
MEGA Tech is honored to have an interview with      
Michael Fischer, the COO of Eleven Dynamics. The specialists 
in Automation, Robotics and Metrology, offering unique 
and tailored solutions for the quality control on the production 
line where capturing quality control of your production 
where capturing quality defects matters most. The development 
of automatic software that is used in quality control         
systems using Robot/Cobot and 3D Scanner, where 
Thaimach is the primary distributor in driving the growth 
of IIoT industry. 

Michael mentioned the starting point in expanding the 
business into APAC “From my perspective, there appears 
to be significantly positive changes occurring, as the majority 
of people are returning to their normal lifestyle after the 
COVID-19 crisis. In addition, there is a rise in bright and 
intelligent generation of people who are highly connected. 
I believe, especially regarding this territory, APAC, there 
is high potential for automation due to an increased number 
of car manufacturers in the country, where the local     
people are also amiable in terms of customer service.        
Additionally, as can be noticed, several companies from 
Germany have relocated to Thailand for production          
purposes. As a consequence of having a strong network 
and export base, recognition can be gained among customers. 
Mr. Taveesak Srisuntisuk, the Managing Director of Thaimach, 
which is our master distributor of in Asia, has a huge 
network and is well recognized by the majority of people. 

MEGA Tech ได้้รัับเกีียรัติิในกีารัสััมภาษณ์์คุุณ์ Michael Fischer 
ติำาแหน่ง COO บรัิษัท Eleven Dynamics ผู้้้เชีี่�ยวชี่าญด้้านกีารัพััฒนา
ซอฟแวรั์ที�ใช้ี่ในกีรัะบวนกีารัคุวบคุุมคุุณ์ภาพัแบบอัติโนมัติิโด้ยใช้ี่หุ่นยนต์ิ 
(Robot/Cobot) และ 3D scanner โด้ยมีบริัษัท ไทยแมคุ เซลส์ัแอนด์้เซอร์ัวิสั 
จำำากัีด้ เป็็นผู้้้แทนจำำาหน่ายหลักี ในกีารัช่ี่วยขัับเคุล่�อนอุติสัาหกีรัรัม IIoT ให้
เติิบโติอย่างยั�งย่นในอนาคุติ
คุุณไมเคุิลกล่าวถึึงจุุดเริิ่�มต้้นในการิ่ขยายธุุริ่กิจุมาท่ี่� APAC ว่า 
“ภาพริ่วมเศริ่ษฐกิจุของภูมิภาคุ APAC

ในปั็จำจุำบัน เรัาเห็นได้้ถึึงกีารัเป็ลี�ยนแป็ลงในทิศทางบวกีที�ชัี่ด้เจำน คุนส่ัวน
ใหญเ่ริั�มกีลับส่้ัวิถีึชีี่วิติติามป็กีติิหลงัจำากีวกิีฤติโคุวดิ้-19 นอกีจำากีนั�นแล้ว เรัา
ยังเห็นคุนรุ่ันใหม่ที�ทั�งเก่ีงและฉลาด้มากีขึั�น และมีสัายสััมพัันธ์์ที�กีว้างขัวาง 
โด้ยเฉพัาะในภ้มิภาคุ APAC เรัาได้้เห็นถึึงแนวโน้มขัองกีารันำารัะบบออโติเม
ชัี่�นมาใช้ี่เน่�องจำากีมีจำำานวนผู้้้ผู้ลิติรัถึยนต์ิในป็รัะเทศมากีขึั�น ซึ�งป็รัะเทศไทย
มีคุวามโด้ด้เด่้นเร่ั�องให้บริักีารัล้กีคุ้าที�ยอด้เยี�ยม นอกีจำากีนั�นแล้ว เรัายังเห็น
ว่ามีบริัษัทจำากีเยอรัมนหีลายบริัษัทที�เข้ัามาตัิ�งสัาขัาในป็รัะเทศไทยโด้ยมีเป้็า
หมายในด้้านกีารัผู้ลิติโด้ยเฉพัาะ กีารัมีเคุร่ัอข่ัายที�แข็ังแกีร่ังและกีารัเป็็นฐาน
กีารัส่ังออกีสัำาคัุญ จำะทำาให้เรัาเป็็นที�ยอมรัับมากีขึั�นและ คุุณ์ทวีศักีดิ้�             
ศรีัสัันติิสุัขั กีรัรัมกีารัผู้้้จัำด้กีารัขัองบริัษัท ไทยแมคุ เซลสัแ์อนด์้เซอร์ัวิสั จำำากัีด้ 
ซึ�งเป็็นผู้้้จัำด้จำำาหน่ายรัายหลักีขัองเรัาในทวปี็เอเชีี่ย ก็ีมีเคุร่ัอข่ัายคุวามสััมพัันธ์์
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ที�กีว้างขัวางและมีช่ี่�อเสีัยงเป็็นที�ร้้ัจัำกีขัองคุนส่ัวนใหญ่ เรัามั�นใจำเป็็นอย่าง
ยิ�งว่า ป็รัะเทศไทยมีอนาคุติที�ดี้มากีและเป็็นป็รัะต้ิส่้ัโอกีาสัใหม่ๆ ในทวีป็
เอเชีี่ย เน่�องจำากีมีคุวามสัามารัถึในกีารัส่ังออกีสิันคุ้าไป็ยังป็รัะเทศต่ิางๆ 
ดั้งนั�น รัะบบออโติเมชัี่�นจึำงมีศักียภาพัส้ังมากีและจำะเป็็นปั็จำจัำยหลักีเพ่ั�อ
อนาคุติที�ยั�งย่น”
T-PAM System (Thaimach Portable Automated    
Measuring System ) เปิิดต้ัวอย่างเต้็มภาคุภูมิ

