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โปรดทราบวา่ Fuji Xerox Co., Ltd. 

ไม่รบัผิดชอบเกียวกบัความบกพร่องหรือความเสียหายทีเกิดขึนจากไวรสัคอมพิวเตอรห์รือการเข◌้าใชง้านอยา่งไม่ถกูกฎหมาย

สิงสาํคญั

1. ขอสงวนสิทธิทงัหมดในคูมื่อนี สงวนสิทธิคู่มือนีตามพระราชบญัญติัลิขสิทธิ หา้มทาํสาํเนาหรือดดัแปลงคู่มือ 

หรือส่วนใดส่วนหนึงในคู่มือ โดยมิไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูจ้ดัพิมพ์

2. อาจมีการปรบัปรุง เปลียนแปลง หรือแกไ้ขเนือหาบางส่วนในคู่มือนีโดยมิไดมี้การแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

3. เรายินดีรบัคาํแนะนําและติชมเกียวกบัขอ้ความกาํกวม ขอ้ผิดพลาด ขอ้ละเลย หรือหน้าบางหนา้ทีขาดหายไป

เครืองหมายการคา้ Xerox, Xerox และลายกราฟฟิก รวมทงั Fuji Xerox และลายกราฟฟิก และ CentreWare 

เป็นเครืองหมายการคา้จดทะเบียนหรือเครืองหมายการคา้ของ ซีร็อกซ ์คอรป์อเรชนั ในประเทศญีปุ่น และ/หรือ ในประเทศอืนๆ

DocuWorks และ Scan Translation Service เป็นเครืองหมายการคา้จดทะเบียนหรือเครืองหมายการคา้ของ Fuji Xerox Co., Ltd.

Scan Translation Service ใชโ้ปรแกรมแปล ภาษาองักฤษ-ญีปุ่น / ภาษาญีปุ่น-ภาษาองักฤษของ 

NEC สาํหรบัการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาญีปุ่นและแปลภาษาญีปุ่นเป็นภาษาองักฤษ

Scan Translation Service ใช ้Google TranslateTM API 

สาํหรบัการแปลเป็นภาษาอืนทีไม่ใช่การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาญีปุ่นและแปลภาษาญีปุ่นเป็น

ภาษาองักฤษ

Microsoft, Windows และ PowerPoint เป็นเครืองหมายการคา้จดทะเบียนหรือเครืองหมายการคา้ของ Microsoft Corporation 

ในสหรฐัอเมริกาและ/หรือประเทศอืนๆ 

Google โลโก ้Google และ Google Translate เป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้จดทะเบียนของ Google Inc.

NEC เป็นเครืองหมายการคา้จดทะเบียนของ NEC Corporation

ชือตราสินคา้หรือชือผลิตภณัฑเ์ป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้จดทะเบียนของบร◌ิษัทผูเ้ป็นเจา้ของชือและสินคา้

เหล่านัน

ภาพหนา้จอสินคา้ Microsoft ไดร้บัการตีพิมพซ์าํโดยการอนุญาตจาก Microsoft Corporation
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บทนาํ

ขอขอบคุณอยา่งสงูทีเลือกใช ้Scan Translation Service

คู่มือนีออกแบบมาสาํหรบัผูดู้แลระบบของ Scan Translation Service และจะอธิบายฟังกช์นัการดูแลและขนัตอนปฏิบ◌ัติสาํหรบัการใช ้Scan 

Translation Service

นอกจากนี คู่มือนีจะถือวา่คุณมีความรูพ้ืนฐานเกียวกบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั และทราบวธีิการใชง้านอุปกรณด์งักล่าวอยูแ่ลว้ ดู 

"คู่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบ" และ "คู่มือผูใ้ช"้ ทีใหม้าพรอ้มกบัอุปกรณ์มลัติฟังกช์นั เพือศึกษาขอ้มลูรายละเอียดวิธีการใชง้านอุปกรณข์องคุณ

Fuji Xerox Co., Ltd.
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ระบบของคู่มือ

คู่มือทีอธิบายวธีิการตงัค่าและการใช ้Scan Translation Service มีดงันี

คู่มือผูใ้ช ้Scan Translation Service

คู่มือนีอธิบายฟังกช์นัการทาํงานและขนัตอนปฏ◌ิบติัในการใชง้าน Scan Translation Service

คู่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบ Scan Translation Service (คู่มือนี)

คู่มือนีอธิบายฟังกช์นัการดแูลระบบและขนัตอนปฏิบติัสาํหรบัการใชง้าน Scan Translation Service 

เมือเขา้สู่ระบบโดยใชสิ้ทธิของผูดู้แลระบบ

คู่มือการตงัค่าการเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั Scan Translation Service

คู่มือนีอธิบายวธีิการติดตงัและการตงัค่าเครืองมือสาํหรบัเชือมโยงอุปกรณ์มลัติฟังกช์นัเขา้กบั Scan Translation Service
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วิธีการใชคู้่มือนี

โครงสรา้งของคู่มือนี

1. ภาพรวม

เนือหาในส่วนนีจะแสดงภาพรวมของ Scan Translation Service

2. ฟังกช์นัการดูแล

เนือหาในส่วนนีอธิบายฟังกช์นัการดูแลระบบที◌่ผูดู้แลระบบสามารถใชไ้ดใ้นระหวา่งการใชง้าน Scan Translation Service

3. การขอความช่วยเหลือ

เนือหาในส่วนนีอธิบายวธีิการจดัการกบัอาการและปัญหาทีเกิดขึนในขณะทีใชง้าน Scan Translation Service

สญัลกัษณท์ีใชใ้นคู่มือนี

รายการต่อไปนีแสดงสญัลกัษณที์ใชใ้นคู่มือนี◌้

ระบบปฏิบติัการ Microsoft
®
 Windows

®
 จะเรียกวา่ "Windows"

คอมพิวเตอรส่์วนบุคคลจะเรียกวา่ "พีซี"

การคลิกปุ่มขวาบนเมาสจ์ะเรียกวา่ "คลิกขวา"

