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โปรดทราบวา Fuji Xerox Co., Ltd. 

ไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความบกพรองหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนจากไวรัคอมพิวเตอรหรือการเขาใชงานอยางไมถูกกฎหมาย

ส่ิงสําคัญ

1. ขอสงวนสิทธ์ิท้ังหมดในคูมือนี้ สงวนสิทธ์ิคูมือนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ หามทําสําเนาหรือดัดแปลงคูมอื 

หรือสวนใดสวนหนึง่ในคูมือ โดยมไิดรับอนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจากผูจัดพิมพ

2. อาจมกีารปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเนือ้หาบางสวนในคูมอืนีโ้ดยิไดมีการแจงใหทราบล วงหนา

3. เรายินดีรับคําแนะนาํและติชมเกี่ยวกับขอความกาํกวม ขอผิดพลาด ขอละเลย รือหนาบางหนาท่ีขาดหายไป

เคร่ืองหมายการคา Xerox, Xerox และลายกราฟฟก รวมทั้ง Fuji Xerox และลายกราฟฟก และ CentreWare 

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ ซีร็อกซ คอปอเรชั่น ในประเทศญี่ป ุน และ/หรือ ในประเทศอื่นๆ

DocuWorks, Working Folder และ Scan Translation Service เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนหรือเคร่ืองหมายการคาของ Fuji Xerox 

Co., Ltd.

Scan Translation Service ใชโปรแกรมแปล ภาษาอังกฤษ-ญ่ีปุน / ภาษาญี่ปุน-ภาษาอังกฤษของ 

NEC สําหรับการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาญี่ปุนและแปลภาษาญี่ปุนเปนภาษาอังกฤษ

Scan Translation Service ใช Google Translate
TM

 API 

สําหรับการแปลเปนภาษาอื่นท่ีไมใชการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาญี่ปุนแะแปลภาษาญี่ปุนเปนภาษ

าอังกฤษ

Microsoft, Windows และ PowerPoint เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation 

ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ 

Google โลโก Google และ Google Translate เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะบยีนของ Google Inc.

NEC เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของ NEC Corporation

ชื่อตราสินคาหรือชื่อผลิตภัณฑเปนเคร่ืองหมายการคาหรือเครื่องหมาการคาจดทะเบยีนของบริษัทผูเปนเจาของชื่อและสินคา

เหลานัน้

ภาพหนาจอสินคา Microsoft ไดรับการตพีิมพซ้าํโดยการอนญุาตจาก Microsoft Corporation
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บทนํา

ขอขอบคุณอยางสูงที่เลือกใช Scan Translation Service

คูมือนี้ออกแบบมาสาํหรับผูใชภายในของ Scan Translation Service และจะอธิบายฟงกชันและขั้นตอนปฏิบัติสําหร ับการใช Scan Translation 

Service

นอกจากนี้ คูมือนี้จะถือวาคุณมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณมัลติฟงกชัน และทราบวิธีการใชงานอปุกรณดังกลาวอยูแลว ดู 

"คูมือสําหรับผูดูแลระบบ" และ "คูมือผูใช" ที่ใหมาพรอมกับอุปกรณมัลติฟงกชัน เพื่อศึกษาขอมูลรายละเอียดวิธีการใชงานอุปกรณของคุณ

Fuji Xerox Co., Ltd.
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ระบบของคูมือ

คูมือทีอ่ธิบายวิธีการต้ังคาและการใช Scan Translation Service มีดังนี้

คูมือผูใช Scan Translation Service (คูมือนี้)

คูมือนี้อธิบายฟงกชนัการทาํงานและขั้นตอนปฏ ิบัติในการใชงาน Scan Translation Service

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ Scan Translation Service

คูมือนี้อธิบายฟงกชนัการดูแลระบบและขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการใชงาน Scan Translation Service 

เมื่อเขาสูระบบโดยใชสิทธ์ิของผูดูแลระบบ

คูมือการตั้งคาการเชือ่มโยงอุปกรณมัลติฟงกชัน Scan Translation Service

คูมือนี้อธิบายวิธีการติดต้ังและการตั้งคาเครื่องมือสําหรับเชื่อมโยงอุปกรณมัลติฟงกชนัเขากับ Scan Translation Service
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6

วิธกีารใชคูมือนี้

โครงสรางของคูมือนี้

1. ภาพรวม

เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงภาพรวมของ Scan Translation Service

2. การเตรียมการลวงหนา

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงการเตรียมการลวงหนาที่จาํเปนตองดาํเนินการเมื่อใช Scan Translation Service

3. การใชงานอุปกรณมัลติฟงกชัน

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายวิธีการใชงานอุปกรณ มัลติฟงกชันเมื่อใช Scan Translation Service

4. การใชงานบนพีซี

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายการใชงานบนพีซีเม่ือใช Scan Translation Service

5. การขอความชวยเหลือ

เนื้อหาในสวนนี้อธิบายวิธีการจัดการกับอาการและปญหาที่เกิดข้ึนในขณะที่ใชงาน Scan Translation Service

สัญลักษณที่ใชในคูมือนี้

รายการตอไปนี้แสดงสัญลักษณที่ใชในคูมือน ี

< > หมายถงึแปนของแปนพิมพ

ตัวอยาง: กดแปน <Enter>

[ ] หมายถงึ เมนู ปุม แท็บ และรายการตางๆ ท่ีแสดงบนหนาจอ

ตัวอยาง: คลิกแท็บ [ใช]

{ } หมายถงึคาท่ีเปล่ียนแปลงในระหวางการทาํงาน เช น ช่ือผูใช และช่ือเซิรฟเวอร

ตัวอยาง: คลิก [{User Name}]

> หมายถงึลําดับช้ัน Breadcrumb ของเมนูหรือหนาเวบ็

ตัวอยาง: เลือก [การกาํหนดการเชื่อมตอ] > [ปลายทางการเชื่อมตอ 1] จากเมนู [ไฟล]

" " หมายถงึจุดอางอิงในคูมือและการอางอิงถงึคู  มอือื่นๆ

และยังสามารถแสดงขอความหรือคําท่ีมกีารเนน

ตัวอยาง: ทําการระบ ุเชน "1 ภาพรวม" หรือ

"ไมไดระบุช่ือ"  

อธิบายประเด็นสาํคัญ

อธิบายขอมลูท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติม

อธิบายขั้นตอนการปฏบิัติงาน
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ระบบปฏิบัติการ Microsoft
®

 Windows
®

 จะเรยีกวา "Windows"

คอมพิวเตอรสวนบุคคลจะเรียกวา "พีซี"

การคลิกปุมขวาบนเมาสจะเรียกวา "คลิกขวา"
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1. ภาพรวม

เนื้อหาในสวนนี้แสดงภาพรวมของ Scan Translation Service และอธ ิบายฟงกชันหลัก

ภาพรวม

Scan Translation Service 

เปนบริการแปลผานระบบคลาวดทีส่ามารถใชงานผ านการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจากทัง้อุปกรณ มัลติฟงกชันหรือพีซี

เมื่อใชบริการนี้ คุณจะสามารถสแกนเอกสารที่เป ็นกระดาษไดเหมือนการคัดลอกผานอุปกรณมัลติฟ ังกชันของคุณ 

และสรางเอกสารทีแ่ปลแลวซึ่งรักษารูปแบบการจ ัดวางหนาเอาไวเหมือนกับเอกสารตนฉบับทุกประการ 

ดวยวิธีเดียวกันนี้ คุณสามารถแปลเอกสารอิเล็กทรอนิกสไดจากเครื่องพีซีของคุณ

เนื่องจากรูปแบบหนาการจัดวางหนาของเอกสารท ีแปลแลวจะเหมือนกับเอกสารตนฉบับทุกประการ 

ผลลัพธทีแ่ปลแลวจึงสามารถดูและอางอิงไดอย างงายดาย ซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจรายละเอียดท ี่สําคัญของเอกสารไดอยางรวดเร็ว 

 ส่ิงสําคญั

• บริการนี้เปนบริการการแปลดวยเครื่อง ดังน้ันความถกูตองของผลลัพธท่ีแปลแลวอาจจะไมเปนท่ีนาพอใจมากนัก 