“ผู้ลิติภัณ์ฑ์์ขัองเรัาแพัรั่หลายไป็ได้้ทุกีที�เพัรัาะเป็็นซอฟติ์แวร์ั” 
สัำาหรัับวันนี� เรัาได้้สัาธิ์ติรัะบบ T-PAM System (Thaimach Portable                 
Automated Measuring System) ซึ�งเป็็นผู้ลิติภัณ์ฑ์์ขัองไทยแมคุและ 
Nexos Air ขัอง Eleven Dynamics โด้ยก่ีอนหน้านี� เรัามีเฉพัาะ
ซอฟต์ิแวร์ั Nexos 4.0 เท่านั�น ซึ�งเป็็นผู้ลิติภัณ์ฑ์์ขัองเรัาสัำาหรัับกีารัใช้ี่
งานทางอุติสัาหกีรัรัมร่ัวมกัีบหุ่นยนต์ิอุติสัาหกีรัรัม โด้ยเป็็นซอฟต์ิแวร์ัรัะ
ดั้บไฮเอนด์้ที�ช่ี่วยให้ล้กีคุ้าสัามารัถึป็รัะหยัด้คุ่าใช้ี่จ่ำายในกีารัผู้ลิติได้้เป็็น
จำำานวนมากี แต่ิก็ียังคุงถ่ึอว่ามีต้ินทุนคุ่อนข้ัางส้ังสัำาหรัับแอพัพัลิเคุชัี่�นที�
ไม่ได้้ซับซ้อน เพัรัาะฉะนั�น ในงานเมทัลเล็กีซ์ 2022 เรัาจึำงมีกีารัเปิ็ด้ตัิว 
"Nexos Air" ซึ�งเป็็นซอฟต์ิแวร์ัตัิวใหม่สัำาหรัับหุ่นยนต์ิโคุบอทขันาด้เล็กี
โด้ยเหมาะสัำาหรัับเซ็นเซอร์ัแบบม่อถ่ึอและรัะบบขันาด้เล็กีโด้ยเฉพัาะ 
Nexos Air เป็็นผู้ลิติภัณ์ฑ์์ที�เกิีด้ขึั�นจำากีคุวามต้ิองกีารัขัองเรัาที�จำะสัร้ัาง
ซอฟต์ิแวร์ัที�มีรัาคุาถ้ึกีสัำาหรัับกีารัทำางานรัะดั้บเริั�มต้ิน เรัาเห็นโอกีาสัส้ัง
มากีสัำาหรัับ Nexos Air โด้ยเฉพัาะในติลาด้เอเชีี่ย ซึ�งเรัาเช่ี่�อว่าซอฟต์ิแวร์ั
นี�สัามารัถึติอบโจำทย์คุวามต้ิองกีารัขัองติลาด้ได้้เป็็นอย่างดี้

