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โปรแกรม BG-FLEET (Real-Time Vehicle Tracking System)
Document Version 4.4.023 (18-12-2014)

BG-FLEET  คืออะไร ?
 BG-FLEET เป็นโปรแกรมบรหิำรจดักำร ระบบติดตามยานพาหนะ แบบเรยีลไทม์ (Real-Time Vehicle Tracking 

System) ใช้ในกำรติดตำมและตรวจสอบต�ำแหน่งยำนพำหนะแบบ Real-Time โดยมีกำรใช้ระบบเครือข่ำยส่ือสำร GSM/

GPRS Mobile กับเทคโนโลยีกำรบอกต�ำแหน่งด้วยดำวเทียม GPS (Global Positioning System) เพื่อบอกต�ำแหน่งปัจจุบัน

ของยำนพำหนะท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรปฎิบัติงำน โดยสำมำรถควบคุมได้ทั้งระบบติดต่อ สื่อสำร ตรวจสอบและติดตำมกำร

เคลื่อนไหว พูดคุยสอบถำม และส่ังกำรในระหว่ำงปฎิบัติงำนได้ทันที พร้อมระบบเตือนภัย ขอควำมช่วยเหลือ (Security 

Emergency Button) ของพนักงำนท่ีก�ำลังปฎิบัติหน้ำที่ โดยควบคุมได้จำกระบบแผนท่ีดิจิตอล (Digital Map) บนหน้ำจอ

เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ควบคุมหรือส�ำนักงำน

 รายละเอียดการท�างานของระบบติดตามและบอกต�าแหน่งยานพาหนะอัตโนมัติ

 เป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์สื่อสำร GSM/GPRS/SMS/GPS ซึ่งติดตั้งอยู่ในยำนพำหนะ และจะท�ำกำรส่งข้อมูลต�ำแหน่ง 

หรือค่ำพิกัด และสถำนะต่ำงๆ ของยำนพำหนะ กลับมำแสดงผลบนจอเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของส�ำนักงำนหรือศูนย์ควบคุม 

และประมวลผลต�ำแหน่งแสดงบนแผนที ่เพือ่บอกต�ำแหน่งและสถำนภำพของยำนพำหนะบนแผนท่ีด้วยสัญลักษณ์ รปูภำพ

ต่ำงๆ ท่ีสำมำรถก�ำหนดข้ึนได้เองตำมกลุ่ม หรือหมวดหมู่ของยำนพำหนะ แสดงต�ำแหน่งปัจจุบัน และประวัติกำรเดินทำง

ของยำนพำหนะบนแผนท่ีควำมละเอียดสูง เพื่อช่วยให้ง่ำยและรวดเร็วในกำรตัดสินใจ โดยสัญลักษณ์ของยำนพำหนะจะ

เคลื่อนที่ไปบนแผนที่ ตำมจุดต่ำงๆ ในเขตบริกำร หรือเส้นทำงกำรเดินรถที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมถึงบอก ชื่อและหมำยเลขยำน

พำหนะ ทิศทำง ควำมเร็ว วันและเวลำ สถำนะรถจอด/วิ่ง ติดเครื่อง/ดับเครื่องยนต์ ระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงในถัง รำยละเอียด

ต่ำงๆ รวมถึงมีกำรแจ้งเตือน Alarm เม่ือยำนพำหนะมีเหตุกำรณ์ท่ีผิดปกติ จำกเง่ือนไขท่ีต้ังเอำไว้ เช่น ขับรถควำมเร็วเกิน

ก�ำหนด เข้ำ/ออกสถำนที่ท่ีก�ำหนด ออกนอกเส้นทำง ออกนอกพื้นท่ี เข้ำเขตหวงห้ำม กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขโมยน�้ำมัน 

อณุหภมิูผดิปกติ(ในรถประเภทตู้แช่เย็น) ปิด/เปิด ประตูรถ เป็นต้น โปรแกรมจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือนพร้อมเสยีง (Alarm) 

ปรำกฎขึ้นที่ศูนย์ควบคุม ท�ำให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ควบคุมสำมำรถตอบสนอง และแก้ไขสิ่งผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันเวลำ
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 ในกำรบอกต�ำแหน่งยำนพำหนะท่ีถูกต้องแม่นย�ำนั้น จ�ำเป็นต้องอำศัยกำรท�ำงำนของดำวเทียมระบบ GPS ซึ่งมี

ทั้งหมด 24 ดวง ล้อมรอบโลก โดยมีควำมถูกต้องแม่นย�ำของต�ำแหน่งพิกัดโดยเฉลี่ยอยู่ภำยในรัศมี 10-20 เมตร

 ระบบติดตำมต�ำแหน่งยำนพำหนะอัตโนมัติด้วยดำวเทียม สำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัเจ้ำหน้ำทีท่ี่ศูนย์ควบคมุ 

และสำมำรถสั่งกำร ติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ โดยสำมำรถทรำบต�ำแหน่งและตรวจสอบรำยละเอียดของยำนพำหนะทุก

คัน รวมทั้งสำมำรถช่วยในกำรตัดสินใจ เพื่อสั่งกำรให้ยำนพำหนะที่อยู่ใกล้ลูกค้ำมำกที่สุด เข้ำพบลูกค้ำ ซึ่งจะช่วยประหยัด

เวลำ ในกำรท�ำงำนได้ ช่วยบริหำรเวลำและประสิทธิภำพของงำนขนส่งและงำนบริกำร รวมถึงกำรประหยัดต้นทุนโดยรวม

ได้

 กำรแสดงข้อมูลต�ำแหน่งยำนพำหนะเอื้ออ�ำนวยให้ผู้ขับขี่สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับศูนย์ควบคุม โดยทำงศูนย์ จะสั่ง

กำรผูขั้บข่ีไปยงัจดุหมำยทีต้่องกำรในระหว่ำงเส้นทำง ซ่ึงท�ำให้ระบบกำรขนส่งท�ำงำนอย่ำงมปีระสิทธิภำพมำกข้ึน ลดค่ำใช้

จ่ำย และเกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับผู้ใช้บริกำรได้ในขณะเดียวกัน

 ระบบควบคุมการขนส่ง, วิเคราะห์รายงานสรุปผล, ควบคุมต้นทุนเชิงลึก (Fleet Management)

 นอกจำกกำรติดตำมยำนพำหนะแบบ Real-Time แล้ว ท่ำนยังสำมำรถดูประวติักำรเดินรถของรถแต่ละคัน ทีผ่่ำนมำ

ได้ในโหมด Off-Line ซึง่มีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรวเิครำะห์ประสทิธิภำพ รำยงำนสรปุผลกำรปฎิบัติงำน KPI และวเิครำะห์

ต้นทุนเชิงลึก ท�ำให้เรำสำมำรถ ควบคุมระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบ ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว แม่นย�ำ พร้อมสรุป

ข้อมูล หำสำเหตุควำมผิดปกติของระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบ ที่มีปัญหำท�ำให้ต้นทุนสูงกว่ำที่ประมำณกำรไว้ โดยระบบของ

เรำนัน้ไม่ได้มุ่งเน้นไปทีก่ำรควบคมุคนขับรถเพยีงอย่ำงเดียว แต่เรำมุง่เน้นท้ังระบบต้ังแต่กำรขนสินค้ำ ตรวจนบัสนิค้ำ ตรวจ

สอบควำมถูกต้องของกำรเตรียมเอกสำร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมผิดพลำด ท�ำให้ต้องเดินทำงมำกกว่ำ  1 ครั้ง ช่วยลดกำร

สูญเสียเวลำ สูญเสียน�้ำมัน ค่ำเส่ือมสึกหรอรถ ถูกลูกค้ำต่อว่ำ ปัญหำต่ำงๆได้แก่ กำรออกนอกเส้นทำง กำรออกนอกพื้นที่ 

หรอื ไม่เข้ำพืน้ท่ีตำมเวลำทีก่�ำหนด กำรเข้ำเขตหวงห้ำมนอกเวลำงำนทีก่�ำหนด กำรจอดรถเกนิเวลำทีก่�ำหนด  ส่งของไม่ครบ

ท�ำให้ต้องเดินทำงมำกกว่ำ 1 เที่ยว เขียนชื่อที่อยู่ลูกค้ำในเอกสำรผิดท�ำให้ต้องเดินทำง 2 เที่ยว กำรไม่รู้เส้นทำง ท�ำให้ขับรถ

หลงทำงวนไปวนมำ กำรไปถึงที่หมำยทันไม่ทันเวลำ ติดเครื่องยนต์เปิดแอร์นอน กำรทุจริตเอำทรัพย์สินบริษัทไปขำย ฯลฯ

 เรำสำมำรถควบคุมต้นทุน และลดปัญหำเหล่ำนี้ได้โดยใช้รำยงำนกำรเดินทำง เพื่อกำรวิเครำะห์กำรจัดกำร บริหำร

ประสิทธิภำพในระบบขนส่ง เชื่อมโยงกับระบบ KPI เพื่อให้พนักงำนที่ดีมีก�ำลังใจในกำรท�ำงำน หมดปัญหำเรื่องพนักงำน

ท�ำดี แต่นำยไม่รู้ หรือ ปัญหำที่ว่ำพนักงำนใหม่ท�ำดีเกินหน้ำเกินตำพนักงำนเก่ำ ท�ำให้โดนพนักงำนเก่ำกลั่นแกล้ง ท�ำให้ต้อง

ปฎิบติัตำมคนหมู่มำก เนือ่งจำกเหตุผลว่ำ “ท�าดีไปท�าไม เมือ่ไม่มใีครรู ้เงินเดือนกเ็ท่าเดิม แถมยงัเป็นทีร่งัเกยีจของเพ่ือนร่วม

งานอีกต่างหาก”

 นอกจำกนี้ BG-FLEET ยังสำมำรถสร้ำง จุดต�าแหน่ง (Way Points) พร้อมชื่อสถานที่ และค�าอธิบาย (Way Points 

Description), ลายเส้น (Line) และ เขตพ้ืนที่ (Zone,Area,Polygon)  ซ้อนลงบนแผนที่ได้ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน ซ่ึงจะมี

ประโยชน์อย่ำงมำกในกำรท�ำฐำนข้อมูลลูกค้ำ เพื่อเก็บข้อมูลต�ำแหน่งไว้ใช้งำนท้ังฝ่ำยขนส่ง และฝ่ำยกำรตลำด โปรแกรม

สนบัสนนุทัง้กำรสร้ำงต�ำแหน่งในโหมด อตัโนมติั และโหมด Manual และยงัสำมำรถสร้ำงลำยเส้นทำง (line) หรอืเขตพืน้ท่ี 

(polygon) บนแผนที่ โดยสำมำรถค้นหำต�ำแหน่งของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นใหม่ บนแผนที่ได้อีกด้วย

 ส�ำหรับเครื่องมือต่ำงๆในกำรใช้ประโยชน์จำกแผนท่ีน้ัน BG-FLEET ก็ได้จัดหำเครื่องมือไว้ให้อย่ำงเพียบพร้อม 

อำทิ เช่น เครื่องมือวัดระยะทำงและพื้นที่, เครื่องมือ Pan / Zoom, เครื่องมือกำรดูข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ วงโคจร และควำม

เข้ม สัญญำนของดำวเทียม GPS, รวมถึงข้อมูลในกำรค้นหำสถำนที่ต่ำงๆ และน�ำมำแสดงผลต�ำแหน่งบนแผนที่



4

บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ากัด (ฺBANGKOK GUIDE) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล E-mail : support@bangkokguide.co.th

1276,1278 ซ.อ่อนนุช 34/1  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   โทรศัพท์. (66) 02311-1439, 02311-6840 , 02311-7287   โทรสาร 02311-9258

คุณสมบัติของโปรแกรม ที่ท�าให้เราเหนือกว่าระบบอื่น
• ระบบติดตำมยำนพำหนะทั่ว ประเทศผ่ำนดำวเทียม GPS โดยส่งข้อมูลผ่ำนระบบ GPRS แบบ Real Time ตลอด 24 ชม.

• รู้ทุกเส้น ทำงที่รถไปมำ รวมถึง วัน เวลำ ควำมเร็ว ทิศทำง ระยะทำงทั้งหมด สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังได้เป็นเวลำ 1 ปี และข้อมูลที่เก็บบันทึก มำนั้นมี

ควำมละเอยีดสงูกว่ำระบบอืน่ 100 เท่ำตัว ท�ำให้สำมำรถสรปุได้ระยะทำงทีว่ิง่ไปทัง้หมด ใกล้เคียงควำมเป็นจรงิมำกท่ีสุด (ต่ำงจำกระบบ GPS ยีห้่ออืน่ๆ 

ที่รถวิ่งไปแล้ว 1,000 km. แต่กลับรำยงำนมำแค่ 300 km. เป็นจุดที่ผู้ตัดสินใจจะใช้งำนต้องพึงระวังให้มำก เนื่องจำกกว่ำจะรู้ก็สำยเกินไป อำจถูกผู้ขำย

ยี่ห้ออื่นบิดเบือนควำมจริงในข้อนี้)

• จอดแวะส่งของก่ีแห่ง ทีไ่หนบ้ำง แต่ละท่ีใช้เวลำเท่ำไร มีประสทิธิภำพหรอืไม่ พร้อมสรปุข้อมลู ควำมผดิปกติ ของกำรเดินทำง เช่น กำรออกนอกเส้นทำง 

กำรออกนอกพืน้ที ่หรอื กำรเข้ำเขตหวงห้ำมนอกเวลำงำนท่ีก�ำหนด กำรจอดยำนพำหนะเกนิเวลำท่ีก�ำหนด กำรไปถงึทีห่มำยทนัเวลำหรอืไม่ เวลำทีส่ตำร์ท 

และดับเครือ่งยนต์ ระยะทำงทัง้หมดทีไ่ด้ไปมำ ควำมเรว็เกนิก�ำหนด ควำมเรว็สูงสดุ (Max Speed) ในกำรเดินทำงครัง้นัน้ และลกูเล่นอืน่ๆ อกีมำกมำย

• แผนท่ี กรงุเทพฯ+ปรมิณฑล และ ประเทศไทย มีควำมละเอยีดสูง ส�ำรวจข้อมูลใหม่ล่ำสดุอยูเ่สมอ อพัเดทแผนท่ีทุกปี สำมำรถ ใช้แผนทีร่่วมกบั Google 

Maps หรือ Wigimapia Maps ได้ ในกรณีที่ท่ำนต้องกำรดูแผนที่แบบภำพถ่ำยทำงอำกำศ (โดยบริษัท เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์แผนที่ และส�ำรวจจัดท�ำแผนที่

เอง โดยไม่ต้องพึ่ง Google Maps อย่ำงเดียว ท�ำให้หมดปัญหำเรื่องควำมเร็วอินเตอร์เน็ตช้ำ, โหลดแผนที่ Google ได้บ้ำงไม่ได้บ้ำง, ใช้งำนติดๆขัดๆอยู่

บ่อยครั้ง, แผนที่ไม่ละเอียดหรือล้ำสมัย, และที่ส�ำคัญคือไม่ต้องเอำข้อมูลส�ำคัญของบริษัท ไปฝำกไว้กับเว็ปของ Google หรือของคนอื่นๆ)

• ติดตำม ค้นหำ แสดงต�ำแหน่งรถ ได้หลำยคนั พร้อมๆกนั ทุกๆ 15 วนิำที โดยระบุชือ่คนขบัหรอืทะเบยีนรถ สำมำรถทรำบถงึพฤติกรรมกำรใช้รถของพนกังำน

เป็นรำยบคุคล ไม่พลำดกำรติดตำมทกุๆพฤติกรรมกำรใช้รถ แก้ไขปัญหำได้ทันท่วงท่ี กรณเีกดิควำมผดิปกติ,อูง้ำน,ทุจรติในทรพัย์สนิ หรอื อบุติัเหตุ

• มีตัวตรวจจับระดับน�้ำมันในถัง (Fuel Sensor) เพื่อป้องกันกำรทุจริต แอบขโมยน�้ำมันรถไปขำย รู้ถึงสถำนที่ และ ยี่ห้อปั๊มน�้ำมันที่ไปเติม เวลำที่ใช้ใน

กำรเติมน�้ำมัน ปริมำณน�้ำมันที่เติม ระดับน�้ำมันทั้งก่อนเติมและหลังเติม ไม่สำมำรถโกงบิลน�้ำมัน หรือ แอบขโมยน�้ำมันไปขำยได้

• สำมำรถตรวจสอบสถำนะของ เครือ่งยนต์ได้ว่ำ ติดหรอืดับเครือ่งยนต์ เพือ่ป้องกนักำรจอดรถ/หยดุพกัรถ/จอดรถเปิดแอร์นอน ท่ีนำนเกนิควร ซึง่เป็นกำร

สิ้นเปลืองน�้ำมันและเวลำ

• สำมำรถแสดงอัตรำควำมเร็ว ของรถ หรือตรวจสอบกำรใช้อัตรำควำมเร็วที่ก่อให้เกิดกำรสิ้นเปลืองน�้ำมัน

• สำมำรถเพิม่สัญลกัษณ์/สถำนท่ีท่ีส�ำคญับนแผนท่ี เพือ่ก�ำหนดเส้นทำง หรอื ขอบเขตกำรเดนิรถ เพือ่ป้องกนักำรขับรถออกนอกเส้นทำงหรอืพืน้ท่ีทีก่�ำหนดไว้

• มีระบบแจ้งเตือนอตัโนมติัด้วยเสยีง เตือนกำรเข้ำ/ออกสถำนที ่เตือนกำรออกนอกเส้นทำง เตือนกำรออกนอกพืน้ที ่เตือนควำมเรว็เกนิก�ำหนด เตือนกำร

จอดนำน ฯลฯ

• สำมำรถต้ังโปรแกรมกำรแจ้งเตือนได้ โดยเพิ่มเงื่อนไขต่ำงๆ ได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน พร้อมๆ กัน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจจับ ส่ิงผิดปกติแทนคน 

ประหยัดเวลำของผู้ใช้งำน

• ติดตำมยำนพำหนะทุกคันผ่ำนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้จำกที่ท�ำงำน/ที่บ้ำนผ่ำนอินเตอร์เน็ต ได้พร้อมๆกัน หลำย User (ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน Login ในกำร

ใช้งำน ซึ่งเหนือกว่ำระบบอื่นๆ) หรือจะดูผ่ำนโทรศัพท์มือถือได้ ทุกเครื่อง ทุกระบบ รวมทั้ง เครื่อง Apple,iPhone,iPad,Android เพิ่มควำมสะดวกใน

กำรใช้งำนนอกสถำนที่

• สำมำรถบรหิำรจดักำรระบบขน ส่งให้มีประสิทธิภำพสูงสุด สำมำรถแนะน�ำเส้นทำงกำรวิง่ของรถ บอกเส้นทำงกำรวิง่ เพือ่ให้รถไปถงึยงัท่ีหมำยอตัโนมติั 

โดยแนะน�ำเส้นทำงให้อย่ำงน้อย 3 เส้นทำง ให้ผู้ใช้งำนเลือกตำมควำมต้องกำร โดยบอกรำยละเอียดถึงกำรเลี้ยวซ้ำย-ขวำ ที่ไหน และจะใช้เวลำเท่ำไร 

โดยมีข้อมูลกำรจรำจรบอกอีกด้วย

• สำมำรถทรำบถึงกำรเกิด อุบัติเหตุ รถสูญหำย ได้ทันท่วงที่ ท�ำให้ลดกำรสูญเสียได้

• พนักงำนขับรถไม่สำมำรถปกปิดพฤติกรรมกำรทุจริตต่ำงๆ ในกำรปฎิบัติงำน อันก่อให้เกิดผลเสียแก่บริษัทได้

