแสดงแถบเครื่ องมือต่ำง ๆ ได้ แก่ Toor Bar, Main Bar, Billing Bar, Serial Bar,Status Bar

Menu ” รำยละเอียด”

ภำษำไทย -> English = เปลี่ยนภำษำที่จะแสดงที่หน้ำจอจำกภำษำไทยเป็ นภำษำอังกฤษ
English -> ภำษำไทย = เปลี่ยนภำษำที่จะแสดงที่หน้ำจอจำกภำษำไทยเป็ นภำษำอังกฤษ
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2 การติดตั้งโปรแกรม
โปรแกรม Natural Billing มีแฟ้ มข้ อมูลเริ่ มต้ นที่ สาคัญคือ *.EXE *.BNF *.TXT สาหรับการติดตั้ง
แฟ้ มข้ อมูล
A:\SETUP.EXE
A:\NATURAL.EXE
A:\NATURAL.BNF
A:\NATURAL.TXT

ความสาคัญ
โปรแกรมสาหรับการติดตั้ง Natural Billing
โปรแกรม Natural Billing
เก็บข้ อมูลของผู้ได้ รับอนุญาติใช้ โปรแกรม
เก็บข้ อมูลอัตราการคิดค่าบริการโทรศัพท์ (Text Rate File)

2.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์
 เนื่ องจากเครื่ องคอมพิวเตอร์บางเครื่ องไม่พร้ อมจะทางาน 24 ชั่วโมง ดังนั้นบางครั้งจาเป็ นต้ องลด CLK ของ
คอมพิวเตอร์ให้ ช้าลง เพื่ อให้ วงจรหรือ IC ทุกส่วนของเครื่ องคอมพิวเตอร์ทางานที่ CLK ที่ เหมาะสม
 การติดตั้งระบบ หรือโปรแกรมต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ความสามารถของผู้ตดิ ตั้ง และผู้ตดิ ตั้งส่วนมากจะติดตั้งเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ในระดับ Desktop แต่การทางาน 24 ชั่วโมง จะต้ องติดตั้งทั้งระบบเป็ น Workstation

2.2 ติดตั้ง Operating System






Microsoft Windows XP ( Service Pack 3 )
Microsoft Windows Server 2003 ( Service Pack 2 )
Microsoft Windows Server 2008 ( Service Pack 2 )
Microsoft Windows Vista ( Service Pack 2 )
Microsoft Windows 7 ( Service Pack 1 )

2.3 ติดตั้งโปรแกรม Natural Billing
 Download โปรแกรม Natural Billing จาก htpp://www.natural.co.th/download.html
Start => Run => Open=> A: \ SETUP => Enter โปรแกรมจะสร้ าง Subdirectory และ File ที่ สาคัญให้
ทั้งหมด ใน C:\NATURAL
 การติดตั้ง Group และ Extension ตามปกติจะไม่เกิน 30 นาที แต่ต้องการพิมพ์ชอพนั
ื่ กงาน และ Authorize Code
เป็ นจานวนมากอาจใช้ เวลาในการติดตั้งนานถึง 7 วัน และยากต่อการบารุงรักษาจึงจาเป็ นต้ องใช้ โปรแกรม Excel,
Lotus, dBase หรือ Access ผ่านมาตรฐาน ODBC หรือ DAO จะช่วยลดเวลาในการติดตั้งให้ เหลือไม่เกิน 10 นาที
 การติดตั้ง Trunk หรือ CO.Line จะเหมือนกับ Extension แต่ชอของ
ื่
Trunk จะเป็ นหมายเลขของเบอร์
โทรศัพท์แทน
 ถ้ าไม่ได้ ตดิ ตั้ง Extension หรือ Trunk ไว้ ถ้ าโปรแกรมตรวจสอบพบ โปรแกรมจะติดตั้งให้ เองโดยอัตโนมัติ
และเป็ นสมาชิกของหน่วยงาน PABX

http://www.natural.co.th
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2.4 การติดตั้งการทางานร่วมกันระหว่าง Natural Billing และตูส้ าขาโทรศัพท์ (PABX)
2.4.1 ผู้ทจี่ ะติดตั้งการทางานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ ได้ เฉพาะช่างเทคนิค เท่านั้น (ระดับ 0) ดังนั้นก่อน
ที่ จะติดตั้งโปรแกรม ผู้ตดิ ตั้งจะต้ องทราบข้ อมูลรายละเอียด เพื่ อกาหนดรายละเอียดของโปรแกรม
และตู้สาขาให้ ตรงกัน เช่นข้ อมูล Baud Rate, Data Bit, Stop Bit, Parity, Connector
2.4.2 การกาหนดการสื่อสารของตูส้ าขาโทรศัพท์ (PABX)
เลือกไปที่ เมนู “ระบบ” และเลือกหัวข้อ “Data Communication ( File, TCP/IP & RS-232 )”

สามารถ Access ผ่าน Com.Port, File Sharing หรือ IP:Port
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ผู้ใช้ สามารถกาหนดตู้สาขาได้ ตามจานวน Serial ที่ ปรากฏในหน้ าจอ โดยแต่ละ Serial จะหมายถึง
1 ตู้สาขา เช่นถ้ าผู้ใช้ มตี ้ สู าขา 2 ตู้สาขา คือตู้สาขา NEC SMDS และตู้สาขา OKI COM-G แล้ ว
ผู้ใช้ สามารถกาหนดตู้สาขา NEC SMDS เป็ น Serial 1 และ ตู้สาขา OKI COM-G เป็ น Serial 2
 เลือกชนิดตู้สาขาโทรศัพท์ทใี่ ช้ งานอยู่ จาก PABX
 เลือกข้ อมูลของ Baud Rate ให้ ตรงกับ Baud Rate ของตู้สาขาโทรศัพท์ทใี่ ช้ อยู่
Baud Rate เป็ นความเร็วในการสื่ อสาร ถ้ าความเร็วยิ่ งสูง สาย RS-232 ก็ยงสั
ิ่ ้น
เช่น ความเร็ว 1200 สายจะยาวไม่เกิน 100 m แต่ถ้ามีความเร็ว 9600 สายจะยาวไม่เกิน 20 m
 เลือกข้ อมูลของ Data Bits ให้ ตรงกับ Data Bits ของตู้สาขาโทรศัพท์ทใี่ ช้ อยู่
Data Bits เป็ นการกาหนดจานวน Bit ของการสื่ อสาร เช่น ถ้ ากาหนด 8 Bit จะสื่ อสารกันได้
256 ความหมาย ถ้ ากาหนด 7 Bit จะสื่ อสารกันได้ 128 ความหมาย
 เลือกข้ อมูลของ Stop Bits ให้ ตรงกับ Stop Bits ของตู้สาขาโทรศัพท์ทใี่ ช้ อยู่
 เลือกข้ อมูลของ Parity ให้ ตรงกับ Parity ของตู้สาขาโทรศัพท์ทใี่ ช้ อยู่
 เลือกข้ อมูลของ Connector ให้ ตรงกับ Connector ของตู้สาขาโทรศัพท์ทใี่ ช้ อยู่
 เลือกข้ อมูลของ Flow Control ให้ ตรงกับ Flow Control ของตู้สาขาโทรศัพท์ทใี่ ช้ อยู่
 Save Data ถ้ าผู้ใช้ เลือก Save Data เป็ นการสัง่ ให้ จัดเก็บข้ อมูลที่ ถูกส่งมาจากตู้สาขาโทรศัพท์ เป็ น
ข้ อมูลที่ เกิดขึ้นตามความเป็ นจริงจากที่ ต้ สู าขาเก็บไว้ หรืออาจจะเรียกว่าข้ อมูลดิบ
 Save Status ถ้ าผู้ใช้ เลือก Save Status เป็ นการสัง่ ให้ จัดเก็บข้ อมูลที่ ถูกส่งไปยังตู้สาขาโทรศัพท์ ข้ อมูลที่
โปรแกรมรับมาวิเคราะห์รับมาจาก Save Read อีกที เฉพาะระบบ PMS
 Add Oper เป็ นการบันทึกหมายเลขที่ จะใช้ เป็ นหมายเลขสาหรับ Operator
 Add Exten เป็ นการบอกถึง หมายเลขภายใน ที่ ถูกส่งมาจากตู้สาขา เป็ นเลขหมายภายในของตู้ใดเช่น
คอมพิวเตอร์รับข้ อมูล 2 ตู้
ให้ ต้ ทู ี่ 1 เป็ น Serial 1
Add Exten เป็ น A000
ที่ หมายเลขภายใน 125 ข้ อมูลที่ ถูกส่งมาคือ A125
ให้ ต้ ทู ี่ 2 เป็ น Serial 2
Add Exten เป็ น B000
ที่ หมายเลขภายใน 125 ข้ อมูลที่ ถูกส่งมาคือ B125
 Add Trunk เป็ นการบอกถึง เลขหมายของสายนอก ที่ ถูกส่งมาจากตู้สาขาเป็ นสายนอกที่ เท่าไร และตู้
ใดใช้ ในกรณีทมี่ มี ากกว่า 1 ตู้ เพื่ อป้ องกันการซา้ กันของเลขหมายภายใน และหมายเลขของสายนอก
ของแต่ละตู้ทสี่ ่งข้ อมูลมาเช่น คอมพิวเตอร์รับข้ อมูล 2 ตู้
ให้ ตูท้ ่ ี 1 เป็ น Serial 1 มีสายนอก 5 สาย คือ 931-5895-9
หมายเลขสายนอก
ข้อมูลที่ถูกส่งมา

http://www.natural.co.th

Add Trunk เป็ น A000

931-5895 931-5896 931-5897 931-5898 931-5899





A001
A002
A003
A004
A005
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ให้ ตูท้ ่ ี 2 เป็ น Serial 2 มีสายนอก 10 สาย คือ 931-5801-10 Add Trunk เป็ น B000
หมายเลขสายนอก
ข้ อมูลที่ ถูกส่งมา

 Add Time
ยกหู

931-5801

931-5802

931-5803

…

931-5810


B001


B002


B003


…


B010

เป็ นการเพิ่ มเวลาเข้ าไปในการตัดสายโทรออก เช่น กาหนด Add Time = 10

กดตัดสายโทรออก
กดเบอร์โทร
-------- -------10 วินาที
|

โทรติด
พูดสาย
 ----- ------------------- |  ตู้ส่งข้ อมูลมาเป็ น 50 วินาที

วางหู


|

รวมเวลาที่ ใช้ ท้งั หมดเป็ น 60 วินาที
หมายเหตุ - การกาหนดค่าใน Serial Communication เป็ นการกาหนดค่าตามตู้สาขานั้นๆ
- กรณีมตี ้ เู ดียว ผู้ใช้ จะกาหนดเฉพาะค่า Baud Rate, Data Bits, Stop Bits, Parity, Flow Control เท่านั้น
- กรณีมมี ากกว่า 1 ตู้สาขา ผู้ใช้ ต้องกาหนดค่า Add Exten และ Add Trunk เพิ่ มด้ วย

