DTC No.1 GPS & IoT Solutions
in Thailand

กลองติดรถ
Mobile DVR
ผูชวยตาว�เศษ…เปร�ยบเสมือนวาไดนั่งไปกับรถดวย เทคโนโลยีปจจ�บัน
สามารถชวยแกปญหา การใชงานรถผิดวัตถุประสงค ขับรถไปรับงาน
สวนตัว การออกนอกเสนทาง กระทัง่ การทุจร�ตในการขนสงสินคา เปนตน
ดวยการติดตั้งกลองติดรถยนต จะสามารถเขามาแก ไขปญหาเหลานี้
ซึ่งระบบบันทึกภาพเชื่อมตอกลองทั้งในรถ และนอกรถ สามารถดูภาพ
ของยานพาหนะแบบเร�ยลไทม ทัง้ นีย้ งั สามารถระบุตำแหนงและความเร็วรถ
ผูค วบคุมสามารถตรวจสอบภาพ และตำแหนงรถไดทนั ที ผานโปรแกรมบน
PC แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพทมอื ถือ (Mobile) เพ�อ่ ตรวจสอบพฤติกรรม
การทำงานของคนขับรถ ปองกันการทุจร�ต รวมถึงตรวจสอบการทำงาน
ของยานพาหนะไดทุกชนิด
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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

ประโยชนที่ ไดรับจากกลองวงจรปดระบบดิจ�ตอล
Mobile DVR Online
ทราบตำแหนงรถในเวลา
ปจจ�บันติดตามได
ใกลชิดมากยิ�งข�้น

มองเห็นหนางาน และไดยินเสียง
เหมือนนั่งไปกับรถดวย

สามารถสื่อสารกับพนักงานขับรถ
โดยไมตองใชโทรศัพท

ใชเปนหลักฐานในการพ�จารณา
เวลาเกิดเหตุการณ
ทีต่ อ งใชพยาน

สามารถใหความชวยเหลือ
ไดทันทวงทีเมื่อเกิดอ�บัติเหตุ
ระหวางการเดินทาง

ปองกันการทุจร�ตตาง ๆ
เชน ขโมยน้ำมัน, สลับเปลี่ยน
อะไหล, ขโมยของในตูสินคา เปนตน

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

Mobile DVR
products

Smart Eye Plus

กลองวงจรปดติดรถ Mobile DVR
รุน Smart Eye Plus
เพ��มประสิทธิการขนสงไปอีกระดับดวยอ�ปกรณบันทึก
ขอมูลภาพ และพ�กัดรถแบบ Real-time ที่ติดตาม
แมนยำทุกว�นาที ตัวอ�ปกรณผานการรับรองจากกรม
การขนสงทางบก ซึง่ ถูกออกแบบมาเพ�อ่ ติดตัง้ กับรถทุก
ประเภท จายหนึ่งไดถึงสองทั้ง Mobile DVR Online
และ GPS Tracking ที่เหมาะกับการใชงาน ทั้งยังชวย
ปองกันการเกิดอ�บัติเหตุ ลดความเสี่ยงในการทุจร�ต
ที่เกิดจากการขนสง ตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหว
เสมือนวาไดนง่ั ไปกับรถ อ�ปกรณ มึความแข็งแรง คงทน
สามารถ monitor ไดทั้ง Web และ Smartphone

DashCam WiFi 1 CH

DashCam WiFi 1 CH
อ�ปกรณบันทึกขอมูลภาพดานหนารถพรอมเสียงโดย
บันทึกขอมูล บน SD Card ไดสูงสุด 128 GB สามารถ
ดูขอมูลภาพจากกลองแบบเร�ยลไทม โดยการเชื่อมตอ
ผาน WiFi ของกลองGPS รุน AT35 และ SW Plus