จุำด้เด้่นขัองซอฟติ์แวร์ัตัิวนี�คุ่อทางเล่อกีและกีารัใชี่้งานที�ไร้ัข้ัอจำำากัีด้
สัำาหรัับล้กีคุ้าขัองเรัา โด้ยล้กีคุ้าสัามารัถึเล่อกีใชี่้ฮาร์ัด้แวรั์หร่ัอหุ่นยนต์ิ
ชี่นิด้ใด้ก็ีได้้ นอกีจำากีนี� ล้กีคุ้ายังสัามารัถึเล่อกีซอฟต์ิแวร์ัมาติรัวิทยาได้้
ติามคุวามต้ิองกีารัในกีารัใช้ี่งานด้้วยเช่ี่นกัีน ปั็จำจุำบัน ผู้ลิติภัณ์ฑ์์ขัองเรัา
สัามารัถึใชี่้งานร่ัวมกัีบผู้ลิติภัณ์ฑ์์ขัอง Polyworks, Verisurf, Spetial 
Analyzer, PiWeb และ Emma และในส่ัวนขัองหุ่นยนต์ิ ผู้ลิติภัณ์ฑ์์ขัอง
เรัาสัามารัถึใช้ี่ร่ัวมกัีบแบรันด์้ต่ิางๆ เช่ี่น Fanuc, Kuka และ Yaskawa 
และในส่ัวนขัองสัแกีนเนอร์ั สัามารัถึใช้ี่งานร่ัวมกัีบแบรันด์้ เช่ี่น Leica, 
Aicon, Scantech และ Prime Scans ดั้งนั�น จึำงสัามารัถึติอบสันอง
คุวามติ้องกีารัที�หลากีหลายขัองล้กีคุ้าได้้อย่างไร้ัข้ัอจำำากัีด้” คุุณ์ไมเคุิล
กีล่าวด้้วยคุวามมั�นใจำ

หนึ�งในเอกีลกัีษณ์์เฉพัาะติวัขัอง Nexos 4.0 คุ่อคุวามสัามารัถึในกีารั
เริั�มใช้ี่งานได้้โด้ยไม่ต้ิองมีฮาร์ัด้แวร์ั เน่�องจำากีใชี่้แบบจำำาลองฝาแฝด้
ดิ้จิำติอล (Digital Twin) แทนได้้ จำากีนั�น จึำงเป็ลี�ยนมาใช้ี่อุป็กีรัณ์์จำริังใน
ภายหลัง ทำาให้สัามารัถึทำางานในแบบ 4.0 ได้้ทันที

ในกีรัณี์ขัองกีารัใช้ี่รัะบบมาติรัวิทยาขันาด้ใหญ่ เช่ี่น ม้ลคุ่า 1 ล้าน
ย้โรั เป็็นต้ิน ต้ินทุนอาจำจำะด้้เหม่อนเป็็นอุป็สัรัรัคุหลักี อย่างไรัก็ีติาม 
ปั็ญหานี�สัามารัถึแกี้ได้้โด้ยกีารัใช้ี่แบบจำำาลองฝาแฝด้ด้ิจิำติอล ซึ�งจำะมีคุ่า
บริักีารัขัั�นพ่ั�นฐานเท่านั�น แต่ิล้กีคุ้าจำะได้้รัับข้ัอม้ลเชิี่งลึกีเกีี�ยวกัีบ
ผู้ลิติภัณ์ฑ์์ รัวมถึึงสัไลด์้และหุ่นยนต์ิ ก่ีอนจำะใช้ี่งานจำริัง ทำาให้ไม่จำำาเป็็น
ต้ิองลงทุนซ่�อฮาร์ัด้แวร์ั นอกีจำากีนั�นแล้ว ยงัสัามารัถึพัยากีรัณ์์รัะยะเวลา
กีารัทำางานได้้ล่วงหน้าด้้วยเช่ี่นกัีน ซึ�งข้ัอม้ลต่ิางๆ เหล่านี�เป็็นส่ัวนสัำาคัุญ
เพ่ั�อช่ี่วยในกีารัพิัจำารัณ์าเล่อกีร้ัป็แบบกีารัทำางานและแง่มุมต่ิางๆ ติาม
คุวามเหมาะสัมกัีบงาน

