รายละเอียด / เงือนไข / การติดตัง โปรแกรมชุดทดลอง
รายละเอียดและข้ อจํากัดของโปรแกรมชุดทดลอง
โปรแกรมชุดทดลองมีวตั ถุประสงค์เพือให้ ผ้ สู นใจสามารถติดตังและทดลองใช้
$
งานโปรแกรมได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ และไม่มีข้อผูกมัด
ใดๆ ในการทดลองใช้ งาน หลังจากทําการติดตังโปรแกรมเสร็
$
จแล้ วสามารถทดลองใช้ งานได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน (**การลงทะเบียนจะทํา
หลังจากมีการสัง ซื $อโปรแกรมแล้ วเท่านัน)
$
หลังจากทดลองใช้ งานหากไม่พอใจสามารถทําการยกเลิกการติดตังโปรแกรมทั
$
งหมดออกจากเครื
$
 องได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบใน
เครื องของท่าน หรื อหากพึงพอใจต้ องการใช้ งานต่อก็สามารถสัง ซื $อและทําการลงทะเบียนและใช้ งานข้ อมูลต่อจากของเดิมได้ โดยไม่ต้องคีย์
ข้ อมูลใหม่
โปรแกรมชุดทดลองมีคณ
ุ สมบัตกิ ารใช้ งานเหมือนโปรแกรมชุดเต็มทุกอย่าง เพียงแต่มีการจํากัดการใช้ งานดังนี $คือ
โปรแกรมบัญชี iMoneys
-

จํากัดจํานวนรายการบัญชีไว้ ไม่เกิน 300 รายการ
ใช้ งานได้ 1 ฐานข้ อมูล
ไม่สามารถกําหนดชือผู้ใช้ งานได้

โปรแกรมเงินเดือน iMoneys
-

จํากัดงวดการจ่ายเงินไม่เกิน 2 งวดการจ่ายเงิน
ใช้ งานได้ 1 ฐานข้ อมูล
ไม่สามารถกําหนดชือผู้ใช้ งานได้
ใส่ทะเบียนพนักงานได้ ไม่เกิน 50 ชือ

* หากใช้ งานจนครบข้ อกําหนดชุดทดลองแล้ ว สามารถเลือกทีจะลบข้ อมูลเดิมออก เพือเริ มทดลองใช้ ใหม่ หรื อ ถอนการติดตังโปรแกรมชุ
$
ด
ทดลองได้ โดยไม่มเี งือนไขใดๆ ทังสิ
$ $น หรื อหากสนใจสัง ซื $อโปรแกรมเพือทํางานต่อก็ได้ เช่นเดียวกัน
** หลังจากมีการสัง ซื $อโปรแกรมและทําการลงทะเบียนแล้ ว ข้ อจํากัดต่างๆ จะถูกปลดล็อกออกและสามารถทํางานต่อได้ เลยไม่ต้องคีย์ใหม่

การติดตังโปรแกรม
ก่อนทําการติดตังโปรแกรม
$
ต้ อง download ตัวติดตังโปรแกรมชุ
$
ดทดลองจากเวปมาไว้ ในเครื องก่อน เสร็ จแล้ วจึงทําการติดตัง$ โดยทํา
ตามหน้ าจอแนะนําในโปรแกรมติดตังได้
$ เลย หลังการติดตังแล้
$ วจะมี icon iMoneys อยูท่ ีหน้ า desktop สําหรับเรี ยกใช้ งานโปรแกรม
ไฟล์ทีติดตังแล้
$ วทังหมดจะอยู
$
ใ่ นโฟลเดอร์ iMoneys ภายใต้ ตําแหน่งทีระบุไว้ ในขันตอนการติ
$
ดตัง$ เช่น c:\program files\iMoneys
** ในกรณีทีทา่ นใช้ firefox ในการ download ตัวติดตัง$ โปรดตรวจสอบว่าไฟล์ที download มามีนามสกุลเป็ น msi ถูกต้ องหรื อไม่ หากไม่ใช่
ให้ ทําการ Rename ไฟล์ จาก iMoneys .exe ให้ กลายเป็ น iMoneys .msi ก่อนแล้ วค่อยทําการติดตังโปรแกรม
$

การถอนการติดตังโปรแกรม
หากต้ องการทําการถอนการติดตังโปรแกรมชุ
$
ดทดลอง ทําได้ โดยใช้ ตวั ติดตังเดิ
$ ม เมือปรากฏหน้ าจอ ตัวเลือก Repair หรื อ Remove
ให้ เลือก Remove แล้ วกดปุ่ ม Finish ตัวติดตังจะถอนโปรแกรมชุ
$
ดทดลองออกจากเครื องโดยสมบูรณ์ (** ข้ อมูลทีเคยบันทึกไว้ จะไม่ถกู ลบ
ออก หากต้ องการลบข้ อมูลชุดทดลอง สามารถเข้ าไปที c:\program files\iMoneys \Data แล้ วทําการลบไฟล์ออกได้ เอง)

