
ระบบบรหิารจัดัการและติิดติามพิิกดัติำาแหน่ง่ของ
ห่น่่ยน่ต์ิ, การติรวจัสอบติามเวลาจัรงิ
สำำ�หรัับข้้อมููลในก�รัปฏิิรัูปก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดข้องคุณ

Avidbots Command Center:



    Avidbots Command Center สามารถ
ให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างเช่่น่ การระบ่ว่า
ใครเป็็น่ผูู้้ใช้่ห่่น่ยน่ติ์นี่โอ รวมถึงเวลาเริ�ม
และสิ�น่ส่ดการใช้่งาน่

ก�รัติิดติ�มูดูก�รัทำำ�ง�นข้องหุ�นยนติ์ทำำ�คว�มูสำะอ�ด
พ้ื้�นรัะบบอัติโนมูัติิแบบติ�มูเวล�จรัิง (เรัียลไทำมู์) ได้
โดยติรังจ�กหน้�หลัก (โฮมูเพื้จ) ข้องทำ��น ดูสำถ�นะ
ออนไลน์และติำ�แหน�งข้องหุ�นยนติ์ ติลอดจนผลข้อง
ก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดข้องหุ�นยนติ์และพ้ื้�นทำี�ว��ได้ทำำ�ติ�มู
แผนก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดทำี�กำ�หนดไว้หรั้อไมู�

รัะบอุตัิรั�คว�มูสำำ�เรัจ็ข้องแผนก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดซึ่่�งดำ�เนิน
ก�รัโดยหุ�นยนติ ์Neo ทีำ�มูใีนรัะบบในเวล�ใดกต็ิ�มู%

เปรีัยบเทำยีบปรัะสำทิำธิภิ�พื้ก�รัทำำ�ง�นในพ้ื้�นทำี�ทำั�งหมูดและ 
พ้ื้�นทำี�ไหนทำี�หุ�นยนติ ์Neo จำ�เป็นติอ้งปรับัปรุัง

รัะบตุิำ�แหน�งทำี�หุ�นยนติ ์Neo ใช้ง้�นนอ้ยเกนิไปผ��นติวั
บ�งช้ี�ภ�พื้ทำี�กำ�หนด

ติรัวจสำอบปัญห�ติ��ง ๆ ภ�ยในก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ด
เฉพื้�ะในมูมุูมูองรัะดบัสำงูพื้รัอ้มูคว�มูสำ�มู�รัถในก�รั
เจ�ะลก่ติ�มูคว�มูจำ�เป็น

ดว้ยระบบบรหิารจัดัการและติดิติามพิิกดัติำาแหน่ง่ของ 
ห่น่่ยน่ติจ์ัาก Avidbots Command Center ท่า่น่สามารถ

หุ�นยนติ์ทำำ�คว�มูสำะอ�ดข้ัดล้�งพ้ื้�นรัะบบอัติโนมูัติิ Neo ช้�วยในก�รักำ�กับดูแลและวัดปรัะสำิทำธิิภ�พื้ก�รัทำำ�ง�นอย��งทำี�ทำ��นไมู�เคย
พื้บเห็นในเครั้�องข้ัดล้�งพ้ื้�นเช้ิงพื้�ณิช้ย์ทำั�วไป เอกสำิทำธิิ�ข้อง Avidbots Command Center จะช้�วยให้ทำ��นสำ�มู�รัถติรัวจสำอบ 
จัดก�รัและติิดติ�มูหุ�นยนติ์ Neo ติัวใดติัวหน่�งหรั้อทำุกติัวทำี�ใช้้ง�นได้โดยก�รัเฝ้้�สำังเกติก�รัณ์รัะยะไกลในรัะบบเรัียลไทำมู์

