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บริษัท ว๊าว อนิเทลิเจนท์เน็ตเวร์ิค โซลูช่ัน จ ากัด เป็นบริษัทฯที่เชี่ยวชาญด้านงานบริการไอที การส่ือสารข้อมูลทุก
รูปแบบ ระบบ Data Center และ Messaging Center ขององค์กร รวมถงึการพัฒนาวศิวกรรม ซอฟท์แวร์ เพื่อใช้ในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถงึระบบกล้องวงจรปิดท่ีเราได้คัดสรรสนิค้าท่ีดี มีคุณภาพและการรับประกันท่ีเหมาะสม เพื่อความคุ้ม
ค่าสูงสุดของลูกค้า นอกจากนีเ้รายังมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าท่ีท างานบนระบบ Open Source เพื่อให้ลูกค้าของเราได้สินค้าท่ีดีและราคา
เป็นธรรม การบริการหลังการขายที่รวดเร็วฉับไว  นอกจากนีย้ังมีงานด้านบริการบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายของ
องค์กร ด้วยทีมงานท่ีเต็มเป่ียมด้วยประสบการณ์การดูแลลูกค้ากว่า 10 ปี 
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ท่ีตัง้ 211/58 หมู่  8 หมู่บ้านแฟมิล่ีปาร์คอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  Tel  038-352-143 Fax 038-354-755

ชลบุรี



บริการของเรา
ให้ค ำปรึกษำและบริกำรทัง้ฮำร์ดแวร์ซอฟท์แวร์อย่ำงเป็นกนัเองแก่ธรุกิจขนำดเลก็ กลำงและใหญ่ รวมถึงบคุคลทัว่ไป เพ่ือช่วยในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกิจกำร และเพ่ิมผลตอบแทนแก่องค์กร โดยใช้ขบวนกำรทำงธรุกิจท่ีเป็นมำตรฐำน

ด้านการศึกษา
- ระบบ Access Control ควบคมุกำรเข้ำออกของนกัศกึษำพร้อมสง่ SMS ถงึผู้ปกครอง
- ระบบควบคมุกำรเรียนกำรสอน E-leaning Class

ด้านงานระบบ
- บริกำรติดตัง้ตู้สำขำโทรศัพท์ (PABX System)
- บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนของระบบ Network (Local Network and Internet)
- ให้ค ำปรึกษำในกำรวำงระบบ IT (IT Consultants)
- บริกำรติดตัง้เคร่ืองแม่ข่ำย ทกุรูปแบบ ทกุระบบปฏิบติักำร (Server  Installation  Service)
- บริกำรด้ำน Virus Protection System and Security Solution
- ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง (Computer and Accessories)
- รับออกแบบและติดตัง้ระบบควำมปลอดภัยข้อมูลบนระบบเน็ทเวิร์ค(Firewall IDP and IDS) 
- รับติดตัง้ Internet ทัง้แบบมีสำย (Wireling) และไร้สำย (Wireless) ส ำหรับโรงงำน อพำร์ตเมนท์ คอนโด โรงแรม รีสอร์ท และภำยในอำคำรส ำนกังำน Internet Café  
Wi-Fi Hotspot
- รับติดตัง้รับและออกแบบระบบกล้องวงจรปิด และระบบกล้อง IP-Camera ด้วยสนิค้ำมำตรฐำนจำก ไต้หวนั และ ยโุรป (สำมำรถดภูำพผ่ำนอินเตอร์เน็ทและมือถือแบบ 
Real-time) 
- รับดแูลและแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยแบบรำยเดือน /รำยปี (MA) 

ด้านการขาย
- จ ำหน่ำยอปุกรณ์ทำงคอมพิวเตอร์ ในรำคำประหยดั

ด้านงานโปรแกรม

- พฒันำซอฟท์แวร์ส ำหรับองค์กร โดยบริกำรครอบคลมุในทุกด้ำน
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Why Choose WINS
 ทมีงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 Solution ที่ช่วยตอบปัญหาเพ่ือความส าเรจ็ของคุณ

 เทคโนโลยีที่ทนัสมัยให้คุณก้าวไปสู่ความส าเรจ็

 เคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน ทนัสมัย 

 ผลิตภัณฑคุ์ณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบก่อนถึงมือคุณ

 บริการหลังการขายเม่ือเกดิปัญหา
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ดกีว่าไหมถ้าสิ่งนี้ ช่วยป้องกนัความสญูเสยีที่เกดิขึ้น ?

