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PCmover Professional ของ Laplink 

เป็นวธิสีะดวกและรวดเร็วส ำหรับถำ่ยโอนจำกพซีเีครือ่งหนึง่ไปยงัอกีเครือ่ง 

แอปพลเิคชนัทรงพลังนีถ้ำ่ยโอนโปรแกรม ไฟล ์และกำรตัง้คำ่ทัง้หมดจำกพซีเีครือ่งเกำ่ไปยงัพซีเีครือ่งใหม ่

PCmover Professional สำมำรถถำ่ยโอนพซีขีองคณุผำ่นเครอืขำ่ย ผำ่นสำยยเูอสบขีอง Laplink 

หรอืสำยอเีธอรเ์น็ตของ Laplink หำกคอมพวิเตอรข์องคณุมผีูใ้ชห้ลำยคน PCmover 

เปิดโอกำสใหค้ณุเลอืกวำ่จะถำ่ยโอนเฉพำะบำงผูใ้ชห้รอืทัง้หมด 

ขอ้มลูควำมปลอดภยัเกีย่วกบัควำมเป็นเจำ้ของไฟล ์

และกำรควบคมุกำรเขำ้ถงึจะไดรั้บกำรปกป้องไวส้ ำหรับผูใ้ชแ้ตล่ะคน 

 
 
 

อภธิำนศัพท ์
พซีเีครือ่งเกา่/พซีตีน้ทาง: พซีตีน้ทำงคอื พซีเีครือ่ง "เกำ่" ทีม่แีอปพลเิคชนั ไฟล ์
และกำรตัง้คำ่ทีค่ณุปรำรถนำจะเคลือ่นยำ้ยไปยงัปลำยทำง หรอื พซีเีครือ่ง "ใหม"่ 
 
พซีเีครือ่งใหม/่พซีปีลายทาง: พซีเีครือ่ง "ใหม"่ คอืพซีทีีแ่อปพลเิคชนั ไฟล ์
และกำรตัง้คำ่จะไดรั้บกำรเคลือ่นยำ้ยไปยงั 
 
การถา่ยโอน: กระบวนกำรคัดลอกแอปพลเิคชนั ไฟล ์และกำรตัง้คำ่ ทีค่ณุไดเ้ลอืกไวท้ัง้หมดจำกพซีเีครือ่ง 
"เกำ่" ไปยงัพซีเีครือ่ง "ใหม"่ 
 
 
 
 

รำยกำรตรวจสอบกอ่นกำรตดิตัง้ (พซีทัีง้สองเครือ่ง) 
 
ระบบทีต่อ้งการส าหรบัพซีแีตล่ะเครือ่ง: 
• CPU: หน่วยประมวลผล Intel® Pentium® หรอืทีใ่ชแ้ทนกนัได ้หรอืสงูกวำ่ 
 
• RAM: เทำ่กบัขนำดต ่ำสดุทีต่อ้งกำรโดยระบบปฏบิตักิำร 
 
• พืน้ทีฮ่ำรด์ดสิกท์ีส่ำมำรถใชง้ำนได:้ 200 MB 
 
•  Windows 10/8.1/8/7/Vista 
 

PCmover ไมส่นับสนุนกำรรสีโตรเ์ซริฟ์เวอรเ์ต็มรปูแบบ อยำ่งเชน่ทีพ่บใน Windows Server 2003 
และ Server 2008 ซอฟตแ์วรน์ีส้ำมำรถท ำงำนในระบบปฏบิตักิำรเหลำ่นีไ้ด ้
และสำมำรถใชเ้พือ่รสีโตรบ์ญัชแีละแอปพลเิคชนัได ้
แตจ่ะไมส่ำมำรถรสีโตรก์ำรใหบ้รกิำรและกำรตัง้คำ่ใด ๆ ของระบบ อยำ่งเชน่  Domain Name 
Service หรอื Terminal Licensing ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 
 

• ระบบปฏบิตักิำรในพซีเีครือ่งใหมจ่ะตอ้งเหมอืนกบัหรอืใหมก่วำ่ระบบปฏบิตักิำรในพซีเีครือ่งเกำ่ 
 

• พซีเีครือ่งใหมจ่ะตอ้งไดรั้บกำรอปัเดตทีส่ ำคญัทัง้หมดของ Windows เรยีบรอ้ยแลว้ เพือ่เปิดกำรอปัเดต 

Windows: 
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• Windows 10: ในชอ่งคน้หำของ Windows ('คน้หำเว็บและ Windows') พมิพ ์‘Windows 
Update’ แลว้กด "ตกลง" คลกิ Check for Update 

• Windows 8: กดปุ่ ม Windows key + X ในเมนูทีป่รำกฏ คลกิ Control Panel แลว้คลกิ 
System and Security จำกนัน้คลกิ Windows Update ในชอ่งดำ้นซำ้ย คลกิ Check 
for updates แลว้เลอืกตดิตัง้กำรอปัเดตทีส่ ำคญัทัง้หมด 

• Windows 7 และ Windows Vista: คลกิปุ่ ม Start จำกนัน้คลกิ All Programs แลว้คลกิ 
Windows Update ในชอ่งดำ้นซำ้ย คลกิ Check for updates 
แลว้เลอืกตดิตัง้กำรอปัเดตทีส่ ำคญัทัง้หมด 

• อยำ่เพิง่เสยีบสำยยเูอสบขีอง Laplink หรอืสำยอเีธอรเ์น็ตของ Laplink 
รอใหถ้งึเวลำทีคู่ม่อืผูใ้ชน้ีบ้อกใหท้ ำเสยีกอ่น 

 
ส าคญั: เมือ่คณุซือ้ PCmover Professional 
จะเป็นการซือ้การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธทิ ีจ่ ากดัใหค้ณุสามารถท าการถา่ยโอนเนือ้หาจากหนึง่ (1) 
พซีเีครือ่งเกา่ไปยงัหนึง่ (1) พซีเีครือ่งใหม ่ส าหรบัรายละเอยีดอยา่งสมบรูณ์โปรดอา่น End User 
License Agreement (EULA)  
 
หากตอ้งการซือ้การอนญุาตใหใ้ชส้ทิธเิพิม่เตมิโปรดเขา้ไปที ่http://www.laplink.com 
หรอืตดิตอ่แผนกขายของเราที ่+1-425-952-6001 
 
 
 

ก ำลังตดิตัง้ PCmover (ในพซีทัีง้สองเครือ่ง) 
เพือ่ตดิต ัง้ PCmover จากไฟลท์ีด่าวนโ์หลดมา โปรดท าตามข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนีใ้นพซีแีตล่ะเครือ่ง: 
1.  ดับเบลิคลกิไฟล ์PCmover EXE ในโฟลเดอรท์ีไ่ดบ้นัทกึไฟลนั์น้ไว ้ท ำตำมค ำแนะน ำบนหนำ้จอ 

คณุอำจเห็นกลอ่งขอ้ควำมควบคมุบญัชผีูใ้ช ้หำกเป็นเชน่นัน้ ใหค้ลกิ "ใช"่ เพือ่ 
"เปิดใชง้ำนตัวตดิตัง้" ซึง่จะเริม่ตน้กำรตดิตัง้ PCmover 

 
2.  ท ำตำมค ำแนะน ำเหลำ่นีซ้ ้ำในพซีเีครือ่งทีส่อง 
 
เพือ่ตดิต ัง้ PCmover จาก CD โปรดท าตามข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนีใ้นพซีแีตล่ะเครือ่ง: 
1.  สอด CD เขำ้ไปในไดรฟ์ CD-ROM 
 
