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FS21 ระบบควบคุมการเขาออกที่ทนทาน ทันสมัย สามารถตรวจสอบลายน้ิวมือไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง
แมนยํา ใชควบคุมการเปดปดประตูและบันทึกเวลาทํางานได ใชไดท้ังลายนิ้วมือ, การกดรหัส, บัตรสมารทการด หรือ
สองอยางควบคูกันก็ได เหมาะสําหรับ โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงเรียน, โรงแรม, ธนาคาร, มหาวิทยาลัย, ราชการ, 
หอพัก, อาคารสํานักงาน ฯลฯ  

Network Mode – ในโหมดน้ีคุณสามารถเก็บขอมูลลายน้ิวมือและการเขาออกไดไมจํากัดจํานวนบน FAS ผาน
ระบบเครือขาย และยังเชื่อมตอ เคร่ือง ในระบบเดียวกันไดสูงถึง 99 เครื่อง เหมาะสําหรับองคกรขนาดใหญหรือมี
ทางเขาออกหลายทาง 

Stand Alone Mode – ในโหมดน้ีคุณสามารถเก็บขอมูลในตัวเครื่องไดเลย มีความจุสูงสุดถึง 16M สามารถบันทึก
ลายน้ิวมือไดสูงถึง 3,000 ลายน้ิวมือ (Standard mode) หรือบันทึกรายการเขาออกไดถึง 800,000 รายการ เหมาะสําหรับ
หนวยงานขนาดกลางและเล็ก  

Member Mode – ในโหมดน้ีคุณสามารถเก็บขอมูลลายน้ิวมือลงในบัตรสมารทการดได โดยไมตองมีเซิรฟเวอร    
แตอยางใดและไมตองเก็บลายน้ิวมือในตัวเคร่ือง เพราะ เครื่อง จะทําการตรวจสอบความถูกตองของลายนิ้วมือจริงกับ
ลายน้ิวมือในบัตรกอนจึงจะใหผูใชผานประตูหรือบันทึกเวลาเขาออกได เหมาะสําหรับหนวยงานที่มีพนักงานจํานวนมากๆและ
มีหลายสาขาโดยแตละสาขาไมมีเน็ตเวิรคเชื่อมถึงกัน หรือใชทําระบบบัตรสมาชิก  

 
 
 
 

ระบบควบคุมการเขาออก/ บันทึกเวลาดวยลายน้ิวมือ 

 มี 3 โหมดการ
ทํางาน สําหรับ
ความตองการท่ี
แตกตางกัน 



Features ของเคร่ือง Specification 
 เค รื่ อ ง  มี ฟ ง ก ชั่ น  Live fingerprint detection(LFD) 

ฟงกชั่นน้ีจะชวยใหเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ สแกนได
เฉพาะลายนิ้วมือจากผูใชจริงเทาน้ัน  

 เคร่ือง จะมีเคร่ืองอานและเขียนบัตร Mifare (Mifare 
Reader/Writer)ติดอยูในเคร่ืองทําใหสามารถใชงาน
รวมกับบัตร Mifare ไดโดยไมตองหาซื้ออุปกรณ อ่ืน
เพ่ิมเติม 

 การควบคุมเขาออกสามารถทําได 6 วิธี คือ 

o ลายน้ิวมืออยางเดียว (1:N) 
o กดรหัส+ลายน้ิวมือ (1:1) 
o บัตร Mifare +ลายน้ิวมือ (1:1) 
o บัตร Mifare+ลายน้ิวมือท่ีเก็บอยูในบัตร (1:1)  

(เพ่ือปองกันขอมูลลายน้ิวมือรั่วไหลสามารถเลือก
เก็บขอมูลลายน้ิวมือไวในบัตรเทาน้ันได) 

o บัตร Mifare +กดรหัส 

o บัตร Mifare อยางเดียว 
 พนักงานแตละคนสามารถลงทะเบียนลายนิ้วมือได

สูงสุด 3 น้ิว 
 สามารถใชงานไดท้ังแบบ Stand alone และเน็ตเวิรค 

 หัวอานทําจากกระจก (K9 Glass) ปองกันรอยขีดขวน, 
แรงกระแทกและสารเคมี 

 ความเร็วในการสแกน 0.5 วินาที 
 ความละเอียดของลายน้ิวมือ 320*480 pixel หรือ 500 

DPI 
 Light source : 4 infrared LEDs. 
 พ้ืนท่ีการสแกนลายน้ิวมือ 16*24 มม. 
 คาความผิดพลาดในการแสกนลายน้ิวมือ : FAR = 

