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 การเชมืชื่อมตคอออุปกรณณ
ทต่านสามารถทสาการเชชชื่อมตต่อระบบตามภาพประกอบดข้านลต่าง โดยนสาสายอตินเตอรณ์เนก็ตเสบียบเขข้าพอท 

Internet ของออุปกรณณ์ หลจังจากนจัตั้นใหข้ทต่านทสาการเชชชื่อม Wireless ทบีชื่ SSID : Netgear Hotspot หรชอ Netgear 
Hotspot 5G 

เมชชื่อทต่านเชชชื่อมระบบและไดข้รจับ ip address : 10.1.0.xx แลข้วใหข้ทต่านเขข้าเวก็บไซตณ์ 1 เวก็บไซตณ์ เพชชื่อตรวจ
สอบ License ตจัวอยต่าง เขข้าเวก็บ www.sanook.com

ระบบจะแสดง License และวติธบีการลงทะเบบียน เพชชื่อ Active License ดจังภาพ
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 การลงทะเบบียน
จากภาพดข้านบนทต่านตข้องทสาการลงทะเบบียน โดยเขข้าไปทบีชื่เวก็บไซตณ์ http://www.cloud-kingit.com

ทสาการกรอกขข้อมมูลลงทะเบบียนตามรายละเอบียดภาพประกอบดข้านลต่าง โดยกดทบีชื่เมนมู ลงทะเบบียน

คสาอธติบายการลงทะเบบียน
ชมืชื่อหนควยงาน : ใหข้ทต่านกรอกชชชื่อ รข้าน หรชอ บรติษจัท ของทต่าน
โทรศบัพทณ : กรอกหมายเลขโทรศจัพทณ์ของทต่าน
Currency : ปกตติเลชอกเปก็ น THB คชอ สกอุลเงตินไทยบาท
TimeZone : เขตแบต่งเวลา (ใชข้คต่าเดติม)
Email : ใหข้กรอก email สต่วนของทต่าน เพชชื่อเปก็ น username ในการเขข้าสต่มูระบบ
password : กรอก password สต่วนตจัวของทต่าน
Repassword : กรอก password อบีกครจัตั้ง
Security Code : กรอกตจัวเลขทบีชื่ทต่านเหก็นดข้านบน (หนข้าลงทะเบบียนจรติง ไมต่ใชต่ตจัวเลขในภาพประกอบ)
หลจังจากนจัตั้นใหข้ทต่านกดปต่ อุม Register
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ภาพแสดงขข้อมมูล เมชชื่อลงทะเบบียนและ login เขข้าสต่มูระบบเรบียบรข้อยแลข้ว

 การ Active License
เมชชื่อทต่านไดข้ลงทะเบบียนและ login เขข้าสต่มูระบบแลข้ว ทต่านตข้องทสาการ active license เพชชื่อใชข้งานระบบโดย

การกดทบีชื่เมนมู active license ดจังภาพประกอบ นสา License มากรอก และกด ปต่ อุม active 

ภาพประกอบเมชชื่อทสาการ active license เรบียบรข้อยแลข้ว
* ทต่านสามารถศศึกษารายละเอบียดการจจัดการระบบ Cloud โดยศศึกษาจากคต่มูมชอ Cloud King I.T.
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 การเขช้าจบัดการ router 
ในสต่วนของการบรติหารจจัดการ router ทต่านสามารถเขข้าไปจจัดการ Router โดยเขข้าผต่านเวก็บ 

http://10.1.0.1/member กรอก username : admin , Password: password ดจังภาพ หลจังจากนจัตั้นกดปต่ อุม Login

 ระบบหนช้าหลบัก
เมชชื่อทต่าน login เขข้าสต่มูระบบแลข้ว จะพบเมนมูหนข้าหลจัก สสาหรจับจจัดการระบบโดย หนข้านบีตั้ ระบบจะแสดง