< > หมายถึงแป้นของแป้นพิมพ์

ตวัอยา่ง: กดแป้น <Enter>

[ ] หมายถึง เมนู ปุ่ม แท็บ และรายการต่างๆ ทีแสดงบนหนา้จอ

ตวัอยา่ง: คลิกแท็บ [ใช]้

{ } หมายถึงค่าทีเปลียนแปลงในระหวา่งการทาํงาน เช◌่น ชือผูใ้ช ้และชือเซิรฟ์เวอร์

ตวัอยา่ง: คลิก [{User Name}]

> หมายถึงลาํดบัชนั Breadcrumb ของเมนูหรือหน้าเวบ็

ตวัอยา่ง: เลือก [การกาํหนดการเชือมต่อ] > [ปลายทางการเชือมต่อ 1] จากเมนู [ไฟล]์

" " จะแสดงจุดอา้งอิงในคู่มือและคู่มืออืน

และยงัสามารถแสดงขอ้ความหรือคาํทีมีการเนน้

ตวัอยา่ง: ทาํการระบุ เชน่ "1 ภาพรวม" หรือ

"ไม่ไดร้ะบุชือ"  

อธิบายประเด็นสาํคญั

อธิบายขอ้มลูทีเป็นประโยชน์เพิมเติม

อธิบายขนัตอนการปฏิบติังาน
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1. ภาพรวม
เนือหาในส่วนนีแสดงภาพรวมของ Scan Translation Service และอธ◌ิบายฟังกช์นัหลกั

ภาพรวม

Scan Translation Service 

เป็นบริการแปลผ่านระบบคลาวดที์สามารถใชง้านผ◌่านการเชือมต่ออินเทอรเ์น็ตไดจ้ากทงัอุปกรณ◌์มลัติฟังกช์นัหรือพีซี

เมือใชบ้ริการนี คุณจะสามารถสแกนเอกสารทีเป◌็นกระดาษไดเ้หมือนการคดัลอกผ่านอุปกรณม์ลัติฟ◌ังกช์นัของคุณ 

และสรา้งเอกสารทีแปลแลว้ซึงรกัษารปูแบบการจ◌ัดวางหนา้เอาไวเ้หมือนกบัเอกสารตน้ฉบบัทุกประการ 

ดว้ยวธีิเดียวกนันี คุณสามารถแปลเอกสารอิเล็กทรอนิกสไ์ดจ้ากเครืองพีซีของคุณ

เนืองจากรปูแบบหน้าการจดัวางหน้าของเอกสารที◌่แปลแลว้จะเหมือนกบัเอกสารตน้ฉบบัทุกประการ 

ผลลพัธที์แปลแลว้จึงสามารถดูและอา้งอิงไดอ้ย◌่างง่ายดาย ซึงจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจรายละเอียดท◌ี◌่สาํคญัของเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 สิงสาํคญั
• บริการนีเป็นบริการการแปลดว้ยเครือง ดงันันความถกูตอ้งของผลลพัธที์แปลแลว้อาจจะไม่เป็นทีน่าพอใจมากนัก 

สามารถปรบัปรุงความถูกตอ้งของการแปลไดโ้ดยใชพ้จนานุกรมผูใ้ชที้กาํหนดเอง 

(พจนานุกรมผูใ้ชส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมือแปลจากภาษาญีปุ่นเป็นองักฤษหรือภาษาองักฤษเป็นญีป◌ุ◌่น)

ฟังกช์นัหลกัของบริการมีดงันี

(1) การแปลเอกสารทีเป็นกระดาษ 

คุณสามารถแปลเอกสารทีเป็นกระดาษดว้ยเครืองไดโ้ดยการสแกนดว้ยอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั (ไมส่ามารถแปลเอกสารทีเป็นภาษาไทยได)้

(2) พิมพก์ารส่งออกผลลพัธก์ารแปล

คุณสามารถพิมพผ์ลของการแปลดว้ยเครืองจากอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณได ้

(3) การแปลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอิเล็กทรอนิกสต่์อไปนีจะอพัโหลดโดยใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรแ์ละแปลโดยใชเ้ครือง เอกสาร DocuWorks ของภาษาไทย, ภาษาเวยีดนาม, 

ภาษาอินโดนีเซียและภาษามาเลย ์จะไมส่ามารถแปลได้

เอกสาร DocuWorks

เอกสาร DocuWorks

เอกสาร Microsoft Word

เอกสาร Microsoft PowerPoint
®

(4) การดาวน์โหลดผลลพัธที์แปลแลว้ 

ไม่สามารถดาวน์โหลดผลลพัธก์ารแปลเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้(สามารถดาวน์โหลดไปยงัอุปกรณ์เคลือนทีไดด้ว้ย)

(5) การแกไ้ขพจนานุกรมผูใ้ช ้

การลงทะเบียนพจนานุกรมผูใ้ชส้ามารถปรบัปรุงความถูกตอ้งของการแปลได ้

(พจนานุกรมผูใ้ชส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมือแปลจากภาษาญีปุ่นเป็นองักฤษหรือภาษาองักฤษเป็นญีป◌ุ◌่น)

(6) การดแูลการใชง้านบริการ

ลกูคา้ทีมีสิทธิของผูด้แูลสามารถดาํเนินการด◌ังต่อไปนีไดโ้ดยใชเ้ว็บเบราวเ์ซอร์

- ลงทะเบียนและลบผูใ้ช ้
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- ใหสิ้ทธิและลบสิทธิของผูด้แูลระบบ

- ลงทะเบียนและลบกลุ่ม

- รวมสถานะการใชง้านของบริการ

- เปลียนรอบเวลาการลบอตัโนมติัสาํหรบัผลลพัธท์◌ี◌่แปลแลว้

- ทาํการตงัค่าการแจง้เตือนทางอีเมลของผูด้แูลระบบ

สภาพแวดลอ้มการปฏิบตังิาน

บริการนีสามารถใชไ้ดโ้ดยเชือมต่อกบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของฟูจิซีร็อกซห์รือเว็บเบราวเ์ซอรข์องพีซี 

สาํหรบัขอ้มลูเกียวกบัสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงานล่าสุดสาํหรบับริการ ใหดู้ทีเว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการของเราไดที้ลิงกด์า้นล่างนี

