เคีียงข้้างทุุกความสำำ�เร็็จ

Be the best partner that empowers customers’ digital transformation.

Catalog 2022

• Mobile PBX
• Cloud PBX
• Fixed line Plus
• IP-DID
• True Voice Plus
• True 006
• True ITFS

• Cloud Contact Center
• VOICE & CHAT BOT
- CHATBOTIX
- VAutomation
• Smart Queue Solution
• Smart Glasses
• True VROOM
• True VWORK
• True Digital Academy
• HR Solution
• TrueMoney Wallet

Voice &
Conference
Solutions

Productivity &
Collaboration
Solutions

Mobility
Solutions
•
•
•
•
•
•

Business Mobile
Business Hybrid
Business Hybrid Plus
International Roaming Service
Business Privilege Package
Business Messaging Services
- Intelligent SMS
- Hyper SMS
- Location Base SMS
• Private Mobile Connectio
• True UEM
• Mobile Ready
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Network
Solutions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงเพื่่อธุุรกิิจ
Traffic Log retention
Wireless Data Service
Ethernet Fiber
True SD-WAN
เว็็บไซต์์และอีีเมล
Corporate WiFi
DDOS Protection
Virtual Firewall
True International Gateway

• True Analytics
- Advertising & Campaigning
- Location Intelligence
- Customer & Competitor Intelligence
- Credit Risk Insights
- Data Enrichment
• VR Solution
• VSPACE

Marketing
Solutions

Digital Security
Solutions
DATA Center
& Cloud Services
Solutions

• Governance, Risk
and Consulting Services
• Offensive Cybersecurity
- Penetration Testing Service
• Data Center และระบบ Network
(Pen-Test)
• ระบบ Cloud
• Managed Detection
- International Public Cloud
and Response Services
- Domestic Cloud
- Security Operation Center
- Cloud Connect
(SOC) Service
• IT Professional
• Managed Security Services
& Managed Services
• PDPA and Data Protection Services

5G Infrastructure
• True 5G SA (Standalone)
• True 5G FWA
• True 5G Network Slicing
• True 5G MEC
• True 5G Private Network

IoT & Digital
Solutions
• IoT Sim Management
• Smart Transportation
• Smart CCTV
• Smart Residence
• Smart Environment
• True 5G X PIS
• True 5G MR Smart Hololens
• True Digital Cow
• Smart Manufacturing
• True 5G Smart ROBO-SERVICE
• True 5G MedTech Ambulance
• แอป MorDee หมอดีี
EMPOWERING GROWTH • 3

ทรููให้้บริิการโครงข่่าย
เพื่่อทุุกการเชื่่อมต่่อ
ของธุุรกิิจ
ทั้้�งการเชื่่อมต่่อแบบ
Private Network
และ Internet Network
พร้้อมบริิการเสริิมอื่่นๆ
ที่่�ช่่วยให้้การดำำ�เนิินการ
ธุุรกิิจลื่่นไหล สะดวก
ปลอดภััย ไม่่มีีสะดุุด
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บริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงเพื่่อธุุรกิิจ
บริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงจากทรููที่่�สามารถรัับส่่งข้้อมููลจำำ�นวนมากผ่่านสื่่อใช้้สายและไร้้สาย
ด้้วยมาตรฐานด้้านความปลอดภััย มีีบริิการรองรัับลููกค้า้ ธุุรกิิจทุุกขนาด ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจมีีความคล่่องตััว
สามารถควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ย ตามความต้้องการได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิิภาพ ธุุรกิิจสามารถเลืือกใช้้อินิ เทอร์์เน็็ต
ให้้เหมาะกัับธุุรกิิจเพื่่อประสิิทธิิภาพสููงสุุด

Broadband Internet

อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง ที่่�เหมาะกัับธุุรกิิจเริ่่�มต้้น (ขนาดเล็็ก) หรืือ สำำ�หรัับที่่�อยู่่�อาศััย มาพร้้อม
อุุปกรณ์์กระจายสััญญาณ WiFi เพื่่อเชื่่อมต่่อกัับอุุปกรณ์์ต่่างๆ เช่่น โน้้ตบุ๊๊�ก มืือถืือ แท็็บเล็็ต

ธุุรกิิจ
ขนาดเล็็ก/ที่่�อยู่่�อาศััย

ผู้้�ใช้้งาน
3-4 คน

การใช้้งาน
แชร์์ร่่วมกัับผู้้�ใช้้รายอื่่น

แก้้เหตุุเสีีย
ภายใน 24 ชม.

Business Internet (Fixed IP)

รัับ-ส่่งข้้อมููลด้้วยช่่องสััญญาณ
ที่่�มีีความเสถีียร
ทั้้�งใน และต่่างประเทศ

อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููง ที่่เ� พิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้งานด้้วย Fixed IP Address รองรัับการประกอบ
ธุุรกิิจขนาดเล็็กถึึงกลาง มาพร้้อมอุุปกรณ์์กระจายสััญญาณ WiFi เพื่่อเชื่่อมต่่อกัับอุุปกรณ์์ต่่างๆ
บริิการเสริิมมากมายเพื่่อการทำำ�งาน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ธุุรกิิจ
ขนาดเล็็ก-กลาง

ผู้้�ใช้้งาน
10-15 คน

การใช้้งาน
1 IP/ช่่องสััญญาณ
ความเร็็วสููงสููง

แก้้เหตุุเสีีย
ภายใน 12 ชม.

บริิการติิดตั้้�งที่่�รวดเร็็วและได้้รัับการดููแล
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มากด้้วยประสบการณ์์

Corporate Internet

อิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงบนวงจร Leased line มาพร้้อมอุุปกรณ์์ระดัับ Corporate Grade
การัันตีีขนาดช่่องสััญญาณ (Bandwidth) ตามความต้้องการ เข้้าถึึงข้้อมูลู ได้้รวดเร็็ว ปลอดภััย
มีีความเสถีียรสููงสุุด พร้้อมบริิการแบบ Multiple Fixed IP จำำ�นวนหลาย IP เหมาะกัับองค์์กรขนาดใหญ่่
ที่่�มีีการใช้้งานของพนัักงานจำำ�นวนมาก

ธุุรกิิจ
ขนาดใหญ่่

ผู้้�ใช้้งาน
หลายร้้อยคน

การใช้้งาน
หลาย IP/ความเสถีียรสููง

แก้้เหตุุเสีีย
ภายใน 4 ชม.

บริิการเสริิม เพิ่่�มความครบอิินเทอร์์เน็็ตองค์์กร
Traffic Log retention
บริิการบริิหารระบบจราจรทางคอมพิิวเตอร์์ มีีระบบ Log Management ที่่�ปลอดภััย จััดเก็็บบัันทึึกข้้อมููลถููกต้้องตามข้้อปฏิิบััติิตามกฎหมาย
พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ เพื่่อให้้สามารถนำำ�มาตรวจสอบได้้ โดยข้้อมููลที่่�จััดเก็็บนั้้�นต้้องแสดงถึึงข้้อมููลการใช้้งาน
อิินเทอร์์เน็็ตอย่่างละเอีียด โดยที่่�องค์์กรไม่่ต้้องลงทุุนติิดตั้้�งอุุปกรณ์์เพิ่่�มเติิม ช่่วยให้้องค์์กรประหยััดค่่าใช้้จ่่าย พร้้อมการแจ้้งเตืือน ช่่วยลดผลกระทบ
ภััยคุุกคามที่่�จะเกิิดขึ้้�น และ มีีการรายงานผลปรัับตามความต้้องการขององค์์กรนั้้�นๆ
6 • TRUEBUSINESS CATALOG 2022

Wireless Data Service
ธุุรกิิจแบบไร้้สายทำำ�ธุุรกรรมออนไลน์์ได้้ทุกที่่
ุ � ช่่วยให้้การทำำ�ธุุรกิิจไม่่ได้้จำ�กััด
ำ แค่่ในอาคาร คล่่องตััวด้้วยการรัับส่่งข้้อมูลู แบบเรีียลไทม์์
สามารถเชื่่อมโยงอุุปกรณ์์รัับส่่งข้้อมููลแบบไร้้สายได้้อย่่างปลอดภััยแม้้อยู่่�ระยะไกล มั่่�นใจในบริิการ ไม่่มีีสะดุุดด้้วย Router
สำำ�รองถึึง 2 ซิิม หมดกัังวลเรื่่องการเดิินสายภายในอาคาร ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย เหมาะสำำ�หรัับการสื่่อสาร ข้้อมููลขนาดเล็็ก
หรืือจุุดบริิการ เช่่น ตู้้�เอทีีเอ็็ม เครื่่องรููดบััตร Vending Machine ตู้้�คีีออส เป็็นต้้น

อุุปกรณ์์เราท์์เตอร์์
รองรัับได้้ 2 ซิิม

รัับ-ส่่งข้้อมููลปลอดภััย
จากจุุดขายไปยััง
สำำ�นัักงานใหญ่่
ผ่่านเครืือข่่ายเฉพาะแบบไร้้สาย

ติิดตั้้�งได้้เลย
ไม่่ต้้องรอคู่่�สาย

มั่่�นใจ
มาตรการตรวจสอบ
สููงสุุด

Ethernet Fiber
บริิการโครงข่่ายสื่่อสารความเร็็วสููงผ่่านไฟเบอร์์ออปติิกด้้วยเทคโนโลยีี MPLS
สำำ�หรัับองค์์กรธุุรกิิจขนาดกลางถึึงใหญ่่ ที่่�ต้้องการความเสถีียร และความปลอดภััย
ของข้้อมููล เพื่่อการรัับส่่งไฟล์์ขนาดใหญ่่ทั้้�งภาพ เสีียงและวีีดีีโอ รองรัับการทำำ�งาน
ที่่�หลากหลาย มีีบริิการแบบ VLL (Virtual Leased Line) Point to Point
ที่่�เหมาะกัับการเชื่่อมต่่อจากสาขาหนึ่่�งไปยัังสาขาหนึ่่�งที่่�ต้้องมีีการติิดต่่อระหว่่างกััน
และประสานงานกัันตลอดเวลา และแบบ VPN (Virtual Private Network)
ที่่�เหมาะสำำ�หรัับการเชื่่อมต่่อระหว่่างสำำ�นัักงานใหญ่่ กัับสาขาย่่อยต่่างๆ
หรืือแต่่ละสาขาเชื่่อมต่่อกัันเอง

ดููแล 24 ชม.
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทรูู

มีีความจุุช่่องสััญญาณ
มากกว่่า 10 Gbps
เลืือกความเร็็วได้้ตั้้�งแต่่
1 Mbps.จนถึึง 10 Gbps.
เพิ่่�มลดขนาดช่่องสััญญาณ
(Bandwidth) ได้้
บริิการทั่่�วถึึง
กว่่า 90% ทั่่�วประเทศ
ดููแล 24 ชม.
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทรูู
ภายใน 4 ชั่่�วโมง

True SD-WAN
Email, Web
Business Critical
IoT
Local Breakout

บริิการเชื่่อมต่่อข้้อมููลระหว่่างสาขากัับสำำ�นัักงานใหญ่่ รวมถึึงดาต้้าเซ็็นเตอร์์และระบบคลาวด์์
เสมืือนเป็็นตััวกลางที่่�ช่่วยจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของข้้อมููลที่่�ได้้รัับและส่่งต่่อข้้อมููลไปช่่องทาง
ที่่�เหมาะสมที่่�สุุดทำำ�ให้้บริิหารการใช้้ช่่องสััญญาณ (Bandwidth) อย่่างคุ้้�มค่่า เชื่่อมต่่อกัับ
เครืือข่่ายได้้หลากหลายทั้้�ง MPLS, อิินเทอร์์เน็็ต และ 4G/5G สะดวกจััดการง่่าย
จากส่่วนกลางที่่�เดีียว และสามารถติิดตามทุุกการใช้้งานได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง

กำำ�หนดได้้ ตามนโยบาย
การใช้้งานแอปพลิิเคชััน
สะดวก ติิดตั้้�งง่่าย
เพีียงไม่่กี่่�คลิิก
ดููแล24 ชม.
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทรูู
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บริิการเกี่่�ยวกัับเว็็บไซต์์ และ อีีเมล
Domain Name Registration

บริิการรัับจดทะเบีียนชื่่อโดเมน (Domain Name) อิินเทอร์์เน็็ต
เพื่่ออ้้างอิิงไปยัังเว็็บไซต์์ต่่างๆ ทั้้�งโดเมนในประเทศ และต่่างประเทศ
เช่่น .co.th, .or.th, .ac.th, .go.th, .in.th, .com, .net, .org etc

Web Hosting

บริิการพื้้�นที่่�จััดเก็็บข้้อมููลเว็็บไซต์์ บนเซิิร์์ฟเวอร์์ประสิิทธิิภาพสููง
ภายใต้้การดููแลจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ

Dom
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strat me
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Mail

Mail

Clea

ner

Mail
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y

Mail
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Host

Host
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up

Mail Hosting

บริิการให้้เช่่าใช้้ อีีเมลผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต (Mail Domain/Mail box) ด้้วยเซิิร์์ฟเวอร์์ขนาดใหญ่่
รองรัับอีีเมล์์จำำ�นวนมาก ป้้องกัันอีีเมล์์ขยะ 99.5% และป้้องกัันไวรััส 100%

Mail Cleaner

บริิการกลั่่�นกรองและตรวจสอบอีีเมลขาเข้้า เพื่่อให้้เซิิร์์ฟเวอร์์สะอาดปราศจากไวรััส
ที่่�จะสร้้างความเสีียหาย ก่่อนที่่�จะส่่งต่่อไปยัังระบบ Mail Server ของผู้้�ใช้้

มั่่�นใจ มาตรฐานความปลอดภััย

ประหยััด ลดต้้นทุุนการบริิหาร

Mail Relay

บริิการกลั่่�นกรองและตรวจสอบอีีเมลก่่อนส่่งออกไปยัังผู้้�รัับปลายทาง เพื่่อป้้องกัันปััญหา
ไวรััสและสแปมแฝงไปกัับอีีเมลต่่างๆ

ครบ เชื่่อมต่่อการใช้้งาน
จััดการภายในที่่�เดีียว

Mail backup

เป็็นระบบสำำ�รองเพื่่อรัับอีีเมล์์โดยอััตโนมััติิในกรณีีระบบเกิิดปััญหา
โดยจะส่่งต่่ออีีเมล์์ทั้้�งหมดกลัับคืืนไปยััง Mail Server ของผู้้�ใช้้เมื่่อระบบปกติิแล้้ว
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ดููแล 24 ชม.
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทรูู

ing

Corporate WiFi บริิการอิินเทอร์์เน็็ต WiFi
บริิการออกแบบติิดตั้้�ง WiFi เชื่่อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตระดัับองค์์กร โดยใช้้เทคโนโลยีี
ไร้้สายล่่าสุุดแบบ WiFi 6 เพื่่อเชื่่อมต่่ออุุปกรณ์์พกพาต่่างๆ สำำ�หรัับองค์์กรธุุรกิิจ
ที่่�ต้้องการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต WiFi ภายในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน หรืือร้้านค้้าที่่�มีีลููกค้้ารอ
ใช้้บริิการหรืือซื้้�อสิินค้้า โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทรูู คอยดููแลและแก้้ปััญหาผ่่านระบบ
Cloud ตลอด 24 ชั่่�วโมง

Smart WiFi บริิการ WiFi เพื่่อให้้ลูกค้
ู า้ ของธุุรกิิจ (Guest) เล่่น Free WiFi

ได้้สบายใจ ลููกค้้าเพีียง Login และ ขอ Password ก็็เข้้าใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตได้้ทัันทีี
เหมาะสำำ�หรัับ ร้้านอาหาร ร้้านกาแฟ โรงแรม โรงพยาบาล ศููนย์์บริิการลููกค้้าต่่างๆ

Office WiFi บริิการออกแบบติิดตั้้�ง WiFi สำำ�หรัับสำำ�นัักงานออฟฟิิศ
ขนาดกลาง เพื่่อใช้้งานระบบ LAN Intranet/ Internet มีีให้้เลืือกหลากหลาย
ตามขนาดพื้้�นที่่�ของสำำ�นัักงาน และจำำ�นวนของพนัักงานที่่�ใช้้งาน

เลืือกช่่องทางการ login
ตามความเหมาะสมกัับธุุรกิิจ
ระบุุตััวตนผู้้�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตและ
เก็็บ LOG ตาม พ.ร.บ. คอมพิิวเตอร์์
มีีเครื่่องมืือสำำ�หรัับวิิเคราะห์์ข้้อมููลผู้้�ใช้้งาน
เพื่่อนำำ�ไปใช้้วางแผนการตลาด
ครบวงจรทั้้�งบริิหารจััดการ จััดหาอุุปกรณ์์
ติิดตั้้�ง และควบคุุมคุุณภาพสััญญาณโดย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ พร้้อมระบบรัักษาความปลอดภััย
ข้้อมููล
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บริิการเพื่่อความปลอดภััยองค์์กร
DDOS Protection
บริิการป้้องกัันภััยและสกััดการโจมตีีทางอิินเทอร์์เน็็ตจาก DDoS ทุุกรููปแบบ โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ตลอด 24 ชั่่�วโมง ช่่วยปกป้้องเว็็บไซต์์หรืือเซิิร์์ฟเวอร์์ จากภััยคุุกคามที่่�เข้้ามาจำำ�นวนมาก
เกิินกว่่าที่่�ระบบจะรองรัับและทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้บริิการได้้ ก่่อให้้เกิิดความสููญเสีีย
ส่่งผลต่่อความน่่าเชื่่อถืือ ชื่่อเสีียง และรายได้้ขององค์์กร
ปกป้้อง
สกััดการโจมตีีจาก DDos

