Microsoft, Windows และ PowerPoint เป็ นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครืองหมายการค้าของ Microsoft Corporation
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืนๆ
Google โลโก้ Google และ Google Translate เป็ นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.
NEC เป็ นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ NEC Corporation
ชือตราสินค้าหรือชือผลิตภัณฑ์เป็ นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของบร◌ิษัทผูเ้ ป็ นเจ้าของชือและสินค้า
เหล่านัน
ภาพหน้าจอสินค้า Microsoft ได้รบั การตีพิมพ์ซาโดยการอนุ
ํ
ญาตจาก Microsoft Corporation
โปรดทราบว่า Fuji Xerox Co., Ltd.
ไม่รบั ผิดชอบเกียวกับความบกพร่องหรือความเสียหายทีเกิดขึนจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการเข◌้าใช้งานอย่างไม่ถกู กฎหมาย
สิงสําคัญ
1. ขอสงวนสิทธิทังหมดในคูม่ ือนี สงวนสิทธิคู่มือนี ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ห้ามทําสําเนาหรือดัดแปลงคู่มือ
หรือส่วนใดส่วนหนึ งในคู่มือ โดยมิได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูจ้ ดั พิมพ์
2. อาจมีการปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไขเนื อหาบางส่วนในคู่มือนี โดยมิได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เรายินดีรบั คําแนะนําและติชมเกียวกับข้อความกํากวม ข้อผิดพลาด ข้อละเลย หรือหน้าบางหน้าทีขาดหายไป
เครืองหมายการค้า Xerox, Xerox และลายกราฟฟิ ก รวมทัง Fuji Xerox และลายกราฟฟิ ก และ CentreWare
เป็ นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครืองหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชัน ในประเทศญีปุ่ น และ/หรือ ในประเทศอืนๆ
DocuWorks และ Scan Translation Service เป็ นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครืองหมายการค้าของ Fuji Xerox Co., Ltd.
Scan Translation Service ใช้โปรแกรมแปล ภาษาอังกฤษ-ญีปุ่ น / ภาษาญีปุ่ น-ภาษาอังกฤษของ
NEC สําหรับการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาญีปุ่ นและแปลภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาอังกฤษ
Scan Translation Service ใช้ Google TranslateTM API
สําหรับการแปลเป็ นภาษาอืนทีไม่ใช่การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาญีปุ่ นและแปลภาษาญีปุ่ นเป็ น
ภาษาอังกฤษ
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บทนํา

บทนํา
ขอขอบคุณอย่างสูงทีเลือกใช้ Scan Translation Service
คู่มือนี ออกแบบมาสําหรับผูด้ ูแลระบบของ Scan Translation Service และจะอธิบายฟั งก์ชนั การดูแลและขันตอนปฏิบ◌ัติสาํ หรับการใช้ Scan
Translation Service
นอกจากนี คู่มือนี จะถือว่าคุณมีความรูพ้ นื ฐานเกียวกับอุปกรณ์มลั ติฟังก์ชนั และทราบวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดงั กล่าวอยูแ่ ล้ว ดู
"คู่มือสําหรับผูด้ ูแลระบบ" และ "คู่มือผูใ้ ช้" ทีให้มาพร้อมกับอุปกรณ์มลั ติฟังก์ชนั เพือศึกษาข้อมูลรายละเอียดวิธีการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
Fuji Xerox Co., Ltd.
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ระบบของคู่มือ

ระบบของคู่มือ
คู่มือทีอธิบายวิธีการตังค่าและการใช้ Scan Translation Service มีดงั นี

z คู่มือผูใ้ ช้ Scan Translation Service

คู่มือนี อธิบายฟั งก์ชนั การทํางานและขันตอนปฏ◌ิบัติในการใช้งาน Scan Translation Service

z คู่มือสําหรับผูด้ ูแลระบบ Scan Translation Service (คู่มือนี )

คู่มือนี อธิบายฟั งก์ชนั การดูแลระบบและขันตอนปฏิบตั ิสาํ หรับการใช้งาน Scan Translation Service
เมือเข้าสู่ระบบโดยใช้สิทธิของผูด้ ูแลระบบ

z คู่มือการตังค่าการเชือมโยงอุปกรณ์มลั ติฟังก์ชนั Scan Translation Service

คู่มือนี อธิบายวิธีการติดตังและการตังค่าเครืองมือสําหรับเชือมโยงอุปกรณ์มลั ติฟังก์ชนั เข้ากับ Scan Translation Service
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วิธีการใช้ค่มู ือนี

วิธีการใช้ค่มู ือนี
โครงสร้างของคู่มือนี
1. ภาพรวม
เนื อหาในส่วนนี จะแสดงภาพรวมของ Scan Translation Service
2. ฟั งก์ชนั การดูแล
เนื อหาในส่วนนี อธิบายฟั งก์ชนั การดูแลระบบที◌ผู่ ด้ ูแลระบบสามารถใช้ได้ในระหว่างการใช้งาน Scan Translation Service
3. การขอความช่วยเหลือ
เนื อหาในส่วนนี อธิบายวิธีการจัดการกับอาการและปั ญหาทีเกิดขึนในขณะทีใช้งาน Scan Translation Service

สัญลักษณ์ทีใช้ในคู่มือนี
รายการต่อไปนี แสดงสัญลักษณ์ทีใช้ในคู่มือนี ◌้
<

>

หมายถึงแป้นของแป้นพิมพ์
ตัวอย่าง:

[

]

หมายถึง เมนู ปุ่ ม แท็บ และรายการต่างๆ ทีแสดงบนหน้าจอ
ตัวอย่าง:

{

}

คลิกแท็บ [ใช้]

หมายถึงค่าทีเปลียนแปลงในระหว่างการทํางาน เช◌่น ชือผูใ้ ช้ และชือเซิรฟ์ เวอร์
ตัวอย่าง:

คลิก [{User Name}]

หมายถึงลําดับชัน Breadcrumb ของเมนูหรือหน้าเว็บ

>

ตัวอย่าง:
"