สามารถปรับปรุงความถูกตองของการแปลไดโดยใชพจนานุกรมผูใชท่ีกาํหนดเอง 

(พจนานุกรมผูใชสามารถใชไดเฉพาะเมื่อแปลจากภาษาญี่ปุนเปนอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเปนญี่ป ุน) 

ฟงกชันหลักของบรกิารมีดังนี้

(1) การแปลเอกสารที่เปนกระดาษ 

คุณสามารถแปลเอกสารที่เปนกระดาษดวยเครื่องไดโดยการสแกนดวยอุปกรณมัลติฟงกชัน (ไมสามารถแปลเอกสารที่เปนภาษาไทยได)

(2) พิมพการสงออกผลลัพธการแปล

คุณสามารถพิมพผลของการแปลดวยเครื่องจากอุปกรณมัลติฟงกชันของคุณได 

(3) การแปลเอกสารอิเล็กทรอนิกส

เอกสารอิเล็กทรอนิกสตอไปนี้จะอัพโหลดโดยใชเว็บเบราวเซอรและแปลโดยใชเครื่อง เอกสาร DocuWorks ของภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, 

ภาษาอินโดนีเซียและภาษามาเลย จะไมสามารถแปลได

เอกสาร DocuWorks

เอกสาร PDF

เอกสาร Microsoft Word

เอกสาร Microsoft PowerPoint
®

 

(4) การดาวนโหลดผลลัพธทีแ่ปลแลว 

ไมสามารถดาวนโหลดผลลัพธการแปลเปนเอกสารอเิล็กทรอนิกสได (สามารถดาวนโหลดไปยังอุปกรณเคลื่อนทีไ่ดดวย)

(5) การแกไขพจนานุกรมผูใช

การลงทะเบียนพจนานุกรมผูใชสามารถปรับปรุงความถูกตองของการแปลได 

(พจนานุกรมผูใชสามารถใชไดเฉพาะเมื่อแปลจากภาษาญี่ปุนเปนอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเปนญี่ป ุน)

(6) การดูแลการใชงานบริการ

ลูกคาที่มีสิทธ์ิของผูดูแลสามารถดาํเนินการด ังตอไปนี้ไดโดยใชเว็บเบราวเซอร

- ลงทะเบียนและลบผูใช
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- ใหสิทธ์ิและลบสิทธ์ิของผูดูแลระบบ

- ลงทะเบียนและลบกลุม

- รวมสถานะการใชงานของบริการ

- เปลี่ยนรอบเวลาการลบอัตโนมัติสําหรับผลลัพธท ี่แปลแลว

- ทาํการตั้งคาการแจงเตือนทางอเีมลของผูดูแลระบบ

สภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน

บริการนี้สามารถใชไดโดยเชือ่มตอกับอุปกรณมัลติฟงกชันของฟูจิ ซีร็อกซหรือเว็บเบราวเซอรของพีซี 

สําหรับขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานลาสุด ดูเว็บไซตอยางเปนทางการของเราทีล่ ิงกดานลาง

สําหรับผูใชทีท่าํสัญญา Scan Translation Service ในประเทศญี่ป ุน

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

สําหรับผูใชทีท่าํสัญญา Scan Translation Service ในประเทศอื่นๆ ที่ไมใชญี่ปุน

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

กระบวนการแปล

บริการนี้ประกอบไปดวยฟงกชันกระบวนการแปลตางๆ ตอไปนี้

รายการ คําอธิบาย

การเริ่มกระบวนการแปล • สามารถเริ่มตนการแปลไดโดยการระบกุารตั้งคาตางๆ เชน ภาษา และวธิีสงออก

• สามารถประมวลผลไดสูงสุด 100 หนา

หากเกินขีดจาํกัดนี้ การประมวลผลจะถูกยกเลิก

• เมื่อจาํนวนเอกสารในระหวางกระบวนการแปลเกินจาํนวนที่สามารถประมวลผลไดพรอมกัน 

กระบวนการสวนเกินจะไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการตอจนกวางานแปลกอนหนาน้ีจะเสร็จสมบู

รณ (กระบวนการเหลาน้ันจะเขาคิวเพ่ือรอการประมวลผล)

• ผลลัพธการแปลถูกบันทึกไวในเซริฟเวอร 

ผลลัพธการแปลถูกลบออกโดยอัตโนมัติหลังชวงเวลาที่กาํหนดคาไว (1 ถึง 14 วนั)

• เมื่อแปลเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

ผลลัพธการแปลจะถูกบันทึกไวโดยมีนามสกลุไฟลเดียวกันกับเอกสารตนฉบบั 

เมื่อสแกนและแปลเอกสารที่เปนกระดาษ ผลลัพธการแปลจะถูกบนัทึกไวเปนไฟล PDF

• เมื่อแปลเอกสาร Word หรือ PowerPoint 

จาํนวนหนาและรูปแบบการจดัวางหนาของผลลัพธการแปลอาจแตกตางจากในเอกสารการแปล

• หากหยุดการแปลแลว จะหยุดการแปลถึงหนาท่ีถูกระบุใหหยุด 

และการแปลจากหนาถัดไปก็จะถกูใหหยุด

การแจงเตือนการเสร็จสิ้นกระบวนการ เมื่อกระบวนการแปลเสร็จสิ้น ผูใชท่ีเริ่มตนการแปลจะไดรับอีเมลแจง

การแจงเตือนความลมเหลวในการประมวลผล ถาการแปลลมเหลวแมแตเพียงหนาเดียว 

จะมีการสงอีเมลแจงใหทราบความลมเหลวในการแปลไปใหผูท่ีดําเนินการแปล

รายงานขอผิดพลาด • หนาท่ีมีขอผิดพลาดระหวางกระบวนการแปลจะไมเปนผลลัพธ

• ขอผิดพลาดตางๆ จะรวมอยูในรายงานขอผดิพลาดท ี่ดานบนของเอกสาร

• ในการแปลของเอกสาร Word การรายงานขอผิดพลาดจะไมสามารถเอาทพุทได 
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ประเภทผูใช

บริการนี้อนุญาตใหสามารถจัดสรรสิทธ์ิการดูแลใหแกผูใชแตละรายได

พจนานุกรมเฉพาะทางและพจนานุกรมผูใช

บริการนี้ชวยใหสามารถใชพจนานุกรมกับคาํที่ไดรับการลงทะเบียนไวลวงหนาในขณะที่แปลได

พจนานุกรมประกอบดวยพจนานุกรมเฉพาะทางที่ลงทะเบียนในระบบและพจนานุกรมผูใชทีผู่ใชสามารถลงทะเบียนได 

พจนานุกรมเหลานี้สามารถใชไดเฉพาะเมื่อแปลจากภาษาองักฤษเปนญี่ปุนหรือภาษาญี่ปุนเปนอ ังกฤษ 

หมายเหตุ

• การแปลสามารถดาํเนินการไดโดยไมตองมีพจนานุกรมท่ีลงทะเบียนไว ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอความท ี่จะแปล

พจนานุกรมเฉพาะทางประกอบดวยศัพทบัญญัติเฉพาะทางในสาขาตอไปนี้

ประเภทผูใช สิทธิ์การดูแล คําอธิบาย

ผูใชภายใน ไม ผูใชประเภทนี้สามารถใชบริการมาตรฐานได

ผูดูแลระบบ ใช นอกจากบริการมาตรฐานสาํหรับผูใชภายใน

แลว 

ผูดูแลระบบยังสามารถใชฟงกชันการดูแลได

รายการ คําอธิบาย

พจนานุกรมเฉพาะทาง เปนพจนานุกรมท่ีลงทะเบยีนไวในระบบ 

ซึ่งจะใชเฉพาะเมื่อแปลจากภาษาอังกฤษเปนญี่ป ุนหรือภาษาญี่ปุนเปนอังกฤษ 

พจนานุกรมเฉพาะทางประกอบดวยพจนานุกรมตอไปนี  

• กฬีา

• การดูแลทางการแพทย

• ศิลปะ

• วศิวกรรม

• มนุษยศาสตรและวัฒนธรรม

• เศรษฐศาสตรการเมือง

• ชีวติและงานอดิเรก

• เกษตรกรรม ปาไม และประมง

• วทิยาศาสตร

พจนานุกรมผูใช เปนพจนานุกรมท่ีสรางข้ึนอยางอิสระโดยผูใช  

ซึ่งจะใชเฉพาะเมื่อแปลจากภาษาอังกฤษเปนญี่ป ุนหรือภาษาญี่ปุนเปนอังกฤษ

พจนานุกรมผูใชสามารถใชงานรวมกนัไดดังน้ี:

• ผูสรางเทาน้ัน: สามารถใชพจนานุกรมไดโดยผู ใชท่ีลงทะเบียนไวเทาน้ัน

• กลุมในสังกดั: 

สามารถใชพจนานุกรมไดโดยผูใชท่ีลงทะเบยีนไวและผูใชท่ีอยูในสังกดักลุมเดียวกนั

สวนเสริม) เกี่ยวกับขอมลูอื่น เชน จาํนวนพจนาน ุกรมและจาํนวนพจนานุกรมท่ีสามารถลงทะเบียน 

โปรดดู "ขอกาํหนดเฉพาะอื่นๆ ท่ีสาํคัญ" (P.12)

พจนานกุรม สาขา

กีฬา ยิมนาสติก กรีฑา กีฬาฤดูหนาว กีฬาทางนํ้า กีฬาตอสูและศิลปะการตอสู เกมบอล อเมริกันฟตุบอล 

รักบี้ ฟตุบอล บาสเก็ตบอล เทนนิส เบสบอล กอลฟ โบวล่ิง และบลิเลียด 

การดูแลทางการแพทย แพทยศาสตร
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ขอกําหนดเฉพาะอืน่ๆ ที่สําคัญ 

บริการนี้มีขอกําหนดเฉพาะที่สําคัญอื่นๆ ดังนี้

ศิลปะ ประติมากรรม ภาพวาด การตูน และภาพสาํหรับเด็ก สิ งพิมพ การถายภาพ งานฝมือ เซรามิก 

เครื่องประดับและงานสลักเฟอรนิเจอร ตุกตา การพิมพ วรรณคดี ดนตรี ละคร การเตน ภาพยนตร 

และโทรทัศน 

วิศวกรรม วิศวกรรมโยธาและการกอสราง วศิวกรรมสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและวิศวกรรมพลังงาน 

การผลิตไฟฟา พลังงานนิวเคลียร ทรัพยากรใตดิน นํ้ามนัและถานหิน วศิวกรรมโลหะ 

วิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต วิศวกรรมรถไฟ วิศวกรรมทางทะเล การบนิและอวกาศ 

วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ขอมูลและการสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วศิวกรรมการสื่อสาร 

วิศวกรรมขอมูล วิศวกรรมอคูสติก ออปติก อุตสาหกรรมการผลิต สิ่งทอ กระดาษ การขนสง 

และการจราจร

มนุษยศาสตรและวัฒนธรรม ปรัชญา จริยธรรมและศีลธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ภูมิประเทศ การทองเท่ียว 

มานุษยวิทยา ชาติพันธุวทิยา ภาษา และจิตวิทยา

เศรษฐศาสตรการเมือง การเมือง กฎหมาย การศึกษา การทหาร เศรษฐศาสตร การเงิน ธุรกิจ การเงินสาธารณะ ขาว 

และสื่อ

ชีวิตและงานอดิเรก ศิลปะและความบนัเทิงหลายแขนง การตกปลา เกม การทำนาย เรื่องลึกลับ แขงมา คหกรรม 

วิทยาศาสตรเพ่ือชีวติ อาหารและการปรุงอาหาร เสื้อผา ทําผม และความงาม

เกษตรกรรม ปาไม และประมง เกษตรกรรม การเพาะปลูกพืช สวน การเพาะพันธุสตัว การปาไม การประมง และการลาสัตว

วิทยาศาสตร คณติศาสตร ฟสิกส เคมี ธรณศีาสตร ดาราศาสตร อากาศ ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ พืช สตัว 

การแพทย 

รายการ ขอจํากัด

ผูใช จาํนวนของผูใช ผูใช/ผูเชาสูงสุด 500 ราย

(ความแตกตางจะข้ึนอยูกับประเภทของขอตกลงกับลูกคา) 

กลุม จาํนวนของกลุม จาํนวนที่ทําสญัญาของผูใช

พจนานุกรมผูใช จาํนวนพจนานุกรม 100 ตอผูเชา

จาํนวนคาํในพจนานุกรม 20,000 คําตอพจนานุกรม

เอกสารตนฉบับ (เปนกระดาษ) หนา 100 หนา

พจนานกุรม สาขา
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เอกสารตนฉบับ 

(รูปแบบอิเล็กทรอนิกส)

รูปแบบ • PDF

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

• DocuWorks

รุน รูปแบบ 7.0 หรือใหมกวา (นามสกุลไฟล ".xdw" ขอความ 

Unicode)

• Word

เอกสาร Word ของ Microsoft Office Word 2007 หรือท่ีใหมกวา 

(นามสกุล ".docx") หรือเอกสาร Word ท่ีเปดใชงานมาโคร (นามสกุล 

".docm")

• PowerPoint

การนาํเสนอดวย PowerPoint ของ Microsoft Office PowerPoint 

2007 หรือท่ีใหมกวา (นามสกุล ".pptx") หรือการนาํเสนอดวย 

PowerPoint ท่ีเปดใชงานมาโคร (นามสกุล ".pptm")

หมายเหตุ

• เอกสาร DocuWorks ของภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, 

ภาษาอินโดนีเซยีและภาษามาเลย จะไมสามารถแปลได

ขนาด 100 MB

หนา 100 หนา

ขนาดกระดาษ ขนาดนามบตัร - A3

อื่นๆ เอกสารที่ไมสามารถแปลไดมีดังตอไปนี้:

• เอกสารที่ผสานรวมฟงกชันการรักษาความปลอดภัยไว

• เอกสารที่มขีอมูลอักขระพิเศษ เชน Type3

• กรณช่ืีอไฟลเกิน 50 ตัวอักษร

รายการ ขอจํากัด
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หนาแปล แสดง จะแสดงเปน "หนาท่ีแปลแลว:  XXX/YYY "ในแท็บ [ไฟลสาํหร ับแปล] 

และหนาจอ [การแปลเอกสาร] โดยที่ "XXX" 

คือจาํนวนของหนาเวบ็ท่ีแปลแลว และ" YYY" 

เปนจาํนวนสงูสุดของหนาท่ีทําสัญญาไว

จาํนวนรวม • ในแตละเดือนจะมีการนับจาํนวนหนาท่ีแปลแลว

• เมื่อแปลเปนหลายภาษา 

ภาษาท่ีแปลแลวแตละภาษาจะรวมอยูในจาํนวนหนารวมนี้

ตัวอยางเชน เมื่อแปลภาษาญี่ปุน 3 

หนาเปนท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน จาํนวนหนารวมจะเทากบั 6 

หนา

• หนาขอความคาํเตือนและรายงานขอผิดพลาดจะไมรวมอยูในจาํนวนห

นารวมนี้

• หากแปลเอกสาร Word 

จาํนวนหนาของเอกสารการแปลในฐานะหนาการแปลจะถ ูกนับ 

แตจาํนวนหนาของผลการแปลจะไมถูกนับ

• หากหยุดการแปลแลว 

จะถูกนับหนาท่ีแปลแลวในฐานะหนาท่ีแปลเสร็จสิ้น

เกิน • ขอความแจงเตือนจะปรากฏขึ้นถาจาํนวนหนาผลลัพธท่ีแปลแลวเกนิ 

80% ของขีดจาํกัดตามสญัญา 

และขอความแจงเตือนจะถกูผนวกเขากับอีเมลหลังจากการแปลเสร็จส

มบรูณ ผูดูแลระบบจะไดรับการแจงเตือนทางอีเมล

• ถาจาํนวนของหนาแปลเกินของขีดจาํกัดตามสัญญา 

ขอความแจงเตือนจะปรากฏขึ้นในขณะที่กาํลังแปล 

และขอความแจงเตือนจะถกูผนวกเขากับอีเมลหลังจากการแปลเสร็จส

มบรูณ ผูดูแลระบบจะไดรับการแจงเตือนทางอีเมล

• เมื่อเกนิขีดจาํกัดสญัญาสาํหรับหนาท่ีแปลแลว 

สวนของหนาท่ีเกินก็จะไมสามารถนาํไปใชกับสวนที่อนุญาตของเดือน

ถัดไปได

รายการ ขอจํากัด
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2. การเตรียมการลวงหนา

