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รหัส : 14000018

ดานอื่นๆ

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ซอฟตแวรวิเคราะหขอมูล (Analysis Software)
ชื่อทางการคาของผลงานนวัตกรรมไทย :
เอมเมจิน อนาไลติกส (Aimagin Analytics)
หนวยงานที่พัฒนา :
บริษัท เอมเมจิน จํากัด
บริษัทผูรับการถายทอด :
ผูจําหนาย :
บริษัท เอมเมจิน จํากัด
ผูแทนจําหนาย :
หนวยงาน บริษัท หรือผูขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
บริษัท เอมเมจิน จํากัด
ชวงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
มีนาคม 2561 – มีนาคม 2569 (8 ป)
คุณสมบัตินวัตกรรม:
เอมเมจิน อนาไลติกส (Aimagin Analytics) เปนซอฟตแวรวิเคราะหขอมูล (Business Intelligence – BI)
ที่ถูกออกแบบเนนชวยใหผูใชงานที่ไมมีความรูดานการเขียนโปรแกรมหรือการจัดการฐานขอมูล สามารถนําเขา เปลี่ยนแปลง
วิเคราะห และแบงปนขอมูล ไดงายและรวดเร็ว โดยไมจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเตรียมขอมูลเหมือน
ซอฟตแวร BI อื่นๆ ไมตองทํา Cube ไมตองเชื่อมตอ Database ไมตอง Join table โดยแนวคิดแลว Aimagin Analytics
ใชไฟล Excel (XLSX) หรือ CSV เปนเสมือนฐานขอมูล และใช IntelliJoin ชวยในการรวมขอมูลจากไฟล CSV หลายๆ ไฟล
เขาดวยกันเปนตารางเดียวโดยอัตโนมัติ และอํานวยความสะดวกใหผูใชงานสามารถกําหนดสิทธิ - แบงปนขอมูลโดยงาย
คลาย Dropbox ดังนั้น กลุมเปาหมายผูใชงาน Aimagin Analytics คือผูใชงานคอมพิวเตอรทั่วไปที่มีทักษะการใชงาน
วิเคราะหและแลกเปลี่ยนขอมูลดวยโปรแกรม Spreadsheet (เชน Microsoft Excel) อยูแลว
Aimagin Analytics ใชเทคโนโลยี Client-Side-In-Memory โดยขอมูลที่ใชในการวิเคราะหทั้งหมดจะถูกเก็บ
ไว ใ นหน ว ยความจํ า (RAM) ของเครื่ อ ง Client และการประมวลผลทั้ ง หมดจะถู ก ดํา เนิน การในเครื่อ ง Client เช นกัน
เครื่อง Server ทําหนาที่เปนเพียง File Servers บริหารจัดการผูใช และจัดเก็บขอมูลรูปแบบรายงาน จึงทําใหสามารถใช
Server ราคาประหยัดได
Aimagin Analytics ยังเนนชวยผูใชงานกลุมเปาหมายในการนําเขาและจัดการไฟลขอมูล (ETL) ตั้งเวลาดึง
ข อ มู ล โดยอั ต โนมั ติ (Job Scheduling) ตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล (Data Cleansing) ตรวจสอบข อ มู ล ซ้ํ า
(Duplicate) ไดดวยตนเอง
Aimagin Analytics สามารถแสดงผลแบบ Interactive ได ห ลากหลาย เช น Pivot Table Sankey หรื อ
Venn Diagram เปนตน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรู ปแบบการแสดงผลไดไมจํา กัดไดดว ยตนเอง และพิมพรายงานผลการ
วิเคราะหในรูปแบบไฟล pdf
คุณลักษณะเฉพาะ
1. การเตรียมขอมูล (Consolidation)
1.1 ใชไฟล XLSX หรือ CSV (หรือเทียบเทา เชน TSV PSV) เปนฐานขอมูลเสมือน
1.2 รองรับการทํา ETL การตรวจสอบขอมูลซ้ํา (Duplicate) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Data
Cleansing) โดยอัตโนมัติ โดยผูใชเอง
1.3 ใชเทคนิค IntelliJoin ในการรวมขอมูล CSV หลายๆ ไฟลเขาดวยกันโดยอัตโนมัติ
1.4 รองรับการจัดการขอมูล (Data Manipulation) ขั้นสูงดวย Java Script
2. การวิเคราะหและแสดงผล (Analysis)
2.1 Interactive Visualization
2.2 สามารถเพิ่ม Visualization ที่ซบั ซอนได
3. การทํางานรวมกัน (Collaboration)
3.1 รองรับการแบงปนและกําหนดสิทธิการเขาถึงไฟลขอมูลคลาย Dropbox หรือ Google Drive
3.2 รองรับการกําหนดสิทธิและการบริหารจัดการผูใชโดยผูดูแลระบบ (Administrator)
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3.3 รองรับการพิมพรายงานที่บันทึกรายละเอียดการจัดทําขอมูลเพื่อการตรวจสอบประวัติที่มาทีไ่ ปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.4 มีการบันทึกเวอรชั่นไฟลขอมูล
3.5 สามารถบันทึกประวัติความเห็น (Comment History) ของขอมูลที่แบงปนได
4. แบงผูใชเปน 3 กลุม
4.1 Administrator : สามารถจัดการผูใช นําเขาขอมูล (ETL) รวมขอมูล (IntelliJoin) วิเคราะหขอมูล
และดูรายงาน
4.2 Analysts : สามารถนําเขาขอมูล (ETL) รวมขอมูล (IntelliJoin) วิเคราะหขอมูล และดูรายงาน
4.3 Viewer : สามารถดูรายงาน
5. ใชเทคนิค Client-Side In-Memory เพื่อกระจายโหลดการทํางานและลดความตองการเครื่องแมขายราคาแพง
(รายละเอียด/คุณสมบัติเพิ่มเติมในหนาถัดไป)
++++++++++++++++++++

