วิธีอพั เดท โปรแกรม จาก โปรแกรม TRT V.3.2.0.1 เป็ น TRT V.3.3.0.0
ผูใ้ ช้งานสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรม TRT System version 3.3.0.0 ได้ท่ี https://www.trtregistry.org
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม TRT System v.3.3.0.0 แล้ว ให้ทาํ การแตกไฟล์ Zip จะได้ Folder โปรแกรม TRT System
V.3.3.0.0 (ดังรูปด้านล่าง)

2. กลับไปเปิ ด โปรแกรม TRTSystem_32bit หรือ 64 bit ในโปรแกรม TRT version 3.2.0.1
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3. Login เข้าโปรแกรมแล้วให้ไปที่ เมนู “จัดการข้อมูล” และเลือก เมนู ย่อย “จัดการฐานข้อมูลโปรแกรม”

หมายเหตุ : หากศูนย์ไตเทียมไหน Login เข้าโปรแกรมมาแล้ว แต่ไม่มีเมนู ย่อย “จัดการฐานข้อมูลโปรแกรม”
ให้ออกจากโปรแกรมใหม่ และ Login ใหม่ดว้ ย Username : admin , Password : trt1234 แทน
4. หลังจากการเลือก “จัดการฐานข้อมูลโปรแกรม” จะเข้าสูห่ น้าตัง้ ค่าโปรแกรม ให้ทาํ การ คลิกที่ “สํารองฐานข้อมูล”
(ตามรูป หมายเลข 2) เพือ่ ทําการ Backup ฐานข้อมูลเดิม หลังจาก ระบบทํางานเสร็จจะขึ้น ข้อความ (ตามรูป หมายเลข 3)
ให้ คลิก ok โปรแกรมจะปิ ด
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5. จากข้อ 4 กล่องข้อความแสดง “การนํ าออกข้อมูล เรียบร้อย โปแกรม TRTSystem.exe จะปิ ดตัวลง
โปรดตรวจสอบข้อมูลนํ าออกที่ D:\TRTSystemV3.2.0.1\Backup\ Backup0024TRTDatabase_20200530160859.zip”
ดังตัวอย่าง ZIP ไฟล์ Backup ฐานข้อมูลเก็บที่
D:\TRTSystemV3.2.0.1\Backup\ Backup0024TRTDatabase_20200530160859.zip
หลังจากคลิก “OK” โปรแกรม จะ ปิ ดโปรแกรม จบการทํางาน

6. กลับมาที่ โปรแกรม TRT System V.3.3.0.0 ที่ได้ทาํ การแตกไฟล์ใส่ โฟลเดอร์ไว้ จากข้อ 1
กด TRTSystem.exe เพือ่ เข้าสูโ่ ปรแกรม

คลิกที่น่ี เพือ่ เข้าสู่ โปรแกรม
TRTSystem3.3.0.0

7. โปรแกรม TRT System V.3.3.0.0 เมื่อเข้าครัง้ แรก และยังไม่มีฐานข้อมูลใดๆ กล่องข้อความแสดง
คําแนะนํ า
-กรุณาตัง้ ค่าผูใ้ ช้งานใหม่ หรือ นํ าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลจากโปรแกรมเดิม
กด OK โปรแกรม นํ าไปสูห่ น้าจอ การตัง้ ค่าฐานข้อมูลใหม่

8. หน้าจอตัง้ ค่าโปรแกรม เลือก นํ าเข้าฐานข้อมูลจากโปรแกรมเดิม คลิก ต่อไป

9. คลิก ... (รูปหมายเลข 1) เพือ่ เลือกไฟล์ขอ้ มูล ที่ Backup สําเร็จ จากข้อ 4 และ 5 เลือกไฟล์ Backup (รูปหมายเลข 2)
ตัวอย่าง เก็บที่ Folder ของโปรแกรม TRT version 3.2.0.1 ที่ D:\TRTSystemV3.2.0.1\Backup\
Backup0024TRTDatabase_20200530160859.zip คลิก Open (รูปหมายเลข 3)
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หลังจากนั้น คลิก นํ าเข้าฐานข้อมูล (รูปหมายเลข 4) โปรแกรมแสดงกล่องข้อความ
คุณต้องการนํ าเข้า : ฐานข้อมูลจากไฟล์ Backup0024TRTDatabase_20200530160859.zip ใช่หรือไม่ ?
คลิก OK (รูปหมายเลข 5)
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10. กรณี นําเข้าฐานข้อมูล Backup สําเร็จ กล่องข้อความแสดง
การนํ าเข้าฐานข้อมูล Backup0024TRTDatabase_20200530160859.zip เรียบร้อย โปรดเรียกโปรแกรม TRTSystem.exe
อีกครัง้ แสดงว่า โปรแกรมนํ าเข้า ฐานข้อมูล Backup เรียบร้อย ให้คลิก OK (ตามรูปหมายเลข 6) โปรแกรมจะปิ ดออก เป็ น
การเสร็จสิ้น ขัน้ ตอน Update โปรแกรม จาก TRT System version 3.2.0.1 สู่ TRT System version 3.3.0.0
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11. ให้ Login เข้าสูโ่ ปรแกรม TRT System version 3.3.0.0 อีกรอบ เพือ่ เข้าสูร่ ะบบ
หมายเหตุ :
1. หากทําการ Backup โปรแกรม TRT version 3.3.0.0 เรียบร้อยแล้ว สามารถลบ Folder Program TRT version
3.2.0.1 (version เดิมออกได้เลย และให้ใช้ version 3.3.0.0 แทน)
2. สําหรับ โปรแกรม TRT version 3.3.0.0 มีขอ้ มูลส่วนไหน update บ้าง ให้เข้าไปอ่านเพิม่ เติมได้ท่ี
https://www.trtregistry.org

