
ข้อเสนอเพื�อการจัดการระบบรกัษาความปลอดภัย Jablotron สําหรบัธนาคาร

นําเทคโนโลยี�จากสหภาพยุโรปมาใช้ ในการแจ้งเตอืน ตดิตามสอดส่อง และจักการระบบรกัษาความปลอดภัย สําหรบัสํานักงานใหญ่ของธนาคาร สาขา
สํานักจัดทํารายการ และ ส่วนงานตา่ง ๆ ทั�วประเทศ

ธนาคารเป็นสถานที�ที�มีความเสี�ยงสูงในเรื�องความปลอดภัย

เมื�อไม่นานนี� มีการปล้นธนาคารบ่อย ซึ�งไม่เพียงแตท่ําความเสียหายให้กับชีวติและทรพัย์สิน แตย่ังทําให้ตอ้งคาํนึงถึงระเบียบของสังคมและความ
ปลอดภัย สิ�งนี�ยังมีผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์ของธนาคารและภาคการให้บรกิารที�สําคญัของอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ฉะนั�น ธนาคารจําเป็นตอ้งตดิตั �งระบบรกัษาความปลอดภัย ที�ก้าวหน้า ทันสมัยและเชื�อถือได ้คูข่นานไปกับการปรบัปรงุคณุภาพของทีมรกัษาความ
ปลอดภัยใน�จจุบัน และเช่นกันตอ้งช่วยเหลือกิจกรรมตา่ง ๆ ของธนาคารไดด้ว้ย งานปฏิบัตกิารของธนาคารโดยทั�วไป ไม่เพียงแตด่า้นความปลอด
ภัยและความเชื�อมั�น แตย่ังรวมไปถึงการสรา้งภาพพจน์ความเป็นมืออาชีพและการให้บรกิารลูกคา้ของธนาคารดว้ย

สถานการณ์ระบบรกัษาความปลอดภัยใน�จจุบันของธนาคาร
มีหลายสิ�งที�ตอ้งคาํนึงถึง แตท่ี�สําคญัคอืการขาดความเป้นมืออาชีพของกําลังพลรกัษาความปลอดภัย การเตอืนภัย การตดิตามพวกโจร 
ไม่ ใช่งานหลัก เช่นเดยีวกันกับความยุ่งยากมากมายและข้อจํากัดในการพึ�งพาตาํรวจ สํานักงานตาํรวจตอ้งแบกรบัภาระงานที�เกินกําลังอยู่แล้ว
ในเรื�องการดแูลความปลอดภัยของและระเบียบของสังคม

ธนาคารส่วนใหญ่ตดิตั �งกล้องวงจรปิด หรอื ระบบป้องกันที�สะดวก อย่างไรก็ตาม การจัดการเหตกุารณ์อย่างทันท่วงทีเมื�อมี โจรและการแก้�ญหามักจะ
ยังไม่ดพีอ การจัดการเช่นนี�จําเป็นตอ้งใช้หน่วยงานที�เป็นมืออาชีพ ซึ�งการให้บรกิารดา้นการรกัษาความปลอดภัยส่วนมากไม่ครอบคลุมถึง คาํถาม
มากมายเกิดขึ �น

คณุจะทาํอย่างไรเมื�อมี โจรบุกเข้ามา? คณุจะทาํอย่างไรเมื�อพวกมันเข้าควบคมุพนักงานและเจ้าหน้าที�รกัษาความปลอดภัย ? คณุจะทําอย่างไรเมื�อพวก
โจรทําลายกล้องวงจรปิดหรอืปกปิดหน้าตา? คณุจะทําอย่างไรเมื�อพวกโจรคกุคามชีวติและทรพัย์สิน?  คณุเข้าไปเกี�ยวข้องกับเหตกุระทันหันที�เกิดขึ �น
แค่ไหนกับการทํางานของธนาคารเมื�อมีเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึน?