2.  ในกลอ่งขอ้ควำม AutoPlay ทีป่รำกฏขึน้ ใหค้ลกิ Run Welcome.exe ซึง่จะเริม่ตน้กำรตดิตัง้ 

PCmover ท ำตำมค ำแนะน ำบนหนำ้จอ 
 

คณุอำจเห็นกลอ่งขอ้ควำมควบคมุบญัชผีูใ้ชด้ว้ย หำกเป็นเชน่นัน้ ใหค้ลกิ "ใช"่ เพือ่เริม่กำรตดิตัง้ 
PCmover 
 
หำกคณุไมเ่ห็นกลอ่งขอ้ควำม AutoPlay และกำรตดิตัง้ PCmover ไมไ่ดเ้ริม่ตน้ขึน้ ใหใ้ช ้Windows 
(ไฟล)์ Explorer เพือ่แสดงเนือ้หำในแผน่ CD คน้ด ู(หรอืคน้หำ) ไฟล ์pcmover_en.exe  
แลว้ดบัเบลิคลกิไฟลนั์น้เพือ่เริม่ตน้กำรตดิตัง้ ท ำตำมค ำแนะน ำบนหนำ้จอ 

 
3.  ท ำตำมขัน้ตอนเหลำ่นีซ้ ้ำในพซีเีครือ่งทีส่อง 
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รำยกำรตรวจสอบกอ่นกำรถำ่ยโอน (พซีทีัง้สองเครือ่ง) 
รำยกำรตอ่ไปนีค้วรไดรั้บกำรจัดกำร และ/หรอื ด ำเนนิกำรใหเ้สร็จสมบรูณ์ในพซีทีัง้สองเครือ่งกอ่น 
เริม่ตน้ PCmover 
 
• การตดิต ัง้ PCmover: PCmover ไดรั้บกำรตดิตัง้ในพซีทีัง้สองเครือ่ง 
 
• การอนญุาตระดบัแอดมนิ: ในบำงระบบปฏบิตักิำร 

คณุอำจตอ้งไดรั้บกำรอนุญำตในระดับแอดมนิจงึจะด ำเนนิกำรถำ่ยโอนได ้
 
• พืน้ทีว่า่งฮารด์ดสิก ์(พซีเีครือ่งเกา่ กบัพซีเีครือ่งใหม)่: 

ฮำรด์ดสิกใ์นคอมพวิเตอรเ์ครือ่งใหมม่พีืน้ทีว่ำ่งเทำ่กบัหรอืมำกกวำ่ในคอมพวิเตอรเ์ครือ่งเกำ่ 
 
• เวอรช์นัของ Windows (เกา่ กบัใหม)่: พซีเีครือ่งใหมม่ ีWindows เวอรช์ัน่เดยีวกนัหรอืใหมก่วำ่ 

Windows ทีต่ดิตัง้เอำไวใ้นพซีเีครือ่งเกำ่ 
 
• เวอรช์นัของ Internet Explorer (เกา่ กบัใหม)่: พซีเีครือ่งใหมค่วรม ีInternet Explorer 

เวอรช์ัน่ใหมก่วำ่ทีต่ดิตัง้เอำไวใ้นพซีเีครือ่งเกำ่ 
 
• แอปพลเิคชนัในพซีแีตล่ะเครือ่ง: 

คณุไมค่วรพยำยำมถำ่ยโอนแอปพลเิคชนัทีม่อียูใ่นพซีทีัง้สองเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ตัวอยำ่ง: สมมตุวิำ่ม ีMicrosoft Word อยูใ่นทัง้พซีเีครือ่งเกำ่และพซีเีครือ่งใหมแ่ลว้ 
คณุไมค่วรพยำยำมถำ่ยโอนแอปพลเิคชนั Microsoft Word แตส่ำมำรถถำ่ยโอนเอกสำร Word ได ้
 
ส าคญั: 
ควรถอนการตดิต ัง้เวอรช์ ัน่ทดลองใชข้องแอปพลเิคชนัในพซีเีครือ่งใหมก่อ่นท าการถา่ยโอ
นเวอรช์ ัน่เต็มของแอปพลเิคชนัเดยีวกนัน ัน้จากพซีเีครือ่งเกา่เสมอ 
 

• พซีทีีเ่ป็นโดเมนเครอืขา่ย: 
พซีขีองบรษัิทในโดเมนเครอืขำ่ยควรไดรั้บกำรเชือ่มตอ่และลงชือ่เขำ้ใชโ้ดเมนนัน้อยำ่งนอ้ยหนึง่ครัง้
กอ่นกำรถำ่ยโอน 

 
• การท าความสะอาดคอมพวิเตอร:์ Laplink แนะน ำใหค้ณุเปิดใชง้ำน ScanDisk 

หรอืโปรแกรมอรรถประโยชนส์ ำหรับตรวจสอบดสิกใ์นลกัษณะดังกลำ่ว 
รวมไปจนถงึซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัส 
และป้องกนัสปำยแวรท์ัง้ในคอมพวิเตอรเ์ครือ่งใหมแ่ละเครือ่งเกำ่ก่อนท ำกำรถำ่ยโอน 

 
• การต ัง้คา่/ตวัเลอืก ดา้นพลงังานของพซี:ี โปรแกรมรักษำจอ โปรโตคอลกำรจ ำศลี 

และตัวเลอืกดำ้นกำรประหยดัพลังงำนในคอมพวิเตอรท์ัง้สองเครือ่งควรถกูปิด (เชน่ 
ตัวเลอืกส ำหรับจัดกำรพลังงำนทัง้หมดใน Control Panel ควรไดรั้บกำรตัง้คำ่เป็น "ไมเ่คย" 
เพือ่ใหเ้ป็นกำรยกเลกิกำรใชง้ำนอยำ่งสมบรูณ์) คอมพวิเตอรท์ัง้สองเครือ่งจะตอ้งยงัคงท ำงำนและ 
"ตืน่" อยูอ่ยำ่งสมบรูณ์ในระหวำ่งกำรถำ่ยโอน และจะตอ้งไมม่กีำรเปลีย่นโหมดไปเป็นรักษำจอ หรอื 
หลับ/จ ำศลี ในระหวำ่งนัน้ 

 
พซีแีบบแล็ปท็อปจะตอ้งใชไ้ฟบำ้น ไมใ่ชแ่บตเตอรี ่
เพรำะกำรถำ่ยโอนมกัจะใชเ้วลำนำนเกนิกวำ่ทีแ่บตเตอรีจ่ะสำมำรถจำ่ยไฟได ้
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• ยกเลกิการใชก้ าหนดเวลาส าหรบั งาน/โปรแกรม ท ัง้หมด: เปิดตัวก ำหนดเวลำงำนของ Windows 
(ในเครือ่งมอืบรหิำร) ขึน้มำ แลว้ปิดงำนหรอืโปรแกรมใด ๆ 
ทีไ่ดรั้บกำรก ำหนดใหท้ ำหนำ้ทีแ่บบอตัโนมตั ิเพรำะจะไปเกดิควำมขดัแยง้กบักำรถำ่ยโอนของ 
PCmover 

 
• ออกจากทกุโปรแกรม: ออกจำกทกุโปรแกรมทีก่ ำลงัท ำงำนอยูใ่นคอมพวิเตอรท์ัง้สองเครือ่ง 

ปิดเครือ่งมอืระบบอยำ่งเชน่ ซอฟตแ์วรส์แกนไวรัส ซอฟตแ์วรส์แกนสปำยแวร ์ซอฟตแ์วรไ์ฟรว์อลล ์
และโปรแกรมอรรถประโยชนส์ ำหรับท ำกำรคน้หำในเด็สกท็์อปของพซีทีัง้สองเครือ่ง 
คณุไมค่วรเลอืกถำ่ยโอนแอปพลเิคชนัประเภทเหลำ่นี ้
เพรำะธรรมชำตขิองมนัไมอ่ ำนวยใหท้ ำกำรถำ่ยโอนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

