
DocuWorks 9.1
โปรแกรมจดัเก็บ & ค้นหาเอกสารดิจติอล สำาหรบัคนไทยเพ่ือประสิทธภิาพในการจดัการเอกสารท่ีดียิง่ขึ้น



ทกุวนัท่ีเปลีย่นแปลง น�ำไปสู่กำร 
เปลีย่นแปลงอนัยิง่ใหญ่ในอนำคต

สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงคุ้นเคยเหมือนกระดำษ โต๊ะท�ำงำนและเครื่องเขียนใกล้ตัว 
ไม่จ�ำเป็นต้องตั้งค่ำท่ียุ่งยำก มีสมำธิกับงำนได้อย่ำงเต็มท่ี 
สำมำรถมองเห็นงำน แบ่งปันกับผู้อื่ นและแบ่งหน้ำท่ีกันได้ 
สำมำรถคงสภำพแวดล้อมเดิมไว้ได้ทุกท่ีทุกเวลำ 
DocuWorks 9.1 ใช้งำนได้สะดวกมำกขึ้น เหมำะกับวิธีท�ำงำนท่ีเปลี่ยนแปลง 
“Business Portal” ส�ำคัญท่ีช่วยสนันสนุนภำระกิจในชีวิตประจ�ำวันของคุณ

หันมำเปลี่ยนวิธีท�ำงำนด้วย DocuWorks 9.1 กัน 
ในแต่ละวันนวัตกรรมมีกำรขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้น 

หันมำใช้ DocuWorks 9.1 กบังำนในชีวติประจ�ำวนั 
และธรุกจิใหม่แห่งนวตักรรม 
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ท�ำให้กำรรวบรวมขอ้มลู กำรแก้ไขเอกสำร

และกำรเช่ือมโยงกบัทีมงำนด�ำเนินไปอย่ำง

รำบรืน่มำกขึ้น “DocuWorks 9.1” ใหม่ท่ี

ววิฒันำกำรมำกขึ้นกวำ่เดิม

รวบรวมและปรบัแต่งขอ้มลูสำาคัญ
ของคณุได้อย่างราบรืน่

“พ้ืนท่ีทำางาน” คือโต๊ะเอกสารแบบ
อเิล็กทรอนิกส์ สำาหรบัคณุท่ีใช้งานได้ทกุท่ี 
สามารถรวบรวมเอกสาร สำาคัญจากคลาวด์
และได้อย่างราบรืน่ และเช่ือมโยง 
เขา้กับอปุกรณ์มือถือเพ่ือให้คณุสามารถ
ทำางาน ต่อเน่ืองท่ีจดุหมายปลายทางหรอืท่ี
บ้านได้

แชรล์ำาดับขัน้ตอนการควบคมุ แล้ว 
เช่่ือมโยงการทำางานด้วยกันเป็นทีม

“แถบเครือ่งมือทำางาน” ท่ีสามารถปรบั
เปล่ียนได้ อย่างอสิระ สรา้งหลายแท๊ปและ
ตัง้ค่ารว่มกัน  ช่วยสนับสนุนการทำางานรว่ม
กันภายในทีม 

แก้ไขเอกสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
ทุ่มเทกับงานได้อย่างเต็มท่ี

“กล่องดินสอ” ท่ีคณุสามารถใช้งานฟังก์ชั่น 
ท่ีใช้บ่อยได้ทันที  หากลงทะเบียนขอ้มลู
กำากับ เช่น แผ่นจดบันทึก  มารก์เกอรเ์อาไว ้
เวลาแก้ไขขอ้มลูจะปรากฏหน้าจอ 
ป็อปอพัขึ้นมาอยู่ใกล้กับเมาส์ ทำาให้คณุ
สามารถ ใช้งานได้ทันที
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ท�ำให้ขัน้ตอนกำรด�ำเนินงำนตัง้แต่รบัเอกสำร สรำ้ง น�ำเสนอและเกบ็บันทึกด�ำเนินไปอย่ำงรำบรืน่ 
คณุสำมำรถใช้งำนขอ้มลูต่ำงๆ และท�ำงำนรว่มกบัผู้อื่นได้ทกุท่ี ทกุเวลำ

“พ้ืนท่ีทำางาน” โต๊ะเอกสารแบบอเิล็กทรอนิกส์ท่ีใช้งานได้ทกุท่ี

DocuWorks ใช้งานได้งา่ย มี “พ้ืนท่ีทำางาน” ซ่ึงเป็นโต๊ะเอกสารแบบอเิล็กทรอนิกส์
สำาหรบัคณุ สามารถรวมเอกสารจากแหล่งต่างๆ เขา้มาอยู่ในสถานท่ีเดียวกันเพ่ือให้
คณุทุ่มเทกับการทำางานได้ นอกจากน้ียังเช่ือมต่อกับคลาวด์* ทำาให้คณุสามารถทำางาน
อย่างต่อเน่ืองภายนอกสำานักงานหรอื ท่ีบ้านได้
*เช่ือมโยงการทำางานกับอปุกรณ์มือถือ

