
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ
ทุกความต้องการ
ด้วยมาตรฐานสากล



TRUSTED PROVIDER

ISO 22301:2012
CLOUD IaaS

BUSINESS CONTINUITY
MANAGEMENT

ISO/IEC 20000-1:2011
CLOUD MANAGEMENT

Enterprise Network Connectivity
and DATA CENTER Management

SAP Certified
Provider of 

Hosting Services

HANA Operations &
CLOUD Operations

PCI DSS
Payment Card Industry
Data Security Standard

ISO 27799:2016
Health Informatics

Information Security

Uptime Institute
Tier III Design

ISO/IEC 27001:2013
CLOUD & DATA CENTER 
SECURITY Management

CSA-STAR
CLOUD SECURITY
for Service Provider

ISO 27017:2015
CLOUD Information 

Security Management

ISO 27018:2014
Protection of Personally

Identifiable Information (PII)
in Public Cloud

World Class Data Center
INET-IDC3

ไอเน็ตเปนผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีแบบครบ 
วงจรสําหรับธุรกิจ และผูที่ตองการนําไอซีทีมาเปนเครื่องมือ 
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 

บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแตบริการ Cloud Solutions 
บริการเชื่อมตอ เครือขายอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบและการให 
บริการศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) สําหรับผูที่ 
ตองการบริการที่มีประสิทธิภาพในมาตรฐานสากล

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ด้วยมาตรฐาน ระดับโลก
การันตีคุณภาพ



TRUSTED PROVIDER
DRaaS 
Disaster Recovery as a Service

Business Continuity 
Planning  

บริการไซตสำรองบน Cloud สำหรับการกูขอมูล 
คืนเพื่อปองกันขอมูลสูญหาย และสามารถใชไดหลัง 
เกิดเหตุภัยพิบัติ ทำใหธุรกิจสามารถดำเนินไดอยาง 
ตอเน่ือง และเกิดความเสียหายนอยท่ีสุดเหมาะสำหรับ 
องคกรท่ีตองการความเสถียรของขอมูล และสำรอง 
ระบบหลักขององคกรที่ตองทำงานตลอดเวลา

BCP Room 
บริการศูนยสำรองพื้นที่ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ใหบริการตามจำนวนผูเขาใชงาน พรอมอินเทอรเน็ต 
และอุปกรณอำนวยความสะดวกที่สามารถเชื่อมโยง 
กับระบบ Cloud ได เพื่อใหธุรกิจสามารถดำเนินได 
อยางตอเนื่อง

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

บริการสำรองขอมูลบน Cloud ที่สามารถเก็บกู 
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การสำรองขอมูล โดยสามารถเลือกรูปแบบการสำรอง 
ขอมูลไดตามความตองการเพื่อรองรับการทำงาน 
อยางตอเนื่อง และปองกันเหตุฉุกเฉินที่อาจกอให 
เกิดความเสียหายกับธุรกิจ  

Backup as a Service 
BaaS 

บริการพื้นที่ Cloud Storage สามารถเขาถึงขอมูล 
ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกตใช 
กับเทคโนโลยีในปจจุบันไดอยางดี บริการ INET S3 
ไดความรวมมือจาก NetApp ผูนำทางดาน Storage 
เขามาชวยพัฒนาระบบ จึงทำใหมั่นใจไดวาอยูใน 
มาตรฐาน ที่ไววางใจไดอยางแนนอน

INETS3  

เทคโนโลยีที่นำขอดีของ Public Cloud และ Private 
Cloud เกิดเปน Cloud Solution ที่มีความยืดหยุน 
ทำใหผูใชบริการสามารถใชประโยชนจากองคประกอบ
ของทั ้งสองระบบตามความตองการของธุรกิจ 
โดยขอมูลที่สำคัญยังคงถูกใชในพื้นที่ Data Center 
ลูกคา หรือ Private Cloud และสามารถใชทรัพยากร 
โครงสรางดาน IT รวมกันกับ Public Cloud ท่ี INET ได

Hybrid Cloud 

Network Connectivity
บริการการเชื ่อมโยงโครงขายเขามาที่โครงสราง 
พ ื ้นฐานกลางท ี ่ม ีการจ ัดสรรอย างเป 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



Co-location  
บริการรับฝากเซิรฟเวอรขององคกรที ่ตองการ 
ความเปนสวนตัวในรูปแบบตาง ๆ โดยมีใหเลือก 
รูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย ไดแก บริการ 
Co-location ½1/2 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 ที่ไดรับการดูแลโดย 
ผูเชี่ยวชาญตลอด 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