2.5 การกาหนดชื่อของผูไ้ ด้รบั อนุญาติ ( Register )
 โดยปกติ โปรแกรมจะตั้งเวลาการใช้ งานไว้ ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันผลิต และไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันติดตั้ง
หากเกินจากนี้ โปรแกรมก็ยังทางานได้ ตามปกติ แต่จะไม่สามารถดูรายงานใดๆ ได้
 เมื่ อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้ อยแล้ ว ( สามารถ Register ได้ ผ่าน E-mail )
1. Login ด้วย Technical
2. กด Ctrl + L เพื่ อใส่ ชื่ อ และ ที่ อยู่ ของ ลูกค้ า - ผู้ให้ บริการ
ถ้ าไม่มกี าร Login มาก่อน จะเป็ นการแสดงเรียกดูเท่านั้น โปรแกรมจะไม่จัดเก็บที่ แก้ ไข
3. Copy File : C:\Natural\License.Natural ส่ง E-Mail มาที่ roongroj@mac.com
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การติดตั้งโปรแกรม

ID No.
อนุญาติแก่, ที่ อยู่, โทรศัพท์
License, Address, Tel/Fax

(Identification Number) หมายถึง เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
เป็ นการบันทึกชื่ อและที่ อยู่ ของผู้ทไี่ ด้ รับอนุญาติให้ มสี ทิ ธิใช้ โปรแกรม
เป็ นภาษาไทย
เป็ นการบันทึกชื่ อและที่ อยู่ ของผู้ทไี่ ด้ รับอนุญาติให้ มสี ทิ ธิใช้ โปรแกรม
เป็ นภาษาอังกฤษ

ผูใ้ ห้บริการ

เป็ นการบันทึกชื่ อและที่ อยู่ ของบริษัทที่ ตดิ ตั้งโปรแกรมและบริการแก่ผ้ ใู ช้ โปรแกรมนี้ เพื่ อเป็ นการ
สะดวกและเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ใู ช้ ในการติดต่อขอรับบริการ

ระบบป้องกัน

เป็ นการบันทึกรหัสผ่านที่ จะตอบรับการอนุญาติ ให้ แก่ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ โปรแกรมนี้ได้ ต่อหนึ่ งโปรแกรม
ต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 ชุดเท่านั้น ( ต่อ / PC หรือ ต่อ / Network สาหรับ Enterprise Edition )

Serial ID
Security

เป็ นรหัสสินค้ าของโปรแกรมที่ ตดิ ตั้งอยู่ เช่น 1B3050-092001-0199
ถ้ ามีการ Login ก่อน จะแสดงรหัสของระบบ 9 ตัว เช่น 005 020 516

Service Code

จะบอกถึง เดือน-ปี ในการ ซื้อ – Upgrade โปรแกรม

Backup

Folder ในการการสารองข้ อมูลของโปรแกรม

ระบบ

http://www.natural.co.th
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2.6 ปัญหาหลังการติดตั้ง
1. เครื่อง Computer ถูก Remark
สาเหตุ

คาว่า Remark ศัพท์ของคอมพิวเตอร์ หมายถึง การบังคับให้ Computer ทางานเกิน
ความสามารถจากภาวะปกติ เช่น เครื่ อง Computer Pentium 166 MMX แต่บงั คับให้
ทางานเท่ากับ 200 MMX หรือ Main Board VX ปกติทางานไม่เกิน 50 MHz แต่บงั คับ
ให้ ทางาน 66 MHz

ผลรับ

ทาให้ คอมพิวเตอร์เสื่ อมสภาพเร็ว และไม่สามารถทางาน 24 ช.ม ได้ ทาให้ การรับข้ อมูล
จากตู้สาขาโทรศัพท์ขาดหายเป็ นช่วง ๆ

การแก้ ไข

ต้ องลดความเร็วในการทางานจาก 200 MMX ลงมาเป็ น 166 MMX และลดความเร็วของ
Main Board รุ่น NX, VX, FX ทางานไม่เกิน 50 MHz รุ่น HX ทางานไม่เกิน 60 MHz
และรุ่นที่ ความเร็วตั้งแต่ 66 MHz ควรอยู่ในห้ องที่ มคี วามเย็นไม่เกิน 25 องศาเซ็นเซียส

2. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Windows ไม่ สมบู รณ์
การติดตั้ง Microsoft Windows ให้ สมบูรณ์ต้องเริ่ มจาก FDisk ซึ่ งจะใช้ เวลาไม่ตา่ กว่า 1 ช.ม. /เครื่อง
ช่าง Computer ส่วนมาก จะใช้ วิธี Cloning ไม่เกิน 15 นาที/เครื่ อง ทาให้ ไม่สามารถทางาน 24 ช.ม ได้
3. เกิดความต่างศักดิ์ทาง ไฟฟ้ า ระหว่าง Computer และตูส้ าขาโทรศัพท์
ปกติจะเกิดความต่างศักดิ์ประมาณ 30-70 V(AC) และ 1 mA(AC) เมื่ อกระแสเกิน 2 mA จะเป็ นผล
ให้ CARD I/O ทางานผิดปกติ, เริ่ มเสื่ อมสภาพ และถ้ ากระแสเกิน 10 mA CARD I/O, Hard Disk
หรือ Buffer Printer ของ PABX จะเสียจนไม่สามารถรับข้ อมูลได้

4. ปัญหา …ที่พบมากที่สุด ในขณะนี้ คือ Power Supply
โดยเฉพาะเครื่ อง Ban Name ดัง ๆ ที่ ใช้ Power Supply ในประเทศไทย ทั้ง Desktop และ Server
อันเนื่ องมาจาก Ground DC ( สายไฟเส้ นสีดา ) ถูกเชื่ อมกับโครงเหล็ก ( Frame )
ลายละเอียดติดตามได้ ทบี่ นความใน http://www.facebook.com/NaturalSoft
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3 ระบบการจัดการ
โปรแกรมจะประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ
1. หน่วยงาน
เป็ นการรวมเลขหมายภายใน โดยแบ่งเป็ นแผนก, ฝ่ าย, หรือแยกตามบริษัทในเครือ
ซึ่ งสามารถแสดงชื่ อ หรือรหัสบัญชี รวมถึงสามารถทาหน่วยงานย่อย ๆ ได้ เหมือน Subdirectory
2. เลขหมายภายใน (ผูใ้ ช้โทรศัพท์)
เป็ นเลขหมายประจาหัวเครื่ องโทรศัพท์ รวมถึง Authorize/Account/Access Code
3. สายนอก
เป็ นเลขหมาย Port ของ Trunk ซึ่ งอาจจะเป็ นสายนอกขององค์การโทรศัพท์ หรือเป็ น Tie Line, Mobile
4. กลุ่มเบอร์ปลายทาง
เป็ นกลุ่มของเลขหมายปลายทางที่ โทรออก ในการวิเคราะห์แยกออกเป็ น แต่ละจังหวัด ทุก ๆ จังหวัด
ทัว่ ประเทศ, แต่ละประเทศ ทุก ๆ ประเทศ ทัว่ โลก หรือแยกออกเป็ น กลุ่มเบอร์โทรของ แต่ละสาขา
ตัวแทนแต่ละราย ลูกค้ าแต่ละบริษัท
การแสดงรายงานต่างๆ จะต้ องผ่านองค์ประกอบเหล่านี้ แต่ผ้ ทู จี่ ะทาการใดๆกับองค์ประกอบเหล่านี้ ได้ เฉพาะผู้ทไี่ ด้ รับ
สิทธิ๋ เท่านั้น แต่ผ้ จู ะใช้ สทิ ธิของตนจะต้ องเข้ าระบบรหัสผ่านก่อน โดยเลือกเมนู ระบบ/รหัสผ่าน หรือกด Ctrl+I เพื่ อใส่ชอผู
ื่ ้ ใช้
โปรแกรมพร้ อมรหัสผ่าน ถ้ าชื่ อและรหัสผ่านถูกต้ องจึงจะมีสทิ ธิ เมื่ อโปรแกรมเริ่ มทางานครั้งแรก จะเข้ า
รหัสผ่าน Default ให้ เองอัตโนมัติ โดยช่างผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดความสามารถของ Default ได้

3.1 การจัดการเกี่ยวกับรหัสผ่าน
Natural Billing ถูกออกแบบมาเพื่ อรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล และป้ องกันการใช้ โปรแกรมโดยไม่ได้ รับ
อนุญาติเป็ นสาคัญ ดังนั้นผู้ใช้ ต้องพิมพ์ชอและรหั
ื่
สผ่าน เพื่ อจะมีสทิ ธิใช้ โปรแกรมตามขอบเขตสิทธิของตน ซึ่ งสิทธิ
ของระบบจะไม่จากัดจานวนสิทธิ โดยโปรแกรมจะถือว่าผู้มรี ะดับตา่ สุดจะมีความสาคัญสูงสุด และผู้มรี ะดับมากขึ้น
จะมีความสาคัญ และความสามารถในการใช้ งานน้ อยลงมาตามลาดับ ซึ่ งพอจะแบ่งระดับการใช้ งานได้ ดงั ต่อไปนี้
ผู้ใช้
Technical

สิทธิ
ระดับ = 0

Admin

ระดับ = 1 - 8

Audit
User

ระดับ = 9 – 32
ระดับ = 33 – 99

ขอบเขตและความสามารถในการทางาน
ติดตั้ง หน่วยงาน ภายใน สายนอก และกลุ่มเบอร์ปลายทาง
และมาตรฐาน RS-232 สื่ อสารให้ ตรงกับตู้สาขา
แก้ ไข ชื่ อ รหัสผ่าน สิทธิ และหน่วยงาน ของผู้ใช้ โปรแกรม
สามารถกาหนดอัตราค่าบริการและดูแลระบบ
สามารถตรวจสอบที่ Admin แก้ ไข และทา Summary Report
สามารถทาได้ เฉพาะ Detail Report เท่านั้น