จสานวน user online หากมบีการ online ของ user และสถานะอจัปเดทปจั จจอุบจัน ดจังภาพ

 ระบบ System
ทต่านสามารถเขข้าตรวจสอบขข้อมมูล system โดยกดทบีชื่เมนมู System ระบบจะแจข้งรายละเอบียด Service ทบีชื่

กสาลจังเปติ ดใชข้งานในระบบ และรายละเอบียดของ Hardware ทบีชื่ทต่านใชข้งานโดยจะบอกยบีชื่หข้อ และ รต่อุนทบีชื่ทต่านกสาลจังใชข้
งาน ,ประเภทของ CPU,รต่อุนของ Firmware, ip address ทบีชื่ไดข้รจับในขา WAN และ  ip address ในขา LAN ราย
ละเอบียดตามภาพประกอบ
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 การแกช้ไข password admin router   
ทต่านสามารถทสาการแกข้ไข password ของ admin เพชชื่อรจักษาระบบความปลอดภจัยของผข้มูไมต่หวจังดบี ทบีชื่จะเขข้า

มาแกข้ไขระบบของทต่านโดยกดทบีชื่เมนมู edit (รมูป edit) ทต่านสามารถแกข้ไขขข้อมมูล password โดยมบีรายละเอบียดดจังนบีตั้
Username : กรอก username ทบีชื่ตข้องการเปลบีชื่ยนหากไมต่ตข้องการเปลบีชื่ยน ใหข้ใชข้คต่าเดติมคชอ admin
Current password : กรอก password เดติมของทต่าน
Pasword : กรอก password ใหมต่ทบีชื่ทต่านตข้องการ โดยตข้องมบีคต่าตจัตั้งแตต่ 8 ตจัวขศึตั้นไป
Retype-Password : กรอก password ใหมต่อบีกครจัตั้ง

หลจังจากนจัตั้นใหข้กดปต่ อุม Save

 การตบัตั้งคคา reboot ออุปกรณณ   
คต่ามาตรฐานของระบบจะตจัตั้งคต่าการ reboot ออุปกรณณ์ ในเวลา 04.00 น. ของทอุกวจัน ทต่านสามารถทสาการ

แกข้ไขเวลา และวจันในการ reboot ไดข้ โดยหากทต่านเลชอกแบบ reboot 1 ครจัตั้งตต่ออาทติตยณ์ ทต่านจะสามารถเลชอกวจัน
ในการ reboot ไดข้  ทต่านสามารถตจัตั้งคต่าและกดทบีชื่ปต่ อุม Save เพชชื่อบจันทศึกระบบ reboot
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 การอบัปเดท Firmware    

เมชชื่อบรติษจัทฯ ทสาการออก Firmware เวอรณ์ชจัชื่นใหมต่ ทต่านสามารถทสาการดาวนณ์โหลดไฟลณ์ และนสามาอจัปโหลด
เพชชื่ออจัปเดทเวอรณ์ชจัชื่นใหมต่ไดข้ทจันทบี เพชชื่อปรจับปรอุงฟจั งชจัชื่นการทสางานของระบบ และเพติชื่มระบบการรจักษาความปลอดภจัย
ของออุปกรณณ์ 

 การ reset default ออุปกรณณ   
เมชชื่อทต่านตข้องการ refresh ระบบ หรชอตข้องการคชนคต่าของออุปกรณณ์ เมชชื่อระบบเกติดปจั ญหาทต่านสามารถ login 

เขข้าสต่มูระบบ เขข้ามายจังเมนมู System และกดปต่ อุม Reset Default เพชชื่อ Reset ระบบกลจับไปยจังคต่าเดติม

 การตบัตั้งคคา WAN ของออุปกรณณ   
ทต่านสามารถทสาการตจัตั้งคต่าออุปกรณณ์ เพชชื่อเชชชื่อมตต่ออตินเตอรณ์เนก็ตโดยการ login เขข้าสต่มูระบบและกดทบีชื่เมนมู 

Hotspot > Network 

ระบบจะแสดงเมนมู Network ดจังภาพ คต่า Default ของระบบจะตจัตั้งคต่า WAN เปก็ น DHCP ทต่านสามารถ
แกข้ไขโดยกดปต่ อุม Edit ดข้านขวามชอเพชชื่อแกข้ไข 

