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Server specification (depend on user) 
คุณสมบัติของเคร่ือง Server ท่ีตองการ (ขึ้นอยูกับจํานวนผูใชงาน) 
This program is running on CentOS Linux OS. So program will format the PC. We recommended to 
use new PC or PC that no longer use only.  
โปรแกรมนี้ทํางานบนระบบปฏิบัติการ CentOS ดังนั้นโปรแกรมจะทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการทั้งหมดลงไปในเครื่อง จึงจําเปนตองใช
เครื่องใหมหรือเครื่องที่ไมไดใชงานแลวเทานั้น 

- CPU Intel Pentium/Celeron 1.0 GHz or better 
- Main board Intel-based chipset (2 32-bit PCI slots is necessary ชองเสียบการด PCI สีขาวอยางนอย 2 ชอง) 
- Memory 512 MB or higher 
- Hard disk 80 GB or higher 
- LAN card 2 ใบ (In case of ON-board LAN can’t use ใหเผื่อไวกรณีการดที่ติดมากับบอรดใชไมได) 
- CD-ROM drive (Use for installation only ใชตอนติดต้ังโปรแกรมเทานั้น) 

Recommended Brand-name PC is Dell Optiplex and Acer E-machine 
สําหรับเครื่องสําเร็จรูปที่แนะนําใหใชคือ Dell Optiplex และ Acer E-machine 
 
iBSG 3.0 installation 
วิธีการติดต้ังโปรแกรม iBSG 3.0 
In case of no setup CD-ROM 
กรณีไมมีแผนติดต้ังโปรแกรม 

1. Download program from  http://www.nvk.co.th > Internet Billing and Log Recorder > iBSG 
3.0 
ทําการดาวนโหลดโปรแกรมจากเว็บ http://www.nvk.co.th > Internet Billing and Log Recorder > iBSG 3.0 

2. Write ISO file to CD-ROM (Don’t extract) 
นําไฟล ISO ที่ไดมาเขียนลงแผนซีดีโดยไมตองแตกไฟล 

3. Insert CD-ROM to PC that set to boot from CD-ROM drive first 
นําแผนเขาเครื่อง PC โดยที่เครื่องตองตั้งคาใหทําการบูตจากแผนซีดีรอม 

4. When setup screen shown, press Enter 
เมื่อขึ้นหนาจอดังรูป กดปุม Enter 

Wait until done, PC will reboot itself. 
รอจนกระทั่งขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้น เครื่องจะทําการรีบูตตัวเอง 

http://www.nvk.co.th/
http://www.nvk.co.th/


 
 

 
 

 
 



 
 
When PC boots finish, it will show Command line. Unplug all peripheral devices (Monitor, keyboard etc.). 
Left PC power on and do next step. 
เมื่อเครื่อง Server ทําการรีบูตจนเสร็จ จะขึ้นหนาจอคําสั่งแบบ Command line ใหทําการถอดอุปกรณตอพวงออกทั้งหมด (จอมอนิเตอร 
คียบอรด) โดยเปดแตตัวเครื่องไว และทําตามขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iBSG 3.0 settings 
วิธีการต้ังคาโปรแกรม iBSG 3.0 

1. Plug LAN cable to Server’ LAN port to find automatic IP obtain (System will be automatic 
select one for LAN and another one for WAN) 
นําสาย LAN มาตอที่เครื่อง Server เพื่อหาชองที่จาย IP อัตโนมัติ (โดยเบื้องตนระบบจะเลือกการด LAN ใบใดใบหนึ่งเปนขา
เขา และอีกใบเปนขาออก) 

2. When IP obtained, 192.168.2.xxx, open web browser and type http:// [IP gateway]/manage, ex. 
http://192.168.2.254/manage 
เมื่อได IP มาแลว เชน 192.168.2.xxx ใหเปดโปรแกรม web browser และพิมพ http://[IP gateway]/manage เชน 
http://192.168.2.254/manage 

3. It will show Log-in page, insert Loginname/Password as “admin/admin123” 
จะขึ้นหนาจอ Log-in ใหใส Loginname/Password เปน admin/admin123 

 
 

จะเขาสูหนาจอสถานะหลักของโปรแกรม 
 

 
 