คุ่าบริักีารัพ่ั�นฐานที�พ้ัด้ถึึงข้ัางต้ินนั�นจำะขึั�นอย้่กัีบตัิวงาน โด้ยในกีรัณี์
นี� เรัามีผู้ลิติภัณ์ฑ์์ 2 ร้ัป็แบบด้้วยกัีน ผู้ลิติภัณ์ฑ์์แรักี Nexos Air ซึ�งเป็็น
โซล้ชัี่�นแบบเด้ยีวกัีบ T-PAM ล้กีคุ้าสัามารัถึซ่�อโซล้ชัี่�นที�พัร้ัอมสัำาหรัับกีารั
วัด้ได้้ทันที โด้ยผู้ลิติภัณ์ฑ์์นี�เป็็นผู้ลิติภัณ์ฑ์์ที�ไม่มีคุ่าใช้ี่จ่ำายใด้ๆ โด้ยจำะมา
พัร้ัอมกัีบผู้ลิติภัณ์ฑ์์ที�ล้กีคุ้าซ่�อ เช่ี่นเดี้ยวกัีบผู้ลิติภัณ์ฑ์์อ่�น เช่ี่น แขันวัด้

I strongly believe that Thailand is highly prospective and can 
present new opportunities for Asia, as it is capable of shipping 
to various countries. Hence, the potential for automation is 
highly promising and can be brought forward for a brighter 
future.”
Debut of T-PAM System (Thaimach Portable                 
Automated Measuring System)

“Our product is everywhere because it is software. Today, 
we show here the T-PAM System (Thaimach Portable                     
Automated Measuring System) which is a product of Thaimach 
with Nexos Air. We, formerly, have only Nexos 4.0 software. 
Nexos 4.0 is our product, which is for industrial applications 
with industrial robots. it's our high-end      software which can 
help customer to save a lot of money from production, but it 
is still high cost for simple applications. Therefore, we just 
release here in Metalex 2022 "Nexos Air" which is a new software 
for the small co-bot solutions, meaning that it is suitable for 
hand-held sensors and small systems. Nexos Air is our results 
that we were searching for software with a good price as entry 
level products. We see a lot of potential right now especially 
in Asia with Nexos Air which we believe it really fits the market 
needs.

Our highlight concerns the limitless options and directions 
we offer to our customers, denoting that any hardware or robots 
can be selected. To add on, options can also be selected from 
the metrology software that necessary to the customers. As of 
today, we can work with Polyworks, Verisurf, Spetial Analyzer, 
and Inspire. Regarding the robots, we can work with, for         
example, Fanuc, Kuka, and Yaskawa. For scanners, we can work 
with, for example, Aicon, Scantech, and Prime Scans. As can be 
noticed, there are no limitations regardless of the diversity in 
the customers’ requirement.” Michael spoke with confidence

The uniqueness of Nexos 4.0 concerns its ability to start in 
the absence of a hardware, as it is a digital twin. This is then 
followed by the real world, which consequently provides you 
the 4.0 process.                          

When a huge metrology serve is performed, for instance, 
for 1 million Euro, the cost may appear to be the main                 
hindrance. However, this can be overcome by using a digital 
twin, where a small fee will be charged. In return, the customers 
can gain an insight of the product beforehand, including slides 
and robots, in which prior purchase of the hardware is not 
necessary. In addition, process times can also be forecasted. 
These will be the primary elements that are taken into              
consideration of the best suitability for the application and the 
necessary aspects in the project. 

The small fee is depending on the project, we have 2 products 
in this case. Nexos Air, just take solutions like the T-PAM. So, 
you buy a solution which is ready to measure. And this one 
comes free of charge because the customers are buying the 
product, like an arm, so before they buy, maybe manual Faro 
arms, but this one you must use by yourself. So, we have the 
next generation of arm stake and work automatic. And this is 
a close market.
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ขันาด้ ล้กีคุ้าซ่�อแขันวัด้ Faro ซึ�งล้กีคุ้าจำะต้ิองเป็็นผู้้้ใช้ี่งานในกีารัวัด้ด้้วยตัิวเอง แต่ิT-
PAM เป็็นผู้ลิติภัณ์ฑ์์แขันวัด้ยุคุใหม่ซึ�งเป็็นแบบรัะบบอัติโนมัติิสัำาหรัับกีารัวัด้งาน โด้ย
กีลุ่มนี�จำะเป็็นติลาด้ปิ็ด้