ระบบ ERP บน SAP HANA ที่มีประสิทธิภาพสูง 
พรอมดวยบริการดาน Manage Services อยาง 
ครบครัน เพ่ิมความม่ันใจใหกับลูกคา สามารถเร่ิมตน 
ใหบริการตามการใชงาน และปรับ Spec ไดตามการ 
เจริญเติบโตของธุรกิจ ชวยใหธุรกิจของคุณเกิด 
ความคลองตัวในการทำงาน

SAP HANA 
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 และรองรับระบบการทำงานที่มี 
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  
และยังสามารถเปลี่ยนภาพเอกสารใหเปนขอมูลที่มี 
คา และมีความแมนยำสูง   

Document Management System
DMS



Productive & 
Collaboration Services 

AI  

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

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

Artificial Intelligence

Analytics as a Service
ATaaS  

บริการซอฟทแวรในการวิเคราะหขอมูล และแสดงผล 
เปนกราฟในรูปแบบตาง ๆ ในรูปแบบออนไลนท่ีสามารถ 
อัปเดตขอมูลไดแบบ Near Real-time ซ่ึงจะชวยให 
ทีมฝายบริหารสามารถมองเห็นขอมูลที่ชวยในการ 
ตัดสินใจไดรวดเร็วข้ึน เพ่ือวางแผนหรือแกไขปญหา 
ไดอยางทันเวลา

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
ที่เหนือกว่า
หมดปัญหายุ่งยาก

Save

เปลี ่ยนคาใชจายการลงทุนสูง 
คราวเดียวเปนคาใชจายรายเดือน 
(CAPEX to OPEX) ชวยประหยัด 
คาบริหารจัดการ, คาอุปกรณ 
และคาบำรุงรักษา

Scale

สามารถทำการเพิ่มหรือลด IT 
Resources ไดตรงตามความ 
ตองการของธุรกิจและการใช 
งานจริง 

Support

มีศูนยชวยเหลือโดยผูเชี่ยวชาญ
อยูในไทยโดยตรงทุกวันตลอด 
24 ชม.

Safe

มีศูนย Data Center ถึง 3 ศูนย 
SLA Uptime 99.90% มั่นใจ 
ไดวาขอมูลจะไมสูญหาย 

Secure

ไดรับการรองรับมาตรฐานสากล 
หมดปญหา ดานความปลอดภัย
ในธุรกิจของคุณ



INET Brochures

บริษัท  อินเทอรเน็ตประเทศไทย  จำกัด  (มหาชน)
Call Center : 0 2257 7000 E-mail : info@inet.co.th

Website : inet.co.thINETclub INET_th

INT 1904.1 TH



E-TRANSACTION

CUSTOMER
TOUCH POINT

One Electronic Billing e-tax One.th คือบริการ 
ดาน e-tax invoice แบบครบวงจรถูกตองตาม 
มาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด เริ่มตนไดงาย ๆ 
คิดคาใชจายตามการใชงานจริง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ลดเวลา และตนทุนจัดการเอกสาร

D Solution Dot Com ใหบริการระบบ e-Office 
ที่ตอบโจทยทุกความตองการใชงาน เชน การประชุม 
ออนไลน, ระบบการจัดเก็บไฟล-แชรไฟล,  ระบบลา 
สามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
บนระบบคลาวดที่ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล

ALLDEMICS ระบบคอรสเรียนออนไลน ทั้งหลักสูตร 
ทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะทางวิชาชีพ สะดวก รวดเร็ว 
ม่ันใจดวยระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีปลอดภัย พรอมท้ัง 
ออกใบคุณวุฒิวิชาชีพ

Data Next ผูใหบริการระบบ e-Exam Electronic 
หรือการทดสอบแบบออนไลน เปนการทดสอบผาน 
ระบบคอมพิวเตอร เหมาะสมกับสถานศึกษาท่ีตองการ 
พัฒนาหลักสูตร Thailand 4.0 

iRecruit ระบบรับสมัครสอบออนไลน และรับจัดทำ 
ระบบรับสมัครใหหนวยงานราชการแบบครบวงจร 
ตั้งแตรับสมัคร จัดผังที่นั ่งสอบ ประมวลผลสอบ 
ประกาศผลสอบ  มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการให 
บริการมากกวา 14 ป