รหัสผ่าน สามารถทาการเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขนั้น จะได้ รับอนุญาติหรือไม่ ขึ้นอยู่กบั ความยินยอมของหัวหน้ าสายงาน ผู้
ที่ รับผิดชอบ หรือเจ้ าหน้ าที่ ดูแลโปรแกรมในระบบนี้อยู่ รหัสผ่าน อาจจะเป็ นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ ซึ่ งขอบเขตการใช้ สทิ ธิ
ที่ ได้ รับนั้นก็มลี าดับ ขอบเขตจากัด การได้ รับอนุญาติด้วย มีต้งั แต่ ลาดับ 0 - 99 และสามารถขยายได้ ไม่จากัด

http://www.natural.co.th

27

Natural Billing

ถ้ าโปรแกรมถูกติดตั้งในระบบเครือข่าย ผู้ใช้ โทรศัพท์ทุกคน สามารถดูข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ของตนได้ และ
หัวหน้ าสามารถดูข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ของพนักงานในสายงานได้ ดังนั้นผูใ้ ช้โทรศัพท์ คือผูใ้ ช้โปรแกรม นัน่ เอง
การเข้ารหัสผ่าน หรือ กด Ctrl + I
1. เมื่ อได้ รับรหัสผ่านแล้ ว ให้ เลือก เมนู “ระบบ” หัวข้อ “รหัสผ่าน” กด Enter หรือ กด Ctrl + I

2. พิมพ์ชอผู
ื่ ้ ใช้ และใส่รหัสผ่าน แล้ วกด ตกลง

เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่
1. ให้ เลือก เมนู “แก้ไข” หัวข้อ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” กด Enter
จะปรากฏหน้ าจอเปลี่ ยนรหัสผ่าน
2. ใส่รหัสผ่าน เดิม, รหัสผ่านใหม่ทตี่ ้ องการเปลี่ ยน และยืนยันใส่รหัสซา้ อีกครั้ง กด ตกลง
3. Technical และ Admin สามารถแก้ ไขรหัสผ่านของ User ได้ โดยไม่ต้องรู้ รหัสผ่านเดิม
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3.2 การจัดการเกี่ยวกับหน่วยงาน (กลุ่ม)
การกาหนดหน่วยงานขึ้นมา เพื่ อเป็ นตัวแทนของการรวบรวมหมายเลขภายใน ให้ เป็ นหมวดหมู่ง่ายต่อการ
ประเมิน วิเคราะห์ และติดตามการใช้ โทรศัพท์ การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหน่วยงาน จะทาได้ เฉพาะช่างเทคนิคเท่านั้น
กล่าวคือ เฉพาะผู้ทมี่ รี ะดับสิทธิ เท่ากับ 0, 1 - 8
ตามปกติ หมายเลขภายใน และหมายเลขสายนอก โปรแกรมจะเพิ่ มให้ เองโดยอัตโนมัติ ซึ่ งโปรแกรมสามารถ
ตรวจสอบหมายเลขภายใน และหมายเลขสายนอก จากข้ อมูลโทรศัพท์ทตี่ ้ สู าขาส่งมา แล้ วเพิ่ มไว้ ในหน่วยงาน PABX
แต่โปรแกรมไม่สามารถเพิ่ มหน่วยงานได้ เอง โดยผู้ใช้ จะต้ องกาหนดหน่วยงานขึ้นมาเอง เราสามารถแบ่งหน่วยงาน
หรือแผนกย่อย ได้ ไม่จากัดจานวนชั้น ได้ เหมือนกับ Subdirectory ของ DOS หรือ Folder ของ Windows
Organization

Name

Natural
Account
FACILITIES
PREMISES

Natural
Natural/Account
Natural/Account/FACILITIES
Natural/Account/FACILITIES/PREMISES

3.2.1 การสร้างหน่วยงาน
1. ให้ เลือก เมนู “แก้ไข” แล้ วเลือก หัวข้อ “เพิ่มชื่อหรือเลขหมาย” กด Enter หรือ กดรูป
และกด Ctrl + Alt + C
2. กาหนดชื่ อหน่วยงาน, อยู่ภายใต้ หน่วยงานใด, รหัสประจาหน่วยงาน และ ระดับ

ชื่ อ
หน่วยงาน
เปลี่ ยนหน่วยงาน
รหัส ( Code Center )
ระดับ ( Level )

http://www.natural.co.th

ชื่ อหน่วยงาน (ไทย/English ) เป็ นการแบ่ง กลุ่ม แผนก หรือฝ่ าย
เป็ นการกาหนดว่าอยู่ภายในหน่วยงานใด
ถ้ าต้ องการให้ ไปขึ้นกับหน่วยงานอื่ น
สามารถใช้ หรือไม่ใช้ กไ็ ด้ เราจะใช้ รหัสหน่วยงานแทนชื่ อหน่วยงานในบางครั้ง
เพราะชื่ อ หรือ ID. Code ของหน่วยงานเป็ นสิ่ งที่ ไม่แน่นอนเปลี่ ยนแปลงได้
ระดับของผู้จะเข้ าดู หรือแก้ ไขโปรแกรมได้ เช่น ระดับ 9 จะสามารถดู
รายการได้ อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ ไขส่วนอื่ นได้
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3.2.2 การแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
1. กดรูป
แล้ วจอภาพจะแสดงหน่วยงานทั้งหมด
2. เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการจะแก้ไข โดยใช้ Mouse เลื่ อนไปยังหน่วยงานที่ ต้องการ แล้ วกด Enter
หรือ Ctrl + Enter จะปรากฏหน้ าจอหน่วยงานของหมายเลขภายใน
จานวนหน่วยงานหรือกลุ่ม ที่ กาลังแสดง
แสดงหน่วยงาน ในตาแหน่งของ Cursor

3. กดปุ่ ม Delete หรือลบชื่ อเก่าออก แล้ วพิมพ์ชอหน่
ื่ วยงาน ( ไทย/English ) ใหม่แทนที่ ชอเดิ
ื่ ม

30

ระบบการจัดการ

3.2.3 การเปลี่ยนหรือย้ายหน่วยงาน
1. กดรูป
แล้ วจอภาพจะแสดงหน่วยงานทั้งหมด
2. เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการจะเปลี่ยนหรือย้าย
โดยใช้ Mouse เลื่ อนไปยังหน่วยงานที่ ต้องการ กด Mouse ซา้ อีกครั้ง แล้ วคลิ๊กเลือกหน่วยงานย่อย
ที่ ต้องการย้ ายให้ เป็ นกรอบสีแดงล้ อมรอบ
3. เลือก เมนู “แก้ไข” และเลือก หัวข้อ “เปลี่ยนหน่วยงาน”
4. เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการจะเปลี่ยนหรือย้ายไป
โดยใช้ Mouse เลื่ อนไปยังหน่วยงานที่ ต้องการจะย้ ายไปหา แล้ ว กด ตกลง
3.2.4 ระดับของหน่วยงานและการเปลี่ยนระดับ
ระดับของหน่วยงาน (Level) คือขอบเขตสิทธิของหน่วยงาน ที่ ผ้ ใู ช้ โปรแกรมจะเข้ ามากระทาได้ ดบั 0 - 99
เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการจะเปลี่ยนระดับ โดยใช้ Mouse เลื่ อนไปยังหน่วยงานที่ ต้องการ แล้ วกด Enter
หรือ Ctrl + Enter จะปรากฏหน้ าจอหน่วยงานของเลขหมายภายใน เพื่ อแก้ ไขระดับ

http://www.natural.co.th
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หรือ เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการจะเปลี่ยนระดับ โดยใช้ Mouse เลื่ อนไปยังหน่วยงานที่ ต้องการ แล้ วเลือก
เมนู “แก้ไข” แล้ ว เลือกหัวข้อ “เปลี่ยนระดับ” เพื่ อแก้ ไขระดับ
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3.2.5 การลบหน่วยงาน
1. กดรูป
แล้ วจอภาพจะแสดงหน่วยงานทั้งหมด
2. เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการจะลบ เท่านั้น โดยใช้ Mouse เลือกไปยังหน่วยงานที่ ต้องการ
ให้ เป็ นสีแดงล้ อมกรอบอยู่
3. เลือก เมนู “แก้ไข” แล้ ว เลือกหัวข้อ “ลดจานวนชื่อหรือเลขหมาย” แล้ วกด Enter
หรือ กด Ctrl + Alt + D
4. โปรแกรมจะถามว่า “แน่ใจหรือไม่ ?” ถ้ าแน่ใจที่ จะลบ ให้ กด Yes ถ้ าไม่แน่ใจให้ กด No
ถ้าหน่วยงานที่ลบมีสมาชิกอยู่ภายใน คือหน่วยงานย่อย หรือเลขหมายภายในอยู่ในหน่วยงานนั้น หน้ าจอจะ
แสดงว่าหน่วยงานนี้มขี ้ อมูลอยู่ว่า “PREMISES is not empty!” จะไม่สามารถลบหน่วยงานนี้ได้ ต้ องไปลบสมาชิกของของ
หน่วยงานจนหมดก่อน

3.2.6 การขยายและเพิ่มจานวน Column ของหน่วยงานออกหน้าจอ
1. กดรูปคนคู่

แล้ วกดรูปโทรศัพท์ หรือ กด Shift + Enter

2. ใส่ความกว้ าง และ จานวนคอลัมภ์ทตี่ ้ องการ แล้ วกด ตกลง

3.3 การจัดการเลขหมายภายใน
http://www.natural.co.th
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ในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะประกอบด้ วย เลขหมายภายในต่างๆ ดังนั้น การกระทาการใดๆกับเลขหมาย
ภายในของหน่วยงานนั้นๆ จะต้ องเลือก “หน่วยงาน” ก่อนเสมอ และการกระทาการต่างๆ เกี่ ยวกับเลขหมายภายใน
จะกระทาการแก้ ไขได้ เฉพาะช่างเทคนิคเท่านั้น กล่าวคือ ผู้ทมี่ รี ะดับสิทธิ เท่ากับ 0, 1 และ 2
การกาหนดเลขหมายภายใน ขึ้นอยู่กบั สภาพและความสามารถของตู้สาขาโทรศัพท์ ซึ่ งรวมถึงผู้ตดิ ตั้งที่ จ ะเป็ นผู้กาหนด
จานวนหลักของเลขหมาย และกาหนดหมายเลขภายในให้ กบั แต่ละเครื่ อง เช่น กาหนดจานวนหลักเป็ น 3 หลัก และกาหนดให้
พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator) กดเลข 0, ห้ องประชุมกดเลข 100 เป็ นต้ น
3.3.1 การเพิ่มเลขหมายภายใน