Corp

orat

ประหยััด
ไม่่ต้้องลงทุุนซื้้�ออุุปกรณ์์

Corp

orat

ดููแล24 ชม.
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทรูู

e Ne

two

rk

ic
Traffุกคาม
r
e
k
c
คุ
Atta ที่่�แฝงภััย
ล
ู
ข้้อมู

ic
Traff�องค์์กร
e
t
a
tim ข้้าสู่่
Legi ภายนอกเ
ล
ู
ข้้อมู

Virtual Firewall
บริิการระบบรัักษาความปลอดภััยเครืือข่่ายองค์์กร ช่่วยปกป้้องภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ที่่�โจมตีีจากภายนอก
บริิหารจััดการและดููแลจากส่่วนกลางโดยทรูู (Centralization Management) มีีระบบตรวจจัับช่่วยหยุุดยั้้�ง
การโจมตีี พร้้อมป้้องกัันไวรััสจากต้้นทางทัันทีี ลดความเสี่่�ยงการแพร่่กระจายภายในเครืือข่่าย สามารถ
กำำ�หนดนโยบายการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตภายในองค์์กรได้้เองตามความต้้องการ
Virtu

al Fi

ปกป้้อง
สกััดภััยคุุกคามจากไซเบอร์์ไวรััส

rew

all

ork

a

etw
te N

Priv

Bran

ch

สะดวก
ทรููดููแลให้้จากส่่วนกลาง

ประหยััด
ไม่่ต้้องลงทุุนซื้้�ออุุปกรณ์์
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True International Gateway
บริิการวงจรสื่่อสารข้้อมููลระหว่่างประเทศ
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�บริิการหลากหลายทั่่�วโลก

รองรัับการรัับ-ส่่ง ทั้้�งข้้อมููล
สััญญาณเสีียง ภาพ วีีดีีโอ
และการประชุุมทางไกล
โครงข่่ายสื่่อสารของทรููมีีความเสถีียรสููง
ด้้วยรููปแบบ Fully Protected
มีีเส้้นทางหลััก และเส้้นทางสารอง
ผู้้�ใช้้ไม่่ได้้รัับผลกระทบเมื่่อเกิิดเหตุุเสีีย

บริิการวงจรสื่่อสารข้้อมููลระหว่่างประเทศ ผ่่านโครงข่่ายใยแก้้วนำำ�แสงของทรูู
โดยร่่วมกัับพัันธมิิตร International Carrier ชั้้�นนำำ�ในต่่างประเทศ ทำำ�ให้้ลููกค้้า
สามารถเชื่่อมต่่อสำำ�นัักงานระหว่่างประเทศได้้ครอบคลุุมทั่่�วโลก ช่่วยเพิ่่�ม
ความคล่่องตััวในการติิดต่่อสื่่อสารระหว่่างสำำ�นัักงานทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
เพื่่อส่่งมอบบริิการมาตรฐานระดัับสากลแก่่กลุ่่�มลููกค้้าองค์์กร มีีความยืืดหยุ่่�น
ในการเลืือกใช้้ขนาดแบนด์์วิิธตามที่่�ต้้องการ ดููแลโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทรูู
ตลอด 24 ชั่่�วโมง

มีีความยืืดหยุ่่�นในการเลืือกใช้้
ขนาดแบนด์์วิิธตามที่่�ต้้องการ
ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย ง่่ายต่่อการเชื่่อมต่่อ
ด้้วยความปลอดภััยของข้้อมููลสููงสุุด
รัับประกัันคุุณภาพบริิการระดัับสากล
ผ่่านการรัับรองมาตรฐานการจััดการ
ISO 9001:2015 และจ่่ายค่่าชดเชย
สำำ�หรัับวงจรที่่�ขััดข้้องหากเกิินกำำ�หนดเวลา
ที่่�รัับประกัันไว้้
มีีทีีมงานผู้้�เชี่่�ยวชาญดููแลระบบ
บริิหารเครืือข่่ายตลอด 24 ชั่่�วโมง
EMPOWERING GROWTH • 11

ทรููให้้บริิการโทรศััพท์์ครบวงจร
ทั้้�งโทรศััพท์์พื้้�นฐาน และ
โทรศััพท์์ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต
ครอบคลุุม 77 จัังหวััดทั่่�วไทย
คุุณภาพสััญญาณคมชััด
และเสถีียรทั้้�งการโทรภายใน
และต่่างประเทศ
ตอบโจทย์์ธุุรกิิจทุุกประเภท
พร้้อมรัับแจ้้งเหตุุ 24 ชม.
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โทรศััพท์์สำำ�นัักงาน
IP-DID
โทรศััพท์์สำำ�นัักงาน
ผ่่านระบบตู้้�สาขา

CLOUD PBX
โทรศััพท์์สำำ�นัักงาน
ผ่่านคลาวด์์

MOBILE PBX
เชื่่อมต่่อโทรศััพท์์
สำำ�นัักงานไว้้บนมืือถืือ

ธุุรกิิจที่่�โทรพร้้อมกัันจำำ�นวนมาก

ธุุรกิิจที่่�โทรระหว่่างสาขาจำำ�นวนมาก

ธุุรกิิจที่่�ใช้้งานนอกสถานที่่�บ่่อย

ธุุรกิิจ

การใช้้งาน

PBX

อุุปกรณ์์
เชื่่อมต่่อ

ธุุรกิิจขนาดกลาง-ใหญ่่
ใช้้งานช่่องสััญญาณฅ
โทรพร้้อมกััน
10 ช่่องสััญญาณขึ้้�นไป

ธุุรกิิจ
การใช้้งาน

โทรฟรีีระหว่่าง
สาขาและเบอร์์ทรูู

ธุุรกิิจ

การใช้้งาน

ตู้้� PBX ทรููลงทุุนให้้

ตู้้� PBX ต่่อเชื่่อมกัับ
ของเดิิมได้้

PBX

หััวเครื่่องโทรศััพท์์
ใช้้กัับของเดิิมได้้

อุุปกรณ์์
เชื่่อมต่่อ

หััวเครื่่องโทรศััพท์์
ทรููลงทุุนให้้

ธุุรกิิจขนาดเล็็ก-กลาง
ใช้้เบอร์์ สนง.
ผ่่านแอปฯ บนมืือถืือ
ได้้ทั่่�วโลก
ตู้้� PBX ทรููลงทุุนให้้

PBX

ไม่่ต้้องใช้้หััวเครื่่องโทรศััพท์์
อุุปกรณ์์
เชื่่อมต่่อ

TRUE VOICE+
โทรศััพท์์สำำ�นัักงาน
ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต

FIXED LINE PLUS
โทรศััพท์์พื้้�นฐาน
เสีียงคมชััดระบบดิิจิิทััล

ธุุรกิิจทีีเน้้นการโทรออกเป็็นจำำ�นวนมาก

ธุุรกิิจที่่�ใช้้สายโทรศััพท์์ร่่วมกัับอิินเทอร์์เน็็ตได้้

ธุุรกิิจ
การใช้้งาน

PBX

อุุปกรณ์์
เชื่่อมต่่อ
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ธุุรกิิจขนาดเล็็ก-กลาง

ธุุรกิิจขนาดกลาง-ใหญ่่
ใช้้ร่่วมกัับเลขหมาย
โทรศััพท์์พื้้�นฐาน
โทรได้้พร้้อมกัันมากกว่่า
30 เลขหมาย
ตู้้� PBX ต่่อเชื่่อมกัับ
ของเดิิมได้้
หััวเครื่่องโทรศััพท์์
ใช้้กัับของเดิิมได้้

ธุุรกิิจขนาดเล็็ก
ธุุรกิิจ
การใช้้งาน

ใช้้งานร่่วมกัับเครื่่อง FAX
เครื่่อง EDC
มีี / ไม่่มีี ตู้้� PBX ก็็ได้้

PBX

อุุปกรณ์์
เชื่่อมต่่อ

หััวเครื่่องโทรศััพท์์
ใช้้กัับของเดิิมได้้

Mobile PBX
เชื่่อมต่่อโทรศััพท์์สำำ�นัักงานไว้้บนมืือถืือ
บริิการเชื่่อมเลขหมายโทรศััพท์์พื้้�นฐานของสำำ�นัักงานไว้้บนโทรศััพท์์มืือถืือ โทรเข้้า-ออกด้้วยเลขหมายองค์์กรเบอร์์เดีียว
ไม่่พลาดการติิดต่่องานได้้ทุุกที่่�แม้้ไม่่อยู่่�ออฟฟิิศ รวมระบบตู้้�สาขา (PBX) และโทรศััพท์์มืือถืือเข้้าไว้้ด้้วยกัันผ่่านคลาวด์์
บนโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต รองรัับการใช้้งานทุุกเครืือข่่ายมืือถืือ ไม่่ต้้องลงทุุนติิดตั้้�งตู้้� PBX ค่่าโทรอััตราเดีียวทั่่�วโลก
และโทรในกลุ่่�มฟรีี ไม่่ต้้องเปลี่่�ยนเบอร์์ใหม่่แม้้จะย้้ายสำำ�นัักงาน มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญรัับแจ้้งเหตุุตลอด 24 ชั่่�วโมง

กด

2

กด

1

โทร (02)

โทรหากัันฟรีี

กด

3

Internet Network
กด

4

โทรออกด้้วย 02 xxx xxxx (เบอร์์กลาง/ส่่วนตััว)

Cloud PBX
โทรศััพท์์สำำ�นัักงานผ่่านคลาวด์์
บริิการโทรศััพท์์พื้้�นฐานระบบตู้้�สาขาบน Cloud PBX ผ่่านโครงข่่าย
MPLS ของทรูู ซึ่่�งเป็็นโครงข่่ายที่่�มีีความเสถีียร และความปลอดภััย
ของข้้อมููลสููง คุุณภาพเสีียงคมชััด ประหยััดจััดการง่่ายและไม่่ต้้อง
ลงทุุนระบบตู้้�สาขา (PBX) พร้้อมใช้้งานกัับโทรศััพท์์ IP Phone
ที่่�สามารถแสดงเลขหมายโทรเข้้าได้้ โทรหากัันระหว่่างสาขา
และเลขหมายทรููโดยไม่่ต้้องเสีียค่่าโทรเพิ่่�ม สามารถเพิ่่�มลดคู่่�สายได้้
ตามต้้องการ รัับสายได้้หลากหลายอุุปกรณ์์ ทั้้�งโทรศััพท์์พื้้�นฐาน
คอมพิิวเตอร์์ และสมาร์์ทโฟน

กด

1

แผนก

A

โทร (02)

โทรภายใน
ด้้วยเลข 4 หลััก
Private Network

กด

2

แผนก

B

โทรออกด้้วย 02 xxx xxxx (เบอร์์กลาง/ส่่วนตััว)
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Fixed line Plus
โทรศััพท์์พื้้�นฐานระบบดิิจิิทััล
โทรศััพท์์พื้้�นฐานบนโครงข่่ายคุุณภาพระดัับดิิจิิทััล
มีีฟัังก์์ชัันมากกว่่าการใช้้งานโทรศััพท์์พื้้�นฐานแบบเดิิม
โดยสามารถใช้้กัับเครื่่อง FAX, EDC และ
ตู้้�สาขา (PABX) ได้้ อีีกทั้้�งยัังใช้้งานร่่วมกัับอิินเทอร์์เน็็ต
และดููทีีวีีได้้บนสายเส้้นเดีียวกััน ผ่่านสายทองแดง (Copper)
สายเคเบิ้้�ล (Coaxial) หรืือไฟเบอร์์ (Fiber) ครอบคลุุม
พื้้�นที่่�ให้้บริิการทั่่�วประเทศ สััญญานคมชััดแม้้อยู่่�ใน
คอนโดหรืืออาคารสููง

IP-DID
โทรศััพท์์สำำ�นัักงานเชื่่อมต่่อระบบตู้้�สาขา
โทรศััพท์์พื้้�นฐานเชื่่อมต่่อระบบตู้้�สาขาต่่อตรงอััตโนมััติิ
DID(Direct Inward Dialing) คุุณภาพเสีียงคมชััด
ระดัับดิิจิิทััล เหมาะสำำ�หรัับธุุรกิิจที่่�ต้้องการใช้้งาน
โทรศััพท์์ได้้พร้้อมกัันจำำ�นวนมาก โดยเชื่่อมต่่อ
ตู้้�สาขาโทรศััพท์์ (PABX) ของธุุรกิิจเข้้ากัับเครืือข่่าย IP
ด้้วยเทคโนโลยีี IP (SIP) ลููกค้้าของธุุรกิิจ
สามารถโทรเข้้าเบอร์์ตรงที่่�สำำ�นัักงานได้้โดยไม่่ต้้อง
ผ่่านโอเปอเรเตอร์์ สามารถเชื่่อมต่่อกัับบริิการ
เลขหมาย 4 หลัักโดยใช้้งานได้้ทั้้�งรัับสาย
และโทรออกพร้้อมแสดงเลขหมาย 4 หลััก

Clou

Con

tact

โทรออกด้้วย

d

Cen

ter

X

PAB

หรืือ
02 xxx xxxx
หรืือ
รหััสพื้้�นที่่�

องค์์กร
พนัักงาน

True Voice+
โทรศััพท์์สำำ�นัักงานผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต
โทรศััพท์์สำำ�หรัับองค์์กรโดยใช้้โครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต สามารถ
รองรัับได้้ทุุก Internet Provider สามารถใช้้บริิการได้้โดยไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ เพีียงลููกค้้ามีีอิินเทอร์์เน็็ตและตู้้�สาขา (PABX)
อยู่่�แล้้วก็็สามารถใช้้บริิการเชื่่อมต่่อผ่่าน IP (SIP) ได้้อย่่างง่่ายดาย
ไม่่ต้้องเปลี่่�ยนหมายเลขโทรศััพท์์ (Caller ID) ยัังคงเป็็นหมายเลข
fixed line เดิิม อััตราค่่าโทรประหยััดช่่วยควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย
สามารถใช้้ร่่วมกัับเลขหมายโทรศััพท์์พื้้�นฐานเดิิมที่่�ใช้้อยู่่�โดยไม่่ต้้อง
เปลี่่�ยนเบอร์์ เหมาะสำำ�หรัับองค์์กรขนาดกลางถึึงขนาดใหญ่่ที่่�มีี
ปริิมาณการใช้้งานโทรศััพท์์ค่่อนข้้างสููงทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
เช่่น บริิการ Telesale, IVR Telesale, โรงแรม, โรงพยาบาล
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โทรศััพท์์ทางไกลระหว่่างประเทศ
True 006

Country Code

Press

81

006

Area Code

3

Destination Number

xxxx-xxx-xxx

รหััสโทรไปต่่างประเทศ คุุณภาพระดัับพรีีเมีียม เสีียงคมชััด ประหยััดจริิง เป็็นบริิการโทรศััพท์์ระหว่่างประเทศแบบต่่อตรงอััตโนมััติิ (International
Direct Dialing: IDD) ไปยัังเลขหมายปลายทางครอบคลุุมกว่่า 230 ปลายทางทั่่�วโลก ต่่อติิดง่่าย สายไม่่หลุุด ไม่่ดีีเลย์์ขณะสนทนา ไม่่ต้้องใช้้
อิินเทอร์์เน็็ต ไม่่ต้้องดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชััน พร้้อมอััตราค่่าโทรสุุดประหยััด เริ่่�มต้้นเพีียงนาทีีละ 2.50 บาท ใช้้ได้้ทั้้�งการโทรจากโทรศััพท์์พื้้�นฐาน
และโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�

Destination Number

xxxx-xxx-xxx

True ITFS

ITFS

Press

0800-xxx-xxx-xxxx

บริิการโทรศััพท์์ระหว่่างประเทศประเภทเรีียกเข้้า
เก็็บเงิินปลายทาง (International Toll Free Service)
คืือบริิการโทรศััพท์์แบบต่่อตรงอััตโนมััติิที่่�โทรจาก
ต่่างประเทศมายัังประเทศไทย โดยผู้้�รัับสายปลายทาง
ที่่�อยู่่�ในประเทศไทยเป็็นผู้้�ชำำ�ระค่่าใช้้บริิการแทนให้้บริิการ
ครอบคลุุมกว่่า 100 ประเทศ ไม่่ต้้องใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
ไม่่ต้้องดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชััน เหมาะสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััท
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประเทศไทยและต้้องการอำำ�นวยความสะดวก
ให้้กัับสาขา คู่่�ค้้า หรืือลููกค้้าในต่่างประเทศ
EMPOWERING GROWTH • 17

สััมผััสชีีวิิตอััจฉริิยะกัับ ทรูู 5G
เครืือข่่ายอัันดัับ 1 ในเอเชีียแปซิิฟิิก
ที่่�เป็็นมากกว่่าสััญญาณมืือถืือ
แต่่คืือสััญญาณที่่�จะร่่วมเปลี่่�ยน
ประเทศให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นทรููจึึงมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะพััฒนาเครืือข่่าย 5G ที่่�ดีีที่่�สุุด
เพื่่อทุุกธุุรกิิจ ด้้วยบริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�จากทรููมููฟ เอช
ที่่�ตอบโจทย์์ทุุกเวิิร์์คสไตล์์
ครอบคลุุมไปถึึงการใช้้บริิการ
พร้้อมอุุปกรณ์์และการใช้้งานแบบ
คอนเวอร์์เจนซ์์ร่่วมกัับบริิการอื่่นๆ
ในเครืือทรูู
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Business Mobile
บริิการซิิมโทรศััพท์์เคลื่่อนที่่�ผ่่านเครืือข่่ายอััจฉริิยะ
ทรูู 5G ที่่�เร็็วแรงครอบคลุุม 77 จัังหวััด
ทั่่�วประเทศไทย ด้้วยแพ็็กเกจที่่�หลากหลาย
ทั้้�งการเปิิดใช้้บริิการแบบรายเดืือนและ
การเปิิดใช้้บริิการพร้้อมโทรศััพท์์มืือถืือ
ทำำ�ให้้ธุุรกิิจสามารถเลืือกใช้้ได้้ตามความต้้องการ
พร้้อมเตรีียมเบอร์์สวยเบอร์์มงคลที่่�คััดสรรมา
เพื่่อธุุรกิิจโดยเฉพาะ นอกจากนี้้�ยัังมีีแพ็็กเกจพิิเศษ
สำำ�หรัับลููกค้้าย้้ายค่่ายเบอร์์เดิิมอีีกด้้วย

