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คู่มือการใช้งาน iBSG 3.5 ฉบับสมบูรณ์ 

ในคู่มือนีจะกล่าวถึงการใชง้านในส่วนของ Administrator management page 

ซึงเมือทาํการติดตงั software เสร็จแลว้ ให้ทาํการคน้หาช่อง LAN ทีจ่าย IP DHCP เพอืใชช่้องทางนนัเขา้ไปทาํการตงัค่าและให้บริการแก่ผูใ้ชง้านในระบบ 

ในกรณีของ iBSG The Box (Hardware appliance) ให้ทาํการต่อสาย LAN จากช่อง LAN (สีเหลือง) ไดท้นัที 

ค่า IP เริมตน้ทีเครืองลูกข่ายจะไดรั้บจากระบบ iBSG คือ 

IP Address : 192.168.2.xxx 
Subnet mask : 255.255.255.0 
Gateway : 192.168.2.254 

และสามารถเขา้ถึงหนา้ Administrator ผา่นทาง WAN โดยใช ้Public IP / DDNS หรือ iBSG member ไดเ้ช่นกนั 

  

Domain name เริมตน้ของ iBSG คือ 

http://192.168.2.254/manage 

จะเขา้สู่หนา้ Log-in ของผูดู้แลระบบ 

User/Password คือ admin/admin123 

 

จะเขา้สู่หนา้ Status>Overview ของระบบ 
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โดยในหวัขอ้ Status จะมีหวัขอ้ยอ่ยดงันี 

User แสดงรายชือ User ทีทาํการ Log-in เขา้ใชง้านในระบบในเวลาปัจจุบนั โดยสามารถทาํการลบผูใ้ชไ้ดแ้บบชวัคราว 

PMS แสดงสถานะการใชง้านร่วมกบัระบบ PMS ทีโรงแรมหรือผูใ้ห้บริการห้องเช่าใชง้านอยู ่โดยการตงัค่าจะอยูใ่นห้วขอ้ Manage>API 

Device แสดงสถานะอุปกรณ์ Network ทีเชือมต่อกบั iBSG โดยการตงัค่าจะอยูใ่นห้วขอ้ Monitoring 

Utilization แสดงสถานะของระบบ เช่น CPU load, Memory usage, DHCP leases, LAN, WAN, Session usage, 
Interface error statistic 

Log แสดง log ของระบบ ผูใ้ชง้าน โดยจะแสดงผลเพียง IP ของผูใ้ชง้านและ Website ไม่ไดแ้สดงชือของ website ซึงสามารถ export session 
log ออกมาให้กบัเจา้หนา้ทีรัฐได ้หากมีการร้องขอ 
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การใชง้านในหวัขอ้ต่างๆ มีดงันี 

การตงัค่า Policy และการเพมิ Account 

การตงัค่า Network เพอืให้ iBSG ทาํการเชือมต่อ Internet 

การตงัค่าการตรวจสอบสถานะอปุกรณ์ Network 

การตงัค่าและแกไ้ขหนา้ Log-in portal 

การตงัคา่ให้อุปกรณ์สามารถผา่นระบบไดโ้ดยไม่ตอ้ง log-in (Passthrough) 

การตงัค่าให้สามารถเขา้ถึง Domain ภายนอกไดโ้ดยไม่ตอ้ง log-in (Walled garden) 

การตงัระดบัการเขา้ถึงระบบ (Privileges) ของ admin ระดบัต่างๆ 

การตงัค่าต่างๆ ในระบบ (System) เช่น 

การแสดงผล 

ระบบ AAA 

การพมิพ ์Account 

การ backup/restore configuration 

การ backup/restore database 

การสงั reboot/shutdown 

การตงัค่า Firewall เช่น การ block bit / P2P 

การตรวจสอบ License  

การวิเคราะห์ปัญหาเบืองตน้ 

การวเิคราะห์ปัญหาของผูใ้ชง้านระบบ 

การวเิคราะห์ปัญหาทวัไป 
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หัวข้อ Report>Usage>Summary 

 

แสดงชือผูใ้ชง้าน เวลาเขา้-ออกระบบ ปริมาณขอ้มูลทีใชผ้า่นระบบ 

หัวข้อ Report>Usage>Detail 

 