กดแป้น <Enter>

"

เลือก [การกําหนดการเชือมต่อ] > [ปลายทางการเชือมต่อ 1] จากเมนู [ไฟล์]

จะแสดงจุดอ้างอิงในคู่มือและคู่มืออืน
และยังสามารถแสดงข้อความหรือคําทีมีการเน้น
ตัวอย่าง:

ทําการระบุ เช่น "1 ภาพรวม" หรือ
"ไม่ได้ระบุชือ"

อธิบายประเด็นสําคัญ

อธิบายข้อมูลทีเป็ นประโยชน์เพิมเติม

อธิบายขันตอนการปฏิบตั ิงาน

z ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft® Windows® จะเรียกว่า "Windows"
z คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะเรียกว่า "พีซี"
z การคลิกปุ่ มขวาบนเมาส์จะเรียกว่า "คลิกขวา"
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1. ภาพรวม

1. ภาพรวม
เนื อหาในส่วนนี แสดงภาพรวมของ Scan Translation Service และอธ◌ิบายฟั งก์ชนั หลัก

ภาพรวม
Scan Translation Service
เป็ นบริการแปลผ่านระบบคลาวด์ทีสามารถใช้งานผ◌่านการเชือมต่ออินเทอร์เน็ ตได้จากทังอุปกรณ◌์มัลติฟังก์ชนั หรือพีซี
เมือใช้บริการนี คุณจะสามารถสแกนเอกสารทีเป◌็นกระดาษได้เหมือนการคัดลอกผ่านอุปกรณ์มลั ติฟ◌ังก์ชนั ของคุณ
และสร้างเอกสารทีแปลแล้วซึงรักษารูปแบบการจ◌ัดวางหน้าเอาไว้เหมือนกับเอกสารต้นฉบับทุกประการ
ด้วยวิธีเดียวกันนี คุณสามารถแปลเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ได้จากเครืองพีซีของคุณ
เนื องจากรูปแบบหน้าการจัดวางหน้าของเอกสารทีแปลแล้
◌่
วจะเหมือนกับเอกสารต้นฉบับทุกประการ
ผลลัพธ์ทีแปลแล้วจึงสามารถดูและอ้างอิงได้อย◌่างง่ายดาย ซึงจะช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดท◌ี◌่สําคัญของเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
สิงสําคัญ
• บริการนี เป็ นบริการการแปลด้วยเครือง ดังนันความถูกต้องของผลลัพธ์ทีแปลแล้วอาจจะไม่เป็ นทีน่ าพอใจมากนัก
สามารถปรับปรุงความถูกต้องของการแปลได้โดยใช้พจนานุ กรมผูใ้ ช้ทีกําหนดเอง
(พจนานุ กรมผูใ้ ช้สามารถใช้ได้เฉพาะเมือแปลจากภาษาญีปุ่ นเป็ นอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็ นญีป◌ุ◌่น)

ฟั งก์ชนั หลักของบริการมีดงั นี
(1) การแปลเอกสารทีเป็ นกระดาษ
คุณสามารถแปลเอกสารทีเป็ นกระดาษด้วยเครืองได้โดยการสแกนด้วยอุปกรณ์มลั ติฟังก์ชนั (ไม่สามารถแปลเอกสารทีเป็ นภาษาไทยได้)
(2) พิมพ์การส่งออกผลลัพธ์การแปล
คุณสามารถพิมพ์ผลของการแปลด้วยเครืองจากอุปกรณ์มลั ติฟังก์ชนั ของคุณได้
(3) การแปลเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ต่อไปนี จะอัพโหลดโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์และแปลโดยใช้เครือง เอกสาร DocuWorks ของภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม,
ภาษาอินโดนี เซียและภาษามาเลย์ จะไม่สามารถแปลได้
z เอกสาร DocuWorks
z เอกสาร DocuWorks
z เอกสาร Microsoft Word
z เอกสาร Microsoft PowerPoint®

(4) การดาวน์โหลดผลลัพธ์ทีแปลแล้ว
ไม่สามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์การแปลเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ได้ (สามารถดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์เคลือนทีได้ดว้ ย)
(5) การแก้ไขพจนานุ กรมผูใ้ ช้
การลงทะเบียนพจนานุ กรมผูใ้ ช้สามารถปรับปรุงความถูกต้องของการแปลได้
(พจนานุ กรมผูใ้ ช้สามารถใช้ได้เฉพาะเมือแปลจากภาษาญีปุ่ นเป็ นอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็ นญีป◌ุ◌่น)
(6) การดูแลการใช้งานบริการ
ลูกค้าทีมีสิทธิของผูด้ แู ลสามารถดําเนิ นการด◌ังต่อไปนี ได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์
- ลงทะเบียนและลบผูใ้ ช้
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1. ภาพรวม

- ให้สิทธิและลบสิทธิของผูด้ แู ลระบบ
- ลงทะเบียนและลบกลุ่ม
- รวมสถานะการใช้งานของบริการ
- เปลียนรอบเวลาการลบอัตโนมัติสาํ หรับผลลัพธ์ท◌ีแปลแล้
◌่
ว
- ทําการตังค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลของผูด้ แู ลระบบ

สภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ าน
บริการนี สามารถใช้ได้โดยเชือมต่อกับอุปกรณ์มลั ติฟังก์ชนั ของฟูจิซีร็อกซ์หรือเว็บเบราว์เซอร์ของพีซี
สําหรับข้อมูลเกียวกับสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นงานล่าสุดสําหรับบริการ ให้ดูทีเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของเราได้ทีลิงก์ดา้ นล่างนี
z สําหรับผูใ้ ช้ทีทําสัญญา Scan Translation Service ในประเทศญีป◌ุ◌่น

http://www.fujixerox.co.jp/solution/scantrans/
z สําหรับผูใ้ ช้ทีทําสัญญา Scan Translation Service ในประเทศอืนๆ ทีไม่ใช่ญีปุ่ น

http://www.fxap.com.sg/product/software/scanservice/index.jsp

กระบวนการแปล
บริการนี ให้ฟังก์ชนั การแปลต่อไปนี
รายการ
การเริมกระบวนการแปล

คําอธิบาย
• สามารถเริมต้นการแปลได้โดยการระบุการตังค่าต่างๆ เช่น ภาษา และวิธีส่งออก
• สามารถประมวลผลได้สงู สุด 100 หน้า
หากเกินขีดจํากัดนี การประมวลผลจะถูกยกเลิก
• เมือจํานวนเอกสารในระหว่างกระบวนการแปลเกินจํานวนทีสามารถประมวลผลได้พร้อมกัน
กระบวนการส่วนเกินจะไม่ได้รบั อนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการต่อจนกว่างานแปลก่อนหน้านี จะเสร็จสมบู
รณ์ (กระบวนการเหล่านันจะเข้าคิวเพือรอการประมวลผล)
• ผลการแปลจะถูกบันทึกไว้บนเซิรฟ์ เวอร์ และจะถูกลบโดยอัตโนมัติในช่วงเวลา (1-14 วัน)
ทีถูกระบุไว้
• หากแปลเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
ผลการแปลจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบเดียวกันกับเอกสารเอกสารต้นฉบับ
หากแปลโดยการสแกนเอกสารทีเป็ นกระดาษ จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ PDF
• หากแปลเอกสาร Word จํานวนหน้าและเลเอาท์หน้าของผลการแปล
อาจมีความแตกต่างกันกับเอกสารการแปล
• หากหยุดการแปลแล้ว จะหยุดการแปลถึงหน้าทีถูกระบุให้หยุด
และการแปลจากหน้าถัดไปก็จะถูกให้หยุด
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การแจ้งเตือนการเสร็จสินกระบวนการ

เมือกระบวนการแปลเสร็จสิน ผูใ้ ช้ทีเริมต้นการแปลจะได้รบั อีเมลแจ้ง

การแจ้งเตือนความล้มเหลวในการประมวลผล

ถ้าการแปลล้มเหลวแม้แต่เพียงหน้าเดียว
จะมีการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบความล้มเหลวในการแปลไปให้ผทู ้ ีดําเนิ นการแปล

รายงานข้อผิดพลาด

• หน้าทีเกิดข้อผิดพลาดในขันตอนการแปล จะไม่สามารถเอาท์พุทได้
• เนื อหาข้อผิดพลาด จะถูกแทรกเข้าหน้าแรกของเอกสารการแปลในฐานะการรายงานข้อผิดพลาด
• ในการแปลของเอกสาร Word การรายงานข้อผิดพลาดจะไม่สามารถเอาท์พุทได้

1. ภาพรวม

ประเภทผูใ้ ช้
บริการนี อนุ ญาตให้สามารถจัดสรรสิทธิการดูแลให้แก่ผใู้ ช้แต่ละรายได้
ประเภทผูใ้ ช้

สิทธิการดูแล

คําอธิบาย

ผูใ้ ช้ภายใน

ไม่

ผูใ้ ช้ประเภทนี สามารถใช้บริการมาตรฐานได้

ผูด้ ูแลระบบ

ใช่

นอกจากบริการมาตรฐานแล้ว
ผูด้ ูแลระบบยังสามารถใช้ฟังก์ชนั การดูแลระ
บบได้

พจนานุกรมเฉพาะทางและพจนานุกรมผูใ้ ช้
บริการนี ช่วยให้สามารถใช้พจนานุ กรมกับคําทีได้รบั การลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าในขณะทีแปลได้
พจนานุ กรมประกอบด้วยพจนานุ กรมเฉพาะทางทีลงทะเบียนในระบบและพจนานุ กรมผูใ้ ช้ทีผูใ้ ช้สามารถลงทะเบียนได้
พจนานุ กรมเหล่านี สามารถใช้ได้เฉพาะเมือแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นญีปุ่ นหรือภาษาญีปุ่ นเป็ นอ◌ังกฤษ
หมายเหตุ
• โดยประโยคทีแปล อาจไม่ได้ถูกแปลโดยใช้พจนานุ กรมทีลงทะเบียนแล้ว
รายการ

คําอธิบาย

พจนานุ กรมเฉพาะทาง

เป็ นพจนานุ กรมทีลงทะเบียนไว้ในระบบ
ซึงจะใช้เฉพาะเมือแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นญีป◌ุ◌่นหรือภาษาญีปุ่ นเป็ นอังกฤษ
พจนานุ กรมเฉพาะทางประกอบด้วยพจนานุ กรมต่อไปนี ◌้
• กีฬา
• การดูแลทางการแพทย์
• ศิลปะ
• วิศวกรรม
• มนุ ษยศาสตร์และวัฒนธรรม
• เศรษฐศาสตร์การเมือง
• ชีวติ และงานอดิเรก
• เกษตรกรรม ป่ าไม้ และประมง
• วิทยาศาสตร์

พจนานุ กรมผูใ้ ช้

นี เป็ นพจนานุ กรมทีสร้างขึนอย่างเป็ นอิสระโดยผูใ้ ช้
ซึงสามารถใช้ได้เฉพาะเมือแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาญีปุ่ นหรือภาษาญีปุ่ นเป็ นภาษาอังกฤษ
ซึงสามารถใช้งานร่วมกันได้ดงั นี :
• ผูส้ ร้างเท่านัน: สามารถใช้พจนานุ กรมได้โดยผูใช้
◌้ ทีลงทะเบียนไว้เท่านัน
• กลุ่มในสังกัด:
สามารถใช้พจนานุ กรมได้โดยผูใ้ ช้ทีลงทะเบียนไว้และผูใ้ ช้ทีอยูใ่ นสังกัดกลุ่มเดียวกัน
ส่วนเสริม) โปรดอ้างอิงกับหัวข้อ "ข้อกําหนดเฉพาะอืนๆ ทีสําคัญ" (P.10) เกียวกับข้อมูลอืน เช่น
จํานวนพจนานุ กรมและจํานวนพจนานุ กรมทีสามารถลงทะเบียน