Business Hybrid
แพ็็กเกจที่่�ผสานบริิการแบบรายเดืือนและเติิมเงิินไว้้ในซิิมเดีียว ให้้ธุุรกิิจควบคุุม
ค่่าใช้้บริิการมืือถืือได้้ 100% สามารถเลืือกแพ็็กเกจแบบรายเดืือนให้้กัับพนัักงาน
ตามงบประมาณขององค์์กร และให้้อิิสระพนัักงานในการเติิมเงิินเพิ่่�มเพื่่อใช้้งาน
สำำ�หรัับการโทรและใช้้เน็็ตแบบส่่วนตััวได้้ ตอบโจทย์์การใช้้งานทั้้�งแบบธุุรกิิจและส่่วนตััว
ในซิิมเดีียว เหมาะสำำ�หรัับธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) ทุุกประเภท
แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่

Business Hybrid
พนัักงานใช้้งานมืือถืือได้้ตามวงเงิินที่่�บริิษััทกำำ�หนด หากใช้้ครบแล้้วสามารถเติิมเงิินเพิ่่�ม
เพื่่อใช้้งานต่่อเนื่่อง ไม่่สามารถโอนส่่วนที่่�เหลืือจากวงเงิินกลัับมารวมในกองกลางได้้

Business Hybrid Plus
บริิษััทกํําหนดยอดเงิินสะสมและวงเงิินการใช้้งานของพนัักงาน หากใช้้งานไม่่ครบวงเงิิน
จะทบไปยัังเดืือนถััดๆไป รวมกัับเงิินรายเดืือนท่ี่่�เติิมเข้้ามาใหม่่โดยไม่่เกิินวงเงิินสะสม
หากยอดเกิินเงิินจะถููกโอนเข้้าในกองกลางเพื่่อจััดสรรให้้พนัักงานรายอื่่นที่่�จํําเป็็นต้้องใช้้งาน
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International Roaming Service
บริิการโรมมิ่่�งจากทรููมููฟ เอชให้้คุุณติิดต่่อกัันได้้มากกว่่า 200 ประเทศทั่่�วโลก
โดยสามารถนำำ�เบอร์์มืือถืือที่่�ใช้้งานประเทศไทยไปใช้้ในต่่างประเทศได้้
ไม่่ว่่าจะเป็็นการโทรออก รัับสาย ส่่ง SMS หรืือ ใช้้เน็็ตในต่่างประเทศ
ให้้คุุณมั่่�นใจได้้เสมอในประสิิทธิิภาพเครืือข่่ายร่่วมระหว่่างประเทศ
ที่่�พร้้อมให้้คุุณใกล้้ชิิดกัับคนสนิิทที่่�เมืืองไทย หรืือ ติิดต่่อธุุรกิิจต่่างแดน
ได้้อย่่างสะดวกสบายตลอดเวลา

PAY PER USE (แบบจ่่ายตามจริิง)
สามารถใช้้ได้้ทัันทีีไม่่ต้้องสมััคร

ROAMING PACKAGE (แบบแพ็็กเกจ)
ช่่วยควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายและจำำ�กััดการใช้้งาน
ได้้ทั้้�งโทรและเน็็ต

TRAVEL SIM (แบบซิิมเน็็ตพร้้อมใช้้)
ราคาประหยััด ไม่่ใช่่ลููกค้้าทรููก็็ใช้้ได้้
เที่่�ยวได้้ทุุกทวีีปกว่่า 68 ปลายทาง

Re *74
de 4*
em AA
cod *
e#

เหนืือกว่่าคู่่�แข่่งด้้วยตััวช่่วยการตลาดที่่�ดึึงดููดกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย โดยการมอบค่่าโทร
ค่่าเน็็ต จากทรููมููฟเอช แก่่ลููกค้้าของคุุณ สามารถทำำ�ได้้ทั้้�งแบบรายเดืือนและแบบเติิมเงิิน
โดยมอบเป็็นของขวััญ ของรางวััล การแลกแต้้ม หรืือแม้้แต่่การใช้้งานภายในองค์์กร
นอกจากเป็็นการกระตุ้้�นขายสิินค้้าแล้้วยัังเพิ่่�มความพึึงพอใจในการใช้้บริิการ
ให้้กัับลููกค้้าได้้อีีกด้้วย สามารถทำำ�ได้้ง่่ายผ่่านช่่องทางการรัับสิิทธิ์์�
ที่่�หลากหลายทั้้�ง USSD Code และ Online API

�

สิิทธิ์์

ลู

รัับ
กู ค้้า

คุ
เน็็ต ุณได้้รั
นาน 1 ับ
15 GB
วััน

Business Privilege Package

e
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P
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s
u
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เลืือกรููปแบบรางวััลได้้ทั้้�ง ค่่าเน็็ต
หรืือค่่าโทรเป็็น นาทีี/บาท
กำำ�หนดช่่องทางการร่่วมสนุุก
ได้้ทั้้�งการกด USSD
หรืือผ่่านแอปพลิิเคชัันบนมืือถืือ
ตรวจสอบสถานะการรัับรางวััล
ได้้ตลอดเวลาจาก Web Portal
EMPOWERING GROWTH • 21

Business Messaging Services
สามารถกำำ�หนดชื่่อผู้้�ส่่งได้้

เครื่่องมืือทำำ�การตลาดที่่�ธุุรกิิจไม่่ควรมองข้้าม จากจำำ�นวนผู้้�ใช้้โทรศััพท์์มืือถืือ
ในประเทศไทยมากกว่่า 66 ล้้านเลขหมาย บริิการสื่่อสารผ่่าน SMS
หลากหลายประเภทจากทรูู จะช่่วยให้้องค์์กรเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สะดวก รวดเร็็ว ต้้นทุุนต่ำำ�� และคุ้้�มค่่ากว่่าเมื่่อเทีียบกัับ
สื่่อประเภทอื่่นๆ

กำำ�หนดจำำ�นวน วััน เวลา ในการส่่งได้้
ใช้้งานได้้ทั้้�งผ่่าน Web Base และ API
สามารถดููสถานะและประวััติิการใช้้งานได้้
เชื่่อมต่่อข้้อมููลได้้อย่่างปลอดภััย
มีีระบบกรองเบอร์์โทรศััพท์์ซ้ำำ��ออก

Intelligent SMS
“TEXT”

บริิการส่่งข้้อความสั้้�นพร้้อมกัันจำำ�นวนมาก

บริิการส่่งข้้อความจากองค์์กรถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายพร้้อมกััน
จำำ�นวนมากในครั้้�งเดีียว เหมาะสำำ�หรัับการแจ้้งข่่าวสาร ประชาสััมพัันธ์์
กิิจกรรมทางการตลาด สะดวก รวดเร็็ว ต้้นทุุนต่ำำ�� คุ้้�มค่่ากว่่าเมื่่อเทีียบกัับ
สื่่อประเภทอื่่นๆ มีีบริิการทั้้�งแบบสื่่อสารทางเดีียวและสองทาง

Hyper SMS
บริิการส่่งข้้อความสั้้�น ภาพและวิิดีีโอ จำำ�นวนมาก
เพิ่่�มความน่่าสนใจและมีีประสิิทธิิภาพในการสื่่อสารไปยัังกลุ่่�มลููกค้้า
ด้้วยการส่่งข้้อความ เสีียง ภาพ และวิิดีีโอ ในคราวเดีียว
ขนาดรวมสููงสุุดถึึง 2 Mbyte ต่่อข้้อความ ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายเรีียกเก็็บ
ในการเปิิดข้้อความกัับลููกค้้าปลายทาง รองรัับการใช้้งาน
บน Smart Phone ทุุกรุ่่�นเทีียบเท่่ากัับ MMS

Location Base SMS
บริิการส่่งข้้อความเฉพาะพื้้�นที่่� โดยไม่่ต้้องมีีเลขหมายโทรศััพท์์

บริิการส่่งข้้อความไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมาย ตามสถานที่่� วััน และเวลาที่่�กำำ�หนด โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีี
เลขหมายโทรศััพท์์ของผู้้�รัับ ใช้้สำำ�หรัับประชาสััมพัันธ์์และแจ้้งข่่าวสารสิิทธิิพิิเศษ เพื่่อกระตุ้้�น
ยอดขาย เหมาะสำำ�หรัับห้้างสรรพสิินค้้า งานแสดงสิินค้้า สนามบิิน โรงพยาบาล เป็็นต้้น

True Locat i o n B a se d E n g i n e
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“TEXT”

Private Mobile Connection

กำำ�หนด Private Profile
และ Fixed IP ของซิิมได้้

บริิการเครืือข่่ายส่่วนตััวแบบไร้้สายสำำ�หรัับธุุรกิิจ ที่่�ช่่วยให้้การ
ทำำ�ธุุรกรรมและการเก็็บข้้อมููลจากอุุปกรณ์์ สามารถทำำ�ได้้ทุุกที่่�
อย่่างปลอดภััย สามารถรัับ-ส่่งข้้อมููลปริิมาณมากได้้แบบเรีียลไทม์์
ผ่่านเครืือข่่ายทรููมููฟ เอช หมดปััญหาความยุ่่�งยากและประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
ในการเดิินสายภายในรวมทั้้�งการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ สามารถออกแบบโซลููชัันได้้
หลากหลายตามความต้้องการของธุุรกิิจ เช่่น กำำ�หนดการใช้้งานเฉพาะ
เครื่่องที่่�ต้้องการ กำำ�หนดให้้ใช้้งานได้้ทั้้�งเครืือข่่ายส่่วนตััวและอิินเทอร์์เน็็ต
กำำ�หนดความเร็็วสููงสุุดในการใช้้งาน เป็็นต้้น เหมาะสำำ�หรัับการสื่่อสาร
ข้้อมููลขนาดเล็็กจนถึึงใหญ่่ เช่่น กล้้องวงจรปิิด ตู้้�บริิการสิินค้้า
ตู้้�เอทีีเอ็็ม หรืือ อุุปกรณ์์ IoT เช่่น มิิเตอร์์ไฟฟ้้า/น้ำำ�� อุุปกรณ์์ติิดตาม
รถขนสิินค้้า เป็็นต้้น

สะดวก รวดเร็็ว
เชื่่อมต่่อได้้ทัันทีี
ประหยััด ไม่่ต้้องลงทุุน
การเดิินสาย
ง่่าย คล่่องตััวเมื่่อต้้อง
เคลื่่อนย้้ายจุุดติิดตั้้�ง
รองรัับเทคโนโลยีีหลากหลาย
5G/ 4G/ 3G/ GPRS
จากทรููมููฟ เอช

True UEM (Unified Endpoint Management)
ระบบบริิหารจััดการอุุปกรณ์์อััจฉริิยะผ่่านคลาวด์์
(Cloud-based Solution) ตามนโยบายขององค์์กร
ทั้้�งสมาร์์ตโฟน แท็็บเล็็ต คอมพิิวเตอร์์ โน้้ตบุ๊๊�ก
และอุุปกรณ์์ IoT รองรัับทุุกระบบปฏิิบััติิการ อาทิิ
Android, iOS, macOS, Windows, Chrome
ด้้วยระบบบริิหารจััดการเดีียวกััน ตั้้�งค่่า ควบคุุม
กํําหนดสิิทธิ์์�การเข้้าถึึงข้้อมููล แยกพื้้�นที่่�จััดเก็็บงาน
ออกจากพื้้�นที่่�ส่่วนต้้ว กรณีีพนัักงานนำำ�อุุปกรณ์์
ส่่วนตััวมาใช้้ เพื่่อป้้องกัันขััอมููลสำำ�คััญให้้มีี
ความปลอดภััย บริิหารจััดการแอปฯ ติิดตามสถานะ
พิิกััดการใช้้งาน และส่่งคํําสั่่�งต่่างๆ ไปยัังอุุปกรณ์์
ได้้แบบเรีียลไทม์์จากระบบบริิหารส่่วนกลาง

ตั้้�งค่่าสมาร์์ตโฟน/แท็็บเล็็ต Samsung ใหม่่
โหลดหรืือบล็็อกแอปฯ ตามนโยบายบริิษััทและปรัับแต่่งธีีม

บริิหารจััดการได้้ง่่าย
ครบทุุกอุุปกรณ์์
ด้้วยระบบ
บริิหารจััดการเดีียวกััน

กำำ�หนดสิิทธิ์์�การเข้้าถึึง
ข้้อมููลหรืือสั่่�งลบทัันทีี
เพื่่อปกป้้องข้้อมููลสำำ�คััญ
ให้้ปลอดภััย

ควบคุุมและตั้้�งค่่า
ให้้เหมาะสมสอดคล้้อง
กัับวััตถุุประสงค์์
การใช้้งาน

Mobile Ready
บริิการเตรีียมเครื่่องพร้้อมใช้้งานเพื่่อธุุรกิิจ

โซลููชัันที่่�อำำ�นวยความสะดวกประหยััดเวลาและค่่าใช้้จ่่ายให้้กัับธุุรกิิจ
ในการตั้้�งค่่าสมาร์์ตโฟนหรืือแท็็บเล็็ต Samsung ใหม่่ให้้พร้้อมใช้้งาน
ก่่อนแกะกล่่อง สามารถตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ได้้จำำ�นวนมากในครั้้�งเดีียว
ผ่่านคลาวด์์ ทั้้�งอััปเดต ดาวน์์โหลด บล็็อกแอปฯ จำำ�กััดการเข้้าถึึง
การใช้้งานให้้เป็็นไปตามนโยบายบริิษััท สามารถปรัับแต่่งเครื่่อง
ให้้เป็็นไปตามธีีม สามารถล็็อกหรืือล้้างเครื่่องได้้ทัันทีีในกรณีี
เครื่่องสููญหายเพื่่อปกป้้องข้้อมููลสำำ�คััญของธุุรกิิจ
ล็็อกหรืือล้้างเครื่่อง
ในทัันทีีหากสููญหาย

จััดการอััปเดต
โหลดแอปฯ VROOM ให้้เลย
แก้้ใขข้้อมููลเครื่่องผ่่านคลาวด์์
ประชุุมได้้ทุุกที่่�
ไม่่ต้้องส่่งเข้้าศููนย์์
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โครงสร้้างพื้้�นฐาน
เครืือข่่าย 5G ที่่�เร็็วแรง
และครอบคลุุมยิ่่�งกว่่า
จากการเสริิมประสาน
การทำำ�งานของคลื่่นความถี่่�
ย่่าน 700 MHz และ 2600 MHz
ที่่�พร้้อมเสริิมทััพความเร็็วแรง
เพื่่อธุุรกิิจด้้วยคลื่่น 26 GHz
ตอกย้ำำ�ว่
� า่ 5G เทคโนโลยีีแห่่งอนาคต
เกิิดขึ้้�นจริิงกัับทุุกธุุรกิิจแล้้ววัันนี้้�
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True 5G SA (Standalone)
เครืือข่่าย 5G แบบ Standalone คืือการใช้้งานบนเครืือข่่าย 5G
เพีียงอย่่างเดีียว โดยไม่่มีีการเชื่่อมต่่อผ่่านเครืือข่่าย 4G
แบบเทคโนโลยีี NSA (Non – Standalone) และยัังสามารถ
รองรัับความเร็็วและการตอบสนองที่่�เหมาะสมกัับแอปพลิิเคชััน
ผ่่านทางฟัังก์์ชัันใหม่่ ไม่่ว่่าจะเป็็น Networking Slicing หรืือ MEC
(ขึ้้�นกัับพื้้�นที่่�ให้้บริิการ) ตอบโจทย์์องค์์กรธุุรกิิจที่่�จะนำำ�มาเชื่่อมต่่อ
กัับโซลููชัันต่่างๆ ผ่่านเครืือข่่ายไร้้สายที่่�มีีความเสถีียรสููง
ความหน่่วงต่ำำ�� และสามารถแทนที่่�การเชื่่อมต่่อรููปแบบอื่่นๆ
เพื่่อรองรัับการทำำ� Digital Transformation ได้้ดีีขึ้้�น

True 5G FWA
บริิการอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงไร้้สาย (Fixed Wireless Access)
เป็็นการจ่่ายสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตผ่่านเครืือข่่ายไร้้สาย บนอุุปกรณ์์
ขยายสััญญาณที่่�ดีีที่่�สุุด ด้้วยเครืือข่่ายทรูู 5G ตอบโจทย์์ความเร็็ว
และความหน่่วงที่่�เหนืือกว่่า พร้้อมกำำ�หนดคุุณภาพการใช้้งาน
บนคลื่่นความถี่่�ได้้ ทำำ�ให้้ 5G FWA เหมาะสมกัับการใช้้งานในองค์์กร
หลากหลายรููปแบบ หรืือ ธุุรกิิจที่่�มีีสาขากระจายหลายแห่่งซึ่่�งต้้องการ
ความคล่่องตััวในการติิดตั้้�งสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต นอกจากนี้้�ยัังสามารถ
นำำ�ไปใช้้ในภาคธุุรกิิจทุุกภาคส่่วน เพื่่อให้้บริิการ IoT ได้้ในอนาคต
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เทคโนโลยีีดีีที่่�สุุด ตอบสนองเร็็ว
ความหน่่วงต่ำำ�� เร็็วแรงด้้วยทรูู 5G