 
 

ขอ้มลูกำรถำ่ยโอน 
• ระยะเวลา: กำรถำ่ยโอนอำจใชเ้วลำนำนพอควร ขึน้อยูก่บัหลำยปัจจัย เชน่: 

ขนำดของฮำรด์ดสิกท์ีก่ ำลังท ำกำรถำ่ยโอน ปรมิำณขอ้มลูทีม่อียูใ่นนัน้ 
ระดับของควำมไมเ่ป็นระเบยีบของขอ้มลู จ ำนวนและขนำดของแอปพลเิคชนั 
รวมไปจนถงึไฟลแ์ละโฟลเดอรอ์ืน่ทีค่ณุก ำลังถำ่ยโอน ฯลฯ 

 
• การอปัเดตส าหรบัแอปพลเิคชนั: 

บำงแอปพลเิคชนัทีเ่กำ่หน่อยอำจไมส่ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้งหลังจำกถกูถำ่ยโอนโดยไมไ่ดม้ี
กำรอปัเดต โดยเฉพำะเมือ่ระบบปฏบิตักิำรในพซีเีครือ่งใหมม่คีวำมใหมก่วำ่เครือ่งเกำ่ 
หำกคณุอยูใ่นกรณีนี ้โปรดตรวจสอบกบัผูผ้ลติแอปพลเิคชนัเพือ่ขอรับกำรอปัเดต 

 
ส าคญั: บางแอปพลเิคชนัทีม่กีระบวนการป้องกนัการท าส าเนาทีเ่รยีกวา่ Digital Rights 
Management อาจท างานไดไ้มถ่กูตอ้งหลงัการถา่ยโอน 
แอปพลเิคชนัเหลา่นีอ้ยา่งเชน่โปรแกรมแบง่ปนัเพลงในชือ่ของ iTunes, MusicMatch และ 
Napster อาจตอ้งการการกระตุน้ใหมใ่นพซีเีครือ่งใหม ่หรอืไมเ่ชน่น ัน้ก็อาจตอ้งท าการ Repair 
ผา่นทาง Control Panel ของ Windows หรอืมเิชน่น ัน้ก็ตอ้งตดิต ัง้ใหม ่บางแอปพลเิคชนัอืน่ 
อยา่งเชน่ Microsoft Office ก็อาจตอ้งการการกระตุน้ใหมเ่ชน่กนั 
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พซีเีครือ่งเกำ่ และพซีเีครือ่งใหม:่ 
ตรวจสอบหมำยเลขประจ ำผลติภัณฑแ์ละเชือ่มตอ่ 
 
ส าคญั: หวัขอ้ 'รายการตรวจสอบกอ่นการถา่ยโอน PCmover' และ 'ขอ้มลูการถา่ยโอน' 
ควรไดร้บัการพจิารณา และด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้กอ่นเร ิม่ตน้ท าการถา่ยโอนโดย PCmover 
 
1. ยนิดตีอ้นรบัสู ่PCmover 
 

 
 
หำก PCmover ยงัไมไ่ดเ้ปิดใชง้ำน ใหเ้ปิดใชง้ำน PCmover ในพซีเีครือ่งเกำ่ของคณุ 

 
หมายเหต:ุ หากคณุเห็น Windows Security Alert (User Account Control dialog) โปรดเลอืก 
‘ยกเลกิการบล็อก’ หรอื ‘ใช’่ เพือ่เปิดใชง้าน PCmover Security Alert คอืขอ้ความมาตรฐานของ 
Windows ทีจ่ะปรากฏขึน้เมือ่โปรแกรมสว่นใหญใ่นพซีขีองคณุเริม่ตน้ข ึน้ 

 
หำกคณุเห็นกำรแจง้เตอืนเกีย่วกบัเวอรช์ัน่ใหมข่อง PCmover ใหค้ลกิลงิคนั์น้เพือ่รับเวอรช์ัน่ลำ่สดุของ 
PCmover คณุจะถกูน ำไปยงัเว็บเพจทีค่ณุสำมำรถดำวนโ์หลดเวอรช์ัน่ทีอ่ปัเดตแลว้ 
รวมไปจนถงึแนวทำงลำ่สดุ 
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ส าคญั: หากมเีวอรช์ ัน่ใหมใ่หใ้ชง้าน โปรดตดิต ัง้เวอรช์ ัน่ใหมน่ ัน้ในคอมพวิเตอรท์ ัง้สองเครือ่งทนัท ี
 

คลกิถา่ยโอนระหวา่งพซี ีแลว้ไปยงัขัน้ตอนที ่2 
 
 
2. ตรวจสอบหมายเลขประจ าผลติภณัฑ ์
 

 
 
ป้อนชือ่ผูใ้ช ้ทีอ่ยูอ่เีมล และหมำยเลขประจ ำผลติภณัฑข์องคณุ แลว้คลกิ "ถดัไป" 
 
หมายเลขประจ าผลติภณัฑ:์ ต ำแหน่งของหมำยเลขประจ ำผลติภณัฑข์องคณุขึน้อยูก่บัวำ่คณุซือ้ 
PCmover ของคณุอยำ่งไร 
• ดาวนโ์หลด: เมือ่คณุซือ้ผลติภณัฑน์ี ้

คณุควรไดรั้บอเีมลยนืยนัทีม่ำพรอ้มหมำยเลขประจ ำผลติภณัฑข์องคณุ 
หำกคณุไมม่ขีอ้ควำมอเีมลใหใ้ชง้ำนแลว้ โปรดเขำ้ไปทีห่นำ้ "กำรดำวนโ์หลดของฉัน" 
ของบญัชกีำรสนับสนุนของ Laplink ของคณุที:่ 
http://www.laplink.com/mysupport/myStore.asp 
 
เมือ่เขำ้ไปแลว้ใหป้้อนทีอ่ยูอ่เีมลทีค่ณุเคยใหไ้วเ้มือ่ตอนซือ้ผลติภณัฑ ์หำกคณุลมืรหัสผำ่น 
โปรดกรอกทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ แลว้คลกิทีล่งิคล์มืรหสัผา่นของคณุ 
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• CD: ตดิอยูท่ีซ่อง CD 
 
เมือ่คณุป้อนหมำยเลขประจ ำผลติภณัฑข์องคณุเขำ้ไปใน PCmover หมำยเลขนัน้จะไดรั้บกำร "ตรวจสอบ" 
(ควำมถกูตอ้ง) โดยใชก้ำรเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคอมพวิเตอรเ์ครือ่งใหมข่องคณุ 
หำกคณุเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตแลว้ 
แตไ่มส่ำมำรถผำ่นหนำ้จอตรวจสอบหมายเลขประจ าผลติภณัฑไ์ปได ้
แรกทีส่ดุใหย้กเลกิกำรใชซ้อฟตแ์วรรั์กษำควำมปลอดภยัทัง้หมด อยำ่งเชน่ ซอฟตแ์วรส์แกนไวรัส 
ซอฟตแ์วรส์แกนสปำยแวร ์และไฟรว์อลล ์แลว้ลองใหมอ่กีครัง้ 
 
หำกท ำเชน่นัน้แลว้ยงัไมไ่ดผ้ล ใหค้ลกิตรวจสอบโดยใชพ้ซีอีกีเครือ่ง 
จะมหีนำ้จอปรำกฏขึน้มำพรอ้มชือ่เครอืขำ่ยและรหสัชัว่ครำวของคณุ 
 
