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คู่ มือการลงทะเบียนและการ Download โปรแกรม  

ผ่านทางระบบ BMS Customer Support 

การ download โปรแกรม ตงัแต ่version 3.55.8.15  ทีจําเป็นจะต้องมีการแสดงตวัตนหรือการ

ลงทะเบียนของโรงพยาบาลเพือใช้สําหรับ download โปรแกรมใน version ใหม ่ถดัไปการลงทะเบียนเป็น

การให้ลกูค้าได้ลงทะเบียนเพือแสดงถึงการใช้งานผลิตภณัฑ์ของบริษัท นอกจากลกูค้าทีลงทะเบียนจะ

สามารถ download โปรแกรมได้แล้วนนั ยงัสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานผา่นทางระบบและสามารถเข้า

ไปดผูลการทดสอบโปรแกรมได้อีกด้วย  

เนือหาในคู่มือเล่มนีประกอบด้วย 

1.การเข้าสู่ระบบ BMS Customer Support    

2.วธีิการลงทะเบียนผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ BMS และวธีิการแก้ไขข้อมูลหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ BMS 

3.การ Login และ การ Download โปรแกรม 

4.แจ้งปัญหาการใช้งาน 

5.ระบบการ QC โปรแกรม 

6.วธีิการนํา Activation Key ไป Activation โปรแกรมเมือนําโปรแกรมไปใช้งาน 
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1. การเข้าสู่ระบบ BMS Customer Support   มี 2 วธีิ  คือ 

วธีิที 1 : เข้าผา่นทาง http://cloud1.hosxp.net  จะปรากฏหน้าจอดงัภาพด้านลา่ง 

 

 

วธีิที 2  : เข้าผา่นทางหน้าจอ login ของโปรแกรม HOSxP ทีปุ่ ม BMS-CRM  
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จะปรากฏหน้าจอดงัภาพด้านลา่งเหมือนกบัวิธีที 1   

 

 

2. วธีิการลงทะเบียนผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ BMS   มีดังนี 

2.1 เข้าระบบ BMS Customer Support   ดงัวิธีการข้างต้นทีอธิบายไว้ดงัข้อที 1. 

2.2 คลิกทีปุ่ มลงทะเบียน 
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2.3 ลงทะเบียนผู้ใช้งานผลิตภณัฑ์    กรุณาลงข้อมลูให้ครบทกุช่อง  ดงัคําอธิบายด้านลา่งนี 

 

ช่อง “รหสั Login” และ “รหสัผ่าน”  :  สามารถใสกี่ตวัอกัษรก็ได้   

ช่อง “คํานําหนา้” , “ชือ” , “นามสกุล” : ใสข้่อมลูของผู้สมคัร 

ช่อง “ช่องวนัเกิด” :  ใสว่นัเกิดเป็นรูปแบบ dd/mm/yyyy  โดยปีเกิดใหใสเ่ป็นปี พ.ศ    

ช่อง “E-Mail” : ใส ่E-Mail ของผู้สมคัร 

ช่อง “เบอร์โทรศพัท์(มือถือ)”  : ใสเ่ป็นเบอร์โทรศพัท์มือถือ  โดยให้ใส่เป็นตัวเลข ไม่มี –(ขีด) ใดๆ  

ตวัอย่าง 0863401067   โดยเบอร์ดงักลา่วทีใสไ่ว้จะเป็นชอ่งสําคญัในการแจ้งเตือนตา่งๆ เช่น  แจ้งวา่ได้

สมคัรสมาชิกแล้ว , แจ้งวา่มีเวอร์ชนัโปรแกรมออกใหม ่เป็นต้น 
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ช่อง “รหสัหน่วยใหบ้ริการ(สนย.)” : ให้ใสเ่ป็นรหสัสถานพยาบาล 5 หลกั  ให้ถกูต้องตรงตามสถานพยาบาล

ของผู้ลงทะเบียนฯ  ถ้าไมถ่กูต้องระบบจะไมย่อมให้ Activet เมือมีการ Download โปรแกรมไปใช้จริง 

ช่อง “ทีอยู”่, “รหสัไปรษณีย์” : ใสที่อยูที่เป็นทีอยู่ทีทางบริษัทฯ สามารถจดัสง่เอกสารไปให้กบัผู้ลงทะเบียนฯ  

ได้ 

ช่อง “ตําแหน่งในหน่วยงาน” : ใสต่ําแหนง่ในหน่วยงานของผู้ลงทะเบียนฯ    

2.4 เมือกรอกข้อมลูผู้ใช้งานผลิตภณัฑ์เรียบร้อยแล้ว  กดปุ่ ม ลงทะเบียน  ระบบจะสง่ข้อความ(SMS) ไปยงั

เบอร์โทรศพัท์ ทีลงทะเบียนฯ ไว้เพือเป็นการยืนยนัวา่สามารถเข้าใช้งานระบบ BMS Customer Support 

ได้แล้ว 
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วธีิการแก้ไขข้อมูลหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ 

