
ผลิตภัณฑ์รกัษาความปลอดภัยที�พรอ้มสรรพ  พรอ้มความละเอียดของจอภาพระดบั 5K   
เพื�อโรงงานอุตสาหกรรม ในระเบียบการทาํงานใหม่หลังการแพรร่ะบาดของโควดิ 19

โดยปกติ ในพื �นที�มีขนาดกวา้งใหญ่มาก ในหลาย ๆ บรเิวณ การป้องกันที�กินอาณาบรเิวณที�กวา้งใหญ่ และโดยมากมีไลน์การผลิตจํานวนมาก มีเครื�อง
จักรที�มีมูลคา่สูง พรอ้มกับทรพัย์สินและส่วนประกอบที�มีความซับซ้อนจํานวนมาก   โรงงานจึงเป็นสถานที� ที�ตอ้งการการตดิตั �งอุปกรณ์รกัษาความ
ปลอดภัยที�มีคณุภาพระดบัมืออาชีพ  เพื�อช่วยให้ความเชื�อมั�นในความปลอดภัยของทรพัย์สิน และกระบวนการผลิตที� ไม่ตดิขัด และแสดงถึงความ
เป็นผู้เชี�ยวชาญ ที�สําคญัช่วยลดความเสี�ยงในเรื�องตน้ทุนและคา่ดาํเนินการตอ่ธุรกิจ อีกอย่าง เพื�อให้เกิดความมั�นใจในการรกัษาความปลอดภัยซึ�ง
เป็นหนึ�งในเรื�องที�สําคญัของโรงงาน ที�ตอ้งมีมูลคา่เป็นล้านดอลล่ารก์ับหุ้นส่วนในทวปียุโรปหรอือเมรกิาเหนือ

ผลิตภัณฑ์ระบบรกัษาความปลอดภัยที�พรอ้มสรรพสําหรบัโรงงานอุตสาหกรรม จากสหภาพยุโรป/ G7

โดยปกตเิมื�อกล่าวถึงระบบรกัษาความปลอดภัยสําหรบัโรงงาน เราจะคดิถึงยามรกัษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด ในทันที แตม่ันไม่เพียงพอ การ
รกัษาความปลอดภัยเช่นนั�น ไม่สามารถครอบคลุมทุกจุดในโรงงาน กล้องวงจรปิดใช้ ไดเ้พียงเพื�อมอนิเตอรแ์ละบันทึกเหตกุารณ์ ไม่มีการแจ้งเตอืน 
หรอื ทําให้ ใช้การไม่ไดด้ว้ยวธิีง่าย ๆ บางครั �งก็เห็นบางส่วน เบลอ  หรอื มีอะไรกีดขวาง และนั�นก็นํามาซึ�งความเสี�ยงในเรื�องความปลอดภัย

ดงันั�น ระบบรกัษาความปลอดภัยที�ครบถ้วนสําหรบัโรงงาน จําเป็นตอ้งการป้องกันเป็นชั�น ๆ ดงันี�

การป้องกันประตทูางเช้าหลัก รั �ว และ สถานที�ดา้นนอก

อุปกรณ์ป้องกันการสั�นสะเทือนช่วยดแูลบรเิวณพื �นที�กวา้งใหญ่

สําหรบัพื �นที�ที�กวา้งขวางที�มีรั �วกั �น 3 กิ โลเมตร หรอืมากกวา่  เหมาะที�จะใช้รั �วที�มีคลื�นกระแสไฟฟ้า เซ้นเซอรต์รวจจับคลื�นจะไดร้บัการตดิตั �งที�รั �ว 
ระยะทาง 3-5 เมตรตอ่เซ็นเซอร ์เมื�อมีแรงสั�นสะเทือน โจรปีนรั �ว เซ็นเซอรจ์ะตรวจจับแรงสั�นสะเทือนนี� ไดท้ันที จะทําการวเิคราะห์แล้วแจ้งเตอืน
ผู้รบัผิดชอบทันที และในเวลาเดยีวกัน กล้อง  PTZ ดา้นนอกที�รวมอยู่ ในระบบดว้ย ก็จะหมุนไปยังมุมที�จะสามารถบันทึกภาพเหตกุารณ์



