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บทที่ 1
Debut UC!
การเริ่มต้ นการใช้ งาน
1. ทําการเปิ ดโปรแกรม Web Browser ที่ต้องการใช้ งานในเครื่อง

รู ปที ่ 1-1 การเรี ยกใช้งานโปรแกรม
Browser Mozilla Firefox

2. ที่ Address Bar ใส่ที่อยู่ของระบบ http://yourdomain/pronto/ เช่น
http://mail.abc.com/pronto/

รู ปที ่ 1-2 การเข้าสู่หน้า Debut UC โดยทาการป้อนทีอ่ ยู่ของ Debut UC

3. เข้ าสูห่ น้ า Login ของระบบ Debut UC

รู ปที ่ 1-3 หน้า Login ของระบบ Debut UC
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4. ทําการป้อน Username และ Password เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ (ไม่ต้องใส่
@domainname.com)

รู ปที ่ 1-4 ทาการป้อน Username และ Password เพือ่ เข้าสู่ระบบ

5. เข้ าสูห่ น้ าแรกระบบ Debut UC

รู ปที ่ 1-5 หน้าแรกระบบ Debut UC
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องค์ ประกอบของ Debut UC
1. Available Modules
ประกอบด้ วยปุ่ มสําหรับเข้ าสูฟ่ ังก์ชนั ต่างๆ ในระบบ

รู ปที ่ 1-6 แสดง Available Modules สาหรับเข้าสู่ฟังก์ ชนั หลักต่างๆ ของระบบ

2. Actions Bar
แสดง Actions Bar ที่อยู่ในแต่ละฟั งก์ชนั จากรูปตัวอย่างด้ านล่างจะเป็ น Actions
Bar ที่อยู่ในส่วนของการจัดการข้ อความ

รู ปที ่ 1-7 แสดงฟั งก์ ชนั ย่อยของ mailbox

3. Current Module Options
แสดง Options ที่เรียกใช้ งานอยู่ปัจจุบนั จากรูปตัวอย่างด้านล่างจะเป็ น Options ที่
อยู่ในส่วนของ E-mail

รู ปที ่ 1-8 แสดง Options ของ E-mail
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บทที่ 2
Folder / Mailbox
Folder สามารถแบ่งออกได้ หลายชนิด ได้ แก่
- Mailbox เป็ น Folder ที่ใช้ ในเก็บข้ อมูลที่เป็ นอีเมล์
- Address Book เป็ น Folder ที่ใช้ เก็บข้ อมูลที่เป็ นข้ อมูลผู้ตดิ ต่อ
- Calendar เป็ น Folder ที่ใช้ เก็บข้ อมูลปฏิทินการนัดหมาย
- Tasks เป็ น Folder ที่ใช้ เก็บข้ อมูลกําหนดการหรือแผนงาน
- Notes เป็ นโฟลเดอร์ที่ใช้ เก็บข้ อความโน๊ ต
ใน Debut UC จะมีเครื่ องมือที่ จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถสร้ าง Mailbox ได้ ตามความ
ต้ องการ อย่างง่ายดาย นอกจากนี ้ ด้ วยความสามารถ drag and drop ของ Debut UC
ยังช่วยผู้ใ ช้ ย้ ายข้ อมูลระหว่าง Folder โดยใช้ วิธีการลากข้ อความมาใส่ใ น Folder ที่
ต้ องการได้ อีกด้ วย
จากรูปที่ 2-1 ตัวเลขในวงเล็บข้ างอีเมล์เป็ นการแสดงบอกให้ ทราบถึงข้ อความใหม่ที่
ยังไม่ได้ อา่ น

รู ปที ่ 2-1 Mailbox

- INBOX: กล่องข้ อความเข้ า ข้ อความ e-mail ที่เข้ ามาใหม่จะถูกเก็บไว้ ที่นี่เป็ นที่แรก
- Drafts: กล่องข้ อความร่าง ข้ อความ e-mail ที่ถกู เก็บบันทึกไว้ เป็ นข้ อความร่าง
- Junk: กล่องข้ อความ Junk เป็ นที่สําหรับเก็บข้ อความที่เป็ นสแปม
- Sent Items: กล่องข้ อความส่งออก ข้ อความ e-mail ที่ถกู ส่งออกไปจะถูกทําสําเนา
เก็บไว้ ที่นี่
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- Trash: กล่องข้ อความ Trash เป็ นที่สําหรับเก็บข้ อความที่เป็ นขยะ โดยข้ อความที่ถกู
ลบแล้ วจะถูกส่งมาเก็บไว้ ในกล่องข้ อความนี ้ สามารถสัง่ ให้ เคลียร์ได้ ด้วยการกดปุ่ ม

การสร้ าง Mailbox / Folder
ผู้ใช้ สามารถสร้ าง Mailbox / Folder ได้ ตามความต้ องการ ดังต่อไปนี ้
1. คลิกที่ปมุ่
ซึ่งจะอยูด่ ้ านล่างของเมนู E-MAIL

รู ปที ่ 2-2 เครื ่องมือทีใ่ ช้ใน การสร้าง Mailbox ใหม่

2. กําหนดชื่อและชนิด Folder ที่ต้องการสร้ าง จากนันคลิ
้ กที่ปมุ่ Save

รู ปที ่ 2-3 ใส่ชือ่ Folder เพือ่ สร้าง Mailbox ทีต่ อ้ งการ
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3. ในกรณีที่ต้องการสร้ าง Sub Folder ให้ เลือก Folder ที่ต้องการอยู่ภายใต้ เช่น สร้ าง
Sub Folder ที่ชื่อ Friend ให้ อยู่ภายใต้ INBOX จากนันคลิ
้ กที่ปมุ่ Save

