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ระบบบันทึกเวลาสำหรับใช้งานกับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของการลงเวลาเข้า-ออกงานและเข้าสู่ระบบ e-Office ที่ปลอดภัย

กำกับและตรวจสอบการลงเวลาของบุคคลด้วยลายนิ้วมือ 
(Fingerprint) และ/หรือ username ของระบบ e-Office

สามารถต่อเชื่อมกับฐานข้อมูลระบบบุคลากรและการลา
ของระบบ e-Office ได้โดยตรง

  Revised Date: Oct 20, 2007

จุลายนิ้วมือได้สูงสุดถึง 6 ลายนิ้วมือต่อคนบนเครื่องคอม
พิวเตอร์แม่ข่าย/เครื่องลูกข่าย และไม่จำกัดจำนวนคน 
(ขึ้นอยู่กับพื้นที่ฮาร์ดดิสก์)

ติดตั้ง และเพิ่มขยายจำนวนเครื่องลูกข่ายกับเครือข่าย 
Intranet ได้โดยไม่ยุ่งยาก

แสดงรายงานการลาได้ทั้งรูปแบบตารางและกราฟ 
โดยสามารถ drill down จากกราฟดูรายละเอียดได้

อุปกรณ์อ่านหรือสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Reader)
สามารถต่อผ่าน USB port ได้

รับประกันอุปกรณ์และโปรแกรมการใช้งานเป็นเวลา 
1 ปี

อุปกรณ์อ่านหรือสแกนลายนิ้วมือสามารถต่อขยาย
เพื่อใช้กับการ Login เข้าสู่ระบบ e-Office ในกรณี
ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ



 
 
 
 
 
 

CRYPTBOT IDENTIFICATION :
CryptBot Time RecorderTMโปรแกรมบันทึกเวลา CryptBotTM

 
 
คุณลักษณะ (Features) 

 
 

Feature 1 : วิธีการบันทึกเวลา และการนําเขาลายนิ้วมือ  (Time Recording Pattern and Fingerprint Enrolment) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชงานไดทั้งใชเปนเครื่องบันทึกเวลาแบบ 

Standalone ปกติ(โดยทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
หรือ PC) และแบบทํางานรวมกับระบบ e-Office ของ CryptBot 
Hi-Secure e-OfficeTM ซึ่งตอเช่ือมกับขอมูลบุคลากรและระบบ
การลาของระบบ e-Office ไดโดยตรง ทําใหไมเสียเวลาในการ
นําเขาขอมูลบุคคลใหมอีกรอบ และไมตองเสียเวลาในการถาย
โอนขอมูล หรือ แปลงขอมูลการลงเวลาเขาสูฐานขอมูลเพื่อ
ทํางานรวมกับระบบและฐานขอมูลการลา โดยฐานขอมูลที่ใช
รวมกันในระบบ e-Office ของ CryptBot Time RecorderTM นี้ 
สามารถตรวจสอบผูมาสาย ผูขาดงานและทวงใบลาหรือใหทําใบ
ขอลงเวลายอนหลัง เพื่อใหนําสงผานระบบ e-Office ไดโดย
อัตโนมัติ ทําใหประหยัดเวลาการทํางานในการติดตามทวงถาม
ใบลาและตรวจสอบการสงใบลาของเจาหนาที่บุคลากร 

• สามารถตรวจสอบตัวตนของผูลงบันทึกเวลาดวยระบบสแกน
ลายนิ้วมือ (Fingerprint) ดวยเครื่องอานหรือสแกนลายนิ้วมือรุน 
U. are U. 4000B (โปรดดูรายละเอียดในโบรชัวรที่แนบมาดวย) 
ของ Digital Persona, Inc. ซึ่งปองกันปญหาการลงบันทึกเวลา
ทํางานแทนกันได 100 % 