 เซ็นเซอรม์ีความสามารถในการวเิคราะห์แยกแยะวา่เป็นผลกระทบ จาก พายุ สภาพอากาศ หรอื สัตวเ์ลี �ยง ไดอ้ย่างแม่นยําถึง 98.3% และทํางานไดด้แีม้
ในสภาพอากาศที�รอ้น หิมะตก หรอื สภาพแวดล้อมที�ยํ�าแย่ที�สุด  ซอฟแวรสํ์าหรบัการจัดการที�รวมศนูย์จะมาพรอ้มกับระบบตรวจจับ ที�รวมเอากล้องวงจร
ปิดไวด้ว้ย เพื�อการควบคมุ การเตอืนภัย แสดงแผนที�สามมิติไดอ้ย่างรวดเรว็และง่ายดาย

เมื�อโจรปีนหรอืตดัรั �ว เซ็นเซอรจ์ะรบัรูแ้รงสั�นสะเทือนทันที และจะรายงานไปยังศนูย์ควบคมุ ในเวลาเดยีวกัน สัญญานเตอืนภัยจะส่งเสียงดงั 
ไฟแฟลชจะทํางานและกล้องจะหมุนมุมกล้องไปยังตาํแหน่งที�เกิดการบุกรกุ จากนั�นยามรกัษาการจะไดร้บัการแจ้งเตอืนบนหน้าจอแผนที�
ซึ�งจะมีเวลาเพียงพอในการวางแผนรบัมือ

อุปกรณ์กีดขวางดว้ยแสง ช่วยปกป้องอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก

สําหรบัโรงงานที�มีร้�วรอบไม่กวา้งนัก เหมาะกับการใช้อุปกรณ์กีดขวางดว้ยแสง/ลําแสงชนิด IP ใช้อุปกรณ์ลําแสงกีดขวางชนิดคู ่ที�ทําหน้าที�ส่งและรบั
ลําแสงอินฟราเรด ไปในแนวขนานกับกําแพงที�ที�ลําแสงจําลองขึ �นมา โดยปกตจิะไดร้บัการตดิตั �งที�รั �วรอบบรเิวณอาคารโรงงาน เมื�อมีคนปีนข้ามรั �ว
จะเป็นการตดัผ่านลําแสงไปในเวลาเดยีวกัน ซึ�งจะเป็นการทําให้สัญญานเตอืนภัยทํางานทันที ลําโพงเสียงจะดงั แสงไฟจะแฟลช สัญญานจะถูกส่ง
ไปยังห้องรกัษาความปลอดภัย แจ้งตาํแหน่งที�เกิดเหตอุย่างแม่นยํา การทุบทําลายเพื�อเข้าในเขตรั �วไม่เสียหายมาก 



ในกรณีที�มีการตดิตั �งกล้อง Jablotron ยามรกัษาการณ์จะไดร้บัคลิปวดีี โอขณะที�มีสัญญานเตอืนภัย  เช่นเดยีวกันเราสามารถเปิดลําโพง และ แสงเพื�อการ
ตดิตามไล่ล่าหัวขโมยที�กําลังหนี

ระบบจัดการที�จอดรถอัตโนมัตสํิาหรบัคนงานและรถบรรทุก

การควบคมุประตทูางเข้าและออกหลักอาจจะคอ่นข้างยุ่งยากในช่วงเวลาที�มีงานมาก แต่ไม่ตอ้งกังวล เนื�องจากโรงงานของท่านตอนนี� ไดต้ดิตั �งระบบ
กีดขวางอัจฉรยิะและระบบการจัดการที�จอดรถไวพ้รอ้มแล้ว สําหรบัลูกจ้างและการให้บรกิารทั�วไปของโรงงาน (การส่งเอกสาร การจัดส่งสินคา้ 
ยานพาหนะของโรงงาน รถผู้บรหิาร) จะสามารถผ่านไดจ้ากการเช็คเลขที�ทะเบียนรถอัตโนมัต ิซึ�งทํางานพรอ้มกับไม้กีดขวางที�จะเปิดประตแูละ
บันทึกตารางการเข้าออกอัตโนมัติ

สําหรบัแขกผู้มาเยือน คนแปลกหน้า ระบบจะขอให้แสดงบัตร และข้อมูลที�จําเป็น ทําการถ่ายภาพทะเบียนรถ แล้วจึงอนุญาตให้ผ่านเข้าและตรวจสอบ
เมื�อเดนิทางออกจากโรงงาน