Thai Dot Com Payment  เปนตัวแทนรับชำระเงิน 
Online  หลากหลายชองทาง ใชงานไดงาย, สะดวก, 
รวดเร็ว เหมาะสำหรับธุรกิจ E-Commerce  ทั ้ง 
B2B  และ  B2C  ไดมาตรฐานทางดานความปลอดภัย 
จาก   ISO27001, PCI-DSS   และใบรับรองจาก 
ธนาคารแหงประเทศไทย

INET Managed Services ใหบริการดาน IT Solutions, 
IT Service Management, Security Services  
ดวยประสบการณ และการทำงานอยางมืออาชีพ 
ทำใหทานมั่นใจไดวา จะไดรับบริการที่มีคุณภาพ

Talk to Me บริการ Call Center ครบวงจร 
พร อมด วยประสบการณและความเช ี ่ยวชาญ 
ใหบริการรับสายเพื่อใหขอมูล แกไขปญหาใหลูกคา 
ขยายฐานลูกคาใหม นำเสนอสินคา/บริการ/โปรโมชัน 
ใหลูกคาทราบ โดยลูกคาไมตองลงทุนระบบและ 
ทรัพยากรเอง



CLOUD
PLATFORM

BIG DATA

Service One Solution IT Service Management 
บริหารจัดการการรับแจงปญหาท่ีมาจากชองทางตางๆ 
ในรูปแบบบริการ Ticket Number และรองรับ Incident,
Problem, Request, Change Management พรอมทั้ง 
Dashboard แสดงขอมูล Ticket แบบเรียลไทม

One Email คือบริการ Email as a Service
ท่ีตอบโจทยทุก ๆ องคกรดวย Feature มาตรฐาน 
และ Data เก็บภายในประเทศ ดูแลโดยทีมงาน 
ผู  เช ี ่ยวชาญดานระบบอี เมลมากกวา 20 ป  
สรางเสริมความนาเช่ือถือขององคกร ประหยัดคาใชจาย 
ยืดหยุนตามการใชงานจริง  

Atcetera ผูนำดาน Cloud Solution โดยนำ 
เทคโนโลยีของ Microsoft ทั้ง Azure Stack และ 
Software คุณภาพมาใหบริการบน INET Cloud 
จ ึงทำให การทำงานในองค กรม ีประส ิทธ ิภาพ 
ยืดหยุน ปลอดภัย และคลองตัวมากขึ้น

Thaidotcom Marketplace ศูนยรวมซอฟตแวรไทย 
คุณภาพบน Cloud ที่ไดมาตรฐานสากล ใหบริการ 
ในแบบ Pay as you grow ได พรอมตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาในทุกอุตสาหกรรม

OpenLandscape ผูใหบริการ Cloud Computing 
ในไทย เหมาะสำหรับ Developer ในราคาที ่คุ มคา 
พรอมประสิทธิภาพท่ีมากกวา บน INET Infrastructure 
ที่มีมาตรฐานระดับโลก พรอมทีมงานผูเชี่ยวชาญ 
ดูแล และพรอมใหคำปรึกษาตลอด 24 ชม.

Manage AI  คือ ระบบ AI Machine Learning 
ที ่ทำการวิเคราะหภาพวีด ีโอตางๆใหแมนยำขึ ้น 
มากกวามนุษย หรือ Data Unstructure ที่วิเคราะห
และแยกรายละเอียดในภาพไดแมนยำและรวดเร็ว 
ตอบโจทยทุกภาคธุรกิจท่ีตองวิเคราะหภาพ หรือวิดีโอ

INTELLIGIST ผูนำบริการดาน Data Analytics ข้ันสูง 
ดวยเทคโนโลยี Big Data มาวิเคราะหเพ่ือชวยตัดสินใจ 
ทางธุรกิจของคุณไดอยางแมนยำ และสรางแนวทาง 
ขับเคล่ือนธุรกิจไดอยางรวดเร็ว

One Geo Survey ผูใหบริการ Platform เพื่อเก็บ 
ขอมูลสารสนเทศและภาพถายดาวเทียมเกี ่ยวกับ 
ขอมูลครัวเรือน ประชากร และพิกัดตาง  ๆทางภูมิศาสตร 
เพ่ือใหหนวยงานนำขอมูลไปวิเคราะหพัฒนาดานตาง ๆ  
ในชุมชน



