
        Run-On Microsoft Windows XP, 7, 10 & 2012 

ตรวจสอบการโทรเขา และ แสดงเบอรตนทาง สําหรับเบอร DID หรือ ISDN 
ระบบเดียวที ่ตรวจสอบการโอนสาย จากใครโอนไปหาใคร ( ภายใน, โทรเขา และโทรออก ) 

MULTI-RATE ( คิดคาบริการแยกตาม  TRUNK,  ACCESS CODE  และ แยกตามผูใหบริการ ) 

พัฒนาดวย Visual OOP / C++ 
เพิ่มความถูกตองของขอมูลดวย Line Reverse เทียม 

ระบบการใชงานและแสดงรายงานสองภาษา ( ไทย-English ) 
ระบบทํางานเร็วกวา โปรแกรมที่พัฒนาดวย xBase 100 – 1,000 เทา 

ระบบรองรับปริมาณการใชโทรศัพท (TRAFFIC) ไดถึง 100 ลานเรคคอรด 
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โปรแกรม Natural Billing จะแตกตางจากระบบคิดคาบริการโทรศัพทอื่นๆ โดยส้ินเชิง  เพราะระบบคิดคาริการ 
โทรศัพทท่ัวไป จะเปนแคโปรแกรมจับเวลา  คือ  หากทานถือหูนานเกิน  30 วินาที จะถือวาทานโทรติด  แตสําหรับโปรแกรม 
Natural Billing มีความสามารถมากกวานั้นคือ จะตรวจคาความนาจะเปนในการโทร เชน โทร PhoneLink 151 หากทานถือหู 

นานเกิน 10 วินาที  จึงจะถือวาโทรติด  หรือโทร PhoneLink 152 หากทานถือหูนานเกิน 15 วินาที   จึงจะถือวาโทรติดเปนตน  
รวมทั้ง โปรแกรมยังมีความสามารถในการตรวจสอบพฤติกรรมการโทรของทาน เชน ถาโทรไมติดสวนใหญแลว  จะมีการโทร 
ใหม หรือ อ่ืนๆ แลวแตพฤติกรรมของแตละคน  โปรแกรมจะตรวจสอบวาการโทรคร้ังนัน้โทรติดจริงหรือไม  ซึ่งทําใหเจาของ     
อพารทเมนท  สํานักงาน หรือ โรงแรม  ลดการโตเถียงกับลูกผูใ้ชโ้ทรศัพท์  ในเรื่องการคิดคาบริการ และ ขอมูลโทรศัพท      
จะมีความน่าเช่ือถือสูงข้ึน  สามารถนํามาเปนเครื่องมือวัดสถานะการใชโทรศัพทไดอยางถูกตอง 

Natural Billing มีความหลากหลายในรายงานการใชโทรศัพท  เพื่อความงายในการใชงาน    โปรแกรมจึงใช 
ลักษณะความสัมพันธระหวาง  รายการ,  รายงาน,  ประเภทการโทร,  Text / Graphic  และเงื่อนไขการนําเสนอขอมูล 
ซึ่งจะเรียงอะไรกอนหลังก็ได  ดังที่จะนําเสนอตอไป 

หนวยงาน สรุปปริมาณการใชโทรศัพท 

เลขหมายภายใน แสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท 

สายนอก วิเคราะหการหมุนเบอรโทร 

กลุมเบอรปลายทาง วิเคราะหพฤติกรรมการใชโทรศัพท 

แสดงขอความ แสดงการโทรภายใน 

แสดงกราฟเสน แสดงการโทรเขา 

แสดงกราฟแทง แสดงการโทรในพื้นที่ 

แสดงขอมูลที่โทรไมติด แสดงการโทรมือถือ 

กําหนดชวงวันเวลา แสดงการโทรตางจังหวัด 

สั่งพิมพเหมือนหนาจอ แสดงการโทรตางประเทศ 
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1.1 การกําหนดอัตราคาบริการเบื้องตน 

อัตราการคิดคาบริการการใชโทรศัพท  ปกติโปรแกรมจะคิดตามองคการโทรศัพทและการสื่อสาร 
แหงประเทศไทย  แยกตามแตละจังหวัด  โดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม    การแกไขอัตราคาบริการโทรศัพท 
สามารถทําตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1. เขารหัสผานระดับ 0, 1 หรือ 2
2. เลือกเมนู “การโทร” หัวขอ “อัตราคาบริการ”
3. เลือกเมนู “การโทร” แลวเลือกหัวขอรายการโทรศัพทที่ตองการ

เชน เลือกหัวขอ “ตางจังหวัด” หรือเลือกรูป

ชุดที่ 1- 8  หมายถึง โปรแกรมสามารถกําหนดวิธีคิดคาบริการได  ทั้งหมด 8 แบบ 
ของแตละประเภทการโทร  ปกติหัวเครื่องโทรศัพททั่วไป  จะเริ่มจากชุด 
ที่  1  สําหรับหองพักจะเริ่มจากชุดใด ๆ ก็ได 
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ขอบเขตการคิดคาบริการ หากอยูนอกขอบเขตโปรแกรมจะไปคิดคาบริการในชุดตอไป 