สาํหรบัผูใ้ชที้ทาํสญัญา Scan Translation Service ในประเทศญีป◌ุ◌่น

http://www.fujixerox.co.jp/solution/scantrans/

สาํหรบัผูใ้ชที้ทาํสญัญา Scan Translation Service ในประเทศอืนๆ ทีไมใ่ช่ญีปุ่น

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

กระบวนการแปล

บริการนีใหฟั้งกช์นัการแปลต่อไปนี

รายการ คาํอธิบาย

การเริมกระบวนการแปล • สามารถเริมตน้การแปลไดโ้ดยการระบุการตงัค่าต่างๆ เชน่ ภาษา และวธีิส่งออก

• สามารถประมวลผลไดส้งูสุด 100 หนา้

หากเกินขีดจาํกดันี การประมวลผลจะถูกยกเลิก

• เมือจาํนวนเอกสารในระหวา่งกระบวนการแปลเกินจาํนวนทีสามารถประมวลผลไดพ้รอ้มกนั 

กระบวนการส่วนเกินจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินการต่อจนกวา่งานแปลก่อนหน้านีจะเสร็จสมบู

รณ ์(กระบวนการเหล่านันจะเขา้คิวเพือรอการประมวลผล)

• ผลการแปลจะถูกบนัทึกไวบ้นเซิรฟ์เวอร ์และจะถกูลบโดยอตัโนมติัในชว่งเวลา (1-14 วนั) 

ทีถูกระบุไว ้

• หากแปลเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

ผลการแปลจะถูกบนัทึกไวใ้นรปูแบบเดียวกนักบัเอกสารเอกสารตน้ฉบบั 

หากแปลโดยการสแกนเอกสารทีเป็นกระดาษ จะถูกบนัทึกไวใ้นรปูแบบ PDF

• หากแปลเอกสาร Word จาํนวนหนา้และเลเอาทห์นา้ของผลการแปล 

อาจมีความแตกต่างกนักบัเอกสารการแปล

• หากหยุดการแปลแลว้ จะหยุดการแปลถึงหนา้ทีถูกระบุใหห้ยุด 

และการแปลจากหนา้ถดัไปก็จะถกูใหห้ยุด

การแจง้เตือนการเสร็จสินกระบวนการ เมือกระบวนการแปลเสร็จสิน ผูใ้ชที้เริมตน้การแปลจะไดร้บัอีเมลแจง้

การแจง้เตือนความลม้เหลวในการประมวลผล ถา้การแปลลม้เหลวแมแ้ต่เพียงหนา้เดียว 

จะมีการส่งอีเมลแจง้ใหท้ราบความลม้เหลวในการแปลไปใหผู้ที้ดาํเนินการแปล

รายงานขอ้ผิดพลาด • หนา้ทีเกิดขอ้ผิดพลาดในขนัตอนการแปล จะไมส่ามารถเอาทพุ์ทได้

• เนือหาขอ้ผิดพลาด จะถูกแทรกเขา้หนา้แรกของเอกสารการแปลในฐานะการรายงานขอ้ผิดพลาด

• ในการแปลของเอกสาร Word การรายงานขอ้ผิดพลาดจะไม่สามารถเอาทพุ์ทได้
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ประเภทผูใ้ช้

บริการนีอนุญาตใหส้ามารถจดัสรรสิทธิการดูแลใหแ้ก่ผูใ้ชแ้ต่ละรายได้

พจนานุกรมเฉพาะทางและพจนานุกรมผูใ้ช้

บริการนีช่วยใหส้ามารถใชพ้จนานุกรมกบัคาํทีไดร้บัการลงทะเบียนไวล่้วงหน้าในขณะทีแปลได้

พจนานุกรมประกอบดว้ยพจนานุกรมเฉพาะทางทีลงทะเบียนในระบบและพจนานุกรมผูใ้ชที้ผูใ้ชส้ามารถลงทะเบียนได ้

พจนานุกรมเหล่านีสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมือแปลจากภาษาองักฤษเป็นญีปุ่นหรือภาษาญีปุ่นเป็นอ◌ังกฤษ

หมายเหตุ

• โดยประโยคทีแปล อาจไม่ไดถู้กแปลโดยใชพ้จนานุกรมทีลงทะเบียนแลว้

พจนานุกรมเฉพาะทางประกอบดว้ยศพัทบ์ญัญติัเฉพาะทางในสาขาต่อไปนี

ประเภทผูใ้ช้ สทิธิการดูแล คาํอธิบาย

ผูใ้ชภ้ายใน ไม่ ผูใ้ชป้ระเภทนีสามารถใชบ้ริการมาตรฐานได้

ผูดู้แลระบบ ใช่ นอกจากบริการมาตรฐานแลว้ 

ผูดู้แลระบบยงัสามารถใชฟั้งกช์นัการดูแลระ

บบได้

รายการ คาํอธิบาย

พจนานุกรมเฉพาะทาง เป็นพจนานุกรมทีลงทะเบียนไวใ้นระบบ 

ซึงจะใชเ้ฉพาะเมือแปลจากภาษาองักฤษเป็นญีป◌ุ◌่นหรือภาษาญีปุ่นเป็นองักฤษ 

พจนานุกรมเฉพาะทางประกอบดว้ยพจนานุกรมต่อไปนี◌้

• กีฬา

• การดูแลทางการแพทย์

• ศิลปะ

• วศิวกรรม

• มนุษยศาสตรแ์ละวฒันธรรม

• เศรษฐศาสตรก์ารเมือง

• ชีวติและงานอดิเรก

• เกษตรกรรม ป่าไม ้และประมง

• วทิยาศาสตร์

พจนานุกรมผูใ้ช ้ นีเป็นพจนานุกรมทีสรา้งขึนอยา่งเป็นอิสระโดยผูใ้ช ้

ซึงสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมือแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาญีปุ่นหรือภาษาญีปุ่นเป็นภาษาองักฤษ 

ซึงสามารถใชง้านร่วมกนัไดด้งันี:

• ผูส้รา้งเท่านัน: สามารถใชพ้จนานุกรมไดโ้ดยผู◌้ใชที้ลงทะเบียนไวเ้ท่านัน

• กลุ่มในสงักดั: 

