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SIS 2.0 
Service Information System 

Service Information System หรือ SIS คือ เครื่องมอืบริการทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ผูแ้ทนจ าหน่าย ลูกคา้ และพนกังานของแคทเธอรพ์ลิลารส์ามารถไวว้างใจเพื่อใชใ้นการหาขอ้มลู

อะไหล ่และบรกิารตามทีต่อ้งการ 

ขอ้มลูภายใน SIS ครอบคลุมในทุกผลติภณัฑข์องแคตเธอรพ์ลิลาร ์ต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 (ปี ค.ศ. 1977) เป็นตน้มา และเขา้ถงึได ้ท ัง้ในรูปแบบของระบบเครือข่ายของผูแ้ทนจ าหน่าย 

อนิเตอรเ์น็ต และ DVD 

  

SIS (เวอรช์นัด ัง้เดมิ) เปิดใหใ้ชง้านจนถงึสิ้นปี พ.ศ. 2563 

  

SIS 2.0 
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การเขา้ใชง้าน SIS 2.0 

1. เปิดโปรแกรมอนิเตอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรท์ีต่อ้งการใชง้าน เช่น Chrome (แนะน า) Firefox หรอื IE เป็นตน้ 

2. กรอกทีอ่ยู่เวบ็ไซต ์sis2.cat.com ในช่องกรอกทีอ่ยู่เวบ็ไซต ์จากนัน้ กด "Enter" บนแป้นพมิพ ์

3. จะพบขอ้ความ "Forwarding to login page…" และน าท่านเขา้สู่หนา้ลงชื่อเขา้ใช ้

4. กรอก CWS ID และรหสัผ่าน จากนัน้ คลกิปุ่ม "Log In" 

 

5. จะพบขอ้ความ "Loading SIS 2.0…" และน าท่านเขา้สู่หนา้แรกของ SIS 2.0 

 

หากพบขอ้ความ "Sorry, you do not have access to SIS 2.0" แสดงว่า CWS ID ทีล่งชื่อเขา้ใชน้ ัน้ ไม่ไดร้บัสทิธิ์ใหเ้ขา้ใชง้านระบบ SIS ใหต้ดิต่อแผนก IT เพือ่สอบถามเพิ่มเติม 

  

https://sis2.cat.com/
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หนา้แรก 

 

จากทกุๆ หนา้ สามารถคลกิที่โลโกเ้พื่อกลบัหนา้แรกได ้

เปลี่ยนภาษา (ไม่รองรบัภาษาไทย) 

ขอ้มูลที่อปัเดตบน SIS ในรอบ 7 วนัลา่สดุ 

ลงิกเ์มนูเพิ่มเติม 

รถเข็น/หนา้รายการอะไหล ่(ดูหนา้ 14) 

ช่องกรอกหมายเลขซีเรียล หรือ Prefix 

(กรณีไม่ทราบ สามารถกรอกรุ่นเพื่อคน้หาได)้ 

ช่องกรอกค าคน้ เช่น เบอรอ์ะไหล ่

หมายเลขเอกสาร หรือค าที่สนใจ เป็นตน้ 

ปุ่ มเริ่มหาขอ้มูล ปุ่ มคน้หา (ดูหนา้ 12) 

ลงิกเ์ว็บไซตข์อ้มูลอืน่ๆ ภายนอก (ดูหนา้ 13) 
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การคน้หาอะไหล่ 

กรณีระบหุมายเลขซเีรยีลเครื่องจกัร หรอื

ค าน าหนา้ซเีรยีล (Prefix) 

การค ้นหาแบบ น้ี  คื อ  การค ้นหาตาม Product 

Structure (แยกตามระบบและชิ้ นส่วนบนเครื่องจกัร/

เครื่องยนต)์ หรอื "Systems & Components" เดมิ 

สามารถท าการคน้หาไดโ้ดยกรอกหมายเลขซีเรียล

เครื่องจกัร/เครื่องยนต ์หรอืค าน าหนา้ซเีรียล (Prefix) ลงในช่อง

กรอกทางดา้นซา้ย (1) จากนัน้ คลกิปุ่ ม "NAVIGATE" (2) 

โดยจะปรากฏหนา้ต่างเริ่มตน้ในแถบ "Parts" (แถบทาง

ดา้นซา้ยบน) (3) และสามารถคลกิเพื่อเลอืกดูรายการอะไหล่ได ้

ตามตอ้งการในแผงเมนูแยกตามระบบบน เครื่ องจ ักร /

เครื่องยนตใ์นแต่ละบรรทดั (4) 

  

1 

2 

3 

4 
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หนา้ต่างขอ้มูลอะไหล่ 

 

คลกิที่แว่นขยาย หรือเลื่อนเพื่อย่อ/ขยายรูปภาพ 

คืนค่ารูปภาพเป็นมมุมองเริ่มตน้ 

เปลี่ยนรูปภาพ (ถา้มี) 

เปิดรูปภาพในแถบใหม่ มมุมองส าหรบัพมิพ ์

แถบย่อย (ดูหนา้ 8) 

เช็กราคาและสต็อกอะไหล ่ เพิ่มอะไหลท่ ัง้กลุม่ลงในรถเข็น 

ปุ่ ม "i" (ดูหนา้ 6) 

ซูมไปยงัต าแหน่งของอะไหลใ่นรูปภาพ 

เพิ่มอะไหลเ่ฉพาะรายการนั้นๆ ในรถเข็น 
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ปุ่ ม "ขอ้มูลเพิม่เตมิ (Information)" 

คลกิที่ปุ่ ม ".i." เพื่อแสดงหนา้ต่างขอ้มลูเพิ่มเติมตามรายการอะไหล่ในบรรทดันัน้ๆ ขอ้มลูเพิ่มเติม เช่น ประวตัิรายการเปลีย่น (เบอรเ์ปลีย่น) Part History หรือ Numerical Parts 

Reference; NPR เดมิ SMCS Code (Comp. Code) และ หมายเลขก ากบัเอกสาร Page Info. เป็นตน้ 

 

ตวัอย่าง คลกิที่ปุ่ ม ".i." เพือ่ดูขอ้มลูเบอรเ์ปลีย่นขออะไหล่ 
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เบอรอ์ะไหลอ่ืน่ๆ (Alternates) 

กรณีทีอ่ะไหลน่ัน้ๆ มหีมายเลขอะไหลเ่บอรอ์ื่นๆ เช่น Reman. YellowMark™ หรอือื่นๆ จะประกฎปุ่ม "Alternate" ขึ้น สามารถคลกิเพือ่แสดงรายการเบอรอ์ะไหลอ่ื่นๆ เพิม่เตมิได ้

  

ตวัอย่าง คลกิที่ปุ่ม "Alternate" เพือ่ดูขอ้มลูเบอรอ์ะไหลอ่ื่นๆ 
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แถบย่อยอืน่ๆ 

แถบ Service Articles 

แสดงเอกสารงานบรกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัอะไหล่ทีเ่รียกดูน้ี 

แถบ Where Used 

แสดงรายการรุ่นเครื่องจกัร/เครื่องยนต ์และ Prefix ทีม่กีารใชอ้ะไหลท่ีเ่รยีกดูน้ี 
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การคน้หาเอกสารดา้นงาน

บรกิาร/ขอ้มูลเชิงเทคนิค 

กรณีระบหุมายเลขซเีรยีลเครื่องจกัร หรอื

ค าน าหนา้ซเีรยีล (Prefix) 

การคน้หาแบบน้ี คือ การคน้หาตาม Document 

Structure (แยกตามประเภทของเอกสาร/ขอ้มูล) หรือ 

"Documentation" เดมิ 

สามารถท าการคน้หาไดโ้ดยกรอกหมายเลขซีเรียล

เครื่องจกัร/เครื่องยนต ์หรอืค าน าหนา้ซเีรียล (Prefix) ลงในช่อง

กรอกทางดา้นซา้ย (1) จากนัน้ คลกิปุ่ ม "NAVIGATE" (2) 

เมื่อโหลดหนา้ต่างเริ่มตน้เรียบรอ้ยแลว้ คลิกเปลี่ยนแถบ

ทางดา้นซา้ยบนของแผงเมนูไปยงัแถบ "Service" (3) เพื่อที่จะ

สามารถคลิกเลือกดูรายการเอกสารดา้นงานบริการ/ขอ้มูลเชิง

เทคนิคไดต้ามตอ้งการในแผงเมนูแยกตามประเภทของเอกสาร/

ขอ้มลูในแต่ละบรรทดั (4) 

  

1 

2 

3 

4 
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หนา้ต่างเอกสารดา้นงานบรกิาร/ขอ้มูลเชิงเทคนิค 

 

เปิดเอกสารในแถบใหม่ 

มมุมองส าหรบัพมิพ ์
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"Product Configuration" 

หรอื "As Shipped Product" เดมิ 

หนา้ต่างน้ี จะปรากฏก็ต่อเมื่อระบุหมายเลขซีเรียลเต็มเท่านัน้ โดยจะแสดงขอ้มูลชิ้นส่วน

ต่างๆ ทีต่ดิต ัง้มาจากโรงงานของหมายเลขซเีรยีลนัน้ๆ 

ในแผงเมนูรายการอะไหล่ ส  าหรบัชิ้นส่วนหรือกลุ่ม

อะไหล่ที่มกีารติดตัง้มาจากโรงงานของหมายเลขซี เรียลที่ก  าลงั

คน้หาอยู่ในขนะนัน้ จะมกีารระบเุป็นขอ้ความ 

"Found in Product Configuration" 
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การคน้หาขอ้มูล (Search) 

คุณสมบตัิของการคน้หาขอ้มลูบน SIS 2.0 นัน้ จะ

เป็นการรวมคุณลกัษณะของเมนูคน้หาต่างๆ ใน SIS เวอรช์นั

ด ัง้เดิม ไดแ้ก่ Basic Search/Filter Search/Advanced 

Search และ Media Search มารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อให ้

สะดวก และงา่ยต่อการคน้หาขอ้มลู 

สามารถใชง้านคุณสมบตัิการคน้หาขอ้มลูไดโ้ดยกรอก

หมายเลขซีเรียลเครื่องจกัร/เครื่องยนต ์หรือค าน าหนา้ซีเรียล 

(Prefix) ลงในช่องกรอกทางดา้นซา้ย (1) กรอกค าคน้ อาทเิช่น 

เบอรอ์ะไหล่ หมายเลขเอกสาร หรือค าที่สนใจ เป็นตน้ ลงใน

ช่องกรอกทางดา้นขวา (2) โดยกรอกช่องใดช่องหน่ึง หรือท ัง้

สองช่อง (เพือ่การคน้หาทีเ่ฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น) ก็ได ้จากนัน้ 

คลกิปุ่ ม "SEARCH" (3) เมือ่โหลดหนา้ต่างเรียบรอ้ยแลว้ จะ

ปรากฏผลลพัธใ์นการคน้หา และสามารถคลกิเพื่อเลอืกดูขอ้มูล

ต่างๆ ไดต้ามตอ้งการ โดยค าที่ใชใ้นการคน้หาจะมกีารไฮไลตส์ี

เหลอืงไวใ้หเ้หน็ อีกท ัง้สามารถใชง้านแผงตวักรองทางดา้นซา้ย 

(4) ในการกรองผลลพัธจ์ากการคน้หาเพิม่เตมิได ้

1 2 

3 

4 

จ านวนตวักรองที่ใชง้านอยู่ และปุ่ มลา้งตวักรองท ัง้หมด 

ใชต้วักรองที่เลอืก จ านวนผลลพัธต์ามค าคน้ และตวักรองที่ใช ้

เรียงล าดบัขอ้มูลตามวนัที่เผยแพร่ 

แสดงรูปภาพแบบย่อของผลลพัธท์ี่เป็นอะไหลท่ ัง้หมด 

เปลี่ยนจ านวนผลลพัธท์ี่แสดงในหน่ึงหนา้ 

เปลี่ยนหนา้ 

แสดงรูปภาพย่อของอะไหลน่ั้นๆ 
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ลงิกเ์วบ็ไซตข์อ้มูลอืน่ๆ ภายนอก (External Links) 

จากหนา้แรก คลกิทีแ่ถบ "External Links" เพือ่แสดงรายการของลงิกเ์พือ่เขา้ใชง้านเวบ็ไซตข์อ้มลูอื่นๆ ภายนอก SIS 2.0 
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รถเข็น (Shopping Cart) 

หนา้รถเขน็ (Shopping Cart) จะใชง้านในลกัษณะเพือ่ท ารายการอะไหล่ โดยการเพิม่จากหนา้ของขอ้มลูอะไหล ่และมาสรุปรายการในหนา้น้ี 

 

แถบย่อย สลบัไป - มาระหว่างหนา้รถเข็น และรายการที่บนัทึกไว ้(My Lists) 

ช่องกรอกรายละเอยีดต่างๆ เกี่ยวกบัรายการอะไหลท่ี่ก าลงัท ารายการ 
บนัทึกรายการอะไหล ่ณ ปจัจุบนัไปที่ My Lists 

น าเขา้รายการอะไหล ่(ไฟลน์ามสกลุ XML) 

ดาวน์โหลดรายการอะไหลเ่ป็น CSV (Excel) หรือ XML 

มมุมองส าหรบัพมิพ ์

ลบ หรือแกไ้ขจ านวน 

ลบรายการอะไหล ่ณ ปจัจุบนั 

เพิ่มรายการอะไหลเ่องดว้ยหมายเลขอะไหล่ 

น ารายการเขา้ระบบ Parts Store 

เช็กราคาและสต็อกอะไหล ่

เพิ่มบนัทึกย่อส าหรบัอะไหลใ่นบรรทดันั้นๆ 
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การคน้หาอะไหลเ่ทยีบเคยีง (Similar Parts Search) 

จากหนา้แรก คลกิทีไ่อคอน "ลงิกเ์มนูเพิม่เตมิ" จากนัน้เลอืก "Similar Parts Serch" จะเปิดหนา้ต่าง Similar Parts ขึ้น และสามารถคน้หาอะไหลเ่ทยีบเคียงไดต้ามตอ้งการ 

 

ช่องกรอกเบอรอ์ะไหล ่

ช่องกรอกค าคน้ประเภทของอะไหล ่

สามารถระบคุุณสมบตัิของอะไหลต่ามที่ตอ้งการ 

และคลกิ FIND SIMILAR PARTS ดา้นลา่งสดุ เพื่อ 

แสดงผลการคน้หา 

รายการประเภทของอะไหล ่

ยกเลกิค่าการเลอืกคุณสมบตัิของอะไหลใ่หม่ 