“พ้ืนท่ีทำงาน” ซ่ึงเป็นโต๊ะเอกสาร
แบบอิเล็กทรอนิกสบ์นหน้าจอ PC

เช่ือมต่อเข้าหากัน

รบัคำาสัง่ซ้ือ
เปิด DocuWorks แลว้ตรวจสอบด ูDocuWorks tray สำมำรถเขำ้สู่ 
ขัน้ตอนกำรประเมินรำคำได้ทันที โดยไม่มองขำ้มแฟกซ์ใบสัง่ซ้ือท่ีส่งเขำ้มำ
■ ส่งต่อเอกสารแฟกซ์ท่ีได้รบัไปท่ี DocuWorks โดยตรง …P8

คำารอ้งขอประเมินราคา
รอ้งขอการประเมินราคาโดยแนบเอกสารอา้งองิ 
DocuWorks สามารถรวมเอกสารในรูปแบบท่ีแตกต่างกันให้เป็นหน่ึง
เดียวและส่งเอกสารโดยติดแผ่นจดบันทึกได้
■ รวมและบรหิารจดัการเอกสารอเิลกทรอนิกส์และเอกสารกระดาษให้เป็นหน่ึงเดียวกันั …P6 
■ ส่งแฟกซ์โดยตรงจาก DocuWorks …P8
■ บรหิารรว่มกับไฟล์ PDF ได้อย่างราบรืน่ …P8

รบัส่งเอกสาร1

รวบรวมขอ้มลู
สำมำรถรวบรวมขอ้มลูได้งำ่ย เพียงลำกและปลอ่ยวำงเอกสำร 
ลงใน “พ้ืนท่ีท�ำงำน” ซ่ึงเป็นโต๊ะท�ำงำนส�ำหรบัคณุซ่ึงสำมำรถ
ใช้งำนได้ทกุท่ี
■ พ้ืนท่ีทำางาน …P9

สรา้งใบนำาเสนอ
สรำ้งใบน�ำเสนอบนพ้ืนท่ีท�ำงำนจำกขอ้มลูท่ีรวบรวมมำ “กลอ่ง
ดินสอ” ช่วยท�ำให้งำนคืบหน้ำไปได้มำกยิง่ขึ้น
■ กล่องดินสอ…P9

รวบรวมและปรบัแต่งเอกสาร2

แบ่งความรบัผิดชอบของสมาชิกในทีม 
ให้สมำชิกในทีมช่วยด�ำเนินกำร “แถบเครือ่งมือท�ำงำน” คือแถบเครือ่งมือท่ี
ปรบัแต่งได้ตำมต้องกำร คณุสำมำรถใช้แสดงค�ำสัง่ให้สมำชิกแต่ละคนด�ำเนิน
กำรได้
■ แถบเครือ่งมือทำางาน…P10

ขออนุมัติกับหัวหน้า 
ส่งใบน�ำเสนอท่ีสรำ้งขึ้นหรอืใบประเมินรำคำท่ีได้รบัจำกบรษัิทคู่ค้ำให้กบัหัวหน้ำ 
หัวหน้ำสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรตรวจสอบเน้ือหำไปจนถงึกำรอนมัุติ
■ ตราประทับ  ■ ตราประทับแบบอเิล็กทรอนิกส์/ใบรบัรองแบบดิจทัิล …P10

ทำาให้มองเห็นการทำางานและอนุมัติ3

DocuWorks 9.1 ช่วอำานวยความสะดวกให้กับภาระกิจในชีวติประจำาวนั

แถบเครือ่งมือทำางาน

พ้ืนท่ีทำางาน
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“แถบเครือ่งมือทำางาน” ใช้แบ่งหน้าท่ีการทำางาน

“แถบเครือ่งมือทำางาน” รวมฟังก์ชั่นท่ีใช้งานบ่อยมาจดัวางตำาแหน่ง
เพ่ือให้ สามารถใช้งานได้ทันที คณุสามารถตรวจสอบการเรยีง
ไอคอนตามลำาดับ ขัน้ตอนทำางาน, ตัง้ค่าแถบคำาสัง่ใหม่,กำาหนดวธิี
ดำาเนินงานและขัน้ตอนไวล่้วงหน้า เพ่ือแบ่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบ
ให้กับสมาชิกแต่ละคนได้

“แถบเครือ่งมือ 
ทำางาน” สำาหรบั 
คณุ A

“แถบเครือ่งมือ 
ทำางาน” สำาหรบั 
คณุ B

“แถบเครือ่งมือ 
ทำางาน” สำาหรบั 
คณุ C

นำาเสนอท่ีสำานักงานของลกูค้า 
สำมำรถเรยีกเอกสำรท่ีหัวหน้ำอนมัุติจำกแท็บเลต็
ภำยนอกส�ำนักงำนมำใช้อธบิำยได้
■ เช่ือมโยงการทำางานกับอปุกรณ์มือถือ์ …P11    
■ การเช่ือมโยงบรกิารคลาวด์ …P11

