
DIGITAL
READING
APPLICATION

แอปพลเิคชันเพ่ือการอ่านยุคใหม่



ระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับห้องสมุดยุคใหม่
รวมการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, และส่ือดิจิตอลไว้ในระบบเดียวกัน ผู้ดูแลระบบและ
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่าน Website และ Mobile App IOS และ Android ได้
ตลอดเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องลงโปรแกรมเพ่ิม

โดยทีมบริการพร้อมแนะน าและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ดูแลระบบ รวมท้ังบริการ
อัพเกรดระบบให้โดยอัตโนมัติ เพ่ือให้คุณม่ันใจว่าจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
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WINNER
in E-Learning Chapter

Thailand ICT Award 2015
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AWARD!

FINAL ROUND
Asia Pacific ICT Alliance Awards
(APICTA Awards) 2015, Colombo



MAIN
FEATURES.
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อ่านอีบุ๊คได้บนคอมพิวเตอร์
และบน Mobile Application

พลิกหน้า Flip page
เหมือนอ่านหนังสือจรงิ

ดูผลรายงานการอ่าน ย่อ / ขยาย หน้ากระดาษ

จัดเก็บ Link
Video clips เป็นหมวดหมู่

อ่านอีบุ๊คและอีแมกกาซีนลิขสิทธิ์ 
จากส านักพิมพ์ชั้นน า

ระบบยืม-คืนอีบุ๊ค ระบบสืบค้นอีบุ๊ค



MAIN FEATURES
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• ปรับเปล่ียน Logo, Banner ประชาสัมพันธ์, ข้อมูลการ

ติดต่อ ในรูปแบบขององค์กรเอง

• อ่านอีบุ๊คแบบ Offline ไม่ต้องใช้ Internet

ผ่าน Mobile app.

• เลือกซ้ืออีบุ๊คลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์จัดใส่ระบบตามต้องการ

• จัดเก็บ Video Link ตามหมวดหมู่ที่ก าหนดเองได้

ใช้งานผ่าน Website และ Mobile Application
รองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android



MAIN FEATURES
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• รองรับการอ่านทั้ง Web และ App

• รองรับการอ่านแบบ On-Line และ Off-Line

• มี Feature ช่วยการอ่านหลากหลาย เช่น

Bookmark, เขียน Note เป็นต้น

• แชร์อีบุ๊คเล่มที่อ่านผ่าน

Facebook/Twitter/E-mail และอื่นๆ

Web & App E-Book Reader



MAIN FEATURES
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• สร้างสมาชิกได้ทันทีโดยผู้ดูแลระบบ

• สามารถค้นหา ตรวจสอบ และดู

ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ของสมาชิกได้ 

• สามารถก าหนดบทบาทของผู้ใช้เป็น

Admin หรือ User ได้

• สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้เป็น

ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ได้ เป็นต้น

ระบบลงทะเบียนและจัดการสมาชิก 



MAIN FEATURES
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• สามารถน าเสนอและสร้างส่ือการเรียน

รู้สมัยใหมใ่นรูปแบบวีดีโอคลปิ 

(Youtube Link) เพ่ือให้การเรียนรู้

น่าสนใจยิ่งข้ึน

• สามารถจัดเก็บวีดีโอคลิปตามหมวดหมู่

ระบบอปัโหลด
และจัดเก็บวิดีโอคลิป
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• มีระบบสืบคน้ ที่ค้นหา E-book และ

Video Clip ผ่าน Web Browser และ

Application

• แสดงผลการค้นหาในรูปแบบหน้าปก

พร้อมข้อมูล

ระบบสืบค้นหนังสือ Advance Search



ADMIN BACK END
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• รายงานสถิติโดยละเอียดแบบกราฟ

• รายงานสถิติยอดการอ่าน

• รายงานสถิติการใช้งานตาม

ช่วงเวลาที่ต้องการดู

• สามารถ Export รายงานได้

ในรูปแบบของ Excel

ระบบสถิติและระบบวิเคราะห์
การใช้งานอีบุ๊ค, วิดีโอคลิป และผู้ใช้งาน
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การใหบริการ
 หนวยงานเลือกหนังสือและจํานวน concurrent ที่ตองการ   

  ตามรายการหนังสือที่สํานักพิมพจัดทําขึ้น (มีใหเลือกหลายหมวดหมู แยกตามสํานักพิมพ)

 รูปแบบการยืม นับตามจํานวน concurrent

1 concurrent สามารถยืมได 1 user เมื่อครบจํานวนวันที่กําหนด E-book จะถูกดึงคืน   
เขาระบบ  ใหผูใชงานลําดับถัดไปใชบริการ  ทั้งนี้สามารถกดคืน E-book กอนวันครบกําหนดได  

      E-book 1 concurrent :   สามารถเขาอานได 1 user 
             E-book 5 concurrent :   สามารถเขาอานพรอมกันได 5 user 

        กรณี E-book เลมดังกลาวมีผูใชงานยืมครบจํานวน concurrent แลว 
  ผูใชงานลําดับถัดไปจะอยูในสถานะจองคิว  
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การใหบริการ

- คํานวณราคา E-book ที่สั่งซื้อ จากราคาที่ปรากฏในรายการหนังสือที่สํานักพิมพกําหนด  

  คูณดวยจํานวน concurrent ที่ตองการ (โดยไมคิดคาบริการระบบ)

- E-book ลิขสิทธิ์ที่ซื้อ จะคงอยูในระบบตลอด  ไมมีหมดอายุหรือหมดสัญญา

- สามารถเพิ่มจํานวนผูใชงาน (user) ในระบบไดไมจํากัด (unlimited number of user)

*ยอดสั่งซื้อ ครบ 7 หมื่นบาท  ฟรีบริการปรับแตงหนาแรกเปนตราสถาบัน
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E-BOOKS สามารถส่ังซ้ือ E-book 

เพ่ือใส่ในระบบห้องสมุด

ดิจิทัลจากส านักพิมพ์

ช้ันน าต่างๆ



บริษัท บุ๊คโดส จ ำกัด
499 ชั้นที่ 3 ถนนบอนด์สตรีท
ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด นนทบรี 11120

บริษัท เจริญปญญา เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
8/1 ซอยบางนาตราด 51 (กม. 7.5) ตําบลบางแกว 
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 02-751 7468  
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