
พลิกโฉมรูปแบบการควบคุม...
สูการจัดการแอพพลิเคชั่นและขอมูลแบบรวมศูนย

เพิ่มประสิทธิภาพงาน
ลด Downtime
ปลอดภัยกวา



  จะใชเวลานานแคไหนในการแกปญหาหรือเปลี่ยน PC  ถาตดิไวรัสหรือฮารดแวรเสยี

  จะดีกวาไหมถาคุณสามารถควบคุมหนาจอของคุณจากจุดอื่นๆ ของกระบวนการผลิตได 

  จะประหยัดเวลาแคไหนถาคุณไมตองเดินไปทีส่ถานีผลิตตางๆ เพ่ือจัดการระบบ

WHY ThinManager

HOW ThinManager Work

เขาถึงภาพจาก

ใชงาน PC เสมือน
แสดงแอพพลเิคชั่นตามท่ี

สรางการแสดงผลและควบคุม

สงขอมูลได
เขาถึงขอมลูผาน

หรือ virtual screen ไดบน
แบบ multi session, multi monitor

ThinClient เพียงตัวเดียว

กลอง (USB&IP)

เปน ThinClient ได

อุปกรณโมบาย
ตามผูใชงานถูกคนถกูท่ี

กําหนดสําหรับเทอรมินอล
หรือผูใชงานนัน้ๆ

(ปญหา)ระบบปกติ ThinManager
- ตองติดต้ัง OS และแอพพลิเคชั่นใน PC ทุกเคร่ือง

- ตองติดต้ัง Anti-virus และ Firewall ใน PC ทุกเคร่ือง

- ควบคุมผูใชงานยากเพราะ PC ทํางานอิสระจาก Server

- ฮารดแวร เชน CD และ HDD อาจสรางปญหาได

- ติดต้ัง OS และแอพพลิเคชั่นที่ Server เทาน้ัน

- ติดต้ัง Anti-virus และอัพเดทซอฟตแวรที่ Server เทาน้ัน 

- ThinClient ไม CD และ HDD ปลอดภัยและเสถียรกวา

- ลดเวลาการซอมบํารุง ควบคุมผูใชงานได

ThinManager คือ แพลตฟอรมที่ใชสาํหรบัจดัการทั้ง Server และ Terminal ของเครือขายคอมพิวเตอร โดย

นําเอาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน ซอฟตแวร SCADA ภาพจากกลองวงจรปด หรือไมโครซอฟออฟฟศ เปนตน 

มาสราง Display Client จากน้ันจึงนํามากําหนดรูปแบบแสดงผลที่ตองการแลวสงไปไปยัง Terminal หรือ 

User ที่ตองการ โดยซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่นตางๆ จะติดต้ังอยูที่ Server เทาน้ัน

ThinManager ถูกออกแบบใหตอบโจทยและแกปญหาดังกลาวที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการผลิต 

นอกจากน้ันยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพงาน ลด Downtime และเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยใหกับระบบควบคุม



ชวยลด Downtime จากความลมเหลว

ของคอมพิวเตอร PC เนื่องจาก OS ลม 

เคร่ืองติดไวรัสและเสียเวลาในการอัพเดท

ซอฟตแวร เปนตน  สําหรับ ThinClient

เกรดอุตสาหกรรมจะใชงานทนทานและ

เสถียรกวา ไมตองลง OS และซอฟตแวร

การถอดเปล่ียนเครื่องใหมทําไดรวดเรว็

BOOST Productivity

KILL DOWNTIME

ThinClient

-ไมมี OS และแอพพลิเคชัน่
-ไมมี Anti-Virus
-ไมตองอัพเดทซอฟตแวร

POWERFUL TOOLS
มีเครื่องมือและฟงกชั่นหลายอยางที่ชวยอํานวยความสะดวกในการต้ังคาใชงาน เชน

การต้ังคาตางๆทําไดงายไมตองเขียนโปรแกรม เปนแอพพลิเคช่ันท่ีใชเปลี่ยน PC ใหเปน ThinClient

