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1. ภาพรวม 

คูมือฉบับน้ีจัดทําข้ึนสําหรับเปนคูมือกาใชงานของสแกนเนอร S601เครื่องสแกนนามบัตร, บัตรพลาสติกขนาด

พกพา โปรแกรมท่ีแถมมาใหพรอมสแกนเนอรมีดังตอไปน้ี 

1. DocAction – โปรแกรมต้ังคาการสแกน.ใหกับปุมที่ตัวเคร่ือง 

2. BizCard  – โปรแกรมสแกน, จัดเก็บและคนหานามบัตร 

3. ABBYY FineReader – โปรแกรมแปลงไฟลภาพเอกสารใหเปนไฟลท่ีแกไขไดเชน Word, Excel โดยท่ีไม

ตองพิมพใหม 

4. NewSoft Presto! PageManager  – โปรแกรมสแกน จัดเก็บ และคนหาเอกสาร  

2. การติดต้ัง-ถอนการติดตัง้สแกนเนอร 

2.1. การติดต้ัง 

1. ตอสแกนเนอรเขากับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร 

2. ใสแผนซีดีท่ีมีมาในกลองเขาไปใน CD Driver 

3. เม่ือมีขอความใหติดต้ัง New Hardware ก็เลือกหัวขอแรก แลวคลิก Next ทําตามข้ันตอนไปเรื่อยๆจน Finish 

4. จากน้ันจะมีหนาจอใหติดตั้งซอฟแวร คลิกท่ี Typical installation แลวจึงคลิกท่ีปุม Install  

5. ทําตามข้ันตอนไปเร่ือยๆจนเสร็จ 

6. กดปุม Finish เพ่ือเสร็จสิ้นการติดต้ัง 

7. จะมีหนาจอข้ึนให Calibrate สแกนเนอร ใสแผน Calibrate (กระดาษแข็งแผนเล็กๆท่ีมาพรอมกับเครื่อง) ท่ี

เครื่องสแกนเนอรตามภาพท่ีปรากฏบนหนาจอ 

8. ทุกครั้งท่ีติดตั้งเสร็จควรรีสตารทเครื่อง 1 ครั้ง 

2.2.   การถอนการติดต้ัง 
1. ไปท่ี Start  Program Plustek Mobile Office S601 Uninstall  

 

2. หลังจากทีถ่อนการติดตั้งแลวใหรีสตารทเครื่อง 1 ครั้งและทุกครั้งท่ีจะลงไดรเวอรใหมใหถอนการเวอรชั่นเกาออก

กอน 
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3. การ Calibrate สแกนเนอร 
การ Calibrate สแกนเนอรใหทําครั้งแรกท่ีติดตั้งสแกนเนอร แตหากสแกนภาพไดสีเพ้ียนกวาปกติ ใหทําการ Calibrate 

อีกคร้ัง วิธีการทําไดดังน้ี 

 

แผน Calibrate ท่ีอยูในกลอง 

1. Calibrate จากเมนูโปรแกรม 

ไปท่ี Start  Program  Plustek Mobile office S601 จะไดหนาจอตามภาพ 

 
เลือกฟงกชั่น Calibrate ใสแผน Calibrate ท่ีแถมมากับกลอง จากน้ันเครื่องจะดึงกระดาษเขาไปอัตโนมัติ จนเสร็จสิ้น

ขบวนการ หากไมมีแผน Calibrate ใหใชกระดาษขาวแทนได (แตควรใชแผน  Calibrate ท่ีแนบมาจะดีท่ีสุด) 

4. การ Clean สแกนเนอร 
ในกรณีท่ีใชงานไปแลวอาจมีปญหาสแกนแลวเปนรอย อาจเปนเพราะวาหัวอานไมสะอาดพอ ใหทําการ Clean จาก 

Twain Driver หรือจาก ไอคอน DigiScan เหมือนการ Calibrate แตใหใชแผนทําความสะอาดที่แนบไปกับกลองแทน 

 
แผนทําความสะอาด 
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5. การสแกนและใชงานโดยใช DocAction 

DocAction เปนโปรแกรมท่ีใชในการต้ังคาการสแกน หลังจากท่ีติดต้ังสแกนเนอรแลวจะมีไอคอน  ท่ีมุม

ลางขวาของหนาจอ หากไอคอนไมปรากฏใหเปดโปรแกรมโดยไปท่ี Start  Programs  Plustek Mobile Office 

S601  DigiScan เม่ือไอคอนปรากฏที่มุมลางขวาแลวใหดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน เพ่ือเขาสูหนาจอการตั้งคาปุม Scan และ 

Button  

5.1. การตั้งคาปุม Scan 

 

ปุมน้ีจะเปนการตั้งคาการสแกนใหกับปุม Scan บนตัวเคร่ือง คลิกท่ีปุม Scan(หมายเลข 1) จะไดหนาจอตามภาพ จาก

ภาพสามารถต้ังคาไดดังน้ี 

1. Application – เปนหัวขอใหเลือกวาตองการสแกนแลวเปดดวยโปรแกรมใด หากตองการเพ่ิมโปรแกรมอ่ืนๆท่ี

นอกเหนือจากน้ี เชน Photo shop ก็คลิกท่ีปุม Add แลวเลือก Path ของโปรแกรมท่ีตองการ 

1 
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2. Save setup – คือการต้ังคาตําแหนงที่ใชจัดเก็บไฟลท่ีสแกน เม่ือคลิกที่ปุม  จะได

หนาจอตามภาพ 

 