ในกรณีพิเศษ ตารางการทาํงานจะไดร้บัการกําหนดอัตโนมัต ิเพื�อจัดการให้เกิดความสะดวกมากที�สุด ยกตวัอย่างเช่น ในตอนเช้า ช่วงเวลาหนาแน่น
เครื�องกีดขวางทุกจุดจะถูกเปลี�ยนจากปิด ไปเป็น เปิดอัตโนมัต ิเพื�อช่วยเพิ�มความรวดเรว็ในการเข้าและออกของคนงานจํานวนมาก  เช่นเดยีวกัน
กับตอนเลิกงาน

ควบคมุการออกจากที�ทํางาน ในระหวา่งเวลาปฏิบัตงิาน



บันทึกเวลาเข้าทํางานโดยอัตโนมัต ิดว้ย เครื�องจดจําใบหน้าหรอื การด์แถบแม่เหล็ก

การบันทึกเวลาเข้าทาํงาน :   ที�ทางเข้าโรงงาน ระบบบันทึกเวลาการเข้าทํางานดว้ยเครื�องจดจําใบหน้าหรอื การด์แถบแม่เหล็ก จะทํางานเมื�อพนักงาน
เข้ากะ ระบบจะบันทึกเวลาเข้าทํางานโดยอัตโนมัต ิยืนยันตวัตนและวดัอุณหภูมิรา่งกายและเตอืนพนักานให้รกัษาระดบัความปลอดภัยให้ดี

อีกอย่าง หน้าจอสกรนีสามารถแสดงข้อความแจ้งเตอืน อาทิ การป้องกันไฟไหม้ ตารางการฝึกอบรม บันทึกข้อความ และอื�น ๆ เพื�อให้พนักงานเข้าใจ
ข้อมูลในแตล่ะวนัไดอ้ย่างง่าย ๆ

ดว้ยความคมชัดระดบั 5K การเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ การวดัอุณหภูมิรา่งกาย การสวมใส่หน้ากากอนามัย ระดบัออกซิเจนและการเก็บข้อมูล

เพิ�มเตมิสําหรบัระบบจดจําใบหน้า ระบบของเราไดร้วมเอากล้องถ่ายภาพจับความรอ้นเพื�อตรวจวดัอุณหภูมิรา่งกายของพนักงานที�กําลังเข้าและออก
และทําการเตอืนทันทีเมื�อพนักงานมีไข้ ข้อมูลอุณหภูมิและข้อมูลอื�นๆ จะตอ้งสัมพันธ์กับข้อมูลในบัตรพนักงาน เพื�อสนับสนุนการให้ส่งรายงาน
และตดิตามการตดิเชื �อ

ระบบยังใช้เทคโนโลยี� AI  ที�ทันสมัยของสาธารณรฐัประชาชนจีนและเยอรมันนี เพื�อทําการวเิคราะห์ ใบหน้าและกําชับให้พนักงานใส่หน้ากากให้
เหมาะสม พรอ้มกับอุปกรณ์ล้างมือชนิดที� ไม่ตอ้งสัมผัสและการวดัระดบัออกซิเจนอัตโนมัติ

จากจุดนี�เองที�ช่วยให้การวเิคราะห์และเตอืนดา้นสุขอนามัยให้แก่พนักงานที�กําลังทาํงานที�นี� และช่วยหลีกเลี�ยงการแพรก่ระจายเชื �อโรคได้

ผลิตภัณฑ์ ไดร้บัการผลิตในประเทศจีนและเยอรมันนีโดย  MODIVISION

สามารถส่งรายงานโดยอัตโนมัติ ให้แก่หัวหน้ากะหรอืผู้จัดการโรงงาน

ทุก ๆ ชั�วโมงเมื�อเริ�มกะ คนงานตอ้งผ่านจะตรวจสามจุดและตอ้งสแกนบัตรแถบแม่เหล็กที�เครื�องตรวจ   ขณะเดยีวกันกล้องไอพีจะถ่ายภาพและ
ยืนยันตวัตนคนงาน เก็บข้อมูลและส่งรายงาน หัวหน้ากะและผู้จัดการจะไดร้บัข้อมูลการมาทํางานของคนงาน เตอืนพนักงานที�มาทํางานสาย 
พนักงานที�หนีงาน และช่วยลดโอกาสที� โจรแปลกถิ�นจะแอบเข้ามาขโมยของในโรงงาน

คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจัดการจะเข้าถึงรายงานไดอ้ย่างสะดวกเพื�อจัดการบรหิาร ประเมินผล หรอื คาํนวณคา่จ้าง 

สําหรบัหน่วยที� ไม่ ได้ ใช้เครื�องจดจําใบหน้า เราสามารถจัดการให้มีการยืนยันตวัตนผ่านการด์แถบแม่เหล็ก รหัสผ่าน สแกนนิ�วมือ ดว้ยเทคโนโลยี�
การรกัษาความปลอดภัยและ



การป้องกันการด์ปลอม การยืมการด์ผู้อื�นมาใช้ การด์ที�ถูกขโมยมา

การควบคมุอย่างเข้มงวดเพื�อป้องกันความฉ้อฉล เมื�อ นาย ก ซึ�งเป็นพนักงานอยู่ ในโรงงาน และมีอีกผู้หนึ�งใช้ ID  ของนาย ก  ระบบจะแจ้งเตอืน และ
ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้า เพื�อป้องกันการผู้ ไม่ ไดร้บัอนุญาตผ่านเข้ามาหรอืโจรที�ขโมยการด์มาใช้

การแบ่งหน่วยงานผลิต เพื�อหลีกเลี�ยงความสับสน
ระบบสามารถแบ่งกระบวนการทํางานไดอ้ย่างสมบูรณ์ กําหนดโหมดกลางคนืได ้ โหมดทํางานเพียงบางส่วน และแบ่งระดบัสิทธิ� ในการผ่านตามระดบั
ของพนักงาน เวลาที�อนุญาตให้ผ่าน อํานาจและวตัถุประสงค์ ในการผ่าน ซึ�งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัตงิานสะดวกขึ �น

ตวัอย่างเช่น ห้องทํางาน A พนักงานสามารถผ่านเข้าห้องได ้แตจ่ะไม่ไดร้บัอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในบรเิวณ  B  C และ D  ผู้จัดการไดร้บัอนุญาต ให้ผ่าน 
เข้าบรเิวณโรงงานในเวลาทํางาน แต่ไม่ไดร้บัอนุญาตให้ปิดระบบโดยไม่ไดร้บัอนุญาต

ฝ่ายรกัษาความปลอดภัยสามารถผ่านไดทุ้กพื �นทีดว้ยการด์ส่วนตวั สามารถผ่านไดด้ว้ยการอนุญาตทางไกลดว้ยคอมพิวเตอร ์ผู้จัดการโรงงานจะไดร้บั
รายงานความปลอดภัยเมื�อมีการบุกรกุเข้าพื �นที�ตอ้งห้าม และมีวธิีการอีกหลายอย่างเพื�อกระจายอํานาจในแตล่ะวตัถุประสงคท์ี�ตอ้งการ

การควบคมุแม้ ในระหวา่งการทํางาน

เพื�อมั�นใจวา่มีการทํางานที�ตอ่เนื�อง ความเชื�อมั�นในความปลอดภัยของทรพัย์สินของโรงงานมีความจําเป็นมาก แตก็่ ไม่ ใช่เพียงแคนั่�น การหยุดการผลิต
มีผลกระทบใหญ่มากตอ่กระบวนการผลิตและสถานะทางธุรกิจของโรงงาน การรอ้งขอให้ตอบสนองวตัถุประสงคจ์ากภายนอกจะไดร้บัการบันทึกรวมใน
ระบบ และรายงานตอ่ฝ่ายจัดการ

ระหวา่งเวลาการทาํงาน ในกรณีที�คนงานตอ้งการออกไปข้างนอก พวกเขาตอ้งทําการสแกนการด์แถบแม่เหล็ก หรอื การด์ประจําตวั หรอื ใส่รหัสผ่าน 
และเลือกวตัถุประสงคท์ี�ตอ้งการเข้าและออกที�เหมาะสม ฝ่ายจัดการสามารถปรบัเปลี�ยนหัวข้อเรื�องตา่ง ๆ ตามความตอ้งการได ้อาทิ  ไปหาอาหาร
และเครื�องดื�ม , ไปทําความสะอาด, ไปประชุม,  ไปพักสักครู ่, เรื�องส่วนตวั และอื�น ๆ