ใช้งานนอกสถานท่ี4

แก้ไขเอกสาร
แก้ไขต�ำแหน่งท่ีลกูค้ำช้ีแนะภำยหลงักลบัมำถงึส�ำนักงำน คณุ
สำมำรถ ตรวจสอบและแก้ไขเอกสำรได้โดยเปรยีบเทียบ
เอกสำรกอ่นและหลงัแก้ไข  
บนหน้ำจอ PC โดยใช้ DocuWorks 
■ เปล่ียนหน้าจอให้เขา้กับวตัถปุระสงค์การใช้งาน …P7
■ เช่ือมโยงกับ Viewer ทำาาให้ตรวจสอบเอกสารได้งา่ย …P7

Saving to a shared server

เก็บบันทึกลงในเซิรฟ์เวอรท่ี์ใช้รว่มกัน 
หำกก�ำหนดคณุลกัษณะของเอกสำรไวใ้นเวลำท่ีเกบ็บันทึก จะ
ท�ำให้ค้นหำและเรยีกใช้งำนใหม่ได้งำ่ยขึ้น รวมทัง้ยังเป็น
แหลง่ขอ้มลูภำยในบรษัิทท่ีมีประสิทธภิำพ
■ กำาหนดคณุลักษณะของเอกสาร DocuWorks, PDF และค้นหา …P11

ตรวจสอบและเก็บบันทึก5

ฟังก์ชั่นตราประทับ

แสดงหน้า
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DocuWorks Desk

DocuWorks ท�ำให้เป็น “โต๊ะท�ำงำนแบบอเิลก็ทรอนิกส์” ท่ีใช้งำนงำ่ย

สำมำรถแสดงภำพโต๊ะท�ำงำนบนหน้ำจอ PC, ตรวจสอบหน้ำปกและควบคมุได้สะดวก 
เป็น “โต๊ะท�ำงำนแบบอเิลก็ทรอนิกส์” ท่ีใช้งำนงำ่ย

แสดง “โต๊ะทำางานแบบอเิล็กทรอนิกส์” บนหน้าจอ PC 

DocuWorks Desk แสดงภำพเอกสำร DocuWorks ท่ีเรยีงกนัเหมือน
เอกสำรกระดำษบนโต๊ะท�ำงำน โดยท่ีคณุสำมำรถแก้ไขแต่ละไฟล์ได้ 
เช่น รวมเขำ้ด้วยกนัหรอืแยกออกจำกกนั

แบ่งปันเอกสารรว่มกันผ่านลิงก์โฟลเดอร์

คณุสำมำรถก�ำหนดลิงกท่ี์จะเช่ือมต่อไปยังโฟลเดอรใ์นระบบเครอืขำ่ย
ได้ในลิงก์โฟลเดอร ์รวมทัง้ค้นหำ ตรวจสอบและแก้ไขเอกสำรท่ีใช้งำน
รว่มกนัจำก DocuWorks Desk ได้ 

แบ่งหน้าจอทำาให้ขัน้ตอนการทำางานดำาเนินไปอย่างราบรืน่

แสดงหน้ำจอบน Desk โดยแบ่งแยกมมุมองออกเป็นส่วนบนกบัส่วน
ลำ่ง เช่น แบ่งแยก 
แหลง่เกบ็ขอ้มลูกบัพ้ืนท่ีท�ำงำนเพ่ือย้ำยหรอืเกบ็เอกสำรได้งำ่ย

 โฟลเดอรส์ำาหรบัจดัเก็บ
 พ้ืนท่ีทำางาน
 ค้นหาจากคีย์เวริด์
 เอกสารขนาดใหญ ่(A2)
 แฟ้ม
 โฟลเดอรใ์ส
 ซอง
 เอกสารท่ีมีรหัสป้องกัน
 เอกสารสแกน
 แถบเครือ่งมือทำางาน

โต๊ะทำางานดัง้เดิมซ่ึงเต็มไปด้วยเอกสาร

XXXXXXXXXX

 
XXXXXXX

XXXXXXXXXX

 
XXXXXXX

 
XXXXXXX

 
XXXXXXX

รวมเอกสารท่ีแตกต่างกันและบรหิารได้พรอ้มกัน

คณุสำมำรถรวมเอกสำรในส�ำนักงำนและบรหิำรจดักำรพรอ้มกนัได้
โดยเพ่ิม  
“โฟลเดอรใ์ส”และ “ซอง”ลงในเอกสำร DocuWorks หรอืเอกสำร PDF 
นอกจำกน้ีคณุยังสำมำรถรวมเอกสำร DocuWorks หลำยฉบับเขำ้ด้วย
กนัโดยแยกแต่ละฉบับได้โดยใช้ “แฟ้ม” 

รวมและบรหิารจดัการเอกสาร 
อเิลกทรอนิกส์และเอกสารกระดาษ 
ให้เป็นหน่ึงเดียวกัน

สำมำรถบรหิำรเอกสำรได้เป็นหน่ึง
เดียวกนั  
หำกแปลงเอกสำรแบบรอเิลกทรอนิกส์
ท่ีสรำ้งขึ้น 
จำกแอพพลิเคช่ันต่ำงๆ หรอืเอกสำร
สแกนให้เป็น DocuWorks 

Excel® Word สแกน

รวมข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว

ย้ายขอ้มลูได้อย่างราบรืน่

จดัการเอกสารกระดาษและเอกสารอเิล็กทรอนิกส์พรอ้มกันได้
DocuWorks คือซอฟต์แวรจ์ดักำรเอกสำรท่ีประกอบด้วยโต๊ะท�ำงำนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ (DocuWorks Desk) ซ่ึงปรำกฏอยู่บนหน้ำจอ PC 