1. กดรูปคนคู่

เลือกหน่วยงานที่ ต้องการสร้ างหมายเลขภายใน

2. กดรูปคนเดี่ ยว
ให้ มแี ถบสว่างขึ้น
3. เลือก เมนู “แก้ไข” เลือกหัวข้ อ “เพิ่มชื่อหรือเลขหมาย”
หรือ กด Ctrl + Alt + C แล้ วกด Enter จะปรากฏหน้ าจอการเพิ่ มเลขหมายภายใน
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4. เลขหมายภายใน
เริ่มจาก

เป็ นการกาหนดเลขหมายภายในที่ เพิ่ มขึ้น ให้ เริ่ มต้ นจากตัวเลขใด เช่น

ถ้ ามีการระบุ 100
จะหมายถึงการเพิ่ มเลขหมาย 100
ถ้ ามีการระบุ 101-20
จะหมายถึงการเพิ่ มเลขหมายตั้งแต่เลขหมาย 101 ถึง 120
ถ้ ามีการระบุ 222 333 444 จะหมายถึงการเพิ่ มเลขหมาย 222 เลขหมาย 333 และเลขหมาย 444
หน่วยงาน
เปลี่ยนหน่วยงาน
ระดับ
ชุดการค่าบริการ

เริ่มวันที่

เป็ นการบอกถึงเลขหมายภายในนั้นๆ จัดอยู่ในหน่วยงานใด
ถ้ าต้ องการให้ ไปขึ้นกับหน่วยงานอื่ น
เป็ นการกาหนดสิทธิ หรือลาดับขั้น ในการอนุญาติให้ ใช้ เลขหมายนั้นๆ ซึ่ งมีท้งั หมด 9 ระดับ
คือเริ่ มตั้งแต่ 0, 1, 2 … 8 ขึ้นอยู่กบั การจัดการให้ เลขหมายใด มีสทิ ธิมากน้ อยลาดับที่ เท่าไร
เป็ นการกาหนดการคิดค่าบริการโทรศัพท์ของเลขหมายภายในนั้นๆ ขึ้นอยู่กบั ว่าเป็ น
ค่าบริการชุดใด ในเป็ นการค่าบริการโทรศัพท์แต่ละประเภท ซึ่ งในแต่ละประเภท
สามารถกาหนดให้ แตกต่างกันได้ อกี ถึง 8 ชุด
เนื่ องจากในองค์กรขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ จะมีการย้ ายเลขหมายภายใน อยู่เป็ นประจา
ทาให้ การเรียกดูข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ของหน่วยงานเดิมมีค่าลดลง การกาหนดอายุ ของ
เลขหมายภายใน ทาให้ เราสามารถสร้ างเลขหมายภายในเดียวกันอยู่ได้ หลายหน่วยงาน
แต่อายุของเลขหมายภายใน แต่ละหน่วยงานไม่เท่ากัน

สถานะ เป็ นการกาหนดสภาพของเลขหมายนั้น โดยเลือกให้ มเี ครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ ต้องการ
- Operator
ใช้ ในกรณี การโอนสาย
- Station
ใช้ ในกรณี การโอนสาย
- Trunk
ใช้ ในกรณี การโอนสายให้ สายนอกกับสายนอกสนทนากัน
- เป็ นห้ องพัก
ในกรณี Apartment/Hotel
- Slip File/Print
เป็ นการกาหนดให้ พิมพ์ Slip หรือจัดเก็บของมูลลง File Slip
- ใช้ Line Reverse เทียม สามารถใช้ หรือไม่ใช้ แยกแต่ละเลขหมายภายในได้
นอกจากนี้ จานวนหมายเลขภายใน ยังขึ้นอยู่กบั Serial Number ตามตาราง
จานวนเลขหมายภายใน
128
256
512
1,024
2,048
3,072
4,096
5,120
6,144 Xx
http://www.natural.co.th

Serial Number
Xxx01-mmyyyy-xxxx
Xxx02-mmyyyy-xxxx
Xxx03-mmyyyy-xxxx
Xxx10-mmyyyy-xxxx
Xxx20-mmyyyy-xxxx
Xxx30-mmyyyy-xxxx
Xxx40-mmyyyy-xxxx
Xxx50-mmyyyy-xxxx
Xxx60-mmyyyy-xxxx
35

Natural Billing

3.3.2 การแก้ไขและเพิ่มชื่อให้เลขหมายภายใน

1. กดรูปคนคู่

ให้ แสดงหน่วยงาน ใช้ Mouse เลือกหน่วยงานของเลขหมายภายในที่ ต้องการ

2. กดรูปคนเดี่ ยว
ให้ แสดงเลขหมายภายใน ใช้ Mouse เลือกหมายเลขภายในที่ ต้องการ แล้ วกด Enter
หรือ Ctrl + Enter บันทึกค่าต่างๆ แล้ วกด Enter
ชื่ อ
Number
Station
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หมายถึง ชื่ อผู้ใช้ โทรศัพท์ (ไทย/English)
หมายถึง เลขประจาหัวเครื่ อง หรือเลขประจาตัวพนักงาน
หมายถึง เลขประจาหัวเครื่ องที่ ต้ สู าขาโทรศัพท์ส่งมา
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Access
หมายถึง Authorize Code หรือ Account Code
หน่วยงาน
หมายถึง การกาหนดหน่วยงานที่ Extension ประจาอยู่
เปลี่ ยนหน่วยงาน
ถ้ าต้ องการให้ ไปขึ้นกับหน่วยงานอื่ น
เบอร์ส่วนตัว
หมายถึง เบอร์โทรซึ่ งไม่ว่าจะไปโทรที่ เครื่ องใด จะมาเรียกเก็บเงินกับเจ้ าของเบอร์
เริ่มวันที่ – ย้ายวันที่
เนื่ องจากในองค์กรขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ จะมีการย้ ายเลขหมายภายใน อยู่เป็ น
ประจา ทาให้ การเรียกดูข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ของหน่วยงานเดิมมีค่าลดลง การ
กาหนดอายุของเลขหมายภายใน ทาให้ เราสามารถสร้ างเลขหมายภายในเดียวกัน
อยู่ได้ หลายหน่วยงาน แต่อายุของเลขหมายภายใน แต่ละหน่วยงานไม่เท่ากัน

3.3.3 การเปลี่ยนหน่วยงานของเลขหมายภายใน

1. กดรูปคนคู่

ให้ แสดงหน่วยงาน ใช้ Mouse เลือกหน่วยงานของเลขหมายภายในที่ ต้องการ

2. กดรูปคนเดี่ ยว
เลือกหมายเลขภายในที่ ต้องการเปลี่ ยนหน่วยงาน
3. เลือก เมนู “แก้ไข” แล้ วเลือก หัวข้ อ “เปลี่ยนหน่วยงาน” กด Enter
4. เลือกหน่วยงานใหม่ทตี่ ้ องการจะย้ ายไป กด Enter

http://www.natural.co.th
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3.3.4 การเปลี่ยนระดับของเลขหมายภายใน

1. กดรูปคนคู่
2. กดรูปคนเดี่ ยว

ให้ แสดงหน่วยงาน ใช้ Mouse เลือกหน่วยงานของเลขหมายภายในที่ ต้องการ
เลือกหมายเลขภายในที่ ต้องการเปลี่ ยนระดับ

3. เลือก เมนู “แก้ไข” แล้ วเลือก หัวข้ อ “เปลี่ยนระดับ” กด Enter

3.3.5 การลดเลขหมายภายใน
1. กดรูปคนคู่
2. กดรูปคนเดี่ ยว

ให้ แสดงหน่วยงาน ใช้ Mouse เลือกหน่วยงานของเลขหมายภายในที่ ต้องการ
เลือกหมายเลขภายในที่ ต้องการลบออก

3. เลือก เมนู “แก้ไข” แล้ วเลือก หัวข้ อ “ลดจานวนชื่อหรือเลขหมาย” กด Enter
จะปรากฏข้ อความ “แน่ใจหรือไม่ทจี่ ะลบ?” ถ้ าต้ องการลบ ให้ ตอบ Yes ถ้ าไม่ต้องการลบ ให้ ตอบ No
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3.4 การจัดการสายนอก
สายนอกเป็ นแหล่งรวบรวมข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ แยกออกเป็ นแต่ละสายนอก สาหรับการเปรียบเทียบกับบิลของ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื่ อสารแห่งประเทศไทย เราสามารถกาหนดรหัสของแต่ละสายนอก ให้ ตรงตาม
โปรแกรมที่ กาหนดไว้ ในตู้สาขาโทรศัพท์ และกาหนดว่าสายนอกนั้นเป็ น Line Reverse หรือไม่

3.4.1 การเพิ่มจานวนสายนอก

1. กดรูปสายนอก
แล้ วกด Ctrl + Alt + C หรือเลือก เมนู “แก้ไข” เลือก หัวข้ อ “เพิ่มชื่อหรือเลขหมาย”
2. บันทึกข้ อมูล แล้ วกด ตกลง
Port No.
เป็ นการกาหนดหมายเลข Port. ของ Trunk เช่น
ถ้ ามีการระบุ 1001
จะหมายถึงการเพิ่ ม Port 1001
ถ้ ามีการระบุ 2001-64
จะหมายถึงการเพิ่ ม Port ตั้งแต่ 2001 ถึง 20064
ถ้ ามีการระบุ 3333 4444 จะหมายถึงการเพิ่ ม Port 3333 และ 4444
ระดับ

เป็ นการกาหนดสิทธิ หรือลาดับขั้น ของสายนอกนั้นว่าอยู่ในระดับใด

สถานะสายนอก

เป็ นการกาหนดสถานะของสายนอก ว่าเป็ น Line Reverse, Tie Line หรือ Telnet

http://www.natural.co.th
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3.4.2 การลดจานวนสายนอก
1. กดรูปสายนอก
เลือกหมายเลขสายนอกที่ ต้องการลบออก
2. เลือก เมนูแก้ ไข แล้ วเลือก หัวข้ อ “ลดจานวนชื่ อหรือเลขหมาย” กด Enter จะปรากฏข้ อความ “แน่ใจหรือไม่ทจี่ ะลบ?”
ถ้ าต้ องการลบ ให้ ตอบ Yes ถ้ าไม่ต้องการลบ ให้ ตอบ No