คณุจะตอ้งใชช้ือ่เครอืขำ่ย และรหัสชัว่ครำว พรอ้มดว้ยหมำยเลขประจ ำผลติภณัฑข์อง PCmover ของคณุ 
เพือ่รับรหสัส ำหรับตรวจสอบซึง่จะตอ้งน ำไปใชแ้ทนหมำยเลขประจ ำผลติภณัฑเ์พือ่กระตุน้ผลติภณัฑข์องคณุ 
 
ส ำหรับพซีเีครือ่งอืน่ทีม่กีำรเขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ตใหเ้ขำ้ไปที:่ 
http://www.laplink.com/validation 
 
เลอืก PCmover แลว้ท ำตำมค ำแนะน ำในหนำ้นัน้ 
 
หำกคณุไมม่พีซีเีครือ่งใดเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตเลย โปรดโทรศัพทถ์งึทมีบรกิำรลกูคำ้ของเรำที ่+1-425-
952-6001 
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3. เปิดใชง้าน PCmover บนท ัง้สองพซี ี
 

 
 
ไปยงัพซีเีครือ่งใหมข่องคณุแลว้ท ำตำมขัน้ตอนทีห่นึง่และสองเมือ่กอ่นหนำ้นีใ้นพซีเีครือ่งใหมนั่น้  
 
เมือ่คณุเห็นหนำ้จอ เปิดใชง้าน PCmover ในพซีที ัง้สองเครือ่ง บนพซีเีครือ่งใหม ่ใหท้ ำขัน้ตอนทีส่ี ่ 
 
หมายเหต:ุ อยา่คลกิ 'ถดัไป' บนพซีที ัง้สองเครือ่งจนกวา่จะท าข ัน้ตอนทีส่ ีเ่สร็จสมบรูณ์ 
 
 
 
4. เชือ่มตอ่พซีเีครือ่งเกา่เขา้กบัเครือ่งใหม ่
 
เลอืกวำ่คณุจะใชว้ธิกีำรไหนเชือ่มตอ่พซีเีครือ่งเกำ่กบัเครือ่งใหมเ่พือ่ท ำกำรถำ่ยโอน Laplink 
แนะน ำใหใ้ชเ้ครอืขำ่ยไวไฟ หรอืเครอืขำ่ยใชส้ำยถำ้มใีหใ้ชไ้ด ้ 
 
• เครอืขา่ยไวไฟ หรอืใชส้าย: 

พซีทีัง้เครือ่งเกำ่และเครือ่งใหมข่องคณุตอ้งอยูใ่นเครอืขำ่ยไวไฟหรอืเครอืขำ่ยใชส้ำยเดยีวกนั 
หำกเป็นเชน่นัน้แสดงวำ่คอมพวิเตอรข์องคณุไดรั้บกำรเชือ่มตอ่เรยีบรอ้ยแลว้ คลกิ "ถดัไป" 
บนทัง้พซีเีครือ่งเกำ่และพซีเีครือ่งใหมใ่นหนำ้จอ เปิดใชง้าน PCmover ในท ัง้สองพซี ี
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• สายอเีธอรเ์น็ตของ Laplink หรอืสายยเูอสบขีอง Laplink: เสยีบสำยเคเบลิของ Laplink 
เขำ้ไปในพอรต์อเีธอรเ์น็ตหรอืยเูอสบทีีใ่ชก้ำรไดใ้นทัง้พซีเีครือ่งเกำ่และเครือ่งใหมข่องคณุ คลกิ 
"ถดัไป" บนทัง้พซีเีครือ่งเกำ่และพซีเีครือ่งใหมใ่นหนำ้จอ เปิดใชง้าน PCmover ในท ัง้สองพซี ี

 
หมายเหต:ุ 
หากมวีซิารด์ตรวจจบัฮารด์แวรใ์หมป่รากฏขึน้มาในเวลาทีค่ณุเสยีบสายยเูอสบเีขา้ไปที ่
Windows XP ใหเ้ลอืก "ไมใ่ชค่ร ัง้นี"้ แลว้คลกิ 'ถดัไป' 
 
หากคณุเห็นกลอ่งขอ้ความแจง้วา่ "ไมส่ามารถตรวจพบการเชือ่มตอ่ดว้ยสายยเูอสบ"ี 
โปรดตรวจสอบวา่ไดม้กีารเสยีบสายดงักลา่วเขา้ไปในพซีที ัง้สองเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
5. พซีเีครือ่งเกา่: หาพซีอีกีเครือ่ง 
 

 
 
หำกคณุเห็นชือ่ของพซีทีัง้สองเครือ่งปรำกฏในหนำ้จอพบพซีเีครือ่งอืน่ในพซีเีครือ่งเกำ่ของคณุแสดงวำ่พซีี

เครือ่งเกำ่และพซีเีครือ่งใหมข่องคณุเชือ่มตอ่กนัเรยีบรอ้ยแลว้  
 
หมายเหต:ุ หากคณุไมเ่ห็นพซีที ัง้สองเครือ่งแสดงอยู ่ใหค้ลกิ 'สแกนอกีคร ัง้' 
ในพซีเีครือ่งเกา่ของคณุ คณุอาจเห็นกลอ่งขอ้ความทีม่ชีือ่ของพซีเีครือ่งใหมข่องคณุแสดงอยู ่
หากเป็นเชน่น ัน้ใหเ้ลอืกพซีเีครือ่งน ัน้แลว้คลกิ 'ตกลง' 
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เมือ่พซีเีครือ่งเกำ่กบัพซีเีครือ่งใหมข่องคณุเชือ่มตอ่กนัแลว้ แสดงวำ่กำรตัง้คำ่บนพซีเีครือ่งเกำ่เสร็จสิน้แลว้ 
ใหไ้ปยงัพซีเีครือ่งใหมแ่ลว้ด ำเนนิกำรในขัน้ตอนตอ่ไปเพือ่จบกำรตัง้คำ่ส ำหรับกำรถำ่ยโอน 
 
 
 

พซีเีครือ่งใหม:่ ตัง้คำ่กำรถำ่ยโอน 
 
1. หาพซีอีกีเครือ่ง 
 
ในพซีเีครือ่งใหม ่ใหค้ลกิวเิคราะหพ์ซี ี
 

 
 
เมือ่กำรวเิครำะหเ์สร็จสมบรูณ์ ใหต้ัดสนิใจเลอืกสิง่ทีต่อ้งกำรถำ่ยโอนมำยงัพซีเีครือ่งใหม:่  
 
• เลอืกสิง่ทีต่อ้งการถา่ยโอน: หำกคณุตอ้งกำรถำ่ยโอนเพยีงบำงแอปพลเิคชนั ไฟล ์

และกำรตัง้คำ่ไปยงัพซีเีครือ่งใหม ่ใหค้ลกิลงิคข์อ้ควำม เลอืกสิง่ทีจ่ะถา่ยโอน 
แลว้ด ำเนนิกำรในขัน้ตอนทีส่อง 
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• ถา่ยโอนทกุสิง่: หำกคณุตอ้งกำรถำ่ยโอนแอปพลเิคชนั ไฟล ์
และกำรตัง้คำ่ทัง้หมดไปยงัพซีเีครือ่งใหมข่องคณุใหค้ลกิ "ตอ่ไป" 
ขำ้มขัน้ตอนทีส่องและสำมไปยงัขัน้ตอนทีส่ีเ่พือ่จบกำรตัง้คำ่แลว้เริม่ตน้กำรถำ่ยโอน 

 
 
 
2. เลอืกสิง่ทีต่อ้งการถา่ยโอน 
 

 
 