ระบบจะส่งข้อความอัตโนมัติไปให้กับหัวหน้าคนงานเมื�อคนงานออกไปเกินกวา่  30  นาทีและบันทึกข้อมูลเก็บไว้

รายงานจะไดร้บัการส่งผ่านซอฟแวร์ ไปยังฝ่ายจัดการ สามารถดงึข้อมูลไดแ้ตล่ะคนงาน ตวัอย่างเช่น ระบบจะดงึข้อมูลคนงาน ก ในเดอืนกุมภาพันธ์
2020 ตอนเข้าและออกช่วงระหวา่งกะ 30 ครั �งเพื�อไปสูบบุหรี� ซึ�งเกินกวา่ข้อกําหนดของบรษัิท และตอ้งไดร้บัการเตอืน



ระบบป้องกันขโมย ระบบเตอืนฉุกเฉิน และ ตรวจจับเพลิงไหม้

การสูญเสียสินคา้ หรอื อุปกรณ์แตล่ะชิ �น ไม่ ใช่เรื�องใหญ่สําหรบัโรงงาน แตก่ารที�ตอ้งหยุดกระบวนการผลิต ขวญัและกําลังใจของคนงาน การส่งที�ล่าช้า
เป็น�ญหาใหญ่ ฉะนั�น การทําให้ โรงงานมีระบบความปลอดภัยนั�นเป็นเรื�องสําคญัมาก

ในขณะเดยีวกัน การเพิ�มการปกป้องดา้นนอกให้มากขึ �น บรเิวณ ประตตูา่ง ๆ ประตดูา้นหลัง หน้าตา่ง ช่องลม และ รวมถึงสนามหญ้า  บ่อยครั �งมีความ
จําเป็นตอ้งไดร้บัการตดิตั �งดว้ยเซ็นเซอรช่์วยป้องกันภัย เมื�อมีคนรา้ยบุกรกุหรอืวตัถุที�ผ่านเข้ามาในพื �นที� สัญญานเตอืนภัยจะดงัทันที และเจ้าหน้าที�
รกัษาความปลอดภัยจะไดร้บัภาพจากกล้องที�อยู่ ใกล้เหตกุารณ์มากที�สุด

ระเบียงหรอืพื �นที�ที�ถูกบุกรกุไดต้อ้งไดร้บัการตดิตั �งเซ็นเซอรท์ี�ช่วยในการป้องกัน

ประตโูรงเก็บสินคา้(ที�ลงตูค้อนเทนเนอร)์ สําหรบัรถบรรทุก จะไดร้บัแจ้งเตอืน เมื�อเกิด�ญหา

เช่นกันระบบจะช่วยป้องกันทรพัย์สินของโรงงานจากเพลิงไหม้, การระเบิด, การรั�วของแก๊สพิษ โรงงานไดร้บัการตดิตั �งเซ็นเซอรต์รวจจับควนัและ
ไฟที�ทันสมัยใช้เทคโนโลยี�  IP ซึ�งมีความสามารถในการระบุและคน้หาจุดที�เกิดเพลิงหรอืควนั จากเทคโนโลยี� ใยแก้ว เซ็นเซอรต์รวจจับเพลิงไหม้
และควนัไฟรองรบัโหมดการทํางานที�แตกตา่งกันไดถ้ึง 4  แบบ ตรวจจับความรอ้นอย่างเดยีว, ควนัอย่างเดยีว, ควนัและความรอ้น 
ควนัหรอืความรอ้น อุณหภูมิของโรงงานโดยปกตจิะไดร้บัการการนัตี ให้คงที�สมํ�าเสมอดว้ยเซ็นเซอรก์ารตรวจจับอุณหภูมิของ Jablotron ในกรณี
นํ�าท่วม, แก๊สรั�ว, แก๊สพิษ ถูกตรวจจับได ้วาล์วจะถูกล็อคในทันทีดว้ยเซ็นเซอรอ์ัจฉรยิะ



เซ็นเซอรเ์หล่านี�สามารถทํางานในระบบหรอืปรบัเปลี�ยนเป็นแบบทํางานดว้ยตวัเองอย่างอัตโนมัตเิมื�อสูญเสียการเชื�อมตอ่กับฮับเมื�อเกิด�ญหา