• พนักงำนขำย (Salesman) ไม่สำมำรถปกปิดพฤติกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับบริษัทได้

• สำมำรถใช้เป็นระบบประเมิน ผลกำรปฎิบัติหน้ำท่ีของพนกังำนขำย, พนกังำนขบัรถ ช่วยให้บรหิำรงำน HR (Human Resource) เป็นเรือ่งง่ำย และเป็นธรรมมำกข้ึน

• สำมำรถน�ำข้อมูลกำรวิง่รถ ของพนกังำนขำย (Salesman) มำต่อยอดในกำรวำงแผนกำรตลำดเชงิรกุได้ คุณสมบติันีเ้ป็นจุดแขง็ ซึง่ระบบติดตำมรถท่ัวไป

ไม่สำมำรถท�ำได้ ท�ำให้ระบบของเรำเหมำะส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรมำกกว่ำระบบติดตำมรถธรรมดำ เนื่องจำกน�ำข้อมูลมำใช้วิเครำะห์ในเชิงผู้บริหำร เพื่อ

เพิ่มผลก�ำไร ลดต้นทุน และ ปรับปรุง/วำงแผนกลยุทธ์ของบริษัท

• สำมำรถสั่งดับเครื่องยนต์ โดยใช้โทรศัพท์มือถือได้ ใช้ในกรณีรถถูกโจรกรรม

• ระบบเดียวที่เรำกล้ำ รับประกัน ที่สำมำรถดูข้อมูลได้ทันทีและย้อนหลังแบบละเอียดระดับวินำทีได้ และสำมำรถติดตำมรถได้ แม้ว่ำรถจะอยู่ในจุดอับ

สัญญำณ GPRS ก็ตำม

• หมดปัญหำกับรำยงำนในรูปแบบ ของตำรำงที่ยำกต่อกำรอ่ำน และระบบกรำฟควำมเร็วที่ยำกต่อกำรตีควำมหมำย เพรำะระบบของเรำ คือ Interactive 

Graphic Virtual Information System ท�ำให้ท่ำนใช้เวลำน้อยที่สุด ในกำรสรุปข้อมูลที่ท่ำนต้องกำร มีควำมยืดหยุ่น ในกำรใช้งำนสูง สำมำรถ share ฐำน

ข้อมูลกับโปรแกรมอื่นได้ง่ำย สำมำรถตอบค�ำถำมได้เกือบทุกประเภทของกำรเดินทำง และพฤติกรรมของคนขับรถ

ระบบรายงานทุกรูปแบบมุ่ง เน้นไปที่การบริหารการลดต้นทุน, การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงลึก, การวางแผนการตลาด, การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์, การปรับปรุงรูปแบบการจัดการ ของกิจการโดยรวม ไม่ใช่แค่การจับผิดคนขับรถแบบธรรม

ดาๆ จึงท�าให้ระบบของเราเป็นระบบที่เหนือกว่าระบบติดตามรถทั่วๆไป คุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว
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แถบเครื่องมือระบบน�าร่องยานพาหนะ

โปรแกรม BG-FLEET Management
กำรท�ำงำนของ BG-FLEET นั้นแบ่งออกเป็น 3 แบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะกำรใช้งำน คือ

1. ท�ำงำนเป็น ระบบติดตามและบอกต�าแหน่งยานพาหนะอัตโนมัติ (Real-Time Vehicle Tracking System)

2. ท�ำงำนเป็น ระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขนส่งด้วยรายงาน (Report)

3. ท�ำงำนเป็น ระบบน�าร่องยานพาหนะ (Car Navigation)

แถบเครื่องมือการใช้แผนที่พื้นฐาน

Map Display Area
Status Bar & Information Bar & Instruction Bar

Scale Bar & Distance Bar มาตราส่วนแผนที่ และ แถบบอกระยะทาง

เครื่องมือการวัดระยะทางและพื้นที่

เครื่องมือการวาดข้อมูลเพิ่มลงบนแผนที่

เครื่องมือดูข้อมูลต่างๆบนแผนที่

เครื่องมือค้นหาชื่อสถานที่ต่างๆบนแผนที่

เครื่องมือดูพิกัดภูมิศาสตร์บนแผนที่

เครื่องมือสร้างรายงานต่างๆ ของระบบติดตามยานพาหนะ

เครื่องมือการตั้งค่าต่างๆ ของระบบติดตามยานพาหนะ

เครื่องมือ

คัดลอกแผนที่

เครื่องมือพิมพ์แผนที่
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การใช้งานโปรแกรมแผนที่ ขั้นพื้นฐาน (Basic Map Functions)

การเลื่อนแผนที่ (Pan Map)  (Shortcut คือ Alt+Arrow Key หรือ ปุ่ม Alt ตำมด้วยปุ่มลูกศร)

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนแผนที่ค้ำงเอำไว้ แล้วลำกเมำส์ไปตำมทิศทำงที่ต้องกำร แล้วปล่อยเมำส์ปุ่มซ้ำย

การซูมแผนที่ (Zoom Map)

- ซูมเข้า (Zoom In)  (Shortcut คือ ปุ่ม F5 หรือ ปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อซูมละเอียด) หรือ (เมำส์ wheel up หรือ Ctrl+wheel up เพื่อซูมละเอียด)

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนแผนที่ค้ำงเอำไว้ แล้วลำกเมำส์จำก ซ้ำยไปขวำ บนลงล่ำง ตำมพื้นที่ที่ต้องกำร แล้วปล่อยเมำส์ปุ่มซ้ำย

- ซูมออก (Zoom Out)  (Shortcut คือ ปุ่ม F6 หรือ ปุ่ม Ctrl+F6 เพื่อซูมละเอียด) หรือ (เมำส์ wheel down หรือ Ctrl+wheel down)

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนแผนที่

- ซูมดูพื้นที่ทั้งหมด (Zoom Extent)  (Shortcut คือ ปุ่ม F4)

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป  เพียงครั้งเดียว

ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลำเรำต้องกำรดูภำพรวมของแผนที่ทั้งหมด และเพื่อให้ง่ำยในกำรเลือกพื้นที่ในกำรซูมเข้ำ (Zoom In)

การดูคีย์แผนที่รวม (Navigate Key Map) 

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป  เพื่อแสดงหน้ำต่ำง

คีย์แผนที่รวม (Navigate Key Map) ดังรูป แล้วใช้เมำส์คลิ๊ก หรือ

ลำกสี่เหลี่ยม สีน�้ำเงินซึ่งเป็นตัวบอกขอบเขตพื้นที่ของแผนที่ใน

หน้ำจอภำพ เพื่อช่วยให้เกิดควำมรวดเร็วในกำร Pan/Zoom

ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลำเรำต้องกำรดูภำพรวมของแผนที่ทั้งหมด 

เพื่อให้ง่ำยในกำรเลือกพื้นที่ที่ต้องกำรโดยประหยัดเวลำในกำร Pan/Zoom

การย้อนกลับไปดูพื้นที่ที่ผ่านมา (Previous View)  (Shortcut คือ ปุ่ม F7)

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป  เพื่อย้อนกลับไปแสดงขอบเขตในกำร Pan/Zoom แผนที่ที่ผ่ำนมำ

ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลำเรำต้องกำรดูแผนที่บริเวณพื้นที่เดิมที่เคยผ่ำนมำ โดยไม่ต้องท�ำกำร Pan/Zoom ใหม่อีกครั้ง

การเดินหน้าไปดูพื้นที่ที่ผ่านมา (Forword View)  (Shortcut คือ ปุ่ม F8)

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป  เพื่อเดินหน้ำกลับไปแสดงขอบเขตในกำร Pan/Zoom แผนที่ที่ผ่ำนมำ

ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลำเรำต้องกำรดูแผนที่บริเวณพื้นที่เดิมที่เคยผ่ำนมำ โดยไม่ต้องท�ำกำร Pan/Zoom ใหม่อีกครั้ง

การเปลี่ยนแผนที่ (MAP)
วิธีใช้ : 

เลือกที่เมนูแรก(ดังรูป) หรือ คลิ๊กเมำส์ปุ่มขวำบนแผนที่จะปรำกฎ pop up 

เมนูขึ้นมำ ให้เลือกทีเมนูแผนที่ (MAP) และเลือกแผนที่ที่ต้องกำร (รำยกำร

แผนที่ที่ปรำกฎอยู่อำจแตกต่ำงจำกในรูป ขึ้นอยู่กับว่ำในเครื่องนั้นได้มีกำร

ติดตั้งแผนที่ใดลงไป)

ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลำเรำต้องกำรดูแผนที่ตำมควำมละเอียดที่เรำต้องกำร 

เช่น ถ้ำต้องกำรดูแผนที่ กทม. ควำมละเอียดสูง ให้เลือกดังรูป
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การใช้เครื่องมือวัดระยะทางและวัดพื้นที่ (Ruler Tool) 

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป  แล้วเลือกเมนูเครื่องมือวัดระยะทำงหรือ

พื้นที่ ตำมต้องกำร ดังรูป

- การวัดระยะทาง (Distance Calculate)

วิธีใช้ : เลือกเมนูเครื่องมือวัดระยะทำง (Distance Calculate) แล้วคลิ๊กซ้ำยบนแผนที่เพื่อวัด

ระยะทำง คลิ๊กขวำ 1 ครั้ง เพื่อสิ้นสุดกำรวัด ถ้ำคลิ๊กผิดให้กดปุ่ม ESC เพื่อย้อนกลับทีละ 1 

ครั้ง ตัวเลขบอกระยะทำงจะแสดงอยู่บนแผนที่และบนแถบสถำนะที่อยู่ด้ำนล่ำงของ 

หน้ำต่ำงแผนที่หลัก

- การวัดพื้นที่ (Area Calculate)

วิธีใช้ : เลือกเมนูเครื่องมือวัดพื้นที่ (Area Calculate) แล้วคลิ๊กซ้ำยบนแผนที่เพื่อวัดพื้นที่ คลิ๊กขวำ 1 ครั้ง เพื่อสิ้นสุดกำรวัด ถ้ำคลิ๊กผิดให้กด

ปุ่ม ESC เพื่อย้อนกลับทีละ 1 ครั้ง ตัวเลขบอกพื้นที่จะแสดงอยู่บนแผนที่และบนแถบสถำนะที่อยู่ ด้ำนล่ำงของหน้ำต่ำงแผนที่หลัก

- การใช้วัดระยะทางระหว่างจุด Tracking Point 2 จุด (Distance Between 2 Tracking Points)











วิธีใช้ : เลือกเมนู Distance Between 2 

Tracking Points แล้ว คลิ๊กปุ่ม  

ของจุดต้นทำง (Point 1) แล้ว เลือกจุด 

Tracking Point (จุดสีน�้ำเงิน) บนแผนที่ 

(ที่ต้องกำรให้เป็นจุดต้นทำง) จำกนั้น 

ให้คลิ๊กปุ่ม  ของจุดปลำยทำง 

(Point 2) แล้ว เลือกจุด Tracking 

Point (จุดสีน�้ำเงิน) บนแผนที่ (ที่ต้องกำร

ให้เป็นจุดปลำยทำง) เสร็จแล้ว กดปุ่ม 

Calculate Distance โปรแกรมก็จะ

ค�ำนวณเวลำที่ใช้และระยะทำงระหว่ำง 2 

จุดนี้ให้โดยอัตโนมัติ

การเพิ่มข้อมูลลงบนแผนที่ โดยใช้เครื่องมือ 
 ข้อมูลที่สำมำรถเพิ่มลงบนแผนที่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. ข้อมูล จุดต�ำแหน่ง Way Point (Point Data) แนะน�าว่าส�าคัญมากส�าหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าระบบติดตามทั่วไป

 2. ข้อมูล ลำยเส้น Route Path (Line Data)

 3. ข้อมูล เขตพื้นที่ Zone Area (Polygon Data)

ข้อมูลทุกประเภทสำมำรถก�ำหนดชือ่ได้ และสำมำรถเปลีย่นแปลง แก้ไข ค้นหำ รวมถงึกำรใช้ข้อมูลในกำรวเิครำะห์ กำรเดิน

ทำง ตั้งเตือนกำรเข้ำ/ออก สถำนที่ ตรวจจับกำรเดินรถออกนอกเส้นทำง ตรวจจับกำรเดินรถออกนอกพื้นที่ หรือ กำรเข้ำเขต

พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญำต หรือนอกเวลำกำรปฏิบัติงำนที่ก�ำหนดไว้

1. ข้อมูล จุดต�าแหน่ง Way Point (Point Data)

- Auto Add Way Point by GPS เป็นกำรใส่จุดต�ำแหน่ง

way point โดยจะน�ำต�ำแหน่งที่ได้จำก GPS Receiver

ในขณะนั้นเป็นจุดอ้ำงอิง
- ค้นหาจุดต�าแหน่ง ใช้ในกำรค้นหำจุดต�ำแหน่ง Way Point ที่ต้องกำร

- Distance Between Way Points ใช้หำระยะทำงระหว่ำง Way Point 2 จุด

- Show / Hide Way Point Label ใช้ในกำรแสดง หรือ ซ่อน ชื่อของ Way Point ในกำร

แสดงผลบนแผนที่
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- ลบ จุดต�าแหน่งทั้งหมด (Clear All Way Point) ใช้ในกำรลบ จุดต�ำแหน่ง Way Point ทั้งหมดที่อยู่บนแผนที่

- โหลดข้อมูลจุดต�าแหน่งจากไฟล์ (Load Way Point From File) ใช้ในกำรโหลดจุดต�ำแหน่ง Way Point ทั้งหมดจำกไฟล์

- บันทึกข้อมูลจุดต�าแหน่งไปยังไฟล์ (Save Way Point To File) ใช้บันทึกจุดต�ำแหน่ง Way Point ทั้งหมดลงเป็นไฟล์

***  ใช้เครื่องมือ  คลิ๊กบนสัญลักษณ์ Way Point เพื่อใช้ในกำรดูข้อมูลจุดต�ำแหน่ง Way Point

- เพิ่ม จุดต�าแหน่ง (Manual Add Way Point) ใช้ในกำรใส่จุดต�ำแหน่ง Way 

Point โดยสำมำรถเลือกต�ำแหน่งที่ต้องกำรบนแผนที่ได้ รวมทั้งสำมำรถใส่ ชื่อ, 

รูปร่ำงสัญลักษณ์ , ขนำด , สี , ชนิดตัวอักษร (Font), สีพื้นตัวอักษร,  ข้อมูลค�ำ

บรรยำย (Description) และ เชื่อมโยง (link) ไปยังไฟล์ เอกสำรต่ำงๆ ได้ เช่น 

Word, Excel, รูปภำพ, หรือ URL Web Link ได้ตำมต้องกำร
วิธีใช้ : เลือกเมนู เพิ่ม จุดต�าแหน่ง (Manul Add Way Point) แล้วคลิ๊กซ้ำยบนแผนที่ ณ 

ต�ำแหน่งที่ต้องกำร จะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำดังรูป

 Name : ให้ตั้งชื่อจุดต�ำแหน่งที่เรำต้องกำร (ไม่เกิน 60 ตัวอักษร)

 Symbol : ให้เลือกรูปสัญลักษณ์จุดต�ำแหน่งที่เรำต้องกำร

 Size : ให้ระบุขนำดรูปสัญลักษณ์จุดต�ำแหน่งที่เรำต้องกำร (pixels)

 Color : ให้เลือกสีรูปสัญลักษณ์จุดต�ำแหน่งที่เรำต้องกำร

  ใช้ส�ำหรับ Import รูปสัญลักษณ์ที่เป็นไฟล์ภำพเพิ่มเติมจำกที่มีอยู่ได้

 Label Style : ให้ก�ำหนดลักษณะตัวอักษรของชื่อจุดต�ำแหน่งได้ตำมต้องกำร

 Label Background Color : ให้ก�ำหนดสีพื้นของตัวอักษรของชื่อจุดต�ำแหน่ง

 Description : ให้ระบุข้อมูลอื่นๆได้ตำมต้องกำร

 File Link : ให้ระบุข้อมูลเชื่อมโยง (link) ไปยังไฟล์ เอกสำรต่ำงๆ ได้ เช่น Word, Excel, รูปภำพ, หรือ URL Web Link ได้ตำม

ต้องกำร

- แก้ไข จุดต�าแหน่ง (Modify Way Point) ใช้ในกำรแก้ไข ชื่อ และลักษณะคุณสมบัติ ของจุดต�ำแหน่ง Way Point

- ย้าย จุดต�าแหน่ง (Move Way Point) ใช้ในกำรย้ำยต�ำแหน่งของจุดต�ำแหน่ง Way Point ที่เรำต้องกำร

- ลบ จุดต�าแหน่ง (Delete Way Point) ใช้ในกำรลบ จุดต�ำแหน่ง Way Point ที่เรำต้องกำร

- จัดการเกี่ยวกับสัญลักษณ์ (Customize Symbol) ใช้ในกำรน�ำเข้ำสัญลักษณ์ที่ต้องกำร เป็นไฟล์ ภำพ (*.BMP) ขนำดไม่

เกิน 100 x 100 pixels เช่น น�ำเข้ำโลโก้ของ บริษัท ภำพไอคอนต่ำงๆ ให้มีสีสันสวยงำมบนแผนที่

ตัวอย่ำง กำรเพิ่มจุดต�ำแหน่ง ลงบนแผนที่
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2. ข้อมูล ลายเส้น Route Path (Line Data)
- ค้นหา เส้นทาง (Go to Route Path) ใช้ในกำร

ค้นหำต�ำแหน่งลำยเส้น Route Path ที่ต้องกำร

- เพิ่ม เส้นทาง (Add a new Route Path) ใช้ในกำร

วำดลำยเส้น Route Path บนแผนที่ โดยสำมำรถ

ก�ำหนด ชื่อ , รูปแบบลำยเส้น , ขนำด และ สี ได้ตำมต้องกำร

วิธีใช้ : เลือกเมนู เพิ่ม เส้นทาง (Add a new Route Path) แล้วคลิ๊กซ้ำยบนแผนที่ ณ 

ต�ำแหน่งที่ต้องกำร เพื่อวำดเส้น Route Path บนแผนที่ คลิ๊กซ้ำยไปยังจุดถัดไปเรื่อยๆ 

และ ดับเบิ้ลคลิ๊กซ้ำยเพื่อสิ้นสุดกำรวำดเส้น Route Path จะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำดังรูป

 Name : ให้ตั้งชื่อจุดเส้นทำงที่เรำต้องกำร

 (ไม่เกิน 60 ตัวอักษร)

 Style : ให้เลือกรูปแบบเส้นที่เรำต้องกำร

 Size : ให้ระบุขนำดเส้นที่เรำต้องกำร (pixels)

 Color : ให้ระบุสีของเส้นที่เรำต้องกำร

- แก้ไข ต�าแหน่ง เส้นทาง (Modify Route Path) ใช้ในกำรแก้ไข ต�ำแหน่ง มุมเอียง รูปร่ำง ของเส้นทำง Route Path

- แก้ไข รูปแบบ เส้นทาง (Modify Route Path Attribute) ใช้ในกำรแก้ไข ชื่อ และลักษณะคุณสมบัติของเส้นทำง

- ลบ เส้นทาง (Delete Route Path) ใช้ในกำรลบ เส้นทำง Route Path

- ลบ เส้นทาง ทั้งหมด (Clear All Route Path) ใช้ในกำรลบ เส้นทำง Route Path ทั้งหมดที่อยู่บนแผนที่