และเครือ่งมือส�ำหรบัเปิดอำ่น/แก้ไขเอกสำท่ีเรยีงกนัอยู่บนนัน้ (DocuWorks Viewer) 
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เสมือนท�ำงำนกบักระดำษแต่จรงิๆ แลว้คือ ท�ำงำนบน 
เอกสำรอเิลก็ทรอนิกส์ ด้วย DocuWorks 

สำมำรถแก้ไขเอกสำรแบบอเิลก็ทรอนิกส์ได้เหมือนกบัเป็นเอกสำรกระดำษ

เปิดดแูละแก้ไขเอกสาร DocuWorks

สำมำรถใช้ DocuWorks Viewer เปิดดเูอกสำร DocuWorks ได้
เหมือนกบัดเูอกสำร 
ซ่ึงถอืในมือ และแก้ไขแต่ละหน้ำได้ เช่น เพ่ิมเติมหรอืลบแผ่นจด
บันทึกออก

สามารถหมนุทิศทางของเอกสารซ่ึงมีแผ่นจดบันทึกอยู่

สำมำรถหมนุทิศทำงแลว้เกบ็บันทึก หรอืแสดงเอกสำรซ่ึงมีแผ่นจด
บันทึกก�ำกบัอยู่ได้ เช่น ขอ้มลูก�ำกบั ขอ้ควำม มำรก์เกอร์

เปล่ียนหน้าจอให้เขา้กับวตัถปุระสงค์การใช้งาน 

นอกจำกแสดงเอกสำรตำมปกติแลว้ ยังแสดง “หน้ำเอกสำรแบบต่อ
เน่ือง” และเลื่อนหน้ำจอขึ้นลงเพ่ือตรวจด ูหรอืแสดง “มมุมองเอกสำร
แยก” เพ่ือเปิดดแูต่ละหน้ำในไฟลเ์ดียวกนัได้ 

เช่ือมโยงกับ Viewer ทำาให้ตรวจสอบเอกสารได้งา่ย 

ควบคมุเอกสำร DocuWorks 2 ฉบับได้พรอ้มกนั เลื่อนหน้ำจอเอกสำร
ด้ำนซ้ำยขวำ 
พรอ้มกนั ท�ำให้ตรวจสอบส่วนท่ีแก้ไขได้โดยงำ่ย

 แถบเครือ่งมือ
 มมุมองขอ้มลู
 ลกูศร
 ขอ้ความ
 ตราประทับ
 มารก์เกอรข์อ้ความ
 กล่องดินสอ
 แผ่นจดบันทึก
 แถบแสดงสถานะ

เต็มหน้าจอ

แถบแสดงสถานะ

เอกสาร

ตัวเรียงลำดับหน้าและเอกสาร

เรียงลำดับเอกสาร

มุมมองเอกสารแยก
ดูในรูปแบบ หน้าต่อเน่ือง

แสดงโพรไฟล์

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

DocuWorks Viewer

ปรบัแต่งหรอืแก้ไขโดยตัด/แปะกระดาษ

เลื่อนหน้ำจอของเอกสำรด้ำนซ้ำยขวำได้พรอ้มกนั
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บรหิารรว่มกับไฟล์ PDF ได้อย่างราบรืน่

ส่งเอกสารแฟกซ์ท่ีได้รบัต่อไปท่ี DocuWorks โดยตรง 

ส่งแฟกซ์ท่ีได้รบัหรอืเอกสำรกระดำษท่ีสแกนด้วยเครือ่งมัลติฟังกช่ั์น 
ของบรษัิท ฟจูฟิิลม์ บิสซิเนส อนิโนเวช่ัน 
ต่อไปยัง DocuWorks บนท่ีนั่งของคณุโดยอตัโนมัติ หำกใช้รว่มกบั 
“DocuWorks Tray 2”* ท่ีรบัส่งเอกสำรได้เหมือนเอกสำรกระดำษบน
ถำด จะสำมำรถมองเห็นกำรรบัเอกสำรได้
*: ซอฟต์แวรท่ี์แยกจ�ำหน่ำย

ส่งแฟกซ์โดยตรงจาก DocuWorks 

สำมำรถส่งแฟกซ์ได้โดยตรงจำก DocuWorks Desk จงึช่วยลด
ปรมิำณกำรพิมพ์เอกสำรแฟกซ์ท่ีได้รบัเพ่ือส่งต่อ และช่วยลดภำระกำร
เดินทำงไปพิมพ์จำกเครือ่ง 
มัลติฟังกช่ั์น

เครื่องมัลติ�งก์ชั่น

• ย้ายเอกสารโดยลากไปที่ DocuWorks Desk
• เก็บเอกสารไว้ที่ถาดส่งเอกสาร

แปลงเอกสารเป็น 
Docu Works 
อัตโนมัติ

สแกนแฟกซ์

รับแฟกซ์ รับเอกสารที่ DocuWorks Tray 2 ส่งเอกสารผ่านถาดเอกสาร

ส่งต่อ
ไปยังถาด

ถาด

DocuWorks Tray 2

แจ้งเตือนด้วยป็อปอัพ, เสียง, ไอคอน

DocuWorks Tray 2

กดคลิกเพื่อส่งแฟกซ์ได้ในครั้งเดียวบนไอคอน
ของแถบเครื่องมือ หรือแถบเครื่องมือทำงาน