•  บญัชผีูใ้ช ้ไฟล ์และการต ัง้คา่ (ไมร่วมแอปพลเิคชนั) หำกตอ้งกำรถำ่ยโอนเฉพำะบญัชผีูใ้ช ้

ไฟล ์และกำรตัง้คำ่ ใหเ้ลอืกตัวเลอืกนีแ้ลว้คลกิ "ถดัไป" 
ขำ้มขัน้ตอนทีส่ำมไปยงัขัน้ตอนทีส่ีเ่พือ่ท ำกำรถำ่ยโอนใหเ้สร็จสมบรูณ์ 

  
 ส าคญั: ตวัเลอืกนีไ้มถ่า่ยโอนแอปพลเิคชนั หากตอ้งการถา่ยโอนแอปพลเิคชนัใหค้ลกิ 

'ใหฉ้นัเลอืก' แลว้เลอืกสิง่ทีต่อ้งการถา่ยโอน 
 
• ถา่ยโอนไฟลเ์ทา่น ัน้:  หำกตอ้งกำรถำ่ยโอนเฉพำะไฟล ์ใหเ้ลอืกตวัเลอืกนีแ้ลว้คลกิ "ถดัไป" 

ขำ้มขัน้ตอนทีส่ำมไปยงัขัน้ตอนทีส่ีเ่พือ่ท ำกำรถำ่ยโอนใหเ้สร็จสมบรูณ์ 
 
 ส าคญั: ตวัเลอืกนีไ้มถ่า่ยโอนแอปพลเิคชนั บญัชผีูใ้ช ้หรอืการต ัง้คา่ 

หากตอ้งการถา่ยโอนสิง่เหลา่นีใ้หค้ลกิ 'ใหฉ้นัเลอืก' แลว้เลอืกสิง่ทีต่อ้งการถา่ยโอน 
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• ใหฉ้นัเลอืก: หำกตอ้งกำรเลอืกวำ่จะถำ่ยโอนแอปพลเิคชนั บญัชผีูใ้ช ้ไฟล ์และกำรตัง้คำ่ใดบำ้ง 

ใหเ้ลอืกตัวเลอืกนีแ้ลว้คลกิ "ถดัไป" ไปยงัขัน้ตอนทีส่ำมเพือ่ท ำกำรเลอืกเหลำ่นี ้
 
 
3. สรปุการถา่ยโอน 
 

 
 
เลอืกรำยกำรทีค่ณุตอ้งกำรปรับแตง่ เมือ่เสร็จสิน้แตล่ะรำยกำรแลว้ คณุจะกลับมำยงัหนำ้จอนี ้
คลกิ "ถดัไป" เมือ่เสร็จสิน้กำรปรับแตง่กำรถำ่ยโอน แลว้ไปยงัขัน้ตอนที ่4 
 
• แอปพลเิคชนั: แอปพลเิคชนัทัง้หมดทีส่ำมำรถไดรั้บกำรถำ่ยโอนจะถกูเลอืกเป็นคำ่เริม่ตน้ หำกตอ้งกำร 

คณุสำมำรถยกเลกิกำรเลอืกบำงแอปพลเิคชนัทีไ่มต่อ้งกำรถำ่ยโอนไปยงัพซีเีครือ่งใหมอ่ยำ่งเป็นกำ
รเฉพำะเจำะจง ดขูัน้ตอนที ่3a ส ำหรับค ำแนะน ำเพิม่เตมิ 

 
• เอกสาร / ภาพ / วดีโิอ / เพลง / ไฟลอ์ืน่ ๆ: 

ทกุรำยกำรในแตล่ะประเภทจะไดรั้บกำรเลอืกเป็นคำ่เริม่ตน้ 
ยกเลกิกำรเลอืกรำยกำรใดทีค่ณุไมต่อ้งกำรถำ่ยโอนแลว้คลกิ “เสร็จสิน้” 

 
• บญัชผีูใ้ช:้ คณุสำมำรถพจิำรณำและแกไ้ขกำรตัง้คำ่ส ำหรับวธิทีี่บ่ญัชผีูใ้ชจ้ะไดรั้บกำรถำ่ยโอน 

ดขูัน้ตอนที ่3b ส ำหรับค ำแนะน ำเพิม่เตมิ 
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• ข ัน้สงู: 

คณุสำมำรถพจิำรณำและแกไ้ขกำรตัง้คำ่ส ำหรับวธิทีีไ่ดรฟ์กบัไฟลบ์ำงประเภทจะไดรั้บกำรถำ่ยโอน 
สำมำรถท ำกำรเปลีย่นแปลงกำรตัง้คำ่เองอยำ่งอืน่ไดอ้กีตำมควำมตอ้งกำร 
(ผูใ้ชร้ะดับกำ้วหนำ้เทำ่นัน้) ดขูัน้ตอนที ่3c ส ำหรับค ำแนะน ำเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 
3a แอปพลเิคชนั 
 

 
 
รายชือ่แอปพลเิคชนั: หนำ้จอนีจ้ะแสดงรำยชือ่แอปพลเิคชนัในคอมพวิเตอรเ์ครือ่งเกำ่ของคณุ 
ทกุแอปพลเิคชนัทีม่แีนวโนม้วำ่น่ำจะสำมำรถถำ่ยโอนไดส้ ำเร็จจะไดรั้บเลอืกเป็นคำ่เริม่ตน้เพือ่ถำ่ยโอนไปยงั
พซีเีครือ่งใหม ่คณุสำมำรถยกเลกิกำรเลอืกแอปพลเิคชนัใดทีไ่มป่รำรถนำจะถำ่ยโอนได ้
 
คลกิ "เสร็จสิน้" เมือ่เสร็จ แอปพลเิคชนัใดไมไ่ดถ้กูเลอืกโดย PCmover ไมน่่ำจะไดรั้บกำรถำ่ยโอนส ำเร็จ 
จงึไมค่วรเลอืก รำยกำรเบือ้งลำ่งแสดงแอปพลเิคชนัและโปรแกรมทีไ่มค่วรถำ่ยโอน 
 
อยำ่ถำ่ยโอน: 
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• แอปพลเิคชนัทีเ่ขำ้กบัระบบปฏบิตักิำรในพซีเีครือ่งใหมไ่มไ่ด ้
เหตกุำรณ์เชน่นีส้ำมำรถเกดิขึน้ไดเ้ป็นครัง้ครำวเมือ่ถำ่ยโอนจำกระบบปฏบิตักิำรทีเ่กำ่กวำ่ไปยงัระบบ
ปฏบิตักิำรทีใ่หมก่วำ่ หรอืเมือ่ถำ่ยโอนจำก OS 32-bit ไปยงั OS 64-bit 

 
• แอปพลเิคชนันัน้ไดรั้บกำรตดิตัง้ไวใ้นพซีเีครือ่งใหมเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 
• แอปพลเิคชนัทีม่เีวอรช์ัน่ทดลองใชต้ดิตัง้อยูใ่นพซีเีครือ่งหนึง่กบัมเีวอรช์ัน่เต็มในพซีอีกีเครือ่ง 

ส าคญั: 
ควรถอนการตดิต ัง้เวอรช์ ัน่ทดลองใชข้องแอปพลเิคชนัในพซีเีครือ่งใหมก่อ่นท าการถา่ยโอ
นเวอรช์ ัน่เต็มของแอปพลเิคชนัเดยีวกนัน ัน้จากพซีเีครือ่งเกา่เสมอ 

 
• เครือ่งมอืระบบ เชน่ ซอฟตแ์วรส์แกนไวรัส ซอฟตแ์วรต์รวจจับสปำยแวร ์ซอฟตแ์วรไ์ฟรว์อลล ์

