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ข้ันตอนการตดิตัง้ BG-MAP Professional Edition
1. ใสแ่ผ่น BG-MAP Professional Edition CD-ROM ลงในไดรฟ์ซีดีรอม
2. เปดิ My Computer และเลอืกไดรฟ์ซีดีรอม
3. ดับเบิล้คล๊ิก ท่ีไอคอน Setup ดังรูป

4. คล๊ิกปุ่ม Next ไปเรือ่ยๆ จนสิน้สดุการตดิต้ังโปรแกรม
5. Re-Start เครือ่งคอมพวิเตอรใ์หมอี่กครัง้หนึง่

ข้ันตอนการตดิตัง้ใบอนญุาต (Licence) ในการใชโ้ปรแกรม BG-MAP Professional Edition
*** ถ้าฟลอ๊ปป้ีดิสก์ไดร์ฟ (Floppy Disk Drive) ท่ีใช้อยู่เป็นแบบ External USB หรือ แบบถอดออกได ้ (Hot Swap) ต้องทำการปดิ (Shut
Down) เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเสียบ Floppy Disk Drive ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (ขั้นตอนนี้จำเป็นมาก)
1. ใสแ่ผ่น KeyDisk ลงในฟลอ๊ปปีดิ้สกไ์ดรฟ์ (Floppy Disk Drive)
2. เปดิ My Computer และเลอืกฟลอ๊ปปีดิ้สกไ์ดรฟ์ (Floppy Disk Drive)
3. ดับเบิล้คล๊ิก ท่ีไอคอน SetKey ดังรูป (ดับเบิล้คล๊ิกแคเ่พียงคร้ังเดยีวเท่าน้ัน แล้วโปรดรอสักครู่)

                          

4. คล๊ิกปุ่ม Install เพ่ือทำการตดิต้ังใบอนุญาต

5. คล๊ิกปุม่ OK เพือ่ยืนยันการตดิตัง้ใบอนญุาต เมือ่เสรจ็สิน้การตดิตัง้ใบอนญุาต จะขึน้ขอ้ความดงัรูป
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ปัญหาเกีย่วกับ KeyDisk

1. ในกรณดัีงรูป หมายความวา่ทา่นไดท้ำการตดิตัง้ใบอนญุาตจนครบจำนวนครัง้ทีก่ำหนดใหแ้ล้ว ไมส่ามารถลงไดอี้ก
ต่อไปจนกว่าจำทำการถอนใบอนุญาตคืนกลับมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านลงไว้ก่อนหน้านี้

2. ในกรณดัีงรูป หมายความได ้4 กรณ ีคือ
1) ท่านพยายามใชแ้ผ่นทีไ่มใ่ช่ KeyDisk เพ่ือทำการลงโปรแกรม หรือ
2) ท่านทำการตดิตัง้และถอนใบอนญุาต บ่อยคร้ังเกนิไปทีส่ภาพของแผน่ KeyDisk จะรบัได ้จึงทำใหแ้ผ่น KeyDisk เสยีหาย หรือ
3) ท่านเกบ็แผน่ KeyDisk ไวใ้นทีท่ี่ไมป่ลอดภยั ทำใหส้ภาพของแผน่ KeyDisk เสยีหาย
4) ถ้าทา่นใช ้External Floppy Disk (USB Port) ให้บู๊ตเครือ่งใหมก่่อน แล้วจึงทำการลง KeyDisk ใหมอี่กครัง้

3. ในกรณดัีงรูป หมายความวา่ ท่านนำแผน่ KeyDisk ไปลงในเครือ่งอ่ืนทีไ่มใ่ช่เครือ่งทีท่่านไดติ้ดตัง้ใบอนญุาตลงไปครัง้แรก ถ้าตอ้งการ
ใช้โปรแกรมหลายเครือ่ง โปรดซือ้โปรแกรมตามจำนวนเครือ่งทีต้่องใชง้าน หรือไมเ่ช่นนัน้ทา่นตอ้งถอนใบอนญุาตออกจากเครือ่งเดมิกอ่น

เนือ่งจากแผน่ Key Disk น้ันมคีวามเปราะบาง ดังนัน้การตดิตัง้ใบอนญุาตแลว้ทำการถอนใบอนญุาต กลับคนืบอ่ยๆ อาจทำใหแ้ผ่น
Key Disk เสยีหายได ้ถ้าตอ้งการใชห้ลายเครือ่งโปรดซือ้โปรแกรมตาม จำนวนเครือ่งทีต้่องใชง้าน เพราะทางบรษัิทจะไมรั่บ
ผิดชอบในกรณท่ีี Key Disk เสยีหายจากการถอน ใบอนญุาตกลบัคนืบอ่ยๆ
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หรือ

ข้อความ error ดังรูป เกิดจากกรณดัีงตอ่ไปน้ี

1. ยังไม่ได้ลง Licence บนแผ่น KeyDisk (รายละเอียดการลง Licence อยู่ในคู่มือครับ)

หรือ

2. มีการลง OS ใหม่ทับของเดมิ 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. มีการใช้เคร่ืองมือ System Restore หรือ Format เคร่ืองใหม่ Key จึงโดนลบท้ิงไป (กรณีน้ีให้ติดต่อ ฝ่ายการตลาดของบรษัิท
ครับ)

**** หากสงสัยประการใด ให้นำเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามาท่ีบริษัท จะทำการตรวจสอบสาเหตใุห้ครับ
การนำเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามาตรวจสอบน้ัน โปรดนัดวันเวลากับทางบริษัทก่อนล่วงหน้า เพ่ือความสะดวก
มิฉะน้ันอาจจะได้รับบริการล่าช้า
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วิธีแกปั้ญหาในการใชง้าน (Trouble Shooting)
1. ถ้าโปรแกรมไมส่ามารถรนัได ้ข้ึนขอ้ความ Program Error ให้ทำดงันี้

- ตรวจสอบใน Control Panel | Printer

- เปลีย่น Default Printer ให้เปน็ Printer ท่ีไมใ่ช่ Network Printer ดังรูป

2. ถ้าโปรแกรมไมส่ามารถรนัได ้เนือ่งจากไฟลข้์อมูลเสยีหายจากไฟฟา้ดบั หรือ เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ฮงค ์มี 2 วิธี
1. เรียกโปรแกรม Repair Database ดังรูป

2.ให้ใช้โปรแกรม RollBack.exe แกไ้ข ดังรูป

ให้เลือกขอ้มูลของวนัทีต้่องการยอ้นหลัง แล้วกดปุม่ Roll Back database files
ถ้ายังไมส่ามารถแกปั้ญหาไดอี้กใหก้ดปุม่ Delete all database files