คาํถามข้างตน้เป็นเรื�องที�คณะกรรมการจะตอ้งให้ความสนใจ เช่นเดยีวกับกรรมการบรหิารและฝ่ายรกัษาความปลอดภัยของธนาคาร ความใจความ
จําเป็นเช่นนั�น เรา, Jablotron -  องคท์ี�เป็นผู้นําในเรื�องระบบรกัษาความปลอดภัยในสาธารณรฐัเชก มีประสบการณ์มามากกวา่ 30 ปี เข้าถึงลูกคา้
นับล้านใน 90 ประเทศทั�วโลก เราไดทุ้่มเทกําลังงานอย่างมากในเรื�องการคน้ควา้และทดลอง และใช้งาน ระบบรกัษาความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ
สําหรบัการธนาคาร เราหวงัวา่คณุจะสละเวลาอันมีคา่พิจารณาสิ�งนี�

ระบบรกัษาความปลอดภัยสําหรบัธนาคาร
เราแบ่งข้อแนะนําของเราออกเป็น  4 กลุ่มหลัก

1. ระบบรกัษาความปลอดภัยสําหรบัอาคารสํานกังานใหญ่ มี 3 ระดบั 

 2.  ระบบ รปภ และ การจัดส่งทางไกลสําหรบัสาขาและ สํานกังานทํารายการ

3. ระบบ รปภ ในพื �นที�สําหรบัเครื�อง ATM และ อุปกรณ์ตา่ง ๆ

4. ระบบสําหรบัคน้หาตาํแหน่ง สัญญานเตอืนภัยสําหรบัรถบรรทุกเงิน ยานพาหนะพิเศษตา่ง ๆ

ท้ายสุด ศนูย์กลางระบบ รปภ เพื�อมอนิเตอรแ์ละศนูย์ตอ้นรบัสําหรบัระบบโดยรวมทั �งหมด

ระบบสําหรบัสํานักงานในธนาคาร
โดยปกตสํิานักงานใหญ่ของธนาคารจะมีหน่วยงาน รปภ มืออาชีพ แตเ่นื�องจากปรมิาณของลูกคา้ที�เข้าและออกมีจํานวนมาก จึงจําเป็นตอ้งมีระบบ
มารองรบั เทคโนโลยี�จะช่วยให้ลดแรงกดดนัรื�องระบบป้องกันภัยและเพื�มระดบัความปลอดภัยให้ธนาคารได้

ระบบการเตอืนเหตอุันตรายทางไกล
การตดิตั �งดว้ยระบบแถบแสงป้องกันการบุกรกุของ  Jablotron ตามรั �วและผนังตกึ ตามดว้ยเซ็นเซอรแ์ละกล้องปรบัมุมได ้ตามส่วนควบ การเชื�อม
ตอ่แบบไรส้าย เข้ากับศนูย์กลางระบบจะช่วยให้ธนาคารส่งสัญญานเตื�อนภัยไดแ้ตเ่นิ�น ๆ และ สามารถป้องกันการบุกรกุและการปีนป่ายที�ผิดกฏหมาย
โดยเฉพาะตามมุมมืดตา่ง ๆ ตอนกลางคนื



ที�ทางเข้าดา้นหน้า ประตหูน้าและล็อบบี � เรายังไดต้ดิตั �งระบบประตอูัตโนมัต ิ กล้องวงจรปิดเพื�อตรวจเช็คบัตรประจําตวัและวดัอุณหภูมิรา่งกาย เพื�อ
ช่วยลูกคา้ให้รูสึ้กปลอดภัยเมื�อเข้าและออกจากสถานที�ทํารายการ ป้องกันความเสี�ยงจากการตดิเชื �อโควดิ 19 ได ้การนับจํานวนคนและดพูฤตกิรรม
ตรวจเช็คลูกคา้ VIP ของธนาคาร จากเรื�องนี�เป็นการสรา้งการดแูลเอาใจใสลูกคา้อย่างง่าย ๆ ช่วยกระตุน้ให้เกิดการพัฒนาปรบัปรงุคณุภาพการ
บรกิาร

