
ทำไมตอง INET Microsoft Cloud?

Microsoft VMaaS : Azure Pack

    INET Microsoft Cloud ทางเลือกใหมในการบริหารจัดการทางดานธุรกิจไอที 
ดวยเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิงท่ีทันสมัย บนแพลตฟอรม Azure Pack ท่ีมีความเสถียร 
รวดเร็ว และปลอดภัย จากระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท สามารถกำหนดและบริหาร 
จัดการทรัพยากรไดตามความตองการของธุรกิจใหทานมั่นใจทุกการใชงานดวย 
บริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้การสื่อสารยังฉับไว 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตขนาดใหญและมีความเสถียร เพื่อใหธุรกิจของทานไมมีสะดุด 
เติบโตอยางไรขีดจำกัด

ขอมูลไมสูญหาย

ขอมูลเก็บอยูใน INET Data Center 
ที่ไดมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 
มีเครือขายสำรองที ่สามารถใชเปน 
ศูนยสำรองขอมูลกรณีฉุกเฉิน 
Disaster Recovery (DR) Site 

รับประกันคุณภาพ

รับประกันคุณภาพสูงดวย
Service Level Agreement 
(SLA) Availability 99.90%

จายคาใชบริการตามการใชงานจริง 
โดยเปลี่ยนจากการลงทุนซื้ออุปกรณ
ดวยเงินจำนวนมากมาเปนคาใชจาย 
ในการดำเน ินงาน_ช วยให บร ิหาร 
จัดการคาใชจายไดดียิ่งขึ้น

ลดคาใชจาย 

สามารถเพิ่ม หรือลดขนาดของ 
CPU, RAM, Disk ไดตามการใชงาน

ยืดหยุนในการใชงาน

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย 
เพราะไดรับการรับรองมาตรฐาน  
ISO 20000-1 , ISO 27001 และ 
CSA-STAR  เปนรายแรกของไทย

ปลอดภัย

บริการชวยเหลือ

มีศูนยบริการชวยเหลือในประเทศไทย 
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
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DRaaS

    หมดกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย ไรขอจำกัดในการทำ Disaster Recovery ภายใน Data Center ของทาน เพียงใชบริการ  DRaaS 
บนแพลตฟอรมไมโครซอฟท Hyper-V ดวยโซลูชั่นในการทำสำเนาขอมูลจาก Data Center ของทาน มายัง Data Center ของไอเน็ต ที่เสถียร 
รวดเร็วและปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณไมคาดคิด ทำใหทานมั่นใจวาธุรกิจของทานจะสามารถดำเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง

Support : แพลตฟอรม Hyper-V

Near-Synchronous Replication
อยูบนเครือขายภายในประเทศที่มีความเร็วสูง 
และรองรับ RPO ที่ต่ำ

ลดรายจายในสวนของ Data Center, DR Site, 
Hardware, Software และ Implementation 

Reduce IT Cost

Customer Service

Self-Service Disaster Recovery

มีทีมงานผูเชี่ยวชาญคอยดูแล ใหบริการตลอด 
24 ชั่วโมง

รองรับการ  Test Failover  และการ Test 
planned failover

ทำไมตองมี DR site 
เพื่อใหธุรกิจดำเนินการไดอยางตอเนื่องแมเกิดสภาวะฉุกเฉิน
(Business continuity)
ปองกันความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติ 
หรือมนุษย อาทิเชน น้ำทวม, ไฟไหม, จราจล, กอการราย 
ปองกันความเสียหายที่เกิดกับระบบที่ Site Production อาทิเชน 
Datacenter, Infrastructure, ที่ Site Production มีปญหา 

สำหรับ  Virtual Server  บน  INET Cloud 
สามารถใช  Data Center  ของทาง  INET 
ที่มีอยูมากกวา 1 แหงเปน DR Site ไดทันที

สำหรับ Server ที่ระบบนั้นตั้งอยูบน Site 
ของลูกคาเอง ก็สามารถใช INET Cloud 
เปน DR Site ได 

DR Solution

INET Microsoft Cloud

IDC 1
IDC 2

DRaaS On-Premise to INET Site

DRaaS INET Site Recovery
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บริการระบบฐานขอมูล Database as a Service บนแพลตฟอรมของไมโครซอฟท ที่เสถียร รวดเร็ว และปลอดภัย 
ชวยใหคุณลดภาระการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล    โดยเรามีทีม Database Administrator ท่ีมีประสบการณ 
คอยดูแลระบบ และใหคำปรึกษาแกคุณ