เวลานอย – เวลามาก หมายถึง ขอบเขตของระยะเวลาในการใชโทรศัพท (วินาที) 
เงินนอย – เงินมาก หมายถึง ขอบเขตของคาบริการการใชโทรศัพท 

กําหนดเวลา (วินาที) กําหนดรูปแบบเวลาที่ใชในการคิดคาบริการ 

เพ่ิมเวลา หมายถึง การเพ่ิมเวลาในการใชโทรศัพท  
เชน เดิมใช     (นน:วว)  01:40  จะคิดคาบริการ 2 นาที 
ถาเพ่ิม 30 วินาทีจะเปน  02:10  จะคิดคาบริการ 3 นาที 
โดยผูใชโทรศัพทจะไมรูสึกถึงเวลาที่เพ่ิมขึ้น 

ชวงฟรี หมายถึง ชวงเวลาที่ไมมีการคิดคาบริการ ตอชวง หรือ ตอนาที คาบริการ 
ชวงเวลา หมายถึง การคิดคาบริการเปนชวง ๆ ตามเวลาที่กําหนดไว  เปนชวงเวลา 
ตอนาที หมายถึง การคิดคาบริการเปนชวง ๆ ตามเวลาที่กําหนดไว  เปนตอนาที 

อัตราคาบริการ เปนการกําหนดคาบริการแยกเปน ตอครั้ง ตอชวง และตอนาที พรอม ๆ กัน 
แยกเปนการคิดคาบริการเปนหนวยบาท  และเปนหนวยเปอรเซ็นของอัตราเดิม 

ตอครั้ง  เปนการคิดคาบริการเมื่อโทรติด 

ตอชวง  เปนการคิดคาบริการเปนชวง ๆ เชนคิดคาบริการเพ่ิมทุก ๆ ชวง 
ชวงละ 5บาท/10 นาที ( ชวงเวลา = 600 วินาที ) 

ตอนาท ี  เปนการคิดคาบริการเปนชวง ๆ เชน  
- การโทรทางไกลในประเทศคิดทุก ๆ นาที  ( ตอนาที = 60 วินาที )
- การโทรทางไกลตางประเทศคิดทุก ๆ 6 วินาที อยางนอยคิด 1 นาที

(  ชวงฟรี = 60 วินาที, ตอนาที = 6 วินาท,ี
      ตอครั้ง = 100 %,   ตอนาที = -90 % ( 100 – 90 = 10 % ) 

อัตราเดิม  เปนการปรับอัตราคาบริการเดิมตอนาที  กอนจะนําไปใชในสวนของการคํานวนสวน % 

ชวงเวลาการลด  โปรแกรมมีการเก็บอัตราคาบริการตามองคการและการสื่อสารแหงประเทศไทย 
 โดยมีราคาคาบริการแตละชวงเวลาการลดไมเทากัน ขึ้นกับ ท.ศ.ท  และ ก.ส.ท 
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ตัวอยางการกําหนดอัตราคาบริการ 

1. การคิดคาบริการตามการสื่อสารแหงประเทศไทย

ชวงฟรี = 60 วินาที   ตอนาท ี= 6 วินาที 

ตอครั้ง = 100 %     ตอนาท ี= -90% ( 100 - 900 = 10 % ของคาบริการอัตราเดิม/นาที ) 

คิดคาบริการ  -   ตอครั้ง = 100 % ของคาบริการอัตราเดิม/นาที  เม่ือคิดวาโทรติด 
- หยุดการคิดคาบริการ 1 นาที หรือ 60 วินาที ( ชวงฟรี = 60 วินาที )
- หลังจากนั้น  ถามีการใชโทรศัพทตอไป  เกินจาก 1 นาทีแรก

จะคิดทุก 6 วินาที ( ตอนาท ี= 6 วินาที ) และจะคิดคาบริการ
เพียง 10 % ของคาบริการอัตราเดิม/นาที ( ตอนาท ี= -90 % )

2. การคิดคาบริการรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  โดยกําหนดเพิ่มใหอัตราเดิม = 10 %
จะทําใหการคิดคาบริการที่เก่ียวกับการเทียบ “คาบริการอัตราเดิม/นาที”  จะถูกคิดภาษี
มูลคาเพ่ิม 10 %      แตการคิดคาบริการเปนหนวยบาท     ใหกําหนดคาบริการรวมภาษี
มูลคาเพ่ิมดวยการคํานวนภายนอก   เชน  คาบริการโทรศัพทในเขตพื้นที่ ( เชนกรุงเทพ )
3 บาท/ครั้ง   ใหใสคาบริการเปน 3.3 บาท/ครั้ง

3. การเปลี่ยนคาบริการในเขตพื้นที่ ( เชนกรุงเทพ )  มาเปนระบบ Time Zone Metering
โดยเปลี่ยนจาก 3 บาท/คร้ัง มาเปน 3 นาทีแรก 3 บาท นาทีตอไป 1บาท/นาที

