
ทรููให้้บรูิการูโทรูศััพท์ครูบวงจรู

ทั�งโทรูศััพท์พ้�นฐาน และ  

โทรูศััพท์ผ่่านอิินเทอิรู์เน็ต 

ครูอิบคลุม 77 จังห้วัดทั�วไทย 

คุณภาพสััญญาณคมชััด

และเสัถีียรูทั�งการูโทรูภายใน

และต่างปรูะเทศั 

ตอิบโจทย์ธุุรูกิจทุกปรูะเภท

พรู้อิมรูับแจ้งเห้ตุ 24 ชัม.
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MOBILE PBX

เชื่่อมต่่อโทรศััพท ์

สำำ�นัักง�นัไว้้บนัมือถืือ

ธุุรูกิจที�ใชั้งานนอิกสัถีานที�บ่อิย

ธุุรูกิจขนาดเล็ก-กลาง

ใชั้เบอิรู์ สันง.  

ผ่่านแอิปฯ บนม้อิถี้อิ 

ได้ทั�วโลก

ตู้ PBX ทรููลงทุนให้้

ไม่ต้อิงใชั้ห้ัวเครู่อิงโทรูศััพท์

โทรศััพท์สำำ�นัักง�นั

IP-DID

โทรศััพท์สำำ�นัักง�นั 

ผ่่�นัระบบต่้้สำ�ข�

ธุุรูกิจที�โทรูพรู้อิมกันจำานวนมาก

ธุุรูกิจขนาดกลาง-ให้ญ่

ใชั้งานชั่อิงสััญญาณฅ 

โทรูพรู้อิมกัน  

10 ชั่อิงสััญญาณข้�นไป

ตู้ PBX ต่อิเชั่อิมกับ 

ขอิงเดิมได้

ห้ัวเครู่อิงโทรูศััพท ์

ใชั้กับขอิงเดิมได้

CLOUD PBX

โทรศััพท์สำำ�นัักง�นั 

ผ่่�นัคล�ว้ด์์

 ธุุรูกิจที�โทรูรูะห้ว่างสัาขาจำานวนมาก

ธุุรูกิจขนาดเล็ก-กลาง

โทรูฟรูีรูะห้ว่าง 

สัาขาและเบอิรู์ทรูู

ตู้ PBX ทรููลงทุนให้้

ห้ัวเครู่อิงโทรูศััพท ์

ทรููลงทุนให้้

TRUE VOICE+

โทรศััพท์สำำ�นัักง�นั 

ผ่่�นัอินัเทอร์เนั็ต่

 

ธุุรูกิจทีเน้นการูโทรูอิอิกเป็นจำานวนมาก

ธุุรูกิจขนาดกลาง-ให้ญ่

ใชั้รู่วมกับเลขห้มาย 

โทรูศััพท์พ้�นฐาน 

โทรูได้พรู้อิมกันมากกว่า  

30 เลขห้มาย

ตู้ PBX ต่อิเชั่อิมกับ 

ขอิงเดิมได้

ห้ัวเครู่อิงโทรูศััพท ์

ใชั้กับขอิงเดิมได้

FIXED LINE PLUS

โทรศััพท์พื�นัฐ�นั 

เสำียงคมชื่ัด์ระบบด์ิจิิทัล

ธุุรูกิจที�ใชั้สัายโทรูศััพท์รู่วมกับอิินเทอิรู์เน็ตได้

ธุุรูกิจขนาดเล็ก

ใชั้งานรู่วมกับเครู่อิง FAX 

เครู่อิง EDC

มี / ไม่มี ตู้ PBX ก็ได้

ห้ัวเครู่อิงโทรูศััพท ์

ใชั้กับขอิงเดิมได้

การใช้้งานการใช้้งาน

PBX 

PBX 

อุุปกรณ์์

เช้่อุมต่่อุ

อุุปกรณ์์

เช้่อุมต่่อุ

ธุุรกิจธุุรกิจ

การใช้้งาน
การใช้้งาน

การใช้้งาน

PBX 

PBX 

PBX 

อุุปกรณ์์

เช้่อุมต่่อุ

อุุปกรณ์์

เช้่อุมต่่อุ

อุุปกรณ์์

เช้่อุมต่่อุ

ธุุรกิจธุุรกิจธุุรกิจ
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เชื่่อมต่่อโทรศััพท์สำำ�นัักง�นัไว้้บนัมือถืือ

บรูิการูเชั่อิมเลขห้มายโทรูศััพท์พ้�นฐานขอิงสัำานักงานไว้บนโทรูศััพท์ม้อิถี้อิ โทรูเข้า-อิอิกด้วยเลขห้มายอิงค์กรูเบอิรู์เดียว 