2.1.  Saving folder : เลือกตําแหนงท่ีจะจัดเก็บไฟล 

2.2. File name : ต้ังชื่อไฟล 

2.2.1. Use operating system – ใชการต้ังคาจากระบบ 

2.2.2. User define – ต้ังชื่อตามวันท่ี-เวลาปจจุบัน 

2.2.3. Custom  

• Prefix –  ใหทุกไฟลข้ึนตนดวยช่ือใด ตามตัวอยางคือ Image  

• Start with – เรียงลําดับไฟลท่ีสแกนเร่ิมตนจากเลขใด ตามตัวอยางคือ เลข 1   
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• Pad  - จํานวนหลักของชื่อไฟลใหเปนเลขกี่หลัก ตามตัวอยางคือ Pad=5 หมายความวาไฟลที่

สแกนจะเรียงลําดับดังน้ี Image0001, image0002,image0003,image0004 … เปนตน 

3. กดปุม OK เพ่ือบันทึการต้ังคา 

4. ใสเอกสารในเคร่ืองสแกนแลวกดปุม Scan บนตัวเคร่ือง 

5.2. การตั้งคาปุม Custom 

 

ปุมน้ีจะเปนการตั้งคาการสแกนใหกับปุม Custom บนตัวเคร่ือง คลิกท่ีปุม Custom (หมายเลข 2) จะไดหนาจอตามภาพ

ดานบน  คลิกท่ี Button Template เพ่ือเลือกวาตองการใหสแกนเปนไฟลชนิดใดจะไดหนาจอดังน้ี 

2 
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จากภาพสามารถเลือกต้ังคาการสแกนเปนไฟลชนิดตางๆไดดังน้ี 

5.2.1. สแกนนามบัตรแลวสงขอมูลเขาสู BizCard (BCR Utility) 

เม่ือสแกนนามบัตรแลว ขอมูลจากนามบัตรจะถูกอานและสงไปยงัโปรแกรม BizCard วิธีการใชโปรแกรม BizCard ดูท่ีขอ 6  

o จากหนาจอหลัก เลือก Button template เปน BCR Utility) จะไดหนาจอตามภาพ 
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o OCR Application – คือโปรแกรมท่ีจะใชในการอานขอมูลจากนามบัตร ในท่ีน้ี default คือ BizCard ไมตองเปลี่ยน

อะไร จากน้ันใหคลิกท่ีปุม Configure ดานทายเพ่ือเลือกภาษาของนามบัตร โปรแกรมนี้อานไดท้ังหมด 21 ภาษา

ไดแก English, French, German, Italian, Protuguese, Chinese simplified, Chinese traditional, 

Spanish, Russian, Swedish, Slovak, Polish, Turkish, Norwagian, Hungarian, Danish, Czech, Greek, 

Japanese และ Finnish   ยกเวนภาษาไทย แตผูใชสามารถพิมพภาษาไทยเขาไปใหมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขไดตาม

ตองการ  

o เม่ือเลือกภาษาแลวกด OK. 

 

o Page size – เลือกขนาดกระดาษ คาเร่ิมตนคือ Business card ไมตองเปลี่ยนอะไร 

 

o Scan mode – เลือกโหมดสีท่ีตองการสแกน 

 

o Document type – ชนิดของนามบัตรที่สแกน ใหเลือกเปน Photo & Text  

o Resolution – ความละเอียดในการสแกน การสแกนนามบัตรความละเอียดตํ่าสุดท่ีใชไดคือ 300 dpi 

o คลิกท่ี Apply  

o เสียบนามบัตรลงในเคร่ืองโดยใหดานท่ีตองการสแกนอยูดานบนและวางใหชิดริมซาย ดันใหชิดดานในสุด ตามรูป 
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o  แลวคลิกที่ปุม Custom บนตัวเคร่ือง 

o ขอมูลจากนามบัตรจะถูกอานและสงเขาสูโปรแกรม BizCard ทันที 
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5.2.2. สแกนเปนไฟลรูปภาพชนิดตางๆ (File Utility) 
หัวขอน้ีคือการสแกนเอกสารหรือภาพถายตางๆใหออกมาเปนไฟลรูปภาพชนิดตางๆไดแก JPEG, TIFF (Uncompressed), 

TIFF (Compress), PNG, Windows bitmap(BMP) 

o จากหนาจอหลักเลือกหัวขอ File utility จากชอง Button template จะไดดังภาพ 

 
o เลือกตําแหนงท่ีจะเก็บไฟลใน Saving folder 

o เลือกต้ังช่ือไฟลใน File name ต้ังคาไดโดยคลิกท่ีปุม Setup ดานหลัง ผูใชสามารถกําหนดช่ือไฟลในรูปแบบตางๆ
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ไดดังตอไปน้ี 

 
• Date and time 

- Use operating system setting คือต้ังชื่อไฟลตามวันและเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร  

เชน 17-3-2554-16-25-31 เปนตน 

• User-defined คือ ตั้งชื่อไฟลตามรูปแบบ ป-เดือน-วัน, วัน-เดือน-ป, เดือน-วัน-ป เชน 2011-03-17-16-

25-31 เปนตน  

o เลือก File format คือการเลือกรูปแบบของไฟลท่ีตองการ 

 

แตละแบบสามารถสแกนเปนไฟลตางๆไดดังน้ี 

Color 
คือการเลือกสแกนเปนส ี

Grayscale 
คือการเลือกสแกนเปนระดับทีเทา 

Black & White 
คือการเลือกสแกนเปนขาว-ดํา 

• Jpeg • Jpeg • Jpeg 
• TIFF – Uncompressed • TIFF – Uncompressed • TIFF – Uncompressed 
• TIFF – Compresses • TIFF – Compresses • TIFF – Compresses 
• PDF • PDF • PDF 
• PNG • PNG • PNG 
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• Windows Bitmap หรือ BMP • Windows Bitmap หรือ BMP • Windows Bitmap หรือ BMP 

o ในกรณีท่ีตองการต้ังคาไฟล PDF ใหคลิกท่ี Configure… เพ่ือต้ังคาการสแกน PDF จะไดหนาจอตามภาพ 

