
FleetLink 4.1 Page 1/4 http://www.dblink.co.th    

บรษัิท ดบี ีลิง้ค ์จำ�กดั
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โปรแกรมทีช่ว่ย “ว�งแผนซอ่มบำ�รงุเชงิป้องกนั” และ “ควบคมุง�นซอ่มบำ�รงุ” ใหเ้ป็นเรือ่งง�่ย

Preventive maintenance ตัง้กำ�หนดก�รเตอืนลว่งหน�้ สำ�หรับก�รบำ�รงุรักษ�เชงิป้องกนัทกุชนดิ

ก�รบำ�รงุรักษ�เชงิป้องกนั กำ�หนดก�รต�ม จำ�นวนวัน หรอื ระยะท�ง

Work Order

บันทกึ ร�ยก�รอะไหลท่ีเ่ปลีย่น

บันทกึ วันทีซ่อ่มเสร็จ

เมือ่ปิดใบสัง่ซอ่มแลว้ โปรแกรมจะตัง้กำ�หนดก�รบำ�รงุรักษ�ครัง้ตอ่ไปใหอ้ตัโนมัติ

ร�ยง�น ระยะเวล�ซอ่มจรงิ เปรยีบเทยีบกบัประม�ณก�ร

ร�ยง�น ใบสัง่ซอ่มทีย่ังไมปิ่ด

Parts

อะไหล่ บันทกึ ก�รรับอะไหล่

บันทกึ ก�รจ�่ยอะไหล่

บันทกึ ก�รปรับปรงุร�ยก�ร

ร�ยง�น ก�รรับสนิค�้

ร�ยง�น ก�รจ�่ยสนิค�้

ร�ยง�น ก�รปรับปรงุสนิค�้

ร�ยง�น สต็อคก�รด์

ร�ยง�น สนิค�้คงเหลอื

ร�ยง�น ใบตรวจนับสต็อค

Tire

ย�งลอ้

บันทกึ ก�รตรวจเชค็คว�มลกึดอกย�ง

ร�ยง�น ประวัตกิ�รเปลีย่นย�ง ของรถทกุคัน
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มหีน�้จอเตอืนง�น PM ทีใ่กลถ้งึกำ�หนด ต�มวันที ่หรอื เลขไมลร์ถ

ออก “ใบแจง้ซอ่ม” ต�มร�ยก�ร Preventive maintenance ทีถ่งึกำ�หนด

ใบแจง้ซอ่ม / ใบสัง่ซอ่ม เพิม่ร�ยก�รซอ่มอืน่ๆได ้(Corrective maintenance)

กำ�หนด ชือ่ช�่งทีท่ำ�ก�รซอ่ม, วันทีจ่ะซอ่มเสร็จ

ประเภทใบสัง่ซอ่ม : ปกต ิ/ อบุัตเิหตุ

Print “ใบสัง่ซอ่ม” สง่ใหช้�่งปฏบิัตงิ�น

ร�ยง�น ประวัตกิ�รซอ่มรถทกุคัน แยกต�มระบบ (เครือ่งยนต,์ ชว่งล�่ง, เกยีรฯ์, ...)

ร�ยง�น ค�่ซอ่ม แยกต�ม ทะเบยีนรถ, แผนก/ส�ข�

กำ�หนด รหัสอะไหล,่ ประเภทอะไหล,่ mininum stock, maximum stock

บันทกึ ก�รซือ้ย�ง : เบอรย์�ง (Serial number), วันทีซ่ ือ้, ร�ค�

บันทกึ ก�รตดิตัง้ย�ง : วันทีต่ดิตัง้, ทะเบยีนรถ, เลขไมล์

บันทกึ ก�รปะย�ง/ซอ่มย�ง : วันที,่ ทะเบยีนรถ

บันทกึ ก�รถอดย�งจ�กรถ : วันทีถ่อดออก, ทะเบยีนรถ, เลขไมล์

บันทกึ ก�รสง่ย�งไปหลอ่ดอก : วันทีห่ลอ่ดอก, ค�่หลอ่ดอก

บันทกึ ก�รตัดจำ�หน่�ยย�งออกจ�กสต็อค (ข�ย/ห�ย/เสยีห�ยจ�กอบุัตเิหต)ุ

ร�ยง�น สรปุอ�ยกุ�รใชง้�นของย�ง (จำ�นวนวัน, จำ�นวน กม.)
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Fuel