ไม่พลาดการูติดต่อิงานได้ทุกที�แม้ไม่อิยู่อิอิฟฟิศั รูวมรูะบบตู้สัาขา (PBX) และโทรูศััพท์ม้อิถี้อิเข้าไว้ด้วยกันผ่่านคลาวด ์

บนโครูงข่ายอิินเทอิรู์เน็ต รูอิงรูับการูใชั้งานทุกเครู้อิข่ายม้อิถี้อิ ไม่ต้อิงลงทุนติดตั�งตู้ PBX ค่าโทรูอิัตรูาเดียวทั�วโลก 

และโทรูในกลุ่มฟรูี ไม่ต้อิงเปลี�ยนเบอิรู์ให้ม่แม้จะย้ายสัำานักงาน มีผู่้เชัี�ยวชัาญรูับแจ้งเห้ตุตลอิด 24 ชัั�วโมง

Mobile PBX

Cloud PBX

โทรศััพท์สำำ�นัักง�นัผ่่�นัคล�ว้ด์์

บรูิการูโทรูศััพท์พ้�นฐานรูะบบตู้สัาขาบน Cloud PBX ผ่่านโครูงข่าย 

MPLS ขอิงทรูู ซึ่้�งเป็นโครูงข่ายที�มีความเสัถีียรู และความปลอิดภัย 

ขอิงข้อิมูลสัูง คุณภาพเสัียงคมชััด ปรูะห้ยัดจัดการูง่ายและไม่ต้อิง 

ลงทุนรูะบบตู้สัาขา (PBX) พรู้อิมใชั้งานกับโทรูศััพท์ IP Phone 

ที�สัามารูถีแสัดงเลขห้มายโทรูเข้าได้ โทรูห้ากันรูะห้ว่างสัาขา 

และเลขห้มายทรููโดยไม่ต้อิงเสัียค่าโทรูเพิ�ม สัามารูถีเพิ�มลดคู่สัายได ้

ตามต้อิงการู รูับสัายได้ห้ลากห้ลายอิุปกรูณ์ ทั�งโทรูศััพท์พ้�นฐาน 

คอิมพิวเตอิรู์ และสัมารู์ทโฟน

กด
1

กด
2

กด
3

กด
4

โทร (02)

โทรหากันฟรี

Internet Network

โทรอุอุกด้้วย 02 xxx xxxx (เบอุร์กลาง/ส่่วนต่ัว)

กด
1

แผนกA

แผนกBกด
2

โทร (02) โทรภายใน

ด้้วยเลข 4 หลัก

Private Network

โทรอุอุกด้้วย 02 xxx xxxx (เบอุร์กลาง/ส่่วนต่ัว)



IP-DID 

โทรศััพท์สำำ�นัักง�นัผ่่�นัอินัเทอร์เนั็ต่

โทรูศััพท์สัำาห้รูับอิงค์กรูโดยใชั้โครูงข่ายอิินเทอิรู์เน็ต สัามารูถี 

รูอิงรูับได้ทุก Internet Provider สัามารูถีใชั้บรูิการูได้โดยไม่จำาเป็น 

ต้อิงติดตั�งอิุปกรูณ์ เพียงลูกค้ามีอิินเทอิรู์เน็ตและตู้สัาขา (PABX)  

