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My.Cat.Com 
ประตูบานแรกสูข่อ้มูลดิจติอลของคุณ 

 

My.Cat.Com ประตูบำนแรกสู่ขอ้มลูดิจิตอลของคุณ เป็นแพลตฟอรม์รูปแบบเว็บไซต ์ (Web 

Based Application) ส ำหรบัเจำ้ของเครื่องจกัร ซึง่สำมำรถเริ่มตน้ใชง้ำนไดไ้มว่่ำท่ำนจะเชื่อมต่อเครื่องจกัร

ดว้ยอปุกรณเ์ทเลแมตกิส ์(Telematics Device) หรอืไมก่ต็ำม 

My.Cat.Com ไม่ใช่โซลูช ัน่ดำ้นขอ้มูลเทเลแมติกส ์แต่เป็นศูนยก์ลำงของขอ้มลูและกำรใชง้ำน

ออนไลน์ ซึ่งมีกำรรวบรวมขอ้มูลเครื่องจกัรและขอ้มูลลูกคำ้ท ั้งหมด อีกท ัง้ขอ้มูลเทเลแมติกสไ์วใ้น

เวบ็ไซตเ์ดยีว ดว้ยกำรเขำ้ใชง้ำนเพยีงไมก่ี่คลกิ ไดท้กุทีท่กุเวลำ 
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ขอ้มูลใดบา้งที่ปรากฏอยู่บน 

My.Cat.Com 
ผูใ้ชง้ำน My.Cat.Com สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูต่ำงๆ อำทิ 

+ ค ำส ัง่งำน 

+ รำยกำรอะไหล ่และรำยกำรส ัง่ซื้อ 

+ จดหมำยขำ่วดำ้นควำมปลอดภยั 

+ เอกสำรกำรเช่ำเครื่องจกัร 

+ ขอ้มลูดำ้นกำรรบัประกนั 

+ คู่มอืกำรใชง้ำน และบ ำรุงรกัษำ 

+ กำรแจง้เตอืนและก ำหนดกำรดำ้นกำรบ ำรุงรกัษำ 

+ ผลกำรตรวจสภำพเครื่องจกัร 

+ ผลวเิครำะหต์วัอย่ำงน ำ้มนั (S·O·SSM) 

เขำ้ถงึขอ้มลูเครื่องจกัรดว้ย My.Cat.Com กบัอุปกรณ์เทเลแมตกิส ์

เมื่อติดตัง้อุปกรณ์พรอ้มท ัง้ลงทะเบยีน เพื่อง่ำยต่อกำรเขำ้ถงึขอ้มูลส ำคญัของเครื่องจกัร อำท ิ

ต ำแหน่ง มเิตอรเ์วลำ รหสัควำมผดิปกต ิช ัว่โมงกำรใชง้ำนและเชื้อเพลงิในกำรท ำงำน/เดินเครื่องเปล่ำ ซึ่ง

จะอพัเดทสม ำ่เสมอในทกุๆ วนั 
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ระบบ Cat® Product Link™ 

ระบบ Cat® Product Link™ คือระบบติดตำมเครื่องจกัรระยะไกลเพื่อกำรบริหำรจดักำร

เครื่องจกัรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยสำมำรถใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัต ำแหน่ง กำรใชง้ำนพื้นฐำน 

รวมถึงขอ้มูลเหตุกำรณ์และกำรวินิจฉยัควำมผิดปกติบนเครื่องจกัร จำกกำรเชื่อมโยงขอ้มูลกบัหน่วย

ควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Control Module; ECM) อื่นๆ 

เป็นอปุกรณเ์ทเลแมตกิสท์ีต่ดิต ัง้อยู่บนเครื่องจกัร เพื่อใชใ้นกำรติดตำม รวบรวม และส่งขอ้มลู

ต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรบริหำรจดักำรเครื่องจกัรใหง้่ำยขึ้น โดยจะท ำกำรส่งต่อขอ้มูลผ่ำนทำง

เครอืขำ่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที่เซลลูลำร ์จีเอสเอ็ม (Cellular GSM) และเมือ่ท ำกำรลงทะเบยีนอุปกรณ์ฯ เพื่อ