• สามารถจัดเก็บลายนิ้วมือไดสูงสุดถึง 6 ลายนิ้วมือตอคน 
(สามารถเพิ่มจํานวนไดหากตองการ) โดยไมจํากัดจํานวนคน ซึ่ง
ความจุสามารถขยายไดตามพื้นที่การจัดเก็บของฐานขอมูลที่มี  
เนื่องจากการจัดเก็บจะเปนการจัดเก็บในระบบฐานขอมูลบน
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยตรง และสามารถกําหนดและ
แยก Block หรือ กลุมการจัดเก็บลายนิ้วมือไดเพื่อเพิ่มความเร็วใน
การพิสูจน (Verification) ลายนิ้วมือ 

•  การวางนิ้วเพื่อสแกนลายนิ้วมือสามารถทําได 360 องศา 
เนื่องจากเครื่องไมไดยึดติดตรึง และใชเทคนิคการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือแบบ Relative หรือ หาความสัมพันธของทิศทางของ
ตําแหนงพิกัดที่กําหนดบนลายนิ้วมือ 
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CRYPTBOT IDENTIFICATION : 
CryptBot Time RecorderTMโปรแกรมบันทึกเวลา CryptBotTM

 
 
คุณลักษณะ (Features) 

 
 
Feature 2 : การออกรายงาน (Time Recording Report) 

 

• มีระบบรายงาน(แบบอัตโนมัติ)เฉพาะสวนของการ
บันทึกเวลาทั้งในรูปของตารางเปนภาพรวมของ
องคกร และรูปแบบของกราฟของแตละหนวยงาน
เปนรายวัน หรือ ตามชวงเวลาที่ตองการ และ
สามารถคลิก Drill Down ไปดูรายช่ือผูที่ขาดงาน 
หรือ มาสายได โดยรายงานดังกลาวจะแสดงคา
สัมพันธกับรายงานการลาได 

 
 
• สะดวกในการนําขอมูลการบันทึกเวลาไป

ประมวลผลในรูปแบบตางๆ รวมกับงานการเงิน 
หรือ บุคคล เชน การคิดเงินตอบแทนคาทํางานนอก
เวลาหรือลวงเวลา การประเมินผลรายบุคคล หรือ 
การคํานวณตัวเลขเพื่อจัดทํา KPI (Key Performance 
Indicator) รายบุคคลไดโดยงาย เนื่องจากขอมูลการ
ลงเวลาอยูในฐานขอมูลเดียวกับฐานขอมูลบุคลากร
ของระบบ e-Office 
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CRYPTBOT IDENTIFICATION : 
CryptBot Time RecorderTMโปรแกรมบันทึกเวลา CryptBotTM

 
 
คุณลักษณะ (Features) 

 
 
Feature 3 : การต้ังคาเพื่อเชื่อมโยงเครือขายและฐานขอมูลระบบ e-Office (e-Office Database & System Connectivity Configuration) 
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• การติดต้ังไมยุงยาก ทําไดโดยการลงโปรแกรม Dirver 

และโปรแกรม CryptBot Time RecorderTM ที่เครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย (Client PC) ของระบบ e-Office ของ 
CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM  และเสียบเครื่องอาน
หรือสแกนลายนิ้วมือเขากับ USB Port เทานั้น ไมตอง
ยุงยากกับการเดินสาย LAN ใหม หรือ ตองใชอุปกรณ
แปลงสัญญาณ ที่ตองเสียคาใชจายเพิ่ม 

 
• การลงบันทึกเวลาสามารถทําผานเครื่องคอมพิวเตอรลูก

ขาย (Client PC) ของระบบ e-Office ของ CryptBot Hi-
Secure e-OfficeTM  ที่ติดต้ังโปรแกรม CryptBot Time 
RecorderTM และเครื่อง Fingerprint Reader/Scanner ได 
จึงทําใหสามารถขยายจุดการใหบริการเครื่องบันทึกเวลา
ไดโดยงายโดยไมตองติดต้ังอุปกรณใดๆ เพิ่มเติมเปน
พิเศษ 

