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ไอเน็ตเปนผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีทีแบบครบ 
วงจรสําหรับธุรกิจ และผูท่ีตองการนําไอซีทีมาเปนเคร่ืองมือ 
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 

บริการของบริษัทครอบคลุมต้ังแตบริการ Cloud Solutions 
บริการเช่ือมตอ เครือขายอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบและการให 
บริการศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) สําหรับผูท่ี 
ตองการบริการท่ีมีประสิทธิภาพในมาตรฐานสากล



DRaaS 
Disaster Recovery as a Service

Business Continuity 
Planning  

บริการไซตสำรองบน Cloud สำหรับการกูขอมูลคืน
เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย และสามารถใชไดหลังเกิด
เหตุภัยพิบัติ ทำใหธุรกิจสามารถดำเนินไดอยางตอเน่ือง 
และเกิดความเสียหายนอยท่ีสุดเหมาะสำหรับองคกรท่ี
ตองการความเสถียรของขอมูล และสำรองระบบหลัก
ขององคกรที่ตองทำงานตลอดเวลา

INET Tetration
ระบบ Real Time Analytics ที่เก็บรวบรวมขอมูล
จากฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบ Network ผาน 
Sensor ของระบบ และนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดย 
การใช Machine Learning ชวยใหผู ดูแลระบบ 
ตรวจสอบความผิดปกติ และปญหาที่เกิดขึ้นภายใน 
ระบบท้ังในระดับ Infrastructure จนถึง Application  
เพื่อทำการแกไขไดอยางตรงจุด

Container as a Service
โซลูชันในการบริหารจัดการ  Appliction  สำหรับ
นักพัฒนาซอฟเเวรใหสามารถบริหารจัดการไดเอง
ทั ้งที ่อยู บนคลาวดภายใน และภายนอกองคกร
รองรับ CI/CD  ชวยลดระยะเวลา ความยุ งยาก
เเละซับซอนของการใช OS ไดอยางมีประสิทธิภาพ

บริการสำรองขอมูลบน Cloud ที่สามารถเก็บกู 
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การสำรองขอมูล โดยสามารถเลือกรูปแบบการสำรอง 
ขอมูลไดตามความตองการเพื่อรองรับการทำงาน 
อยางตอเนื่อง และปองกันเหตุฉุกเฉินที่อาจกอให 
เกิดความเสียหายกับธุรกิจ  

Backup as a Service 
BaaS 

บริการพ้ืนท่ี Cloud Storage สามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกตใช 
กับเทคโนโลยีในปจจุบันไดอยางดี บริการ INET S3 
ไดความรวมมือจาก NetApp ผูนำทางดาน Storage
เขามาชวยพัฒนาระบบ จึงทำใหมั่นใจไดวาอยูใน 
มาตรฐานที่ไววางใจไดอยางแนนอน

INETS3  

เทคโนโลยีท่ีนำขอดีของ Public Cloud และ Private 
Cloud เกิดเปน Cloud Solution ท่ีมีความยืดหยุน 
ทำใหผูใชบริการสามารถใชประโยชนจากองคประกอบ
ของทั้งสองระบบตามความตองการของธุรกิจ 
โดยขอมูลท่ีสำคัญยังคงถูกใชในพ้ืนท่ี Data Center 
ลูกคา หรือ Private Cloud และสามารถใชทรัพยากร 
โครงสรางดาน IT รวมกันกับ Public Cloud ท่ี INET ได

Hybrid Cloud 

Network Connectivity
บริการการเชื่อมโยงโครงขายเขามาที่โครงสราง 
พื ้นฐานกลางที ่ม ีการจ ัดสรรอยางเป นระบบ  
เพื่อลดความเสี่ยงดาน IT ใหกับผูใชบริการ และ 
สามารถควบคุมระบบไดจากสวนกลางดวยระบบ 
เครือขายที่มีคุณภาพสูง เชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน 
วงจร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบริการทั้ง Node, 
VRF และ Hybrid Wan

Virtual Machine as a Service 
VMaaS  

บริการ Virtual Machine แบบ High Performance
ที่สามารถกำหนด และบริหารจัดการทรัพยากรได 
ตามการใชงานจริง มีระบบรักษาความปลอดภัย 
รองรับ เพื่อปองกันภัยคุกคามตาง ๆ  นอกจากนี้ 
ยังใหบริการจัดการทรัพยากรไอทีตาง ๆ อยางมี 
ประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูใช



Software-Defined WAN
(SD-WAN)
โซลูชันดาน Cloud-based WAN สำหรับการเช่ือมตอ
เครือขายของสำนักงานเเตละสาขาเขาดวยกันมีความ
รวดเร็ว เสถียร ปลอดภัยในการรับ-สงขอมูลเเละงาย
ในการบริหารจัดการ