- โหลดข้อมูลเส้นทางจากไฟล์ (Load Route Path From File) ใช้ในกำรโหลด เส้นทำง Route Path ทั้งหมดจำกไฟล์

- บันทึกข้อมูลเส้นทางไปยังไฟล์ (Save Route Path To File ใช้ในกำรบันทึก เส้นทำง Route Path ทั้งหมดลงเป็นไฟล์

***  ใช้เครื่องมือ  เลื่อนเมำส์ชี้ไปที่ ลำยเส้น Route Path เพื่อแสดงชื่อและระยะทำงของเส้น Route Path

3. ข้อมูล เขตพื้นที่ Zone Area (Polygon Data)
- ค้นหา เขตพื้นที่ (Go to Zone Area) ใช้ในกำรหำ

ต�ำแหน่งเขตพื้นที่ Zone Area ที่ต้องกำร

- เพิ่ม เขตพื้นที่ (Add a new Zone Area) ใช้ในกำร

วำดเขตพื้นที่ Zone Area บนแผนที่ โดยสำมำรถ

ก�ำหนด ชื่อ , รูปแบบลำยเส้น , ขนำด , สี และ Pattern ได้ตำมต้องกำร

วิธีใช้ : เลือกเมนู เพิ่ม เขตพื้นที่ (Add a new Zone Area) แล้วคลิ๊กซ้ำยบนแผนที่ ณ 

ต�ำแหน่งที่ต้องกำร เพื่อวำดเส้น Zone Area บนแผนที่ คลิ๊กซ้ำยไปยังจุดถัดไปเรื่อยๆ 

และ ดับเบิ้ลคลิ๊กซ้ำยเพื่อสิ้นสุดกำรวำดเส้น Zone Area จะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำดังรูป
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 Name : ให้ตั้งชื่อเขตพื้นที่ ที่เรำต้องกำร

 (ไม่เกิน 60 ตัวอักษร)

 Edge Style : ให้เลือกรูปแบบเส้นขอบ

 Egde Size : ให้ระบุขนำดเส้นขอบ (pixels)

 Egde Color : ให้เลือกสีเส้นขอบที่เรำต้องกำร

 Fill Style : ให้เลือกรูปแบบเขตพื้นที่ ที่เรำต้องกำร

 Fill Color : ให้เลือกสีเขตพื้นที่ ที่เรำต้องกำร

- แก้ไข ต�าแหน่ง เขตพื้นที่ (Modify Zone Area) ใช้ในกำรแก้ไข ต�ำแหน่ง มุมเอียง รูปร่ำง ของเขตพื้นที่ Zone Area

- แก้ไข รูปแบบ เขตพื้นที่ (Modify Zone Area Attribute) ใช้ในกำรแก้ไข ชื่อ และลักษณะคุณสมบัติของเขตพื้นที่

- ลบ เขตพื้นที่ (Delete Zone Area) ใช้ในกำรลบ เขตพื้นที่ Zone Area

- ลบ เขตพื้นที่ ทั้งหมด (Clear All Zone Area) ใช้ในกำรลบ เขตพื้นที่ Zone Area ทั้งหมดที่อยู่บนแผนที่

- โหลดข้อมูลเขตพื้นที่จากไฟล์ (Load Zone Area From File) ใช้ในกำรโหลด เขตพื้นที่ Zone Area ทั้งหมดจำกไฟล์

- บันทึกข้อมูลเขตพื้นที่ไปยังไฟล์ (Save Zone Area To File ใช้ในกำรบันทึก เขตพื้นที่ Zone Area ทั้งหมดลงเป็นไฟล์

***  ใช้เครื่องมือ  เลื่อนเมำส์ชี้ไปที่ เขตพื้นที่ Zone Area เพื่อแสดงชื่อและพื้นที่ของ Zone Area

การใช้เครื่องมือดูข้อมูลต่างๆบนแผนที่ (Information Tool) 
1. การดูข้อมูลจุดต�าแหน่ง (WayPoints) ซึ่งเป็นข้อมูลแบบจุด Point Object มีขั้นตอนดังนี้

1.) คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป 

2.) เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์ไอคอนของจุดต�ำแหน่งที่ต้องกำรดูข้อมูล แล้วคลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำย 1 ครั้ง

3.) ข้อมูลของจุดต�ำแหน่งที่ต้องกำร จะปรำกฎออกมำ ตัวอย่ำงดังรูป
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2. การดูข้อมูลเส้นทาง (Route Path) ซึ่งเป็นข้อมูลแบบเส้น Polyline Object มีขั้นตอนดังนี้

1.) คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป 

2.) เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เส้นทำงที่ต้องกำรดูข้อมูล จะมีข้อมูลชื่อเส้นทำง พร้อมระยะทำงควำมยำวของเส้นทำงนั้น ตัวอย่ำงดังรูป

3. การดูข้อมูลเขตพื้นที่ (Zone Area) ซึ่งเป็นข้อมูลแบบเขตพื้นที่ Polygon Object มีขั้นตอนดังนี้

1.) คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป 

2.) เลื่อนเมำส์ไปชี้ที่เขตพื้นที่ที่ต้องกำรดูข้อมูล จะมีข้อมูลชื่อเขตพื้นที่ พร้อมค�ำนวนพื้นที่ของเขตพื้นที่นั้น ตัวอย่ำงดังรูป

4. การดูข้อมูลสถานที่ บ้านเลขที่ พร้อมที่อยู่ บริเวณใดๆก็ได้บนแผนที่ มีขั้นตอนดังนี้

1.) คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป 

2.) เลื่อนเมำส์ไปคลิ๊กตรงจุดที่ต้องกำรดูข้อมูล จะมีข้อมูล บ้ำนเลขที่ พร้อมที่อยู่ ปรำกฎขึ้นมำ ตัวอย่ำงดังรูป
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การใช้เครื่องมือค้นหาชื่อสถานที่ต่างๆบนแผนที่ (Find Place) 

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป  เพื่อค้นหำข้อมูลพื้นฐำนบนแผนที่ (Find Place) ดังรูป

 Search Options มี 2 แบบ คือ

 - Begin with เลือกตัวเลือกนี้ ถ้ำต้องกำรให้ค้นหำชื่อถนนหรือสถำนที่ที่ขึ้นต้นด้วยค�ำที่ระบุในช่อง Place to Search

 - Contains เลือกตัวเลือกนี้ ถ้ำต้องกำรให้ค้นหำชื่อถนนหรือสถำนที่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งมีค�ำที่ระบุในช่อง Place to Search

คลิ๊กปุ่ม Search เพื่อท�ำกำรค้นหำ ผลกำรค้นหำจะแสดงอยู่ในตำรำงด้ำนล่ำง โดยแบ่งแยกประเภทข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วให้ดับเบิ้ลคลิ๊ก 

(Double Click) ที่ผลกำรค้นหำตรงชื่อที่ต้องกำร (Record) เพื่อแสดงแผนที่ ณ ต�ำแหน่งข้อมูลนั้นๆ

*** ถ้ำต้องกำรให้แสดงรำยชื่อทั้งหมด ของข้อมูลทุกประเภท ให้ปล่อยช่อง Place to Search ว่ำงเอำไว้แล้วคลิ๊กปุ่ม Search หรือคลิ๊กปุ่ม 

Show All ก็ได้
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- การค้นหาต�าแหน่งโดยระบุพิกัด Latitude / Longitude

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป  เพื่อแสดงหน้ำต่ำงค้นหำพิกัดภูมิศำสตร์ Lat/Long (Lat/Long Coordinates) ดังรูป

จำกนั้นใส่ค่ำพิกัดภูมิศำสตร์ แบบ Lat/Long ลงในช่อง แล้วคลิ๊กปุ่ม OK   ต�ำแหน่งนั้นจะกระพริบอยู่บนแผนที่

พิกัดภูมิศำสตร์ Latitude / Longitude นั้นสำมำรถระบุได้ 4 รูปแบบด้วยกัน

 1. แบบ องศำ-ลิปดำ-ฟิลิปดำ (Degree-Minute-Second)

 2. แบบ องศำจุดทศนิยม (Decimal Degree)

 3. แบบ องศำ-ลิปดำจุดทศนิยม (Degree, Decimal Minute)

 4. แบบ จุดทศนิยม ที่ได้มำจำกมำตรำฐำน NMEA0183 ของ GPS Receiver

ตัวอย่ำงเช่น พิกัดต�ำแหน่งของ อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ สำมำรถเขียนได้ดังนี้

แบบที่ 1.)  Latitude = 13° 45' 53.71" N , Longitude = 100° 32' 17.91" E

แบบที่ 2.)  Latitude = 13.764919 , Longitude = 100.5383

แบบที่ 3.)  Latitude = 13° 45.89517 , Longitude = 100° 32.29800

เรำสำมำรถเปลี่ยนรูปแบบกำรแสดงผล Latitude / 

Longitude ตำมที่เรำต้องกำรได้ โดยกำรคลิ๊กเมำส์

ปุ่มขวำ จะปรำกฎ pop up เมนูขึ้นมำให้เลือก ดังรูป

การใช้เครื่องมือดูพิกัดภูมิศาสตร์ (Show Coordinates Tool) 
ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลำเรำต้องกำรทรำบพิกัดภูมิศำสตร์ ของต�ำแหน่งปัจจุบันที่เมำส์ชี้อยู่บนแผนที่

หรือต้องกำรค้นหำต�ำแหน่งพิกัดภูมิศำสตร์ ที่ต้องกำรบนแผนที่

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป  เพื่อแสดงหน้ำต่ำงพิกัดภูมิศำสตร์ (Coordinates) ดังรูป

ระบบพิกัดภูมิศำสตร์ ที่โปรแกรมแสดงนั้น มี 2 ระบบ คือระบบ UTM และ Latitude/Longitude

- การค้นหาต�าแหน่งโดยระบุพิกัด UTM

วิธีใช้ : คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำยบนเครื่องมือรูป  เพื่อแสดงหน้ำต่ำงค้นหำพิกัดภูมิศำสตร์ UTM (UTM Coordinates) ดังรูป

จำกนั้นใส่ค่ำพิกัดภูมิศำสตร์ แบบ UTM ลงในช่อง แล้วคลิ๊กปุ่ม OK   ต�ำแหน่งนั้นจะกะพริบอยู่บนแผนที่



14

บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ากัด (ฺBANGKOK GUIDE) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล E-mail : support@bangkokguide.co.th

1276,1278 ซ.อ่อนนุช 34/1  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   โทรศัพท์. (66) 02311-1439, 02311-6840 , 02311-7287   โทรสาร 02311-9258

การตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งานโปรแกรม BG-FLEET
1. ระบบติดตำมรถแบบ Real-Time นัน้จ�ำเป็นต้องให้เครือ่งคอมพวิเตอร์ต่อกบั Internet อยูต่ลอดเวลำ ดังนัน้ควรตรวจ

สอบเครื่องของท่ำน ว่ำสำมำรถเชื่อมต่อกับ Internet ได้หรือไม่ ถ้ำไม่ได้ให้ปรึกษำผู้ดูแลระบบ IT Administrator ของท่ำน

วธีิง่ำยๆ ในกำรทดสอบว่ำระบบต่อกบั Internet หรอืไม่ ให้เปิดโปรแกรม Internet Explorer ข้ึนมำแล้วพมิพ์ URL เป็น 

www.google.com ถ้ำโฮมเพจของ GOOGLE ขึ้นมำแสดงผลถูกต้อง แสดงว่ำเครื่องของท่ำนเชื่อมต่อกับ Internet แล้วครับ

2. กดเมนู Internet Setup | Initialize Internet Connection เพื่อตั้งค่ำเริ่มต้นให้กับโปรแกรม (ขั้นตอนนี้ท�ำแค่ครั้งเดียว 

ตอนลงโปรแกรมใหม่เท่ำนั้น ไม่ต้องท�ำทุกครั้งที่เรียกใช้งำนโปรแกรม) ดังรูป

โปรแกรมจะถำม Customer ID ซึ่งลูกค้ำแต่ละรำยจะมี Customer ID ที่ไม่ซ�้ำกันครับ (ให้สอบถำมทำงผู้ให้บริกำร)

3. เม่ือโปรแกรมท�ำกำรต้ังค่ำ Internet โดยอตัโนมัติเรยีบร้อยแล้ว ให้เปิดหน้ำต่ำงตัวจดักำรยำนพำหนะ Vehicle Man-

ager ดังรูป (หรือกดปุ่ม F10 บนแป้นคีบอร์ด)

ถ้ำในหน้ำต่ำงนี้ยังไม่มีรำยกำรรถอยู่เลย ท่ำนต้องท�ำกำรสร้ำงข้อมูลกลุ่มยำนพำหนะ และใส่ข้อมูลรถแต่ละคันให้ถูก

ต้องและครบถ้วนก่อน ท่ำนสำมำรถดูวิธีสร้ำงข้อมูลยำนพำหนะ ได้ในหัวข้อต่อไป)

ถ้ำต�ำแหน่งรถยงัไม่อพัเดทเป็นปัจจบุนั แสดงว่ำโปรแกรมยังไม่ได้เช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็ ให้กดปุม่เชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ 

ดังรูป 

เรำจะเห็นไอคอนรถของท่ำนอยู่บนแผนที่ ตัวอย่ำงดังรูป (ปกติไอคอนต�ำแหน่งรถจะอัพเดททุก 15 วินำที)
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 ใช้สร้ำงกลุ่มยำนพำหนะ สำมำรถตั้งชื่อกลุ่มเองได้

 ลบกลุ่มยำนพำหนะ

 เพิ่มยำนพำหนะ(ใช้เมื่อมีกำรติดตั้ง GPS เพิ่มคัน)

 ลบยำนพำหนะ

 ส�ำหรับกำรตั้งค่ำคุณสมบัติยำนพำหนะที่เลือก

 ใช้ส�ำหรับกำรค้นหำข้อมูล ชื่อ หรือ ทะเบียนรถ

 ใช้ในกำรน�ำเข้ำ(Import)ข้อมูลยำนพำหนะจำกไฟล์

การใช้งานตัวจัดการยานพาหนะ (Vehicle Manager)

Auto minize after Show on map ให้เลือกตัวเลือกนี้ถ้ำต้องกำรให้หน้ำต่ำง Vehicle Manager ย่อโดยอัตโนมัติ เมื่อกด 

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แถวของรถคันที่ต้องกำร เพื่อแสดงต�ำแหน่งบนแผนที่ (เพื่อไม่ให้หน้ำต่ำง Vehicle Manager มำบังแผนที่)

Auto expand-collapse vehicle category ให้เลือกตัวเลือกนี้ เมื่อมีกำรสร้ำงโฟลเดอร์แยกกลุ่มยำนพำหนะไว้หลำยกลุ่ม ถ้ำ

มีกำรเลือกดูยำนพำหนะในกลุ่มนั้น กลุ่มอื่นจะพับเก็บย่อโดยอัตโนมัติ

Display Info Setting ตัวเลือกนี้เป็นกำรปรับแต่งรูปแบบกำรแสดงข้อมูลในหน้ำต่ำง Vehicle Manager และกำรแสดงผล

ของไอคอนยำนพำหนะบนแผนที่ โดยกำรปรับแต่งกำรใช้งำนนั้นผู้ใช้งำนสำมำรถสั่ง ให้มี หรือ ไม่ให้มี กำรแสดงข้อมูล 

วันที่-เวลำ, ควำมเร็ว, ระดับน�้ำมัน, อุณหภูมิ, สวิทช์เซ็นเซอร์ และต�ำแหน่งของยำนพำหนะ ตำมที่ต้องกำรได้

Show Date and Time ............. แสดงวันที่ และ เวลำ

Show Speed ........................... แสดงควำมเร็ว (km/h)

Show Fuel Level .................... แสดงระดับน�้ำมันในถัง (%)

Show Temperature 1 ............. แสดงอุณหภูมิ 1 (องศำเซลเซียส)

Show Temperature 2 ............. แสดงอุณหภูมิ 2 (องศำเซลเซียส)

Show Digital Input Sensors ... แสดงสวิทช์เซ็นเซอร์ (ON,OFF)

Show Location Information ... แสดงสวิทช์เซ็นเซอร์ (ON,OFF)

Show circle round the vehicle icon แสดงรัศมีวงกลมที่ยำนพำหนะ

Show direction needle of the vehicle icon แสดงทิศทำงที่ยำนพำหนะ

Use Google Geocoding ให้เลือกตัวเลือกนี้ เมื่อต้องกำรให้มีรำยละเอียดต�ำแหน่งที่มำกกว่ำ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด โดย

รำยละเอียดต�ำแหน่งของยำนพำหนะจะดึงข้อมูลมำจำก Google Geocoding ท�ำให้ได้ข้อมูลรำยละเอียดต�ำเแหน่งเพิ่มมำก

ขึ้นในระดับที่ละเอียดถึงบ้ำนเลขที่ ซอย ถนน (กำรใช้ค�ำสั่งในโหมดนี้ ผู้ใช้งำนควรมีควำมเร็วอินเตอร์เน็ตค่อนข้ำงดี ถ้ำ

อินเตอร์เน็ตควำมเร็วไม่สูง จะท�ำให้โปรแกรมท�ำงำนช้ำลง เนื่องจำกต้องรอกำรเชื่อมต่อกับ Google Server

 ใช้ในกำรน�ำข้อมูลออก(Export)บันทึกเป็นไฟล์

 ส�ำหรับแสดงหน้ำต่ำงแจ้งเตือน Show Alert Message

 จัดเรียงหน้ำต่ำงของโปรแกรมตำมแนวตั้ง

 จัดเรียงหน้ำต่ำงของโปรแกรมตำมแนวนอน

 ใช้ส�ำหรับให้โปรแกรมท�ำกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 ใช้ส�ำหรับให้โปรแกรมหยุดกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 ใช้พิมพ์ต�ำแหน่งยำนพำหนะทั้งหมดในรูปแบบรำยงำน

ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แถวของรถ

คันที่ต้องกำร เพื่อแสดงต�ำแหน่ง

ปัจจุบัน บนแผนที่
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กำรตั้งค่ำคุณสมบัติยำนพำหนะ
กำรตั้งค่ำคุณสมบัติยำนพำหนะสำมำรถท�ำได้โดย เลือกคลิ๊กเมำส์ปุ่มขวำที่ชื่อยำนพำหนะที่ต้องกำรแล้วเลือกเมนู 

คุณสมบัติยานพาหนะ หรือ กดปุ่ม  กำรตั้งค่ำคุณสมบัติยำนพำหนะ ดังรูป

Label : ให้กรอกข้อมูล ชื่อคนขับรถหรือทะเบียนรถ ซึ่งจะแสดงบนแผนที่ ในช่อง Label ทั้งนี้ผู้ใช้งำนโปรแกรมสำมำรถ

ปรับเปลี่ยนข้อมูลเองได้ตลอดเวลำอย่ำง เช่น ใส่ชื่อคนขับรถ เช่น “สมชาย” หรือ “สมชาย (ณบ-1234)”

SIM Number : ช่องนี้เป็นหมำยเลข SIM ของตัวอุปกรณ์ GPS Tracking (ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถน่ะครับ) ห้ำมแก้