 
• ผูดูแลโปรแกรมสามารถกําหนดใหผูใชลงเวลาแบบใช

ลายนิ้วมือ หรือ Username ของ e-Office อยางเดียว หรือ 
ใชลายนิ้วมือรวมกับ Username ของ e-Office ก็ได  ซึ่งทํา
ใหเกิดความยืดหยุนในกรณีที่เครื่องอานหรือสแกน
ลายนิ้วมือมีปญหา หรือ ตองการความปลอดภัยเปนพิเศษ 

 
• รองรับการขยายขอบเขตการทํางานไปสูการใชลายนิ้วมือ

แทน Username หรือ Password ในการ login เขาสูระบบ 
e-Office ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM สําหรับ
ผูใชงานที่ตองการความปลอดภัยสูงได 

 
• บริษัทฯ รับประกันตัวเครื่องอานหรือสแกนลายนิ้วมือ

และโปรแกรม CryptBot Time RecorderTM  เปนเวลา 1 ป 
 

 
 



 

 

 
คุณสมบัติและขอดีของเครื่องบันทึกเวลา 

CryptBot Time RecorderTM

 

1. ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชงานไดทั้งใชเปนเครื่องบันทึกเวลาแบบ Standalone ปกติ(โดยทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
หรือ PC) และแบบทํางานรวมกับระบบ e-Office ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM ซึ่งตอเช่ือมกับขอมูลบุคลากรและ
ระบบการลาของระบบ e-Office ไดโดยตรง ทําใหไมเสียเวลาในการนําเขาขอมูลบุคคลใหมอีกรอบ และไมตองเสียเวลาใน
การถายโอนขอมูล หรือ แปลงขอมูลการลงเวลาเขาสูฐานขอมูลเพื่อทํางานรวมกับระบบและฐานขอมูลการลา โดยฐานขอมูล
ที่ใชรวมกันในระบบ e-Office ของ CryptBot Time RecorderTM นี้ สามารถตรวจสอบผูมาสาย ผูขาดงานและทวงใบลาหรือให
ทําใบขอลงเวลายอนหลัง เพื่อใหนําสงผานระบบ e-Office ไดโดยอัตโนมัติ ทําใหประหยัดเวลาการทํางานในการติดตามทวง
ถามใบลาและตรวจสอบการสงใบลาของเจาหนาที่บุคลากร 

2. สามารถตรวจสอบตัวตนของผูลงบันทึกเวลาดวยระบบสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) ดวยเครื่องอานหรือสแกนลายนิ้วมือรุน 
U. are U. 4000B (โปรดดูรายละเอียดในโบรชัวรที่แนบมาดวย) ของ Digital Persona, Inc. ซึ่งปองกันปญหาการลงบันทึกเวลา
ทํางานแทนกันได 100 % 

3. สามารถจัดเก็บลายนิ้วมือไดสูงสุดถึง 6 ลายนิ้วมือตอคน (สามารถเพิ่มจํานวนไดหากตองการ) โดยไมจํากัดจํานวนคน ซึ่ง
ความจุสามารถขยายไดตามพื้นที่การจัดเก็บของฐานขอมูลที่มี  เนื่องจากการจัดเก็บจะเปนการจัดเก็บในระบบฐานขอมูลบน
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยตรง และสามารถกําหนดและแยก Block หรือ กลุมการจัดเก็บลายนิ้วมือไดเพื่อเพิ่มความเร็ว
ในการพิสูจน (Verification) ลายนิ้วมือ 

4. การวางนิ้วเพื่อสแกนลายนิ้วมือสามารถทําได 360 องศา เนื่องจากเครื่องไมไดยึดติดตรึง และใชเทคนิคการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือแบบ Relative หรือ หาความสัมพันธของทิศทางของตําแหนงพิกัดที่กําหนดบนลายนิ้วมือ 

