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iTAV  ใหบ้ริการช่วยเหลือ, ออกแบบ, ติดตั้ง, ปรับปรุง, เช่ือมต่อระบบ, บริหารและจดัการในดา้นต่างๆ ดงัน้ี
- บริการดา้น เทคโนโลยรีะบบภาพ เสียง ควบคุม แสงสวา่ง และเทคโนโลยต่ีางๆ (Audio-Visaul System)
- ระบบหอ้งประชุม หอ้งเรียน หอ้งเอนกประสงค์ และหอ้งควบคุมต่างๆ (Conference Room, Meeting Room)
- ระบบส่ือประชาสมัพนัธ์ดิจิตอล (Digital Signage System)
- ระบบประกาศเสียงตามสาย (Public Address System)
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network System)
- ระบบ เตือนภยัฉุกเฉิน บา้นอจัฉริยะ (Home Automation System)
- บริการตรวจเช็ค และ แกไ้ขปัญหา (Analyze and Solve problems Service)
- งานสัญญาดูแลบ ารุงรักษาระบบ รายคร้ัง/รายปี (Preventive Maintenance Service Contract)

บริการของเรา

Our services



ระบบภาพ
● จอภาพ
● เคร่ืองฉายภาพ
● ฉากรับภาพ
● เคร่ืองสลบัสญัญาณภาพ

ระบบเสียง
● ไมโครโฟน , เคร่ืองเล่น , เคร่ือง

บนัทึกเสียง
● เคร่ืองผสมสญัญาณเสียง
● เคร่ืองปรับแต่งสญัญาณเสียง
● ล าโพงชนิดต่างๆ

ระบบควบคุม
● ชุดควบคุมรวม
● แผงควบคุมไร้สาย และ ชนิดต่างๆ

ระบบแสงสว่าง
● ระบบไฟเวที
● ระบบไฟอาคาร
● ระบบส ารองไฟ

เทคโนโลยอ่ืีนๆ
● ระบบ IT Network
● ระบบ Video Conference
● ระบบ ชุดประชุม
● ระบบ Interactive ต่างๆ

ระบบภาพ เสียง ควบคุม แสงสว่าง และ เทคโนโลยีระบบภาพ เสียง ควบคุม แสงสว่าง และ เทคโนโลยี

Audio-Visaul System



ระบบห้องประชุม ห้องอบรม

● ระบบชุดประชุม
● ระบบป้องกนั/แกไ้ขเสียงรบกวน
● ระบบภาพแบบใชส้าย และ ไร้สาย
● ระบบเสียงเนน้ความชดัเจนส าหรับงานบรรยาย

ระบบห้องเรียน สถานศึกษา

● ระบบภาพและเสียงแบบใชง้านง่าย
● ระบบภาพชนิดรองรับส่ือท่ีหลากหลาย
● ระบบบนัทึก และ แพร่ภาพและเสียง

ระบบห้องขนาดใหญ่ ห้องเอนกประสงค์

● ระบบเคร่ืองฉาย และ จอภาพขนาดใหญ่
● ระบบภาพ และ เสียง แบบแยกและรวมหอ้งได้
● ระบบควบคุมรวม และ ชุดควบคุมไร้สาย
● ระบบน าเสนอภาพ และ ระบบแสดงภาพ ทัว่ไปและไร้สาย
● ระบบไฟเวที ระบบเสียงรอบทิศทาง และ มลัติมีเดีย

ระบบห้องบัญชาการ ห้องควบคุมต่างๆ

● ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมส่วนกลาง
● ระบบเปรียบเทียบและแสดงภาพหลายหนา้จอ
● ระบบบนัทึก และ ถ่ายทอดสญัญาณผา่นเครือข่าย

ระบบห้องประชุม ห้องเรียน ห้องเอนกประสงค์ต่างๆ
Conference Room, Meeting Room



ระบบป้ายประชาสัมพนัธ์ดจิิตอล

● ป้ายบอกทิศทาง และ ประชาสมัพนัธ์
● ระบบ IPTV และ ส่ือโฆษณาผา่นเครือข่าย
● ระบบแสดงคิว และ Counter service

ระบบพพิธิภัณฑ์ และส่ือประชาสัมพนัธ์แบบ Interactive

● ระบบภาพและเสียงแบบโตต้อบอตัโนมติั
● ระบบ Sensor ตรวจจบั และแสดงผล
● ระบบ Kiosk

ระบบส่ือประชาสัมพนัธ์ดจิิตอล
Digital Signage



ระบบประกาศเสียงตามสาย
● ระบบ BGM : Background Music
● ระบบประกาศ ประชาสัมพนัธ์ แบบแยกพื้นท่ีได้
● ระบบประกาศแบบดิจิตอล พร้อมส่ือมลัติมีเดีย
● ระบบประกาศ ผา่น IP Network
● ระบบเตือนภยัฉุกเฉิน
● ระบบป้องกนัการลม้เหลวของเสียงประกาศ
● ระบบตารางประกาศอตัโนมติัล่วงหนา้
● ระบบประกาศเพิ่มความดงัอจัฉริยะ