โดยทต่านสามารถเลชอกประเภทการเชชชื่อมตต่อไดข้ 3 แบบคชอ DHCP, STATIC IP, PPPoE
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 การตบัตั้งคคา Wireless ออุปกรณณ    
การตจัตั้งคต่า wireless ของออุปกรณณ์ ทต่านสามารถเขข้าไปตจัตั้งคต่าไดข้ทบีชื่ เมนมู Hotspot > Network > Wireless

โดยมบีรายละเอบียดการแกข้ไขคต่าตต่างๆ ดจังนบีตั้
SSID :  ชมืชื่อ SSID ทบีชื่ทคานตช้องการตบัตั้งคคา เชคน Hotspot WIFI, School Hotspot
Channel : Channel ทบีชื่ทต่านตข้องการตจัตั้งในทบีชื่นบีตั้  เลชอกเปก็ น Auto  
Width : ชต่วงความถบีชื่ของสจัญญาณ
Transmit Power : กสาลจังสต่งของสจัญญาณ
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 การตบัตั้งคคา NAT (Port Forwarding)   
เมชชื่อทต่านตข้องการเขข้ามาจจัดการออุปกรณณ์ ทบีชื่อยต่มูหลจัง router ทต่านตข้องทสาการเปติ ด port หรชอทสา port 

forwarding ทบีชื่ router โดยการเขข้าไปทบีชื่เมนมู Hotspot > Network > NAT

รายละเอบียดการตจัตั้งคต่ามบีดจังนบีตั้
Name : ตจัตั้งชชชื่อออุปกรณณ์ทบีชื่เราตข้องทสา NAT
External Port :  public port ทบีชื่ตข้องการเขข้าจจัดการจากภายนอก เชต่น 8181
Protocol : protocol ทบีชื่ตข้องการใชข้งาน เชต่น TCP 
Local IP : ip address ของออุปกรณณ์ภายในระบบทบีชื่ตข้องการทสา NAT เชต่น 10.1.0.5 
Internal Port : port ทบีชื่ตข้องการทสา NAT ไป เชต่น 80

 การตบัตั้งคคา Static DNS   
การตจัตั้งคต่า static dns เพชชื่อใชข้ในการ logout จากระบบของ user เพชชื่อความสะดวกในการจจัดการและ

บรติการลมูกคข้า โดยทต่านสามารถตจัตั้ง static dns ของทต่านไดข้ตามตข้องการ เชต่น logout.hotspot , logout.wifi ทต่าน
สามารถเขข้าไปเพติชื่มหรชอลบ static dns ไดข้ทบีชื่ Hotspot > Network > Static dns
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 การเปลบีชื่ยน Class ip   ของ router
ในการตติดตจัตั้งระบบในแตต่ละพชตั้ นทบีชื่ ลมูกคข้าผข้มูใชข้งานอาจตข้องการ class ip ทบีชื่แตกตต่างกจัน ดข้วยเหตอุผล ดข้าน

ขนาดของระบบ ความสะดวกในการจจัดการ มบี class ip เดติมอยต่มูแลข้วทสาใหข้ตข้องมบีการแกข้ไข class ip ใน router เพชชื่อ
ใหข้ตรงกจับความตข้องการลมูกคข้า วติธบีการแกข้ไข ทสาไดข้โดยเขข้าไปทบีชื่เมนมู Hotspot > Hotspot 

ทต่านจะพบกจับขข้อมมูล Hotspot ใหข้ทต่านกดทบีชื่เมนมู Edit ดข้านขวา

ทต่านสามารถแกข้ไขคต่า Ip address และคต่าตต่าง ๆ โดยมบีรายละเอบียดการแกข้ไขดจังนบีตั้