แสดงรายละเอียดของผูใ้ชง้าน เวลาเขา้-ออกระบบ IP ทีไดไ้ป MAC Address ของอุปกรณ์ของผูใ้ชง้าน เหตผุลทีออกจากระบบ 

Terminate cause เหตุผลทีออกจากระบบ เพอืใชอ้า้งอิงว่าผูใ้ชง้านออกหรือหลุดจากการเชือมต่อดว้ยเหตุใด 

user-request ผูใ้ชง้านทาํการ Logout ออกจากระบบเอง (โดยการพิมพ ์http://logout. ใน browser) 

nas-request ใชง้านจนหมดเวลาทีกาํหนดไวต้าม Policy / Session timeout(หากมีการตงัไว)้ / มีการ Log-in ซอ้นใน User เดียวกนั(กรณี 

prepaid policy หรือไม่ไดต้งั Maximum login ไวม้ากกวา่ 1 ใน postpaid policy) 

nas-reboot มีการสงัให้ระบบ Reboot จึงทาํให้ผูใ้ชง้านขณะนนัหลุดทงัหมด 

idle-timedout ไม่มีการใชง้านใดๆ จนครบกาํหนด idle timeout (ค่าเบืองตน้คือ 15 นาที) 

admin-reset ผูดู้แลระบบทาํการลบผูใ้ชง้านออกในหวัขอ้ Status>User 
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หวัขอ้ Manage>Policy 

Identity หากตงัเป็น Required ผูใ้ชง้านจะตอ้งทาํการกรอกรายละเอียดส่วนตวัเมือทาํการ log-in account นนัครังแรก 

การตงัค่า Policy เพอืกาํหนดเวลา ความเร็วในการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบ มี 2 รูปแบบดงันี 

1. Prepaid 

 

Datarate DN/UP ใชก้าํหนดความเร็ว [DN=Download / UP=Upload] ซึงกาํหนดไดม้ากสุดที 100000 kbps (100 Mbps) 

Transfer quota ใชก้าํหนดปริมาณขอ้มูล หากถึงปริมาณทีกาํหนด Account นนัจะถูกตดัการใชง้านทนัที 

Daily/Weekly/Monthly usage time ใชก้าํหนดปริมาณเวลาการใชง้านตอ่วนั/สปัดาห์/เดือน 

Usage time ใชก้าํหนดปริมาณเวลาทีผูใ้ชง้านสามารถใชไ้ด ้

Valid period ใชก้าํหนดขอบเขตผูใ้ชง้านสามารถใชไ้ด ้นบัจากการ log-in ครังแรกของ Account นนัๆ 

Idle timeout ค่าเป็น 0 จะใช ้idle timeout ของ System 

ตวัอยา่งการตงัค่า Usage time / Valid period 

Usage time 1 day / Valid period 1 day = เมือ log-in เวลา 8.00 ของวนัที 1 Account จะหมดอายใุนเวลา 8.00 ของวนัที 2 ทนัที 
แมผู้ใ้ชจ้ะยงัใชง้าน usage time ไม่ครบ 24 ชวัโมง [1 day] ก็ตาม (สินสุดตาม Valid period) 
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Usage time 10 day / Valid period 30 day = หากเริม log-in ในวนัที 1 Account จะหมดอายใุนวนัที 31 ทนัที แมผู้ใ้ชใ้ชง้านในเวลา

รวมไปเพียง 9 วนั (สินสุดตาม Valid period) แต่หากใชง้านเวลารวมครบ 10 วนั ก็จะหมดอายตุาม usage time 

  

2. Postpaid (แบบรายเดือน หรือใชง้านไดจ้นกวา่จะทาํการลบหรือทาํการ inactive account) 

 

Datarate DN/UP ใชก้าํหนดความเร็ว [DN=Download / UP=Upload] ซึงกาํหนดไดม้ากสุดที 100000 kbps (100 Mbps) 

Daily/Weekly/Monthly usage time ใชก้าํหนดปริมาณเวลาการใชง้านตอ่วนั/สปัดาห์/เดือน 

Valid period ใชก้าํหนดขอบเขตผูใ้ชง้านสามารถใชไ้ด ้นบัจากการ log-in ครังแรกของ Account นนัๆ (โดยทวัไปในการตงั postpaid จะกาํหนดค่า

เป็น 0) 

Idle timeout ค่าเป็น 0 จะใช ้idle timeout ของ System 
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หัวข้อ Manage>Account 