พจนานุ กรมเฉพาะทางประกอบด้วยศัพท์บญ
ั ญัติเฉพาะทางในสาขาต่อไปนี
พจนานุกรม

สาขา

กีฬา

ยิมนาสติก กรีฑา กีฬาฤดูหนาว กีฬาทางนํา กีฬาต่อสูแ้ ละศิลปะการต่อสู ้ เกมบอล อเมริกนั ฟุตบอล
รักบี ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เทนนิ ส เบสบอล กอล์ฟ โบว์ลิง และบิลเลียด

การดูแลทางการแพทย์

แพทยศาสตร์
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1. ภาพรวม
พจนานุกรม

สาขา

ศิลปะ

ประติมากรรม ภาพวาด การ์ตนู และภาพสําหรับเด็ก สิงพิ
◌่ มพ์ การถ่ายภาพ งานฝี มือ เซรามิก
เครืองประดับและงานสลักเฟอร์นิเจอร์ ตุก๊ ตา การพิมพ์ วรรณคดี ดนตรี ละคร การเต้น ภาพยนตร์
และโทรทัศน์

วิศวกรรม

วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง วิศวกรรมสิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและวิศวกรรมพลังงาน
การผลิตไฟฟ้ า พลังงานนิ วเคลียร์ ทรัพยากรใต้ดิน นํามันและถ่านหิน วิศวกรรมโลหะ
วิศวกรรมเครืองกล ยานยนต์ วิศวกรรมรถไฟ วิศวกรรมทางทะเล การบินและอวกาศ
วิศวกรรมไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูลและการสือสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ วิศวกรรมการสือสาร
วิศวกรรมข้อมูล วิศวกรรมอคูสติก ออปติก อุตสาหกรรมการผลิต สิงทอ กระดาษ การขนส่ง
และการจราจร

มนุ ษยศาสตร์และวัฒนธรรม

ปรัชญา จริยธรรมและศีลธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ การท่องเทียว
มานุ ษยวิทยา ชาติพนั ธุว์ ทิ ยา ภาษา และจิตวิทยา

เศรษฐศาสตร์การเมือง

การเมือง กฎหมาย การศึกษา การทหาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน ธุรกิจ การเงินสาธารณะ ข่าว
และสือ

ชีวิตและงานอดิเรก

ศิลปะและความบันเทิงหลายแขนง การตกปลา เกม การท◌ํนาย
า เรืองลึกลับ แข่งม้า คหกรรม
วิทยาศาสตร์เพือชีวติ อาหารและการปรุงอาหาร เสือผ้า ทําผม และความงาม

เกษตรกรรม ป่ าไม้ และประมง

เกษตรกรรม การเพาะปลูกพืช สวน การเพาะพันธุส์ ตั ว์ การป่ าไม้ การประมง และการล่าสัตว์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ ฟิ สิกส์ เคมี ธรณีศาสตร์ ดาราศาสตร์ อากาศ ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ พืช สัตว์
การแพทย์

ข้อกําหนดเฉพาะอืนๆ ทีสําคัญ
บริการนี มีขอ้ กําหนดเฉพาะทีสําคัญอืนๆ ดังนี
รายการ
ผูใ้ ช้

จํานวนของผูใ้ ช้

ผูใ้ ช้/ผูเ้ ช่าสูงสุด 500 ราย
(ความแตกต่างจะขึนอยูก่ บั ประเภทของข้อตกลงกับลูกค้า)

กลุ่ม

จํานวนของกลุ่ม

จํานวนทีทําสัญญาของผูใ้ ช้

พจนานุ กรมผูใ้ ช้

จํานวนพจนานุ กรม

100 ต่อผูเ้ ช่า

จํานวนคําในพจนานุ กรม

20,000 คําต่อพจนานุ กรม

หน้า

100 หน้า

เอกสารต้นฉบับ (เป็ นกระดาษ)
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ข้อจํากัด

1. ภาพรวม
รายการ
เอกสารต้นฉบับ
(รูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์)

รูปแบบ

ข้อจํากัด
• PDF
รุ่น 1.3/1.4/1.5/1.6/1.7 (นามสกุล ".pdf")
• DocuWorks
นับตังแต่รปู แบบ Ver.7.0 (นามสกุลไฟล์ ".xdw", ข้อความ Unicode)
• Word
เอกสาร Word (นามสกุลไฟล์ ".docx") ทีนับตังแต่ Microsoft Office
Word 2007 หรือเอกสารทีเปิ ดใช้งานแมโคร Word (นามสกุลไฟล์
".docm")
• PowerPoint
พรีเซ็นเทชัน PowerPoint (นามสกุลไฟล์ ".pptx") ทีนับตังแต่
Microsoft Office PowerPoint 2007
หรือพรีเซ็นเทชันทีเปิ ดใช้งานแมโคร PowerPoint (นามสกุลไฟล์
".pptm")
หมายเหตุ
• เอกสาร DocuWorks ของภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม,
ภาษาอินโดนี เซียและภาษามาเลย์ จะไม่สามารถแปลได้

ขนาด

100 MB

หน้า

100 หน้า

ขนาดกระดาษ

ขนาดนามบัตร - A3

อืนๆ

เอกสารทีไม่สามารถแปลได้มีดงั ต่อไปนี :
• เอกสารทีผสานรวมฟั งก์ชนั การรักษาความปลอดภัยไว้
• เอกสารทีมีขอ้ มูลอักขระพิเศษ เช่น Type3
• กรณีชือไฟล์เกิน 50 ตัวอักษร
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1. ภาพรวม
รายการ
หน้าแปล