ไดร์เวอร์แฟกซ์ทางตรง

รบัส่งเอกสาร

หน้าจอ�อปอัพไอคอนรูปถาด

แสดงจำนวนคร้ังท่ีแจ้ง
เอกสารใหม่

มองเห็นเอกสำรบนเครือ่ง PC เหมือนรบัส่งเอกสำรกระดำษบน
ถำด แจง้เตือนเอกสำรใหม่ท่ีเขำ้มำด้วยไอคอนหรอืหน้ำจอป๊อ
ปอพั ท�ำให้ไม่มองขำ้ม

DocuWorks Tray 2

* ไฟล ์PDF ท่ีไม่สำมำรถแปลงเป็นเอกสำร DocuWorks หรอืเปิดดไูด้ เช่น PDF ท่ีมีรหัสป้องกนั

❶

❸ ❹

❷

แปลงจาก PDF เป็นเอกสาร DocuWorks*
เพียงลำกและปล่อยวำงก็แปลงเป็นเอกสำร DocuWorks ได้อย่ำงง่ำยดำย

“รวมเข้าด้วยกัน” “แยกออกจากกัน” “หมุน” ไฟล์ PDF ได้*
สำมำรถหมุนเอกสำร 
รวมเข้ำด้วยกันและสับเปลี่ยนหน้ำในรูปแบบไฟล์ PDF ได้

สำมำรถดภูำพตัวอย่ำงได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องเปิดไฟล ์PDF

สรา้งรูปแบบไฟล์ PDF ได้สอดคล้องกับการใช้งาน
สำมำรถสรำ้งไฟล์ PDF ได้สอดคล้องกับกำรใช้งำน เช่น PDF ท่ีล็อกด้วย
พำสเวิรด์, PDF ท่ีใส่ลำยน้�ำ เป็นต้น

ขัน้ตอนการทำางานท่ีหลากหลาย
“กำรควบคมุเอกสำร” กำ้วไปสู่ “Business Portal” 

DocuWorks มีววิฒันำกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือรองรบัวธิกีำรท�ำงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงยืดหยุ่น
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ขณะเดินทาง

ทำงานที่บ้านสำนักงานย่อย

สำนักงาน

•รวบรวมเอกสาร
•แก้ไขเอกสาร
•เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
•เ�ดดู/แก้ไขจากอุปกรณ์เครื่องอื่น
• เก็บรักษา/จัดเรียง

“พื้นที่ทำงาน” คือโต๊ะเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าจอ PC

พ้ืนท่ีทำางาน

พ้ืนท่ีท�ำงำนคือฟังกช่ั์นใหม่ท่ีสรำ้งขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถใช้ได้อย่ำงสะดวก
สบำยเหมือน 
โต๊ะท�ำงำนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีสำมำรถใช้ได้ทกุท่ี DocuWorks ได้รบักำร
ปรบัปรงุเพ่ือให้ใช้งำนได้มำกมำยในเร ือ่งกำรรวบรวมและจดัเรยีงเอกสำร กำร
เช่ือมต่อกบัโฟลเดอรแ์ละกำรแบ่งปันขอ้มลูกบัภำยนอก 

กล่องดินสอ

มี “กลอ่งดินสอ” ท่ีสำมำรถเรยีกฟังกช่ั์นท่ีใช้งำนบ่อยหรอืฟังกช่ั์นท่ีใช้
งำนลำ่สดุได้ทันทีในระหวำ่งแก้ไขโดยจะมีหน้ำจอป๊อปอพัปรำกฏขึ้น
ใกลก้บัเมำส์ กลอ่งดินสอจะไม่ท�ำให้งำนหยดุกลำงคันเพรำะจะปิดลง
โดยไม่ต้องเลื่อนเมำส์ไปท่ีแถบเครือ่งมือ 

รองรบัหลายภาษา

สำมำรถเลอืกภำษำท่ีใช้ได้ 7 ภำษำ*1 ในเวลำติดตัง้ 
นอกจำกน้ียังสำมำรถเลอืกภำษำ OCR ได้อย่ำงอสิระจำก 10 ภำษำ*2

กล่องดินสอ

*1:  ภาษาญีปุ่่ น, ภาษาองักฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาจนี (ตัวย่อ/ตัวเต็ม),  

ภาษาไทย, ภาษาเวยีดนาม 

*2:  ภาษาญีปุ่่ น, ภาษาองักฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาจนี (ตัวย่อ/ตัวเต็ม),  