Enable : คชอ การตจัตั้งคต่า Hotspot ใหข้มบีการใชข้งาน หากนสาเครชชื่องหมายถมูกออก ระบบจะเปก็ นการใชข้อตินเตอรณ์เนก็ต 
แบบธรรมดาไมต่มบีการ login ใด ๆ  
DHCP : เปก็ นฟจั งชจัชื่นการปติ ด/เปติ ด  DHCP ของระบบโดยทต่านสามารถปติ ดไมต่ใหข้ออุปกรณณ์จต่าย ip ไดข้โดยการนสา
เครชชื่องหมายถมูกออก
Interface : การตจัตั้งคต่า interface ทบีชื่ใชข้งานคต่าปกตติ เปก็ น br-lan
IP Address : คต่า ip address ทบีชื่เราตข้องการแกข้ไข กรอกคต่าทบีชื่ทต่านตข้องการ
Netmask : คต่า Netmask  
Start IP : คต่าชต่วง ip address ทบีชื่เราตข้องการใหข้ระบบแจกไปยจังผข้มูใชข้งาน
Lease Time :  คต่า Lease time ของ DHCP 
DNS Server : คต่า dns ของออุปกรณณ์ คต่าปกตติตจัตั้งเปก็ น 8.8.8.8 
AUTHEN URL : คต่า url หนข้า login คต่าปกตติเปก็ น http://authen.cloud-kingit.com/easy_router.php 
Website Allow : คต่าเวก็บไซตณ์ทบีชื่ตข้องการ bypass โดยไมต่ตข้องมบีการ login ผข้มูใชข้งานกก็สามารถเขข้าใชข้งานไดข้ 
Login By :
Cookie คชอ การตจัตั้งคต่าใหข้ ระบบจสา user หลจังจาก login ครจัตั้งแรก 
Social คชอ การตจัตั้งคต่าใหข้ลมูกคข้าใชข้งานระบบ login ผต่าน social (ตข้องทสาการตจัตั้งคต่าคต่มูกจับระบบ Cloud)
Mac Authen คชอ การตจัตั้งใหข้ระบบสามารถ login ผต่าน mac address ไดข้ (ตข้องทสาการตจัตั้งคต่าคต่มูกจับระบบ Cloud)
Authentication Type : CHAP,PAP คชอการตจัตั้งคต่าการเขข้ารหจัส password ในการใชข้งาน
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Radius Server 1 : การตจัตั้งคต่า radius server 1 คต่าปกตติ คชอ rad1.cloud-hotspot.com 
Radius Server 2 : การตจัตั้งคต่า radius server 2 คต่าปกตติ คชอ rad2.cloud-hotspot.com 
Shared Secret : การตจัตั้งคต่า password ของ radius server 
NAS Identifier : การตจัตั้งคต่า nas id ของออุปกรณณ์ โดยปกตติระบบจะ detect อจัตโนมจัตติ

 การตบัตั้งคคา Login อบัตโนมบัตติ (Login by cookie)   
ความตข้องการของลมูกคข้าในบางพชตั้ นทบีชื่ ตข้องการใหข้มบีการ login เพบียงครจัตั้งเดบียวและใหข้ระบบทสาการจสา 

username password เอาไวข้ โดยไมต่ตข้อง login ทอุกครจัตั้งทบีชื่เชชชื่อมระบบ ในออุปกรณณ์ router ทางบรติษจัทไดข้ตจัตั้งคต่านบีตั้ เปก็ น
คต่า default เพชชื่อใหข้ลมูกคข้าสะดวกในการใชข้งาน ทต่านสามารถนสาฟจั งชจัชื่นนบีตั้ออกไดข้โดยการ นสาเครชชื่องหมายถมูกออก โดย
ไปทบีชื่เมนมู Hotspot > Hotspot > Edit > Login by Cookie

 การตบัตั้งคคา Social Login   
ในยอุคของ social network การ login ใชข้งานอตินเตอรณ์เนก็ต ลมูกคข้ามจักนติยมใชข้ social ในการ login ระบบไดข้