รองรับการใชงานรวมกบัจอแบบทัชสกีน(USB หรือ Serial) สรางกรุปของเซอรเวอรและเทอรมินอลได

ชวยใหจัดการระบบไดดีกวา

EXTEND Security
CAMERA SUPPORT

DRIVES DISABLE
ThinClient จะระงับการใชงาน USB Drive 

นอกจากนั้นยังไมมีเครื่องเลน CD และ HDD 

เนื่องจากไมตองใช OS และซอฟตแวรใดๆทําให

ปลอดภัยจากไวรัสและการโจรกรรมขอมลู ซึ่งทํา

ใหปลอดภยักวาการใช PC

รองรับการใชงานกับกลอง IP และ USB ชวยให

ผูปฏิบัติงานหรือผูบริหารเห็นภาพความเปล่ียน

แปลงของกระบวนการผลิตและเปนเคร่ืองมือชวย

รกัษาความปลอดภัยไดในคราวเดียว

AUTHENTICATION
ตรวจสอบเพื่อยนืยันตัวตนของผูใชงานไดหลาก

หลายวิธี เชน รหัสผาน ลายนิ้วมือ และ ID card 

เปนตน หนาจอขอผูใชงานทานนั้นจะปรากฏใน

เทอรมินอลที่มีการยืนยันตัวได  ทําใหสามารถ

แสดงผลหรือควบคุมจากจุดอ่ืนของการผลิตได

ThinClient



ENHANCE Visualization

เพิ่มขีดความสามารถในการ

แสดงผลและเปดมุมมองท่ีกวาง

กวาภายในจอภาพเดียวหรือขยาย

ขามไปยังจอภาพอื่นไดอยาง

งายดาย  สามารถตอมอนเิตอรได

สูงสุด 7 ตัว ตอ ThinClient 1 

ตัว (ขึ้นอยูกบัรุน) 

ขยายแอพพิลเคชั่น

แสดงผล 2 จอ

แสดงผลอิสระ 3 จอ

สรางจอภาพจําลองทําใหมอนิเตอรหนึ่งตัวแบงเปน

มอนิเตอรยอยไดสูงสุด 16 ตัว เชน มอนิเตอรขนาด 

65 นิ้ว อาจแบงเปน 4 หนาจอ เปรียบเสมือนมี

มอนิเตอร 4 ตัว   นอกจากนั้นยังรองรับมอนิเตอร

ความละเอยีด 4 K ไดอีกดวย
ThinClient

ThinClient

MULTIMONITOR

VIRTUAL SCREENS

ThinManager สามารถสรางหนาจอเงาจาก 

เทอรมินอล (ThinClient) ในจุดอื่นของระบบมา

แสดงผลในจดุที่ตองการได ชวยใหผูใชปฏิบัติงาน

สามารถดึงขอมูลและส่ังงานในจุดที่ตองการไดแม

จะไมไดอยูในจดุนั้นก็ตาม ทั้งนี้ยังรองรับการสราง

หนาจอเงาจาก HMI ที่รองรับ VNC ดวย 
ThinClient

จาก HMI 

SHADOWING&VNC

HMI

จดัเรียงรูปแบบการแสดงผลและวางแอพพลิเคชั่น

บนแตละหนาจอไดตามความตองการสูงสุด 25 

เซสชั่น  แอพพลิเคชั่น เชน SCADA จะถูกปรับให

เขากับแผนผังหรือความละเอียดของจอภาพอยาง

อัตโนมัติโดยไมตองแกไขโปรแกรมและต้ังคาใดๆ  

ใหคลิกที่แอพพลิเคชั่นนั้นๆ ถาตองการขยายภาพ

MULTI SESSION & TILING

เครื่องจักร
หองซอมบํารุง

คลกิเพื่อขยาย

มอนเิตอร #1 มอนเิตอร #2

มอนิเตอร #3 มอนิเตอร #4

มอนิเตอร #1 มอนเิตอร #2

มอนิเตอร #4มอนิเตอร #3

สูเทอรมินอล

เซสชั่นที่ตองการ



SMART Mobility

MOBILE APPS
รองรับการใชงานโมบายโซลูชั่นเพื่อสนับสนนุให

ผูใชงานเขาถึงขอมูลตางๆ จากสถานท่ีใดก็ได   

ThinManager มี Client App ที่ทํางานบน

อุปกรณ iOS และ Android ทําใหสามารถใชงาน

อุปกรณเหลาน้ันเปน ThinClient ได

RELEVANCE
เทคโนโลย่ี Relevance ชวยใหขอมูลที่ถูกตองสง

ใหบุคคลที่ตองใชงานในตําแหนงที่กําหนดไว

เทาน้ัน  จึงทําใหผูปฏิบัติงานไดรบัขอมูลอยาง

อัตโนมัติบนอุปกรณโมบาย โดยการสแกนบารโคด 

บลูทูธ ไวไฟ หรือ GPS ก็ได

StandAlone Server Redundant Server รายละเอียด

9541-TM5-FTAM 9541-TMR5-FTAM MEDIA-ThinManager ไลเซนสสําหรับ Client 5 ตัว (ตองซ้ือรวมกบั 9542-TM-PM-005)

9541-TM10-FTAM 9541-TMR1O-FTAM MEDIA-ThinManager ไลเซนสสําหรับ Client 10 ตัว (ตองซ้ือรวมกบั 9542-TM-PM-010)

9541-TM25-FTAM 9541-TMR25-FTAM MEDIA-ThinManager ไลเซนสสําหรับ Client 25 ตัว (ตองซ้ือรวมกบั 9542-TM-PM-025)

Maintenance Pack รายละเอียด

9542-TM-PM-005 SUPPORT - Maintenance 1 ป สําหรบั Client 5 ตัว (ซ้ือรวมกับ ThinManager ไลเซนสสําหรับ Client 5 ตัว) 

9542-TM-PM-010 SUPPORT - Maintenance 1 ป สําหรบั Client 10 ตัว (ซ้ือรวมกับ ThinManager ไลเซนสสําหรับ Client 10ตัว) 

9542-TM-PM-025 SUPPORT - Maintenance 1 ป สําหรบั Client 25 ตัว (ซ้ือรวมกับ ThinManager ไลเซนสสําหรับ Client 25 ตัว) 

ขอมูลในการสั่งซ้ือ

ตัวอยาง ถาตองการใชงาน ThinManager ท่ีรองรบั ThinClient จํานวน 5 ตัว รายการสินคาและราคาโดยประมาณแสดงดัง

ตารางขางลางน้ี

รายการสิมคา Part Number จํานวน ราคา

MEDIA - ThinManager ไลเซนสสําหรับ Client 5 ตัว 9541-TM5-FTAM 1 164,800

SUPPORT - Maintenance 1 ป สําหรับ Client 5 ตัว 9542-TM-PM-005 1 30,200

Remote Desktop Client Access Licenses (RDSCALs) สอบถามราคาไดจากตัวแทนจําหนายไมโครซอฟต 5 35,000

มูลคารวม   (มูลคาน้ีเฉพาะซอฟตแวรไลเซนสเทานั้น ไมรวมคาบริการงานวิศวกรรม) 230,000

หมายเหต ุถาตองการใชงาน ThinManager ที่รองรับ ThinClient จํานวน 15 ตัว ใหใช ThinManager ไลเซนส 5 ตัว รวมกับไลเซนส 5 ตัว

สวน Maintenance ก็เชนกันใหใช 9542-TM-PM-005 กับ 9542-TM-PM-010 รวมกัน

บริษัท โซนิค ออโตเมช่ัน จํากัด
99/9 อาคารสํานักงานเซน็ทรัลแจงวัฒนะ ชั้นท่ี 20 หองเลขท่ี 2003 และ 2004
หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตาํบลบางตลาด อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท: +66(0)2 835 3933 www.sonicautomation.co.th

สอบถามขอมูล

ทางไลน
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