 
 



Policy(s) creation (Do it first) 
การสราง Policy (ตองทําเปนอันดับแรก) 

1. Click at Manage > Policy  
เขาหัวขอ Manage > Policy 

2. Click at symbol  will show Policy add/edit that has description below: 

กดที่สัญลักษณ  จะปรากฏสวนของการเพิ่ม Policy ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- Name : name of this Policy 

ช่ือของ Policy 
- State Active/Inactive : use to activate or inactivate this Policy 

เลือกสถานะวาใหใชงาน (Active) หรือระงับการใช Policy นี้ (Inactive) 
- Type Postpaid/Prepaid : select for “use before pay” or “pay before use” 

เลือกรูปแบบการชําระเงินเปนแบบจายทีหลัง (รายเดือน) (Postpaid) หรือจายกอน (Prepaid) 
- Price Rate : (optional) 

ราคา (ไมจําเปนตองใส) 
- Data Rate DN/UP : define speed rate for user in this Policy 

กําหนดความเร็วในการใชงานของผูใชตาม Package 
- Daily Usage Time : define time that can use in 1 day 

กําหนดเวลาที่สามารถใชงานไดภายใน 1 วัน 
- Weekly Usage Time : define time that can use in 1 week 

กําหนดเวลาที่สามารถใชงานไดภายใน 1 สัปดาห 
- Monthly Usage Time : define time that can use in 1 month 

กําหนดเวลาที่สามารถใชงานไดภายใน 1 เดือน 
- Idle Timeout : define time to logout automatically when user not has any action 

กําหนดเวลาที่ทําการออกจากระบบอัตโนมัติเมื่อไมมีการตอบสนองจากผูใชงาน 
 

 
 
 
 



Additional in Prepaid type 
สวนเพิ่มเติมในตัวเลือก Prepaid 

- Transfer Quota : define maximum quota of data that user can use 
กําหนดปริมาณของขอมูลรวมสูงสุดที่ผูใชงานสามารถใชได 

- Usage Time : define maximum time that user can use (not exceed than Valid Period) 
กําหนดเวลาที่ผูใชสามารถใชไดสูงสุด (หามตั้งเกินกวา Valid Period) 

- Valid Period : define maximum period that user can use with this Policy 
กําหนดอายุการใชงานของ Policy นี้ 

 

 
 

3. When finished, click Add 
เมื่อใสรายละเอียดตามที่ตองการแลว กดปุม Add 

 

If you want to edit Policy, select desired Policy and click at symbol  

หากตองการแกไข Policy ใหเลือก Policy ที่ตองการแกไขและกดที่สัญลักษณ  
 

If you want to delete Policy, select desired Policy and click at symbol  

หากตองการลบ Policy ใหเลือก Policy ที่ตองการลบและกดที่สัญลักษณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Account creation one-by-one type 
การสราง Account แบบทีละรายช่ือ 

1. Click at Manage > Account 
เขาหัวขอ Manage > Account 

2. Click at symbol  will show Account add/edit/generate that has description below: 

กดที่สัญลักษณ  จะปรากฏสวนของการเพิ่มรายชื่อผูใชงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- Sold Now : select “Yes” 

เลือก Yes 
- State Active/Inactive : use to activate or inactivate this Policy 

เลือกสถานะวาใหใชงาน (Active) หรือระงับการใช Account นี้ (Inactive) 
- Policy : select desired Policy 

เลือก Policy ที่ตองการ (ที่ไดทําการสรางไวกอนแลว) 
- Login : user’s name 

ช่ือผูใชงาน 
- Password : user’s password 

รหัสผานของผูใชงาน 
- MAC : define MAC address to refer to Account name 

กําหนด MAC ใหอางอิงกับรายชื่อผูใชงาน 
- Data Rate DN/UP : can define this Account’s speed exceed than Policy defined (optional) 

สามารถกําหนดความเร็วของผูใชงานใหมากกวาที่ Policy กําหนดไว 
- Maximum Login : define number of user that can login with this account 

กําหนดจํานวนผูใชงานที่สามารถใชช่ือที่สรางขึ้นมารวมกันได (1 login ใชไดหลายคน) 
- Expire Date : define end of this login 