ง่่าย ติิดตั้้�งเร็็ว ใช้้งานได้้ทัันทีี
เคลื่่อนย้้ายสะดวก
ประหยััด เดิินสาย
ค่่าธรรมเนีียมพื้้�นที่่�
ดููแล 24 ชม.
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทรูู

True 5G Network Slicing
เทคโนโลยีีการใช้้เครืือข่่ายที่่�สามารถแบ่่งรููปแบบการให้้บริิการได้้หลากหลายภายในพื้้�นที่่�เดีียวกััน
มีีการจััดการ Traffic ให้้นำำ�ไปใช้้งานได้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น สามารถกำำ�หนด เส้้นทางข้้อมููล
ความเร็็ว ความหน่่วง ได้้ตามความต้้องการของอุุปกรณ์์ หรืือ แอปพลิิเคชััน ปรัับรููปแบบ
การใช้้งานได้้หลากหลาย แยกกลุ่่�มเครืือข่่ายให้้สอดคล้้องและยืืดหยุ่่�นต่่อการใช้้งานในแต่่ละรููปแบบ
ต่่อยอดให้้เกิิดบริิการรููปแบบใหม่่ๆ ทำำ�ให้้การเชื่่อมต่่อและสื่่อสารได้้ประสิิทธิิภาพดีีเยี่่�ยม
ช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันให้้กัับทุุกภาคอุุตสาหกรรมได้้อย่่างลงตััวตรงความต้้องการ
บริิหาร จััดสรร Bandwidth ได้้อย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ 
รัับประกัันคุุณภาพการเชื่่อมต่่อ
ในระดัับที่่�แตกต่่างกัันได้้ (Quality of Service)
ให้้บริิการโครงข่่ายสำำ�หรัับใช้้งานทั่่�วไป สำำ�หรัับธุุรกิิจ
และการใช้้งาน IoT แต่่ละรููปแบบพร้้อมๆ กัันได้้

True 5G MEC
MEC หรืือ Multi-Access Edge Computing ช่่วยให้้องค์์กรสามารถใช้้งาน
และประมวลผลได้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยการวางระบบคลาวด์์ไว้้ในพื้้�นที่่�ที่่�ใกล้้กัับ
ผู้้�ใช้้งานมากที่่�สุุด ข้้อมููลจะมีีการรัับส่่งอยู่่�เฉพาะที่่�ที่่�กำำ�หนดไว้้ พร้้อมทั้้�งกระจาย
เครืือข่่ายไร้้สายให้้เข้้าใกล้้ผู้้�ใช้้งานได้้มากขึ้้�นเพื่่อลดระยะทางระหว่่างอุุปกรณ์์
และคลาวด์์ เพื่่อให้้เกิิดบริิการที่่�สามารถประมวลผลผ่่านคลาวด์์ได้้ในปริิมาณมาก
ช่่วยให้้องค์์กรสามารถเข้้าถึึงระบบ หรืือ แอปพลิิเคชัันใหม่่ๆ ได้้รวดเร็็ว
มีีความหน่่วงต่ำำ�� รัับส่่งข้้อมููลได้้เรีียลไทม์์ และยัังได้้ความเป็็นส่่วนตััว
และความปลอดภััยสููง

True 5G Private Network
การสื่่อสารไร้้สายที่่�นำำ�เอาสััญญาณ 5G มาออกแบบให้้เหมาะสำำ�หรัับการใช้้งานที่่�ต้้องการ
ความแม่่นยำำ� และความปลอดภััยสููง เชื่่อมต่่อด้้วยเครืือข่่ายส่่วนตััวแยกจากเครืือข่่าย
สาธารณะ (Public Network) เสมืือนสร้้างเครืือข่่ายโทรศััพท์์มืือถืือขึ้้�นมาโดยเฉพาะสำำ�หรัับ
องค์์กรใดองค์์กรหนึ่่�ง ไม่่ต้้องส่่งข้้อมููลผ่่านเครืือข่่ายส่่วนกลางเหมืือนรููปแบบการใช้้งานทั่่�วไป
สามารถใช้้งานครอบคลุุมอุุปกรณ์์ในองค์์กรได้้มากกว่่าเมื่่อเทีียบกัับอิินเทอร์์เน็็ตแบบมีีสาย หรืือ WiFi
เหมาะกัับการใช้้งานในระดัับธุุรกิิจ หรืือในโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�ต้้องการการเชื่่อมต่่อที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ของ IoT หุ่่�นยนต์์ เครื่่องจัักร และระบบอััตโนมััติิต่่างๆ ให้้ใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและปลอดภััย

ทำำ�งานได้้แม่่นยำำ� รวดเร็็ว
ความหน่่วงต่ำำ��
มั่่�นใจได้้ ปลอดภััยสููง
ด้้วยรููปแบบเครืือข่่ายส่่วนตััว
สามารถกำำ�หนดให้้ข้้อมููลรัับส่่ง
เฉพาะภายในพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องการ
การสื่่อสารมีีคุุณภาพ
และขยายขนาด
ให้้เหมาะต่่อการใช้้งานได้้
เชื่่อมต่่อคล่่องตััว
ปรัับรููปแบบได้้ทุุกความต้้องการ
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บริิการเทคโนโลยีี
และโซลููชัันด้้านดิิจิิทััล
ที่่�ปรัับตามความต้้องการ
ของทุุกภาคธุุรกิิจและ
อุุตสาหกรรม
พร้้อมตอบโจทย์์
และสร้้างประสบการณ์์
แบบดิิจิิทััลให้้ผู้้�บริิโภค
เพื่่อให้้ผู้้�ประกอบการ
นำำ�พาธุุรกิิจสู่่�
Digital Transformation
อย่่างสมบููรณ์์แบบ

Innovated BY
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Manufacturing

Robotics
Education

Property

Healthcare
Retail

Logistics
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IoT Sim Management
ระบบเปิิด-ปิิดการใช้้งาน
ซิิมด้้วยตนเอง
ตรวจสอบสถานะ
การทำำ�งานซิิมแบบเรีียลไทม์์
กำำ�หนดปริิมาณข้้อมููลและ
แจ้้งเตืือนการทำำ�งานอััตโนมััติิ

ระบบการจััดการซิิมอััจฉริิยะที่่�ใช้้เทคโนโลยีี IoT บริิหารควบคุุมการใช้้งานซิิมการ์์ดจำำ�นวนมาก
ช่่วยให้้อุุปกรณ์์ต่่างๆสามารถแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างกัันได้้อย่่างอััตโนมััติิ ใช้้งานง่่าย
ผ่่าน IoT Control Center แพลตฟอร์์มที่่�ได้้รัับมาตรฐานของ CISCO Jasper หรืือ
Ericsson Device Control Platform สามารถวิิเคราะห์์ปััญหาการใช้้งานเบื้้�องต้้น
และเรีียกดููข้้อมููลย้้อนหลัังได้้ เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการธุุรกิิจ ลดเวลาและต้้นทุุน
ทั้้�งยัังได้้ส่่งมอบประสบการณ์์ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นให้้แก่่ลููกค้้า

Smart Transportation
ระบบติิดตามและตรวจสอบยานพาหนะอััจฉริิยะที่่�ได้้มาตรฐานและได้้รัับการรัับรองจากกรมการขนส่่ง
ให้้เจ้้าของธุุรกิิจได้้รู้้�ทุุกความเคลื่่อนไหวของรถและผู้้�ขัับขี่่�จากศููนย์์ควบคุุม 24 ชั่่�วโมง โดยการใช้้ระบบ
Telematics GPS Tracking System และ AI Analytics พร้้อมทั้้�งเก็็บข้้อมููลในระบบคลาวด์์ ที่่�สามารถติิดตาม
บัันทึึกข้้อมููล และวิิเคราะห์์ยานพาหนะ สามารถตรวจสอบได้้แบบเรีียลไทม์์ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต ยกระดัับการจััดการ
ธุุรกิิจขนส่่ง และโลจิิสติิกส์์ วางแผนปรัับเปลี่่�ยนเส้้นทางตามสถานการณ์์ได้้ทัันทีี เพื่่อให้้ทุุกการขนส่่งถึึงเป้้าหมาย
อย่่างปลอดภััย ถููกต้้อง และตรงเวลา

กำำ�หนดขอบเขตเส้้นทาง
การเดิินรถ พร้้อมแจ้้งเตืือน
เมื่่อออกนอกเส้้นทาง หรืือ
พบปััญหาของยานพานะ
Route Optimization
ระบบค้้นหาเส้้นทางที่่�เร็็วที่่�สุุด
ประเมิินการขัับขี่่� บัันทึึกลัักษณะ
การขัับรถของพนัักงานและ
นำำ�มาประเมิินผล
วิิเคราะห์์อุุบััติิเหตุุ
จากเซ็็นเซอร์์ในแต่่ละจุุดของรถ
ดููรายงานได้้ทุุกที่่� ตรวจสอบ
สั่่�งการได้้แบบเรีียลไทม์์
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Smart CCTV
ระบบกล้้องวงจรปิิดอััจฉริิยะ ที่่�เชื่่อมต่่อเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ หรืือ AI
(Artificial Intelligence) ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบชาญฉลาดที่่�สามารถ
วิิเคราะห์์พฤติิกรรมความต้้องการของลููกค้้า ได้้อย่่างสะดวกและถููกต้้องแม่่นยำำ�
ผ่่านแพลตฟอร์์มในการจััดเก็็บข้้อมููลและประมวลผลข้้อมููลขนาดใหญ่่ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
บนระบบ Cloud (Video Surveillance-as-a-Service (VSaaS))
โดยสามารถดููภาพของกล้้องและตรวจสอบสถานะผ่่านแอปพลิิเคชัันมืือถืือ
หรืือคอมพิิวเตอร์์ได้้จากทุุกที่่� พร้้อมการรายงานผลเพื่่อนำำ�ข้้อมููลมาพััฒนาธุุรกิิจ
ตอบสนองความต้้องการผู้้�บริิโภคได้้อย่่างรวดเร็็ว

Product Recognition
ตรวจนัับปริิมาณสิินค้้าคงคลััง
นัับจำำ�นวนบุุคคล ตรวจสอบ
วััตถุุต้้องสงสััยและค้้นหาด้้วยภาพ

Movement Recognition
วิิเคราะห์์พฤติิกรรม ตรวจนัับ
อััตราการซื้้�อสิินค้้า ตรวจสอบการกระทำำ�
ที่่�ผิิดปกติิ ตรวจสอบอุุบััติิเหตุุ

Facial Recognition
ระบบตรวจสอบผู้้�มีีสิิทธิิในการเข้้าพื้้�นที่่�
การเข้้า-ออกสถานที่่�แบบอััตโนมััติิ
ตรวจสอบผู้้�บุุกรุุก

Smart Residence
เชื่่อมต่่อประสบการณ์์การอยู่่�อาศััยอััจฉริิยะแบบครบวงจร จาก True Smart Living ให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยควบคุุม
การทำำ�งานของเครื่่องใช้้ไฟฟ้้าภายในบ้้านอย่่างอััตโนมััติิ รวมถึึงการใช้้งานระบบส่่วนกลางของโครงการ
พร้้อมฟัังกชัันการติิดต่่อสื่่อสารระหว่่างลููกบ้้าน นิิติิบุุคคล และเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััยในโครงการ
ได้้อย่่างรวดเร็็ว ทัันทีี ไร้้รอยต่่อ ให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยได้้รัับความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน ความสะดวกสบาย
และสุุขภาพที่่�ดีี ตอบโจทย์์การอยู่่�อาศััยในยุุคดิิจิิทััลอย่่างสมบููรณ์์แบบ
บริิการครบวงจร
ทั้้�งภายในบ้้านและในโครงการ
ตั้้�งค่่า สั่่�งการ
ผ่่านสมาร์์ตโฟนได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา
ผ่่านแอปพลิิเคชัันเดีียว
ระบบแจ้้งเตืือนทัันทีี
แบบเรีียลไทม์์
บริิการติิดตั้้�ง พร้้อมดููแล
หลัังการขาย
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Smart Environment
ระบบการบริิหารจััดการการใช้้พลัังงานด้้วยเซ็็นเซอร์์อััจฉริิยะ (IoT Sensor)
และ Energy Analytics Platform ซึ่่�งใช้้เทคโนโลยีี IoT ในอุุปกรณ์์ติิดตาม
การใช้้พลัังงาน และใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยบริิการจััดการพลัังงานอย่่าง
เป็็นระบบเพื่่อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ตรวจสอบ
และแก้้ไขปััญหาอุุปกรณ์์
แสดงผลแบบเรีียลไทม์์
แจ้้งเตืือนความผิิดปกติิ
ผ่่านแอปพลิิเคชัันทัันทีี
ประมวลผลข้้อมููลเพื่่อพััฒนา
คุุณภาพการใช้้ทรััพยากร
รายงานผลในรููปแบบ
ที่่�ง่่ายต่่อการใช้้งาน

True 5G X PIS
ระบบควบคุุมอาคารอััจฉริิยะ ที่่�ผสานเครืือข่่ายทรูู 5G กัับเทคโนโลยีีอย่่าง AI, Machine Learning, IoT, Big Data และ Robotic กลายมาเป็็น
True Property Integration System เทคโนโลยีีที่่�จะมาจััดการเมืืองให้้เป็็น Smart City อย่่างเป็็นระบบ สอดคล้้องวิิถีีการใช้้ชีีวิิตของผู้้�คน
ในยุุคดิิจิิทััล เชื่่อมโยงผู้้�คนเข้้าด้้วยกััน ให้้การใช้้ชีีวิิตทัันสมััย สะดวก ปลอดภััย ประหยััดพลัังงานและรัักษาสภาพแวดล้้อม ช่่วยเพิ่่�มคุุณภาพ
ให้้กัับชีีวิิตคนเมืือง เติิมเต็็มความต้้องการที่่�เหนืือระดัับก่่อให้้เกิิดการบริิหารจััดการระบบเมืืองและอาคาร ช่่วยลดต้้นทุุนให้้ผู้้�ประกอบการในระยะยาว
คืืนธรรมชาติิให้้กัับสิ่่�งแวดล้้อม ให้้การอยู่่�ร่่วมกัันของทุุกภาคส่่วนในระบบนิิเวศน์์เป็็นไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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Shark MR Experience สััมผััสกัับ
ปลาฉลามอย่่างใกล้้ชิิดสำำ�รวจโลกใต้้น้ำำ��
ทั้้�งภาพและเสีียง เรีียนรู้้�ลัักษณะ
ของปลาฉลามในขนาดอััตราส่่วน 1:1
พร้้อม ย่่อขยาย และเสีียงประกอบ
เสมืือนเราอยู่่�ใต้้น้ำำ��จริิง

เรีียนรู้้�กายวิิภาคของมนุุษย์์
อย่่างลึึกซึ้้�ง ทั้้�งโครงสร้้าง
กระดููกและกล้้ามเนื้้�อ
ไม่่ต้้องไปเฝ้้าของจริิงเป็็นวัันๆ แต่่สามารถส่่องสััตว์์ในป่่าอย่่าง
กวาง เสืือ และช้้าง โดยดููสััตว์์แต่่ละชนิิดได้้โดยการสััมผััส
Hologram ขนาดเล็็กของสััตว์์ที่่�ติิดอยู่่�ที่่�ข้้อมืือผู้้�เล่่น

True 5G MR Smart Hololens
แว่่นตา MR อััจฉริิยะ (Mixed Reality)
ที่่�จะพาสำำ�รวจสิ่่�งมีีชีีวิิต ไม่่ว่่าจะเป็็นโลกใต้้น้ำำ��
สััตว์์ในป่่าลึึก หรืือ กายวิิภาคของมนุุษย์์

True Digital Cow
ระบบจััดการปศุุสััตว์์อััจฉริิยะ นวััตกรรมที่่�ช่่วยให้้การทำำ�งานง่่ายขึ้้�น ด้้วยการแจ้้งเตืือนระยะเวลาการผสมพัันธุ์์� และติิดตาม
สุุขภาพวััว โดยการติิด Tag ที่่�มีีชิิปฝัังไว้้ที่่�บริิเวณหููของวััว เพื่่อตรวจจัับความผิิดปกติิต่่างๆ โดยจะส่่งข้้อมููลไปยััง
แอปพลิิเคชัันบนมืือถืือของเจ้้าของโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องอยู่่�ที่่�ฟาร์์ม ช่่วยในการจัับสััดและแจ้้งเตืือนวััวป่่วย
แบบเรีียลไทม์์ ลดผลกระทบจากการป่่วย ลดความเสีียหายจากผลผลิิตที่่�ลดลง และลดภาระ
ในการเฝ้้าดููช่่วงติิดสััดของวััวที่่�หน้้าฟาร์์ม สามารถบอกช่่วงเวลาสำำ�หรัับผสมพัันธุ์์�
ได้้อย่่างแม่่นยำำ� ลดความสิ้้�นเปลืืองของน้ำำ��เชื้้�อ ลดวัันท้้องว่่าง รีีดนมได้้เร็็วขึ้้�น
เมื่่อได้้น้ำำ��นมมากขึ้้�นเกษตรกรก็็มีีรายได้้มากขึ้้�น