และโปรแกรมอรรถประโยชนส์ ำหรับคน้หำบนเด็สกท็์อป ซึง่ไมน่่ำจะสำมำรถถำ่ยโอนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 
 
ส าคญั: "แอปพลเิคชนัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน" คอืแอปพลเิคชนัทีไ่มไ่ดป้รากฏในโปรแกรม 
Add/Remove ใน Control Panel ของ Windows ค าวา่ "ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน" 
ในทีน่ ีไ้มไ่ดห้มายถงึวา่คณุไดจ้ดทะเบยีนแอปพลเิคชนัน ัน้ ๆ กบัผูผ้ลติหรอืเปลา่ 
 
รายชือ่แอปพลเิคชนัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนนีม้กัจะหมายรวมถงึแอปพลเิคชนัทีไ่ดร้บัการตดิต ัง้ไวอ้ยา่ง
มคีวามเฉพาะเจาะจงส าหรบัฮารด์แวรท์ีม่ใีนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งเกา่ 
แอปพลเิคชนัเหลา่นีจ้งึท างานเฉพาะในฮารด์แวรท์ีไ่ดร้บัการออกแบบมาเพือ่ใชง้านเทา่น ัน้ 
แตจ่ะขดัแยง้หรอืท างานขดักนักบัฮารด์แวรท์ีไ่มไ่ดร้บัการออกแบบมา 
 
ขอ้สงัเกตส าหรบัการถา่ยโอนแบบ 'ไฟลแ์ละการต ัง้คา่เทา่น ัน้' กบั 'ไฟลเ์ทา่น ัน้': 
แอปพลเิคชนัจะไมถ่า่ยโอนตามการเลอืกคร ัง้กอ่นของคณุ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b บญัชผีูใ้ช ้
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กำรตัง้คำ่กบัไฟลท์ีเ่กีย่วขอ้งส ำหรับผูใ้ชใ้นพซีเีครือ่งเกำ่ของคณุจะถกูถำ่ยโอนไปยงับญัชผีูใ้ชใ้นพซีเีครือ่งใ
หมด่ังทีแ่สดงในรำยกำร หำกคณุไดก้ ำหนดกำรตัง้คำ่ส ำหรับผูใ้ชใ้นพซีเีครือ่งใหมก่อ่นกำรถำ่ยโอน 
กำรตัง้คำ่เหลำ่นีจ้ะยงัคงเป็นเหมอืนเดมิ ไมถ่กูเขยีนทับโดยกำรถำ่ยโอน 
ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผำ่นส ำหรับผูใ้ชใ้นพซีเีครือ่งใหมจ่ะยงัคงเป็นเหมอืนเดมิ 
 
หำกตอ้งกำรถำ่ยโอนผูใ้ชท้ัง้หมดไปยงัพซีเีครือ่งใหมต่ำมในรำยกำร ใหค้ลกิ เสร็จสิน้ 
 
หำกตอ้งกำรปรับปรงุแกไ้ขวธิทีีผู่ใ้ชถ้กูถำ่ยโอนไปยงัพซีเีครือ่งใหม ่ใหเ้ลอืกผูใ้ชใ้นรำยกำรแลว้คลกิ แกไ้ข 
ในกลอ่งขอ้ควำมทีป่รำกฏขึน้ คณุสำมำรถเลอืกทีจ่ะถำ่ยโอนไปยงัผูใ้ชอ้ืน่ในพซีเีครือ่งใหม ่
หรอือำจสรำ้งผูใ้ชใ้หมใ่นพซีเีครือ่งใหม ่คณุอำจเลอืกทีจ่ะไมถ่ำ่ยโอนผูใ้ชเ้ลยก็ได ้คลกิ "ตกลง" เมือ่เสร็จ 
แลว้คลกิ "เสร็จสิน้" 
 

 

 

 

 

3c ข ัน้สงู 
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ไดรฟ์: หำกพซีเีครือ่งเกำ่มดีสิกไ์ดรฟ์มำกกวำ่พซีเีครือ่งใหม ่PCmover 
จะสรำ้งโฟลเดอรส์ ำหรับแตล่ะไดรฟ์ทีไ่มม่อียูใ่นพซีเีครือ่งใหม ่
 
เพือ่ปรับปรงุแกไ้ขวธิทีีไ่ดรฟ์ไดรั้บกำรถำ่ยโอนไปยงัพซีเีครือ่งใหม ่คลกิ เปลีย่นแปลง 
ในกลอ่งขอ้ควำมทีป่รำกฏขึน้ คณุสำมำรถเปลีย่นแปลงไดรฟ์ และ/หรอื โฟลเดอร ์
เริม่ตน้ทีไ่ดรฟ์จำกพซีเีครือ่งเกำ่จะถกูถำ่ยโอนไปยงัได ้คณุอำจเลอืกทีจ่ะไมถ่ำ่ยโอน 
ไดรฟ์จำกพซีเีครือ่งเกำ่ก็ได ้คลกิ "ตกลง" เมือ่เสร็จ แลว้คลกิ "เสร็จสิน้" 
 
 
การกรองไฟล:์ หำกตอ้งกำรกดีกนับำงประเภทไฟลไ์มใ่หไ้ดรั้บกำรถำ่ยโอน คลกิ “กรองไฟล”์ 
 
บำงประเภทไฟลไ์ดรั้บกำรคดัเลอืกไวใ้หค้ณุในหนำ้จอนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ เชน่ ไฟลช์ัว่ครำว (.tmp) 
โดยทั่วไปแลว้ไฟลเ์หลำ่นีจ้ะมขีนำดเล็ก แตถ่ำ้มเีป็นจ ำนวนมำกก็สำมำรถเปลอืงพืน้ทีข่องฮำรด์ดสิกไ์ด ้
เพือ่ทีจ่ะกดีกนัประเภทไฟลเ์หลำ่นี ้โปรดเลอืกกลอ่งกำเครือ่งหมำย 
 
หำกตอ้งกำรกดีกนัไฟลป์ระเภทอืน่ทีไ่มไ่ดม้แีสดงในหนำ้จอนี ้ใหค้ลกิ "เพิม่" 
แลว้พมิพส์ว่นขยำยของประเภทไฟลท์ีค่ณุตอ้งกำรกดีกนั ตัวอยำ่งเชน่ หำกคณุตอ้งกำรกดีกนัไฟลใ์นรปูแบบ 
.jpg ทัง้หมด ใหพ้มิพ ์“*.jpg” ลงไปในหนำ้จอนี ้คลกิ "เสร็จสิน้" เมือ่เสร็จสิน้กำรกรอกประเภทไฟล ์
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การต ัง้คา่: สำมำรถท ำกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งอืน่ส ำหรับกำรตัง้คำ่กำรถำ่ยโอนไดต้ำมควำมตอ้งกำร 
เฉพำะผูใ้ชใ้นระดับกำ้วหนำ้เทำ่นัน้ทีส่มควรท ำกำรดดัแปลงในหวัขอ้นี ้
คลกิ เสร็จสิน้ เมือ่จบกำรท ำกำรเปลีย่นแปลงในหนำ้จอระดบักา้วหนา้ 
 
 
4. เร ิม่ตน้การถา่ยโอน 
 
คลกิ "เร ิม่ตน้การถา่ยโอน" เพือ่เริม่ตน้กำรถำ่ยโอนดว้ย PCmover ไปยงัพซีเีครือ่งใหมข่องคณุ 
 
เวลำทีใ่ชใ้นกำรถำ่ยโอนของคณุอำจแตกตำ่งกนัไปตำมควำมเร็วของกำรเชือ่มตอ่ กำรตัง้คำ่ฮำรด์แวร ์
และปัจจัยอืน่ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรถำ่ยโอนจำกพซีเีครือ่งเกำ่ไปยังพซีเีครือ่งใหม ่
 