กําหนดวันหมดอาย ุ
3. When finished, click Add 

เมื่อใสรายละเอียดตามที่ตองการแลว กดปุม Add 
 



 
 

Account creation much account type 
การสราง Account แบบหลายรายชื่อ 

If you want to add account for much in one time, click at symbol  will show Account 
add/edit/generate that has description below: 

หากตองการเพิ่มเปนกลุมรายชื่อ ใหกดที่สัญลักษณ  จะปรากฏสวนของการเพิ่มกลุมรายชื่อผูใชงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- Sold Now : select “Yes” 

เลือก Yes 
- State Active/Inactive : use to activate or inactivate this Policy 

เลือกสถานะวาใหใชงาน (Active) หรือระงับการใช Account นี้ (Inactive) 
- Policy : select desired Policy 

เลือก Policy ที่ตองการ (ที่ไดทําการสรางไวกอนแลว) 
- Count : number of user that want to add 

จํานวนชื่อผูใชงานที่ตองการเพิ่ม 
- Login Prefix : define prefix of account (ex. X…) 

กําหนดคํานําหนากลุมรายช่ือที่ตองการเพิ่ม 
- Suffix Start : define desire starter numeric (ex. Add 10 account, but want to start at 5, system 

will generate at x05, x06, x07, …, x12, x13, x14) 
กําหนดตัวเลขเริ่มตนที่ตองการเพิ่ม เชน ตองการเพิ่ม 10 รายช่ือ แตเลขเริ่มตนกําหนดที่ 5 ระบบจะเพิ่มรายชื่อเปน x05, x06, x07, 
…, x12, x13, x14 เปนตน 



- Password Length : how long of password? (system will generate password automatically) 
กําหนดความยาวของรหัสผาน (ระบบจะสรางรหัสผานใหเองอัตโนมัติ) 

- Expire Date : define end of this account 
กําหนดวันหมดอาย ุ

 

 
 

If you want to edit account, select desired account and click at symbol  

หากตองการแกไขรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อที่ตองการแกไขและกดที่สัญลักษณ  

If you want to delete account, select desired account and click at symbol  

หากตองการลบรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อที่ตองการลบและกดที่สัญลักษณ  

If you want to print account, select desired account and click at symbol  (Required Adobe 
Acrobat Reader) 

หากตองการพิมพรายช่ือเพื่อนําไปใชงาน ใหเลือกรายชื่อที่ตองการพิมพและกดที่สัญลักษณ  (ใชโปรแกรม Adobe 
Acrobat Reader) 
 



Print layout settings 
การต้ังคาแบบการพิมพ 
 

1. Click at System > Print , will show description below: 
เขาหัวขอ System > Print ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- Paper type : can select between “carbon”, “A4 without background” or “A4 with 
background” 
สามารถเลือกการพิมพไดทั้งแบบกระดาษคารบอน A4 ไมมีฉากหลัง หรือ A4 มีฉากหลัง 

- Background : select uploaded background 
เลือกฉากหลังที่ upload ไวแลว 

- Column : maximum is 2 column 
เลือกจํานวนแถวไดมากสุด 2 แถว 

- Font : select desire font 
เลือกแบบตัวอักษร 

- Font size : increase or decrease font size 
เลือกเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษร 

- Title text : insert text that show at top of account card 
ใสขอความที่จะแสดงในสวนบนของการด 

- Footer text : insert text that show at bottom of account card 
ใสขอความที่จะแสดงในสวนลางของการด 

If you want to see layout, click at Preview (Required Adobe Acrobat Reader) 
ถาตองการดูตัวอยาง ใหกดที่ Preview (ใชโปรแกรม Adobe Acrobat Reader) 
 
Background manager : if you want to delete background, select desired background and click – 
symbol 
ถาตองการลบฉากหลังออก ใหเลือกฉากหลังที่ตองการและกดที่เครื่องหมาย – 
 
Background upload : if you want to add background, click Browse… to choose file and Upload 
ถาตองการเพิ่มฉากหลัง ใหกด Browse… เพื่อเลือกไฟลและกด Upload 
 

 
 