SQL Database as a Service
บริการจัดการระบบฐานขอมูล

Scalability, Flexibility 
and Accessibility
ส า ม า ร ถ เ พ ิ ่ ม - ล ด D a t a b a s e ไ ด   
ปร ับขนาด Database แต ละส วน 
ใหเหมาะสมกับการขยายตัวของขอมูลได 
แ ล ะ ส ะ ด ว ก ก ั บ ก า ร เ ข  า ใ ช  ง า น 
สามารถเขาใชงานผานอินเทอรเน็ตได  

INET จัดการ และดูแลการทำงานของ OS 
ใหทานทำใหมีเวลาไปปรับปรุง และพัฒนา 
การทำงานของ Database และ Application
มากขึ้น

Risk can be Mitigated

มี เคร ือข ายสำรองท ี ่สามารถใช  เป น 
ศูนยสำรองฉุกเฉินไดในกรณีที ่ Site 
Production มีปญหา

Disaster Recovery Site

Customer Service 
มีศูนยบริการชวยเหลือในประเทศไทย 
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ชวยลดตนทุนคาใช จ ายทางดาน IT
ไมวาจะเปน License OS, Server และคา
Maintenance + Configure

Cost Saving

ลดระยะ เวลาในการ Instal l , Setup 
รวมไปถึงเวลาในการ Configure OS และ
MS SQL

Faster Deployment

High Availability 
ระบบ Database พรอมใชงานอยูเสมอ 
โดยการใชงาน Featuer Always On 
รับประกันคุณภาพการใหบริการ

มี Anti-virus ตรวจจับไวรัสใน Server 
มีอุปกรณ Firewall ปองกันการโจมตี 
ต างๆ อยู บน Data Center ท ี ่ ได ร ับ
มาตรฐาน ISO 20000-1, ISO 27001 
และ  CSA-STAR  เปนรายแรกของไทย

Data Security

SQL DBaaS

Subsidiary

บริษัท  แอตเซ็ทเทอรา คอรปอเรชั่น
Contact : 062-601-0425        E-mail : info@atcetera.co.th

www.atcetera.co.th
atcthaicloud



    Microsoft Exchange Mail  บริการอีเมลโฮสต้ิงสำหรับองคกรบนแพลตฟอรมไมโครซอฟทท่ีรวดเร็วและปลอดภัย ทำใหระบบอีเมล 
ของคุณมีความเปนสวนตัวและไรขอกังวลในการดำเนินธุรกิจ สามารถเขาถึง อีเมล รายชื่อผูติดตอหรือปฏิทิน จากที่ไหน บนอุปกรณใดก็ได 
นอกจากนี ้การสื ่อสารยังฉับไวผานเครือขายอินเทอรเน็ตขนาดใหญที ่มีความเสถียรเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื ่อสาร  
ชวยใหธุรกิจของทานเติบโตไปอยางไรขีดจำกัด

รองรับการใชงานทุกฟงกชั่นสำคัญ ไมวาจะเปน อีเมล, รายชื่อ 
ติดตอ, ปฏิทิน, รายการงาน, การแบงปนขอมูลระหวางเพ่ือนรวมงาน

ฟงกชั่นครบ ใชงานงาย บนทุกอุปกรณ รวดเร็ว ฉับไว
หมดกังวลเรื่องความลาชาของอีเมลเนื่องจากเรามี backbone 

ขนาดใหญ ทำใหรวดเร็วในการับสงขอมูลภายใตศูนย Data Center
ในประเทศไทย คุณสามารถเขาถึงและสื ่อสารขอมูลไดอยาง 
รวดเร็ว อีกทั้งยังชวยลดปริมาณการใชงาน Bandwidth Inter 
ตัดปญหาการขัดของของสัญญาณ อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ  
มีหนาจัดการเพิ่มลด user ไดดวย Admin Portal

มีฟเจอรปองกันมัลแวรและสแปมเพื่อชวยปกปองอีเมลของทาน 
นอกจากน้ี ยังมีศูนยบริการชวยเหลือท่ีต้ังอยูในประเทศไทย สามารถ 
สอบถามขอมูลการบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง

ปลอดภัยและนาเชื่อถือ

Microsoft Exchange Mail

Address Book

E-mail Calendar

From any device

Communications
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Feature

10 GB 10 GB

50 MB 50 MB

14 days 14 days

30 days 30 days

1:1
Mailbox 10 GB

Online Archive 10 GB

Retention period for recovery delete user mailbox
ระยะเวลาที่สามารถกู User Mailbox ที่ถูกลบออกยอนหลังได