คาบริการ     –  ตอครั้ง = 3 บาท เมื่อคิดวาโทรติด
- หยุดการคิดคาบริการ 3 นาที หรือ 180 วินาที ( ชวงฟรี = 180 วินาที )
- หลังจากนั้น  ถามีการใชโทรศัพทตอไป  เกินจาก 3 นาทีแรก

จะคิดคาบริการ 1 บาท/นาที ( ตอนาท ี= 60 วินาที , 1 บาท )

          ชวงฟรี = 180 วินาที   ตอนาท ี= 60 วินาที 

ตอครั้ง = 3 บาท        ตอนาท ี= 1 บาท 
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1.2 กําหนดชวงวันเวลา      

           โดยกดรูป    เม่ือใดก็ได  ที่ตองการเปลี่ยนเวลาในการนําเสนอขอมูล หรือ Zoom Record 
ซึ่งจะมีผลตอ “ขอมูล” ในการทํารายงานการใชโทรศัพท  ทุกรายงาน 

เปนการกําหนดขอบเขตในการนําเสนอขอมูลอยางหนึ่ง   โดยกําหนดวัน/เวลาที่จะเริ่ม   และวันสิ้นสุดในการ 
นําเสนอขอมูล   แตจะตองไมเกินวัน/เวลาปจจุบันของเครื่อง Computer 
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1.3 Zoom Record ( คุณสมบัติของขอมูล  ที่นําเสนอ ) 

           โดยกดรูป    เม่ือใดก็ได  ที่ตองการเปลี่ยนเวลาในการนําเสนอขอมูล หรือ Zoom Record 
ซึ่งจะมีผลตอ “ขอมูล” ในการทํารายงานการใชโทรศัพท  ทุกรายงาน 

เริ่มจากวันเวลา   เปนการเริ่ม ( วัน/เวลา ) ในการนําเสนอขอมูลการใชโทรศัพท 
- ตามการกําหนด  หมายถึง  เริ่มจาก ( วัน/เวลา ) ที่กําหนดตามขอ 4.1.1
- จากวันที่เขาพัก   หมายถึง  เริ่มจาก ( วัน/เวลา ) ที่ลูกหองเริ่มเขาพัก  ( สําหรับโรงแรม  อพารทเมนท )
- ยอดคางชําระ     หมายถึง  เริ่มจาก ( วัน/เวลา )  ที่เริ่มคางชําระ  ( สําหรับโรงแรม  อพารทเมนท )

ระหวางชวงเวลา  เปนการ Zoom เฉพาะชวงเวลาของทุกวัน  เชน จากวันที่ 1- สิ้นเดือน  ที่กําหนดตามขอ 4.1.1 
           แต  Zoom  เฉพาะชวง 17:00 ถึง 08:00 น.  ของทุกวัน  
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การโอนสาย   ในการใชโทรศัพท  บางครั้งจะมีการโอนสาย ใหผูอ่ืนคุยตอ  และมีการโอนสายตอเปนทอด ๆ 
แตตองการนําเสนอขอมูลเฉพาะ 

- การโทรปกติ    หมายถึง การใชโทรศัพทในการโทรเขาและโทรออก  โดยที่ไมมีการโอนสาย
- เริ่มโอนสาย    หมายถึง การเลือกขอมูลเฉพาะการใชโทรศัพทของการโทรครั้งแรก  กอนการโอนสายใหผูอ่ืน
- รับโอนสาย     หมายถึง การเลือกขอมูลเฉพาะการใชโทรศัพทของการรับโอนสาย

ขอบเขตของขอมูล  หมายถึง การเลือกขอมูลการใชโทรศัพท เฉพาะท่ีอยูในขอบเขตที่กําหนดไว 

เวลานอยสุด ( นน:วว )   หมายถึง  เวลาในการใชโทรศัพท  อยางนอยนานเทาใด  จึงจะถูกเลือก 
เวลามากสุด ( นน:วว )   หมายถึง เวลาในการใชโทรศัพท  อยางมากนานเทาใด   จึงจะถูกเลือก 

เงินนอยสุด ( บาท )  หมายถึง คาบริการการใชโทรศัพท  อยางนอยเทาใด  จึงจะถูกเลือก 
เงินมากสุด ( บาท )  หมายถึง คาบริการการใชโทรศัพท  อยางมากเทาใด  จึงจะถูกเลือก 

Authorize/Account  เปนความสามารถพิเศษในการเรียกดูขอมูลสําหรับรุน Professional 
- การโทรปกติ         การเลือกขอมูลการใชโทรศัพท  เฉพาะท่ีไมไดใช  Authorize/Account 
- ตัวเองเปนคนโทร   การเลือกขอมูลการใชโทรศัพท  เฉพาะเจาของ Authorize/Account ที่เปนคนโทร
- คนอื่นเปนคนโทร   ตรวจสอบการใชโทรศัพท  ตามหัวเครื่องโทรศัพทตาง ๆ ที่มีการใช Authorize/Account

