DTC No.1 GPS & IoT Solutions
in Thailand

D.T.C. Enterprise

ระบบติดตามยานพาหนะ
GPS Tracking

บร�ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร ไพรส จำกัด (มหาชน) เปนบร�ษัท ฯ
สัญชาติ ไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ GPS Tracking อยางครบ
วงจรมายาวนานกวา 25 ป ปจจ�บนั บร�ษทั ฯ มีการขยายธุรกิจ
ออกไปทัง้ การพัฒนาโปรแกรมพ�เศษสำหรับการจัดการงาน
ขนสงการพัฒนาระบบแผนที่ Digital เพ�่อมาใชงานรวมกับ
อ�ปกรณ GPS การพัฒนา Mobile Application สำหรับ
ผู ใชงานในธุรกิจตาง ๆ รวมถึงการออกแบบ และพัฒนา
ระบบสงขอมูลแบบอัตโนมัติ หร�อที่เร�ยกวา IoT Solutions
ที่หลากหลายใหกับองคกรชั้นนำ และหนวยราชการตาง ๆ
เปนจำนวนมากทีผ่ า นมาบร�ษทั ฯ ไดรบั ความไววางใจดวยดี
จากผู ใชงานทั้งใน และตางประเทศ ทำใหเปนผู ใหบร�การ
GPS Tracking อันดับ 1 ของประเทศไทยมาตลอด ดวยทีม
งานกวา 400 ชีว�ต ของบร�ษัท ฯ พรอมที่จะเปนสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศโดยการสราง Smart Solutions ตาง ๆ
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการทำงาน และสรางความทันสมัย
ใหธุรกิจ และหนวยงานตาง ๆ ในประเทศใหสามารถแขงขัน
และกาวทันนานาประเทศทัว่ โลกได

เปนอ�ปกรณทท่ี ำงานรวมกับดาวเทียมบอกพ�กดั GPS สามารถ
รายงานขอมูลการใชงานรถ โดยขอมูลจะเก็บไวในหนวยความจำ
ซึง่ สามารถถายทอดขอมูลเขาเคร�อ่ งคอมพ�วเตอรเพ�อ่ ประมวลผล
โดยผูควบคุมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใชงาน และ
หาว�ธปี รับปรุงเพ�อ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการใชงานรถ
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ประโยชนของระบบติดตามยานพาหนะ
ลดตนทุนคาน้ำมัน
จากการใชรถผิด
วัตถุประสงค

ลดตนทุนการซอมบำรุง
และลดโอกาสในการ
เกิดอ�บัติเหตุ

เพ��มความปลอดภัยใน
ทรัพยสิน โดยการตรวจสอบ
ตำแหนงรถ

เพ��มคุณภาพในการบร�การ
ลูกคา และการแขงขัน
ทางธุรกิจ

ลดการทุจร�ต โดยการ
ตรวจสอบ
อ�ปกรณเสร�มพ�เศษ
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เพ�ม� ประสิทธิภาพ
ในการจัด
การทำงานของรถ

เหตุผลที่องคกรชั้นนำ เลือกใช ดี.ที.ซี.
เปนอันดับ 1 ในไทย
ดานระบบติดตามรถ
(GPS Tracking)

ผูใชงานกวา
12,000 องคกร

มีทีมงานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร

ผูเชี่ยวชาญดานขนสง
ที่ชวยพัฒนาธุรกิจ

Call Center 1176
ตลอด 24 ชม.

ทีมงานมืออาชีพ
กวา 400 คน

Onsite-Services
กวา 20 สาขา

ทีมว�จัย และพัฒนา
กวา 100 คน

รวมทุนกับ บร�ษัท ยาซากิ
พัฒนา และผลิตจ�พ�เอส

GPS
Tracking
Our products
SWR Pro

SW Plus

Blue Box

SWI-M

IQSAN

Container Tracking 2

อ�ปกรณจพ
� เ� อส รุน พ�เศษ ทีบ่ ร�ษทั ฯ พัฒนารวมกับ
ยาซากิ สามารถตอกับ CANBUS ของเคร�่องยนต
เพ�่อสรุปรายงานพฤติกรรม การใชงานรถไดอยาง
ละเอียด

ระบบติดตามตูค อนเทนเนอร Container Tracking
หมดหวงเร�อ่ งความปลอดภัย ระบบทีต่ ดิ ตาม แจงเตือน
และแสดงผลการขนสงสินคาตูคอนเทนเนอร อ�ปกรณ
ถู ก ออกแบบให ท นทาน กั น น้ ำ กั น ฝุ  น พร อ มด ว ย
แบตเตอร�่รองรับการใชงานไดอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
ยังสามารถใชงานกับแผงโซลาเซลล ได

ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุน SWR Pro
ขั้นสุดของระบบติดตาม เพราะเรารูทุกความตองการ
ดานการขนสง ดวยอ�ปกรณจ�พ�เอสที่ผานการรับรอง
จากกรมการขนสงทางบก รองรับระบบการว�เคราะห
การเกิดอ�บัติเหตุแบบรายว�นาที พรอมความสามารถ
อานขอมูลไดจากกลอง ECU ของรถไดโดยตรง มัน่ ใจ
ถึงความปลอดภัยดวยการแสดงขอมูลรถแบบเร�ยลไทม

ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุน Blue Box
นองใหม ราคาโดนใจกวาเดิม ระบบจ�พเ� อสรุน ประหยัด
อัดแนนดวยฟ�งกชน่ั การทำงานทีค่ รบครัน มัน่ ใจจ�พเ� อส
มาตรฐานกรมการขนสงทางบก ตอทะเบียนผานฉับไว
แนนอน

ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุน IQSAN

ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุน SW Plus
ระบบติ ด ตามมากความสามารถ ผ า นการรั บ รอง
จากกรมการขนสงทางบก รองรับระบบการว�เคราะห
การเกิดอ�บัติเหตุแบบรายว�นาที พรอมความสามารถ
อานขอมูลไดจากกลอง ECU ของรถไดโดยตรง รองรับ
การสนทนาแบบสองทาง มั ่ น ใจถึ ง ความปลอดภั ย
ดวยการแสดงขอมูลรถแบบเร�ยลไทม

ระบบติดตามมอเตอร ไซค รุน SWI-M
อ�ปกรณติดตามเหมาะสำหรับติดตั้งรถมอเตอร ไซค
มี ข นาดเล็ ก กะทั ด รั ด กั น น้ ำ กั น ฝุ  น ประหยั ด ไฟ
ใชพลังงานต่ำ สามารถติดตามไดแบบเร�ยลไทม

SWE 3G

ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุน SWE 3G
อ�ปกรณติดตามการขนสงขั้นพ�้นฐาน ที่ผานมาตรฐาน
จากกรมการขนสงทางบก สามารถรองรับการติดตั้ง
อ�ปกรณเสร�มเพ�่อใหตรงตามความตองการของลูกคา
ตั ว เคร� ่ อ งมี ค วามทนทาน และมี แ บตเตอร� ่ ท ี ่ ร องรั บ
การใชงานไดอยางตอเนื่อง ไมวาคุณจะอยูไหนก็มั่นใจ
ไดวาระบบจะตามไปพรอมกับคุณ

AT35 4G MIFI

ระบบติดตามรถอัจฉร�ยะ รุน AT35 4G MIFI
อ�ปกรณติดตามที่ผานการรับรองจากกรมการขนสง
ทางบก สามารถบั น ทึ ก ข อ มู ล การใช ง านรถ และ
พฤติกรรมการขับข�่ ไดอยางละเอียด ถูกตอง แมนยำ
พรอมทัง้ รองรับการตอกลองผาน Wi-Fi เพ�อ่ ยกระดับ
ความปลอดภัยในการขับข�่และการขนสงสินคา

Container Tracking 3

ระบบติดตามตูคอนเทนเนอรรุนใหม
Container Tracking 3
เพ��มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดทุกการขนสง ใชงานงาย
ดวยการติดตั้งแถบแมเหล็กยึดติดกับตูคอนเทรนเนอร
ปองกันน้ำ และกันฝุนตามมาตรฐาน IP65 สามารถ
ตรวจสอบสถานะการเป ด -ป ด ประตู ต ู  และสถานะ
การติดตั้งแบบเร�ยลไทม

บร�การติดตั้ง

มาแลวกวา 550,000 คัน
ทัั่วประเทศ

12,000
องคกร
เลือกใช

ติดตั้ง

โดยชาง
มืออาช�พ

ใหบร�การแบบครบวงจรดวยทีมงานมืออาชีพ

• ทีมว�จัย และพัฒนาฮารดแวร
ซอฟตแวร
• ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
• ทีมงานบร�การหลังการขาย
• ลูกคาสัมพันธ ที่ใหบร�การ
ตลอด 24 ชม.
• ชองทางจัดจำหนายทัว่ ประเทศ
• ทีมดูแลระบบเคร�อขาย

บร�ษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร ไพรส จำกัด (มหาชน)
63 ซอยสรรพาว�ธ 2 ถนนสุข�มว�ท แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Fax : 02-744-7667
Email : info@dtc.co.th
Website : www.dtc.co.th
Facebook : DTCGPSiot
@dtcgps_iot

