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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 เป็นโปรแกรมบริหารจัดการ ระบบติดตามยานพาหนะ แบบเรียลไทม์ (Real-Time Vehicle Tracking
System) ใช้ในการติดตามและตรวจสอบต�ำแหน่งยานพาหนะแบบ Real-Time โดยมีการใช้ระบบเครือข่ายสื่อสาร GSM/
GPRS Mobile กับเทคโนโลยีการบอกต�ำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS (Global Positioning System) เพื่อบอกต�ำแหน่งปัจจุบัน
ของยานพาหนะที่อยู่ในระหว่างการปฎิบัติงาน โดยสามารถควบคุมได้ทั้งระบบติดต่อ สื่อสาร ตรวจสอบและติดตามการ
เคลื่อนไหว พูดคุยสอบถาม และสั่งการในระหว่างปฎิบัติงานได้ทันที พร้อมระบบเตือนภัย ขอความช่วยเหลือ (Security
Emergency Button) ของพนักงานที่ก�ำลังปฎิบัติหน้าที่ โดยควบคุมได้จากระบบแผนที่ดิจิตอล (Digital Map) บนหน้าจอ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ควบคุมหรือส�ำนักงาน
รายละเอียดการท�ำงานของระบบติดตามและบอกต�ำแหน่งยานพาหนะอัตโนมัติ
เป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร GSM/GPRS/SMS/GPS ซึ่งติดตั้งอยู่ในยานพาหนะ และจะท�ำการส่งข้อมูลต�ำแหน่ง
หรือค่าพิกัด และสถานะต่างๆ ของยานพาหนะ กลับมาแสดงผลบนจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของส�ำนักงานหรือศูนย์ควบคุม
และประมวลผลต�ำแหน่งแสดงบนแผนที่ เพือ่ บอกต�ำแหน่งและสถานภาพของยานพาหนะบนแผนทีด่ ว้ ยสัญลักษณ์ รูปภาพ
ต่างๆ ที่สามารถก�ำหนดขึ้นได้เองตามกลุ่ม หรือหมวดหมู่ของยานพาหนะ แสดงต�ำแหน่งปัจจุบัน และประวัติการเดินทาง
ของยานพาหนะบนแผนที่ความละเอียดสูง เพื่อช่วยให้ง่ายและรวดเร็วในการตัดสินใจ โดยสัญลักษณ์ของยานพาหนะจะ
เคลื่อนที่ไปบนแผนที่ ตามจุดต่างๆ ในเขตบริการ หรือเส้นทางการเดินรถที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมถึงบอก ชื่อและหมายเลขยาน
พาหนะ ทิศทาง ความเร็ว วันและเวลา สถานะรถจอด/วิ่ง ติดเครื่อง/ดับเครื่องยนต์ ระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงในถัง รายละเอียด
ต่างๆ รวมถึงมีการแจ้งเตือน Alarm เมื่อยานพาหนะมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติ จากเงื่อนไขที่ตั้งเอาไว้ เช่น ขับรถความเร็วเกิน
ก�ำหนด เข้า/ออกสถานที่ที่ก�ำหนด ออกนอกเส้นทาง ออกนอกพื้นที่ เข้าเขตหวงห้าม กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขโมยน�้ำมัน
อุณหภูมผิ ดิ ปกติ(ในรถประเภทตูแ้ ช่เย็น) ปิด/เปิด ประตูรถ เป็นต้น โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนพร้อมเสียง (Alarm)
ปรากฎขึ้นที่ศูนย์ควบคุม ท�ำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมสามารถตอบสนอง และแก้ไขสิ่งผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันเวลา
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ในการบอกต�ำแหน่งยานพาหนะที่ถูกต้องแม่นย�ำนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยการท�ำงานของดาวเทียมระบบ GPS ซึ่งมี
ทั้งหมด 24 ดวง ล้อมรอบโลก โดยมีความถูกต้องแม่นย�ำของต�ำแหน่งพิกัดโดยเฉลี่ยอยู่ภายในรัศมี 10-20 เมตร
ระบบติดตามต�ำแหน่งยานพาหนะอัตโนมัตดิ ว้ ยดาวเทียม สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ศี่ นู ย์ควบคุม
และสามารถสั่งการ ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยสามารถทราบต�ำแหน่งและตรวจสอบรายละเอียดของยานพาหนะทุก
คัน รวมทั้งสามารถช่วยในการตัดสินใจ เพื่อสั่งการให้ยานพาหนะที่อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด เข้าพบลูกค้า ซึ่งจะช่วยประหยัด
เวลา ในการท�ำงานได้ ช่วยบริหารเวลาและประสิทธิภาพของงานขนส่งและงานบริการ รวมถึงการประหยัดต้นทุนโดยรวม
ได้
การแสดงข้อมูลต�ำแหน่งยานพาหนะเอื้ออ�ำนวยให้ผู้ขับขี่สามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุม โดยทางศูนย์ จะสั่ง
การผูข้ บั ขีไ่ ปยังจุดหมายทีต่ อ้ งการในระหว่างเส้นทาง ซึง่ ท�ำให้ระบบการขนส่งท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดค่าใช้
จ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับผู้ใช้บริการได้ในขณะเดียวกัน
ระบบควบคุมการขนส่ง, วิเคราะห์รายงานสรุปผล, ควบคุมต้นทุนเชิงลึก (Fleet Management)
นอกจากการติดตามยานพาหนะแบบ Real-Time แล้ว ท่านยังสามารถดูประวัตกิ ารเดินรถของรถแต่ละคัน ทีผ่ า่ นมา
ได้ในโหมด Off-Line ซึง่ มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ รายงานสรุปผลการปฎิบตั งิ าน KPI และวิเคราะห์
ต้นทุนเชิงลึก ท�ำให้เราสามารถ ควบคุมระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นย�ำ พร้อมสรุป
ข้อมูล หาสาเหตุความผิดปกติของระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบ ที่มีปัญหาท�ำให้ต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้ โดยระบบของ
เรานัน้ ไม่ได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารควบคุมคนขับรถเพียงอย่างเดียว แต่เรามุง่ เน้นทัง้ ระบบตัง้ แต่การขนสินค้า ตรวจนับสินค้า ตรวจ
สอบความถูกต้องของการเตรียมเอกสาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด ท�ำให้ต้องเดินทางมากกว่า 1 ครั้ง ช่วยลดการ
สูญเสียเวลา สูญเสียน�้ำมัน ค่าเสื่อมสึกหรอรถ ถูกลูกค้าต่อว่า ปัญหาต่างๆได้แก่ การออกนอกเส้นทาง การออกนอกพื้นที่
หรือ ไม่เข้าพืน้ ทีต่ ามเวลาทีก่ ำ� หนด การเข้าเขตหวงห้ามนอกเวลางานทีก่ ำ� หนด การจอดรถเกินเวลาทีก่ ำ� หนด ส่งของไม่ครบ
ท�ำให้ต้องเดินทางมากกว่า 1 เที่ยว เขียนชื่อที่อยู่ลูกค้าในเอกสารผิดท�ำให้ต้องเดินทาง 2 เที่ยว การไม่รู้เส้นทาง ท�ำให้ขับรถ
หลงทางวนไปวนมา การไปถึงที่หมายทันไม่ทันเวลา ติดเครื่องยนต์เปิดแอร์นอน การทุจริตเอาทรัพย์สินบริษัทไปขาย ฯลฯ
เราสามารถควบคุมต้นทุน และลดปัญหาเหล่านี้ได้โดยใช้รายงานการเดินทาง เพื่อการวิเคราะห์การจัดการ บริหาร
ประสิทธิภาพในระบบขนส่ง เชื่อมโยงกับระบบ KPI เพื่อให้พนักงานที่ดีมีก�ำลังใจในการท�ำงาน หมดปัญหาเรื่องพนักงาน
ท�ำดี แต่นายไม่รู้ หรือ ปัญหาที่ว่าพนักงานใหม่ท�ำดีเกินหน้าเกินตาพนักงานเก่า ท�ำให้โดนพนักงานเก่ากลั่นแกล้ง ท�ำให้ต้อง
ปฎิบตั ติ ามคนหมูม่ าก เนือ่ งจากเหตุผลว่า “ท�ำดีไปท�ำไม เมือ่ ไม่มใี ครรู้ เงินเดือนก็เท่าเดิม แถมยังเป็นทีร่ งั เกียจของเพือ่ นร่วม
งานอีกต่างหาก”
นอกจากนี้ BG-FLEET ยังสามารถสร้าง จุดต�ำแหน่ง (Way Points) พร้อมชื่อสถานที่ และค�ำอธิบาย (Way Points
Description), ลายเส้น (Line) และ เขตพื้นที่ (Zone,Area,Polygon) ซ้อนลงบนแผนที่ได้ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน ซึ่งจะมี
ประโยชน์อย่างมากในการท�ำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลต�ำแหน่งไว้ใช้งานทั้งฝ่ายขนส่ง และฝ่ายการตลาด โปรแกรม
สนับสนุนทัง้ การสร้างต�ำแหน่งในโหมด อัตโนมัติ และโหมด Manual และยังสามารถสร้างลายเส้นทาง (line) หรือเขตพืน้ ที่
(polygon) บนแผนที่ โดยสามารถค้นหาต�ำแหน่งของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นใหม่ บนแผนที่ได้อีกด้วย
ส�ำหรับเครื่องมือต่างๆในการใช้ประโยชน์จากแผนที่นั้น BG-FLEET ก็ได้จัดหาเครื่องมือไว้ให้อย่างเพียบพร้อม
อาทิ เช่น เครื่องมือวัดระยะทางและพื้นที่, เครื่องมือ Pan / Zoom, เครื่องมือการดูข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วงโคจร และความ
เข้ม สัญญานของดาวเทียม GPS, รวมถึงข้อมูลในการค้นหาสถานที่ต่างๆ และน�ำมาแสดงผลต�ำแหน่งบนแผนที่
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คุณสมบัติของโปรแกรม ที่ท�ำให้เราเหนือกว่าระบบอื่น

• ระบบติดตามยานพาหนะทั่ว ประเทศผ่านดาวเทียม GPS โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ GPRS แบบ Real Time ตลอด 24 ชม.
• รู้ทุกเส้น ทางที่รถไปมา รวมถึง วัน เวลา ความเร็ว ทิศทาง ระยะทางทั้งหมด สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้เป็นเวลา 1 ปี และข้อมูลที่เก็บบันทึก มานั้นมี
ความละเอียดสูงกว่าระบบอืน่ 100 เท่าตัว ท�ำให้สามารถสรุปได้ระยะทางทีว่ งิ่ ไปทัง้ หมด ใกล้เคียงความเป็นจริงมากทีส่ ดุ (ต่างจากระบบ GPS ยีห่ อ้ อืน่ ๆ
ที่รถวิ่งไปแล้ว 1,000 km. แต่กลับรายงานมาแค่ 300 km. เป็นจุดที่ผู้ตัดสินใจจะใช้งานต้องพึงระวังให้มาก เนื่องจากกว่าจะรู้ก็สายเกินไป อาจถูกผู้ขาย
ยี่ห้ออื่นบิดเบือนความจริงในข้อนี้)
• จอดแวะส่งของกีแ่ ห่ง ทีไ่ หนบ้าง แต่ละทีใ่ ช้เวลาเท่าไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ พร้อมสรุปข้อมูล ความผิดปกติ ของการเดินทาง เช่น การออกนอกเส้นทาง
การออกนอกพืน้ ที่ หรือ การเข้าเขตหวงห้ามนอกเวลางานทีก่ ำ� หนด การจอดยานพาหนะเกินเวลาทีก่ ำ� หนด การไปถึงทีห่ มายทันเวลาหรือไม่ เวลาทีส่ ตาร์ท
และดับเครือ่ งยนต์ ระยะทางทัง้ หมดทีไ่ ด้ไปมา ความเร็วเกินก�ำหนด ความเร็วสูงสุด (Max Speed) ในการเดินทางครัง้ นัน้ และลูกเล่นอืน่ ๆ อีกมากมาย
• แผนที่ กรุงเทพฯ+ปริมณฑล และ ประเทศไทย มีความละเอียดสูง ส�ำรวจข้อมูลใหม่ลา่ สุดอยูเ่ สมอ อัพเดทแผนทีท่ กุ ปี สามารถ ใช้แผนทีร่ ว่ มกับ Google
Maps หรือ Wigimapia Maps ได้ ในกรณีที่ท่านต้องการดูแผนที่แบบภาพถ่ายทางอากาศ (โดยบริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แผนที่ และส�ำรวจจัดท�ำแผนที่
เอง โดยไม่ต้องพึ่ง Google Maps อย่างเดียว ท�ำให้หมดปัญหาเรื่องความเร็วอินเตอร์เน็ตช้า, โหลดแผนที่ Google ได้บ้างไม่ได้บ้าง, ใช้งานติดๆขัดๆอยู่
บ่อยครั้ง, แผนที่ไม่ละเอียดหรือล้าสมัย, และที่ส�ำคัญคือไม่ต้องเอาข้อมูลส�ำคัญของบริษัท ไปฝากไว้กับเว็ปของ Google หรือของคนอื่นๆ)
• ติดตาม ค้นหา แสดงต�ำแหน่งรถ ได้หลายคัน พร้อมๆกัน ทุกๆ 15 วินาที โดยระบุชอื่ คนขับหรือทะเบียนรถ สามารถทราบถึงพฤติกรรมการใช้รถของพนักงาน
เป็นรายบุคคล ไม่พลาดการติดตามทุกๆพฤติกรรมการใช้รถ แก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที่ กรณีเกิดความผิดปกติ,อูง้ าน,ทุจริตในทรัพย์สนิ หรือ อุบตั เิ หตุ
• มีตัวตรวจจับระดับน�้ำมันในถัง (Fuel Sensor) เพื่อป้องกันการทุจริต แอบขโมยน�้ำมันรถไปขาย รู้ถึงสถานที่ และ ยี่ห้อปั๊มน�้ำมันที่ไปเติม เวลาที่ใช้ใน
การเติมน�้ำมัน ปริมาณน�้ำมันที่เติม ระดับน�้ำมันทั้งก่อนเติมและหลังเติม ไม่สามารถโกงบิลน�้ำมัน หรือ แอบขโมยน�้ำมันไปขายได้
• สามารถตรวจสอบสถานะของ เครือ่ งยนต์ได้วา่ ติดหรือดับเครือ่ งยนต์ เพือ่ ป้องกันการจอดรถ/หยุดพักรถ/จอดรถเปิดแอร์นอน ทีน่ านเกินควร ซึง่ เป็นการ
สิ้นเปลืองน�้ำมันและเวลา
• สามารถแสดงอัตราความเร็ว ของรถ หรือตรวจสอบการใช้อัตราความเร็วที่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน�้ำมัน
• สามารถเพิม่ สัญลักษณ์/สถานทีท่ สี่ ำ� คัญบนแผนที่ เพือ่ ก�ำหนดเส้นทาง หรือ ขอบเขตการเดินรถ เพือ่ ป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทางหรือพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดไว้
• มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัตดิ ว้ ยเสียง เตือนการเข้า/ออกสถานที่ เตือนการออกนอกเส้นทาง เตือนการออกนอกพืน้ ที่ เตือนความเร็วเกินก�ำหนด เตือนการ
จอดนาน ฯลฯ
• สามารถตั้งโปรแกรมการแจ้งเตือนได้ โดยเพิ่มเงื่อนไขต่างๆ ได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน พร้อมๆ กัน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจจับ สิ่งผิดปกติแทนคน
ประหยัดเวลาของผู้ใช้งาน
• ติดตามยานพาหนะทุกคันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้จากที่ท�ำงาน/ที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ต ได้พร้อมๆกัน หลาย User (ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน Login ในการ
ใช้งาน ซึ่งเหนือกว่าระบบอื่นๆ) หรือจะดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ทุกเครื่อง ทุกระบบ รวมทั้ง เครื่อง Apple,iPhone,iPad,Android เพิ่มความสะดวกใน
การใช้งานนอกสถานที่
• สามารถบริหารจัดการระบบขน ส่งให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด สามารถแนะน�ำเส้นทางการวิง่ ของรถ บอกเส้นทางการวิง่ เพือ่ ให้รถไปถึงยังทีห่ มายอัตโนมัติ
โดยแนะน�ำเส้นทางให้อย่างน้อย 3 เส้นทาง ให้ผู้ใช้งานเลือกตามความต้องการ โดยบอกรายละเอียดถึงการเลี้ยวซ้าย-ขวา ที่ไหน และจะใช้เวลาเท่าไร
โดยมีข้อมูลการจราจรบอกอีกด้วย
• สามารถทราบถึงการเกิด อุบัติเหตุ รถสูญหาย ได้ทันท่วงที่ ท�ำให้ลดการสูญเสียได้
• พนักงานขับรถไม่สามารถปกปิดพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในการปฎิบัติงาน อันก่อให้เกิดผลเสียแก่บริษัทได้
• พนักงานขาย (Salesman) ไม่สามารถปกปิดพฤติกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทได้
• สามารถใช้เป็นระบบประเมิน ผลการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานขาย, พนักงานขับรถ ช่วยให้บริหารงาน HR (Human Resource) เป็นเรือ่ งง่าย และเป็นธรรมมากขึน้
• สามารถน�ำข้อมูลการวิง่ รถ ของพนักงานขาย (Salesman) มาต่อยอดในการวางแผนการตลาดเชิงรุกได้ คุณสมบัตนิ เี้ ป็นจุดแข็ง ซึง่ ระบบติดตามรถทัว่ ไป
ไม่สามารถท�ำได้ ท�ำให้ระบบของเราเหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าระบบติดตามรถธรรมดา เนื่องจากน�ำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในเชิงผู้บริหาร เพื่อ
เพิ่มผลก�ำไร ลดต้นทุน และ ปรับปรุง/วางแผนกลยุทธ์ของบริษัท
• สามารถสั่งดับเครื่องยนต์ โดยใช้โทรศัพท์มือถือได้ ใช้ในกรณีรถถูกโจรกรรม
• ระบบเดียวที่เรากล้า รับประกัน ที่สามารถดูข้อมูลได้ทันทีและย้อนหลังแบบละเอียดระดับวินาทีได้ และสามารถติดตามรถได้ แม้ว่ารถจะอยู่ในจุดอับ
สัญญาณ GPRS ก็ตาม
• หมดปัญหากับรายงานในรูปแบบ ของตารางที่ยากต่อการอ่าน และระบบกราฟความเร็วที่ยากต่อการตีความหมาย เพราะระบบของเรา คือ Interactive
Graphic Virtual Information System ท�ำให้ท่านใช้เวลาน้อยที่สุด ในการสรุปข้อมูลที่ท่านต้องการ มีความยืดหยุ่น ในการใช้งานสูง สามารถ share ฐาน
ข้อมูลกับโปรแกรมอื่นได้ง่าย สามารถตอบค�ำถามได้เกือบทุกประเภทของการเดินทาง และพฤติกรรมของคนขับรถ

