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 ผูใชงานสามารถดาวนโหลดดูคลิปขาวไดในรูปแบบของภาพสี ภาพขาวดำ หรือรูปแบบ
ตัวอักษร โดยคลิกที่ไอคอนสี         ไอคอนขาวดำ        หรือไอคอน Text        เพื่อ
ดาวนโหลดไฟลคลิปขาว  

เมื่อเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนาบริการ iQNewsClip ซึ่งแสดงขาวทั้งหมดตาม 
หัวเรื่องที่ไดรับบริการ โดยเรียงลำดับจากขาวใหมลาสุดยอนไปหาขาวเกา ซึ่งผูใชงาน 
สามารถเรียกดูและคนหาขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

การคนขอมูลบน iQNewsClip

ผูใชงานสามารถเลือกเรียกดูขอมูลได 2 แบบคือ

    แบบที่ 1 ไมตองการระบุชวงเวลา ใหผูใชงานเลือก "ลาสุด" แลวกดปุม "คนหา" 
จะไดขอมูลเรียงลำดับจากใหมที่สุดไปถึงเกาที่สุด

     แบบที่ 2 ตองการระบุชวงเวลา ใหผูใชงานเลือก "ตั้งแต ... ถึง ..." โดยวีธีการใสวันที่ 
ใหคลิกที่ปุม        จะปรากฏปฏิทินขึ้นมา ใหผูใชงานคลิกเลือกวันที่ ที่ตองการบนปฏิทิน 
จากนั้นกดปุม "คนหา" จะไดขอมูลเรียงลำดับตามวันที่ ที่ผูใชงานเลือก

1. คนหาจากชวงเวลา

ผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลจากหนังสือพิมพรายฉบับ โดยคลิกที่กลอง "จาก" แลว
กดปุม      หนาประเภทหนังสือพิมพ เพื่อเรียกดูรายชื่อหนังสือพิมพที่ใหบริการ 
คลิกเลือกหนังสือพิมพที่ตองการ กดปุม "คนหา"

หมายเหตุ: เครื่องหมายถูก     ที่กำกับอยูบนไอคอนสี       หรือไอคอนขาวดำ       นั้น 
แสดงถึงการแนะนำใหเลือก (Recommended)  โดยคลิปท่ีไดจะเปนไปตามสีของ
ตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพจริง                                                      

3. คนหาจากหนังสือพิมพ

5. การดาวนโหลดคลิป

ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลไดโดยพิมพคำ หรือวลีที่ตองการลงในกลองคนหา และเพื่อ 
ใหไดขอมูลตรงความตองการยิ่งขึ้น ผูใชงานสามารถระบุคำคนไดมากกวา 1 คำ 
โดยใชเงื่อนไข และ / หรือ / และไม แลวกดปุม "คนหา"

4. คนหาโดยระบุคำคน

ผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลจากหัวเรื่องที่รับบริการได โดยคลิกที่กลอง "เลือก" 
เพื่อเรียกดูรายการหัวเรื่องที่รับบริการ คลิกเลือกหัวเรื่องที่ตองการ แลวกดปุม "คนหา"

2. คนหาจากหัวเรื่อง

 เวนวรรค, +, และ, and, AND

หรือ, or, OR

-, และไม, and not

" "

น้ำมัน พลังงาน
น้ำมัน + พลังงาน
น้ำมัน และ พลังงาน
น้ำมัน and พลังงาน

น้ำมัน หรือ พลังงานทดแทน
น้ำมัน or พลังงานทดแทน

น้ำมัน - พลังงานทดแทน
น้ำมัน และไม พลังงานทดแทน
น้ำมัน and not พลังงานทดแทน

"Renewable Energy"
"ทวารัฐ สูตะบุตร"