ทำ��นจะสำ�มู�รัถเข้้�ถ่งรั�ยง�นก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดทำี�มูีรั�ยละเอียดเช้ิงล่ก รัวมูถ่งติัวช้ี�วัดปรัะสำิทำธิิภ�พื้ก�รัทำำ�ง�นทำี�แมู�นยำ�พื้รั้อมู
แผนทำี�รัะบุพ้ื้�นทำี�อย��งเป็นสำัดสำ�วน ด้วยก�รัทำำ�ง�นข้องหุ�นยนติ์ Neo และก�รัสำนับสำนุนจ�กศููนย์ควบคุมู จะช้�วยให้ทำ��นและผู้จัดก�รั
ข้องทำ��นรัับทำรั�บก�รัเคล้�อนไหวอยู�เสำมูอ

Avidbots Command Center: ใช่ซ้อฟแวรบ์น่เวบ็ใน่การบรหิารห่น่่ยน่ต์ิ Neo

ทำ��นอ�จไมู�เคยได้รัับข้้อมููลเช้ิงล่กในง�นด้�นทำำ�คว�มูสำะอ�ดแติ�ทำ��นจะได้
รัับจ�ก Neo หุ�นยนติ์ทำำ�คว�มูสำะอ�ดพ้ื้�นรัะบบอัติโนมูัติิรัวมูถ่ง 
Avidbots Command Center ก�รัรัับรัู้ปรัะสำิทำธิิภ�พื้ง�นทำำ�คว�มู
สำะอ�ดอย��งรัวดเรั็วด้วยก�รักำ�หนดเป้�หมู�ยก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดเพ้ื้�อ
กำ�หนดคว�มูสำำ�เรั็จและแปลงข้้อมููลเป็นข้้อมููลเช้ิงล่กทำี�มูีคว�มูหมู�ย
ทำำ�ให้ทำ��นสำ�มู�รัถเพิื้�มูปรัะสำิทำธิิภ�พื้ก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดเมู้�อเวล�ผ��นไป

ไมู�พื้ล�ดทำุกคว�มูเคล้�อนไหวด้วยก�รัดูติัวช้ี�วัดปรัะสำิทำธิิภ�พื้ก�รัทำำ�ง�น, 
รั�ยง�นแนวโน้มูและก�รัจัดอันดับภ�พื้สำำ�หรัับก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดแติ�ละ
ครัั�ง, ปัญห�ทำี�พื้บข้ณะทำำ�คว�มูสำะอ�ดในแติ�ละครัั�ง เช้�น พ้ื้�นทำี�หรั้อทำ�ง
เดินข้้�มูไปเพื้รั�ะถูกปิดกั�นจะถูกเน้นในรั�ยง�นก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ด
สำำ�หรัับสำะดวกในก�รัติรัวจสำอบ

ในก�รัสำรั้�งรั�ยง�นปรัะสำิทำธิิภ�พื้เช้ิงล่กและติิดติ�มูติัวช้ี�วัด ซึ่่�งรัวมูถ่ง

การรายงาน่ป็ระสิท่ธิภิาพิเช่งิลกึ
ข้อมูลเช่ิงลึกท่ี�มีความหมายเพีิยงป็ลายน่ิ�วสัมผู้ัส

พ้ิ�น่ท่ี�ท่ำาความสะอาดท่ั�งหมด

เวลาท่ำาความสะอาดท่ั�งหมด

ผู้ลของการป็ฏิิบัติิงาน่

ป็ริมาณน่ำ�าท่ี�ใช่้ท่ำาความสะอาด

Avidbots Command Center สำ�มู�รัถมูอบข้้อมููลทำี�จำ�เป็นเพ้ื้�อ 
ปรัับปรัุงปรัะสำิทำธิิภ�พื้ก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดและผลติอบแทำนก�รัลงทำุนแก�
ทำ��น 