แสดงเฉพาะเบอรโทรออก   การเลือกขอมูลการใชโทรศัพทเฉพาะเบอรโทรที่ขึ้นตน   ซึ่งกําหนดไวไดพรอมๆ กัน   
 สูงสุด 8 เบอรโทรขึ้นตน  

สัพพันธกับ   เปนการเลือกความสัมพันธ ระหวาง ( เลขหมายภายใน / สายนอก / กลุมเบอรปลายทาง ) 
     เชน  ตองการทํารายงาน เฉพาะที่เกี่ยวกับสายนอกสวนกลาง ( บางสายนอก ) ทําไดโดยเลือก 
     หนวยงาน หรือ เลขหมายภานในที่ตองการ  และกําหนดใหสัพพันธกัน สายนอกที่เราเลือกไว 
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1.4 สรุปรายงานการใชโทรศัพท 

สรุปรายงานปริมาณการใชโทรศัพท (Summary Report ) ของ  หนวยงาน,  เลขหมายภายใน,  สายนอก  และ 
กลุมเบอรปลายงาน  สามารถสรุปการใชโทรศัพท    โดยแยกหรือรวมในการแสดงรายการ   สรุปจํานวนครั้งท่ีโทรไมติด, 
สรุปจํานวนครั้งท่ีโทรติด,  สรุปจํานวนระยะเวลาการโทร  และสรุปคาบริการการใชโทรศัพท 

         หนวยงาน สรุปจํานวนครั้งท่ีโทรไมติด 

เลขหมายภายใน สรุปจํานวนครั้งท่ีโทรติด 

สายนอก สรุปจํานวนระยะเวลาการโทร 

กลุมเบอรปลายทาง สรุปคาบริการการใชโทรศัพท 

กด Enter หรือ กด Mouse ปุมซายพรอม ๆ กัน 2 ครั้ง  จะปรากฏดังรูป 
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แสดงขอมูล สามารถเลือกรายการหลักท่ีตองการแสดง ซึ่งมีผลตอการจัดเรียงรายการ   และเลือกรายการยอยไดอีก 
 3 รายการ  รวมทั้งสามารถกําหนดคานอยที่สุดของแตละรายการ  คือ
- สรุปจํานวนครั้งท่ีโทรไมติด
- สรุปจํานวนครั้งท่ีโทรติด
- สรุปจํานวนระยะเวลาการโทร
- สรุปคาบริการการใชโทรศัพท

Percent   จะเริ่มทําเมื่อตองการ Percent Report 
- ปกติ         คือ  การแสดงรายการเฉพาะที่ถูกกําหนด ดวยการ “แสดงขอมูล” 
- ท.ศ.ท & ก.ศ.ท   คือ  การรวมรายการออกเปนลักษณะของ  ท.ศ.ท และ ก.ศ.ท
- Item Percent      คือ แสดงการเทียบ  Percent ของแตละรายการ
- Sum Percent      คือ แสดงการเทียบ  Percent ของผลรวมของทุกรายการ

เรียงตาม   โปรแกรมสามารถจัดเรียงรายการได 3 รูปแบบ คือ 
- ปกติ       คือ การจัดเรียงตามการจัดเรียงของ หนวยงาน, เลขหมายภายใน, 

        สายนอก  และกลุมเบอรปลายทาง ที่เคยมีการกําหนดไว  
- มาก -> นอย    คือ การจัดเรียงรายการเปรียบเทียบ จากคามากไปหาคานอย
- นอย -> มาก     คือ การจัดเรียงรายการเปรียบเทียบ จากคานอยไปหาคามาก
- แสดงชื่อเต็ม     คือ การแสดงทั้งชื่อและหนวยงานที่สังกัด

หนวยงาน   จะใหกรณีการทํารายงานของหนวยงานเทาน้ัน 
-   ปกติ      คือ การแสดงรายงาน  แตกยอยของแตละหนวยงาน จนถึงเลขหมายภายใน 
-    หนวยยอย       คือ การแสดงรายงาน  เฉพาะหนวยงานที่เล็กท่ีสุด (ไมมีหนวยยอยอีก ) 
- เฉพาะสมาชิก     คือ การแสดงรายงาน  เฉพาะหนวยงานหรือเลขหมายภายในที่เปนสมาชิก
- ยอดรวมทั้งหมด  คือ การแสดงรายงาน ตามหนวยงานที่ถูกเลือกไว
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ตัวอยางที่ 1. Summary Report for Organization 

1. กําหนดขอบเขตเวลา ( หัวขอ 4.2 หนา 47 )

2. เลือก Organization หรือ หนวยงาน  โดยกดรูป  แลวเลือกหนวยงานที่ตองการ 

3. ทํารายงาน สรุปการใชโทรศัพท  โดยกดรูป

3. เรียงลําดับจาก  มาก->นอย  และใหแสดงรายการ ท.ศ.ท & ก.ส.ท
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แสดงขอความ 
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แสดงกราฟเสน 
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  แสดงกราฟแทง 
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ตัวอยางที่ 2. Allocation Summary Report for Organization 