ระบบรายงานทุกรูปแบบมุ่ง เน้นไปที่การบริหารการลดต้นทุน, การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงลึก, การวางแผนการตลาด, การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์, การปรับปรุงรูปแบบการจัดการ ของกิจการโดยรวม ไม่ใช่แค่การจับผิดคนขับรถแบบธรรม
ดาๆ จึงท�ำให้ระบบของเราเป็นระบบที่เหนือกว่าระบบติดตามรถทั่วๆไป คุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว
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โปรแกรม BG-FLEET Management

การท�ำงานของ BG-FLEET นั้นแบ่งออกเป็น 3 แบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน คือ
1. ท�ำงานเป็น ระบบติดตามและบอกต�ำแหน่งยานพาหนะอัตโนมัติ (Real-Time Vehicle Tracking System)
2. ท�ำงานเป็น ระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขนส่งด้วยรายงาน (Report)
3. ท�ำงานเป็น ระบบน�ำร่องยานพาหนะ (Car Navigation)

แถบเครื่องมือระบบน�ำร่องยานพาหนะ
แถบเครื่องมือการใช้แผนที่พื้นฐาน
เครื่องมือการวัดระยะทางและพื้นที่

เครื่องมือพิมพ์แผนที่

เครื่องมือการวาดข้อมูลเพิ่มลงบนแผนที่
เครื่องมือดูข้อมูลต่างๆบนแผนที่

เครื่องมือ
คัดลอกแผนที่

เครื่องมือค้นหาชื่อสถานที่ต่างๆบนแผนที่
เครื่องมือดูพิกัดภูมิศาสตร์บนแผนที่
เครื่องมือสร้างรายงานต่างๆ ของระบบติดตามยานพาหนะ
เครื่องมือการตั้งค่าต่างๆ ของระบบติดตามยานพาหนะ

Scale Bar & Distance Bar มาตราส่วนแผนที่ และ แถบบอกระยะทาง
Status Bar & Information Bar & Instruction Bar

Map Display Area
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การใช้งานโปรแกรมแผนที่ ขั้นพื้นฐาน (Basic Map Functions)

การเลื่อนแผนที่ (Pan Map)
(Shortcut คือ Alt+Arrow Key หรือ ปุ่ม Alt ตามด้วยปุ่มลูกศร)
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนแผนที่ค้างเอาไว้ แล้วลากเมาส์ไปตามทิศทางที่ต้องการ แล้วปล่อยเมาส์ปุ่มซ้าย

การซูมแผนที่ (Zoom Map)
- ซูมเข้า (Zoom In)
(Shortcut คือ ปุ่ม F5 หรือ ปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อซูมละเอียด) หรือ (เมาส์ wheel up หรือ Ctrl+wheel up เพื่อซูมละเอียด)
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนแผนที่ค้างเอาไว้ แล้วลากเมาส์จาก ซ้ายไปขวา บนลงล่าง ตามพื้นที่ที่ต้องการ แล้วปล่อยเมาส์ปุ่มซ้าย
- ซูมออก (Zoom Out)
(Shortcut คือ ปุ่ม F6 หรือ ปุ่ม Ctrl+F6 เพื่อซูมละเอียด) หรือ (เมาส์ wheel down หรือ Ctrl+wheel down)
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนแผนที่
- ซูมดูพื้นที่ทั้งหมด (Zoom Extent)
(Shortcut คือ ปุ่ม F4)
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
เพียงครั้งเดียว
ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลาเราต้องการดูภาพรวมของแผนที่ทั้งหมด และเพื่อให้ง่ายในการเลือกพื้นที่ในการซูมเข้า (Zoom In)
การดูคีย์แผนที่รวม (Navigate Key Map)
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
เพื่อแสดงหน้าต่าง
คีย์แผนที่รวม (Navigate Key Map) ดังรูป แล้วใช้เมาส์คลิ๊ก หรือ
ลากสี่เหลี่ยม สีน�้ำเงินซึ่งเป็นตัวบอกขอบเขตพื้นที่ของแผนที่ใน
หน้าจอภาพ เพื่อช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการ Pan/Zoom
ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลาเราต้องการดูภาพรวมของแผนที่ทั้งหมด
เพื่อให้ง่ายในการเลือกพื้นที่ที่ต้องการโดยประหยัดเวลาในการ Pan/Zoom
การย้อนกลับไปดูพื้นที่ที่ผ่านมา (Previous View)
(Shortcut คือ ปุ่ม F7)
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
เพื่อย้อนกลับไปแสดงขอบเขตในการ Pan/Zoom แผนที่ที่ผ่านมา
ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลาเราต้องการดูแผนที่บริเวณพื้นที่เดิมที่เคยผ่านมา โดยไม่ต้องท�ำการ Pan/Zoom ใหม่อีกครั้ง
การเดินหน้าไปดูพื้นที่ที่ผ่านมา (Forword View)
(Shortcut คือ ปุ่ม F8)
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
เพื่อเดินหน้ากลับไปแสดงขอบเขตในการ Pan/Zoom แผนที่ที่ผ่านมา
ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลาเราต้องการดูแผนที่บริเวณพื้นที่เดิมที่เคยผ่านมา โดยไม่ต้องท�ำการ Pan/Zoom ใหม่อีกครั้ง

การเปลี่ยนแผนที่ (MAP)

วิธีใช้ :
เลือกที่เมนูแรก(ดังรูป) หรือ คลิ๊กเมาส์ปุ่มขวาบนแผนที่จะปรากฎ pop up
เมนูขึ้นมา ให้เลือกทีเมนูแผนที่ (MAP) และเลือกแผนที่ที่ต้องการ (รายการ
แผนที่ที่ปรากฎอยู่อาจแตกต่างจากในรูป ขึ้นอยู่กับว่าในเครื่องนั้นได้มีการ
ติดตั้งแผนที่ใดลงไป)
ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลาเราต้องการดูแผนที่ตามความละเอียดที่เราต้องการ
เช่น ถ้าต้องการดูแผนที่ กทม. ความละเอียดสูง ให้เลือกดังรูป

บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ำกัด (ฺBANGKOK GUIDE) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล
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การใช้เครื่องมือวัดระยะทางและวัดพื้นที่ (Ruler Tool)

วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
แล้วเลือกเมนูเครื่องมือวัดระยะทางหรือ
พื้นที่ ตามต้องการ ดังรูป
- การวัดระยะทาง (Distance Calculate)
วิธีใช้ : เลือกเมนูเครื่องมือวัดระยะทาง (Distance Calculate) แล้วคลิ๊กซ้ายบนแผนที่เพื่อวัด
ระยะทาง คลิ๊กขวา 1 ครั้ง เพื่อสิ้นสุดการวัด ถ้าคลิ๊กผิดให้กดปุ่ม ESC เพื่อย้อนกลับทีละ 1
ครั้ง ตัวเลขบอกระยะทางจะแสดงอยู่บนแผนที่และบนแถบสถานะที่อยู่ด้านล่างของ
หน้าต่างแผนที่หลัก
- การวัดพื้นที่ (Area Calculate)
วิธีใช้ : เลือกเมนูเครื่องมือวัดพื้นที่ (Area Calculate) แล้วคลิ๊กซ้ายบนแผนที่เพื่อวัดพื้นที่ คลิ๊กขวา 1 ครั้ง เพื่อสิ้นสุดการวัด ถ้าคลิ๊กผิดให้กด
ปุ่ม ESC เพื่อย้อนกลับทีละ 1 ครั้ง ตัวเลขบอกพื้นที่จะแสดงอยู่บนแผนที่และบนแถบสถานะที่อยู่ ด้านล่างของหน้าต่างแผนที่หลัก
- การใช้วัดระยะทางระหว่างจุด Tracking Point 2 จุด (Distance Between 2 Tracking Points)






วิธีใช้ : เลือกเมนู Distance Between 2
Tracking Points แล้ว คลิ๊กปุ่ม
ของจุดต้นทาง (Point 1) แล้ว เลือกจุด
 Tracking Point (จุดสีน�้ำเงิน) บนแผนที่
 (ที่ต้องการให้เป็นจุดต้นทาง) จากนั้น
ให้คลิ๊กปุ่ม ของจุดปลายทาง
(Point 2) แล้ว เลือกจุด Tracking
Point (จุดสีน�้ำเงิน) บนแผนที่ (ที่ต้องการ
ให้เป็นจุดปลายทาง) เสร็จแล้ว กดปุ่ม
Calculate Distance โปรแกรมก็จะ
ค�ำนวณเวลาที่ใช้และระยะทางระหว่าง 2
จุดนี้ให้โดยอัตโนมัติ

การเพิ่มข้อมูลลงบนแผนที่ โดยใช้เครื่องมือ

ข้อมูลที่สามารถเพิ่มลงบนแผนที่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ข้อมูล จุดต�ำแหน่ง Way Point (Point Data) แนะน�ำว่าส�ำคัญมากส�ำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าระบบติดตามทั่วไป
2. ข้อมูล ลายเส้น Route Path (Line Data)
3. ข้อมูล เขตพื้นที่ Zone Area (Polygon Data)
ข้อมูลทุกประเภทสามารถก�ำหนดชือ่ ได้ และสามารถเปลีย่ นแปลง แก้ไข ค้นหา รวมถึงการใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ การเดิน
ทาง ตั้งเตือนการเข้า/ออก สถานที่ ตรวจจับการเดินรถออกนอกเส้นทาง ตรวจจับการเดินรถออกนอกพื้นที่ หรือ การเข้าเขต
พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนอกเวลาการปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้

1. ข้อมูล จุดต�ำแหน่ง Way Point (Point Data)
- Auto Add Way Point by GPS เป็นการใส่จุดต�ำแหน่ง
way point โดยจะน�ำต�ำแหน่งที่ได้จาก GPS Receiver
ในขณะนั้นเป็นจุดอ้างอิง

- ค้นหาจุดต�ำแหน่ง ใช้ในการค้นหาจุดต�ำแหน่ง Way Point ที่ต้องการ
- Distance Between Way Points ใช้หาระยะทางระหว่าง Way Point 2 จุด
- Show / Hide Way Point Label ใช้ในการแสดง หรือ ซ่อน ชื่อของ Way Point ในการ
แสดงผลบนแผนที่
บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ำกัด (ฺBANGKOK GUIDE) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล
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- เพิ่ม จุดต�ำแหน่ง (Manual Add Way Point) ใช้ในการใส่จุดต�ำแหน่ง Way
Point โดยสามารถเลือกต�ำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่ได้ รวมทั้งสามารถใส่ ชื่อ,
รูปร่างสัญลักษณ์ , ขนาด , สี , ชนิดตัวอักษร (Font), สีพื้นตัวอักษร, ข้อมูลค�ำ
บรรยาย (Description) และ เชื่อมโยง (link) ไปยังไฟล์ เอกสารต่างๆ ได้ เช่น
Word, Excel, รูปภาพ, หรือ URL Web Link ได้ตามต้องการ

วิธีใช้ : เลือกเมนู เพิ่ม จุดต�ำแหน่ง (Manul Add Way Point) แล้วคลิ๊กซ้ายบนแผนที่ ณ
ต�ำแหน่งที่ต้องการ จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูป
Name : ให้ตั้งชื่อจุดต�ำแหน่งที่เราต้องการ (ไม่เกิน 60 ตัวอักษร)
Symbol : ให้เลือกรูปสัญลักษณ์จุดต�ำแหน่งที่เราต้องการ
Size : ให้ระบุขนาดรูปสัญลักษณ์จุดต�ำแหน่งที่เราต้องการ (pixels)
Color : ให้เลือกสีรูปสัญลักษณ์จุดต�ำแหน่งที่เราต้องการ
ใช้ส�ำหรับ Import รูปสัญลักษณ์ที่เป็นไฟล์ภาพเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ได้
Label Style : ให้ก�ำหนดลักษณะตัวอักษรของชื่อจุดต�ำแหน่งได้ตามต้องการ
Label Background Color : ให้ก�ำหนดสีพื้นของตัวอักษรของชื่อจุดต�ำแหน่ง
Description : ให้ระบุข้อมูลอื่นๆได้ตามต้องการ
File Link : ให้ระบุข้อมูลเชื่อมโยง (link) ไปยังไฟล์ เอกสารต่างๆ ได้ เช่น Word, Excel, รูปภาพ, หรือ URL Web Link ได้ตาม
ต้องการ

- แก้ไข จุดต�ำแหน่ง (Modify Way Point) ใช้ในการแก้ไข ชื่อ และลักษณะคุณสมบัติ ของจุดต�ำแหน่ง Way Point
- ย้าย จุดต�ำแหน่ง (Move Way Point) ใช้ในการย้ายต�ำแหน่งของจุดต�ำแหน่ง Way Point ที่เราต้องการ
- ลบ จุดต�ำแหน่ง (Delete Way Point) ใช้ในการลบ จุดต�ำแหน่ง Way Point ที่เราต้องการ
- จัดการเกี่ยวกับสัญลักษณ์ (Customize Symbol) ใช้ในการน�ำเข้าสัญลักษณ์ที่ต้องการ เป็นไฟล์ ภาพ (*.BMP) ขนาดไม่
เกิน 100 x 100 pixels เช่น น�ำเข้าโลโก้ของ บริษัท ภาพไอคอนต่างๆ ให้มีสีสันสวยงามบนแผนที่

ตัวอย่าง การเพิ่มจุดต�ำแหน่ง ลงบนแผนที่

- ลบ จุดต�ำแหน่งทั้งหมด (Clear All Way Point) ใช้ในการลบ จุดต�ำแหน่ง Way Point ทั้งหมดที่อยู่บนแผนที่
- โหลดข้อมูลจุดต�ำแหน่งจากไฟล์ (Load Way Point From File) ใช้ในการโหลดจุดต�ำแหน่ง Way Point ทั้งหมดจากไฟล์
- บันทึกข้อมูลจุดต�ำแหน่งไปยังไฟล์ (Save Way Point To File) ใช้บันทึกจุดต�ำแหน่ง Way Point ทั้งหมดลงเป็นไฟล์
*** ใช้เครื่องมือ
คลิ๊กบนสัญลักษณ์ Way Point เพื่อใช้ในการดูข้อมูลจุดต�ำแหน่ง Way Point
บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ำกัด (ฺBANGKOK GUIDE) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล
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2. ข้อมูล ลายเส้น Route Path (Line Data)

- ค้นหา เส้นทาง (Go to Route Path) ใช้ในการ
ค้นหาต�ำแหน่งลายเส้น Route Path ที่ต้องการ
- เพิ่ม เส้นทาง (Add a new Route Path) ใช้ในการ
วาดลายเส้น Route Path บนแผนที่ โดยสามารถ
ก�ำหนด ชื่อ , รูปแบบลายเส้น , ขนาด และ สี ได้ตามต้องการ
วิธีใช้ : เลือกเมนู เพิ่ม เส้นทาง (Add a new Route Path) แล้วคลิ๊กซ้ายบนแผนที่ ณ
ต�ำแหน่งที่ต้องการ เพื่อวาดเส้น Route Path บนแผนที่ คลิ๊กซ้ายไปยังจุดถัดไปเรื่อยๆ
และ ดับเบิ้ลคลิ๊กซ้ายเพื่อสิ้นสุดการวาดเส้น Route Path จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูป

Name : ให้ตั้งชื่อจุดเส้นทางที่เราต้องการ
(ไม่เกิน 60 ตัวอักษร)
Style : ให้เลือกรูปแบบเส้นที่เราต้องการ
Size : ให้ระบุขนาดเส้นที่เราต้องการ (pixels)
Color : ให้ระบุสีของเส้นที่เราต้องการ

- แก้ไข ต�ำแหน่ง เส้นทาง (Modify Route Path) ใช้ในการแก้ไข ต�ำแหน่ง มุมเอียง รูปร่าง ของเส้นทาง Route Path
- แก้ไข รูปแบบ เส้นทาง (Modify Route Path Attribute) ใช้ในการแก้ไข ชื่อ และลักษณะคุณสมบัติของเส้นทาง
- ลบ เส้นทาง (Delete Route Path) ใช้ในการลบ เส้นทาง Route Path
- ลบ เส้นทาง ทั้งหมด (Clear All Route Path) ใช้ในการลบ เส้นทาง Route Path ทั้งหมดที่อยู่บนแผนที่
- โหลดข้อมูลเส้นทางจากไฟล์ (Load Route Path From File) ใช้ในการโหลด เส้นทาง Route Path ทั้งหมดจากไฟล์
- บันทึกข้อมูลเส้นทางไปยังไฟล์ (Save Route Path To File ใช้ในการบันทึก เส้นทาง Route Path ทั้งหมดลงเป็นไฟล์
*** ใช้เครื่องมือ
เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่ ลายเส้น Route Path เพื่อแสดงชื่อและระยะทางของเส้น Route Path

