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ระบบ VisitorWORKS 
 

ดวยสถานการณความไมเรียบรอยตางๆ ในปจจุบัน เชนปญหาผูกอการราย ปญหาการ

โจรกรรม และการฉอโกงตางๆ องคกรของทานควรจะมีระบบซึ่งสามารถควบคุมและจัดการผูมา

ติดตออยางมปีระสิทธิภาพ ระบบ VisitorWORKS ซึ่งเปนระบบระบบควบคุมและจัดการผูมา

ติดตออยางครบวงจรสามารถชวยทานได แทนที่จะใชระบบแลกบัตรแบบเกาซึง่ใชการจดขอมูลผู

มาติดตอลงสมุดบันทกึกระดาษ ระบบ VisitorWORKS ไดนําเทคโนโลยีอันทันสมยัมาชวยปกปอง

องคกรของทานจากผูไมประสงคดี อีกทัง้ยงัสามารถเรียกรายงานรูปแบบการเขาออกของผูมา

ติดตอไดอยางสมบูรณ 

 

 ระบบ VisitorWORKS จะชวยใหองคกรของทานมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

และมีการแลกและคืนบัตรผูมาติดตออยางสะดวก รวดเร็ว และยงัสามารถชวยขจัดความผิดพลาด

ตางๆที่อาจขึ้นจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยได  

 

ระบบถูกแบงออกเปน 4 สวนหลกัๆดังนี ้

1. ระบบแลกบัตรขาเขา 

2. ระบบคืนบัตรขาออก 

3. ระบบรายงานสรุปตางๆ 

4. สวนตั้งคาระบบ 

 

 
1. ระบบแลกบตัรขาเขา 
 ระบบนี้ใชในการเก็บขอมูลผูมาติดตอจากเอกสารยืนยันตัวบุคคลตางๆ เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หนงัสือเดินทาง (Passport) เปนตน เพื่อความรวดเรว็ในการใชงาน 

ระบบสามารถอานขอมูลจากแถบแมเหลก็ของบัตรประจําตัวประชาชน ซึง่ทาํใหไดขอมูลของผูมา

ติดตออยางถกูตองและครบถวน  

ในกรณีที่ผูมาติดตอไมมีบัตรประชาชน ระบบจะทาํการจัดเก็บเฉพาะหมายเลขเอกสาร 

(เชน Passport Number, เลขใบขับข่ี, Work Permit Number เปนตน) ควบคูไปกับการ Scan 

หนาเอกสารนัน้ๆ เพื่อความรวดเร็วในการทํางาน ในกรณีที่ระบบมีขอมูลหนาเอกสารนั้นอยูแลว 

ระบบจะไมทาํการ Scan หนาเอกสารดงักลาวซ้าํอีกทาํใหสามารถประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บได

เปนอยางมาก  
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 ในกรณีที่ผูมาติดตอถือเอกสารที่ใหญกวาเครื่อง Scanner หรือ เครื่องรูดบัตร และ เครื่อง 

Scanner มีปญหา ระบบสามารถรองรับการกรอกขอมลูตางๆผานทาง Keyboard ไดโดยสะดวก 

 
ขั้นตอนขาเขาโดยสรุป 

1.1. ข้ันตอนขาเขาสําหรับผูถือบัตรประชาชนไทยที่มีแถบแมเหล็ก 

1. ใชรูดบัตรเพื่อใชอานขอมูลจากแถบแมเหล็ก 

2. กรอกหมายเลขบัตร Visitor ที่จะแจกให 

3. ยนืยนัการแลกบัตร 

 

 

 

1.2. ข้ันตอนขาเขาสําหรับผูถือ Passport และเอกสารกระดาษอื่นๆ เชนใบขับข่ี, Work Permit 

เปนตน 

1. กรอกหมายเลขเอกสาร  

2. Scan หนาเอกสารเก็บไวโดยใช High Speed Scanner 

ในกรณีที่เคย Scan เอกสารไวแลวไมตอง Scan ใหม (โดยดู 

จากหมายเลขเอกสาร) 

3. กรอกหมายเลขบัตร Visitor ที่จะแจกให 

4. ยนืยนัการแลกบัตร 

 

1.3. ข้ันตอนขาเขาในกรณีที่เอกสารใหญกวาเครื่อง Scanner หรือ Hardware มีปญหา 

1. กรอกหมายเลขเอกสาร  

2. กรอกขอมูลผูมาติดตอโดย Keyboard 

3. กรอกหมายเลขบัตร Visitor ที่จะแจกให 

4. ยนืยนัการแลกบัตร 
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2. ระบบคืนบัตรขาออก 
ระบบนี้ใชในขัน้ตอนการคืนบัตรใหผูมาตดิตอซึ่งเมื่อผูมาติดตอยื่นบัตรคืนให ระบบสามารถ

