
CareTrack

2021 Version



2

  

ประสิทธิภาพของ CareTrack
CareTrack คือระบบเทเลเมติกส�ของวอลโว� ที่ให�คุณเข�าถึงข�อมูลเคร�่องจักรได�ทุกมุมมอง โดย CareTrack
ถูกออกแบบมาให�ช�วยประหยัดเวลาและค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานต�าง ๆ เช�น การลดต�นทุนด�านน้ำมันเช้ือเพลิง
การเพ��มประสิทธิภาพเคร�่องจักรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให�ดียิ�งข�้น ทำให�คุณสามารถบร�หารจัดการ
เคร�่องจักรและการบำรุงรักษาได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ ส�งผลให�เคร�่องจักรมีอายุการใช�งานยาวนานยิ�งข�้น 
อีกทั้งคุณจะพบกับประสบการณ�การควบคุมและการบร�หารเคร�่องจักรแบบใหม�ของ CareTrack ที่สร�าง
ประสิทธิภาพในการบร�หารจัดการมากข�้น เพ�ยงแค�คุณติดตั้งและเชื่อมต�อเข�ากับระบบ CareTrack 

ประหยัดเวลามากข�้น
ด�วยระบบการวางแผนการรับบร�การและการบำรุงรักษาล�วงหน�าของ CareTrack ช�วยลดป�ญหาเร�่องการเดินทาง การนัดหมาย ระยะเวลาเข�า
รับบร�การที่สั้นลง และช�วยลดป�ญหาของเคร�่องจักรที่อาจเกิดข�้นในอนาคตได�อีกด�วย ทำให�เคร�่องจักรมีความพร�อมใช�งาน ปฏิบัติงานได�อย�าง
เต็มประสิทธิภาพ และสามารถบร�หารจัดการเคร�่องจักรได�อย�างมั่นใจ

สร�างโอกาสให�คุณมากข�้น
ด�วยข�อมูลต�าง ๆ จากระบบ CareTrack จะช�วยให�คุณนำข�อมูลมา
ใช� ได�อย�างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิเช�น ข�อมูลการสิ�นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง สถานะการทำงานของเคร�่องจักร รายงานการใช�
งานเคร�อ่งจักร ตลอดจนสถานท่ีต้ังเคร�อ่งจักร ข�อมูลเหล�าน้ีจะช�วย
สร�างโอกาสและประโยชน�ต�าง ๆ มากมายแก�ธุรกิจของคุณ ด�วย
การบร�หารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ�ยงไม�กี่อย�าง ก็สามารถลด
เวลาและประหยัดค�าใช�จ�ายได�อย�างชัดเจน 



CareTrack จะติดตามและคอยรายงานทุกสถานะการทำงานของเคร�อ่งจักร ซ่ึงช�วยให�คุณเพ��มประสิทธิภาพและประหยัดค�าใช�จ�าย
ระหว�างปฏิบัติงาน ที่มาพร�อมฟ�งก�ชั่นรายงานการปฏิบัติงานและช�วงเวลาในของเคร�่องจักรที่มีการเดินเคร�่องเปล�าที่มากเกิน
ความจำเป�น ช�วยให�คุณบร�หารจัดการเคร�่องจักรดังกล�าวให�ปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ เพ�่อลดชั่วโมงการใช�งานที่ไม�เกิด
ประโยชน�ให�น�อยลง ลดค�าใช�จ�ายด�านการสิ�นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค�าบำรุงรักษาให�ต่ำที่สุด ซึ่งช�วยประหยัดค�าใช�จ�ายที่ไม�
จำเป�นได�มากยิ�งข�้น
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   ประหยัดค�าใช�จ�าย
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แสดงตำแหน�งที่เคร�่องจักร
บนแผนที่ชนิดแสดงเส�นทางและแผนที่ชนิดดาวเทียม
อย�างชัดเจน พร�อมแสดงสัญลักษณ�และรูปภาพตาม
เคร�่องจักรแต�ละประเภท

กำหนดขอบเขตพ�้นที่ทำงาน
และกรอบระยะเวลาการทำงาน
เมื่อเคร�่องจักรมีการเคลื่อนย�ายออกนอกขอบเขตพ�้นที่
ที่กำหนด และ/หร�อมีการทำงานนอกเหนือจากช�วงระยะเวลา
ที่กำหนด จะมีการแจ�งเตือนให�ผู�ควบคุมรับทราบ