อีกีผู้ลิติภัณ์ฑ์์หนึ�งคุ่อ Nexos 4.0 โด้ยเรัาจำะนำาเสันอแนวทางที�ผู่้านกีารัอนุมัติิแล้ว
แก่ีล้กีคุ้าทุกีคุรัั�ง โด้ยในขัั�นแรักี จำะมีกีารัติรัวจำสัอบผู้ลิติภัณ์ฑ์์ต้ินแบบติามที�ต้ิองกีารั เช่ี่น 
คุวามแม่นยำาและคุวามป็ลอด้ภัยขัองรัะบบ คุ่าบริักีารัขัั�นพ่ั�นฐานขั้างต้ินจำะคุรัอบคุลุม
ถึึงขัั�นติอนกีารัติรัวจำสัอบนี� โด้ยจำะคุำานวณ์ติามภ้มิภาคุขัองล้กีคุ้า สิั�งที�ล้กีคุ้าจำะได้้รัับก็ี
คุ่อ แบบจำำาลองฝาแฝด้ด้จิิำติอล ซึ�งจำะช่ี่วยให้ล้กีคุ้าได้้รัับข้ัอม้ลต่ิางๆ ที�เป็็นป็รัะโยชี่น์และ
แม่นยำาจำากีแบบจำำาลองนี� เช่ี่น รัะยะเวลาและคุวามแม่นยำาขัองกีรัะบวนกีารัวัด้ ล้กีคุ้า
จึำงสัามารัถึตัิด้สิันใจำลงทุนกัีบซอฟต์ิแวร์ัได้้อยา่งถ้ึกีต้ิอง ซอฟต์ิแวร์ัขัองเรัาสัามารัถึที�จำะ
ช่ี่วยให้ล้กีคุ้าป็รัะหยัด้รัะยะเวลาทำางานได้้มากีถึึง 85% ในกีรัณี์ขัอง AUDI AG ซึ�งเป็็น
ล้กีคุ้ารัายหนึ�งขัองเรัา เรัาช่ี่วยให้ล้กีคุ้าสัามารัถึป็รัะหยัด้เวลาในกีารัผู้ลิติตัิวถัึงรัถึยนต์ิ
ได้้มากีถึึง 70% หากีเทียบกัีบก่ีอนหน้านี�หร่ัอ BMW AG ซึ�งเป็็นล้กีคุ้าอีกีรัายขัองเรัา 
เรัาสัามารัถึทำาขัั�นติอนกีารัวัด้ภายในสัายกีารัผู้ลิติได้้ 100% ซึ�งช่ี่วยป็รัะหยัด้เวลาให้
ล้กีคุ้าได้้มากีถึึง 85% เม่�อเทียบกัีบเทคุโนโลยีรัะบบจัำด้เก็ีบแบติเติอรีั�ที�ล้กีคุ้าใช้ี่อย้เ่ดิ้ม 
ซอฟต์ิแวร์ั Nexos สัามารัถึใช้ี่คุวบคุุมได้้ทุกีส่ัวนขัองรัะบบ ไม่ว่าจำะเป็็นหุ่นยนต์ิ สัไลด์้ 
แท่นหมุน ซอฟต์ิแวร์ัมาติรัวิทยา เป็็นต้ิน
แผนการิ่ขยายธุุริ่กิจุในปิี 2023

คุุณ์ไมเคุลิสัรุัป็แผู้นกีารัขัยายธุ์รักิีจำใหเ้รัาฟงัว่า “เรัาวางแผู้นที�จำะเพิั�มป็รัะสัทิธิ์ภาพั
ทางออนไลน์ขัองเรัาในอนาคุติ รัวมถึึงกีารัพััฒนาแอพัพัลิเคุชัี่�น กีารัเสัริัมคุวามแข็ังแกีร่ัง
ด้้านกีารัขัายและกีารัติลาด้ และกีารัเน้นที�คุวามก้ีาวหน้าทางเทคุโนโลยี โด้ยในช่ี่วงเริั�ม
ต้ิน เรัาในฐานะพันักีงานขัายและผู้้้ร่ัวมก่ีอตัิ�งอย่างซานติิอาโกี ซึ�งเป็็นผู้้้เชีี่�ยวชี่าญด้้าน
เทคุนิคุ ได้้ทำางานร่ัวมกัีนเพ่ั�อบรัรัลุติามเป้็าหมายที�วางไว้ โด้ยเป้็าหมายหลักีขัองเรัาใน
ปี็หน้าคุ่อกีารัเพิั�มอัติรัากีารัจ้ำางงาน เรัาหวังเป็็นอย่างยิ�งที�จำะได้้ต้ิอนรัับสัมาชิี่กีใหม่ใน
ทีมที�เป็็นคุนท้องถิึ�นในเอเชีี่ยเข้ัามาช่ี่วยงานในส่ัวนขัองธุ์รักิีจำ เน่�องจำากีเรัายังคุงต้ิองกีารั
ผู้้้เชีี่�ยวชี่าญในด้้านนี� อย่างน้อยหนึ�งคุนเพั่�อสันับสันุนงานขัายและอีกีหนึ�งคุนเพั่�อ
สันับสันุนงานด้้านเทคุนิคุ เป้็าหมายสัำาคัุญอันดั้บหนึ�งขัองทีมนี� คุ่อกีารัสันับสันุนผู้้้จัำด้
จำำาหน่ายหลักีในกีารัพััฒนาและรัักีษาติลาด้ในเอเชีี่ย

