คู่มือใช้ งาน efin TradePlus (PC)
ท่านสามารถเข้ าใช้ งานผ่าน www.fnsyrus.com
1. ใส่ Username และ Password ที่ใช้ งานในส่วนของ FSS SMART ACCESS

2. เลือกหัวข้ อ eFin Trade Plus

3. จะปรากฏหน้ าจอดังนี ้

3.1 กรณีใช้ งานผ่าน Browser IE ให้ คลิกปุ่ ม

หากใช้ งานผ่าน Browser Google Chrome และ Firefox

ให้ ดาวน์โหลดและติดตัง้ Plugin ก่อน โดยคลิกที่ปมุ่ ที่นี่
3.2 คลิกที่

เพื่อ ดาวน์โหลดไฟล์ติดตังโปรแกรม
้
eFin Trade Plus บนคอมพิวเตอร์ สําหรับเข้ าใช้ งาน

ผ่านโปรแกรมโดยตรง หลังจากดาวน์โหลดและติดตังโปรแกรมเรี
้
ยบร้ อยแล้ วจะมีไอคอน อยูบ่ นหน้ า Desktop

หลังจากคลิกไอคอน

ที่ Desktop จะขึ ้นหน้ าจอให้ ใส่ Username และ Password

3.3

คูม่ ือการใช้ งานโปรแกรม eFIN Trade Plus (PC)

3.4 Prerequisites โปรแกรมจําเป็ นสําหรับการใช้ งานโปรแกรม eFin Trade Plus
- Net Framwork 2.0
- Windowa Installer 3.1
Minimum Spec
• 1.5 GHz or higher processor; 800 MHz
minimum required;dual core or higher processer is best performance
• 1 GB of RAM or higher recommended
• 200 (MB) of available hard disk space *
• VGA (800*600) and RAM VGA higher 32 MB
• 56 Kbps or higher-speed modem, or a network connection
• Supported OS : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
หน้ าจอโปรแกรม efin Trade Plus หลังจาก Login เรียบร้ อยแล้ ว

คู่มือใช้ งาน efin TradePlus (iPad)
• ไปที่ App Store แล้ ว Search คําว่า efin Trade Plus HD
• ทําการติดตัง้ Application eFin Trade Plus
• ใส่ Username และ Password ชุดเดียวกับที่ใช้ งานบน www.fnsyrus.com ในส่วนของ FSS SMART
ACCESS
• เลือก FNSYRUS
• กดปุ่ ม Log in

คู่มือใช้ งาน efin TradePlus (iPhone)
• ไปที่ App Store แล้ ว Search คําว่า efin Trade Plus
• ทําการติดตัง้ Application eFin Trade Plus
• ใส่ Username และ Password ชุดเดียวกับที่ใช้ งานบน www.fnsyrus.com ในส่วนของ FSS SMART
ACCESS
• เลือก FNSYRUS
• กดปุ่ ม Log in

คู่มือใช้ งาน efin TradePlus (Andriod Tablet)
• ไปที่ Play Store แล้ ว Search คําว่า eFin Trade Plus
• ทําการติดตัง้ Application eFin Trade Plus
• ใส่ Username และ Password ชุดเดียวกับที่ใช้ งานบน www.fnsyrus.com ในส่วนของ FSS SMART
ACCESS

• เลือก FNSYRUS
• เลือก Tablet Screen
• กดปุ่ ม Log in

คู่มือใช้ งาน efin TradePlus (Andriod Smartphone)
• ไปที่ Play Store แล้ ว Search คําว่า eFin Trade Plus
• ทําการติดตัง้ Application eFin Trade Plus
• ใส่ Username และ Password ชุดเดียวกับที่ใช้ งานบน www.fnsyrus.com ในส่วนของ FSS SMART
ACCESS