ดว้ยระบบท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือป้องกนัการสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนกบัคุณ
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ดกีว่าไหมถ้าระบบสามารถท างานได้อย่างไม่ตดิขดั
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ปัญหาจากระบบเครือข่าย ความสญูเสยีที่ประมาณค่าไม่ได้

การออกแบบระบบเครือข่ายที่ดี น่าเช่ือถือและมีความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญส าหรับโลกธุรกิจวันน้ี จาก

ระบบเครือข่ายภายในจนถึง ระบบเครือข่ายภายนอก รวมไปถึง Hardware กมี็ส่วนสมัพันธก์ัน การติดตั้ง และการคอน

ฟิกWeb Server, Proxy Server, DNS Server, Mail Server, Samba, File Server, Printer Server, 

SSL Protocol, Firewall

การออกแบบติดตั้ง Internet Gateway ส าหรับองค์กร รวมไปถึงระบบการรักษาความปลอดภัยซ่ึงมี

ความส าคัญเป็นอย่างย่ิง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายเราจ าเป็นต้องรู้ ลักษณะการ

ท างานและสาเหตุของปัญหาเรากจ็ะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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Security Solution
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Security Solution
 Finger Print ตรวจสอบลายน้ิวมือ

 Face Scan ตรวจสอบหน้า

 Card System ระบบ การ์ด RFID ,Smart Card

 Electric Lock ระบบลอ็ค

 Alarm System ระบบเตือนภัย

 Infrared System ระบบเซน็เซอร์ตรวจจับความเคล่ือนไหว

 Car Park ระบบที่จอดรถ
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บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยขององคก์รอย่างสมบูรณแ์บบ ผ่าน

ผลิตภัณฑอ์นัผสมผสานกนัตั้งแต่ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Access 

Control), ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV), อปุกรณต์รวจจับสญัญาณเตอืนภัย 

(Alarm System), ระบบตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

(Guard Tour System), ระบบประตลูอ็คแบบต่างๆ (Door Lock System), 

ระบบประกาศแจ้งเหต ุ(Public Address System) จนกระทั่งถงึระบบศูนย์ควบคมุ

เพ่ือจัดการรักษาความปลอดภัย
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Data Communication
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Data Communication
 PABX

- จะท าให้การสื่อสารในภายในองค์ไม่ติดขัดอกีต่อไป ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล า้ 

ผสานกบัความเช่ียวชาญที่เรามี ธุรกจิคุณจึงร่ืนไหล มุ่งสู่เป้าหมายอกีขั้น

 IP PABX

- ก้าวสู่การสื่อสารระหว่างองค์กร หรือภายในองค์กรอกีระดับกบัเทคโนโลยีอนั

ชาญฉลาด ที่จะท าให้องค์กรของคุณประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไม่น่าเช่ือ ด้วยการ

ประยุกต์ระหว่างระบบโทรศัพทแ์บบเดิมเข้ากบั IP Technology System
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บริษัท ซีเลสติก้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั นิคมอสุำหกรรมแหลมฉบงั จ.ชลบรีุ
บริษัท ไมย์เออร์ อินดสัตรีส์ จ ำกดั นิคมอสุำหกรรมแหลมฉบงั จ.ชลบรีุ
บริษัท ฮิไรเซมิส ึ(ประเทศไทย) จ ำกดั สวนอตุสำหกรรมเครือสหพฒัน์ จ.ชลบรีุ
บริษัท ดีเอซพี (ประเทศไทย) จ ำกดั อ.ปลวกแดง จ.ชลบรีุ
บริษัท ทีแอนด์เอ็ม เมนแูฟคเจอร์ริง สวนอตุสำหกรรมเครือสหพฒัน์ จ.ชลบรีุ
บริษัท กรุงเทพอำเคเดีย จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท จอยอสั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท อลัพลำไฮเทค จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท เบต้ำ (เอเชีย) คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท หนองใหญ่คอนกรีต จ ำกดั อ.เมือง จ.ชลบรีุ
บริษัท อนนัต์ค้ำวสัด ุจ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท แฮมป์ตนั เอเชีย จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท สำกลกิจไพศำล จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท ซื่อฟ้ำ อตุสำหกรรม จ ำกดั สวนอตุสำหกรรมเครือสหพฒัน์ จ.ชลบรีุ

