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Avidbots มุ่่�งมุ่่�นที่่�จะรัก่ษาความุ่
ปลอดภ่ัยในรัะด่บสููงสู่ด

 มั่่�นใจในหุ่่�นยนต์ ์Neo
Avidbots ม่�งมั�นที่่�จะปฏิบิัตัิงิานดว้ยความปลอดภัยัโดยใช้วิ้ธีก่ารรกัษาความปลอดภัยัขั�นสูงูสูด่ที่่�
ม่อยู� ที่ม่วศิวกรและผูู้ช้้ำานาญการดา้นความปลอดภัยัของเราจะที่ำางานอย�างใกลช้้ดิกบััที่ม่ไอที่ข่อง
ลกูคา้เพ่ื่�อให้แ้น�ใจว�าห้่�นยนติข์องเราที่ำางานภัายใติน้โยบัายความปลอดภัยัขององคก์รนั�น ความ
ยด่ห้ย่�นของแพื่ลติฟอรม์และวธิีก่ารใช้ง้านร�วมกันของเราช้�วยให้ห้้่�นยนติ ์Neo สูามารถที่ำาความ
สูะอาดสูถานที่่�ที่่�มม่าติรฐานความปลอดภัยัสูงู เช้�น ที่�าอากาศยาน โรงพื่ยาบัาล และโรงไฟฟา้
นวิเคลย่ร ์Avidbots ได้มก่ารกำาห้นดนโยบัายและขั�นติอนดา้นไอที่ ่และกำาลงัดำาเนนิการเพ่ื่�อรบััรอง 
ISO27001 นอกเห้นอ่จากมาติรฐาน SOC2
ห้่�นยนต์ิ Neo ใช้ป้ระโยช้นจ์ากขอ้มลูเพ่ื่�อสู�งมอบัการรายงานประสูทิี่ธีภิัาพื่ขั�นสูงู เพิื่�มประสูทิี่ธิีภัาพื่
แผู้นที่่�ที่ำาความสูะอาดและการติรวจสูอบัแบับัเรย่ลไที่ม์ที่ก่วนัดว้ยคณ่สูมบัตัิท่ิี่�สูำาคญัเห้ล�าน่�ที่ำาให้้ 
ห้่�นยนต์ิ Neo ที่ำางานไดด้ท่ี่่�สูด่ในขณะที่่�ที่ำาความสูะอาดสูถานที่่�
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 ความั่ปลอดภ่ัยของขอ้มูั่ล

ข้อมัู่ลถููกบั่นทึึกและใช้้งานอย�างไร

ด้้วยชุุด้กล้้อง/เซ็็นเซ็อร์์ไล้ด้าร์์แล้ะกล้้อง 3 มิิติิชุ้�นนำาของ
อุติสาหกร์ร์มิจะชุ่วยจ้ด้หาร์ายงานแล้ะข้อมิูล้เข้าสู่  
Avidbots AI Platform เพ่ื่�อให้มิีการ์วิเคร์าะห์จะชุ่วยทำำาให้ 
หุ่นยนติ์สามิาร์ถติ้ด้สินใจอย่างชุาญฉล้าด้ได้้โด้ยอยู่บนพ่ื่�น
ฐานของข้อมิูล้อย่างติ่อเน่�อง สำาหร์้บภาพื่จากกล้้องใชุ้เพ่ื่�อ
ติิด้ติามิแล้ะปร์้บแติ่งปร์ะสิทำธิิภาพื่ของแผนการ์ทำำาความิสะอาด้
เทำ่าน้�น ด้้วยมิุมิของกล้้อง ความิล้ะเอียด้ภาพื่ติำ�าแล้ะการ์ติ้�ง
โปร์แกร์มิไมิ่อนุญาติให้เร์าร์ะบุติ้วบุคคล้หร์่อว้ติถุใด้ได้้ ข้อมิูล้ทำี�
ได้้มิีไว้ใชุ้สำาหร์้บการ์สร์้างแผนการ์ทำำาความิสะอาด้, อ้ปเด้ติการ์
หล้บหล้ีกสิ�งกีด้ขวาง, พ้ื่ฒนาติ้วหุ่นยนติ์, แก้ไขปัญหาเบ่�อง
ติ้นแล้ะการ์ชุ่วยเหล้่อร์ะยะไกล้ นอกเหน่อจากการ์ให้ข้อมิูล้นี�
แก่หุ่นยนติ์แล้้ว ติ้วกล้่องร์้บร์ู้จะถูกแบ่งปันข้อมิูล้ให้แก่ทำีมิ
ลู้กค้าส้มิพ้ื่นธิ์ของเร์าซ็่�งจะใชุ้ปร์ะโยชุน์จากข้อมิูล้ด้้งกล้่าวเพ่ื่�อ
ปร์ะสานงานโด้ยติร์งก้บลู้กค้าแล้ะเพิื่�มิปร์ะสิทำธิิภาพื่การ์ด้ำาเนิน
การ์ทำำาความิสะอาด้