Co-location  
บริการรับฝากเซิรฟเวอรขององคกรที่ตองการ 
ความเปนสวนตัวในรูปแบบตาง ๆ โดยมีใหเลือก 
รูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย ไดแก บริการ 
Co-location 1/2 Rack, บริการ Co-location 
Private, บริการ Co-location Full Rack หรือ บริการ
 Co-location Full Rack High Density

Database as a Service
DBaaS  

บริการเซิฟเวอรสำหรับการใชงานจัดการระบบฐาน 
ขอมูลโดยเฉพาะบน Cloud ที ่ไดรับการดูแลโดย 
ผูเชี ่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหระบบพรอม 
ใชงานอยูเสมอ

บริการซอฟทแวรสำหรับการจัดเก็บขอมูลออนไลน 
ทุกขนาดในราคาท่ียอมเยา อาศัยเทคโนโลยี File Sync
 & Share ในการบริหารจัดการ สามารถจัดการ 
ความเปนสวนตัว จัดแบงผูเขาใช หรือกลุมผูเขาใช 
เปน Priority ในการเขาถึงไฟลตาง ๆ ได 

File Sharing 
as a Service

Productive & 
Collaboration Services 
บริการ WebEx Conference ระบบประชุมออนไลน 
เพียงแคมีอินเทอรเน็ตก็สามารถประชุมได ทุกท่ี ทุกเวลา

บริการ PBX ท่ีอำนวยความสะดวกในดานการส่ือสาร
 ทางโทรศัพทภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ และมี 
ระบบความปลอดภัยรองรับ

Web Hosting
บริการ Hosting ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง 
ในรูปแบบ Dedicate Server ทำใหมีความยืดหยุน 
ในการออกแบบ และรองรับระบบการทำงานที ่มี 
Workload ของ Web สูง และตองการความเสถียรสูง

Virtual Desktop Infrastructure

คอมพิวเตอรเสมือนสวนบุคคลยุคใหม ที่ชวยใหคุณ 
เหมือนมีเคร ื ่องคอมพิวเตอรต ิดตัวไปกับคุณ 
สามารถทำงานได ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแคเชื่อมตอ 
อินเทอรเน็ตผานอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรพีซี,
โนตบุก, สมารทโฟน, แท็บเล็ต ฯลฯ

VDI 

ระบบบริหารจัดการเอกสาร และขอมูลองคกรบน 
Cloud สามารถจัดเก็บเอกสารในองคกรไดทั้งหมด 
มีระบบการคนหาที่จะชวยใหคนพบทุกขอมูลสำคัญ 
สามารถควบคุมเวอรชัน และสิทธิ์การเขาถึงใชงาน  
และยังสามารถเปล่ียนภาพเอกสารใหเปนขอมูลท่ีมีคา 
และมีความแมนยำสูง   

Document Management System
DMS

AI  

บริการ Infrastructure สำหรับวิเคราะห และ 
ประมวลผลขอมูล เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีรวดเร็ว แมนยำ 
ยิ่งขึ้น ลดขั้นตอน และระยะเวลาการจัดการขอมูล 
ซึ่งจะชวยลดขอผิดพลาดของมนุษย สามารถแกไข 
ปญหาตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น

บริการ Chatbot ใหบริการ Software และ Engine
ในการตอบคำถามอัตโนมัติ ผานทางชองทาง Social 
Medias ตาง ๆ สามารถเขาถึงผูใชงานไดตลอดเวลา  

Artificial Intelligence



Knowledge as a Service
บริการ Outsource บุคคลที ่มีความเชี ่ยวชาญ 
ทางดานพัฒนาระบบ และสายงาน IT เพ่ือพัฒนาธุรกิจ 
ในทุก ๆ ดาน

บริการ Infrastructure สำหรับ Big Data Solution 
สำหรับวิเคราะห ประเมินผล และคาดการณความนา 
จะเปนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให Data Science 
ทำงานงาย มีเครื่องมือพรอมใชในการวิเคราะห และ 
ประมวลผล รองรับท้ัง Hortonworks และ Cloudera  

Big Data as a Service 
BDaaS 

ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอร  เพื่อไมใหถูกภัยคุกคามตาง ๆ โดยเรา 
มีบริการหลากหลายรูปแบบทั้ง Virtual Firewall, 
WAF, Loadbalance และ iLog 