3. ข้อมูล เขตพื้นที่ Zone Area (Polygon Data)

- ค้นหา เขตพื้นที่ (Go to Zone Area) ใช้ในการหา
ต�ำแหน่งเขตพื้นที่ Zone Area ที่ต้องการ
- เพิ่ม เขตพื้นที่ (Add a new Zone Area) ใช้ในการ
วาดเขตพื้นที่ Zone Area บนแผนที่ โดยสามารถ
ก�ำหนด ชื่อ , รูปแบบลายเส้น , ขนาด , สี และ Pattern ได้ตามต้องการ
วิธีใช้ : เลือกเมนู เพิ่ม เขตพื้นที่ (Add a new Zone Area) แล้วคลิ๊กซ้ายบนแผนที่ ณ
ต�ำแหน่งที่ต้องการ เพื่อวาดเส้น Zone Area บนแผนที่ คลิ๊กซ้ายไปยังจุดถัดไปเรื่อยๆ
และ ดับเบิ้ลคลิ๊กซ้ายเพื่อสิ้นสุดการวาดเส้น Zone Area จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูป
บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ำกัด (ฺBANGKOK GUIDE) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล
E-mail : support@bangkokguide.co.th
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Name : ให้ตั้งชื่อเขตพื้นที่ ที่เราต้องการ
(ไม่เกิน 60 ตัวอักษร)
Edge Style : ให้เลือกรูปแบบเส้นขอบ
Egde Size : ให้ระบุขนาดเส้นขอบ (pixels)
Egde Color : ให้เลือกสีเส้นขอบที่เราต้องการ
Fill Style : ให้เลือกรูปแบบเขตพื้นที่ ที่เราต้องการ
Fill Color : ให้เลือกสีเขตพื้นที่ ที่เราต้องการ

- แก้ไข ต�ำแหน่ง เขตพื้นที่ (Modify Zone Area) ใช้ในการแก้ไข ต�ำแหน่ง มุมเอียง รูปร่าง ของเขตพื้นที่ Zone Area
- แก้ไข รูปแบบ เขตพื้นที่ (Modify Zone Area Attribute) ใช้ในการแก้ไข ชื่อ และลักษณะคุณสมบัติของเขตพื้นที่
- ลบ เขตพื้นที่ (Delete Zone Area) ใช้ในการลบ เขตพื้นที่ Zone Area
- ลบ เขตพื้นที่ ทั้งหมด (Clear All Zone Area) ใช้ในการลบ เขตพื้นที่ Zone Area ทั้งหมดที่อยู่บนแผนที่
- โหลดข้อมูลเขตพื้นที่จากไฟล์ (Load Zone Area From File) ใช้ในการโหลด เขตพื้นที่ Zone Area ทั้งหมดจากไฟล์
- บันทึกข้อมูลเขตพื้นที่ไปยังไฟล์ (Save Zone Area To File ใช้ในการบันทึก เขตพื้นที่ Zone Area ทั้งหมดลงเป็นไฟล์
*** ใช้เครื่องมือ
เลื่อนเมาส์ชี้ไปที่ เขตพื้นที่ Zone Area เพื่อแสดงชื่อและพื้นที่ของ Zone Area

การใช้เครื่องมือดูข้อมูลต่างๆบนแผนที่ (Information Tool)

1. การดูข้อมูลจุดต�ำแหน่ง (WayPoints) ซึ่งเป็นข้อมูลแบบจุด Point Object มีขั้นตอนดังนี้
1.) คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
2.) เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์ไอคอนของจุดต�ำแหน่งที่ต้องการดูข้อมูล แล้วคลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้าย 1 ครั้ง
3.) ข้อมูลของจุดต�ำแหน่งที่ต้องการ จะปรากฎออกมา ตัวอย่างดังรูป
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2. การดูข้อมูลเส้นทาง (Route Path) ซึ่งเป็นข้อมูลแบบเส้น Polyline Object มีขั้นตอนดังนี้
1.) คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
2.) เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่เส้นทางที่ต้องการดูข้อมูล จะมีข้อมูลชื่อเส้นทาง พร้อมระยะทางความยาวของเส้นทางนั้น ตัวอย่างดังรูป

3. การดูข้อมูลเขตพื้นที่ (Zone Area) ซึ่งเป็นข้อมูลแบบเขตพื้นที่ Polygon Object มีขั้นตอนดังนี้
1.) คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
2.) เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่เขตพื้นที่ที่ต้องการดูข้อมูล จะมีข้อมูลชื่อเขตพื้นที่ พร้อมค�ำนวนพื้นที่ของเขตพื้นที่นั้น ตัวอย่างดังรูป

4. การดูข้อมูลสถานที่ บ้านเลขที่ พร้อมที่อยู่ บริเวณใดๆก็ได้บนแผนที่ มีขั้นตอนดังนี้
1.) คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
2.) เลื่อนเมาส์ไปคลิ๊กตรงจุดที่ต้องการดูข้อมูล จะมีข้อมูล บ้านเลขที่ พร้อมที่อยู่ ปรากฎขึ้นมา ตัวอย่างดังรูป
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การใช้เครื่องมือค้นหาชื่อสถานที่ต่างๆบนแผนที่ (Find Place)
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป

เพื่อค้นหาข้อมูลพื้นฐานบนแผนที่ (Find Place) ดังรูป

Search Options มี 2 แบบ คือ
- Begin with เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าต้องการให้ค้นหาชื่อถนนหรือสถานที่ที่ขึ้นต้นด้วยค�ำที่ระบุในช่อง Place to Search
- Contains เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าต้องการให้ค้นหาชื่อถนนหรือสถานที่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งมีค�ำที่ระบุในช่อง Place to Search
คลิ๊กปุ่ม Search เพื่อท�ำการค้นหา ผลการค้นหาจะแสดงอยู่ในตารางด้านล่าง โดยแบ่งแยกประเภทข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วให้ดับเบิ้ลคลิ๊ก
(Double Click) ที่ผลการค้นหาตรงชื่อที่ต้องการ (Record) เพื่อแสดงแผนที่ ณ ต�ำแหน่งข้อมูลนั้นๆ
*** ถ้าต้องการให้แสดงรายชื่อทั้งหมด ของข้อมูลทุกประเภท ให้ปล่อยช่อง Place to Search ว่างเอาไว้แล้วคลิ๊กปุ่ม Search หรือคลิ๊กปุ่ม
Show All ก็ได้

บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ำกัด (ฺ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

12

การใช้เครื่องมือดูพิกัดภูมิศาสตร์ (Show Coordinates Tool)

ประโยชน์ : ใช้เมื่อเวลาเราต้องการทราบพิกัดภูมิศาสตร์ ของต�ำแหน่งปัจจุบันที่เมาส์ชี้อยู่บนแผนที่
หรือต้องการค้นหาต�ำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ที่ต้องการบนแผนที่
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
เพื่อแสดงหน้าต่างพิกัดภูมิศาสตร์ (Coordinates) ดังรูป
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ที่โปรแกรมแสดงนั้น มี 2 ระบบ คือระบบ UTM และ Latitude/Longitude
- การค้นหาต�ำแหน่งโดยระบุพิกัด UTM
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
เพื่อแสดงหน้าต่างค้นหาพิกัดภูมิศาสตร์ UTM (UTM Coordinates) ดังรูป
จากนั้นใส่ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ แบบ UTM ลงในช่อง แล้วคลิ๊กปุ่ม OK ต�ำแหน่งนั้นจะกะพริบอยู่บนแผนที่

- การค้นหาต�ำแหน่งโดยระบุพิกัด Latitude / Longitude
วิธีใช้ : คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้ายบนเครื่องมือรูป
เพื่อแสดงหน้าต่างค้นหาพิกัดภูมิศาสตร์ Lat/Long (Lat/Long Coordinates) ดังรูป
จากนั้นใส่ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ แบบ Lat/Long ลงในช่อง แล้วคลิ๊กปุ่ม OK ต�ำแหน่งนั้นจะกระพริบอยู่บนแผนที่

พิกัดภูมิศาสตร์ Latitude / Longitude นั้นสามารถระบุได้ 4 รูปแบบด้วยกัน
1. แบบ องศา-ลิปดา-ฟิลิปดา (Degree-Minute-Second)
2. แบบ องศาจุดทศนิยม (Decimal Degree)
3. แบบ องศา-ลิปดาจุดทศนิยม (Degree, Decimal Minute)
4. แบบ จุดทศนิยม ที่ได้มาจากมาตราฐาน NMEA0183 ของ GPS Receiver
ตัวอย่างเช่น พิกัดต�ำแหน่งของ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สามารถเขียนได้ดังนี้
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

เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล Latitude /
Longitude ตามที่เราต้องการได้ โดยการคลิ๊กเมาส์
ปุ่มขวา จะปรากฎ pop up เมนูขึ้นมาให้เลือก ดังรูป
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การตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งานโปรแกรม BG-FLEET

1. ระบบติดตามรถแบบ Real-Time นัน้ จ�ำเป็นต้องให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ตอ่ กับ Internet อยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ ควรตรวจ
สอบเครื่องของท่าน ว่าสามารถเชื่อมต่อกับ Internet ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบ IT Administrator ของท่าน
วิธงี า่ ยๆ ในการทดสอบว่าระบบต่อกับ Internet หรือไม่ ให้เปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึน้ มาแล้วพิมพ์ URL เป็น
www.google.com ถ้าโฮมเพจของ GOOGLE ขึ้นมาแสดงผลถูกต้อง แสดงว่าเครื่องของท่านเชื่อมต่อกับ Internet แล้วครับ
2. กดเมนู Internet Setup | Initialize Internet Connection เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นให้กับโปรแกรม (ขั้นตอนนี้ท�ำแค่ครั้งเดียว
ตอนลงโปรแกรมใหม่เท่านั้น ไม่ต้องท�ำทุกครั้งที่เรียกใช้งานโปรแกรม) ดังรูป
โปรแกรมจะถาม Customer ID ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะมี Customer ID ที่ไม่ซ�้ำกันครับ (ให้สอบถามทางผู้ให้บริการ)

3. เมือ่ โปรแกรมท�ำการตัง้ ค่า Internet โดยอัตโนมัตเิ รียบร้อยแล้ว ให้เปิดหน้าต่างตัวจัดการยานพาหนะ Vehicle Manager ดังรูป (หรือกดปุ่ม F10 บนแป้นคีบอร์ด)

ถ้าในหน้าต่างนี้ยังไม่มีรายการรถอยู่เลย ท่านต้องท�ำการสร้างข้อมูลกลุ่มยานพาหนะ และใส่ข้อมูลรถแต่ละคันให้ถูก
ต้องและครบถ้วนก่อน ท่านสามารถดูวิธีสร้างข้อมูลยานพาหนะ ได้ในหัวข้อต่อไป)
ถ้าต�ำแหน่งรถยังไม่อพั เดทเป็นปัจจุบนั แสดงว่าโปรแกรมยังไม่ได้เชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต ให้กดปุม่ เชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต
ดังรูป

เราจะเห็นไอคอนรถของท่านอยู่บนแผนที่ ตัวอย่างดังรูป (ปกติไอคอนต�ำแหน่งรถจะอัพเดททุก 15 วินาที)
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การใช้งานตัวจัดการยานพาหนะ (Vehicle Manager)
ใช้สร้างกลุ่มยานพาหนะ สามารถตั้งชื่อกลุ่มเองได้

ใช้ในการน�ำข้อมูลออก(Export)บันทึกเป็นไฟล์

ลบกลุ่มยานพาหนะ

ส�ำหรับแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน Show Alert Message

เพิ่มยานพาหนะ(ใช้เมื่อมีการติดตั้ง GPS เพิ่มคัน)

จัดเรียงหน้าต่างของโปรแกรมตามแนวตั้ง

ลบยานพาหนะ

จัดเรียงหน้าต่างของโปรแกรมตามแนวนอน

ส�ำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติยานพาหนะที่เลือก

ใช้ส�ำหรับให้โปรแกรมท�ำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ใช้ส�ำหรับการค้นหาข้อมูล ชื่อ หรือ ทะเบียนรถ

ใช้ส�ำหรับให้โปรแกรมหยุดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ใช้ในการน�ำเข้า(Import)ข้อมูลยานพาหนะจากไฟล์

ใช้พิมพ์ต�ำแหน่งยานพาหนะทั้งหมดในรูปแบบรายงาน
ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แถวของรถ
คันที่ต้องการ เพื่อแสดงต�ำแหน่ง
ปัจจุบัน บนแผนที่

Auto minize after Show on map ให้เลือกตัวเลือกนี้ถ้าต้องการให้หน้าต่าง Vehicle Manager ย่อโดยอัตโนมัติ เมื่อกด
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แถวของรถคันที่ต้องการ เพื่อแสดงต�ำแหน่งบนแผนที่ (เพื่อไม่ให้หน้าต่าง Vehicle Manager มาบังแผนที่)
Auto expand-collapse vehicle category ให้เลือกตัวเลือกนี้ เมื่อมีการสร้างโฟลเดอร์แยกกลุ่มยานพาหนะไว้หลายกลุ่ม ถ้า
มีการเลือกดูยานพาหนะในกลุ่มนั้น กลุ่มอื่นจะพับเก็บย่อโดยอัตโนมัติ
Display Info Setting ตัวเลือกนี้เป็นการปรับแต่งรูปแบบการแสดงข้อมูลในหน้าต่าง Vehicle Manager และการแสดงผล
ของไอคอนยานพาหนะบนแผนที่ โดยการปรับแต่งการใช้งานนั้นผู้ใช้งานสามารถสั่ง ให้มี หรือ ไม่ให้มี การแสดงข้อมูล
วันที่-เวลา, ความเร็ว, ระดับน�้ำมัน, อุณหภูมิ, สวิทช์เซ็นเซอร์ และต�ำแหน่งของยานพาหนะ ตามที่ต้องการได้
Show Date and Time.............. แสดงวันที่ และ เวลา
Show Speed............................ แสดงความเร็ว (km/h)
Show Fuel Level..................... แสดงระดับน�้ำมันในถัง (%)
Show Temperature 1.............. แสดงอุณหภูมิ 1 (องศาเซลเซียส)
Show Temperature 2.............. แสดงอุณหภูมิ 2 (องศาเซลเซียส)
Show Digital Input Sensors.... แสดงสวิทช์เซ็นเซอร์ (ON,OFF)
Show Location Information.... แสดงสวิทช์เซ็นเซอร์ (ON,OFF)
Show circle round the vehicle icon แสดงรัศมีวงกลมที่ยานพาหนะ
Show direction needle of the vehicle icon แสดงทิศทางที่ยานพาหนะ

Use Google Geocoding ให้เลือกตัวเลือกนี้ เมื่อต้องการให้มีรายละเอียดต�ำแหน่งที่มากกว่า ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด โดย
รายละเอียดต�ำแหน่งของยานพาหนะจะดึงข้อมูลมาจาก Google Geocoding ท�ำให้ได้ข้อมูลรายละเอียดต�ำเแหน่งเพิ่มมาก
ขึ้นในระดับที่ละเอียดถึงบ้านเลขที่ ซอย ถนน (การใช้ค�ำสั่งในโหมดนี้ ผู้ใช้งานควรมีความเร็วอินเตอร์เน็ตค่อนข้างดี ถ้า
อินเตอร์เน็ตความเร็วไม่สูง จะท�ำให้โปรแกรมท�ำงานช้าลง เนื่องจากต้องรอการเชื่อมต่อกับ Google Server
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การตั้งค่าคุณสมบัติยานพาหนะ

การตั้งค่าคุณสมบัติยานพาหนะสามารถท�ำได้โดย เลือกคลิ๊กเมาส์ปุ่มขวาที่ชื่อยานพาหนะที่ต้องการแล้วเลือกเมนู
คุณสมบัติยานพาหนะ หรือ กดปุ่ม

การตั้งค่าคุณสมบัติยานพาหนะ ดังรูป

Label : ให้กรอกข้อมูล ชื่อคนขับรถหรือทะเบียนรถ ซึ่งจะแสดงบนแผนที่ ในช่อง Label ทั้งนี้ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลเองได้ตลอดเวลาอย่าง เช่น ใส่ชื่อคนขับรถ เช่น “สมชาย” หรือ “สมชาย (ณบ-1234)”
SIM Number : ช่องนี้เป็นหมายเลข SIM ของตัวอุปกรณ์ GPS Tracking (ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถน่ะครับ) ห้ามแก้
ไขใดๆทั้งสิ้น ให้สอบถามทางบริษัทผู้ให้บริการ
Symbol : ให้เลือกรูปภาพสัญลักษณ์ยานพาหนะ ที่จะแสดงบนแผนที่ ในช่อง Symbol
ถ้าต้องการเพิ่มรูปภาพสัญลักษณ์
ยานพาหนะอื่นๆนอกเหนือจากที่
โปรแกรมมี
ให้กดปุ่ม Symbol Manager

