ขัน้ ตอนการติดตัง้ BG-MAP Professional Edition
1. ใส่แผ่น BG-MAP Professional Edition CD-ROM ลงในไดร์ฟซีดรี อม
2. เปิด My Computer และเลือกไดร์ฟซีดรี อม
3. ดับเบิล้ คลิก๊ ทีไ่ อคอน Setup ดังรูป

4. คลิก๊ ปุม่ Next ไปเรือ่ ยๆ จนสิน้ สุดการติดตัง้ โปรแกรม
5. Re-Start เครือ่ งคอมพิวเตอร์ใหม่อกี ครัง้ หนึง่

ขัน้ ตอนการติดตัง้ ใบอนุญาต (Licence) ในการใช้โปรแกรม BG-MAP Professional Edition
*** ถ้าฟล๊อปปีด้ สิ ก์ไดร์ฟ (Floppy Disk Drive) ทีใ่ ช้อยูเ่ ป็นแบบ External USB หรือ แบบถอดออกได้ (Hot Swap) ต้องทำการปิด (Shut
Down) เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเสียบ Floppy Disk Drive ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (ขั้นตอนนี้จำเป็นมาก)
1. ใส่แผ่น KeyDisk ลงในฟล๊อปปีด้ สิ ก์ไดร์ฟ (Floppy Disk Drive)
2. เปิด My Computer และเลือกฟล๊อปปีด้ สิ ก์ไดร์ฟ (Floppy Disk Drive)
3. ดับเบิล้ คลิก๊ ทีไ่ อคอน SetKey ดังรูป (ดับเบิล้ คลิก๊ แค่เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วโปรดรอสักครู)่

4. คลิก๊ ปุม่ Install เพือ่ ทำการติดตัง้ ใบอนุญาต

5. คลิก๊ ปุม่ OK เพือ่ ยืนยันการติดตัง้ ใบอนุญาต เมือ่ เสร็จสิน้ การติดตัง้ ใบอนุญาต จะขึน้ ข้อความดังรูป
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ปัญหาเกีย่ วกับ KeyDisk

1. ในกรณีดงั รูป หมายความว่าท่านได้ทำการติดตัง้ ใบอนุญาตจนครบจำนวนครัง้ ทีก่ ำหนดให้แล้ว ไม่สามารถลงได้อกี
ต่อไปจนกว่าจำทำการถอนใบอนุญาตคืนกลับมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านลงไว้ก่อนหน้านี้

2. ในกรณีดงั รูป หมายความได้ 4 กรณี คือ
1) ท่านพยายามใช้แผ่นทีไ่ ม่ใช่ KeyDisk เพือ่ ทำการลงโปรแกรม หรือ
2) ท่านทำการติดตัง้ และถอนใบอนุญาต บ่อยครัง้ เกินไปทีส่ ภาพของแผ่น KeyDisk จะรับได้ จึงทำให้แผ่น KeyDisk เสียหาย หรือ
3) ท่านเก็บแผ่น KeyDisk ไว้ในทีท่ ไ่ี ม่ปลอดภัย ทำให้สภาพของแผ่น KeyDisk เสียหาย
4) ถ้าท่านใช้ External Floppy Disk (USB Port) ให้บตู๊ เครือ่ งใหม่กอ่ น แล้วจึงทำการลง KeyDisk ใหม่อกี ครัง้

3. ในกรณีดงั รูป หมายความว่า ท่านนำแผ่น KeyDisk ไปลงในเครือ่ งอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เครือ่ งทีท่ า่ นได้ตดิ ตัง้ ใบอนุญาตลงไปครัง้ แรก ถ้าต้องการ
ใช้โปรแกรมหลายเครือ่ ง โปรดซือ้ โปรแกรมตามจำนวนเครือ่ งทีต่ อ้ งใช้งาน หรือไม่เช่นนัน้ ท่านต้องถอนใบอนุญาตออกจากเครือ่ งเดิมก่อน
เนือ่ งจากแผ่น Key Disk นัน้ มีความเปราะบาง ดังนัน้ การติดตัง้ ใบอนุญาตแล้วทำการถอนใบอนุญาต กลับคืนบ่อยๆ อาจทำให้แผ่น
Key Disk เสียหายได้ ถ้าต้องการใช้หลายเครือ่ งโปรดซือ้ โปรแกรมตาม จำนวนเครือ่ งทีต่ อ้ งใช้งาน เพราะทางบริษทั จะไม่รบั
ผิดชอบในกรณีท่ี Key Disk เสียหายจากการถอน ใบอนุญาตกลับคืนบ่อยๆ
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หรือ

ข้อความ error ดังรูป เกิดจากกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ยังไม่ได้ลง Licence บนแผ่น KeyDisk (รายละเอียดการลง Licence อยูใ่ นคูม่ อื ครับ)
หรือ
2. มีการลง OS ใหม่ทบั ของเดิม เช่น upgrade จาก win 98 เป็น win XP (กรณีน้ี ต้องลง win98 ใหม่แล้วค่อยใช้แผ่น KeyDisk
ทำการ Remove Licence ออกมาก่อน แล้วค่อยลง Win XP)
หรือ
3. ลง KeyDisk ไปแล้ว แต่ลงคนละ drive กับตัวโปรแกรม BG-MAP Viewer (ลง Licence ต้องลง Drive เดียวกับตัวโปรแกรม
BG-MAP Viewer)
หรือ
4. มีการใช้เครือ่ งมือ System Restore หรือ Format เครือ่ งใหม่ Key จึงโดนลบทิง้ ไป (กรณีนใ้ี ห้ตดิ ต่อ ฝ่ายการตลาดของบริษทั
ครับ)
**** หากสงสัยประการใด ให้นำเครือ่ งคอมพิวเตอร์เข้ามาทีบ่ ริษทั จะทำการตรวจสอบสาเหตุให้ครับ
การนำเครือ่ งคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบนัน้ โปรดนัดวันเวลากับทางบริษทั ก่อนล่วงหน้า เพือ่ ความสะดวก
มิฉะนัน้ อาจจะได้รบั บริการล่าช้า
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วิธแี ก้ปญ
ั หาในการใช้งาน (Trouble Shooting)
1. ถ้าโปรแกรมไม่สามารถรันได้ ขึน้ ข้อความ Program Error ให้ทำดังนี้
- ตรวจสอบใน Control Panel | Printer

- เปลีย่ น Default Printer ให้เป็น Printer ทีไ่ ม่ใช่ Network Printer ดังรูป

2. ถ้าโปรแกรมไม่สามารถรันได้ เนือ่ งจากไฟล์ขอ้ มูลเสียหายจากไฟฟ้าดับ หรือ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แฮงค์ มี 2 วิธี
1. เรียกโปรแกรม Repair Database ดังรูป

2.ให้ใช้โปรแกรม RollBack.exe แก้ไข ดังรูป

ให้เลือกข้อมูลของวันทีต่ อ้ งการย้อนหลัง แล้วกดปุม่ Roll Back database files
ถ้ายังไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้อกี ให้กดปุม่ Delete all database files
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