จจัดเตรบียมการรองรจับระบบ social login เพชชื่อใหข้ลมูกคข้าสะดวกในการใชข้งานและผข้มูใชข้งาน สามารถทสาการตลาดจาก
ระบบ โดยการกด like กด share เพชชื่อใชข้งานอตินเตอรณ์เนก็ต และเปก็ นการประชาสจัมพจันธณ์ธอุรกติจไปในตจัว ทต่านสามารถ
เปติ ดระบบนบีตั้ ไดข้โดยการไปทบีชื่เมนมู Hotspot > Hotspot > Edit > Login by Social (ตข้องตจัตั้งคต่านบีตั้คต่มูกจับการตจัตั้งคต่าระบบ
Cloud)

 การตบัตั้งคคา Mac authen   
ในกรณบีลมูกคข้ามบีออุปกรณณ์ Smart TV และตข้องการใชข้งานระบบ ทต่านสามารถทสาระบบ Mac authen โดยการ

ตจัตั้งคต่าผต่านระบบ Cloud ทต่านจะสามารถ login ผต่าน mac address ไดข้ เพชชื่อเพติชื่มความสะดวกแกต่ลมูกคข้า และเพติชื่ม
ทางเลชอกในการบรติการใหข้มบีมากยติชื่งขศึตั้น เพชชื่อประโยชนณ์ในการแขต่งขจัน ทต่านสามารถเปติ ดระบบนบีตั้ โดยการไปทบีชื่เมนมู 
Hotspot > Hotspot > Edit > Login by Mac Authen
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 การเปติ ด https ssl   
เพชชื่อเพติชื่มความปลอดภจัยในการใชข้งานระบบ สสาหรจับ admin ในการเขข้าจจัดการระบบ ทต่านสามารถเปติ ด

ระบบ https ssl ของระบบโดยไปทบีชื่เมนมู Hotspot > Setup 

 การเปติ ดระบบ Block Bittorrent และการเกก็บ Log   
ทต่านสามารถทสาการตจัตั้งคต่าการ block โปรแกรมประเภท P2P และ bittorrent ไดข้ โดยการเปติ ดระบบ ทบีชื่เมนมู

Hotspot > Security > Security โดยทสาเครชชื่องหมายถมูกหนข้า เมนมู Enable Block Bittorrent และ Enable Traffic
Log และกด Save ดจังภาพประกอบ

 การ by pass/block ออุปกรณณ   
ในการบรติการลมูกคข้าการเลชอก bypass ออุปกรณณ์ บางชอุด หรชอการ Block ออุปกรณณ์บางชอุด ใหข้ใชข้และไมต่

อนอุญาตใหข้ใชข้งานในระบบเนก็ตเวติรณ์คของเรานจัตั้น มบีความสสาคจัญมาก เพราะระบบจะชต่วยเพติชื่มความปลอดภจัยและความ
สะดวกในการใชข้งานของ User ทบีชื่จะดมูแลบรติหารระบบไดข้อยต่างรวดเรก็วและปลอดภจัย ทต่านสามารถเขข้าจจัดการระบบ
นบีตั้ ไดข้โดยเขข้าไปทบีชื่เมนมู Hotspot > Security > IP Control 

หลจังจากนจัตั้นทสาการเพติชื่ม Mac address เครชชื่องทบีชื่ตข้องการ และเลชอก bypass เพชชื่อเปติ ดใหข้เครชชื่องใชข้งานไดข้โดย
ไมต่ตข้อง login หรชอ เลชอก block เพชชื่อปติ ดระบบไมต่ใหข้เครชชื่องดจังกลต่าวใชข้อตินเตอรณ์เนก็ตไดข้
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 การ Block Website   
ฟจั งชจัชื่นนบีตั้ ใชข้สสาหรจับ ปติ ด การเขข้าถศึงการใชข้งานบางเวก็บไซตณ์ทบีชื่ไมต่เหมาะสม เชต่น เวก็บไซตณ์ลามก อนาจาร เวก็บ

บต่อนการพนจัน ทต่านสามารถ กรอกชชชื่อเวก็บไซตณ์ และกดปต่ อุม save and apply เพชชื่อใหข้ระบบทสางาน