สามารถใชพ้จนานุกรมไดโ้ดยผูใ้ชที้ลงทะเบียนไวแ้ละผูใ้ชที้อยูใ่นสงักดักลุ่มเดียวกนั

ส่วนเสริม) โปรดอา้งอิงกบัหวัขอ้ "ขอ้กาํหนดเฉพาะอืนๆ ทีสาํคญั" (P.10) เกียวกบัขอ้มลูอืน เชน่ 

จาํนวนพจนานุกรมและจาํนวนพจนานุกรมทีสามารถลงทะเบียน

พจนานุกรม สาขา

กีฬา ยิมนาสติก กรีฑา กีฬาฤดหูนาว กีฬาทางนํา กีฬาต่อสูแ้ละศิลปะการต่อสู ้เกมบอล อเมริกนัฟุตบอล 

รกับี ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เทนนิส เบสบอล กอลฟ์ โบวลิ์ง และบิลเลียด 

การดแูลทางการแพทย์ แพทยศาสตร์
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ขอ้กาํหนดเฉพาะอืนๆ ทีสาํคญั 

บริการนีมีขอ้กาํหนดเฉพาะทีสาํคญัอืนๆ ดงันี

ศิลปะ ประติมากรรม ภาพวาด การต์นู และภาพสาํหรบัเด็ก สิ◌่งพิมพ ์การถ่ายภาพ งานฝีมือ เซรามิก 

เครืองประดบัและงานสลกัเฟอรนิ์เจอร ์ตุก๊ตา การพิมพ ์วรรณคดี ดนตรี ละคร การเตน้ ภาพยนตร ์

และโทรทศัน์ 

วิศวกรรม วิศวกรรมโยธาและการก่อสรา้ง วศิวกรรมสิงแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติและวิศวกรรมพลงังาน 

การผลิตไฟฟ้า พลงังานนิวเคลียร ์ทรพัยากรใตดิ้น นํามนัและถ่านหิน วศิวกรรมโลหะ 

วิศวกรรมเครืองกล ยานยนต ์วิศวกรรมรถไฟ วิศวกรรมทางทะเล การบินและอวกาศ 

วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มลูและการสือสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์วศิวกรรมการสือสาร 

วิศวกรรมขอ้มลู วิศวกรรมอคูสติก ออปติก อุตสาหกรรมการผลิต สิงทอ กระดาษ การขนสง่ 

และการจราจร

มนุษยศาสตรแ์ละวฒันธรรม ปรชัญา จริยธรรมและศีลธรรม ศาสนา ประวติัศาสตร ์ภมิูศาสตร ์ภมิูประเทศ การท่องเทียว 

มานุษยวิทยา ชาติพนัธุว์ทิยา ภาษา และจิตวิทยา

เศรษฐศาสตรก์ารเมือง การเมือง กฎหมาย การศึกษา การทหาร เศรษฐศาสตร ์การเงิน ธุรกิจ การเงินสาธารณะ ข่าว 

และสือ

ชีวิตและงานอดิเรก ศิลปะและความบนัเทิงหลายแขนง การตกปลา เกม การท◌ํานาย เรืองลึกลบั แขง่มา้ คหกรรม 

วิทยาศาสตรเ์พือชีวติ อาหารและการปรุงอาหาร เสือผา้ ทาํผม และความงาม

เกษตรกรรม ป่าไม ้และประมง เกษตรกรรม การเพาะปลกูพืช สวน การเพาะพนัธุส์ตัว ์การป่าไม ้การประมง และการล่าสตัว์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ฟิสิกส ์เคมี ธรณีศาสตร ์ดาราศาสตร ์อากาศ ชีวภาพและเทคโนโลยชีีวภาพ พืช สตัว ์

การแพทย ์

รายการ ขอ้จาํกดั

ผูใ้ช ้ จาํนวนของผูใ้ช ้ ผูใ้ช/้ผูเ้ชา่สงูสุด 500 ราย

(ความแตกต่างจะขึนอยูก่บัประเภทของขอ้ตกลงกบัลกูคา้) 

กลุ่ม จาํนวนของกลุ่ม จาํนวนทีทาํสญัญาของผูใ้ช ้

พจนานุกรมผูใ้ช ้ จาํนวนพจนานุกรม 100 ต่อผูเ้ชา่

จาํนวนคาํในพจนานุกรม 20,000 คาํต่อพจนานุกรม

เอกสารตน้ฉบบั (เป็นกระดาษ) หนา้ 100 หนา้

พจนานุกรม สาขา
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เอกสารตน้ฉบบั 

(รปูแบบอิเล็กทรอนิกส)์

รปูแบบ • PDF

 รุ่น 1.3/1.4/1.5/1.6/1.7 (นามสกุล ".pdf")

• DocuWorks

นับตงัแต่รปูแบบ Ver.7.0 (นามสกุลไฟล ์".xdw", ขอ้ความ Unicode)

• Word

เอกสาร Word (นามสกุลไฟล ์".docx")  ทีนับตงัแต่ Microsoft Office 

Word 2007  หรือเอกสารทีเปิดใชง้านแมโคร Word (นามสกุลไฟล ์

".docm") 

• PowerPoint

พรีเซ็นเทชนั PowerPoint  (นามสกุลไฟล ์".pptx")  ทีนับตงัแต่ 

Microsoft Office PowerPoint 2007 

หรือพรีเซ็นเทชนัทีเปิดใชง้านแมโคร PowerPoint  (นามสกุลไฟล ์

".pptm")  

หมายเหตุ

• เอกสาร DocuWorks ของภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, 

ภาษาอินโดนีเซียและภาษามาเลย ์จะไม่สามารถแปลได้

ขนาด 100 MB

หนา้ 100 หนา้

ขนาดกระดาษ ขนาดนามบตัร - A3

อืนๆ เอกสารทีไม่สามารถแปลไดมี้ดงัต่อไปนี:

• เอกสารทีผสานรวมฟังกช์นัการรกัษาความปลอดภยัไว ้

• เอกสารทีมีขอ้มลูอกัขระพิเศษ เชน่ Type3

• กรณีชือไฟลเ์กิน 50 ตวัอกัษร

รายการ ขอ้จาํกดั
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หนา้แปล แสดง หนา้ทีแปลแลว้จะปรากฏบนแท็บ [ไฟลส์าํหรบัแปล] และหนา้จอ 