จากการรวบรวมของโปรแกรม การโทรภายในประเทศ   75,995.50 บาท    และการโทรตางประเทศ 
196,137.00 บาท  แตผลของบิลองคการและการสื่อสารแหงประเทศไทย  รวมคาบริการรายเดือน  และคาเสือมอุปกรณ 
จึงตองการรวมคาบริการใหม  ใหการโทรภายในประเทศ 80,000.00 บาท  และการโทรตางประเทศ 200,000.00 บาท 
โดยเราตองกําหนดใหโปรแกรมเฉลี่ยคาบริการโทรศัพท  โดยการทําเครื่องหมาย   เฉลี่ยคาโทรศัพท 

การเฉลี่ยการคิดคาบริการโทรศัพท 
− จะเริ่มทําเมื่อเลือก   เฉลี่ยคาโทรศัพท
− ภาษี    เปนการแสดงภาษีมูลคาเพ่ิม  เชน  -10% หมายถึงคาโทรศัพทรวมภาษี  +10% ไมรวมภาษี
− ขอคืน  เปนการแสดงการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม  ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจ  เชน  ธนาคารขอคืนได 11.5 %
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แสดงการเฉลี่ยคาบริการการใชโทรศัพท 

การเฉลี่ยการคิดคาบริการโทรศัพท   จะเปนการคิดจากยอดทั้งหมด  เชน คาโทรศัพท ก.ส.ท จํานวนเงินทั้งหมด 
ที่โปรแกรมรวบรวมได 196,137 บาท  โดยเปนของ Natural/BUSUNEES  44,628 บาท          แตหากบิลของ ก.ส.ท 
มียอดเงิน  200,000 บาท    ดังนั้นหนวยงาน Natural/BUSUNEES จะมีคาโทรศัพทเปน 45,506.97 บาท   เม่ือเทียบ 
กับบิลของ ก.ส.ท. 

ก.ส.ท.   196,137     บาท     เปนของ Natural/BUSUNEES            44,628   
ก.ส.ท.      200,000     บาท    เปนของ Natural/BUSUNEES         ( 44,628 * 200,000 ) / 196137 

            ดังนั้น Natural/BUSUNEES จะมีคาโทรศัพทเทียบกับบิลของ ก.ส.ท.  =  45,506.97 บาท 
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ตัวอยางที่ 3. Summary Report for Extension 

1. กําขอบเขตเวลา ( หัวขอ 4.2 หนา 47 )

2. เลือก Extension โดยกดรูป  แลวเลือก  เลขหมายภายใน  หรือผูใชโทรศัพท  ที่ตองการ 

3. ทํารายงาน สรุปการใชโทรศัพท  โดยกดรูป

4.  กําหนดการนําเสนอเฉพาะ Extension ที่คาบริการโทรศัพทเกินกวา 700 บาท
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กําหนดใหแสดงเฉพาะ  การโทรในจังหวัด, มือถือ, ตางจังหวัด และตางประเทศ 
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กด Shift + Enter เพื่อขยายความกวางของแตละรายการ 

กําหนดไมใหแสดง  การโทรในจังหวัด  และแสดงชื่อเต็มของ Extension 
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แสดงแยกตาม TRUNK  ท.ศ.ท. &  ก.ส.ท.  และแสดงจํานวนคร้ัง, จํานวนเวลา, จํานวนเงิน 
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แสดง Dial Group ( กลุมเบอรปลายทาง ) 
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1.5 แสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท / วิเคราะหการหมุน 

การแสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท  ( Detail Report )   และวิเคราะหการหมุน ( Dial Report ) 
ของ หนวยงาน,   เลขหมายภายใน,   สายนอก   และกลุมเบอรปลายทาง   จะแสดงทีละหนวยงาน หรือเลขหมาย 
แตถาเราตองการแสดงกลุมหรือเลขหมายอื่น  กอนหนา  หรือถัดไป  สามารถทําไดโดย 

- ถาตองการแสดงรายละเอียดการโทรของกลุมหรือหมายเลขกอนหนานี้ ใหกด Ctrl + ← หรือ  กดรูป
- แตถาหากทานตองการ แสดงหนวยงานถัดไปหรือหมายเลขถัดไปอีกให กด  Ctrl + →  หรือ กดรูป

แสดงการโทรภายใน 

หนวยงาน แสดงการโทรเขา 

เลขหมายภายใน แสดงการโทรในพื้นที่ 

สายนอก แสดงการโทรมือถือ 

กลุมเบอรปลายทาง แสดงการโทรตางจังหวัด 

แสดงการโทรตางประเทศ 
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ตัวอยางที่ 4.   การแสดงรายละเอียด/วิเคราะหการหมุน  ของหนวยงาน  

คําสั่ง  :   กดรูป          และกดรูป     หรือ  

1. กําหนดขอบเขตเวลา ( หัวขอ 4.2 หนา 47 )

2. กดรูป    แลวเลือกหนวยงานที่ตองการแสดงรายละเอียด  

3. กดรูป  หรือ Ctrl + Shift + F2 สําหรับแสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท  เชนของหนวยงาน Natural/Admin 
    จะแสดงการเรียงตามลําดับการโทรวา  โทรไปที่ไหน เวลาใด ใชเวลาโทรทั้งหมดเทาไร ? 