เก็็บข้้อมููล
ประมวลผล
ตรวจจัับภาวะการเป็็นสััด
เตืือนช่่วงเวลา
การผสมพัันธ์์แม่่นยำำ�
บอกอาการ
ผิิดปกติิด้้านสุุขภาพ
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Smart CCTV
ระบบกล้้องวงจรปิิดอััจฉริิยะ
เพื่่อเก็็บข้้อมููล ประเมิิน
และตรวจสอบการผลิิต
Energy Monitoring
ระบบควบคุุมการใช้้พลัังงาน
ด้้วยเซ็็นเซอร์์อััจฉริิยะ
Warehouse Solutions
ระบบการจััดการคลัังสิินค้้า
แบบอััจฉริิยะ

Smart Manufacturing

True 5G Smart Robotic Arms
แขนกลอััจฉริิยะ

บริิการเพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในทุุกขั้้�นตอนของการผลิิตในโรงงานอุุตสาหกรรม จากการประยุุกต์์ใช้้
ทั้้�งเทคโนโลยีี AI, Machine Learning และ IoT ในกระบวนการผลิิต เพื่่อนำำ�มาปรัับปรุุงแผนการผลิิต
ทำำ�ให้้สามารถ ประเมิินการผลิิตได้้แม่่นยำำ� ด้้วยการจำำ�ลอง และคาดการณ์์ประสิิทธิิภาพของเครื่่องจัักร
ช่่วยเพิ่่�มอายุุการใช้้งานอุุปกรณ์์และเครื่่องจัักร จากการประเมิินและคาดการณ์์การบำำ�รุุงรัักษา
รวมทั้้�งการเพิ่่�มความปลอดภััยในโรงงาน เพื่่อลดเวลาปฏิิบััติิงานของพนัักงานและลดต้้นทุุน
ทำำ�ให้้สามารถบริิหารกระบวนการผลิิตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

True 5G Smart AGV
ยานยนต์์นำำ�ทางและขนย้้ายอััจฉริิยะ
True 5G Smart Automation
ระบบโรงงานอััจฉริิยะ

True 5G Smart ROBO-SERVICE
End-to-End Services
บริิการแบบครบวงจร
ติิดตั้้�ง จััดส่่ง ควบคุุม
และการซ่่อมบำำ�รุุง
AI Platform
ระบบเก็็บรวมรวม
ข้้อมููลและประมวลผล
แบบอััจฉริิยะ
Data Center & Security
ฐานข้้อมููลระบบคลาวด์์ และ
ระบบรัักษาความปลอดภััย
ระบบสััญญาณ True 5G
เพื่่อการทำำ�งานที่่�ต่่อเนื่่อง
ของหุ่่�นยนต์์
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นวััตกรรมหุ่่�นยนต์์อััจฉริิยะพร้้อมดููแลทุุกการใช้้ชีีวิิตจากกลุ่่�มทรูู ด้้วยระบบปฏิิบััติิการ AI Platform รวบรวม
ข้้อมููลและประมวลผลแบบอััจฉริิยะ พร้้อมจััดเก็็บข้้อมููลบนระบบคลาวด์์ รองรัับฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่
มั่่�นใจความปลอดภััยสููงสุุด ภายใต้้การดููแลของ True IDC Data Center โดยเชื่่อมต่่อสััญญาณ True 5G
แบบไร้้รอยต่่อ ทำำ�ให้้หุ่่�นยนต์์อััจฉริิยะทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยสามารถพััฒนาหุ่่�นยนต์์ให้้เหมาะกัับธุุรกิิจ
เช่่น
• True 5G
Robo-Safe
หุ่่�นยนต์์รัักษา
ความปลอดภััย
ตรวจสอบความ
ผิิดปกติิในพื้้�นที่่�

• True 5G
Robo-Serve
หุ่่�นยนต์์
เสิิร์์ฟอาหารไปยััง
จุุดบริิการต่่างๆ

• True 5G
Robo-Greet
หุ่่�นยนต์์ต้้อนรัับ
ให้้การช่่วยเหลืือ
และนำำ�ทาง

• True 5G
Robo-Clean
หุ่่�นยนต์์
ทำำ�ความสะอาด
ทั้้�งพื้้�นผิิว และ
ภายในอากาศ

• True 5G
Robo-View
หุ่่�นยนต์์
แบบ virtual

True 5G MedTech Ambulance
รถพยาบาลฉุุกเฉิินพร้้อมเครื่่องมืือแพทย์์อััจฉริิยะ
ระบบที่่�ใช้้เครืือข่่าย 5G และเทคโนโลยีีขั้้�นสููงทำำ�ให้้
การสื่่อสารทางการแพทย์์ราบรื่่นยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�ง
มีีอุุปกรณ์์อััจฉริิยะเพื่่อช่่วยชีีวิิตในรถพยาบาล
รวมถึึงแพทย์์สามารถสื่่อสารกัับผู้้�ช่่วยชีีวิิตเบื้้�องต้้น
ในรถพยาบาล เพื่่อให้้คำำ�แนะนำำ�ในการรัักษาเบื้้�องต้้น
ก่่อนจะมาถึึงมืือแพทย์์ที่่�โรงพยาบาล และวางแผนเตรีียม
อุุปกรณ์์ต่่างๆ เพื่่อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของโรงพยาบาลเตรีียมพร้้อม
ในการดููแลผู้้�ป่่วยได้้อย่่างทัันท่่วงทีี นอกจากนี้้�ยัังช่่วยเพิ่่�ม
ความปลอดภััยขณะขัับขี่่�ยานพาหนะให้้เจ้้าหน้้าที่่�สามารถนำำ�ส่่งผู้้�ป่่วย
ได้้รวดเร็็วและลดความเสี่่�ยงในการเกิิดอุุบััติิเหตุุขณะนำำ�ส่่งผู้้�ป่่วยโดย
ระบบจะรายงานการแจ้้งเตืือนเป็็นระยะๆ

แอป MorDee หมอดีี
แพลตฟอร์์มดููแลสุุขภาพอััจฉริิยะ
แพลตฟอร์์มบริิการให้้คำำ�ปรึึกษา ดููแล
ด้้านสุุขภาพทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์
สะดวกสบายด้้วยบริิการส่่งสุุขภาพดีีถึึงที่่�
เชื่่อมโยงบริิการด้้านสุุขภาพให้้คนไทยเข้้าถึึง
ได้้มากขึ้้�น ผ่่านแอปพลิิเคชัันหมอดีี
หมอประจำำ�บ้้านในมืือคุุณให้้คุุณสบายใจ
หาหมอออนไลน์์ได้้ทุุกที่่� พร้้อมบริิการส่่งยา
ถึึงบ้้าน ตลอดจนบริิการด้้านประกัันสุุขภาพ
สำำ�หรัับพนัักงานบริิษััทที่่�สามารถใช้้สิิทธิิ
ประกัันได้้ทัันทีีตามสิิทธิ์์�ความคุ้้�มครอง
ของกรมธรรม์์ โดยไม่่ต้้องสำำ�รองจ่่ายเอง
พร้้อมบริิการที่่�หลากหลายและครบวงจร
ด้้านสุุขภาพยิ่่�งขึ้้�นในอนาคต

สะดวก ปลอดภััย
ไม่่ต้้องเดิินทาง
พนัักงานสามารถ
เคลมประกัันสุุขภาพ
ของบริิษััทได้้ทัันทีี
บริิการสุุขภาพ
ครอบคลุุมกว่่า
20 สาขาเฉพาะทาง
ทั้้�งสุุขภาพกาย
และสุุขภาพจิิต
ทีีมแพทย์์
และผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านสุุขภาพกว่่า
500 ท่่าน
จากชีีวีีบริิรัักษ์์
คลิินิิกเวชกรรม
ระบบความปลอดภััย
สููงสุุด มาตรฐานสากล
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เข้้าถึึงลููกค้้าอย่่างถ่่องแท้้
ด้้วยบริิการ True Analytics
ที่่�เตรีียมฐานข้้อมููล
พฤติิกรรมลููกค้้าขนาดใหญ่่
และนำำ�มาวิิเคราะห์์เพื่่อตอบโจทย์์
การตลาด พร้้อมบริิการที่่�ช่่วย
พััฒนาคอนเทนต์์เสมืือนจริิง
เตรีียมพร้้อมธุุรกิิจเข้้าสู่่�ยุุค
Metaverse เต็็มรููปแบบ
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True Analytics
บริิการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพฤติิกรรมในด้้านต่่างๆ เพื่่อตอบโจทย์์ธุุรกิิจตามประเภทการใช้้งาน
ให้้เป็็นข้้อมููลในการวางแผนการตลาดสำำ�หรัับธุุรกิิจ ด้้วยฐานข้้อมููลจำำ�นวนมหาศาลของ
ผู้้�ใช้้งานจริิงในแพลตฟอร์์มต่่างๆ ของ True Ecosystem มากกว่่า 30 ล้้านคน หรืือ
เลืือกวิิเคราะห์์จากฐานข้้อมููลที่่�ลููกค้้าจััดเตรีียมไว้้ โดยมีีทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทรููพร้้อม
ออกแบบจััดหมวดหมู่่� วิิเคราะห์์และพััฒนาข้้อมููลพฤติิกรรมเหล่่านั้้�น ให้้เป็็นข้้อมููลเชิิงลึึก
ที่่�ตอบโจทย์์แต่่ละธุุรกิิจอย่่างแม่่นยำำ�โดยไม่่มีีการล่่วงล้ำำ��ข้้อมููลส่่วนบุุคคล

True’s Big Data

วิิเคราะห์์ข้้อมููลจาก True Ecosystem
ข้้อดีีของ True Analytics
เป็็นข้้อมููลจากฐานข้้อมููลที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
แห่่งหนึ่่�งของประเทศไทย
ซึ่่�งมีีพร้้อมทั้้�งข้้อมููลสถานที่่�
และพฤติิกรรมการใช้้งานของลููกค้้าจริิง
บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาอย่่างมืืออาชีีพ
ด้้วยทีีมงานหลากหลายสาขาอาชีีพ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกว่่า 100 คน
สามารถจััดทำำ� Dashboard
ได้้ด้้วยตััวเอง ทำำ�ให้้เข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�น
หรืือสามารถให้้ทรููออกแบบได้้
ตามความต้้องการของแต่่ละองค์์กร
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Advertising & Campaigning
โซลููชัันด้้านโฆษณา
•
Location Intelligence
โซลููชัันด้้านพื้้�นที่่�
•
Customer & Competitor Intelligence
โซลููชัันด้้านการวิิจััยและการตรวสอบคู่่�แข่่ง
•
Credit Risk Insights
โซลููชัันการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
•
Data Enrichment
โซลููชัันเพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพข้้อมููล

Advertising & Campaigning
บริิการโฆษณาโดยใช้้หลายช่่องทาง ช่่วยให้้การสื่่อสารส่่งตรง
กลุ่่�มเป้้าหมายได้้มากขึ้้�น ด้้วยการศึึกษาและวิิเคราะห์์พฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภคทำำ�ให้้ส่่งโฆษณาออกไปได้้ในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม
ส่่งผลให้้แบรนด์์สิินค้้าเป็็นที่่�จดจำำ� เพิ่่�มรายได้้ให้้ธุุรกิิจ
ด้้วยแคมเปญที่่�โดนใจลููกค้้า

ทำำ�ไมจึึงต้้องใช้้
Advertising & Campaigning จากทรูู
หากธุุรกิิจของคุุณต้้องการขยายฐานลููกค้้าในต้้นทุุนที่่�ไม่่สููง
สามารถใช้้เครื่่องมืือของ True Analytics ในการจััดทำำ�แคมเปญ
ทางการตลาดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยปรัับใช้้ได้้ผ่่าน
SMS, TrueID, TrueMoney Wallet, TrueTouch, Telesales
รวมไปถึึงช่่องทางอื่่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่่อประโยชน์์
ในการทำำ�การตลาด ทั้้�งยัังสามารถติิดตามผลได้้อย่่างเรีียลไทม์์

Location Intelligence
บริิการวิิเคราะห์์ข้้อมููลสถานที่่�และเวลาการใช้้งานของผู้้�บริิโภค
เพื่่อให้้ธุุรกิิจเห็็นโอกาสในการทำำ�การตลาดได้้อย่่างชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
สามารถดููข้้อมููลความหนาแน่่นและพฤติิกรรมการเคลื่่อนไหว
ของกลุ่่�มเป้้าหมาย และจััดทำำ�เป็็นรายงานเพื่่อนำำ�มาวิิเคราะห์์
สำำ�หรัับวางแผนการตลาดหรืือการขยายกิิจการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ทำำ�ไมจึึงต้้องใช้้ Location Intelligence จากทรูู
หากธุุรกิิจของคุุณต้้องการขยายกิิจการเพิ่่�มสาขา True Analytics
จะสามารถช่่วยประเมิินได้้ว่่าสถานที่่�ไหนที่่�มีีความเหมาะสมในการ
ขยายกิิจการในแง่่ของการมีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เพีียงพอตามที่่�ต้้องการ
และปราศจากคู่่�แข่่งหรืือไม่่

EMPOWERING GROWTH • 39

Customer & Competitor Intelligence
บริิการทำำ�การวิิจััยดิิจิิทััลผ่่านช่่องทางมืือถืือ ไม่่ว่่าจะเป็็นการทดสอบผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ไปจนถึึงการวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการซื้้�อของ
หรืือจะเป็็นภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์เพื่่อกำำ�หนดเป้้าหมายตามพฤติิกรรมของลููกค้้าได้้ โดยสามารถเข้้าถึึงผู้้�ตอบแบบสอบถามได้้จำำ�นวนมาก
อีีกทั้้�งยัังรวบรวมพฤติิกรรมการใช้้เว็็บไซต์์หรืือแอปพลิิเคชัันเพื่่อใช้้เป็็นข้้อมููลในการทำำ�การตลาดสามารถทำำ�ได้้หลากหลาย
หมวดหมู่่�อุุตสาหกรรม มีีการอััปเดตข้้อมููลได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ อีีกทั้้�งยัังสามารถเปรีียบเทีียบคู่่�แข่่งได้้

ตััวอย่่างการใช้้บริิการ
หากธุุรกิิจของคุุณต้้องการเปลี่่�ยนพรีีเซ็็นเตอร์์ True Analytics สามารถส่่งแบบสอบถามไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายกลุ่่�มใหญ่่ได้้ว่่า
พรีีเซ็็นเตอร์์ที่่�เลืือกมีีความน่่าดึึงดููดมากเพีียงพอหรืือไม่่ และแบบสอบถามออนไลน์์นี้้�มีีความรวดเร็็วมากกว่่าเมื่่อเทีียบกัับ
แบบสอบถามวิิจััยบนกระดาษแบบเก่่า
1 Pre-Survey

2 SMS Invitation

3 Survey Platform

•	องค์์กรให้้โจทย์์เพื่่อจััดทำำ�
• ทรููออกแบบพร้้อมให้้
	คำำ�แนะนำำ�การทำำ�แบบสอบถาม
และจััดทำำ�ระบบ

• ทรููช่่วยส่่ง SMS
เพื่่อเชิิญกลุ่่�มเป้้าหมาย
	ทำำ�แบบสอบถาม

•	กลุ่่�มเป้้าหมายทำำ�
แบบสอบถาม

4 Reward Delivery

5 Post-Survey

•	กลุ่่�มเป้้าหมายรัับรางวััล
เป็็นทรููพอยท์์หรืือรางวััล
ตามที่่�กำำ�หนดเมื่่อทำำ�เสร็็จ

• ทรููตรวจความถููกต้้อง
	ของข้้อมููล
• ทรููส่่งมอบผลการสำำ�รวจ

Credit Risk Insights
บริิการประเมิินเครดิิตผ่่านการใช้้โทรศััพท์์โดยสามารถจำำ�แนกได้้ถึึงพฤติิกรรมการชำำ�ระเงิิน
และการท่่องเที่่�ยว จึึงสามารถประเมิินได้้ในเบื้้�องต้้นว่่าธุุรกิิจของคุุณต้้องการมีีส่่วนร่่วมกัับ
ฐานลููกค้้านี้้�หรืือไม่่ เช่่น การให้้สิินเชื่่ออนุุมััติิบััตรเครดิิต อนุุมััติิสิินเชื่่อบ้้าน เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้�ต้้องได้้รัับความยิินยอมในการใช้้ฐานข้้อมููลลููกค้้าของธนาคารกัับฐานข้้อมููลลููกค้้าของทรูู
เพื่่อนำำ�มาวิิเคราะห์์ประเมิินความเสี่่�ยง จากนั้้�นจึึงนำำ�ไปใช้้ในการตััดสิินใจได้้

ทำำ�ไมจึึงต้้องใช้้ Credit Risk Insights จากทรูู
กลุ่่�มลููกค้้าบางคนไม่่มีีบััญชีีธนาคาร ไม่่มีีบััตรเครดิิต แต่่ทุุกคนมีีเบอร์์โทรศััพท์์ True Analytics
จึึงสามารถวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการใช้้จ่่ายของลููกค้้าได้้อย่่างแม่่นยำำ� ธุุรกิิจจึึงเพิ่่�มรายได้้โดยสามารถ
เข้้าถึึงลููกค้้าได้้มากขึ้้�นโดยไม่่ต้้องมีีประวััติิเครดิิตมาก่่อน