การเฝ้้าสังเกติห่่น่ยน่ติจ์ัากระยะไกล

ระบบบรหิารจัดัการและ 
ติดิติามพิิกดัติำาแหน่ง่ของห่น่่ยน่ติ์
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ดูสำถ�นะออนไลน์และทำี�ติั�งข้องหุ�นยนติ์ Neo หรั้อพิื้กัดข้อง 
หุ�นยนติ์ทำั�งหมูดในภ�พื้รัวมูหรั้อเจ�ะล่กในข้ั�นติอนข้องก�รั
ทำำ�คว�มูสำะอ�ดในแติ�ละสำ�วนด้วยก�รัสำนับสำนุนจ�ก Avidbots 
Command Center ในด้�นก�รัติรัวจสำอบติ�มูเวล�จรัิง 
นอกจ�กนั�นยังสำ�มู�รัถเข้้�ถ่งวีดีโอแบบเรัียลไทำมู์ข้องหุ�นยนติ์ 
Neo โดยให้ข้้อมููลเช้ิงล่กด้�นก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดในข้ณะทำี�ทำ��น
ไมู�ได้อยู�ดูก�รัปฏิิบัติิง�น

Avidbots Command Center รัองรัับก�รัแจ้งเติ้อน
อัติโนมูัติิไปยังอุปกรัณ์พื้กพื้�สำำ�หรัับเหติุก�รัณ์ติ��ง ๆ ดังเช้�น 
ก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดเสำรั็จสำิ�นรัวมูถ่งปรัะสำิทำธิิภ�พื้ข้องก�รั
ทำำ�ง�น, ถ่งเวล�เปลี�ยนนำ��ทำำ�คว�มูสำะอ�ด, ก�รัซึ่�อมูบำ�รัุง
รัักษ�ติ�มูแผนและกิจกรัรัมูอ้�น ๆ ด้วย Avidbots 
Command Center ทำ��นจะได้รัับข้้อมููลเกี�ยวกับง�นทำำ�คว�มู
สำะอ�ดอย��งช้ัดเจน

การช่ว่ยเหลอ้ระยะไกล
ผูู้ช้่ำาน่าญการ Avidbots ให้บรกิารท่ก่วนั่ 24/7/365

ความแติกต่ิางของ Avidbots
คอ้เท่คโน่โลยีของเรา

หุ�นยนติข์้องเรั�สำรั�้งข้่�นจ�กพ้ื้�นฐ�นสำู�ก�รัเป็นหุ�นยนติ์  
หุ�นยนติ ์Neo ได้รับัก�รัปรัับใหเ้หมู�ะสำมูสำำ�หรับัก�รั
ทำำ�คว�มูสำะอ�ดและฆ่��เช้้�อโรัคแบบอัติโนมูตัิริั�วมูกบัก�รั
ช้�วยเหลอ้รัะยะไกลซึ่่�งทำำ�ใหหุ้�นยนติส์ำ�มู�รัถสำ�งมูอบก�รั
ทำำ�คว�มูสำะอ�ดแบบอตัิโนมูตัิไิดอ้ย��งเติม็ูรัปูแบบ

หุ�นยนติ ์Neo ถอ้เป็นหุ�นยนติท์ำำ�คว�มูสำะอ�ดพ้ื้�นรัะบบ
อตัิโนมูตัิทิำี�ฉล�ดทำี�สำดุในติล�ดและไดมู้กี�รัปฏิวิตัิวิธีิิก�รั
ทำำ�คว�มูสำะอ�ดอย��งทำี�ทำ��นค�ดไมู�ถง่

การติรวจัสอบติามเวลาจัริง
เช่็คอิน่ได้ท่่กท่ี�ท่่กเวลา*

รัะบบก�รันำ�ทำ�ง AI ข้องหุ�นยนติ์ Neo ถ้อเป็นผู้นำ�
อุติสำ�หกรัรัมูในก�รัปรัับติัวเข้้�กับก�รัเปลี�ยนแปลงสำภ�พื้
แวดล้อมูทำี�สำูง หุ�นยนติ์ทำุกเครั้�องจะติิดข้ัดในทำี�สำุดเมู้�อมูีนัยยะ
สำำ�คัญเพีื้ยงพื้อติ�อก�รัเปลี�ยนแปลงข้องสำิ�งแวดล้อมูหรั้อเกิด
ก�รัปิดกั�น แล้วจะเกิดอะไรัข้่�น