รู ปที ่ 2-4 การสร้าง Sub Folder และการเลือก Folder ทีต่ อ้ งการอยู่ภายใต้
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บทที่ 3
การรับ-ส่ งอีเมล์
กล่องข้ อความหลัก คือ โฟลเดอร์ที่ใช้ เก็บอีเมล์ขาเข้ า ซึ่งจะประกอบไปด้ วยรายการอีเมล์
ทังใหม่
้ และเก่า ผู้ใช้ สามารถเข้ าสูก่ ล่องข้ อความหลักได้ โดยคลิกเลือกที่โฟลเดอร์ INBOX ในเมนู
E-MAIL

รู ปที ่ 3-1 รู ปแสดงรายการอี เมล์ทงั้ ใหม่และเก่า

แต่ละเมล์จะมีสถานะที่บ่งบอกถึงการเปิ ดอ่านเมล์, ความสําคัญของเมล์, ไฟล์แนบ และ
การกระทําต่อเมล์ เช่น การตอบกลับ การส่งต่อ เป็ นต้ น ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แสดงสถานะของเมล์ที่เข้ ามาใหม่และยังไม่ได้ เปิ ดอ่าน
แสดงสถานะของเมล์ที่เปิ ดอ่านแล้ ว
แสดงสถานะของเมล์ที่มีไฟล์แนบ
แสดงสถานะของเมล์ที่มีการตอบกลับ
แสดงสถานะของเมล์ที่มีการส่งต่อ
แสดงสถานะของเมล์ที่มีการติด Flag
แสดงสถานะของเมล์ที่มีความสําคัญ
แสดงสถานะของเมล์ที่เป็ นตารางนัดหมายงานจากผู้อื่น
และจะมีหวั ข้ อ Subject ที่บ่งบอกถึงการตอบกลับและการส่งต่อ
RE: แสดงหัวข้ อของเมล์ที่มีการตอบกลับ
FW: แสดงหัวข้ อของเมล์ที่มีการส่งต่อ
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การเรียกดูอีเมล์ (Read E-mail)
ทําได้ โดยการคลิกตรงบรรทัดของรายการข้ อความที่ต้องการเลือก
1. อีเมล์ทวั่ ไป จะมีฟังก์ชนั่ ในการกระทําต่ออีเมล์ที่เรียกดู ดังนี ้
- Delete: ลบข้ อความปั จจุบนั
- Unread: ตังค่
้ าข้ อความให้ เป็ น Unread
- Read: ตังค่
้ าข้ อความให้ เป็ น Read
- Flags: ตังค่
้ าข้ อความให้ ตดิ Flag
- Reply: ตอบกลับข้ อความ
- Reply to All: ตอบกลับทังหมด
้
(รวม Cc ด้ วย)
- Forward: ส่งต่อไปยัง
- Move into: ย้ ายเมล์ที่กําลังอ่านอยู่ไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก
- Copy into: คัดลอกเมล์ที่กําลังอ่านอยู่ไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

รู ปที ่ 3-2 รู ปแสดงการอ่ านข้อความอี เมล์ทวั่ ไป
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2. อีเมล์ตารางการนัดหมาย จะมีฟังก์ชนั่ ในการกระทําต่ออีเมล์ตารางการนัดหมายที่
เรียกดู ดังนี ้
- Accept: ยอมรับการนัดหมาย
- Tentative: ยังไม่แน่นอนกับตารางการนัดหมายนี ้
- Decline: ปฏิเสธการนัดหมาย
- Calendar: เรียกดูตารางการนัดหมายของผู้ใช้ เอง

รู ปที ่ 3-3 รู ปแสดงการอ่ านข้อความอี เมล์ ตารางการนัดหมาย

การสร้ างอีเมล์ ใหม่ (New E-mail)
ทําได้ โดยการคลิกทีปมุ่
ซึ่งอยู่ใน Actions Bar ในส่วนของการจัดการ
ข้ อความ แล้ วเลือก E-mail เพื่อทําการสร้ างข้ อความใหม่ ซึ่งจะประกอบด้ วยการใช้ งาน ดังต่อไปนี ้
- Send: ทําการส่งข้ อความ (ข้ อความที่สง่ จะถูกบันทึกใน Sent Items)
- Save: บันทึกข้ อความในกล่องข้ อความร่าง (Drafts)
- Attachments: ระบุไฟล์แนบที่ต้องการส่ง
- Add VideoMail: ระบุไฟล์วีดีโอที่ต้องการส่ง
- Priority: ระบุระดับความสําคัญของข้ อความ
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- Notify when Delivered: ระบุให้ แจ้ งเตือน
เมื่อข้ อความส่งถึงปลายทาง
- Notify when Read: ระบุให้ แจ้ งเตือนเมื่อข้ อความได้
ถูกเปิ ดอ่าน
- ตรวจสอบการสะกดคํา
- Search: ค้ นหาคําศัพท์ในข้ อความที่จะส่ง
- Print: ทําการพิมพ์ข้อความที่สง่ ออก
- To: ระบุชื่อและที่อยู่อเี มล์สําหรับผู้รบั
- Cc: ระบุชื่อและที่อยู่อเี มล์สําหรับผู้รับ (สําเนา)
- Bcc: ระบุชื่อและที่อยู่อเี มล์สําหรับผู้รับ (สําเนาซ่อน)
- Subject: ระบุหวั เรื่องของข้ อความ
- Undo: ย้ อนกลับหรือยกเลิกการกระทําล่าสุด
- Redo: ไปการกระทําถัดไปที่เคยทําไว้ หรือกระทําซํ ้าเหตุการณ์ลา่ สุดที่เพิ่งได้
กระทําไป
- Left to Right: ให้ ข้อความชิดขวา
- Right to Left: ให้ ข้อความชิดซ้ าย
- Plain Text เรียกใช้ ฟังก์ชนั Plain Text
- HTML เรียกใช้ ฟังก์ชนั HTML Text