RISK

Data Enrichment
บริิการวิิเคราะห์์เชิิงลึึกต่่อยอดฐานข้้อมููลลููกค้้าของธุุรกิิจ
เพื่่อความเข้้าใจลููกค้้าแบบ 360 องศา โดยการนำำ�ฐานข้้อมููล
ที่่�ธุุรกิิจมีีอยู่่�จัับคู่่�กัับฐานข้้อมููลพฤติิกรรมลููกค้้าของทรูู
เพื่่อระบุุกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชััดเจนและวางกลยุุทธ์์การตลาด
ได้้อย่่างแม่่นยำำ� ภายใต้้การยิินยอมในการใช้้ข้้อมููลของลููกค้้า
ตามพ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA)
และการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููลอย่่างแข็็งแกร่่ง
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VR Solution
บริิการออกแบบและพััฒนา คอนเทนต์์เสมืือนจริิง

ออกแบบ และจััดทำำ�
Storyboard

ลููกค้้าทำำ�การทดสอบ
และตรวจรัับงาน

อบรมการใช้้งาน

ส่่งมอบงานให้้กัับลููกค้้า

บริิการออกแบบสร้้างสภาพแวดล้้อมเสมืือนทั้้�งภาพและเสีียง (Virtual Reality) เพื่่อให้้ผู้้�ใช้้งานรู้้�สึึก
เหมืือนเข้้าไปอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�นได้้จริิง สามารถสร้้างและพััฒนาคอนเทนต์์ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
ขององค์์กร เช่่น การฝึึกอบรมพนัักงานในทัักษะเฉพาะ แสดงรายงานวััดผลการเรีียนรู้้�ได้้อย่่างแม่่นยำำ�
นำำ�พฤติิกรรมของผู้้�เรีียนมาวิิเคราะห์์เพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความเชี่่�ยวชาญในการทำำ�งาน
ลดความเสี่่�ยงในการเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการฝึึกปฏิิบััติิงานจริิง ลดต้้นทุุน รวมทั้้�งสร้้างคอนเทนต์์
ในการนำำ�เสนอสิินค้้าหรืือบริิการให้้มีีความน่่าสนใจ

VSPACE
ศููนย์์แสดงนิิทรรศการเสมืือนจริิง
บริิการออกแบบงานจััดแสดงสิินค้้า นิิทรรศการ คอนเสิิร์์ต งานประกวด และอีีเวนต์์อื่่นๆ
ในรููปแบบเสมืือน (Virtual Exhibition) มอบประสบการณ์์แปลกใหม่่จำำ�ลองงานลงมาสู่่�
หน้้าจอออนไลน์์ ให้้ลููกค้้าเพลิิดเพลิินไปกัับการเข้้าร่่วมงานได้้แบบ 360 องศา สามารถสร้้าง
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�เข้้าร่่วมงานคนอื่่นได้้เรีียลไทม์์ ชมการถ่่ายทอดสด Video Streaming
ภายในงานได้้ เพื่่อให้้ผู้้�ใช้้งานรู้้�สึึกเหมืือนเข้้าไปอยู่่�ในอาคารจััดงานจริิง ๆ
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เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งาน
ให้้ธุุรกิิจพร้้อมรัับ
ดิิจิิทััลไลฟ์์สไตล์์
ด้้วยโซลููชัันที่่�ช่่วยดููแล
ลููกค้้าในทุุกช่่องทางแบบ
OMNI Channel
พร้้อมการใช้้แพลตฟอร์์ม
ช่่วยการทำำ�งาน
และคอร์์สเรีียนที่่�ช่่วย
อััพสกิิลด้้านเทคโนโลยีี
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4 Digits / 02-xxx-xxxx
Cloud
Contact
Center
E-mail / Fax
CRM
Social Media

Chatbot
Voice bot

Direct Message
Single Dashboard & Report

Sale / Marketing / R&D

Cloud Contact Center
ระบบ Contact Center แบบ OMNI Channel เพื่่อให้้ติิดต่่อสื่่อสารกัับลููกค้้าได้้หลากหลายช่่องทาง
ทั้้�งทางโทรศััพท์์และช่่องทางโซเชีียลมีีเดีียสามารถให้้บริิการ Call Center ได้้ทั้้�งที่่�ทำำ�งานและที่่�บ้้าน
มีีบริิการ Outbound Call Campaign เพื่่อช่่วยให้้ Agent สามารถโทรติิดต่่อลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว
เพื่่อทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ ขององค์์กรเช่่น การโทรออกเพื่่อประชาสััมพัันธ์์ผลิิตภััณฑ์์หรืือกิิจกรรมต่่างๆ
(Telemarketing), การโทรออกเพื่่อเชิิญชวนขายผลิิตภััณฑ์์ (Telesales), โทรออกเพื่่อติิดตาม
ทวงหนี้้�ค้้างชำำ�ระ (Collection), การโทรออกเพื่่อแจ้้งยอดคงค้้างทางบััญชีีต่่างๆ หรืือให้้ส่่วนลดพิิเศษ
แก่่ลููกค้้า รองรัับได้้ทุุกอุุปกรณ์์และมีีระบบรองรัับ Metaverse Virtual Agent ทั้้�งรููปแบบ
Chatbot และ Voice bot โดยไม่่ต้้องลงทุุนอุุปกรณ์์ เพิ่่�มขีีดความสามารถในการจััดการคอลเซ็็นเตอร์์
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้ไม่่พลาดทุุกการติิดต่่อกัับลููกค้้าในทุุกช่่องทาง

Contact Anywhere Any Devices
• 	สามารถใช้้งานได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา และทุุกอุุปกรณ์์ ผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต

OMNI Channel
• 	รองรัับ OMNI Channel ทั้้�ง ช่่องทางออนไลน์์และออฟไลน์์สามารถเข้้าถึึงบริิการ
		
ได้้จากหลายช่่องทาง เชื่่อมโยงข้้อมููลได้้อย่่างรอบด้้านผ่่านทุุกช่่องทางบริิการทั้้�งร้้านค้้า
โทรศััพท์์ โซเซีียลมีีเดีีย แอปพลิิเคชััน เว็็บไซต์์
• 	ระบบบัันทึึกเสีียงสนทนา (Voice Recording) ตามมาตรฐานการให้้บริิการ Call Center
• 	ระบบรายงานแสดงประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของทีีมแบบทัันทีี
		
(Real time Dashboard & Report)
• 	สามารถเชื่่อมต่่อระบบ CRM ได้้หลายหลายแบรนด์์ เพื่่อให้้ Agent สามารถตรวจสอบ
		ข้้อมููลลููกค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการต่่างๆของบริิษััทและสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้า
• 	มีีระบบ Virtual Agent ให้้บริิการได้้ทั้้�งแบบ Voice และ Non Voice
		รองรัับการมาของ Metaverse
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Executives

บริิการนี้้�เหมาะกัับใคร
บริิษััทที่่�ต้้องการมีีศููนย์์บริิการลููกค้้า
ทุุกรููปแบบ ไม่่ว่่าจะเป็็นแบบ
เชิิงรัับ (Inbound)
หรืือ เชิิงรุุก (Outbound)
บริิการให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้า
หรืือบริิการ (Customer Service)
บริิการให้้คำำ�แนะนำำ�และรัับ
แจ้้งเหตุุขััดข้้อง (Helpdesk)
ศููนย์์รัับแจ้้งเรื่่องร้้องเรีียน
(Complaint Center)
รัับคำำ�สั่่�งซื้้�อและการบริิการต่่างๆ
(Order Tracking)
การขายสิินค้้าทางโทรศััพท์์
(Telesales)
การสำำ�รวจข้้อมููล/ ความคิิดเห็็น/
ความพึึงพอใจของลููกค้้า (Call Survey)
การติิดตามและเตืือนให้้ชำำ�ระหนี้้�สิ้้�น
(Collection)

ข้้อดีีของ Cloud Contact Center
สามารถใช้้บริิการได้้ทัันทีี
ไม่่ต้้องลงทุุนด้้านระบบและการบำำ�รุุงรัักษา
ไม่่ต้้องจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เพิ่่�มจุุดบริิการได้้ตามต้้องการ

VOICE & CHAT BOT

True Dialog
พััฒนาบทสนทนาโดยทีีมงาน
ของทรูู (Voice Scientist)
ทำำ�ให้้ควบคุุมคุุณภาพได้้ตาม
มาตรฐานของบริิษััท

CHATBOTIX

รองรัับ Free Speech & Free
Text ร่่วม กัับ Natural
Language Understanding
เป็็นการสื่่อสารท่ีี�เป็็นธรรมชาติิ
หรืือภาษามนุุษย์์โดยที่่�ลููกค้้า
ไม่่จํําเป็็นต้้องจํํา Keyword
NUL Specific Domain
Customer

Chat Massage Text Processing
Response to The Customer

แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับการให้้บริิการ AI Virtual Agent ผู้้�ช่่วยอััจฉริิยะ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานให้้องค์์กร โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญในการให้้บริิการ
Thai Speech Recognition และ Thai Chatbot ซึ่่�งให้้บริิการ
กลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจโดยเฉพาะ มั่่�นใจได้้ในความถููกต้้องแม่่นยำำ�
ของการตอบคำำ�ถามหรืือให้้บริิการจาก AI Virtual Agent
และรองรัับในส่่วนของ Free Speech & Free Text
ร่่วมกัับ Natural Language Understanding
ซึ่่�งเป็็นการสื่่อสารที่่�เป็็นธรรมชาติิหรืือภาษามนุุษย์์
โดยที่่�ลููกค้้าไม่่จำำ�เป็็นต้้องจำำ� Keyword ที่่�จะพููดให้้
AI Virtual Agent เข้้าใจ ทำำ�ให้้เสมืือนพููดกัับเจ้้าหน้้าที่่�
Call Center ทำำ�ให้้สร้้าง Customer Experience
ที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้า

รองรัับ OMNI Channel
รองรัับช่่องทางโซเชีียลมีีเดีีย
เช่่น เว็็ปไซต์์, Facebook,
Line OA
รองรัับ Multiple Platform
รองรัับการทำำ�งานได้้ทั้้�ง
Voice และ Non-Voice

VAutomation
AI Chatbot อััจฉริิยะที่่�ทำำ�ให้้การทำำ�ธุุรกิิจง่่ายกว่่าเดิิม
ด้้วย AI Chatbot การบริิการลุุกค้้าจะเป็็นไปอย่่างอััตโนมััติิ สะดวก รวดเร็็ว
เชื่่อมต่่อกัับลููกค้้าได้้ในทุุกช่่องทางไม่่ว่่าจะเป็็น Line Facebook หรืือ Instagram
และด้้วยระบบ AI อััจฉริิยะของ VAutomation ยัังสามารถช่่วยเพิ่่�มยอดขาย
ความพึึงพอใจของลููกค้้าและยัังลดต้้นทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
AI Chatbot
สามารถตอบลููกค้้าได้้อย่่างอััตโนมััติิ รวดเร็็วทุุกช่่องทาง
ตรงกัับพฤติิกรรม และความสนใจของลููกค้้า
โปรโมชัันที่่�โดนใจ
AI Chatbot สามารถส่่งโปรโมชัันที่่�ตรงตามความต้้องการ
โดยอ้้างอิิงจากความชื่่นชอบของลููกค้้า
คุุยกัับเจ้้าหน้้าที่่�
Chatbot สามารถส่่งต่่อบทสนทนาไปยัังเจ้้าหน้้าที่่�
กรณีีที่่�ลููกค้้าต้้องการ เพื่่อตอบคำำ�ถามที่่�ซัับซ้้อน

Customer Service
สวััสดีีค่่ะ อยากทราบยอดการใช้้บััตรเครดิิตค่่ะ
ยอดใช้้จ่่ายบััตรของคุุณคืือ 15,000 บาทครัับ

Sales/Marketing
สวััสดีีค่่ะ อยากทราบข้้อมููลส่่วนลดของเดืือนนี้้�ค่่ะ
สวััสดีีครัับ
ดููข้้อมููลส่่วนลดของคุุณ ด้้านล่่างได้้เลยครัับ
mobile

30%
Off
More Details

dining

10%
Off
More Details

travel

20%
Off
More Details

Live Chat
สวััสดีีค่่ะ อยากคุุยกัับเจ้้าหน้้าที่่�ค่่ะ
สวััสดีีครัับ ผมกำำ�ลัังดำำ�เนิิน
การส่่งเรื่่องให้้เจ้้าหน้้าที่่�ครัับ
สวััสดีีค่่ะ เจ้้าหน้้าที่่�ยิินดีีให้้บริิการค่่ะ
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Smart Queue Solution
ธุุรกิิจของคุุณจะสะดวกกว่่าที่่�เคยด้้วย Smart Queue Solution
ตััวช่่วยให้้ธุุรกิิจบริิหารจััดการลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
โดย Smart Queue Solution มีีระบบคิิวที่่�รองรัับ กลุ่่�มธุุรกิิจร้้านอาหาร
ธุุรกิิจธนาคาร ศููนย์์บริิการเซอร์์วิิสเซ็็นเตอร์์ และธุุรกิิจโรงพยาบาล
หรืือคลิินิิก ครบเซ็็ตทั้้�งซอฟต์์แวร์์และอุุปกรณ์์ด้้วยระบบคิิวที่่�รองรัับ
การให้้บริิการ 2 รููปแบบ รัับคิิวออนไลน์์ผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือและรัับคิิวกระดาษ
โดยที่่�รููปแบบการพััฒนาระบบนี้้�เน้้นที่่�ความสะดวกสบายในการรอคิิว
และแก้้ไขปััญหาต่่างๆ ของลููกค้้า
แก้้ไขปััญหาเก้้าอี้้�นั่่�งรอไม่่เพีียงพอ
แก้้ไขปััญหาความแออััดของหน้้าร้้าน
แก้้ไขปััญหาต้้องยืืนรอดููจอแสดงหมายเลขคิิว
ไม่่ต้้องกัังวลเรื่่องการเลยคิิวของตััวเอง
	ดููสถานะคิิวของตนเองได้้ผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือ

กดคิิวออนไลน์์

ดููคิิวออนไลน์์

เข้้ารัับบริิการ

กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�ใช้้งานระบบคิิว Smart Queue Solution สามารถเข้้าถึึง
ข้้อมููลการให้้บริิการลููกค้้า ของหน้้าร้้านตนเองและสาขา ผ่่านระบบรายงาน
รููปแบบ Dashboard แบบเรีียลไทม์์ เพื่่อให้้ทราบถึึงข้้อมููลความพึึงพอใจ
ของลููกค้้าที่่�มารัับบริิการ และข้้อมููลสถิิติิต่่างๆ ที่่�ระบบวิิเคราะห์์ให้้ได้้

Smart Glasses
การใช้้งานแว่่นตาอััจฉริิยะร่่วมกัับ Conference ซอฟต์์แวร์์และแอปพลิิเคชัันที่่�ช่่วยให้้ทำำ�งาน
ได้้โดยใช้้มืือจัับสิ่่�งต่่างๆ พร้้อมกัับดููหน้้าจอไปพร้้อมกัันได้้ เพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการฝึึกอบรม
การบำำ�รุุงรัักษาซ่่อมแซม หรืือการตรวจสอบในขณะปฏิิบััติิงาน นอกจากนี้้�ยัังช่่วยลดต้้นทุุน
ของการขอคำำ�ปรึึกษาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้ ไม่่เพีียงเท่่านี้้�แว่่นตาอััจฉริิยะยัังรองรัับ Mixed Reality
เช่่น Metaverse ที่่�เป็็นการผสมผสานโลกแห่่งความจริิงและเทคโนโลยีีเข้้าด้้วยกัันได้้ การใช้้งานจริิง
สามารถทำำ�ได้้ เช่่นในอุุตสาหกรรมพลัังงาน ช่่างเทคนิิคหน้้างานสวมแว่่นตาอััจฉริิยะเพื่่อสื่่อสาร
ระยะไกลกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้วย Remote Expert สามารถขอคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�อยู่่�
สำำ�นัักงานในต่่างประเทศได้้ หรืือในส่่วนของ Healthcare เจ้้าหน้้าที่่�ภาคสนาม หรืือ เจ้้าหน้้าที่่�
บนรถพยาบาล สวมใส่่แว่่นตาอััจฉริิยะ เพื่่อสื่่อสารกัับแพทย์์ประจำำ�ศููนย์์ หรืือ โรงพยาบาล
เพื่่อขอคำำ�ปรึึกษาผ่่าน VDO Conference ด้้วย Emergency Medical Services และในส่่วนของ
Retails ก็็สามารถถ่่ายทอดสดการลาดตระเวนโดยทีีมรัักษาความปลอดภััยโดยใช้้แว่่นตาอััจฉริิยะ
เพื่่อส่่งภาพไปให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ห้้องบััญชาการคอยสัังเกตุุการณ์์เพื่่อควบคุุมการปฏิิบััติิงาน

Hardware

Smart Glasses

Conference Software
and Application

Mobile/Laptop
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Technician

People

Expert

Manager

คุุณสมบััติิเด่่น
• แฮนด์์ฟรีีสามารถใช้้มืือหยิิบจัับสิ่่�งต่่างๆ
	พร้้อมกัับดููหน้้าจอไปพร้้อมกััน
• ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายจากการลดเวลาเข้้า
ไซต์์งานของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
• 	สามารถแก้้ไขปััญหาได้้ทัันทีี
เสมืือนว่่าอยู่่�ไซต์์งานจริิง
• ลดปััญหาของการสื่่อสารที่่�ผิิดพลาด
โดยเห็็นภาพของปััญหาจริิง

ใช้้ชีีวิิตครบโซลููชััน ได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา
ตอบโจทย์์องค์์กรธุุรกิิจ

รองรัับผู้้�ประชุุมได้้ 150 คน
ประชุุมได้้ต่่อเนื่่องสููงสุุด 48 ชม.
จััด Webinar รองรัับผู้้�เข้้าร่่วม
ได้้สููงสุุด 2,000 คน
ระบบ cloud recording
สำำ�หรัับบัันทึึกประชุุมสำำ�คััญ