[การแปลเอกสาร] ซึงจะเป็น "หนา้ทีแปลแลว้: XXX / YYY" โดยที "XXX" 

คือจาํนวนของหนา้ทีแปลแลว้ และ "YYY" 

เป็นจาํนวนสงูสุดของหน้าทีทาํสญัญาไว ้

จาํนวนรวม • ทุกเดือนจะมีการนับจาํนวนของหน้าทีแปลแลว้

• เมือแปลเป็นหลายภาษา 

ภาษาทีแปลแลว้แต่ละภาษาจะรวมอยูใ่นจาํนวนหนา้รวมนี

ตวัอยา่งเชน่ เมือแปลภาษาญีปุ่น 3 

หนา้เป็นทงัภาษาองักฤษและภาษาจีน จาํนวนหนา้รวมจะเท่ากบั 6 

หนา้

• หนา้ขอ้ความคาํเตือนและรายงานขอ้ผิดพลาดจะไม่รวมอยูใ่นจาํนวนห

นา้รวมนี

• หากแปลเอกสาร Word 

จาํนวนหน้าของเอกสารการแปลในฐานะหนา้การแปลจะถ◌ูกนับ 

แต่จาํนวนหนา้ของผลการแปลจะไม่ถูกนับ

• หากแปลเอกสาร Word และเอกสาร PowerPoint 

จาํนวนหน้าของเอกสารการแปลในฐานะหนา้การแปลจะถ◌ูกนับ 

แต่จาํนวนหนา้ของผลการแปลจะไม่ถูกนับ

เกิน • ถา้จาํนวนของหนา้แปลเกิน 80% ของขีดจาํกดัสญัญา 

ขอ้ความแจง้เตือนจะปรากฏขึนในขณะทีกาํลงัแปล 

และขอ้ความแจง้เตือนจะถกูผนวกเขา้กบัอีเมลหลงัจากการแปลเสร็จส

มบรูณ ์ผูด้แูลระบบจะไดร้บัการแจง้เตือนทางอีเมล

• ถา้จาํนวนของหนา้แปลเกินของขีดจาํกดัสญัญา 

ขอ้ความแจง้เตือนจะปรากฏขึนในขณะทีกาํลงัแปล 

และขอ้ความแจง้เตือนจะถกูผนวกเขา้กบัอีเมลหลงัจากการแปลเสร็จส

มบรูณ ์ผูด้แูลระบบจะไดร้บัการแจง้เตือนทางอีเมล

• เมือเกินขีดจาํกดัสญัญาสาํหรบัหนา้ทีแปลแลว้ 

ส่วนของหนา้ทีเกินก็จะไมส่ามารถนําไปใชก้บัสว่นทีอนุญาตของเดือน

ถดัไปได้

รายการ ขอ้จาํกดั
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ผูด้แูลระบบการเตรยีมการขนัสูง

ขอ้ตกลง

การตงัค่ารหสัผ่านเริมตน้สาํหรบัผูดู้แลระบบ 

การตงัค่าเริมตน้สาํหรบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

การสรา้งพจนานุกรมผูใ้ช ้(ตามความจาํเป็น)

ผูดู้แลระบบควรตงัรหสัผ่านเริมตน้ตามคาํแนะน◌ําของอีเมลแนะนําของเรา 

ผูดู้แลระบบควรจะตงัค่าเริมตน้สาํหรบัอุปกรณ◌์มลัติฟังกช์นั 

การสรา้งพจนานุกรมผูใ้ชค้วรจะทาํตามเนือหาการแปล 

(พจนานุกรมผูใ้ชส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมือแปลจากภาษาญีปุ่นเป็นองักฤษหรือภาษาองักฤษเป็นญีป◌ุ◌่น)

ขอแนะนําอยา่งยงิใหส้รา้งพจนานุกรมผูใ้ชเ้พือปรบัปรุงความถูกตอ้งของการแปล

หลงัจากเสร็จสินขนัตอนขอ้ตกลง เราจะดาํเนินการลงทะเบียนผูใ้ชข้องผูด้แูลระบบสาํหรบั "Fuji Xerox Direct"

ต่อจากนัน จะส่งอีเมลคาํแนะนําไปยงัผูด้แูลระบบเกียวกบัการเริมตน้การใหบ้ริการ

การลงทะเบียนกลุ่ม

การลงทะเบียนผูใ้ช ้

การเริมตน้บริการ 

ผูด้แูลระบบควรดาํเนินการลงทะเบียนกลุ่มเพือตอบสนองความตอ้งการขององคก์รของลกูคา้ 

ผูดู้แลระบบควรดาํเนินการลงทะเบียนผูใ้ชส้าํหรบัผูใ้ชที้จะใชบ้ริการ 

หลงัจากเสร็จสินการลงทะเบียนของผูใ้ช ้

อีเมลแจง้เตือนจะถูกส่งไปโดยอตัโนมติัใหก้บัผ◌ู◌้ใชแ้ต่ละคนโดยทีมีการรอ้งขอใหต้งัรหสัผ่านเริมตน้ของพวกเขา

จาํนวนของผูใ้ชที้สามารถลงทะเบียนไดจ้ะขนึอย◌ู◌่กบัขีดจาํกดับนทีกาํหนดไวใ้นรายละเอียดของขอ้ตกลง

สามารถแปลเอกสารไดโ้ดยใช ้Scan Translation Service
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2. ฟังกช์นัการดแูล
ส่วนนีใหค้าํอธิบายเกียวกบัวธีิการ เชน่ งานการลงทะเบียนต่างๆ ทีสามารถดาํเนินการไดโ้ดยผูดู้แลระบบ

การดาํเนินงานการดูแลระบบทีสามารถทาํไดม้ีดงัน◌ี◌้

การเปลียนแปลงการตงัค่า

การดูแลกลุ่ม

การดูแลผูใ้ช ้

การยืนยนัสภาพการใชบ้ริการ

 สิงสาํคญั
• หากเปิดเวบ็เบราวเ์ซอรจ์าํนวนมาก (รวมทงัแท็บเบราวเ์ซอร)์ ไวบ้นคอมพิวเตอรเ์ครืองเดียวกนั 

อาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดขึนหากมีการเขา้ใชง้านบร◌ิการดงักล่าว โปรดใชบ้ริการนีกบั (แท็บ) 

เว็บเบราวเ์ซอรที์เปิดอยูเ่พียงหนึงรายการเท่านัน

[ผูด้แูลระบบ] การแสดงผลของหนา้จอ

เมือตอ้งทาํงานดา้นการดูแล ใหด้าํเนินการตามขนัตอนต่อไปนีโดยการเชือมต่อไปยงัเว็บบนพีซีของคุณ

ขนัตอน

0 1 คลิก [การดแูล] ในเมนูสว่นหวัหลงัจากเขา้สู่ระบบการบริการโดยใชชื้อผูใ้ชร้หสัผูใ้ชที้มีสิทธิระดบัผูด้แูล
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[รายชือผูใ้ช]้ ในหน้าจอการดแูลจะปรากฏขึน สามารถดาํเนินงานต่างๆ ดา้นการดูแลไดจ้ากหน้าจอนี

เพือกลบัไปยงั [ไฟลส์าํหรบัแปล] คลิก [หน้าแรก] ในเมนูส่วนหวั

การเปลียนแปลงการตงัค่า

สามารถเลือกรอบเวลาก่อนทีเอกสารผลลพัธก์ารแปลจะถูกลบโดยอตัโนมติั 

รวมทงัการกาํหนดภาษาสาํหรบัการแจง้เตือนทางอีเมลทีส่งไปยงัผูดู้แลระบบ โปรดทาํตามขนัตอนดงัต่อไปนี

ขนัตอน

0 1 เลือก [การตงัค่าอืนๆ] จากเมนูดา้นขา้ง 
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2 คลิกปุ่ม ?เปลียนการตงัค่า? บนหนา้จอ ?การตงัค◌่าอืนๆ?

3 เลือกรอบเวลาการลบโดยอตัโนมตัสิาํหรบัเอกสารผลลพัธก์ารแปลและการกาํหนดภาษาสาํหรบัการแจง้เตอืนทางอีเมลที◌่สง่ไปยงัผ◌ู้ดแูลระบ
บ

4 คลิกทีปุ่ม [ตกลง] เพือกลบัสู่หนา้จอ การดูแล
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การดแูลกลุ่ม

สามารถดาํเนินการการลงทะเบียนกลุ่มและการดาํเนินการแกไ้ขได้

คาํแนะนํา 2 ขอ้ต่อไปนีใชเ้ป็นจุดประสงคใ์นการต◌้ังกลุ่ม

สามารถทาํการดูแลผูใ้ชไ้ดโ้ดยการจดักลุ่มเพือตอบสนองความตอ้งการขององคก์รของลกูคา้

การใชง้านพจนานุกรมผูใ้ชร้่วมกนัสามารถตงัค่าเป็นแบบต่อกลุ่มได ้ผูใ้ชที้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนัสามารถใชง้านพจนานุกรมผูใ้ชร้่วมกนัได้

การลงทะเบียนกลุม่
เมือทาํการลงทะเบียนใหมข่องกลุ่ม ใหด้าํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี

ขนัตอน

0 1 เลือก [กลุ่ม] จากเมนูดา้นขา้ง

2 คลิกทีปุ่ม [ลงทะเบียนกลุ่ม] ทีหนา้จอ [รายชือกลุ่ม]

3 ในหนา้จอ [การลงทะเบียนกลุ่ม] ใหป้้อนชือ [กลุ่ม] และคลิกทีปุ่ม [ลงทะเบียน] 

4 ยนืยนัชือของกลุ่มทีหนา้จอ [การยืนยนั] และจากนนัคลิกทีปุ่ม [บนัทึก]
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5 คลิกทีปุ่ม [กลบัสู่รายการ] บนหนา้จอ [การดาํเนินการเสร็จสมบูรณ]์

แกไ้ขกลุ่ม
เมือตอ้งการเปลียนชือกลุ่ม ใหด้าํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี

ขนัตอน

0 1 คลิกทีปุ่ม [ ] (ปรบัปรุงกลุ่ม) สาํหรบักลุ่มทีคุณตอ้งการแกไ้ขในหนา้จอ [รายชือกลุ่ม]

2 ใส่ [ชือกลุ่ม] ใหม่ และจากนันคลิกทีปุ่ม [ลงทะเบียน]

3 ยนืยนัชือของกลุ่มทีหนา้จอ [การยืนยนั] และจากนนัคลิกทีปุ่ม [บนัทึก]

4 คลิกทีปุ่ม [กลบัสู่รายการ] บนหนา้จอ [การดาํเนินการเสร็จสมบูรณ]์

ลบกลุ่ม
เมือตอ้งการลบกลุ่ม ใหด้าํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี

ขนัตอน

0 1 คลิกทีปุ่ม [ ] (ลบกลุ่ม) สาํหรบักลุ่มทีคุณตอ้งการลบในหนา้จอ [รายชือกลุ่ม]

2 ยนืยนัชือของกลุ่มทีหนา้จอ [การยืนยนั] และจากนนัคลิกทีปุ่ม [ลบ]

3 คลิกทีปุ่ม [กลบัสู่รายการ] บนหนา้จอ [การดาํเนินการเสร็จสมบูรณ]์
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การดแูลผูใ้ช้

สามารถลงทะเบียนผูใ้ชแ้ละแกไ้ขได ้

การลงทะเบียนผูใ้ช้
เมือตอ้งการลงทะเบียนผูใ้ชร้ายใหม ่ใหด้าํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี

 สิงสาํคญั
• เมือใชก้ระบวนการลงทะเบียนผูใ้ชนี้ สามารถลงทะเบียนผูใ้ชห้ลายรายไดพ้รอ้มกนัดว้ย "Fuji Xerox Direct" 

ดว้ยการทาํเชน่นี นอกจากลกูคา้จะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูการลงทะเบียนผูใ้ชส้าํหรบั Scan Translation Service ไดแ้ลว้ 

