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Preventive maintenance

ตงกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริเต)อนลิ้งค์ จำกัดวง'น# ส 'ริบกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริบ ริ!งริกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaษัท  เชงป#องกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaนท!กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaชนดีบี ลิ้

กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริบ ริ!งริกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaษัท  เชงป#องกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaน

กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริต ม จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 นวนวน 'ริ)อ ริะยะท ง
ม'น# จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱อเต)อนง น PM ทใกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaลิ้งค์ จำกัด#ถ,งกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้ ต มวนท 'ริ)อ เลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัดริถ

Work Order

ออกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha “ใบแจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱#งซอม” ต มริ ยกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริ Preventive maintenance ทถ,งกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้

ใบแจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱#งซอม / ใบสงซอม

เพมริ ยกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริซอมอ)นๆไดีบี ลิ้# (Corrective maintenance)
กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้ ช)อช งทท กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริซอม, วนทจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱ะซอมเสริ(จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱
ปริะเภัทรา ถนนสุขาภิทใบสงซอม : ปกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaต / อ!บตเ'ต!
Print “ใบสงซอม” สงใ'#ช งปฏิบัติงานඡผ࿄p+บันทึบตง น
บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริ ยกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริอะไ'ลิ้งค์ จำกัดทเปลิ้งค์ จำกัดยน
บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha วนทซอมเสริ(จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱
เม)อปดีบี ลิ้ใบสงซอมแลิ้งค์ จำกัด#ว โปริแกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaริมจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱ะตงกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริบ ริ!งริกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaษัท  ค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hริงตอไปใ'#อตโนมต
ริ ยง น ปริะวตกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริซอมริถท!กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hน แยกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaต มริะบบ (เค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hริ)องยนต, ชวงลิ้งค์ จำกัด ง, เกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaยริฯ, ...)
ริ ยง น ค์ จำกัด瓊ʥ㐱H ซอม แยกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaต ม ทะเบยนริถ, แผนกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha/ส ข
ริ ยง น ริะยะเวลิ้งค์ จำกัด ซอมจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱ริง เปริยบเทยบกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaบปริะม ณกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริ
ริ ยง น ใบสงซอมทยงไมปดีบี ลิ้

Parts

กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้ ริ'สอะไ'ลิ้งค์ จำกัด, ปริะเภัทรา ถนนสุขาภิทอะไ'ลิ้งค์ จำกัด, mininum stock, maximum stock

อะไ'ลิ้งค์ จำกัด

บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริริบอะไ'ลิ้งค์ จำกัด
บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 ยอะไ'ลิ้งค์ จำกัด
บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริปริบปริ!งริ ยกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริ
ริ ยง น กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริริบสนค์ จำกัด瓊ʥ㐱H#
ริ ยง น กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 ยสนค์ จำกัด瓊ʥ㐱H#
ริ ยง น กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริปริบปริ!งสนค์ จำกัด瓊ʥ㐱H#
ริ ยง น สต(อค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริดีบี ลิ้
ริ ยง น สนค์ จำกัด瓊ʥ㐱H# ค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hงเ'ลิ้งค์ จำกัด)อ
ริ ยง น ใบตริวจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱นบสต(อค์ จำกัด瓊ʥ㐱H

Tire

บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริซ)อย ง : เบอริย ง (Serial number), วนทซ)อ, ริ ค์ จำกัด瓊ʥ㐱H

ย งลิ้งค์ จำกัด#อ

บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริตดีบี ลิ้ตงย ง : วนทตดีบี ลิ้ตง, ทะเบยนริถ, เลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัด
บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริปะย ง/ซอมย ง : วนท, ทะเบยนริถ
บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริถอดีบี ลิ้ย งจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaริถ : วนทถอดีบี ลิ้ออกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha, ทะเบยนริถ, เลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัด
บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริสงย งไป'ลิ้งค์ จำกัดอดีบี ลิ้อกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha : วนท'ลิ้งค์ จำกัดอดีบี ลิ้อกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha, ค์ จำกัด瓊ʥ㐱H 'ลิ้งค์ จำกัดอดีบี ลิ้อกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha
บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริตดีบี ลิ้จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 'น ยย งออกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaสต(อค์ จำกัด瓊ʥ㐱H (ข ย/' ย/เสย' ยจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaอ!บตเ'ต!)
ริ ยง น ปริะวตกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริเปลิ้งค์ จำกัดยนย ง ของริถท!กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hน
ริ ยง น สริ!ปอ ย!กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริใช #ง นของย ง (จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 นวนวน, จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 นวน กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaม.)
ริ ยง น สริ!ปต#นท!นค์ จำกัด瓊ʥ㐱H ย ง ริ ยเดีบี ลิ้)อน
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Fuel

บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริเตมน มน ทะเบยนริถ, วนท, เลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัด, จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 นวนลิ้งค์ จำกัดตริ

น มนเช)อเพลิ้งค์ จำกัดง

อปเดีบี ลิ้ทเลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัดสะสมของริถ เพ)อใช #ค์ จำกัด瓊ʥ㐱H นวณ กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริซอมบ ริ!ง (PM Schedule)
ริ ยง น กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริใช #น มน/ค์ จำกัด瓊ʥ㐱H น มน ของริถท!กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hน
ริ ยง น อตริ สนเปลิ้งค์ จำกัด)องน มน กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaม./ลิ้งค์ จำกัดตริ, บ ท/กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaม.

Mileage / meter

บนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha เลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัดปจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱!บน/เลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัดลิ้งค์ จำกัด ส!ดีบี ลิ้ ของริถท!กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hน

เลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัดริถ

ส ม ริถ import ไฟลิ้งค์ จำกัดบนท,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaเลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัด จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha Excel ไดีบี ลิ้#
อปเดีบี ลิ้ทเลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัดสะสมของริถ เพ)อใช #ค์ จำกัด瓊ʥ㐱H นวณ กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริซอมบ ริ!ง (PM Schedule)
เม)อเลิ้งค์ จำกัดขไมลิ้งค์ จำกัดริถ ใช #ไปจำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱นถ,ง 999,999 แลิ้งค์ จำกัด#ว ส ม ริถ reset ใ'#กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaลิ้งค์ จำกัดบเป(น 0 ไดีบี ลิ้#
โดีบี ลิ้ยโปริแกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaริม FleetLink จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱ะเกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha(บริะยะท งสะสมของริถค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hนนนไว#ต ง' กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha

Security system

Log-in ดีบี ลิ้#วย UserName + Password กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaอนใช #ง นโปริแกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaริม

ริะบบค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hว มปลิ้งค์ จำกัดอดีบี ลิ้ภัทรา ถนนสุขาภิย

กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้สทธิ์ในการใOในกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริใช #โปริแกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaริม ส 'ริบพนกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaง นแตลิ้งค์ จำกัดะค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hน

System requirement

Windows 7 / 8 / 10 / 2012

ค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hว มต#องกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริขนต

CPU ค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hว มเริ(วตงแต 1GHz

ของเค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hริ)องค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hอมพวเตอริ

RAM ตงแต 1GB., Harddisk ตงแต 10GB.

ริ ค์ จำกัด瓊ʥ㐱H แลิ้งค์ จำกัดะ กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริบริกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริ
ริ ยกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริ

Stand-alone

LAN-5

1 เค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hริ)อง

5 เค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hริ)อง

ค์ จำกัด瓊ʥ㐱H โปริแกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaริม FleetLink

25,000

45,000

ค์ จำกัด瓊ʥ㐱H ฝึกอ,กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaอบริม+ค์ จำกัด瓊ʥ㐱H ซพพอริต 1 ป

3,000

5,000

(แกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha#ปญ' กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริใช #ง น ท งโทริศพท / TeamViewer)
* ยงไมริวม VAT *
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ตวอย ง : 'น# จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱อเต)อน Due PM (ริ ยกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha ริบ ริ!งริกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaษัท  ทถ,งกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Cha 'นดีบี ลิ้ต#องท )

ตวอย ง : 'น# จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱อเปดีบี ลิ้ใบสงซอม
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บริษัท ท ดีบี ลิ้บ ลิ้งค์ จำกัดงค์ จำกัด瓊ʥ㐱H จำกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱 กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaดีบี ลิ้

::dbLink::

33/53 'ม5บ# นภัทรา ถนนสุขาภิทริ ถนนส!ข ภัทรา ถนนสุขาภิบ ลิ้งค์ จำกัด 2 แขวงปริะเวศ เขตปริะเวศ กัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaริง! เทพฯ 10250
โทริ : 086 7800 540, 081 400 6680, 02 362 8650

http://www.dblink.co.th

โปริแกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaริม "FleetLink" ส 'ริบบริ' ริง นซอมบ ริ!งย นยนต

V 4.1

โปริแกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaริมทชวย “ว งแผนซอมบ ริ!งเชงป#องกัด瓊ʥ㐱H㐵㐱Chaน” แลิ้งค์ จำกัดะ “ค์ จำกัด瓊ʥ㐱Hวบค์ จำกัด瓊ʥ㐱H!มง นซอมบ ริ!ง” ใ'#เป(นเริ)องง ย

ตวอย งริ ยง น
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