ใช้เพิ่มรูปภาพสัญลักษณ์ไอคอนของรถ
ใช้ลบรูปภาพสัญลักษณ์ไอคอนของรถ
ใช้แก้ไขชื่อสัญลักษณ์ไอคอนของรถ
ใช้เปลี่ยนภาพสัญลักษณ์ไอคอนของรถ
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Description : ในช่อง Description นั้น จะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ เช่น ประวัติรถ, ชื่อคนขับ, ประวัติการบ�ำรุงรักษา, ข้อมูลรถ
อื่นๆ ฯลฯ
ส�ำหรับตัวเลือก Tracking Active นัน้ ถ้าเราต้องการให้ทกุ ๆ ครัง้ ทีม่ กี ารอัพเดทข้อมูลต�ำแหน่งรถ ให้แผนทีเ่ ลือ่ นตาม ต�ำแหน่ง
ของรถด้วย โดยอัตโนมัติ ให้เลือกเครื่องหมายถูก ที่ตัวเลือกนี้ ดังรูป
ข้อควรระวัง : ไม่ควรเลือกตัวเลือกนี้พร้อมๆ กันส�ำหรับรถหลายๆ คัน เพราะจะท�ำให้แผนที่เลื่อนไปๆมาๆ ระหว่าง
รถแต่ละคัน ท�ำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนได้ ให้ใช้เฉพาะเวลาที่เราต้องการจับตาดูรถคันนั้นจริงๆ

การตั้งเงื่อนไขในการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น (Alarm Setting)

ในกรณีทเี่ ราไม่มเี วลานัง่ เฝ้าหน้อจอตลอดเวลา เราสามารถตัง้ ค่าให้โปรแกรมท�ำการแจ้งเตือนเราเมือ่ มีเหตุการณ์เกิดขึน้ ตาม
ที่เราได้ตั้งค่าไว้ โดยโปรแกรมสามารถแจ้งเตือนด้วย ภาพ, เสียง, SMS และ E-mail ได้
เงื่อนไขในการแจ้งเตือนมีทั้งหมด 8 ประเภท
1. การแจ้งเตือนโดยระบุจุดต�ำแหน่งสถานที่อ้างอิง (WayPoints Alarm)
สามารถตั้งเตือนเรื่องการ เข้า/ออก สถานทีใ่ ดๆ และเพิ่ม / เปิด / ปิด เงื่อนไขได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเงื่อนไขของ การเข้า/ออก
สถานที่ใดๆ ของตัวรถ พร้อมตั้งเวลา Dead Line ในการแจ้งเตือนศูนย์ควบคุมได้อีกด้วย
2. การแจ้งเตือนโดยระบุเส้นทางอ้างอิง (Route Path Alarm)
สามารถตั้งเตือนเรื่องการ เข้า/ออก นอกเส้นทางได้ และสามารถเพิ่ม/เปิด/ปิด เงื่อนไขใดๆได้ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเงื่อนไข
ของการ เข้า/ออก นอกเส้นทาง ของตัวรถ พร้อมตั้งเวลา Dead Line ในการแจ้งเตือนได้อีกด้วย
3. การแจ้งเตือนโดยระบุขอบเขตพื้นที่อ้างอิง (Zone Area Alarm)
สามารถตั้งเตือนเรื่องการ เข้า/ออก นอกพื้นทีข่ อบเขตใดๆได ้และเพิ่ม/เปิด/ปิด เงื่อนไขใดๆได้ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเงื่อนไข
ของการ เข้า/ออก พื้นที่ ของตัวรถ พร้อมตั้งเวลา Dead Line ในการแจ้งเตือนได้อีกด้วย
4. การแจ้งเตือนความเร็วเกินก�ำหนด (Speed Alarm)
สามารถตัง้ เตือนเรือ่ งการใช้ความเร็วรถเกินทีก่ ำ� หนดได้ สามารถแจ้งเตือนคนขับโดยเสียงออดบนรถ และแจ้งเตือน กลับมา
ที่จอภาพของโปรแกรมได้พร้อมๆกันหรือจะเลือกให้เตือนแบบใดแบบหนึ่งอย่างอิสระก็สามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย
5. การแจ้งเตือนการจอดนานเกินก�ำหนด (Stop Alarm)
สามารถตั้งเตือนเรื่องการจอดรถนานเกินเวลาที่ก�ำหนดได้ โดยเฉพาะการจอดติดเครื่องยนต์ไว้เฉยๆ เป็นเวลานานๆ ซึ่ง
เป็นการสิ้นเปลืองน�้ำมัน สิ้นเปลืองเวลา และท�ำให้เครื่องยนต์มีความร้อนขึ้นสูงจนอาจเสียหายได้
6. การแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิ (Temperature Alarm)
สามารถตัง้ เตือนเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิทผี่ ดิ ปกติ ส่วนใหญ่จะใช้งานกับรถทีม่ ตี แู้ ช่เย็น เพือ่ ควบคุมอุณหภูมสิ นิ ค้า
ในตู้แช่ให้มีอุณหภูมิคงที่ตลอดเส้นทางได้ตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้
7. การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมัน (Fuel Alarm)
สามารถตั้งเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้ำมันที่ผิดปกติ ส่วนใหญ่ใช้กับรถบรรทุก ที่มีการขโมยดูดน�้ำมันไปขาย
8. การแจ้งเตือนการเปิด/ปิด สวิทช์เซ็นเซอร์ (Swicth Alarm)
สามารถตั้งเตือนเรื่องการเปิด/ปิดสวิทช์ สวิทช์เซ็นเซอร์ ส่วนใหญ่ใช้กับการเปิด/ปิด ประตูรถ เพื่อป้องการสินค้าสูญหาย
ระหว่างการเดินทาง
เราสามารถก�ำหนด Dead Line ในการขนส่งสินค้าได้ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ถ้ารถขนส่งยังไม่เข้าใกล้สถานที่ส่งของ
ให้แจ้งเตือนศูนย์ควบคุม เพือ่ จัดการโทรแจ้งลูกค้า หรือ โทรแจ้งคนขับรถ หรือ โทรแจ้งให้รถคันอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง
ไปส่งของหรือไปบริการลูกค้าแทน
การก�ำหนด Dead Line นัน้ มีขอ้ ดีคอื ไม่ตอ้ งใช้เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ควบคุมมานัง่ เฝ้าจอภาพตลอดเวลา เพราะระบบ จะแจ้ง
เตือนด้วย ภาพ, เสียง, SMS และ E-mail อัตโนมัติ ซึ่งเป็นการสะดวกและประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมได้มาก
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1. การแจ้งเตือนโดยระบุจุดต�ำแหน่งสถานที่อ้างอิง (WayPoints Alarm)
เราจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ เราจ�ำเป็นต้องสร้างจุดต�ำแหน่ง (WayPoint) ไว้บนแผนที่ก่อน ถ้าเรายังไม่เคยสร้างจุดต�ำแหน่ง(WayPoint)ให้ดูหัวข้อ การเพิ่มข้อมูลลงบนแผนที่โดยใช้เครื่องมือ
วิธีใช้ :  เลือกกาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Active
 ระบุเงื่อนไขที่ต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือน (ช่อง Distance) มีให้เลือกเงื่อนไขสัญลักษณ์ ดังนี้
<=,< หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่ภายในรัศมีระยะทางห่างจากจุดต�ำแหน่งที่เลือก ตามที่ก�ำหนดไว้
>=,> หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่ห่างจากจุดต�ำแหน่งที่เลือก มากกว่ารัศมีระยะทางที่ได้ก�ำหนดไว้
<=*,<* หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถเข้าใกล้จุดต�ำแหน่ง ภายในรัศมีระยะทางที่ได้ก�ำหนดไว้ (เตือนเมื่อเข้ามาในรัศมีที่ก�ำหนด)
>=*,>* หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถออกจากจุดต�ำแหน่ง มากกว่ารัศมีระยะทางที่ได้ก�ำหนดไว้ (เตือนเมื่อออกจากรัศมีที่ก�ำหนด)
 ระบุระยะทางห่างจากชื่อจุดสถานที่ (Way Point Name) ที่ต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือน
 เลือกชื่อจุด (Way Point Name) ที่ต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือน
 กดปุ่ม เพื่อเพิ่มรายการแจ้งเตือนลงไปในตาราง (กดปุ่ม เพื่อลบรายการแจ้งเตือนออกจากตาราง หรือ กดปุ่ม เพื่อ
แก้ไขรายการแจ้งเตือนในตาราง)
 กดปุ่ม เพื่อตั้งเวลาที่ช้าที่สุดที่ยอมให้ได้ (Dead Line) เมื่อเลยเวลา Dead Line ที่ก�ำหนดไว้แล้ว ถ้ารถยังไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่
เราตั้งค่าเอาไว้ โปรแกรมก็จะท�ำการแจ้งเตือนทันที (การตั้ง Dead Line นั้นเหมาะกับรถขนส่งสินค้าที่จ�ำเป็นต้องวิ่งให้ทันเวลา เช่น รถขนส่ง
ปูนซีเมนต์ มิเช่นนั้นแล้วจะส่งผลกับคุณภาพสินค้าที่บรรทุก หรืออาจท�ำให้สินค้าเสียหายได้)
 








Alarm Only Once ให้เลือกช่องนี้ถ้าต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวแล้วหยุด (เปลี่ยนจาก Active เป็น Not Active)
Alarm by E-Mail ให้เลือกช่องนี้ถ้าต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยการส่ง E-Mail ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน
Alarm by SMS ให้เลือกช่องนี้ถ้าต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน (ผู้ใช้จ�ำเป็น
ต้องมี GSM Modem พร้อม SIM card ในการส่ง SMS ด้วย)

2. การแจ้งเตือนโดยระบุเส้นทางอ้างอิง (Route Path Alarm)
เราจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ เราจ�ำเป็นต้องสร้างเส้นทาง (Route Path) ไว้บนแผนที่ก่อน ถ้าเรายังไม่เคยสร้างเส้นทาง (Route Path)
ให้ดูหัวข้อ การเพิ่มข้อมูลลงบนแผนที่โดยใช้เครื่องมือ
วิธีใช้ :  เลือกกาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Active
 ระบุเงื่อนไขที่ต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือน (ช่อง Distance) มีให้เลือกเงื่อนไขสัญลักษณ์ ดังนี้
<
หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่ภายในรัศมีระยะทางห่างจากเส้นทางที่เลือก ตามที่ก�ำหนดไว้
>
หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่ห่างจากเส้นทางที่เลือก มากกว่ารัศมีระยะทางที่ได้ก�ำหนดไว้
<*
หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถเข้าใกล้เส้นทาง ภายในรัศมีระยะทางที่ได้ก�ำหนดไว้ (เตือนเมื่อเข้ามาในรัศมีที่ก�ำหนด)
>*
หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถออกจากเส้นทาง มากกว่ารัศมีระยะทางที่ได้ก�ำหนดไว้ (เตือนเมื่อออกจากรัศมีที่ก�ำหนด)
 ระบุระยะทางห่างจากชื่อเส้นทาง (Route Path Name) ที่ต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือน
 เลือกชื่อเส้นทาง (Route Path Name) ที่ต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือน
 กดปุ่ม เพื่อเพิ่มรายการแจ้งเตือนลงไปในตาราง (กดปุ่ม เพื่อลบรายการแจ้งเตือนออกจากตาราง หรือ กดปุ่ม เพื่อ
แก้ไขรายการแจ้งเตือนในตาราง)
 กดปุ่ม เพื่อตั้งเวลาที่ช้าที่สุดที่ยอมให้ได้ (Dead Line) เมื่อเลยเวลา Dead Line ที่ก�ำหนดไว้แล้ว ถ้ารถยังไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่
เราตั้งค่าเอาไว้ โปรแกรมก็จะท�ำการแจ้งเตือนทันที
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ถ้าต้องการระบุชื่อเส้นทาง
หลายเส้นให้คลิ๊กปุ่มนี้




Alarm Only Once ให้เลือกช่องนี้ถ้าต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวแล้วหยุด (เปลี่ยนจาก Active เป็น Not Active)
Alarm by E-Mail ให้เลือกช่องนี้ถ้าต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยการส่ง E-Mail ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน
Alarm by SMS ให้เลือกช่องนี้ถ้าต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน (ผู้ใช้จ�ำเป็น
ต้องมี GSM Modem พร้อม SIM card ในการส่ง SMS ด้วย)

3. การแจ้งเตือนโดยระบุขอบเขตพื้นที่อ้างอิง (Zone Area Alarm)
เราจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ เราจ�ำเป็นต้องสร้างขอบเขตพื้นที่ (Zone Area) ไว้บนแผนที่ก่อน ถ้าเรายังไม่เคยสร้างขอบเขตพื้นที่
(Zone Area) ให้ดูหัวข้อ การเพิ่มข้อมูลลงบนแผนที่โดยใช้เครื่องมือ

วิธีใช้ :  เลือกกาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Active
 ระบุเงื่อนไขที่ต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือน (ช่อง Condition) มีให้เลือกเงื่อนไขดังนี้
Inside หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่ภายในเขตพื้นที่ ที่ก�ำหนดไว้
Outside หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อต�ำแหน่งรถอยู่นอกเขตพื้นที่ ที่ก�ำหนดไว้
Inside -> Outside หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถเริ่มวิ่งออกนอกเขตพื้นที่ ที่ก�ำหนดไว้
Outside -> Inside หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถเริ่มวิ่งเข้ามาในเขตพื้นที่ ที่ก�ำหนดไว้
Inside <-> Outside หมายถึง ให้แจ้งเตือนเมื่อรถเริ่มวิ่งข้ามเส้นเขตพื้นที่ ที่ก�ำหนดไว้ (เตือนทั้งเวลาเข้าและเวลาออก)
 เลือกชื่อเขตพื้นที่ (Zone Area Name) ที่ต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือน
 กดปุ่ม เพื่อเพิ่มรายการแจ้งเตือนลงไปในตาราง (กดปุ่ม เพื่อลบรายการแจ้งเตือนออกจากตาราง หรือ กดปุ่ม เพื่อ
แก้ไขรายการแจ้งเตือนในตาราง)
 กดปุ่ม เพื่อตั้งเวลาที่ช้าที่สุดที่ยอมให้ได้ (Dead Line) เมื่อเลยเวลา Dead Line ที่ก�ำหนดไว้แล้ว ถ้ารถยังไม่อยู่ในต�ำแหน่งที่
เราตั้งค่าเอาไว้ โปรแกรมก็จะท�ำการแจ้งเตือนทันที









Alarm Only Once ให้เลือกช่องนี้ถ้าต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวแล้วหยุด (เปลี่ยนจาก Active เป็น Not Active)
Alarm by E-Mail ให้เลือกช่องนี้ถ้าต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยการส่ง E-Mail ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน
Alarm by SMS ให้เลือกช่องนี้ถ้าต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือนโดยการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน (ผู้ใช้จ�ำเป็น
ต้องมี GSM Modem พร้อม SIM card ในการส่ง SMS ด้วย)
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4. การแจ้งเตือนความเร็วเกินก�ำหนด (Speed Alarm)
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการก�ำหนดให้แจ้งเตือน เมื่อรถวิ่งใช้ความเร็วเกิน 100 km/h ให้ตั้งค่าดังรูป

5. การแจ้งเตือนการจอดรถนานเกินก�ำหนด (Stop Alarm)
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการก�ำหนดให้แจ้งเตือน เมื่อรถจอดติดเครื่องยนต์ นานเกิน 20 นาที ให้ตั้งค่าดังรูป

เตือนรถจอดทัง้ ดับหรือติดเครือ่ งยนต์
เตือนเฉพาะรถจอดติดเครื่องยนต์
เตือนเฉพาะรถจอดดับเครื่องยนต์

6. การแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิ (Temperature Alarm)
ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ฟังก์ชั่นนี้ ในธุรกิจอาหารแช่เย็น และ ธุรกิจขนส่งยา ที่จ�ำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการก�ำหนดให้แจ้งเตือน เมื่ออุณหภูมิในตู้แช่สินค้า สูงกว่า 5 องศา ให้ตั้งค่าดังรูป
อุณหภูมิ จุดที่ 1
อุณหภูมิ จุดที่ 2

7. การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมัน (Fuel Alarm)
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการก�ำหนดให้แจ้งเตือน เมื่อระดับน�้ำมันในถังลดลงผิดปกติเกิน 25% (ถูกขโมยน�้ำมัน) ให้ตั้งค่าดังรูป

เตือนรถเมือ่ ระดับน�ำ้ มันเปลีย่ นแปลงทัง้ ขึน้ และลง
เตือนเฉพาะเมื่อระดับน�้ำมันเพิ่มขึ้น
เตือนเฉพาะ เมื่อระดับน�้ำมันลดลง
เราสามารถตั้งความไวในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมัน สามารถปรับได้ความต้องการ
Fuel Level Raise Sensitivity การตั้งค่าความไวในการตรวจจับ (หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุถังน�้ำมัน) ระดับน�้ำมันเพิ่มขึ้น
Fuel Level Drop Sensitivity การตั้งค่าความไวในการตรวจจับ (หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุถังน�้ำมัน) ระดับน�้ำมันลดลง
หมายเหตุ อุปกรณ์ GPS Tracking จะอ่านค่าสัญญาณไฟฟ้าจากหน้าปัดเข็มชี้ระดับน�้ำมัน ซึ่งต่อมาจากลูกลอยไฟฟ้าที่อยู่ในถังน�้ำมัน
คุณภาพของกราฟสัญญาณไฟฟ้า(กราฟการใช้น�้ำมัน) ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของลูกลอยในถังน�้ำมันของรถคันนั้นๆ
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8. การแจ้งเตือนการเปิด/ปิด สวิทช์เซ็นเซอร์ (Swicth Alarm)
สวิทช์เซ็นเซอร์ สามารถต่อได้ 7 จุด เป็น Digital Sensor (ON/OFF) ส่วนใหญ่ใช้ตรวจจับการ เปิด/ปิด ประตูรถ
ตัวอย่าง : ถ้าต้องการก�ำหนดให้แจ้งเตือน เมื่อมีการเปิดประตู S1,S2,S3 ให้ตั้งค่าดังรูป
มีเงื่อนไขตัวเลือก ดังนี้
Only ON : เตือนเมื่อ Sersor เป็นค่า ON
Only OFF : เตือนเมื่อ Sersor เป็นค่า OFF
ON -> OFF : เตือนเมื่อเปลี่ยนค่าจาก ON เป็น OFF
OFF -> ON : เตือนเมื่อเปลี่ยนค่าจาก OFF เป็น ON
ON <-> OFF : เตือนเมื่อ Sersor มีการเปลี่ยนค่า ON
เป็น OFF หรือจาก OFF เป็น ON

