
ระบบจัดเกบ็เอกสารอิเล็กทรอนิกส์



•เพื่อลดการใชก้ระดาษ
•เพื่อการท างานกบัเอกสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 
•เพื่อสิ่งแวดลอ้มที่ดใีนอนาคต
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การน าเขา้ขอ้มลู การจดัการขอ้มลู การสง่ออกและจดัเก็บ

◼การรกัษาความปลอดภยัและการตรวจสอบ

◼ เปิดใหบ้รกิารช่องทาง ทางอิเล็กทรอนิกส์

◼หลากหลายประเภทในไฟลเ์ดียวกนั

◼ เวอรช์ัน่ของเอกสาร

◼วงจรและการไหลของไฟล์

◼การแปลงประเภทไฟล์

◼ มีความสมัพนัธข์องไฟล์

◼จดัเก็บคณุสมบติัของไฟล์

อพัโหลดจาก
เว็บไซด์

แสกนภาพ ซีดีรอมจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซด์

การจดัเก็บ

◼การคน้หา

◼ โครงสรา้งไฟลเดอร์

◼ดเูอกสาร

◼รองรบัการระบหุมายเหต ุ
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◼ แสกนภาพ (Scanned Image) สามารถน าเอกสารเขา้ระบบโดยการแสกนผ่าน

โปรแกรมแสกนโดยเครือ่งแสกนเนอร ์รองรบัการแสกนเป็นไฟลร์ปูภาพ หรอื

ประเภทอ่ืนๆได ้จากนัน้ระบบจะท าการแปลงไฟลภ์าพเอกสาร ใหเ้ป็นไฟล์

ขอ้ความโดยอตัโนมติั (Optical character recognition: OCR) ซ่ึงรองรบัทัง้บารโ์คด้ 

(Barcode) และคิวอารโ์คด้ (QR code) และตวัอกัษรในรปูภาพ เพ่ือประมวลผลและ

จดัเก็บขอ้มลูเขา้ส ูร่ะบบ

◼ อพัโหลดจากเว็บไซด ์(Upload to Website)สามารถน าเอกสารเขา้ระบบโดยการ

อพัโหลดเอกสารเขา้ส ูเ่ว็บไซต ์โดยรองรบัเอกสารไดท้กุประเภท



5

◼ การรกัษาความปลอดภยัและการตรวจสอบ (Security and Audit 

Trails) มีความปลอดภยั สามารถก าหนดสิทธ์ิใหก้บับคุคลในการเขา้ถึงเอกสารได ้

และสามารถตรวจสอบประวติัการใชง้านของเอกสารได้

◼ เปิดใหบ้รกิารช่องทาง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Library Services) มีบรกิารให้

สามารถเรยีกใชง้าน เพ่ือเช่ือมต่อขอ้มลูได้

◼ เวอรช์ัน่ของเอกสาร (Versioning) มีการจดัการเวอรช์ัน่ของเอกสาร ท าให้

สามารถตรวจสอบ หรอืน าเอกสารเกา่กลบัมาใชง้านใหมไ่ด้

◼ วงจรและการไหลของไฟล ์(Lifecycles and Workflows) รองรบัการเดิน

เอกสารตามการท างานขององคก์ร สามารถตรวจสอบไดว่้าเอกสารอย ูท่ี่ใคร และมีการ

ท าอะไรกบัเอกสารบา้ง
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◼หลากหลายประเภทในไฟลเ์ดียวกนั (Multiple File Types)สามารถรวม

เอกสารหลากหลายประเภทในไฟลเ์ดียวกนั เพ่ือง่ายต่อการสง่ต่อใหก้บัผ ูอ่ื้น

◼ การแปลงประเภทไฟล ์(Transformations) สามารถแปลงไฟล ์จากไมโคร

ซอรฟ์ออฟฟิซ (MS Office) แปลงเป็นไฟล ์พีดีเอฟ (.pdf) หรอืแปลงไฟล ์จากภาพวาด

ประเภท ดรอวอ้ิง (.dwg) แปลงเป็นไฟล ์พีดีเอฟ (.pdf) เพ่ือความสะดวกในการใชง้าน

◼ มีความสมัพนัธข์องไฟล ์(Relations)สามารถตราจสอบความสมัพนัธข์อง

เอกสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัได้

◼จดัเก็บคณุสมบติัของไฟล์ (Properties) สามารถจดัเก็บขอ้มลูคณุสมบติั

บางอยา่งท่ีเป็นสาระส าคญัใหก้บัเอกสาร เพ่ือใชท้ าสารบญัขอ้มลู เพ่ือง่ายต่อการคน้หา
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◼ การคน้หา (Searching) สามารถคน้หาเอกสารไดแ้บบง่าย หรอืสามารถ

คน้หาแบบขัน้สงู โดยกรอกขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือท าการกรองขอ้มลู เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู

ท่ีถกูตอ้ง รวดเรว็และตรงตามความตอ้งการมากท่ีสดุ

◼ โครงสรา้งไฟลเดอรเ์อกสาร (Folder Structure) สามารถจดัการ 

โยกยา้ยหรอืก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มลู จดัเก็บเอกสารลงโฟลเดอรต์าม

โครงสรา้งของหน่วยงาน หรอือ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดได้

◼ ดเูอกสาร (Viewer) สามารถเปิดดเูอกสารบางประเภทบนหนา้จอของระบบ

ได ้เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ ไม่ตอ้งติดตัง้แอปพลิเคชัน่อ่ืนเพ่ิมเติม

◼ รองรบัการระบหุมายเหต ุ (Annotate) สามารถระบหุมายเหตโุดยใส่

ขอ้ความ หรอืเครือ่งหมายสี่เหลีย่ม เครือ่งหมายวงกลมลงในไฟลเ์อกสารภาพได ้

โดยไม่ตอ้งปรบัแต่งรปูภาพ เพ่ือสามารถสง่ต่อใหผ้ ูอ่ื้นแกไ้ขขอ้มลูยงัต าแหน่งท่ี

ระบไุด้
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◼ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) สามารถสง่ไฟลไ์ปใหผ้ ูอ่ื้นทางจดหมายอิเล็ก

ทอนิกสไ์ด้

◼ ซีดีรอม (CD-ROM) สามารถบนัทึกขอ้มลูเป็นไฟลล์งในซีดีรอม หรอืไดฟ์อ่ืนๆได้

◼ เว็บไซด์ (Website) สามารถแสดงไฟลบ์นเว็บไซด์ เพ่ือสะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มลู

◼ การยา้ยและจดัเก็บแบบถาวร (Archival / Storage) สามารถก าหนดวนัท่ี

หมดอาย ุ(Expire date) ใหก้บัเอกสารได ้โดยจะมีการยา้ยเอกสารตามวนัท่ีหมดอาย ุไป

ไวท่ี้จดัเก็บอ่ืน ส าหรบัเอกสารท่ีหมดอาย ุสามารถน าเอกสารกลบัคืนมาได้ (restore)

แต่จะมีอายใุนการเกบ็ไวต้ามท่ีผ ูใ้ชก้ าหนด และ ระบบรองรบัการก าหนดวนัท่ีหมดอาย ุ

ได ้จากไฟลป์ระเภทเอ็กเซลล ์(MS Excel) ท่ีทางผ ูใ้ชร้ะบมุา
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อพัโหลด ดาวน์โหลด การท างานร่วมกนั การจดัการข้อมูล ความปลอดภัย

ค้นหาตั้งค่าและจัดการระบบ การบูรณาการรายงาน
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อพัโหลด

การอพัโหลดขัน้สงู รองรบัหลายรปูแบบ

การจดัการโฟลเดอร์

ง่ายต่อการเคลื่อนยา้ยไฟล์

อพัโหลดครั้งละไฟล,์ อพัโหลดครั้งละหลาย

ไฟล ์หรือ อพัโหลดแบบโฟลเดอร ์และสามารถ

อพัโหลดไฟลข์นาดใหญ่มากๆแบบตอ่เนือ่งได้

สามารถเก็บไฟล ์วีดโีอ ไฟลเ์อกสาร ไฟล์

รปูภาพ และไฟลป์ระเภทอ่ืนๆไดห้ลายรปูแบบ

สามารถสรา้งโฟลเดอร ์หรือ โฟลเดอร์

ย่อย เพื่อแยกการเก็บเอกสารได ้รวมถึง

ก าหนดสทิธ์ิการเขา้ถึงได้

สามารถท าการลากไฟลจ์ากเคร่ือง

คอมพิวเตอรเ์ขา้สูร่ะบบไดโ้ดยตรงดว้ยวิธี 

ลากและวาง (drag and drop)

การท าเวอรช์ัน่ของเอกสาร
อพัโหลดไฟลช์ือ่เดมิ ที่โฟลเดอรเ์ดมิ ระบบจะ

ท าการทบัซอ้นเวอรช์ัน่ล าดบัของเอกสารให ้

(Version) และแสดงเวอรช์ชัน่ลา่สดุใหก้บัผูใ้ช ้
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ดาวนโ์หลด

การดาวนโ์หลดขัน้สงู สง่ออกทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์

ง่ายต่อการเคลื่อนยา้ยไฟล์

สามารถสง่ไฟลอ์อกจากระบบ โดย

สง่ไปยงั จดหมายอิเล็กทรอนกิส ์(e-
mail) ไดโ้ดยตรง

ดาวนโ์หลดครั้งละไฟล,์ ดาวนโ์หลดครั้ง

ละหลายไฟล ์หรือดาวนโ์หลดแบบ

โฟลเดอร ์และสามารถดาวนโ์หลดไฟล์

ขนาดใหญ่มากๆแบบตอ่เนือ่งได้

สามารถท าการลากไฟลจ์ากระบบสูเ่คร่ือง

คอมพิวเตอรข์องผูใ้ชเ้ขา้ไดโ้ดยตรง ดว้ย

วิธีลากแลว้วาง (drag and drop)
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การท างานรว่มกนั

การแบ่งปันแบบกล ุม่
สามารถท าการสรา้งกลุม่การแชร์

ขอ้มลูส าหรับเอกสารได้

การพดูคยุ

การแจง้เตือน

สามารถท าการพดูคยุผา่นระบบ (Chat) 
เพื่อคยุกนัในระบบได้

สามารถตัง้ค่าระบบแจง้เตอืนเอกสาร

เมือ่เอกสารหมดอายไุด้
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การจดัการขอ้มลู

สรา้งโฟลเดอร์
คดัลอกซ ้าไฟลห์รอืโฟลเดอร์

เปลี่ยนช่ือไฟลห์รอื

โฟลเดอร์ คดัลอกไฟลห์รอืโฟลเดอร์

ยา้ยไฟลห์รอืโฟลเดอร์

สรา้งโฟลเดอรใ์นระบบได้
ท าการคดัลอกซ า้และโฟลเดอรใ์ห้

อยู่ในที่เดมิในระบบได้

ท าการเปลี่ยนชือ่ไฟลแ์ละโฟลเดอร์

ในระบบได้

ท าการคดัลอกฟลแ์ละโฟลเดอรใ์น

ระบบได้

ท าการยา้ยไฟลแ์ละโฟลเดอรใ์น

ระบบได้

ลบไฟลห์รอืโฟลเดอร์
ท าการลบไฟลแ์ละโฟลเดอรใ์น

ระบบได้

ดึงขอ้มลูไฟลห์รอืโฟลเดอร์
ท าการเรียกดขูอ้มลูไฟลแ์ละ

โฟลเดอรใ์นระบบได้
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ความปลอดภยั

การตรวจสอบสิทธ์ิ ลงทะเบียน

การเขา้รหสั ระบบป้องกนัไฟล์

ระบบป้องกนัโฟลเดอร์

มรีะบบรหัสผา่นป้องกนัเมือ่ท า

การ ผา่นเขา้สูร่ะบบทกุชอ่งทาง

มรีะบบลงทะเบียนส าหรับสมคัร

เป็น ผูใ้ชง้านระบบ

มรีะบบส าหรับเขา้รหัส (Encrypt 
file) ที่ถกูจดัเก็บไวใ้นระบบแลว้

ระบบป้องกนัส าหรบัการเขา้ถึงไฟล ์โดย

สามารถตัง้ค่าเป็น ผูใ้ช ้หรือ กลุม่ผูใ้ช ้ก็ได ้

ระบบป้องกนัส าหรบัการเขา้ถึง

โฟลเดอร ์โดยสามารถตัง้ค่าเป็น 

ผูใ้ช ้หรือ กลุม่ผูใ้ช ้ก็ได ้

เก็บประวติั
มรีะบบเก็บประวตั ิ(Audit Trail)ส าหรบั
เก็บประวตัติา่ง เชน่ การเขา้ถึงไฟล์ การ

ลบไฟล ์การน าไฟลเ์ขา้ออก เป็นตน้
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ตัง้ค่าและจดัการระบบ

ยืนยนัการลงทะเบียน จดัการขอ้มลูผ ูใ้ช้

จดัการกล ุม่ผ ูใ้ช้ ตัง้ค่าระบบ

ระบบยืนยนัส าหรบัผูใ้ชท้ี่ท าการ 

ลงทะเบียนใชง้านระบบ

ขอ้มลูอ่ืนๆของระบบ

จดัการขอ้มลูผูใ้ช ้

จดัการขอ้มลูกลุม่ผูใ้ช ้ ตัง้ค่าการใชง้านของระบบ

แสดงขอ้มลูสว่นอื่นๆ ของระบบ 

ไดแ้ก ่รายงาน ขนาดของพื้นที่จดัเก็บ 

ขอ้มลูประวตัไิฟล์
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คน้หา

คน้หา ขัน้พ้ืนฐาน
สามารถคน้หาไฟลแ์บบงา่ยได้

คน้หา ขัน้สงู
รองรับการคน้หาไฟล ์โดย

สามารถระบเุงือ่นไขตา่งๆ เพื่อให้

คน้หาขอ้มลูไดถ้กูตอ้งตามความ

ตอ้งการมากที่สดุได ้
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รายงาน

รายงานประวติัการใชง้าน รายงานขอ้มลูไฟล์

รายงานแสดงประวตักิารใชง้าน

ทกุอย่างของระบบ

รายงานขอ้มลูไฟลใ์นระบบ
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รายงานแสดงประวตักิารใชง้านทกุอย่างของระบบ ไดแ้ก่ ประวตักิารใชง้านของผูใ้ช ้ ประวตักิารใช ้

งานของผูด้แูลระบบ ประวตักิารใชง้านของกลุม่ผูใ้ช ้ ประวตักิารใชง้านของไฟลแ์ละโฟลเดอร์

สามารถคน้หาไดโ้ดยกรองจากค าคน้ หรือวนัที่ได ้
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รายงานขอ้มลูไฟลใ์นระบบ แสดงถึงขอ้มลูของไฟลท์ี่น าเขา้ ขนาด เจา้ของ วนัที่น าเขา้ระบบ เวลาที่

ใชใ้นการน าเขา้ระบบ จ านวนครั้งในการดาวนโ์หลด วนัที่หมดอาย ุและสถานะของไฟล์
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การบรูณาการ (FEATURE INTEGRATION)

เช่ือมต่อกบัแผนท่ี การน าเขา้ผา่นการแสกน

แสดงเอกสาร ลายเซ็นตดิ์จิทลั

การไหลของเอกสาร

ระบบสามารถเชือ่มตอ่เอกสาร

กบัแผนที่ได ้

สามารถน าเขา้เอกสารผา่นเคร่ือง 

แสกนเนอรไ์ด้

สามารถคน้หาเอกสารและ

เรียกดเูอกสารได้

สามารถยืนยนัตวับคุคล ในการ

น าเขา้หรือสง่เอกสารไดเ้พื่อเป็น 

การป้องกนัการถกูปลอมแปลง

แกไ้ข หรือดกัอ่านขอ้มลูระหว่างสง่

เอกสารไปยงัผูร้ับ
สามารถสรา้งกระบวนการการ

ไหลของเอกสาร ใหร้องรับ

ขัน้ตอนของหนว่ยงานได้
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• บริษทั บฟัโฟ่ ฮีโร่ จากดั

• เลขที่ 13 ซอย ตากสิน 13 แขวงสาเหร่ เขตธนบรีุ กรงุเทพมหานคร 10160

• Tel : 02-860-8055

• Fax : 02-860-8790

• 081-839-0789 คณุจตุรุงค ์บางตา่ย (โตง้)

• 081-712-1895 คณุจกัรินทร ์แสงสขุ (โอต๊)

• Email : info@buffohero.com
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