Reference Site มากกว่า 500 ที่

กลุ่มองคก์ร
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บริษัท คห์ูเน่ พลสั นำเกิล้ จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท โมลด์ส ฟุรุตำนิ (ไทยแลนด์) จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท พำร์ทออฟแมชซีนโปรดกัส์ จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท พรอนนัท์รุ่งโรจน์บริกำร อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท ส.MDRT อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท บ้ำนเปรมสขุ พฒันำ จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ำกดั มหำชน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท โทร่ีไทย จ ำกดั สวนอตุสำหกรรมเครือสหพฒัน์ จ.ชลบรีุ
บริษัท วิสตูรเจริญยนต์ จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
ร้ำนธงชยัพำนิชย์ วสัด ุอ.หนองใหญ่ จ.ระยอง
หจก.ธำรำรินทร์ เทรดดิง้ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เอส.พ.ีวำย.วิศวกรรม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
หจก.พยงุคอนแทรคเตอร์ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
บริษัท อิทำโอะเทค (ประเทศไทย) จ ำกดั นิคมฯป่ินทอง (ชลบรีุ)
บ.เอส ที พี รีไซเคิล จ ำกดั อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
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โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี ้จอมเทียน อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ
กำระบหุนิง รีสอร์ท ชลบรีุ
แอมบำสเดอร์ เมืองพทัยำ ชลบรีุ
อำร์เจ แมนชัน่ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
สมบติัแม่ยำย อพำร์ทเม้นต์ ชลบรีุ
ประกำยเพร็ช อพำร์ทเม้นต ชลบรีุ
บบี ีแมนชัน่ ต ำบล หนองขำม ชลบรีุ
ศรีรำชำโกลเด้นแลนด์ (หมู่บ้ำนธำรดำรำ) ชลบรีุ
อยู่สบำย อพำร์ทเม้นต์ ชลบรีุ
พีรพฒัน์ อพำร์ทเม้นต์ ชลบรีุ
เดอะเบสส์เน็ต ร้ำนเกมส์ และห้องพกั บำงแสน ชลบรีุ
แหม่ม มินิมำร์ท อ.ปลวกแดง ระยอง
Cake Net อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
กมลกิจ กำรเกษตร ระยอง
Wishes Net อ.ปลวกแดง ระยอง
The Room Apartment ชลบรีุ
Cen Suite Service Apartment ชลบรีุ
Sunshine Service Apartment ชลบรีุ
Siam Ocean View เมื่องพทัยำ ชลบรีุ

MM Mansion อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ

หมู่บา้น, อพารท์เมน้ต,์ โรงแรม
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โรงเรียนบริษัทไทยกสกิรสงเครำะห์ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
โรงเรียนบ้ำนบอ่วิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
โรงเรียนวดัพระประทำนพร อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
กองสำธำรณะสขุและสิง่แวดล้อม เทศบำลต ำบลแหลมฉบงั
กองทนุหมู่บ้ำนเอวจระเข้ อ.เมือง จ.ชลบรีุ
โรงเรียนวดัรังษีสทุธำวำส อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
โรงเรียนห้วยกลุม่ (ประสำนรำษฏร์วิทยำ) อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
สหกรณ์กำรเกษตรบำงละมงุ จ ำกดั อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ
โรงเรียนบ้ำนเขำหิน ต.บอ่วิน อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
อบต.บำงพระ จ.ชลบรีุ
โรงเรียนสำธิตอดุมศกึษำพทัยำ จ.ชลบรีุ
วิทยำลยักำรอำชีพโพธ์ิทอง
วิทยำลยัเทคนิคสงิห์บรีุแห่งที /2
วิทยำลยัเทคนิคมวกเหลก็ จ.สระบรีุ
วิทยำลยัอำชีวะสระบรีุ
วิทยำลยัเทคนิคท่ำหลวงปนูซิเมนต์ไทยอนสุรณ์ จ.สระบรีุ