TIP : วิธีตั้งค่าแจ้งเตือนให้กับยานพาหนะหลายๆคัน เหมือนๆกัน (Copy, Paste, Clone Alarm Setting)
การคัดลอก (Copy) การตั้งค่าแจ้งเตือนให้
กับยานพาหนะคันอื่นๆ ให้ท�ำการกดปุ่ม
ดังรูป โปรแกรมจะท�ำการคัดลอกการ
ตั้งค่าแจ้งเตือนไปที่คลิปบอร์ด
การวาง (Paste) การตั้งค่าแจ้งเตือนให้กับ
ยานพาหนะ ให้ท�ำการกดปุ่ม
ดังรูป
โปรแกรมจะท�ำการคัดลอกการตั้งค่าแจ้ง
เตือนมาจากคลิปบอร์ด (ที่เราได้ Copy ไว้)

ขั้นตอนการคัดลอกค่าแจ้งเตือนให้กับยานพาหนะหลายๆคัน โดย
การโคลน (Clone) ให้กดปุ่ม จะปรากฎหน้าต่างดังรูป



วิธีใช้ :
 ให้เลือกกาเครื่องหมายถูกที่ช่องประเภท Alarm ที่ต้องการ Copy
 ให้เลือกกาเครื่องหมายถูกที่ รถคันที่ต้องการจะตั้งค่า (Clone) สามารถ
เลือกได้หลายๆ คันพร้อมๆ กัน
 กดปุ่ม OK





บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ำกัด (ฺ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

21

ภาพตัวอย่างการแจ้งเตือน Alarm Massages

กรณีที่เราตั้งค่าแจ้งแตือนเอาไว้ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ จะมีหน้าต่าง Alarm Massages
ขึ้นมาพร้อมรายละเอียดการแจ้งเตือน และ มีเสียงแจ้งเตือนด้วย ดังรูป

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีการต่อล�ำโพงเอาไว้ เมื่อมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้น โปรแกรมจะส่งเสียงเตือนออกทางล�ำโพงเอง เพื่อ
ให้เราไม่ต้องมาคอยเฝ้าดูหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้มาก และถ้าต้องการ
เปลี่ยนเสียงในการแจ้งเตือน ให้ไปที่เมนู ตั้งเสียงแจ้งเตือน ดังรูป (เราสามารถเลือกไฟล์เสียง ริงโทน เพลง WAV,MP3
ตามที่เราต้องการได้)

กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการ
กดปุ่ม Sound Test เพื่อทดสอบเล่นไฟล์เสียงที่เราต้องการ

หมายเหตุ การใช้เงื่อนไขในการแจ้งเตือนทั้งหมดทุกประเภท สามารถตั้งจ�ำนวนเงื่อนไขได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
และผสมเงื่อนไข ต่างๆ พร้อมๆ กันได้โดยอิสระ
การใช้ตัวเลือก (Alam Only Once) เมื่อมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นแล้ว เงื่อนไขนั้นๆ จะถูกเปลี่ยนจากสถานะ
“Active” เป็น “Not Active” เพื่อป้องกันการเตือน ไม่ให้เกิดขึ้นซ�้ำๆ กันตลอดเวลา ซึ่งเป็นการรบกวนการ
ท�ำงานโดยรวม ถ้าต้องการตั้งให้เตือนอีกครั้ง ให้ตั้งค่าสถานะกลับ เป็น “Active” อีกครั้ง
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การเริ่มต้นใช้งานเพื่อดูต�ำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะแบบ REAL-TIME
ในหน้าต่างตัวจัดการยานพาหนะ Vehicle Manager ให้กดปุ่มเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ดังรูป

ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่แถวของรถ
คันที่ต้องการ เพื่อแสดงต�ำแหน่ง
ปัจจุบัน บนแผนที่

เราจะเห็นไอคอนรถของท่านอยู่บนแผนที่ ตัวอย่างดังรูป (ปกติไอคอนต�ำแหน่งรถจะอัพเดททุก 15 วินาที)
ความหมายของสี และลักษณะของไอคอนยานพาหนะ
ไอคอนยานพาหนะ จะแสดงเป็นรูปภาพไอคอนที่เราได้เลือกไว้ และมีวงกลมล้อมรอบเพื่อช่วยให้มองเห็นง่ายขึ้น
อีกทั้งยังมีเข็มชี้ ทิศทางการวิ่งของรถขณะนั้นๆ และยังมี ชื่อรถ,วันที่/เวลา,ต�ำแหน่งสถานที่ของรถ ก�ำกับอีกด้วย เพื่อให้มี
ข้อมูลที่จ�ำเป็น ในการตัดสินใจ ของผู้ใช้งานได้ทันที
นอกจากนี้ สีพื้นของตัวหนังสือ ยังบอกถึงสถานะของรถขณะนั้นๆ อีกด้วย
พื้นตัวอักษร สีฟ้าอ่อน หมายถึง
		
รถวิ่งอยู่
พื้นตัวอักษร สีส้ม-แดง หมายถึง
		
จอดรถนิ่งๆ ติดเครื่องยนต์
พื้นตัวอักษร สีขาว หมายถึง
		
จอดรถนิ่งๆ ดับเครื่องยนต์
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การใช้ประโยชน์จากการดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

1. ถ้าต้องการดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณต�ำแหน่งที่รถอยู่ มีขั้นตอนดังนี้
ในหน้าต่างตัวจัดการยานพาหนะ Vehicle Manager ให้คลิ๊กขวา ที่แถวของรถคันที่ต้องการ แล้วเลือกเมนู แสดง
ต�ำแหน่งรถบนแผนที่ Google ดังรูป

2. ถ้าต้องการดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณต�ำแหน่งใดๆบนแผนที่ มีขั้นตอนดังนี้
ในหน้าต่างแผนที่ ให้คลิ๊กขวา บริเวณพื้นที่ ที่ต้องการ แล้วเลือกเมนู แสดงต�ำแหน่งรถบนแผนที่ Google ดังรูป

3. ถ้าต้องการหาเส้นทางและระยะทางที่สั้นที่สุด ในการขับรถไปที่จุดหมายปลายทางใดๆ มีขั้นตอนดังนี้
1) ให้คลิ๊กบนแผนที่ ณ ต�ำแหน่งจุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางไป
2) ให้เลือกรถคันที่ต้องการจะเดินทางไป แล้วคลิ๊กขวา แล้วเลือกเมนู แสดงข้อมูลน�ำทางไปยังแผนที่
ตัวอย่าง : สมมติว่าผู้ใช้จะรับงานขนส่งสินค้าไปสนามบินล�ำปาง แต่ต้องการประมาณต้นทุนการเดินทางก่อน และต้องการ
รู้เส้นทางและระยะทางจากบริษัทไปสนามบินล�ำปาง เพื่อจะได้ท�ำการเสนอราคาได้ถูกต้อง ให้คลิ๊กบนแผนที่ ณ ต�ำแหน่ง
ของสนามบินล�ำปาง 1 ครั้ง ดังรูป แล้วไปที่หน้าต่าง Vehicle Manager แล้วเลือกเมนู แสดงข้อมูลน�ำทางไปยังแผนที่
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โปรแกรมก็จะแสดงเส้นทางที่สั้นที่สุด
พร้อมบอกระยะทาง และ เวลา ในการ
เดินทาง ท�ำให้เราสามารถประมาณ
ต้นทุนค่าขนส่งได้ทันที ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ความสะดวกให้ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก
ท�ำให้ผู้ใช้งานสามารถเสนอราคาให้กับ
ลูกค้าได้ทันที โดยลูกค้าไม่ต้องรอนาน
**** ฟังก์ชั่นนี้เหมาะส�ำหรับธุรกิจ
รับจ้างขนส่ง หรือ รับจ้างบริการนอก
สถานที่ จ�ำเป็นต้องใช้งานเป็นอย่างยิ่ง
4. ถ้าต้องการซ้อนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ในหน้าหลักแสดงแผนที่ มีขั้นตอนดังนี้
ในหน้าต่างเมนูแผนที่ ให้เลือกเมนู Use Google Map ดังรูป

นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ประโยชน์จาก Google Street View ได้อีกด้วย ดังรูป

ข้อควรระวัง : เนื่องจากแผนที่ Google Map นั้นต้องใช้ Internet ความเร็วสูงมาก ดังนั้นถ้าท่านไม่ได้มี Internet ความเร็ว
สูง การใช้งาน Google Map นั้นอาจจะมีการหน่วงเวลาและไม่รวดเร็วเท่าที่ควร และมีข้อจ�ำกัดในการใช้งานค่อนข้างมาก
จึงควรใช้ฟังก์ชั่นนี้เท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แนะน�ำว่าให้ใช้แผนที่หลักเป็นแผนที่ของ
บางกอกไกด์ จะมีความรวดเร็วในการท�ำงานมากที่สุด และไม่เปลืองแบนด์วิธอินเตอร์เน็ตขององค์กรโดยรวม
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การตั้งค่าให้แผนที่เลื่อนตามรถอัตโนมัติ

ให้คลิ๊กขวาที่แถวของรถคันที่ต้องการ แล้วเลือก
เมนู ให้แผนทีเ่ ลือ่ นตามต�ำแหน่งรถอัตโนมัติ (Set
Vehicle Active) ให้เลือกเมนูนี้ ถ้าเราต้องการให้
ทุกๆ ครั้งที่มีการอัปเดทข้อมูลต�ำแหน่งรถ ให้
แผนที่เลื่อนตาม ต�ำแหน่งของรถโดยอัตโนมัติ
ส่ ว นเมนู ไม่ ใ ห้ แ ผนที่ เ ลื่ อ นตามต� ำ แหน่ ง รถ
อัตโนมัติ (Set Vehicle Inactive) นั้นตรงข้ามกับ
Set Vehicle Active โดยแผนที่จะไม่เลื่อนตาม
ต�ำแหน่งของรถ
ข้อควรระวัง : ไม่ควรเลือกตัวเลือก Set Vehicle Active พร้อมๆ กันส�ำหรับรถหลายๆ คัน เพราะจะท�ำให้แผนทีเ่ ลือ่ นไปๆมาๆ
ระหว่างรถแต่ละคัน ท�ำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนได้ ให้ใช้เฉพาะเวลาที่เราต้องการจับตาดูรถคันนั้นๆ จริงๆ

การดูประวัติการเดินทางของรถ และ การวิเคราะห์ข้อมูลท�ำรายงานผู้บริหาร
ขั้นตอนการดาวโหลดข้อมูลประวัติการเดินทางของรถ
ให้เลือกรถคันที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง จากหน้าต่าง
Vehicle Manager โดยคลิ๊กเม้าส์ปุ่มขวา แล้วเลือกเมนู
ดาวโหลดข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง (Download History Data) ดังรูป
• ปุ่ม NOW คือ เลือกวันที่และเวลาปัจจุบัน
• ปุ่ม “<” คือ ตั้งเวลาเป็น 00:00 น.
• ปุ่ม “>” คือ ตั้งเวลาเป็น 23:59 น.
• ตัวเลือกนี้ เราสามารถเลือกเฉพาะวันที่ต้องการได้ เช่น เอาเฉพาะ
วันจันทร์-ศุกร์ เท่านั้น
ให้เลือกช่วงวันที่และเวลา ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นจะ
มีหน้าต่างก�ำลังโหลดข้อมูล ดังรูป
เมื่อโหลดข้อมูลเสร็จสิ้นครบ 100% จะมีหน้าต่างให้บันทึกข้อมูล
เป็นไฟล์ โดยระบบจะตั้งชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ โดยน�ำเอาชื่อรถต่อ
ด้วย วันที่ปัจจุบัน หรือเราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ตามที่เราต้องการ
ได้เอง ดังรูป
หลังจากที่ได้ไฟล์เส้นทางข้างต้นมาแล้ว เราสามารถดูข้อมูลได้ 2 วิธี คือ
1. Replay File เป็นการดูไฟล์ในโหมดจ�ำลองการวิ่งของรถ ซึ่งเป็นการดูแบบง่ายที่สุด และ มี
ความละเอียดมากที่สุด รู้ล�ำดับการวิ่งก่อนหลัง รู้พฤติกรรมคนขับ รู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่าง
เห็นสิ่งผิดปกติได้ชัดเจนที่สุด
2. Make Report จะน�ำไฟล์ไปวาดบนแผนที่ แล้ววิเคราะห์ข้อมูล พร้อมดูสรุปรายงาน รวมถึง
ระยะทางและต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ในหัวข้อ Data Analysis & Report ดังจะกล่าวถึงต่อไป)
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การใช้โหมดจ�ำลองการเดินทางของรถ Plot / Replay File

การใช้โหมดจ�ำลองการวิ่งของรถ เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังแบบละเอียด นิยมใช้เมื่อต้องการตรวจสอบการวิ่งของ
รถคันนั้น โดยละเอียดที่สุด ก่อนอื่นขออธิบายความหมายของสัญลักษณ์กันก่อน สัญลักษณ์จุดมี 3 แบบ คือ
• สี่เหลี่ยมสีแดง แสดงถึง จุดสตาร์ทเครื่องยนต์ (โดยปกติ จุดสตาร์ทเครื่องกับจุดดับเครื่องจะเป็นจุดเดียวกัน)
• สามเหลี่ยมคว�่ำสีขาว แสดงถึง จุดที่รถมีความเร็วเป็นศูนย์ เช่น จอดรถติด จอดรถติดไฟแดง จอดรอเลี้ยว จอดอื่นๆ
• วงกลมสีน�้ำเงิน แสดงถึง จุดที่รถมีความเร็วมากกว่าศูนย์ (รถเดินทางเคลื่อนที่ปกติ)
ให้เราคลิ๊กที่เมนู วาดไฟล์การเดินทางอย่างช้าๆ (Replay File) หรือเมนูวาดไฟล์การเดินทางอย่างช้าๆ (ระบุวันที่) (Replay
File (Specify Date)) เพื่อแสดงการวิ่งของรถ โปรแกรมจะถามชื่อไฟล์ *.BBU ให้เลือกไฟล์ที่จะท�ำการแสดงผล

ข้อสังเกต เมนู วาดไฟล์การเดินทางอย่างช้าๆ (ระบุวันที่) (Replay File (Specify Date)) จะต่างกับเมนู วาดไฟล์การเดินทางอย่างช้าๆ (Replay
File) ตรงที่เราสามารถจะเลือกเฉพาะวันที่เราต้องการได้จากข้อมูลไฟล์ที่เราโหลดมา (ไฟล์นามสกุล BBU) โดยไม่ต้องไปโหลดไฟล์ใหม่

ปุ่มบนคีบอร์ดที่ใช้ควบคุมการแสดงผล ได้แก่
[+] , [-] ใช้ส�ำหรับ เพิ่ม / ลด ความเร็วในการ
แสดงผลการวิ่งของรถ ตามล�ำดับ
[P]
ใช้ส�ำหรับ หยุด / วิ่งต่อ (Pause/Continue) ใช้เมื่อเราพบสิ่งที่น่าสงสัย เช่น การจอดนาน
ผิดปกติ แวะในจุดที่ไม่ใช่ลูกค้า เมื่อเราหยุดการวิ่งไว้ชั่วคราว ท�ำให้เราสามารถซูมขยายแผนที่เพื่อดูรายละเอียด วันเวลา ความเร็ว ทิศทาง ณ
จุดนั้นๆได้ง่าย โดยใช้เครื่องมือ คลิ๊กไปยังจุดวงกลมสีน�้ำเงินที่ต้องการ
[Space Bar] ใช้ส�ำหรับ ย้อนถอยหลังกลับไปวิ่ง 20 จุดที่ผ่านมาอีกครั้ง สามารถกดซ�้ำๆ เพื่อถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ต้องการได้
[ESC] ใช้ส�ำหรับ ยกเลิกการแสดงผลการวิ่ง ในโหมดจ�ำลองการวิ่งของรถ
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ขณะที่ Replay อยู่ ถ้ารถจอดนานเกินเวลาที่ตั้งไว้ จะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นมา ดังรูป (ค่าปกติคือ 3 นาที สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้)
ค�ำอธิบาย :
Time Period หมายถึง ช่วงเวลาที่จอด
Time Used หมายถึง จอดนานเท่าไร
Engine = ON ถ้าเป็นสีแดง หมายถึง จอดไม่ดับเครื่องยนต์
Engine = OFF ถ้าเป็นสีขาว หมายถึง จอดดับเครื่องยนต์
( > 00:03:00 ) หมายถึง เวลาจอดที่ตั้งไว้เพื่อให้หยุดแสดงผลชั่วคราวเมื่อมีการจอดนานเกินเวลาที่ตั้งไว้ ถ้าต้องการเปลี่ยนค่านี้ ให้ใช้เมาส์
กด Double Click ที่ตัวหนังสือ ( > 00:03:00 ) เพื่อเปลี่ยนค่าได้ทุกเมื่อตลอดเวลา หรือตั้งค่าที่เมนู Change time ดังรูป

ให้กดปุ่ม Continue ถ้าต้องการให้แสดงผลต่อไป, ปุ่ม Pause ถ้าต้องการหยุดดูข้อมูลหรือแผนที่, ปุ่ม Stop ถ้าต้องการเลิกการแสดงผล