คนหาขอมูลที่มีคำคนทุกคำปรากฏอยู

คนหาขอมูลที่มีคำคนคำใดคำหนึ่งปรากฏอยู

คนหาขอมูลที่มีคำคนคำแรกปรากฏอยู 
แตไมมีคำคนคำถัดไปปรากฏอยู

คนหาขอมูลโดยใชวลี หรือ ชื่อและนามสกุล 
ของบุคคล  ใหใชเครื่องหมายอัญประกาศ

 สัญลักษณ/เครื่องหมาย ตัวอยาง คำอธิบาย

การดาวนโหลดคลิปขาวครั้งละ 1 ภาพ

หากผูใชงานตองการดาวนโหลดคลิปขาวพรอมกันหลายๆ ภาพ สามารถทำไดโดย
1. ใหผูใชงานเลือกคลิกที่     ที่หนาหัวขอขาวที่ตองการใหมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น  
2. เมื่อเลือกคลิปขาวที่ตองการครบแลว (เลือกไดสูงสุด 10 คลิปขาวตอการดาวนโหลด 
1 ครั้ง) ผูใชงานสามารถเลือกดาวนโหลดได 3 รูปแบบดังนี้

การดาวนโหลดคลิปขาวพรอมกันหลายๆ ภาพ

เมื่อตองการดาวนโหลดคลิปทั้งหมดเปน ...

ไฟลสี

ไฟลขาวดำ

ไฟลแนะนำ (ไฟลสี หรือไฟลขาวดำ ขึ้นอยูกับสีของตนฉบับ)

  คลิกที่ปุม ...

เงื่อนไขการคนหาขอมูลโดยใชคำคนมากกวา 1 คำ และการสืบคนขาว
โดยใชวลี



- 5 - - 6 - - 1 -

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
iQNewsClip Call Center: 0-2651-4700 Ext. 444

www.iqnewsclip.com

7. หัวเรื่องของฉัน (My Topic)

การเรียกดูหัวเรื่องของฉัน

หลังจากที่เพิ ่มขอมูลในหัวเรื ่องของฉันแลว หัวเรื ่องดังกลาวจะแสดงอยูในรายชื่อ
หัวเรื่องที่รับบริการ ซึ่งผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวไดเหมือนการเรียกดูขอมูล
จากหัวเรื่องปกติ
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6. การเปดคลิปขาว (Open)

เมื่อผูใชงานเลือกเปดคลิปขาว คลิปขาวจะถูกเปดขึ้นในรูปแบบของไฟลเอกสาร PDF
ที่มีความคมชัด โดยในเอกสาร PDF นี้แสดงขอมูลที่มีความสำคัญตางๆ เชน หัวขอขาว
(Headline), ขนาดพื้นที่ของขาว (Col. Inch/ Page Coverage), มูลคาโฆษณา
(Ad Value) และมูลคาการประชาสัมพันธ (PR Value)  

การเพิ่มหัวเรื่องของฉัน
ผูใชงานสามารถบันทึกคำคนที่ใชงานบอยๆ ได โดยพิมพคำคนที่ตองการลงในกลอง
คนหา จากนั้นกดปุมคนหา เพื่อเริ่มคนขอมูลตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงผลการคนหา
และเมนูยอยบริเวณดานขวาของแถบแสดงผลการคนหา ซึ่งผูใชงานสามารถคลิกที่ 
               เพื่อบันทึกคำคนนั้นเปนหัวเรื่องของฉัน

เมื่อผูใชงานคลิกที่                จะปรากฏหนาปรับตั้งคาหัวเรื่องของฉัน เพื่อให
ผูใชงานระบุ "ชื่อหัวเรื่อง" และ/หรือแกไขคำคนตามตองการ จากน้ันกดปุม "เพ่ิม" 
เพื่อบันทึกขอมูล หรือกดปุม "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกการตั้งคา

โดยระบบจะแสดงขอความยืนยันการตั้งคาขึ้น (กรณีเพิ่มหัวเรื่องของฉัน) จากนั้น
ผูใชงานสามารถคลิกที่แถบเมนู "บริการ iQNewsClip" เพื่อกลับสูหนาใชงานปกติ

การออกจากระบบ iQNewsClip
คลิกที่ "ออกจากระบบ" ทุกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการใชงาน

- InfoQuest Limited -