อิยู่แล้วก็สัามารูถีใชั้บรูิการูเชั่อิมต่อิผ่่าน IP (SIP) ได้อิย่างง่ายดาย  

ไม่ต้อิงเปลี�ยนห้มายเลขโทรูศััพท์ (Caller ID) ยังคงเป็นห้มายเลข  

fixed line เดิม อิัตรูาค่าโทรูปรูะห้ยัดชั่วยควบคุมค่าใชั้จ่าย  

สัามารูถีใชั้รู่วมกับเลขห้มายโทรูศััพท์พ้�นฐานเดิมที�ใชั้อิยู่โดยไม่ต้อิง 

เปลี�ยนเบอิรู์ เห้มาะสัำาห้รูับอิงค์กรูขนาดกลางถี้งขนาดให้ญ่ที�ม ี

ปรูิมาณการูใชั้งานโทรูศััพท์ค่อินข้างสัูงทั�งในปรูะเทศัและต่างปรูะเทศั 

เชั่น บรูิการู Telesale, IVR Telesale, โรูงแรูม, โรูงพยาบาล

True Voice+

โทรศััพท์สำำ�นัักง�นัเชื่่อมต่่อระบบต่้้สำ�ข� 

โทรูศััพท์พ้�นฐานเชั่อิมต่อิรูะบบตู้สัาขาต่อิตรูงอิัตโนมัติ  

DID(Direct Inward Dialing) คุณภาพเสัียงคมชััด 

รูะดับดิจิทัล เห้มาะสัำาห้รูับธุุรูกิจที�ต้อิงการูใชั้งาน 

โทรูศััพท์ได้พรู้อิมกันจำานวนมาก โดยเชั่อิมต่อิ 

ตู้สัาขาโทรูศััพท์ (PABX) ขอิงธุุรูกิจเข้ากับเครู้อิข่าย IP  

ด้วยเทคโนโลยี IP (SIP) ลูกค้าขอิงธุุรูกิจ 

สัามารูถีโทรูเข้าเบอิรู์ตรูงที�สัำานักงานได้โดยไม่ต้อิง 

ผ่่านโอิเปอิเรูเตอิรู์ สัามารูถีเชั่อิมต่อิกับบรูิการู 

เลขห้มาย 4 ห้ลักโดยใชั้งานได้ทั�งรูับสัาย  

และโทรูอิอิกพรู้อิมแสัดงเลขห้มาย 4 ห้ลัก

โทรศััพท์พื�นัฐ�นัระบบด์ิจิิทัล

โทรูศััพท์พ้�นฐานบนโครูงข่ายคุณภาพรูะดับดิจิทัล  

มีฟังก์ชัันมากกว่าการูใชั้งานโทรูศััพท์พ้�นฐานแบบเดิม 

โดยสัามารูถีใชั้กับเครู่อิง FAX, EDC และ 

ตู้สัาขา (PABX) ได้ อิีกทั�งยังใชั้งานรู่วมกับอิินเทอิรู์เน็ต 

และดูทีวีได้บนสัายเสั้นเดียวกัน ผ่่านสัายทอิงแดง (Copper) 

สัายเคเบิ�ล (Coaxial) ห้รู้อิไฟเบอิรู์ (Fiber) ครูอิบคลุม 

พ้�นที�ให้้บรูิการูทั�วปรูะเทศั สััญญานคมชััดแม้อิยู่ใน 

คอินโดห้รู้อิอิาคารูสัูง

Fixed line Plus 

PAB
X

Cloud 
  Contact Center

หรือุ

อุงค์์กร

พนักงาน

โทรอุอุกด้้วย
 

02 xxx xxxx 

ห้รู้อิ 

รูห้ัสัพ้�นที�
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True 006

True ITFS

โทรศััพท์ทางไกลระหว่างประเทศั

รูห้ัสัโทรูไปต่างปรูะเทศั คุณภาพรูะดับพรูีเมียม เสัียงคมชััด ปรูะห้ยัดจรูิง เป็นบรูิการูโทรูศััพท์รูะห้ว่างปรูะเทศัแบบต่อิตรูงอิัตโนมัติ (International 

Direct Dialing: IDD)  ไปยังเลขห้มายปลายทางครูอิบคลุมกว่า 230 ปลายทางทั�วโลก ต่อิติดง่าย สัายไม่ห้ลุด ไม่ดีเลย์ขณะสันทนา ไม่ต้อิงใชั ้

อิินเทอิรู์เน็ต ไม่ต้อิงดาวน์โห้ลดแอิปพลิเคชััน  พรู้อิมอิัตรูาค่าโทรูสัุดปรูะห้ยัด เรูิ�มต้นเพียงนาทีละ 2.50 บาท ใชั้ได้ทั�งการูโทรูจากโทรูศััพท์พ้�นฐาน 

และโทรูศััพท์เคล่อินที�

บรูิการูโทรูศััพท์รูะห้ว่างปรูะเทศัปรูะเภทเรูียกเข้า 

เก็บเงินปลายทาง (International Toll Free Service)  

ค้อิบรูิการูโทรูศััพท์แบบต่อิตรูงอิัตโนมัติที�โทรูจาก 

ต่างปรูะเทศัมายังปรูะเทศัไทย โดยผู่้รูับสัายปลายทาง 

ที�อิยู่ในปรูะเทศัไทยเป็นผู่้ชัำารูะค่าใชั้บรูิการูแทนให้้บรูิการู 

ครูอิบคลุมกว่า 100 ปรูะเทศั ไม่ต้อิงใชั้อิินเทอิรู์เน็ต 

ไม่ต้อิงดาวน์โห้ลดแอิปพลิเคชััน เห้มาะสัำาห้รูับกลุ่มบรูิษััท

ที�ตั�งอิยู่ในปรูะเทศัไทยและต้อิงการูอิำานวยความสัะดวก 

ให้้กับสัาขา คู่ค้า ห้รู้อิลูกค้าในต่างปรูะเทศั 

Press

006

Country Code
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Area Code

3

Destination Number

xxxx-xxx-xxx

Destination Number

xxxx-xxx-xxx
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0800-xxx-xxx-xxxxITFS