ทำาง Avidbots ไมิ่มิีการ์บ้นทำ่กหร์่อใชุ้ข้อมิูล้ส่วนบุคล้ล้ในทำาง
มิิชุอบ ชุ่�อ ทำี�อยู่ อีเมิล้์แล้ะร์ายล้ะเอียด้การ์ติิด้ติ่อทำี�ร์วบร์วมิไว้
ใชุ้เพ่ื่�อส่�อสาร์ก้บลู้กค้าเกี�ยวก้บปร์ะสิทำธิิภาพื่การ์ทำำางานของ 
หุ่นยนติ์เทำ่าน้�น พื่น้กงานทำำาความิสะอาด้แล้ะผู้ปฏิิบ้ติิการ์
สามิาร์ถร์ะบุติ้วตินได้้แล้ะร์ายล้ะเอียด้การ์ติิด้ติ่อจำาก้ด้เฉพื่าะ
ร์ายล้ะเอียด้การ์ติิด้ติ่อขององค์กร์เทำ่าน้�น

การร่กษาข้อมัู่ลใหุ่้เป็นส่�วนต์่ว

ข้อมิูล้ทำี�ไมิ่ร์ะบุติ้วตินทำี�ถูกบ้นทำ่กในวีด้ีโอจะไมิ่ถูกใชุ้เพ่ื่�อร์ะบุติ้ว
บุคคล้ วีด้ีโอทำ้�งหมิด้มิีคุณภาพื่ติำ�าแล้ะไมิ่มิีการ์ปร์ะมิวล้ผล้ภาพื่
เพ่ื่�อร์ะบุติ้วติน ซ็่�งจะเป็นไปไมิ่ได้้ทำี�จะสามิาร์ถร์ะบุติ้วบุคคล้
ติามิข้อมิูล้ทำี�บ้นทำ่กไว้ แล้ะทำางเร์าไมิ่มิีแผนทำี�จะเพิื่�มิคุณล้้กษณะ 
(ฟังัก์ชุ้น) ด้้งกล้่าว สำาหร์้บไฟัล้์วีด้ีโอจะไมิ่มิีการ์แบ่งปันก้บ 
ผู้อ่�น

การส่�งข้อมัู่ล

หุ่นยนติ์ Neo มิีอุปกร์ณ์สำาหร์้บเชุ่�อมิติ่อเคร์่อข่ายร์ะด้้บ
มิาติร์ฐานอุติสาหกร์ร์มิทำี�ร์องร์้บการ์เชุ่�อมิติ่อเคร์่อข่าย Wi-Fi, 
3G, 4G LTE ทำางเร์าแนะนำาให้ใชุ้การ์เชุ่�อมิติ่อเคร์่อข่าย Wi-Fi 
ทำี�มิีคุณภาพื่เชุ่�อถ่อได้้ โด้ยสามิาร์ถเล้่อกการ์เชุ่�อมิติ่อข้อมิูล้ 
เซ็ล้ลู้ล้าร์์ไว้สำาร์องในกร์ณีทำี�เกิด้การ์เชุ่�อมิติ่อล้้มิเหล้วจาก
เคร์่อข่าย Wi-Fi ร์วมิถ่งพื่อร์์ติอีเทำอร์์เนทำควร์มิีสำาร์องไว้เผ่�อ
สำาหร์้บการ์สน้บสนุนการ์วินิจฉ้ยด้้วย Avidbots มิุ่งมิ้�นทำี�
จะสน้บสนุนด้้านความิปล้อด้ภ้ยของเคร์่อข่ายร์ะด้้บสูง การ์
ส่�อสาร์ทำ้�งหมิด้ก่อเกิด้จากหุ่นยนติ์ นอกจากนี�หุ่นยนติ์ Neo 
ย้งได้้ร์้บการ์ปกป้องจากไฟัร์์วอล้ล้์ (ความิปล้อด้ภ้ยในร์ะบบ
คอมิพิื่วเติอร์์) โด้ยมิีจำานวนพื่อร์์ติไมิ่มิากทำี�เปิด้ไว้สำาหร์้บการ์
เชุ่�อมิติ่อทำี�ได้้ร์้บอนุญาติ ด้้วยสิ�งนี�ทำำาให้แน่ใจได้้ว่าไมิ่มิีข้อมิูล้
ใด้จะถูกเปิด้เผยโด้ยไมิ่ได้้ติ้�งใจแล้ะไมิ่สามิาร์ถทำำาการ์เชุ่�อมิติ่อ
โด้ยไมิ่ได้้ร์้บอนุญาติอีกด้้วย

