
Mini Billing 

คุ้มค่าการลงทุน 
Mini Billing  นวตักรรมล่าสุดของระบบ Billing ทีม่า

พรอ้มกบัลขิสทิธิแ์ท ้Window 8  มคีรบทุกความ

ตอ้งการในอุปกรณ์เดยีว ใชง้านไดแ้บบ Unlimited 

Extension number  คุม้ค่าทีสุ่ด 

เทคโนโลยสีมัยใหม่ 
Mini Billing ทนัสมยัมาทดแทน Software Billing 

แบบเดมิๆ ทีร่าคาแพงและคดิราคาตามเลขหมายภายใน  

ตดิตัง้ยาก ตอ้งลงทุน Hardware, Window Li-

cense เสยีค่าตดิตัง้ Software เพิม่     

มั่นใจกบั Fan less and Solid-state HD 
Mini Billing ใช ้Intel CPU ซึง่เป็นทีย่อม รบัใน

เรือ่งประสทิธภิาพและความเสถยีรภาพ ระบบออกแบบ

มาใหร้ะบายความรอ้นดเียีย่ม ไมต่อ้งใชพ้ดัลม และ

จดัเกบ็ขอ้มลูบน Solid-State Hard disk  

HIGHT LIGHT 

 Window 8 architecture 

 Ready made system 

 Plug and Play  

 Web GUI interface 

 Incoming, Outgoing ,      

Internal call reports 

 Tariff adjustable 

The mini billing system. It makes a simple to 

implement billing report of Avaya, NEC and 

Panasonic IPBX system. This small, power effi-

cient, cost friendly device. No need to install  

billing software. It ‘s real ready made with plug 

and play technology.  



Operation System Windows 8 

Hardware Small box with Fanless technology 
Intel® Celeron 
Ram : DDR3 x 2GB 
USB :  3 x USB3.0 
LAN  : 1 x Ports  
Dimension : 135x83x40 mm  

User interface WEB GUI (IE/CHROME) 

System Capacity  Unlimited extension license * Order in year 2015 only 

 Solid-state Hard disk 64 GB 

System Key Feature   

Incoming call record  สามารถบนัทกึขอ้มูลการโทรเขา้ จากภายนอกได ้

Outgoing call record สามารถบนัทกึขอ้มูลการโทรออก จากภายภายในได ้

Internal call record สามารถบนัทกึขอ้มูลการโทรระหวา่งเลขภายในองคก์ร ได ้

Company report   รายงานแสดงมลูการใชง้านโทรศพัท ์แบบรวมทัง้บรษัิท 

Department report รายงานแสดงมลูการใชง้านโทรศพัท ์แบบแยกแตล่ะแผนก 

Extension  report รายงานแสดงมลูการใชง้านโทรศพัท ์แบบแยกแตล่ะเลขหมายภายใน 

Call type report รายงานแสดงมลูการใชง้านโทรศพัท ์แบบแยกประเภทการโทรออก 

Smart search คน้หาการขอ้มลุการโทรดว้ยเลข Outgoing ,Incoming และ Caller number   

Time period search สามารถระบชุว่ง วนั เดอืน เวลาทีต่อ้งการคน้หาขอ้มลู 

System permission สามารถก าหนด Permission ได ้2 ระดบัคอื 

 User Account : สามารถคน้หาและท ารายงานได ้

 Admin Account : สามารถคน้หา,ท ารายงาน, แกไ้ขขอ้มลู, ตัง้คา่ตดิตัง้ระบบ ได ้

Tariff management สามารถก าหนดคา่โทร เพิม่รหัสปลายทาง (ทางไกลและตา่งประเทศ) ได ้

Department management สามารถแกไ้ข เพิม่เตมิ ลบ ขอ้มลูของแผนกได ้

Extension management สามารถแกไ้ข เพิม่เตมิ ลบ ขอ้มลูเลขหมายภายในได ้

Mobile management สามารถแกไ้ข เพิม่เตมิ ลบ ขอ้มลู Prefix เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืได ้

Long-distance management สามารถแกไ้ข เพิม่เตมิ ลบ ขอ้มลู Prefix เบอรโ์ทรศพัทต์า่งจังหวดัได ้

Access code management สามารถใชง้านร่วมกับ Access code ในการโทรออกได ้

Short code management สามารถใชง้านร่วมกับ Short code ในการโทรออกได ้

LOGO management สามารถเปลีย่น LOGO ไดต้ามสทิธทิีไ่ดรั้บ * ขึน้อยูก่ับ  License  

Network diagnostic สามารถตรวจเชค็การตอ่เชือ่มกบัระบบ IP PBX ไดท้าง WEB GUI 

Report header editable สามารถปรับแก ้Header Report ได ้

System reset สามารถ reset ใหก้ลบัไปยังเริม่ตน้ได ้ 

System  reboot สามารถ remote reboot ระบบได ้
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