ยงัทาํไดเ้มือซือหรือใชบ้ริการอืนๆ ทีใหบ้ร◌ิการโดยบริษัท ฟจู ิซีร็อกซอี์กดว้ย

• หากลงทะเบียนผูใ้ชที้มีอีเมลแอดเดรสเรียบรอ้ยแลว้ใน "Fuji Xerox Direct" จะถูกลงทะเบียนดว้ยชือเต็มทีลงทะเบียนแลว้ใน "Fuji Xerox 

Direct"  แต่ชือเต็มทีใชต้งัค่าในตอนลงทะเบียนผ◌ู้ใชจ้ะไม่ถูกลงทะเบียนในนี

เมือตอ้งการลงทะเบียนผูใ้ชค้รงัละหนึงคน: 

ขนัตอน

0 1 เลือก [ผูใ้ช]้ จากเมนูดา้นขา้ง

2 คลิกทีปุ่ม [ลงทะเบียน] ทีหนา้จอ [รายชือผูใ้ช◌้]
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3 จากหนา้จอ [ลงทะเบียนผูใ้ช]้ ใหด้าํเนินการตงัค่าดงัตอ่ไปนี

(1) ป้อน [นามสกุล] [ชือ] และ [อีเมลแ์อดเดรส]  ถดัไปให◌้เลือก [ภาษา] [การอนุญาต] และ [กลุ่มในสงักดั] 

และจากนันคลิกทีปุ่ม [ลงทะเบียน]

(2) ยืนยนัการลงทะเบียนทีหนา้จอ [การยนืยนั] ถา้พรอ้มทีจะดาํเนินการตอ่ ใหค้ลิกทีปุ่ม [บนัทึก] 

4 คลิกทีปุ่ม [กลบัสู่รายการ] บนหนา้จอ [การดาํเนินการเสร็จสมบูรณ]์

อีเมลแจง้เตือนจะถูกส่งไปยงัผูใ้ชที้ลงทะเบียนโดยอตัโนมติั

เมือตอ้งการลงทะเบียนผูใ้ชห้ลายคนในครงัเดียว: 

หมายเหตุ

• นําเขา้แฟ้ม CSV ทีมีขอ้มลูของผูใ้ชเ้มือตอ้งการลงทะเบียนผูใ้ชห้ลายคนในเวลาเดียวกนั

ขนัตอน

0 1 เลือก [ผูใ้ช]้ จากเมนูดา้นขา้ง

2 คลิกทีปุ่ม [การลงทะเบียนเป็นกลุ่ม] ทีหนา้จอ [รายชือผูใ้ช]้
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3 ทาํตามขนัตอนดา้นล่างนีเพือเตรียมไฟลน์าํเขา้ CSV 

(1) ใน [การลงทะเบียนเป็นกลุ่ม] คลิกทีปุ่ม [ดาวนโ์หลดไฟลแ์ม่แบบ] และเลือกตาํแหน่งทีจะเก็บไฟล ์CSV

(2) เปิดไฟล ์CSV ทีดาวนโ์หลดมา และป้อนขอ้มูลของผู◌้ใช ้

หมายเหตุ

• ดูทีหนา้จอ [การลงทะเบียนเป็นกลุ่ม] เพือดวูิธ◌ีใชเ้มือป้อนขอ้มลูของผูใ้ช ้

(3) บนัทึกและปิดไฟล ์CSV 

4 ทาํการตงัค่าตอ่ไปนีในหนา้จอ [การลงทะเบียนเป◌็นกลุ่ม] 

(1) คลิกทีปุ่ม [เรียกดู] ใน [ไฟล ์CSV] แลว้ระบุไฟล ์CSV ทีเตรียมไวใ้นขนัตอนที 3

(2) เลือก [รหสัอกัขระ] 

5 คลิกทีปุ่ม [ถดัไป] 

6 ยนืยนัการลงทะเบียนทีหนา้จอ [การลงทะเบียนเป็นกลุ่ม] ถา้พรอ้มทีจะดาํเนินการตอ่ ใหค้ลิกทีป◌ุ◌่ม 

[การลงทะเบียนเป็นกลุ่ม] 

7 คลิกทีปุ่ม [กลบัสู่รายการ] บนหนา้จอ [การดาํเนินการเสร็จสมบูรณ]์

อีเมลจะถกูส่งโดยอตัโนมติัไปยงัผูใ้ชที้ไดร้◌ับการจดทะเบียนแต่ละคน ซึงจะขอใหพ้วกเขาตงัค◌่ารหสัผ่านเริมตน้ของพวกเขา 
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แกไ้ขผูใ้ช้
หากตอ้งการแกไ้ขสิทธิของผูใ้ชแ้ละความเกียวโยงของกลุ่ม ใหด้าํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี

ขนัตอน

0 1 คลิกทีปุ่ม [ ] (ปรบัปรุงผูใ้ช)้ ทีหนา้จอ [รายชือผูใ้ช]้ และจากนันทาํการตงัค่าดงัตอ่ไปนี

2 จากหนา้จอ [แกไ้ขผูใ้ช]้ ใหด้าํเนินการตงัค่าดงัตอ่ไปนี

(1) ทาํการเปลียนแปลงใดๆ ที [การอนุญาต] และ [กลุ่มในสงักดั] และจากนันคลิกทีปุ่ม [ลงทะเบียน] 

(2) ยืนยนัการลงทะเบียนทีหนา้จอ [การยนืยนั] ถา้พรอ้มทีจะดาํเนินการตอ่ ใหค้ลิกทีปุ่ม [บนัทึก] 

3 คลิกทีปุ่ม [กลบัสู่รายการ] บนหนา้จอ [การดาํเนินการเสร็จสมบูรณ]์

ลบผูใ้ช้
เมือตอ้งการลบผูใ้ช ้ใหด้าํเนินการตามขนัตอนต◌่อไปนี

 สิงสาํคญั
• สามารถลบผูใ้ชที้ใชบ้ริการนีไดโ้ดยกระบวนการลบผูใ้ชนี้ ไม่สามารถทาํการลบผูใ้ชโ้ดยใช ้"Fuji Xerox Direct" 