ใชง้ำนผ่ำนทำงโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บไซต ์อำทิ วิช ัน่ลิงก ์ (VisionLink®) มำยดอตแคตดอตคอม 

(My.Cat.Com; MCC) จะท ำใหส้ำมำรถดูขอ้มลูสถำนะและสภำพของเครื่องจกัรไดอ้ย่ำงง่ำยดำย และน ำ

ขอ้มลูดงักลำ่วไปใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรเครื่องจกัรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึ้น 

 

กำรท ำงำนของระบบ Cat® Product Link™ 
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การเขา้ใชง้านเว็บไซต ์

(1) เปิดโปรแกรมเวบ็เบรำวเ์ซอรส์  ำหรบัเขำ้ดูเวบ็ไซตบ์นอนิเตอรเ์น็ต 

      

(2) พมิพ ์my.cat.com ลงในช่องกรอก URL (Address Bar) 

แลว้กดปุ่ม  Enter 

(3) จะเขำ้สู่เวบ็ไซต ์My.Cat.Com และพรอ้มทีจ่ะลงชื่อเขำ้ใชง้ำน 
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การลงช่ือเขา้ใชง้าน (Sign In) 

(1) กรอกบญัชชีื่อผูใ้ช ้

(2) กรอกรหสัผ่ำน 

(3) คลกิปุ่ ม "ลงชื่อเขำ้ใช"้ (Sign In) 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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การกูค้นืบญัชี กรณีลมืช่ือผูใ้ช ้(Forgot Username) 

(1) คลกิ "ลมืชื่อผูใ้ช"้ (Forgot Username) 

จะปรำกฏหนำ้ต่ำงเพือ่กรอกทีอ่ยู่อเีมลในกำรส่งขอ้มลูบญัชีชื่อผูใ้ช ้

(2) กรอกทีอ่ยู่อเีมลทีไ่ดม้กีำรลงทะเบยีนไว ้

(3) คลกิปุ่ ม "ส่ง" (Submit) ระบบฯ จะส่งอเีมลเพือ่แจง้บญัชีชื่อผูใ้ชไ้ปยงัอเีมลตำมทีไ่ดก้รอกไวใ้นข ัน้ตอนที ่(2) 

(4) ท ำกำรเชก็อีเมลทีส่่งมำจำกระบบฯ ซึง่ภำยในอเีมลจะแจง้บญัชีชื่อผูใ้ชไ้ว ้

 

 

 

(1) (2) 

(3) 
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การกูค้นืบญัชี กรณีลมืรหสัผ่าน (Forgot Password) 

(1) คลกิ "ลมืรหสัผ่ำน" (Forgot Password) จะปรำกฏหนำ้ต่ำงเพือ่กรอกบญัชีชื่อผูใ้ช ้

(2) กรอกบญัชชีื่อผูใ้ช ้

(3) คลกิปุ่ ม "Next" 

(4) เลอืกวธิกีำรกูค้ืนรหสัผ่ำน ไดแ้ก่ 

 "Text Code to Personal Mobile" 

เป็นกำรส่งโคด้ยนืยนัตวัตนไปยงัเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ไดม้กีำรลงทะเบยีนไวผ้่ำนทำง SMS 

 "Send Code to Business Email" 

เป็นกำรส่งโคด้ยนืยนัตวัตนไปยงัอเีมลที่ไดม้กีำรลงทะเบยีนไว ้

 "Answer Challenge Questions" 

เป็นกำรยนืยนัตวัตนโดยกำรตอบค ำถำมเฉพำะของผูใ้ช ้(กรณีมกีำรตัง้ค่ำไว)้ 

 "Cancel" เพือ่ยกเลกิ 

(5) ท ำตำมข ัน้ตอนที่ปรำกฏบนหนำ้จอฯ หลงัจำกที่ด  ำเนินกำรยนืยนัตวัตนส ำเรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะเขำ้สู่หนำ้ต่ำงเพือ่ท  ำกำร

ตัง้รหสัผ่ำนใหม่ 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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หนา้จอฯ และการใชง้านเบื้องตน้ (Page Navigation) 

 

รูปแบบของ My.Cat.Com โดยท ัว่ไปจะประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกัๆ บนหนำ้จอฯ ไดแ้ก่ 

 แถบเมนูหลกั (Menu Bar) 