การจดัการ Account มีรูปแบบการเพมิดงันี 

1. Add (เครืองหมาย +) เพมิ account แบบรายบุคคล 

 

Sold now จะเปลียนเป็น Yes เมือผูใ้ชง้านทาํการ Log-in account นนัครังแรก 

State : Active ใชง้านได ้/ Inactive ระงบัการใชง้าน 

Policy เลือก policy ทีตอ้งการให้ใชก้บั account นี 

Login ชือของ account 

Password รหสัผา่นของ account 

MAC ใชก้าํหนด MAC address ทีสามารถใช ้account นีได ้

Datarate DN/UP ให้เลือก override หากตอ้งการกาํหนดความเร็วให้ต่างจาก policy ทีเลือกไว ้[DN=Download / UP=Upload] ซึง

กาํหนดไดม้ากสุดที 100000 kbps (100 Mbps) 

Maximum login ใชก้าํหนดจาํนวนผูใ้ชง้านทีสามารถใช ้account นีไดพ้ร้อมกนั (สูงสุด 100) โดยใช้ได้กบั postpaid policy เท่านัน 

Expire Date : ใชก้าํหนดวนัหมดอาย ุ(หากตอ้งการ) 
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2. Generate (เครืองหมาย ++) เพมิ account แบบกลุ่ม 

 

Sold now จะเปลียนเป็น Yes เมือผูใ้ชง้านทาํการ Log-in account นนัครังแรก 

State : Active ใชง้านได ้/ Inactive ระงบัการใชง้าน 

Policy เลือก policy ทีตอ้งการให้ใชก้บั account กลุ่มนี 

Maximum login ใชก้าํหนดจาํนวนผูใ้ชง้านทีสามารถใช ้account นีไดพ้ร้อมกนั (สูงสุด 100) โดยใช้ได้กบั postpaid policy เท่านัน 

Count : จาํนวน account ทีตอ้งการเพมิ 

Login Prefix : ใชก้าํหนดคาํนาํหนา้กลุ่ม account ทีตอ้งการเพมิ 

Suffix Start : ใชก้าํหนดตวัเลขเริมตน้ทีตอ้งการเพมิ เช่น ตอ้งการเพิม 10 รายชือ แต่เลขเริมตน้กาํหนดที 5 ระบบจะเพมิรายชือเป็น x05, x06, x07, 
…, x12, x13, x14 เป็นตน้ 

Password Length : ใชก้าํหนดความยาวของรหสัผา่น โดยเลือกที options เพอืเลือกประเภทของรหสั เช่น อกัษรตวัใหญ่ ตวัเล็ก ตวัเลข เป็นตน้ (ระบบ

จะไม่สุ่มตวั I i L l 1 O o 0 หรืออกัษร/ตวัเลขทีคลา้ยคลึงกนัเป็นรหสัผา่น เพอืลดความสบัสนในการอา่นรหัสของผูใ้ชง้าน) 

Expire Date : ใชก้าํหนดวนัหมดอาย ุ(หากตอ้งการ) 
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3. CSV import เพมิ account โดยใชไ้ฟล์ CSV 

 

Associated policy เลือก policy ทีตอ้งการให้ใชก้บั account ในไฟล ์CSV นี 

CSV data file เลือกไฟล์ CSV ทีตอ้งการทาํการ Import 

Skip first row เลือกไว ้หากตอ้งการตดัแถวแรก (บนสุด) ในไฟล ์CSV 

Login column# กาํหนดช่องทีระบุชือ account 

Password column# กาํหนดช่องทีระบุรหสัผา่น 

Maximum login ใชก้าํหนดจาํนวนผูใ้ชง้านทีสามารถใช ้account นีไดพ้ร้อมกนั (สูงสุด 100) โดยใช้ได้กบั postpaid policy เท่านัน 

* ไม่สามารถ import ชือภาษาไทยได ้
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หัวข้อ Manage>Portal 

ใชเ้พมิ/ลด/แกไ้ข ไฟล์สาํหรับหนา้ Log-in, log-out, status ต่างๆ 

โดยเป็นไฟลม์าตรฐาน HTML (ผูดู้แลระบบทีมีความรู้ดา้นการเขียน web สามารถนาํไปดดัแปลงแกไ้ขไดโ้ดยอิสระ) 
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Portal source : Internal ใชไ้ฟลใ์นระบบ iBSG เป็น portal / External ใช ้portal จาก server ภายนอกเป็น Portal 