อุปกร์ณ์สำาหร์้บเชุ่�อมิติ่อเคร์่อข่ายทำี�ติิด้ติ้�งบนหุ่นยนติ์ Neo 
ร์องร์้บการ์เข้าร์ห้สร์ะด้้บองค์กร์ WPA2 ข้อมิูล้ทำ้�งหมิด้ทำี�ส่ง
ร์ะหว่างเซ็ิร์์ฟัเวอร์์ทำี�ปล้อด้ภ้ยของหุ่นยนติ์ Neo แล้ะบร์ิษ้ทำ 
Avidbots จะถูกเข้าร์ห้สโด้ยใชุ้ร์ะเบียบการ์การ์เข้าร์ห้ส TSL 
หร์่อ SSH ทำี�ทำ้นสมิ้ยโด้ยใชุ้มิาติร์ฐานการ์เข้าร์ห้สข้อมิูล้ 
อิเล้็กทำร์อนิคทำี�ถูกสร์้างข่�นโด้ยร์้ฐบาล้สหร์้ฐอเมิร์ิกา (AES) 
ข้อมิูล้ทำี�ถูกจ้ด้เก็บจะถูกเข้าร์ห้สโด้ยใชุ้ AES-256 (มิาติร์ฐาน
การ์เข้าร์ห้สข้อมิูล้อิเล้็กทำร์อนิคทำี�ถูกสร์้างข่�นโด้ยร์้ฐบาล้
สหร์้ฐอเมิร์ิกา) ใชุ้เพ่ื่�อปกป้องข้อมิูล้ล้้บในร์ะหว่างการ์ส่ง การ์
เข้าร์ห้สทำี�ปล้อด้ภ้ยอย่าง TSL จะชุ่วยป้องก้นการ์ด้้กฟังั
ข้อมิูล้

เครือข�ายการส่ื�อส่าร

หุ่นยนติ์ Neo ของ Avidbots มิีไฟัร์์วอล้ล้์แล้ะอนุญาติเฉพื่าะ
พื่อร์์ติ (ชุ่องทำางเข้า/ออก) ทำี�ได้้ร์้บอนุญาติเทำ่าน้�นทำี�จะเปิด้
การ์เชุ่�อมิติ่อได้้ เพ่ื่�อให้แน่ใจว่าไมิ่มิีข้อมิูล้ถูกเปิด้เผยโด้ยไมิ่
ได้้ติ้�งใจ แล้ะไมิ่สามิาร์ถทำำาการ์เชุ่�อมิติ่อทำี�ไมิ่ได้้ร์้บอนุญาติได้้ 
ชุ่องทำางเข้า/ออกทำี�อนุญาติให้เชุ่�อมิติ่อได้้ค่อ: 22 (ผ่าน SSH) 
323 แล้ะ 123 (ผ่าน NTP) แล้ะ 1194 (ผ่าน Open VPN)