ไขใดๆทั้งสิ้น ให้สอบถำมทำงบริษัทผู้ให้บริกำร

Symbol : ให้เลือกรูปภำพสัญลักษณ์ยำนพำหนะ ที่จะแสดงบนแผนที่ ในช่อง Symbol

ถ้ำต้องกำรเพิ่มรูปภำพสัญลักษณ์

ยำนพำหนะอื่นๆนอกเหนือจำกที่

โปรแกรมมี

ให้กดปุ่ม Symbol Manager

 ใช้เพิ่มรูปภำพสัญลักษณ์ไอคอนของรถ

 ใช้ลบรูปภำพสัญลักษณ์ไอคอนของรถ

 ใช้แก้ไขชื่อสัญลักษณ์ไอคอนของรถ

 ใช้เปลี่ยนภำพสัญลักษณ์ไอคอนของรถ
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Description : ในช่อง Description นั้น จะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ เช่น ประวัติรถ, ชื่อคนขับ, ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ, ข้อมูลรถ

อื่นๆ ฯลฯ

ส�ำหรบัตัวเลอืก Tracking Active นัน้ ถ้ำเรำต้องกำรให้ทุกๆ คร้ังท่ีมีกำรอพัเดทข้อมูลต�ำแหน่งรถ ให้แผนท่ีเล่ือนตำม ต�ำแหน่ง

ของรถด้วย โดยอัตโนมัติ ให้เลือกเครื่องหมำยถูก ที่ตัวเลือกนี้ ดังรูป  

ข้อควรระวัง : ไม่ควรเลือกตัวเลือกนี้พร้อมๆ กันส�ำหรับรถหลำยๆ คัน เพรำะจะท�ำให้แผนที่เลื่อนไปๆมำๆ ระหว่ำง

รถแต่ละคัน ท�ำให้ผู้ใช้งำนเกิดควำมสับสนได้ ให้ใช้เฉพำะเวลำที่เรำต้องกำรจับตำดูรถคันนั้นจริงๆ

การตั้งเงื่อนไขในการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น (Alarm Setting)
ในกรณีท่ีเรำไม่มีเวลำนัง่เฝ้ำหน้อจอตลอดเวลำ เรำสำมำรถต้ังค่ำให้โปรแกรมท�ำกำรแจ้งเตือนเรำเม่ือมีเหตุกำรณ์เกดิขึน้ ตำม

ที่เรำได้ตั้งค่ำไว้ โดยโปรแกรมสำมำรถแจ้งเตือนด้วย ภำพ, เสียง, SMS และ E-mail ได้

เงื่อนไขในการแจ้งเตือนมีทั้งหมด 8 ประเภท

1. การแจ้งเตือนโดยระบุจุดต�าแหน่งสถานที่อ้างอิง (WayPoints Alarm)

สำมำรถตั้งเตือนเรื่องการ เข้า/ออก สถานทีใ่ดๆ และเพิ่ม / เปิด / ปิด เงื่อนไขได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเงื่อนไขของ กำรเข้ำ/ออก 

สถำนที่ใดๆ ของตัวรถ พร้อมตั้งเวลำ Dead Line ในกำรแจ้งเตือนศูนย์ควบคุมได้อีกด้วย

2. การแจ้งเตือนโดยระบุเส้นทางอ้างอิง (Route Path Alarm)

สำมำรถตั้งเตือนเรื่องการ เข้า/ออก นอกเส้นทางได้ และสำมำรถเพิ่ม/เปิด/ปิด เงื่อนไขใดๆได้ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเงื่อนไข 

ของกำร เข้ำ/ออก นอกเส้นทำง ของตัวรถ พร้อมตั้งเวลำ Dead Line ในกำรแจ้งเตือนได้อีกด้วย

3. การแจ้งเตือนโดยระบุขอบเขตพื้นที่อ้างอิง (Zone Area Alarm)

สำมำรถตั้งเตือนเรื่องการ เข้า/ออก นอกพื้นทีข่อบเขตใดๆได ้และเพิ่ม/เปิด/ปิด เงื่อนไขใดๆได้ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเงื่อนไข 

ของกำร เข้ำ/ออก พื้นที่ ของตัวรถ พร้อมตั้งเวลำ Dead Line ในกำรแจ้งเตือนได้อีกด้วย

4. การแจ้งเตือนความเร็วเกินก�าหนด (Speed Alarm)

สำมำรถต้ังเตือนเรือ่งกำรใช้ความเรว็รถเกนิทีก่�าหนดได้ สำมำรถแจ้งเตือนคนขับโดยเสียงออดบนรถ และแจ้งเตือน กลบัมำ

ที่จอภำพของโปรแกรมได้พร้อมๆกันหรือจะเลือกให้เตือนแบบใดแบบหนึ่งอย่ำงอิสระก็สำมำรถท�ำได้อย่ำงง่ำยดำย

5. การแจ้งเตือนการจอดนานเกินก�าหนด (Stop Alarm)

สำมำรถต้ังเตือนเรื่องการจอดรถนานเกินเวลาที่ก�าหนดได้ โดยเฉพำะกำรจอดติดเครื่องยนต์ไว้เฉยๆ เป็นเวลำนำนๆ ซึ่ง

เป็นกำรสิ้นเปลืองน�้ำมัน สิ้นเปลืองเวลำ และท�ำให้เครื่องยนต์มีควำมร้อนขึ้นสูงจนอำจเสียหำยได้

6. การแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิ (Temperature Alarm)

สำมำรถต้ังเตือนเรือ่งการเปลีย่นแปลงของอณุหภมูิทีผ่ดิปกติ ส่วนใหญ่จะใช้งำนกบัรถทีม่ตู้ีแช่เยน็ เพือ่ควบคุมอณุหภมิูสินค้ำ

ในตู้แช่ให้มีอุณหภูมิคงที่ตลอดเส้นทำงได้ตรงตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้

7. การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ามัน (Fuel Alarm)

สำมำรถตั้งเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้ามันที่ผิดปกติ ส่วนใหญ่ใช้กับรถบรรทุก ที่มีกำรขโมยดูดน�้ำมันไปขำย

8. การแจ้งเตือนการเปิด/ปิด สวิทช์เซ็นเซอร์ (Swicth Alarm)

สำมำรถต้ังเตือนเรื่องการเปิด/ปิดสวิทช์ สวิทช์เซ็นเซอร์ ส่วนใหญ่ใช้กับกำรเปิด/ปิด ประตูรถ เพื่อป้องกำรสินค้ำสูญหำย

ระหว่ำงกำรเดินทำง

 เรำสำมำรถก�ำหนด Dead Line ในกำรขนส่งสินค้ำได้ เม่ือถึงเวลำท่ีต้ังไว้ ถ้ำรถขนส่งยังไม่เข้ำใกล้สถำนท่ีส่งของ 

ให้แจ้งเตือนศูนย์ควบคุม เพือ่จดักำรโทรแจ้งลูกค้ำ หรอื โทรแจ้งคนขบัรถ หรอื โทรแจ้งให้รถคันอืน่ท่ีอยูใ่นบรเิวณใกล้เคียง 

ไปส่งของหรือไปบริกำรลูกค้ำแทน

 กำรก�ำหนด Dead Line นัน้มีข้อดีคือ ไม่ต้องใช้เจ้ำหน้ำทีศู่นย์ควบคุมมำนัง่เฝ้ำจอภำพตลอดเวลำ เพรำะระบบ จะแจ้ง

เตือนด้วย ภำพ, เสียง, SMS และ E-mail อัตโนมัติ ซึ่งเป็นกำรสะดวกและประหยัดเวลำของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ควบคุมได้มำก
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1. การแจ้งเตือนโดยระบุจุดต�าแหน่งสถานที่อ้างอิง (WayPoints Alarm)

เรำจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ เรำจ�ำเป็นต้องสร้ำงจุดต�ำแหน่ง (WayPoint) ไว้บนแผนที่ก่อน ถ้ำเรำยังไม่เคยสร้ำงจุดต�ำแหน่ง(Way-

Point)ให้ดูหัวข้อ กำรเพิ่มข้อมูลลงบนแผนที่โดยใช้เครื่องมือ 
วิธีใช้ :  เลือกกำเครื่องหมำยถูกที่ช่อง Active

	  ระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือน (ช่อง Distance) มีให้เลือกเงื่อนไขสัญลักษณ์ ดังนี้

 <=,< หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่ภำยในรัศมีระยะทำงห่ำงจำกจุดต�ำแหน่งที่เลือก ตำมที่ก�ำหนดไว้

 >=,> หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่ห่ำงจำกจุดต�ำแหน่งที่เลือก มำกกว่ำรัศมีระยะทำงที่ได้ก�ำหนดไว้

 <=*,<* หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถเข้ำใกล้จุดต�ำแหน่ง ภำยในรัศมีระยะทำงที่ได้ก�ำหนดไว้ (เตือนเมื่อเข้ำมำในรัศมีที่ก�ำหนด)

 >=*,>* หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถออกจำกจุดต�ำแหน่ง มำกกว่ำรัศมีระยะทำงที่ได้ก�ำหนดไว้ (เตือนเมื่อออกจำกรัศมีที่ก�ำหนด)

	  ระบุระยะทำงห่ำงจำกชื่อจุดสถำนที่ (Way Point Name) ที่ต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือน

	  เลือกชื่อจุด (Way Point Name) ที่ต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือน

	  กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มรำยกำรแจ้งเตือนลงไปในตำรำง (กดปุ่ม  เพื่อลบรำยกำรแจ้งเตือนออกจำกตำรำง หรือ กดปุ่ม  เพื่อ

แก้ไขรำยกำรแจ้งเตือนในตำรำง)

  กดปุ่ม  เพื่อตั้งเวลำที่ช้ำที่สุดที่ยอมให้ได้ (Dead Line) เมื่อเลยเวลำ Dead Line ที่ก�ำหนดไว้แล้ว ถ้ำรถยังไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่

เรำตั้งค่ำเอำไว้ โปรแกรมก็จะท�ำกำรแจ้งเตือนทันที (กำรตั้ง Dead Line นั้นเหมำะกับรถขนส่งสินค้ำที่จ�ำเป็นต้องวิ่งให้ทันเวลำ เช่น รถขนส่ง

ปูนซีเมนต์ มิเช่นนั้นแล้วจะส่งผลกับคุณภำพสินค้ำที่บรรทุก หรืออำจท�ำให้สินค้ำเสียหำยได้)

 Alarm Only Once ให้เลือกช่องนี้ถ้ำต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวแล้วหยุด (เปลี่ยนจำก Active เป็น Not Active)

 Alarm by E-Mail ให้เลือกช่องนี้ถ้ำต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยกำรส่ง E-Mail ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งำน

 Alarm by SMS ให้เลือกช่องนี้ถ้ำต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยกำรส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งำน (ผู้ใช้จ�ำเป็น

ต้องมี GSM Modem พร้อม SIM card ในกำรส่ง SMS ด้วย)

2. การแจ้งเตือนโดยระบุเส้นทางอ้างอิง (Route Path Alarm)

เรำจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ เรำจ�ำเป็นต้องสร้ำงเส้นทำง (Route Path) ไว้บนแผนที่ก่อน ถ้ำเรำยังไม่เคยสร้ำงเส้นทำง (Route Path) 

ให้ดูหัวข้อ กำรเพิ่มข้อมูลลงบนแผนที่โดยใช้เครื่องมือ 
วิธีใช้ :  เลือกกำเครื่องหมำยถูกที่ช่อง Active

	  ระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือน (ช่อง Distance) มีให้เลือกเงื่อนไขสัญลักษณ์ ดังนี้

 < หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่ภำยในรัศมีระยะทำงห่ำงจำกเส้นทำงที่เลือก ตำมที่ก�ำหนดไว้

 > หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่ห่ำงจำกเส้นทำงที่เลือก มำกกว่ำรัศมีระยะทำงที่ได้ก�ำหนดไว้

 <* หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถเข้ำใกล้เส้นทำง ภำยในรัศมีระยะทำงที่ได้ก�ำหนดไว้ (เตือนเมื่อเข้ำมำในรัศมีที่ก�ำหนด)

 >* หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถออกจำกเส้นทำง มำกกว่ำรัศมีระยะทำงที่ได้ก�ำหนดไว้ (เตือนเมื่อออกจำกรัศมีที่ก�ำหนด)

	  ระบุระยะทำงห่ำงจำกชื่อเส้นทำง (Route Path Name) ที่ต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือน

	  เลือกชื่อเส้นทำง (Route Path Name) ที่ต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือน

	  กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มรำยกำรแจ้งเตือนลงไปในตำรำง (กดปุ่ม  เพื่อลบรำยกำรแจ้งเตือนออกจำกตำรำง หรือ กดปุ่ม  เพื่อ

แก้ไขรำยกำรแจ้งเตือนในตำรำง)

  กดปุ่ม  เพื่อตั้งเวลำที่ช้ำที่สุดที่ยอมให้ได้ (Dead Line) เมื่อเลยเวลำ Dead Line ที่ก�ำหนดไว้แล้ว ถ้ำรถยังไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่

เรำตั้งค่ำเอำไว้ โปรแกรมก็จะท�ำกำรแจ้งเตือนทันที
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 Alarm Only Once ให้เลือกช่องนี้ถ้ำต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวแล้วหยุด (เปลี่ยนจำก Active เป็น Not Active)

 Alarm by E-Mail ให้เลือกช่องนี้ถ้ำต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยกำรส่ง E-Mail ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งำน

 Alarm by SMS ให้เลือกช่องนี้ถ้ำต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยกำรส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งำน (ผู้ใช้จ�ำเป็น

ต้องมี GSM Modem พร้อม SIM card ในกำรส่ง SMS ด้วย)

3. การแจ้งเตือนโดยระบุขอบเขตพื้นที่อ้างอิง (Zone Area Alarm)

เรำจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ เรำจ�ำเป็นต้องสร้ำงขอบเขตพื้นท่ี (Zone Area) ไว้บนแผนท่ีก่อน ถ้ำเรำยังไม่เคยสร้ำงขอบเขตพื้นที่ 

(Zone Area) ให้ดูหัวข้อ กำรเพิ่มข้อมูลลงบนแผนที่โดยใช้เครื่องมือ 
วิธีใช้ :  เลือกกำเครื่องหมำยถูกที่ช่อง Active

	  ระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือน (ช่อง Condition) มีให้เลือกเงื่อนไขดังนี้

 Inside หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่ภำยในเขตพื้นที่ ที่ก�ำหนดไว้

 Outside หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่นอกเขตพื้นที่ ที่ก�ำหนดไว้

 Inside -> Outside หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถเริ่มวิ่งออกนอกเขตพื้นที่ ที่ก�ำหนดไว้

 Outside -> Inside หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถเริ่มวิ่งเข้ำมำในเขตพื้นที่ ที่ก�ำหนดไว้

 Inside <-> Outside หมำยถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถเริ่มวิ่งข้ำมเส้นเขตพื้นที่ ที่ก�ำหนดไว้ (เตือนทั้งเวลำเข้ำและเวลำออก)

	  เลือกชื่อเขตพื้นที่ (Zone Area Name) ที่ต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือน

	  กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มรำยกำรแจ้งเตือนลงไปในตำรำง (กดปุ่ม  เพื่อลบรำยกำรแจ้งเตือนออกจำกตำรำง หรือ กดปุ่ม  เพื่อ

แก้ไขรำยกำรแจ้งเตือนในตำรำง)

	  กดปุ่ม  เพื่อตั้งเวลำที่ช้ำที่สุดที่ยอมให้ได้ (Dead Line) เมื่อเลยเวลำ Dead Line ที่ก�ำหนดไว้แล้ว ถ้ำรถยังไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่

เรำตั้งค่ำเอำไว้ โปรแกรมก็จะท�ำกำรแจ้งเตือนทันที

 Alarm Only Once ให้เลือกช่องนี้ถ้ำต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวแล้วหยุด (เปลี่ยนจำก Active เป็น Not Active)

 Alarm by E-Mail ให้เลือกช่องนี้ถ้ำต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยกำรส่ง E-Mail ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งำน

 Alarm by SMS ให้เลือกช่องนี้ถ้ำต้องกำรให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยกำรส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งำน (ผู้ใช้จ�ำเป็น

ต้องมี GSM Modem พร้อม SIM card ในกำรส่ง SMS ด้วย)



  




ถ้ำต้องกำรระบุชื่อเส้นทำง

หลำยเส้นให้คลิ๊กปุ่มนี้



 







20

บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ากัด (ฺBANGKOK GUIDE) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล E-mail : support@bangkokguide.co.th

1276,1278 ซ.อ่อนนุช 34/1  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   โทรศัพท์. (66) 02311-1439, 02311-6840 , 02311-7287   โทรสาร 02311-9258

4. การแจ้งเตือนความเร็วเกินก�าหนด (Speed Alarm)

ตัวอย่ำง : ถ้ำต้องกำรก�ำหนดให้แจ้งเตือน เมื่อรถวิ่งใช้ควำมเร็วเกิน 100 km/h ให้ตั้งค่ำดังรูป

5. การแจ้งเตือนการจอดรถนานเกินก�าหนด (Stop Alarm)

ตัวอย่ำง : ถ้ำต้องกำรก�ำหนดให้แจ้งเตือน เมื่อรถจอดติดเครื่องยนต์ นำนเกิน 20 นำที ให้ตั้งค่ำดังรูป

6. การแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิ (Temperature Alarm)

ส่วนใหญ่แล้วเรำจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ ในธุรกิจอำหำรแช่เย็น และ ธุรกิจขนส่งยำ ที่จ�ำเป็นต้องมีกำรควบคุมอุณหภูมิ

ตัวอย่ำง : ถ้ำต้องกำรก�ำหนดให้แจ้งเตือน เมื่ออุณหภูมิในตู้แช่สินค้ำ สูงกว่ำ 5 องศำ ให้ตั้งค่ำดังรูป

7. การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ามัน (Fuel Alarm)

ตัวอย่ำง : ถ้ำต้องกำรก�ำหนดให้แจ้งเตือน เมื่อระดับน�้ำมันในถังลดลงผิดปกติเกิน 25% (ถูกขโมยน�้ำมัน) ให้ตั้งค่ำดังรูป

เรำสำมำรถตั้งควำมไวในกำรตรวจจับกำรเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมัน สำมำรถปรับได้ควำมต้องกำร

Fuel Level Raise Sensitivity กำรตั้งค่ำควำมไวในกำรตรวจจับ (หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของควำมจุถังน�้ำมัน) ระดับน�้ำมันเพิ่มขึ้น

Fuel Level Drop Sensitivity กำรตั้งค่ำควำมไวในกำรตรวจจับ (หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของควำมจุถังน�้ำมัน) ระดับน�้ำมันลดลง

หมายเหต ุอุปกรณ์ GPS Tracking จะอ่ำนค่ำสัญญำณไฟฟ้ำจำกหน้ำปัดเข็มชี้ระดับน�้ำมัน ซึ่งต่อมำจำกลูกลอยไฟฟ้ำที่อยู่ในถังน�้ำมัน 

คุณภำพของกรำฟสัญญำณไฟฟ้ำ(กรำฟกำรใช้น�้ำมัน) ขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพของลูกลอยในถังน�้ำมันของรถคันนั้นๆ

เตือนรถจอดท้ังดับหรอืติดเครือ่งยนต์

เตือนเฉพำะรถจอดติดเครื่องยนต์

เตือนเฉพำะรถจอดดับเครื่องยนต์

เตือนรถเม่ือระดับน�ำ้มันเปลีย่นแปลงทัง้ข้ึนและลง

เตือนเฉพำะเมื่อระดับน�้ำมันเพิ่มขึ้น

เตือนเฉพำะ เมื่อระดับน�้ำมันลดลง

อุณหภูมิ จุดที่ 1

อุณหภูมิ จุดที่ 2
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8. การแจ้งเตือนการเปิด/ปิด สวิทช์เซ็นเซอร์ (Swicth Alarm)