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงการเตรียมการที่ต องทาํกอนใชบริการ

ผูใชทองถิ่นกระบวนงาน

การลงทะเบียนผูใชโดยผูดูแลระบบ

การต้ังคารหัสผานเริม่ตน 

   การสรางพจนานุกรมผูใช (ตามความจาํเปน)

การเริ่มตนบรกิาร

ผูใชแตละคนควรตั้งรหสัผานเริ่มตนตามที่กำหนด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่อีเมลแจงเตือน 

ขอแนะนาํใหสรางพจนานุกรมผูใชเพื่อปรับปรุงความถูกตองของการแปล 

(พจนานุกรมผูใชสามารถใชไดเฉพาะเมื่อแปลจากภาษาญี่ปุนเปนอังกฤษหรอืภาษาอังกฤษเปนญี่ป ุน)

สามารถแปลเอกสารไดโดยใช Scan Translation Service

ผูดูแลระบบลงทะเบียนผูใช

หลังจากเสร็จส้ินการลงทะเบียนของผูใช 

อเีมลแจงเตือนจะถูกสงไปโดยอัตโนมัติใหกับผ ูใชแตละคนโดยที่มีการรองขอใหต้ังรหัสผานเริ่มตนของพวกเขา 

การติดต้ัง DocuWorks Extended Folder (ตามความจาํเปน)

ขอแนะนาํใหผูใช DocuWorks ติดต้ัง DocuWorks Extended Folder for Scan Translation Service

ดวย DocuWorks Extended Folder for Scan Translation Service ผูใชสามารถสงคําขอในการแปลเอกสารไดมาก
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การดูแลพจนานุกรมผูใช 

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายวิธีการสรางและการแกไขพจนานุกรมผูใชที่จะใชเมื่อแปลเอกสาร

การสรางพจนานุกรมผูใช

หลังจากสรางพจนานุกรมผูใชแลว คุณจะสามารถลงทะเบียนคาํไดโดยทาํตามขั้นตอนดังตอไปนี้

ข้ันตอน

0 1 หลังจากที่เขาสูระบบของบริการ ใหคลิกแท็บ [พจนานุกรมผูใช] 

2 คลิกที่ปุม [สราง]

3 ดําเนินการดังตอไปน้ีในหนาจอ [สราง]

(1) เลือก [ญ่ีปุน->อังกฤษ] หรือ [อังกฤษ->ญ่ีปุน] ใน [ภาษา]

(2) คลิกที่ปุม [ถดัไป]

4 ทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

(1) ปอนช่ือพจนานุกรมที่คุณเลือกใน [ช่ือพจนานุกรม]

(2) เลือก [ผูสรางเทาน้ัน:] หรือ [กลุมในสังกัด] ใน [ใชรวมกันกับ] 

หมายเหตุ

• เมื่อผูใชไมไดมสีวนเกี่ยวของกบักลุม [กลุมในสังกดั] จะไมไดเปนตัวเลือกท่ีเลือกได 
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(3) ปอนคําตนฉบับและคําเปาหมายใน [แกไขคํา] แลวเลือก [ประเภทของคํา]  

หมายเหตุ

• ผลการแปลจะแตกตางกันไปตามการเลือก [Word Class]

(ตัวอยางเชน การเปลี่ยนระหวางคํานามเฉพาะและคาํนามทั่วไป) 

(4) คลิกที่ปุม [เพิ่ม] เพื่อบันทึกคํา

(5) ทําซํ้าข้ันตอน (3) - (4) ตามความจําเปนเพื่อลงทะเบียนคําเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ

• หากปอนคาํตนฉบับลงในพจนานุกรมแบบเต็มความกวางหรือครึ่งความกวาคําเหลาน้ีจะไดรับการจดจำเปนคําตนฉบับโดยไม 

 มีการแยกแยะความแตกตางไมวาอักขระของเอกสารจะเปนแบบเต็มความกวางหรือครึ่งความกวางเม ื่อใช 

พจนานุกรมคาํเปาหมายจะถูกแปลเปนอักขระเต็มความกวางหากบันทึกไวเปนแบบเต็มความกวางและจะถูกแปลเปนอักขระครึ่งความก

วางหากบันทึกไวเปนแบบครึ่งความกวาง เมื่อใชพจนานุกรม

• เมื่อลงทะเบียนคาํหลายคาํท่ีมีภาษาตนฉบบัและประเภทของคาํเหมือนกัน จะมเีพียงหนึ่งคําท่ีสามารถนาํมาใชในการแปลได 

เมื่อเพ่ิมคําท่ีมภีาษาตนฉบับและประเภทของคาํเหมือนกันแตมีความหมายแปลแตกตางกนั 

คําท่ีลงทะเบียนลาสุดเทาน้ันท่ีจะถูกนําไปใชในการแปล เมื่อมคํีาหลายคาํท่ีมีภาษาตนฉบบัและประเภทของคาํเหมือนกัน 

ใหเปล่ียนคาํท่ีจะใชเปน [ใช] ใน [ใชในการแปล]

(6) เลือกปุม [สราง] เพื่อบันทึกพจนานุกรม  

(7) คลิกที่ปุม [ตกลง]

การคัดลอกพจนานุกรมผูใช 

เมื่อตองการคัดลอกพจนานุกรมที่มีอยูแลวและสรางพจนานุกรมใหม ใหทาํตามขั้นตอนดังตอไปนี 

ข้ันตอน

0 1 คลิกที่ปุม [คัดลอกและสราง] ที่แท็บ [พจนานุกรมผูใช] 
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2 หนาจอ [คดัลอกและสราง] จะปรากฏขึ้น เลือก [พจนาน ุกรมอางอิง]

หมายเหตุ

• พจนานุกรมท่ีสามารถเรียกดูไดเปนพจนานุกรมที สรางข้ึนโดยผูใชหรือใชงานรวมกนัผาน [กล ุมในสังกัด]

3 หากจําเปน ใหทําเครื่องหมายที่กลอง [ยอนกลับภาษาของพจนานุกรม]

หมายเหตุ

• หากทําเครื่องหมายที่ [ยอนกลับภาษาของพจนานุกรม] ภาษาของพจนานุกรมตนฉบับท่ีคัดลอกไวก็จะถูกแปลงกลับ

ตัวอยางเชน ถาภาษาของพจนานุกรมตนฉบับท่ีคัดลอกไวคือ [อังกฤษ->ญี่ปุน] พจนานุกรมท่ีสรางข ึ้นก็จะเปน [ญี่ปุน->อังกฤษ] 

ซึ่งใหความสะดวกตอการสรางพจนานุกรมแบบสองทาง

4 คลิกที่ปุม [ถัดไป] 

5 ปอนช่ือพจนานุกรมที่กําหนดเองใน [ช่ือพจนานุกรม]

6 เลือก [ผูสรางเทาน้ัน:] หรือ [กลุมในสังกัด] ใน [ใชรวมกันกับ] 

7 บันทึกและแกไขคํา

8 คลิกที่ปุม [สราง]

9 คลิกที่ปุม [ตกลง]
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การลงทะเบียนพจนานุกรมผานการอัพโหลดไฟล

เมื่อดําเนินการลงทะเบียนชุดของคาํในพจนานุกรมจากไฟลขอความ ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้

ข้ันตอน

0 1 สรางไฟลขอความที่แสดงรายการคําของพจนานุกรม

(1) คลิกที่ปุม [แมแบบการอัพโหลดพจนานุกรม] บนแท ็บ [พจนานุกรมผูใช] เพื่อดาวนโหลดไฟลแบบบีบอ ัด 

(2) ขยายไฟลแบบบีบอัดที่ดาวนโหลดมา และเปดไฟล  (เฉพาะเมื่อแสดงภาษาญี่ปุน) 

(3) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาที่จะต้ังคาในแมแบบ ใหดูขอมูลตอไปน้ี

(4) ปอน [ภาษาตนฉบับ] [ภาษาเปาหมาย] [ประเภทของคํา] และ [ใชในการแปล]

 ส่ิงสําคญั

• อยาลืมเลือก [ประเภทของคาํ] และ [ใชในการแปล] จากรายการ

• อักขระ เชน แท็บและชองวาง จะถูกละเวนเมื่อแทรกที่ดานลางแถวของคาํท่ีลงทะเบยีนลาสุด