3.4.3 การกาหนดสถานะของสายนอก

1. กดรูปสายนอก
เลือกหมายเลขสายนอกที่ ต้องการเปลี่ ยนแปลงหรือกาหนดสถานะ
แล้ วกด Enter หรือ Ctrl + Enter
2. แก้ ไขข้ อมูล แล้ ว กด ตกลง
ชื่อ
Port No.
ระหัสชุมสาย
ระดับ
สถานะสายนอก
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หมายถึง ชื่ อของ Trunk หรือเบอร์สายนอก ( 931-5899 )
หมายถึง เลขหมายวงจรหรือ รหัสของสายนอก
หมายถึง การกาหนด อัตราค่าบริการโทรศัพท์ ให้ แตกต่างตามประเภทของ Trunk
เป็ นการกาหนดสิทธิ หรือลาดับขั้น ของสายนอกนั้นว่าอยู่ในระดับใด
เป็ นการกาหนดสถานะของสายนอก ว่าเป็ น Line Reverse, Tie Line หรือ Telnet

ระบบการจัดการ

3. Access Code ( เบอร์ข้ นึ ต้ น, รหัสชุมสาย )
กรณีการต่อ Tie Line เพื่ อ Link ระหว่างตู้สาขาโทรศัพท์ อาจอยู่ระหว่างจังหวัดเดียวกัน หรือคนละจังหวัด
หรืออาจจะมีการ Link ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์ มาหลาย ๆ ชั้น
เบอร์ขึ้นต้น

หมายถึง Access Code ที่ ต้ สู าขาโทรศัพท์ส่งมาก่อนหมุนเบอร์ปลายทาง
( Access Code + Dial Number )

ระหัสชุมสาย

หมายถึง การกาหนด อัตราค่าบริการโทรศัพท์ เมื่ อหมุน Access Code แล้ ว
จะได้ สายนอกของจังหวัดใด หรือประเภทสายนอกใด
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3.5 การจัดการเบอร์โทรปลายทาง
การจัดกลุ่มเบอร์ปลายทาง เป็ นความสามารถของโปรแกรมในการแสดงว่าหมายเลขภายในโทรไปบริษัทใด หรือ
บริษัทนั้นมีหมายเลขภายในใดโทรเข้ าไป โดยผู้ใช้ สามารถกาหนดเองได้ เมื่ อกาหนดเสร็จแล้ วถ้ ามีการโทรไปยังกลุ่มเบอร์
ปลายทางนี้ ข้ อมูลก็จะปรากฏขึ้นให้ ทราบทันทีว่าโทรไปหาใคร โดยปกติแล้ วโปรแกรมจะกาหนดไว้ ให้ ว่าเป็ น มือถือ แพคลิงค์
ต่างจังหวัด-จังหวัดอะไร ต่างประเทศ-เป็ นประเทศอะไร

1.
2.
3.
4.
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กดรูปเบอร์โทรปลายทาง
เลือก เมนู “แก้ไข” เลือก หัวข้ อ “เพิ่มชื่อหรือเลขหมาย”
กด Enter หรือ Ctrl + Enter เพื่ อแก้ ไข
บันทึกข้ อมูลต่างๆ แล้ วกด ตกลง
ชื่อ
ชื่ อของกลุ่มเบอร์โทรปลายทาง (ไทย/English)
รหัส
รหัสของ กลุ่มเบอร์โทรปลายทาง
ระดับ
เป็ นการกาหนดสิทธิ หรือลาดับขั้น ของสายนอกนั้นว่าอยู่ในระดับใด
เบอร์โทร
เบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้น ของกลุ่มเบอร์โทรปลายทาง
เช่น เบอร์โทร 02654321 จะหมายถึง 026543210-9

4 ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์
โปรแกรม Natural Billing จะแตกต่างจากระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์อนื่ ๆ โดยสิ้นเชิง เพราะระบบคิดค่าริการ
โทรศัพท์ทว่ั ไป 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 าท่านโทรไม่ตดิ ส่วนใหญ่แล้ ว จะมีการโทร
ใหม่หรืออื่ นๆ แล้ วแต่พฤติกรรมของแต่ละคน โปรแกรมจะตรวจสอบว่าการโทรครั้งนั้นโทรติดจริงหรือไม่ ซึ่ งทาให้ เจ้ าของอ
พาร์ทเม้ นท์ สานักงานโรงแรม ลดการโต้ เถียงกับลูกห้ องเรื่ องการคิดค่าบริการโทรศัพท์ และข้ อมูลโทรศัพท์ จะมีความเชื่ อถือ
ได้ สงู ขึ้น สามารถนามาเป็ นเครื่ องมือวัดสถานะการใช้ โทรศัพท์ได้ อย่างถูกต้ อง
Natural Billing มีความหลากหลายในรายงานการใช้ โทรศัพท์ เพื่ อความง่ายในการใช้ งาน โปรแกรมจึงใช้
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง รายการ, รายงาน, ประเภทการโทร, Text / Graphic และเงื่ อนไขการนาเสนอข้ อมูล
ซึ่ งจะเรียงอะไรก่อนหลังก็ได้ ดังที่ จะนาเสนอต่อไป

หน่วยงาน
เลขหมายภายใน
สายนอก
กลุ่มเบอร์ปลายทาง
แสดงข้ อความ

สรุปปริมาณการใช้ โทรศัพท์
แสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์
วิเคราะห์การหมุนเบอร์โทร
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์
แสดงการโทรภายใน

แสดงกราฟเส้ น

แสดงการโทรเข้ า

แสดงกราฟแท่ง

แสดงการโทรในพื้นที่

แสดงข้ อมูลที่ โทรไม่ตดิ
กาหนดช่วงวันเวลา
สัง่ พิมพ์เหมือนหน้ าจอ
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แสดงการโทรมือถือ
แสดงการโทรต่างจังหวัด
แสดงการโทรต่างประเทศ
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4.1

การกาหนดอัตราค่าบริการเบื้ องต้น

อัตราการคิดค่าบริการการใช้ โทรศัพท์ ปกติโปรแกรมจะคิดตามองค์การโทรศัพท์และการสื่ อสาร
แห่งประเทศไทย แยกตามแต่ละจังหวัด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม การแก้ ไขอัตราค่าบริการโทรศัพท์
สามารถทาตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. เข้ ารหัสผ่านระดับ 0, 1 หรือ 2
2. เลือกเมนู “การโทร” หัวข้ อ “อัตราค่าบริการ”
3. เลือกเมนู “การโทร” แล้ วเลือกหัวข้ อรายการโทรศัพท์ทตี่ ้ องการ
เช่น เลือกหัวข้ อ “ต่างจังหวัด” หรือเลือกรูป

ชุดที่ 1- 8

44

หมายถึง โปรแกรมสามารถกาหนดวิธคี ดิ ค่าบริการได้ ทั้งหมด 8 แบบ
ของแต่ละประเภทการโทร ปกติหัวเครื่ องโทรศัพท์ทว่ั ไป จะเริ่ มจากชุด
ที่ 1 สาหรับห้ องพักจะเริ่ มจากชุดใด ๆ ก็ได้

ระบบคิดค่าบริการโทรศัพท์

ขอบเขตการคิดค่าบริการ
เวลาน้ อย – เวลามาก
เงินน้ อย – เงินมาก

หากอยู่นอกขอบเขตโปรแกรมจะไปคิดค่าบริการในชุดต่อไป

หมายถึง ขอบเขตของระยะเวลาในการใช้ โทรศัพท์ (วินาที)
หมายถึง ขอบเขตของค่าบริการการใช้ โทรศัพท์

กาหนดเวลา (วินาที) กาหนดรูปแบบเวลาที่ ใช้ ในการคิดค่าบริการ
เพิ่ มเวลา หมายถึง การเพิ่ มเวลาในการใช้ โทรศัพท์
เช่น เดิมใช้ (นน:วว) 01:40 จะคิดค่าบริการ 2 นาที
ถ้ าเพิ่ ม 30 วินาทีจะเป็ น 02:10 จะคิดค่าบริการ 3 นาที
โดยผู้ใช้ โทรศัพท์จะไม่ร้ สู กึ ถึงเวลาที่ เพิ่ มขึ้น
ช่วงฟรี หมายถึง ช่วงเวลาที่ ไม่มกี ารคิดค่าบริการ ต่อช่วง หรือ ต่อนาที ค่าบริการ
ช่วงเวลา หมายถึง การคิดค่าบริการเป็ นช่วง ๆ ตามเวลาที่ กาหนดไว้ เป็ นช่วงเวลา
ต่อนาที หมายถึง การคิดค่าบริการเป็ นช่วง ๆ ตามเวลาที่ กาหนดไว้ เป็ นต่อนาที

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

เป็ นการคิดค่าบริการเมื่ อโทรติด

ต่อช่วง

เป็ นการคิดค่าบริการเป็ นช่วง ๆ เช่นคิดค่าบริการเพิ่ มทุก 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 โปรแกรมมีการเก็บอัตราค่าบริการตามองค์การและการสื่ อสารแห่งประเทศไทย
โดยมีราคาค่าบริการแต่ละช่วงเวลาการลดไม่เท่ากัน ขึ้นกับ ท.ศ.ท และ ก.ส.ท
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ตัวอย่างการกาหนดอัตราค่าบริการ
1. การคิดค่าบริการตามการสื่ อสารแห่งประเทศไทย
ช่วงฟรี = 60 วินาที ต่อนาที = 6 วินาที
ต่อครั้ง = 100 %

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

คิดค่าบริการ - ต่อครั้ง = 100 % ของค่าบริการอัตราเดิม/นาที เมื่ อคิดว่าโทรติด
- 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. การคิดค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม โดยกาหนดเพิ่ มให้ อตั ราเดิม = 10 %
จะทาให้ การคิดค่าบริการที่ เกี่ ยวกับการเทียบ “ค่าบริการอัตราเดิม/นาที” จะถูกคิดภาษี
มูลค่าเพิ่ ม 10 % แต่การคิดค่าบริการเป็ นหน่วยบาท ให้ กาหนดค่าบริการรวมภาษี
มูลค่าเพิ่ มด้ วยการคานวนภายนอก เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ ( เช่นกรุงเทพ )
3 บาท/ครั้ง ให้ ใส่ค่าบริการเป็ น 3.3 บาท/ครั้ง
3. การเปลี่ ยนค่าบริการในเขตพื้นที่ ( เช่นกรุงเทพ ) มาเป็ นระบบ Time Zone Metering
โดยเปลี่ ยนจาก 3 บาท/ครั้ง มาเป็ น 3 นาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไป 1บาท/นาที
ค่าบริการ

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

ช่วงฟรี = 180 วินาที ต่อนาที = 60 วินาที

ต่อครั้ง = 3 บาท
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4.2

กาหนดช่วงวันเวลา

เมื่ อใดก็ได้ ที่ ต้องการเปลี่ ยนเวลาในการนาเสนอข้ อมูล หรือ Zoom Record
ซึ่ งจะมีผลต่อ “ข้อมูล” ในการทารายงานการใช้ โทรศัพท์ ทุกรายงาน
โดยกดรูป