ระบบส่ือสารภายใน
● ระบบ Intercom
● ระบบ VoIP

ระบบเสียงประกาศตามสาย
Public Address



Network System

● Coaxial Cable and Fiber optic
● Terminate Modula Jack CAT6
● Terminate Patch Panel

ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์
Network System



ระบบกนัขโมย

● ระบบเตือนภยั GSM Alarm
● ระบบกนัขโมยไร้สาย

ระบบบัานอัจฉริยะ
● ระบบควบคุมไร้สายผา่น Application
● ระบบควบคุมและตรวจเช็ค ระบบไฟฟ้า, 

กลอ้ง, ม่าน, เคร่ืองปรับอากาศ ระยะไกล

ระบบกนัขโมย และ บ้านอจัฉริยะ
Home Automation System



บริการตรวจเช็คนอกสถานที่ ( Field Service )

● ตรวจเช็คและแกไ้ขปัญหาพื้นฐานหนา้งาน
● ดดัแปลงระบบหรือการเช่ือมต่อเพือ่ใหใ้ชง้านชัว่คราวได้
● รายงานสรุปและแนะน า แนวทางการดูแลและแกไ้ข
● บริการดูแลจดัการงานซ่อม
● บริการติดตั้งแกไ้ขปรับปรุงระบบ
● บริการงานตรวจเช็คสินคา้เทคโนโลยต่ีางๆ

บริการตรวจเช็ค และ แก้ไขปัญหา
Analyze and Solve problems Service



บริการบํารุงรักษาอุปกรณ์รายคร้ัง / รายปี

● ตรวจเช็ค ท าความสะอาด อุปกรณ์อยา่งถูกวธีิ
● จดัท ารายงานสรุป แจงสถานะต่างๆ
● ปรับปรุงซอฟแวร์ ใหเ้หมาะสม หรือ ดีข้ึน
● จดัท าแผนการเขา้ใหบ้ริการ และ แจง้เตือนปัญหาล่วงหนา้
● ใหค้วามรู้ และ ขอ้มูลเทคโนโลยใีหม่ๆ
● ดูแลงานซ่อม และ การส ารองระบบเพือ่ใชง้านต่อเน่ือง

บํารุงรักษาและสัญญาบริการรายคร้ัง/รายปี
Preventive Maintenance Service Contract



ห้องประชุมผู้บริหาร
• Projector ขนาดใหญ่ เพื่อขนาดภาพท่ีใหญ่และคมชดั
• หนา้จอสามารถแสดงผลภาพได้ สูงสุด 1-4 Input เพื่อCompare ขอ้มูลการประชุมได้
• มี Wireless Present ท่ีสามารถน าภาพจาก Computer หรือ Smart Phone ไปแสดงผลบนหนา้จอ

แบบไร้สายได้
• มีระบบ Software Conference ผา่นทางไกล
• มีกลอ้ง Full HD จบัภาพผูพู้ดอตัโนมติั
• ใชไ้มโครโฟนแบบตั้งโต๊ะหรือแบบฝังอยูบ่นโต๊ะเพื่อความสะดวกในการใชง้านของผูเ้ขา้ประชุม
• มีระบบ Echo Cancellation ป้องกนั การFeedback ของเสียงในการประชุม Conference ทางไกล
• มีล าโพง Ceiling ทัว่หอ้งใชใ้นการประชุม Conference
• มีล าโพง Full Length หนา้หอ้งเพื่อใชใ้นการเปิดเสียงจาก Media ต่างๆ
• ระบบไฟในหอ้งมีการตั้ง Preset เพื่อใชง้านในโอกาสต่างๆ
• มีจอควบคุมระบบต่างๆในหอ้งประชุม แบบ Touch Screen ไร้สาย

Smart Board Room

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)
Project Reference



Smart Board Room

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)
Project Reference



Digital Conference Room ห้องประชุมทัว่ไป
• Projector ขนาดใหญ่ เพื่อขนาดภาพท่ีใหญ่และคมชดั
• มี Wireless Present ท่ีสามารถน าภาพจาก Computer หรือ Smart Phone ไปแสดงผลบนหนา้จอ

