i-Sprint แนะนํ าโซลูช่น
ั QR Code ใหมปองกันการ
ปลอมแปลง

i-Sprint Innovations Pte Ltd (i-Sprint) ไดพัฒนาคิวอารโคดแบบใหมที่ปองกันการปลอมแปลงและการลอกเลียน
แบบ หรือที่รูจักกันในช่ อ
ื AR Code ซึ่งมาพรอมระบบรักษาความปลอดภัยระดับธนาคาร (bank-grade security)
โดย i-Sprint ภูมิใจนําเสนอฟีเจอรพิเศษนี้บนโซลูชน
ั ่ ปกป องแบรนดที่มีช่ อ
ื วา AccessReal(TM)
AccessReal(TM) คือโซลูชน
ั ่ ปกป องแบรนดรุนใหมสําหรับปองกันการปลอมแปลง ติดตามและตรวจสอบสินคา รวม
ไปถึงสงเสริมการตลาดผูบริโภค โซลูชน
ั ่ นี้ตอบโจทยเจาของแบรนดและผลิตภัณฑในการชวยใหชองทางการขาย
และการตลาด รวมทงั ้ ลูกคา สามารถตรวจสอบดวยตนเองวาสินคาที่ซ้ อ
ื ไปนัน
้ เป็ นของแทหรือไมโดยใชอุปกรณสมา
รทโมบายดีไวซ สินคาแตละรายการจะมีรหัสหรือสัญลักษณประจําตัว (identity) ในรูปของแท็ก (identification
tag) อยางเชน บารโคด, คิวอารโคด, NFC และ RFID ทัง้ นี้ ธุรกิจหลักของ i-Sprint คือการใหบริการโซลูชน
ั ่ รักษา
ความปลอดภัยแกอุตสาหกรรมที่มีความออนไหวสูง อาทิ บริการทางการเงิน บริษท
ั จึงมุงมน
ั ่ ที่จะจัดหามาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่คลายคลึงกันเพื่อตอสูกับสินคาปลอมและลอกเลียนแบบ และดวยเหตุนี้เอง คิวอารโคดที่
ป องกันการปลอมแปลง (AR Code) จึงไดถูกพัฒนาข้ น
ึ  เพื่อมอบวิธีการที่ปลอดภัยในการตรวจสอบวาสินคานัน
้ ๆ
เป็ นของแทหรือของปลอม
AR Code ไดรับการออกแบบ ผลิตและแจกจายใหกับสินคาแตละรายการ โดยใชระบบรักษาความปลอดภัยระดับ
ธนาคาร กลาวคือจะมีการใสลายนํ้ าดิจิทัล และ DNA ของสินคาเขาไปในคิวอารโคดปกติ โดยทําใหเป็ นอนุกรมและ
เขารหัส เพื่อสราง AR Code ทัง้ นี้ AR Code มาพรอมฟีเจอรพิสูจนการปลอมแปลงเพื่อกําจัดสินคาลอกเลียนแบบ
โดยสามารถพิมพลงบนบรรจุภัณฑ ฉลากสินคา และเอกสารตาง ๆ ไดโดยตรง ผูบริโภคไมจําเป็ นตองมีความรูหรือ
เครื่องมือพิเศษเพื่อพิสูจนวาสินคาเป็ นของแทหรื่อไม การตรวจสอบสินคาทําไดงาย ๆ เพียงใชสมารทโฟนที่มีกลอง
เพื่อทําการสแกน AR Code ผานทางโมบายแอพหรือเว็บแอพ จากนัน
้ โคดที่ถูกสแกนจะถูกสงไปยังระบบสวนหลัง
ของ AccessReal(TM) เพื่อตรวจสอบขอมูลความถูกตองตอไป
Mr. Dutch Ng ประธานเจาหน าที่บริหารของ i-Sprint กลาววา “AR Code ไมเพียงชวยใหผูบริโภคตรวจสอบไดวา
สินคาเป็ นของแทหรือของปลอม แตยังชวยใหเห็นขอมูลทงั ้ หมดของสินคาเพื่อประกอบการตัดสินใจซ้ อ
ื  นอกจากนี้
บริษท
ั หรือองคกรตาง ๆ ยังสามารถใชแท็กในการเก็บรวบรวมพฤติกรรมการซ้ อ
ื ของผูบริโภค เพื่อเป็ นขอมูลสําหรับ
การวางแผนธุรกิจไดดีข้ น
ึ ”