เมื่อแสดงผลการวิ่ง จบในแต่ละวัน และยังมีข้อมูลที่ยังแสดงไม่หมด จะมีข้อความขึ้นมาถาม เพื่อให้เราสามารถตั้งค่าตัว
เลือก (options) ในการแสดงผลได้ ดังรูป
ตัวเลือกในการแสดงผลจุดต่างๆ ได้แก่

Change Drawing Style ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ สี ขนาด การวาดของจุดบนแผนที่ ส�ำหรับ
วันถัดไป (ในรูปคือ 21/11/2014)
Clear History Drawing Data ใช้เมื่อต้องการลบจุดบนแผนที่ ของวันที่ผ่านมาทั้งหมด เพื่อให้
แผนที่ดูไม่รก และง่ายในการดูจุดของวันถัดไป
Change History Drawing Color ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของจุดบนแผนที่ ของวันที่ผ่านมาทั้งหมด
เพื่อให้สามารถแยกว่าสีใดเป็นของวันใด
Fade-Out History Drawing Color ใช้เมื่อต้องการให้สีของจุดบนแผนที่ ของวันที่ผ่านมาทั้งหมด
จางลงไป 50% การท�ำงานจะคล้ายกับ Change History Drawing Color เพื่อให้ง่ายในการดูจุดของ
วันถัดไป
กดปุ่ม Continue เมื่อต้องการแสดงผลการวิ่งต่อในวันถัดไป
กดปุ่ม Pause เมื่อต้องการหยุดชั่วคราว ท�ำให้เราสามารถซูมขยายแผนที่เพื่อดูรายละเอียด (เหมือนกับการกดปุ่ม [P])
กดปุ่ม Stop เมื่อต้องการยกเลิกการแสดงผลการวิ่งในโหมดจ�ำลองการวิ่งของรถ (เหมือนกับการกดปุ่ม [ESC])
*** ถ้าไม่ต้องการให้โปรแกรมแสดงข้อความขึ้นมาถามอีกในวันต่อๆไป ให้เลือกตัวเลือก Do not ask me again

ถ้าเราต้องการเปลี่ยนขนาด,สีและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ Plot / Replay ไฟล์ ให้คลิ๊กที่เมนู รูปแบบการวาดจุดบนแผนที่
เปลี่ยนสัญลักษณ์
เปลี่ยนขนาด
เปลี่ยนสี

Starting Point คือ จุดที่ท�ำการสตาร์ตเครื่องยนต์
Stop Point คือ จุดที่ยานพาหนะหยุด
Mark Point คือ จุดที่สัญญาณ SW 7 เกิดการเปลี่ยนแปลง
Normal Point คือ จุดที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ปกติ

ช่องนี้เอาไว้ตั้งค่าขนาด
หัวลูกศรชี้ทิศทางเส้น
ทางที่รถวิ่งผ่านมา
หมายเหตุ SW 7 ถูกสงวนไว้ใช้ท�ำ Mark Switch แต่จะใช้งานเป็นสวิตช์ อย่างอื่นก็ได้ แต่จะแสดงผลตามที่ตั้งค่าไว้ใน Mark Point
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การดูข้อมูล ณ จุดที่รถวิ่งบนแผนที่
โดยใช้ Information Tool

1.) ให้เลือกเครื่องมือรูป
2.) เลื่อนเมาส์ไปคลิ๊กบนสัญลักษณ์ของจุดที่
รถวิ่งบนแผนที (จุดสีน�้ำเงิน)
3.) ข้อมูลของจุดที่รถวิ่งบนแผนที่ที่ต้องการ
จะปรากฎออกมา ตัวอย่างดังรูป
TIP : เราสามารถแสดงข้อมูลจุดที่คลิ๊กโดย
[Alt+Click] เพื่อแสดงข้อมูลชั่วคราว
[Shift+Click] เพื่อแสดงข้อมูลถาวร (เพื่อ
พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้)
การใช้เครื่องมือช่วยในการวัดระยะทางระหว่างจุดเส้นทางเดินรถ Tracking Point 2 จุด ( Distance Between 2 Tracking Points)
วิธีใช้ : เลือกเมนู Distance Between 2 Tracking Points แล้ว
คลิ๊กปุ่ม ของจุดต้นทาง (Point 1)
เลือกจุด Tracking Point (จุดสีน�้ำเงิน) บนแผนที่ (ที่ต้องการให้เป็นจุดต้นทาง)
ให้คลิ๊กปุ่ม ของจุดปลายทาง (Point 2)
เลือกจุด Tracking Point (จุดสีน�้ำเงิน) บนแผนที่ (ที่ต้องการให้เป็นจุดปลายทาง)
กดปุ่ม Calculate Distance โปรแกรมก็จะค�ำนวณเวลาที่ใช้และระยะทางระหว่าง 2 จุดนี้
ให้โดยอัตโนมัติ







การลบจุด Track เส้นทางที่วาดทั้งหมดออกจากแผนที่

ในกรณีที่เราดูข้อมูลการเดินทางของรถ เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าเราต้องการลบจุด Track เส้นทางการวิ่งทั้งหมด (จุดสีน�้ำเงิน) ออกไปจากแผนที่ ให้
คลิ๊กเมนูดังรูป
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การประยุกต์ใช้ Plot File กับมุมมองที่ผู้บริหารการตลาด หรือ ฝ่าย HR ควรทราบ ในการบริหารทีมพนักงานขาย
เราสามารถประยุกต์ใช้การ Plot File เพื่อดูพื้นที่การเข้าถึงลูกค้าของพนักงานขายแต่ละคน และน�ำมาเปรียบเทียบ
กัน รวมถึงการพล๊อตจุดต�ำแหน่งการวิ่งของ Salesman แต่ละคน เพื่อน�ำข้อมูลการท�ำงานของพนักงานทุกคน มาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ แผนการขาย แผนก�ำลังคนของบริษัท เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทมีพนักงานขาย 3 คน และต้องการที่จะดูพื้นที่การวิ่งโดยรวมของพนักงานขายทั้ง 3
คน ระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา โดยให้นาย A ใช้จุดสีน�้ำเงิน , นาย B ใช้จุดสีเหลือง , นาย C ใช้จุดสีแดง มีขั้นตอนดังนี้
 ให้เอาเครื่องหมายถูกออกจากเมนู Clear history before Plot or Replay
 ให้เลือกเมนู วาดไฟล์การเดินทาง (Plot File) แล้วเลือกไฟล์ของนาย A มาวาดลง
บนแผนที่ (ด้วยจุดสีน�้ำเงิน ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ตั้งเอาไว้)
 จากนั้นให้เลือกสีอื่นที่ต้องการ เช่นสีเหลือง ส�ำหรับการวาดข้อมูลของ นาย B โดย
ไปที่เมนู รูปแบบการวาดจุดบนแผนที่ ดังรูป

 ให้เลือกเมนู วาดไฟล์การเดินทาง (Plot File) แล้วเลือกไฟล์
ของนาย B มาวาดลงบนแผนที่ (ด้วยจุดสีเหลือง ซึ่งเป็นค่าที่เรา
นาย A จุดสีน�้ำเงิน
เลือกเอาไว้)
 ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 3-4 ส�ำหรับไฟล์ของนาย C และคนอื่นๆอีก
*** ท่านผู้บริหาร จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยบเทียบด้วยภาพๆเดียว
นั้นให้ความหมายในเชิงกลยุทธ์ได้มากกว่าการไปนั่งอ่าน
รายงานที่เป็นตารางพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเป็นหลายสิบหน้า
เราสามารถรู้ได้ว่าการท�ำงานเป็นอย่างไร ใครขยันกว่า ใครข้าม
เขตการขาย(กรณีมีข้อพิพาทกัน) ใครวิ่งน้อยท�ำยอดขายได้น้อย
พนักงานเข้าพบลูกค้าครบหรือไม่ พื้นที่รับผิดชอบมากหรือ
น้อยเกินไปท�ำให้ขาดประสิทธิภาพในการท�ำงาน

นาย B จุดสีเหลือง

นาย C จุดสีแดง
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานการขนส่ง (Fleet Management Data Analysis & Report)

1. เลือกเครื่องมือสร้างรายงานต่างๆ ของระบบติดตามยานพาหนะ (Show Trips Database) เพื่อแสดงหน้าต่างการวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง
(Trip Databases Analysis) ดังรูป

2. ในหน้าต่างการวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง จะมี Tab Sheet อยู่ 9 Tab Sheet ได้แก่
2.1) ฐานข้อมูลไฟล์เส้นทาง (Trip Files Database) ใช้เพื่อเลือกไฟล์การเดินทาง (*.BBU) ที่ต้องการจะน�ำมาวิเคราะห์สร้างรายงาน
2.2) ก�ำหนดเงื่อนไข้อมูล (Define Data Criterias) ใช้ก�ำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ ในการวิเคราะห์สร้างรายงาน (ของไฟล์ในข้อ 2.1)
2.3) รายงานการเดินทาง (Vehicle Tracking Report) แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการก�ำหนดเงื่อนไขในข้อที่ 2.2
2.4) รายงานสรุปรายวัน (Day Summary Report) สรุปรายงานข้อมูลการเดินทางแบบรายวัน แยกตามวันที่ (ของไฟล์ในข้อ 2.1)
2.5) รายงานสรุปทั้งหมด (Trip Summary Report) สรุปรายงานข้อมูลการเดินทางแบบรวมทุกวัน (ของไฟล์ในข้อ 2.1)
2.6) สรุปการเข้า-ออก สถานที่ (WayPoint IN/OUT) ดูผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการ เข้า/ออก สถานที่ ของการเดินทางในครั้งนั้น
2.7) สรุปการเดินทางเป็นเที่ยว (WayPoint Round Trip) ดูผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางเป็นรายเที่ยว จาก A ไป B, จาก B ไป
C ไปเรื่อยๆ
2.8) การเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมัน (Fuel Changing) ใช้ดูรายงานการเติมน�้ำมัน หรือ การดูดน�้ำมันไปขาย (ขโมยน�้ำมัน)
2.9) ตัวช่วยจัดล�ำดับการเดินทาง (Transport Ordering Assistant) เป็นเครื่องมือช่วยจัดล�ำดับการเดินทาง จาก A ไป B, จาก B ไป C ไป
เรื่อยๆ โดยจะแนะน�ำการเรียงล�ำดับตามระยะทางที่สั้นที่สุด

2.1) ฐานข้อมูลไฟล์เส้นทาง (Trip Files Database)

ใช้เพือ่ เลือกไฟล์การเดินทาง (*.BBU) ทีต่ อ้ งการจะน�ำมาวิเคราะห์สร้าง
รายงาน (ไฟล์ BBU ที่เราได้มาจากหัวข้อ การดูประวัติการเดินทางของ
รถ และ การวิเคราะห์ข้อมูลท�ำรายงานผู้บริหาร) เลือกไฟล์โดยกดปุ่ม
แล้วเลือกชื่อ BBU ไฟล์ที่ดาวโหลดมา ตามต้องการ ดังรูป
ค�ำอธิบาย ปุ่มเครื่องมือ อื่นๆ
Clear All Trip Files List ลบรายชื่อไฟล์การเดินทาง (BBU Files) ที่เลือกทั้งหมด
Add Trip Files to Database เพิ่มรายชื่อไฟล์การเดินทาง (BBU Files) ที่ต้องการ
เข้าไปในฐานข้อมูลการวิเคราะห์
Remove Selected Trip Files from Database ลบรายชื่อไฟล์การเดินทาง (BBU Files)
ออกจากฐานข้อมูลการวิเคราะห์
Move Up , Move Down ใช้เลื่อนล�ำดับไฟล์ขึ้นลง
Sort Ascending , Sort Descending ใช้เรียงล�ำดับไฟล์ตามตัวอักษร มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก
Split Trip Files by Day ใช้แยกไฟล์การเดินทางออกเป็นหลายไฟล์ตามวันที่ (1ไฟล์ / 1 วัน) เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บไฟล์
Concatinate BBU files to a single BBU file ใช้รวมไฟล์การเดินทางหลายๆไฟล์ เข้าเป็นไฟล์เดียว เพื่อวิเคราะห์รายงานสรุป โดยรวม
ทั้งเดือน หรือ เพื่อวิเคราะห์การตลาด
Fix and Delete a first position due to GPS Satellites Error ใช้ในกรณีที่จุดแรกที่บันทึกเป็นจุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากดาวเทียม GPS
ซึ่งกรณีนี้พบได้น้อยมากในการใช้งานปกติ ใช้เพื่อตัดจุด Error จากดาวเทียมทิ้งไป (จุดแรกเป็นข้อมูลส�ำคัญในการอ้างอิงจุดต่อๆไป)
Batch Report ใช้ในการท�ำรายงานแบบ Batch ส�ำหรับรถหลายๆคัน
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2.2) ก�ำหนดเงื่อนไข้อมูล (Define Data Criterias)

เป็นหน้าต่างส�ำหรับก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ในการวิเคราะห์การเดินทาง เป็นการกรองข้อมูล เพือ่ สร้างรายงานการเดินทางของ ยานพาหนะแบบ
ละเอียด (Vehicle Tracking Report) โดยสามารถใช้เงื่อนไขต่างพร้อมๆกันได้อย่างอิสระ

โดยเงื่อนไขต่างๆ มีดังนี้
- ก�ำหนดช่วงวัน (Specific Day Period) กรองข้อมูลเฉพาะช่วงวันที่ต้องการ
- ก�ำหนดช่วงเวลา (Specific Clock Time) กรองข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ
- ก�ำหนดความเร็ว / ความเร็วเกินก�ำหนด (Specific Vehicle Speed / Over Speed) กรองข้อมูลเฉพาะช่วงความเร็วที่ต้องการ ช่วงเวลาในการ
ท�ำความเร็วต่อเนื่อง และ ตั้งค่าความเร็ว เกินพิกัด เช่น
ถ้าต้องการให้แสดงจุดที่ความเร็วเกิน 80 km/h ต่อเนื่องนานเกิน 2 นาที (อนุญาตให้แซงเกิน 80 km/h ได้แต่ต้องไม่เกิน 2 นาที) ให้ตั้งตามรูป
ถ้าต้องการให้แสดงจุดที่ความเร็วเกิน 120 km/h โดยไม่อนุญาตให้เกิน 120 km/h ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ตั้งตามรูป
- ก�ำหนดการหยุดเกินเวลา (Specific Over Stop Time) กรองข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่ยานพาหนะหยุดเกินเวลาที่ก�ำหนดไว้ เช่น
ถ้าต้องการให้แสดงจุดที่หยุดรถเกิน 15 นาที โดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ว่ามีกี่ครั้ง ที่ไหนบ้าง ให้ตั้งตามรูป

กดปุ่ม Print Report เพื่อพิมพ์รายงานการหยุดรถเกินกว่า 15 นาที (พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์)
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- ก�ำหนดช่วงต�ำแหน่งด้วยข้อมูลจุดต�ำแหน่ง (Specific Location by Way Point) กรองข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาทีย่ านพาหนะเข้าใกล้หรือออกห่าง
จากจุดต�ำแหน่ง Way Point ที่ก�ำหนดไว้ ภายในระยะทางที่ก�ำหนดไว้
- ก�ำหนดช่วงต�ำแหน่งด้วยข้อมูลเส้นทาง (Specific Location by Route Path) กรองข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่ยานพาหนะเข้าใกล้หรือออกห่าง
จากเส้นทาง Route Path ที่ก�ำหนดไว้ ภายในระยะทางที่ก�ำหนดไว้ เหมาะส�ำหรับตรวจสอบการออกนอกเส้นทาง
- ก�ำหนดช่วงต�ำแหน่งด้วยข้อมูลเขตพืน้ ที่ (Specific Location by Zone Area) กรองข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาทีย่ านพาหนะเข้าไปหรือออกจากเขต
พื้นที่ Zone Area ที่ก�ำหนดไว้ ถ้าใช้ร่วมกับการกรองข้อมูลเฉพาะช่วงเวลา จะท�ำให้สามารถตรวจสอบการเข้า-ออกนอกพื้นที่ก่อน-หลังเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ได้
- ก�ำหนดการสตาร์ตเครื่องยนต์ (Specific Engine Ignition) กรองข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่ยานพาหนะสตาร์ตเครื่องยนต์
- ก�ำหนดสวิทช์ (Specific Switches) กรองข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่ สวิตช์สัญญาณ Digital Input มีการเปลี่ยนแปลง
- Sort By เป็นการตั้งค่าการเรียงล�ำดับตามตัวอักษรตามคอลัมน์ใด ตามล�ำดับ ในการแสดงผลในรูปแบบตาราง ในหน้าต่าง Vehicle Tracking
Report (ถ้าไม่จ�ำเป็นไม่ต้องเปลี่ยนค่านี้)
*** เงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ สามารถใช้รวมกันท�ำให้สามารถตอบค�ำถามที่ซับซ้อนได้ ซึ่งจะท�ำให้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ ตรงตามความต้องการเป็นอย่างยิ่ง
*** การสร้าง Way Point , Route Path และ Zone Area ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ การเพิ่มข้อมูลลงบนแผนที่โดยใช้เครื่องมือ
เมือ่ ตัง้ ค่าเงือ่ นไขต่างๆ ตามความต้องการแล้ว ให้คลิก๊ ปุม่ สร้างรายงานการเดินทาง (Build Vehicle Tracking Report) หรือ สร้างรายงาน
สรุปการเดินทาง (Biuld Summary Report) เพื่อ update ข้อมูลในรายงานสรุปรายวันและรายงานสรุปทั้งหมด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขใหม่ที่
ตั้งค่าไว้ หรือคลิ๊กปุ่ม สร้างทุกรายงาน (Build All Report) เพื่อท�ำทั้งสองอย่าง พร้อมๆ กันในครั้งเดียว

