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เมนู Import ข้อมูลการลงเวลาท างาน 

  ใช้ส าหรับการน าเข้าข้อมูลการลงเวลาเพ่ือให้โปรแกรมสามารถดึงเวลาไปใช้ในการประมวลผลเวลา  สามารถ
น าเข้ารูปแบบได้ทั้ง Text File, Excel File, XML File หรือจาก Database ของโปรแกรม BioScan โดยตรง 
 
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Time Attendance” > “Import ข้อมลูการลงเวลาท างาน”  จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ 

Import ข้อมูลการลงเวลาท างาน ดังรูป     
วิธีการ Import ข้อมูลเวลาการท างาน  

1. เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต้องการ Import เวลาการท างาน  จากนั้นระบบจะให้เลือกว่าจะ Import จากเครื่องรูด

บัตร (จากไฟล์) หรือจากเครื่อง BioScan 

 
 

วันที่เริ่มต้น :  ระบุหรือเลือกวันที่เริ่มต้น Click  
วันที่สิ้นสุด :  ระบุหรือเลือกวันที่สิ้นสุด Click  
Import Time จากเครื่องรูดบัตร :  เลือก  เมื่อต้องการ Import เวลาจากเครื่องรูดบัตร 
 Import File จาก Text File:  เลือก  เมื่อต้องการ Import เวลาจากไฟล์ Text File 
  เลือก :  เลือก  เพ่ือเลือกเครื่องรูดบัตร 
  รหัสเครื่องรูดบัตร :  เลือกเครื่องรูดบัตรที่ต้องการโดยการ Click  
  ประเภท :  เลือก  ประเภทที่ต้องการ Import ว่าจะ Import เป็น Folder หรือเป็นไฟล์ 
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  PathFile :  เลือก Path ที่เก็บ File หรือ Folder ที่จะใช้ Import โดยการ Click  
 Import File จาก Excel 
  ที่เก็บไฟล์ :  เลือกที่เก็บไฟล์โดยการ Click  
Import Time จากเครื่อง BioScan :  เลือก  เมื่อต้องการ Import เวลาจากโปรแกรม BioScan 
 Server Name  :  ระบุชื่อ Server ที่เก็บ Database ของเครื่อง BioScan 
 Login ID  :  ระบุ Login ID ของเครื่อง Server 
 Login Password :  ระบุ Login Password ของเครื่อง Server 

 Database Name :  เลือก Database ของเครื่อง BioScan โดยการ Click  
 

2. เมื่อกด Next แล้วจะปรากฏหน้าจอของข้อมูลที่เลือกตามเงื่อนไขข้อ 1. หากเกิดข้อผิดพลาดโปรแกรมจะแจ้งเตือนให้

ทราบโดยแสดงเครื่องหมาย   

 
 
 รหัสเครื่องรูดบัตร :  แสดงรหัสเครื่องรูดบัตรที่เลือกตามเงื่อนไขข้อ 1. 
 วันที่   :  แสดงวันที่และเวลาแสกนนิ้ว 
 หมายเลขบัตรพนักงาน :  แสดงหมายเลขบัตรพนักงาน 
 รหัสพนักงาน  :  แสดงรหัสพนักงานที่ผูกกับบัตรพนักงาน 
 DE  :  หากมีเครื่องหมาย  แจ้งเตือน คือรูปแบบวันที่และเวลาไม่ตรงกับรูปแบบเครื่องรูดบัตร 
 EE :  หากมีเครื่องหมาย  แจ้งเตือน คือรหัสบัตรพนักงานไม่ได้ใช้งานหรือรหัสบัตรไม่ถูกต้อง  
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3. เมื่อตรวจสอบข้อมูล  Click  แล้วหากมีข้อมูลที่ผิดพลาด  โปรแกรมจะแจ้งเตือนเป็นไฟล์ EmpcardError มา

ให้เพ่ือให้ทราบว่ามีบัตรพนักงานบัตรไหนที่เกิดข้อผิดพลาด 

 
  

4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว  หากมีข้อมูลที่เคยมีการ Import ไปแล้ว โปรแกรมจะแจ้งเตือนเป็น  ในช่อง ED  
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5. หากกด  แล้ว  หากโปรแกรมจะแจ้งผลการ Import ว่าส าเร็จและไม่ส าเร็จกี่รายการ 
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