(5) เมื่อพจนานุกรมเสร็จสมบูรณแลว คลิก [บันทึกเปน] จากเมนู เลือก [Unicode Text (*.txt)] ภายใต 

[บันทึกแฟมเปนชนิด] แลวบันทึกไฟล

รายการ คา

ภาษาตนฉบบั อังกฤษ ญี่ปุน 

ภาษาเปาหมาย ญี่ปุน อังกฤษ 

ประเภทของคาํ นาม - บคุคล

นาม - องคกร/สถาบัน

นาม - สถานที่

นาม - สิ่งของ

นาม - อื่นๆ

ใชในการแปล  1: ใช 

0: ไมใช
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2 คลิกที่ปุม [อัพโหลด] ที่แท็บ [พจนานุกรมผูใช]  

3 ดําเนินการตั้งคาตอไปนี้หลังจากที่ [อัพโหลด] ปรากฏขึ้น

(1) ปอนชื่อพจนานุกรมที่กําหนดเองใน [ช่ือพจนานุกรม]

(2) เลือก [ผูสรางเทาน้ัน:] หรือ [กลุมในสังกัด] ใน [ใชรวมกันกับ] 

(3) เลือกภาษาของพจนานุกรมผูใชที่สรางข้ึนจาก [ภาษา]

(4) จาก [ไฟลพจนานุกรม] เลือกช่ือของไฟลขอความ (*.txt) ที่คุณสรางข้ึน

4 คลิกที่ปุม [อัพโหลด]

5 คลิกที่ปุม [ตกลง]
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แกไขพจนานุกรมผูใช

หากตองการแกไขพจนานุกรมผูใช ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

ข้ันตอน

0 1 คลิกที่ปุม [ ] (แกไข) ที่แท็บ [พจนานุกรมผูใช] 

หมายเหตุ

• พจนานุกรมท่ีสามารถแกไขไดจะถูกจาํกดัใหเฉพาะพจนานุกรมท่ีสรางโดยผูใช

2 ดําเนินการดังตอไปน้ีหลังจากที่หนาจอ [แกไข] ปรากฏขึ้น

(1) เมื่อตองการเปลี่ยนชื่อของพจนานุกรม ใหแกไข [ช่ือพจนานุกรม]

(2) เมื่อตองการเปลี่ยน [ใชรวมกันกับ] ใหเลือก [ผูสรางเทาน้ัน] หรือ [กลุมในสังกัด]

(3) เลือกคําตนฉบับ คําเปาหมาย และชนิดของคําที่จะเปลี่ยนใน [รายการคําแปล] จากนั้นปรับเปลีย่นเนื้อหา

(4) คลิกที่ปุม [ตกลง]

หมายเหตุ

• เพ่ือใหงายตอการคนหาคาํท่ีลงทะเบียนไวแลว ใหใชฟงกชันการคนหาและจัดเรียงคํา

• คนหาคาํ: คุณสามารถกรองตามสตริงขอความที่ระบ ุหรือสาํหรับคําท่ีมีคําแปลจาํนวนมาก เมื่อตองการคนหาสตริงขอความที่ระบุ 

ใหปอนคาํท่ีจะคนหาในพื้นท่ีปอนสตริงขอความของ [รายการคาํแปล] และจากนั้นเลือกปุม 

[ตัวกรอง]เมื่อตองการกรองคาํท่ีมีคําแปลจาํนวนมาก ใหเลือก [แสดงคาํท่ีมกีารแปลเปาหมายหลายคาํ]

• คุณสามารถแยกประเภทคาํตนฉบับและคาํเปาหมายไดโดยการเลือกท่ีสวนหัวของรายการ
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3 หากตองการลบคํา ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี  

(1) ทําเครื่องหมายที่กลองของคําที่คุณตองการลบ 

(2) เลือกปุม [ลบ]

4 คลิกที่ปุม [ตกลง] 

5 คลิกที่ปุม [ตกลง] 

ลบพจนานุกรมผูใช

เมื่อตองการลบพจนานุกรมผูใช ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้

ข้ันตอน

0 1 ในแท็บ [พจนานุกรมผูใช] ใหทําเครื่องหมายที่ชองของพจนานุกรมผูใชที่คณุตองการลบ แลวคลิกปุม [ลบ]

หมายเหตุ

• สาํหรับผูใชภายใน พจนานุกรมท่ีสามารถลบไดจะถ ูกจาํกดัใหเฉพาะพจนานุกรมท่ีสรางโดยผูใช 

• นอกจากนี้คุณยังสามารถลบพจนานุกรมผูใชโดยคล ิกท่ีปุม [ ] (ลบ) สาํหรับพจนานุกรมท่ีคุณตองการลบ

2 คลิกปุม [ใช] ที่กลองโตตอบการยืนยัน

3 คลิกปุม [ตกลง] ที่กลองโตตอบการยืนยัน
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การดาวนโหลดพจนานุกรมผูใช

หากตองการดาวนโหลดพจนานุกรมผูใช ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

ข้ันตอน

0 1 คลิกที่ปุม [ ] (ดาวนโหลด) ที่แท็บ [พจนานุกรมผูใช]

หมายเหตุ

• พจนานุกรมท่ีสามารถดาวนโหลดไดเปนพจนานุกรมท่ีสรางข้ึนโดยผูใชหรือใชงานรวมกันผาน [กลุมในสงักัด]

2 ดาวนโหลดไฟล

นอกจากนี้คุณสามารถแกไขพจนานุกรมผูใชที่ดาวนโหลดมาโดยการดาํเนินการนี้ และลงทะเบียนไดท ี่ 

"การลงทะเบียนพจนานุกรมผานการอัพโหลดไฟล" (P.19)
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3. การใชงานอุปกรณมัลติฟงกชัน

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายขั้นตอนการแปลโดยใชอุปกรณมัลติฟงกชัน

การดาํเนินการตอไปนี้สามารถทาํไดดวยอปุกรณม ัลติฟงกชัน

การสแกนและการแปลเอกสารที่เปนกระดาษ

การพิมพผลลัพธที่แปลแลว

สแกนและแปล

เมื่อสแกนและแปลเอกสารที่เปนกระดาษดวยอุปกรณมัลติฟงกชัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน ี้

ข้ันตอน

0 1 กดปุม <Services Home> บนแผงควบคมุของอุปกรณมัลติฟงกชัน

2 เลือก [Scan Translation Service] บนหนาจอของอุปกรณมัลติฟงกช ัน

หมายเหตุ

• การแสดงผลอาจจะแตกตางกันไปตามรุนของอุปกรณมลัติฟงกชันของคุณหรือการต้ังคาภาษาท่ีใชในการแสดงผล

เมื่อมีการกําหนดคาการเขาสูระบบโดยอัตโนมัต ิ ใหดําเนินการตามขั้นตอนที ่4

เมื่อไมไดกําหนดคาการเขาสูระบบโดยอตัโนมัติ หนาจอการเขาสูระบบตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

• เขาสูระบบโดยอัตโนมัติจะเปดใชงานไดเฉพาะเมือ่ผูใชท่ีเขาสูระบบเปนผูใชภายในที่ไมมีสิทธ์ิในการดูแลระบบ

• สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเขาสูระบบอัตโนมติั (ฟงกชันการเขาสูระบบครั้งเดียว) 

โปรดดูท่ี"คูมือการต้ังคาการเชื่อมโยงอุปกรณ มลัติฟงกชัน Scan Translation Service"
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เมื่อสนับสนุนฟงกชันการเขาสูระบบครั้งเดียว:

ใน [เมนูผูดูแลระบบ] กลองกาเครื่องหมาย [จดจาํ] จะปรากฏเฉพาะเมื่อต้ังคา [จดจาํขอมูลการระบุตัวตน] ไวที่ [ใช]

หมายเหตุ

• [เมนูผูดูแลระบบ] 

จะปรากฏขึ้นหากคุณเปนผูใชท่ีมีสิทธิ์ในการดูแลระบบบนอุปกรณมัลติฟงกชันท่ีสนับสนุนฟงกชันการเขาสูระบบครั้งเดียว 

สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ [เมนูผูดูแลระบบ] โปรดดูท่ี "คูมือการต้ังคาการเชื่อมโยงอปุกรณมลัติฟงกชัน Scan Translation Service"