แบบไร้สายได้
• มีระบบ Software Conference ผา่นทางไกล
• มีกลอ้ง Full HD จบัภาพผูพู้ดอตัโนมติั
• มี TV Monitor ในบางต าแหน่งท่ีของหอ้งประชุม เพื่อการมองเห็นท่ีสะดวกสบายข้ึน
• ใชไ้มโครโฟนแบบตั้งโต๊ะหรือแบบไร้สายเพื่อประโยชนใ์นการยา้ยต าแหน่งปรับเปล่ียน 

Layout ในแต่ละการใชง้านนั้นๆ
• มีระบบ Echo Cancellation ป้องกนั การFeedback ของเสียงในการประชุม Conference ทางไกล
• มีล าโพง Ceiling ทัว่หอ้งใชใ้นการประชุม Conference และมี Sub 

แบบ Ceiling เพื่อคุณภาพเสียงท่ีมีมิติมากข้ึน
• มีจอควบคุมระบบต่างๆในหอ้งประชุม แบบ Touch Screen ไร้สาย

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)
Project Reference



Digital Conference Room

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)
Project Reference



Interactive Conference Room ห้องประชุมฝึกอบรม
• Projector แบบ Interactive พร้อมดว้ยจอฉายภาพแบบ Fixframe
• สามารถวาดเขียน ลงบนจอฉายภาพ
• มี Wireless Present ท่ีสามารถน าภาพจาก Computer 

หรือ Smart Phone ไปแสดงผลบนหนา้จอแบบไร้สายได้
• ภาพท่ีไดจ้ากการวาดเขียนลงบนจอภาพ สามารถปร้ิน

หรือส่งเป็น E-Mail ได้
• มีระบบ Software Conference ผา่นทางไกล
• มีล าโพง Ceiling ทัว่หอ้งใชใ้นการประชุม Conference

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)
Project Reference



Interactive Conference Room

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)
Project Reference



Multipurpose Room
ห้องประชุนอเนกประสงค์ Multipurpose Room
• เป็นหอ้งประชุมหรือหอ้งสมัมนาทัว่ไป
• มี Projector 1-2 ข้ึนไป ใหพ้อเหมาะกบัขนาดหอ้ง 
• มี Presentation Switcher เพื่อรองรับอุปกรณ์ไดห้ลากหลายรูปแบบ
• มี Wireless Present ท่ีสามารถน าภาพจาก Computer หรือ 

Smart Phone ไปแสดงผลบนหนา้จอแบบไร้สายได้
• มีกลอ้ง Full HD จบัภาพผูเ้ขา้รวมประชุม เพื่อบนัทึกการประชุมหรือสมัมนา
• ใชไ้มโครโฟนแบบมีสายหรือไร้สาย ส าหรับผูบ้รรยายหรือ

ผูเ้ขา้ร่วนประชุมสมัมานา
• มีล  าโพง Ceiling หรือล าโพงดา้นหนา้หอ้ง ข้ึนอยูก่บั

ขนาดของหอ้งประชุม
• จุดเช่ือมต่อสญัญาณต่างๆ จะถูกติดตั้งบริเวณท่ีสามารถ

ใชง้านไดง่้าย ในสถานะการณ์ท่ีหอ้งตอ้งเปล่ียนแปลง
รูปแบบการใชง้านตลอดเวลา เช่นท าเป็นหอ้งสมัมนาหรือหอ้งจดัเล้ียง

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)
Project Reference



Multipurpose Room

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)
Project Reference



Huddle Room ห้องประชุมขนาดเลก็ (2-5คน) Huddle Room
• TV ขนาด 40 – 60 น้ิว แบบ Touch Screen
• มี Wireless Present ท่ีสามารถน าภาพจาก Computer 

หรือ Smart Phone ไปแสดงผลบนหนา้จอแบบไร้สายได้
• มีระบบ Software Conference ผา่นทางไกล
• มีกลอ้ง Full HD จบัภาพผูเ้ขา้รวมประชุม
• ใชไ้มโครโฟนแบบตรวจจบัทิศทางเสียงของ

ผูพ้ดูอตัโนมติัไดร้อบทิศ
• มีระบบ Echo Cancellation ป้องกนั การFeedback

ของเสียงในการประชุม Conference ทางไกล
• มีล าโพง Ceiling หรือล าโพงดา้นหนา้หอ้ง ขนาดเลก็

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)
Project Reference



Huddle Room

ตัวอย่างผลงาน (บางส่วน)
Project Reference



Thank You.

ขอ้มูลเพ่ิมเติม:
Email :  info@itav.co.th 
Website :  www.itav.co.th
Hot Line : 086-310-9700
Office :     02-047-9784
Company Line ID : @itav

http://www.itav.co.th/

