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1          GPS Tracking System 

โปรแกรม GPS tracking    ระบบติดตามยานพาหนะ 

เป็นระบบงานแบบ web base application โดยเข้ามาที4 www.greatcorner.net   สะดวกใช้งานได้ทกุสถานที4 ไมจํ่ากดัจํานวนผู้ใช้งาน 
สามารถใช้ได้ทั Cงเครื4องคอมพิวเตอร์ และ โทรศพัท์มือถือ 

Login เข้าสูโ่ปรแกรม ด้วย user และ password  

หน้าจอหลกัของโปรแกรม 

 

ความหมายของข้อมูล 

 

 

 

สถานะรถ มี 3 สถานะดงันี C  รถวิ4ง   รถจอด (ดบัเครื4อง)   รถจอด (ติดเครื4อง) 

สัญลักษณ์ ไมส่ามารถจบัสญัญาณ GPS ได้  เสาอากาศถกูถอด 

ความเร็ว กม/ชม. สถานะรถ 

สถานที4 ที4รถอยูใ่กล้ที4สดุพร้อมบอกระยะหา่ง 

ทะเบียนรถ 

!
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2          GPS Tracking System 

แผนทีD / Maps เมื4อ zoom เข้ามาจะเห็นข้อมลูแผนที4 อยา่งละเอียดมีสถานที4สาํคญัที4ใช้อ้างอิงในระบบกวา่ 400,000 จดุ เช่น 
โรงพยาบาล สถานที4ราชการปัTมนํ Cามนั ห้างสรรพสนิค้า โรงเรียน วดั ธนาคาร และอื4นๆ  

 

 

แสดงแผนที4 ได้ทั Cง แบบเส้นถนน , ภาพถ่ายดาวเทียม  

  

และ ภาพถ่ายรอบถนน (street view ) 
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3          GPS Tracking System 

 

เครืDองมือแผนทีD  / Tools  มีอยูห่ลายตวัขอยกตวัอยา่งที4มีประโยชน์และมีการใช้งานกนัมาก เช่น 

สร้างสถานทีD เฉพาะของตนเอง เช่น บ.ลกูค้า  โรงงาน  โกดงั พื Cนที4ทํางาน  ลานจอดรถ เป็นต้น มสีญัลกัษณ์ตา่งๆ ให้เลอืกตาม
ความหมายของสถานที4 

 

 

การกาํหนดพื HนทีDมีทั Cงพื Cนที4อนญุาต และห้ามเข้า โดยมีข้อความและเสียงเตือน เมื4อรถวิ4งเข้าพื Cนที4 ที4ได้กําหนดไว้ 

 

แนะนําเส้นทางเป็นการแนะนําเส้นทางที4ต้องการเดินทาง โดยคาํนวณหาระยะทางที4สั Cนที4สดุ พร้อม Plot เส้นทางบนแผนที4 
และสามารถพิมพ์ออกมา เพื4อใช้ดรูะหวา่งเดนิทาง 
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4          GPS Tracking System 

กาํหนดเส้นทาง สําหรับกําหนดเส้นทางการขบัขี4 โดยการลากเส้นทางไปตามเส้นถนน จากต้นทางไปถึงปลายทาง 
พร้อมคํานวนระยะทาง ใช้เพื4อเปรียบเทียกบัข้อมลูย้อนหลงัที4รถได้วิ4งไปจริง เพื4อดวูา่การออกนอกเส้นทางเป็นอยา่งไรบ้าง 

 
 

 

Message Alert ข้อความแจ้งเตือนทาง SMS และ emailเหตกุารณ์ไมป่กติ เชน่ อปุกรณ์ GPS ถกูถอดสายไฟ /เสาอากาศ ฃ
ความเร็วเกินกําหนด  หรือ รถเกิดอบุตัเิหต ุ(รถชน) 

 

 
 

  

 ตําแหนง่ที4รถวิ4งจริง 

เส้นทางที4กําหนดไว้ 
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5          GPS Tracking System 

รายงาน  /Reports  บอกเหตกุารณ์ตา่งๆ ละเอียด ทั Cง เวลา สถานที4 ระยะทาง ทั Cงรายวนั และสรุปรายเดือน  

*** ตวัอยา่งบางสว่นจากทั Cงหมดกวา่ 40 รายงาน 

เที4ยววิ4งรายวนั เพื4อใช้ตรวจสอบวา่รถมีการใช้งานทั Cงวนั 

 

 

ความเร็วเกินกําหนด เป็นรายงานที4บอกถึงช่วงเวลา และสถานที4 ที4รถใช้ความเร็วเกินกวา่ที4กําหนดไว้ 

 

 

การจอดติดเครื4อง เป็นรายงานที4บอกถึงช่วงเวลา และสถานที4ที4รถจอดโดยไมด่บัเครื4องยนต์  โดยสว่นท้ายของรายงานจะทําผลรวมไว้ให้ 
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6          GPS Tracking System 

 

รายงานสรุป เที4ยววิ4งรายเดือน ข้อมลูเที4ยววิ4งของแตล่ะวนั แล้วรวมผลทั Cงเดือน บอกระยะทาง การสิ Cนเปลอืงนํ Cามนั ความเร็วเกิน
กําหนด และอื4นๆ  สามารถดรูายระเอียดของแตล่ะเรื4องได้ โดยการ click ที4ข้อมลูตวัเลขสนํี Cาเงิน 
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7          GPS Tracking System 

 

กราฟความเร็ว เป็นรายงานที4ใช้สาํหรับวิเคราะห์ช่วงความเร็ว ที4ใช้ในรอบวนั พร้อมระบ ุเวลา สถานที4 และความร็วของแตล่ะจดุ 

 

 

 

กราฟนํ Cามนั สาํหรับดรูะดบัการใช้นํ Cามนั แบบทั Cงวนั โดยแกนแนวตั Cงคือระดบันํ Cามนั 100% เทา่กบัเต็มถงั “Full” 0% เทา่กบัหมดถงั 
“Empty” และแกนแนวนอนคือ ชว่งเวลาจาก 0 นาฬิกา ถึง  24 นาฬิกา ซึ4งสตีา่งๆ จะบอกถงึสถานะของรถ
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8          GPS Tracking System 

ดขู้อมูลย้อนหลัง  / History สาํหรับดเูส้นทางการเดินรถ ย้อนหลงัของวนัที4ผา่นมา เทียบกบัเส้นทางที4กําหนดไว้ (เส้นสส้ีม)สามารถ
ที4จะระบวุนั และชว่งเวลาที4ต้องการได้แสดงผลทั Cงแบบ Plot จดุ และแบบจําลองการเคลื4อนที4 

 

 

การใช้งานจากโทรศัพท์มือถอื /Mobile tracking 

                                 

I pad / Tablet      I Phone / Smart phone 

   