การแจ้งเตอืนในกรณีฉุกเฉิน ปุ่มฉุกเฉินจะอยู่ ในที�มองเห็นไดชั้ดเจน เมื�อเกิดกรณีฉุกเฉินเช่น การหกล้ม อุบัตเิหตรุะหวา่งทํางาน หรอื ตอ้ง
การความช่วยเหลือ คนงานและเจ้าหน้าที�สามารถกดปุ่มแจ้งเหตฉุุกเฉินให้ทํางานไดท้ันที

ระบบไดร้วมเอาระบบกล้องวงจรปิดชั �นยอดระดบัมืออาชีพไวด้ว้ย

กล้องไอพีของ  Jablotron ไดถู้กรวมเข้าในระบบรกัษาความปลอดภัยของ   Jablotron  เพื�อช่วยในการสอดส่องและตดิตามกิจกรรมภายในโรงงาน
เมื�อมีเหตกุารณ์เกิดขึ �น กล้องจะส่งคลิปวดีี โออัตโนมัต ิ60 วนิาที ในเวลาเกิดเหตเุพื�อช่วยในการหาหนทางป้องกัน และ จัดการเพื�อดวูา่เกิดอะไรขึ �น
ช่วยให้ข้อมูลในการจัดการและหาสาเหตขุอง�ญหาหลังเกิดเหตกุารณ์

ผลที� ไดค้อื ความเสี�ยงในเรื�องความปลอดภัยไดร้บัการแจ้งเตอืนทันที ช่วยตรวจจับและจัดการเหตกุารณ์ ไดท้ันถ่วงที ลดความเสียหายแก่ชีวติและ
ทรพัย์สิน และ เพิ�มความมั�นใจอย่างตอ่เนื�องในการดาํเนินการของโรงงาน ระบบสามารถทํางานไดอ้ย่างอัตโนมัตเิต็มที� และสามารถ อัพเดทสถานะ
อุปกรณ์ ไดเ้สมอ ๆ ฝ่ายจัดการรู้ ไดต้ลอดเวลาเมื�ออุปกรณ์ ไม่ทํางานหรอืเมื�อเกิด�ญหาในโรงงาน

การทํางานอัตโนมัตขิองระบบอื�น ๆ ในโรงงาน

เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นในระบบรกัษาความปลอดภัย  ความปลอดภัยและการควบคมุของโรงงาน ระบบจะสนับสนุนการทํางานที�เป็นระบบอัตโนมัติ
ดว้ยเช่นกัน การเปิด/การปิด ประตเูลื�อน การเปิด/ปิดไฟแสงสวา่ง หรอื การปรบัระบบระบายอากาศในโรงงาน ทั �งแบบทางไกลและอัตโนมัต ิหรอื 
ตามตารางเวลาที�กําหนด หรอื ตามบรบิทที�กําหนดไว ้หลาย ๆ อุปกรณ์สามารถนํามาใช้รว่มได้

การเปิดประตโูกดงัอัตโนมัตเิมื�อรถบรรทุกของบรษัิทเข้ามาถึง โดยไม่จําเป็นตอ้งลงจากรถ  หรอื บอกให้ ใครคนหนึ�งมาเปิดให้ เพียงแคก่ระพรบิไฟ
หน้ารถบรรทุก ประตเูลื�อนจะเปิดทันทีอัตโนมัต ิช่วยให้กระบวนการทํางานราบรื�นและสะดวก



ระบบไฟอัจฉริยะจะเปิดไฟด้านนอกอัตโนมัติตามตารางเวลา หรือ สั�งให้ระบบระบายอากาศทํางานได้จากโทรศัพท์มือถือ 

ระบบรดนํ�าอัตโนมัตสํิาหรบัพื �นที� โดยรอบโรงงาน ช่วยสรา้งสรรคค์วามสวยงามโดยรอบและปกป้องสิ�งแวดล้อม

การเฝ้าตดิตามและบันทึกเหตกุารณ์  ตามตารางที�กําหนดไวด้ว้ยระบบรกัษาความปลอดภัยมืออาชีพ