อยู่บรเิวณดำ้นบนของหนำ้จอฯ มไีวส้  ำหรบัเลอืกใชเ้มนูต่ำงๆ ตำมขอ้มลูทีต่อ้งกำรจะเรยีกดู 

 รำยกำรเมนูย่อย (Drop Down Menu List) 

จะแสดงเมื่อน ำเคอรเ์ซอร ์(เมำส)์ มำวำงบนเมนูหลกั และสำมำรถคลกิเลือกใชเ้มนูย่อยต่ำงๆ ตำมขอ้มูลที่

ตอ้งกำรจะเรยีกดู 

 พื้นทีแ่สดงขอ้มลู (Data Display Area) 

เป็นพื้นทีม่ไีวส้  ำหรบัแสดงขอ้มลูตำมเมนูย่อยทีไ่ดเ้ลอืกไว ้

 ไอคอนผูใ้ช ้(User Icon) 

อยู่บรเิวณมมุขวำบนของหนำ้จอฯ มไีวส้  ำหรบัจดักำรเกี่ยวกบัผูใ้ช ้

 

แถบเมนูหลกั 

รายการเมนูย่อย 

พื้นที่แสดงขอ้มูล 

ช่องคน้หาเครื่องจกัร ไอคอนผูใ้ช ้
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บญัชี และการตัง้ค่า (Account & Settings) 

 

กำรตัง้ค่ำเกี่ยวกบับญัชีผูใ้ช ้สำมำรถเขำ้ไดท้ี่ ไอคอนผูใ้ช ้ (User Icon) > บญัชีและกำรตัง้ค่ำ (Account & Settings) เพื่อต ัง้

ค่ำกำรในใชง้ำนของบญัช ีโดยภำยในเมนูจะแบง่ย่อยออกอกี 5 เมนูย่อย ไดแ้ก่ 

(1) โปรไฟล ์(Profile) 

ส ำหรบัต ัง้ค่ำรำยละเอียดบญัช ีไดแ้ก่ ชื่อ-นำมสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล ฯลฯ เพือ่ใชใ้นกำรกูค้ืนบญัช ีขอ้มลูตดิต่อ

ส ำหรบัผูแ้ทนจ ำหน่ำยเพือ่ใหบ้ริกำร รวมถงึขอ้มลูบญัชน้ีีจะน ำไปกรอกลงในฟอรม์ออนไลนโ์ดยอตัโนมตัเิมือ่มกีำรท ำ

รำยกำรเพือ่ใหส้ะดวกรวดเรว็ยิง่ขึ้น 
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(2) ความปลอดภยั (Security) 

ส ำหรบัต ัง้ค่ำรหสัผ่ำน 

(3) บญัชีตวัแทนจ าหน่าย (Dealer Accounts) 

ส ำหรบัท ำรำยกำรของตวัแทนจ ำหน่ำย 

(4) การตัง้ค่า (Settings) 

ส ำหรบัต ัง้ค่ำท ัว่ไป เช่น เปลีย่นแปลงหนำ้หลกั ต ัง้ค่ำภำษำ และระบบหน่วยวดั เป็นตน้ 

 

(5) การแจง้เตอืน (Notifications) 

ส ำหรบัต ัง้ค่ำกำรเลอืกรบักำรแจง้เตอืน รำยงำน ขอ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆ โดยประกอบไปดว้ย 
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5.1 การแจง้เตอืนการบ ารุงรกัษา 

ตัง้ค่ำเพือ่รบัอเีมลแจง้เตอืน เมือ่รอบของกำรบรกิำรบ ำรุงรกัษำตำมก ำหนดนัน้ ตรงตำมเงือ่นไขกำรแจง้เตอืนทีไ่ด ้

ต ัง้ค่ำไว ้ซึง่สำมำรถตัง้ค่ำกำรแจง้เตอืนกำรบ ำรุงรกัษำไดด้งัน้ี 

 

5.1.1 ก ำหนดใหม้กีำรแจง้เตอืนเมือ่ใด (ใกลถ้งึก ำหนด หรอืเมือ่ถงึ หรือเมือ่เกนิก ำหนด หรอืปิดกำรแจง้เตอืน) 

5.1.2 ระบอุเีมลทีจ่ะรบัอเีมลแจง้เตอืน 

5.1.3 ก ำหนดเครื่องจกัรทีจ่ะใหม้กีำรแจง้เตอืน (เลอืกท ัง้หมด หรอืระบุเฉพำะเครื่องจกัรทีเ่ลอืก) 

  

(1) 

(2) 

(3) 
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5.2 การแจง้เตอืนงาน 

ตัง้ค่ำเพือ่รบัอเีมลแจง้เตอืน เมือ่มกีำรระบกุำรเสรจ็สิ้นของงำน ในส่วนของ "งำน" (Task) ซึง่แบง่เป็น 

5.2.1 ส่งอเีมลแจง้เตอืน เมือ่คุณเอง เป็นผูก้ดเสรจ็สิ้นงำน ส ำหรบังำนทีคุ่ณเป็นผูส้รำ้ง หรอืเป็นผูร้บัมอบหมำย 

5.2.2 ส่งอเีมลแจง้เตอืน เมือ่ผูอ้ื่น เป็นผูก้ดเสรจ็สิ้นงำน ส ำหรบังำนทีคุ่ณเป็นผูส้รำ้ง หรอืเป็นผูร้บัมอบหมำย 

5.2 รายงานเปรยีบเทยีบกลุ่มเครื่องจกัร 

ตัง้ค่ำเพือ่รบัอเีมลแจง้เตอืน เมือ่ระบบมกีำรสรำ้งรำยงำนเปรยีบเทยีบกำรใชง้ำนของกลุม่เครื่องจกัร (รำยเดอืน) 
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หนา้หลกั (Overview) 

ในหนำ้หลกั จะเป็นหนำ้ที่แสดงถึงภำพรวม และสถำนะโดยสรุปอย่ำงคร่ำวของเครื่องจกัรท ัง้หมด ซึ่งจะแบ่งหวัขอ้ต่ำงๆ 

ออกเป็นแต่ละช่อง เรยีกว่ำ วติเจต็ (Widget) ซึง่วติเจต็ต่ำงๆ มดีงัน้ี 

(1) การบ ารุงรกัษา (Maintenance) 

สรุปภำพรวมของก ำหนดกำร และประเภทของงำนบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัร 

(2) ความสมบูรณ์ของอปุกรณ์ (Health) 

สรุปภำพรวมของสภำพเครื่องจกัร ตำมผลวเิครำะหข์องเหลว กำรตรวจสภำพ และรหสัควำมผดิปกติ 

(3) งาน (Tasks) 

รำยกำรของบนัทกึทีไ่ดม้กีำรสรำ้งไว ้

(4) สรุปการสมคัรรบัขอ้มูล (Subscription Summary) 

สรุปสถำนะกำรเชื่อมต่อของเครื่องจกัรตำมแพก็เกจกำรรำยงำนขอ้มลูที่ลงทะเบยีนแยกตำมประเภทต่ำงๆ 

(5) การด าเนินการ (Operations) 

สรุปรำยกำรของประวตังิำนบรกิำรต่ำงๆ 

(6) ขอ้ตกลงมลูค่าของลูกคา้ (Customer Value Agreements) 

สรุปรำยกำรของสญัญำขอ้ตกลงต่ำงๆ 

(7) ลงิกด่์วน (Quick Links) 

รำยกำรของลงิกเ์พือ่เขำ้เวบ็ไซตอ์ื่นๆ ของแคทเธอรพ์ลิลำร ์

  



 

- 14 - 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 



 

- 15 - 

เมนู ทรพัยส์นิ (Assets Menu) 

ภำยในเมนูทรพัยส์นิ จะเป็นเมนูเพือ่เรยีกดูขอ้มลูเกี่ยวกบัเครื่องจกัร ซึง่จะแบง่ย่อยเมนูออกเป็น 7 เมนูย่อย ไดแ้ก่ 

 

(1) รายการ (List) 

เมนูย่อยแสดงมเิตอรเ์วลำ ต ำแหน่ง และสถำนะโดยรวมของเครื่องจกัร 

(2) ความสมบูรณ์ของอปุกรณ์ (Health) 

เมนูย่อยแสดงสภำพของเครื่องจกัร จำกผลกำรวเิครำะหข์องเหลว กำรตรวจสภำพ และรหสัควำมผดิปกติ 

(3) การบ ารุงรกัษา (Maintenance) 

เมนูย่อยแสดง และจดักำรรอบกำรบ ำรุงรกัษำของเครื่องจกัร 

(4) การใชป้ระโยชน์ (Utilization) 

เมนูย่อยแสดงจ ำนวนช ัว่โมงกำรท ำงำน และปริมำณเชื้อเพลงิทีใ่ชข้องกลุม่เครื่องจกัร 

(5) ขอ้ตกลง (Agreements) 

เมนูย่อยแสดงสถำนะของสญัญำบรกิำร และกำรรบัประกนัต่ำงๆ 

(6) ควิอารโ์คด้ (QR Code) 

เมนูย่อยส ำหรบัสรำ้งคิวอำรโ์คด้ ซึง่จะระบขุอ้มลูต่ำงๆ ของเครื่องจกัรไวภ้ำยในคิวอำรโ์คด้ 

(7) ชดุเครื่องมือ (Toolbox) 

เมนูย่อยของเครื่องมอื หรอืขอ้มลูอื่นๆ เช่น คู่มอืกำรใชง้ำนและบ ำรุงรกัษำ เอกสำรงำนบริกำร (SIS) ขอ้มลูดำ้นกำร

ปลอ่ยไอเสยี 
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ทรพัยส์นิ (Assets) | รายการ (List) 

  

ช่องส ำหรบัคน้หำ 

สำมำรถกรอกเป็นเบอร ์ซเีรียล หรือรุ่นไดต้ำมตอ้งกำร 

คลกิเพือ่ เพิม่/จดักำร ตวักรองขอ้มลู 

คลกิเพือ่ เพิม่ แกไ้ข ลบ กลุม่เครื่องจกัร 

ปุ่ มส ำหรบั 

เพิม่เครื่องจกัรในรำยกำร 

ไอคอนส ำหรบัดำวนโ์หลดขอ้มลู 

เป็นไฟล ์PDF หรือ MS Excel 

คลกิเพือ่เปลีย่นมมุมองของขอ้มลู 

ช่องกำรด ำเนินกำร 

สำมำรถคลกิเพือ่เลอืกท ำรำยกำรอืน่ๆ เพิม่เตมิได ้

ส ัง่อะไหล ่นดัหมำยงำนบริกำร แกไ้ข/ลบเครื่องจกัร หรือสรำ้งงำน 

ของเครื่องจกัรนัน้ๆ ได ้
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ทรพัยส์นิ (Assets) | การบ ารุงรกัษา (Maintenance)  

  

ช่องกำรด ำเนินกำร 

สำมำรถคลกิเพือ่เลอืกท ำรำยกำรอืน่ๆ เพิม่เตมิได ้

ดูข ัน้ตอนและรำยกำรอะไหล ่นดัหมำยงำนบริกำร จดักำรสถำนะของงำน หรือมอบหมำยงำน 

ของกำรบ ำรุงรกัษำงำนนัน้ๆ ได ้

คลกิเพือ่เปลีย่นมมุมองของขอ้มลู 
เลอืกช่วงวนัทีข่องขอ้มลูทีน่ ำมำแสดง 

คลกิเพือ่เพิม่รำยกำรงำนคงคำ้งอืน่ๆ 
ปุ่ มส ำหรบัต ัง้ค่ำกำรบ ำรุงรกัษำ 

ใหแ้ก่เครื่องจกัรท ัง้หมด 
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ทรพัยส์นิ (Assets) | ความสมบูรณ์ของอปุกรณ์ (Health)  

  

แถบย่อย คลกิเพือ่เรยีกดูขอ้มลูดำ้นสภำพเครื่องจกัร ตำมประเภท 

เลอืกช่วงวนัทีข่องขอ้มลูทีน่ ำมำแสดง 

ในเมนูย่อย "ควำมสมบูรณ์ของอุปกรณ์" จะแสดงสภำพของเครื่องจกัร ซึ่งสำมำรถแยกดูตำมประเภทไดบ้นแถบย่อย แบ่งเป็น 

จำกผลกำรวเิครำะหข์องเหลว (S·O·S
SM

) กำรตรวจสภำพ และเหตกุำรณจ์ำกรหสัควำมผดิปกต ิ

 

โดยที่ช่อง "กำรด ำเนินกำร" จะเปลี่ยนแปลงไปตำมประเภทขอ้มลูที่ก  ำลงัเรียกดูไม่ว่ำจะเป็น กำรสรำ้งงำน ดำวนโ์หลดรำยงำน 

หรอืนดัหมำยงำนบรกิำร เป็นตน้ 
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ทรพัยส์นิ (Assets) | ขอ้ตกลง (Agreements) 

  

คลกิเพือ่ เพิม่/แกไ้ข ตวักรองขอ้มลูเครื่องจกัรทีจ่ะน ำมำแสดง 

แถบย่อย คลกิเพือ่เลอืกประเภทของขอ้ตกลง/สญัญำกำรใหบ้ริกำรต่ำงๆ 
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ทรพัยส์นิ (Assets) | การใชง้าน (Utilization)  

  

แถบย่อย คลกิเพือ่เรยีกดูขอ้มลูตำมประเภททีต่อ้งกำร เช่น ช ัว่โมงกำรท ำงำน หรอืกำรใชเ้ชื้อเพลงิ 

และสำมำรถปรบัเปลีย่นกำรแสดงผลของแผนภมู/ิกรำฟตำมที่สนใจได ้

เลอืกช่วงวนัทีข่องขอ้มลูทีน่ ำมำแสดง 

เคลด็ลบั สำมำรถน ำเมำสว์ำงบนตวักรำฟ เพือ่ดูปรมิำณกรำฟเป็นจ ำนวนตวัเลขได ้
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ทรพัยส์นิ (Assets) | ชดุเครื่องมือ (Toolbox) 

 

ในเมนูย่อย "ชุดเครื่องมอื" จะประกอบดว้ยขอ้มลูอื่นๆ เช่น คู่มอืกำรใชง้ำนและบ ำรุงรกัษำ (OMM) เอกสำรขอ้มลูทำงเทคนิค

และงำนบรกิำร SIS (บรกิำรเสรมิ) ขอ้มลูดำ้นกำรปลอ่ยไอเสยี เป็นตน้ สำมำรถเรยีกดูขอ้มลูไดต้ำมตอ้งกำร 
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เมนู การด าเนินการ (Operations) 

ภำยในเมนูกำรใชง้ำน จะเป็นเมนูเพือ่เรยีกดูขอ้มลูเกี่ยวกบักำรบนัทกึ ประวตั ิและขอ้มลูดำ้นงำนบริกำรของเครื่องจกัร ซึ่งจะ

แบง่ย่อยเมนูออกเป็น 2 เมนูย่อย ไดแ้ก่ 

 

(1) ประวตักิารบรกิาร (Service History) 

เมนูย่อยแสดงบนัทกึ ประวตั ิและขอ้มลูดำ้นงำนบรกิำรของเครื่องจกัร 

(2) ผูต้ดิต่อ (Contacts) 

เมนูย่อยของรำยชื่อผูต้ดิต่อส่วนตวั ท ำหนำ้ทีค่ลำ้ยคลงึกนักบัสมดุโทรศพัท  ์
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การด าเนินการ (Operations) | ประวตังิานบรกิาร (Service History) 

  

ปุ่ มส ำหรบั 

เพิม่รำยกำรของบนัทกึงำนบริกำรดว้ยตนเอง 

เลอืกช่วงวนัทีข่องขอ้มลูทีน่ ำมำแสดง 

รำยกำรของประวตัิดำ้นงำนบริกำรต่ำงๆ หำกมกีำรใชบ้ริกำรกบัทำงผูแ้ทนจ ำหน่ำย เมือ่งำนนัน้ๆ เสร็จสิ้นแลว้ก็จะปรำกฏขึ้นเอง

โดยอตัโนมตั ิ

 

อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่ไม่ไดใ้ชบ้ริกำรกบัทำงตวัแทนจ ำหน่ำย ก็สำมำรถบนัทกึรำยกำรไดด้ว้ยตนเองไดเ้ช่นกนั  ที่ปุ่ ม "บนัทกึกำร

ซ่อมบ ำรุง" 
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การด าเนินการ (Operations) | ผูต้ดิต่อ (Contacts) 

 

ปุ่ มส ำหรบัเพิม่รำยชื่อผูต้ดิต่อ 

เมนูย่อยของรำยชื่อผูต้ดิต่อส่วนตวั ท ำหนำ้ทีค่ลำ้ยคลงึกนักบัสมดุโทรศพัท ์สำมำรถเพิ่มรำยชื่อไดท้ี่ปุ่ ม "เพิ่มผูต้ิดต่อ" และแกไ้ข 

หรอืลบไดท้ีช่่อง "กำรด ำเนินกำร" 
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เมนู กจิกรรมของฉนั (My Activity) 

ภำยในเมนูกจิกรรมของฉนั จะเป็นเมนูเพื่อเรียกดูขอ้มลูเกี่ยวกบังำนส่วนตวั และค ำขอต่ำงๆ ซึ่งจะแบ่งย่อยเมนูออกเป็น 2 

เมนูย่อย ไดแ้ก่ 

 

(1) งาน (Tasks) 

เมนูย่อยแสดง และจดักำรเกี่ยวกบังำนส่วนตวั 

(2) ค าขอ (Requests) 

เมนูย่อยแสดงรำยกำรค ำขอต่ำงๆ ไดแ้ก่ ค ำขอกำรตรวจเชก็หรอืส ัง่ซ่อมเครื่องจกัรกบัตวัแทนจ ำหน่ำยผ่ำนทำงเวบ็ไซต ์

และรำยงำนปญัหำหรอืค ำขอกำรปรบัปรุงโปรแกรมทีส่่งใหท้ำงแคตเธอรพ์ลิลำร ์
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กจิกรรมของฉนั (My Activity) | งาน (Tasks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมของฉนั (My Activity) | ค าขอ (Requests) 

 

ปุ่ มส ำหรบัเพิม่รำยกำรของงำน 

สำมำรถคลกิเลอืกเพือ่กรองรำยกำรของงำนได ้

เมนูย่อยของรำยกำรเกี่ยวกบังำนส่วนตวั สำมำรถเพิม่รำยกำรไดท้ีปุ่่ ม "สรำ้งงำน" และแกไ้ข หรอืลบไดท้ีช่่อง "กำรด ำเนินกำร" 

เมนูย่อยแสดงรำยกำรค ำขอต่ำงๆ ไดแ้ก่ ค ำขอกำรตรวจเช็กหรือส ัง่ซ่อมเครื่องจกัรกบัตวัแทนจ ำหน่ำยผ่ำนทำงเว็บไซต ์และ

รำยงำนปญัหำหรอืค ำขอกำรปรบัปรุงโปรแกรมทีส่่งใหท้ำงแคตเธอรพ์ลิลำร ์
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หนา้รายละเอยีดเครื่องจกัร และการแจง้เตอืน (รายคนั) 

(Asset Details & Alerts – Single Asset) 

 

เมื่อมกีำรคลกิเลอืกเครื่องจกัร จะเขำ้สู่หนำ้รำยละเอียดของเครื่องจกัรแบบรำยคนั โดยจะหนำ้ที่แสดงขอ้มลูต่ำงๆ ซึ่งเป็น

เพยีงของเครื่องจกัรทีเ่ลอืกนัน้ ในส่วนของขอ้มลู นอกจำกขอ้มลูพื้นฐำน และภำพรวมที่แสดงดำ้นบนแลว้ ก็สำมำรถที่จะเลอืกขอ้มลู

ไดต้ำมรำยกำรเมนูย่อยทำงดำ้นซำ้ย ส่วนของพื้นทีแ่สดงขอ้มลูกจ็ะเปลีย่นไปตำมเมนูย่อยทีเ่ลอืก 

  

ขอ้มลูพื้นฐำน และภำพรวมของเครื่องจกัร 

รำยกำรเมนูย่อย 

เพือ่เลอืกดูขอ้มลูในแต่ละดำ้น 
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การขอรบัการบรกิาร (Service Request) 

กำรขอรบับริกำรผ่ำนเวบ็ไซต ์My.Cat.Com ในทนัท ีดว้ยกำรคลกิ "ค ำขอเขำ้รบับริกำร" โดยจะแบ่งออกเป็น 1. การขอรบั

การบรกิารทัว่ไป และ 2. การขอรบัการบรกิารเฉพาะเรื่อง ซึ่งท ัง้สองนัน้จะมรูีปแบบของแบบฟอรม์ค ำขอคลำ้ยคลงึกนั และมรูีปแบบ

ดงัน้ี 

1. ค าขอรบัการบรกิารทัว่ไป คือ กำรคลกิ "ค ำขอเขำ้รบับริกำร" จำก (1) ที่เมนู "รำยกำร" (List) ซึ่งคลกิที่ "กำรด ำเนินกำร" 

> "ค ำขอเขำ้รบับรกิำร" หรอื (2) ทีปุ่่ ม "ค ำขอเขำ้รบับรกิำร" จำกหนำ้รำยละเอยีดเครื่องจกัร (รำยคนั) 

 

 

(1) 

(2) 
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จำกนัน้ จะปรำกฏแบบฟอรม์ใหร้ะบรุำยละเอียดต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ระบวุนั และเวลำนดัหมำยทีต่อ้งกำร 

 ขอ้มูลผู ต้ิด ต่อ ไดแ้ ก่ ชื่ อ ผู ต้ิด ต่อ อี เมล 

หมำยเลขโทรศพัท ์และวิธีกำรที่ตอ้งกำรใน

กำรทีต่ดิต่อกลบั โดยช่องกรอกในส่วนน้ี จะมี

กำรกรอกเริ่มตน้ใหอ้ตัโนมตัิตำมขอ้มูลโปร-

ไฟลข์องผูใ้ชน้ี้ ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลง หรือ

เพิม่เตมิไดห้ำกตอ้งกำร 

 ต ำแหน่งของเครื่องจกัรทีจ่ะอยู่ เมือ่ถงึวนั และ

เวลำนดัหมำย 

 รำยละเอียดของควำมตอ้งกำรในกำรขอรบั

บริกำร โดยสำมำรถอพัโหลดไฟลเ์พิ่มเติมได ้

สูงสุด 5 ไฟล ์เพื่อใชใ้นกำรประกอบในค ำขอ 

ใหท้ำงศูนย์บริกำรสำมำรถรบัทรำบอำกำร 

หรอืปญัหำเกี่ยวกบัเครื่องจกัรไดด้ียิง่ขึ้น 
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2. ค าขอรบัการบริการเฉพาะเรื่อง คือ กำรคลกิ "ค ำขอเขำ้รบับริกำร" ผ่ำนจำกรำยกำรของกำรแจง้เตือน หรือเหตุกำรณ ์

ไดแ้ก่ จำกผลวเิครำะหข์องเหลว จำกกำรตรวจสภำพ จำกรหสัควำมผดิปกต ิหรอืจำกรอบกำรบ ำรุงรกัษำ ซึ่งในแบบฟอรม์ค ำขอเขำ้รบั

บรกิำรจะมกีำรเพิม่เตมิขอ้มลูขำ้งตน้เขำ้ไปในแบบฟอรม์ 

 

ตวัอย่ำง แบบฟอรม์ที่เพิ่มเติมขอ้มลูรหสัขอ้ผดิพลำด กรณีคลกิ "ค ำขอเขำ้รบับริกำร" จำกรำยกำรกำรแจง้เตือน

รหสัขอ้ผดิพลำด 
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การการส ัง่อะไหล่ผ่านเวบ็ไซต ์(Order Parts) 

คลกิ "ค ำขอเขำ้รบับริกำร" จำก (1) ที่เมนู "รำยกำร" (List) ซึ่งคลกิที่ "กำรด ำเนินกำร" > "ซื้อชิ้นส่วน" หรือ (2) ที่ปุ่ ม "ซื้อ

ชิ้นส่วน" จำกหนำ้รำยละเอยีดเครื่องจกัร (รำยคนั) จะเขำ้สู่หนำ้ระบบส ัง่ซื้ออะไหลอ่อนไลนท์นัทโีดยไมต่อ้งลงชื่อเขำ้ใชง้ำนซ ำ้ 

[โปรดดูคู่มือแนะน าการใชง้านระบบส ัง่ซื้ออะไหล่ออนไลน์เพิม่เตมิส าหรบัการใชง้าน] 

 

 

(1) 

(2) 

Rectangle


