
หมดปัญหาเอกสารหาย หาไฟล์ไม่เจอ



Market Situation
• 90% ของข้อมลูตา่งๆมกัเก็บในรูปแบบของกระดาษ
• 50% ของเอกสารอยูก่ระจดักระจายไมเ่ป็นระเบียบ
• 30% ของพืน้ที่ในบริษัทใช้เก็บเอกสาร
• 8% ของเอกสารมกัหายหรือหาไมเ่จอ
• เอกสารแตล่ะฉบบัมกัจะถกูทําสําเนาเฉลี่ยแล้ว 10 ชดุ ตอ่ 1 

ต้นฉบบั

• พนกังานมกัใช้เวลา

– 20% ของเวลาทํางานในการสร้างเอกสาร
– 8-10% ของเวลาทํางานในการอา่นเอกสาร
– 15% ของเวลาทํางานในการทําเอกสารใหม ่เพราะหายหรือหาไมเ่จอ

– Over 50% ของเวลาทํางานใช้ในการหาเอกสารที่ไมแ่น่ใจวา่จะหา
เจอหรือไม่



คุณได้อะไรจาก Bilarn?
• เก็บเอกสารทัง้หมดไว้ในเครื่องได้

อยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย

• จดัเก็บได้อยา่งเป็นระบบระเบียบ 

หางา่ย

• ไมเ่ปลืองเนือ้ที่การจดัเก็บ

• ลดต้นทนุคา่กระดาษ

• ลดเวลาในการหาเอกสาร

• เพิ่มประสทิธิภาพการทํางาน



Bilarn คืออะไร ?
• ระบบจดัเก็บและค้นหาเอกสาร (Document Management Solution) ที่ช่วย

จดัเก็บเอกสารได้อยา่งเป็นระบบ และค้นหาได้อยา่งรวดเร็ว

Picture & Photo Graphic image

MS Office file

Paper copies

Scanned file Media file

ผูใ้ชส้ามารถ...
- สแกนเอกสารเพอืเก็บในระบบ
- คน้หาเอกสารทตีอ้งการ
- จัดรปูแบบการจัดเก็บไดอ้ยา่ง
เป็นระบบระเบยีบ



เหมาะสาํหรบั...

• หน่วยงานราชการ

• สถานศกึษา

• โรงงานอตุสาหกรรม

• หอ้งสมดุ

• โรงพยาบาล

• ออฟฟิศทวัไป

• ฯลฯ



Features

SCAN

SAVE

SEARCH

SECURITY

OTHERS



Support Twain Driver Scanner
เช่นสแกนเนอร์ Plustek

Etc.



SCAN Window
• สแกนเอกสารเขา้ฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายดาย



SCAN Setting



Image Adjustment



Merge/ Split/ Swap pages



Save into database

-จดัโครงสร้างการจดัเกบ็
ไดเ้องตามตอ้งการ

- สร้าง folder และ
subfolder ไดไ้ม่
จาํกดั



Import File/ Folder into database



Bilarn Indexing System
คือ การจดัเกบ็ขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลอินเดก็ซ์ , ขอ้มูลโฟลเดอร์ปลายทางที่จดัเกบ็ไฟล ์, 

ขอ้มูลคาํสาํคญั , ขอ้มูลหมายเหตุ , ขอ้มูลรายละเอียด เป็นตน้

 ซึ่งขอ้มูลอินเดก็ซ์ ที่ไดน้ี้จะมีอยู ่2 รูปแบบ ดงันี้

            1. ป้อนผา่นหนา้ UI ในโปรแกรม  Bilarn Indexing
           2. ป้อนผา่นการ Import ประเภทไฟล ์ (*.xls,*.xlsx) 



Scan File
เมื่อมกีารจดัเก็บข้อมูลอินเดก็ซ์แล้ว ในลําดบัต่อไป คือ นําข้อมูล

อินเดก็ซ์ที่ได้นี ้ไปตั้งเป็นชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ไว้เวลาสแกน 

หรือจะนําข้อมูลอินเดก็ซ์ไปตั้งเป็นชื่อของไฟล์เวลาสแกน



Mapping Index
คือ  การเลือกข้อมูลอนิเดก็ซ์ท ี่ได้ มา Mapping กับ เงื่อนไข  ว่าจะให้ระบบ 

Bilarn Indexing เลือกท ี่จะไปอ่านไฟล์หรือโฟลเดอร์ท ี่ได้ตัง้ช ื่อตรงกับข้อมูล
อนิเดก็ซ์ ตามเงื่อนไขท ี่ได้เลือกไว้ จากนัน้ระบบ Bilarn Indexing  จะนํา
ข้อมูลและไฟล์ท ัง้หมดที่ได้ไปจัดเกบ็เข้าในระบบ Bilarn Document
Management Solution



Indexing System

Scanner
Work Station

Server

Database

SFTP

Client

File
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Mapping Index



Save up to 10 File types



Save as Multi-TIF



Search by various methods



Add information for search



Login Security



Watermark setting



Watermark Result



Backup



Auto preview



ใช้ Bilarn ไม่ใช้ Bilarn
หาเอกสาร เพียงไมก่ี่วินาที ~ 4 ชม./วนั

กระดาษที่ใช้ / เดือน ~ 500 แผน่

(~ 100 บาท)
~ 5,500 แผน่

(~ 1,200 บาท)
ทําเอกสารใหม่ ไม ่เพราะไมต่้องกงัวลวา่

เอกสารจะหาย
~ 1.2 ชม./วนั

ที่จดัเก็บเอกสาร ไม ่เพราะเอกสารทัง้หมดเก็บใน

เครื่องคอมพิวเตอร์
~ 30 m2

หรือตู้ใสเ่อกสาร ~ 50 ตู้

ข้อมูลพ ืน้ฐาน

-เวลาทํางาน 8 ชม./วนั, พืน้ที่ในสํานกังาน = 100 m2 ,30% ของพืน้ที่มีไว้เก็บเอกสาร, ตู้ เอกสาร 1 ใบใช้เนือ้ที่ ~ 0.6 m2

-50% ของเวลาทํางานหมดไปกบัการค้นหาเอกสาร, 15% ของเวลาทํางานหมดไปกบัการทําเอกสารใหม่
- เอกสารต้นฉบบัที่ทําขึน้มา 500 แผ่น/เดือน, การทําสําเนาเอกสารต้นฉบบัเฉลีย่แล้ว 10 ชดุตอ่ต้นฉบบั 1 ชดุ

Comparison table