รู ปที ่ 3-4 รู ปแสดงการเขี ยนข้อความอี เมล์
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บทที่ 4
Debut UC Function
Debut UC เป็ น Flash-based Client ที่สามารถทํางานบนเว็บบราวเซอร์ มาตรฐาน เช่น
Internet Explorer และ Mozilla Firefox ซึ่งใช้ เทคโนโลยี Web 2.0 ทําให้ การเรี ยกใช้ งานเป็ นไป
อย่างราบรื่น เสมือนว่ากําลังใช้ งานโปรแกรมบนเครื่องของตัวเองอยู่
ใน Debut UC จะประกอบไปด้ วย ฟั งก์ชันการใช้ งานพืน้ ฐาน เช่น ฟั งกัชันระบบอีเมล์,
สมุดรายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts) ฟั งก์ชนั สําหรับการสําหรับการทํางานร่วมกันในองค์กร เช่น ตาราง
นัดหมาย (Calendar), ระบบโทรศัพท์ (Telephony), IM (Instant Messenger) และฟั งก์ชันเสริ ม
พิเศษอื่นๆ เช่น My Stuff (My Photos, My Musics ฯลฯ), ข่าวสาร (News), ไฟล์ (Files)
ปฏิทนิ และตารางนัดหมาย (Calendar and Schedule)
สําหรับปฏิทินและตารางนัดหมายแล้ วเปรียบเสมือนบันทึกช่วยจําในการจัดตารางเวลาทัง้
ในการทํางานและการบริหารทรัพยากรให้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้ าปฏิทินและตารางนัดหมาย สามารถทําได้ โดยการคลิกที่ปมุ่
ซึ่งอยู่ใน
Available Modules ด้ านบนของหน้ าจอ Debut UC และเมื่อคลิกแล้ วก็จะเข้ าสูก่ ล่องข้ อความ
ปฏิทินและตารางนัดหมายหลัก ซึ่งสามารถเลือกมุมมองของตารางนัดหมายเป็ นวัน, สัปดาห์การ
ทํางาน, สัปดาห์, เดือน และเลือกดูวนั นี ้ได้ โดยคลิกที่ปมุ่
,

,

,

,

ใน Actions Bar ตามลําดับ

รู ปที ่ 4-1-1 รู ปแสดงตัวอย่างของตารางปฏิ ทินและตารางนัดหมาย
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การสร้ างปฏิทนิ และตารางนัดหมาย
คลิกที่ปมุ่
ใน Actions Bar ของฟั งก์ชัน Calendar แล้ วเลือก Event
หรือ ดับเบิ ้ลคลิกที่ตางรางปฏิทิน เพื่อเข้ าสูก่ ารสร้ างตารางนัดหมาย ซึ่งจะประกอบด้ วยการ
ใช้ งาน ดังต่อไปนี ้
- Save: บันทึกการนัดหมายไว้ ในปฏิทิน
- Attendees: ระบุผ้ รู ับหรือผู้เข้ าร่วมในตารางนัดหมาย
- Print: พิมพ์ตารางการนัดหมาย
- Attachments: ระบุไฟล์แนบที่ต้องการส่ง
- Recurrence: การตังค่
้ าการนัดหมายแบบซํ ้าๆ เช่น ทุกวัน, ทุกเดือน
ทุกปี เป็ นต้น
- Priority: ระบุระดับความสําคัญของข้ อความ
To
Optional
Subject
Where
Starts
Ends
All-Day Event
Send Requests

ระบุผ้ รู ับหรือผู้เข้ าร่วมในตารางนัดหมายหลัก
ระบุผ้ รู ับหรือผู้เข้ าร่วมในตารางนัดหมายรอง
ระบุหวั เรื่องสําหรับการนัดหมาย
สถานที่สําหรับนัดหมาย
วันที่เริ่มการนัดหมาย
วันที่สิ ้นสุดการนัดหมาย
ตังค่
้ าให้ สําหรับเหตุการณ์หรือการนัดหมายที่เกิดขึ ้นทังวั
้ น
ส่งคําร้ องขอเพื่อให้ มีการยอมรับ (Approve)
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รู ปที ่ 4-1-2 รู ปแสดงตัวอย่างของการสร้างตารางปฎิ ทินและตารางนัดหมาย

ระบบโทรศัพท์ (Telephony)
เป็ นระบบที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารด้ วยเสียงไปยังผู้ใช้ อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งเมื่อคลิก
ที่ปมุ่
ซึ่งอยู่ใน Available Modulesด้ านบนของหน้ าจอ Debut UC แล้ วจะเข้ าสูห่ น้ าตาของ
Telephony ซึ่งเมื่อคลิกที่History จะแสดงประวัติข้อมูลการโทรออก, สายโทรเข้ าที่ได้ รับ และไม่ได้
รับ