ก�รับรัิก�รัคว�มูช้�วยเหล้อรัะยะไกลข้อง Avidbots รัองรัับ 
หุ�นยนติ์ Neo ทำุกเครั้�องติลอดเวล� 24/7/365 พื้รั้อมูทำีมู
ง�นเฉพื้�ะทำ�งข้อง Avidbots ซึ่่�งคอยเติรัียมูคว�มูพื้รั้อมู
สำำ�หรัับก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดแติ�ละครัั�งทำั�วโลกแบบเรัียลไทำมู์, 
ติิดติ�มูผลก�รัทำำ�ง�นข้องหุ�นยนติ์ Neo ห�กเกิดปัญห�ข้่�น 
ผู้ช้ำ�น�ญก�รัข้องเรั�สำ�มู�รัถช้�วยเหล้อหุ�นยนติ์ Neo จ�ก
รัะยะไกลเพ้ื้�อกลับสำู�เสำ้นทำ�งก�รัใช้้ง�นโดยผ��นกล้องจ�กติัว
หุ�นยนติ์ นอกจ�กนี�ผู้ช้ำ�น�ญก�รัข้องเรั�มูีคว�มูสำ�มู�รัถในก�รั
ติรัวจสำอบและแก้ไข้ในกรัณีทำี�มูีก�รัหยุดก�รัทำำ�ง�น

การเป็รียบเท่ียบระหว่างห่่น่ยน่ติ์ Neo ท่ำาความสะอาดพ้ิ�น่
ระบบอัติโน่มัติิกับเคร้�องขัดล้างแบบกึ�งอัติโน่มัติิ

ห�กเป็นเครั้�องข้ัดล้�งพ้ื้�นแบบก่�งอัติโนมูัติิทำี�ถูกปิดกั�นหรั้อไมู�
สำ�มู�รัถเดินอ้อมูโดยอัติโนมูัติิ เครั้�องนั�นจะหยุดก�รัทำำ�ง�น 
ห�กปรั�ศูจ�กก�รัช้�วยเหล้อรัะยะไกลเข้้�ไปให้คว�มูช้�วยเหล้อ 
เครั้�องข้ัดล้�งพ้ื้�นแบบก่�งอัติโนมูัติิทำี�ไมู�มูีทำ�งเล้อกนอกจ�ก
เครั้�องฯ จะสำ�งข้้อคว�มูฉุกเฉินไปยังพื้นักง�นข้องทำ��น ก�อน
หน้�ทำี�จะได้เรัิ�มูก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ดอีกครัั�ง พื้นักง�นข้องทำ��น
จะติ้องค้นห�เครั้�องฯ และข้ับเครั้�องไปยังจุดทำี�ถูกปิดกั�น 
เสำมู้อนว��พื้นักง�นข้องทำ��นปฏิิบัติิหน้�ทำี�ดั�งพีื้� เลี�ยงให้กับ
เครั้�องข้ัดล้�งพ้ื้�นแบบก่�งอัติโนมูัติิ ทำ��นจำ�เป็นติ้องมูีหุ�นยนติ์
ทำำ�คว�มูสำะอ�ดทำี�สำ�มู�รัถทำำ�คว�มูสำะอ�ดได้โดยแบบอัติโนมูัติิ
เพีื้ยงแค�กดปุ�มู “ดำ�เนินก�รั” เทำ��นั�น

* หมู�ยเหติุ จำ�เป็นต้ิอง
เช้้�อมูติ�ออินเติอร์ัเน็ติ

   Avidbots Command Center: การติรวจัสอบวีดโีอ
แบบเรยีลไท่ม ์24/7/365 เพ้ิ�อไมใ่หท้่า่น่พิลาดความ
เคล้�อน่ไหว