1. ถา่ยโอน 
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ในขัน้ตอนนี ้PCmover จะถำ่ยโอนแอปพลเิคชนั ไฟลข์อ้มลู 
และกำรตัง้คำ่รจีสิตรทีัง้หมดทีค่ณุเลอืกไวไ้ปยงัพซีเีครือ่งใหม ่คลกิ "ตกลง" 
แลว้รอใหก้ำรถำ่ยโอนเสร็จสมบรูณ์  
 
ระยะเวลำทีต่อ้งใชใ้นกำรท ำกำรถำ่ยโอนขึน้อยูก่บักำรตัง้คำ่ของคอมพวิเตอร ์และปรมิำณขอ้มลูทีจ่ะถำ่ยโอน 
ซึง่อำจยำวนำนไดถ้งึหลำยชัว่โมงหรอืนำนกวำ่นัน้ 
 
หมายเหต:ุ ในบางเหตกุารณ์ซึง่พบไดน้อ้ย การถา่ยโอนขอ้มลูอาจหยดุลงเองได ้
หากคณุไมเ่ห็นความกา้วหนา้ใด ๆ นานเกนิหนึง่ช ัว่โมงแลว้ คณุควรเร ิม่ตน้การถา่ยโอนใหม ่
 

 

 

 

2. ถา่ยโอนเสร็จสมบรูณ์ 
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ยนิดดีว้ย! คณุไดถ้ำ่ยโอนไปยงัพซีเีครือ่งใหมเ่สร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ณ จดุนี ้ถำ้คณุใชส้ำยอเีธอรเ์น็ตของ Laplink ในกำรถำ่ยโอน 
และมกีำรเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแบบใชส้ำยใหใ้ชง้ำน คณุควรถอดสำยอเีธอรเ์น็ตออกจำกพซีเีครือ่งใหม ่
แลว้เสยีบสำยอนิเทอรเ์น็ตกลับเขำ้ไป 
 
จ ำเป็นตอ้งใชก้ำรเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ให ้PCmover สำมำรถตดิตัง้ Microsoft Redistributable 
ซึง่บำงแอปพลเิคชนัของคณุตอ้งกำร 
 
คณุตอ้งรสีตำรท์พซีเีครือ่งใหมเ่พือ่ใหก้ำรตัง้คำ่ทัง้หมดใชก้ำรได ้คลกิ "เสร็จสิน้" 
เพือ่รสีตำรท์โดยอตัโนมตั ิ
 
หมายเหต:ุ เพือ่ใหร้ะบบมคีวามเขา้กนัไดส้งูสดุ PCmover อาจไมถ่า่ยโอนบางการต ัง้คา่ระบบ 
รวมไปจนถงึการก าหนดคา่ฮารด์แวร ์หลงัจากถา่ยโอนแลว้ 
ซอฟตแ์วรต์อ่ไปนีอ้าจตอ้งไดร้บัการตดิต ัง้ใหม ่หรอืกระตุน้ใหมใ่นพซีเีครือ่งใหม:่ 
• แอปพลเิคชนัป้องกนัไวรสั และแอปพลเิคชนัป้องกนัสปายแวร ์
• ไดรเวอรส์ าหรบัฮารด์แวร ์
• ไฟลท์ีม่ ีDigital Rights Management (เชน่ ไฟลเ์พลงทีม่กีารป้องกนัการท าส าเนา) 
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หากการตดิต ัง้ใหม ่หรอืการกระตุน้ใหมไ่มส่ามารถแกป้ญัหา 
คณุอาจตอ้งตดิตอ่ผูข้ายทีเ่หมาะสมเพือ่ขอค าแนะน า 
สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัปญัหาส าหรบัแอปพลเิคชนัทีใ่ชง้านในพซีเีครือ่งใหม่
ไดใ้นหวัขอ้ 'ค าแนะน าทีม่ปีระโยชน'์ 

ควำมชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ 
 
การแกป้ญัหา 
• ลงทะเบยีน - รหสัส าหรบัตรวจสอบ 

เมือ่คณุป้อนหมำยเลขประจ ำผลติภณัฑข์องคณุเขำ้ไปใน PCmover หมำยเลขนัน้จะไดรั้บกำร 
"ตรวจสอบ" (ควำมถกูตอ้ง) โดยใชก้ำรเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคอมพวิเตอรเ์ครือ่งใหมข่องคณุ 
หำกคณุเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตแลว้ แตไ่มส่ำมำรถผำ่นหนำ้จอตรวจสอบ 
หมายเลขประจ าผลติภณัฑไ์ปได ้
แรกทีส่ดุใหย้กเลกิกำรใชซ้อฟตแ์วรรั์กษำควำมปลอดภยัทัง้หมด อยำ่งเชน่ ซอฟตแ์วรส์แกนไวรัส 
ซอฟตแ์วรส์แกนสปำยแวร ์และไฟรว์อลล ์แลว้ลองใหมอ่กีครัง้ 
 
หำกท ำเชน่นัน้แลว้ยงัไมเ่ป็นผล ใหค้ลกิตรวจสอบโดยใชพ้ซีอีกีเครือ่ง 
จะมหีนำ้จอปรำกฏขึน้มำพรอ้มชือ่เครอืขำ่ยและรหสัชัว่ครำวของคณุ 
 
คณุจะตอ้งใชช้ือ่เครอืขำ่ย และรหัสชัว่ครำว พรอ้มดว้ยหมำยเลขประจ ำผลติภณัฑข์อง PCmover 
ของคณุ 
เพือ่รับรหสัส ำหรับตรวจสอบซึง่จะตอ้งน ำไปใชแ้ทนหมำยเลขประจ ำผลติภณัฑเ์พือ่กระตุน้ผลติภณั
ฑข์องคณุ 
 
ส ำหรับพซีเีครือ่งอืน่ทีม่กีำรเขำ้ถงึอนิเทอรเ์น็ตใหเ้ขำ้ไปที:่ 
http://www.laplink.com/validation/ 
 
เลอืก PCmover แลว้ท ำตำมค ำแนะน ำในหนำ้นัน้ 
 
หำกคณุไมม่พีซีเีครือ่งใดเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตเลย โปรดโทรศัพทถ์งึทมีบรกิำรลกูคำ้ของเรำที ่
+1-425-952-6001 

 
 
• เมือ่ใชส้ายอเีธอรเ์น็ตของ Laplink หรอืสายยเูอสบขีอง Laplink 
แลว้ไมม่พีซีเีครือ่งใหมแ่สดงในรายการ 

เมือ่คณุมำถงึหนำ้จอ พบพซีเีครือ่งอืน่ ในพซีเีครือ่งเกำ่ เนือ่งจำกใชส้ำยอเีธอรเ์น็ตของ Laplink 
หรอืสำยยเูอสบขีอง Laplink ชือ่ของพซีเีครือ่งใหมข่องคณุควรปรำกฏในหนำ้จอนี ้

 
หำกคณุไมเ่ห็นพซีเีครือ่งใหมป่รำกฏในนัน้ แรกทีส่ดุใหต้รวจสอบใหม้ัน่ใจวำ่สำยของ Laplink 
ไดรั้บกำรเสยีบเขำ้ไปในคอมพวิเตอรท์ัง้สองเครือ่งเพือ่เชือ่มตอ่พซีเีครือ่งเกำ่กบัเครือ่งใหมข่องคณุเ
รยีบรอ้ยแลว้ 
 
