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Integrated Management System for Internet Service 

 คือซอฟต์แวร์ สําหรับควบคุมการให้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ ซึ?งให้การให้บริการ

อินเทอร์เน็ตที?มีคุณภาพเป็นเรื?องง่ายดายโปรแกรมถูกออกแบบให้รองรับ การบริการในกลุ่มธุรกิจที?

หลากหลาย  เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรมและโรงพยาบาล กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มบริษัทเอกชน เป็นต้น โดย

โปรแกรมมีความสามารถหลกั 3 สว่น ดงันี R 

AAA (Authentication Authorize Accounting) การยืนยันตัวตนด้วยผู้ ใช้งานและ

รหสัผา่น , การกําหนดสทิธิในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและชว่งระยะเวลาที?ใช้งาน 

QOS (Quality of service) การควบคมุคณุภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยสามารถการ

กําหนดความเร็วและปริมาณในการรับสง่ข้อมลูตามกลุม่ผู้ ใช้งาน 

LOG (Internet Traffic Log) ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มูล ก า ร จ า ร จ ร ท า ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ต า ม 

พระราชบญัญตั ิคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ?งกําหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องเก็บข้อมลูดงักลา่ว

IMSI 

Log 

QOS AAA 
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 Manage your Internet Service and 
Quality of network effectively with 
complete solution 
  How service providers or building owners can 
profitably serve the customers with global pleasure delivered… 

 

คุณสมบัตทิั)วไปของโปรแกรม  

           
ครอบคลมุทุกรูปแบบของการให้บริการ 
อนิเตอร์เน็ต 

  

§ โปรแกรมรองรับการสร้างผูใ้ชง้านไดห้ลากหลายวิธี 
โดยสามารถ ลงทะเบียนผูใ้ชง้าน สร้างผูใ้ชง้านแบบ
สุ่ม หรือ กาํหนดให้ผูใ้ช้งานสามารถลงทะเบียนใช้
งานไดด้ว้ยตนเอง 
 

§ ระบบรองรับการเชืEอมต่อเพืEอดึงขอ้มูลจากผูใ้ช้งาน
ภายนอกเช่น Active Directory และ PMS 

 
§ รองรับการการเข้าใช้งานผ่าน  Social Login เ ช่น 

Facebook ,Line, Instagram  
 

 
§  รองรับการยนืยนัตวัตนผา่นระบบ  SMS 

§ สามารถปรับแต่งหน้า  Portal และ  Authentication 
Flow ไดต้ามการใชง้านของผูใ้ชง้าน 

§ กาํหนดระยเวลาในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
หลากหลายรูปแบบ  

§ รายงานสรุปขอ้มูลการใชง้านทีEครบถว้นและสามารถ
ใชง้านไดจ้ริง  

§ ระบบจดจาํ Mac Address เพืEอความสะดวกในการ
ยนืยนัตวัตนของผูใ้ชง้าน 

§ ผูชื้NงานสามารถเปลีEยนรหสัผา่นและตรวจสอบโควตา้
การใชง้านคงเหลือไดด้ว้ยตนเอง 

§ รองรับการกาํหนด Zone ของผูใ้ชง้านตาม VLAN 

§ รองรับการจดัเก็บขอ้มูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ครบถว้นตามทีEกฎหมายกาํหนดพร้อมระบบคน้หา 

 

 

 

§ โปรแกรมทาํงานบนระบบปฏิบติัการ Linux CentOS  
ซึE งไดรั้บการยอมรับดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน
จากทัEวโลก นอกจากนีN โปรแกรมถูกปรับแต่งให้ติดตัNง
พร้อม กบั OS ส่งผลให้ผูที้Eไม่มีความรู้ในระบบ Linux 
มาก่อนสามารถติดตัNงและใชง้านไดโ้ดยง่าย 

 
§ โปรแรมทาํหนา้ทีEเป็นอินเทอร์เน็ตเกตยเ์วยข์องระบบ 
สามารถทาํงานไดใ้นเครือข่าย Layer 2 และ Layer 3 
 

§ ผู ้ดูแลระบบสามารถควบคุมการทํางานผ่าน  web 
Browser   

 
§ ระบบ  Captive Portal ของซอฟร์แวร์รองรับได้ทุก
อุปกรณ์ทัNง คอมพิวเตอร์ Tablet และ โทรศพัท์มือถือ
ทัNงระบบ Ios และ Android OS  

   วบคุมความเร็วอนิเตอร์ได้ดั3งใจด้วยฟังก์ชั3น 

Traffic Control  

§ กาํหนดความเร็วการ Upload และ Download ขอ้มูลของ
ผูใ้ชง้านไดต้าม Package ดว้ย Traffic Control 

§ กําหนดปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลต่อผูใ้ช้งานได้ตาม
ตอ้งการ และสามารถกาํหนดใหค้วามเร็วลดลงไดห้ากมี
การใชง้านเกินปริมาณตามทีEกาํหนดไว ้

 
 
     ณสมบัตเิด่นอื)นๆ 

§ ระบบ Multilevel Administrator สามาถกาํหนดผูดู้และ
ระบบไดห้ลายคนเขา้ถึงสิทธิในการใชง้านทีEแตกต่างกนั 

§  Wall Garden กาํหนด website ทีEสามารถเขา้ใช้งานได้
โดยไม่ตอ้งยนืยนัตวัตน 

§ MAC Blacklist กาํหนด Mac Aaddress  ของอุปกรณ์ทีE
ไม่ตอ้งการใหเ้ขา้ใชง้านระบบ 

§ Bypass Login กาํหนด IP/MAC Addressของผูใ้ชง้าน ทีE
สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องยืนยนั
ตวัตน 

 

ค 

 

คุ  
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IMS-I Software Features  
 

No Feature Lists Detail 
1 คุณลกัษณะทั*วไปของระบบ  (General feature)  

1.1 ทาํงานไดบ้นระบบปฎิบติัการ (Operating system) Linux CentOS 7 ,RHEL 

1.2 ฮาร์ดแวร์ที7สาํหรับการติดตั:ง (ดูความตอ้งการขั:นตํ7าตามตาราง Hardware) รองรับ Server , VMware , Cloud VM 

1.3 จาํนวนผูใ้ชง้านที7สามารถเขา้ใชง้านไดพ้ร้อมกนั  (ขึ:นกบั Spec Hardware)  100-3,500  

2 ความสามารถดา้นการจดัการเครือข่าย (Network setting)  

2.1 การตั:งค่า WAN Interface  § Support PPPOE, Static IP,DHCP 

§ Routing or Dynamic NAT 

2.2 การตั:งค่า  LAN Interface  § Support Static IP  

§ DHCP Server  

§ VLAN (256 VLAN) 

2.3 กาํหนด NTP Server ใหร้ะบบ •  

2.4 กาํหนด DNS Server ใหร้ะบบ •  

2.4 การป้องการการโจมตีดว้ย DDOS, Sync flood ดว้ย Firewall •  

2.5 กาํหนด Mac Address ที7ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ใชง้านระบบ (MAC Blacklist) •  

2.6 กาํหนด   IP Address / URL ที7สามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งยนืยนัตวัตน (Wall Garden) •  

2.7 กาํหนด  IP Address /URL ที7ไม่อนุญาตใหใ้ชง้าน (Block Sites) •  

2.8 กาํหนด IP Address ที7อนุญาตใหเ้ขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ตไดโ้ดยไม่ตอ้งยนืยนัตวัตน (Bypass IP) •  

3 ความสามารถดา้นการจดัการผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต  

3.1 รองรับการเชื7อมต่อกบัระบบผูใ้ชง้านงานภายนอก  (External user support) § Activated Directory   

§ Radius 

§ LDAP  

§ Database view 

§ Infor HMS 

§ SMS (ส่งชื7อผูใ้ชง้านและรหสัผา่น) 

§ เครื7องอ่านบตัรประชาชน  

§ เครื7องอ่าน Passport 

3.2 รองรับ Social Login  และ Messenger Login § Facebook 

§ Instagram 

§ Line 

§ Twitter 

3.3 Captive Portal สามารถใชง้านไดบ้นอุปกรณ์ Computer, mobile phone, Tablet และสามารถใชง้าน

ไดก้บั Web Browser ต่างๆ โดยสามารถปรับ ขนาดหนา้จอการแสดงผลตามขนาดของอุปกรณ์ได ้

§ Android 

§ IOS 

§ Microsoft Window   

§ MAC OS 

§ Internet Explorer 

§ Safari, 

§ Firefox 

§ Google Chrome 

§ Opera 

3.4 สามารถปรับแต่งขอ้มูลในหนา้ยนืยนัตวัตอนของผูใ้ชง้าน  § Logo , Banner 

§ ขอ้ความหนา้  Login 

§ Template  

§ Background Color 

3.5 รองรับการสร้างผูใ้ชโ้ดยการกาํหนดชื7อผูใ้ชง้านและรหสัผา่นงานทีละ 1 ผูใ้ชง้าน •  

3.6 รองรับการสร้างผูใ้ชง้านโดยการ สุ่ม ทีละหลายผูใ้ชง้าน •  

3.7 นาํเขา้ฐานขอ้มูลผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตจากไฟล ์TXT หรือ CSV เพื7อสร้างอินเตอร์เน็ต 

