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Identification, Traceability and Asset Management 

การสร้างอตัลกัษณ์ การระบุบ่งช้ีและเฝ้าตดิตาม และการบริหารจัดการสินทรัพย์  
 

บริษทั ทราเซียบิลิต้ี โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ TSA เป็นผูน้ าเสนอเทคโนโลยล่ีาสุดในดา้น การสร้างอตัลกัษณ์บนพ้ืนผวิ การระบุบ่งช้ีและเฝ้า
ติดตามสินคา้ผลิตภณัฑ ์รวมถึงการบริหารจดัการสินทรัพย ์เพ่ือใหก้ารติดตามและทวนสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทัไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ประหยดัทั้งเวลาและก าลงัคน 
 

เรามีความเช่ียวชาญและพร้อมใหค้  าปรึกษาในรูปแบบวธีิการท่ีหลากหลาย ซ่ึงเราเช่ือวา่การน าเสนอในแบบหลากหลายทางเลือกจะช่วยใหไ้ดร้ะบบท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการ แทนการน าเสนอเพียงทางเลือกเดียว ดว้ยประสบการณ์และความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค เรายนิดีรับฟังความตอ้งการของท่าน และ
พร้อมใหค้  าปรึกษาแนะน า เพ่ือหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดแก่ท่าน  

Marking Systems Sourced from China (OEM) 

ระบบการสร้างอตัลกัษณ์จากประเทศจีน 
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ระบบเข็มตอก (Dot marking) 

ระบบเขม็ตอก (Dot marking) คุณภาพดีราคาประหยดั จากผูผ้ลิต 
OEM ในประเทศจีน  
ระบบเขม็ตอกจากจีนควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ มีความเท่ียงตรงสูง 
สามารถสร้างอตัลกัษณ์ไดห้ลากหลายรูปแบบตามตอ้งการ ทั้งตวัอกัษร 
ลายเส้น และรูปภาพ สามารถปรับความลึกรอยตอกในเน้ือวสัดุได ้มีทั้ง
ในแบบรุ่นตั้งโต๊ะและแบบพกพา 

ระบบแสงเลเซอร์ (Laser marking) 

ระบบสร้างอตัลกัษณ์ดว้ยแสงเลเซอร์  จากผูผ้ลิต OEM ในประเทศจีน ท่ี
มีความหลากหลายทั้งเลเซอร์ชนิด Fiber, CO2 และ UV ครอบคลุมทุก
ความตอ้งการใชง้านและทุกพ้ืนผิววสัดุ มีทั้งในแบบรุ่นตั้งโตะ๊ รุ่นมีโครง
ครอบตามมาตรฐานความปลอดภยั ไปจนถึงแบบใชง้านบนสายพาน
ความเร็วสูง ท่ีคุณภาพเทียบไดก้บัผลิตภณัฑช์ั้นน าจากยโุรปหรืออเมริกา 
และมาพร้อมกบัการรับประกนั 2 ปีเตม็  
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Hardcat Fixed Asset Management  
บริหารจดัการสินทรพัยด้์วย Hardcat 

 

Asset Tracking Software, Asset Data Capture Services and Asset Auditing Services 
โปรแกรมสืบค้นและติดตามสินทรพัย ์บริการจดัท าข้อมลูรายการสินทรพัย ์และบริการตรวจนับสินทรพัยท์างบญัชี 

 

Hardcat เป็นโปรแกรมบรหิารและจดัการสนิทรพัยร์วมถงึสนิคา้คงคลงั ทีง่า่ยต่อการใชง้านและคุม้คา่การลงทุน อกีทัง้เป็นผู้
ใหบ้รกิาร ตรวจนบัสนิทรพัยท์างบญัช ีจดัท าขอ้มลูรายการสนิทรพัย ์การพสิจูน์ยอดสนิทรพัย ์รวมถงึบรกิารรบัท าป้ายฉลากส าเรจ็รปู 

 