 การ Backup ขช้อมคู่ล   
ทต่านสามารถสสารองขข้อมมูลโดยการเขข้าไปทบีชื่เมนมู Backup หลจังจากนจัตั้นกดปต่ อุม Backup Configuration เพชชื่อ

ทสาการสสารองขข้อมมูล หากทต่านไมต่ตข้องการขข้อมมูลบางชอุด ทต่านสามารถกดปต่ อุม Delete เพชชื่อลบไฟลณ์ หรชอหากทต่านตข้อง
นสาขข้อมมูลกลจับมาใชข้ใหมต่ ทต่านสามารถกดปต่ อุม Restore เพชชื่อนสาขข้อมมูลเดติมมาใชข้ ตามภาพประกอบ

 วติธบีการ Logout ออกจากระบบของ User
User สามารถทสาการ Logout ออกจากระบบโดยการพติมพณ์ URL http://logout.wifi และกดปต่ อุม Logof
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การจบัดเกก็บ LOG ผคาน Externl Harddisk
เพชชื่อเปก็ นการเกก็บขข้อมมูลการใชข้งานระบบของ user และเปก็ นไปตาม พรบ.คอมพติวเตอรณ์ ออุปกรณณ์จศึงมบีฟจั งชจัชื่น

ในการจจัดเกก็บ LOG โดยการจจัดเกก็บไปยจัง ออุปกรณณ์ External Harddisk หรชอ USB Thumdrive เพบียงแตต่ทต่าน
ทสาการ format Thumdrive ใน windows และนสามาเสบียบทบีชื่พอท USB ระบบกก็จะทสาการจจัดเกก็บ LOG ใหข้
อจัตโนมจัตติ

การตรวจสอบกราฟ CPU
ทต่านสามารถตรวจสอบการทสางานของ CPU ของออุปกรณณ์ เพชชื่อปรจับปรอุงการใหข้บรติการโดยเขข้าไปทบีชื่เมนมู 

Hotspot > CPU Usage
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การจบัดการระบบ VPN Server (PPTP)
ทต่านสามารถทสาการตจัตั้งคต่าระบบ VPN Server (PPTP) เพชชื่อเขข้ามาจจัดการออุปกรณณ์จากระยะไกลไดข้ โดยการ

ตจัตั้งคต่า VPN Server เพบียงทต่านเลชอก Enable ระบบ ทสาการตจัตั้งคต่า Local IP และ Remote IP หลจังจากนจัตั้นทสาการ
ตจัตั้งคต่า Username Password ของ VPN เพชชื่อใชข้ในการ LOGIN เมชชื่อทต่านตข้องการเชชชื่อมระบบจากระยะไกล เพบียง
ทสาการเชชชื่อมผต่าน VPN Client ทบีชื่มบีใน Windows ทอุกรต่อุน หรชอใชข้มชอถชอ Android เชชชื่อมผต่าน VPN App ไดข้ทจันทบี

การจบัดการระบบ Device
ในการดมูแลระบบ Network นจัตั้น ระบบ Monitor ออุปกรณณ์มบีความสสาคจัญอยต่างยติชื่ง ผข้มูดมูแลระบบสามารภทบีชื่จะ

ตรวจสอบออุปกรณณ์ไดข้ทจันทบีวต่าออุปกรณณ์ตจัวใดเกติดปจั ญหา และมบีสถานะ Online หรชอ Offline ในตจัวออุปกรณณ์มบีระบบ
ตรวจสอบสถานะออุปกรณณ์ โดยทต่านสามารถเขข้าจจัดการทบีชื่เมนมู Hotspot > Device ทต่านสามารถทสาการเพติชื่มออุปกรณณ์ 
เขข้าทบีละตจัวหรชอทสาการ Scan ออุปกรณณ์ในระบบ โดยการกรอก Class ip เขข้าไป ตจัวอยต่าง 192.168.10.0/24 ระบบ
จะทสาการ Scan หาออุปกรณณ์และเพติชื่มเขข้าระบบโดยอจัตโนมจัตติ
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การเปติ ดระบบ Line Notify สสาหรบับระบบ Device
เพชชื่อเพติชื่มคอุณภาพการบรติการของทต่านใหข้มบีประสติทธติภาพยติชื่งขศึตั้น และสามารถแกข้ไขปจั ญหาไดข้อยต่างรวดเรก็ว 