2.3) รายงานการเดินทาง (Vehicle Tracking Report)

เป็นหน้าต่างส�ำหรับแสดงผลข้อมูลตามเงือ่ นไขทีต่ งั้ ค่าไว้ในข้อ 2.2) ก�ำหนดเงือ่ นไข้อมูล (Define Data Criterias) โดยจะแสดงผลการวิเคราะห์
การเดินทาง ในรูปแบบตาราง ที่เชื่อมโยง Link กับต�ำแหน่งบนแผนที่ (ถ้าต้องการดูต�ำแหน่งบนแผนที่ให้ Double Click ที่ Record นั้นๆ)

ค�ำอธิบาย ปุ่มเครื่องมือ
Clear all highlight color ปรับสีพื้นของทุกแถว (Record) ให้เป็นสีขาวทั้งหมด
Comfortable Looking by Color ปรับสีพื้นของตารางในแต่ละแถวให้ดูง่าย สบายตา
Draw data on the map (Custom Layer) วาดข้อมูลในตารางลงบนแผนที่โดยใช้รูปแบบ ขนาด สี ที่ก�ำหนดเอง เพื่อดูเปรียบเทียบ จุดสี
บนแผนที่ ท�ำให้เข้าใจง่าย เช่น เมื่อเราต้องการให้ช่วงที่ความเร็วเกิน 80km/h เป็นจุดสีแดง หลังจากที่เราก�ำหนดเงื่อนไขในข้อ 2.2) แล้ว เราจะ
ได้รายงานในรูปแบบตาราง ให้คลิ๊กปุ่มนี้เพื่อวาดแต่ละ Record ให้เป็นรูปแบบ ขนาด สี ที่เราต้องการ ลงบนแผนที่ เครื่องมือนี้มีประโยชน์
มากในการท�ำให้ข้อมูลที่เราสนใจ ดูชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการตีความหมายและเปรียบเทียบข้อมูลบนแผนที่
Clear Custom Layer ท�ำการลบข้อมูลใน Custom Layer ทิ้ง (ลบข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากเครื่องมือ )
Custom Layer เป็น Layer ชั่วคราวที่ผู้ใช้สามารถวาดข้อมูลในตารางลงบนแผนที่ ตามรูปแบบ ขนาด สี ที่ตนเอง ก�ำหนด เมื่อปิดโปรแกรม
ข้อมูลใน Custom Layer จะถูกลบทิ้งไป จุดประสงค์ของ Custom Layer คือ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ในกรณีที่ ต้องการแสดงผล
ข้อมูลในตาราง Vehicle Tracking Report ให้มีรูปแบบ ขนาด สี ต่างออกไปจากของเดิม เพื่อความง่ายในการมองและวิเคราะห์ ข้อมูล
Delete Selected Record ใช้ลบ Record ที่ไม่ต้องการทิ้งไป
Save Report As บันทึกข้อมูลในตารางเป็นไฟล์งาน เพื่อน�ำไปใช้ในโปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel สามารถเลือกประเภทของไฟล์ ได้แก่
Text file (*.txt) , HTML file (*.htm) , CSV File (*.csv) , BBU File (*.bbu)
Copy to Clipboard คัดลอกข้อมูลในตารางเก็บไว้ในคลิปบอร์ด เพื่อน�ำไปใช้ Paste ในโปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel
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2.4) รายงานสรุปรายวัน (Day Summary Report)

เป็นหน้าต่างส�ำหรับผลสรุปข้อมูลรายวัน โดยจะแสดงผลสรุปการวิเคราะห์ การเดินทางรายวันในรูปแบบตาราง ข้อมูลสรุป
ได้แก่ วันที่ เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด เวลาทั้งหมด จ�ำนวนครั้งการจอดปกติ จ�ำนวนครั้งการจอดนานเกิน ก�ำหนด เวลาจอด
รถนานที่สุด เวลาจอดรวมทั้งหมด เวลาเคลื่อนที่รวมทั้งหมด ระยะทางรวมทั้งหมด จ�ำนวนครั้งการ สตาร์ตเครื่องยนต์
ความเร็วสูงสุด ความเร็วเฉลี่ย จ�ำนวนครั้งที่ความเร็วเกินพิกัดที่ก�ำหนดไว้ ต้นทุนค่าน�้ำมัน

2.5) รายงานสรุปทั้งหมด (Trip Summary Report)

รายละเอียดจะคล้ายกับรายงานสรุปรายวัน แต่จะน�ำข้อมูลของ
ทุกวันมาสรุปรวมกัน

Clear all highlight color ปรับสีพื้นของทุกแถว (Record) ให้เป็นสี
ขาวทั้งหมด
Comfortable Looking by Color ปรับสีพื้นของตารางในแต่ละแถว
ให้ดูง่าย สบายตา
Save Report As บันทึกข้อมูลในตารางเป็นไฟล์งาน เพือ่ น�ำไปใช้ใน
โปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel สามารถเลือกประเภทของไฟล์ ได้แก่ Text
file (*.txt) , HTML file (*.htm) , CSV File (*.csv) , BBU File (*.bbu)
Copy to Clipboard คัดลอกข้อมูลในตารางเก็บไว้ในคลิปบอร์ด เพื่อ
น�ำไปใช้ Paste ในโปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel
Print Report พิมพ์รายงานสรุปการเดินทางทัง้ หมดในฐานข้อมูลไฟล์
เดินทาง (BBU file) ออกทางเครื่องพิมพ์
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Fuel Cost Calculation ใช้ก�ำหนดค่าต่างๆ ในการค�ำนวนต้นทุนค่าน�้ำมัน ได้แก่ ราคาน�้ำมัน และ อัตราการบริโภคน�้ำมัน

ในกรณีที่เราไม่ทราบ อัตราการบริโภคน�้ำมัน ของรถคันนี้ เราสามารถให้โปรแกรมค�ำนวนหาให้เราได้ โดยกดปุ่ม
แล้วใส่จ�ำนวนเงิน
ค่าน�ำ้ มันทีเ่ ราจ่ายไปจริง ในช่วงเวลาดังกล่าว โปรแกรมก็จะค�ำนวนกลับให้เราว่า รถคันนีบ้ ริโภคน�ำ้ มันกีก่ โิ ล/ลิตร ท�ำให้เราสามารถประมาณ
ได้ว่าต้นทุนของเราในการเดินทางนั้น มีความผิดปกติหรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบกับรถคันอื่นๆ
Executive Report เป็นรายงานส�ำหรับผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน เวลา และ ประสิทธิภาพ

กราฟประสิทธิภาพการใช้รถ Vehicle Utilization
ใช้รายงานประสิทธิภาพการใช้รถ ให้เลือกเมนู

จะปรากฎภาพ ดังรูป

ให้เราก�ำหนดค่าเวลานานที่สุดในการจอดรถรอสัญญาณไฟจราจร (ตามรูป ถ้าเราก�ำหนดให้ เวลา
จอดรถติดไฟแดงต้องไม่เกิน 2 นาที) แล้วกดปุ่ม OK

พื้นที่สีน�้ำเงิน แสดงถึงอัตราส่วนการที่รถเคลื่อนที่
พื้นที่สีขาว แสดงถึงอัตราส่วนการที่รถจอดดับเครื่อง

พื้นที่สีเหลือง แสดงถึงอัตราส่วนการที่รถจอดรถติดไฟแดง
พื้นที่สีแดง แสดงถึงอัตราส่วนการที่รถจอดรถ ติดเครื่องยนต์ ไว้นานกว่าเวลาที่อนุญาตให้จอดรถรอสัญญาณไฟจราจร

***** ธุรกิจส่วนใหญ่แล้ว จะต้องลดพื้นที่สีแดง กับ พื้นที่สีขาว ให้เหลือน้อยที่สุด จะท�ำให้ใช้รถอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยไม่ต้องเพิ่ม
จ�ำนวนรถขนส่งใหม่
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กราฟสัดส่วนความเร็วรถ Vehicle Speed Ratio

ใช้รายงานการใช้ความเร็วรถในรูปแบบอัตราส่วน ให้เลือกเมนู

จะปรากฎภาพ ดังรูป

กราฟความเร็วรถ Vehicle Speed Graph

ใช้รายงานการใช้ความเร็วรถในรูปแบบกราฟ ให้เลือกเมนู

จะปรากฎภาพ ดังรูป
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กราฟการหยุดรถ Vehicle Stop Graph

ใช้รายงานการหยุดรถในรูปแบบกราฟ ให้เลือกเมนู

จะปรากฎภาพ ดังรูป

เส้นขอบสีน�้ำเงิน แสดงว่าหยุดดับเครื่อง
เส้นขอบสีแดง แสดงว่าหยุดไม่ดับเครื่อง
ยิ่งกราฟสูงมากเท่าไรแสดงว่าจอดนานมากเท่านั้น

กราฟการหยุดรถเกินเวลาที่ก�ำหนด Vehicle Over Stop Graph

ใช้รายงานการหยุดรถเกินเวลาที่ก�ำหนด ในรูปแบบกราฟแท่ง ให้เลือกเมนู

จะปรากฎภาพ ดังรูป

ก�ำหนดการหยุดรถเกินเวลาที่ก�ำหนด (ในรูปก�ำหนดไว้ 5 นาที)

กราฟแท่งสีน�้ำเงิน แสดงว่าหยุดดับเครื่อง
กราฟแท่งสีแดง แสดงว่าหยุดไม่ดับเครื่อง
ยิ่งกราฟสูงมากเท่าไรแสดงว่าจอดนานมากเท่านั้น

บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ำกัด (ฺBANGKOK GUIDE) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล
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กราฟการใช้น�้ำมันรถ Vehicle Fuel Sensor Graph
ใช้รายงานกราฟการใช้น�้ำมัน ให้เลือกเมนู

จะปรากฎภาพ ดังรูป

จุดที่มีการโขมยน�้ำมัน

จุดที่มีการเติมน�้ำมัน

พื้นสีเทา คือ
ช่วงเวลาที่รถดับเครื่องยนต์

กราฟอุณหภูมิ Vehicle Temperature Graph
ใช้รายงานกราฟอุณหภูมิ ให้เลือกเมนู

พื้นสีเขียว คือ
ช่วงเวลาที่รถวิ่ง

จะปรากฎภาพ ดังรูป

เลือก สี และ ความหนา
ของเส้นอุณหภูมิ

แสดงเส้นอุณหภูมิสูงสุด
ที่ยอมให้ได้ (upper limit)

ให้แสดงสีบอกสถานะเครือ่ งยนต์
สีเทา คือ ดับเครื่องยนต์

แสดงเส้นอุณหภูมิต�่ำสุด
ที่ยอมให้ได้ (lower limit)

ช่วงสีเทาแสดงการดับเครื่องยนต์

เส้นอุณหภูมิ ที่ 1

เส้นอุณหภูมิ ที่ 2
เส้น upper limit

เส้น lower limit
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รายงานต�ำแหน่งรถตามช่วงเวลา Vehicle Location Report
ใช้สรุปรายงานต�ำแหน่งรถ ตามช่วงเวลา ให้เลือกเมนู

จะปรากฎภาพ ดังรูป

ให้ก�ำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น รายงานต�ำแหน่งรถ ทุกๆ 10 นาที ดังรูป
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รายงานการใช้งานรถ Vehicle Use Report
ใช้สรุปรายงานการใช้รถ ให้เลือกเมนู

จะปรากฎภาพ ดังรูป

รายงานการจอดรถ Vehicle Stop Report
ใช้สรุปรายงานการใช้รถ ให้เลือกเมนู
จะปรากฎภาพ ดังรูป

ให้ก�ำหนดช่วงเวลาจอดที่ต้องการ เช่น ต้องการต�ำแหน่งรถที่มีการ
จอด 10 นาที ขึ้นไป (ดังรูป)
Engine Status
All คือ เอาจุดจอดทั้งหมด (ติดเครื่องยนต์ และ ดับเครื่องยนต์)
Engine ON คือ เอาจุดจอดเฉพาะการจอดติดเครื่องยนต์
Engine OFF คือ เอาจุดจอดเฉพาะการจอดดับเครื่องยนต์

บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ำกัด (ฺBANGKOK GUIDE) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล
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รายงานสวิทช์เซ็นเซอร์ Vehicle Switch Sensor Report

ใช้รายงานการเปลี่ยนเปลงของสวิทช์เซ็นเซอร์ ส่วนใหญ่ใช้กับการปิด/เปิด ประตูรถ ให้เลือกเมนู
จะปรากฎภาพ ดังรูป

หรือ

แบบที่1 ต้องการก�ำหนดให้รายงานแสดงสถานะ ON หรือ OFF

Switch Sensor Report สามารถเลือกดูได้ทั้ง 2 แบบ ON และ OFF
สามารถดูจุดต�ำแหน่งที่ Switch Sensor ได้ 7 จุดที่รถคันนั้นติด Switch Sensor ไว้
ตัวอย่างเช่นต�ำแหน่งรถสถานที่ที่มีการเปิดปิดตู้อุณหภูมิ และการเปิดปิดประตู ดังรูป

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

ตัวอย่างเช่นต�ำแหน่งรถสถานที่ที่มีการ เปิดแล้วปิด หรือ ปิดแล้วเปิด ตู้อุณหภูมิ หรือ การ เปิดแล้วปิดประตู ดังรูป

บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ำกัด (ฺ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

41

2.6) รายงานสรุปการเข้า-ออก สถานที่ (WayPoint IN/OUT Report)

ใช้ดูผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการ เข้า/ออก สถานที่ ของการเดินทางในครั้งนั้น รวมถึงเวลาในการ เข้า/ออก ค�ำนวนสรุประยะเวลา ที่ใช้ไป
ในสถานทีแ่ ต่ละแห่ง ท�ำให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพของการท�ำงานได้ (เหมาะ ส�ำหรับควบคุมพนักงานขาย Salesman ทีอ่ อกต่างจังหวัด)

วิธีใช้
1. ก�ำหนดรัศมี (WayPoint Radius) ที่ถือว่าเป็นการ เข้า/ออก สถานที่ (ปกติคือช่วง 50-200 เมตร) สาเหตุที่ต้องมีการก�ำหนดรัศมี เนื่องจาก
ในความเป็นจริงแล้วรถไม่สามารถวิ่งเข้าไปจอดในอาคารได้ บางทีอาจจอดอยู่นอกอาคาร และ จอดไม่ซ�้ำที่กันในแต่ละครั้ง จึงต้องมีการ
ก�ำหนดรัศมีส�ำหรับการจอดรถ เพื่อให้โปรแกรมสามารถค�ำนวนได้ถูกต้อง
การก�ำหนดรัศมี สามารถก�ำหนดได้ 2 แบบ คือ
- Static

เป็นแบบที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากง่ายไม่ซับซ้อน

- Dynamic
เป็นการก�ำหนดขนาดของรัศมี ตามขนาดของสัญลักษณ์จดุ ต�ำแหน่ง WayPoint เนือ่ งจาก
สถานที่แต่ละแห่งมีความกว้างของบริเวณที่จอดรถไม่เท่ากัน ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องค�ำนวนรัศมีตามขนาดของแต่ละสถานที่อิสระจากกัน
2. ก�ำหนดช่วงเวลาหยุดแวะสถานที่ที่เราไม่สนใจ (Ignore Time Used less than) เช่น ถ้าก�ำหนดเป็น 2 นาที หมายความว่า เราไม่สนใจ สถาน
ที่ที่รถใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาที เพราะถือว่ารถแค่วิ่งผ่านเฉยๆ ไม่ได้แวะจริงๆ
3. ให้เลือก Show Location Info ถ้าต้องการให้แสดงบริเวณพื้นที่ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ของจุดต�ำแหน่งชื่อสถานที่ เพิ่มเติมด้วย
4. คลิ๊กปุ่ม สร้างรายงาน (Build Report) เพื่อค�ำนวนสรุปข้อมูลการเข้า/ออก สถานที่ที่ก�ำหนดไว้
5. ถ้าต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิ๊กปุ่ม

*** การก�ำหนดชื่อสถานที่ (WayPoint) ให้ดูในหัวข้อ การสร้างข้อมูลจุดต�ำแหน่ง WayPoint
บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จ�ำกัด (ฺBANGKOK GUIDE) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูล
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2.7) รายงานสรุปการเดินทางเป็นเที่ยว (WayPoint Round Trip Report)

ใช้ดูผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางเป็นรายเที่ยว จาก A ไป B, จาก B ไป C ไปเรื่อยๆ เป็นหน้าต่างส�ำหรับการค�ำนวนสรุปข้อมูลการ
เดินทางเป็นเที่ยว จากสถานที่หนึ่ง ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง รวมถึงเวลาในการ เดินทางนั้นๆ เวลาที่รถจอดแวะระหว่างทางก่อนถึงที่หมายปลาย
ทาง พร้อมค�ำนวนสรุปต้นทุนค่าน�ำ้ มันทีใ่ ช้ไป ในการเดินทางแต่ละเทีย่ ว ท�ำให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพของการท�ำงานได้ (เหมาะส�ำหรับ
ควบคุมพนักงานขาย Salesman ที่ออกต่างจังหวัด หรือพนักงานส่งของที่เดินทางไปหาลูกค้าประจ�ำบ่อยๆ)