 

o Page size - เลือกขนาดกระดาษ 

 

o Scan mode – เลือกโหมดสีในการสแกน ไดแก Auto, Black & white, Grayscale, Color 

o Document type – เลือกชนิดเอกสาร ควรเลือกเปน Photo & Text 

o Resolution – ความละเอียด ต้ังไดสูงถึง 600 dpi 

o ต้ังคาเสร็จแลว คลิกท่ี Apply เพ่ือบันทึกคา ใสเอกสารลงในเคร่ืองสแกนจากน้ันกดปุม Custom 

o ไฟลท่ีสแกนไดจะถกูบันทึกอยูในโฟลเดอรท่ีไดต้ังไวใน saving folder 
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5.2.3. สแกนแลวเปดดวยโปรแกรมท่ีกําหนด (Scan Utility) 
หัวขอน้ีคือการสแกนและเปดไฟลน้ันทันทีดวยโปรแกรมที่กําหนดไว 

o ในหัวขอ button template เลือก Scan utility จะไดหนาจอตามภาพ 

 
 

o Application – เลือกโปรแกรมท่ีตองการใช ในท่ีน้ีเลือก MS Paint แตหากในรายการไมมีโปรแกรมที่ตองการ 

ผูใชสามารถเพ่ิมเองไดโดยการคลิกท่ีปุม Add จะไดหนาจอตามภาพ จากนั้นเลือก path ของโปรแกรมและระบุ

รายละเอียดอ่ืนๆท่ีตองการจากน้ันคลิก OK เพ่ือเพ่ิมรายชื่อเขาไปใน Application list สามารถเพ่ิมไดมากถึง 

10 โปรแกรม 
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o Save setup – การต้ังชื่อไฟล (ดูรายละเอียดในหัวขอ  5.2.2) 

o Page size - เลือกขนาดกระดาษ 

o Scan mode – เลือกโหมดสีในการสแกน ไดแก Auto, Black & white, Grayscale, Color 

o Document type – เลือกชนิดเอกสาร  

o Resolution – ความละเอียด ตั้งไดสูงถึง 600 dpi 

o ต้ังคาเสร็จแลว คลิกท่ี Apply เพ่ือบันทึกคา ใสเอกสารลงในเคร่ืองสแกนจากน้ันกดปุม Custom 

o ไฟลท่ีสแกนไดจะถกูบันทึกอยูในโฟลเดอรท่ีไดตั้งไวใน saving folder และเปดดวยโปรแกรมที่กําหนดไวทันที 

5.2.4. สแกนเปนไฟล PDF (PDF Utility) 
หัวขอน้ีคือการสแกนเอกสารใหเปนไฟล PDF ทําไดโดย 

o ในหัวขอ button template เลือก PDF utility จะไดหนาจอตามภาพ 
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o File format – เลือกชนิดของเอกสารท่ีจะสแกน ในหัวขอน้ีมีใหเลือก 2 ชนิดคือ  

• Searchable PDF – ไฟล PDF ท่ีสามารถคนหาขอความท่ีตองการในเอกสารได ไฟลชนิดนี้ตองผาน

ขบวนการ OCR กอนเสมอ 

• PDF  - ไฟล PDF ท่ีไมสามารถคนหาขอความท่ีตองการในเอกสารได ไฟลชนิดน้ีไมตองผานขบวนการ 

OCR 

 
o คลิกท่ีปุม Configure ดานหลังเพ่ือต้ังคาไฟล PDF จะไดหนาจอดังภาพ 
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o การต้ังคาอ่ืนๆจะเหมือนกับในหัวขอ 5.2.2 

o เม่ือตั้งคาเสร็จแลวใหคลิกท่ี Apply 

o ใสเอกสารลงในเคร่ืองสแกนแลวกดปุม Custom ท่ีตัวเครื่อง 

5.2.5. สแกน OCR (OCR Utility) 
หัวขอน้ีคือการสแกนแลวใหโปรแกรม ABBYY FineReader อานขอมูลจากเอกสารเพ่ือบันทึกเปน Word หรือ Excel 

หมายเหตุ – ABBYY FineReader 9 อานได 183 ภาษารวมภาษาไทยดวย 

o ในหัวขอ Button Template เลือก OCR Utility จะไดหนาจอตามภาพ 

ให Image quality เหมือนกันทุกโหมด 

ใหการต้ังคา TIFF/PDF เหมือนกันทุกโหมด

กรณีที่เลือก Searchable PDF คลิกที่ 

Setting เพ่ือเลือกภาษาที่จะ OCR 

บันทึกทกหนาใหเปน PDF ไฟลเดียว

บันทึกทุกๆ .....หนา ใหเปน 1 ไฟล เชน 1 

หนา/1 ไฟล หรือ 2 หนา/1 ไฟล เปนตน

ต้ังคาโหมดสี 

ต้ังคาโหมด 

Grayscale 

ต้ังคาโหมด 

ขาวดํา 
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o OCR Application – ในกรณีท่ีเครื่องของผูใชลงโปรแกรม OCR มากกวา 1 โปรแกรม สามารถเลือกโปรแกรม 