ทต่านสามารถทสาการตจัตั้งคต่าแจข้งเตชอนออุปกรณณ์ดจับ หรชอ Offline ผต่าน App Line Notify ของทต่าน โดยการกรอก ชชชื่อ
Site งานทบีชื่ทต่านตข้องการตรวจสอบ และกรอกคต่า Token ทบีชื่ทต่าน App Line ไดข้กสาหนดใหข้ 

คคคู่มมือการสรช้าง Line Token (ทบีชื่มา https://kittinanx.blogspot.com/2017/01/line-notify-php.html)

Line Notify   นจัตั้นมบีความสามารถดจังนบีตั้  
- สต่ง Notification มายจังตจัวเราเอง 
- สต่ง Notification ไปยจัง Line Group ทบีชื่เราอยต่มู (เราตข้องเพติชื่ม Line Notify เขข้ามาใน Line Group นจัตั้นดข้วย) 
- สต่ง ขข้อความ Text, รมูปภาพ และ Sticker ไดข้ 
1. Add Line Notify   เปก็ นเพชชื่อนเรากต่อน 

กต่อนอชชื่นเราตข้องแอด Line Notify มาเปก็ นเพชชื่อนเรากต่อน โดยคข้นหาคสาวต่า Line Notify แลข้วแอดเปก็ น
เพชชื่อนดจังภาพ
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2.   ขจัตั้นตอนการลงทะเบบียนอบีเมลณ์ใน   LINE (  สสาหรจับทต่านทบีชื่เคยลงทะเบบียนแลข้วใหข้ขข้ามขข้อนบีตั้ ไปไดข้  )
ทบีชื่มา : http://www.iphonehoho.com/2013/07/LINE-email-registration.html
2.1 กดเขข้าทบีชื่แอพ LINE แลข้วกดทบีชื่แถบ 1. More จากนจัตั้นกดทบีชื่ 2.Settings

2.2 จากนจัตั้นเขข้าไปทบีชื่ Accounts
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2.3 สจังเกตทบีชื่ Email Registration จะปรากฏวต่า Not Yet หมายถศึง เรายจังไมต่ไดข้ลงทะเบบียนไวข้ ใหข้เรากด
เขข้าไปทบีชื่หจัวขข้อนบีตั้ ไดข้เลย

2.4 ตต่อจากนจัตั้นจะเปก็ นการเรติชื่มลงทะเบบียนอบีเมลณ์ใน LINE 
1. ชต่องนบีตั้ ใสต่อบีเมลณ์ทบีชื่เราใชข้งานอยต่มู ซศึชื่งตต่อไปจะเปก็ น ID สสาหรจับลก็อกอติน LINE ดข้วยอบีเมลณ์ 
2. ตจัตั้งรหจัสทบีชื่จะใชข้ลก็อกอติน โดยมบีตจัวอจักษร 6-20 ตจัว 
3. พติมพณ์รหจัสเดติมซสตั้ าอบีกรอบ 
4. กด OK เพชชื่อเปก็ นการยชนยจัน 
จากนจัตั้นหนข้าจอจะแสดงใหข้เราเหก็นวต่า เราไดข้ทสาการลงทะเบบียนอบีเมลณ์สสาเรก็จเรบียบรข้อยแลข้ว
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2.5 เมชชื่อออกมาหนข้า Accounts จะพบวต่าชต่องแรกจะปรากฏวต่า Done เปก็ นอจันวต่าการลงทะเบบียนเรบียบรข้อย
สมบมูรณณ์