ข้อจํากัด

แสดง

หน้าทีแปลแล้วจะปรากฏบนแท็บ [ไฟล์สาํ หรับแปล] และหน้าจอ
[การแปลเอกสาร] ซึงจะเป็ น "หน้าทีแปลแล้ว: XXX / YYY" โดยที "XXX"
คือจํานวนของหน้าทีแปลแล้ว และ "YYY"
เป็ นจํานวนสูงสุดของหน้าทีทําสัญญาไว้

จํานวนรวม

• ทุกเดือนจะมีการนับจํานวนของหน้าทีแปลแล้ว
• เมือแปลเป็ นหลายภาษา
ภาษาทีแปลแล้วแต่ละภาษาจะรวมอยูใ่ นจํานวนหน้ารวมนี
ตัวอย่างเช่น เมือแปลภาษาญีปุ่ น 3
หน้าเป็ นทังภาษาอังกฤษและภาษาจีน จํานวนหน้ารวมจะเท่ากับ 6
หน้า
• หน้าข้อความคําเตือนและรายงานข้อผิดพลาดจะไม่รวมอยูใ่ นจํานวนห
น้ารวมนี
• หากแปลเอกสาร Word
จํานวนหน้าของเอกสารการแปลในฐานะหน้าการแปลจะถ◌ูกนับ
แต่จาํ นวนหน้าของผลการแปลจะไม่ถูกนับ
• หากแปลเอกสาร Word และเอกสาร PowerPoint
จํานวนหน้าของเอกสารการแปลในฐานะหน้าการแปลจะถ◌ูกนับ
แต่จาํ นวนหน้าของผลการแปลจะไม่ถูกนับ

เกิน
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• ถ้าจํานวนของหน้าแปลเกิน 80% ของขีดจํากัดสัญญา
ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึนในขณะทีกําลังแปล
และข้อความแจ้งเตือนจะถูกผนวกเข้ากับอีเมลหลังจากการแปลเสร็จส
มบูรณ์ ผูด้ แู ลระบบจะได้รบั การแจ้งเตือนทางอีเมล
• ถ้าจํานวนของหน้าแปลเกินของขีดจํากัดสัญญา
ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึนในขณะทีกําลังแปล
และข้อความแจ้งเตือนจะถูกผนวกเข้ากับอีเมลหลังจากการแปลเสร็จส
มบูรณ์ ผูด้ แู ลระบบจะได้รบั การแจ้งเตือนทางอีเมล
• เมือเกินขีดจํากัดสัญญาสําหรับหน้าทีแปลแล้ว
ส่วนของหน้าทีเกินก็จะไม่สามารถนําไปใช้กบั ส่วนทีอนุ ญาตของเดือน
ถัดไปได้

1. ภาพรวม

ผูด้ แู ลระบบการเตรียมการขันสูง
ข้อตกลง
หลังจากเสร็จสินขันตอนข้อตกลง เราจะดําเนิ นการลงทะเบียนผูใ้ ช้ของผูด้ แู ลระบบสําหรับ "Fuji Xerox Direct"
ต่อจากนัน จะส่งอีเมลคําแนะนําไปยังผูด้ แู ลระบบเกียวกับการเริมต้นการให้บริการ

การตังค่ารหัสผ่านเริมต้นสําหรับผูด้ ูแลระบบ
ผูด้ ูแลระบบควรตังรหัสผ่านเริมต้นตามคําแนะน◌ํของอี
า เมลแนะนําของเรา

การตังค่าเริมต้นสําหรับอุปกรณ์มลั ติฟังก์ชนั
ผูด้ ูแลระบบควรจะตังค่าเริมต้นสําหรับอุปกรณ◌์มัลติฟังก์ชนั

การสร้างพจนานุ กรมผูใ้ ช้ (ตามความจําเป็ น)
การสร้างพจนานุ กรมผูใ้ ช้ควรจะทําตามเนื อหาการแปล
(พจนานุ กรมผูใ้ ช้สามารถใช้ได้เฉพาะเมือแปลจากภาษาญีปุ่ นเป็ นอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็ นญีป◌ุ◌่น)
ขอแนะนําอย่างยิงให้สร้างพจนานุ กรมผูใ้ ช้เพือปรับปรุงความถูกต้องของการแปล

การลงทะเบียนกลุ่ม
ผูด้ แู ลระบบควรดําเนิ นการลงทะเบียนกลุ่มเพือตอบสนองความต้องการขององค์กรของลูกค้า

การลงทะเบียนผูใ้ ช้
ผูด้ ูแลระบบควรดําเนิ นการลงทะเบียนผูใ้ ช้สาํ หรับผูใ้ ช้ทีจะใช้บริการ
หลังจากเสร็จสินการลงทะเบียนของผูใ้ ช้
อีเมลแจ้งเตือนจะถูกส่งไปโดยอัตโนมัติให้กบั ผ◌ู◌้ใช้แต่ละคนโดยทีมีการร้องขอให้ตงรหั
ั สผ่านเริมต้นของพวกเขา
จํานวนของผูใ้ ช้ทีสามารถลงทะเบียนได้จะขึนอย◌ูกั◌่ บขีดจํากัดบนทีกําหนดไว้ในรายละเอียดของข้อตกลง
การเริมต้นบริการ
สามารถแปลเอกสารได้โดยใช้ Scan Translation Service
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1. ภาพรวม
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2. ฟั งก์ชนั การดูแล

2. ฟั งก์ชนั การดูแล
ส่วนนี ให้คาํ อธิบายเกียวกับวิธีการ เช่น งานการลงทะเบียนต่างๆ ทีสามารถดําเนิ นการได้โดยผูด้ ูแลระบบ

การดําเนิ นงานการดูแลระบบทีสามารถทําได้มีดงั น◌ี◌้
z การเปลียนแปลงการตังค่า
z การดูแลกลุ่ม
z การดูแลผูใ้ ช้
z การยืนยันสภาพการใช้บริการ

สิงสําคัญ
• หากเปิ ดเว็บเบราว์เซอร์จาํ นวนมาก (รวมทังแท็บเบราว์เซอร์) ไว้บนคอมพิวเตอร์เครืองเดียวกัน
อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึนหากมีการเข้าใช้งานบร◌ิการดังกล่าว โปรดใช้บริการนี กบั (แท็บ)
เว็บเบราว์เซอร์ทีเปิ ดอยูเ่ พียงหนึ งรายการเท่านัน