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแตป้่องกันนอกเวลางาน แตช่่วยให้ง่ายในการเผชิญกับ�ญหาระหวา่งเวลางาน  ช่วงคนแออัด ดว้ยระบบจดจําใบหน้า ซึ�งจะบันทึก
ข้อมูลจากการเตอืนภัยและดาํเนินการที�เหมาะสม ในเวลาเดยีวกัน เมื�อโจรถูกตรวจจับได ้โจรก็จะยกเลิกความตั �งใจในการขโมย ซึ�งจะเป็นการช่วยลด
ความเสี�ยงเรื�องความปลอดภัยลง ในเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �น ระบบจะเป็นเครื�องมือช่วยให้ ในการคน้หาและจับอาชญากร 

การป้องกันพื �นที� ในธนาคาร 
จะไดร้บัการตดิตั �งเซ็นเซอรต์รวจจับอัจฉรยิะซึ�งจะช่วยส่งสัญญานเตอืนเมื�อมีการบุกรกุ มีปุ่มกดฉุกเฉินพรอ้ม�งก์ส่งสัญานเตอืนเพื�อช่วยจัดการกับ
เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นเมื�อมีการปล้น ทําให้รูสึ้กสบายขึ �น ปลอดภัยขึ �น โดยไม่มีทําให้คนรา้ยตกใจ ทํารา้ยผู้คนและคณุภาพชีวติของลูกคา้และพนักงาน



ตอนกลางคนืหรอืหลังเลิกงาน เซ็นเซอรเ์หล่านี�จะกลายเป็นเซ็นเซอรร์กัษาความปลอดภัย ช่วยตรวจจับการพังประต ูการบุกเข้ามา หรอื การเคลื�อน
ไหวภายในอาคาร เป็นสรา้งระบบรกัษาความปลอดภัยชั �นที�สอง เตอืนและขับไล่ โจรเมื�อมีการบุกรกุ

เมื�อมี โจรบุกเข้ามา เพื�อทําการปล้นอย่างอุกอาจ พนักงานที�เคาน์เตอรห์รอืพนักงานอื�นเพียงแตก่ดปุ่มฉุกเฉินที�ซ่อนไวอ้ย่างดบีรเิวณใตเ้คาน์เตอร์
ตรงบรเิวณเท้าหรอืที�เหมาะสม  อย่างไรก็ตาม การกดปุ่มเตอืนภัยนี�จะไม่ทําให้สัญญานเตอืนทํางาน แตร่ะบบจะโทรหาตาํรวจ ฝ่ายรกัษาความ
ปลอดภัยในทันที พรอ้มทั �งส่งคลิปเหตกุารณ์ให้ เพื�อเป็นการช่วยให้พวกเขารูว้า่เกิดเหตกุารณ์อะไรขึ �น ระดบัความรนุแรงแค่ไหน เพื�อตอบสนอง
กับเหตกุารณ์ ไดท้ันที และส่งทีมช่วยเหลือที� ใกล้เหตกุารณ์ที�สุดเข้าระงับเหตุ

ระบบรกัษาความปลอดภัยที�แนะนํา เพื�อใช้การจัดการทางไกลสําหรบัสาขาและสํานักงานบันทึกรายการ

ที�สํานักงานสาขาและสํานักบันทึกรายการ การจัดการให้เกิดความมั�นใจในระบบรกัษาความปลอดภัยสําหรบัสถานที�เป็นความจําเป็นอย่างยิ�ง  โดยปกติ
สํานักงานทํารายการจะถูกมอบหมายทางไกลเป็นบรเิวณเล็ก ๆ  แตล่ะสํานักงานจะไดร้บั รปภ 1-2  คน ซึ�งดจูะน้อยไปและคอ่นข้างหละหลวม