True VROOM
เปลี่่�ยนทุุกการประชุุม เป็็นเรื่่องง่่าย ห้้องประชุุมออนไลน์์ที่่�ตอบโจทย์์
และเข้้าใจคนไทยมากที่่�สุุด
True VROOM ห้้องประชุุมออนไลน์์ที่่�ช่่วยให้้การทำำ�งาน การเรีียนหรืือการสอนเป็็นไปได้้อย่่างเต็็ม
ประสิิทธิิภาพที่่�มาพร้้อมฟีีเจอร์์ครบครัันใช้้งานง่่าย ลื่่นไหล เพราะเซิิร์์ฟเวอร์์ตั้้�งอยู่่�ในประเทศไทยที่่�
True IDC ซึ่่�งได้้การรัับรองจาก Uptime TCOS รองรัับการใช้้งานทุุกอุุปกรณ์์การสื่่อสารทั้้�งโน้้ตบุ๊๊�ก
พีีซีี ผ่่านเว็็บไซต์์ vroom.truevirtualworld.com และโทรศััพท์์มืือถืือ แท็็บเล็็ต ผ่่านแอปพลิิเคชััน
“True VROOM” ยัังสบายใจในการใช้้งานด้้วยศููนย์์บริิการลููกค้้าที่่�พร้้อมดููแลด้้วยเจ้้าหน้้าที่่�คนไทย

จองห้้องประชุุม ระบบจะแสดงให้้เห็็น
รายละเอีียดพร้้อมลิิงก์์ของห้้อง
เพื่่อส่่งให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
การตั้้�งรหััสผ่่านห้้องสนทนา
ป้้องกัันการเข้้าถึึงของบุุคคลภายนอก
จดบัันทึึกการประชุุม บัันทึึกเนื้้�อหา
การประชุุมพร้้อมๆ กััน แบบเรีียลไทม์์
ใส่่ลายน้ำำ��และใช้้รหััสเข้้าห้้องประชุุมได้้
หมดห่่วงเรื่่องความปลอดภััย

Chat ได้้ทั้้�งแบบบุุคคลและกลุ่่�ม
ไฟล์์ไม่่หาย ดึึงใช้้งานได้้ตลอดเวลา
Check in/Check out
ระบบเข้้า-ออกงานออนไลน์์
อััปเดตโลเคชััน ดึึงรายงาน
ตรวจสอบได้้

True VWORK

Video Conference
ผ่่าน True VROOM

แพลตฟอร์์มเพื่่อการทำำ�งานยุุคดิิจิิทััล
งานไม่่สะดุุดแม้้เจอเหตุุการณ์์ไม่่คาดคิิด

Forms/Workflow สามารถส่่งตรง
ถึึงผู้้�อนุุมััติิได้้ทัันทีี ทุุกที่่� ทุุกเวลา
Task/Card สั่่�งงาน อััปเดต
พร้้อมติิดตามสถานะการทำำ�งาน
ได้้แบบเรีียลไทม์์
Announcement แจ้้งข่่าวสารให้้ทุุกคน
ในองค์์กรทราบอย่่างพร้้อมเพรีียงกััน

รวบรวมฟัังก์์ชัันการทำำ�งานไว้้ที่่�เดีียว พร้้อมตอบโจทย์์ Work from Anywhere
ประชุุม สั่่�งงาน และอนุุมััติิออนไลน์์ ก็็ทำำ�ได้้ไม่่ยาก เช็็คอิินเข้้าทำำ�งาน ประชุุมกัับลููกค้้าและทีีม
ไปจนถึึงการกำำ�หนดเป้้าหมายการทำำ�งานได้้ ด้้วย “True VWORK” จาก True VWorld
แพลตฟอร์์มเพื่่อการทำำ�งานยุุคดิิจิิทััล งานไม่่สะดุุดตอบทุุกโจทย์์ที่่�คนทำำ�งานและองค์์กรต้้องการ
ครบ ได้้ทุุกฟัังก์์ชัันเพื่่อการทำำ�งาน ในแพลตฟอร์์มเดีียว ลดปััญหา เพิ่่�มศัักยภาพองค์์กร
ให้้ทุุกคนทุุกฝ่่ายทำำ�งานราบรื่่น เต็็มประสิิทธิิภาพในทุุกสถานการณ์์
EMPOWERING GROWTH • 47

True Digital Academy
Building Talent For The Future
True Digital Academy สถาบัันเสริิมทัักษะด้้านดิิจิิทััล ที่่�จะช่่วยยกระดัับความสามารถให้้กัับคนทำำ�งาน
ในยุุคปััจจุุบััน ให้้มีีทัักษะที่่�ทัันยุุคสมััย ใช้้ได้้จริิง และสอดคล้้องกัับทัักษะที่่�องค์์กรต้้องการ ซึ่่�งจะช่่วยลด
ช่่องว่่างการที่่�คนทำำ�งานมีีทัักษะไม่่สอดคล้้องกัับงานและความต้้องการขององค์์กร สอดรัับกัับ
ความต้้องการบุุคลากรด้้านดิิจิิทััลขององค์์กรธุุรกิิจในยุุค 4.0 ที่่�ขัับเคลื่่อนด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
True Digital Academy มุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้ความช่่วยเหลืือ ผลัักดััน และสนัับสนุุนให้้ผู้้�คนและองค์์กร
ในประเทศไทยมีีทัักษะทางด้้านดิิจิิทััลที่่�แข็็งแกร่่ง พร้้อมยกระดัับศัักยภาพทางด้้านอาชีีพ รวมถึึงสามารถ
แข่่งขัันทางภาคธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมในระดัับนานาชาติิได้้อย่่างทััดเทีียม
	ปััจจุุบััน True Digital Academy ได้้จััดทำำ�การเรีียนการสอน
ในประเทศไทยไปแล้้วกว่่า 50,000 ชั่่�วโมงเรีียน กัับผู้้�เข้้าเรีียนจากองค์์กร
ชั้้�นนำำ�ต่่างๆในไทยกว่่า 10,000 ท่่าน
What knowledge
are being measured

?

ทำำ�ไมต้้อง True Digital
Academy?
True Digital Academy
สถาบัันการเรีียนการสอนทัักษะ
ด้้านดิิจิิทััลที่่�แรกและที่่�เดีียวในไทย
ที่่�จัับมืือกัับ General Assembly
สถาบัันการเรีียนการสอนด้้าน
Digital Career Transformation
ชื่่อดัังจากประเทศสหรััฐอเมริิกา
ที่่�เน้้นการลดช่่องว่่างในเรื่่อง
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลให้้กัับองค์์กร
ขนาดใหญ่่ทั่่�วโลก
“We reimagine world class
curriculum and make them
more Accessible, Applicable,
and Affordable”
เราช่่วยให้้บุุคคลทั่่�วไปเข้้าถึึง
หลัักสููตรอบรมระดัับโลกได้้ง่่ายขึ้้�น
ทั้้�งในมิิติิของบริิบทการนำำ�ทัักษะไปใช้้
ภาษา และค่่าใช้้จ่่าย
“We do what we preach”
เราให้้ในสิ่่�งที่่�องค์์กรเราลงมืือ
ทำำ�จริิงๆ ตั้้�งแต่่มุุมมองทางธุุรกิิจ
ไปจนถึึงการพััฒนาทัักษะบุุคลากร
ในเครืือ เพราะหลัักสููตรของเรา
เกิิดจากการปฏิิบััติิจริิงที่่�ไม่่ใช่่
แค่่จำำ�มาสอน

ค้้นหาทัักษะดิิจิิทััลที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมต่่อองค์์กรของคุุณอย่่างแท้้จริิง
ผ่่านบททดสอบ 70 ข้้อ ที่่�จะเผยความลัับความสามารถด้้านดิิจิิทััล
ของพนัักงานที่่�ซ่่อนอยู่่� สู่่�การเตรีียมพร้้อมในการวางแผนการเรีียนรู้้�
และพััฒนากำำ�ลัังคนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับองค์์กรคุุณ
โดยเฉพาะ

2. Digital Foundations (E-Learning)

Start with
Experiment

ติิดปีีกทัักษะดิิจิิทััลพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นต่่อการทำำ�งานในยุุคปััจจุุบััน
Practice
Be
Agile
Customer
ให้้แก่่พนัักงานในองค์์กรของคุุณ กัับหลัักสููตรระดัับโลกจาก
Methods
Centric
Data
General Assembly ที่่�ครอบคลุุมถึึง 6 ทัักษะดิิจิิทััล
Driven
Actions
ในหลัักสููตรเดีียว สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้จริิงและเพิ่่�มโอกาส
Growth
Activation
ในการพััฒนาตััวผู้้�เรีียน ปููเส้้นทางสู่่�การพััฒนาต่่อยอดการเรีียนรู้้�
Tactics
ระดัับลึึกสู่่�การเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในอนาคต
Trend
Evaluation

3. Data Bootcamp

เสริิมสร้้างความรู้้�และผลิิต Data Scientist ที่่�มีีประสิิทธิิภาพให้้แก่่องค์์กร กัับหลัักสููตรเรีียน
และ Workshop สุุดเข้้มข้้นด้้าน Data ที่่�ดููแลผู้้�เข้้าเรีียนในทุุกระดัับการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่อง
ตั้้�งแต่่ห้้องเรีียนความรู้้�พื้้�นฐาน ไปจนถึึงห้้องเรีียนทัักษะระดัับสููง เพื่่อสร้้างทีีม Data Scientist
ในองค์์กร มุ่่�งเน้้นเพื่่อจุุดประสงค์์การนำำ�ไปใช้้จริิงได้้ในการทำำ�งานและขัับเคลื่่อนองค์์กรสู่่�
Data-Driven ได้้ทัันทีี
“Data is valuable”

“I know where
is the problem”

“I can analyze
complex data”

“Machine learn and
predict what to do next”

Essential for all

Every BU needs Data Champion

Reskill/Upskill
high potential group

Set up new DATA unit
or Outsourced

Data Analyst

Data Scientist :

All Data Users

Data-Minded Decision Maker
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1. Digital Awareness Checkpoint

Type A - Analyst

Data Scientist :

Type B - Machine Learning

HR Solution

Psytech Assessment

หลัักสููตรอััพ POWER SKILLS ให้้กัับคนในองค์์กร
ปััจจุุบััน…สิ่่�งที่่�เราเรีียกว่่า ‘Soft Skills’ นั้้�นไม่่ได้้ Soft สมชื่่ออีีกต่่อไป
แต่่หลายองค์์กรเริ่่�มเรีียกมัันว่่า ‘Power Skills’ เพราะทัักษะอย่่างเช่่น
การสื่่อสาร การทำำ�งานเป็็นทีีม การแก้้ปััญหาอย่่างเป็็นระบบ
จะเพิ่่�มพลัังให้้คนคิิดและทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น...
เพื่่อให้้ทัันกัับโลกยุุค Disruption ในทุุกวัันนี้้�

เครื่่องมืือทางจิิตวิิทยาเพื่่อพััฒนาการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรบุุคคลแบบองค์์รวม ที่่�ครอบคลุุมทุุกกระบวนการ
ตั้้�งแต่่การสรรหา คััดเลืือก การวางแผนพััฒนา การบริิหาร
จััดการบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพสููง การวางแผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ไปจนถึึงกระบวนการอื่่นๆ ที่่�เป็็นปััจจััยสำำ�คััญของการผลัักดััน
ศัักยภาพการทำำ�งานของบุุคลากรและการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ
ขององค์์กร

ผ่่านหลัักสููตรที่่�ออกแบบโดยให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง
และเน้้นตอบ 3 โจทย์์ ธุุรกิิจยุุคใหม่่...

จุุดแข็็งของ Psytech Assessment

1
2
3

ติิดอาวุุธผู้้�นำำ�มืือใหม่่ First Step into Leadership
พััฒนาความรู้้�และทัักษะพื้้�นฐานสำำ�หรัับผู้้�นำำ�มืือใหม่่ให้้ทั้้�ง
“เก่่งงาน” และ “เก่่งคน”

สร้้างกรอบคิิดแบบ “เถ้้าแก่่”
Building an Entrepreneurial Organisation
สร้้าง Mindset และ Skillset แบบเจ้้าของธุุรกิิจให้้คนในองค์์กร
มีีส่่วนร่่วมในการขัับเคลื่่อนธุุรกิิจในยุุคแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง

ปั้้�นผู้้�นำำ�ให้้เป็็นโค้้ช Leaders as Coaches
ติิดทัักษะการโค้้ชให้้ผู้้�นำำ�สามารถดึึงศัักยภาพของพนัักงาน
ศัักยภาพสููงเพื่่อสร้้างผู้้�นำำ�ในอนาคตให้้องค์์กร

Multilanguage
เลืือกทดสอบได้้ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
Competitive Price
คุ้้�มค่่าและครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร
(LARGE-SCALE Assessment)
Reliability & Validity
มีีความน่่าเชื่่อถืือและแม่่นยำำ�
Easy Interpretation
ทำำ�ความเข้้าใจและอ่่านผลง่่าย
END - to - END Assessment
ครอบคลุุมทุุกกระบวนทางทรััพยากรบุุคคล ตั้้�งแต่่
การคััดเลืือกสรรหา การพััฒนา ตลอดจนลาออก

TrueMoney Wallet
บริิการกระเป๋๋าเงิินอิิเลคทรอนิิคส์์ สำำ�หรัับธุุรกิิจ
กระเป๋๋าเงิินออนไลน์์ ยุุคใหม่่ที่่�อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ ลููกค้้า คู่่�ค้้า พนัักงาน โดยเป็็นการรัับชำำ�ระ
การจ่่ายเงิิน และ การให้้สิิทธิิประโยชน์์ในรููปแบบต่่างๆ จากกระเป๋๋าทรููมัันนี่่� วอลเล็็ท เช่่น
ค่่าตอบแทน คููปอง พ้้อยท์์ เพื่่อลดภาระในการจััดการเงิินสด ปลอดภััย โปร่่งใส ตรวจสอบได้้

ธุุรกิิจสามารถใช้้บริิการได้้ดัังนี้้�
• Offline Payment การรัับชำำ�ระค่่าบริิการและสิินค้้าหน้้าร้้านค้้าต่่างๆ เช่่น 7-ELEVEN,
Food court เป็็นต้้น
• Online Payment การรัับชำำ�ระค่่าบริิการและสิินค้้าออนไลน์์ หรืือตู้้�สิินค้้า เช่่น Lazada,
Foodpanda, Otteri เป็็นต้้น
• Mini Program CRM บน TrueMoney Wallet Application ที่่�ช่่วยให้้แบรนด์์
	สร้้างเสริิมความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า เช่่น การสมััครสมาชิิก การให้้สิิทธิิประโยชน์์ คููปอง
เพื่่อเป็็นการส่่งเสริิมการขาย
ลููกค้้า

คู่่�ค้้า

พนัักงาน
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บริิการดาต้้าเซ็็นเตอร์์
ทั้้�งในและต่่างประเทศ
พร้้อมด้้วยบริิการคลาวด์์
ที่่�ร่่วมมืือกัับพาร์์ทเนอร์์
ระดัับ Top Tier
การัันตีีด้้วยรางวััล
มาตรฐานระดัับโลก
มั่่�นใจด้้านความปลอดภััย
เพื่่อความต่่อเนื่่อง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�สมบููรณ์์แบบ

Innovated BY
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บริิการ Data Center และระบบ Network
ศููนย์์ดาต้้าเซ็็นเตอร์์มาตรฐานระดัับโลก พร้้อมให้้บริิการฝากเซิิร์์ฟเวอร์์ (Colocation) ด้้วยคุุณภาพเต็็มรููปแบบพร้้อมด้้วยบริิการ
เชื่่อมต่่อเครืือข่่ายความเร็็วสููงแบบเสรีีกัับทุุกผู้้�ให้้บริิการเครืือข่่ายโทรคมนาคม (Carrier Neutral) ทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศทั่่�วโลก
ภายใต้้มาตรฐานการให้้บริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพความเร็็วสููงและมีี bandwidth ออกต่่างประเทศใหญ่่ที่่�สุุด ผู้้�ใช้้บริิการสามารถ
นำำ�เครื่่องคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์เครืือข่่ายมาติิดตั้้�งเสมืือนมีีศููนย์์ข้้อมููลเป็็นของตััวเอง โดย True IDC มีีดาต้้าเซ็็นเตอร์์ที่่�ทัันสมััย
เปิิดให้้บริิการถึึง 7 แห่่ง มั่่�นใจในการให้้บริิการด้้วยประสบการณ์์ดููแลลููกค้้าองค์์กรขนาดใหญ่่มากกว่่า 500 บริิษััท

สาขาของ Data Center
ในประเทศ

ต่่างประเทศ

บริิการระบบ Cloud
ด้้วยประสบการณ์์กว่่า 10 ปีี ในการบุุกเบิิกให้้บริิการคลาวด์์ในประเทศไทย
ปััจจุุบััน True IDC เป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำำ�ด้้านการให้้บริิการคลาวด์์ที่่�หลากหลาย ดัังนี้้�

พัันธมิิตรผู้้�ให้้บริิการคลาวด์์ระดัับโลก

บริิการ International Public Cloud

ให้้บริิการ Public Cloud ที่่�ตอบโจทย์์ทางธุุรกิิจได้้อย่่างครบครััน
ด้้วยความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรผู้้�ให้้บริิการคลาวด์์ระดัับโลก
พัันธมิิตรผู้้�ให้้บริิการคลาวด์์ระดัับโลกที่่�ตั้้�งศููนย์์ในประเทศไทย