ข้อมิูล้ทำี�ส่�อสาร์ผ่านเคร์่อข่ายทำ้�งหมิด้ร์ะหว่างคอมิพิื่วเติอร์์
ของหุ่นยนติ์ก้บ Amazon Web Service – AWS (เป็น
แพื่ล้ติฟัอร์์มิร์ะบบคล้าวด้์ชุ้�นนำา) แล้ะร์ะหว่าง Avidbots 
Command Center แล้ะหุ่นยนติ์/ AWS จะถูกเข้าร์ห้สโด้ย
ใชุ้ร์ะเบียบการ์การ์เข้าร์ห้ส TSL, SSH หร์่อ Open VPN ทำี� 
ทำ้นสมิ้ย ร์ะเบียบการ์การ์เข้าร์ห้สทำ้�งหมิด้เหล้่านี�เป็นร์ะเบียบ
การ์ทำีมิีมิาติร์ฐานด้้านความิปล้อด้ภ้ยสำาหร์้บการ์ใชุ้งานปร์ะจำา
ว้น (เชุ่น HTTPS ทำี�อยู่บนพ่ื่�นฐาน TSL)

ต์ำาแหุ่น�งการจ่ดเก็บัข้อมัู่ล

ภาพื่วีด้ีโอแล้ะข้อมิูล้จะถูกเก็บไว้ทำ้�งในฮาร์์ด้ได้ร์ฟัภ์ายในของ 
หุ่นยนติ์แล้ะบนเซ็ิร์์ฟัเวอร์์ทำี� Avidbots Command Center 
ของเร์า ซ็่�งติ้�งอยู่ทำี�ผู้ให้บร์ิการ์พ่ื่�นทำี�จ้ด้เก็บข้อมิูล้ทำี�สอด้คล้้อง
ก้บ CGIS ในร์้ฐเวอร์์จิเนีย สหร์้ฐอเมิร์ิกา อย่างไร์ก็ติามิเร์า
ยินด้ีทำี�จะหาร์่อเกี�ยวก้บทำางเล้่อกอ่�น หากติ้องการ์ เพ่ื่�อให้
สอด้คล้้องก้บนโยบายไอทำีขององค์กร์หร์่อข้อกำาหนด้ด้้าน 
กฎร์ะเบียบร์ะด้้บภูมิิภาค

ข้อมัู่ลถููกเก็บันานแค�ไหุ่น

ข้อมิูล้วีด้ีโอทำ้�งหมิด้ทำี�ถูกบ้นทำ่กโด้ยหุ่นยนติ์ Neo จะถูกจ้ด้
เก็บจากร์ะยะไกล้โด้ย Avidbots Command Center เป็น
ร์ะยะเวล้า 90 ว้น ก่อนจะถูกล้บโด้ยอ้ติโนมิ้ติิ สำาหร์้บข้อมิูล้ทำี�
เป็นข้อความิเทำ่าน้�นทำี�จะถูกบ้นทำ่กไว้ทำี�หุ่นยนติ์แล้ะเก็บไว้ได้้นาน
ถ่ง 32 ชุ้�วโมิง จะไมิ่มิีวีด้ีโอหร์่อร์ูปภาพื่ถูกเก็บไว้ทำี� 
หุ่นยนติ์ ทำางเร์าจะเก็บข้อมิูล้ทำี�บ้นทำ่กไว้เป็นเวล้าส้�น ๆ เพ่ื่�อให้
สามิาร์ถทำบทำวนการ์ด้ำาเนินการ์ทำำาความิสะอาด้ก่อนหน้านี� ใน
กร์ณีทำี�มิีปัญหาด้้านปร์ะสิทำธิิภาพื่หร์่อความิปล้อด้ภ้ย ร์ายงาน
ปร์ะสิทำธิิภาพื่การ์ทำำางานจะถูกเก็บไว้อย่างไมิ่มิีกำาหนด้บน
เซ็ิร์์ฟัเวอร์์ของเร์าเพ่ื่�อนำาข้อมิูล้มิาวิเคร์าะห์ปร์ะสิทำธิิภาพื่การ์
ทำำางานแก่ลู้กค้า
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 ความั่ปลอดภ่ัยของฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์์แวร์

