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ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโปรแกรม 
 

  เอกสารเลขที ่: SETUP-0018 
โปรแกรม : GENiUS Payroll for Windows Vista 

เวอร์ชัน : Version 6.0 ข้ึนไป 
ปัญหา :  ขั้นตอนการติดตั้ง GENiUS Trading for Windows ประเภทปัญหา : 1 

รายละเอยีด :  เม่ือท าการใส่แผน่ติดตั้ง GENiUS for Windows : Trading Application ลงในเคร่ืองอ่าน CD-
ROM จากนั้นโปรแกรมจะ Autorun  ใหท้ าการเลือกภาษาส าหรับการติดตั้ง            

              
 

 
ภาพ 0101 การเลือกภาษาท่ีใชใ้นโปรแกรมติดตั้ง 

 
 เม่ือท าการเลือกภาษาท่ีตอ้งการติดตั้งเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมจะแสดง

หนา้ต่าง  “ก าลงัเตรียม Install” 
 

 
ภาพ 0102 ก าลงัเตรียม Install  
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  โปรแกรมจะแสดงหนา้จอ “ยนิดีตอ้นรับสู่การติดตั้ง GENiUS for Windows : Trading 
Application ใหผู้ใ้ชท้ าตามค าแนะน า หรือขอ้ความต่างๆ ท่ีปรากฏบนจอ โดยกดปุ่ม ถดัไป> 
ระบบก็จะท าการติดตั้งต่อไป 

 
ภาพ 0103 ขอ้ความตอ้นรับสู่การติดตั้ง 

 
 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >  แสดงหนา้จอ ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการอนุญาต   

 

 
ภาพ 0104 ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการอนุญาต   

 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ใช่ >  แสดงหนา้จอ ความตอ้งการของระบบ 
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ภาพ 0105 ความตอ้งการของระบบ 

 
 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >  แสดงหนา้จอ เลือกต าแหน่งปลายทางท่ีตอ้งการจะติดตั้ง

โปรแกรม (โปรแกรมจะท าการระบุเป็น C:\GENiUS ใหอ้ตัโนมติั) โดยถา้ตอ้งการจะติดตั้งใน
โฟลเดอร์อ่ืน ใหค้ลิกปุ่ม “เรียกดู” เพ่ือท าการระบบโฟลเดอร์ท่ีเก็บตามตอ้งการ  

 

 
ภาพ 0106 เลือกต าแหน่งปลายทางจะใชใ้นการติดตั้งโปรแกรม 

 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >  แสดงหนา้จอ ต าแหน่งฐานขอ้มูล  (โปรแกรมจะท าการระบุ
เป็น C:\GENiUS ใหอ้ตัโนมติั) โดยถา้ตอ้งการจะจดัเก็บขอ้มูลในโฟลเดอร์อ่ืน ใหค้ลิกปุ่ม 
“เรียกดู” เพ่ือท าการระบุโฟลเดอร์ท่ีเก็บตามตอ้งการ 
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ภาพ 0107 ต  าแหน่งฐานขอ้มูล 

 
 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >  แสดงหนา้จอ สถานะการติดตั้ง 

 

 
ภาพ 0108 แสดงสถานะการติดตั้ง 

 

 และจะแสดงหนา้จอใหท้ าการติดตั้งโปรแกรม  Firebird Database Server 1.5  (เป็นโปรแกรมท่ี
จ าเป็นตอ้งติดตั้งควบคู่กบัการติดตั้งโปรแกรม GENiUS Trading for  Windows) 
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ภาพ 0109 หนา้จอการติดตั้งโปรแกรม 

 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >   แลว้ใหท้ าการเลือก  I  accept  the agreement 

 
ภาพ 0110 หนา้จอการเลือกเง่ือนไข 

 
 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >   จะแสดงหนา้จอ Information ในการติดตั้งโปรแกรม 

 



ขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาโปรแกรม 
 

ประเภทปัญหา :   
 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธ์ิ 2. การเขา้ระบบ 3. การก าหนดค่าเร่ิมตน้  4. การบนัทึกขอ้มูล  5. การพิมพร์ายงาน  6. การผา่นรายการ 
 7. การประมวลผล 8. การส ารองขอ้มูล 9. การโอนยา้ยขอ้มูล   10. การโอนปิดบญัชี    11. ขอ้มูลเสียหาย 99. อ่ืน ๆ 
 

Customer Relationship Management หนา้ท่ี 6 / 9 BF-ขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาโปรแกรม 
FM-CRM-32-00  13/09/07 
 

 

 
ภาพ 0111 หนา้จอการเลือกเง่ือนไข 

 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >   จะแสดง Path ท่ีท่ีท าการติดตั้งโปรแกรม 
 

 
ภาพ 0112 แสดง Path การติดตั้ง 

 
 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >   เพ่ือท าการติดตั้งตามขั้นตอน 
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ภาพ 0113 หนา้จอการติดตั้งตามขั้นตอน 

 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >   เพ่ือท าการติดตั้งตามขั้นตอน 
 

 
ภาพ 0114 หนา้จอการติดตั้งตามขั้นตอน 

 
 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >   ใหค้ลิกเลือก    Run as an Application 
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ภาพ 0115 หนา้จอการติดตั้งตามขั้นตอน 

 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >   จะแสดงหนา้จอการติดตั้งโปรแกรม 
 

 
ภาพ 0116 หนา้จอการติดตั้งตามขั้นตอน 

 
 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >   แสดงหนา้จอการติดตั้งเสร็จส้ิน  แลว้ท าการคลิก Finish   
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ภาพ 0117 หนา้จอแสดงสถานการติดตั้งเสร็จส้ิน 

 เม่ือผูใ้ชท้ าการคลิกปุ่ม ถดัไป >   ใหค้ลิกเลือก    ใช่ ฉนัตอ้งการเร่ิมการท าการงานของ
คอมพิวเตอร์ใหม่เด๋ียวน้ี   

 

 
ภาพ 0118 แสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 
 เม่ือติดตั้งเสร็จแลว้โปรแกรมจะแสดง Shortcut ท่ีหนา้จอ Desktop ดงัน้ี 

 
        GENiUS for Windows Trading  
 

  
 