1.ใส ่User Name และ Password ทีได้สมคัรไว้ในหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งานผลิตภณัฑ์   

กดปุ่ ม Login เพือเข้าสูร่ะบบ BMS Customer Support 

 

2.กดปุ่ ม “Profile” เข้าแก้ไขข้อมลูการลงทะเบียนผู้ใช้งานผลิตภณัฑ์ 
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3. การ Login และ การ Download โปรแกรม 

3.1 ใส ่User Name และ Password ทีได้สมคัรไว้ในหน้าจอลงทะเบียนผู้งานผลิตภณัฑ์   

กดปุ่ ม Login เพือเข้าสูร่ะบบ BMS Customer Support 

 

 

3.2 กดปุ่ ม Software 
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3.3 เลือกโปรแกรมทีต้องการ Download 

 

3.4 เลือก version ทีต้องการ  
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สามารถอา่น Change Log  เวอร์ชนัทีเลือก Download มีอะไรปรับปรุงบ้าง ดงัภาพ 

 
 

3.5 กดปุ่ ม Activate จะได้ Activation Key  ดงัภาพ 

ให้ Copy  Activation Key   ไว้เพือใช้ในกรณีที Offline   ทีเครืองไม่สามารถเชือมต่อ Internet ได้ 
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3.6 คลิกปุ่ ม Download เพือนําโปรแกรมไปติดตงั 

 
 

คลิกปุ่ ม “Click here to download” อีกครัง 
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4. แจ้งปัญหาการใช้งาน 

4.1 คลิกทีปุ่ มแจ้งปัญหา จากหน้าจอ Download โปรแกรม  หรือสามารถเข้าหน้าจอดงักลา่วได้โดยทําตาม

ขนัตอนข้อที 3.1 – 3.4 

 

4.2 จะปรากฏหน้าจอ “รายการแจ้งปัญหาการใช้งาน” อา่นรายละเอียดการแจ้งปัญหาจากท่านอืนๆ ทีแจ้ง

ปัญหาเข้ามา   

เมือต้องการแจ้งปัญหา กดปุ่ ม “แจ้งปัญหาการใช้งาน” 
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ใสข้่อมลูปัญหาการใช้งาน   ระบ ุระบบทีเกิดปัญหา , ชือปัญหา และ รายละเอียดปัญหา ลงข้อมลู

เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม “บนัทึกรายการ” 

ทางผู้พฒันา และเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ จะตรวจสอบปัญหาดงักลา่วและแจ้งสถานะกลบั ดงันี 

- รอดําเนินการ 

- กําลงัตรวจสอบปัญหา 

- ตรวจสอบแล้วไมพ่บปัญหา 

- ยืนยนัปัญหา รอแก้ไขในรุ่นถดัไป 

- ยืนยนัปัญหา ถกูแก้ไขแล้ว 

- ไมส่ามารถตรวจสอบปัญหาได้ 
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5. ระบบการ QC โปรแกรม 

5.1 ทกุท่านสามารถเข้าไปอา่นการ Q.C. โปรแกรม HOSxP ได้จากปุ่ ม “QC” ดงัภาพ 

 

5.2 ในระบบ Q.C. จะแจ้งปัญหาวา่ในแตร่ะบบในโปรแกรม HOSxP มีระบบใดทีมีปัญหาของเวอร์ชนั 

นนัๆ บ้าง และมีปัญหาอย่างไร   
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6. วธีิการนํา Activation Key ไป Activation โปรแกรมเมือนําโปรแกรมไปใช้งาน 

ทําการติดตงัโปรแกรม version ใหมที่ได้ download มาจาก   http://cloud1.hosxp.net  

เมือทําการ login  เข้าใช้โปรแกรมแล้ว จะขนึหน้าจอเพือให้ทําการ activate โปรแกรม สามารถทําได้ 2 

แบบคือ 

1. แบบ online  กรณีเครืองทีทําการ Activation จะต้องมีการตอ่ Internet ไว้  

กรอกข้อมลูในช่อง “BMS User ID” และช่อง “Password” ให้ใช้ Login เดียวกบัทีใช้ download 

โปรแกรม จาก   http://cloud1.hosxp.net  

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จํากัด 

เลขที 2 ชนัที 2  ซ.สขุสวสัดิ  33 ถ.สขุสวสัดิ  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท์ 02-8730291  โทรสาร 02-8730292 

เลขทีประจําตวัผู้ เสยีภาษี 33801-5813-2 

 

จดัทําโดย :ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์                                                                                                              หน้าท ี15                                               

2. แบบ Offline  กรณีเครืองทีทําการ Activation ไม่มี การตอ่ Internet ไว้  

สามารถ copy  key Activation  ทีได้จากการ กด Activation จากหน้า http://cloud1.hosxp.net   

(ตามคําอธิบายข้อที 3.5) และนํา key มาใสที่ในสว่นของการ Activation offline หลงัจากนนั กด

ปุ่ ม Activate 

 

 