3.   สรข้าง   Token   สสาหรจับการ   Notify 

- ใหข้เรา Login เขข้าในเวป https://notify-bot.line.me 
- เมชชื่อ Login เสรก็จเรบียบรข้อย ใหข้เขข้า https://notify-bot.line.me/my/ 
- เลชชื่อนลงมาดข้านลต่างคลติกทบีชื่ Generate Token

- ใหข้เราตจัตั้งชชชื่อ Notify  (ชชชื่อนบีตั้จะไปแสดงตอนสต่งขข้อความ)
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1-on-1 chat with LINE Notify คชอจะสต่งขข้อความมาหาตจัวเราเอง 

นอกนจัตั้นจะเปก็ น List ของ Line Group ทบีชื่เราอยต่มู หากตข้องการใหข้สต่งเขข้า Line Group เราตข้อง Invite Line
Notify เขข้าไปใน Line Group นจัตั้นดข้วย 

4.   คลติก   Generate token
เรากก็จะไดข้ Token เอาไวข้ในการสต่ง Notify ใหข้เรา Save ไวข้ใหข้ดบี เพราะเราจะเหก็น Token อจันนบีตั้ เพบียงครจัตั้ง

เดบียว
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การจบัดการระบบ AD/LDAP authen สสาหรบับมหาวติทยาลบัยและองคณกร
การบรติหารระบบในระดจับมหาวติทยาลจัยหรชอองคณ์กร จสาเปก็ นตข้องมบีระบบศมูนยณ์กลางเพชชื่อเกก็บขข้อมมูลของผข้มูใชข้

งาน เพชชื่อใชข้งาน service ตต่าง ๆ ขององคณ์กร โดยเรบียกวต่า AD/LDAP Server  ระบบของเราไดข้สรข้างการ authen 
เพชชื่อรองรจับการใชข้งานในองคณ์กร โดยใหข้สามารถ authen ผต่าน AD/LDAP Server ขององคณ์กรไดข้ทจันทบี เพชชื่อเพติชื่ม
ความสะดวกใหข้แกต่ทบีมงานดข้านไอทบี ในการบรติหารจจัดการระบบ ทต่านสามารถตจัตั้งคต่าโดยไปทบีชื่เมนมู Hotspot > 
Hotspot ทสาการกดเมนมูแกข้ไข และกรอกคต่าตามภาพ หลจังจากนจัตั้น กด Save และกด Apply 

• AD Domain คชอ โดเมนของ AD/LDAP Server ตจัวอยต่าง mycompany.com
• AD Server คชอ IP address ของ  AD/LDAP Server ตจัวอยต่าง 203.28.25.90
• AD Port คชอ Port ของ  AD/LDAP Server โดยปกตติคต่า Default จะเปก็ น 389
• Download เปก็ นการตจัตั้งคต่า Speed Download ใหข้กจับ user ทบีชื่ authen ผต่าน AD/LDAP Server คต่าเรติชื่มตจัตั้ง

เปก็ น 4 mbps
• Upload เปก็ นการตจัตั้งคต่า Speed Upload ใหข้กจับ user ทบีชื่ authen ผต่าน AD/LDAP Server คต่าเรติชื่มตจัตั้งเปก็ น 1 

mbps
• Limit Login เปก็ นการตจัตั้งคต่าเพชชื่อจสากจัดจสานวน Device ทบีชื่สามารถ Login ไดข้ใน 1 User ในทบีชื่นบีตั้ตจัตั้งเปก็ น 10 

หมายถศึง 1 User สามารถ Login เขข้าใชข้งานไดข้ 10 Devices
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Change log v2.5 (16-04-2017)

New Feature
– เพติชื่มระบบ Block Website ผคาน Domain, keword, port
– เพติชื่มระบบ Block Website แยกเปก็นกลคอุมไดช้
– เพติชื่มระบบ VPN Server (PPTP)
– เพติชื่มระบบ Device เพมืชื่อตรวจสอบสถานะออุปกรณณ
– เพติชื่มระบบ Line notify เพมืชื่อแจช้งออุปกรณณดบับทาง App Line
– เพติชื่มระบบ AD/LDAP authen สสาหรบับมหาวติทยาลบัยและองคณกร