[ผูด้ แู ลระบบ] การแสดงผลของหน้าจอ
เมือต้องทํางานด้านการดูแล ให้ดาํ เนิ นการตามขันตอนต่อไปนี โดยการเชือมต่อไปยังเว็บบนพีซีของคุณ
ขันตอน
0

1

คลิก [การดูแล] ในเมนูสว่ นหัวหลังจากเข้าสู่ระบบการบริการโดยใช้ชือผูใ้ ช้รหัสผูใ้ ช้ทีมีสิทธิระดับผูด้ แู ล
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2. ฟั งก์ชนั การดูแล

[รายชือผูใ้ ช้] ในหน้าจอการดูแลจะปรากฏขึน สามารถดําเนิ นงานต่างๆ ด้านการดูแลได้จากหน้าจอนี
เพือกลับไปยัง [ไฟล์สาํ หรับแปล] คลิก [หน้าแรก] ในเมนู ส่วนหัว

การเปลียนแปลงการตังค่า
สามารถเลือกรอบเวลาก่อนทีเอกสารผลลัพธ์การแปลจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
รวมทังการกําหนดภาษาสําหรับการแจ้งเตือนทางอีเมลทีส่งไปยังผูด้ ูแลระบบ โปรดทําตามขันตอนดังต่อไปนี
ขันตอน
0
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1

เลือก [การตังค่าอืนๆ] จากเมนูดา้ นข้าง

2. ฟั งก์ชนั การดูแล

2

3

4

คลิกปุ่ ม ?เปลียนการตังค่า? บนหน้าจอ ?การตังค◌่าอืนๆ?

เลือกรอบเวลาการลบโดยอัตโนมัตสิ าํ หรับเอกสารผลลัพธ์การแปลและการกําหนดภาษาสําหรับการแจ้งเตือนทางอีเมลทีส่◌ง่ ไปยังผูดู◌แ้ ลระบ
บ

คลิกทีปุ่ ม [ตกลง] เพือกลับสู่หน้าจอ การดูแล

17
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การดูแลกลุ่ม
สามารถดําเนิ นการการลงทะเบียนกลุ่มและการดําเนิ นการแก้ไขได้
คําแนะนํา 2 ข้อต่อไปนี ใช้เป็ นจุดประสงค์ในการตั◌งกลุ
้ ่ม
z สามารถทําการดูแลผูใ้ ช้ได้โดยการจัดกลุ่มเพือตอบสนองความต้องการขององค์กรของลูกค้า
z การใช้งานพจนานุ กรมผูใ้ ช้ร่วมกันสามารถตังค่าเป็ นแบบต่อกลุ่มได้ ผูใ้ ช้ทีอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันสามารถใช้งานพจนานุ กรมผูใ้ ช้ร่วมกันได้

การลงทะเบียนกลุม่
เมือทําการลงทะเบียนใหม่ของกลุ่ม ให้ดาํ เนิ นการตามขันตอนต่อไปนี
ขันตอน
0
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1
2

เลือก [กลุ่ม] จากเมนูดา้ นข้าง
คลิกทีปุ่ ม [ลงทะเบียนกลุ่ม] ทีหน้าจอ [รายชือกลุ่ม]

3

ในหน้าจอ [การลงทะเบียนกลุ่ม] ให้ป้อนชือ [กลุ่ม] และคลิกทีปุ่ ม [ลงทะเบียน]

4

ยืนยันชือของกลุ่มทีหน้าจอ [การยืนยัน] และจากนันคลิกทีปุ่ ม [บันทึก]

2. ฟั งก์ชนั การดูแล

5

คลิกทีปุ่ ม [กลับสู่รายการ] บนหน้าจอ [การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์]

แก้ไขกลุ่ม
เมือต้องการเปลียนชือกลุ่ม ให้ดาํ เนิ นการตามขันตอนดังต่อไปนี
ขันตอน

1

0

2
3
4

คลิกทีปุ่ ม [

] (ปรับปรุงกลุ่ม) สําหรับกลุ่มทีคุณต้องการแก้ไขในหน้าจอ [รายชือกลุ่ม]

ใส่ [ชือกลุ่ม] ใหม่ และจากนันคลิกทีปุ่ ม [ลงทะเบียน]
ยืนยันชือของกลุ่มทีหน้าจอ [การยืนยัน] และจากนันคลิกทีปุ่ ม [บันทึก]
คลิกทีปุ่ ม [กลับสู่รายการ] บนหน้าจอ [การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์]

ลบกลุ่ม
เมือต้องการลบกลุ่ม ให้ดาํ เนิ นการตามขันตอนต่อไปนี
ขันตอน
0

1
2
3

คลิกทีปุ่ ม [

] (ลบกลุ่ม) สําหรับกลุ่มทีคุณต้องการลบในหน้าจอ [รายชือกลุ่ม]

ยืนยันชือของกลุ่มทีหน้าจอ [การยืนยัน] และจากนันคลิกทีปุ่ ม [ลบ]
คลิกทีปุ่ ม [กลับสู่รายการ] บนหน้าจอ [การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์]
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2. ฟั งก์ชนั การดูแล