ผูดู้แลระบบสามารถกด Preview เพอืดูการปรับแกที้เกิดขึนได ้

Default URL หากเลือก force redirect จะเปิดหนา้ website ทีระบุไวห้ลงัจาก log-in สาํเร็จ 

User zone 

Enabled เปิดการใชง้าน user zone 

Allow history view ให้ผูใ้ชง้านสามารถดูประวติัการเขา้ใชง้านได ้

Allow password change ให้ผูใ้ชง้านสามารถเปลียน password ของ account ทีใชอ้ยูไ่ด ้

Portal file manager ใชจ้ดัการ เพมิ/ลบ/คดัลอก ไฟล์ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการ portal 
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หัวข้อ Manage>Passthrough 

 

State สถานะของรายการทีระบุ 

Disable ทาํให้ไม่มีผลใดๆ เกิดขึนกบัรายการนี 

Enable ทาํให้รายการนี สามารถออก Internet ไดอิ้สระโดยไม่ตอ้ง Log-in 

Block ห้ามรายการนีออก Internet 

MAC address กาํหนด MAC ทีตอ้งการ (สาํคญัทีสุด) 

IP address กาํหนด IP ทีตอ้งการ (ไม่จาํเป็นตอ้งใส่) 

Description ระบุรายละเอียดของรายการ 

* MAC ที enable อยูใ่น Passthrough จะไม่ถูกนบัรวมใน concurrent license แต่ยงัคงอยูใ่น Log 
* ไม่สามารถกาํหนดปริมาณเวลาและความเร็วในการใชง้านได ้
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หัวข้อ Manage>Walled Garden 

ให้ผูใ้ชง้านสามารถไปหนา้ website ตามรายการทีปรากฏไดโ้ดยไม่ตอ้ง log-in เขา้ระบบ ผูดู้แลระบบสามารถใส่ไดท้งั IP หรือ Domain name ของ 
website ทีตอ้งการ 
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หัวข้อ Manage>API 

สาํหรับผูดู้แลระบบทีตอ้งการ integrate เขา้กบัระบบ PMS ทีใชอ้ยู ่

 

 

หัวข้อ Monitoring>Group 

 

ใชส้าํหรับสร้างกลุ่มของการ Monitor อุปกรณ์ Network ทีเชือมต่อกบัระบบ iBSG 

หากอุปกรณ์มีนอ้ยหรือไม่ตอ้งการแบ่งกลุ่ม ให้ขา้มขนัตอนไปทีหวัขอ้ Device ไดท้นัที 
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หัวข้อ Monitoring>Device 

 

Group เลือกกลุ่มทีสร้างไว ้(ถา้ไม่ไดส้ร้างไว ้เลือกเป็น default) 

Name ชืออปุกรณ์ 

IP Address กาํหนด IP ของอุปกรณ์ทีตอ้งการ Monitor (สาํคญัทีสุด) 

MAC Address กาํหนด MAC ทีตอ้งการ (ไม่จาํเป็นตอ้งใส่) 
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หัวข้อ Network>Basic 

เป็นส่วนของการตงัค่าให้ iBSG สามารถเชือมต่อกบัระบบ Internet เพือให้ผูใ้ชง้านสามารถออก Internet ได ้

 

 

WAN 

Connection type เลือกวิธีการเชือมต่อ Internet 
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DHCP ให้ระบบรับ IP จาก Router (ไม่แนะนาํให้ใช)้ 

Static ระบุ IP Address / Subnet mask / Gateway ในวง IP เดียวกบั Router 

PPPoE กรณี Router เป็น Bridge mode 

LAN 

IP Address กาํหนด IP ของ iBSG 

Subnet mask กาํหนด Subnet mask หรือ class ของ IP เพอืกาํหนดจาํนวน host ทีสามารถใชไ้ด ้(255.255.255.0 = 254 host) 

Alternate IP กาํหนดวง IP ในการใช ้Monitor อุปกรณ์ Network แยกอิสระจากวง IP ของผูใ้ชบ้ริการ 

