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ดวยการออกแบบแลละวิเคราะหระบบตตลอดจนการ
คํานึงถึงการตอบสนองต
ก
อกาาารใชงานของลูกคาแตละทาน
อยางใกลชิชดิ Win Gps Tracking
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GPS ที่ผลิตมาเพื่องานเฉพาาะในรถยนตที่
คุมคาทั้งราคาและคุ
ร
ณภาพ และ เครือขายที่คครอบคลุมของ
AIS ตลออดจนแผนที่ ที่ Uppdate และเปนทีย่ยอมรับทั่วโลก
อยาง Gooogle Map
ทราบถึงปจจุบัน สถานะตางๆของรถที่เราตองกาารติดตามไมวา
จะเปนรถยยนต หรือจักรยานยยนต ซึ่งเปนขอมูลทที่สําคัญ เชน
ตําแหนงสถถานที่ปจจุบัน ความเร็ว ฯลฯ

เพิ่มความปลอดภัยในการเดิ
ย
นทาง เนื่องจากใน WinGPS
Trackingเราสามารถถทราบตําแหนงและคความเร็วของยานพาหนะ
เราในปจจุบันได ทําใหสามารถเตือนผู
น ขับขี่ไดเมื่อมีพฤติกรรม
ก
เสี่ยงตอการเกิดอุบติตั ิเหตุ
รวมถึงมีสามารถมีระบบแจงเตื
เ อน
อัตโนมัติมายังผูดูแลซึ
ล ่งทางผูดูแลทราบแและแจงเตือนไปยังผูขัข บ
รถไดทันที ที่มีปจจััยเสี่ยงตามเงื่อนไข เชน วิ่งเร็วเกินที่กําหนด
า
หรือ วิ่งออกนอกเสนทางที
น
่วางแผนไว
วางแผนเสนทางทํางานล
า
วงหนา ผูใชงาน WinGPS Traccking
สามารถวางแผนไวลลวงหนากอนการเดินทางจะมาถึ
น
ง และรระบบ
สามารถ วิเคราะหหแจงเตือนเมื่อมีการททํางานนอกเสนทางตตามที่
วางไว ชวยลดการทุทุจริต และ ระบบติดตามยานพาหนะ
ต
สามมารถ
ตรวจสอบระดับน้ํามัันเชื้อเพลิงและสรุปการจอดของยาน
ก
พาาหนะ
ทั้งหมดได ซึ่งเปปนขอมูลอยางดีในกรรณี มีการขโมยนํน้ํามัน
เชื้อเพลิง หรือแอบขขายอะไหลได

ทดสอบ Dem
mo ไดที่
http://www
w.wingps.info/
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ทราบถึงอดี
อ ต รายงานการเดินทางยอนหลัง หหลายๆอยางใน
ระบบยานพพาหนะได เชน กาารคํานวณการใชน้ํามมันเชื้อเพลิงตอ
วัน ระยะททางที่วิ่งตอวัน จุดที่จอด วันที่ เวลา ความเร็วสูงสุด
ความเร็วเฉฉลี่ย เปนตน ซึ่งสามาารถดูขอมูลยอนหลังงไดถึง 90 วัน

ปญหานี้อยู ดวยระบ
บบติดตามรถยนตทสามารถ
ส
ี่
เจอป
ใชงานได
า
งาย รวดเร็วใน
นการตรวจสอบสถาน
นทีต
่ ั้ง
ยานพาหนะของทาน เพื
พื่อไมใหการติดตาม
ยากอีกตอไป
ยานพาหนะเปนเรื่องยุงย

Trackinng
การติ
ก ดตามยานพาหนนะที่มีประสิทธิภาพสูง จะเปนการ
นําเอาพิกดที
ดั ่ไดจากเทคโนโลยี GPS
G โดยการติดอุปปกรณรับ
สัญญาณทีที่ยานพาหนะแลวแปลลเปนพิกัดสงกลับมายยังเครื่อง
Server แลวเก็บเปนขอมูลพิกักดทุก ๆ ชวงเวลาที่ตองการ หากนํา
พิกัดที่ Server รับไดนั้นมาใสสในแผนที่ เราก็จะไดเเสนทางที่
ยานพาหนะที่วิ่งไปตามชวงเวลาาที่เราตองการทราบไไดทันที

GPS
ในนปจจุบัน เราสามารถถ ทราบตําแหนงพิกัดดของบุคคลหรือ
อุปกรณที่เราสนใจได
ร
ทุกพื้นที่ของโลกได
อ
ตลอด 24 ชั่วโมงไดอยาง
งายดาย ดวยเทคโนโลยี GPS (Global Positioningg System) ซึ่ง
อาศัยการรัับขอมูลจากดาวเทียมที
ม ่โคจรอยูในระยะที่ใกกลพื้นโลกกวา
ดาวเทียมสืสอสารอื
่
่น จํานวนมากกกวา 30 ดวง หากกเรามีเครื่องรับ
สัญญาณดาาวเทียมดังกลาว จะสสามารถอานพิกัด ละะติจูด ลองติจูด
ความสูงจากกระดับน้ําทะเล ทิศทาางการเคลื่อนที่ ตลอดดจนความเร็วใน
การเคลื่อนทที่ไดทันทีและตลอดเววลา โดยไมมีคาบริกการ เนื่องจาก
ดาวเทียมทุทุกดวงถูกสงขึ้นไปโดยย กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา
แตอนุญาตใใหพลเรือนทุกคนในโโลกมีสิทธิใชงาน โดยไมตองเสีย
คาใชจายใดด ๆ ซึ่งจะมีความแมนยําประมาณ 5 -10 เมตร จึงมีการ
นําเอา GPPS มาประยุกตใชงานนดานตางอยางรวดเร็ววและแพรหลาย
เชนระบบนํนําทาง , ระบบติดตามยานพาหนะ เปนตน

Promottion

คุณสมบัติ
ใชอุปกรณ
ณ GPS ที่มีความไไวสูงรับสัญญาณได
กวา 20 ชชองดาวเทียม
สามารถสัสัง่ ปด / เปด เครืองยนต
อ่
ได
สามารถติติดไมโครโฟน ดักฟฟงเสียงภายในรถไได
สามารถติติดตามรถแบบ Reeal Time
สามารถดูดูขอมูลการเดินทางงยอนหลังได
สามารถติติดตามรถหลายคันในเวลาเดี
น
ยวกัน
สามารถติติดตามจากเครื่องคคอมพิวเตอรที่
เชื่อมตออินเตอรเน็ตได โดยไมตองติดตัง้
Softwaree เพิ่มเติม
รักษาควาามลับดวยการระบุตัวตน ทุกครั้งที่เขา
ไปใชงาน
สามารถแแสดงภาพ Street View
V
ของรถทีต่ ิดตาม
ต
อยูได

-คาติดตัั้ง GPS Tracking++อุปกรณ
-คารายเดืดือน
-คาบริการช
า วยเหลือฉุกเฉิน(Service) ฟรี!!
หมายเหตุ: ลูกคาสามารถซื้อขาดไได(ไมตองการจายรายเดือน)
อ ราคา - (call)

บริษัท วินบรอดแบนด จํากัด
เลขที่ 2556 หมู6 ถ.เชียงใหหม-หางดง
ต.แมเหียะ
ย อ.หางดง จ.เชียยงใหม 50100
โทรศัพท : 053-806543 โโทรสาร : 053-2280900
เวปไซต : http://wingps.info/