5. การติดต้ังไมยุงยาก ทําไดโดยการลงโปรแกรม Dirver และโปรแกรม CryptBot Time RecorderTM ที่เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
(Client PC) ของระบบ e-Office ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM  และเสียบเครื่องอานหรือสแกนลายนิ้วมือเขากับ USB 
Port เทานั้น ไมตองยุงยากกับการเดินสาย LAN ใหม หรือ ตองใชอุปกรณแปลงสัญญาณ ที่ตองเสียคาใชจายเพิ่ม 

6. การลงบันทึกเวลาสามารถทําผานเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client PC) ของระบบ e-Office ของ CryptBot Hi-Secure e-
OfficeTM  ที่ติดต้ังโปรแกรม CryptBot Time RecorderTM และเครื่อง Fingerprint Reader/Scanner ได จึงทําใหสามารถขยายจุด
การใหบริการเครื่องบันทึกเวลาไดโดยงายโดยไมตองติดต้ังอุปกรณใดๆ เพิ่มเติมเปนพิเศษ 

7. มีระบบรายงาน(แบบอัตโนมัติ)เฉพาะสวนของการบันทึกเวลาทั้งในรูปของตารางเปนภาพรวมขององคกร และรูปแบบของ
กราฟของแตละหนวยงานเปนรายวัน หรือ ตามชวงเวลาที่ตองการ และสามารถคลิก Drill Down ไปดูรายช่ือผูที่ขาดงาน หรือ 
มาสายได โดยรายงานดังกลาวจะแสดงคาสัมพันธกับรายงานการลาได 

8. สะดวกในการนําขอมูลการบันทึกเวลาไปประมวลผลในรูปแบบตางๆ รวมกับงานการเงิน หรือ บุคคล เชน การคิดเงินตอบ
แทนคาทํางานนอกเวลาหรือลวงเวลา การประเมินผลรายบุคคล หรือ การคํานวณตัวเลขเพื่อจัดทํา KPI (Key Performance 
Indicator) รายบุคคลไดโดยงาย เนื่องจากขอมูลการลงเวลาอยูในฐานขอมูลเดียวกับฐานขอมูลบุคลากรของระบบ e-Office 

9. ผูดูแลโปรแกรมสามารถกําหนดใหผูใชลงเวลาแบบใชลายนิ้วมือ หรือ Username ของ e-Office อยางเดียว หรือ ใชลายนิ้วมือ
รวมกับ Username ของ e-Office ก็ได  ซึ่งทําใหเกิดความยืดหยุนในกรณีที่เครื่องอานหรือสแกนลายนิ้วมือมีปญหา หรือ 
ตองการความปลอดภัยเปนพิเศษ 

10. รองรับการขยายขอบเขตการทํางานไปสูการใชลายนิ้วมือแทน Username หรือ Password ในการ login เขาสูระบบ e-Office 
ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM สําหรับผูใชงานที่ตองการความปลอดภัยสูงได 

11. บริษัทฯ รับประกันตัวเครื่องอานหรือสแกนลายนิ้วมือและโปรแกรม CryptBot Time RecorderTM  เปนเวลา 1 ป 



 

 

 
การประยุกตใชงาน 

CryptBot Time RecorderTM

 

1. ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชงานไดทั้งใชเปนเครื่องบันทึกเวลาแบบ Standalone ปกติ(โดยทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
หรือ PC) และแบบทํางานรวมกับระบบ e-Office ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM ซึ่งตอเช่ือมกับขอมูลบุคลากรและ
ระบบการลาของระบบ e-Office ไดโดยตรง ทําใหไมเสียเวลาในการนําเขาขอมูลบุคคลใหมอีกรอบ และไมตองเสียเวลาใน
การถายโอนขอมูล หรือ แปลงขอมูลการลงเวลาเขาสูฐานขอมูลเพื่อทํางานรวมกับระบบและฐานขอมูลการลา โดยฐานขอมูล
ที่ใชรวมกันในระบบ e-Office ของ CryptBot Time RecorderTM นี้ สามารถตรวจสอบผูมาสาย ผูขาดงานและทวงใบลาหรือให
ทําใบขอลงเวลายอนหลัง เพื่อใหนําสงผานระบบ e-Office ไดโดยอัตโนมัติ ทําใหประหยัดเวลาการทํางานในการติดตามทวง
ถามใบลาและตรวจสอบการสงใบลาของเจาหนาที่บุคลากร 