หรือ 

    กดรูป  หรือ Ctrl + Shift + F3 สําหรับแสดงการวิเคราะหการหมุนเบอร  เชนของหนวยงาน Natural/Admin 
    จะแสดงเรียงตามลําดับเบอรโทรแตละเบอรวา  โทรทั้งหมดกี่ครั้ง  ระยะเวลารวมที่ใช  และยอดรวมคาบริการโทรศัพท 

4. ถาตองการแสดงรายละเอียดการโทรของกลุมหรือหมายเลขกอนหนานี้ ใหกด Ctrl + ← หรือ  กดรูป
แตถาหากทานตองการ แสดงหนวยงานถัดไปหรือหมายเลขถัดไปอีกให กด  Ctrl + →  หรือ กดรูป
เฉพาะท่ีเคยถูกเลือกไวเทานั้น
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( แสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท )

( แสดงการวิเคราะหการหมุนเบอร ) 
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ตัวอยางที่ 5.   การแสดงรายละเอียด/วิเคราะหการหมุน  ของผูใชโทรศัพท  หรือเลขหมายภายใน 

คําสั่ง  :   กดรูป          และกดรูป     หรือ  

1. กําหนดขอบเขตเวลา ( หัวขอ 4.2 หนา 47 )

2. กดรูป    แลวเลือกผูใชโทรศัพท  หรือเลขหมายภายใน  ที่ตองการแสดงรายละเอียด  

2. กดรูป    หรือ  Ctrl + Shift + F2  สําหรับแสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท    เชน   เลขหมายภายใน
1701 TAWATCHAI  จะแสดงการเรียงตามลําดับการโทรวา  โทรไปที่ไหน เวลาใด ใชเวลาโทรทั้งหมดเทาไร ?

หรือ 

3. กดรูป    หรือ Ctrl + Shift + F3 สําหรับแสดงการวิเคราะหการหมุนเบอร    เชน   เลขหมายภายใน
1701 TAWATCHAI   จะแสดงเรียงตามลําดับเบอรโทรแตละเบอรวา  โทรทั้งหมดกี่ครั้ง  ระยะเวลารวมที่ใช
และยอดรวมคาบริการโทรศัพท

4. ถาตองการแสดงรายละเอียดการโทรของเลขหมายภายในกอนหนานี้ ใหกด Ctrl + ← หรือ  กดรูป
แตถาหากทานตองการ แสดงเลขหมายภายในถัดไปอีกให กด  Ctrl + →  หรือ กดรูป
เฉพาะท่ีเคยถูกเลือกไวเทานั้น
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( แสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท ) 

( แสดงการวิเคราะหการหมุนเบอร ) 
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ตัวอยางที่ 6.   การแสดงรายละเอียด/วิเคราะหการหมุน  ของสายนอก 

คําสั่ง  :   กดรูป          และกดรูป     หรือ  

1. กําหนดขอบเขตเวลา ( หัวขอ 4.2 หนา 47 )

2. กดรูป    แลวเลือกสายนอก  ที่ตองการแสดงรายละเอียด 

3. กดรูป   หรือ  Ctrl + Shift + F2  สําหรับแสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท    เชน  สายนอกเบอร 
931-4957  จะแสดงการเรียงตามลําดับการโทรวา  โทรไปที่ไหน เวลาใด ใชเวลาโทรทั้งหมดเทาไร ?

หรือ 

      กดรูป    หรือ Ctrl + Shift + F3 สําหรับแสดงการวิเคราะหการหมุนเบอร    เชน   สายนอกเบอร 
931-4957   จะแสดงเรียงตามลําดับเบอรโทรแตละเบอรวา  โทรทั้งหมดกี่ครั้ง  ระยะเวลารวมที่ใช
และยอดรวมคาบริการโทรศัพท

4. ถาตองการแสดงรายละเอียดการโทรของเลขหมายภายในกอนหนานี้ ใหกด Ctrl + ← หรือ  กดรูป
แตถาหากทานตองการ แสดงเลขหมายภายในถัดไปอีกให กด  Ctrl + →  หรือ กดรูป
เฉพาะท่ีเคยถูกเลือกไวเทานั้น
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( แสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท ) 

( แสดงการวิเคราะหการหมุนเบอร ) 
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ตัวอยางที่ 7.   การแสดงรายละเอียด/วิเคราะหการหมุน  ของกลุมเบอรปลายทาง ( Dial Group ) 

คําสั่ง  :   กดรูป          และกดรูป     หรือ  

1. กําหนดขอบเขตเวลา ( หัวขอ 4.2 หนา 47 )

2. กดรูป    แลวเลือก กลุมเบอรปลายทาง ( Dial Group )  ที่ตองการแสดงรายละเอียด  

3. กดรูป   หรือ  Ctrl + Shift + F2  สําหรับแสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท    เชน  สายนอกเบอร 
931-4957  จะแสดงการเรียงตามลําดับการโทรวา  โทรไปที่ไหน เวลาใด ใชเวลาโทรทั้งหมดเทาไร ?

