UV

Wise

ระบบตรวจตราใต ้ท ้องรถ
และอ่านเลขทะเบียนรถ

ระบบอ่านเลขทะเบียนรถ

มัน
่ ใจในการรักษาความปลอดภัยด ้วยระบบ PPA UV และ PPA Wise นวัตกรรมสําหรับการตรวจสอบยานพาหนะ ทัง้ ใต ้ท ้อง
รถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หลากหลายประเภท ทัว่ โลก สี ยีห
่ ้อ รุน
่ และปี ผลิต

Auto Alert ตําแหน่งทีม
่ โี อกาสเป็ นวัตถุแปลกปลอมสูง

อ่านหมายเลขทะเบียนรถยนต์อต
ั โนมัต ิ

ตรวจใต้ทอ
้ งรถ

Auto Alert ตําแหน่งทีม
่ โี อกาสเป็ นวัตถุแปลกปลอมสูงรวมทัง้ Car Bomb
รองรับการติดตัง้ ทัง้ แบบ Mobile เคลือ
่ นย ้ายได ้ภายหลัง ติดตัง้ เสร็จภายใน 30
้ ถนน โดยการฝั งเรียบกับพืน
นาที และแบบไม่มส
ี งิ่ กีดขวางบนพืน
้ ถนน

ตรวจเลขทะเบียนรถ

อุปกรณ์ถา่ ยภาพใต ้ท ้องรถยนต์

่ จังหวัด
แม่นยําทุกสภาพแสง ทุกสภาพป้ าย โดยมีความแม่นยําถึง 95.5% และชือ
แม่นยําถึง 94% จากการใช ้งานจริงทีม
่ ท
ี งั ้ ป้ ายทะเบียนถลอก มีสงิ่ สกปรก ทัง้
กลางวันและกลางคืน ฯลฯ
รองรับป้ ายทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถทหาร รถตํารวจ รถสถานทูต รถ
มาเลเซีย และรถหลากหลายประเทศทัว่ โลก
Black List Alert แจ ้งเตือน รปภ. ทันทีทพ
ี่ บรถต ้องสงสัย
ค้นหาได้รวดเร็วด ้วยปุ่ ม Search เลขทะเบียน

อืน
่ ๆ

พูดข้อความใดๆได้โดยไม่ตอ
้ งบ ันทึกเสียง เช่น อ่านข ้อหารถยนต์ต ้องสงสัย,
่ เจ ้าของรถสมาชิก
กล่าวต ้อนรับและพูดชือ
ค้นหาภาพรถได ้อย่างรวดเร็วด ้วย หมายเลขทะเบียน
Command Center แสดงข ้อมูลรถยนต์จากทุกช่องทางแบบ Real Time
วิเคราะห์ประเภทการจดทะเบียนรถยนต์
ตรวจจับความเร็วรถยนต์และรถจักรยานยนต์
วิเคราะห์ส ี รุน
่ และยีห
่ ้อรถยนต์
ภาพเปรียบเทียบการผ่านเข ้าออกครัง้ ล่าสุดกับภาพปั จจุบน
ั

แจ ้งเตือนรถยนต์ Black List

เหรียญเงิน
คอมพิวเตอร์โอลิมปิ กนานาชาติ

OUR CUSTOMERS
กลุม
่ ราชการ
สําน ักงานตํารวจแห่งชาติ
ให ้ความไว ้วางใจติดตัง้ PPA Wise เพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งรวมกว่า 400
ช่องทางทัว่ ประเทศ รวมทัง้ รักษาความปลอดภัยทีป
่ ระตูทางเข ้าสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ

ป้ ายทะเบียนรถรุน
่ ใหม่

กองบ ัญชาการกองท ัพเรือ
ให ้ความไว ้วางใจติดตัง้ PPA UV รุน
่ สูงสุดในการรักษาความปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย
ให ้ความไว ้วางใจติดตัง้ PPA Wise ทีจ
่ ด
ุ ผ่อนผันตามแนวชายแดนทัว่
ประเทศ เพือ
่ ป้ องกันการขโมยรถยนต์ไปขายต่างประเทศ

ป้ ายทะเบียนรถจักรยานยนต์

กรมศุลกากร
ให ้ความไว ้วางใจติดตัง้ PPA Wise รุน
่ สูงสุด ทีด
่ า่ นศุลกากรตามแนว
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
กระทรวงกลาโหม
ให ้ความไว ้วางใจติดตัง้ PPA Wise รุน
่ สูงสุด ในการรักษาความ
ปลอดภัย