เมื�อเรว็ ๆ นี� เกิดการปล้นธนาคารหลายครั �ง น่าไม่อายมากเมื�อโจรเข้าควบคมุพนักงานและ เจ้าหน้าที�รกัษาความปลอดภัยของธนาคารไดอ้ย่างง่ายดาย
อุปกรณ์กันโจรและขโมยที�ธนาคารใช้ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตที� ไม่คอ่ยน่าเชื�อมั�นเท่าไหร ่ทํางานไดด้ี ไม่เพียงพอ บ่อยครั �งที�เสีย หรอืไม่ก็ทําไดเ้มื�อ
อยู่เหตกุารณ์ที�ระบุไว ้ส่วนมากไม่มีการทํางานรว่มหรอืพรอ้ม ๆ กันของแตล่ะอุปกรณ์ในระบบ หรอื ทํางานรว่มไปพรอ้ม ๆ กันกับสํานักงานใหญ่หรอื 
สถานีตาํรวจ 

Jablotron มีระบบรกัษาความปลอดภัยที�มาตรฐานสําหรบัคณุ ผลิตจากสหภาพยุโรป  ซึ�งดาํเนินการมาแล้วกวา่ 30 ปี ป้องกันรา้นทอง สาขาของ
ธนาคาร รา้นเพชรพลอย โดยไม่จําเป็นตอ้งจ้างประกันภัย หรอื หน่วยงาน รปภ แยกสําหรบัแตล่ะรา้นคา้ ที�สาขาเหล่านี� เราตดิตั �งเซ็นเซอรป์ระต ูเซ็น
เซอรจ์ับการเคลื�อนไหวที�บรเิวณเคาน์เตอร ์ทุกเคาน์เตอรพ์นักงานตอ้นรบัจะไดร้บัการตดิตั �งดว้ยปุ่มกดเมื�อมีเหตกุารณ์ฉุกเฉิน

โดยปกต ิJablotron จะเสนอกล้องตรวจจับเพื�อรกัษาความปลอดภัยให้แก่คณุตลอด 24 ชั�วโมง และคอยมอนิเตอรท์างไกลผ่านแอพพลิเคชั�น  เมื�อ
เกิด�ญหาขึ �น กล้องจะส่งสัญญานพรอ้มส่งคลิปภาพถ่ายเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นส่งให้คณุทันที พรอ้มทั �งส่งไปยังศนูย์ รปภ / สํานักงานใหญ่ หรอื 
สถานีตาํรวจ ตามระยะเวลาที� ไดก้ําหนดไว้

ระบบสามารถส่งสัญญานเตอืนดว้ยเสียงโทรศัพท์, SMS  หรอื ส่งเสียงเตอืนพรอ้มข้อความไปยังโทรศัพท์ของผู้ที�เกี�ยวข้อง



ความปลอดภัยที�ตู ้ ATM  - สถานที�บรกิารลูกคา้
บรเิวณตู ้ATM  ถูกคดิวา่เป็นพื �นที�ที�ปลอดภัยมากเนื�องจากโครงสรา้งที�แข็งแรง ตูเ้ก็บเงินสดตอ้งใช้รหัสและกุญแจ ยากมากที�จะทําลาย แตตู่้
ATM ก็อยู่ ไดแ้ต่ ในที�ตั �ง  เราตอ้งการการป้องกันมากที�สุด  การใช้งานตลอด 24 ชั�วโมงซึ�งก็ ไม่มีระบบป้องกันภัยใดจะดีไปกวา่สัญญานเตอืนภัย
เราแนะนําแพ็คเก็จโดยเฉพาะสําหรบัตู ้ATM ซึ�งรวมถึง เซ็นเซอร ์เซ็นเซอรเ์ช็คการสั�นไหว เซ็นเซอรต์รวจจับกระจกแตก  สัญญานเตอืน 
ไฟ/ควนั และกล้องที�ส่งคลิปให้คณุทันทีที�เกิดสิ�งผิดปกติ