รู ปที ่ 4-2-1 รู ปแสดงหน้าตาของระบบโทรศัพท์ (Telephony) ที ่ History
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สมุดรายชื่อผู้ตดิ ต่ อ (Contacts)

รู ปที ่ 4-3-1 รู ปแสดงข้อความทีอ่ ยู่ติดต่อ (Contacts)

การสร้ างสมุดรายชื่อผู้ติดต่ อใหม่
คลิกที่ปมุ่
ใน Actions Bar ของฟั งก์ชนั Contacts แล้ วเลือก Contact เพื่อ
ทําการสร้ างสมุดรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ ซึ่งจะประกอบไปด้ วยปุ่ มที่ใช้ งานดังต่อไปนี ้
- Save: บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ใน Contacts
- Save and Close: บันทึกและปิ ดหน้ าต่างการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่
- Compose: การสร้ างข้ อความใหม่ถึงรายชื่อใน Contact ที่เลือก
- Send IM: การส่งข้ อความพูดคุยถึงรายชื่อใน Contact ที่เลือก
- Delete: ลบรายชื่อผู้ติดต่อใน Contact ที่เลือก
- Undecoded Message: เป็ นการแสดง Message ในรูปแบบของ Raw Text
- Previous contact: รายชื่อก่อนหน้ า
- Next contact: รายชื่อถัดไป
ซึ่ง Actions Bar ที่กล่าวมาจะสามารถใช้ งานได้เพียงแค่ปมุ่ ‚Save‛ เท่านัน้ สําหรับปุ่ มอื่น
จะสามารถใช้ งานได้เมื่อมีการบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อไปแล้ ว
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รู ปที ่ 4-3-2 รู ปแสดงการสร้ างข้อความทีอ่ ยู่ติดต่อ (Contacts)

ข่ าวสาร (News)
เป็ นการนําเข้ าข่าวจากเว็บ ใดๆมาสู่ระบบ Debut UC สามารถทําได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม
ซึ่งอยู่ใน Available Modules ด้ านบนของหน้ าจอ Debut UC และคลิกที่ปมุ่
ซึ่งอยู่ใน Current Module Options ของฟั งก์ชัน News จากนัน้ ใส่ Address (URL) ของเว็บข่าว
โดยเนือ้ หาของข่าวที่นํามานัน้ สามารถหาได้ จากเว็บข่าวที่มีสญ
ั ลักษณ์
หรื อ อยู่ตรง
หัวข้ อข่าว จากนัน้ คลิกที่
Actions Barของฟั งก์ชนั News

หากต้ องการยกเลิกให้ คลิกที่ปมุ่

ซึ่งอยู่ใน

รู ปที ่ 4-4-1 รู ปแสดงตัวอย่างการนาเข้าหัวข้อข่าว
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รู ปที ่ 4-4-2 รู ปแสดงตัวอย่างข่าวสาร (News)

My Music
เป็ นฟั งก์ชันที่ใช้ ในการ Upload หรื อ Download ไฟล์เพลงมาใส่ใน Debut UC ได้ โดย
การคลิกที่ปมุ่

ซึ่งอยู่ใน Available Modules ด้ านบนของหน้ าจอ Debut UC และสามารถ

คลิกที่ปมุ่

ซึ่งอยู่ใน Actions Bar ของฟั งก์ชนั My Music เพื่อนําไฟล์เข้ ามา

รู ปที ่ 4-5-1 รู ปแสดงหน้าตา My Music
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My Photos
เป็ นฟังก์ชนั ที่ใช้ ในการ Upload หรือ Download ไฟล์รูปมาใส่ใน Debut UC ได้ โดยการ
คลิกที่ปมุ่
ที่ปมุ่

ซึ่งอยู่ใน Available Modules ด้ านบนของหน้ าจอ Debut UC และสามารถคลิก
ซึ่งอยู่ใน Actions Bar ของฟั งก์ชนั My Photos เพื่อนําไฟล์เข้ ามา

รู ปที ่ 4-6-1 รู ปแสดงหน้าตา My Photos
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My Videos
เป็ นฟังก์ชนั ที่ใช้ ในการ Upload หรือ Download ไฟล์วีดีโอมาใส่ใน Debut UC ได้ โดย
การคลิกที่ปมุ่

ซึ่งอยู่ใน Available Modules ด้ านบนของหน้ าจอ Debut UC และสามารถ

คลิกที่ปมุ่

ซึ่งอยู่ใน Actions Bar ของฟั งก์ชนั My Videos เพื่อนําไฟล์เข้ ามา

รู ปที ่ 4-7-1 รู ปแสดงหน้าตา My Videos
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ไฟล์ (File)
เป็ นส่วนการจัดการไฟล์ และแสดงไฟล์ที่เก็บในระบบ Debut UC สามารถทําได้ โดยการ
คลิกที่ปมุ่