LIVE

24/7/365
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ท่ำาไมติอ้งเลอ้ก Avidbots
ก�รัซึ่้�อหุ�นยนต์ิทำำ�คว�มูสำะอ�ด Neo ข้อง Avidbots ไมู�ใช้�แค�ก�รั
ซึ่้�อเครั้�องข้ดัล�้งพ้ื้�น เป็นก�รัลงทำนุด�้นเทำคโนโลยสีำำ�หรัับอน�คติ
ซึ่่�งสำ�มู�รัถใหน้ยิ�มูใหมู�ในก�รัทำำ�คว�มูสำะอ�ด, เพิื้�มูปรัะสำทิำธิิภ�พื้
ก�รัทำำ�ง�น, คว�มูคุมู้ค��และสำะดวกในก�รัใช้ง้�น ทำี�สำำ�คัญยิ�งกว��
นั�นหุ�นยนติแ์ละเทำคโนโลย ีAI ข้องเรั�เปิดโอก�สำใหธุ้ิรักจิข้องผูซ้้ึ่�อ
สำนิค�้ปรัะสำบคว�มูสำำ�เรัจ็มู�กข้่�น ทำ�ง Avidbots ติรัะหนกัว��ไมู�ใช้�
แค�ก�รัซึ่้�อสำนิค�้, หรัอ้เทำคโนโลย,ี ข้อ้เสำนอทำ�งธิรุักจิเทำ��นั�น ทำ�งผู้
ซึ่้�อสำนิค�้ติอ้งก�รัมูองห�คู�ค�้ทำี�น��เช้้�อถอ้ผูซ้ึ่่�งนำ�พื้�ผูซ้้ึ่�อไปกบัก�รั
ปฏิบัิติงิ�นแบบอตัิโนมูตัิโิดยมูหีุ�นยนติเ์ป็นผูช้้�วย ทำ�ง Avidbots 
พื้รัอ้มูทำี�จะก�้วเดนิไปพื้รัอ้มูกบัผูซ้ึ่้�อเพ้ื้�อเพิื้�มูคว�มูมัู�นใจและ
ติรัะหนกัถง่ผลปรัะโยช้นท์ำี�หุ�นยนติจ์ะนำ�มู�ให้

เกี�ยวกบัเรา
Avidbots เป็นบรัษิทัำเกี�ยวกบัหุ�นยนติซ์ึ่่�งมูวีสิำยัทำศัูนใ์นก�รันำ� 
หุ�นยนติม์ู�แกไ้ข้ปัญห�ในช้วีติิปรัะจำ�วนัเพ้ื้�อเพิื้�มูผลผลติิใหแ้ก�
องคก์รั และทำำ�ไดด้กีว��บรัษิทัำใด ๆ ในโลก ด้วยคว�มูลำ��สำมูยัใน
สำนิค�้ข้องเรั� Neo หุ�นยนติท์ำำ�คว�มูสำะอ�ดข้ดัพ้ื้�นอตัิโนมูติัิไดมู้ี
ก�รัสำ�งมูอบไปใช้ท้ำั�วโลกและไดร้ับัก�รัยอมูรับัโดยบรัษิทัำผูน้ำ�ด้�น
ก�รับรัหิ�รัอ�ค�รัครับวงจรั สำำ�นกัง�นใหญ�ตัิ�งอยู�ทำี� คทิำเช้อร์ัน�, 
ออนติ�รัโิอ ปรัะเทำศูแคนน�ด� ทำ�ง Avidbots ไดมู้กี�รันำ�เสำนอ
ก�รับรักิ�รัและก�รัสำนบัสำนนุแก�ลกูค�้ครัอบคลุมู 5 ทำวปี

sales@avidbots.com

+1.855.928.4326 

www.avidbots.com/contact

ติดิติอ่เรา

Avidbots Corp 
975 Bleams Road, #5
Kitchener, ON N2E 3Z5
Canada

Avidbots Chicago
5400 Newport Drive STE 7
Rolling Meadows, IL 60008
United States of America
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