เป็ นการกาหนดขอบเขตในการนาเสนอข้ อมูลอย่างหนึ่ ง โดยกาหนดวัน/เวลาที่ จะเริ่ ม และวันสิ้นสุดในการ
นาเสนอข้ อมูล แต่จะต้ องไม่เกินวัน/เวลาปัจจุบนั ของเครื่ อง Computer

http://www.natural.co.th
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4.3

Zoom Record ( คุณสมบัติของข้อมูล ที่นาเสนอ )

เมื่ อใดก็ได้ ที่ ต้องการเปลี่ ยนเวลาในการนาเสนอข้ อมูล หรือ Zoom Record
ซึ่ งจะมีผลต่อ “ข้อมูล” ในการทารายงานการใช้ โทรศัพท์ ทุกรายงาน
โดยกดรูป

เริ่มจากวันเวลา เป็ นการเริ่ ม ( วัน/เวลา ) ในการนาเสนอข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์
- ตามการกาหนด หมายถึง เริ่ มจาก ( วัน/เวลา ) ที่ กาหนดตามข้ อ 4.1.1
- จากวันที่เข้าพัก หมายถึง เริ่ มจาก ( วัน/เวลา ) ที่ ลูกห้ องเริ่ มเข้ าพัก ( สาหรับโรงแรม อพาร์ทเม้ นท์ )
- ยอดค้างชาระ หมายถึง เริ่ มจาก ( วัน/เวลา ) ที่ เริ่ มค้ างชาระ ( สาหรับโรงแรม อพาร์ทเม้ นท์ )
ระหว่างช่วงเวลา เป็ นการ Zoom เฉพาะช่วงเวลาของทุกวัน เช่น จากวันที่ 1- สิ้นเดือน ที่ กาหนดตามข้ อ 4.1.1
แต่ Zoom เฉพาะช่วง 17:00 ถึง 08:00 น. ของทุกวัน
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การโอนสาย

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

- การโทรปกติ
- เริ่มโอนสาย
- รับโอนสาย

หมายถึง การใช้ โทรศัพท์ในการโทรเข้ าและโทรออก โดยที่ ไม่มกี ารโอนสาย
หมายถึง การเลือกข้ อมูลเฉพาะการใช้ โทรศัพท์ของการโทรครั้งแรก ก่อนการโอนสายให้ ผ้ อู นื่
หมายถึง การเลือกข้ อมูลเฉพาะการใช้ โทรศัพท์ของการรับโอนสาย

ขอบเขตของข้อมูล หมายถึง การเลือกข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ เฉพาะที่ อยู่ในขอบเขตที่ กาหนดไว้
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 เฉพาะที่ ไม่ได้ ใช้ Authorize/Account
- ตัวเองเป็ นคนโทร การเลือกข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ เฉพาะเจ้ าของ Authorize/Account ที่ เป็ นคนโทร
- คนอื่นเป็ นคนโทร ตรวจสอบการใช้ โทรศัพท์ ตามหัวเครื่ องโทรศัพท์ต่าง ๆ ที่ มกี ารใช้ Authorize/Account
แสดงเฉพาะเบอร์โทรออก การเลือกข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์เฉพาะเบอร์โทรที่ ข้ นึ ต้ น ซึ่ งกาหนดไว้ 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

http://www.natural.co.th
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4.4

สรุปรายงานการใช้โทรศัพท์

สรุปรายงานปริมาณการใช้ โทรศัพท์ (Summary Report ) ของ หน่วยงาน, เลขหมายภายใน, สายนอก และ
กลุ่มเบอร์ปลายงาน สามารถสรุปการใช้ โทรศัพท์ โดยแยกหรือรวมในการแสดงรายการ สรุปจานวนครั้งที่ โทรไม่ตดิ ,
สรุปจานวนครั้งที่ โทรติด, สรุปจานวนระยะเวลาการโทร และสรุปค่าบริการการใช้ โทรศัพท์

หน่วยงาน
เลขหมายภายใน

สรุปจานวนครั้งที่ โทรไม่ตดิ
สรุปจานวนครั้งที่ โทรติด

สายนอก

สรุปจานวนระยะเวลาการโทร

กลุ่มเบอร์ปลายทาง

สรุปค่าบริการการใช้ โทรศัพท์

กด Enter หรือ กด Mouse ปุ่ มซ้ ายพร้ อม ๆ กัน 2 ครั้ง จะปรากฏดังรูป
50
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แสดงข้อมูล

สามารถเลือกรายการหลักที่ ต้องการแสดง ซึ่ งมีผลต่อการจัดเรียงรายการ และเลือกรายการย่อยได้ อกี
3 รายการ รวมทั้งสามารถกาหนดค่าน้ อยที่ สดุ ของแต่ละรายการ คือ
- สรุปจานวนครั้งที่ โทรไม่ตดิ
- สรุปจานวนครั้งที่ โทรติด
- สรุปจานวนระยะเวลาการโทร
- สรุปค่าบริการการใช้ โทรศัพท์

Percent

จะเริ่ มทาเมื่ อต้ องการ Percent Report
- ปกติ
คือ การแสดงรายการเฉพาะที่ ถูกกาหนด 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 ที่ เคยมีการกาหนดไว้
- มาก -> น้ อย คือ การจัดเรียงรายการเปรียบเทียบ จากค่ามากไปหาค่าน้ อย
- น้ อย -> มาก คือ การจัดเรียงรายการเปรียบเทียบ จากค่าน้ อยไปหาค่ามาก
- แสดงชื่ อเต็ม คือ การแสดงทั้งชื่ อและหน่วยงานที่ สงั กัด

หน่วยงาน

จะให้กรณีการทารายงานของหน่วยงานเท่านั้น
- ปกติ
คือ การแสดงรายงาน แตกย่อยของแต่ละหน่วยงาน จนถึงเลขหมายภายใน
- หน่วยย่อย
คือ การแสดงรายงาน เฉพาะหน่วยงานที่ เล็กที่ สดุ (ไม่มหี น่วยย่อยอีก )
- เฉพาะสมาชิก คือ การแสดงรายงาน เฉพาะหน่วยงานหรือเลขหมายภายในที่ เป็ นสมาชิก
- ยอดรวมทั้งหมด คือ การแสดงรายงาน ตามหน่วยงานที่ ถูกเลือกไว้
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ตัวอย่างที่ 1. Summary Report for Organization
1. กาหนดขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )
2. เลือก Organization หรือ หน่วยงาน โดยกดรูป

แล้ วเลือกหน่วยงานที่ ต้องการ

3. ทารายงาน สรุปการใช้ โทรศัพท์ โดยกดรูป
4. เรียงลาดับจาก มาก->น้อย และให้ แสดงรายการ ท.ศ.ท & ก.ส.ท
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แสดงข้ อความ
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แสดงกราฟเส้ น
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แสดงกราฟแท่ง
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ตัวอย่างที่ 2. Allocation Summary Report for Organization
จากการรวบรวมของโปรแกรม การโทรภายในประเทศ 75,995.50 บาท และการโทรต่างประเทศ
196,137.00 บาท แต่ผลของบิลองค์การและการสื่ อสารแห่งประเทศไทย รวมค่าบริการรายเดือน และค่าเสือมอุปกรณ์
จึงต้ องการรวมค่าบริการใหม่ ให้ การโทรภายในประเทศ 80,000.00 บาท และการโทรต่างประเทศ 200,000.00 บาท
โดยเราต้ องกาหนดให้ โปรแกรมเฉลี่ ยค่าบริการโทรศัพท์ โดยการทาเครื่ องหมาย  เฉลี่ ยค่าโทรศัพท์
การเฉลี่ ยการคิดค่าบริการโทรศัพท์
 จะเริ่ มทาเมื่ อเลือก  เฉลี่ ยค่าโทรศัพท์
 ภาษี เป็ นการแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ ม เช่น -10% หมายถึงค่าโทรศัพท์รวมภาษี +10% ไม่รวมภาษี
 ขอคืน เป็ นการแสดงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ ม ขึ้นอยู่กบั ประเภทธุรกิจ เช่น ธนาคารขอคืนได้ 11.5 %
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แสดงการเฉลี่ยค่าบริการการใช้โทรศัพท์

การเฉลี่ ยการคิดค่าบริการโทรศัพท์ จะเป็ นการคิดจากยอดทั้งหมด เช่น ค่าโทรศัพท์ ก.ส.ท จานวนเงินทั้งหมด
ที่ โปรแกรมรวบรวมได้ 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 เมื่ อเทียบ
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 ที่ ต้องการ

3. ทารายงาน สรุปการใช้ โทรศัพท์ โดยกดรูป
4. กาหนดการนาเสนอเฉพาะ Extension ที่ ค่าบริการโทรศัพท์เกินกว่า 700 บาท
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กาหนดให้แสดงเฉพาะ การโทรในจังหวัด, มือถือ, ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
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กด Shift + Enter เพื่อขยายความกว้างของแต่ละรายการ

กาหนดไม่ให้ แสดง การโทรในจังหวัด และแสดงชื่อเต็มของ Extension
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แสดงแยกตาม TRUNK ท.ศ.ท. & ก.ส.ท. และแสดงจานวนครั้ง, จานวนเวลา, จานวนเงิน
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แสดง Dial Group ( กลุ่มเบอร์ปลายทาง )
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4.5 แสดงรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ / วิเคราะห์การหมุน
การแสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ ( Detail Report ) และวิเคราะห์การหมุน ( Dial Report )
ของ หน่วยงาน, เลขหมายภายใน, สายนอก และกลุ่มเบอร์ปลายทาง จะแสดงทีละหน่วยงาน หรือเลขหมาย
แต่ถ้าเราต้ องการแสดงกลุ่มหรือเลขหมายอื่ น 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

คาสัง่ : กดรูป

และกดรูป

หรือ

1. กาหนดขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )

2. กดรูป

แล้ วเลือกหน่วยงานที่ ต้องการแสดงรายละเอียด

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

กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F3 สาหรับแสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ เช่นของหน่วยงาน Natural/Admin
จะแสดงเรียงตามลาดับเบอร์โทรแต่ละเบอร์ว่า โทรทั้งหมดกี่ ครั้ง ระยะเวลารวมที่ ใช้ และยอดรวมค่าบริการโทรศัพท์

4. ถ้ าต้ องการแสดงรายละเอียดการโทรของกลุ่มหรือหมายเลขก่อนหน้ านี้ ให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
แต่ถ้าหากท่านต้ องการ แสดงหน่วยงานถัดไปหรือหมายเลขถัดไปอีกให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
เฉพาะที่ เคยถูกเลือกไว้ เท่านั้น
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( แสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ )

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

คาสัง่ : กดรูป

และกดรูป

หรือ

1. กาหนดขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )

2. กดรูป

แล้ วเลือกผู้ใช้ โทรศัพท์ หรือเลขหมายภายใน ที่ ต้องการแสดงรายละเอียด

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

3. กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F3 สาหรับแสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ เช่น เลขหมายภายใน
1701 TAWATCHAI จะแสดงเรียงตามลาดับเบอร์โทรแต่ละเบอร์ว่า โทรทั้งหมดกี่ ครั้ง ระยะเวลารวมที่ ใช้
และยอดรวมค่าบริการโทรศัพท์
4. ถ้ าต้ องการแสดงรายละเอียดการโทรของเลขหมายภายในก่อนหน้ านี้ ให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
แต่ถ้าหากท่านต้ องการ แสดงเลขหมายภายในถัดไปอีกให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
เฉพาะที่ เคยถูกเลือกไว้ เท่านั้น
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( แสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ )

( แสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ )
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ตัวอย่างที่ 6. การแสดงรายละเอียด/วิเคราะห์การหมุน ของสายนอก

คาสัง่ : กดรูป

และกดรูป

หรือ

1. กาหนดขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )

2. กดรูป

แล้ วเลือกสายนอก ที่ ต้องการแสดงรายละเอียด

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

กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F3 สาหรับแสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ เช่น สายนอกเบอร์
931-4957 จะแสดงเรียงตามลาดับเบอร์โทรแต่ละเบอร์ว่า โทรทั้งหมดกี่ ครั้ง ระยะเวลารวมที่ ใช้
และยอดรวมค่าบริการโทรศัพท์

4. ถ้ าต้ องการแสดงรายละเอียดการโทรของเลขหมายภายในก่อนหน้ านี้ ให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
แต่ถ้าหากท่านต้ องการ แสดงเลขหมายภายในถัดไปอีกให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
เฉพาะที่ เคยถูกเลือกไว้ เท่านั้น
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( แสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ )

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

คาสัง่ : กดรูป

และกดรูป

หรือ

1. กาหนดขอบเขตเวลา ( หัวข้อ 4.2 หน้า 47 )

2. กดรูป

แล้ วเลือก กลุ่มเบอร์ปลายทาง ( Dial Group ) ที่ ต้องการแสดงรายละเอียด

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

กดรูป
หรือ Ctrl + Shift + F3 สาหรับแสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ เช่น สายนอกเบอร์
931-4957 จะแสดงเรียงตามลาดับเบอร์โทรแต่ละเบอร์ว่า โทรทั้งหมดกี่ ครั้ง ระยะเวลารวมที่ ใช้
และยอดรวมค่าบริการโทรศัพท์

4. ถ้ าต้ องการแสดงรายละเอียดการโทรของเลขหมายภายในก่อนหน้ านี้ ให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
แต่ถ้าหากท่านต้ องการ แสดงเลขหมายภายในถัดไปอีกให้ กด Ctrl +  หรือ กดรูป
เฉพาะที่ เคยถูกเลือกไว้ เท่านั้น
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( แสดงรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ )

( แสดงการวิเคราะห์การหมุนเบอร์ )
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( แสดงกราฟเส้ น วิเคราะห์การหมุนเบอร์ )

( แสดงกราฟแท่ง วิเคราะห์การหมุนเบอร์ )
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4.5.1 รูปแบบการแสดงรายละเอียดการใช้โทรศัพท์

โดยกด

หรือ

ใหม่อกี ครั้ง หรือกด Shift + Enter แล้ วใช้ Mouse เลือกหน้ า ( Page ) ที่ ต้องการ

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

Summary Page
เป็ นการเลือกรายการที่ เราต้ องการให้ แสดงในรายงานรายละเอียดการใช้ โทรศัพท์ (ในส่วนของการสรุป
ท้ ายรายงาน) และสามารถกาหนดความกว้ างของรายการ ( จานวนตัวอักษร )

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

รายละเอียดการใช้ โทรศัพท์
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4.5.2 การจัดเรียงรายงาน
1. การกาหนดรูปแบบการจัดเรียง
- กาหนดให้ จัดเรียง จากน้ อยไปมาก หรือจากมากไปน้ อย
- แบบของข้ อมูล ที่ ให้ เรียงลาดับมี 10 แบบให้ เลือกคือ เรียงตามเวลาวางหู, เวลาเริ่ มโทร, ค่าโทรศัพท์,
เวลาที่ ใช้ โทร, กลุ่มเบอร์โทรปลายทาง, สายนอก, หมายเลขเครื่ อง,Authorize/Account, Access Code,
เบอร์โทรออก หลังจากเลือกเรียบร้ อยแล้ วก็กด ตกลง
ตัวอย่างการทารูปแบบการจัดเรียง กาหนดให้ จัดเรียงลาดับความสาคัญของข้ อมูล
ลาดับที่ 1 ------------------ เรียงลาดับตามหมายเลขเครื่ อง
ลาดับที่ 2 ------------------ เรียงลาดับเวลาเวลาเริ่ มโทร
ลาดับที่ 3 ------------------ เรียงลาดับเวลาที่ ใช้ โทร
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ตัวอย่าง : รูปแบบการจัดเรียง

2. คุณสมบัติของข้อมูล ( Zoom Record )
ต้ องการกาหนด คุณสมบัตขิ องข้ อมูล ( Zoom Record ) ใช้ Mouse กดไปที่ ช่องคุณสมบัตขิ องข้ อมูล
2.1 เริ่มจากวันเวลา เป็ นลักษะเวลาในการขอดูข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ เราจะใช้ เวลาเป็ นตัวกาหนด
- ตามการกาหนด สามารถดูเวลาตามความต้ องการที่ จะกาหนดของผู้ใช้ เองได้
- จากวันที่เข้าพัก ดูยอดค่าบริการทั้งหมดให้ เริ่ มจากวันที่ ลูกค้ าเข้ าพัก หรือ เช็คอิน
( สาหรับโรงแรม โรงพยาบาล และอพาร์ทเม้ นท์ )
- ยอดค้างชาระ เริ่ มจากวันที่ ค้างชาระ ( สาหรับ โรงแรม โรงพยาบาล และอพาร์ทเม้ นท์ )

2.2 ระหว่างช่วงเวลา เป็ นการระบุเวลาเป็ น ชั่วโมง:นาที:วินาที เช่นต้ องการให้ แสดงข้ อมูลระหว่าง
เวลา 17:30:00 จนถึง 08.00:00 ของทุกวัน
2.3 การโอนสาย บางครั้งมีการพูดคุยเสร็จแล้ วต้ องการคุยกับคนอื่ นอีก โดยไม่ต้องโทรเข้ ามาใหม่
จะใช้ วิธกี ารโอนสายให้ คดิ จาก
- การโทรปรกติ คือการใช้ โทรศัพท์ในการโทรเข้ าและโทรออก โดยที่ ไม่มกี ารโอนสาย
- เริ่ มโอนสาย เป็ นการใช้ โทรศัพท์เป็ นผู้เริ่ มโอนสาย ให้ กบั ผู้อนื่ เป็ นคนแรก
- การโอนสายครั้งถัดมา เป็ นการใช้ โทรศัพท์ อันเนื่ องมาจากการรับสายซึ่ งผู้อนื่ โอนมาให้
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2.4 ขอบเขตของข้อมูล
เป็ นการกาหนดขอบเขตในการแสดงข้ อมูลเป็ นเวลาและจานวนเงินให้ แสดงเฉพาะข้ อมูลตั้งแต่น้อยสุด -มากสุด
เวลา

น้ อยสุด (นน:วว) - แสดงข้ อมูลเวลา ที่ ใช้ สายน้ อยสุด 00:10 (10 วินาที)
มากสุด
- แสดงข้ อมูลเวลา ที่ ใช้ 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 โทรที่ เครื่ องของตนเอง
ตัวเองเป็ นคนโทร แสดงข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ ซึ่ งเจ้ าของ Authorize/Account ไปโทรตามเครื่ องต่างๆ
คนอื่นเป็ นคนโทร แสดงข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ ซึ่ งเจ้ าของ Authorize/Account ต่างๆ มาโทรที่ เครื่ องนี้
2.6 แสดงเฉพาะเบอร์โทรออก
เป็ นการค้ นหาเบอร์โทร หรือกาหนดให้ แสดงเบอร์โทรออก บางเบอร์ทตี่ ้ องการให้ แสดง ได้ พร้ อมๆ กัน สูงสุดถึงครั้งละ
8 เลขหมาย เช่น ให้ ค้นหาเบอร์น่าสงสัยว่าในบิลค่าโทรศัพท์สงู มาก พิมพ์เบอร์ทตี่ ้ องการรู้ สามารถทาได้ เลยทันที โปรแกรมจะ
แสดงเบอร์และรายละเอียดการโทรขึ้นหน้ าจอ เป็ นต้ น
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ตัวอย่าง ต้ องการให้ แสดงเบอร์โทรออก ที่ ข้ นึ ต้ นด้ วย 391, 256,0193, 00165, 00181, 00188,00149,005
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4.6 วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์ ( Traffic Report ) ของของ หน่วยงาน, เลขหมายภายใน, สายนอก
และกลุ่มเบอร์ปลายทาง จะแสดงทีละหน่วยงาน หรือเลขหมาย แต่ถ้าเราต้ องการแสดงหน่วยงาน หรือเลขหมายอื่ น
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
- ระยะเวลาที่ ใช้ โทรศัพท์
- ช่วงเวลาที่ ใช้ โทรศัพท์
- วันของสัปดาห์
- ช่วงวันที่ ใช้ โทรศัพท์

- จานวนครั้งที่ โทรไม่ตดิ
- จานวนครั้งที่ โทรติด
- จานวนนาทีทใี่ ช้
- จานวนเงินค่าบริการโทรศัพท์

ข้ อความ/กราฟเส้ น/กราฟแท่ง
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กด Enter หรือ กด Mouse ปุ่ มซ้ ายพร้ อม ๆ กัน 2 ครั้ง จะปรากฏดังรูป

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

034

035

036

037

จังหวัด
กรุงเทพฯ
เพชรบุรี

ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี
อยุธยา
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ปราจีนบุรี
สระแก้ ว
นครนายก

038

ชลบุรี
ระยอง

039
042
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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
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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
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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 มีสตู รการคิดค่าบริการโทรศัพท์ 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
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เมนู หลัก

