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CLIENT INSTALLATION 

 การติดตั้งเครื่อง CLIENT COMPUTER (BACK OFFICE) 

 ขั้นตอนหลักในการติดต้ัง มีดังนี้ 

1. ติดตั้ง .Net Framework  
2. ติดตั้ง  Visionnet Client 
3. ติดตั้ง  BullzipPDFPrinter (ติดตัง้เฉพาะเครื่องที่ต้อง Gen Transcript เป็นไฟล์ PDF) 
4. ติดตั้ง  Vncaller 

  
 รายละเอียดการติดตั้ง CLIENT COMPUTER 

1. ติดต้ัง .Net Framework  
1.1 เรียกใช้โปรแกรม Internet Explorer ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเช่ือมต่อระบบบริการการศึกษาได้  

โดยระบุ URL คือ http://regweb.mcu.ac.th/vncaller  แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะน าไปสู่หน้าจอการ
ติดตั้ง Client ของระบบบริการการศึกษา  

1.2 คลิกที่  Setup  จะปรากฏหน้าจอให้ระบุ Username และ Password ส าหรับการการติดตั้ง .Net 
Framework  และ VNApp Client, และ BullzipPDFPrinter 

 
 

1.3 ระบุ Username และ Password แล้วคลิก Log In ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับการติดตั้งระบบการใช้
งานโปรแกรม Backoffice 
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1.4 คลิกปุ่ม Install.Net 2.0 ส าหรับเครื่องที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม .Net Framework ดังรูปตอ่ไปนี้  

 
1.5 คลิก Run (บาง Browser อาจให้ Download file จากนั้น Double Click เพื่อติดตั้ง) 
1.6 ระบบท าการ Install โปรแกรม .NET Framework 2.0 

 

คลิก Install.Net 2.0 
Framework 2.0 

คลิก Log In 
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2. ติดต้ัง Visionnet Client 
2.1 จากรูป คลิกปุ่ม Install VNAppClient (จาก Tab Setup หน้าจอ เมื่อคลิก Log In แล้ว) 

 

 
2.2 คลิก Run (บาง Browser อาจให้ Download file จากนั้น Double Click เพื่อติดตั้ง) 
2.3 ระบบจะท าการ download ไฟล ์ส าหรับการติดตั้ง VNAppClient 

 
 
2.4 ระบบแสดงหน้าจอ VisionNet Backoffice Aapplication Setup ใหค้ลิก Install 
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ระบบท าการติดตั้ง Client 

 
 

2.5 เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ จะปรากฎหนา้จอ ดังรูป โดยท่านสามารถเรยีกใช้งานระบบได้ที่ 
http://regweb.mcu.ac.th/vncaller ต่อไป 
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2.6 หน้าจอการเรียกใช้งานระบบบริการการศึกษาส าหรับเจ้าหนา้ที่ (Back office) 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อไปสู่หน้าจอ 
VNcaller 
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3. ติดต้ัง BullzipPDFPrinter (ติดต้ังเฉพาะเคร่ืองท่ีต้อง Gen Transcript เป็นไฟล์ PDF) 
3.1   จากรูป คลิกปุ่ม BullzipPdFPrinter (จาก Tab Setup หน้าจอ เมื่อคลิก Log In แล้ว) 

 
 

3.2  คลิก Run (บาง Browser อาจให้ Download file จากนั้น Double Click เพื่อติดตั้ง) 
3.3 ระบบจะท าการ download ไฟล ์ส าหรับการติดตั้ง BullzipPDFPrinter 
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3.4 หลังจากคลิก Run ระบบแสดงหน้าจอให้เลือกภาษาที่ใช้  จากนั้นคลกิปุ่ม  OK 

                
 

3.5    ระบบแสดงหน้าจอ Setup  ใหค้ลิกเลือก I accept the agreement และคลิกปุ่ม Next > 
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3.6 ระบบแสดงหน้าจอให้ระบุ path  ส าหรับการตดิตั้งโปรแกรม Bullzip  ให้คลิกปุ่ม Next > (ระบบจะDefault 
ที่ C:\Program Files\Bullzip\PDF Printer ไม่ต้องแก้ไข) 

 
 

3.7 ระบบแสดงหน้าจอเพื่อ ก าหนด Shortcuts ส าหรับการเรียกใช้งานโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next > 
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3.8  ระบบแสดงหน้าจอ องค์ประกอบจ าเป็น ท่านสามารถตดิตั้งองค์ประกอบจ าเป็นอัตโนมัตเิพื่อให้โปรแกรม
ท างานได้ ให้คลิกปุม่ Next > (ระบบDefault        ถูกหัวข้อไม่ต้องแก้ไข) 

 
 

3.9 ระบบจะท าการตดิตั้ง BullzipPDFPrinter   
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3.10    เมื่อการติดตั้งส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอดังรปู ให้คลิกปุ่ม Finish 
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3.11 เมื่อติดตั้งโปรแกรม BullzipPDFPrinter ส าเร็จต้องก าหนดค่าเพิม่เตมิดังนี้ 
1. การตั้งค่า BullzipPDFPrinter คลิกท่ีปุ่ม start -> Bullzip PDF Printer Options 

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับการก าหนดค่า โปรแกรม BullzipPDFPrinter 
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3. ไปท่ี Tab General ส่วนของ File Name ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อก าหนด Folder ที่ใช้ในการจัดเก็บ
ไฟล์เอกสาร โดยให้ก าหนด path และ  Folder เป็น C:\AVSREG\TR   
โดยให้สร้าง folder ตามข้างต้น จนถึงหน้าจอดังรูป จากนั้นคลิกปุม่ Save 

 
 

   
 

File Name ที่สร้างแล้วเสร็จ
ต้องเป็นดังตัวอย่างเท่านั้น 

คลิกท่ีนี ่
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4. จากนั้น (Tab  General) ด้านล่างให้คลิกเครื่องหมาย ที่ Comfirm  Overwrite และ Confirm 
folder ceration ออก ใหม้ีเครือ่ง  Remember last folder  เท่านั้น 

 
 

5. ไปที่ Tab Dialogs ใน Frame Save As Dialogs ใหค้ลิกเลือก  Never  ที่ Frame Settings 
Dialogs ใหค้ลิกเลือก Never 
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6. ไปที ่Tab Actions ที่ Frame Show Document ใหค้ลิกเลือก No  จากนั้นคลิกปุ่ม Apply ต่อด้วย
คลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้น 

            
 

 
4.  การติดต้ัง Vncaller 

4.1 คลิกขวาท่ี Destop       New        Shortcut 
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4.2 ระบุ Location เป็น http://regweb.mcu.ac.th/vncaller/applications.aspx  จากนั้น 
        คลิกปุม  Next  

 
 

4.3 ระบุชื่อ Shortcut เป็น “VNcaller”  จากนั้นคลิกปุ่ม Finish 
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4.4  จะปรากฏ caller ที่ desktop ของเครื่องที่ท าการติดตั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง โปรแกรม Visionnet  
App Client 

 
 