DHCP Server โดยปกติตอ้งเปิดใชง้าน 

Start กาํหนด IP เริมตน้ทีจ่ายให้เครืองลูกข่าย 

End กาํหนด IP สุดทา้ยทีจ่ายให้เครืองลูกข่าย 

* จาํนวน IP จะขึนอยูก่บั Subnet mask (host) ทีระบุไว ้

Lease Time กาํหนดเวลาทีเครืองลูกข่ายจะได ้IP ไปใช ้ค่าเริมตน้คือ 1440 นาที = 1 วนั 

Miscellaneous 

Mode ค่าเริมตน้คือ Gateway หากเชือมต่อกบั Router หรือ Firewall แนะนาํใหใ้ชเ้ป็น Router mode 
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หัวข้อ Network>DDNS 

ใชต้งัค่าการเขา้ถึง iBSG จากภายนอกโดยใช ้DDNS ทีตอ้งการ 
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หัวข้อ Network>Firewall 

ใชต้งัค่า Firewall แบบพนืฐาน 

 

หากตอ้งการ block bittorrent ต่างๆ ให้เลือก Enabled ที P2P restriction 

* ไม่รับรองการทาํงานแบบ 100% เนืองจากยงัมี bittorrent บางประเภททีหลุดรอดการ block ได ้

  

  



20 | P a g e  
 

หัวข้อ Network>Port Forwarding 

ใชท้าํ port forward ให้สามารถเขา้ถึงอปุกรณ์ทีเชือมต่อภายในระบบ iBSG ได ้

 

  

หัวข้อ Network>Interface 

ใชส้ลบัเปลียน Interface ในกรณี Network interface card เสียหรือไม่เสถียร 
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หัวข้อ Admin>Group 

สามารถกาํหนดระดบัการเขา้ถึงหัวขอ้การตงัค่าต่างๆ ในระบบ iBSG (แยกจาก Admin user หลกั) 

 

Name ชือกลุ่มของ admin 

State : Active เปิดใชง้าน / Inactive ระงบัการใชง้าน 

Privilleges กาํหนดการเขา้ถึงหัวขอ้ต่างๆ ในระบบ 
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หัวข้อ Admin>Account 

ใชส้ร้างรายชือผูดู้แลระบบยอ่ยตามทีสร้างไวใ้น admin group 
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หัวข้อ System>Appearance 

ใชก้าํหนดจาํนวนการแสดงผลในแต่ละหวัขอ้ 

 

  

หัวข้อ System>AAA 

 

Authentication source : 

None ผูใ้ชง้านทุกเครืองสามารถออก Internet ไดโ้ดยไม่ตอ้ง Log-in และไม่ถูกกาํหนดความเร็วและปริมาณเวลาใชง้าน 

Local ใชก้ารระบุสิทธิผา่นระบบ iBSG ตามปกติ 

Radius ใชก้ารระบุสิทธิการออก Internet อา้งอิงจาก radius server (ตงัค่าที System>Radius เพมิเติม) 

Force-Relogin กรณีมีการ login ซาํใน account เดียวกนั ระบบจะบงัคบัให้ผูใ้ชง้านที login ก่อนหนา้ตอ้งหลุดออกจากระบบ 
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Idle timeout ระยะเวลาทีผูใ้ชง้านจะหลุดออกจากระบบหากไม่มีการใชง้านใดๆ อีก (สูงสุด 10080 นาที = 7 วนั) 

* ผลกระทบจากการตงั idle timeout สูงมากๆ อาจจะส่งผลถึงจาํนวน concurrent เตม็เร็วกวา่ทีควร และอาจส่งผลต่อ DHCP pool ดว้ย แนะนาํให้

ตงัค่าสอดคลอ้งกบั DHCP lease time 

Session timeout ระยะเวลาทีผูใ้ชง้านตอ้งหลุดออกจากระบบหลงัจาก log-in แมจ้ะยงัมีการใชง้านอยูก่็ตาม (ค่าปกติคือ 0) 

  

หัวข้อ System>Printing 

 

Paper type ชนิด ขนาดกระดาษทีตอ้งการพิมพคู์ปอง 

Column จาํนวน Account ทีจะพิมพใ์นแถวแนวตงั (บนขนาด A4) 

Title text ขอ้ความหวัคูปอง 

Footer text ขอ้ความทา้ยคูปอง 

สามารถกดดู Preview ทีแกไ้ขได ้

สามารถเพมิภาพ Background ของคูปองได ้(กรณีเลือกชนิดกระดาษแบบมี Background) 
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หัวข้อ System>Configuration 