ซึ่งอยู่ใน Available Modules ด้ านบนของหน้ าจอ Debut UC และสามารถคลิกที่

ปุ่ ม
ซึ่งอยู่ใน Actions Bar ของฟั งก์ชัน File เพื่อนําไฟล์เข้ ามา นอกจากนี ผ้ ้ ใู ช้ ยัง
สามารถกําหนดสิทธิ์ให้ ผ้ ใู ช้ อื่นสามารถเข้ าดู หรื อเพิ่มเติมในแต่ละไฟล์ได้ โดยการคลิกขวาที่ไฟล์
แล้ วเลือก Access Control List

รู ปที ่ 4-8-1 รู ปแสดงหน้าตาของไฟล์ (File)
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Social
เป็ นส่วนที่เอาไว้ ใช้ สําหรับ เล่น Facebook, Flickr และ Twitter ได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม
ซึ่งอยู่ใ น Available Modules ด้ านบนของหน้ าจอ Debut UC ผู้ใ ช้ สามารถทํ าการส่ง
Message หรื อรูปภาพที่ต้องการได้ โดยผู้ใช้ จะต้ องเพิ่ม Contact ของ Facebook, Flickr หรื อ
Twitter เข้ าไปใน Debut UC ก่อน จากนัน้ Account จะปรากฎในด้ านซ้ ายของหน้ าจอ Debut UC

รู ปที ่ 4-9-1 รู ปแสดงหน้าตาของ Social
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Twitter
เป็ นส่วนที่เอาไว้ ใช้ สําหรับ เล่น Twitter บน Debut UC โดยการคลิกที่ปมุ่
ซึ่งอยู่ใน
Available Modules ด้ านบนของหน้ าจอ Debut UC ผู้ใช้ ต้องทําการ Login ก่อนจึงจะสามารถเล่น
Twitter ได้

รู ปที ่ 4-10-1 รู ปแสดงหน้าตาของการเล่น Twitter
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IM
เป็ นการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยการคลิกที่ปมุ่
ซึ่งอยู่ด้านบนซ้ ายของหน้ าจอ Debut
UC และคลิกเลือกรายชื่อที่จะติดต่อสื่อสารด้ วย โดยมีการให้ เลือกสถานะของตัวเรา
สถานะแสดงตัวตนมีอยู่ 8 สถานะ คือ
- Online: แสดงสถานะว่าออนไลน์ หรือว่างที่จะคุย
- Away: แสดงสถานะว่ากําลังยุ่งไม่วา่ งที่จะคุย
- Be Right Back: แสดงสถานะว่าเดีย๋ วกลับมาหน้ าจอ
- Busy: แสดงสถานะกําลังยุ่งแต่ยงั ทักได้
- In a Meeting: แสดงสถานะว่ากําลังอยูใ่ นที่ประชุม
- On the Phone: แสดงสถานะว่าออนไลน์ผา่ นทางมือถือ
- Out to Lunch: แสดงสถานะว่าออกไปทานอาหารเที่ยง
- Offline: แสดงสถานะว่าไม่ได้ ออนไลน์
และจะประกอบไปด้ วย ฟั งก์ชนั่ การใช้ งานดังต่อไปนี ้
- Create: การสร้ าง Contact ใหม่
- Join Conference: การเปิ ดประชุมร่วมกัน

- Send IM: การส่งข้ อความพูดคุยถึงรายชื่อใน Contact ที่เลือก
- E-mail: การส่งข้ อความอีเมล์ถึงรายชื่อใน Contact ที่เลือก
- Public Info: การดูรายละเอียด Contact
- Start Video Call: สนทนาผ่านกล้ อง
- Edit: แก้ ไข Contact
- Delete: การลบ Contact
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รู ปที ่ 4-11-1 รู ปแสดงหน้าตาของ IM
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บทที่ 5
การตัง้ ค่ าต่ างๆ ใน Debut UC
เป็ นการตังค่
้ าต่างๆในระบบ Debut UC ซึ่งสามารถทําได้ โดยการคลิกที่ปมุ่
ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้ าจอ Debut UC
การตัง้ ค่าทั่วไป (General)
สามารถตังค่
้ าทั่วไปของระบบ Debut UC ได้ โดยเลือก ภาษา (Language), ชุดอักขระ
(Preferred Character Set), โซนเวลา (Time Zone), เลย์ เ อาท์ (Layout), ตํา แหน่ งของ
Navigation, การซ่อน Toolbar ด้ านบน (Hide top toolbar), การใช้ งาน Animation (Enable
animation), ขนาดของข้ อความ (Text Size) ได้ ตามต้ องการ และสามารถดูวนั ที่และเวลาของการ
ล๊ อกอินครัง้ ก่อนหน้ า (Previous Login), การล๊ อกอินที่ไม่สําเร็จ ครัง้ สุดท้ าย (Last Failed Login),
ขนาด Mail box ที่ใช้ งาน (Size) และ Version ของ Debut UC ได้

รู ปที ่ 5-1-1 รู ปแสดงการเข้าตัง้ ค่าทัว่ ไป
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การตัง้ ค่าโฟลเดอร์ (Folders)
สามารถตังค่
้ าชื่อกล่องขาเข้ า, การตังค่
้ าลําดับของฟิ ลด์(Fields) ที่จะแสดงจากซ้ ายไปขวา
ซึ่งมีฟิลด์อยู่ 10 ฟิ ลด์ ได้ แก่
- None: ไม่มี
- From: จาก (ผู้สง่ จดหมาย)
- Presence: สถานะการออนไลน์
- Pty: Priority ระดับความสําคัญของจดหมาย
- Received: วันที่และเวลาที่ได้ รับจดหมาย
- Sent: วันที่และเวลาที่สง่ จดหมาย
- Size: ขนาดของจดหมาย
- Status: สถานะของจดหมาย
- Subject: หัวเรื่องของจดหมาย
- To: ถึง (ผู้รับจดหมาย)
และ การตังค่
้ าการส่งข้ อความรับที่อา่ นแล้ ว จากนันทํ
้ าการอัพเดทค่าที่เปลีย่ นแปลง