• เลือก FNSYRUS
• เลือก Mobile Screen
•

กดปุ่ ม Log in

FAQ/Q&A
1.Login efin Trade+ แล้ วขึน้ “Service Unavailable”
คําตอบ เกิดจากการเชื่อมต่อ internet หากเชื่อมต่อ internet แบบ Edge/3G อยูใ่ ห้ ลองเปลีย่ นการเชื่อมต่อมาเป็ นแบบ
Wi-fi แทน หรื อปิ ดแล้ วเปิ ดสัญญาณ internet ใหม่อีกครัง้
2.วิธีการ Uninstall Program efin Trade+ สําหรับ Windows XP
คําตอบ 1. Uninstall โปรแกรม efin Trade+ ออก
เข้ าไปที่ : Control Panel >>เลือก Add or Remove Programs (กรณีลบธรรมดา หากลบแล้ วยังใช้ งาน
ไม่ได้ ให้ ทําต่อข้ อ 2)
2. ลบ Template ของ Client ที่มีปัญหา
เข้ าไปที่ : C:\Documents and Settings\[UserWindowsที่เข้ าใช้ งาน]\My Documents\ STI Revolution
เช่น โปรแกรม i2Trade Classic มีปัญหา เมื่อเปื ดPath ดังกล่าวมาจะพบกับ Folder ที่ชื่อว่า
"i2TradeClassic_[Broker]" ให้ ทําการลบ Folder นี ้ทิ ้ง
3. ลบ Folder i2Trade ในไฟล์ Local
3.1 เข้ าไปที่ : C:\Documents and Settings\[UserWindowsที่เข้ าใช้ งาน]\Local Settings\Application Data
แล้ วทําการลบ Folder "STI_Revoluation_Co.,Ltd" ทิ ้ง
3.2 เข้ าไปที่ : C:\Documents and Settings\[UserWindowsที่เข้ าใช้ งาน]\Local Settings\Application Data
แล้ วทําการลบ Folder "i2TradeXXX" ทิ ้ง
เช่น โปรแกรม efin Trade+ มีปัญหา เมื่อเปื ดPath ดังกล่าวมาจะพบกับ Folder ที่ชื่อว่า "i2TradePlus"
ให้ ทาํ การลบ Folder นี ้ทิ ้ง
4. ลบ Folder "2.0" ใน Local
4.1 เข้ าไปที่ : C:\Documents and Settings\[UserWindowsที่เข้ าใช้ งาน]\Local Settings\Apps แล้ วทําการ
ลบ Folder "2.0" ทิ ้ง
หมายเหตุ
บาง Folder อาจจะโดน Hidden อยู่ ให้ ทําการโชว์ Hidden File ก่อน ดังนี ้ เข้ าไปที่ : My Computer
>> Tools >> Folder Option >> View >> Show hidden file, folders, and drivers

3. วิธีการ Uninstall Program efin Trade+ สําหรับ Windows 7
คําตอบ
1. Uninstall โปรแกรม efin Trade+ ออก
เข้ าไปที่ : Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features (กรณีลบธรรมดา หากลบแล้ ว
ยังใช้ งานไม่ได้ ให้ ทําต่อข้ อ 2)
2. ลบ Template ของ Clentที่มีปัญหา
เข้ าไปที่ : C:\Users\[UserWindowsที่เข้ าใช้ งาน]\Documents\STI Revolution
เช่น โปรแกรม i2Trade Classic มีปัญหา เมื่อเปื ดPath ดังกล่าวมาจะพบกับ Folder ที่ชื่อว่า
"i2TradeClassic_[Broker]" ให้ ทําการลบ Folder ทิ ้ง
3. ลบ Folder i2Trade ในไฟล์ Local
3.1 เข้ าไปที่ : C:\Users\[UserWindowsที่เข้ าใช้ งาน]\AppData\Local >>แล้ วทําการลบ Folder
"STI_Revoluation_Co.,Ltd" ทิ ้ง
3.2 เข้ าไปที่ : C:\Users\[UserWindowsที่เข้ าใช้ งาน]\AppData\Loca>>แล้ วทําการลบ Folder
"i2TradeXXX" ทิ ้ง
เช่น โปรแกรม i2Trade Plus มีปัญหา เมื่อเปื ดPath ดังกล่าวมาจะพบกับ Folder ที่ชื่อว่า "i2TradePlus"
ให้ ทําการลบ Folder นี ้ทิ ้ง
4. ลบ Folder "2.0" ใน Local
4.1 เข้ าไปที่ : C:\Users\[UserWindowsที่เข้ าใช้ งาน]\AppData\Local\Apps >>แล้ วทําการลบ
Folder "2.0" ทิ ้ง
หมายเหตุ บาง Folder อาจจะโดน Hidden อยู่ ให้ ทําการโชว์ Hidden File ก่อน ดังนี ้
เข้ าไปที่ : My Computer >> Tools >> Folder Option >> View >> Show hidden file, folders, and drivers
4. กรณีไม่ สามารถเปิ ดโปรแกรม efin Trade+ ได้ สําหรับลูกค้ าที่เคยเข้ าใช้ งานมาแล้ ว
คําตอบ ให้ ตรวจสอบว่ามีการ Update โปรแกรมหรื อลูกค้ าได้ ทําการติดตังโปรแกรมอะไรใหม่
้
หรื อไม่ถ้ามี อย่างเช่น มีการ
ติดตัง้ Anti-Virus ใหม่ ควรทําการปิ ดการทําการของโปรแกรม Anti-Virus นันลงก่
้ อน แล้ วให้ ทาํ การเปิ ดโปรแกรม efin
Trade+ ใหม่อีกครัง้ ถ้ ายังไม่ได้ ให้ ทําการ Uninstall Program ออก
5. โปรแกรม efin Trade+ แจ้ ง Error : Cannot connect to server
คําตอบ โปรแกรมมีการแจ้ งปั ญหาพบว่าไม่สามารถติดต่อกับ Server ของโบรกเกอร์ นนๆได้
ั้
กรณีนี ้ให้ ลกู ค้ าทําตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. เปิ ด-ปิ ด สัญญาณ Internet (Wifi, 3G, edge)
2. ปิ ด-เปิ ดเครื่ องใหม่ แล้ วลองเข้ าใช้ งานอีกครัง้

