ระบบติดตามยานพาหนะ ชายจีพีเอส (CHY GPS)
ทําไม ตองใชบริการ GPS กับทางชายจีพีเอส
1. บริษัท กอตั้งเมื่อป 2543 ดําเนินการมาแลวกวา 18 ป มั่นคงและผลประกอบการดีมาอยางตอเนื่อง
2. ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการจําหนาย GPS อยางถูกตองตามกฎหมายจาก กสทช. และไดรับใบอนุญาตจากกรม
ขนสง เป7นผูใหบริการติดตั้ง GPS กับรถโดยสาร รถบรรทุก
3. ซอฟต;แวร;ถูกตองลิขสิทธิ์ ทั้ง ระบบ GPS และ ขอมูลแผนที่
4. ราคาอุปกรณ; และ คาบริการ ยุติธรรมกับผูบริโภค
5. สินคาหลากหลาย : ลูกคา เลือกได วาตองการเชา หรือ ซื้อขาด รวมถึง เลือกความถี่ในการอัพเดทขอมูลได ตามความเป7น
จําเป7นในการใชงาน (ทุก 20 นาที , ทุก 15 นาที , ทุก 10 นาที , ทุก 6 นาที , 1 นาที และ 30 วินาที)
6. สินคาพัฒนาเอง ทั้ง อุปกรณ; และ ซอฟต;แวร; สามารถ ปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของลูกคา
7. อุปกรณ; รับประกันตลอดอายุการใชงาน ประวัติการเดินทาง เก็บไวนาน 1 ป
8. ใสใจในการบริการหลังการขาย มีระบบอัตโนมัติ ตรวจสอบความพรอมของเครื่องใหกับลูกคา
9. มีลูกคาใชงานที่เป7น องค;กรขนาดใหญ หนวยงานราชการ และ บริษัทเอกชน ที่นาเชื่อถือ
10. มีศูนย;บริการ ทุกภาค ในประเทศไทย
สรุปฟ'งก(ชันการทํางานของระบบติดตามรถยนต(
 ติดตามการเดินทางของรถ ติดตามพฤติกรรมการขับรถ ควบคุมการเบิกจายคาน้ํามัน และคนหาตําแหนงรถ กรณีสูญหาย
 แสดงตําแหนงของยานพาหนะ พรอมชื่อสถานที่ใกลเคียง (ชื่อปNOมน้ํามัน โรงเรียน เซเวน ธนาคาร) สามารถ ตรวจสอบ
ตําแหนงปNจจุบันของรถ ดูประวัติการเดินทางยอนหลัง 1 ป
 ทราบสถานะของรถวา วิ่ง จอดติดเครื่องอยูกับที่ หรือ จอดดับเครื่อง
 มีฐานขอมูลแผนที่ทั่วประเทศ ระดับ ถนน ซอย ใชแผนที่ Longdo Map
 กําหนด POI (Point of Interest เชน ชื่อลูกคา จุดรับสงสินคา) ไดเอง สรุปขอมูลไดวา รถไปถึงจุดที่เราสนใจเมื่อไหร
และ จอดอยูนานเทาไหร เหมาะสําหรับ ระบบขนสงสินคา นําขอมูลไปใชในการวางแผนการขนสงสินคาได หรือ
สําหรับเซลล;ที่ใชในการติดตอลูกคา
 สามารถกําหนดพื้นที่ที่วิ่ง โดยระบุ ระดับจังหวัด หรือ กําหนดรัศมีที่ใหรถวิ่ง
 จัดกลุมรถ (เชน รถขนสง รถเซลล; รถบริการ) และ จัดกลุมผูใชงานระบบใหรับผิดชอบรถแตละกลุมไดอยางอิสระ
 โปรแกรม Replay การวิ่งของรถ สําหรับดูการเคลื่อนที่ของรถยอนหลัง แบบภาพเคลื่อนไหวบนแผนที่ (Simulation)
 รายงานสรุปขอมูล ดูประวัติการเดินทางของรถ ชวงเวลาการวิ่ง จอด นํารถไปใชนอกชวงเวลา การขับรถเร็วเกิน
กําหนด การจอดรถแบบติดเครื่องนานเกินกําหนด สรุประยะทางที่วิ่งทั้งหมด ประมาณการน้ํามันที่ใชและคาใชจาย
 รายงานสามารถ Export เป7น Excel
 ใชงานระบบทางเว็บไซต; ไมตองติดตั้งโปรแกรม สามารถใชงานไดใน Tablet และ Smart Phone ไมจํากัดจํานวนผูใชงาน
 ลูกคาสามารถสราง User เพิ่ม เพื่อใชงานระบบบนเว็บไดเอง เชน ตองการใหสิทธิแกลูกคาของตน เพื่อใหติดตามรถสง
สินคาของตนได