Complete Asset Management - more than just financials 
การบริหารจดัการสินทรพัยแ์บบเบด็เสรจ็สมบรูณ์ ท่ีให้ได้มากกว่าข้อมลูด้านการเงิน ทีซ่ึง่ระบบ ERP ไมส่ามารถ

Audit and Data Capture 
การบนัทึกและตรวจสอบข้อมลู 
 

 ใหค้ าแนะน าและใหบ้รกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 ขอ้มลูถูกตอ้งเทีย่งตรงและเชื่อถอืได ้
 สนบัสนุนหลกัธรรมาภบิาล และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
 

Mobile Solution 
ระบบท่ีเคล่ือนท่ีได้ 
 

 ใชง้านไดทุ้กที ่ทุกเวลา ดว้ยเครือ่งอ่านและบนัทกึขอ้มลูแบบพกพา 
 บรหิารจดัการสนิทรพัยไ์ดแ้มอ้ยูห่น้างาน 
 ขอ้มลูรบัสง่แบบ ณ เวลาปัจจุบนั ผา่นการสือ่สารแบบไรส้าย 
 

RFID 
ระบบแสดงตวัตนด้วยคล่ืนวิทย ุ(RFID) 
 

 คน้หาและตดิตามดว้ยระบบคลื่นวทิยุ 
 ลดเวลาท างานและลดก าลงัคนในการคน้หาหรอืสบืคน้ 
 เครือ่งอ่านและบนัทกึขอ้มลูแบบตดิตัง้อยูก่บัทีห่รอืแบบพกพา 
 
เก่ียวกบัโปรแกรม Hardcat  

 

 บรหิารจดัการผา่น Barcode, 2D Code หรอื RFID 

 ขจดัปัญหาของหายหรอืหาของไมพ่บ ขจดัการซือ้ของซ ้าเกนิ
จ าเป็น 

 ชว่ยบรหิารและใชส้นิทรพัยไ์ดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 
 ชว่ยใหผู้เ้กีย่วขอ้งมองเหน็ภาพรวมไดส้ะดวกและรวดเรว็ 
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Track, Trace and Report Accurately and Efficiently 
สืบค้น เฝ้าติดตามและรายงาน อย่างถกูต้องเท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพ 

 

Wasp เป็นโปรแกรมส าเรจ็รปูทีใ่ชบ้รหิารจดัการสนิทรพัย ์และสนิคา้คงคลงั รวมถงึโปรแกรมบนัทกึเวลาท างาน และโปรแกรม
รา้นคา้ปลกี ทีม่รีาคายอ่มเยาว ์คุม้คา่การลงทุน ตดิตัง้ไดด้ว้ยตนเอง และใชง้านงา่ย 

Inventory Management 

ระบบบริหารจดัการสินค้าคงคลงั 

 

Asset Management 

ระบบบริหารจดัการสินทรพัย ์

 

Scanning & Mobile Computing 

ระบบบริหารจดัการสินทรพัยท์ าให้การสืบค้นและติดตามเป็นเร่ืองง่าย 
 

ใหก้ารสบืคน้และตดิตามสนิทรพัยแ์บบจบัตอ้งได ้เชน่ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และแบบจบัตอ้งไมไ่ด ้เชน่ โปรแกรมดา้น  IT  เป็นเรือ่งงา่ย

และรวดเรว็ ดว้ยโปรแกรมบรหิารจดัการสนิทรพัยข์อง Wasp ทีใ่หผู้ใ้ชง้านระบุต าแหน่งของสนิทรพัย ์ลดโอกาสสนิทรพัยส์ญูหาย  

Stock Control Software Made Easy 
โปรแกรมควบคมุสินค้าคงคลงัช่วยให้ท างานง่ายขึน้ 
 

ขจดัปัญหาการนบัสนิคา้คงคลงัและการแทงบญัชสีญู (write-off) ดว้ย
โปรแกรมบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของ Wasp ทีช่ว่ยใหม้องเหน็
ภาพรวมและควบคุมสนิคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดเวลา
สบืคน้ และเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ดว้ยขอ้มลูทีร่วดเรว็ 
 