การดูแลผูใ้ ช้
สามารถลงทะเบียนผูใ้ ช้และแก้ไขได้

การลงทะเบียนผูใ้ ช้
เมือต้องการลงทะเบียนผูใ้ ช้รายใหม่ ให้ดาํ เนิ นการตามขันตอนต่อไปนี
สิงสําคัญ
• เมือใช้กระบวนการลงทะเบียนผูใ้ ช้นี สามารถลงทะเบียนผูใ้ ช้หลายรายได้พร้อมกันด้วย "Fuji Xerox Direct"
ด้วยการทําเช่นนี นอกจากลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนผูใ้ ช้สาํ หรับ Scan Translation Service ได้แล้ว
ยังทําได้เมือซือหรือใช้บริการอืนๆ ทีให้บร◌ิการโดยบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์อีกด้วย
• หากลงทะเบียนผูใ้ ช้ทีมีอีเมลแอดเดรสเรียบร้อยแล้วใน "Fuji Xerox Direct" จะถูกลงทะเบียนด้วยชือเต็มทีลงทะเบียนแล้วใน "Fuji Xerox
Direct" แต่ชือเต็มทีใช้ตงค่
ั าในตอนลงทะเบียนผูใช้
◌้ จะไม่ถูกลงทะเบียนในนี

เมือต้องการลงทะเบียนผูใ้ ช้ครังละหนึงคน:
ขันตอน
0
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1
2

เลือก [ผูใ้ ช้] จากเมนูดา้ นข้าง
คลิกทีปุ่ ม [ลงทะเบียน] ทีหน้าจอ [รายชือผูใ้ ช◌้]

2. ฟั งก์ชนั การดูแล

3

จากหน้าจอ [ลงทะเบียนผูใ้ ช้] ให้ดาํ เนินการตังค่าดังต่อไปนี

(1) ป้อน [นามสกุล] [ชือ] และ [อีเมล์แอดเดรส] ถัดไปให◌้เลือก [ภาษา] [การอนุ ญาต] และ [กลุ่มในสังกัด]
และจากนันคลิกทีปุ่ ม [ลงทะเบียน]
(2) ยืนยันการลงทะเบียนทีหน้าจอ [การยืนยัน] ถ้าพร้อมทีจะดําเนินการต่อ ให้คลิกทีปุ่ ม [บันทึก]

4

คลิกทีปุ่ ม [กลับสู่รายการ] บนหน้าจอ [การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์]
อีเมลแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผูใ้ ช้ทีลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

เมือต้องการลงทะเบียนผูใ้ ช้หลายคนในครังเดียว:
หมายเหตุ
• นําเข้าแฟ้ ม CSV ทีมีขอ้ มูลของผูใ้ ช้เมือต้องการลงทะเบียนผูใ้ ช้หลายคนในเวลาเดียวกัน
ขันตอน
0

1
2

เลือก [ผูใ้ ช้] จากเมนูดา้ นข้าง
คลิกทีปุ่ ม [การลงทะเบียนเป็ นกลุ่ม] ทีหน้าจอ [รายชือผูใ้ ช้]
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2. ฟั งก์ชนั การดูแล

3

ทําตามขันตอนด้านล่างนีเพือเตรียมไฟล์นาํ เข้า CSV
(1) ใน [การลงทะเบียนเป็ นกลุ่ม] คลิกทีปุ่ ม [ดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบ] และเลือกตําแหน่งทีจะเก็บไฟล์ CSV

(2) เปิ ดไฟล์ CSV ทีดาวน์โหลดมา และป้อนข้อมูลของผูใช้
◌้
หมายเหตุ
• ดูทีหน้าจอ [การลงทะเบียนเป็ นกลุ่ม] เพือดูวิธ◌ีใช้เมือป้อนข้อมูลของผูใ้ ช้

(3) บันทึกและปิ ดไฟล์ CSV

4

ทําการตังค่าต่อไปนีในหน้าจอ [การลงทะเบียนเป◌็นกลุ่ม]
(1) คลิกทีปุ่ ม [เรียกดู] ใน [ไฟล์ CSV] แล้วระบุไฟล์ CSV ทีเตรียมไว้ในขันตอนที 3
(2) เลือก [รหัสอักขระ]

5
6
7
22

คลิกทีปุ่ ม [ถัดไป]
ยืนยันการลงทะเบียนทีหน้าจอ [การลงทะเบียนเป็ นกลุ่ม] ถ้าพร้อมทีจะดําเนินการต่อ ให้คลิกทีป◌ุ◌่ม
[การลงทะเบียนเป็ นกลุ่ม]
คลิกทีปุ่ ม [กลับสู่รายการ] บนหน้าจอ [การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์]
อีเมลจะถูกส่งโดยอัตโนมัติไปยังผูใ้ ช้ทีได้ร◌ับการจดทะเบียนแต่ละคน ซึงจะขอให้พวกเขาตังค◌่ารหัสผ่านเริมต้นของพวกเขา

2. ฟั งก์ชนั การดูแล

แก้ไขผูใ้ ช้
หากต้องการแก้ไขสิทธิของผูใ้ ช้และความเกียวโยงของกลุ่ม ให้ดาํ เนิ นการตามขันตอนต่อไปนี
ขันตอน

1
2

0

คลิกทีปุ่ ม [

] (ปรับปรุงผูใ้ ช้) ทีหน้าจอ [รายชือผูใ้ ช้] และจากนันทําการตังค่าดังต่อไปนี

จากหน้าจอ [แก้ไขผูใ้ ช้] ให้ดาํ เนินการตังค่าดังต่อไปนี

(1) ทําการเปลียนแปลงใดๆ ที [การอนุญาต] และ [กลุ่มในสังกัด] และจากนันคลิกทีปุ่ ม [ลงทะเบียน]
(2) ยืนยันการลงทะเบียนทีหน้าจอ [การยืนยัน] ถ้าพร้อมทีจะดําเนินการต่อ ให้คลิกทีปุ่ ม [บันทึก]

3

คลิกทีปุ่ ม [กลับสู่รายการ] บนหน้าจอ [การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์]

ลบผูใ้ ช้
เมือต้องการลบผูใ้ ช้ ให้ดาํ เนิ นการตามขันตอนต◌่อไปนี
สิงสําคัญ
• สามารถลบผูใ้ ช้ทีใช้บริการนี ได้โดยกระบวนการลบผูใ้ ช้นี ไม่สามารถทําการลบผูใ้ ช้โดยใช้ "Fuji Xerox Direct"