การต์ิดต์่�งและปร่บัปร่งใหุ่้ทึ่นส่มั่่ยของซอฟต์์แวร์

หุ่นยนติ์ได้้ร์้บการ์กำาหนด้ค่าให้ทำำางานเฉพื่าะซ็อฟัติ์แวร์์ทำี�ได้้ร์้บอนุมิ้ติิแล้ะติิด้ติ้�งโด้ยเฉพื่าะจาก Avidbots แล้ะถูกล้็อคโด้ยสิ�นเชุิง 
การ์ปร์้บปร์ุงซ็อฟัติ์แวร์์ให้ทำ้นสมิ้ยจะถูกส่งโด้ยใชุ้ชุ่องทำางทำี�เข้าร์ห้ส TSL จากเซ็ิร์์ฟัเวอร์์ทำี�จ้ด้การ์โด้ย Avidbots จะไมิ่มิีสิ�งอำานวย
ความิสะด้วกใด้ทำี�จะเข้าไปเพิื่�มิ ล้บหร์่อแก้ไขโปร์แกร์มิหร์่อข้อมิูล้ใด้ๆ บนหุ่นยนติ์ได้้ ยกเว้นจะถูกจ้ด้การ์โด้ย Avidbots เทำ่าน้�น

ทึางกายภัาพ

มิีความิเป็นไปได้้ (เชุ่นเด้ียวก้บสิ�งของทำี�ไมิ่มิีการ์ดู้แล้ใด้ ๆ) ทำี�จะมิีบุคคล้ปร์ะสงค์ร์้ายทำี�ติ้องการ์เข้าถ่งอุปกร์ณ์เพ่ื่�อปร์้บเปล้ี�ยน 
หุ่นยนติ์ให้ส่งผล้ติ่อการ์ปฏิิบ้ติิงานได้้ (เชุ่นการ์ปล้อมิแปล้งเซ็็นเซ็อร์์ การ์ติ้ด้สายไฟั ฯล้ฯ) จุด้อ่อนนี�อาจจะเกิด้ข่�นก้บอุปกร์ณ์ใด้
ก็ได้้ไมิ่ใชุ่เฉพื่าะก้บหุ่นยนติ์ Neo

คำาแนะนำาด้านความั่ปลอดภั่ยส่ำาหุ่ร่บัลูกค้า

ทำางบร์ิษ้ทำขอแนะนำาให้ทำ่านเก็บกุญแจของหุ่นยนติ์ Neo ไว้ในติำาแหน่งทำี�ปล้อด้ภ้ยซ็่�งมิีเพีื่ยงพื่น้กงานทำี�น่าเชุ่�อถ่อได้้เทำ่าน้�นหร์่อเก็บ
ไว้ก้บบุคคล้ทำี�ไว้ใจได้้ติล้อด้เวล้า นอกจากนี�พื่น้กงานทำี�ติ้องใชุ้งานหุ่นยนติ์ Neo ควร์มิีร์ห้สผ่านทำี�คาด้เด้าได้้ยาก มิีการ์ป้องก้นเพ่ื่�อ
ให้แน่ใจว่าร์ห้สผ่านมิีความิร์้ด้กุมิพื่อ

ทำีมิงานของเร์ายินด้ีทำี�จะหาร์่อเกี�ยวก้บร์ายล้ะเอียด้ทำางเทำคนิคของการ์ร์้กษาความิปล้อด้ภ้ยข้�นสูงของหุ่นยนติ์ Neo ร์วมิถ่ง
ปร์ะสบการ์ณ์ในการ์เป็นพ้ื่นธิมิิติร์ของเร์าก้บทำีมิไอทำีขององค์กร์ในหล้ากหล้ายธิุร์กิจ
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บร์ษิท้ำ Avidbots ร์ะมิด้้ร์ะวง้ในการ์ปกป้องขอ้มิลู้ของทำา่น ด้ง้น้�นเร์าจง่ใชุว้ธิิกีาร์ร์ก้ษาความิปล้อด้ภย้ข้�นสงูสดุ้ทำี�มิอียูร่์วมิถง่ การ์
เขา้ร์หส้ข้อมิลู้สำาหร์บ้ขอ้มิลู้ทำี�ถกูจด้้เกบ็หร์อ่การ์สง่ขอ้มิลู้โด้ยมิกีาร์ติ้�งขอ้กำาหนด้แบบซ็บ้ซ็อ้นของร์หส้ผา่นเป็นอย่างนอ้ยแล้ะเปิด้ใชุ้
งานร์ะบบยน่ยน้ติว้ตินสองชุ้�น