สวิทช์เซ็นเซอร์ สำมำรถต่อได้ 7 จุด เป็น Digital Sensor (ON/OFF) ส่วนใหญ่ใช้ตรวจจับกำร เปิด/ปิด ประตูรถ

ตัวอย่ำง : ถ้ำต้องกำรก�ำหนดให้แจ้งเตือน เมื่อมีกำรเปิดประตู S1,S2,S3 ให้ตั้งค่ำดังรูป

TIP : วิธีตั้งค่าแจ้งเตือนให้กับยานพาหนะหลายๆคัน เหมือนๆกัน (Copy, Paste, Clone Alarm Setting)

มีเงื่อนไขตัวเลือก ดังนี้

Only ON : เตือนเมื่อ Sersor เป็นค่ำ ON

Only OFF : เตือนเมื่อ Sersor เป็นค่ำ OFF

ON -> OFF : เตือนเมื่อเปลี่ยนค่ำจำก ON เป็น OFF

OFF -> ON : เตือนเมื่อเปลี่ยนค่ำจำก OFF เป็น ON

ON <-> OFF : เตือนเมื่อ Sersor มีกำรเปลี่ยนค่ำ ON 

เป็น OFF หรือจำก OFF เป็น ON

กำรคัดลอก (Copy) กำรต้ังค่ำแจ้งเตือนให้

กับยำนพำหนะคันอื่นๆ ให้ท�ำกำรกดปุ่ม 

 ดังรูป โปรแกรมจะท�ำกำรคัดลอกกำร

ตั้งค่ำแจ้งเตือนไปที่คลิปบอร์ด

กำรวำง (Paste) กำรต้ังค่ำแจ้งเตือนให้กับ

ยำนพำหนะ ให้ท�ำกำรกดปุ่ม  ดังรูป 

โปรแกรมจะท�ำกำรคัดลอกกำรต้ังค่ำแจ้ง

เตือนมำจำกคลิปบอร์ด (ที่เรำได้ Copy ไว้)

ขั้นตอนการคัดลอกค่าแจ้งเตือนให้กับยานพาหนะหลายๆคัน โดย

การโคลน (Clone) ให้กดปุ่ม  จะปรำกฎหน้ำต่ำงดังรูป
วิธีใช้ :

 ให้เลือกกำเครื่องหมำยถูกที่ช่องประเภท Alarm ที่ต้องกำร Copy

 ให้เลือกกำเครื่องหมำยถูกที่ รถคันที่ต้องกำรจะตั้งค่ำ (Clone) สำมำรถ

เลือกได้หลำยๆ คันพร้อมๆ กัน

 กดปุ่ม OK
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ภาพตัวอย่างการแจ้งเตือน Alarm Massages
 กรณีที่เรำตั้งค่ำแจ้งแตือนเอำไว้ เมื่อมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นตรงกับเงื่อนไขที่เรำตั้งไว้ จะมีหน้ำต่ำง Alarm Massages 

ขึ้นมำพร้อมรำยละเอียดกำรแจ้งเตือน และ มีเสียงแจ้งเตือนด้วย ดังรูป 

ถ้ำเครื่องคอมพิวเตอร์มีกำรต่อล�ำโพงเอำไว้ เมื่อมีกำรแจ้งเตือนเกิดขึ้น โปรแกรมจะส่งเสียงเตือนออกทำงล�ำโพงเอง เพื่อ

ให้เรำไม่ต้องมำคอยเฝ้ำดูหน้ำจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลำ เป็นกำรเพิ่มควำมสะดวกให้กับผู้ใช้งำนได้มำก และถ้ำต้องกำร

เปลี่ยนเสียงในกำรแจ้งเตือน ให้ไปที่เมนู ตั้งเสียงแจ้งเตือน ดังรูป (เรำสำมำรถเลือกไฟล์เสียง ริงโทน เพลง WAV,MP3 

ตำมที่เรำต้องกำรได้)

หมำยเหต ุกำรใช้เงื่อนไขในกำรแจ้งเตือนทั้งหมดทุกประเภท สำมำรถตั้งจ�ำนวนเงื่อนไขได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน 

และผสมเงื่อนไข ต่ำงๆ พร้อมๆ กันได้โดยอิสระ

กำรใช้ตัวเลือก (Alam Only Once) เมื่อมีกำรแจ้งเตือนเกิดขึ้นแล้ว เงื่อนไขนั้นๆ จะถูกเปลี่ยนจำกสถำนะ

“Active” เป็น “Not Active” เพื่อป้องกันกำรเตือน ไม่ให้เกิดขึ้นซ�้ำๆ กันตลอดเวลำ ซึ่งเป็นกำรรบกวนกำร

ท�ำงำนโดยรวม ถ้ำต้องกำรตั้งให้เตือนอีกครั้ง ให้ตั้งค่ำสถำนะกลับ เป็น “Active”  อีกครั้ง

กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์เสียงที่เรำต้องกำร

กดปุ่ม Sound Test เพื่อทดสอบเล่นไฟล์เสียงที่เรำต้องกำร
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การเริ่มต้นใช้งานเพื่อดูต�าแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะแบบ REAL-TIME
 ในหน้ำต่ำงตัวจัดกำรยำนพำหนะ Vehicle Manager ให้กดปุ่มเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ดังรูป

เรำจะเห็นไอคอนรถของท่ำนอยู่บนแผนที่ ตัวอย่ำงดังรูป (ปกติไอคอนต�ำแหน่งรถจะอัพเดททุก 15 วินำที)

ความหมายของสี และลักษณะของไอคอนยานพาหนะ

 ไอคอนยำนพำหนะ จะแสดงเป็นรูปภำพไอคอนที่เรำได้เลือกไว้ และมีวงกลมล้อมรอบเพื่อช่วยให้มองเห็นง่ำยขึ้น 

อีกทั้งยังมีเข็มชี้ ทิศทำงกำรวิ่งของรถขณะนั้นๆ และยังมี ชื่อรถ,วันที่/เวลำ,ต�ำแหน่งสถำนที่ของรถ ก�ำกับอีกด้วย เพื่อให้มี

ข้อมูลที่จ�ำเป็น ในกำรตัดสินใจ ของผู้ใช้งำนได้ทันที

 นอกจำกนี้ สีพื้นของตัวหนังสือ ยังบอกถึงสถำนะของรถขณะนั้นๆ อีกด้วย

 พื้นตัวอักษร สีฟ้าอ่อน หมำยถึง

  รถวิ่งอยู่

 พื้นตัวอักษร สีส้ม-แดง หมำยถึง

  จอดรถนิ่งๆ ติดเครื่องยนต์

 พื้นตัวอักษร สีขาว หมำยถึง

  จอดรถนิ่งๆ ดับเครื่องยนต์

ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แถวของรถ

คันที่ต้องกำร เพื่อแสดงต�ำแหน่ง

ปัจจุบัน บนแผนที่
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การใช้ประโยชน์จากการดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
1. ถ้ำต้องกำรดูแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ บริเวณต�ำแหน่งที่รถอยู่ มีขั้นตอนดังนี้

 ในหน้ำต่ำงตัวจัดกำรยำนพำหนะ Vehicle Manager ให้คลิ๊กขวำ ที่แถวของรถคันที่ต้องกำร แล้วเลือกเมนู แสดง

ต�าแหน่งรถบนแผนที่ Google ดังรูป

2. ถ้ำต้องกำรดูแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ บริเวณต�ำแหน่งใดๆบนแผนที่ มีขั้นตอนดังนี้

 ในหน้ำต่ำงแผนที่ ให้คลิ๊กขวำ บริเวณพื้นที่ ที่ต้องกำร แล้วเลือกเมนู แสดงต�าแหน่งรถบนแผนที่ Google ดังรูป

3. ถ้ำต้องกำรหำเส้นทำงและระยะทำงที่สั้นที่สุด ในกำรขับรถไปที่จุดหมำยปลำยทำงใดๆ มีขั้นตอนดังนี้

 1) ให้คลิ๊กบนแผนที่ ณ ต�ำแหน่งจุดหมำยปลำยทำงที่ต้องกำรเดินทำงไป

 2) ให้เลือกรถคันที่ต้องกำรจะเดินทำงไป แล้วคลิ๊กขวำ แล้วเลือกเมนู แสดงข้อมูลน�าทางไปยังแผนที่

ตัวอย่ำง : สมมติว่ำผู้ใช้จะรับงำนขนส่งสินค้ำไปสนำมบินล�ำปำง แต่ต้องกำรประมำณต้นทุนกำรเดินทำงก่อน และต้องกำร

รู้เส้นทำงและระยะทำงจำกบริษัทไปสนำมบินล�ำปำง เพื่อจะได้ท�ำกำรเสนอรำคำได้ถูกต้อง ให้คลิ๊กบนแผนที่ ณ ต�ำแหน่ง

ของสนำมบินล�ำปำง 1 ครั้ง ดังรูป แล้วไปที่หน้ำต่ำง Vehicle Manager แล้วเลือกเมนู แสดงข้อมูลน�าทางไปยังแผนที่
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โปรแกรมก็จะแสดงเส้นทำงที่สั้นที่สุด

พร้อมบอกระยะทำง และ เวลำ ในกำร

เดินทำง ท�ำให้เรำสำมำรถประมำณ

ต้นทุนค่ำขนส่งได้ทันที ซึ่งเป็นกำรเพิ่ม

ควำมสะดวกให้ผู้ใช้งำนเป็นอย่ำงมำก 

ท�ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเสนอรำคำให้กับ

ลูกค้ำได้ทันที โดยลูกค้ำไม่ต้องรอนำน

**** ฟังก์ชั่นนี้เหมาะส�าหรับธุรกิจ

รับจ้างขนส่ง หรือ รับจ้างบริการนอก

สถานที่ จ�าเป็นต้องใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

4. ถ้ำต้องกำรซ้อนแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ในหน้ำหลักแสดงแผนที่ มีขั้นตอนดังนี้

 ในหน้ำต่ำงเมนูแผนที่ ให้เลือกเมนู Use Google Map ดังรูป

    

นอกจำกนี้เรำยังสำมำรถใช้ประโยชน์จำก Google Street View ได้อีกด้วย ดังรูป

ข้อควรระวัง : เนื่องจำกแผนที่ Google Map นั้นต้องใช้ Internet ควำมเร็วสูงมำก ดังนั้นถ้ำท่ำนไม่ได้มี Internet ควำมเร็ว

สูง กำรใช้งำน Google Map นั้นอำจจะมีกำรหน่วงเวลำและไม่รวดเร็วเท่ำที่ควร และมีข้อจ�ำกัดในกำรใช้งำนค่อนข้ำงมำก 

จึงควรใช้ฟังก์ชั่นนี้เท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อให้กำรท�ำงำนมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว แนะน�ำว่ำให้ใช้แผนที่หลักเป็นแผนที่ของ 

บำงกอกไกด์ จะมีควำมรวดเร็วในกำรท�ำงำนมำกที่สุด และไม่เปลืองแบนด์วิธอินเตอร์เน็ตขององค์กรโดยรวม
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การตั้งค่าให้แผนที่เลื่อนตามรถอัตโนมัติ

ข้อควรระวงั : ไม่ควรเลอืกตัวเลอืก Set Vehicle Active พร้อมๆ กนัส�ำหรบัรถหลำยๆ คัน เพรำะจะท�ำให้แผนท่ีเล่ือนไปๆมำๆ 

ระหว่ำงรถแต่ละคัน ท�ำให้ผู้ใช้งำนเกิดควำมสับสนได้ ให้ใช้เฉพำะเวลำที่เรำต้องกำรจับตำดูรถคันนั้นๆ จริงๆ

การดูประวัติการเดินทางของรถ และ การวิเคราะห์ข้อมูลท�ารายงานผู้บริหาร

ขั้นตอนกำรดำวโหลดข้อมูลประวัติกำรเดินทำงของรถ

ให้เลือกรถคันที่ต้องกำรดูข้อมูลย้อนหลัง จำกหน้ำต่ำง 

Vehicle Manager โดยคลิ๊กเม้ำส์ปุ่มขวำ แล้วเลือกเมนู 

ดาวโหลดข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง (Download His-

tory Data) ดังรูป

ให้เลือกช่วงวันที่และเวลำ ที่ต้องกำร แล้วกดปุ่ม OK จำกนั้นจะ

มีหน้ำต่ำงก�ำลังโหลดข้อมูล ดังรูป

เมื่อโหลดข้อมูลเสร็จสิ้นครบ 100% จะมีหน้ำต่ำงให้บันทึกข้อมูล

เป็นไฟล์ โดยระบบจะตั้งชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ โดยน�ำเอำชื่อรถต่อ

ด้วย วันที่ปัจจุบัน หรือเรำสำมำรถเปลี่ยนชื่อไฟล์ตำมที่เรำต้องกำร

ได้เอง ดังรูป

 หลังจำกที่ได้ไฟล์เส้นทำงข้ำงต้นมำแล้ว เรำสำมำรถดูข้อมูลได้ 2 วิธี คือ

1. Replay File เป็นกำรดูไฟล์ในโหมดจ�ำลองกำรวิ่งของรถ ซึ่งเป็นกำรดูแบบง่ำยที่สุด และ มี

ควำมละเอียดมำกที่สุด รู้ล�ำดับกำรวิ่งก่อนหลัง รู้พฤติกรรมคนขับ รู้ควำมเคลื่อนไหวทุกอย่ำง 

เห็นสิ่งผิดปกติได้ชัดเจนที่สุด

2. Make Report จะน�ำไฟล์ไปวำดบนแผนที่ แล้ววิเครำะห์ข้อมูล พร้อมดูสรุปรำยงำน รวมถึง

ระยะทำงและต้นทุนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง (ในหัวข้อ Data Analysis & Report ดังจะกล่ำวถึงต่อไป)

ให้คลิ๊กขวำท่ีแถวของรถคันที่ต้องกำร แล้วเลือก

เมน ูให้แผนทีเ่ลือ่นตามต�าแหน่งรถอตัโนมัต ิ(Set 

Vehicle Active) ให้เลือกเมนูนี้ ถ้ำเรำต้องกำรให้

ทุกๆ ครั้งที่มีกำรอัปเดทข้อมูลต�ำแหน่งรถ ให้

แผนที่เลื่อนตำม ต�ำแหน่งของรถโดยอัตโนมัติ 

ส่วนเมนู ไม่ให้แผนที่ เลื่อนตามต�าแหน่งรถ

อัตโนมัติ (Set Vehicle Inactive) นั้นตรงข้ำมกับ 

Set Vehicle Active โดยแผนที่จะไม่เลื่อนตำม 

ต�ำแหน่งของรถ

• ปุ่ม NOW คือ เลือกวันที่และเวลำปัจจุบัน

• ปุ่ม “<” คือ ตั้งเวลำเป็น 00:00 น.

• ปุ่ม “>” คือ ตั้งเวลำเป็น 23:59 น.

• ตัวเลือกนี้ เรำสำมำรถเลือกเฉพำะวันที่ต้องกำรได้ เช่น เอำเฉพำะ

วันจันทร์-ศุกร์ เท่ำนั้น
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การใช้โหมดจ�าลองการเดินทางของรถ Plot / Replay File

 กำรใช้โหมดจ�ำลองกำรวิ่งของรถ เพื่อกำรตรวจสอบย้อนหลังแบบละเอียด นิยมใช้เมื่อต้องกำรตรวจสอบกำรวิ่งของ

รถคันนั้น โดยละเอียดที่สุด ก่อนอื่นขออธิบำยควำมหมำยของสัญลักษณ์กันก่อน สัญลักษณ์จุดมี 3 แบบ คือ

• สี่เหลี่ยมสีแดง แสดงถึง จุดสตำร์ทเครื่องยนต์ (โดยปกติ จุดสตำร์ทเครื่องกับจุดดับเครื่องจะเป็นจุดเดียวกัน)

• สามเหลี่ยมคว�่าสีขาว แสดงถึง จุดที่รถมีควำมเร็วเป็นศูนย์ เช่น จอดรถติด จอดรถติดไฟแดง จอดรอเลี้ยว จอดอื่นๆ

• วงกลมสีน�้าเงิน แสดงถึง จุดที่รถมีควำมเร็วมำกกว่ำศูนย์ (รถเดินทำงเคลื่อนที่ปกติ)

ให้เรำคลิ๊กที่เมนู วาดไฟล์การเดินทางอย่างช้าๆ (Replay File) หรือเมนูวาดไฟล์การเดินทางอย่างช้าๆ (ระบุวันที่) (Replay 

File (Specify Date)) เพื่อแสดงกำรวิ่งของรถ โปรแกรมจะถำมชื่อไฟล์ *.BBU ให้เลือกไฟล์ที่จะท�ำกำรแสดงผล
ข้อสังเกต เมนู วาดไฟล์การเดินทางอย่างช้าๆ (ระบุวันที่) (Replay File (Specify Date)) จะต่ำงกับเมนู วาดไฟล์การเดินทางอย่างช้าๆ (Replay 

File) ตรงที่เรำสำมำรถจะเลือกเฉพำะวันที่เรำต้องกำรได้จำกข้อมูลไฟล์ที่เรำโหลดมำ (ไฟล์นำมสกุล BBU) โดยไม่ต้องไปโหลดไฟล์ใหม่

ปุ่มบนคีบอร์ดที่ใช้ควบคุมกำรแสดงผล ได้แก่

[+] , [-] ใช้ส�ำหรับ เพิ่ม / ลด ควำมเร็วในกำร

แสดงผลกำรวิ่งของรถ ตำมล�ำดับ

[P] ใช้ส�ำหรับ หยุด / วิ่งต่อ (Pause/Contin-

ue) ใช้เมื่อเรำพบสิ่งที่น่ำสงสัย เช่น กำรจอดนำน

ผิดปกติ แวะในจุดที่ไม่ใช่ลูกค้ำ เมื่อเรำหยุดกำรวิ่งไว้ชั่วครำว ท�ำให้เรำสำมำรถซูมขยำยแผนที่เพื่อดูรำยละเอียด วันเวลำ ควำมเร็ว ทิศทำง ณ 

จุดนั้นๆได้ง่ำย โดยใช้เครื่องมือ  คลิ๊กไปยังจุดวงกลมสีน�้ำเงินที่ต้องกำร

[Space Bar] ใช้ส�ำหรับ ย้อนถอยหลังกลับไปวิ่ง 20 จุดที่ผ่ำนมำอีกครั้ง สำมำรถกดซ�้ำๆ เพื่อถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ต้องกำรได้

[ESC] ใช้ส�ำหรับ ยกเลิกกำรแสดงผลกำรวิ่ง ในโหมดจ�ำลองกำรวิ่งของรถ
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ขณะที่ Replay อยู่ ถ้ำรถจอดนำนเกินเวลำที่ตั้งไว้ จะมีหน้ำต่ำงปรำกฎขึ้นมำ ดังรูป (ค่ำปกติคือ 3 นำที สำมำรถเปลี่ยนแปลงเองได้)

ค�ำอธิบำย :

Time Period หมำยถึง ช่วงเวลำที่จอด

Time Used หมำยถึง จอดนำนเท่ำไร

Engine = ON ถ้ำเป็นสีแดง หมำยถึง จอดไม่ดับเครื่องยนต์

Engine = OFF ถ้ำเป็นสีขำว หมำยถึง จอดดับเครื่องยนต์

( > 00:03:00 ) หมำยถึง เวลำจอดที่ตั้งไว้เพื่อให้หยุดแสดงผลชั่วครำวเมื่อมีกำรจอดนำนเกินเวลำที่ตั้งไว้ ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนค่ำนี้ ให้ใช้เมำส์