รายงานสถานะเคร�่องจักร
แสดงชั่วโมงการทำงาน ตำแหน�งป�จจ�บันของเคร�่องจักร 
และระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในแต�ละช�วงเวลาที่ผู�ควบคุมเลือกในเว็ปไซต�

ยกระดับประสิทธิภาพไปอีกขั้น

แสดงชั่วโมงการทำงานอย�างละเอียด
เลือกช�วงเวลาที่ต�องการให�แสดงข�อมูลได�ตามต�องการ และแสดง
ประสิทธิภาพของเคร�่องจักรที่มีการทำงาน และไม�ได�ทำงานหร�อการเดิน
เคร�่องเปล�าอย�างชัดเจน
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การแจ�งเตือนและ Error codes
มีรายงานแสดงทุกการแจ�งเตือนของเคร�่องจักร และผู�ควบคุม
สามารถทำเคร�่องหมายสถานะของแต�ละการแจ�งเตือนได�ว�า 
มีการแก�ไขป�ญหาดังกล�าวแล�ว

การจัดการการบำรุงรักษา
โดยแสดงชั่วโมงการทำงานของเคร�่องจักรและชั่วโมงคงเหลือ
จนกว�าจะถึงรอบการบำรุงรักษาครั้งต�อไป พร�อมจำนวน
และสถานะของทุกการแจ�งเตือน

การแจ�งเตือนผ�านอีเมล�
เพ�่อให�การบร�หารจัดการสะดวกยิ�งข�้น 
มีฟ�งก�ชั่นส�งการแจ�งเตือนของข�อมูลต�างๆ 
ผ�านอีเมล�ที่ลงทะเบียนไว�

การดาวน�โหลดข�อมูล Matris
ผู�ควบคุมสามารถดาว�นโหลดได�ตลอดเวลา เพ�่อดู
ข�อมูลเชิงลึกและเป�นรายงานสมรรถนะของเคร�่องจักร

แสดงประสิทธิภาพการทำงาน
อัตราการใช�น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตรต�อชั่วโมง) เปอร�เซนต�
การทำงานที่ได�ประสิทธิภาพ ชั่วโมงการทำงานของเคร�่อง
และโหมดการทำงาน



ยกระดับกำลังการผลิต
ด�วยข�อมูลที่เป�นประโยชน�และล้ำสมัยจากระบบ CareTrack จะช�วยสร�างความได�เปร�ยบในการแข�งขันให�ธุรกิจ
ของคุณมากยิ�งข�น้ มาพร�อมฟ�งก�ช่ันและเคร�อ่งมือท่ีหลากหลายกว�า และแพ็กเกจการบำรุงรักษาท่ีเหมาะสมกับ
แต�ละประเภทธุรกิจ ท้ังการลดระยะเวลารอคอยการบำรุงรักษา การประหยัดต�นทุนน้ำมันเช้ือเพลิง และการลด
ช�วงเวลาเดินเคร�่องเปล�าของเคร�่อง ทำให�คุณบร�หารจัดการเคร�่องจักรได�อย�างมีประสิทธิภาพและยกระดับ
กำลังการผลิตให�มากยิ�งข�้น 
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ตำแหน�งเคร�่องจักรและชั่วโมงการทำงาน
ติดตามเคร�อ่งจักรของคุณแบบเร�ยลไทม� พร�อมระบุตำแหน�งเคร�อ่งจักร
อย�างแม�นยำด�วยระบบแผนท่ีและฟ�งก�ช่ันการติดตามของ CareTrack 
โดยเว็ปไซต�สามารถแสดงข�อมูลต�างๆ รวมถึงชั่วโมงการทำงานของ
เคร�อ่งจักร และระดับของเช้ือเพลิงได�อีกด�วย ซ่ึง CareTrack มีฟ�งก�ช่ัน
บอกเวลาและฟ�งก�ช่ันกำหนดขอบเขต (geo-fence) ท่ีสามารถแจ�งเตือน
ในกรณีที่เคร�่องจักรถูกใช�งานนอกเหนือขอบเขตและช�วงเวลาที่คุณ
กำหนด

เพ��มประสิทธิภาพให�ดียิ�งกว�า
สองเป�าหมายสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจคือเคร�่องจักรทำงานได�
มีประสิทธิภาพมากข�น้ และลดการใช�น้ำมันเช้ือเพลิงให�น�อยลง ซ่ึงระบบ
CareTrack จะแสดงอัตราการเดินเคร�่องเปล�าที่จำไม�เป�น ทำให�คุณ
สามารถจัดการกับเคร�่องจักรเพ�่อลดเวลาสูญเปล�าและอัตราการสิ�น
เปลืองเชื้อเพลิงให�น�อยลง นอกจากนี้ยังให�คุณสามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของผู�ปฏิบัติงาน และช�วยในการวางแผนการฝ�กอบรม
ได�อีกด�วย