ADAS PLUS

IVMS PRO

อ�ปกรณแจงเตือนพฤติกรรมเสี่ยงการเกิด
อ�บัติเหตุ (ADAS PLUS)
ระบบทีช่ ว ยใหคนขับรถสามารถขับข�่ไดอยางปลอดภัย
มากข�้น ระบบที่แจงเตือนเมื่อผูขับมีพฤติกรรมเสี่ยง
เพ��มความปลอดภัย ลดการเกิดอ�บัติเหตุในการขับข�่
สูงสุด ทั้งตัวคุณ และเพ�่อนรวมทาง ประกอบดวย
ADAS (Advanced Driver Assistant Systems)
และ DMS (Driver Monitoring System ) ระบบ
ตรวจจับพฤติกรรมการขับข�่ที่มีความเสี่ยง เมื่อ
ตรวจพบความเสี่ยงตอการเกิดอ�บัติเหตุ ระบบจะสง
การแจงเตือนบันทึกภาพ และว�ดีโอ ข�้นเซิรฟเวอร
พรอมตำแหนง, วัน, เวลา, ความเร็ว และประเภท
ของเหตุการณ ใหคุณไดมั่นใจ สรางความอ�นใจให
การเดินทางของคุณมีปลอดภัยมากข�้น

ระบบ IVMS PRO ระบบอัจฉร�ยะที่ตอบโจทย
ครบทุกความตองการของคุณ
ระบบทีค่ รอบคลุมทุกความตองการ ดวยการนำเอาระบบ
Smart Eye Plus และระบบ ADAS Plus มารวมเขาไว
ดวยกัน สามารถติดตามการขับข�่ไดแบบเร�ยลไทม ดวย
ระบบที่เสถียรและแมนยำ สามารถสื่อสารแบบไรสาย
ผาน Intercom พรอมทั้งชวยยกระดับความปลอดภัย
ในการขับข�่ ดวยการแจงเตือนพฤติกรรมทีอ่ าจกอใหเกิด
อ�บัติเหตุ ปองกันการทุจร�ตดวยเซ็นเซอร การเปด - ปด
ประตูรถ เซ็นเซอรวัดระดับน้ำมัน และมีอ�ปกรณเสร�ม
อีกมากมาย

DashCam WiFi 2 CH

DashCam WiFi Dual
Camera 2 CH

DashCam WiFi 2 CH
อ�ปกรณบันทึกขอมูลภาพสูงสุด 2 กลองพรอมกัน
โดยมีการบันทึกขอมูลบน SD Card ไดสงู สุด 256 GB
สามารถเลือกจ�ดติดตั้งกลองไดเองตามมุมที่ลูกคา
สนใจ สามารถดูขอมูลภาพจากกลองแบบเร�ยลไทม
โดยการเชือ่ มตอผาน WiFi ของกลอง GPS รุน AT35
และ SW Plus

อ�ปกรณบันทึกขอมูลภาพ สูงสุด 2 กลองพรอมกัน
โดยมีการบันทึกขอมูลบน micro SD Card ไดสูงสุด
128 GB สามารถดูขอ มูลภาพ จากกลองแบบเร�ยลไทม
โดยการเชือ่ มตอผาน Wi-Fi ของกลอง GPS รุน AT35
และ SW Plus

อ�ปกรณพ�้นฐานที่ใชกับ Smart Eye Plus

กลองติดหนารถสองถนน
เพ�่อดูการเดินทางของรถ
ปองกันอ�บัติเหตุ และลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดบนทองถนน

กลองโดมอินฟราเรด
สามารถมองเห็นภาพแมอยูในที่มืด
เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน
หองโดยสาร

กลองโดมอินฟราเรด
มองเห็นภาพแมอยูในที่มืด
เหมาะสำหรับติดตั้งในหองโดยสาร
สำหรับรถใหญ กลองมุมกวาง
ถึง 150 องศา ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมในระหวางขับรถ

กลองอินฟราเรด
มองเห็นภาพแมอยูในที่มืด
ติดไดทั้งภายในรถ และภายนอกรถ
สะดวก ติดตั้งงาย เหมาะสำหรับ
รถทุกประเภทที่ตองการ
ความปลอดภัย

ตำแหนงการติดตั้งกลองมาตรฐาน Mobile DVR
Installation diagram
MDVR

Front view
Driving condition

Vehicle Side View
Angle Blind-spot

Dashcam
for driver behavior

Reversing
Auxlilary

บร�การติดตั้ง

มาแลวกวา 400,000 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