ตัวอย,างหนาจอโปรแกรม

ติดตามการเดินทางของรถ แสดงตําแหนงปNจจุบัน ทําใหทราบวา รถที่ดูแล
กําลัง วิ่งดวยความเร็วเทาไหร , จอดติดเครื่อง หรือ จอดดับเครื่อง อยูจุดไหน
มีเสียงเตือนเมื่อวิ่งเกินความเร็ว , สตาร;ทเครื่อง , จอดดับเครื่อง
อุปกรณ;เสริม : แบmตเตอรี่สํารอง , เสียงเตือนเมื่อวิ่งความเร็วเกิน , ปุnม SOS
เซ็นเซอร;ตาง ๆ ตามความตองการของผูใชงาน

Daily Report แสดงรายการวิ่งของรถแบบละเอียด หากมีการกําหนดแผนงานไว
จะมีการแสดงขอมูลเปรียบเทียบกับเวลาที่ถึงจริง กับ เวลาในแผนงาน
Summary Report แสดงภาพรวมของการวิ่งทั้งวัน มีการเดินทางอยางไร ใช
เชื้อเพลิงเทาไหร (จากการคํานวณ) มีการ จอดติดเครื่องเกินกําหนด วิ่งความเร็ว
เกินกําหนด หรือ เอารถไปใชงานนอกชวงเวลา หรือไม ?

การดูภาพการวิ่งของรถยอนหลัง แบบ Replay

การเพิ่ม จุดสนใจ (POI) บนแผนที่
เราสามารถเพิ่มจุดสนใจที่รถยังไมเคยเดินทางผานได โดย คลิกเมาส;ขวาบนแผนที่ -> เลือก
สนใจ -> กดปุnม

-> พิมพ;ชื่อจุด

จะมีหมุดปNกบนแผนที่ และ หากคลิกบนหมุดนั้น จะมีชื่อจุดสนใจแสดงใหเราเห็น ดังภาพ

บันทึกขอมูลประวัติการเติมน้ํามัน
หนาจอสําหรับบันทึกประวัติการเติมน้ํามันหรือแกmส โดย ผูใช ปtอนขอมูล รถ วันที่ เวลา ปริมาณ และ ยอดเงิน โปรแกรมจะ
คํานวณอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงมาให เชน
รถทะเบียน ฆก-3688
เติมน้ํามันครั้งแรก วันที่ 1/7/2559 12:00 จํานวน 30 ลิตร ยอดเงิน 700 บาท บันทึกครั้งแรก จะยังคํานวณ อัตราสิ้นเปลืองไมได
เติมน้ํามันครั้งที่ 2 วันที่ 15/7/2559 10:00 จํานวน 65 ลิตร ยอดเงิน 1,500 บาท โปรแกรมจะคํานวณ ขอมูล ดังนี้
1. ระยะทางที่ วิ่ง ระหวาง 1/7/2559 12:00 ถึง 15/7/2559 10:00 คือ 362.34 กิโลเมตร (คํานวณจากประวัติการวิ่ง
จากระบบ GPS)
2. อัตราการสิ้นเปลือง 5.57 กม./ลิตร คํานวณจาก ระยะทาง / จํานวนลิตร นั่นคือ 362.34 / 65
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