ระบบป�องกันการโจรกรรม
(มีเฉพาะบางประเทศเท�านั้น ซึ่งยังไม�มีในประเทศไทย)
ด�วยการทำงานของระบบป�องกันการโจรกรรมซึ่งมีเฉพาะในรถข�ดตีน
ตะขาบเท�านั้น จะช�วยป�องกันการสูญหายของเคร�่องจักรและการ
สูญเสียของต�นทุนทำให�คุณม่ันใจและสบายใจในการดำเนินธุรกิจมากข�น้
มีระบบการตรวจจับการใช�เคร�่องจักรหร�อการเคลื่อนย�ายที่ไม�ได�รับ
การอนุญาต ทั้งเซนเซอร�ตรวจจับการเคลื่อนไหวของเคร�่องจักร และ
การกำหนดช�วงเวลาการทำงานของเคร�่องจักร อีกทั้งให�คุณสามารถ
บังคับหยุดการทำงานได� ติดตามเคร�่องจักรจากระยะไกลได� และมี
แบตเตอร�ส่ำรองช�วยเพ��มความม่ันใจการป�องกันเคร�อ่งจักรแม�ในกรณี
ที่ไฟฟ�าถูกตัดอีกด�วย

ระบบแสดงน้ำหนัก (OBW)
วอลโว�ได�ผสมผสานเทคโนโลยี OBW กับข�อมูลเชิงลึกของระบบ
CareTrack โดยเป�นการเพ��มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตของรถ
บรรทุกหักเล้ียวกลางลำตัวของวอลโว� โดยระบบจะคอยส�งและแจ�งเตือน
ข�อมูลน้ำหนักบรรทุกไปยังซอฟต�แวร�การจัดการน้ำหนักบรรทุกที่
ทำงานร�วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส�ของรถบรรทุก ด�วยระบบนี้จะเป�น
การป�องกันการบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด การสึกหรอของรถบรรทุก
ความเสียหายของยางรถ และลดการสิ�นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจาก
บรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด 



ฟ�งก�ชั่นมาตรฐานของ CareTrack
•  แสดงชั่วโมงการทำงานและตำแหน�งป�จจ�บันของเคร�่องจักร
•  บร�หารและวางแผนการบำรุงรักษาและชิ�นส�วนสึกหรอนผ�าน
    เว็บไซต�
•  แสดงตำแหน�งเคร�่องจักรทั้งหมดได�ในแผนที่เดียว

สถานะและการติดตาม
•  แจ�งเตือนกรณีเคร�่องจักรออกนอกขอบเขตพ�้นที่ที่กำหนด 
        หร�อทำงานนอกเหนือช�วงเวลาที่กำหนดผ�านอีเมล�หร�อ 
        SMS
•  รายงานสถานะเคร�อ่งจักรแสดงระดับน้ำมันเช้ือเพลิง ตำแหน�ง
        เคร�อ่งจักร และช่ัวโมงการทำงานของเคร�อ่งจักร

การสื่อสาร
•  ในกรณีที่เคร�่องจักรอยู�ในพ�้นที่ที่สัญญาณโทรศัพท�อ�อน
        หร�อไม�มีสัญญาณ ซึ่งจะสามารถใช�ดาวเทียมสื่อสารแทน
         ได�ในพ�้นที่ดังกล�าว (มีเฉพาะบางประเทศเท�านั้น ซึ่งยังไม�มี
    ในประเทศไทย)

ระบบป�องกันการโจรกรรม
(มีเฉพาะบางประเทศเท�าน้ัน ซ่ึงยังไม�มีในประเทศไทย)
•  เพ�่อลดความเสี่ยงที่เคร�่องจักรจะถูกโจรกรรม รถข�ดตีน
         ตะขาบของวอลโว�มาพร�อมกับระบบป�องกันการโจรกรรม 
    และการติดตามเคร�่องจักร
•  ต้ังค�าการแจ�งเตือนและรับการแจ�งเตือนผ�านอีเมล�หร�อ SMS
         เมื่อกลไกที่ตั้งไว�ล�วงหน�าทำงาน เคร�่องจักรจะถูกตร�งไว�ให�
         ไม�สามารถเคลื่อนที่ได�และถูกดับเคร�่องลง โดยสามารถสั่ง
    ให�เคร�่องจักรหยุดหร�อเคลื่อนย�ายได�ผ�านเว็บไซต�

แสดงผลผลิต
•  รถบรรทุกวอลโว�ที ่ติดตั้งเทคโนโลยีระบบแสดงน้ำหนัก 
         จะแสดงผลผลิตที่แท�จร�งเป�น ตัน/ลิตร
•  แสดงข�อมูลต�าง ๆ ได�แก� ประสิทธิภาพการบรรทุก จำนวน
         เที่ยวในการบรรทุกและเปอร�เซ็นต�ของการบรรทุกน้ำหนัก
         เกิน ซึ่งข�อมูลเหล�านี้เป�นส�วนสำคัญในการฝ�กอบรมของผู�
         ปฏิบัติงานที่ช�วยในการลดการสิ�นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
         และยืดอายุการใช�งานของชิ�นส�วนต�าง ๆ ในรถบรรทุก

การปฎิบัติงาน
•  เพ��มประสิทธิภาพกำลังการผลิตให�ดียิ�งข�้น ด�วยรายงาน
         การใช�น้ำมันเชื้อเพลิง การใช�งานเคร�่องจักร และการเดิน
         เคร�่องเปล�าที่ไม�จำเป�น
•  รายงานการใช�เคร� ่องจักรจะแสดงประสิทธิภาพการใช�
         เคร�่องจักรของผู�ปฏิบัติงาน เพ�่อให�วางแผนพัฒนาการฝ�ก
         อบรมได�ตรงจ�ด
•  รายงานสามารถส�งให�ทางอีเมลล�โดยตรงถึงผู� ใช�งาน ช�วย
          สร�างความสะดวกในการเข�าถึงข�อมูลที่สำคัญได�สะดวก

การจัดการบำรุงรักษา
•  ตั้งค�าระบบการแจ�งเตือน ให�แจ�งเตือนผ�านอีเมล�หร�อ SMS 
    เม่ือเคร�อ่งจักรส�งสัญญานเตือน เช�น สัญญาณเตือนน้ำมัน
        เคร�่องยนต�ต่ำ เป�นต�น
•  ตั้งค�าระบบการแจ�งเตือน ให�แจ�งเตือนผ�านอีเมล�หร�อ SMS 
         เมื่อชั่วโมงการทำงานของเคร�่องจักรใกล�ถึงวันที่ต�องได�รับ
         การดูแลบำรุงรักษา
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ความพร�อมใช�งานของระบบต�าง ๆ ที่กล�าวถึงข�างต�นอาจแตกต�างกันไปในแต�ละประเทศ
โปรดติดต�อตัวแทนจำหน�ายวอลโว�ของคุณเพ�่อสอบถามข�อมูลรายละเอียดเพ��มเติม



 

 

ชลบุร�
ที่อยู�        :  9/19 หมู� 11 บ�านหนองข�า ต.บางพระ 
 อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20110
อีเมล       :  iti_chonburi@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 38 190 131-2
แฟ�กซ�      : +66 (0) 38 190 133
พ�้นที่ดูแล : ชลบุร�  จันทบุร�  ตราด  ระยอง

ลำปาง 
ที่อยู�        : 468 หมู� 11 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพ� 
 อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
อีเมล       :  iti_lampang@italthaigroup.com
โทร         :  +66 (0) 54 337 349-51, +66 (0) 8 9771 9882
แฟ�กซ�      : +66 (0) 54 337 352
พ�้นที่ดูแล : ลำปาง  แพร�  น�าน  พะเยา

สมุทรสาคร
ที่อยู�        : 24/18 หมู� 4 ถ.พระราม 2 กิโลเมตร 26
 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
อีเมล       :  iti_mhc@italthaigroup.com
โทร         :  +66 (0) 27 166 644, +66 (0) 34 834 577-89
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 34 834 013
พ�้นที่ดูแล : กรุงเทพฯ, นนทบุร�, นครปฐม 
                    สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สระบุร�  กาญจนบุร� 
                    ราชบุร�  เพชรบุร�  ประจวบคีร�ขันธ�

สงขลา (หาดใหญ�) 
ที่อยู�        : 40/25-26 ถ.ลพบุร�ราเมศวร� ต.คลองแห 
 อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110
อีเมล       :  iti_hadyai@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 74 292 568, +66 (0) 8 9771 9883
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 74 292 640
พ�้นที่ดูแล : สงขลา  พัทลุง  ตรัง  สตูล  ป�ตตานี
 ยะลา  นราธิวาส