2. สามารถตรวจสอบตัวตนของผูลงบันทึกเวลาดวยระบบลายนิ้วมือ (Fingerprint) ซึ่งปองกันปญหาการลงบันทึกเวลาทํางาน
แทนกันได 100 % 

3. สามารถจัดเก็บลายนิ้วมือไดสูงสุดถึง 6 ลายน้ิวมือ (สามารถเพิ่มจํานวนไดหากตองการ) โดยไมจํากัดจํานวนคน ซึ่งความจุ
สามารถขยายไดตามพื้นที่การจัดเก็บของฐานขอมูลที่มี  เนื่องจากการจัดเก็บจะเปนการจัดเก็บในระบบฐานขอมูลบน
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยตรง และสามารถกําหนดและแยก Block หรือ กลุมการจัดเก็บลายนิ้วมือไดเพื่อเพิ่มความเร็ว
ในการพิสูจน (Verification) ลายนิ้วมือ 

4. การวางนิ้วเพื่อสแกนลายนิ้วมือสามารถทําได 360 องศา เนื่องจากเครื่องไมไดยึดติดตรึง และใชเทคนิคการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือแบบ Relative หรือ หาความสัมพันธของทิศทางของตําแหนงพิกัดที่กําหนดบนลายนิ้วมือ 

5. การติดต้ังไมยุงยาก ทําไดโดยการลงโปรแกรม Dirver และโปรแกรม CryptBot Time RecorderTM ที่เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
(Client PC) ของระบบ e-Office ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM  และเสียบเครื่องอานหรือสแกนลายนิ้วมือเขากับ USB 
Port เทานั้น ไมตองยุงยากกับการเดินสาย LAN ใหม หรือ ตองใชอุปกรณแปลงสัญญาณ ที่ตองเสียคาใชจายเพิ่ม 

6. การลงบันทึกเวลาสามารถทําผานเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client PC) ของระบบ e-Office ของ CryptBot Hi-Secure e-
OfficeTM  ที่ติดต้ังโปรแกรม CryptBot Time RecorderTM และเครื่อง Fingerprint Reader/Scanner ได จึงทําใหสามารถขยายจุด
การใหบริการเครื่องบันทึกเวลาไดโดยงายโดยไมตองติดต้ังอุปกรณใดๆ เพิ่มเติมเปนพิเศษ 

7. มีระบบรายงาน(แบบอัตโนมัติ)เฉพาะสวนของการบันทึกเวลาทั้งในรูปของตารางเปนภาพรวมขององคกร และรูปแบบของ
กราฟของแตละหนวยงานเปนรายวัน หรือ ตามชวงเวลาที่ตองการ และสามารถคลิก Drill Down ไปดูรายช่ือผูที่ขาดงาน หรือ 
มาสายได โดยรายงานดังกลาวจะแสดงคาสัมพันธกับรายงานการลาได 

8. สะดวกในการนําขอมูลการบันทึกเวลาไปประมวลผลในรูปแบบตางๆ รวมกับงานการเงิน หรือ บุคคล เชน การคิดเงินตอบ
แทนคาทํางานนอกเวลาหรือลวงเวลา การประเมินผลรายบุคคล หรือ การคํานวณตัวเลขเพื่อจัดทํา KPI (Key Performance 
Indicator) รายบุคคลไดโดยงาย เนื่องจากขอมูลการลงเวลาอยูในฐานขอมูลเดียวกับฐานขอมูลบุคลากรของระบบ e-Office 

