พลิกโฉมวงการช่างไฟ ส่งแอปฯใหม่ จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ตอบโจทย์ชวี ต
ิ ยุค 4.0

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผูน
้ ำด้านดิจท
ิ ัลทรานส์ฟอร์เมชัน
่ ในการจัดการพลังงาน และระบบออ
โตเมชัน
่ เปิดตัวแอปพลิเคชัน MySchneider Electrician สำหรับช่างไฟยุค 4.0 ตัว
ช่วยขัน
้ เทพที่จะเพิม
่ ความสะดวกในการทำงานของช่างไฟ หาข้อมูลง่าย เคลมไว รับ
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ไม่วา่ จะเป็นการค้นหาผลิตภัณฑ์ การสัง
่ สินค้า โดยสามารถเลือก
ดูรายการสินค้าที่ต้องการ เช่น เบรกเกอร์ ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต สวิตช์ไฟต่างๆ เป็นต้น
เคลมสินค้าได้ง่าย เพียงถ่ายรูปสินค้าและส่งผ่านแอปฯนี้ นอกจากนี้ชา่ งไฟจะทราบข้อมูล
ข่าวสารและโปรโมชัน
่ อย่างรวดเร็ว ไม่ตกเทรนด์แน่นอน และยังเพิม
่ ความสะดวกสบายให้
ช่างไฟโดยสามารถลงรายละเอียดการซื้อสินค้าและออกใบเสนอราคาได้อีกด้วย แอปฯ นี้
มาพร้อมระบบแผนที่ ที่ชว่ ยให้ชา่ งไฟเลือกดูตัวแทนจำหน่ายที่ตัง
ุ
้ อยูใ่ กล้ไซต์งานมากที่สด
และมีฟง
ั ก์ชน
ั โทรติดต่อกับร้านค้าได้ทันที เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิง
่ ขึ้น
คุณกุศล กุศลส่ง รองประธานฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย
เผยว่า “ในยุค 4.0 เรามีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชวี ต
ิ การทำงานง่ายขึ้น สมาร์ทโฟนใน

ปัจจุบน
ั นับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เอื้อประโยชน์ในการทำงานได้มากขึ้น โดยที่ผ่านมาเรา
ได้ติดตัง
้ คิวอาร์โค้ดที่ต้ไู ฟ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราเพื่อให้ชา่ งไฟ หรือวิศวกรสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านสมาร์ทโฟน วันนี้เราได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน สำหรับช่างไฟ
ยุค 4.0 โดยเฉพาะ โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนคู่กายของช่างไฟเอง ในการเพิม
่ โอกาสใน

การประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ใช้
เวลาลดลง พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เราจะมอบให้กับช่างไฟผ่านแอปพลิเคชัน
MySchneider Electrician ที่ชา่ งไฟทัว่ ประเทศจะพลาดไม่ได้ นอกจากนี้เรายังเพิม
่ ส่วน
ของฟังก์ชน
ั ่ ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ และองค์ความรูท
้ างเทคโนโลยีของเราในรูปแบบเป็น
ภาษาไทยเพื่อให้ชา่ งไฟได้เติบโตไปด้วยกันพร้อมๆ กับเรา”
แอปพลิเคชัน MySchneider Electrician พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วในระบบปฏิบต
ั ิการ
แอนดรอยด์ ที่เพลย์สโตร์ นับเป็นเทคโนโลยีที่ชา่ งไฟยุคใหม่และยุคเก๋าก็พลาดไม่ได้
###
เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจท
ิ ัลทรานส์ฟอร์เมชัน
่ ในการจัดการพลังงาน และระบบออ
โตเมชัน
่ ตัง
้ แต่ บ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุ ตสาหกรรม
ต่างๆ ด้วยการยืนหยัดอยูใ่ นเวทีระดับโลกในกว่า 100 ประเทศ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็น
ผู้นำที่โดดเด่นในด้านการจัดการพลังงาน ทัง
้ แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง-ต่ำ และระบบ
สำรองไฟฟ้า รวมถึงระบบออโตเมชัน
ั ่ แบบบูรณาการที่มี
่ ต่างๆ เรานำเสนอโซลูชน
ประสิทธิภาพ ด้วยการผสานการทำงานร่วมกันทัง
้ ในส่วนของพลังงาน ระบบออโตเมชัน
่
และซอฟต์แวร์ เรามีระบบนิเวศทัว่ โลก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่
ที่สด
ุ รวมถึงชุมชนนักพัฒนาและผู้วางระบบบนแพลตฟอร์มเปิด เพื่อมอบประสิทธิภาพ
ด้านการดำเนินงาน และการควบคุมในแบบเรียลไทม์ เราเชื่อว่าด้วยผู้คนที่ยอดเยีย
่ มเหล่า
นี้ และพันธมิตรของเรา จะช่วยให้ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเป็นบริษัทที่เยีย
่ มยอด พร้อมกับ
คำมัน
่ มัน
่ สัญญาของเราที่มุง
่ ในเรื่องการสร้างนวัตกรรม ความหลากหลาย และความ
ยัง
ุ คนมัน
่ ยืนช่วยให้ทก
่ ใจได้วา่ “Life is On” ในทุกที่สำหรับทุกคน และทุกช่วงเวลา
www.schneider-electric.co.th
สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม
บริษัท เอพีพีอาร์ มีเดีย จํากัด 02-655-6633
ทนุ รักษาผล /086 398 1290 / thanu@apprmedia.com
นวรัตน์ ฉัตรดรงค์ /090 093 6555 /nawarat@apprmedia.com
สุชลี พงษ์ประเสริฐ / 094 919 4663 / suchalee@apprmedia.com
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