เมื่อไมสนับสนุนฟงกชันการเขาสูระบบครั้งเดียว:

3 ทําตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

(1) กด [รหสัผูใช] เพื่อแสดงแปนพิมพซอฟตแวร จากนัน้ปอนรหัสผูใช (อีเมลแอดเดรส) ของคุณที่ลงทะเบียนลวงหนาไว

หมายเหตุ

• คุณอาจจะสามารถเลือก [เลือกจากรายการประวัติ] เพ ื่อเลือกรหัสผูใชของคุณจากรายการประวัติท่ีปรากฏได 

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับรุนของอุปกรณมลัติฟงกช ันของคุณ รายการประวติัสามารถแสดงรหัสผูใชได สงูสุด 16 รายการ 

รายการที่เกินจาํนวนนี้จะทาํใหรายการเกาถูกลบ

(2) กด [รหสัผาน] และปอนรหัสผานของคุณดวยแปนพ ิมพซอฟตแวร

หมายเหตุ

• หากปอนรหัสผานไมถูกตองเกินจาํนวนครั้งท่ีอนุญาต ขอความจะปรากฏขึ้นโดยระบวุา "เกิดขอผดิพลาดการบริการ" ในกรณเีชนนี้ 

คุณสามารถรอ 30 นาทีและลองเขาสูระบบอีกครั้ง หรือคุณสามารถรีเซ็ตรหัสผานของคุณโดยทาํตามข้ันตอนที่ระบุไวใน 

"การตั้งคารหัสผานเริ่มตน" 
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(3) เม่ือ [จดจาํ] แสดงขึ้น ใหกําหนดวาจะจดจาํขอมูลผูใชของคุณหรือไม

เมื่อคุณเลือกชองทาํเครื่องหมาย [จดจาํ] สําหรับ [รหัสผูใช] คุณจะสามารถเขาสูระบบโดยไมตองป อน 

รหัสผูใชของคุณในครั้งถัดไปที่คุณเขาสู Scan Translation Service

เมื่อคุณเลือกชองทาํเครื่องหมาย [จดจาํ] สําหรับทั ง [รหัสผูใช] และ [รหัสผาน] หนาจอการเขาสูระบบก็จะไมปรากฏขึ้น 

และคุณจะไดรับการเขาสูระบบในครั้งตอไปโดยอัตโนมัติ

ระบบจะไมสามารถจดจาํเฉพาะ [รหัสผาน]

หมายเหตุ

• เมื่อคุณเลือก [จดจาํ] เฉพาะ รหัสผูใช หากการรับรองสิทธิ์ลมเหลวเนื่องจากรหัสผานไมถูกตองระหวางการพยายามเขาสูระบบครั้งตอๆ 

ไป ขอมูล รหัสผูใชท่ีจดจาํไวจะถูกลบ

• หากคุณเปนผูใชท่ีมีสิทธิ์ดูแลระบบ หนาจอการเขาสูระบบจะปรากฏขึ้นทุกครั้งท่ีคุณเขาถึงโฟลเดอรทํางาน 

รหัสผูใชและรหัสผานของคุณจะปรากฏขึ้นจากการเขาสูระบบกอนหนา เทาท่ีระบบจดจาํได

• หากคุณตองการแสดงหนาจอการเขาสูระบบ ใหกด [ออกจากระบบ] ท่ีหนาจอ [เมนูการแปล] แลวลางกลองกาเครื่องหมาย [จดจาํ] 

บนหนาจอการเขาสูระบบที่ปรากฏ

(4) เลือก [เขาสูระบบ]

4 เลือก [สแกนและแปล] หลังจากหนาจอ [เมนูการแปล] ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

• ขอความจะปรากฏขึ้นถาจาํนวนหนาแปลเกิน 80% ของจำนวนหนาท่ีทําสัญญา 

นอกจากนี้ขอความแจงเตือนจะปรากฏขึ้นถาจาํนวนหนาแปลเกินจาํนวนหนาท่ีทําสัญญา

5 เลือกภาษาตนฉบับ

หมายเหตุ

• ไมสามารถแปลเอกสารที่เปนภาษาไทยได
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6 เลือกภาษาเปาหมาย จากนั้นเลือก [ถัดไป]

หมายเหตุ

• คุณสามารถเลือกภาษาเปาหมายจาํนวนมากได ในกรณีน้ี กระบวนการแปลจะเริ่มตนสาํหรับตัวเลือกท้ังหมดท่ีเลือกไว 

7 ทําการตั้งคาดังตอไปนี้จากหนาจอตัวเลือกการต้ังคาในขณะที่แปล

(1) เลือก [เกณฑการแปล / การแสดงเปาหมาย]

หมายเหตุ

• คุณสามารถเลือกตัวเลือกสาํหรับใชกับ [เกณฑการแปล / การแสดงเปาหมาย] ไดมากกวาหนึ่งรายการ เม ื่อเลือก [เกณฑการแปล / 

การแสดงเปาหมาย] มากกวาหนึ่งรายการ กระบวนการแปลจะเริ่มตนสาํหรับทุกเกณฑการแปล/การแสดงเปาหมายที่เลือกไว

• การเลือก [การแปลขอความ (ตัวพิมพเล็ก)]/[การแปลคำ (ตัวพิมพเล็ก)] 

จะแสดงผลลัพธการแปลที่ดานบนของขอความหรือคำของตนฉบบัการแปล ในกรณีน้ี เลือก [สีขอความตัวพิมพเล็ก]

• เมื่อเลือก [การแปลคาํ (ตัวพิมพเล็ก)] จะมีเฉพาะคํายากที่แปลในรูปแบบตัวพิมพเล็ก

(2) เลือก [พจนานุกรมมาตรฐาน] หรือ [พจนานุกรมเฉพาะทาง / พจนานุกรมผูใช] ใน [พจนานุกรมที่ใชสําหรับการแปล] 

แลวเลือก [ถัดไป] (ซึ่งสามารถใชไดเฉพาะเมื่อแปลจากภาษาญี่ปุนเปนอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเปนญี่ปุน)

(3) เม่ือเลือก [พจนานุกรมเฉพาะทาง / พจนานุกรมผูใช] หนาจอสาํหรับการเลือกพจนานุกรมจะปรากฏขึ้น เลือกไดสูงสุด 3 

รายการ จากนั้นเลือก [ถัดไป]

หมายเหตุ

• สามารถใชพจนานุกรมเฉพาะและพจนานุกรมผูใชได เฉพาะเมื่อแปลจากภาษาอังกฤษเปนญี่ปุนหรือภาษาญี่ปุนเปนอังกฤษ 

สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพจนานุกรมเฉพาะทาง โปรดดูท่ี "พจนานุกรมเฉพาะทางและพจนานุกรมผูใช" (P.11)

• เมื่อเลือกท้ังพจนานุกรมผูใชและพจนานุกรมเฉพาะทาง จะมีพจนานุกรมผูใชเทาน้ันท่ีจะไดรับการกาํหนดลักษณะ

• เมื่อเลือกพจนานุกรมผูใชมากกวาหนึ่งรายการ การกาํหนดลักษณะจะถูกกาํหนดตามลาํดับของการแสดงผล (จากบนลงลาง)

• อาจมีบางกรณท่ีีไมสามารถใชพจนานุกรมไดแมจะระบุพจนานุกรมเฉพาะหรือพจนานุกรมผูใชไวแล วก็ตาม 

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอความที่จะแปล
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8 ต้ังคาเอกสารตนฉบับ และทําการต้ังคาดังตอไปน้ี

(1) เลือกทิศทางของเอกสารตนฉบับที่จะสแกนผานทาง [Original Orientation] แลวเลือก [2 Sided Scanning]

(2) ตรวจสอบขอมูลที่แสดงและตั้งคาเอกสารการแปล จากนั้นเลือก [เริ่มการสแกน]

9 เมื่อตองการยอนกลับไปที่เมนูแปล ใหกด [เมนูการแปล] และเมื่อตองการดําเนินการแปล ใหกด [แปลเอกสารถัดไป]

หมายเหตุ

• ขอความแจงเตือนจะปรากฏขึ้นถาจาํนวนหนาแปลเกินกวาจาํนวนหนาท่ีทําสัญญา
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พิมพผลลัพธการแปล

เมื่อพิมพผลลัพธที่แปลแลวดวยอุปกรณมัลติฟงกชนั ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้