ข้ อตกลงในการใช้ โปรแกรม
ข้ อตกลงร่ วมระหว่ างผู้ผลิตและผู้ใช้ โปรแกรม iMoneys
สําคัญมาก โปรดอ่ านและทําความเข้ าใจก่ อนติดตังโปรแกรมลงในเครื/องคอมพิวเตอร์ ของท่ าน
ข้ อตกลงนี $ เป็ นข้ อตกลงพื $นฐานสําหรับ ผู้ผลิตโปรแกรม iMoneys Software ซึง ต่อไปนี $จะเรี ยกว่าผู้ผลิต และ ผู้ใช้ งานโปรแกรมนี $ซึง
ต่อไปนี $จะเรี ยกว่าผู้ใช้ เมือการติดตังโปรแกรม
$
iMoneys ลงในเครื องคอมพิวเตอร์ ของท่านแล้ ว โปรแกรมจะสามารถทํางานได้ โดยมีสถานะเป็ น
ชุดทดลอง ซึง มีคณ
ุ สมบัติการใช้ งานเหมือนโปรแกรมชุดเต็มทุกอย่าง เพียงแต่มีการจํากัดการใช้ งานดังนี $คือ
โปรแกรมบัญชี iMoneys
-

จํากัดจํานวนรายการบัญชีไว้ ไม่เกิน 300 รายการ
ใช้ งานได้ 1 ฐานข้ อมูล
ไม่สามารถกําหนดชือผู้ใช้ งานได้

โปรแกรมเงินเดือน iMoneys
-

จํากัดงวดการจ่ายเงินไม่เกิน 2 งวดการจ่ายเงิน
ใช้ งานได้ 1 ฐานข้ อมูล
ไม่สามารถกําหนดชือผู้ใช้ งานได้
ใส่ทะเบียนพนักงานได้ ไม่เกิน 50 ชือ

ในกรณีทีเป็ นการติดตังโปรแกรมเพื
$
อทดลองใช้ งาน สามารถใช้ งานได้ ทนั ทีหลังจากทําการติดตังโปรแกรม
$
โดยไม่จําเป็ นต้ องทําการ
ลงทะเบียนใดๆ ทังสิ
$ $น และสามารถติดตังโปรแกรมหรื
$
อลบโปรแกรมได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง$
หลังจากการทดลองใช้ งานเป็ นทีพ อใจแล้ ว ท่านสามารถสัง ซื $อโปรแกรม และทําการลงทะเบียน
ในกรณีทีเป็ นการติดตังโปรแกรมและลงทะเบี
$
ยนโปรแกรมโดยการสัง ซื $อโปรแกรมแล้ ว ผู้ผลิต อนุญาตให้ ทา่ นลงทะเบียนโปรแกรมใน
เครื องเพือใช้ งานได้ เพียง 3 ครัง$ และต้ องลงทะเบียนภายใต้ ชือผู้ใช้ เพียงชือเดียวเท่านัน$ การลงทะเบียน 3 ครัง$ จะต้ องอยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงข้ างล่าง
เท่านัน$
1)

2)

3)

หากท่านติดตังโปรแกรมไว้
$
ใน drive อืนทีไม่ใช่ system drive (หรื อ drive ทีติดตัง$ windows) เมือมีความจําเป็ นต้ องฟอร์ แมตดิสค์
เพือลงระบบวินโดวส์ใหม่ ท่านไม่จําเป็ นต้ องทําการติดตังโปรแกรม
$
iMoneys ใหม่ และไม่จําเป็ นต้ องลงทะเบียนโปรแกรม iMoneys
ใหม่ และสิทธิ^ในการลงทะเบียนของท่านจะยังคงอยู่ ไม่ถกู ลดจํานวนลง และท่านสามารถฟอร์ แมตดิสค์ เพือลงระบบวินโดวส์ใหม่ กี
ครัง$ ก็ได้
หากท่านต้ องการจะเปลีย นเครื องใหม่ หรื อเปลีย น Harddisk ลูกใหม่ ท่านจําเป็ นต้ องลงทะเบียนโปรแกรม iMoneys ใหม่ และสิทธิ^
ในการลงทะเบียนของท่านจะถูกลดจํานวนลง ท่านสามารถลงทะเบียนโปรแกรม iMoneys ได้ 3 ครัง$ ต่อการซื $อโปรแกรมหนึง ชุด
เท่านัน$
รหัสเพือลงทะเบียนโปรแกรมแต่ละครัง$ จะไม่เหมือนกันและไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนหรื อถอนสิทธิ^การลงทะเบียนเพือย้ าย
เครื องหรื อเพือนําไปใช้ ทีอืนได้

หากท่านไม่ตกลงยินยอมรับข้ อจํากัดของโปรแกรมชุดทดลองท่านสามารถ uninstall โปรแกรมออกจากเครื องได้ ทนั ทีโดยไม่มขี ้ อผูกมัดใดๆ
ทังสิ
$ $น และโปรดอ่านและทําความเข้ าใจในเรื องสิทธิ^การลงทะเบียนโปรแกรมให้ ละเอียด หรื อสอบถามจากเจ้ าหน้ าทีในเรื องดังกล่าวให้ กระจ่าง
ถีถ้วนก่อนทําการตัดสินใจสัง ซื $อและลงทะเบียนโปรแกรม
โปรแกรมiMoneys เป็ นลิขสิทธิ^ตามกฎหมายของผู้ผลิต ซึง ได้ รับการคุ้มครองภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ^ของประเทศไทย

