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ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโปรแกรม 
 

  เอกสารเลขที ่: SETUP-0010 
โปรแกรม : GENEUS & GENiUS 

เวอร์ชัน : Version 3.xx และ 4.xx 
ปัญหา :  ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม GENEUS หลงัจากการ Upgrade  ประเภทปัญหา : 1 

รายละเอยีด : เม่ือมีการ Upgrade โปรแกรมเวอร์ชนั 3.xx หรือ 4.xx เป็นเวอร์ชนั 5.xx จ าเป็นตอ้งมีการแปลงขอ้มูลจาก
เวอร์ชนัเก่าเป็นเวอร์ชนัใหม่ เน่ืองจากโปรแกรมเวอร์ชนัใหม่ถูกเปล่ียนแปลงโครงสร้างขอ้มูลให้
เหมาะสมกบัการใชง้านและถูกตอ้งตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

  
การแก้ไข : สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประมวลผลส้ินงวดปัจจุบนัใหเ้รียบร้อย เพื่อความสะดวกและถูกตอ้งของขอ้มูล 
2. เม่ือไดรั้บแผน่โปรแกรม (Upgrade) แลว้ ใหท้ าการติดตั้งโปรแกรมไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งท าการ 

                  Uninstall โปรแกรมเวอร์ชนัเก่า เน่ืองจากโปรแกรมในเวอร์ชนัใหม่จะถูกเก็บใน Sub Directory                   
คนละท่ีกบัเวอร์ชนัใหม่  โดยใชค้  าสัง่ในการติดตั้งดงัน้ี           

                                        C:\> A:XXINST A C <Enter> 
         หมายเหตุ     สมมติวา่ติดตั้งโปรแกรมท่ี Drive C:\> 
                              XX    แทนช่ือโปรแกรมต่างๆ เช่น PR, OP, PO, AR, IV ฯลฯ 
          ตวัอยา่ง       ตอ้งการติดตั้งโปรแกรม PR  
                              C:\> A:\PRINST A C <Enter> 
3.    ท างานท่ี Sub Directory ใหม่ ภายใต ้C:\ GENEUS5 >  แทน C:\ GENEUS5 > 
4.    กรณีมีระบบรักษาความปลอดภยั (SC) 
           ตอ้งก าหนด 1 > ระดบัความสามารถในการท างาน 
                                2 > ก าหนดรหสัประจ าตวั, รหสัผา่นและระดบัของผูใ้ช ้
                                3 > ก าหนดรายละเอียดบริษทั  
            โดยก าหนดใหเ้หมือนกบัเวอร์ชนัเดิม 
             กรณีไม่มีระบบรักษาความปลอดภยั (SC) 
             เขา้สู่ระบบใดก็ไดท่ี้เวอร์ชนั 5.xx เพื่อใหโ้ปรแกรมสร้างรหสับริษทั DATA 
5. หลงัจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการแปลงขอ้มูลดงัน้ี 

5.1 กรณีขอ้มูลจากโปรแกรมเวอร์ชนั 3.xx หรือ 4.xx อยูใ่นเคร่ืองเดียวกนักบัเวอร์ชนั 5.xx 
1. เขา้ระบบจดัการแฟ้มขอ้มูล 
2. เลือกระบบท่ีตอ้งการแปลงขอ้มูล 
3. เขา้หวัขอ้ 4  > หวัขอ้การท างานพิเศษต่างๆ 
4. เขา้หวัขอ้ 6 > แปลงขอ้มูลเวอร์ชนัเก่ามาเป็นเวอร์ชนัใหม่ 
5. ท าหวัขอ้ 3 ถึง 6 ตามล าดบัเป็นการแปลงทุกเวอร์ชนัจาก 3.xx เป็น 5.xx 
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 5.2 กรณีขอ้มูลจากโปรแกรมเวอร์ชนั 3.xx หรือ 4.xx ไม่ไดอ้ยูใ่นเคร่ืองเดียวกนักบัเวอร์ชนั 
5.xx 
1. เขา้ระบบจดัการแฟ้มขอ้มูล 
2. เลือกระบบท่ีตอ้งการแปลงขอ้มูล 
3. เขา้หวัขอ้ 1  > ส ำรองขอ้มูล 
4. เขา้หวัขอ้ 2  > น าขอ้มูลกลบัมาใช ้เพ่ือน าขอ้มูลจากเวอร์ชนัเก่ามา Restore ลงรหสั

บริษทัท่ีตอ้งการใชง้าน 
5. เขา้หวัขอ้ 4  > หวัขอ้การท างานพิเศษต่างๆ 
6. เขา้หวัขอ้ 4  > แปลงขอ้มูลเวอร์ชนัเก่ามาเป็นเวอร์ชนัใหม่ 
7. ท าการแปลงขอ้มูลตามล าดบัเวอร์ชนั  

  
หมายเหต ุ:  ขอ้มูลท่ีจะน ามาแปลงจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีผา่นรายการแลว้ หรือเป็นขอ้มูลหลงัการประมวลผลแลว้

เท่านั้น 
 การแปลงขอ้มูลตอ้งเลือกแปลงขอ้มูลท่ีระบบบญัชีลูกหน้ี(AR), ระบบบญัชีเจา้หน้ี(AP), ก่อนจะ
แปลงระบบใบสัง่ใบส่ง(OP), ระบบใบสัง่ซ้ือ(PO) เสมอ  มิฉะนั้นขอ้มูลรายวนัในระบบใบสัง่ใบส่ง
(OP)และระบบใบสัง่ซ้ือ(PO) จะไม่แสดงช่ือและท่ีอยูข่องลูกหน้ี/เจา้หน้ีใหใ้นรายงาน ส่วนระบบอ่ืนๆจะ
เลือกแปลงขอ้มูลระบบใดก่อนก็ได ้
 กรณีมีขอ้มูลมากกวา่ 1 รหสับริษทั ตอ้งท าการแปลงขอ้มูลทุกรหสับริษทัใหค้รบถว้น 
 กรณีเป็นเวอร์ชนัต ่ากวา่เวอร์ชนั 3.xx ใหท้ าตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. เขา้ระบบจดัการแฟ้มขอ้มูล 
2. เลือกระบบท่ีตอ้งการแปลงขอ้มูล 
3. เขา้หวัขอ้ 4  > หวัขอ้การท างานพิเศษต่างๆ 
4. เขา้หวัขอ้ 3  > การน าขอ้มูลกลบัมาใช ้(DOS Restore) 
5. เขา้หวัขอ้ 4  > แปลงขอ้มูลเวอร์ชนัเก่ามาเป็นเวอร์ชนัใหม่ 
6. ท าการแปลงขอ้มูลตามล าดบัเวอร์ชนั 

 