OCR ท่ีตองการได แตถาไมมีก็เลือกคาเร่ิมตนคือ FineReader ไดเลย  

o คลิกท่ีปุม Configure ดานหลังหัวขอ OCR Application เพ่ือต้ังคาการ OCR จะไดหนาจอดังภาพ 
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การต้ังคา OCR ทําไดดังน้ี 

o File format – เม่ือสแกนและ OCR เสร็จแลว ตองการบันทึกไฟลท่ีไดในรูปแบบใด  

 
o Paper setting – กําหนดจํานวนหนาในหนึ่งไฟล 

o Generate one file for all pages – บันทึกทุกหนาเปนไฟลเดียวกัน 

o Generate one file every … pages –  บันทึกทุกๆ.....หนา ใหเปนไฟลเดียวกัน 

o Document language – เลือกภาษาท่ีตองการ 

o  การต้ังคาอ่ืนๆ ดูรายละเอียดท่ีหัวขอ 5.2.2 

o  คลิก Apply เพ่ือบันทึกการต้ังคา เสียบกระดาษลงในเคร่ืองสแกนแลวกดปุม Custom 
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5.2.6. สแกนเพ่ือส่ังพิมพ (Copy utility) 

หัวขอน้ีคือเม่ือสแกนเสร็จ ระบบจะพิมพภาพท่ีสแกนออกเคร่ืองพิมพท่ีกําหนดไวทันที 

o เลือก Copy utility จะไดหนาจอตามภาพ 

 

o Printer – เลือกเครื่องพิมพท่ีตองการ 

o Copies – เลือกจํานวนสําเนาท่ีตองการส่ังพิมพ 

o Page size – เลือกขนาดกระดาษ 

o Scan mode – เลือกโหมดสีท่ีตองการ (สี, ระดับสีเทา, ขาวดํา, ออโต) 

o คลิกท่ี Apply จากน้ันใสกระดาษเขาท่ีเคร่ืองสแกนแลวกดปุม Custom เม่ือสแกนเสร็จ

เอกสารท่ีสแกนจะถกูพิมพออกทางเครื่องพิมพท่ีกําหนดไวทันที 

5.2.7. สแกนเพ่ือสงอีเมล (E-mail utility)  
 หัวขอน้ีคือเม่ือสแกนเสร็จแลว ระบบจะเปดโปรแกรมอีเมลท่ีเปน default ของเครื่อง (ใชไดกับ MS 

Outlook หรือ Outlook express เทาน้ัน) ไฟลท่ีไดจากการสแกนจะถูกแนบเปน attached file 

พรอมสงทันที 

o เลือก e-mail utility จะไดหนาจอตามภาพ 
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o เลือกตําแหนงจัดเก็บและต้ังคาอ่ืนๆเหมือนกันการสแกนเปนไฟลภาพ 

o กดปุม Scan บนตัวเคร่ืองเพ่ือสแกน 

o ไฟลท่ีไดจากการสแกนจะเปน Attached file  พรอมสงอีเมลทันที 
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6. การใชงานโปรแกรม BizCard 6 

โปรแกรม BizCard เปนโปรแกรมจัดเก็บและคนหานามบัตร ชวยใหสแกนและจัดเก็บขอมูลในนามบัตร เชน ช่ือ 

ท่ีอยู เบอรโทร ฯลฯ ไดอยางเปนระเบียบ คนหางาย และยังถายโอนขอมูลไปยัง  MS Outlook, Outlook express, PDA, 

Palm, ฯลฯ สามารถอานตัวอักษรไดถึง 21 ภาษา ไดแก ดัช, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาเลี่ยน, ญ่ีปุน, โปรตุเกส, จีนตัว

เต็ม, จีนตัวยอ, สเปน, รัสเซีย, โปแลนด, สวีเดน, สโลวาเกยี, ตุรก,ี นอรเวย, ฮังกาเรียน, เดนนิช, เชค, กรีกและ ฟนแลนด  

เปดโปรแกรมโดยไปที่ Start program Business card recognition software  Business card 

recognition software  

 

6.1. การสราง/เปด Database 

6.1.1. การสราง Database 

• ไปท่ี File  New แลวจึงเลือกตําแหนงจัดเก็บและต้ังชื่อห็ฐานขอมูล 
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6.1.2. การเปด Database ท่ีมีอยูแลว 

• ไปท่ี File  open เลือกตําแหนงจัดเก็บและฐานขอมูลท่ีตองการ 

• โปรแกรม Bizcard 6 เปดฐนขอมูลใชไดครั้งละ 1 ไฟลเทาน้ัน 

6.2. การเพิ่มนามบัตรเขาสูโปรแกรม 

6.2.1. การสแกนนามบตัรผานโปรแกรม 

• เลือกสแกนเนอรท่ีใช โดยไปท่ี File  select scan แลวเลือก Plustek OptiCard821 

                      

• เลือกภาษาท่ีตองการ หากเปนภาษาอังกฤษอยูแลวไมตองเลือกเพราะ default คือ 

ภาษาอังกฤษ สวนภาษาไทยไมสามารถอานได แตพิมพเพ่ิมเขาไปเองได 
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• ใสนามบัตรเขาไปในเครื่องสแกนเนอร จากน้ันคลิกปุมสแกนในโปรแกรมตามภาพ  

                

• รอจนสแกนเสร็จ หนาจอการแกไขขอมูลนามบัตรจะแสดงข้ึนมา ตามภาพ 

 

• ในกรณีท่ีโปรแกรมอานตัวอักษรผิดพลาด สามารถพิมพใหมเขาไปเองได แม

โปรแกรมจะไมสามารถอานอักษรภาษาไทยได แตก็พิมพเขาไปใหมได 
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• หากตองการใหโปรแกรมอานขอมูลใหมบางสวน ทําไดโดยใชเมาสชี้ท่ีภาพนามบัตรในตําแหนงท่ีตองการ เชน 