Durable Mobile Computers for  
Maximum Mobility  
คอมพิวเตอรแ์บบพกพาเพ่ือความสะดวกในการท างาน 

ชว่ยเพิม่ความสะดวกและคลอ่งตวัในระบบสนิคา้คงคลงั โดนลดเวลา
สบืคน้ ลดเวลาการรบัเขา้จา่ยออก และลดเวลาการนบัยอดตามรอบ 

Barcode Scanners for Fast and  
Accurate Tracking 
การอ่านข้อมลูผา่นบารโ์ค้ด เพ่ือความรวดเรว็และถกูต้อง 
 

จากเครือ่งอ่านบารโ์คด้แบบปากกาไปจนถงึคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 
Wasp เป็นผูน้ าและมคีวามเชีย่วชาญในดา้นเครือ่งอ่านบารโ์คด้มากวา่ 
20 ปี และมหีลายแบบใหเ้ลอืกตามความตอ้งการใชง้าน 
 

Barcode Printers for All  
Label Applications 
เคร่ืองพิมพฉ์ลากและบารโ์ค้ดส าหรบัใช้งาน 
 

Wasp มเีครือ่งพมิพฉ์ลากและบารโ์คด้หลากหลายรุน่ใหเ้ลอืก ทัง้แบบ

รุน่ใชใ้นส านกังานและอุตสาหกรรม 



Pryor Marking Technology  
ระบบสร้างอตัลกัษณ์จากสหราชอาณาจักร 

Identification and Traceability 
ระบบการสร้างอตัลกัษณ์ การระบุบ่งช้ีและเฝ้าตดิตาม 

 

Pryor Marking Technology เป็นบริษทัผูอ้อกแบบและผลิตเคร่ืองสร้างอตัลกัษณ์บนพื้นผวิ ท่ีมีเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 

Dot Marking 

ระบบเขม็ตอก 
 

Scribe Marking 

ระบบขูดลาก 
 

Laser Marking 

ระบบแสงเลเซอร์ 

Other Solutions 
ระบบอ่ืน ๆ 

Chemical Etching 

ระบบกดัดว้ยเคมี 
 

Portable Marking 

ระบบสร้างอตัลกัษณ์แบบพกพา 
 

Robotic Marking 

ระบบสร้างอตัลกัษณ์ดว้ยหุ่นยนต ์
 

Production Line Integration 

แบบติดตั้งควบรวมในสายการผลิต 
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Traceability and Identification 
การระบุบ่งชีแ้ละเฝ้าตดิตาม 

 

Do product recalls cost you time and money? 

การเรยีกคนืสนิคา้และผลติภณัฑ ์ท าใหบ้รษิทัเสยีเวลาและเพิม่ค่าใชจ้า่ยใชห่รอืไม่ 
 

Can you instantly trace quality issues in your manufacturing process? 
บรษิทัของทา่นสามารถเฝ้าตดิตามประเดน็ดา้นคุณภาพในกระบวนการผลติไดห้รอืไม่ 
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Traceability Software 

Unique ID 

เลขรหสัเฉพาะ 

Machine Vision 

ระบบตรวจจบัภาพ 

Data Capture 
การเกบ็ข้อมลู 
เกบ็ขอ้มลูในการผลติและสภาพแวดลอ้ม 

Process Control 
การควบคมุกระบวนการ 
ตรวจสอบตามขัน้ตอนการผลติ 

Production Monitoring 
การเฝ้าสงัเกตการณ์ผลิต 
เฝ้าสงัเกตการณ์ผลติ  มองหาขัน้ตอนทีอ่าจเป็นปัญหาหรอืคอขวด 

Life-cycle Traceability 
การเฝ้าติดตามตลอดอายผุลิตภณัฑ ์
ตดิตามตัง้แต่เริม่ตน้ผลติ ประวตักิารใชง้านและการซ่อม ไปจนสิน้อายกุารใชง้าน 

Manufacturing History 

ประวติัการผลิต 