บริษท
ั เครื่องด่ ม
ื สุขภาพรายหนึ่งของสิงคโปร และผูผลิตชน
ิ้ สวนรถยนตที่มีช่ อ
ื เสียงในเอเชียแปซิฟิก เตรียมนํา
AccessReal(TM) พรอมแท็ก AR Code ไปใชงานในไตรมาสสามของปีนี้ โดยบริษท
ั เครื่องด่ ม
ื สุขภาพใช
AccessReal(TM) เพื่อปองกันการปลอมแปลงสินคา สรางความเชื่อมน
ั ่ ใหกับผูบริโภค และเพื่อวัตถุประสงคทางการ
ตลาด ในขณะที่บริษท
ั ผลิตชน
ิ้ สวนรถยนตใช AR Code เพื่อปองกันการปลอมแปลงสินคา ตรวจจับปัญหาเกี่ยวกับเก
รยมารเก็ต และจัดการเรื่องการรับประกันสินคา
“ลูกคาของผมตองการโซลูชันที่ดีที่สุดสําหรับผลิตภัณฑของพวกเขา ซึ่งผมรูสึกยินดีมากที่ได i-Sprint มาเป็ น
พันธมิตรดานเทคโนโลยี และทํางานรวมกันเพื่อมอบโซลูชน
ั ่ ปกป องแบรนดที่มีนวัตกรรมกาวล้าํ ที่สุดใหแกลูกคาของ
ผม โดยเร็ว ๆ นี้ ผมมีลูกคารายหนึ่งในอุตสาหกรรมไลฟ สไตลที่จะเริ่มเปิ ดตัวสินคาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวย
ปริมาณปีละกวา 100 ลานหนวย โดยใช AR Code” Mr. Ng Guankai ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจของ Nabcore
บริษท
ั ที่ปรึกษาดานการจัดการธุรกิจในสิงคโปร กลาว
นอกจากนี้ i-Sprint ยังไดรวมมือกับ Singapore Manufacturing Federation (SMF) เพื่อใหการสนับสนุน
Singaporean Food Manufacturers ในการปกป องแบรนดของผูผลิตอาหารสิงคโปรในตลาดตางประเทศ โดย
SMF ไดเปิ ดตัว SMF SMART Product Authentication Platform powered by AccessReal(TM) ในเดือน
เมษายน 2561 และ AR Code เป็ นหนึ่งในตัวเลือกแท็กสําหรับผูผลิต
ปั จจุบัน โซลูชน
ั ่ AccessReal(TM) ยังไดถูกนําไปใชงานในอีกหลายอุตสาหกรรม เชน ไวน สิ่งพิมพ ความงาม
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารและเครื่องด่ ม
ื  และเครื่องใชภายในบาน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AccessReal(TM) สามารถดูไดที่ www.accessreal.com
เกี่ยวกับ i-Sprint Innovations
i-Spring Innovations (i-Sprint) กอตงั ้ ในปี พ.ศ.2543 บริษท
ั เป็ นผูนําดานการรักษาความปลอดภัยอัตลักษณและ
การทําธุรกรรมในโลกไซเบอร ที่ชวยใหบุคคล องคกร และสังคมสามารถสรางความไววางใจและความเชื่อมน
ั ่ ในอัต
ลักษณ เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพผานทางอัตลักษณดิจิทัลและ identity of things (IDoT) ผลิตภัณฑและ
บริการในกลุมอัตลักษณดิจิทัลของ i-Sprint ประกอบดวย adaptive authentication (ไบโอเมตริกซ การยืนยันตัว
ตนหลายชน
ั ้  และอีกมากมาย), บริการ single sign-on, การเขารหัสตงั ้ แตตนทางจนถึงปลายทาง (end-to-end
encryption) รวมไปถึงการปกป องขอมูลสําหรับขอมูลการทําธุรกรรม และเพื่อการเขาถึงเว็บ มือถือ และ
แอพพลิเคชันบนคลาวดไดอยางปลอดภัย ผลิตภัณฑ IDoT ชวยใหบริษท
ั ตาง ๆ ลดการปลอมแปลง ตลอดจนชวยใน
การตรวจสอบและติดตามสินคา ใชประโยชนจากธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวางแผนธุรกิจที่ดีข้ น
ึ  รวมทงั ้ ออกแบบการมี
ปฏิสัมพันธโดยตรงกับลูกคาและตรงใจลูกคา
i-Sprint ใหบริการลูกคาชน
ั ้ นําในอุตสาหกรรมบริการการเงิน (FSI) รัฐบาล ภาคโทรคมนาคม สาธารณูปโภค การ

ผลิต บริการสุขภาพ การศึกษา บริษท
ั ขามชาติ (MNC) และอ่ น
ื  ๆ ปั จจุบัน i-Sprint มีการดําเนินงานโดยตรงและ
ผานทางพันธมิตรที่ไดรับอนุญาตในจีน ฮองกง ญี่ปุน ไตหวัน มาเลเซีย สิงคโปร ไทย และสหรัฐอเมริกา
www.i-sprint.com
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