แลว้รอสกัครูเ่พือ่ใหก้ำรเชือ่มตอ่ระหวำ่งพซีเีสร็จสมบรูณ์ หำกเวลำผำ่นไป 60 
วนิำทแีลว้ยงัไมม่กีำรเชือ่มตอ่เกดิขึน้ ใหค้ลกิ "สแกนอกีคร ัง้" หำกมรีำยกำรปรำกฏขึน้ 
ใหเ้ลอืกพซีเีครือ่งใหมข่องคณุจำกรำยกำรนัน้ แลว้คลกิ "ตกลง" 
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หำกหลังจำกคลกิ "สแกนอกีคร ัง้" แลว้ยงัไมม่พีซีเีครือ่งใหมข่องคณุปรำกฏขึน้ ใหค้ลกิ "ยกเลกิ" 
ในพซีทีัง้สองเครือ่งเพือ่อกจำก PCmover ตรวจสอบวำ่ไดเ้สยีบสำยอเีธอรเ์น็ตของ Laplink 
หรอืสำยยเูอสบขีอง Laplink เขำ้ไปในพซีทีัง้สองเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ กอ่นรสีตำรท์ PCmover ใหม ่

 
 
 
 
 
 

 
ค าแนะน าทีม่ปีระโยชน ์
• Microsoft Outlook/Outlook Express/Windows Mail: PCmover จะถำ่ยโอน Microsoft 

Outlook, Outlook Express, และ Windows Mail แตอ่ำจไมไ่ดอ้ปัเดตรำยชือ่ตดิตอ่ 
และขอ้ควำมของคณุอยำ่งถกูตอ้ง ส ำหรับควำมชว่ยเหลอืเกีย่วกบักำรอปัเดตสิง่เหลำ่นี ้
โปรดเขำ้ไปที:่ 

 
http://www.laplink.com/faq324.html 

 
หมายเหต:ุ ระบบปฏบิตักิาร Windows 7/8/10 ไมไ่ดม้โีปรแกรมอเีมลร์วมอยูด่ว้ย 
หากถา่ยโอน Windows 7/8/10 ขอ้มลูเมลของคณุจะยงัคงไดร้บัการถา่ยโอน 
แตค่ณุจะตอ้งมโีปรแกรมรบัสง่เมลจงึจะสามารถใชข้อ้มลูเมลของคณุได ้
 
 

• การใชแ้อปพลเิคชนัทีไ่ดร้บัการถา่ยโอน: 
หำกมแีอปพลเิคชนัใดไมท่ ำงำนหรอืมขีอ้ควำมแสดงควำมผดิพลำดปรำกฏขึน้ในเครือ่งใหม ่
ลองท ำกำร "ซอ่มแซม" ผำ่นทำง Control Panel ของ Windows 
แตห่ำกท ำเชน่นัน้แลว้ยงัไมเ่ป็นผล ใหล้องถอนกำรตดิตัง้ แลว้ท ำกำรตดิตัง้ใหมอ่กีครัง้ 
คณุอำจตอ้งเปิดใชง้ำนไฟลต์ดิตัง้ในฐำนะแอดมนิ 
สำมำรถเขำ้ไปดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรเปิดใชง้ำนโปรแกรมในฐำนะแอดมนิไดท้ีค่วำมชว่ยเหลอื
ของ Windows 

 
 
• การอปัเดตส าหรบัแอปพลเิคชนั: 

บำงแอปพลเิคชนัทีเ่กำ่หน่อยอำจไมส่ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้งหลังจำกถกูถำ่ยโอนโดยไมไ่ดม้ี
กำรอปัเดต โดยเฉพำะเมือ่ระบบปฏบิตักิำรในพซีเีครือ่งใหมม่คีวำมใหมก่วำ่เครือ่งเกำ่ 
หำกคณุอยูใ่นกรณีนี ้โปรดตรวจสอบกบัผูผ้ลติแอปพลเิคชนัเพือ่ขอรับกำรอปัเดต 

 
 
• โปรแกรมทีต่อ้งการการกระตุน้ใหม:่ บำงแอปพลเิคชนัทีม่กีระบวนกำรป้องกนักำรท ำส ำเนำทีเ่รยีกวำ่ 

Digital Rights Management อำจท ำงำนไดไ้มถ่กูตอ้งหลังกำรถำ่ยโอน 
แอปพลเิคชนัเหลำ่นีอ้ยำ่งเชน่โปรแกรมแบง่ปันเพลงในชือ่ของ iTunes, MusicMatch และ Napster 
อำจตอ้งกำรกำรกระตุน้ใหมใ่นพซีเีครือ่งใหม ่หรอืไมเ่ชน่นัน้ก็อำจตอ้งท ำกำร Repair ผำ่นทำง 
Control Panel ของ Windows หรอืมเิชน่นัน้กต็ดิตัง้ใหม ่ 
บำงแอปพลเิคชนัอืน่ อยำ่งเชน่ Microsoft Office ก็อำจตอ้งกำรกำรกระตุน้ใหมเ่ชน่กนั 
 
 

• ไฟลเ์พลง: 
ไฟลเ์พลงทีม่กีำรป้องกนักำรคัดลอกอำจไมส่ำมำรถเลน่ในคอมพวิเตอรเ์ครือ่งใหมโ่ดยไมไ่ดม้กีำรถำ่
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ยโอนกำรอนุญำตใหใ้ชส้ทิธไิฟลเ์พลงนัน้ 
หำกตอ้งกำรขอ้มลูเกีย่วกบักำรถำ่ยโอนกำรอนุญำตใหใ้ชส้ทิธ ิ
ใหอ้ำ่นควำมชว่ยเหลอืของแอปพลเิคชนัเพลง หรอืตดิตอ่ผูข้ำยแอปพลเิคชนัเพลง 
คณุยงัอำจมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งตดิตัง้แอปพลเิคชนัเพลงใหม ่

 
 
• แอปพลเิคชนัป้องกนัไวรสั และแอปพลเิคชนัป้องกนัสปายแวร:์ 

ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสหรอืป้องกนัสปำยแวรใ์หม ่เพรำะตำมทีไ่ดก้ลำ่วแลว้ 
แอปพลเิคชนัประเภทเหลำ่นีม้กัไมส่ำมำรถไดรั้บกำรถำ่ยโอนอยำ่งถกูตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำตชิม และกำรสนับสนุน 
เรำขอเชญิชวนใหค้ณุแสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบักำรใชง้ำน PCmover โปรดอยำ่ลังเลทีจ่ะตดิตอ่เรำที:่ 
 
feedback@laplink.com 
 
นอกเหนอืจำกขอ้มลูเกีย่วกบักำรตดิตอ่แผนกบรกิำรลกูคำ้ทีส่ว่นบนสดุของหนำ้นี ้
คณุยงัสำมำรถแชทสดออนไลนก์บัเจำ้หนำ้ทีส่นับสนุนดำ้นเทคนคิตำมทีอ่ยูเ่ว็บเบือ้งลำ่งในหว้งเวลำตำมทีร่ะ
บไุว:้ 
 
http://www.laplink.com/contact/mychat.html 
 
Laplink มุง่ม ัน่เพือ่ความพงึพอใจของคณุใน PCmover แมเ้มือ่คณุซือ้ PCmover 
ในลกัษณะพว่งมากบัพซีเีครือ่งใหม ่ขอไดโ้ปรดอยา่ตดิตอ่ขอรบัการสนบัสนนุจากผูค้า้ปลกี 
หากมปีญัหาประการใดโปรดเขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์องเราที ่http://www.laplink.com/contact 
คณุจะพบขอ้มลูเกีย่วกบัหลากหลายวธิรีบัการสนบัสนนุจาก Laplink โดยตรง 