ปุ่ มการทางานหลักที่เพิ่มขึ้ นจากรุ่น Office
ปุ่ มการทางาน

ความหมาย
Key ค่าบริการหลักรายการที่ 1 – 8
Key ค่าบริการโทรศัพท์
Key ค่าบริการกลุ่มรายการ 10 - 16
Check In
Check Out
ยอดค้ างชาระ
สรุปยอดค้ างชาระ
ใบแจ้ งหนี้
ใบเสร็จรับเงิน
ยอดการชาระ
สรุปยอดการชาระ
การดาเนินธุรกิจ
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การเปลี่ยนสถานะหมายเลขภายใน
จะต้ องทาการเปลี่ ยนหมายเลขภายในที่ ต้องการจาก Extension เป็ น Room ( ห้ องพัก ) ดังรูป

การเข้ าพัก CHECK - IN
เนื่ องจากข้ อมูลการใช้ โทรศัพท์ทถี่ ูกส่งมาจากตู้สาขา ( PABX ) ตัวโปรแกรมจะเก็บข้ อมูลไว้ มาตั้งแต่เริ่ มต้ นติดตั้ง
ดังนั้นการนาข้ อมูลขึ้นมาใช้ งาน เราจะต้ องกาหนดวันเวลาเริ่ มต้ นและสิ้นสุด เช่นเรากาหนดให้ แสดงข้ อมูลตั้งแต่ต้นเดือนถึง
สิ้นเดือน แต่หากมีผ้ เู ข้ าพักตอนกลางเดือน เราต้ องมาเริ่ มต้ นตั้งแต่กลางเดือนถึงสิ้นเดือน
การ Check-In จะเป็ นตัวบอกให้ โปรแกรมทราบว่า ผู้เช่าเริ่ มเข้ าพักเมื่ อไร เช่นถ้ าเรากาหนดการแสดงข้ อมูลจากต้ น
เดือนถึงสิ้นเดือน ตัวโปรแกรมจะแสดงข้ อมูลของทุกห้ องเป็ นต้ นเดือนถึงสิ้นเดือน ยกเว้ นห้ องที่ มกี ารพักระหว่างเดือน
การ CHECK-IN เราต้ องเลือกห้ องที่ เราต้ องการ แล้ วกดคีย์ Shift + F3 หรือใช้ Mouse กดไปที่ รปู
เราจะสามารถกาหนดวันเวลาที่ เริ่ มเข้ าพัก ประวัตขิ องผู้เข้ าพัก แบ่งกลุ่มของผู้เข้ าพัก และถ้ าห้ องใดมีการแจ้ งย้ ายออก เรา
สามารถ กาหนดลงไปได้ ดงั รูป
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การย้ายออก CHECK-OUT
การ Check-Out เป็ นการลบประวัตขิ องผู้เข้ าพัก โปรแกรมจะเลิกสนใจวันที่ เริ่ มเข้ าพัก โดยการกดไปที่ รปู
หากที่ กดปุ่ มแน่ใจ จะลบประวัตเิ ฉพาะห้ องที่ ท่านเลือกไว้ ท้งั หมด
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การลงรายการค่าบริการหลัก 1-8 และ 9
เข้ ารหัสผ่านที่ จะสามารถทาการแก้ ไขได้ และเมื่ อเข้ ารหัวผ่านเรียบร้ อยแล้ วนั้นจึจะทาการตั้งค่าบริการหลัก ดังรูป
1. ไปที่ เมนู การโทร และทาการ Check ที่ เมนู “เปลี่ ยนอัตราค่าบริการ” มีเครื่ อง Check ถูกข้ างหน้ า ดังรูป

2. เริ่ มตั้งค่าบริการตามหมายเลขที่ ต้องการ เช่น 1. ค่าเช่าห้ อง 2. ค่านา้ 3. ค่าไฟ้ า
ถ้ า Check บันทึกคงเดิมต้ องไม่ใส่ยอดเงินในอัตรา แต่ถ้า Check หักลบเลขมิเตอร์จะต้ องใส่ยอดเงินที่ จะเอาไป
คูณกับผลต่างของมิเตอร์ในช่องในอัตรา ดังรูป
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3. เริ่ มทาการตั้งค่าบริการค่าโทรศัพท์ 9 โดยที่ค่าบริการหลักต้องเป็ นหมายเลขที่ 9 เท่านั้น ดังรูป

โดยถ้ าตั้งที่ หมายเลขบริการอื่ นจะไม่สามารถตั้งได้ และจะต้ องKey ชื่ อ ไทยและ อังกฤษของปุ่ มที่ จะทางานใน
หน้ าที่ น้นั ๆ โดยจะต้ อง Key ชื่ อตามลาดับของปุ่ มที่ ทางานเท่านั้นห้ ามสลับตาแหน่งกัน เพราะถ้ าสลับตาแหน่งกันนั้นจะ
ทาให้ ยอดค่าใช้ จ่ายมาโชว์ ในบิล
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การลงรายการค่าบริการ
จะต้ องทาการ เข้ ารหัสผ่านก่อนโดยผู้ทเี่ ข้ ารหัสผ่านนั้นจะต้ องมีระดับ (Level) ที่ จะสามารถแก้ ไขได้ ด้วย ดังรูป

และจะต้ องไม่ Check เครื่ องหมายถูก ที่ “เปลี่ ยนอัตราค่าบริการ” ของเมนู การโทร
1. เลือกหมายเลขห้ องที่ ต้องการจะลงรายการค่าบริการที่ ทาการ Check In เรียบร้ อยแล้ ว
2. เลือกปุ่ มลงรายการ 1-8 ตามลาดับที่ กาหนดจะขึ้นหน้ าจอให้ ลงรายการค่าบริการครั้งแรกดังรูป
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3. ส่วนปุ่ มรายการค่าบริการหมายเลข 9 นั้นไม่ต้องทาอะไร เพราะถ้ าห้ องไหน มีข้อมูลการใช้ โทรศัพท์อยู่แล้ วนั้นเมื่ อ
ทาการออกรายการต่าง ๆ ข้ อมูลจะขึ้นมาเองอัตโนมัติ
4. เมื่ อทาการลงรายการเรียบร้ อยแล้ วนั้นก็จะสามารถออกใบแจ้ งหนี้ ->ใบเสร็จรับเงินได้

http://www.natural.co.th

97

Natural Billing

ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน
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6 ระบบ Networking ( ไม่จากัด Terminal / User )
นับตั้งแต่ JiniSoft / Natural Billing 4.0 ปี 2538 ได้ เตรียมระบบ Networking โดยให้ เจ้ าของ Extension สามารถ
ดูข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ของตัวเองได้ และให้ หัวหน้ าแผนกของแต่ละ Extension สามารถดูข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ของลูกน้ อง
ตนเองได้ ลักษณะเช่นนี้จึงให้ Login ของผู้ใช้ โปรแกรม คือ Extension ดังนั้นจานวน Login จึงเท่ากับจานวน Extension

การใช้ขอ้ มูลรวมกัน ( File Sharing up to client-side cache )
การใช้ ข้อมูลรวมกัน ( File Sharing ) ความสาคัญอยู่ทกี่ ารบอกตา่ แหน่งที่ อยู่ของข้ อมูล โปรแกรม NATURAL.EXE
จะอ่านข้ อมูลของ การอนุญาติการใช้ โปรแกรม ( Licensee ) , รหัสสินค้ า ( Serial ID ) ซึ่ งจะบอกถึงขอบเขตความสามารถ
ในการทางานของโปรแกรม, รวมถึงการอนุญาติการใช้ ข้อมูลรวมกัน ( Sharing File ) ที่ อยู่ใน C:\NATURAL
โดยกด Ctrl + Shift + P เพื่ อตรวจสอบ หาก Login ด้ วย Technical สามารถแก้ ไขได้

Bin
Rate
Temp
Phone
Backup

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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ตาแหน่งจัดเก็บข้ อมูลเกี่ ยวกับ Department, Extension, Co.Line, Dial Group
ตาแหน่งจัดเก็บข้ อมูลเกียวกับอัตราค่าบริการโทรศัพท์
ตาแหน่งจัดเก็บข้ อมูลชั่วคราว
ตาแหน่งจัดเก็บข้ อมูลเกียวกับข้ อมูลโทรศัพท์
ตาแหน่งจัดเก็บข้ อมูลสารอง ( ชุดที่ 1 )
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Mirror หมายถึง
Arrival หมายถึง
Service หมายถึง

ตาแหน่งจัดเก็บข้ อมูลสารอง ( ชุดที่ 2 )
ตาแหน่งจัดเก็บข้ อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ บริการโทรศัพท์
ตาแหน่งจัดเก็บข้ อมูลเกี่ ยวกับ Apartment, Hotel

Temp Sharing
Record Text File

ตาแหน่งจัดเก็บข้ อมูลสาหรับ Client\Server แบบ File Sharing
ตาแหน่งจัดเก็บข้ อมูลสาหรับ Export the slip text file

ก่อนติดตั้งระบบ Networking แบบ Sharing File จะต้ องตรวจสอบชื่ อของเครื่ อง computer ที่ ใช้ เก็บข้ อมูลของ
Natural Billing ( เช่น เครื่ อง Computer ชื่ อ Service ) หลังจากนั้น Sharing ของ C:\NATURAL ให้ เป็ นชื่ ออะไรก็ได้
เช่น BILLING แล้ วกาหนด Security ว่าใครสามารถมาใช้ Natural Billing หรือ Sharing นี้ได้
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สาหรับโปรแกรมตั้งแต่ร่นุ 9.80.xxx ไม่ต้องกาหนด Configuration แค่เข้ าไปที่ Computer ที่ Sharing ไว้ ก็สามารถ
เรียกโปรแกรม Natural Billing ขึ้นมาทางานได้ ทนั ที โดยโปรแกรมจะยึดถือ Folder ที่ เรียก Natural.exe เป็ น Folder หรือ Path
สาหรับในการจัดเก็บข้ อมูลทั้งหมดของโปรแกรม เมื่ อกด Ctrl + Shift + P จะเห็น Path File ดังนี้

ในส่วนของ Path File ฝัง Server หรือ Main Software ไม่ว่าจะกาหนดอะไรเอาไว้ ฝัง Client หรือ Sharing จะยึด Path
File ของ BIN, RATE, TEMP, PHONE, BACKUP ตามค่า Default เป็ นหลัก
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การสร้ าง Shortcut
เพื่ อความง่ายในการเรียกใช้ โปรแกรม Natural Billing

หัวใจหลัก อยู่ที่ Start in ว่าเรากาหนด Folder หรือ Path สาหรับข้ อมูลอยู่ทไี่ หน
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