ขนัตอน

0 1 ในหนา้จอ [รายชือผูใ้ช]้ เลือกกล่องกาเครืองหมายของผูใ้ชที้จะลบ แลว้คลิกปุ่ม [ลบ]

หมายเหตุ

• คุณยงัสามารถลบผูใ้ชโ้ดยคลิกทีปุ่ม [ ] (ลบผูใ้ช◌้) สาํหรบัผูใ้ชที้คุณตอ้งการลบ 

2 ยนืยนัเนือหาของหนา้จอ [การยนืยนั] แลว้คลิกปุ่ม [ลบ] หรือ [ลบชุดงาน] 

3 คลิกทีปุ่ม [กลบัสู่รายการ] บนหนา้จอ [การดาํเนินการเสร็จสมบูรณ]์
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สถานะการใชง้านบริการ

สามารถทาํการยืนยนัสถานะการใชง้าน Scan Translation Service ได้

หมายเหตุ

• การรวมสถานะการใชง้านจะเป็นการสรุปบนัทึกก่อนหนา้นี ตงัแต่วนัก่อนทีจะถึงวนัทีมีการใช ้"สถิติ" 

ดงันันขอ้มลูรวมสถานะการใชง้านของวนัทีมีการใช ้"สถิติ" จึงไม่รวมอยูใ่นผลรวมทงัหมด

• เมือไม่มีสถานะการใชง้านของรอบเวลาทีกาํหนด ก◌็จะไม่มีการแสดงกราฟ

• "จาํนวนหนา้" ใน "สถิติ" แสดงใหเ้ห็นจาํนวนหน้าของเอกสารตน้ฉบบั จาํนวนของหนา้เวบ็ทีแสดงบนหนา้จอ เชน่ หนา้จอ 

[การแปลเอกสาร] แสดงจาํนวนของหนา้เวบ็ทีแปลแลว้ ดงันัน "จาํนวนหน้า" อาจจะไม่สอดคลอ้งกนั

การแสดงกราฟของขอ้มูลรวม
เมือตอ้งการรวมสถานะการใชง้านบริการและแสดงกราฟ ใหด้าํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี

ขนัตอน

0 1 เลือก [สถิติ] จากเมนูดา้นขา้ง

2 ในหนา้จอ [สถิติ] ใหด้าํเนินการตงัค่าดงันี

(1) [ระยะเวลาเป้าหมาย] 

เลือกรอบเวลาในการรวมบนัทึกแบบเป็นเดือน

หมายเหตุ

• รอบเวลาทีแสดงผลไดจ้ะรวมถึงเดือนปัจจุบนั ซึงทาํไดส้งูสุด 13 เดือนก่อนหน้า

• เมือเลือกเดือนปัจจุบนั การรวมสถานะการใชง้านก็จะไดร้บัการดาํเนินการตงัแต่ "วนัแรกจนถึงวนัก่อนทีจะมีการใชง้าน"

(2) [ตวักรอง (ระบบจะแสดงทุกรายการหากไม่เลือกตวักรอง)]
เลือก [ไคลเอ็นต]์, [ภาษาตน้ฉบบั], [คาํแปล], [เกณฑก์ารแปล/การแสดงเป้าหมาย] แลว้ดาํเนินการกรอง

หมายเหตุ

• การกรองจะไม่สามารถทาํไดก้บัรายการบางรายการเม◌ื◌่อ "ไมมี่การเลือกรายการ" และเมือ "เลือกรายการทงัหมด"

(3) [กราฟทีจะสรา้ง]
เลือกประเภทของกราฟสาํหรบัการแสดงผล
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(4) [แกนรวม 1]
เลือกแกนนอนของกราฟ

(5) [แกนรวม 2 (ใชก้บัแผนภูมิฟองเท่านนั)]

เลือกแกนตงัของกราฟ

(6) [ค่ารวม]

เลือกค่าการแสดงผลจาก [จาํนวนไฟล]์ หรือ [Number of Pages]

3 คลิกทีปุ่ม [การแสดงผล] 

ขอ้มลูรวมจะแสดงเป็นกราฟ

การสง่ออกไฟล ์CSV ขอ้มูลรวม
เมือตอ้งการส่งออกไฟล ์CSV สาํหรบัขอ้มลูรวม ใหด้◌ําเนินการตามขนัตอนต่อไปนี

ขนัตอน

0 1 เลือก [สถิติ] จากเมนูดา้นขา้ง

2 เลือก [ระยะเวลาเป้าหมาย] 

3 เลือกปุ่ม [ดาวนโ์หลด]

จากนันไฟล ์CSV จะถกูดาวน์โหลด
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3. การขอความช่วยเหลือ
เนือหาในส่วนนีจะอธิบายถึงขนัตอนการทาํงานในการจดัการปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ

เนือหาในส่วนนีอธิบายวธีิการจดัการกบัอาการและปัญหาทีเกิดขึนในขณะทีใชบ้ริการ

การเกิดขึนของอาการและปัญหา

การตรวจสอบคู่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบ

การตรวจสอบเว็บไซตข์อ้มลู

ขอ้สงสยัในหน้าต่างการสนับสนุน

ยืนยนัขนัตอนการดาํเนินงานทีถกูตอ้งและขอ้ควรระวงัในการใชบ้ริการ โปรดดูที 

"คู่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบ Scan Translation Service"

ถา้คุณไมส่ามารถแกปั้ญหาไดแ้มห้ลงัจากทีตรวจสอบกบัคู่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบแลว้ 

ใหเ้รียกดเูว็บไซตข์อ้มลูทีสามารถเขา้ถึงไดจ้ากหน้าจอ [วิธีใช]้ ของ Scan Translation Service 

คุณจะสามารถอา้งอิงจากFrequently Asked Questions (FAQ) และการสนับสนุนขอ้มลู

หากคุณยงัไม่สามารถแกปั้ญหาไดห้ลงัจากทีดคูู◌่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบและไซตข์อ้มลู ใหเ้ลือก 

[ติดต่อ] จากหน้าจอ [การดแูล] แลว้ติดต่อทีอยูใ่นการสนับสนุนทีระบุไวใ้นหน้าต่างทีปรากฏ
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