หมายเหตุ

• สามารถพิมพไดตอเมื่อผลลัพธการแปลเปนไฟล PDF เทาน้ัน

ข้ันตอน

0 1 เลือก [พิมพงานแปล] ในหนาจอ [เมนูการแปล]

2 เลือกผลลัพธที่แปลแลวที่คุณตองการพิมพ จากนั้นเลือก [ผลลัพธ]

3 เลือกเง่ือนไขการพิมพจากหนาจอ [ส่ิงพิมพจากไฟล] แลวเลือก [ผลลัพธ]
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4. การใชงานบนพีซี

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายขั้นตอนการแปลและการแกไขขอมูลของผูใชจากพีซี 

การดาํเนินการตอไปนี้สามารถทาํไดบนพีซี

การแปลเอกสารอเิล็กทรอนิกส

การยืนยันผลลัพธทีแ่ปลแลว

การลบผลลัพธที่แปลแลว

การเปลี่ยนแปลงขอมูลการลงทะเบียนของผูใช

การเปลี่ยนรหัสผานของผูใช

การเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของผูใช

การดูแลพจนานุกรมที่ผูใชลงทะเบียนไว (สําหรับรายละเอยีด โปรดอางอิงกับ"การดูแลพจนานุกรมผ ูใช" (P.16))

แปลเอกสารในโฟลเดอรการทาํงาน

 ส่ิงสําคญั

• หากเปดเวบ็เบราวเซอรจาํนวนมากไว (รวมทั้งแท ็บเบราวเซอร) อาจจะเกิดขอผดิพลาดขึ้นหากมีการเขาใชงานบริการดังกลาว 

ใชบริการนี้กบั (แท็บ) เว็บเบราวเซอรท่ีเปดอยูเพียงหนึ่งรายการเทาน้ัน

หมายเหตุ

• ดวย DocuWorks Extended Folder for Scan Translation Service  ผูใชสามารถสงคําขอในการแปลเอกสารไดมากโดยการลากและวาง

รายละเอียดวิธกีารดาํเนินงาน โปรดดูเพ่ิมเติมได ท่ีวธิีใชของ DocuWorks Extended Folder for Scan Translation Service

การแปลเอกสารอเิล็กทรอนิกส

ในการพิมพเอกสารอิเล็กทรอนิกสบนเครื่องพีซีของคุณ ใหทาํตามขั้นตอนตอไปนี้

หมายเหตุ

• เอกสาร DocuWorks ของภาษาไทย เวียดนาม อินโดนีเซยี มาเลย จะไมสามรถแปลได

ข้ันตอน

0

1 เขาไปที่เว็บไซตตอไปนี้

https://scantranslation.fujixerox.com/

2 หนาจอเขาสูระบบจะปรากฏขึ้น ปอน ID ผูใช (ที่อยูอีเมล) และรหัสผาน แลวเลือก [เขาสูระบบ]

หมายเหตุ

• หากปอนรหัสผานท่ีไมถูกตองเกินจาํนวนครั้งท ี่อนุญาต ขอความจะปรากฏขึ้นโดยระบวุา 

"ปอนรหัสผานที่ไมถูกตองเกนิจาํนวนครั้งท่ีไดรับอนุญาต บัญชีของคุณถูกล็อกช่ัวคราว" ในกรณ ีเชนน้ี คุณสามารถรอ 30 

นาทีและลองเขาสูระบบอีกครั้ง หรือคุณสามารถร ีเซ็ตรหัสผานของคุณโดยทาํตามข้ันตอนที่ระบุไว ใน "การตั้งคารหัสผานเริ่มตน"

• ภาษาของหนาจอที่แสดงผลจะขึ้นอยูกับการตั้งค าภาษาของเว็บเบราวเซอรของคุณ

 ส่ิงสําคญั

• เมื่อพยายามเขาสูระบบหลังจากชวงเวลาที่ทําส ัญญาไวของบริการไดยุติไปแลว เวบ็ไซตขอมูลผลิตภัณฑของเราจะปรากฏขึ้น

• จาํนวนหนาผลลัพธท่ีแปลแลวและจาํนวนหนาท่ีทําสัญญาไวจะปรากฏขึ้น 

ขอความแจงเตือนจะปรากฏขึ้นถาจาํนวนหนาผลลัพธท่ีแปลแลวเกิน 80% ของจาํนวนหนาท่ีทําสัญญาไว 
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3 คลิกที่ปุม [การแปลเอกสาร] ที่แท็บ [ไฟลสําหรับแปล] 

4 ดําเนินการดังตอไปน้ีที่หนาจอ [การแปลเอกสาร]

(1) เลือก [ภาษาตนฉบับ]

(2) เลือก [คําแปล]

หมายเหตุ

• คุณสามารถเลือกไดหลายภาษา

(3) เลือก [เกณฑการแปล / การแสดงเปาหมาย]

หมายเหตุ

• เมื่อเลือกตัวเลือก [เกณฑการแปล / การแสดงเปาหมาย] มากกวาหนึ่งรายการ กระบวนการแปลจะเริ่มตนสาํหรับทุกตัวเลือกท่ีเลือกไว

(4) เมื่อเลอืก [การแปลขอความ (ตัวพิมพเลก็)] หรือ [การแปลคํา (ตัวพิมพเล็ก)] เลือก 

[สีขอความเมื่อแสดงผลในรูปแบบตัวพิมพเล็ก]

หมายเหตุ

• เมื่อเลือก [การแปลขอความ (ตัวพิมพเล็ก)] หรือ [การแปลคาํ (ตัวพิมพเล็ก)] 

จะแสดงผลการแปลที่ดานบนของขอความหรือคําของต นฉบับการแปล

(5) เลือกปุม [เลือกพจนานุกรม] แลวเลือกพจนานุกรมผูใช/พจนานุกรมเฉพาะทาง
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หมายเหตุ

• สามารถเลือกพจนานุกรมเฉพาะทางและพจนานุกรมผูใชไดสูงสุด 3 รายการ

• สามารถใชพจนานุกรมเฉพาะทางหรือพจนานุกรมผูใชเมื่อแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาญี่ปุนหรือจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาอังกฤษ 

สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพจนานุกรมเฉพาะทาง ใหดูท่ี "พจนานุกรมเฉพาะทางและพจนานุกรมผ ูใช" (P.11) 

• เมื่อเลือกท้ังพจนานุกรมผูใชและพจนานุกรมเฉพาะทาง จะมีพจนานุกรมผูใชเทาน้ันท่ีจะไดรับการกาํหนดลักษณะ

• เมื่อเลือกพจนานุกรมผูใชมากกวาหนึ่งรายการ การกาํหนดลักษณะจะถูกกาํหนดตามลาํดับของการแสดงผล (จากบนลงลาง)

• คลิกท่ีปุม [ตกลง] เพ่ือใชรายการที่เลือก และกลับไปท่ีหนาจอ [การแปลเอกสาร]

• อาจมีบางกรณท่ีีไมสามารถใชพจนานุกรมไดแมจะระบุพจนานุกรมเฉพาะหรือพจนานุกรมผูใชไวแล วก็ตาม 

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอความที่จะแปล

(6) เลือกเอกสารที่ตองการแปล

ขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อเอกสารแปลเกิน 100 MB หรือถาคุณไมมีสิทธ์ิเขาใชงานการแปลเอกสารด ังกลาว

(7) หากตองการระบุหนาที่จะแปล ใหเลือก [ระบุหนา] แลวปอนหมายเลขหนา

หมายเหตุ

• การระบุหนา มวีิธีการดังตอไปนี้

- ระบุหนาดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) เชน "1,10,20"

- ระบุขอบเขตของหนาดวยเครื่องหมายขีด (-) เชน "1-5"

- ระบุหนาดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และระบขุอบเขตของหนาดวยเครื่องหมายขีด (-) เชน "1-5,10,20"

(8) คลิกที่ปุม [แปล]

หนาจอตอนรับจะปรากฏขึ้น และ [เวลาที่ตองใชในการแปลโดยประมาณ] จะปรากฏบนหนาจอนี้ดวย

การหยุดการแปล

ข้ันตอน

0 1 คลิก [ ] ของเอกสารที่ตองการหยุด

2 คลิก [ใช] ที่กลองโตตอบการยืนยันการหยุด

3 คลิก [ตกลง] ที่กลองโตตอบการหยุด
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การลบเอกสารที่อยูระหวางรอการประมวลผล