ขันตอน
0

1

ในหน้าจอ [รายชือผูใ้ ช้] เลือกกล่องกาเครืองหมายของผูใ้ ช้ทีจะลบ แล้วคลิกปุ่ ม [ลบ]
หมายเหตุ
• คุณยังสามารถลบผูใ้ ช้โดยคลิกทีปุ่ ม [

2
3

] (ลบผูใ้ ช◌้) สําหรับผูใ้ ช้ทีคุณต้องการลบ

ยืนยันเนือหาของหน้าจอ [การยืนยัน] แล้วคลิกปุ่ ม [ลบ] หรือ [ลบชุดงาน]
คลิกทีปุ่ ม [กลับสู่รายการ] บนหน้าจอ [การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์]
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สถานะการใช้งานบริการ
สามารถทําการยืนยันสถานะการใช้งาน Scan Translation Service ได้
หมายเหตุ
• การรวมสถานะการใช้งานจะเป็ นการสรุปบันทึกก่อนหน้านี ตังแต่วนั ก่อนทีจะถึงวันทีมีการใช้ "สถิติ"
ดังนันข้อมูลรวมสถานะการใช้งานของวันทีมีการใช้ "สถิติ" จึงไม่รวมอยูใ่ นผลรวมทังหมด
• เมือไม่มีสถานะการใช้งานของรอบเวลาทีกําหนด ก◌็จะไม่มีการแสดงกราฟ
• "จํานวนหน้า" ใน "สถิติ" แสดงให้เห็นจํานวนหน้าของเอกสารต้นฉบับ จํานวนของหน้าเว็บทีแสดงบนหน้าจอ เช่น หน้าจอ
[การแปลเอกสาร] แสดงจํานวนของหน้าเว็บทีแปลแล้ว ดังนัน "จํานวนหน้า" อาจจะไม่สอดคล้องกัน

การแสดงกราฟของข้อมูลรวม
เมือต้องการรวมสถานะการใช้งานบริการและแสดงกราฟ ให้ดาํ เนิ นการตามขันตอนต่อไปนี
ขันตอน
0

1
2

เลือก [สถิติ] จากเมนูดา้ นข้าง
ในหน้าจอ [สถิติ] ให้ดาํ เนินการตังค่าดังนี

(1) [ระยะเวลาเป้าหมาย]
เลือกรอบเวลาในการรวมบันทึกแบบเป็ นเดือน
หมายเหตุ
• รอบเวลาทีแสดงผลได้จะรวมถึงเดือนปั จจุบนั ซึงทําได้สงู สุด 13 เดือนก่อนหน้า
• เมือเลือกเดือนปั จจุบนั การรวมสถานะการใช้งานก็จะได้รบั การดําเนิ นการตังแต่ "วันแรกจนถึงวันก่อนทีจะมีการใช้งาน"

(2) [ตัวกรอง (ระบบจะแสดงทุกรายการหากไม่เลือกตัวกรอง)]
เลือก [ไคลเอ็นต์], [ภาษาต้นฉบับ], [คําแปล], [เกณฑ์การแปล/การแสดงเป้าหมาย] แล้วดําเนิ นการกรอง
หมายเหตุ
• การกรองจะไม่สามารถทําได้กบั รายการบางรายการเม◌ื◌่อ "ไม่มีการเลือกรายการ" และเมือ "เลือกรายการทังหมด"

(3) [กราฟทีจะสร้าง]
เลือกประเภทของกราฟสําหรับการแสดงผล
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(4) [แกนรวม 1]
เลือกแกนนอนของกราฟ
(5) [แกนรวม 2 (ใช้กบั แผนภูมิฟองเท่านัน)]
เลือกแกนตังของกราฟ
(6) [ค่ารวม]
เลือกค่าการแสดงผลจาก [จํานวนไฟล์] หรือ [Number of Pages]

3

คลิกทีปุ่ ม [การแสดงผล]
ข้อมูลรวมจะแสดงเป็ นกราฟ

การส่งออกไฟล์ CSV ข้อมูลรวม
เมือต้องการส่งออกไฟล์ CSV สําหรับข้อมูลรวม ให้ด◌ํเนิา นการตามขันตอนต่อไปนี
ขันตอน
0

1
2
3

เลือก [สถิติ] จากเมนูดา้ นข้าง
เลือก [ระยะเวลาเป้าหมาย]
เลือกปุ่ ม [ดาวน์โหลด]
จากนันไฟล์ CSV จะถูกดาวน์โหลด
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3. การขอความช่วยเหลือ
เนื อหาในส่วนนี จะอธิบายถึงขันตอนการทํางานในการจัดการปั ญหาทีเกียวข้องกับการให้บริการ

เนื อหาในส่วนนี อธิบายวิธีการจัดการกับอาการและปั ญหาทีเกิดขึนในขณะทีใช้บริการ
การเกิดขึนของอาการและปั ญหา

การตรวจสอบคู่มือสําหรับผูด้ ูแลระบบ
ยืนยันขันตอนการดําเนิ นงานทีถูกต้องและข้อควรระวังในการใช้บริการ โปรดดูที
"คู่มือสําหรับผูด้ ูแลระบบ Scan Translation Service"

การตรวจสอบเว็บไซต์ขอ้ มูล
ถ้าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้แม้หลังจากทีตรวจสอบกับคู่มือสําหรับผูด้ ูแลระบบแล้ว
ให้เรียกดูเว็บไซต์ขอ้ มูลทีสามารถเข้าถึงได้จากหน้าจอ [วิธีใช้] ของ Scan Translation Service
คุณจะสามารถอ้างอิงจากFrequently Asked Questions (FAQ) และการสนับสนุ นข้อมูล

ข้อสงสัยในหน้าต่างการสนับสนุ น
หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้หลังจากทีดูคูมื◌่อสําหรับผูด้ ูแลระบบและไซต์ขอ้ มูล ให้เลือก
[ติดต่อ] จากหน้าจอ [การดูแล] แล้วติดต่อทีอยูใ่ นการสนับสนุ นทีระบุไว้ในหน้าต่างทีปรากฏ
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