CYBER
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Thai Identities  ระบบยืนยันตัวตนเพื ่อใชเปน 
ไอดีกลางเชื่อมตอบริการออนไลนสำหรับนิติบุคคล  
โดยสามารถลงทะเบียนสราง ONE ID ไดในจุดเดียว 
สามารถนำ ID ไปใชไดหลากหลายระบบงาน ปองกัน 
และปกปองขอมูลใหปลอดภัยดวยมาตรฐานระดับสากล

One Space   Security ขั ้นสูงของการบันทึก 
ขอมูลอยางเปนระบบดวย Blockchain as a Service 
ที ่รองรับทั ้ง Ethereum และ Hyperledger 
รายแรกในประเทศไทย ที ่มี Data Center อยู ใน 
ประ เทศไทย ซ ึ ่ งรองร ับท ุกธ ุรก ิจท ี ่ต องการ 
การเช ื ่อมโยงข อม ูลท ั ้งภายใน และภายนอก 
อยางปลอดภัย ตรวจสอบได

One Authen Digital Signature แพลตฟอรม 
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่นาเชื่อถือ ชวยลดภาระ 
คาใชจายดานตนทุนการใชกระดาษ หมึกพิมพ และมี 
ประสิทธิภาพ ในการรับสง จัดเก็บ ตรวจสอบ ติดตาม 
ไดดีกวาแบบกระดาษ

One Centric ผูใหบริการ Application Chat และ 
Cloud Messaging Platform โดยขอมูลจะถูกจัดเก็บ 
บน Cloud ภายในประเทศ ที่ไดมาตรฐานสากลโดย 
เราจะทำใหทุกการสนทนาของคุณปลอดภัย

NEXPIE  ผูเชี่ยวชาญ และใหบริการดาน Internet of 
Things (IoT), IoT Platform ทั้งระบบบริหาร 
จัดการอุปกรณ IoT สำเร็จรูป, บริการพัฒนา IoT Web 
Application/ IoT Mobile Application เพื่อเชื่อมตอ 
แอปพลิเคชัน หรือฮารดแวรตาง ๆ เขากับระบบ IoT, 
พรอมให คำปรึกษาเพื ่อสร างหรือเปลี ่ยนแปลง 
ระบบใหเปน IoT ลดคาใชจาย และการดูแลรักษา 
โดยไมตองลงทุนเอง

Avilon คือ ผูใหบริการออกแบบระบบโดรนตามความ 
ตองการและบริการถายทำแผนท่ีดวยความละเอียดสูง 
ในรูปแบบภาพถายและวีดีโอ, การวัดปริมาณขนาดของ 
สิ่งกอสรางเพื่อวางแผนและตรวจสอบพื้นที่รวมถึง 
การฉีดพนยาบำรุงพืชทางการเกษตร

Agrinno การเกษตรสมัยใหมที ่ใช 
เทคโนโลยีชวยสรางและเพิ ่มผลผลิต 
ใหสูงขึ้น Smart Farming สามารถ 
บริหารผลผลิตตอไรและคาดการณ 
ความเสี่ยงตอพืชไดโดยใหบริการเปน 
Platform as a Service ที่ไมตอง 
ลงทุนทำระบบเอง

PACHETI อุปกรณติดตาม Beacons ที่มีขนาดเล็ก 
สามารถพกพาหร ือต ิดก ับปลอกคอสัตว  เล ี ้ยง 
นำมาใชคูกับ Application ที่พัฒนาเพื่อนำมาตีความ 
หาระยะตำแหนงที่แนนอน และ QR Code เพื่อระบุ 
ตัวตนไดอยางสะดวกรวดเร็ว



https://one.th

NETWORK

INEXT broadband  ผูใหบริการ Broadband Internet 
ความเร็วสูง ผานโครงขายใยแกวนำแสง (FTTX)  
บร ิการ Streaming,  Video on Demand
และบริการระบบโครงขาย Server ชวยใหผูใชงานท้ังใน 
และตางประเทศสามารถเขาถึง Website ไดอยาง 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นดวยคุณภาพ และความเร็วสูงสุด

บริการ Trusted Platform ที่ใชแลกเปลี่ยน ขอมูลกันระหวาง 
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหสามารถสื่อสาร 
และทําธุรกรรมรวมกันไดโดยผานบริการตาง ๆ  อยางสะดวก 
รวดเร็ว  และนาเชื่อถือ