พังงา
ที่อยู�        : 68/5 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
อีเมล       : iti_phangnga@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 76 410 778, +66 (0) 8 5111 8410
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 76 410 778
พ�้นที่ดูแล : พังงา  ภูเก็ต  กระบี่

หงสา
ที่อยู�        : Hongsa Power Plant Project
 Hongsa Distric, Xayaboury Province,
                    Lao PDR
โทร         : +856 20286 72403
                    +856 20585 50006

ปากเซ
ที่อยู�        : Unit 1, B.Nong Nam Khao  (No1) 

 Bajiengcharoensuk District

  Champasak Province, Lao PDR
โทร         : +856 03097 35943

นครราชสีมา 
ที่อยู�        : 523/22-24 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก�น 
 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
อีเมล       : iti_korat@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 44 276 851-2, +66 (0) 81 484 5156
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 44 276 853
พ�้นที่ดูแล : นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุร�รัมย�  สุร�นทร�

เว�ยงจันทน�
ที่อยู�        : 366 Unit 01, B.Nahai, Hadsaifong District, 
 Vientiane Capital, Lao PDR
โทร          : +856 21812450-3
แฟ�กซ�      :  +856 21812455
สายด�วน   : +856 2058885000

อุบลราชธานี
ที่อยู�        :  28 หมู� 16 บ�านโนนสว�าง ต.ท�าช�าง 
 อ.สว�างว�ระวงศ� จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล       : iti_ubon@italthaigroup.com
โทร         :  +66 (0) 45 210 840-3
แฟ�กซ�     :   +66 (0) 45 210 850
พ�้นที่ดูแล : อุบลราชธานี  ศร�สะเกษ  ยโสธร  อำนาจเจร�ญ
 มุกดาหาร  สุร�นทร�  ร�อยเอ็ด

พ�ษณุโลก  
ที่อยู�        : 11/7-8 ถ.พ�ษณุโลก-นครสวรรค� 
 ต.ท�าทอง อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000
อีเมล       :  iti_phitsanulok@italthaigroup.com
โทร         :  +66 (0) 55 333 334, +66 (0) 8 9204 5618
แฟ�กซ�      : +66 (0) 55 333 332
พ�้นที่ดูแล : พ�ษณุโลก  ตาก  อุตรดิตถ�  สุโขทัย  นครสวรรค�
 พ�จ�ตร  กำแพงเพชร  เพชรบูรณ�

เชียงใหม�  
ที่อยู�        : 124 หมู�ที่ 1 ต.ไชยสถาน
                    อ.สารภี จ.เชียงใหม� 50140
อีเมล       :  iti_chiangmai@italthaigroup.com
โทร         :  +66 (0) 52 005 600-1
แฟ�กซ�      : +66 (0) 52 006 002
พ�้นที่ดูแล : เชียงใหม�  เชียงราย  ลำพ�น  แม�ฮ�องสอน

สุราษฎร�ธานี
ที่อยู�        : 34/12 หมู�ที่ 3 ถ.สุราษฎร�ธานี–พ�นพ�น 
                    ต.วัดประดู� อ.เมืองสุราษฎร�ธานี 
                    จ.สุราษฎร�ธานี 84000
อีเมล       : iti_surat@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 77 200 135
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 77 201 135
พ�้นที่ดูแล : สุราษฎร�ธานี  ชุมพร  ระนอง  นครศร�ธรรมราช

อยุธยา
ที่อยู�        : 89/3-4 หมู� 3  ต.สามเร�อน  
 อ.บางปะอิน จ.พระนครศร�อยุธยา 13160
อีเมล       :  iti_ayutthaya@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 35 702 927
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 35 702 928
พ�้นที่ดูแล : อยุธยา  อ�างทอง  ปทุมธานี  สุพรรณบุร�
 สิงห�บุร�  ชัยนาท  อุทัยธานี  ลพบุร�

ขอนแก�น 
ที่อยู�       : 456 หมู� 7  ถ.มิตรภาพ  ต.ท�าพระ  
 อ.เมือง  จ.ขอนแก�น 40260
อีเมล       : iti_khonkaen@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 43 306 180-4, +66 (0) 9 0880 8936
แฟ�กซ�     :  +66 (0) 43 306 178
พ�้นที่ดูแล : ขอนแก�น  อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร
                       หนองบัวลำภู  เลย  กาฬสินธุ�  ร�อยเอ็ด  มหาสารคาม 
                       นครพนม  บึงกาฬ

CALL CENTER

www.italthaiindustrial.com
02 050 0555

italthaiindustrial.com @iticallcenter