บริษัท เอมเมจิน จํากัด

08 9133 1211

รายละเอียด/คุณสมบัตเิ พิ่มเติม
14000018 ซอฟตแวรวิเคราะหขอมูล (Analysis Software)
ชุด Standard Package สําหรับ Aimagin Analytics
สิทธิในการใชงานปแรก
สิทธิในการใชงานปถัดไป
องคประกอบ
ราคาตอหนวย จํานวน
รวม
รอยละ ราคาตอหนวย จํานวน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาสิทธิการใชงานซอฟตแวรสําหรับเครื่องแมขายของลูกคาเอง
(On-site Server)
จํานวนสิทธิการใชงานประเภทผูด แู ลระบบ (Administrator)
จํานวนสิทธิการใชงานประเภทผูจดั ทําขอมูล/ผูดูขอมูล
(Analysts/Viewers)
รวม

รวม
(บาท)

960,000.00

1 สิทธิ

960,000.00

20%

192,000.00

1 สิทธิ

192,000.00

30,000.00
10,000.00

1 คน
4 คน

30,000.00
40,000.00

20%
20%

6,000.00
2,000.00

1 คน
4 คน

6,000.00
8,000.00

1,030,000.00

206,000.00

หมายเหตุ
1. กรณีลูกคาตองการใชบริการ Cloud service จะมีเฉพาะคาสิทธิการใชงานซอฟตแวรตามจํานวนผูใช
แตไมมีคาสิทธิการใชงานซอฟตแวรสําหรับเครื่องแมขายของลูกคาเอง (On-site Server)
1.1 Cloud service เหมาะสําหรับลูกคาที่ไมตองการดูแล Server ของตนเอง
1.2 Cloud service จะไดรับการ Update (Bug fixes) ทันทีที่ Cloud server มีการ Update
1.3 ผูใชแตละคนไดรับพื้นที่ 1 G bytes
2. กรณีลูกคาตองการใชบริการ On-site Server จะมีคาสิทธิการใชงานซอฟตแวรสําหรับเครื่องแมขายของลูกคาเอง (On-site Server)
2.1 On-site Server เหมาะสําหรับ ลูกคาที่ตองการเก็บขอมูลบน Server ของตนเอง เชน ตองการเก็บขอมูลใน Server ของตนเอง
2.2 คาสิทธิการใชงานซอฟตแวรสําหรับเครื่องแมขายของลูกคาเอง (On-site Server) รวม
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2.2.1 คาใชจายในการติดตั้งครั้งแรก
2.2.2 การ Update (Bug fixes) เปนเวลา 1 ป
2.2.3 การอบรมใชงาน พรอมเอกสาร สําหรับผูเขารับการอบรมจํานวน ไมเกิน 10 คน เปนเวลา 1 วัน
คาสิทธิการใชงานซอฟตแวรตามจํานวนและประเภทผูใชงาน (User License)
จํานวนสิทธิการใชงานประเภทผูดูแลระบบ (Administrator)
-

ไมเกิน 5 คน
ไมเกิน 10 คน
เกิน 10 คน

จํานวนสิทธิการใชงานประเภทผูจัดทําขอมูล/ผูดูขอมูล (Analysts/Viewers)
-

-

ไมเกิน 5 คน
ไมเกิน 10 คน
เกิน 10 คน

ราคาตอหนวย ตอผูใช ตอป (บาท)
30,000.00
24,000.00
19,000.00
ราคาตอหนวย ตอผูใช ตอป (บาท)
10,000.00
8,000.00
6,000.00

หมายเหตุ
1. ผูใชงานประเภทผูดูขอมูล (Viewers) สามารถดูขอมูลไดอยางเดียว แตไมสามารถจัดทําขอมูลได เหมาะสําหรับผูบริหาร หรือผูใชงานขอมูล
2. ผูใชงานประเภทจัดทําขอมูล (Analysts) สามารถดูขอมูล และ จัดทําขอมูลใหผูดูขอมูลได
3. ผูใชงานประเภทผูดูแลระบบ (Administrator) สามารถ กําหนดสิทธิผูใชงานประเภทผูจัดทําขอมูลและผูดูขอมูลไดเอง สามารถจัดการพื้นที่จัดเก็บการแบงปน
ขอมูลของระบบ และมีสิทธิเชนเดียวกับผูจัดทําขอมูล
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