ภาษาไทย, ภาษาเวยีดนาม, ภาษาอนิโดนีเซีย, ภาษามาเลย์, ภาษาตากาล็อก

รวบรวมและปรบัแต่งเอกสาร

สำมำรถแก้ไขเอกสำร
ในพ้ืนท่ีงำนโดยเปิด 
DocuWorks Desk ได้
โดยตรง

แก้ไขเอกสาร

Note: ต้องท�ำสัญญำ Working Folder เพ่ิมเติมเพ่ือเช่ือมต่อกบัพ้ืนท่ีท�ำงำน

สำมำรถเขำ้ถงึเอกสำร 
DocuWorks ในพ้ืนท่ี
ท�ำงำนจำกอปุกรณ์
เครือ่งอื่นซ่ึงเช่ือมต่อ
กบัคลำวด์ได้

เปิดด/ูแก้ไขจาก
อปุกรณ์เครือ่งอื่น

สำมำรถจดัเกบ็เอกสำร
ในพ้ืนท่ีท�ำงำน ค้นหำ
เอกสำรในแหลง่จดั
เกบ็กอ่นรวบรวมเขำ้
ด้วยกนัได้

เก็บรกัษา/จดัเรยีง

สำมำรถเกบ็บันทึก
เอกสำรทัง้หมดใน
พ้ืนท่ีท�ำงำนได้ เพียง
แค่กดคลิกไอคอน

เช่ือมโยงเขา้ด้วยกัน

นอกจำก User 
Folder, Link Folder 
แลว้ยังสำมำรถคัด
ลอกเอกสำรจำก 
Windows® Explorer 
ลงในพ้ืนท่ีงำนได้งำ่ย

รวบรวมเอกสาร
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แถบเครือ่งมือทำางาน

สำมำรถปรบัแต่งแถบเครือ่งมือแลว้จดัวำงต�ำแหน่งบนด้ำนลำ่งของหน้ำจอ DocuWorks Desk ได้ สำมำรถลงทะเบียน 
ขัน้ตอนกำรท�ำงำนหรอืฟังกช่ั์นท่ีใช้บ่อย เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพของกำรท�ำงำนได้

การลงนามด้วยลายเซ็นอเิล็กทรอนิกส์, ใบรบัรองอเิล็กทรอนิกส์ 
ท่ีงา่ยและวางใจได้

สำมำรถลงนำมด้วยลำยเซ็นอเิลก็ทรอนิกส์ ในเอกสำร DocuWorks 
ได้โดยใช้ ตรำประทับอเิลก็ทรอนิกส์*1 หรอืใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์*2 
นอกจำกตรวจสอบควำม ถกูต้องของช่ือ/วนัท่ีแลว้ ยังสำมำรถตรวจ
สอบได้วำ่ลำยมือช่ือนัน้เป็นของผู้ลงนำมจรงิหรอืไม่ ทัง้ยังสำมำรถ
ตรวจสอบกำรแก้ไข/เปลีย่นแปลงจำกลงช่ือแลว้มีหรอืไม่
*1:  ฟังกช่ั์นกำรลงลำยมือช่ือในเอกสำร DocuWorks โดยใช้ตรำประทับอเิลก็ทรอนิกส์ไม่ใช้ใบ

รบัรองอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีออกโดยหน่วยงำนซ่ึงท�ำหน้ำท่ีอนมัุติ

*2:  กรณีต้องกำรใช้ฟังกช่ั์นลงลำยมือช่ือด้วยใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์ ผู้ใช้งำน จ�ำเป็นต้องขอรบั
ใบรบัรองบคุคลจำกหน่วยงำนซ่ึงท�ำหน้ำท่ีออกใบรบัรอง

ตราประทับ

สำมำรถประทับตรำลงวนัท่ีและลงทะเบียนตรำประทับส่วนตัวนอก
เหนือจำกตรำประทับ มำตรฐำนได้ เช่น “ส�ำคัญ” “เรง่ด่วน” “อนมัุติ” 
“เป็นควำมลบั” นอกจำกน้ีหำก ลงทะเบียนตรำประทับในพ้ืนท่ีท�ำงำน
ไวล้ว่งหน้ำเหมือนกบัประทับตรำบนต�ำแหน่งท่ีก�ำหนดไว ้จะสำมำรถ
ประทับตรำได้งำ่ย เพียงแค่คลิกไอคอนบนพ้ืนท่ีท�ำงำน

■เพิม่ประสิทธภิาพการทำางานพ้ืนฐาน

ลงทะเบียนไอคอนตำมขัน้ตอนกำรท�ำงำน ช่วยเพ่ิมประสิทธภิำพกำร
ท�ำงำนพ้ืนฐำนไม่ให้เกดิควำมผิดพลำดด้วยกำรควบคมุล�ำดับของ
ไอคอนท่ีเรยีงกนัในพ้ืนท่ีงำน 
* ลงทะเบียนแถบเมนไูด้สงูสดุ 20 แถบ

■ รบัรูค้วามคืบหน้าของการทำางาน

สำมำรถรบัรูค้วำมคืบหน้ำของกำรท�ำงำนได้วำ่ด�ำเนินไปถงึไหน แม้จะ
ท�ำหลำยงำนไปด้วยกนั เพรำะมีรอ่งรอยท่ีมำรค์อยู่บนไอคอนท�ำงำน
ครัง้สดุท้ำย 