ATM เป็นจุดที�สําคญัที�ลูกคา้จํานวนมากเข้าถอนเงิน และฝากเงิน โอนเงิน
อื�น ๆ ที�เกี�ยวกับธนาคาร เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการให้บรกิาร เพิ�มปรมิาณ
เงินในระบบ ให้แก่ลูกคา้

เมื�อมีความจําเป็นตอ้งมีบรกิารนี� เพื�อช่วยให้ธนาคารสามารถส่งมอบการบรกิาร
ตลอด 24 ชั�วโมงให้แก่ลูกคา้ 

คณุสามารถที�จะเลือกใช้ปุ่ มฉกุเฉินให้แก่ลูกคา้ในกรณทีี�เกิด�ญหา อันตรย หรอื 
มีการปล้น แตต่อ้งพิจารณาเรื�องนี� ให้ดเีพื�อหลีกเลี�ยงความไม่สะดวกที�จะเกิดขึ �น

อีกเรื�องหนึ�ง  ATM  เป็นจุดเสี�ยงที�สุดเมื�อรถบรรทุกเงินเข้ามาเตมิเงินเป็นระยะ ๆ
โจรอาจใช้ประโยชน์ในช่วงเวลานี�เข้าข่มขู่เจ้าหน้าที�รกัษาความปลอดภัยได ้แล้ว
เปิดกุญแจ ขโมยเงินในเวลาที�เขากําลังเอาเงินเตมิเข้าไปในตู ้ATM เรามีข้อเสนอ
เพื�อป้องกันเรื�องนี�

การป้องกัน บรเิวณที�จอดรถขนเงิน 

ตามที�กล่าวข้างบน รถเข็นเงินมักเป็นจุดที�จะถูกลืม  การป้องกันอย่างเต็มที�ที�ตวัรถ เป็นการเตมิเต็มระบบและส่งสัญญานแจ้งคณุเสมอ ในทุก ๆ  กรณี
เราแนะนําให้ตดิตั �ง อุปกรณ์ตดิตามรถ อุปกรณ์เตอืนภัย และระบบป้องกันการโจมต ีสําหรบัรถยนตแ์ละรถบรรทุกที� ใช้ ในงานพิเศษ เซ้นเซอรต์รวจ
จับกระจกแตกจะช่วยส่งสัญญานเตอืนเมื�อโจรทุบกระจก เซ็นเซอรต์รวจการเปิดประตชู่วยตรวจสอบเวลาและสถานะของรถ อุปกรณ์คน้หาตาํแหน่ง
รถช่วยให้รูจุ้ดจอดรถ เวลาที�จอดและเตอืนเมื�อมี�ญหา หรอื สิ�งผิดปกต ิเกิดขึ �น

ยังมีอุปกรณ์รีโมทสําหรบัล็อครถ  เซ็นเซอรต์รวจจับการชนเพื�อช่วยให้ง่ายในการควบคมุเมื�อรถถูกโจรกรรม ระบบจะถูกรวมและทํางานรว่มกันกับระบบ
เตอืนภัย ATM และระบบอื�น ๆ ของธนาคาร เชื�อมตอ่กันไดห้มด

ศนูย์รบัแจ้งเหตขุอง Jablotron สําหรบัธนาคาร

ศนูย์แจ้งเหตกุารเตอืนภัยสําหรบัธนาคาร ไม่ ใช่เรื�องใหม่สําหรบัตา่งประเทศ แต่ ใหม่มากสําหรบัประเทศไทย  สิ�งที�อยู่ ในระบบนี�คอื ระบบเซิรฟ์เวอรท์ี�รวม
เอาโครงข่ายการรกัษาความปลอดภัยทุกชนิดเข้าดว้ยกันในหนึ�งระบบ เพื�อใช้แตล่ะพื �นที�

ศนูย์นี�ทาํหน้าที�เป็นเซิรฟ์เวอร ืเชื�อมตอ่โครงช่ายพิ �นฐานการรกัษาความปลอดภัย กาํหนดตาํแหน่งและจัดการในระบบเดยีวกัน ในเวลาเดยีวกัน ศุนูย์ยัง
รว่มกับหน่วยรกัษาความปลอดภัยมืออาชีพ อาทิ เจ้าหน้าที�รกัษาความปลอดภัย , ตาํรวจ และหน่วยผจญเพลิงในละแวกนั�น



เมื�อมีการแจ้งเตอืนภัย สัญญานจะถูกเข้ารหัสและส่งไปยังศนูย์รกัษาความปลอดภัยในทันที ผู้รบัแจ้งที�นั�นจะรบั และดาํเนินการส่งความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที� ใกล้ที�เกิดเหตทุี�สุดเข้าระงับเหตุ

จุดเดน่ ไม่จํากัดตาํแหน่งเชื�อมตอ่ สามารถเชื�อมตอ่ไดถ้ึง 100,000  แห่ง ไม่มีข้อจํากัดหรอืเขตพิ �นที�  ไม่ตอ้งพึ�งพาโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตระดบัสูง
จัดการ 2000  เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นพรอ้มกันได ้ดว้ยความเรว็สูง ทนทาน และเชื�อมตอ่ตลอดเวลาเสมอ เตอืนล่วงหน้าเมื�อมีสิ�งที�จะก่อให้เกิด 
อันตราย ทํางานรว่มกับโครงข่ายพื �นฐานอื�น ๆ เช่น ระบบไฟอัจฉรยิะ  กล้องวงจรปิด ระบบจดจําใบหน้า ช่วยลดตน้ทุนในการวา่จ้าง รปภ และ คา่
ใช้จ่ายดาํเนินงาน ยกระดบัความปลอดภัยและการเตอืนภัยโดยเฉพาะนอกเวลางาน ปรบัปรงุคณุภาพการให้บรกิาร และนํามาซึ�ง ความเป็น 
มืออาชีพในธุรกิจ

๋Jablotron เป็นทางเลือกที�ชัดเจนที�สุด



Jablotron เป็นผู้ผลิตรายใหญ่และจําหน่ายอุปกรณ์และระบบรกัษาความปลอดภัยที� ใหญ่ที�สุดในสาธารณรฐัเชกและสหภาพยุโรป ตั �งแตบ่้านพัก
อาศัย ห้องพักและศนูย์รกัษาความปลอดภัย ดแูลจัดการพื �นที�มากกวา่ 99.65%  ของประเทศและ กวา่ 300  บรษัิทรกัษาความปลอดภัยที�เกี�ยวข้อง
Jablotron เป็นบรษัิทที�ดาํเนินธุรกิจดา้นเทคโนโลยี�มามากกวา่ 30  ปี ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันขโมย กันไฟไหม้ ควบคมุการเข้าออก เตอืน
ภัยรถยนต ์และแนะนําให้ ใช้ระบบรกัษาความปลอดภัยแบบรวมศนูย์ ตามที� ไดก้ล่าวข้างตน้ ให้กับมืออาชีพนับหมื�นรายทั�วโลก

ศนูย์รกัษาความปลอดภัยของ Jablotron ในกรงุปราก สาธารณรฐัเชก ดแูลกวา่ 99.56%
ของพื �นที�ทั �งหมดในประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของ Jablotron  ไดร้บัการแตกแขนงไปมากกวา่ 300 ชนิด  ระบบเชื�อมตอ่ที�ัทันสมัยแบบ TCP/IP ตามมาตรฐานของอุปกรณ์รกัษาความปลอด
ภัยของสหภาพยุโรป ที�ผลิตในโรงงานที�ตั �งอยู่ ในสาธารณรฐัเชก สหภาพยุโรป ผ่านมาตรฐาน ESC, EN50131, EN50139 Trevos test and Security 
Grade II Class II

มีนโยบายในการรบัประกันสินคา้ถึง 5 ปีสําหรบัทุกผลิตภัณฑ์พรอ้มการสนับสนุนดา้นซอฟแวร ์
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