วิธีใช้
1. ก�ำหนดรัศมี (WayPoint Radius) ที่ถือว่าเป็นการ เข้า/ออก สถานที่ (ปกติคือช่วง 50-200 เมตร) (ดูค�ำอธิบายเพิ่มเติมในหน้าที่แล้ว)
2. ก�ำหนดช่วงเวลาหยุดแวะสถานที่ที่เราไม่สนใจ (Ignore Time Used less than) เช่น ถ้าก�ำหนดเป็น 2 นาที หมายความว่า เราไม่สนใจ สถาน
ที่ที่รถใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาที เพราะถือว่ารถแค่วิ่งผ่านเฉยๆ ไม่ได้แวะจริงๆ
3. คลิ๊กปุ่ม เพื่อตั้งค่า ราคาน�้ำมัน และ อัตราบริโภคน�้ำมันของรถ
4. ให้เลือก Show Location Info ถ้าต้องการให้แสดงบริเวณพื้นที่ ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ของจุดต�ำแหน่งชื่อสถานที่ เพิ่มเติมด้วย
5. ให้เลือก Show Parking Time Used ถ้าต้องการให้แสดงว่าจอดนานเท่าไร ณ จุดต�ำแหน่งชื่อสถานที่ ที่ไปมา เพิ่มเติมด้วย
6. คลิ๊กปุ่ม สร้างรายงาน (Build Report) เพื่อค�ำนวนสรุปข้อมูลการเข้า/ออก สถานที่ที่ก�ำหนดไว้
7. ถ้าต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิ๊กปุ่ม

*** การก�ำหนดชื่อสถานที่ (WayPoint) ให้ดูในหัวข้อ การสร้างข้อมูลจุดต�ำแหน่ง WayPoint

วิธีตรวจสอบการเดินทางเป็นเที่ยว แบบ Virtual Graphic Interactive

1. คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้าย บนเที่ยวการเดินทางที่ต้องการ (ให้สังเกต hilight สีน�้ำเงิน)
2. คลิ๊กเมาส์ปุ่มขวาจะปรากฎเมนูดังรูป

3. คลิ๊กปุ่ม วาดข้อมูลลงบนแผนที่ (Draw this trip on the map (Custom layer)) เพื่อวาด
เส้นทางการเดินทางโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ สี ขนาด ตามทีเ่ ราต้องการ เช่นถ้าต้องการให้เส้นทางเทีย่ ว
นี้เป็น วงกลม สีเหลือง ขนาด 10 ให้ใส่ค่าดังรูป
**เทคนิคนี้เหมาะส�ำหรับใช้แยกสีระหว่างการเดินทางแต่ละเที่ยว เพื่อให้ดูง่ายขึ้นบนแผนที่
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4.
ล้างข้อมูลในเลเยอร์ Custom (Clear Custom Layer) เลือกเมนูนี้เพื่อที่จะลบลายเส้นทางต่างๆ ที่วาดด้วยเครื่องมือ
ออกไปจาก
แผนที่ เพื่อไม่ให้หน้าจอแผนที่เลอะไปด้วยเส้นทางที่เราวาดเอาไว้
5.
แสดงข้อมูลการเดินทางนี้บนแผนที่อย่างช้าๆ (Replay this trip on the map) เลือกเมนูนี้เพื่อแสดงการเดินทางเที่ยวนั้นๆ อย่างช้า เพื่อ
ให้เราสามารถเห็นพฤติกรรม การขับรถของคนขับ ว่าแวะจอดที่ไหน? ขับเร็วหรือช้าแค่ไหน? รถติดหรือไม่?
6.
Save this trip to BBU file เลือกเมนูนี้เพื่อบันทึกการเดินทางเที่ยวนี้เป็นไฟล์ BBU ใหม่
7. Convert this trip to Route Path object เลือกเมนูนี้เพื่อบันทึกการเดินทางเที่ยวนี้เป็น Routh Path object
8. Delete Selected Record เลือกเมนูนี้เพื่อลบ Record ที่ไม่ต้องการ
9. Clear all highlight color ปรับสีพื้นของทุกแถว (Record) ให้เป็นสีขาวทั้งหมด
10. Comfortable Looking by Color ปรับสีพื้นของตารางในแต่ละแถวให้ดูง่าย สบายตา
11.
เพิ่มการเดินทางครั้งนี้เป็นมาตรฐานการเดินทาง (Add this trip to Standardization of Round Trip) เลือกเมนูนี้เพื่อบันทึกข้อมูล
Record ที่เลือก เก็บเป็นมาตรฐานการเดินทาง

วิธีใช้มาตรฐานการเดินทาง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ

มาตรฐานการเดินทาง ที่ใช้เปรียบเทียบมี 2 อย่าง คือ
1. Time Standardization มาตรฐานเวลา
2. Distance Standardization มาตรฐานระยะทาง
ค่าต่างๆในมาตรฐานการเดินทาง ที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่
1. From คือ ชื่อสถานที่ต้นทาง
2. To คือ ชื่อสถานที่ปลายทาง
3. Trip Time คือ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง จากต้นทางไปยังปลายทาง
4. Trip Time Variation คือ ค่าบวกลบ(คิดเป็นเปอร์เซ็น) ที่อนุญาตให้สูงกว่าหรือต�่ำกว่า Trip Time ที่ตั้งเอาไว้ (ถ้าไม่ใช้ค่านี้ให้ใส่ -1)
5. Distance คือ ระยะทางทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทาง จากต้นทางไปยังปลายทาง
6. Distance Variation คือ ค่าบวกลบ(คิดเป็นเปอร์เซ็น) ที่อนุญาตให้สูงกว่าหรือต�่ำกว่า Distance ที่ตั้งเอาไว้ (ถ้าไม่ใช้ค่านี้ให้ใส่ -1)

เครื่องมือ Compare with Standard ใช้เปรียบเทียบกับมาตราฐานการเดินทาง

วิธีใช้
1. คลิ๊กปุ่ม เพื่อเปรียบเทียบกับมาตราฐานการเดินทางที่ตั้งเอาไว้ รายการใด (Record) ที่สูง/ต�่ำ กว่ามาตรฐานที่ก�ำหนด จะแสดง ออกมา
ดังรูป (รายการที่ 7 และ รายการที่ 8 ต�่ำกว่ามาตราฐานเวลา และ ต�่ำกว่ามาตรฐานระยะทาง)
2. เครื่องหมาย [+] แสดงว่าท�ำได้ดีกว่ามาตราฐาน อาจให้รางวัลกับพนักงานเป็นการตอบแทน
3. เครื่องหมาย [-] แสดงว่าท�ำได้ต�่ำกว่ามาตราฐาน ควรปรับปรุง
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2.8) รายงานการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมัน (Fuel Changing)

ใช้ดูผลสรุปเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมันที่เกิดขึ้น ทั้งตอนเติมน�้ำมัน และ ตอนถูกขโมยน�้ำมัน

วิธีใช้
1. ก�ำหนดค่าความไวในการตรวจจับน�ำ้ มันลดผิดปกติ (Fuel Level Drop Sensitivity) หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุถงั น�ำ้ มัน เช่น ถ้าก�ำหนด
เป็น 25% หมายความว่า ให้แสดงผลจุดที่น�้ำมันลดลงผิดปกติเกิน 25% ซึ่งก็คือ จุดที่มีการขโมยน�้ำมันนั่นเอง
2. ก�ำหนดค่าความไวในการตรวจจับน�้ำมันเพิ่มมากกว่าปกติ (Fuel Level Raise Sensitivity) หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของความจุถังน�้ำมัน เช่น
ถ้าก�ำหนดเป็น 25% หมายความว่า ให้แสดงผลจุดที่น�้ำมันมีการเพิ่มขึ้นเกิน 25% ซึ่งก็คือ จุดที่มีการเติมน�้ำมันนั่นเอง
3. ก�ำหนดค่า Average Number เช่น 12 point หมายความว่าให้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมันจากค่าเฉลี่ยของจุดอย่างน้อย 12 จุด เพื่อ
ป้องการการตรวจจับที่ผิดพลาดจากสัญญาณไฟฟ้าของตัวลูกลอย
หมายเหตุ อุปกรณ์ GPS Tracking จะอ่านค่าสัญญาณไฟฟ้าจากหน้าปัดเข็มชี้ระดับน�้ำมัน ซึ่งต่อมาจากลูกลอยไฟฟ้าที่อยู่ในถังน�้ำมัน
คุณภาพของกราฟสัญญาณไฟฟ้า(กราฟการใช้น�้ำมัน) ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของลูกลอยในถังน�้ำมันของรถคันนั้นๆ
4. คลิ๊กปุ่ม สร้างรายงาน (Build Report) เพื่อค�ำนวนสรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำมัน

การเติมน�้ำมัน

จุดที่มีการโขมยน�้ำมัน

จุดที่ 1 คือ เป็นจุดก่อนเกิดเหตุการณ์ (ก่อนเติมน�้ำมัน หรือ ก่อนถูกขโมยน�้ำมัน) เช่น ก่อนถูกขโมย มีน�้ำมันอยู่ในถัง 99%
จุดที่ 2 คือ เป็นจุดหลังเกิดเหตุการณ์ (หลังเติมน�้ำมัน หรือ หลังถูกขโมยน�้ำมัน) เช่น หลังถูกขโมย มีน�้ำมันอยู่ในถัง 55%
5. ถ้าต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิ๊กปุ่ม
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2.9) ตัวช่วยจัดล�ำดับการเดินทาง (Transport Ordering Assistant)
(เครื่องมือช่วยจัดล�ำดับการเดินทาง จาก A ไป B, จาก B ไป C ไปเรื่อยๆ)

เป็นหน้าต่างส�ำหรับการจัดล�ำดับการขนส่ง พร้อมพิมพ์ใบบันทึกรายงานการเดินทาง เพือ่ ให้พนักงานขนส่งเดินทางตามล�ำดับการขนส่ง ทีจ่ ดั
ไว้ให้ พร้อมลงเวลาการเข้า/ออก สถานที่ที่ไปส่งของ

Clear All ใช้ลบ Record ชื่อสถานที่ ทั้งหมดทิ้งไป
Delete Selected Record ใช้ลบ Record ชื่อสถานที่ ที่ไม่ต้องการทิ้งไป
Move Up , Move Down ใช้เลื่อนล�ำดับชื่อสถานที่ ขึ้น/ลง
Clear all highlight color ปรับสีพื้นของทุกแถว (Record) ให้เป็นสีขาวทั้งหมด
Comfortable Looking by Color ปรับสีพื้นของตารางในแต่ละแถวให้ดูง่าย สบายตา
Save Report As บันทึกข้อมูลในตารางเป็นไฟล์งาน เพื่อน�ำไปใช้ในโปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel สามารถเลือกประเภทของไฟล์
ได้แก่ Text file (*.txt) , HTML file (*.htm) , CSV File (*.csv)
Copy to Clipboard คัดลอกข้อมูลในตารางเก็บไว้ในคลิปบอร์ด เพื่อน�ำไปใช้ Paste ในโปรแกรมอื่น เช่น MS-Excel
Recommend Transportation Ordering แนะน�ำการจัดล�ำดับการเดินทางที่สั้นที่สุด (เป็นเพียงข้อแนะน�ำเท่านั้น การพิจารณา ขึ้น
อยู่กับ สภาพการจราจร เงื่อนไขป้ายจราจร และปัจจัยอื่นๆ)
Print Report พิมพ์ใบบันทึกรายงานการเดินทาง ออกทางเครื่องพิมพ์ (ส�ำหรับพนักงานขับรถ)
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การตั้งค่าในการแจ้งเตือนโดยอีเมล์ E-Mail Setting for Alarm Event

ก่อนที่เราจะใช้งานฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนโดยอีเมล์ เราจ�ำเป็นต้องตั้งค่าต่างๆของระบบส่งอีเมล์ก่อน การตั้งค่ามี 2 ส่วน คือ
1. ตั้งค่าอีเมล์แอดเดรสในโปรแกรม BG-FLEET ว่าจะให้ส่งอีเมล์ถึงใครบ้าง ในการแจ้งเตือนแต่ละประเภท ดังรูป
ประเภทของการแจ้งเตือน

หัวข้อ Subject ของอีเมล์
ชื่อผู้ส่งอีเมล์
อีเมล์ของผู้ส่ง
ชื่อผู้รับอีเมล์
อีเมล์ของผู้รับ
ถ้ามีหลายอีเมล์ให้คั่นด้วย “,”

2. ตั้งค่าการส่งอีเมล์ในโปรแกรม E-Mail Client ที่อยู่ในเครื่องของท่าน ถ้าท่านไม่มีโปรแกรม E-Mail Client ในเครื่อง
ให้ไปดาวโหลดโปรแกรม Mozilla Thunderbird จากเว็บไซต์ https://www.mozilla.org/thunderbird/ มาติดตั้งไว้ในเครื่อง
(โปรแกรม Mozilla Thunderbird เป็นโปรแกรม E-Mail Client ที่ใช้ง่ายและฟรี) เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ท่านต้องมี
E-mail Account ส�ำหรับท�ำการส่งอีเมล์ด้วย (ถ้าท่านยังไม่มีให้สมัครใช้ฟรีอีเมล์กับ GMail , Hotmail , Yahoo Mail ก็ได้)
การตั้งค่าโปรแกรม Mozilla Thunderbird ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
https://support.mozilla.org/en-US/kb/automatic-account-configuration
https://support.mozilla.org/en-US/kb/manual-account-configuration
เมื่อท่านตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านตั้งข้อความเนื้อหาในส่วนหัวและส่วนท้ายอีเมล์ โดยกดปุ่ม Edit Alarm Template
ดังรูป
เปลี่ยนข้อความเป็น ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทท่าน




 แก้ไขในส่วนของเนื้อหาด้านบนของอีเมล์ (ใช้ภาษา HTML)




ห้ามแก้ไขบรรทัดนี้โดยเด็ดขาด


 แก้ไขในส่วนของเนื้อหาด้านล่างของอีเมล์ (ใช้ภาษา HTML)
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ข้อควรรู้ส�ำหรับระบบส�ำรองข้อมูล (DATA BACKUP) ของโปรแกรม

1. โปรแกรมจะท�ำการบันทึก (save) และส�ำรองข้อมูล (backup) อัตโนมัติทุกครั้ง เมื่อปิดโปรแกรมปกติ
2. ข้อมูลที่ส�ำรองเอาไว้จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มชื่อ BACKUP ซึ่งอยู่ใน Directory เดียวกับโปรแกรม เช่น C:\Program Files\Bangkok
Guide\BG-FLEET
3. ไฟล์ข้อมูลที่ส�ำรองเอาไว้จะถูกบีบอัดเป็น zip format และตั้งชื่อตามวัน-เดือน-ปี ย้อนหลัง 7 วัน อัตโนมัติ นั่นหมายความว่า ถ้า
ท่านใช้โปรแกรมทุกวัน เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ท่านสามารถเรียกข้อมูลคืนได้ 7 วันย้อนหลัง (เลือกวันไหนก็ได้) โดยใช้โปรแกรม
Rollback.exe ดังรูป

วิธีใช้ :
ให้เลือกข้อมูลของวันที่ต้องการย้อนหลัง แล้วกดปุ่ม Roll Back database files
ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีกให้กดปุ่ม Delete all database files
4. ในกรณีต้องการย้ายเครื่อง หรือ น�ำข้อมูลไป copy ลงในเครื่องอื่นให้มีข้อมูลเหมือนกัน ให้ก็อปปี้โฟล์เดอร์ BACKUP ทั้ง
โฟล์เดอร์ ไปยังเครื่องที่ต้องการ ใน Directory เดียวกับโปรแกรม เช่น C:\Program Files\Bangkok Guide\E-MAP Explorer เสร็จ
แล้วใช้โปรแกรม Rollback.exe ดึงข้อมูลวันที่ล่าสุดออกมา (ท�ำตามขั้นตอนในข้อ 3)
5. ในกรณที่ท่านไม่มีเครื่องส�ำรองไฟ UPS ถ้าท่านเพิ่มข้อมูลลงไปในโปรแกรม แล้วกลัวข้อมูลจะหายเมื่อไฟฟ้าดับ ท่านก็สามารถ
สั่งโปรแกรมให้ส�ำรองข้อมูลทันทีตามต้องการได้ โดยคลิ๊กเมนู BackUp all databases now ดังรูป
** ข้อสังเกต ** โปรแกรมจะท�ำการบันทึก (save) และส�ำรองข้อมูล (backup) อัตโนมัติทุกครั้ง เมื่อปิดโปรแกรมปกติ ดังนั้นท่านไม่
จ�ำเป็นต้องคลิ๊กเมนู BackUp all databases now ทุกครั้งก่อนปิดโปรแกรม
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วิธีแก้ปัญหาในการใช้งาน (Trouble Shooting)

1. ถ้าโปรแกรมไม่สามารถรันได้ ให้ท�ำดังนี้
ตรวจสอบใน Control Panel | Printer แล้วเปลี่ยน Default Printer ให้เป็น Printer ที่ไม่ใช่ Network Printer ดังรูป

2. ถ้าโปรแกรมไม่สามารถรันได้ เนื่องจากไฟล์ข้อมูลเสียหายจากไฟฟ้าดับ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์ ให้ใช้โปรแกรม
RollBack.exe แก้ไข ดังรูป
ให้เลือกข้อมูลของวันที่ต้องการย้อนหลัง
แล้วกดปุ่ม Roll Back database files
ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีกให้กดปุ่ม Delete all
database files




วิธีตั้งค่าระบบเวลา Time Zone และภาษาไทย ก่อนการใช้งานโปรแกรม

1. เข้าไปที่ Control Panel | Date and Time และตั้งวันที่และเวลาให้ถูกต้องตามปัจจุบัน, ตั้ง Time Zone ให้เป็น GMT+07
Bangkok (เนื่องจากเป็น Time Zone ของประเทศไทย) ดังรูป




2. เข้าไปที่ Control Panel | Regional and Language Options และตั้งค่าให้เมนูเป็นภาษาไทยตามรูป
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