กด Double Click ที่ตัวหนังสือ ( > 00:03:00 ) เพื่อเปลี่ยนค่ำได้ทุกเมื่อตลอดเวลำ หรือตั้งค่ำที่เมนู Change time ดังรูป

 

ให้กดปุ่ม Continue ถ้ำต้องกำรให้แสดงผลต่อไป, ปุ่ม Pause ถ้ำต้องกำรหยุดดูข้อมูลหรือแผนที่, ปุ่ม Stop ถ้ำต้องกำรเลิกกำรแสดงผล

เมื่อแสดงผลกำรวิ่ง จบในแต่ละวัน และยังมีข้อมูลที่ยังแสดงไม่หมด จะมีข้อควำมขึ้นมำถำม เพื่อให้เรำสำมำรถตั้งค่ำตัว

เลือก (options) ในกำรแสดงผลได้ ดังรูป
ตัวเลือกในกำรแสดงผลจุดต่ำงๆ ได้แก่

Change Drawing Style ใช้เมื่อต้องกำรเปลี่ยนรูปแบบ สี ขนำด กำรวำดของจุดบนแผนที่ ส�ำหรับ

วันถัดไป (ในรูปคือ 21/11/2014)

Clear History Drawing Data ใช้เมื่อต้องกำรลบจุดบนแผนที่ ของวันที่ผ่ำนมำทั้งหมด เพื่อให้

แผนที่ดูไม่รก และง่ำยในกำรดูจุดของวันถัดไป

Change History Drawing Color ใช้เมื่อต้องกำรเปลี่ยนสีของจุดบนแผนที่ ของวันที่ผ่ำนมำทั้งหมด 

เพื่อให้สำมำรถแยกว่ำสีใดเป็นของวันใด

Fade-Out History Drawing Color ใช้เมื่อต้องกำรให้สีของจุดบนแผนที่ ของวันที่ผ่ำนมำทั้งหมด 

จำงลงไป 50% กำรท�ำงำนจะคล้ำยกับ Change History Drawing Color เพื่อให้ง่ำยในกำรดูจุดของ

วันถัดไป

 กดปุ่ม Continue เมื่อต้องกำรแสดงผลกำรวิ่งต่อในวันถัดไป

 กดปุ่ม Pause เมื่อต้องกำรหยุดชั่วครำว ท�ำให้เรำสำมำรถซูมขยำยแผนที่เพื่อดูรำยละเอียด (เหมือนกับกำรกดปุ่ม [P])

 กดปุ่ม Stop เมื่อต้องกำรยกเลิกกำรแสดงผลกำรวิ่งในโหมดจ�ำลองกำรวิ่งของรถ (เหมือนกับกำรกดปุ่ม [ESC])

 *** ถ้ำไม่ต้องกำรให้โปรแกรมแสดงข้อควำมขึ้นมำถำมอีกในวันต่อๆไป ให้เลือกตัวเลือก Do not ask me again

ถ้ำเรำต้องกำรเปลี่ยนขนำด,สีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในกำร Plot / Replay ไฟล์ ให้คลิ๊กที่เมนู รูปแบบการวาดจุดบนแผนที่

Starting Point คือ จุดที่ท�ำกำรสตำร์ตเครื่องยนต์

Stop Point คือ จุดที่ยำนพำหนะหยุด

Mark Point คือ จุดที่สัญญำณ SW 7 เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

Normal Point คือ จุดที่ยำนพำหนะเคลื่อนที่ปกติ
หมำยเหต ุSW 7 ถูกสงวนไว้ใช้ท�ำ Mark Switch แต่จะใช้งำนเป็นสวิตช์ อย่ำงอื่นก็ได้ แต่จะแสดงผลตำมที่ตั้งค่ำไว้ใน Mark Point

ช่องนี้เอำไว้ตั้งค่ำขนำด

หัวลูกศรชี้ทิศทำงเส้น

ทำงที่รถวิ่งผ่ำนมำ

เปลี่ยนสัญลักษณ์

เปลี่ยนขนำด

เปลี่ยนสี
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การดูข้อมูล ณ จุดที่รถวิ่งบนแผนที่

โดยใช้ Information Tool 

1.) ให้เลือกเครื่องมือรูป 

2.) เลื่อนเมำส์ไปคลิ๊กบนสัญลักษณ์ของจุดที่

รถวิ่งบนแผนที (จุดสีน�้ำเงิน)

3.) ข้อมูลของจุดที่รถวิ่งบนแผนที่ที่ต้องกำร 

จะปรำกฎออกมำ ตัวอย่ำงดังรูป

TIP : เรำสำมำรถแสดงข้อมูลจุดที่คลิ๊กโดย

[Alt+Click] เพื่อแสดงข้อมูลชั่วครำว

[Shift+Click] เพื่อแสดงข้อมูลถำวร (เพื่อ

พิมพ์ออกทำงเครื่องพิมพ์ได้)

การใช้เครื่องมือช่วยในการวัดระยะทางระหว่างจุดเส้นทางเดินรถ Tracking Point 2 จุด ( Distance Between 2 Tracking Points)

การลบจุด Track เส้นทางที่วาดทั้งหมดออกจากแผนที่
ในกรณีที่เรำดูข้อมูลกำรเดินทำงของรถ เสร็จสิ้นแล้ว ถ้ำเรำต้องกำรลบจุด Track เส้นทำงกำรวิ่งทั้งหมด (จุดสีน�้ำเงิน) ออกไปจำกแผนที่ ให้

คลิ๊กเมนูดังรูป

วิธีใช้ : เลือกเมนู Distance Between 2 Tracking Points แล้ว

คลิ๊กปุ่ม  ของจุดต้นทำง (Point 1)

เลือกจุด Tracking Point (จุดสีน�้ำเงิน) บนแผนที่ (ที่ต้องกำรให้เป็นจุดต้นทำง)

ให้คลิ๊กปุ่ม  ของจุดปลำยทำง (Point 2)

เลือกจุด Tracking Point (จุดสีน�้ำเงิน) บนแผนที่ (ที่ต้องกำรให้เป็นจุดปลำยทำง)

กดปุ่ม Calculate Distance โปรแกรมก็จะค�ำนวณเวลำที่ใช้และระยะทำงระหว่ำง 2 จุดนี้

ให้โดยอัตโนมัติ
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การประยุกต์ใช้ Plot File กับมุมมองที่ผู้บริหารการตลาด หรือ ฝ่าย HR ควรทราบ ในการบริหารทีมพนักงานขาย

 เรำสำมำรถประยุกต์ใช้กำร Plot File เพื่อดูพื้นที่กำรเข้ำถึงลูกค้ำของพนักงำนขำยแต่ละคน และน�ำมำเปรียบเทียบ

กัน รวมถึงกำรพล๊อตจุดต�ำแหน่งกำรวิ่งของ Salesman แต่ละคน เพื่อน�ำข้อมูลกำรท�ำงำนของพนักงำนทุกคน มำใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐำนที่ถูกต้องในกำรวิเครำะห์ วำงแผนกลยุทธ์ แผนกำรขำย แผนก�ำลังคนของบริษัท เพื่อให้มีประสิทธิภำพ

สูงสุด ยกตัวอย่ำงเช่น สมมติว่ำบริษัทมีพนักงำนขำย 3 คน และต้องกำรที่จะดูพื้นที่กำรวิ่งโดยรวมของพนักงำนขำยทั้ง 3 

คน ระยะเวลำ 1 เดือนที่ผ่ำนมำ โดยให้นำย A ใช้จุดสีน�้ำเงิน , นำย B ใช้จุดสีเหลือง , นำย C ใช้จุดสีแดง มีขั้นตอนดังนี้

 ให้เอำเครื่องหมำยถูกออกจำกเมนู Clear history before Plot or Replay

 ให้เลือกเมนู วาดไฟล์การเดินทาง (Plot File) แล้วเลือกไฟล์ของนำย A มำวำดลง

บนแผนที่ (ด้วยจุดสีน�้ำเงิน ซึ่งเป็นค่ำมำตรฐำนที่ตั้งเอำไว้)

 จำกนั้นให้เลือกสีอื่นที่ต้องกำร เช่นสีเหลือง ส�ำหรับกำรวำดข้อมูลของ นำย B โดย

ไปที่เมนู รูปแบบการวาดจุดบนแผนที ่ดังรูป

 ให้เลือกเมนู วาดไฟล์การเดินทาง (Plot File) แล้วเลือกไฟล์

ของนำย B มำวำดลงบนแผนที่ (ด้วยจุดสีเหลือง ซึ่งเป็นค่ำที่เรำ

เลือกเอำไว้)

 ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 3-4 ส�ำหรับไฟล์ของนำย C และคนอื่นๆอีก

*** ท่านผู้บริหาร จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยบเทียบด้วยภาพๆเดียว 

นั้นให้ความหมายในเชิงกลยุทธ์ได้มากกว่าการไปนั่งอ่าน

รายงานที่เป็นตารางพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเป็นหลายสิบหน้า 

เราสามารถรู้ได้ว่าการท�างานเป็นอย่างไร ใครขยันกว่า ใครข้าม

เขตการขาย(กรณีมีข้อพิพาทกัน) ใครวิ่งน้อยท�ายอดขายได้น้อย 

พนักงานเข้าพบลูกค้าครบหรือไม่ พื้นที่รับผิดชอบมากหรือ

น้อยเกินไปท�าให้ขาดประสิทธิภาพในการท�างาน 

นำย A จุดสีน�้ำเงิน

นำย B จุดสีเหลือง

นำย C จุดสีแดง
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานการขนส่ง (Fleet Management Data Analysis & Report)
1. เลือกเครื่องมือสร้ำงรำยงำนต่ำงๆ ของระบบติดตำมยำนพำหนะ (Show Trips Database) เพื่อแสดงหน้ำต่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรขนส่ง 

(Trip Databases Analysis) ดังรูป

2. ในหน้ำต่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรขนส่ง จะมี Tab Sheet อยู่ 9 Tab Sheet ได้แก่

 2.1) ฐานข้อมูลไฟล์เส้นทาง (Trip Files Database) ใช้เพื่อเลือกไฟล์กำรเดินทำง (*.BBU) ที่ต้องกำรจะน�ำมำวิเครำะห์สร้ำงรำยงำน

 2.2) ก�าหนดเงื่อนไข้อมูล (Define Data Criterias) ใช้ก�ำหนดเงื่อนไขที่ต้องกำร ในกำรวิเครำะห์สร้ำงรำยงำน (ของไฟล์ในข้อ 2.1)

 2.3) รายงานการเดินทาง (Vehicle Tracking Report) แสดงผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรก�ำหนดเงื่อนไขในข้อที่ 2.2

 2.4) รายงานสรุปรายวัน (Day Summary Report) สรุปรำยงำนข้อมูลกำรเดินทำงแบบรำยวัน แยกตำมวันที่ (ของไฟล์ในข้อ 2.1)

 2.5) รายงานสรุปทั้งหมด (Trip Summary Report) สรุปรำยงำนข้อมูลกำรเดินทำงแบบรวมทุกวัน (ของไฟล์ในข้อ 2.1)

 2.6) สรุปการเข้า-ออก สถานที่ (WayPoint IN/OUT) ดูผลสรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำร เข้ำ/ออก สถำนที่ ของกำรเดินทำงในครั้งนั้น

 2.7) สรุปการเดินทางเป็นเที่ยว (WayPoint Round Trip) ดูผลสรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเดินทำงเป็นรำยเที่ยว จำก A ไป B, จำก B ไป 

C ไปเรื่อยๆ

 2.8) การเปลี่ยนแปลงระดับน�้ามัน (Fuel Changing) ใช้ดูรำยงำนกำรเติมน�้ำมัน หรือ กำรดูดน�้ำมันไปขำย (ขโมยน�้ำมัน)

 2.9) ตัวช่วยจัดล�าดับการเดินทาง (Transport Ordering Assistant) เป็นเครื่องมือช่วยจัดล�ำดับกำรเดินทำง จำก A ไป B, จำก B ไป C ไป

เรื่อยๆ โดยจะแนะน�ำกำรเรียงล�ำดับตำมระยะทำงที่สั้นที่สุด

2.1) ฐานข้อมูลไฟล์เส้นทาง (Trip Files Database)
ใช้เพือ่เลอืกไฟล์กำรเดินทำง (*.BBU) ทีต้่องกำรจะน�ำมำวเิครำะห์สร้ำง

รำยงำน (ไฟล์ BBU ที่เรำได้มำจำกหัวข้อ การดปูระวัติการเดินทางของ

รถ และ การวิเคราะห์ข้อมูลท�ารายงานผู้บริหาร) เลือกไฟล์โดยกดปุ่ม

 แล้วเลือกชื่อ BBU ไฟล์ที่ดำวโหลดมำ ตำมต้องกำร ดังรูป

ค�ำอธิบำย ปุ่มเครื่องมือ อื่นๆ

 Clear All Trip Files List ลบรำยชื่อไฟล์กำรเดินทำง (BBU Files) ที่เลือกทั้งหมด

 Add Trip Files to Database เพิ่มรำยชื่อไฟล์กำรเดินทำง (BBU Files) ที่ต้องกำร 

เข้ำไปในฐำนข้อมูลกำรวิเครำะห์

 Remove Selected Trip Files from Database ลบรำยชื่อไฟล์กำรเดินทำง (BBU Files) 

ออกจำกฐำนข้อมูลกำรวิเครำะห์

   Move Up , Move Down ใช้เลื่อนล�ำดับไฟล์ขึ้นลง

   Sort Ascending , Sort Descending ใช้เรียงล�ำดับไฟล์ตำมตัวอักษร มำกไปน้อย หรือ น้อยไปมำก

 Split Trip Files by Day ใช้แยกไฟล์กำรเดินทำงออกเป็นหลำยไฟล์ตำมวันที่ (1ไฟล์ / 1 วัน) เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดเก็บไฟล์

 Concatinate BBU files to a single BBU file ใช้รวมไฟล์กำรเดินทำงหลำยๆไฟล์ เข้ำเป็นไฟล์เดียว เพื่อวิเครำะห์รำยงำนสรุป โดยรวม

ทั้งเดือน หรือ เพื่อวิเครำะห์กำรตลำด

 Fix and Delete a first position due to GPS Satellites Error ใช้ในกรณีที่จุดแรกที่บันทึกเป็นจุดผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกดำวเทียม GPS 

ซึ่งกรณีนี้พบได้น้อยมำกในกำรใช้งำนปกติ ใช้เพื่อตัดจุด Error จำกดำวเทียมทิ้งไป (จุดแรกเป็นข้อมูลส�ำคัญในกำรอ้ำงอิงจุดต่อๆไป)

 Batch Report ใช้ในกำรท�ำรำยงำนแบบ Batch ส�ำหรับรถหลำยๆคัน
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2.2) ก�าหนดเงื่อนไข้อมูล (Define Data Criterias)
เป็นหน้ำต่ำงส�ำหรบัก�ำหนดเง่ือนไขต่ำงๆ ในกำรวเิครำะห์กำรเดินทำง เป็นกำรกรองข้อมลู เพือ่สร้ำงรำยงำนกำรเดินทำงของ ยำนพำหนะแบบ

ละเอียด (Vehicle Tracking Report) โดยสำมำรถใช้เงื่อนไขต่ำงพร้อมๆกันได้อย่ำงอิสระ

โดยเงื่อนไขต่ำงๆ มีดังนี้

- ก�าหนดช่วงวัน (Specific Day Period) กรองข้อมูลเฉพำะช่วงวันที่ต้องกำร

- ก�าหนดช่วงเวลา (Specific Clock Time) กรองข้อมูลเฉพำะช่วงเวลำที่ต้องกำร

- ก�าหนดความเร็ว / ความเร็วเกินก�าหนด (Specific Vehicle Speed / Over Speed) กรองข้อมูลเฉพำะช่วงควำมเร็วที่ต้องกำร ช่วงเวลำในกำร

ท�ำควำมเร็วต่อเนื่อง และ ตั้งค่ำควำมเร็ว เกินพิกัด เช่น

ถ้ำต้องกำรให้แสดงจุดที่ควำมเร็วเกิน 80 km/h ต่อเนื่องนำนเกิน 2 นำที (อนุญำตให้แซงเกิน 80 km/h ได้แต่ต้องไม่เกิน 2 นำที) ให้ตั้งตำมรูป

ถ้ำต้องกำรให้แสดงจุดที่ควำมเร็วเกิน 120 km/h โดยไม่อนุญำตให้เกิน 120 km/h ไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ตั้งตำมรูป

- ก�าหนดการหยุดเกินเวลา (Specific Over Stop Time) กรองข้อมูลเฉพำะช่วงเวลำที่ยำนพำหนะหยุดเกินเวลำที่ก�ำหนดไว้ เช่น

ถ้ำต้องกำรให้แสดงจุดที่หยุดรถเกิน 15 นำที โดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ว่ำมีกี่ครั้ง ที่ไหนบ้ำง ให้ตั้งตำมรูป

กดปุ่ม Print Report เพื่อพิมพ์รำยงำนกำรหยุดรถเกินกว่ำ 15 นำที (พิมพ์ออกทำงเครื่องพิมพ์)
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- ก�าหนดช่วงต�าแหน่งด้วยข้อมลูจุดต�าแหน่ง (Specific Location by Way Point) กรองข้อมลูเฉพำะช่วงเวลำท่ียำนพำหนะเข้ำใกล้หรอืออกห่ำง

จำกจุดต�ำแหน่ง Way Point ที่ก�ำหนดไว้ ภำยในระยะทำงที่ก�ำหนดไว้

- ก�าหนดช่วงต�าแหน่งด้วยข้อมูลเส้นทาง (Specific Location by Route Path) กรองข้อมูลเฉพำะช่วงเวลำที่ยำนพำหนะเข้ำใกล้หรือออกห่ำง

จำกเส้นทำง Route Path ที่ก�ำหนดไว้ ภำยในระยะทำงที่ก�ำหนดไว้ เหมำะส�ำหรับตรวจสอบกำรออกนอกเส้นทำง

- ก�าหนดช่วงต�าแหน่งด้วยข้อมลูเขตพ้ืนที ่(Specific Location by Zone Area) กรองข้อมูลเฉพำะช่วงเวลำท่ียำนพำหนะเข้ำไปหรอืออกจำกเขต

พื้นที่ Zone Area ที่ก�ำหนดไว้ ถ้ำใช้ร่วมกับกำรกรองข้อมูลเฉพำะช่วงเวลำ จะท�ำให้สำมำรถตรวจสอบกำรเข้ำ-ออกนอกพื้นที่ก่อน-หลังเวลำ

ที่ก�ำหนดไว้ได้

- ก�าหนดการสตาร์ตเครื่องยนต์ (Specific Engine Ignition) กรองข้อมูลเฉพำะช่วงเวลำที่ยำนพำหนะสตำร์ตเครื่องยนต์

- ก�าหนดสวิทช์ (Specific Switches) กรองข้อมูลเฉพำะช่วงเวลำที่ สวิตช์สัญญำณ Digital Input มีกำรเปลี่ยนแปลง

- Sort By เป็นกำรตั้งค่ำกำรเรียงล�ำดับตำมตัวอักษรตำมคอลัมน์ใด ตำมล�ำดับ ในกำรแสดงผลในรูปแบบตำรำง ในหน้ำต่ำง Vehicle Tracking 

Report (ถ้ำไม่จ�ำเป็นไม่ต้องเปลี่ยนค่ำนี้)