หรือ 

      กดรูป    หรือ Ctrl + Shift + F3 สําหรับแสดงการวิเคราะหการหมุนเบอร    เชน   สายนอกเบอร 
931-4957   จะแสดงเรียงตามลําดับเบอรโทรแตละเบอรวา  โทรทั้งหมดกี่ครั้ง  ระยะเวลารวมที่ใช
และยอดรวมคาบริการโทรศัพท

4. ถาตองการแสดงรายละเอียดการโทรของเลขหมายภายในกอนหนานี้ ใหกด Ctrl + ← หรือ  กดรูป
แตถาหากทานตองการ แสดงเลขหมายภายในถัดไปอีกให กด  Ctrl + →  หรือ กดรูป
เฉพาะท่ีเคยถูกเลือกไวเทานั้น
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( แสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท ) 

( แสดงการวิเคราะหการหมุนเบอร ) 
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( แสดงกราฟเสน  วิเคราะหการหมุนเบอร ) 

( แสดงกราฟแทง  วิเคราะหการหมุนเบอร ) 
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1.5.1  รูปแบบการแสดงรายละเอียดการใชโทรศัพท 

โดยกด    หรือ   ใหมอีกครั้ง  หรือกด  Shift + Enter แลวใช Mouse เลือกหนา ( Page ) ที่ตองการ 

Telephone Page 
เปนการเลือกรายการที่เราตองการใหแสดงในรายงานรายละเอียดการใชโทรศัพท  และสามารถกําหนด 

ความกวางของรายการ ( จํานวนตัวอักษร ) 

Summary Page 
เปนการเลือกรายการที่เราตองการใหแสดงในรายงานรายละเอียดการใชโทรศัพท (ในสวนของการสรุป 

ทายรายงาน)  และสามารถกําหนดความกวางของรายการ ( จํานวนตัวอักษร ) 

Form Page 
เปนการจัดเรียงรายการในรายงานใหม  โดยสามารถกําหนดรูปแบบรายงานไดพรอมกัน 4 รูปแบบ 

โดยผูใชสามารถเลือกแบบใด แบบหนึ่ง   ในขณะทํารายงาน 

รายละเอียดการใชโทรศัพท วิเคราะหการหมุน 
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1.5.2  การจัดเรียงรายงาน 

1. การกําหนดรูปแบบการจัดเรียง

- กําหนดใหจัดเรียง     จากนอยไปมาก  หรือจากมากไปนอย
- แบบของขอมูล    ที่ใหเรียงลําดับมี 10 แบบใหเลือกคือ เรียงตามเวลาวางหู, เวลาเริ่มโทร, คาโทรศัพท,
เวลาที่ใชโทร, กลุมเบอรโทรปลายทาง, สายนอก, หมายเลขเครื่อง,Authorize/Account, Access Code,
เบอรโทรออก  หลังจากเลือกเรียบรอยแลวก็กด  ตกลง

ตัวอยางการทํารูปแบบการจัดเรียง  กําหนดใหจัดเรียงลําดับความสําคัญของขอมูล 

 ลําดับที่    1 ------------------  เรียงลําดับตามหมายเลขเครื่อง 
 ลําดับที่    2 ------------------  เรียงลําดับเวลาเวลาเริ่มโทร 
 ลําดับที่    3 ------------------  เรียงลําดับเวลาที่ใชโทร 
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ตัวอยาง : รูปแบบการจัดเรียง 

2. คุณสมบัติของขอมูล ( Zoom Record )

ตองการกําหนด คุณสมบัติของขอมูล ( Zoom Record ) ใช Mouse กดไปที่ชองคุณสมบัติของขอมูล 

2.1  เริ่มจากวันเวลา  เปนลักษะเวลาในการขอดูขอมูลการใชโทรศัพท เราจะใชเวลาเปนตัวกําหนด 
- ตามการกําหนด สามารถดูเวลาตามความตองการที่จะกําหนดของผูใชเองได
- จากวันที่เขาพัก ดูยอดคาบริการทั้งหมดใหเริ่มจากวันที่ลูกคาเขาพัก หรือ เช็คอิน

( สําหรับโรงแรม  โรงพยาบาล และอพารทเมนท  )
- ยอดคางชําระ   เริ่มจากวันที่คางชําระ    ( สําหรับ โรงแรม โรงพยาบาล และอพารทเมนท )