9. ผูดูแลโปรแกรมสามารถกําหนดใหผูใชลงเวลาแบบใชลายนิ้วมือ หรือ Username ของ e-Office อยางเดียว หรือ ใชลายนิ้วมือ
รวมกับ Username ของ e-Office ก็ได  ซึ่งทําใหเกิดความยืดหยุนในกรณีที่เครื่องอานหรือสแกนลายนิ้วมือมีปญหา หรือ 
ตองการความปลอดภัยเปนพิเศษ 

10. รองรับการขยายขอบเขตการทํางานไปสูการใชลายนิ้วมือแทน Username หรือ Password ในการ login เขาสูระบบ e-Office 
ของ CryptBot Hi-Secure e-OfficeTM สําหรับผูใชงานที่ตองการความปลอดภัยสูงได 

11. บริษัทฯ รับประกันตัวเครื่องอานหรือสแกนลายนิ้วมือและโปรแกรม CryptBot Time RecorderTM  เปนเวลา 1 ป 



Product Description

The U.are.U 4000B Reader is a USB fingerprint reader designed for use with Digital 
Persona, Inc.’s enterprise software applications and developer tools.

The user simply places their finger on the glowing reader window, and the reader 
quickly and automatically scans the fingerprint. On-board electronics calibrate the 
reader and encrypt the scanned data before sending it over the USB interface.  

Digital Persona readers utilize optical fingerprint scanning technology to achieve 
excellent image quality, a large capture area and superior reliability.  The U.are.U 4000B 
Reader and DigitalPersona® Fingerprint Recognition Engine have an unmatched abil-
ity to authenticate even the most difficult fingerprints accurately and rapidly regard-
less of placement angle.

The U.are.U 4000B Reader can be purchased with DigitalPersona Pro Workstation, 
DigitalPersona Pro Kiosk, DigitalPersona Online or DigitalPersona Integrator packages.  
Whether you are an enterprise customer or a system integrator, Digital Persona’s fin-
gerprint authentication solutions provide a natural extension to your security system 
and applications.

U.are.U® 4000B Reader
USB Fingerprint Reader

Target Applications
• Desktop PC security

• Mobile PCs

• Custom applications

Features 
• Superior ESD resistance

• Small form factor

• Excellent image quality

•  Encrypted fingerprint data

• Latent print rejection

• Counterfeit finger rejection

• Rotation invariant

• Rugged

•  Works well with dry, moist, or rough
fingerprints

•  Compatible with Windows® XP, 2000, 
Me, 98, NT® 4.0 and Windows Server 
2000, 2003

Key Specifications
•  Pixel resolution: 512 dpi (average x, y 

over the scan area)

•  Scan capture area: 14.6 mm (nom. 
width at center) 18.1 mm (nom. 
length)

• 8-bit grayscale (256 levels of gray)

•  Reader size (approximate): 79 mm x 
49 mm x 19 mm

•  Compatible with USB 1.0, 1.1 and 2.0 
(Full Speed) specifications

•  Indoor, home and office use 
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U.are.U 4000B Reader 
USB Fingerprint Reader

Ratings

Supply Voltage  5.0V ±5% supplied by USB

Supply Current—scanning 190 mA (Typical)

Supply Current—idle mode 140 mA (Typical)

Supply Current—suspend mode 1.5 mA (Maximum)

ESD Susceptibility >15 kV, mounted in caseESD Susceptibility >15 kV, mounted in caseESD Susceptibility

Temperature, Operating 0� - 40� C

Humidity, Operating 20% - 80% non-condensing

Temperature, Storage -10� - 60� C

Humidity, Storage 20% - 90% non-condensing

Scan data 8-bit grayscale

Standards Compliance FCC Class B, CE, ICES, BSMI, MIC, USB, WHQL

Data subject to change without notice.

Tel:  +1 650.474.4000
Fax: +1 650.298.8313
E-Mail: info@digitalpersona.com
Web: www.digitalpersona.com 

Mechanical Specifications
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