นอกีจำากีนี� เรัายังวางแผู้นที�จำะจ้ำางคุนเพิั�มเพ่ั�อให้ธุ์รักิีจำขัองเรัาเด้ินหน้าไป็ได้้อย่าง
มั�นคุง ซึ�งในป็จัำจุำบัน ผู้ลิติภัณ์ฑ์์ขัองเรัาถ้ึกีนำาไป็ใชี่ง้านโด้ยล้กีคุ้าจำากีทั�วโลกี ไมว่่าจำะเป็็น 
EMRAER, BMW, ARRIVAL, AUDI, AIRBUS, TIER 1, TIER 2 เป็็นต้ิน

เรัาได้้จัำด้เติรีัยมข้ัอม้ลส่ัวนใหญ่ขัองเรัาให้แก่ีไทยแมคุผู่้านทางรัะบบคุลาวด์้ เพ่ั�อให้
คุ่้คุ้าขัองเรัาสัามารัถึเข้ัาถึึงข้ัอม้ลที�เรัามีได้้อย่างสัะด้วกี โด้ยมีข้ัอม้ลหลายป็รัะเด็้นจำากี
กีารัวิจัำยกีรัณี์ศึกีษาต่ิางๆ ซึ�งสัามารัถึนำามาใช้ี่กัีบติลาด้ได้้ ในฐานะขัองบริัษัทซอฟต์ิแวร์ั 
สิั�งที�สัำาคัุญที�สุัด้ก็ีคุ่อ กีารัที�ผู้้้จัำด้จำำาหน่ายหลักีขัองเรัาเข้ัาส่้ัติลาด้โด้ยใช้ี่กีลยทุธ์์ขัองตินเอง 
เน่�องจำากีผู้้้จัำด้จำำาหน่ายสัามารัถึส่ั�อสัารัได้้หลายภาษาและมีสัายสััมพัันธ์์ที�แข็ังแกีร่ังกัีบ
คุน ติลาด้ และซัพัพัลายเออร์ัในท้องถิึ�น รัวมไป็ถึึงบริัษัทผู้้้ผู้ลิติหุ่นยนต์ิ ดั้งนั�น ผู้้้จัำด้
จำำาหน่ายจึำงคุวรัเป็็นผู้้้กีำาหนด้แนวทางกีารัโฆษณ์าธุ์รักิีจำขัองตินในติลาด้ ดั้งนั�น Eleven 
Dynamics จึำงคุวรัเป็็นหัวข้ัอพ่ั�นฐานหลักี แต่ิอยา่งไรัก็ีติาม เรัาคุาด้หวังที�จำะได้้นำาเสันอ
ไทยแมคุติอ่ติลาด้ด้้วยเชี่น่กัีน และ Eleven Dynamics ไมใ่ช่ี่หัวใจำหลกัีเพัยีงอยา่งเด้ยีว
ในจุำด้นี�” คุุณ์ไมเคิุลกีล่าวปิ็ด้ท้ายเพ่ั�อสัร้ัางคุวามเช่ี่�อมั�นให้แก่ีผู้้้อ่าน 

Respecting Nexos 4.0, we always propose         
pre-approved concept to customers. To begin with, 
the desired prototype is investigated, such as the 
accuracy and security of the system. The small fee 
covers the investigation process and is charged 
dependent on the region . In return, the customers 
receive the digital twin, where several benefits can 
be gained from the precise data it provides, for 
instance, the duration of measurement process and 
its accuracy. As a result of the digital twin, it facilitates 
the customers in deciding to proceed investments 
on the software.  
Business expansion plan in the year 2023

Michael summarized the business expansion 
plan “We plan to increase our online performance 
in the future, including developing an application, 
reinforce the sales & marketing department,            
and concentrate on the technical aspects. As a 
demonstration, I myself being a salesperson, and 
my trusted colleague Santiago, a technical specialist, 
create synergy to achieve the targets. Our primary 
target for next year is to increase the employment. 
We look forward to have a local person residing in 
Asia who is supportive in terms of business aspects, 
as we will be requiring specialists in that matter, in 
addition to sales and technical aspects. at least one 
person to support sales and one additional to         
support technical.

