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Cloud Services
ตอยอดทุกโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจ�ทัล

เพ��มศักยภาพในการทำงาน เพ��มข�ดความสามารถในการทำธุรกิจ พรอมลง
แขงขันกับตลาดในปจจ�บันและในอนาคต ดวยบร�การ UIH Cloud Services
ที ่ ส ามารถกำหนดและบร� ห ารจั ด การทรั พ ยากรไดตามความตองการ
บนมาตรฐานความปลอดภัยผานเคร�อขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ UIH
เชื่อมตอรวดเร็ว ธุรกิจไมสะดุด มาพรอมระบบมอนิเตอรดวยตัวคุณเองผาน
หนาเว็บไซตหร�อแอพพลิเคชั่น และดูแลโดยทีมผูเชี่ยวชาญที่ไดรับใบรับรอง
มาตรฐานสากล

เพ��มประสิทธิภาพในการทำงานรวมกันไดอยางไรรอยตอ

เหมาะสำหรับองคกรทั้งขนาดใหญ และขนาดเล็กที่ตองการลดตนทุนในสวน
ของทรั พ ยากรทางด า นไอที แตยังคงตองการระบบไอทีที่มีเสถียรภาพ
และมีความปลอดภัยสูง

บร�การเชื่อมตอโครงขายสื่อสารขอมูลความเร็วสูงตรงไปยังผู ใหบร�การคลาวด
(Cloud Service Providers) ระดับ International อาทิ Amazon Web Services
(AWS), Microsoft Azure, Microsoft Office 365 และ Google

ทั้งนี้ UIH พรอมเปนพันธมิตร และเปนทางลือกใหมของลูกคาองคกรปจจ�บนั
ในการใหบร�การทางดานคลาวด เพ�่อตอบสนองความตองการในการใชงาน
ขององคกรไดอยางสมบูรณแบบที่สุด

ชวยใหลกู คาองคกรสามารถเชื่อมตอตรงจากสำนักงานใหญหร�อสาขาตางๆ ของ
ลูกคาเขาสูระบบโครงขายผูใหบร�การคลาวดในประเทศไทย และรับ-สงขอมูลผาน
เสนทางสวนตัวแทนการเชื่อมตอแบบเดิมที่ตองรับ - สงขอมูลไปยังตางประเทศ
ชวยใหการใชงานคลาวดตางๆ ตอบสนองไดรวดเร็ว เสถียร ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพมากกวาการเชื่อมตอผานอินเทอรเน็ตแบบปกติ

Cloud DR (Disaster Recovery)

ธุรกิจเดินหนาตอไปไมขาดตอน
หากระบบหลักเกิดปญหา ระบบสำรองทำงานแทนทันที
บร�การสำรองขอมูลขั้นเทพ พรอมเก็บกูข อ มูลรวดเร็ว เปร�ยบเสมือน Site ของลูกคา
เปนระบบหลัก และ Site ของ UIH เปนระบบสํารอง โดยจะสํารองระบบทั้งหมด
ไมวาจะเปน vCPU, vRAM, Storage, OS, Application, หร�อแมกระทั่ง Network
ซึง่ หมายความวาหากระบบหลักของลูกคาลม ระบบสํารองที่ UIH จะสามารถทํางาน
แทนไดทันทีเหมือนระบบหลัก 100%

Cloud Computing

Cloud Backup

สราง Cloud Server สำหรับทุก Application ของคุณ
ภายในไมกี่นาที

เพราะขอมูลคือหัวใจขององคกร
สำรองขอมูลของคุณงายๆ ไมตองมี Hardware เพ��ม

บร�การเชาเคร�่องเซิรฟเวอรเสมือนบนเคร�อขายความเร็วสูงของ UIH ดวยตัวคุณเอง
โดยลูกคาไมจำเปนตองลงทุนซื้อ Hardware และ Software เองทั้งระบบ ไมตองวาง
ระบบเคร�อขายเอง ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบ และสามารถเขาถึงระบบหร�อ
ขอมูลตางๆ ผานอินเทอรเน็ตไดทันที อีกทั้ง สามารถบร�หารจัดการเพ��ม-ลดปร�มาณ
การใชงานไดตามความตองการในแตละเดือน โดยที่ไมตองอัพเกรดระบบ และเคร�่อง
คอมพ�วเตอรใหวุนวายอีกตอไป

บร�การสำรองขอมูลไดทันที ไมเสียเวลาออกแบบ ติดตั้ง IT Infrastructure และเสีย
คาใชจายเปนจำนวนมาก เพ�ยงทำการ BackUp-as-a-Service (BaaS) จาก
Site หลักของลูกคามายัง UIH ลูกคาก็ยังสามารถเขาถึงขอมูลบน PC ของตนได
จากขอมูลที่สำรองเอาไวบน Cloud ผาน Notebook, Smartphone หร�อ Tablet
เคร�่องอื่นๆ ไดอยางงายดายและรวดเร็ว

CloudShare

เขาถึงขอมูลสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ไมวาจะอยูที่ ไหน
ตอบโจทยลูกคาและเจานายไดงายเสมือนพกพาออฟฟ�ศไปดวย และสามารถเก็ บ
ไฟล ไ ด ท ุ ก ที ่ ทุกเวลาที่ตองการ ผานระบบ CloudShare มั ่ น ใจได ว  า มี ค วาม
ปลอดภัยสูงกวาระบบการ Share File แบบอื่น ดวยเทคโนโลยี Virtualization
Partitioning ซึ่งบุคลากรภายในองคกรของคุณจะสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก
รวดเร็ว พรอมรับ-ฝากไฟล ไดจากทั้งที่บานหร�อที่ทำงาน พร อ มใช ง านได บ นทุ ก
แพลตฟอรม (Windows, Mac, iOS, Android) ตอบสนองธุรกิจคุณในยุคดิจ�ทัล

LogicMonitor

พลิกโฉมการมอนิเตอรรูปแบบเดิมดวยระบบมอนิเตอร
บน Cloud
บร�การ Monitoring-as-a-Service ที่ ไมตองลงอุปกรณเสร�ม และไมตองมี
Hardware เพ��มเติม ก็ สามารถมอนิเตอร ไดทุกอุปกรณ (Server, Storage,
Network, etc.) และตลอดเวลา โดยใชงานผานหนาเว็บไซตหร�อแอพพลิเคชั่น
ชวยลดความยุงยากในการติดตั้งโปรแกรมมอนิเตอร มาพรอมบร�การแจงเตือน
อัตโนมัติผานอีเมล, SMS และโทรศัพท รองรับตอการขยายธุรกิจของคุณได
อยางงายดาย

About UIH
บร�ษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จำกัด
ผูใหบร�การโครงขายและดิจ�ทัลโซลูชั่นระดับภูมิภาคอาเซียน
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมเขามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
และพัฒนาบร�การตอบรับยุคสังคมเศรษฐกิจดิจ�ทัล
มีบร�การแบบครบวงจรทางดาน ICT อาทิ บร�การ IT Infrastructure,
Software และระบบ Cloud ครอบคลุมทั้งในไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
การันตีเคร�อขายดวยมาตรฐานระดับสากล MEF CE 1.0 และ CE 2.0
พรอมยกระดับคุณภาพบร�การและอุปกรณ รวมถึงศูนยบร�การลูกคากวา 40 ศูนย
และบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