1:1,000,000 และ FRR = 1:100 
 หนาจอแสดงผล LCD แบบ 122*32 dot matrix พรอม

ไฟเรืองแสง สามารถแสดงผลแบบภาษาอังกฤษ 
 ปุมกดรหัส  16 ปุมพรอมไฟเรืองแสง, เสียงบอก

สถานะการสแกนลายนิ้วมือและไฟแสดงสถานะสี
เขียวและแดง 

 ระยะหางในการอานบัตร Mifare 30 มม. 
 เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวย Ethernet 10/100 
 แบตเตอรี่แบบลิเทียมสําหรับ Real time clock 
 อุณหภูมิในการใชงาน: -10 ถึง +55 OC 
 ขนาด : 140*110*41.5 มม 

 Network mode 

 เปรียบเทียบและตรวจสอบลายน้ิวมือจะทําบน FAS ในกรณีท่ีใชบัตร Mifare โดยไมใชลายน้ิวมือ การตรวจสอบก็จะทําใน
ตัวเครื่องบน FAS ในลักษณะเดียวกัน 

 ขอมูลการเขาออกท่ีเก็บใน FAS สามารถบันทึกในรูปของ excel หรือ text file ก็ได 
 ถาการเชื่อมตอในระบบ LAN เกิดขัดของ เครื่อง จะเปลี่ยนมาทํางานในโหมด stand alone โดยอัตโนมัติ 

Stand alone mode 

 ลายน้ิวมือท่ีกําลังสแกนจะถูกเปรียบเทียบกับฐานขอมูลท่ีเก็บไวในตัวเคร่ืองเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ในกรณีท่ีใชบัตร 
Mifare โดยไมใชลายนิ้วมือ การตรวจสอบก็จะทําในตัวเคร่ืองในลักษณะเดียวกัน 

 ขอมูลการเขาออกใน เครื่อง สามารถสงไปยัง FAS และสามารถบันทึกเปน excel หรือ text file ก็ได 
Member mode 

 สามารถเก็บลายนิ้วมือในบัตรได โดยลายน้ิวมือท่ีกําลังสแกนจะถกูเปรียบเทียบกับลายน้ิวมือในบัตรเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง โดยไมจําเปนตองเก็บขอมูลใดๆไวในเคร่ืองและไมตองมีเซิรฟเวอร FAS หรือตอกับระบบเน็ตเวิรคใหยุงยาก 

 ใชไดกับบัตร Mifare 4k เทาน้ัน 



Fingerprint Authentication Server (FAS) 
 FAS จะมีซอฟแวรเฉพาะท่ีใชในการบริหารจัดการขอมูลเขาออกและควบคุม เครื่อง ท้ังหมดในระบบ 
 ลายน้ิวมือท่ีกําลังสแกนจาก เคร่ือง ไมวาจะสงมาจากเคร่ืองใดก็ตาม ขอมูลจะถูกสงมาท่ี FAS เพ่ือเปรียบเทียบ

ลายนิ้วมือในฐานขอมูล เม่ือตรวจสอบเรียบรอยแลว ผลจะถูกสงกลับไปที่เครื่องน้ันๆอยางถูกตอง 
 การลงทะเบียนลายน้ิวมือใน FAS ทําโดยการใช เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Fingerprint reader) FS80 เช่ือมตอดวย 

USB 2.0  
 ฐานขอมูลใน เครื่อง ทุกเคร่ืองและใน FAS สามารถปรับใหตรงกันไดในคร้ังเดียว 
 ขอมูลรายการเขาออกใน เคร่ือง สามารถอัพโหลดไปยัง FAS ได 
 ขอมูลการเขาออกที่เก็บใน FAS สามารถบันทึกในรูปของ excel หรือ text  
 เจาหนาท่ีดูแลระบบสามารถ เพ่ิม, ลบ, แกไข ฯลฯ เกี่ยวกับรายละเอียดและลายน้ิวมือของพนักงานท้ังในเคร่ือง 

เคร่ือง และ FAS โดยผานระบบ LAN 
 สามารถสํารองและเรียกคืนขอมูลในฐานขอมูลได  ขอมูลของพนักงาน         

(ไมรวมขอมูลลายนิ้วมือ) สามารถสํารองและเรียกคืนขอมูลไดดวย 
 สามารถทํารายงานการเขาออกได 3 แบบ 

o เขาครั้งแรกและออกครั้งสุดทายภายใน 24 ชม. 
o เขาครั้งแรกใน 24 ชม. 
o เขา-ออกแบบกะ ซ่ึงมีกะแบบขามคืน 

  การอนุญาตเขาออก กําหนดรูปแบบไดดังนี้ 
o สําหรับ เครื่อง แตละเครื่อง 
o สําหรับผูใชแตละคนหรือแตละกลุม/ กะ 
o สําหรับชวงเวลาในแตละวันหรือวันที่กําหนดในทุกๆสัปดาห เชน 

ไมใหเขาออกทุกๆวันเสาร-อาทิตย 
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