Security 
as a Service

ด้วยประสิทธิภาพ
ท่ีเหนือกว่า
หมดปญัหายุ่งยาก

Save
เปลี่ยนคาใชจายการลงทุนสูง
คราวเดียวเปนคาใชจายรายเดือน 
(CAPEX to OPEX) ชวยประหยัด 
คาบริหารจัดการ, คาอุปกรณ 
และคาบำรุงรักษา

Scale
สามารถทำการเพิ่มหรือลด IT 
Resources ไดตรงตามความ 
ตองการของธุรกิจและการใช 
งานจริง 

Safe
มีศูนย Data Center ถึง 3 ศูนย 
SLA Uptime 99.90% มั่นใจได
วาขอมูลจะไมสูญหาย 

Support
มีศูนยชวยเหลือโดยผูเชี่ยวชาญ
อยูในไทยโดยตรงทุกวันตลอด
24 ชั่วโมง

Secure
ไดรับการรองรับมาตรฐานสากล 
หมดปญหา ดานความปลอดภัย
ในธุรกิจของคุณ



https://one.th

บริการ Trusted Platform ท่ีใชแลกเปล่ียน ขอมูลกันระหวาง 
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหสามารถส่ือสาร 
และทําธุรกรรมรวมกันไดโดยผานบริการตาง ๆ อยางสะดวก 
รวดเร็ว  และนาเช่ือถือ

INT 2012.1 TH



One Electronic Billing บริการออกใบกำกับภาษีและ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส พรอมบริการ Storage จัดเก็บ
เอกสารที่ถูกตองตามมาตรฐานของกรมสรรพากร
กำหนด ชวยลดเวลา และตนทุนในจัดการเอกสาร

Thai Dot Com Payment บริการรับชำระเงิน Online 
ผานบัตรเครดิต และผานบริการธนาคาร QR Code 
Payment, Internet Banking ท่ีถูกตองตามกฎหมาย
บริการการชำระเงินภายใตการกำกับของธนาคารแหง
ประเทศไทย

OpenLandscape      ใหบริการ Cloud Computing 
เหมาะสำหรับ Developer ดวยราคาที่คุมคา พรอม
ประสิทธิภาพที่มากกวา บน INET Infrastructure ที่มี
มาตรฐานระดับโลก พรอมทีมงานผูเชี่ยวชาญดูแล และ
พรอมใหคำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

One Email บริการ Email as a Service ที่ตอบโจทย
ทุกองคกรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยมีการจัดเก็บ
ขอมูลภายในประเทศที่ไดมาตรฐาน ประหยัดคาใชจาย 
ยืดหยุนตามการใชงาน

INEXT broadband ใหบริการ Broadband Internet 
ความเร็วสูง ผานโครงขายใยแกวนำแสง (FTTX) 
บริการ Streaming, Video on Demand และบริการ
ระบบโครงขาย Server ชวยใหผูใชงานทั้งใน  และตาง
ประเทศสามารถเขาถึงเว็บไซตไดรวดเร็วยิ่งขึ้นดวย
คุณภาพพรอมความเร็วสูงสุด

Service One Solution บริการระบบบริหารจัดการการ
รับแจงปญหาจากทุกชองทาง ในรูปแบบหมายเลขบริการ 
Ticket Number มีหนา Dashboard แสดงขอมูลภาพ
รวมเพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหและสรุปเปนรายงาน

D Solution Dot Com บริการระบบ e-Office ครบวงจร 
เชน การประชุมออนไลน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ระบบการจัดเก็บไฟล-แชรไฟล ระบบจองหองประชุม 
เปนตน สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา 

Data Next บริการระบบ e-Exam พรอมระบบบริหาร
จัดการการสอบออนไลน มีระบบการเก็บขอมูลที ่
ปลอดภัย เหมาะสมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

iRecruit บริการระบบรับสมัครสอบออนไลน และรับจัด
ทำระบบรับสมัครใหหนวยงานราชการแบบครบวงจร 
ตั้งแตรับสมัคร จัดผังที่นั่งสอบ ประมวลผลสอบ และ
ประกาศผลสอบ 

Alldemics บริการระบบ e-Learning บริหารจัดการ
การเรียนออนไลน ท้ังหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรเฉพาะ
ทางวิชาชีพพรอมออกใบคุณวุฒิวิชาชีพ



Atcetera ใหบริการ Cloud Solution โดยนำเทคโนโลยี
ของ Microsoft ทั้ง Azure Stack และ Software 
คุณภาพมาใหบริการบน INET Cloud ทำใหการทำงาน 
ในองคกรมีประสิทธิภาพ ยืดหยุน ปลอดภัยและคลองตัว
มากข้ึน

One Centric ผูใหบริการ Application Chat และ 
Cloud Messaging Platform โดยขอมูลจะถูกจัดเก็บไว
บน Cloud ภายในประเทศสามารถเชื่อมตอระบบอื่นๆได
พรอมเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษา 

One Space บริการการบันทึกขอมูลอยางเปนระบบดวย 
Blockchain ท่ีรองรับท้ังระบบ Ethereum และ Hyper-
ledger รองรับการเช่ือมโยงขอมูลท้ังภายใน และภายนอก
อยางปลอดภัย สามารถตรวจสอบได

One Authen  บริการแพลตฟอรมลงลายมือชื ่อ
อิเล็กทรอนิกสที่ไดมาตรฐานพรอมออกบริการ CA 
สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลของเอกสาร 
มีผลบังคับตามกฏหมาย และเพ่ิมความนาเช่ือถือในการ
ลงนาม สามารถทำไดทุกที่ทุกเวลา 

VOXY AI  บริการชวยเหลือจัดการขอมูลทางทันตกรรม
ใหกับทั้งคุณหมอ คลินิก รวมถึงคนไข ทำใหเกิดความ
สะดวกสบาย อีกทั้งยังเปดโลกทางดานทันตกรรมให
ประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและสะดวกรวดเร็ว 

Agrinno บริการแพลตฟอรมทางการเกษตรสมัยใหม
ท่ีใชเทคโนโลยีชวยสรางและเพ่ิมผลผลิต ใหสูงข้ึน Smart 
Farming สามารถบริหารผลผลิตและคาดการณความ
เสี่ยงตอพืชได

MY Living  บริการระบบบริหารจัดการสำหรับนิติบุคคล
หรือผูดูแลพ้ืนท่ีท่ีชวยใหการทำงาน เชน การสนทนากับ
ลูกบาน, ระเบียนลูกบาน, การแจงซอม, ปฏิทิน, ระบบ
บัญชี และเชื่อมตอกับบริการรานคา เปนตน

ONE DC  บริการ IT Total Solution ในการนำ
เทคโนโลยีและโซลูชันสตาง ๆ มาชวยออกแบบและวางแผน
รวมในการกอสราง งานสารสนเทศตาง ๆ รวมท้ังบริการ
ใหคำปรึกษาอยางครบวงจร

PACHETI อุปกรณติดตามสัตวเลี้ยงอัจฉริยะ ทำงาน
ดวยเทคโนโลยี Beacon เช่ือมตอกับ Bluetooth บนมือถือ 
ใชคูกับแอปพลิเคชัน ชวยในการคนหาพิกัดของสัตวเล้ียง
พรอมกับ QR Code ท่ีมาชวยในการระบุตัวตนสัตวเล้ียง

Thai Identities  บริการระบบยืนยันตัวตนเพื่อใชเชื่อม
ตอบริการออนไลนสำหรับบุคคลท่ัวไปและนิติบุคคลผาน
ระบบ Consent Platform ที่ใหบริการพรอมเครื่องมือ 
Email ,Chat และ Storage ดวย ONE ID เดียวที่ได
มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง



Thaidotcom Marketplace  ศูนยรวมซอฟตแวร
คุณภาพไทย อยูบน Cloud ที่ไดมาตรฐานสากล ให
บริการในแบบ Pay as you grow พรอมตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในทุกอุตสาหกรรม 

Nexpie บริการดาน IoT Platform เพื่อการเชื่อมตอ
แอปพลิเคชัน หรือฮารดแวรตาง ๆ เขากับระบบ IoT 
พรอมใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบใหเปน IoT

Avilon  บริการติดตั้งอุปกรณ IoT สำหรับโรงงาน
และธุรกิจ เชน เซนเซอรวัดคาการทำงานของเครื่องจักร 
เซนเซอรวัดอุณภูมิและความชื้น เซนเซอรวัดกำลังไฟฟา 
เปนตน ทำใหงายตอการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถดูขอมูลไดแบบเรียลไทมผานหนา Web
Application

Talk to Me  บริการ Call Center ครบวงจรโดย
ผูเชี่ยวชาญที่ใหบริการรับสายเพื่อใหขอมูล แกไขปญหา
ใหลูกคา ขยายฐานลูกคาใหม นำเสนอสินคา/บริการ/
โปรโมชัน โดยไมตองลงทุนระบบและทรัพยากรเอง

One Marketing  บริษัทออแกไนซบริหารจัดการงาน 
อีเวนทแบบครบวงจร เพ่ือตอบสนองทุกความตองการ
ของลูกคาในดานการจัดกิจกรรมการตลาดตาง ๆ ต้ังแต
เร่ิมงานจนจบงาน

INET Managed Services  ใหบริการดาน IT Solution, 
IT Service Management และ Security Management 
Services ดูแลดวยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ และใช
ซอฟตแวรหุนยนต Robotic Process Automation 
เขามาชวยดำเนินการอยางอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ

Intelligist ผูนำบริการดาน Data Analytics ขั้นสูง 
ดวยเทคโนโลยี Big Data พรอมเครื่องมือมาวิเคราะห
ขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจและสรางแนวทางขับ
เคลื่อนธุรกิจไดอยางแมนยำ รวดเร็ว

Manage AI  ระบบ AI Machine Learning ที ่ชวย
วิเคราะหภาพ และวิดีโอตาง ๆ โดยมี Data Unstructure 
ท่ีวิเคราะหและแยกรายละเอียดในภาพไดแมนยำและรวดเร็ว 

Chat Me  ระบบโตตอบอัตโนมัติ สามารถประมวลผล
ดวย AI ที่ทำใหสามารถโตตอบไดใกลเคียงภาษามนุษย
และสงตอไป Live Chat กับ Admin ไดทันที พรอมให
บริการและตอบคำถามตลอด 24 ชั่วโมง

One Geo Survey ใหบริการแพลตฟอรมเพ่ือเก็บขอมูล
สารสนเทศและภาพถายดาวเทียม เชน ขอมูลครัวเรือน 
ประชากร และพิกัดตางๆ ทางภูมิศาสตร เพ่ือใหหนวยงาน
นำขอมูลไปวิเคราะหพัฒนาตอยอดดานตางๆ ในชุมชน



Things Connext  บริการระบบยืนยันตัวตนบุคคลดวย
ใบหนา พรอมระบบท่ีสามารถตอเช่ือมอุปกรณกลองและ
เรียกดูขอมูลไดแบบเรียลไทม  ปองกันการปลอมแปลง
โดยขอมูลจะถูกจัดเก็บไวบนคลาวดที่มีความปลอดภัย
และมีมาตรฐานสากลรองรับ 

Softway Consulting 
BeOne DMS (Document Management System)
ระบบบริหารจัดการเอกสารและขอมูลองคกรบนคลาวด
สามารถจัดเก็บเอกสารและมีระบบการคนหาที่ชวยให
คนพบทุกขอมูลสำคัญ สามารถควบคุมเวอรชัน และ
สิทธ์ิการเขาถึงใชงาน และยังสามารถเปล่ียนภาพเอกสาร
ใหเปนขอมูลที่มีคา และมีความแมนยำสูง 
V-App แอปพลิเคชันที่ใชงานผาน Client บนระบบ 
Windows OS โดยนำซอฟตแวรมา Integrate เขากับ
ระบบเพื่อกูคืน Legacy Application เดิมใหกลับมา
ทำงานรวมกับเทคโนโลยีในอนาคต

Compliance Consulting  ใหบริการดานท่ีปรึกษาดาน
มาตรฐาน ISO เพื่อใหองคกรลูกคาไดตามมาตรฐานที่
กำหนด และผานการรับรองไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

Blishtech บริการ Digital PR Platform สำหรับพื้นที่
ในการลงขาว โฆษณา หรือ PR ตางๆ บนเว็บไซตพรอมกัน
ทันที 10 เว็บไซต สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนไมยุงยาก และ
ชวยเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับธุรกิจดวย

Nex Gen Shop   ระบบ Loyalty Program ระบบบัตร
สมาชิกรานคา และสะสมแตม แลกสวนลด ในรูปแบบ
แอปพลิเคชันที่เก็บบัตรสมาชิกตางๆ เสมือนการใชบัตร
จริง เพื่อความคลองตัวสะดวก สบาย เหมาะสำหรับทุก
ธุรกิจท่ีตองการรักษาฐานลูกคาเกา และเพ่ิมฐานลูกคาใหม

iMart บริการระบบบริหารจัดการหนาราน ชวยเร่ืองการ
คิดเงิน การรับออเดอรลูกคา การนับสตอกสินคา ดูยอด
ขายออนไลน และสามารถเชื่อมตอกับระบบอื่นไดงาย 

DHI บริการระบบสำหรับคลินิก ที่ประกอบไปดวยระบบ
บริหารจัดการภายในครบวงจร เชน ระบบลงทะเบียน 
ประวัติการรักษา ระบบจายยา ระบบนัดหมาย และออก
ใบรับรองแพทย เปนตน

Mobilyst Tech  บริการ Logistic Platform สำหรับ
บริหารจัดการคลังสินคา และการขนสงสินคา ทำใหมี
ความสะดวก และรวดเร็ว ทำใหการดำเนินของธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น