■ แบ่งปันขัน้ตอนการทำางานรว่มกัน

สำมำรถน�ำเขำ้/ส่งออกขอ้มลูกำรตัง้ค่ำแถบเครือ่งมือท�ำงำนได้ หำก
แชรก์ำรตัง้ค่ำ แถบเครือ่งมือรว่มกนัไวภ้ำยในทีม จะสำมำรถด�ำเนินขัน้
ตอนแบบเดียวกนัได้แม้วำ่ ผู้รบัผิดชอบจะเปลีย่น

ลงทะเบียนแถบเมนูหลายแถบ

• ตรวจสอบเน้ือหา
• สง่แฟกซ์

• เ�ดพ้ืนท่ีทำงาน
• คัดลอกเท็มเพลท
• สร้าง Fax Sheet

• ประทับตราว่าสง่แล้ว
• เก็บรักษาข้ันตอนการทำงาน A

รับรู้ความคืบหน้าของการทำงาน

รกัษาความปลอดภัย

รองรบัฟังกช่ั์นรกัษำควำมปลอดภยัโดยห้ำมแก้ไข ห้ำมพิมพ์ ปกป้อง
เอกสำรโดยใช้พำสเวริด์

ทำาให้มองเห็นงานและอนุมัติ

ตัวอย่างแถบเครือ่งมือ

ทำางาน

ปรบัแต่งแถบเครือ่งมือทำางานได้อย่างอสิระ
เพียงลำกไอคอนท่ีต้องกำรลงในพ้ืนท่ีท�ำงำน
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กำาหนดคณุลักษณะของเอกสาร DocuWorks, 
PDF และค้นหา 

สำมำรถก�ำหนดคณุลกัษณะของขอ้มลู เช่น ช่ือคู่ค่ำ  
วนัก�ำหนดส่งในเอกสำร DocuWorks และ PDF 
ท�ำให้ 
คัดเลอืกและค้นหำไฟล์ได้งำ่ยขึ้น

มมุมองคณุลักษณะ

หำกใช้มมุมองคณุลกัษณะ จะสำมำรถแสดง
เอกสำร DocuWorks หรอื PDF ท่ีระบไุวใ้นพ้ืนท่ี
ท�ำงำนโดย 
คัดกรองจำกไฟลจ์�ำนวนมำกได้
Note: คณุลกัษณะท่ีก�ำหนดไวใ้น PDF ใช้ได้เฉพำะขอ้ควำมเท่ำนัน้ 

ใช้งานได้ทกุท่ี ทกุเวลา 

สำมำรถใช้ DocuWorks ในส�ำนักงำนเม่ือใดก็ได้จำกอปุกรณ์มือถอื
หรอื PC เครือ่งอื่น* รวมทัง้สำมำรถท�ำงำนได้ทันทีภำยนอกส�ำนักงำน
หรอืท่ีบ้ำนโดยใช้ DocuWorks Desk
*ต้องท�ำสัญญำ Working Folder เพ่ิมเติม

การเช่ือมโยงบรกิารคลาวด์

■ เช่ือมโยงการทำางานกับ Working Folder*

เช่ือมโยงกำรท�ำงำนกบั “Working Folder” ซ่ึงเป็นบรกิำรคลำวข์อง
บรษัิท ฟจูฟิิลม์ บิสซิเนส อนิโนเวช่ัน  
คณุสำมำรถอพัโหลด/ดำวน์โหลดเอกสำรจำก DocuWorks Desk ได้
งำ่ยเพียงแค่ลำก 
และปลอ่ยวำง
* บรกิารคลาวด์ของบรษัิท ฟจูฟิิล์ม บิสซิเนส อนิโนเวชั่นท่ีใช้ระบบเรยีกเก็บค่าบรกิารรายเดือน

เช่ือมโยงการทำางานกับอปุกรณ์มือถือ

น�ำเสนอแอพพลิเคช่ันท่ีสำมำรถเปิดดแูละแก้ไขเอกสำร DocuWorks 
โดยใช้อปุกรณ์ 
มือถอืระบบ iOS, Android™ และอื่นๆ* ได้ สำมำรถท�ำงำนต่อ
ภำยนอกส�ำนักงำนหรอืในระหวำ่งเดินทำงโดยใช้ “แถบเครือ่งมือ
ท�ำงำน” “กลอ่งดินสอ” และอื่นๆ ในอปุกรณ์มือถอืได้
*DocuWorks Viewer Light (Android™/iOS)
Note: ต้องท�ำสัญญำ Working Folder เพ่ิมเติม

・ เง่ือนไขของคุณลักษณะจะถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของแผนผัง
・ นำเอกสารท่ีมีคุณลักษณะร่วมกันออกมา แล้วเรียงหน้าบน 
DocuWorks Desk

・ สามารถกำหนดข้อมูลของคุณลักษณะและค้นหาในเอกสาร PDF ได้

DocuWorks Desk Working Folder

ลากและปล่อยวาง

สำนักงาน นอกสำนักงาน

ใช้งานนอกสถานท่ี

ตรวจสอบ/จดัเก็บ
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Item Description
Supported Operating 
System*1

Windows 10 (32 bit / 64 bit)
Windows 8.1 Update (32 bit / 64 bit)   

CPU*2 1 GHz or above, 32 bit (x 86) processor or 64 bit (x 64) processor
Hard disk capacity*2 1.5 GB or more free space is required for installation.*3

Additional 200 MB or more free space is recommended for actual 
operation. 