We are looking forward to increase our employment 
to bring our business forward. At the present, we 
have several installations, including in the UK, 
Germany, and within BMW, and Audi. Additionally, 
we have upcoming projects in Brazil and Mexico.

We provide Thaimach with the majority of our 
information in the cloud in order for our partners 
to gain accessibility to our content. There are several 
contents present due to the case study research, 
which can be presented to the market. From the 
perspective of a software company, it is always 
essential for our master distributors to enter the 
market with their own strategies, as they are able 
to communicate in various languages and hold 
strong connections with the local residents, market, 
and suppliers, including robot companies. It is 
subject to them on the methodology of advertising 
themselves to the market. Therefore, Eleven Dynamics 
should be the fundamental subject. Despite that,  
we anticipate to present Thaimach to the market; 
Eleven Dynamics is not the only primary key in this 
matter” Michael concluded remarks to build           
confidence for the reader. 
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MEGA Tech は、Eleven Dynamics の COO である Michael 
Fischer にインタビューできることを光栄に思います。 オートメーシ
ョン、ロボティクス、計測学のスペシャリストは、品質欠陥の把握が
最も重要な生産の品質管理を確保する生産ラインの品質管理のための
独自のカスタマイズされたソリューションを提供します。 ロボット/コ
ボットおよび 3D スキャナーを使用した品質管理システムで使用され
る自動ソフトウェアの開発。Thaimach は IIoT 産業の成長を促進する
主要なディストリビューターです。

マイケルは、ビジネスをアジア太平洋地域に拡大するための出発
点について言及しました私見ではあるがCOVID-19の危機後大くの人
々は通常のライフスタイルに戻っているため非常に前向きな変化が起
こっているように見える。また明るく聡明で人脈関係が強い世代も増
えていると思う。特にこの地域APACについては自動車メーカーが増
えている事により自動化の可能性が高いと考える。そして地元の人々
は顧客サービスの点でも熱心である。更にご存じのように何社かのド
イツの企業が生産目的でタイに移転して来ている。強力なネットワー
クと輸出基盤を持つ事で顧客からの認知度を高めている。アジアにお
ける当社のマスターディストリビューターであるタイマッハのマネー
ジングディレクターのタヴィーサク・スリスンティスク氏は巨大なネ
ットワークを持ち広く多くの人々に知られている。タイは非常に将来
性があり様々な国に出荷できるためアジアに新しい機会を提供できる
と確信している。従って自動化の可能性は非常に有望でありより明る
い未来のために前進させる事ができる。
Eleven Dynamics ソフトウェアの独自性

当社の製品はソフトウェアであるため特別なものではない。本日
は、Nexos Air を搭載した Thaimach の製品である T-PAM System 
(Thaimach Portable Automated Measuring System) をご紹介す
る。以前はNexos 4.0 ソフトウェアだけだったのだが Nexos 4.0は産
業用ロボットを使用した産業用アプリケーション向けの当社製品だ。
これはお客様が生産コストを大幅に削減するのに役立つハイエンド ソ
フトウェアなのだが単純なアプリケーションでは依然としてコストが
高くなる。因ってここメタレックス 2022 で「Nexos Air」をリリー
スした。これは小型コボット ソリューション用の新しいソフトウェア
でハンドヘルド センサーや小型システムに適している。Nexos Airは
エントリーレベルの製品として価格の手頃なソフトウェアを探してい
た故の結果だ。特にアジアでは、Nexos Airは市場のニーズに、特にこ
こアジアにおいては、真に適していると確信している。

私たちの目的はお客様に提供する無限のオプションと指示におい
て任意のハードウェアまたはロボットを選択できる事だ。更にはお客
様が必要とする計測ソフトウェアからオプションを選択する事も可能。
今現在Polyworks、Verisurf、Spetial Analyzer、PiWeb、Emma の
使用が可能。ロボットに関しては例えば、ファナック、クーカ、安川
の 使 用 が 可 能 。 ス キ ャ ナ ー に 関 し て は
Leica、Aicon、Scantech、Prime Scans などが使用できる。お分か
りのように顧客の要件の多様性に関係なく制限はない。     