ชื่อ แลวลากใหคลุมขอความน้ันๆจนเห็นเปนกรอบสี่เหลี่ยม คลกิคางไวแลวลากไปยงัชองท่ีตองการในโปรแกรม 

โปรแกรมจะบันทึกการเปลีย่นแปลงท้ังหมดอัตโนมัติโดยไมตองกดบันทึกแตอยางใด 

 

• กรณีท่ีนามบัตรมีสองหนา ใหใสนามบัตรเขาไปในเครื่องสแกน จากน้ันคลิกปุมสแกน

นามบัตรดานหลัง ตามภาพแลวคลิก Scan สําหรับนามบัตรดานหลังระบบจะไม

อานตัวอักษรให 

 

 

ภาพขยายจุดท่ีเลือก 

ลากเมาสคลุมใหคลุมขอความท่ีตองการ 

เชน ชื่อ คลิกคางไว แลวลากไปยังชองชื่อ 

1 2 

คลิกท่ี Back เพ่ือดู

นามบัตรดานหลัง 

คลิกท่ี Front เพ่ือดู

นามบัตรดานหนา
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• หากสแกนนามบัตรดานหลังแลวไมดี ใหคลิกเมาสขวาท่ีภาพแลวเลือก Delete 

back of card จากน้ันสแกนนามบัตรดานหลังใหมอีกคร้ัง 

 

6.2.2. การนําเขารูปภาพนามบัตรเขาสูโปรแกรม 

• ใหสแกนภาพนามบัตรเก็บไวในโฟลเดอร จากน้ันไปท่ี ไปท่ี File Import card 

image and recognize ตามภาพ 

 

6.2.3. การสรางนามบัตรใหมโดยไมมีรูปภาพ 

• ไปท่ี  Card Type new card โปรแกรมจะสรางหนาจอรายชื่อวางๆให สามารถ

กรอกขอมูลไดเอง 
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6.3. การแกไขขอมูลนามบัตร 

• คลิกท่ี tab edit แลวแกไขขอมูลตามตองการ 

 

 

6.4. การจัดกลุมนามบัตร (Category) 

นามบัตรแตละใบสามารถกําหนดประเภทไดมากกวา 1 ประเภท หากตองการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงรายการ Category    

ก็สามารถทําได โดยการคลิกท่ี Edit Category จะข้ึนตามภาพ 

• เลือกปุม Category  จะไดหนาจอ Set Category ข้ึนมา เลือกกลุมท่ีตองการ 

• หากตองการสรางใหมใหคลิกท่ี Edit 

• ใสชื่อ Category ท่ีตองการแลวคลิกท่ี Add แลวคลิกท่ี OK 

• เม่ือเลือกแลว Category ท่ีเลือกจะปรากฏในชอง Category ตามภาพ 

 
 
 

 

Tab edit 

1

2 
3 

4 
5 
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6.5. การคนหาและเรียกดูนามบัตร 

ทําไดสองแบบคือ 

6.5.1. แบบรวดเร็ว ใสขอความท่ีตองการคนหาในชองตามภาพ ผลการคนหาจะอยูดานขาง 

 

6.5.2. แบบมีเงื่อนไข  หากตองการคนหาแบบมีเงื่อนไข ใหคลิกท่ี  จะไดหนาจอตามภาพ ใส

คําคนหาแลวคลิก OK 

 

 

 

1

2
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6.6. การสั่งพมิพภาพนามบัตร, ปายติดซองจดหมาย 

• ไปที่ File Print จะไดหนาจอ Print 

• เลือกรูปแบบ label ท่ีตองการ ตั้งคาเครื่องพิมพท่ี Setting จากน้ันสั่ง Print 

 

6.7. การ Import ขอมูลจากโปรแกรมอื่น 

• ไปที่ File  Import Vcard file กรณีตองการนําเขารายชื่อจากไฟล vcard 

• ไปที่ File  Import csv file กรณีตองการนําเขารายช่ือจากไฟล csv  

• เลือกไฟลท่ีตองการ 

• เนื่องจาก csv จากแตละแหลงจะมีรูปแบบที่ไมเหมือนกัน ดังน้ันจึงตองเลือกวาไฟล

รายช่ือท่ีเปน csv น้ัน มาจากแหลงขอมูลประเภทใด ตามภาพ จากนั้นคลิก OK 

• รายช่ือจากไฟลจะเขามาใน Bizcard โดยอัตโนมัติ 
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6.8. การ Export ขอมูลเปนไฟล 
• ไปที่ File Export to file 

• เลือกโปรแกรมปลายทางตามภาพ คลิก Save เพ่ือบันทึกไฟล 

 

6.9. การเช่ือมตอขอมูลไปยัง Outlook 

• เลือกนามบัตรท่ีตองการ 

• ไปที่ file sync with เลือก Microsoft Outlook 
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7. การใชงานโปรแกรม ABBYY FineReader 

โปรแกรมแปลงไฟลภาพเอกสารใหเปนไฟลท่ีแกไขไดเชน Word, Excel โดยท่ีไมตองพิมพใหม  

7.1. เปดโปรแกรม ABBYY FineReader Sprint Plus 

7.2. จะปรากฏหนาจอหลัก ตามภาพ 

 

7.3. ถาตองการสแกนใหคลิกท่ีไอคอน Scan&Read แตหากมีไฟลอยูแลวก็ใหเลือกท่ี Open Image 

7.4. เม่ือไฟลภาพเขามาในโปรแกรมแลว ใหคลกิท่ีไอคอน Red all โปรแกรมจะแปลงไฟลภาพใหเปนไฟลท่ี