Memory capacity*2 For 32 bit OS, 1 GB
For 64 bit OS, 2 GB

Display*2 1280 x 768 pixels or more, Full Colour
Web Browser Internet Explorer 11
Compatible scanners TWAIN32 compliant

*1: For the latest information on the supported operating systems, refer to our website. 
*2: According to the recommended values for OS you use. 
*3:  If Microsoft. NET Framew ork 3.5 Service Pack 1 has not been installed on the computer, additional 500 

MB or more free space is required. Also, if Microsoft. NET Framework 4 has not been installed on the 
computer, additional 4.5 GB or more free space is required. 

Operating environment of DocuWorks Viewer Light 9.1Operating environment of DocuWorks 9.1

Item Description
Supported Operating 
System*1

Windows 10 (32 bit / 64 bit)
Windows 8.1 Update (32 bit / 64 bit)   

CPU*2 1 GHz or above, 32 bit (x 86) processor or 64 bit (x 64) processor
Hard disk capacity*2 1.5 GB or more free space is required for installation. 

Additional 200 MB or more free space is recommended for actual 
operation

Memory capacity*2 For 32 bit OS, 1 GB
For 64 bit OS, 2 GB

Display*2 1280 x 768 pixels or more, Full Colour
Web Browser Internet Explorer 11
Required software According to the recommended values for OS you use.

*1: For the latest information on the supported operating systems, refer to our website.
*2: According to the recommended values for OS you use.

เช่ือมโยงกำรท�ำงำนกบัแอพพลิเคช่ันในเครือ่งมัลติฟังกช่ั์นของบรษัิท ฟจูฟิิลม์ บิสซิเนส อนิโนเวช่ัน์ 
ท�ำให้สำมำรถแปลงเอกสำรจำกขัน้ตอนกำรสแกนและแฟกซ์ท่ีได้รบัให้เป็นเอกสำร 
แบบอเิลก็ทรอนิกส์รวมทัง้แบ่งประเภทได้โดยอตัโนมัติ จงึช่วยเพ่ิมประสิทธภิำพกำรท�ำงำน

“เช่ือมโยงการทำางานกับเครือ่งมัลติฟังก์ชั่น” ทำาให้ภาระกิจพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
สแกนและรบัส่งแฟกซ์ ดำาเนินไปได้งา่ยยิง่ขึ้น

เพียงแค่เลือกชื่องาน, 
ประเภทของเอกสาร 
คุณสามารถตั้งชื่อไฟล์/
คุณลักษณะ, 
แปลงไฟล์, 
จัดการไฟล์ภาพตาม
กฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
รวมทั้ง
แบ่งเอกสารตามประเภ
ท
หรือวันที่โดยอัตโนมัติไ
ด้ 
จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภา
พการสแกนแบบดั้งเดิม 

เรียงลำดับเอกสารแฟกซ์ที่
ได้รับจากเครื่องมัลติ�งก์
ชั่นโดย
อัตโนมัติ แบ่งประเภทตาม
หมายเลขแฟกซ์, 
วันที่ได้รับ 
ตั้งชื่อไฟล์แล้วแปลงเป็นเ
อกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
คุณ
สามารถควบคุมแฟกซ์อิเล็
กทรอนิกส์ได้ตามความต้อ
งการ เช่น 
ให้สอดคล้องกับ�งก์ชั่น 
schedule 

เชื่อมโยงกับการ “ชุดสแกนและจัดส่งอย่างง่าย”* เชื่อมโยงการทำงานกับ “ส่งแฟกซ์แบบลดการ
ใช้กระดาษ์”*

แบ่ง�นข้อมูล

แบ่งประเภท/เก็บรักษา เ¢ดดู/ค้นหา/ดำเนินการ เรียงลำดับแฟกซ์อิเล็กทรอนิกส์ รับแฟกซ์

DocuWorks

Working Folder

สแกน

* มีค่าใช้จ่าย สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามฝ่ายขาย

The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales 
representatives for details. 
The product specifications, appearance and other details in this brochure are 
subject to change without notice for improvements.
Trademarks  •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or 
trademarks of FUJIFILM Corporation. •ApeosWiz, DocuWorks, Working Folder 
are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation 
Corp. •Microsoft, Windows, Excel, PowerPoint, and Internet Explorer are 
either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the 
United States and/or other countries. •All product names and company names 
mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their 
respective companies.

For Your Safety
Before using the product, read the Instruction Manual carefully for 
proper use. Use the product with the power source and voltage 
specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic 
shock may result in the case of a failure or short circuit.

The information is as of April, 2021.    PIC-1420 TH (2104)

fujifilm.com/fbth

123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000     Fax: 02-617-6748-9     Call Center: 02-660-8400

123 อำคำรซันทำวเวอร ์เอ ช้ัน 23-26 ถนนวภิำวดีรงัสิต จอมพล จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000      แฟกซ์: 02-617-6748-9      Call Center: 02-660-8400

บรษัิท ฟจูฟิิล์ม บิสซิเนส อนิโนเวชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด


