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Face Detection เทคโนโลยีอัจฉริยะตรวจจับใบหนา เมื่อมีใบหนาลูกคา
ปรากฏผานกลอง และนับจํานวนลูกคาได
Data Analytic วิเคราะหขอมูลพรอมรายงานผลการวิเคราะหพฤติกรรม
ของลูกคา
Intelligent Backend ระบบ Backend อัจฉริยะ Online ดวยระบบ 3G
และ Wi-fi และแบบ Offline เพื่อประหยัดคา Network
Geolocalization ระบุพิกัดบนแผนที่ ในกรณีที่มีสาขาหลายสาขา ชวยให
สามารถบริหารลูกคาแตละสาขาไดงาย
Interactive สรางความสนุกสนาน และปฎิสัมพันธกับลูกคาผาน Touch
Screen ได
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E-mail/SMS Alert การแจงเตือน ผาน E-mail/SMS เมื่อลูกคาทํารายการ
ผานเครื่อง Digital Signage
Link to mobile App. เชื่อมตอกับ Application บนสมารท Device ทั้ง
มือถือ แทบเลต เพื่อแจงขอมูลขาวสารตางๆ ได
Motion Ads. การโฆษณาประชาสัมพันธผานทางหนาจอในรูปแบบตางทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
Other Print out สามารถปริ้นเอกสารตางๆ ผานเครื่องไดทันที
VDO Call สามารถสนทนาแบบเห็นหนากับผูเชี่ยวชาญไดทันที

Intelligent
Features



Micro Branch Service 

คืออะไร?
Micro Branch Service (MBS) เครื่องบริการรูปแบบใหม ่ที่อาํนวย
ความสะดวกในการทาํธุรกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป�นการบรกิารด้านการเงิน
การธนาคาร เช่น บริการบัตรเครดิตแบบครบวงจร บริการเงินกู้
ส่วนบุคคล บริการซื�อและชําระกองทุนต่างๆ และบริการประกันภัย

นอกจากนี� ยังสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการบริการในรูปแบบอื่นๆ ได้ 
เช่น การให้บริการของสายการบิน ได้แก่ การซื�อตั๋วเครื่องบิน
การซื�อแพคเกจท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก และการบริการเสริมอื่นๆ เช่น 
การเช่ารถท่องเที่ยว เป�นต้น การให้บริการของระบบโทรศัพท์มือถือ
ได้แก่ การเปลี่ยนโปรโมช่ัน การเติมเงิน และการสมัครบริการเสริมอื่นๆ 
เป�นต้น 

A movie on screen for

advertising and inviting

those interested to use

the service .

ภาพยนตร์โฆษณา โปรโมช่ันต่างๆ
เพื่อความสนใจจากลูกค้าที่เดิน
ผ่านไปผ่านมา

กล้องถ่ายภาพ และวีดีโอ เพื่อถ่ายภาพ
และคุยวีดีโอ กับเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญ
ในกรณีพิเศษ

ช่องทางการรับข้อมูลผู้ขอใช�บริการ
ของเครื่อง ซ่ึงได้แก่ RFID, NFC 
และ ช่องเสียบบัตรสมาร์ทการ์ด

ปริ�นเตอร์ เพื่อปริ�นเอกสารต่างๆ

เซ�นเซอร์ตรวจนับจํานวนผู้ที่เดิน
ผ่านไปผ่านมา เพื่อแสดงจํานวน
และนําค่าที่ได้คํานวณความคุ้มค่า
เพื่อการตัดสินใจลงทุนในอนาคต

เครื่องสแกนเอกสาร เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้กับลูกค้า

เมื่อกระบวนการเสร็จสิ�น ลูกค้า
จะหย่อนเอกสารในช่องนี�
และเจ้าหน้าที่จะนําส่งเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป

Sensors counting the

number of people passing 

through to make users 

aware of the trend .

Document scanners are

designed to facilitate

the users.

Drop documents to enter 

the various documents 

that have performed the 

procedure successfully.

Built-in camera To 

facilitate the shooting 

as evidence of the 

transactions.

Channel identity of 

the various services , 

whether RFID NFC

include ID Card.

Printers to print 

documents.

Micro Branch Service (MBS) Micro
Branch
Service

Micro Branch Service 
ดีอย่างไร?

เครื่องบริการรูปแบบใหม่

Micro Branch Service (MBS) เครื่องบริการรูปแบบใหม่
เป�นนวตักรรมท่ีจะช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้หบ้รกิาร
และลูกคา้ (ผูข้อรับบรกิาร) ในการซื�อ-ขายสนิคา้และบรกิาร
ทั�งในด้านการบรหิารงานบรกิารของผูใ้ห้บรกิาร และช่วยทาํให้
ผูใ้ช�บรกิารได้เข้าถึงผลิตภัณฑไ์ด้งา่ยขึ�น ซ่ึงส่งผลดี ได้แก่

Service Staff

Micro Branch Machine 

Mini Space
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MBS สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

เข้าถึงกลุ่มเป� าหมายได้มากขึ�น

ลดความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคล

เพิ่มข้อมูลเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต

เพิ่มยอดขายได้มากขึ�น

สะดวก รวดเร็ว

เข้าถึงผู้ให้บริการได้ง่าย

ได้รับการบริการที่ถูกกว่าท้องตลาด

หมดความกังวล เพราะมีเจ้าหน้าที่

คอยให้คําปรึกษา

ผู้ให้บริการ

ผู้รับบริการ (ลูกค้า)
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