ป้ ายทะเบียนรถมาเลเซีย

กองบ ัญชาการกองท ัพไทย
ให ้ความไว ้วางใจติดตัง้ PPA Wise รุน
่ สูงสุด ในการรักษาความ
ปลอดภัย
หน่วยงานทีส
่ ําค ัญแห่งอืน
่
กรมทางหลวง, กรมการขนส่งทางบก, สํานักกษาปณ์, กรมธนารักษ์,
ท่าเรือคลองเตย, ท่าเรือลาดกระบัง, ท่าเรือแหลมฉบัง, นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด, ด่านตรวจคนเข ้าเมือง จ.ภูเก็ต ฯลฯ
กลุม
่ เอกชน
บริษ ัท ปตท. จําก ัด (มหาชน)
ให ้ความไว ้วางใจติดตัง้ PPA Wise ทีป
่ ระตูเข ้าออกสํานักงานใหญ่ทก
ุ
ช่องทาง
บริษ ัท สห ัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จําก ัด (มหาชน)
ให ้ความไว ้วางใจติดตัง้ PPA Wise ทีป
่ ระตูเข ้าออกสวนอุตสาหกรรม
ชลบุรท
ี ก
ุ ช่องทาง
หน่วยงานทีส
่ ําค ัญแห่งอืน
่
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยบูรพา,
บริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จํากัด, หมูบ
่ ้านแสนสิร ิ ฯลฯ

ป้ ายทะเบียนรถทหาร

ป้ ายทีต
่ วั อักษรถลอก
ป้ ายทะเบียนรถบรรทุก

ความเร็วรถยนต์ 120 กม./ชม.

กลุม
่ ต่างประเทศ
ประเทศสิงคโปร์
กระทรวงมหาดไทย ประเทศสิงคโปร์ และหน่วยงานสําคัญอืน
่ ๆอีก
กว่า 20 แห่ง ให ้ความไว ้วางใจติดตัง้ PPA Wise
ประเทศอืน
่ ๆ
ประเทศญีป
่ น,
ุ่ ประเทศบรูไน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ระบบเมือ
่ ติดตัง้ สมบูรณ์

DETECTOR
Detector คือ เครือ
่ งตรวจสอบใต ้ท ้องรถยนต์ และ/หรือ อ่านหมายเลขทะเบียน
รถยนต์ ประกอบด ้วยซอฟต์แวร์อจ
ั ฉริยะประมวลผลการทํางานหลัก อุปกรณ์
ถ่ายภาพใต ้ท ้องรถ(เฉพาะรุน
่ ) กล ้องถ่ายป้ ายทะเบียน ไฟส่องป้ ายทะเบียน
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ, มีระบบ Real Time Synchronize ฐานข ้อมูลระหว่างกัน,
Detector เพียง 1 ชุดสามารถทํางานได ้อย่างสมบูรณ์ และสามารถเพิม
่ Additional
Lane, Command Center หรือ Option อืน
่ ๆได ้

PPA UV Auto Alert

PPA UV Basic

แสดงภาพใต ้ท ้องรถ และ Auto
Alert แนะนําตําแหน่งทีม
่ โี อกาสเป็ น
วัตถุแปลกปลอมสูง
่ จังหวัด
อ่านเลขทะเบียนและชือ
รองรับรถสถานฑูต รถตํารวจ รถ
ทหาร รถมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ใน
ขณะเดียวกัน
PPA Wise Intertype

แสดงภาพใต้ทอ
้ งรถ
่ จังหวัด
อ่านเลขทะเบียนและชือ

PPA Wise City

่ จ ังหว ัด
่ จังหวัด
อ่านเลขทะเบียนและชือ
อ่านเลขทะเบียนและชือ
รองรับรถสถานฑูต รถตํารวจ รถ
ตรวจสอบประเภทจดทะเบียน
ทหาร รถมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ใน รถยนต์
รองรับความเร็วรถยนต์ 120 กม./ชม.
ขณะเดียวกัน
รองรับรถจ ักรยานยนต์
ตรวจสอบประเภทจดทะเบียนรถยนต์
รองรับความเร็วรถยนต์ 120 กม./ชม.

PPA Wise Basic
อ่านเลขทะเบียน
รองรับความเร็วรถยนต์ 120 กม./ชม.
Drop Wise Basic
อ่านเลขทะเบียน ความถูกต ้อง 90%
(ตํา่ กว่ายีห
่ ้อ PPA)
รองรับความเร็วรถยนต์ 30 กม./ชม.
* Drop คือ sub brand ทีม
่ รี าคาและ
คุณภาพตํ่ากว่า brand PPA สามารถ
Upgrade Software เป็ น PPA ได ้ภายหลัง