หลังจากที่ยอมรับการแปลแลว จะสามารถลบเอกสารท ี่อยูระหวางรอการประมวลผลได ทาํตามขั้นตอนดังตอไปนี้

ข้ันตอน

0 1 จากเอกสารแปลที่ปรากฏบนแท็บ [ไฟลสําหรับแปล] ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายของเอกสารที่คณุตองการลบ 

แลวคลิกปุม [ลบ]

หมายเหตุ

• นอกจากนี้คุณยังสามารถลบเอกสารโดยคลิกท่ีปุม [ ] (ลบ) สาํหรับเอกสารที่คุณตองการลบ

2 คลิกปุม [ใช] ที่กลองโตตอบการยืนยัน

3 คลิกปุม [ตกลง] ที่กลองโตตอบการยืนยัน
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การยืนยันผลลัพธที่แปลแลว

สามารถยืนยันผลลัพธที่แปลแลวไดโดยอีเมลทีแ่จงเตือนวาเสร็จส้ินการแปลแลว หรือจากแท็บ [ไฟลสําหรับแปล ของเว็บเบราวเซอรของคุณ 

ข้ันตอนการยืนยันมีดังนี้

หมายเหตุ

• ผลลัพธการแปลจะถกูบันทึกไวโดยมนีามสกุลไฟลเดียวกนักบัเอกสารตนฉบับ

• เมื่อแปลเอกสาร Word หรือ PowerPoint 

จาํนวนหนาและรูปแบบการจัดวางหนาของผลลัพธการแปลอาจแตกตางจากในเอกสารการแปล

การยืนยันจากรายการไฟลที่แปลแลว

ข้ันตอน

0 1 ใน [ไฟลสําหรับแปล] คลิกที่ปุม [ ] (ดาวนโหลด) แลวดาวนโหลดไฟล

2 เปดไฟล

การยืนยันผานทางอีเมล

ข้ันตอน

0 1 คลิก URL ผลลัพธที่แปลแลวที่ใหไวในเนื้อหาของอีเมลแจงการแปลเสร็จส้ิน

หมายเหตุ

• เมื่อมีผลลัพธท่ีแปลแลวมากกวาหนึ่งรายการ URL ของผลลัพธท่ีแปลแลวหลายรายการก็จะปรากฏในอ ีเมล

2 เขาสูระบบไปยังหนาจอของเว็บเบราวเซอรของคุณที่เปดไว

3 เปดไฟล
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การลบผลลัพธที่แปลแลว

เมื่อตองการลบผลลัพธที่แปลแลว ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้

ข้ันตอน

0 1 จากเอกสารแปลที่ปรากฏบนแท็บ [ไฟลสําหรับแปล] ใหเลือกกลองกาเครื่องหมายของเอกสารที่คณุตองการลบ 

แลวคลิกปุม [ลบ]

หมายเหตุ

• นอกจากนี้คุณยังสามารถลบเอกสารโดยคลิกท่ีปุม [ ] (ลบ) สาํหรับเอกสารที่คุณตองการลบ

2 คลิกปุม [ใช] ที่กลองโตตอบการยืนยัน

3 คลิกปุม [ตกลง] ที่กลองโตตอบการยืนยัน

ขอมูลการลงทะเบียนผูใชเปลี่ยน 

เมื่อตองการเปลี่ยนขอมูลการลงทะเบียนของผูใชที่เขาสูระบบ ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้

 ส่ิงสําคญั

• การทาํงานนี้จะเปลี่ยนขอมูลการลงทะเบยีนของผ ูใชสาํหรับ "Fuji Xerox Direct"

ข้ันตอน

0 1 คลิกที่ช่ือผูใชในเมนูสวนหัว
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2 หนาจอ [ขอมูลผูใช] จะปรากฏขึ้น คลิกที่ปุม [เปลี่ยนรหัสผาน] เพื่อเปลี่ยนรหัสผาน คลิกที่ป ุม [เปลี่ยนอีเมลแอดเดรส] 

เพื่อเปลี่ยนที่อยูอีเมล เมื่อตองการเปลี่ยนขอมูลการลงทะเบียนของผูใชอื่น ใหคลิกที่ปุ ม [อัพเดตโพรไฟล]

3 ปรับเปลี่ยนขอมูลการลงทะเบียนผูใชโดยทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

4 คลิกที่ปุม [ปด] ในหนาจอ [ขอมูลผูใช] 

การยืนยันขาว

คุณสามารถยืนยันขาวจากฟูจิ ซีร็อกซไดบนแท็บ [ขาว] 

ขอมูลใหมจะถูกแสดงดวย [New] คุณสามารถยืนยันขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขาวไดโดยคลิกที่ปุม [รายละเอียด]

โฟลเดอรการทํางานแปลเอกสาร

การแปลเอกสารในโฟลเดอรการทาํงาน ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้

 ส่ิงสําคญั

• หากเปดเวบ็เบราวเซอรจาํนวนมากไว (รวมทั้งแท ็บเบราวเซอร) อาจจะเกิดขอผดิพลาดขึ้นหากมีการเขาใชงานบริการดังกลาว 

ใชบริการนี้กบั (แท็บ) เว็บเบราวเซอรท่ีเปดอยูเพียงหนึ่งรายการเทาน้ัน

• ขอผดิพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อขนาดของเอกสารการแปลเกิน 100 MB, เมื่อช่ือไฟล (ไมรวมนามสกุล) เกิน 50 ต ัวอักษร 

หรือเมื่อคุณไมมีสิทธิ์เขาใชงานการแปลเอกสารดังกลาว

ข้ันตอน

0 1 เขาถึง URL ที่โฟลเดอรการทํางานจากเว็บเบราวเซอรของคุณ

2 ปอนรหัสผูใชของคุณ (ที่อยูอีเมล) และรหัสผาน จากนั้นคลกิที่ปุม [ตกลง]

3 จากหนาจอโฟลเดอรการทํางาน ใหเลือกลิ้นชักหุน ลิ้นชักสวนบุคคล หรือโฟลเดอรของเอกสารการแปล 

4 เลือกเอกสารการแปลและคลิกที่ปุมดานขวาของหน าจอ และหลังจากการที่เมนูแบบเลื่อนลงแสดงขึ้นมา ใหเลือก 

[การแปลเอกสารสแกน]

5 ดําเนินการแปลตอไปตาม [การแปลเอกสารสแกน] ที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ

• สามารถยืนยันผลลัพธท่ีแปลแลวไดท้ังจากรายการไฟลท่ีแปลแลวของ Scan Translation Service 

และในตาํแหนงเดียวกับเอกสารแปลในโฟลเดอรการทำงาน
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5. การขอความชวยเหลือ

เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงข้ันตอนการทาํงานในการจัดการปญหาที่เก่ียวของกับการใหบริการ

เนื้อหาในสวนนี้อธิบายวิธีการจัดการกับอาการและปญหาที่เกิดข้ึนในขณะที่ใชบริการ

การเกิดข้ึนของอาการและปญหา

การตรวจสอบคูมือสําหรับผูดูแลระบบ

การตรวจสอบเว็บไซตขอมูล

ขอสงสัยในหนาตางการสนบัสนุน

ยืนยันข้ันตอนการดาํเนินงานที่ถูกตองและขอควรระวังในการใชบริการ โปรดดูที่ 

"คูมือสําหรบัผูดูแลระบบ Scan Translation Service"

ถาคุณไมสามารถแกปญหาไดแมหลังจากที่ตรวจสอบกับคูมือสําหรับผูดูแลระบบแลว 

ใหเรียกดูเว็บไซตขอมูลที่สามารถเขาถึงไดจากหนาจอ [วิธีใช] ของ Scan Translation Service 

คุณจะสามารถอางอิงจากFrequently Asked Questions (FAQ) และการสนับสนุนขอมูล

หากคุณยงัไมสามารถแกปญหาไดหลังจากที่ดูคู มือสําหรับผูดูแลระบบและไซตขอมูล ใหเลือก 

[ติดตอ] จากหนาจอ [การดูแล] แลวติดตอทีอ่ยูในการสนับสนุนที่ระบุไวในหนาตางที่ปรากฏ
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