Nexos 4.0 の独自性はデジタル ツインであるためハードウェアが
なくても起動できる事だ。これに現実の世界が追随して続きその結果
として 4.0 プロセスへ移行が可能なのだ。

例えば100 万ユーロの巨大な計測サーブが実行された場合、コス
トが主な障害になるように考えられる場合がある。しかしこれは少額
料金の請求が可能なデジタルツインを使用することで克服できる。そ
の金額の見返りとして顧客はスライドやロボット等のハードウェアの
事前購入が不要となる事前での製品のチェックができる。更に処理時
間も予測可能だ。これらはアプリケーションへの最適な適合性とプロ
ジェクトで必要な側面を考慮した主要な要素だ。

少額の料金はプロジェクトによって異なるので当社は2 つの製品
をご用意。Nexos Air、T-PAM などのソリューションのご利用もお考

え頂きたい。直ぐに測定できるソリューションが購入可能。これは無
料で提供されます。その理由は顧客がアームのような製品を購入する
からである。購入する前に手動のファロ アームを調達する必要がある
がこれは自分でご準備頂く事になる。当社には次世代のアームステー
クがありこれは自動で機能する。この市場はごく数社しか参入してい
ない市場なのだ。

Nexos 4.0に関して当社は常に事前承認されたコンセプトをお客様
に提案させて頂いている。まずシステムの精度や安全性など希望する
プロトタイプを調査する。少額の料金は調査プロセスをカバーし、地
域性に応じて請求される。その見返りとして顧客はデジタル ツインを
受け取りこれによりデジタル ツインでは測定プロセスの期間や精度な
どの正確なデータから幾つかのメリットを得て頂ける。デジタル ツイ
ンの結果で顧客はソフトウェアへの投資を進めるか否か決定しやすく
なる。当社のソフトウェアはアプリケーションの時間を最大85%節約
できる。顧客である AUDI AG では以前に比べて車体の時間を70%節
約のお手伝いをした。

当社の顧客BMW AGでは100% インラインで測定されるバッテリ 
ストレージ システムで以前使用されていた技術と比較して最大 85% 
の時間を節約した。 Nexos は全て (ロボット、スライダー、ターンテ
ーブル、計測ソフトウェア、病気など) を制御できる。
2023年の業務計画

今後はアプリの開発、営業部門の強化、技術面への注力等オンラ
インでの実績を上げていく計画だ。その証明として私自身営業担当者
が私の信頼する創業パートナーであるテクニカル スペシャリストのサ
ンティアゴと共に目標を達成するための相乗効果を生み出している。
当社の来年の主な目標は採用を増やす事だ。ビジネス面でサポートし
てくれるアジア在住の現地担当者をお迎えしたいと思っている。この
採用関しては少なくとも 1 名のセールス サポート担当者と1 名のテク
ニカル サポート担当者が必要なのだ。何よりもまず、このチームがア
ジア市場の開発と維持において当社のマスター ディストリビューター
をサポートして行く事となる。

更なる事業拡大のため当社は増員を予定している。現在EMRAER
、BMW、ARRIVAL、AUDI、AIRBUS、TEAR 1、TEAR 2 等のアカ
ウントで世界中に数々の設置実績がある。

当社のパートナーである Thaimachが当社のコンテンツにアクセ
スできるべく当社は大部分の情報をクラウドで同社に提供している。
ケーススタディ研究で明らかになった市場に提供できる幾つかのコン
テンツが存在する。ソフトウェア会社の立場から言わせればマスター
ディストリビューターが独自の戦略で市場に参入する事は重要不可欠
であると考える。様々な言語でコミュニケーションを取り、地域住民、
市場、ロボット会社を含むサプライヤーと強いつながりを持っている
のは彼らだからだ。市場に対して自分達を宣伝する方法論については
彼らの判断に委ねられる。イレブンダイナミクスを市場に売り込むこ
とは基本的な主題であり当社はThaimachがこれを市場に売り込む事を
期待してはいるが、この問題のメインのキーは Eleven Dynamicsの販
売だけではない。マイケルは、読者に自信を持たせるために発言を締
めくくりました。 
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