นำ้�มันเชือ้เพลงิ

Mileage / meter

เลขไมลร์ถ

Security system

ระบบคว�มปลอดภัย กำ�หนดสทิธิใ์นก�รใชโ้ปรแกรม สำ�หรับพนักง�นแตล่ะคน

System requirement Windows 7 / 8 / 10, Windows Server 2012 / 2016 / 2019

คว�มตอ้งก�รขัน้ตำ�่

ของเครือ่งคอมพวิเตอร์

ร�ค�ซอฟทแ์วร์

  65,000.-

105,000.-

บันทกึ ก�รเตมินำ้�มัน ทะเบยีนรถ, วันที,่ เลขไมล,์ จำ�นวนลติร

อปัเดทเลขไมลส์ะสมของรถ เพือ่ใชค้ำ�นวณ กำ�หนดก�รซอ่มบำ�รงุ (PM Schedule)

ร�ยง�น ก�รใชน้ำ้�มัน/ค�่นำ้�มัน ของรถทกุคัน

ร�ยง�น อตัร�สิน้เปลอืงนำ้�มัน กม./ลติร, บ�ท/กม.

บันทกึ เลขไมลปั์จจบุัน/เลขไมลล์�่สดุ ของรถทกุคัน

ส�ม�รถ import ไฟลบ์ันทกึเลขไมล ์จ�ก Excel ได ้

อปัเดทเลขไมลส์ะสมของรถ เพือ่ใชค้ำ�นวณ กำ�หนดก�รซอ่มบำ�รงุ (PM Schedule)

เมือ่เลขไมลร์ถ ใชไ้ปจนถงึ 999,999 แลว้ ส�ม�รถ reset ใหก้ลับเป็น 0 ได ้

โดยโปรแกรม FleetLink จะเก็บระยะท�งสะสมของรถคันนัน้ไวต้�่งห�ก

Log-in ดว้ย UserName + Password กอ่นใชง้�นโปรแกรม

CPU คว�มเร็วตัง้แต ่1GHz

RAM ตัง้แต ่2GB., Harddisk ตัง้แต ่100GB.

A. แบบเช�่ใชร้�ยเดอืน ใชง้�นผ�่นคล�วดเ์ซอรเ์วอร์

    - เวอรช์ัน่ cloud-5   (ใชง้�นพรอ้มกนัได ้5 เครือ่ง) 4,000.- / เดอืน  (ยังไมร่วม VAT)

    - เวอรช์ัน่ cloud-10 (ใชง้�นพรอ้มกนัได ้10 เครือ่ง) 8,000.- / เดอืน  (ยังไมร่วม VAT)

    * ลกูค�้ไมต่อ้งมเีครือ่งเซอรเ์วอรเ์อง

    * ส�ม�รถใชโ้ปรแกรม FleetLink ผ�่นอนิเตอรเ์น็ตได ้

B. แบบซือ้ไปตดิตัง้ทีเ่ครือ่งเซอรเ์วอรข์องลกูค�้

    - เวอรช์ัน่ Network-5   (ใชง้�นพรอ้มกนัได ้5 เครือ่ง)  (ยังไมร่วม VAT)

    - เวอรช์ัน่ Network-10 (ใชง้�นพรอ้มกนัได ้10 เครือ่ง)  (ยังไมร่วม VAT)

    * ลกูค�้ตอ้งมเีครือ่งเซอรเ์วอรเ์อง

    * ไมส่�ม�รถใชโ้ปรแกรม FleetLink ผ�่นอนิเตอรเ์น็ต
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ตัวอย�่ง : หน�้จอเตอืน Due PM (ร�ยก�รบำ�รงุรักษ�ทีถ่งึกำ�หนดตอ้งทำ�)

ตัวอย�่ง : หน�้จอเปิดใบสัง่ซอ่ม
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 ตัวอย�่งร�ยง�น
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