Avidbots Command Center

การเข้ารหุ่่ส่

ความั่ปลอดภั่ยของศููนย์ข้อมัู่ล

การต์รวจส่อบัส่ิทึธิ์ิ�

Amazon Web Service (เปน็แพลต์ฟอรม์ั่ระบับัคลาวด์ช้่�นนำา)

Avidbots Command Center โฮสต์ิผา่น Amazon Web Service สามิาร์ถอา่นเพิื่�มิเติมิิเกี�ยวกบ้การ์ร์บ้ร์อง 
ISO27001 ได้ท้ำี�นี� https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27001_global_certification.pdf. สำาหร์บ้เอกสาร์
การ์ติล้าด้ต่ิอไปนี�มิรี์ายล้ะเอยีด้เพิื่�มิเติมิิเกี�ยวกบ้ความิปล้อด้ภย้ สามิาร์ถด้ไูด้ท้ำี�ล้งิคน์ี� https://d0.awsstatic.com/
whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf. 

รหุ่ส่่ผ่�าน

ร์หส้ผ่านจะไมิถ่กูติ้�งในร์ปูแบบติว้อก้ษร์ทำี�เร์ยีบงา่ย  
Avidbots ใชุ้แฮชุฟังักช์ุน้ร์หส้ผา่น bcrypt ร์หส้ผ่าน
นี�จะใชุเ้ทำคนคิการ์แทำร์กซ็อล้ท์ำร์ว่มิกบ้แฮชุกอ่นการ์จด้้
เกบ็ สิ�งนี�จะทำำาใหม้ิ้�นใจวา่ร์หส้ผา่นจะปกป้องการ์โจมิติี
จากการ์ค้นหาแล้ะเพิื่�มิความิปล้อด้ภย้ในการ์เขา้ถง่
ขอ้มิลู้สงูสดุ้ ในฐานะของผูใ้ชุ้ของ Avidbots 
Command Center ทำา่นติอ้งติ้�งร์หส้ผา่นของทำา่น
เอง ร์หส้ผ่านนี�ติอ้งมีิติว้อก้ษร์อย่างนอ้ย 8 ติว้ ซ็่�ง
ไม่ิใชุอ้ก้ษร์เด้ยีวกบ้ชุ่�อผูใ้ชุ้ของทำา่น แล้ะไมิเ่ป็นสว่น
หน่�งของฐานข้อมิลู้ทำี�มิรี์หส้ผา่นทำ้�วไปกว่า 30,000 
ร์ายการ์หร์อ่ร์หส้ผา่นทำี�คาด้เด้าได้ง้า่ย

เปดิใช้ง้านระบับัยนืยน่ต์ว่ต์นส่องช้่�นผ่�านทึาง
โทึรศูพ่ทึม์ั่อืถูอื

สำาหร์บ้ผูใ้ชุง้านทำี�ติอ้งการ์เพิื่�มิร์ะด้บ้การ์ร์ก้ษาความิ
ปล้อด้ภย้ ทำาง Avidbots Command Center 
ร์องร์บ้การ์ใชุง้านร์ะบบยน่ยน้ติว้ตินสองชุ้�นบนมิอ่ถอ่
โด้ยใชุแ้อป Google Authenticator™ ทำี�มิอียูใ่น 
Android™ แล้ะ iOS™ ด้ว้ยการ์ใชุว้ธิิกีาร์ร์บ้ร์อง
ความิถกูติอ้งนี� แมิว้า่จะมิคีนคาด้เด้าหร์อ่ขโมิยร์หส้
ผา่นของทำา่นโด้ยปร์ะสงคร์์า้ย พื่วกเขาจะไมิส่ามิาร์ถ
เขา้ถง่บญ้ชุ ีAvidbots ของทำา่นได้ ้เวน้แติพ่ื่วกเขา
จะมีิสทิำธิิ�เขา้ถง่ร์หส้ทำี�สร์า้งโด้ยแอป Google 
Authenticator™บนโทำร์ศัพ้ื่ทำม์ิอ่ถอ่ของทำา่น