*** เง่ือนไขต่ำงๆ เหล่ำน้ี สำมำรถใช้รวมกันท�ำให้สำมำรถตอบค�ำถำมท่ีซับซ้อนได้ ซ่ึงจะท�ำให้วิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และ ตรงตำมควำมต้องกำรเป็นอย่ำงยิ่ง

*** กำรสร้ำง Way Point , Route Path และ Zone Area ให้ดูรำยละเอียดในหัวข้อ การเพิ่มข้อมูลลงบนแผนที่โดยใช้เครื่องมือ 

เม่ือต้ังค่ำเงือ่นไขต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรแล้ว ให้คลิก๊ปุ่ม สร้างรายงานการเดินทาง (Build Vehicle Tracking Report) หรอื สร้างรายงาน

สรุปการเดินทาง (Biuld Summary Report) เพื่อ update ข้อมูลในรายงานสรุปรายวันและรายงานสรุปทั้งหมด ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขใหม่ที่

ตั้งค่ำไว้ หรือคลิ๊กปุ่ม สร้างทุกรายงาน (Build All Report) เพื่อท�ำทั้งสองอย่ำง พร้อมๆ กันในครั้งเดียว

2.3) รายงานการเดินทาง (Vehicle Tracking Report)
เป็นหน้ำต่ำงส�ำหรบัแสดงผลข้อมูลตำมเง่ือนไขท่ีต้ังค่ำไว้ในข้อ 2.2) ก�ำหนดเง่ือนไข้อมูล (Define Data Criterias) โดยจะแสดงผลกำรวเิครำะห์

กำรเดินทำง ในรูปแบบตำรำง ที่เชื่อมโยง Link กับต�ำแหน่งบนแผนที่ (ถ้ำต้องกำรดูต�ำแหน่งบนแผนที่ให้ Double Click ที่ Record นั้นๆ)

ค�ำอธิบำย ปุ่มเครื่องมือ

 Clear all highlight color  ปรับสีพื้นของทุกแถว (Record) ให้เป็นสีขำวทั้งหมด

 Comfortable Looking by Color  ปรับสีพื้นของตำรำงในแต่ละแถวให้ดูง่ำย สบำยตำ

 Draw data on the map (Custom Layer)  วำดข้อมูลในตำรำงลงบนแผนที่โดยใช้รูปแบบ ขนำด สี ที่ก�ำหนดเอง เพื่อดูเปรียบเทียบ จุดสี

บนแผนที่ ท�ำให้เข้ำใจง่ำย เช่น เมื่อเรำต้องกำรให้ช่วงที่ควำมเร็วเกิน 80km/h เป็นจุดสีแดง หลังจำกที่เรำก�ำหนดเงื่อนไขในข้อ 2.2) แล้ว เรำจะ

ได้รำยงำนในรูปแบบตำรำง ให้คลิ๊กปุ่มนี้เพื่อวำดแต่ละ Record ให้เป็นรูปแบบ ขนำด สี ที่เรำต้องกำร ลงบนแผนที่ เครื่องมือนี้มีประโยชน์ 

มำกในกำรท�ำให้ข้อมูลที่เรำสนใจ ดูชัดเจนขึ้น และง่ำยต่อกำรตีควำมหมำยและเปรียบเทียบข้อมูลบนแผนที่

 Clear Custom Layer  ท�ำกำรลบข้อมูลใน Custom Layer ทิ้ง (ลบข้อมูลที่สร้ำงขึ้นมำจำกเครื่องมือ )

Custom Layer  เป็น Layer ชั่วครำวที่ผู้ใช้สำมำรถวำดข้อมูลในตำรำงลงบนแผนที่ ตำมรูปแบบ ขนำด สี ที่ตนเอง ก�ำหนด เมื่อปิดโปรแกรม

ข้อมูลใน Custom Layer จะถูกลบทิ้งไป จุดประสงค์ของ Custom Layer คือ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ในกรณีที่ ต้องกำรแสดงผล

ข้อมูลในตำรำง Vehicle Tracking Report ให้มีรูปแบบ ขนำด สี ต่ำงออกไปจำกของเดิม เพื่อควำมง่ำยในกำรมองและวิเครำะห์ ข้อมูล

 Delete Selected Record  ใช้ลบ Record ที่ไม่ต้องกำรทิ้งไป

 Save Report As  บันทึกข้อมูลในตำรำงเป็นไฟล์งำน เพื่อน�ำไปใช้ในโปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel สำมำรถเลือกประเภทของไฟล์ ได้แก่ 

Text file (*.txt) , HTML file (*.htm) , CSV File (*.csv) , BBU File (*.bbu)

 Copy to Clipboard  คัดลอกข้อมูลในตำรำงเก็บไว้ในคลิปบอร์ด เพื่อน�ำไปใช้ Paste ในโปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel
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2.4) รายงานสรุปรายวัน (Day Summary Report)
เป็นหน้ำต่ำงส�ำหรบัผลสรปุข้อมูลรำยวนั โดยจะแสดงผลสรปุกำรวเิครำะห์ กำรเดินทำงรำยวนัในรปูแบบตำรำง ข้อมูลสรปุ 

ได้แก่ วันที่ เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด เวลาทั้งหมด จ�านวนครั้งการจอดปกติ จ�านวนครั้งการจอดนานเกิน ก�าหนด เวลาจอด

รถนานที่สุด เวลาจอดรวมทั้งหมด เวลาเคลื่อนที่รวมทั้งหมด ระยะทางรวมทั้งหมด จ�านวนครั้งการ สตาร์ตเครื่องยนต์ 

ความเร็วสูงสุด ความเร็วเฉลี่ย จ�านวนครั้งที่ความเร็วเกินพิกัดที่ก�าหนดไว้ ต้นทุนค่าน�้ามัน

2.5) รายงานสรุปทั้งหมด (Trip Summary Report)
รำยละเอียดจะคล้ำยกับรำยงำนสรุปรำยวัน แต่จะน�ำข้อมูลของ

ทุกวันมำสรุปรวมกัน

 Clear all highlight color  ปรับสีพื้นของทุกแถว (Record) ให้เป็นสี

ขำวทั้งหมด

 Comfortable Looking by Color  ปรับสีพื้นของตำรำงในแต่ละแถว

ให้ดูง่ำย สบำยตำ

 Save Report As  บันทกึข้อมูลในตำรำงเป็นไฟล์งำน เพือ่น�ำไปใช้ใน

โปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel สำมำรถเลือกประเภทของไฟล์ ได้แก่ Text 

file (*.txt) , HTML file (*.htm) , CSV File (*.csv) , BBU File (*.bbu)

 Copy to Clipboard คัดลอกข้อมูลในตำรำงเก็บไว้ในคลิปบอร์ด เพื่อ

น�ำไปใช้ Paste ในโปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel

 Print Report พมิพ์รำยงำนสรปุกำรเดินทำงท้ังหมดในฐำนข้อมูลไฟล์

เดินทำง (BBU file) ออกทำงเครื่องพิมพ์
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 Fuel Cost Calculation ใช้ก�ำหนดค่ำต่ำงๆ ในกำรค�ำนวนต้นทุนค่ำน�้ำมัน ได้แก่ รำคำน�้ำมัน และ อัตรำกำรบริโภคน�้ำมัน

ในกรณีที่เรำไม่ทรำบ อัตรำกำรบริโภคน�้ำมัน ของรถคันนี้ เรำสำมำรถให้โปรแกรมค�ำนวนหำให้เรำได้ โดยกดปุ่ม  แล้วใส่จ�ำนวนเงิน

ค่ำน�ำ้มันทีเ่รำจ่ำยไปจรงิ ในช่วงเวลำดังกล่ำว โปรแกรมกจ็ะค�ำนวนกลบัให้เรำว่ำ รถคันน้ีบรโิภคน�ำ้มันกีก่โิล/ลติร ท�ำให้เรำสำมำรถประมำณ

ได้ว่ำต้นทุนของเรำในกำรเดินทำงนั้น มีควำมผิดปกติหรือไม่อย่ำงไร เมื่อเทียบกับรถคันอื่นๆ

 Executive Report  เป็นรำยงำนส�ำหรับผู้บริหำร เพื่อวิเครำะห์ต้นทุน เวลำ และ ประสิทธิภำพ

กราฟประสิทธิภาพการใช้รถ Vehicle Utilization

ใช้รำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้รถ ให้เลือกเมนู  จะปรำกฎภำพ ดังรูป

ให้เรำก�ำหนดค่ำเวลำนำนที่สุดในกำรจอดรถรอสัญญำณไฟจรำจร (ตำมรูป ถ้ำเรำก�ำหนดให้ เวลำ

จอดรถติดไฟแดงต้องไม่เกิน 2 นำที) แล้วกดปุ่ม OK

***** ธุรกิจส่วนใหญ่แล้ว จะต้องลดพื้นที่สีแดง กับ พื้นที่สีขาว ให้เหลือน้อยที่สุด จะท�าให้ใช้รถอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยไม่ต้องเพิ่ม 

จ�านวนรถขนส่งใหม่

พื้นที่สีน�้าเงิน แสดงถึงอัตรำส่วนกำรที่รถเคลื่อนที่

พื้นที่สีขาว แสดงถึงอัตรำส่วนกำรที่รถจอดดับเครื่อง

พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงอัตรำส่วนกำรที่รถจอดรถติดไฟแดง

พื้นที่สีแดง แสดงถึงอัตรำส่วนกำรที่รถจอดรถ ติดเครื่องยนต์ ไว้นำนกว่ำเวลำที่อนุญำตให้จอดรถรอสัญญำณไฟจรำจร
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กราฟสัดส่วนความเร็วรถ Vehicle Speed Ratio
ใช้รำยงำนกำรใช้ควำมเร็วรถในรูปแบบอัตรำส่วน ให้เลือกเมนู  จะปรำกฎภำพ ดังรูป

กราฟความเร็วรถ Vehicle Speed Graph
ใช้รำยงำนกำรใช้ควำมเร็วรถในรูปแบบกรำฟ ให้เลือกเมนู  จะปรำกฎภำพ ดังรูป
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กราฟการหยุดรถ Vehicle Stop Graph
ใช้รำยงำนกำรหยุดรถในรูปแบบกรำฟ ให้เลือกเมนู  จะปรำกฎภำพ ดังรูป

กราฟการหยุดรถเกินเวลาที่ก�าหนด Vehicle Over Stop Graph

ใช้รำยงำนกำรหยุดรถเกินเวลำที่ก�ำหนด ในรูปแบบกรำฟแท่ง ให้เลือกเมนู  จะปรำกฎภำพ ดังรูป

เส้นขอบสีน�้าเงิน แสดงว่ำหยุดดับเครื่อง

เส้นขอบสีแดง แสดงว่ำหยุดไม่ดับเครื่อง

ยิ่งกรำฟสูงมำกเท่ำไรแสดงว่ำจอดนำนมำกเท่ำนั้น

กราฟแท่งสีน�้าเงิน แสดงว่ำหยุดดับเครื่อง

กราฟแท่งสีแดง แสดงว่ำหยุดไม่ดับเครื่อง

ยิ่งกรำฟสูงมำกเท่ำไรแสดงว่ำจอดนำนมำกเท่ำนั้น

ก�ำหนดกำรหยุดรถเกินเวลำที่ก�ำหนด (ในรูปก�ำหนดไว้ 5 นำที)
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กราฟการใช้น�้ามันรถ Vehicle Fuel Sensor Graph
ใช้รำยงำนกรำฟกำรใช้น�้ำมัน ให้เลือกเมนู  จะปรำกฎภำพ ดังรูป

กราฟอุณหภูมิ Vehicle Temperature Graph

ใช้รำยงำนกรำฟอุณหภูมิ ให้เลือกเมนู  จะปรำกฎภำพ ดังรูป

จุดที่มีการเติมน�้ามัน
จุดที่มีการโขมยน�้ามัน

พื้นสีเทา คือ

ช่วงเวลาที่รถดับเครื่องยนต์

พื้นสีเขียว คือ

ช่วงเวลาที่รถวิ่ง

เลือก สี และ ควำมหนำ

ของเส้นอุณหภูมิ

ให้แสดงสบีอกสถำนะเครือ่งยนต์

สีเทำ คือ ดับเครื่องยนต์

แสดงเส้นอุณหภูมิสูงสุด

ที่ยอมให้ได้ (upper limit)

แสดงเส้นอุณหภูมิต�่ำสุด

ที่ยอมให้ได้ (lower limit)

ช่วงสีเทำแสดงกำรดับเครื่องยนต์ เส้นอุณหภูมิ ที่ 1 เส้นอุณหภูมิ ที่ 2

เส้น upper limit

เส้น lower limit
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รายงานต�าแหน่งรถตามช่วงเวลา Vehicle Location Report
ใช้สรุปรำยงำนต�ำแหน่งรถ ตำมช่วงเวลำ ให้เลือกเมนู  จะปรำกฎภำพ ดังรูป

ให้ก�ำหนดช่วงเวลำที่ต้องกำร เช่น รำยงำนต�ำแหน่งรถ ทุกๆ 10 นำที ดังรูป
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รายงานการใช้งานรถ Vehicle Use Report

ใช้สรุปรำยงำนกำรใช้รถ ให้เลือกเมนู  จะปรำกฎภำพ ดังรูป

รายงานการจอดรถ Vehicle Stop Report

ใช้สรุปรำยงำนกำรใช้รถ ให้เลือกเมนู 

จะปรำกฎภำพ ดังรูป

ให้ก�ำหนดช่วงเวลำจอดที่ต้องกำร เช่น ต้องกำรต�ำแหน่งรถที่มีกำร

จอด 10 นำที ขึ้นไป (ดังรูป)

Engine Status

All คือ เอำจุดจอดทั้งหมด (ติดเครื่องยนต์ และ ดับเครื่องยนต์)

Engine ON คือ เอำจุดจอดเฉพำะกำรจอดติดเครื่องยนต์

Engine OFF คือ เอำจุดจอดเฉพำะกำรจอดดับเครื่องยนต์
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รายงานสวิทช์เซ็นเซอร์ Vehicle Switch Sensor Report
ใช้รำยงำนกำรเปลี่ยนเปลงของสวิทช์เซ็นเซอร์ ส่วนใหญ่ใช้กับกำรปิด/เปิด ประตูรถ ให้เลือกเมนู  หรือ 

 จะปรำกฎภำพ ดังรูป

Switch Sensor Report สำมำรถเลือกดูได้ทั้ง 2 แบบ  ON และ OFF 

สำมำรถดูจุดต�ำแหน่งที่ Switch Sensor ได้ 7 จุดที่รถคันนั้นติด Switch Sensor ไว้

ตัวอย่ำงเช่นต�ำแหน่งรถสถำนที่ที่มีกำรเปิดปิดตู้อุณหภูมิ และกำรเปิดปิดประตู  ดังรูป

  แบบที่1  ต้องการก�าหนดให้รายงานแสดงสถานะ ON หรือ OFF

  แบบที่2  ต้องการก�าหนดให้รายงานแสดงสถานะ ON->OFF, OFF->ON หรือ ON<->OFF 

ตัวอย่ำงเช่นต�ำแหน่งรถสถำนที่ที่มีกำร เปิดแล้วปิด หรือ ปิดแล้วเปิด ตู้อุณหภูมิ หรือ กำร เปิดแล้วปิดประตู ดังรูป
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2.6) รายงานสรุปการเข้า-ออก สถานที่ (WayPoint IN/OUT Report)
ใช้ดูผลสรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำร เข้ำ/ออก สถำนที่ ของกำรเดินทำงในครั้งนั้น รวมถึงเวลำในกำร เข้ำ/ออก ค�ำนวนสรุประยะเวลำ ที่ใช้ไป

ในสถำนท่ีแต่ละแห่ง ท�ำให้สำมำรถควบคมุประสิทธิภำพของกำรท�ำงำนได้ (เหมำะ ส�ำหรบัควบคมุพนักงำนขำย Salesman ท่ีออกต่ำงจงัหวดั)

วิธีใช้

1. ก�ำหนดรัศมี (WayPoint Radius) ที่ถือว่ำเป็นกำร เข้ำ/ออก สถำนที่ (ปกติคือช่วง 50-200 เมตร) สำเหตุที่ต้องมีกำรก�ำหนดรัศมี เนื่องจำก 

ในควำมเป็นจริงแล้วรถไม่สำมำรถวิ่งเข้ำไปจอดในอำคำรได้ บำงทีอำจจอดอยู่นอกอำคำร และ จอดไม่ซ�้ำท่ีกันในแต่ละครั้ง จึงต้องมีกำร 

ก�ำหนดรัศมีส�ำหรับกำรจอดรถ เพื่อให้โปรแกรมสำมำรถค�ำนวนได้ถูกต้อง

 กำรก�ำหนดรัศมี สำมำรถก�ำหนดได้ 2 แบบ คือ

 - Static  เป็นแบบที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจำกง่ำยไม่ซับซ้อน

 - Dynamic  เป็นกำรก�ำหนดขนำดของรศัมี ตำมขนำดของสญัลกัษณ์จดุต�ำแหน่ง WayPoint เนือ่งจำก 

สถำนที่แต่ละแห่งมีควำมกว้ำงของบริเวณที่จอดรถไม่เท่ำกัน ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องค�ำนวนรัศมีตำมขนำดของแต่ละสถำนที่อิสระจำกกัน

2. ก�ำหนดช่วงเวลำหยุดแวะสถำนที่ที่เรำไม่สนใจ (Ignore Time Used less than) เช่น ถ้ำก�ำหนดเป็น 2 นำที หมำยควำมว่ำ เรำไม่สนใจ สถำน

ที่ที่รถใช้เวลำน้อยกว่ำ 2 นำที เพรำะถือว่ำรถแค่วิ่งผ่ำนเฉยๆ ไม่ได้แวะจริงๆ

3. ให้เลือก Show Location Info ถ้ำต้องกำรให้แสดงบริเวณพื้นที่ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ของจุดต�ำแหน่งชื่อสถำนที่ เพิ่มเติมด้วย

4. คลิ๊กปุ่ม สร้างรายงาน (Build Report) เพื่อค�ำนวนสรุปข้อมูลกำรเข้ำ/ออก สถำนที่ที่ก�ำหนดไว้

5. ถ้ำต้องกำรพิมพ์รำยงำน ให้คลิ๊กปุ่ม 

*** กำรก�ำหนดชื่อสถำนที่ (WayPoint) ให้ดูในหัวข้อ กำรสร้ำงข้อมูลจุดต�ำแหน่ง WayPoint
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2.7) รายงานสรุปการเดินทางเป็นเที่ยว (WayPoint Round Trip Report)
ใช้ดูผลสรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเดินทำงเป็นรำยเที่ยว จำก A ไป B, จำก B ไป C ไปเรื่อยๆ เป็นหน้ำต่ำงส�ำหรับกำรค�ำนวนสรุปข้อมูลกำร 

เดินทำงเป็นเที่ยว จำกสถำนที่หนึ่ง ไปยังอีกสถำนที่หนึ่ง รวมถึงเวลำในกำร เดินทำงนั้นๆ เวลำที่รถจอดแวะระหว่ำงทำงก่อนถึงที่หมำยปลำย

ทำง พร้อมค�ำนวนสรปุต้นทุนค่ำน�ำ้มันทีใ่ช้ไป ในกำรเดินทำงแต่ละเทีย่ว ท�ำให้สำมำรถควบคุมประสิทธิภำพของกำรท�ำงำนได้ (เหมำะส�ำหรบั

ควบคุมพนักงำนขำย Salesman ที่ออกต่ำงจังหวัด หรือพนักงำนส่งของที่เดินทำงไปหำลูกค้ำประจ�ำบ่อยๆ)