2.2  ระหวางชวงเวลา เปนการระบุเวลาเปน ชั่วโมง:นาที:วินาที  เชนตองการใหแสดงขอมูลระหวาง 
 เวลา 17:30:00 จนถึง 08.00:00 ของทุกวัน 

2.3  การโอนสาย บางครั้งมีการพูดคุยเสร็จแลวตองการคุยกับคนอื่นอีก โดยไมตองโทรเขามาใหม  
        จะใชวิธีการโอนสายใหคิดจาก 

- การโทรปรกติ คือการใชโทรศัพทในการโทรเขาและโทรออก  โดยที่ไมมีการโอนสาย
- เริ่มโอนสาย เปนการใชโทรศัพทเปนผูเริ่มโอนสาย ใหกับผูอ่ืนเปนคนแรก
- การโอนสายครั้งถัดมา   เปนการใชโทรศัพท อันเนื่องมาจากการรับสายซึ่งผูอ่ืนโอนมาให
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       2.4  ขอบเขตของขอมูล 
   เปนการกําหนดขอบเขตในการแสดงขอมูลเปนเวลาและจํานวนเงินใหแสดงเฉพาะขอมูลตั้งแตนอยสุด-มากสุด 

เวลา นอยสุด  (นน:วว) - แสดงขอมูลเวลา ที่ใชสายนอยสุด 00:10 (10 วินาที) 
มากสุด   - แสดงขอมูลเวลา ที่ใชสายมากสุด  300:00    (5 ชั่วโมง)

จํานวนเงิน นอยสุด  (บาท) - แสดงขอมูลคิด เปนเงินนอยสุด   3.00    บาท  
มากสุด   - แสดงขอมูลคิด เปนเงินมากสุด    10,000     บาท

2.5  Authorize / Account   เปนความสามารถพิเศษในการเรียกดูขอมูลสําหรับรุน Professional 

การโทรปกติ        แสดงขอมูลการโทรปกติ  หรือเจาของ Authorize/Account โทรที่เครื่องของตนเอง 
ตัวเองเปนคนโทร  แสดงขอมูลการใชโทรศัพท  ซึ่งเจาของ Authorize/Account ไปโทรตามเครื่องตางๆ 
คนอื่นเปนคนโทร  แสดงขอมูลการใชโทรศัพท  ซึ่งเจาของ Authorize/Account ตางๆ มาโทรที่เครื่องนี้ 
2.6 แสดงเฉพาะเบอรโทรออก 
เปนการคนหาเบอรโทร หรือกําหนดใหแสดงเบอรโทรออก  บางเบอรที่ตองการใหแสดง ไดพรอมๆ กัน สูงสุดถึงครั้งละ 

8 เลขหมาย เชน ใหคนหาเบอรนาสงสัยวาในบิลคาโทรศัพทสูงมาก พิมพเบอรที่ตองการรู สามารถทําไดเลยทันที  โปรแกรมจะ
แสดงเบอรและรายละเอียดการโทรขึ้นหนาจอ เปนตน 
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ตัวอยาง  ตองการใหแสดงเบอรโทรออก ที่ขึ้นตนดวย 391, 256,0193, 00165, 00181, 00188,00149,005 
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1.6  วิเคราะหพฤติกรรมการใชโทรศัพท 

 การวิเคราะหพฤติกรรมการใชโทรศัพท ( Traffic Report ) ของของ หนวยงาน,  เลขหมายภายใน,  สายนอก 
 และกลุมเบอรปลายทาง  จะแสดงทีละหนวยงาน  หรือเลขหมาย    แตถาเราตองการแสดงหนวยงาน  หรือเลขหมายอื่น  
 กอนหนา  หรือถัดไป  สามารถทําไดโดย 

- ถาตองการแสดงรายละเอียดการโทรของกลุมหรือหมายเลขกอนหนานี้ ใหกด Ctrl + ← หรือ  กดรูป

- แตถาหากทานตองการ แสดงหนวยงานถัดไปหรือหมายเลขถัดไปอีกให กด  Ctrl + →  หรือ กดรูป

แสดงการโทรภายใน 

หนวยงาน แสดงการโทรเขา 

เลขหมายภายใน แสดงการโทรในพื้นที่ 

สายนอก แสดงการโทรมือถือ 

กลุมเบอรปลายทาง แสดงการโทรตางจังหวัด 

แสดงการโทรตางประเทศ 

เทียบกับ 

- ระยะเวลาที่ใชโทรศัพท - จํานวนครั้งท่ีโทรไมติด
- ชวงเวลาที่ใชโทรศัพท - จํานวนครั้งท่ีโทรติด
- วันของสัปดาห - จํานวนนาทีทีใ่ช
- ชวงวันที่ใชโทรศัพท - จํานวนเงินคาบริการโทรศัพท

 ขอความ/กราฟเสน/กราฟแทง 
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กด Enter หรือ กด Mouse ปุมซายพรอม ๆ กัน 2 ครั้ง  จะปรากฏดังรูป 

กด Shift + Enter  จะปรากฏดังรูป 
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