พรอมแกไขไดตามภาพ 

 
7.5. คลิกท่ีไอคอนสุดทายเพ่ือเลือกวาตองการบันทึกไฟล OCR ท่ีไดในรูปแบบ Text file, Word หรือ Excel 
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8. การใชงานโปรแกรม Presto PageManager 

Presto PageManager เปนโปรแกรมที่ใชในการจัดเก็บเอกสาร จัดเรียงลําดับหนา เปดและแปลงไฟลไปเปนรูปแบบอ่ืน

ไดงาย และพรีวิวไดโดยไมตองเปดโปรแกรมสําหรับไฟลน้ันๆ มีคุณสมบัติหลักๆดังน้ี 

8.1. เปดหรือแปลงไฟลท่ีมีใหอยูในรูปแบบอ่ืนๆเชน pdf ได โดยการคลิกและลากเทาน้ัน 

8.2. สามารถพรีวิวไฟลไดโดยไมตองเปดโปรแกรมสําหรับไฟลน้ันๆข้ึนมา รองรับ - BMP, PCX, PCD, 

TIFF, TIFF (Multi-page), JPEG, PICT, PSD, WMF, PPS, PPT, XLS, DOC, Microsoft Visio, TXT, 
HTML, PDF, TAG, PNG, GIF.  

8.3. สามารถพรีวิวไฟล audio หรือไฟล video ในลักษณะThumbnail รองรับไฟล MPEG, AVI, MIDI, 

MP3, WAV. 

8.4. สามารถจัดรูปเลมเอกสารไดโดยการรวมไฟลท่ีตองการไวใน Thumnail เดียวกัน จัดเรียงหนาไดตาม

ตองการ พรีวิวแตละหนาดูได แมวาไฟลเหลาน้ันจะตางรูปแบบกันก็ตาม 

8.5. เพ่ิมโนตหรือขอความสําคัญตางๆลงในเอกสารได เชน ขอความ, โนตแบบโพสตอิท, ตราประทับ, ไฮไลท, 

เสนตรง, ฯลฯ โดยไมทําใหตนฉบับเปลี่ยนแปลง  

8.6. ปรับ/แกไขภาพได เชน ครอบตัด, หมุน, เอียง, ปรับสี, ความมืดสวาง,ฯลฯ 

8.1. หนาจอการใชงาน 

 
หนาจอหลัก 

1.       Tree View Window – แสดงโฟลเดอรท่ีมีในเครื่อง ลักษณะการทํางานคลาย Explorer 

2.       Display Area – สวนแสดงภาพพรีวิวของแตละไฟล 

3.       Menu Bar – เมนูการใชงาน 

4.       Command Toolbar – คําสั่งท่ีใชบอยๆ 
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Acquire Image Data เลือกสแกนเนอรท่ีจะใชสแกน 

 

Save As บันทึกเปนไฟลใหม 

 

Save as PDF บันทึกเปนไฟล PDF 

 

Export to Presto! Wrapper บันทึกเปนรูปแบบ Presto! Wrapper (.exe)  

 

Find คนหา 

 

Zoom In ขยายภาพหรือ thumbnail  

  Zoom Out ลดภาพหรือ thumbnail 

 

Stack / Unstack รวมไฟลท่ีเลือกใหอยูในไอคอนเดียวกัน เหมาะสําหรับการจัดเลม

เอกสาร คลิกท่ี  เพ่ือแยกไฟล 

 

Thumbnail View ดูในแบบ Thumbnail 

 

Page View ดูแบบเต็มหนา 

 

OCR View แสดงตัวอักษรในไฟลท่ีผานการอาน OCR แลว 

 

Preferences เปลี่ยนการต้ังคาการบีบอัดไฟล JPEG, ภาษา OCRs, document 

viewing options, และตั้งคาการล็อคอิน 

 

Link to NewSoft Website เขาสูเวบของ Newsoft 

 

5.       Application Bar – แถบโปรแกรม คุณสามารถเปดไฟลตางๆไดงายๆ เพียงแคคลิกท่ีไฟลใน Display area 

แลวลากมายังไอคอนโปรแกรมทีตองการ  

6.       Presto! Scan Buttons – คําสั่งสแกนทีส่ามารถเลือกไดวาเม่ือสแกนแลวใหสงไปเปดดวยโปรแกรมใด เชน 

สแกนแลวสงไปยัง PDF, OCR, pagemanager หรือ paint  

7.       Status Bar – แถบแสดงสถานะ 

8.       Trash Can – ลบไฟล 

8.2. การดูไฟล 

• คลิกท่ี  เพ่ือแสดงแบบ Thumbnail view ซึ่งขนาดของ Thumbnail สามารถปรับยอ-ขยาย ไดโดยการ

คลิกท่ีไอคอน  
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กรณีท่ีตองการจัดเรียง Thumbnail view ในเงื่อนไขอ่ืนๆ ใหเลือกจากเมนู View เลือก Sort เลือก Name, 

Type, Size, Author, Date หรือ Keyword เพ่ือจัดเรียง Thumbnail view ตามเงื่อนไขที่ตองการ  

 

• คลิกท่ี  เพ่ือแสดงแบบ Page view หรือเต็มหนา 

 

• คลิกท่ี  เพ่ือแสดงไฟลในลักษณะไฟล text 

• คลิกท่ีสัญลกัษณท่ีดานลางของแตละไฟล เพ่ือแสดงขอมูลเกี่ยวกับไฟลน้ัน  
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- แสดงวาไฟลน้ันมีไฟล Audio แนบอยูดวย ดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนนี้เพ่ือเลนไฟล Audio 

- แสดงวามีหมายเหตุหรือคําอธิบายประกอบอยูในไฟลน้ีดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนน้ีเพ่ือแสดงคําอธิบาย

ประกอบ 

- ถาไฟลน้ีผานขบวนการอาน OCR มาแลว จะมีไอคอนน้ีปรากฏข้ึนดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนน้ีเพ่ือแสดงใน

รูปแบบ Text 

- แสดงวา Thumbnail น้ีไดมีหลายไฟลรวมกันอยู (สําหรับการสแกนเอกสารท่ีเปนชุดและรวมไฟลไวเพ่ือจัด

รูปเลม) ดับเบิ้ลคลิกเพ่ือแยกไฟลออกจากกัน 

-  ถาไฟลน้ันมีไฟล video หรือ audio ใหคลิกท่ีไอคอนนี้เพ่ือเลนหรือหยุด 

8.3. การเปดไฟล 
• เลือกไฟลท่ีตองการ (1) แลวคลกิคางไว 

• ลากไปท่ีไอคอนโปรแกรมท่ีตองการ (2) 

 
• ไฟลจะถูกเปดดวยโปรแกรมเลือกข้ึนมาทันที  

 
 
 

1

2

3
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8.4. การสแกนดวย PageManager 

• การสแกนดวย Presto Scan Button 

- เลือกสแกนเนอรท่ีใช โดยไปท่ี File  Select source  เลือกสแกนเนอรท่ีใช 

- ใสเอกสารที่ตองการสแกนไปท่ีเครื่องสแกน 

- คลิกเลือกการสแกนท่ีตองการดังภาพ 

 

 

 

 

• การสแกนดวยไอคอนสแกนบน Command toolbar 

- เลือกสแกนเนอรท่ีใช โดยไปท่ี File  Select source  เลือกสแกนเนอรท่ีใช 

- ใสเอกสารที่ตองการสแกนไปท่ีเครื่องสแกน 

- คลิกท่ี  บน Command tool  

• การต้ังคาการสแกน 

- ไปท่ีเมนู tool  scan setting 

- จะมีหนาจอ scan setting ข้ึนมาตามภาพ 

 
 

- เลือกต้ังคาตามตองการ แลวคลิกท่ี OK  

สแกนเขา 

PageManager 

สแกนไปยัง Wordpad สแกนไปยัง Paint 

สแกน PDF 

สแกน OCR 
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8.5. การรวมไฟล หรือการรวมเลมเอกสาร 

• คลิกเลือกไฟลท่ีตองการแลวลากไปรวมกันไวในไฟลเดียวกัน (ลาก 2,3,4,5 ไปวางรวมกันท่ี 1)  

 

 

 

• เม่ือรวมแลวจะเปนดังภาพ จากภาพจะเห็นไวไฟลใน Thumbnail น้ีมีท้ังหมด 5 ไฟล 

 

• ดับเบิ้ลคลิกท่ี thumbnail น้ีเพ่ือดูวามีไฟลอะไรอยูในน้ีบาง 

1 

2 3 4 5
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• คลิกท่ีเลขหนาเพ่ือดูวาแตละหนาเปนไฟลอะไร สามารถคลกิหนาท่ีตองการแลวลากเพ่ือจัดเรียงหนาเอกสารได 

• บันทึกเปนไฟลตามตองการ 

• ถาตองการแยกไฟลออกใหคลิกขวาท่ี thumbnail เลือก Unstack  

- ถาตองการแยกไฟลท้ังหมดเลือก all pages  

- ถาตองการแยกเพียงหนาปจจุบันเลือก current page 

 
 
 
 
 

8.6. การคนหาเอกสาร 

คลิกท่ีไอคอนรูปแวนขยายตามภาพ 

 

จะไดเมนูการคนหาดังน้ี 

 

1
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1- ใสคําท่ีตองการคนหา 

2- ใสเงื่อนไขท่ีตองการคนหา จากนั้นคลิกท่ีปุม Search Now 

3- ผลการคนหาจะแสดงออกมาท่ีหมายเลข 3 และจะแสดงภาพตัวอยางท่ีกรอบดานขางขวา 

4- หากตองการเปดไฟลน้ัน ใหคลิกไปท่ี Go to 
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9. FAQ 
 

1. จะติดต้ังสแกนเนอรอยางไร ติดต้ังยากหรือไม?  

ตอบ  การติดตั้ง S601ไมยากเลย เพียงแคเสียบสายสแกนเนอรเขาท่ีพอรต USB วินโดวจะข้ึนหนาจอวา Found 

new hardware ใหทําตามข้ันตอนที่ข้ึนในหนาจอจนเสร็จเรียบรอยใหคลกิท่ี Finish  

2. ฉันจะหาไดรเวอรการติดต้ังไดจากที่ไหน เม่ือ Installation wizard ปรากฏขึ้นมา?  

ตอบ สามารถหาไดจากแผนซีดีไดรเวอรท่ีแนบไปใหในกลอง  

3. การ Calibration คืออะไร และทําไมตองทําการ Calibration?  

ตอบ การ Calibration จะเปนการปรับคา contrast และ brightness ของสแกนเนอร เพ่ือใหผลของการสแกน

อานตัวอักษรหรือ OCR ทําไดดียิ่งข้ึน ดังน้ันกอนเริ่มทําการสแกนนามบัตร ควรทําการ Calibration กอนเสมอ 

แตจะทําเพียงครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากที่ไดติดต้ังสแกนเนอรแลว แตในกรณีท่ีสกนแลวสีเพ้ียนใหทําการ 

Calibrate อีกครั้ง 

4. หากฉันตองการทํา Calibration ภายหลังตองทําอยางไร?  