กลุ่มโรงเรียน หน่วยงานขา้ราชการ
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งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยัดว้ย
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด

ผา่นระบบสายใยแกว้น าแสง
ณ เทศบาลเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

บริษทั ว๊าว อินเทลิเจนทเ์น็ตเวิร์ค โซลูชัน่



ระบบกลอ้งฯ IP ผา่นเครือข่ายใยแกว้น าแสง

Advanced IP-video networks
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Video Over IP Network Solution



Video Over IP Network Solution



ต าแหน่งการติดตั้งกลอ้งฯ จ านวน 64 จุด

รายละเอียดดงัน้ี
1. กลอ้งฯ ชนิด Fix Lens จ านวน 54 จุด
2. กลอ้งฯ ชนิด Speed Dome จ านวน 10 จุด

ครอบครุมตั้งแต่ สนง.เทศบาล - หนา้ท่อน -
บ่อพดุ - หาดเฉวง - หาดละไม
โดยมีกลอ้งทุกๆ ระยะ ตามจุดท่ีมีความส าคญั
และสามารถควบคุมกลอ้งฯ ไดจ้าก
สนง.เทศบาลเอง และ สภ.ใกลเ้คียง



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

มุมมองกลอ้งฯ

บริเวณ สามแยกถนนสนามบิน



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

บริเวณ ทางออกสนามบิน



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

บริเวณ สามแยกถนนสนามบิน



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

บริเวณ ถนนคนเดินบา้นบ่อผดุ



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

มุมมองกลอ้งฯ

บริเวณ วดัพระใหญ่



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

บริเวณ ถนนทอ้งทราย



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

มุมมองกลอ้งฯ

บริเวณ สามแยกพรุเฉวง



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

บริเวณ ทางเขา้สวนผเีส้ือ



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

มุมมองกลอ้งฯ

บริเวณ ชายหาดละไม



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

มุมมองกลอ้งฯ

บริเวณ หนา้โรงเรียนบา้นบ่อผดุ



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

บริเวณ บา้นหาดงาม



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

บริเวณ ทางออกสนามบิน



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

บริเวณ แยกบา้นสวนทุเรียน



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

ตูค้วบคุม ตามจุดต่างๆ



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

Monitor 16 CH.



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

Rack server



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

Software  Control



การติดตั้งกลอ้งฯ
เทศบาลเมืองเกาะสมุย

การออกแบบ Fiber Core



Optelecom-nkf Inc.

 Established in 1981

 150 employees

 Global Sales & Support:

 The Netherlands (head office), UK, France, Spain, 

Singapore and USA

Core Activity ; 

Development, production and sales of high-grade Video network equipment and software



Projects References

2010 : South Calorina, USA
Traffic Monitoring for Highway

2009 : Port Authority of Thailand
Port Surveillance and 
monitoring

2008 : Beijing Metro Line, China
Olympic 2008

2009 : Palm Tree , Dubai
City surveillance and monitoring



การบ ารุงรักษาและบริการหลงัการขาย

ตรวจเช็คการท างานและท าความสะอาดกล้องฯ
บริเวณริมหาดสมหิลา เทศบาลนครสงขลา

ตรวจเช็คการท างานและท าความสะอาดกล้องฯ
บริเวณริมหาดชลาทัศน์ เทศบาลนครสงขลา

ตรวจเช็คการท างานและท าความสะอาดกล้องฯ

ตรวจเช็คการท างานและท าความสะอาดกล้องฯ



ภาพตวัอยา่งผลงานจากลูกคา้หลายๆรายท่ีใหก้ารไวว้างใจ



ภาพตวัอยา่งผลงานจากลูกคา้หลายๆรายท่ีใหก้ารไวว้างใจ



ภาพตวัอยา่งผลงานจากลูกคา้หลายๆรายท่ีใหก้ารไวว้างใจ



ภาพตวัอยา่งผลงานจากลูกคา้หลายๆรายท่ีใหก้ารไวว้างใจ



Thank you to all

บริษทั วา๊ว อินเทลิเจนทเ์น็ตเวิร์ค โซลูชัน่