ยืนยนัขอมูลของผูมาติดตอ และ จํานวนบตัรที่แลกไปทั้งหมด กอนที่จะคืนบัตรใหแกผูมา

ติดตอได 
 
ขั้นตอนขาออกโดยสรปุ 

1. กรอกหมายเลขบัตรผูมาติดตอ 

2. ยนืยนัตัวผูมาติดตอ และ จํานวนบัตรผูมาติดตอที่แจกไปทั้งหมด  

3. ยนืยนัการคืนบัตร 

 
3. ระบบรายงานสรุปตางๆ 

ระบบสามารถออกรายงานตางๆไดดังนี ้

1. รายงานสรุปผูมาติดตอ โดยสามารถ filter ไดเปน จาก ชือ่ , นามสกุล, ชื่อและนามสกุล 

และเลือกดูไดจาก วนั เดือน ป หรือเปนชวง วา มีลักษณะการมาติดตอเปนอยางไร เขา

เมื่อไหร ออกเมื่อไหร มาติดตอบอยขนาดไหน  

2. รายงานสรุปผูมาติดตอ ยอดผูมาติดตอทั้งหมด แยกเปนชั้น โดยสามารถเลือกดูไดจาก วัน 

เดือน ป หรือเปนชวง  

3. รายงานการไมคืนบัตร  
4. รายงานสรุป demographics ของผูมาตดิตอ เชน เพศ อาย ุจังหวัด เปนตน  

 
4. สวนต้ังคาระบบ 

ระบบสวนนี้จะเปนสวนที่ผูดูแลระบบสามารถกาํหนดคาตางๆเชน 

1. กําหนด Username และ Password ของผูใชงานแตละคนซึ่งจะสามารถแบงเปน 2 

ระดับชั้นคือ ผูดูแลระบบ (admin) และ ผูใชงาน 

2. สามารถทําการเพิ่มหรือลดคนในบัญชีดําและบัญชีเฝาระวัง  
3. สามารถกําหนดจํานวนครั้งตอเดือนที่ผูมาติดตอมาแลกบัตรกอนที่ระบบจะเตือน 
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จุดเดนของระบบ 

• ใชงานงายและสะดวก การผานเขาออกอาคารของผูมาติดตอ ทําไดงายเพียงไมกี่ข้ันตอน  

• ประหยัดเวลาในการปอนขอมูล ในกรณีทีผู่มาติดตอมีบัตรประชาชนรุนที่มีแถบแมเหล็ก 

ระบบสามารถอานขอมูลที่จาํเปนเชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู ไดจากบัตรโดยตรง ทาํให

สามารถลดเวลาในการปอนขอมูล อีกทัง้ยงัลดความผิดพลาดจากการปอนขอมูลไดดวย  

• ปลอดภัย มีการจัดเก็บขอมลูผูมาติดตอโดยละเอียด ทัง้เอกสารที่ใชติดตอ และหมายเลข

บัตรผูมาติดตอที่ไดรับไป  

• รองรับการขยายตัว ระบบสามารถทํางานแบบ Stand-Alone หรือ ทาํงานผานระบบ

เครือขายได สามารถมีจุดรับผูมาติดตอไดหลายจุด  

• บัญชีดําและบัญชีเฝาระวงั ระบบสามารถกําหนดวาผูมาติดตอคนใดที่ไมอนุญาตใหเขา

อาคาร และ คนใดเคยกอปญหาและตองเฝาดเูปนพิเศษ 

 

 

เกี่ยวกับบริษัท ไอที เวิรคส จํากัด 

บริษัทไอที เวิรคส กอต้ังขึ้นในป 2542 เปนบริษัทคนไทยซึ่งดําเนินธุรกิจใหคําปรึกษา 

นําเสนอและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยงานราชการและบริษัทเอกชนตางๆ 

โดยบริษัทมีบุคลากรเปนทีมงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานการวางแผนระบบสารสนเทศ 

วิศวกรรมซอฟตแวร ดานฐานขอมูล ระบบเครือขาย ระบบเปด และระบบ Client/Server ที่มี

ประสบการณการทํางานทั้งในและตางประเทศ ทางบริษัทมีประสบการณในการพัฒนาระบบงาน

คอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย การบูรณาการระบบ (System Integration) โดยมีลูกคาใน

อุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งเปนหนวยงานราชการ และ บริษัทชั้นนํา อยูเปนจํานวนมาก  

 