บริิการ Domestic Cloud คลาวด์์ในประเทศไทย

สำำ�หรัับองค์์กรที่่�ต้้องการจััดเก็็บข้้อมููลในประเทศ ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
ได้้อย่่างไม่่มีีข้้อจำำ�กััดด้้านค่่าใช้้จ่่าย สามารถเลืือกบริิการได้้หลากหลายแพลตฟอร์์ม
ทั้้�ง VMware, OpenStack และ Container Cloud

บริิการ Cloud Connect

บริิการเชื่่อมโยงระบบของลููกค้้าหรืือจากคลาวด์์ในประเทศกัับผู้้�ให้้บริิการ Public Cloud ระดัับโลก
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในหลายภููมิิภาคทั่่�วโลก ให้้เชื่่อมถึึงกัันอย่่างไร้้รอยต่่อ ด้้วยเครืือข่่ายส่่วนตััวที่่�มีีความปลอดภััย
มีีเสถีียรภาพสููง และรวดเร็็วจากศููนย์์ดาต้้าเซ็็นเตอร์์ของ True IDC
ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ได้้รัับใบรัับรอง
จากผู้้�ให้้บริิการ Public Cloud
อย่่างหลากหลายและครบครััน

ประสบการณ์์บริิหารจััดการคลาวด์์
ที่่�หลากหลาย สามารถออกแบบโซลููชััน
ที่่�เหมาะสมที่่�สุุดให้้กัับธุุรกิิจได้้
บริิก

าร C

ให้้คำำ�
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บริิการ IT Professional & Managed Services
บริิการบริิหารจััดการทรััพยากรของระบบไอทีีแบบครบวงจร
พร้้อมยกระดัับการให้้บริิการ Managed Service ด้้วย
True IDC Regional Command Center ศููนย์์บััญชาการ
ที่่�เป็็นใจกลางของการควบคุุมและเฝ้้าระวัังระบบทั้้�งหมด
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นเอกภาพหนึ่่�งเดีียวกััน
ให้้บริิการธุุรกิิจในยุุคดิิจิิทััลตอบโจทย์์เรื่่องการแก้้ไขปััญหา
ให้้ลููกค้้าได้้อย่่างแม่่นยำำ�ถููกต้้อง มั่่�นใจด้้านความปลอดภััย
เพื่่อความต่่อเนื่่องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สมบููรณ์์แบบ

จััดการแบบบููรณาการด้้วยทีีมศููนย์์
Regional Command Center
ตลอด 24 ชม.
ทีีมงานผู้้�เชี่่�ยวชาญ
พร้้อมใบรัับรองเฉพาะด้้าน
ลดภาระองค์์กร
ในการบริิหารบุุคคลเพื่่อดููแลระบบ
มีีความยืืดหยุ่่�นในการ
ปรัับขนาดระบบและบริิหารไอทีี

1.บริิการดููแลและบริิหารจััดการระบบเซิิร์์ฟเวอร์์
ของลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการภายในศููนย์์ดาต้้าเซ็็นเตอร์์
(On-Premise Data Center Management)
2.บริิการบริิหารจััดการระบบเซิิร์์ฟเวอร์์
ที่่�เชื่่อมโยงกัับคลาวด์์หรืือบริิหารดููและระบบ
คลาวด์์เชื่่อมโยงหลายเครืือข่่าย
(Hybrid-Multi-Cloud Management )
3.บริิการบริิหารจััดการระบบ
อุุปกรณ์์มืือถืือขององค์์กร
(Mobile Device Management )
4.บริิการบริิหารจััดการระบบความปลอดภััย
ด้้านไอทีีทั้้�ง On-premise และคลาวด์์
(Cyber Security Management )
5.บริิการระบบสำำ�รองยามฉุุกเฉิิน
(Disaster Recovery: DR)
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True Digital Cybersecurity
บริิการศููนย์์กลางการตรวจสอบ
ความปลอดภััย และเฝ้้าระวััง
ภััยคุุกคามทางด้้านไซเบอร์์
พร้้อมทั้้�งแจ้้งเตืือน
(SOC-as-a-Service)
ด้้วยการพััฒนาเทคโนโลยีี
ความปลอดภััยที่่�สอดคล้้อง
เพื่่อสามารถตรวจจัับ
ภััยคุุกคามอย่่างต่่อเนื่่อง
พร้้อมการบริิหารจััดการ
ความปลอดภััยแบบมืืออาชีีพ

Innovated BY
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ISO 27001

Security

Identity
Governance, Risk and Consulting Services
บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาในการพััฒนาระบบบริิหารความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001 และการออกแบบนโยบายเพื่่อนํําไปประยุุกต์์ใช้้ NIST Cybersecurity Framework ขององค์์กร
และจััดเตรีียมแผนการจััดการความเสี่่�ยงด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (Information Security Risk
Treatment Plan) ที่่�สอดคล้้องตามนโยบายและวััตถุุประสงค์์การบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััย
สารสนเทศ อีีกทั้้�งจััดเตรีียมเอกสารสรุุปมาตรการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (Statement Of
Applicability : SOA) ที่่�เลืือกใช้้ในระบบ ISMS ตามขอบเขตที่่�กำำ�หนด และเอกสารขั้้�นตอนปฏิิบััติิหรืือ
เอกสารอื่่นใดที่่�ต้้องดํําเนิินการให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน รวมถึึงคํําปรึึกษาในการจััดเตรีียมเอกสารวิิธีีการ
วััดประสิิทธิิผลของระบบการจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยของสารสนเทศ (Effectiveness Measurement)
พร้้อมการติิดตามและรายงานผลการวััดประสิิทธิิผลตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้

RECOVER

RESPOND
IDENTITY
FRAMEWORK

DETECT
PROTECT

NIST
Cybersecurity Framework
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Privacy

Offensive Cybersecurity
บริิการประเมิินความเสี่่�ยงของระบบด้้วยการทดสอบ
เจาะระบบและค้้นหาช่่องโหว่่ของแอปพลิิเคชัันเพื่่อ
ป้้องกัันการโจมตีีที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีประสบการณ์์ พร้้อมทั้้�งออกรายงาน
ประเมิินความเสี่่�ยง และแจ้้งไปยัังผู้้�ดููแลระบบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ได้้ทราบผลกระทบ
ของช่่องโหว่่ในระบบ
เครืือข่่ายภายในองค์์กร
เพื่่อแก้้ไขปรัับปรุุงได้้ทัันทีี

Penetration Testing Service (Pen-Test)
บริิการประเมิินความเสี่่�ยงด้้วยการทดสอบเจาะระบบและค้้นหาช่่องโหว่่ ในการเข้้าถึึงระบบต่่างๆ
เป็็นการจำำ�ลองเหตุุการณ์์ว่่ามีีการโจมตีีไปในระบบเพื่่อค้้นหาจุุดอ่่อนในการเข้้าถึึงระบบ
โดยใช้้หลัักการและวิิธีีการจากมาตรฐานการทดสอบพััฒนาโดยทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญ
และมีีการประยุุกต์์ใช้้เทคนิิคในการเจาะระบบอื่่นๆ เพื่่อให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อม
ของระบบต่่างๆ โดยใช้้เทคนิิคดัังต่่อไปนี้้�

แบ่่งรููปแบบได้้เป็็น 4 ระบบ
1. ระบบ Infrastructure ตรวจหาช่่องโหว่่ที่่�ระบบเครืือข่่าย และระบบปฎิิบััติิการภายในองค์์กร
2. ระบบเครืือข่่ายทางด้้าน Network and WiFi เพื่่อตรวจหาช่่องโหว่่ของระบบเครืือข่่าย
3. ระบบ Web Application ตรวจหาช่่องโหว่่ที่่�เว็็บแอปพลิิเคชัันที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นมาทั้้�งก่่อนและหลัังใช้้งาน
4. ระบบ Mobile Application ตรวจหาช่่องโหว่่ที่่�แอพพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือทั้้�งระบบ iOS และ Android

Black Box Testing
การทดสอบเจาะระบบผ่่านมุุมมองของ
บุุคคลทั่่�วไป หรืือ Hacker ภายนอก
โดยผู้้�ที่่�ต้้องการทดสอบไม่่ต้้อง
จััดเตรีียมข้้อมููลระบบใดๆ

Gray Box Testing
การทดสอบเจาะระบบ
โดยผู้้�ที่่�ต้้องการทดสอบ
ให้้ข้้อมููลระบบบางส่่วน

ประเมิินความเสี่่�ยงเพื่่อ
เตรีียมการป้้องกัันในการเกิิด
ภััยคุุกคามของระบบ
ผู้้�ใช้้งานภายในองค์์กร
ได้้ตระหนัักถึึงภััยคุุกคาม
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
เข้้าใจแนวทางการป้้องกััน
ความมั่่�นคงปลอดภััย
ทางสารสนเทศ
สามารถบริิหารจััดการ
ความปลอดภััย
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

White Box Testing
การทดสอบเจาะระบบโดย
ผู้้�ที่่�ต้้องการทดสอบให้้ข้้อมููลครบถ้้วน
เสมืือนกัับผู้้�ทดสอบ
เป็็นพนัักงานภายในองค์์กร
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บริิการดููแลระบบ ตรวจจัับ
แจ้้งเตืือน และทำำ�รายงานสรุุป
ภััยคุุกคาม
บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา พร้้อม
แนวทางการป้้องกััน
วิิเคราะห์์พฤติิกรรมของ
ผู้้�ใช้้งานเชิิงลึึก และวิิเคราะห์์
ภััยคุุกคามแบบล่่วงหน้้า

Managed Detection and Response Services

บริิการจััดเก็็บ Log ตาม
พระราชบััญญััติิ (พ.ร.บ.)
ว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิด
เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์
พ.ศ. 2560

บริิการศููนย์์ปฏิิบััติิเฝ้้าระวััง และการรัักษาความปลอดภััยเพื่่อตรวจสอบ ตรวจจัับ ป้้องกััน
และตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์ ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น (SOC)

Security Operation Center (SOC) Service
บริิการศููนย์์กลางการตรวจสอบความปลอดภััยและเฝ้้าระวัังภััยคุุกคามทางด้้านไซเบอร์์ภายใน
เครืือข่่ายขององค์์กร ดููแลและตรวจสอบการเข้้าถึึงระบบ ที่่�จะมาเฝ้้าระวััง อุุดช่่องโหว่่
และตรวจสอบภััยคุุกคามแอบแฝง เพื่่อการป้้องกัันการโจมตีีแบบเรีียลไทม์์ พร้้อมเก็็บข้้อมููล
เพื่่อตรวจหาช่่องทางที่่�อาชญากรบุุกรุุกเข้้ามาได้้อย่่างแม่่นยำำ� ตอบโจทย์์ธุุรกิิจด้้วยเทคโนโลยีี
ที่่�ทัันสมััยมีีความพร้้อมใช้้งานสููง รองรัับบริิการต่่างๆ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต มั่่�นใจกัับทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญ
พร้้อมเหล่่าพัันธมิิตรจากทุุกภาคส่่วน ไม่่พลาดทุุกข้้อมููลความเสี่่�ยง เพราะมีีการมอนิิเตอร์์พร้้อม
อััปเดตภััยคุุกคามใหม่่ๆ และ ประเมิินความเสี่่�ยงอยู่่�เสมอ

Customer Log data

Real time
Data
forwarding

การเก็็บข้้อมููล log จาก
source device หรืือ platform ต่่างๆ
ในองค์์กรของลููกค้้า ที่่�มีีข้้อมููลบ่่งชี้้�
การตรวจจัับและเผ้้าระวััง
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TDCS SOC

Security Incident
Detected

Real time 24/7 Cyber
Security threat monitoring
and Detection for customer

ระบบ SOC platform พร้้อมกัับ
ทีีมงานผู้้�เชี่่�ยวชาญ คอยดููแล
ตรวจสอบ เฝ้้าระวัังภััยคุุกคาม
และแจ้้งเตืือนพร้้อมให้้คำำ�แนะนำำ�

ครบด้้วยระบบความ
ปลอดภััยสููงสุุด ผ่่านการ
รัับรองมาตรฐานสากล
ผู้้�เชี่่�ยวชาญบริิการ
ระบบรัักษาความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์แบบครบวงจร
ที่่�มากด้้วยประสบการณ์์
มากกว่่า 10 ปีี
บริิการตรวจสอบและ
เฝ้้าระวััง ตลอด 24 ชม.

Customer ITsecurity team
Customer Systems

Remediate incidents on
behalf of customer

เมื่่อตรวจพบเจอภััยคุุกคาม จะแจ้้งเตืือนพร้้อม
หลัักฐานและคำำ�แนะนำำ� เพื่่อช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถรัับมืือ
กัับเหตุุการณ์์นั้้�นได้้อย่่างเหมาะสม และเข้้าไปดููแลทัันทีี
นำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�น

Managed Security Services
บริิการด้้านบริิหารจััดการและดููแลปรัับปรุุงระบบความปลอดภััยแบบครบวงจรจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
แบบศููนย์์กลางที่่�มีีการบริิหารจััดการและการตอบสนองต่่อการปรัับปรุุงแก้้ไข เปลี่่�ยนแปลงนโยบายให้้มีีความ
ปลอดภััยเพิ่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น ตั้้�งแต่่การเปลี่่�ยนแปลงการตั้้�งค่่า (Managed Policy) การตรวจสอบและอััปเดต
(Update and Upgrade) รวมถึึงการปรัับปรุุงให้้การป้้องกัันการโจมตีีใหม่่ (Enhance Policy) เข้้ากัับ
สภาพแวดล้้อมขององค์์กรมากยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยบุุคลากรของทาง True Digital Cybersecurity
ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านในระบบความปลอดภััยนั้้�นๆ อีีกทั้้�งยัังสามารถให้้คำำ�ช่่วยเหลืือและคำำ�ปรึึกษา
ด้้านการเชื่่อมต่่อแบบบููรณาการ (Solution Integration) ครบวงจรตลอด 24 ชม.

บริิการมาตรการการรัักษาความปลอดภััยอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(Security Operation Efficiency) ประกอบไปด้้วย

PAM

1. บริิการป้้องกัันการโจมตีี เวปแอปพลิิเคชััน
(Managed Service Web Application Firewall : WAF)

SAST
VM

EDR

2. บริิการตรวจจัับและตอบสนองต่่อภััยคุุกคามอย่่างรวดเร็็ว
(Managed Service Endpoint Detection and Response : EDR)
3. บริิหารจััดการสิิทธิ์์�การเข้้าถึึงระบบในองค์์กร
(Managed Service Privileged Access Management : PAM)
4. บริิการค้้นหาความผิิดพลาด และนำำ� Source Code
มาสแกนเพื่่อหาช่่องโหว่่และประเด็็นที่่�สามารถปรัับปรุุงได้้
(Managed Service Static Source Code Scan : SAST)

SASE

WAF

5. บริิการตรวจสอบอย่่างเป็็นระบบในการหาช่่องโหว่่
และแนะนำำ�อุุดช่่องโหว่่แบบตรงจุุด
(Managed Service Vulnerability Management : VM)
6. บริิการศููนย์์กลางการเชื่่อมต่่อระบบคลาวด์์และอิินเทอร์์เน็็ต
เพื่่อการเข้้าถึึงระบบภายในองค์์กร
(Managed Service Secure Access Service Edge : SASE)

PDPA and Data Protection Services
บริิการให้้คำำ�ปรึึกษากฎหมาย พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล 2562
(Personal Data Protection Act: PDPA) หรืือนโยบายข้้อมููลความเป็็นส่่วนตััว
Data Privacy Policy ตั้้�งแต่่การเตรีียมความพร้้อมเพื่่อปฏิิบััติิตาม
เงื่่อนไขใน พ.ร.บ. รวมทั้้�งการออกแบบและพััฒนานโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของลููกค้้าและพัันธมิิตรทางการค้้าเพื่่อให้้สอดคล้้องกัับรููปแบบ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง องค์์กรต่่างๆ ดัังนี้้�
องค์์กรที่่�มีีการเก็็บ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
และนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�น
มาใช้้งาน

องค์์กรที่่�เป็็นตััวกลาง
คอยเก็็บข้้อมููล
และประมวลผลข้้อมููล
ของลููกค้้า

องค์์กรที่่�เสนอ
ขายสิินค้้าต่่างๆ
และเก็็บข้้อมููลลููกค้้า
ภายในประเทศไทย

ป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคลไปใช้้งานโดยมิิชอบ
หรืือไม่่ได้้รัับความยิินยอมจากเจ้้าของข้้อมููล
มีีแผนการทำำ�งาน และกระบวนการที่่�ชััดเจนในการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลสอดคล้้องกัับ PDPA
ครบวงจรด้้วยทีีมที่่�ปรีีกษาเกี่่�ยวกัับ พ.ร.บ.
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล 2562 (PDPA)
ลดโอกาสได้้รัับโทษทางกฎหมายในกรณีีเกิิดปััญหา
การละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลโดยสามารถอ้้างอิิงได้้จาก
กระบวนการบริิหารจััดการ PDPA ที่่�ได้้ทำำ�เรีียบร้้อยแล้้ว
กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act)
เป็็น พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล 2562
ถููกกำำ�หนดขึ้้�นเพื่่อใช้้ในการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ไม่่ให้้ถููกจััดเก็็บ
หรืือนำำ�ไปใช้้โดยไม่่ได้้แจ้้งให้้เราทราบ และ/หรืือได้้รัับความยิินยอมจากเรา
ในฐานะเจ้้าของข้้อมููลก่่อน

EMPOWERING GROWTH • 59

เคีียงข้้างทุุกความสำำ�เร็็จ

โทร.
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