วิธีใช้

1. ก�ำหนดรัศมี (WayPoint Radius) ที่ถือว่ำเป็นกำร เข้ำ/ออก สถำนที่ (ปกติคือช่วง 50-200 เมตร) (ดูค�ำอธิบำยเพิ่มเติมในหน้ำที่แล้ว)

2. ก�ำหนดช่วงเวลำหยุดแวะสถำนที่ที่เรำไม่สนใจ (Ignore Time Used less than) เช่น ถ้ำก�ำหนดเป็น 2 นำที หมำยควำมว่ำ เรำไม่สนใจ สถำน

ที่ที่รถใช้เวลำน้อยกว่ำ 2 นำที เพรำะถือว่ำรถแค่วิ่งผ่ำนเฉยๆ ไม่ได้แวะจริงๆ

3. คลิ๊กปุ่ม  เพื่อตั้งค่ำ รำคำน�้ำมัน และ อัตรำบริโภคน�้ำมันของรถ

4. ให้เลือก Show Location Info ถ้ำต้องกำรให้แสดงบริเวณพื้นที่ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ของจุดต�ำแหน่งชื่อสถำนที่ เพิ่มเติมด้วย

5. ให้เลือก Show Parking Time Used ถ้ำต้องกำรให้แสดงว่ำจอดนำนเท่ำไร ณ จุดต�ำแหน่งชื่อสถำนที่ ที่ไปมำ เพิ่มเติมด้วย

6. คลิ๊กปุ่ม สร้างรายงาน (Build Report) เพื่อค�ำนวนสรุปข้อมูลกำรเข้ำ/ออก สถำนที่ที่ก�ำหนดไว้

7. ถ้ำต้องกำรพิมพ์รำยงำน ให้คลิ๊กปุ่ม 

*** กำรก�ำหนดชื่อสถำนที่ (WayPoint) ให้ดูในหัวข้อ กำรสร้ำงข้อมูลจุดต�ำแหน่ง WayPoint

วิธีตรวจสอบการเดินทางเป็นเที่ยว แบบ Virtual Graphic Interactive
1. คลิ๊กเมำส์ปุ่มซ้ำย บนเที่ยวกำรเดินทำงที่ต้องกำร (ให้สังเกต hilight สีน�้ำเงิน)

2. คลิ๊กเมำส์ปุ่มขวำจะปรำกฎเมนูดังรูป

3. คลิ๊กปุ่ม  วำดข้อมูลลงบนแผนที่ (Draw this trip on the map (Custom layer)) เพื่อวำด

เส้นทำงกำรเดินทำงโดยใช้สัญลกัษณ์ ส ีขนำด ตำมทีเ่รำต้องกำร เช่นถ้ำต้องกำรให้เส้นทำงเทีย่ว

นี้เป็น วงกลม สีเหลือง ขนำด 10 ให้ใส่ค่ำดังรูป

**เทคนิคนี้เหมำะส�ำหรับใช้แยกสีระหว่ำงกำรเดินทำงแต่ละเที่ยว เพื่อให้ดูง่ำยขึ้นบนแผนที่
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4.   ล้างข้อมูลในเลเยอร์ Custom (Clear Custom Layer) เลือกเมนูนี้เพื่อที่จะลบลำยเส้นทำงต่ำงๆ ที่วำดด้วยเครื่องมือ  ออกไปจำก

แผนที่ เพื่อไม่ให้หน้ำจอแผนที่เลอะไปด้วยเส้นทำงที่เรำวำดเอำไว้

5.   แสดงข้อมูลการเดินทางนี้บนแผนที่อย่างช้าๆ (Replay this trip on the map) เลือกเมนูนี้เพื่อแสดงกำรเดินทำงเที่ยวนั้นๆ อย่ำงช้ำ เพื่อ

ให้เรำสำมำรถเห็นพฤติกรรม กำรขับรถของคนขับ ว่ำแวะจอดที่ไหน? ขับเร็วหรือช้ำแค่ไหน? รถติดหรือไม่?

6.   Save this trip to BBU file เลือกเมนูนี้เพื่อบันทึกกำรเดินทำงเที่ยวนี้เป็นไฟล์ BBU ใหม่

7. Convert this trip to Route Path object เลือกเมนูนี้เพื่อบันทึกกำรเดินทำงเที่ยวนี้เป็น Routh Path object

8.   Delete Selected Record เลือกเมนูนี้เพื่อลบ Record ที่ไม่ต้องกำร

9.   Clear all highlight color  ปรับสีพื้นของทุกแถว (Record) ให้เป็นสีขำวทั้งหมด

10.   Comfortable Looking by Color  ปรับสีพื้นของตำรำงในแต่ละแถวให้ดูง่ำย สบำยตำ

11.   เพิ่มการเดินทางครั้งนี้เป็นมาตรฐานการเดินทาง (Add this trip to Standardization of Round Trip) เลือกเมนูนี้เพื่อบันทึกข้อมูล 

Record ที่เลือก เก็บเป็นมำตรฐำนกำรเดินทำง

  วิธีใช้มาตรฐานการเดินทาง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ
มำตรฐำนกำรเดินทำง ที่ใช้เปรียบเทียบมี 2 อย่ำง คือ

1. Time Standardization มำตรฐำนเวลำ

2. Distance Standardization มำตรฐำนระยะทำง

ค่ำต่ำงๆในมำตรฐำนกำรเดินทำง ที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่

1. From คือ ชื่อสถำนที่ต้นทำง

2. To คือ ชื่อสถำนที่ปลำยทำง

3. Trip Time คือ เวลำที่ใช้ในกำรเดินทำง จำกต้นทำงไปยังปลำยทำง

4. Trip Time Variation คือ ค่ำบวกลบ(คิดเป็นเปอร์เซ็น) ที่อนุญำตให้สูงกว่ำหรือต�่ำกว่ำ Trip Time ที่ตั้งเอำไว้ (ถ้ำไม่ใช้ค่ำนี้ให้ใส่ -1)

5. Distance คือ ระยะทำงทั้งหมดที่ใช้ในกำรเดินทำง จำกต้นทำงไปยังปลำยทำง

6. Distance Variation คือ ค่ำบวกลบ(คิดเป็นเปอร์เซ็น) ที่อนุญำตให้สูงกว่ำหรือต�่ำกว่ำ Distance ที่ตั้งเอำไว้ (ถ้ำไม่ใช้ค่ำนี้ให้ใส่ -1)

 เครื่องมือ Compare with Standard ใช้เปรียบเทียบกับมาตราฐานการเดินทาง

วิธีใช้

1. คลิ๊กปุ่ม  เพื่อเปรียบเทียบกับมำตรำฐำนกำรเดินทำงที่ตั้งเอำไว้ รำยกำรใด (Record) ที่สูง/ต�่ำ กว่ำมำตรฐำนที่ก�ำหนด จะแสดง ออกมำ

ดังรูป (รำยกำรที่ 7 และ รำยกำรที่ 8 ต�่ำกว่ำมำตรำฐำนเวลำ และ ต�่ำกว่ำมำตรฐำนระยะทำง)

2. เครื่องหมำย [+] แสดงว่ำท�ำได้ดีกว่ำมำตรำฐำน อำจให้รำงวัลกับพนักงำนเป็นกำรตอบแทน

3. เครื่องหมำย [-] แสดงว่ำท�ำได้ต�่ำกว่ำมำตรำฐำน ควรปรับปรุง
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2.8) รายงานการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ามัน (Fuel Changing)
ใช้ดูผลสรุปเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมันที่เกิดขึ้น ทั้งตอนเติมน�้ำมัน และ ตอนถูกขโมยน�้ำมัน

วิธีใช้

1. ก�ำหนดค่ำควำมไวในกำรตรวจจบัน�ำ้มันลดผดิปกติ (Fuel Level Drop Sensitivity) หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของควำมจถุงัน�ำ้มัน เช่น ถ้ำก�ำหนด

เป็น 25% หมำยควำมว่ำ ให้แสดงผลจุดที่น�้ำมันลดลงผิดปกติเกิน 25% ซึ่งก็คือ จุดที่มีกำรขโมยน�้ำมันนั่นเอง

2. ก�ำหนดค่ำควำมไวในกำรตรวจจับน�้ำมันเพิ่มมำกกว่ำปกติ (Fuel Level Raise Sensitivity) หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของควำมจุถังน�้ำมัน เช่น 

ถ้ำก�ำหนดเป็น 25% หมำยควำมว่ำ ให้แสดงผลจุดที่น�้ำมันมีกำรเพิ่มขึ้นเกิน 25% ซึ่งก็คือ จุดที่มีกำรเติมน�้ำมันนั่นเอง

3. ก�ำหนดค่ำ Average Number เช่น 12 point หมำยควำมว่ำให้ตรวจจับกำรเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมันจำกค่ำเฉลี่ยของจุดอย่ำงน้อย 12 จุด เพื่อ

ป้องกำรกำรตรวจจับที่ผิดพลำดจำกสัญญำณไฟฟ้ำของตัวลูกลอย

หมายเหต ุอุปกรณ์ GPS Tracking จะอ่ำนค่ำสัญญำณไฟฟ้ำจำกหน้ำปัดเข็มชี้ระดับน�้ำมัน ซึ่งต่อมำจำกลูกลอยไฟฟ้ำที่อยู่ในถังน�้ำมัน 

คุณภำพของกรำฟสัญญำณไฟฟ้ำ(กรำฟกำรใช้น�้ำมัน) ขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพของลูกลอยในถังน�้ำมันของรถคันนั้นๆ

4. คลิ๊กปุ่ม สร้างรายงาน (Build Report) เพื่อค�ำนวนสรุปข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมัน

  

 จุดที่ 1 คือ เป็นจุดก่อนเกิดเหตุกำรณ์ (ก่อนเติมน�้ำมัน หรือ ก่อนถูกขโมยน�้ำมัน) เช่น ก่อนถูกขโมย มีน�้ำมันอยู่ในถัง 99%

 จุดที่ 2 คือ เป็นจุดหลังเกิดเหตุกำรณ์ (หลังเติมน�้ำมัน หรือ หลังถูกขโมยน�้ำมัน) เช่น หลังถูกขโมย มีน�้ำมันอยู่ในถัง 55%

5. ถ้ำต้องกำรพิมพ์รำยงำน ให้คลิ๊กปุ่ม 

จุดที่มีการโขมยน�้ามันการเติมน�้ามัน
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2.9) ตัวช่วยจัดล�าดับการเดินทาง (Transport Ordering Assistant)
(เครื่องมือช่วยจัดล�าดับการเดินทาง จาก A ไป B, จาก B ไป C ไปเรื่อยๆ)
เป็นหน้ำต่ำงส�ำหรบักำรจดัล�ำดับกำรขนส่ง พร้อมพมิพ์ใบบันทึกรำยงำนกำรเดินทำง เพือ่ให้พนักงำนขนส่งเดินทำงตำมล�ำดับกำรขนส่ง ทีจั่ด

ไว้ให้ พร้อมลงเวลำกำรเข้ำ/ออก สถำนที่ที่ไปส่งของ

  Clear All  ใช้ลบ Record ชื่อสถำนที่ ทั้งหมดทิ้งไป

  Delete Selected Record  ใช้ลบ Record ชื่อสถำนที่ ที่ไม่ต้องกำรทิ้งไป

    Move Up , Move Down ใช้เลื่อนล�ำดับชื่อสถำนที่ ขึ้น/ลง

  Clear all highlight color  ปรับสีพื้นของทุกแถว (Record) ให้เป็นสีขำวทั้งหมด

  Comfortable Looking by Color  ปรับสีพื้นของตำรำงในแต่ละแถวให้ดูง่ำย สบำยตำ

  Save Report As  บันทึกข้อมูลในตำรำงเป็นไฟล์งำน เพื่อน�ำไปใช้ในโปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel สำมำรถเลือกประเภทของไฟล์ 

ได้แก่ Text file (*.txt) , HTML file (*.htm) , CSV File (*.csv)

  Copy to Clipboard  คัดลอกข้อมูลในตำรำงเก็บไว้ในคลิปบอร์ด เพื่อน�ำไปใช้ Paste ในโปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel

  Recommend Transportation Ordering  แนะน�ำกำรจัดล�ำดับกำรเดินทำงที่สั้นที่สุด (เป็นเพียงข้อแนะน�ำเท่ำนั้น กำรพิจำรณำ ขึ้น

อยู่กับ สภำพกำรจรำจร เงื่อนไขป้ำยจรำจร และปัจจัยอื่นๆ)

  Print Report  พิมพ์ใบบันทึกรำยงำนกำรเดินทำง ออกทำงเครื่องพิมพ์ (ส�ำหรับพนักงำนขับรถ)
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การตั้งค่าในการแจ้งเตือนโดยอีเมล์ E-Mail Setting for Alarm Event
ก่อนที่เรำจะใช้งำนฟังก์ชั่นกำรแจ้งเตือนโดยอีเมล์ เรำจ�ำเป็นต้องตั้งค่ำต่ำงๆของระบบส่งอีเมล์ก่อน กำรตั้งค่ำมี 2 ส่วน คือ

1. ตั้งค่ำอีเมล์แอดเดรสในโปรแกรม BG-FLEET ว่ำจะให้ส่งอีเมล์ถึงใครบ้ำง ในกำรแจ้งเตือนแต่ละประเภท ดังรูป

2. ตั้งค่ำกำรส่งอีเมล์ในโปรแกรม E-Mail Client ที่อยู่ในเครื่องของท่ำน ถ้ำท่ำนไม่มีโปรแกรม E-Mail Client ในเครื่อง 

ให้ไปดำวโหลดโปรแกรม Mozilla Thunderbird จำกเว็บไซต์ https://www.mozilla.org/thunderbird/ มำติดตั้งไว้ในเครื่อง 

(โปรแกรม Mozilla Thunderbird เป็นโปรแกรม E-Mail Client ที่ใช้ง่ำยและฟรี) เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ท่ำนต้องมี 

E-mail Account ส�ำหรับท�ำกำรส่งอีเมล์ด้วย (ถ้ำท่ำนยังไม่มีให้สมัครใช้ฟรีอีเมล์กับ GMail , Hotmail , Yahoo Mail ก็ได้)

กำรตั้งค่ำโปรแกรม Mozilla Thunderbird ท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดได้ที่

 https://support.mozilla.org/en-US/kb/automatic-account-configuration

 https://support.mozilla.org/en-US/kb/manual-account-configuration

เมื่อท่ำนตั้งค่ำต่ำงๆเรียบร้อยแล้ว ให้ท่ำนตั้งข้อควำมเนื้อหำในส่วนหัวและส่วนท้ำยอีเมล์ โดยกดปุ่ม Edit Alarm Template 

ดังรูป

หัวข้อ Subject ของอีเมล์

ชื่อผู้ส่งอีเมล์

อีเมล์ของผู้ส่ง

ชื่อผู้รับอีเมล์

อีเมล์ของผู้รับ

ถ้ำมีหลำยอีเมล์ให้คั่นด้วย “,”

ประเภทของกำรแจ้งเตือน

เปลี่ยนข้อควำมเป็น ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทท่ำน

ห้ำมแก้ไขบรรทัดนี้โดยเด็ดขำด











แก้ไขในส่วนของเนื้อหำด้ำนบนของอีเมล์ (ใช้ภำษำ HTML)







แก้ไขในส่วนของเนื้อหำด้ำนล่ำงของอีเมล์ (ใช้ภำษำ HTML)
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ข้อควรรู้ส�าหรับระบบส�ารองข้อมูล (DATA BACKUP) ของโปรแกรม
1. โปรแกรมจะท�ำกำรบันทึก (save) และส�ำรองข้อมูล (backup) อัตโนมัติทุกครั้ง เมื่อปิดโปรแกรมปกติ

2. ข้อมูลที่ส�ำรองเอำไว้จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มชื่อ BACKUP ซึ่งอยู่ใน Directory เดียวกับโปรแกรม เช่น C:\Program Files\Bangkok 

Guide\BG-FLEET

3. ไฟล์ข้อมูลที่ส�ำรองเอำไว้จะถูกบีบอัดเป็น zip format และตั้งชื่อตำมวัน-เดือน-ปี ย้อนหลัง 7 วัน อัตโนมัติ นั่นหมำยควำมว่ำ ถ้ำ

ท่ำนใช้โปรแกรมทุกวัน เมื่อเกิดปัญหำขึ้น ท่ำนสำมำรถเรียกข้อมูลคืนได้ 7 วันย้อนหลัง (เลือกวันไหนก็ได้) โดยใช้โปรแกรม 

Rollback.exe ดังรูป

วิธีใช้ :

 ให้เลือกข้อมูลของวันที่ต้องกำรย้อนหลัง แล้วกดปุ่ม Roll Back database files

 ถ้ำยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้อีกให้กดปุ่ม Delete all database files

4. ในกรณีต้องกำรย้ำยเครื่อง หรือ น�ำข้อมูลไป copy ลงในเครื่องอื่นให้มีข้อมูลเหมือนกัน ให้ก็อปปี้โฟล์เดอร์ BACKUP ทั้ง

โฟล์เดอร์ ไปยังเครื่องที่ต้องกำร ใน Directory เดียวกับโปรแกรม เช่น C:\Program Files\Bangkok Guide\E-MAP Explorer เสร็จ

แล้วใช้โปรแกรม Rollback.exe ดึงข้อมูลวันที่ล่ำสุดออกมำ (ท�ำตำมขั้นตอนในข้อ 3)

5. ในกรณที่ท่ำนไม่มีเครื่องส�ำรองไฟ UPS ถ้ำท่ำนเพิ่มข้อมูลลงไปในโปรแกรม แล้วกลัวข้อมูลจะหำยเมื่อไฟฟ้ำดับ ท่ำนก็สำมำรถ 

สั่งโปรแกรมให้ส�ำรองข้อมูลทันทีตำมต้องกำรได้ โดยคลิ๊กเมนู BackUp all databases now ดังรูป

** ข้อสังเกต ** โปรแกรมจะท�ำกำรบันทึก (save) และส�ำรองข้อมูล (backup) อัตโนมัติทุกครั้ง เมื่อปิดโปรแกรมปกติ ดังนั้นท่ำนไม่

จ�ำเป็นต้องคลิ๊กเมนู BackUp all databases now ทุกครั้งก่อนปิดโปรแกรม
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วิธีแก้ปัญหาในการใช้งาน (Trouble Shooting)
1. ถ้ำโปรแกรมไม่สำมำรถรันได้ ให้ท�ำดังนี้

 ตรวจสอบใน Control Panel | Printer แล้วเปลี่ยน Default Printer ให้เป็น Printer ที่ไม่ใช่ Network Printer ดังรูป

                  

2. ถ้ำโปรแกรมไม่สำมำรถรันได้ เนื่องจำกไฟล์ข้อมูลเสียหำยจำกไฟฟ้ำดับ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์ ให้ใช้โปรแกรม 

RollBack.exe แก้ไข ดังรูป

ให้เลือกข้อมูลของวันที่ต้องกำรย้อนหลัง

แล้วกดปุ่ม Roll Back database files

ถ้ำยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้อีกให้กดปุ่ม Delete all 

database files

วิธีตั้งค่าระบบเวลา Time Zone และภาษาไทย ก่อนการใช้งานโปรแกรม
1. เข้ำไปที่ Control Panel | Date and Time และตั้งวันที่และเวลำให้ถูกต้องตำมปัจจุบัน, ตั้ง Time Zone ให้เป็น GMT+07 

Bangkok (เนื่องจำกเป็น Time Zone ของประเทศไทย) ดังรูป

    

2. เข้ำไปที่ Control Panel | Regional and Language Options และตั้งค่ำให้เมนูเป็นภำษำไทยตำมรูป

      


