ตอบ คุณสามารถทําการ Calibration ในภายหลังไดหากลืมทําในคร้ังแรกหรือเห็นวาผลการสแกนเริมผิดปกติ 

โดยการคลิกเมาสขวาท่ีไอคอน DigiScan ตรงมุมลางซาย เลือกเมนู Calibrate ใหคุณใสแผน Calibrate ท่ีแนบ

มาในกลองแลวคลิก OK ในกลองขอความท่ีปรากฏข้ึนท่ีหนาจอ หากคุณทําแผน Calibration คุณสามารถใช

กระดาษขาวแทนได แตอาจทําไดไมดีเทาแผน Calibration ของจริง  

5. การสแกน OCR คืออะไร? 

ตอบ OCR ยอมาจาก Optical Character Recognition เปนเทคโนโลยีท่ีจะชวยแปลงไฟลภาพท่ีไดจากการ

สแกนใหอยูในรูปของ Word หรือ Excel ไดทันที โดยไมตองมาน่ังพิมพใหมใหเสียเวลา และสามารถแกไข

ขอความเพ่ิมเติมเองไดทุกเม่ือ เหมาะสําหรับการสแกนจดหมายหรือเอกสารท่ีมีตัวอักษรมากๆ 

6. BizCard สามารถอานตัวอักษร (OCR) นามบัตรไดกี่ภาษา? 

ตอบ ได 21 ภาษา ไดแก – ดัช, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาเลี่ยน, ญ่ีปุน, โปรตุเกส, จีนตัวเต็ม, จีนตัวยอ, 

สเปน, รัสเซยี, โปแลนด, สวีเดน, สโลวาเกยี, ตุรกี, นอรเวย, ฮังกาเรียน, เดนนิช, เชค, กรกี, ฟนแลนด 

7. BizCard สามารถสแกน OCR ไทยไดหรือไม?  

ตอบ โปรแกรมจะไมสามารถอานภาษาไทยได แตคุณสามารถแกไขใสขอความภาษาไทยเองได สําหรับ

นามบัตรท่ีมีทั้งไทยและอังกฤษ โปรแกรมจะอานเฉพาะอังกฤษและตัวเลข  
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8. ถาตองการเลือกนามบัตรมากกวา 1 ใบในครั้งเดียวกัน ตองทําอยางไร?  
ตอบ  คลิกท่ีนามบัตรใบใดใบหน่ึงกอน จากน้ันกด Shift หรือ Ctrl คางไวแลวเลือกนามบัตรใบอ่ืนท่ีตองการ 

9. ทําไมถึงมีกรอบส่ีเหล่ียมปรากฏบนนามบัตรเม่ือสแกนเสร็จแลว?  

ตอบ กรอบสี่เหลี่ยมสีมวงเปนกรอบที่ซอฟแวรสรางข้ึนซ่ึงจะไมเกิดข้ึนในภาพนามบัตรจริงๆ เพ่ือกําหนดขอบเขต

ในการสแกน OCR เม่ือเสร็จสิ้นขบวนการแลว ตัวอักษรที่อยูในแตละกรอบ จะถกูนําไปใสในชองขอความดานบน  

10. ทําไมถึงมีชอง Verified บน 'Edit' view?  

ตอบ  การสแกน OCR ไมสามารถสแกนไดถูกตอง 100% ไมวาจะเปนภาษาใดก็ตาม ดังน้ันหากคุณตองการรูวา

นามบัตรใบใดท่ีคุณตรวจสอบแลว ใหคลกิ  หนาหัวขอ 'verified'  

11. ฉันรูสึกไมพอใจกับผลการสแกน OCR ที่ได ฉันควรทําอยางไร?  

ตอบ ขอแนะนําใหคุณสแกนดวยความละเอียด 600 Dpi เพราะหากภาพท่ีสแกนชัดข้ึน ผลการอานตัวอักษรก็จะ

ดีข้ึนดวย อีกวิธีหน่ึงคือคุณสามารถ Re-process นามบัตรอีกครั้งดวยการเลือก 'Process English cards', 

'Process English/Chinese cards', 'Process European cards' จากเมนู OCR  

12. ทําไมนามบัตรที่สแกนถึงไมสามารถสแกน OCR ได?  

ตอบ  

1. BizCard อาจไมรองรับภาษาน้ัน หรือ ภาพท่ีสแกนไปอาจไมชัด หรือ อาจเกิด error ขณะสแกน เปนตน 

2. ความละเอียดอาจนอยเกินไป ควรปรับความละเอียดเปน 400 หรือ 600 dpi เพ่ือใหความละเอียดมากข้ึน 

และอาจปรับเปนสแกนในโหมดขาวดําดวยก็ได 

3. ในกรณีท่ีนามบัตรเกา พ้ืนนามบัตรอาจมีคราบสกปรก ใหใชยางลบทําความสะอาดคราบสกปรกกอนสแกน 

เพ่ือใหผลการสแกนดีข้ึน 

4. ในกรณีท่ีนามบัตรมีตัวอักษรสีออนๆ หรือ นามบัตรท่ีตัวอักษรสีใกลเคียงกับสีพ้ืนของนามบัตร หรือหากทํา

ตามวิธีขางตนแลวยังไมสามารถสแกน OCR ได ขอแนะนําใหสแกนเปนภาพเก็บไวกอน แลวใชโปรแกรม

ปรับภาพใหมีความคมชัดมากข้ึนจากน้ันคอย import เขาไปในโปรแกรม 

10. Contact us 

บริษัท แวค รีเสิรช จํากัด 9 ซ.ลาดพราววังหิน 33 ถ.ลาดพราววังหิน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230 

โทร. 02-5303809-10, 02-5381038, 02-5399352 แฟกซ. 02-5383098 

อีเมล. Sales@wacinfotech.com 

Website : www.wacinfotech.com  