การจด่เกบ็ั

ขอ้มูิล้ทำี�ถกูจด้้เกบ็จะถกูเขา้ร์หส้โด้ยใชุ้ 
AES-256 ใน Amazon RDS (บร์กิาร์
ฐานขอ้มิลู้บนคล้าวด้ใ์นเคร์อ่ AWS)

การโอนยา้ยข้อมั่ลู

ขอ้มิลู้ทำี�ถกูโอนยา้ยถกูเขา้ร์หส้โด้ย
ใชุ ้TSL
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ที่ำาไมุ่ต้อ้งเลอืก Avidbots
การ์ซ็่�อหุน่ยนต์ิทำำาความิสะอาด้ Neo ของ Avidbots ไมิใ่ชุ่แคก่าร์
ซ็่�อเคร์่�องขด้้ล้า้งพ่ื่�น เป็นการ์ล้งทำนุด้า้นเทำคโนโล้ยสีำาหร้์บอนาคติ
ซ็่�งสามิาร์ถใหน้ยิามิใหมิใ่นการ์ทำำาความิสะอาด้, เพิื่�มิปร์ะสทิำธิิภาพื่
การ์ทำำางาน, ความิคุม้ิคา่แล้ะสะด้วกในการ์ใชุ้งาน ทีำ�สำาคญ้ยิ�งกวา่
น้�นหุน่ยนต์ิแล้ะเทำคโนโล้ย ีAI ของเร์าเปิด้โอกาสใหธุ้ิร์กจิของผูซ้็่�อ
สนิคา้ปร์ะสบความิสำาเร์จ็มิากข่�น ทำาง Avidbots ติร์ะหนก้วา่ไม่ิใชุ่
แค่การ์ซ็่�อสนิคา้, หร์อ่เทำคโนโล้ย,ี ข้อเสนอทำางธิรุ์กจิเท่ำาน้�น ทำางผู้
ซ็่�อสนิคา้ติอ้งการ์มิองหาคูค่า้ทำี�นา่เชุ่�อถอ่ผูซ้็่�งนำาพื่าผูซ้็่�อไปก้บการ์
ปฏิบิต้ิงิานแบบอต้ิโนมิต้ิโิด้ยมิหีุน่ยนติเ์ป็นผูชุ้ว่ย ทำาง Avidbots 
พื่ร์อ้มิทำี�จะกา้วเด้นิไปพื่ร์อ้มิกบ้ผูซ้็่�อเพ่ื่�อเพิื่�มิความิม้ิ�นใจแล้ะ
ติร์ะหนก้ถง่ผล้ปร์ะโยชุนท์ำี�หุน่ยนติจ์ะนำามิาให้

เก่�ยวกบ่เรัา
Avidbots เป็นบร์ษิท้ำเกี�ยวกบ้หุน่ยนติซ์็่�งมิวีสิย้ทำศ้ันใ์นการ์นำา 
หุน่ยนติม์ิาแกไ้ขปัญหาในชุวีติิปร์ะจำาวน้เพ่ื่�อเพิื่�มิผล้ผล้ติิใหแ้ก่
องคก์ร์ แล้ะทำำาได้ด้้กีวา่บร์ษิท้ำใด้ ๆ ในโล้ก ด้ว้ยความิล้ำ�าสมิย้ใน
สนิคา้ของเร์า Neo หุน่ยนติท์ำำาความิสะอาด้ขด้้พ่ื่�นอต้ิโนมิติ้ิได้้มิี
การ์ส่งมิอบไปใชุท้ำ้�วโล้กแล้ะได้้ร์บ้การ์ยอมิร์บ้โด้ยบร์ษิท้ำผูน้ำาด้้าน
การ์บร์หิาร์อาคาร์คร์บวงจร์ สำานก้งานใหญต่ิ้�งอยูท่ำี� คทิำเชุอร์์นา, 
ออนติาร์โิอ ปร์ะเทำศัแคนนาด้า ทำาง Avidbots ได้ม้ิกีาร์นำาเสนอ
การ์บร์กิาร์แล้ะการ์สนบ้สนนุแกล่้กูคา้คร์อบคลุ้มิ 5 ทำวปี

sales@avidbots.com

+1.855.928.4326 

www.avidbots.com/contact

ต้ดิต้�อเรัา

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

©2022 Avidbots Corp. All rights reserved. “Avidbots”, “Neo”, “Command Center”  
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