 Account ได ้

•  

3.8 สามารถพิมพผ์ูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบคูปอง ใน Thermal Printer, กระดาษ A4,  

ซองคาร์บอน ปรับเปลี7ยนขนาดได)้, และ export เป็น CSV,PDF ได ้ 

•  
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3.9 กาํหนดรูปแบบการพิมพข์อ้มูลผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตได ้ •  

3.10 การจดัการผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ การแกไ้ขขอ้มูล , การระงบัการใชง้านชั7วคราว,การแกแ้กไ้ขรหสัผา่น,การ

ลบผูใ้ชง้านออกจากระบบ 

•  

3.11 ระบบคน้หาและดูขอ้มูลผูใ้ชง้านและการส่งขอ้มูลผูใ้ชง้านออกในรูปแบบ csv ไฟล ์ •  

3.12 ระบบลงทะเบียนการใชง้านดว้ยตวัเอง (User Self Registration) •  

3.13 ปลดผูใ้ชที้7ใชง้านอยูอ่อกจากระบบ (Disconnect user) •  

4 ความสามารถดา้นการกาํหนดสิทธิในการเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ต  

4.1 การกาํหนดระยะเวลาในการใชง้านอินเทอร์เน็ต § ไม่จาํกดั (Unlimited Quota) 

§ จาํกดัระยะเวลา (Time Quota)  

4.2 การกาํหนดวนัหมดอายขุองการใชง้านอินเทอร์เน็ต § ไม่จาํกดัวนัหมดอาย ุ  

§ ระบุวนัหมดอาย ุ

§ กาํหนดวนัหมดอายเุมื7อผา่นระยะเวลาที7กาํหนด 

4.3 การจาํกดัความเร็วในการเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต  § Upload / Download Quota (Mpbs) 

4.4 การกาํหนดปริมาณขอ้มูลในการรับส่งขอ้มูล โดยกาํหนดใหห้ยดุการใชง้านหรือลดความเร็วในการ

ใชง้านเมื7อถึงปริมาณขอ้มูลที7กาํหนด 

§ Upload /Download Quota (GB) 

§ Auto reset period 

4.5 กาํหนดจาํนวนอุปกรณ์ที7ใชง้านพร้อมกนัของแต่ละผูใ้ชง้านได ้(Concurrent devices) •  

4.6 กาํหนดใหร้ะบบเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ตโดยอตัโนมติัดว้ย MAC Address (Bypass Authentication) •  

4.7 กาํหนด Idle timeout และ Session Timeout  •  

5 การออกรายงาน และการ จดัเกบ็ขอ้มูล พรบคอมพิวเตอร์  

5.1 ดูจาํนวนผูใ้ชง้าน ณ ปัจจุบนั (Online User) พร้อมระบบตน้หา •  

5.2 ขอ้มูลผูใ้ชง้านในระบบ (User list) พร้อมระบบคน้หา •  

5.3 ดูขอ้มูลการใชง้านของแต่ละผูใ้ชง้านยอ้นหลงั  (User Transaction)  พร้อมระบบคน้หา •  

5.4 สถิติการใชง้านขอ้ผูใ้ชง้าน (User Statistic) § Top online time 

§ Top download/upload 

5.5 กราฟแสดง Internet Traffic และสถิติผูใ้ชง้านระบบ (Statistic Graph) •  

5.6 รายงานผูใ้ชง้านที7เขา้ใชง้านไม่สาํเร็จ (Login error Log) •  

5.7 รายงานการแกไ้ขขอ้มูลของผูดู้แลระบบ •  

5.8 ระบบขอ้มูลการเกบ็ลอ้คการจราจรทางคอมพิวเตอร์และสามารถส่งขอ้มูลไปยงั Syslog ภายนอก •  

6. การจดัการระบบ อื7นๆ •  

6.1 สามารถสร้างและกาํหนดสิทธิกลุ่มของผูดู้แลระบบ ใหแ้ตกต่างกนัตามการใชง้าน  •  

6.2 รายงานการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆของผูดู้แลระบบ •  

6.3 การจดัการฐานขอ้มูล (Backup and Restore Database) •  

6.4 การควบคุม Service ต่างๆของระบบ •  

7. ระบบการเกบ็ขอ้มูลและการตลาด •  

7.1 ระบบแสดงโมษณาแบบ รูปภาพและวีดีโอก่อนเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต • c 

7.2 ระบบสร้างแบบสอบถามขอ้มูลก่อนเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต •  