รู ปที ่ 5-2-1 รู ปแสดงการเข้าตัง้ ค่าโฟลเดอร์ (Folders)
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การตัง้ ค่าการเขียนจดหมาย (Compose)
เป็ นการตัง้ ค่าต่างๆในการเขีย นจดหมาย ซึ่ง สามารถกํ าหนดชื่ อจริ ง ที่ จ ะแสดงถึ งผู้รับ
(Real Name), ที่อยู่ต้นทางของผู้สง่ (From Address), ลายเซ็นที่แนบท้ ายข้ อความ (Signature),
ส่วนหัวของการส่งจดหมายตอบกลับ (Reply Header), ข้ อความอ้ างอิงการตอบกลับ (Reply
Quoting), การตังค่
้ าที่อยู่ของการเก็บข้ อความร่าง (Store Drafts in), การตรวจสอบการสะกดคํา
ก่อนการส่งข้ อความ (Spellcheck Before Send), การตังค่
้ าที่อยู่ของการบันทึกข้ อความที่ส่งออก
(Save Sent Messages in), การตังค่
้ าเวลาอัตโนมัติในการบันทึก (Auto-save Every) และการตัง้
ค่ารูปแบบของการเขียนจดหมาย (Format) จากนันจึ
้ งทําการอัพเดทค่า

รู ปที ่ 5-3-1 รู ปแสดงการเข้าตัง้ ค่าการเขี ยนจดหมาย (Compose)

การตัง้ ค่าการลบ (Delete)
เป็ นการตังค่
้ าการลบของจดหมาย ซึ่งสามารถตังค่
้ าวิธีการลบข้ อความว่าจะให้ ย้ายไปไว้
ในถังขยะ, ให้ ทําสัญลักษณ์ไว้ หรือให้ ลบทันที และสามารถเลือกโฟลเดอร์ถงั ขยะเองได้ จากนันจึ
้ ง
ทําการอัพเดทค่าที่เปลี่ยนแปลง
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รู ปที ่ 5-4-1 รู ปแสดงการเข้าตัง้ ค่าการเขี ยนจดหมาย (Compose)

การตัง้ ค่า IM
เป็ นการตังค่
้ า IM ในระบบ Debut UC ซึ่งสามารถกําหนด IM Audio Alert , การบันทึก
การสนทนา (Auto-save IM Chats) และการกําหนดที่อยูข่ อง History (History Folder) จากนันจึ
้ ง
ทําการอัพเดทค่าที่เปลี่ยนแปลง

รู ปที ่ 5-5-1 รู ปแสดงการเข้าตัง้ ค่าการเขี ยนจดหมาย (Compose)
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การเปลี่ยนรหัสผ่ าน (Password)
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยใส่รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ และสามารถกู้รหัสผ่าน
ที่ถกู ลืมได้ โดยการพิมพ์อีเมล์ที่ต้องการให้ สง่ รหัสผ่านไปให้ จากนันคลิ
้ กปุ่ ม
การเปลี่ยนแปลง

เพื่อบันทึก

รู ปที ่ 5-6-1 รู ปแสดงการเปลีย่ นรหัสผ่าน

การตัง้ ค่าปฏิทนิ (Calendar)
เป็ นการตังค่
้ าปฏิทินในระบบ Debut UC ซึ่งสามารถกําหนดปฏิทินหลัก, กําหนดการแบ่ง
เวลาเป็ นคาบของปฏิทิน, กําหนดมุมมองของตารางในปฏิทิน, กําหนดวันเริ่มในสัปดาห์, กําหนด
ชัว่ โมงการทํางาน, กําหนดจํานวนวันของข้ อมูลสถานะว่าง/ไม่วา่ งที่จะปรากฎบนอินเทอร์เน็ต
จากนันจึ
้ งทําการอัพเดทค่าที่เปลี่ยนแปลง
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รู ปที ่ 5-7-1 รู ปแสดงการเข้าตัง้ ค่าปฏิ ทิน (Calendar)

การตัง้ ค่าสมุดรายชื่อผู้ตดิ ต่ อ (Contacts)
เป็ นการกําหนดโฟลเดอร์ของสมุดรายชื่อผู้ติดต่อหลัก

รู ปที ่ 5-8-1 รู ปแสดงการเข้าตัง้ ค่าสมุดรายชือ่ ผู้ติดต่อ (Contacts)
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การตัง้ ค่าการจัดการเมล์ ขาเข้า (Mail Control)
การสร้ างข้ อความตอบกลับอัตโนมัติ (Vacation Message)
เป็ นการสร้ างข้ อความตอบกลับอัตโนมัติสําหรับกรณีที่ไม่สามารถตอบข้ อความได้ หรื ออยู่
ในช่วงลาพักงาน (Vacation) ซึ่งทําได้ โดยการคลิก ที่ปมุ่ ‚Vacation Message‛ จากนัน้ กรอก
ข้ อความตอบกลับอัตโนมัติ โดยสามารถใช้ ข้อความพิเศษ เช่น ^F แทนชื่อของผู้ที่ส่งเมล์มา และ
คลิกที่ Enable เพื่อใช้ งาน หากต้ องการยกเลิกให้ คลิกที่ Disable และคลิกที่ปมุ่
บันทึกการตังค่
้ า