การเฝ้าตดิตามรกัษาความปลอดภัย ไม่ ใช่เพียงแคก่ารส่งพนักงานออกเดนิตรวจตราเป็นระยะ ๆ พื �นที�รอบโรงงาน คณุยังจําเป็นตอ้งรูด้ว้ยวา่
พนักงานคนนี� ไดท้ําตามมาตรฐาน ตามตาราง หรอื สิ�งอื�น ๆ อีกมากมายที�จะช่วยลด�ญหาที�ทําให้ตอ้งปวดหัว

ไม่ตอ้งกังวลไป   Jablotron ไดเ้ตรยีมการทางเลือกที�จะช่วยตรวจตราและตดิตามไว้ ให้แล้วอย่างหลากหลาย สามารถใช้กล้อง BodyCam ซึ�งจะช่วย
ให้ตรวจตราไดง้่ายขึ �น บันทึกและจัดเก็บตารางการตรวจตรา  ทั �งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลตาํแหน่งและแผนที�การทํางานของคนงานระหวา่งการ
ทํางานตามกะไดด้ว้ย ข้อมูลทั �งถูกเก็บภายในระบบดว้ยการเข้ารหัสชั �นสูง AES256bit



การมอนิเตอรร์ถบรรทุก  ยานพาหนะพิเศษของโรงงาน

ไม่เพียงแตก่ารจัดการและการปกป้องโรงงาน Jablotron ยังมีทางเลือกให้แก่ลูกค้ ในการตดิตามและปกป้องยานพาหนะ อาทิ รถบรษัิท รถบรรทุกหรอื
รถตูค้อนเทนเนอร ์หาตาํแหน่ง จัดการคนขับ เตอืนความเรว็ ภาพแผนที�ถนน ระยะการเดนิทางของยานพาหนะ พรอ้มทั �ง เวลาในการจอด หรอื �ญหา
ใด ๆ ที�เกิดขึ �นระหวา่งการขนส่ง จะไดร้บัการบันทึกข้อมูลไว ้รวมทั �งการมอนิเตอรท์างไกลบนระบบเดยีวกันกับ Jablotron

ฉะนั�นจะช่วยให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเรยีบรอ้ย ระหวา่งฝ่ายตา่ง ๆ สามารถตดัสินใจไดเ้มื�อตอ้งการเคลื�อนย้ายสินคา้ เช่นเดยีวกับการ แก้�ญหา
การล่าช้า หรอื การลักขโมยภายในโรงงาน

การจัดการระบบรกัษาความปลอดภัยของโรงงานดว้ยระบคอมพิวเตอรร์ะบบเดยีวกัน

อีกทางเลือกในการจัดการระบบรกัษาความปลอดภัย ระบบนี�จะไดร้บัการจัดเก็บข้อมูลและจัดการบนเซิรฟ์เวอรต์วัเดยีว เพื�อทําให้เกิดความเป็นหนึ�ง
เดยีวกันของข้อมูลและช่วยให้การทํางานไดผ้ลดทีี�สุด บนระบบคอมพิวเตอรเ์ดยีวกัน ฝ่ายจัดการจะสามารถควบคมุ ทางเข้า ประต/ูสิ�งกีดขวาง ได้
อัตโนมัต ิกล้องสอดส่อง และ การปฏิบัตทิั�วไปในโรงงาน

การควบคมุสถานะทั �งระบบ

การชมภาพสด , การควบคมุทางไกล
แผนที�ที�ดงู่าย (ตดิตั �งมาพรอ้มกับระบบ)
รบัข้อมูลและดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็
เก็บข้อมูลไดป้ลอดภัยในที�ทํางาน

เรารูว้า่การจัดระบบการผลิตของโรงงานไม่ ใช่เรื�องง่ายเลยในช่วงเวลาของโรคระบาด และจะมีผลอย่างมากตอ่ธุรกิจ ทุก ๆ โรงงาน ทุก ๆ อุตสาหกรรม
มีลักษณะโดยเฉพาะของตวัเอง เรายินดี ให้คาํปรกึษาและคาํแนะนําโดยเฉพาะแก่ท่าน โปรดตดิตอ่

บรษัิท เอ็ม.ด.ีเอฟ. มารเ์ก็ตติ �ง จํากัด
็โทร 084-4010835
Email : sale@mdfmarketing.co.th
Web : www.mdfmarketing.co.th
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