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เกีย่วกบั Aspen for Browser แบบ Out of Browser (OOB) 

Aspen for Browser แบบ Out of Browser (OOB) ชว่ยใหก้ารใชง้าน Aspen for Browser ไม่ตอ้งติดขดักบั

ขอ้จ ากดัของเว็บเบราวเ์ซอรอ์กีต่อไป เพยีงท าการตดิตัง้โปรแกรมบนเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

 

ระบบปฏบิตักิารทีแ่นะน า 

 Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 

 

การตดิต ัง้ Aspen for Browser แบบ Out of Browser  

ส าหรบัผูท้ีใ่ชง้าน Aspen for Browser แบบ Out of Browser (OOB) บนระบบปฎบิตักิาร Windows เป็นคร ัง้แรก

จะตอ้งท าการตดิตัง้โปรแกรมกอ่น โดยมขีัน้ตอน ดงันี ้

1. Login เขา้สู่เว็บไซตข์องโบรกเกอร ์

2. คลกิทีไ่อคอน Aspen for Browser  ซึง่อยู่บนหนา้เว็บไซตข์องโบรกเกอร ์จะปรากฎหนา้จอ ดงัภาพ 

 

3.  คลกิที ่  เพือ่ดาวนโ์หลดไฟลท์ีใ่ชส้ าหรบัตดิตัง้ 

4. ไฟลท์ีด่าวนโ์หลดเสรจ็แลว้ จะแสดงอยู่ทีแ่ถบดา้นล่างของเว็บเบราวเ์ซอร ์
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5. คลกิเปิดไฟล ์AspenforBrowser_setup.exe เพือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรม  

1) จะปรากฎหนา้จอ Aspen for Browser Setup: Welcome ใหค้ลกิปุ่ ม Next เพือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรม 

 

2) คลกิปุ่ ม Close เพือ่ปิดหนา้ต่างนี ้

 

6. คลกิที ่  เพือ่เปิดโปรแกรม Aspen for Browser 
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การเขา้ใชง้าน Aspen for Browser  

1. Login เขา้สู่เว็บไซตข์องโบรกเกอร ์

2. คลกิทีไ่อคอน Aspen for Browser ซึง่อยู่บนหนา้เว็บไซตข์องโบรกเกอร ์จะปรากฎหนา้จอ ดงัภาพ 

 

3. คลกิที ่  เพือ่เปิดโปรแกรม Aspen for Browser 

โดยการเขา้ใชง้านเป็นคร ัง้แรกหลงัจากตดิตัง้ แต่ละเว็บเบราวเ์ซอร ์จะแสดงหนา้ต่าง Pop-up แตกต่างกนัไป ดงัภาพ

ดา้นล่าง 

 

  

 

หมายเหต:ุ หากคลกิใหม้เีคร ือ่งหมาย ✔ และคลกิปุ่ ม Do Nothing จะท าใหไ้ม่สามารถเปิด Aspen for Browser ได ้

อกี ใหดู้วธิแีกปั้ญหาทีห่วัขอ้ “การแกไ้ขปัญหาเมือ่ใช ้Chrome”  

Google Chrome 
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4. จะปรากฎหนา้จอ Aspen for Browser by InfoQuest ดงัภาพ 

 

 

การแกไ้ขปัญหาเมือ่ใช ้Chrome 

หากคลกิใหม้เีคร ือ่งหมาย ✔ และคลกิปุ่ ม Do Nothing ไปแลว้ จะท าใหไ้ม่สามารถเปิด Aspen for Browser ไดอ้กี เมือ่

คลกิที ่  จะไม่มหีนา้จอ Aspen for Browser เปิดขึน้มา ซึง่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้โดยมขีัน้ตอน ดงันี ้

 

1. ปิดหนา้ต่าง Chrome ทุกหนา้ต่าง รวมถงึปิด Google Chrome ใน Task Manager ดว้ย 

 

2. คลกิขวาทีปุ่่ม  Start แลว้เลอืก Run  
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3. พมิพค์ าว่า appdata แลว้คลกิปุ่ ม OK    

 

4. เลอืกโฟลเดอร ์Local > Google > Chrome > User Data 

5. ลบไฟลช์ ือ่ Local State 
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การตรวจสอบว่าเครือ่งคอมพวิเตอรม์โีปรแกรม Aspen for Browser แบบ Out of Browser 

(OOB) หรอืไม ่

หากตอ้งการตรวจสอบว่าเคร ือ่งคอมพิวเตอรม์ีโปรแกรม Aspen for Browser แบบ Out of Browser (OOB) หรอืไม่ 

สามารถเชค็ได ้2 วธิ ีดงันี ้ 

วธิทีี ่1: ตรวจสอบไฟลใ์น C:\Program Files (x86)\AspenforBrowser  

ภายใตโ้ฟลเดอร ์C:\Program Files (x86)\AspenforBrowser จะม ี2 ไฟล ์ไดแ้ก ่ 

 A4B_iLauncher.exe 

 uninstaller.exe 

 

 

วธิทีี ่2: เปิดไฟล ์AspenforBrowser_setup.exe 
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ตวัเลอืก รายละเอยีด 

Repair ตดิตัง้โปรแกรม Aspen for Browser แบบ Out of Browser (OOB) 

Remove ถอนการตดิตัง้โปรแกรม Aspen for Browser แบบ Out of Browser (OOB) 

 
 
ฝ่ายบรกิารลูกคา้ 

 0-2253-5000 ต่อ 777 

 07.00 - 18.00 น. ทุกวนั ยกเวน้วนัเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ ์

 helpdesk@infoquest.co.th 

 
ตดิตามเรา 

   
Aspen Thai ⅼ 

 
www.infoquest.co.th 
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http://www.infoquest.co.th/
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