เพื่อ

รู ปที ่ 5-9-1 รู ปแสดงการเข้าใช้งาน Vacation Message
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การกาหนดการรีไดเร็คข้ อความทัง้ หมด
เป็ นการกําหนดให้ ข้อความทังหมดทํ
้
าการรีไดเร็คซึ่งทําได้ โดยการคลิกที่ปมุ่ ‚Redirect All
Mail to‚ จากนันใส่
้ ที่อยู่อีเมล์ที่จะรี ไดเร็คไปหา โดยคลิก เลือกได้ ว่าจะคัดลอกเก็บข้ อความนัน้ ไว้
,ไม่ต้องรีไดเร็คข้ อความที่มาจากระบบอัตโนมัติ หรือ สงวนฟิ ลด์ ถึง/สําเนา และคลิกที่ Enable เพื่อ
ใช้ งาน หากต้ องการยกเลิกให้ คลิกที่ Disable และคลิกที่ปมุ่

เพื่อบันทึกการตังค่
้ า

รู ปที ่ 5-9-2 รู ปแสดงการกาหนดการรี ไดเร็ คข้อความทัง้ หมด

การสร้ างกฎเกณฑ์ (Rules)
เป็ นการสร้ างกฎเกณฑ์เพื่อใช้ ควบคุมและจัดการ Message ที่เข้ าสูร่ ะบบ เพื่อให้ สามารถ
ใช้ งานได้ ตามความต้ องการ ซึ่งสามารถทําได้ การเลือกที่ปมุ่ ‚Rules‛ และคลิกที่ปมุ่
จากนันใส่
้ ชื่อ Rule แล้ วคลิกที่ปมุ่
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รู ปที ่ 5-9-3 รู ปแสดงการตัง้ ค่ากฎเกณฑ์ (Rules)

รู ปที ่ 5-9-4 รู ปแสดงการตัง้ ค่ากฎเกณฑ์ (Rules)
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Rules จะประกอบด้ วย 2 ส่วนหลักๆ ด้ วยกัน คือ
1. Data เป็ นการกําหนดเงื่อนไขของข้ อมูลที่ปรากฏใน message ใดๆ เช่น
From
Sender
Return-Path
To
Cc
Any To or Cc
Each To or Cc
Reply-To
‘From’ Name
Subject
Message-id
Message size
Time of Day
Current Date
Current Day
Human Generated
Header Filed
Any Recipient
Each Recipient
Existing Mailbox
Security
Source
Submit Address

จาก (ผู้สง่ )
ผู้สง่
e-mail address ที่สง่ กลับ
ถึง (ผู้รับ)
สําเนา (ผู้รับ)
ถึงใครก็ตาม หรือ สําเนา (ผู้รบั )
ถึงใครคนใดคนหนึ่ง หรือ สําเนา (ผู้รับ)
ตอบกลับถึง (ผู้รับ)
จาก (ผู้สง่ ) ชื่อ
หัวเรื่อง
รหัส Message-id
ขนาดของ Message
เวลาของ Message
วันที่ปัจจุบนั (Monday, Tuesday, Wednesday, etc)
วันที่ปัจจุบนั
ถูกสร้ างโดยบุคคล (ไม่ใช่คอมพิวเตอร์)
ข้ อความในหัว Message
ผู้รับคนใดคนหนึ่ง
ผู้รับคนใด
Mailbox ที่ถกู สร้ างขึ ้นแล้ ว
ความปลอดภัย
ข้ อมูลต้ นทาง
ยอมรับ Address

2. Action เป็ นการกําหนดให้ ระบบทําตามที่ต้องการหลังจากที่ถกู เงื่อนไข
If data is [ ]
Then Action [ ] ; ถ้ าเงื่อนไขของข้ อมูลเป็ นจริง ให้ ทําตามคําสัง่
เช่น
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Store in
Mark
Add Header
Tag Subject
Reject with
Discard
Stop Processing
Remember ‘Form’ in
Accept Request
Copy Attachments

เก็บข้ อมูลใน
ทําสัญลักษณ์
เพิ่มหัวข้ อมูล
เพิ่มข้ อความในหัวเรื่อง
ปฏิเสธด้ วย
ละเว้ นการทํางานใดๆ
หยุดการประมวลผล
บันทึกผู้สง่ ใน
ยอมรับการร้ องขอ
ทําสําเนาแนบไฟล์

Parameter
ชื่อ Mailbox
ข้ อมูล Header
ข้ อความ
ข้ อความ

ชื่อ Address Book

ตัวอย่ างการสร้ างกฎเกณฑ์
Ex1- กรณีที่เมล์ที่สง่ มาจาก Softdebut ให้ ย้ายไปเก็บไว้ ใน mailbox ของ Softdebut ซึ่งเป็ น
Subfolder ของ INBOX
Data: From is
*@softdebut.com
Action: Store in
INBOX/Softdebut
Ex2- กรณีที่เมล์ที่สง่ มาจาก user ที่ชื่อว่า somchai@softdebut.com ซึ่งเป็ นหัวหน้ า ให้ ทํา
สัญลักษณ์โดยการ Mark Flagged สําหรับเมล์ฉบับนันๆ
้ ให้ เป็ นข้ อความสําคัญ
Data: From is
somchai@softdebut.com
Action: Mark Flagged
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การจัดการอีเมล์ ขยะ
เป็ นการกําหนดการกระทําของแต่ละอีเมล์ที่มีความเป็ นไปได้ วา่ จะเป็ น อีเมล์ขยะสูง, ปาน
กลาง หรื อตํ่า ซึ่งทําได้ โดยการคลิกที่ปมุ่ ‚Junk Mail Control‛ และคลิกที่ปมุ่
อัพเดทการตังค่
้ า