ADDITIONAL LANE
เป็ นการเพิม
่ ความสามารถให ้ Detector รองรับช่อ งทางเพิม
่ ขึน
้ จาก 1 ช่อ งทางเป็ น 2 ช่อ งทาง อุปกรณ์ แ ละ Software
เหมือน Detector อีก 1 ชุด ยกเว ้นคอมพิวเตอร์ซงึ่ ใช ้เครือ
่ งเดียวกับ Detector แต่ upgrade ให ้ประสิทธิภาพสูงขึน
้ มีรุ่น
ต่างๆเหมือน Detector แต่ไม่มรี น
ุ่ ทีถ
่ า่ ยภาพใต ้ท ้องรถ
้ พร ้อม
Note: 1) ใช ้ Additional Lane รุ่นทีไ่ ม่ถ่ายภาพใต ้ท ้องรถคู่กับ Detector ทีถ
่ า่ ยภาพใต ้ท ้องรถได ้ 2) จะต ้องสั่งซือ
กับ Detector เท่านัน
้ , 3) หากต ้องการเพิม
่ Additional Lane มากกว่า 1 ชุดกรุณาติดต่อบริษัทฯ

COMMAND CENTER
Command Center เป็ นฐานข ้อมูลรวมของทุก ช่อ งทางในระบบ เพิม
่ ความสะดวกในการดู
ข ้อมูล จากห ้องควบคุม ระยะไกล และจํ าเป็ นสํ าหรับ ระบบขนาด 5 ช่อ งทางขึ้น ไป หรือ
องค์กรทีม
่ ห
ี ลายสาขาโดยติดตัง้ Command Center ทีแ
่ ต่ละสาขาและทีส
่ ํานักงานใหญ่ ซึง่
่ มต่อกันผ่านระบบ Network
เชือ

OPTION

TALK

SENSOR BAR

DRIVER CAMERA

กล่าวต ้อนรับสมาชิก หรือแจ ้งเตือน
รถยนต์ต ้องสงสัย เป็ นเสียงพูด
แก ้ไข Script ได ้โดยไม่ต ้อง
บันทึกเสียงใหม่
รองรับ Detector, Command
Center และ Viewer (Additional
Lane ใช ้ร่วมกับ Detector ฟรี)

เพิม
่ ความสามารถให ้ระบบสามารถจับ
ภาพรถทีไ่ ม่มป
ี ้ ายทะเบียนได ้ (หรือป้ าย
ทะเบียนทีส
่ ภาพไม่ดม
ี ากๆ)
จะจับวัตถุชนิดอืน
่ ทัง้ หมดด ้วย
ติดตัง้ กลางช่องทางให ้รถยนต์ข ้าม
ขนาด 2 cm x 30 cm x 8 cm

กล ้องและอุปกรณ์สําหรับบันทึกภาพผู ้
ขับขีด
่ ้านกระจกข ้าง
ผู ้ขับขีต
่ ้องลงกระจกลงเพือ
่
บันทึกภาพอัตโนมัตก
ิ อ
่ นถึงจุดตรวจ
ประมาณ 1-20 เมตรตามลักษณะการใช ้
งาน

ป้ายลดกระจก
เพือ
่ ความชัดเจนในการถ่ายภาพผู ้ขับขี่

BARRIER
่ มต่อ
ชุดไม ้กัน
้ พร ้อมอุปกรณ์เชือ
เปิ ดไม ้กัน
้ อัตโนมัตส
ิ ําหรับสมาชิก
ปิ ดไม ้กัน
้ อัตโนมัตเิ มือ
่ รถผ่านไป
เจ ้าหน ้าทีก
่ ดปุ่ มเปิ ดปิ ดไม ้กัน
้
สําหรับรถยนต์ทท
ี่ ้องสูงกว่า 50 ซม.

CAR COLOR/MAKE วิเคราะห์ส ี
ยีห
่ ้อ ของรถยนต์
CAR MODEL วิเคราะห์รน
ุ่ และปี
ผลิต ของรถยนต์
API หรือ SDK รองรับการพัฒนา
ระบบเพิม
่ เติมโดยลูกค ้า และรองรับการ
่ มต่อกับระบบอืน
เชือ
่

Distributed by
http://www.ppainnovation.com
โทร. 08-9321-2777, เบอร์สํารอง 0-2077-2891
บริษั ท พีพ ีเอ อินโนเวชั่น จํ ากัด เป็ นเลิศ ในด ้านการวิจัย และพัฒ นานวัต กรรม
่
ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก่อตัง้ เมือ
่ พ.ศ. 2546 ปั จจุบน
ั พีพเี อ อินโนเวชัน
่ ถือจากผู ้ใช ้บริการทัง้ ในกลุม
ได ้รับความเชือ
่ ราชการ เอกชน ต่างประเทศ, รางวัล
จากการประกวด, ผู ้สื่อ ข่าว และได ้รับ การส่ง เสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เรามุง
่ มน
่ ั คิดค้นนว ัตกรรมเพือ
่ พ ัฒนาส ังคมไทยและส ังคมโลก
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