ใชท้าํการ Backup/Restore ไฟล ์Configuration 
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หัวข้อ System>Database 

ใชท้าํการ Backup/Restore ไฟล ์Database ฐานขอ้มูลผูใ้ชง้านของระบบ 
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หัวข้อ System>Maintenance 

ใชส้งั Reboot/Shutdown หรือตงัเวลาให้ Reboot ได ้

 

  

หัวข้อ Diagnostic 

 

ARP แสดง MAC address ทีเชือมต่อกบัระบบ 

DHCP แสดง IP ของเครืองลูกข่ายทีเชือมต่อกบัระบบ โดยสามารถดูจาํนวนรวมไดที้รายการสุดทา้ย 

Ping ใชต้รวจสอบการเชือมต่อของอปุกรณ์ทีเชือมต่อกบัระบบ หรือใชต้รวจสอบวา่ iBSG สามารถออก Internet ไดต้ามปกติหรือไม่ 
เช่น หาก Ping IP 8.8.8.8 ได ้แต่ไม่สามารถ Ping google.com ได ้ให้ตรวจสอบ DNS ในหวัขอ้ Network>Basic เป็นตน้ 

Trace ใชต้รวจสอบเส้นทางการใชง้าน Internet ซึงสามารถตรวจสอบเบืองตน้ไดว้า่ website ใดชา้ website ใดเร็ว 
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หัวข้อ Help>License 

 

Renew ใชใ้นกรณี iBSG ทีไดท้าํการ Activated ไปแลว้ แต่กลบัแจง้ Expired 

Request key ใชใ้นการ Activate license ใน iBSG member 
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การวเิคราะห์ปัญหาทวัไป 

อาการ สาเหตุ การแก้ไข 

เครือง Server ไม่ทาํงาน ไม่จา่ย IP 

Hardware เสีย 

Harddisk เสีย 

LAN card เสีย 

เปลียน Hardware 

เปลียน Harddisk 

เปลียน LAN card 

WAN หรือ LAN ใน Status>Overview แจง้ 

Error! 
LAN card เสีย เปลียน LAN card 

WAN หรือ LAN ใน Status>Overview แจง้ 

Disconnect 

สาย LAN มีปัญหา 

LAN card เสีย 

เปลียนสาย LAN 

เปลียน LAN card 

ลูกข่ายบางเครืองไม่ไดรั้บ IP 

DHCP เตม็ 

เกิด Broadcast strom ใน

ระบบ 

แกไ้ข Subnet mask / DHCP ให้จา่ย IP ไดม้าก

ขึน 

ใชอุ้ปกรณ์ Network ทีทาํ Isolate ได ้

ขึนเตือน Maximum concurrent reached! 

ลูกข่ายได ้IP แต่ไม่ขึนหนา้ Log-in 

Server ออก Internet ไม่ได ้

ยงัไม่ไดท้าํการ Activate 

ตรวจสอบการเชือมต่อ Internet 

ตรวจสอบ DNS 

ตอ้งทาํการ Activate เพอืให้ใชง้านไดต้่อเนือง 

ได ้IP ขึนหนา้ Log-in แต่ใชง้านชา้ 
LAN card มีปัญหา 

ระบบภายในมีปัญหา 

ทดสอบโดยการต่อ LAN จาก Server ตรงเขา้

คอมพวิเตอร์ 

หากปกติ ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย 

หากยงัชา้อยู ่ตรวจสอบ LAN card 

ลูกข่ายหลุดจากการใช ้Internet 
ขึนหนา้ Log-in ใหม่บ่อยครัง 

ใช ้Account แบบ Prepaid 
หรือ Postpaid 1 login 

Prepaid ใชไ้ดเ้พียง 1 login เท่านนั 

Postpaid หากตอ้งการใชม้ากกวา่ 1 user ต่อ 1 
account 

ตรวจสอบสาเหตุการหลุดที Report>Detail 

      

 Server แจง้ expired 

 Server ออก Internet 
ไม่ได ้

หมดอาย ุDemo 

   

ตรวจสอบการเชือมต่อ Internet 

ตรวจสอบ DNS 

กด Renew ใน Help>License 

Reboot server 

ลง Demo ใหม่หรือ Activate 
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