เพื่อ

รู ปที ่ 5-9-5 รู ปแสดงการจัดการอี เมล์ขยะ

การกาหนดค่า RPOP
สามารถดึงเมล์จากที่อื่นๆ มารวมเก็บไว้ ที่เดียวกันได้

รู ปที ่ 5-10-1 รู ปแสดงการกาหนด RPOP
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การจัดการสายเรียกเข้ า (Call Control)
ข้ อความเสียง (Voice Mail)
เป็ นการกําหนดเวลาที่จะให้ ทําการฝากข้ อความเสียงเมื่อสายไม่วา่ งหรือเกิด Error ขึ ้น
จากนันทํ
้ าการอัพเดทการเปลี่ยนแปลง

รู ปที ่ 5-11-1 รู ปแสดงตัวอย่างการจัดการฝากข้อความเสียง

Simultaneous Ring
เป็ นการกําหนดการโอนสายซ้ อน โดยเลือกเวลาที่จะให้ ทําการโอนสายซ้ อนไป แล้ วใส่
Account ที่จะให้ โอนสาย จากนันทํ
้ าการอัพเดทการเปลีย่ นแปลง

รู ปที ่ 5-11-2 รู ปแสดงการจัดการ Simultaneous Ring
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การโอนสายเรียกเข้ า (Divert Calls)
เป็ นการกําหนดการโอนสายเรียกเข้ า โดยกําหนดให้ โอนทุกสาย, เมื่อเวลาหลังเลิกงาน
หรือเมื่อตอนเวลาทํางาน และกําหนดว่าจะให้ โอนไปโดยการฝากข้ อความเสียง, ที่อื่น (กําหนด
Account) หรือโอนไปสายไม่วา่ ง

รู ปที ่ 5-11-3 รู ปแสดงการโอนสายเรี ยกเข้า (Divert Calls)

การบล๊ อคสายเรียกเข้า (Block Calls)
เป็ นการกําหนดการบล๊ อคสายเรียกเข้ าที่มาจากบัญชีดํา (Blacklisted Address) ให้ โอน
สายไปที่การฝากข้ อความเสียงหรือสายไม่วา่ ง

รู ปที ่ 5-11-4 รู ปแสดงการบล๊อคสายเรี ยกเข้า (Block Calls)
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Custom Ringback

รู ปที ่ 5-11-5 รู ปแสดงการ Custom Ringback

การตัง้ ค่า Dialer
การกําหนดสายเรียกเข้ า (Incoming Calls) เป็ นการกําหนดว่าจะเปิ ดสายให้ คนอื่นโทรเข้ า
มาได้ หรือไม่ได้

รู ปที ่ 5-12-1 รู ปแสดงการตัง้ ค่า Dealer
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การกาหนดค่า News
เป็ นการกําหนดเวลาที่จะ Refresh ข่าว

รู ปที ่ 5-13-1 รู ปแสดงการจัดการ News

การกาหนดค่า My Photos

รู ปที ่ 5-14-1 รู ปแสดงการจัดการ My Photos
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การกาหนดค่า Twitter

รู ปที ่ 5-15-1 รู ปแสดงการจัดการ Twitter
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บทที่ 6
การตัง้ กาหนดค่ า Share Folders ใน Debut UC
การกาหนด Share Folders ให้ ผ้ อู ่ นื
1. ให้ กําหนด Access ของ Folders ที่ต้องการ Share แล้ วคลิกขวา เลือก Access
Control List

รู ปที ่ 6-1-1 รู ปแสดงการคลิ กทีเ่ มนู Access Control List
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2. ให้ กําหนด Email ที่ต้องการให้ เข้ าถึงโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ โดยกําหนดในรูปแบบ Email
Address และ ให้ กําหนดค่าของสิทธ์ ในการเข้ าใช้ งาน เช่น Lookup, Select, Seen, Flags,
Insert, Post, Create, Delete และ Admin

รู ปที ่ 6-1-2 รู ปแสดงการเลือก E-mail และกาหนดค่าของสิ ทธิ์
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การรับ Share Folders จากผู้อ่ นื
1. คลิกที่ปมุ่

Share Folders ตรงด้ านล่างของเมนูด้านซ้ าย

รู ปที ่ 6-2-1 รู ปแสดงการคลิ กที ่ Share Folders

2. เลือก Account ที่จะรับการ Share Folder จากคนนัน้ แล้วคลิก Open

รู ปที ่ 6-2-2 รู ปแสดงการเลือก E-mail Account
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3. คลิกเลือก Folders ที่ต้องการเข้ าถึง

รู ปที ่ 6-2-3 รู ปแสดงการเลือก Folders ทีผ่ อู้ ื ่น Share ไว้ให้

รู ปที ่ 6-2-4 รู ปแสดง Folders ของผูอ้ ื ่น
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