Exchange ActiveSync for Mobile
รองรับการใชงานผานมือถือ

Retention period for items removed from the delete item folder
ระยะเวลาที่สามารถกูขอมูลที่ถูกลบออกยอนหลังได

รองรับการเก็บ Log การเขาใชงานตาม พรบ. อยางนอย 90 วัน 

Integration with customer's Active Directory
สามารถใชงานรวมกับ Active Directoty ของลูกคาได

Email storage for online archive
ขนาด Mailbox สำหรับเก็บขอมูล e-mail แบบถาวรโดยผูใชงานสามารถเรียกดู
อีเมลเกา ไดจากทุกอุปกรณ มีความปลอดภัยสูงกวาการเก็บขอมูลไวบนเครื่อง
ตนเอง เนื่องจากเครื่องตนเองมีโอกาสที่อุปกรณจะเสียหายได

Advance email with legal hold
การเก็บขอมูลอีเมล เพื่อรองรับการคนหายอนหลัง ในกรณีที่ตองการหาอีเมล
ยอนหลังเพื่อใชงานรวมกับการ audit ภายในองคกร, การหาขอมูลในเชิงกฎหมาย, 
การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา  รวมถึงการใชงานรวมกับนโยบาย ICT ตางๆ 
ของบริษัท

Unified eDiscovery center
eDiscovery กระบวนการตรวจสอบและสงขอมูลทางอิเลกทรอนิกส ซึ่งสามารถ
ใชเปนหลักฐานทางกฎหมายได   โดยผูใชงานสามารถใช eDiscovery ในการคนหา
ขอมูลใน Mailbox ไดโดยผานการกำหนดสิทธิ์ใหแกผูเกี่ยวของ

Email Data Loss Prevention (DLP)
การปองกันการรั่วไหลของขอมูลสำคัญ  เชน  ขอมูล passport, เลขบัตรเครดิต
โดยสามารถกำหนด rule เพื่อใหดำเนินการ Block เพื่อไมใหสงขอมูลออกไป,  
ตั้ง Policy Tips เพื่อแจงเตือนกอนสง, encrypt data เพื่อความปลอดภัยของ
ขอมูล หรือ Notification ไปยังผูเกี่ยวของ

Mailbox size per user
ขนาด Mailbox ตอ 1 ผูใชงาน

Anti-malware protection and anti-spam filtering
มีโปรแกรมปองกัน อีเมลไวรัส และ อีเมลสแปม 

POP3 and IMAP
รองรับการทำงานของ POP3 และ IMAP

Message size limit
ขนาดขอความสูงสุดที่สามารถสงได

Personal calendar, contacts, task and notes
สามารถตั้ง calendar, contracts, task และ notes สวนตัวได

Standard Enterprise

Packages

Connection with Outlook
รองรับการใชงานผานโปรแกรม Outlook



       SharePoint    คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเก็บ  และแชรขอมูลสำหรับองคกรทุกขนาด  เพื่อใหทุกทีม 
ทำงานรวมกัน ไดอยางสะดวก   และอยูภายใตระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง  ยากตอการถูกโจมตี 
อีกทั้งยังสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไดจากทุกอุปกรณ โดยสามารถตั้งคาการเขาถึงขอมูลเพื่อตอบสนอง 
ทุกความตองการทางธุรกิจ

SharePoint  จะชวยคุณปรับโครงสรางพื้นฐานภายในองคกรใหทันสมัยขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 
ความนาเชื่อถือ และสามารถขยายการใชงานพรอมเปนรากฐานที่ดีสำหรับนวัตกรรมในอนาคต

รองรับการทำงานบนระบบคลาวด

SharePoint

High Security : มีระบบความปลอดภัยสูง มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับโลก

Data Protection : การปกปองขอมูลสำคัญเพื่อปองกันการรั่วไหล พรอมเขารหัสขอมูล 
ตลอดเวลาที่ใชงาน และสามารถตรวจสอบผูเขาใชงานได

ปลอดภัยดวยมาตรฐานระดับองคกร 

รองรับขอมูลขนาดใหญ ใหพื้นที่ขอมูลสวนกลาง    และยังมีพื้นที่ 
ตอผูใชอีก พรอมอัปเดตระบบไดโดยไมมี down time 

ใชงานบนระบบคลาวดจากไอเน็ต    ซึ่งจะชวยใหประหยัดคาใชจาย
และพื้นที่ในการติดตั้งเซิรฟเวอร    รวมไปถึงระบบคลาวดที่จัดเก็บ
ขอมูลอยูในประเทศไทย  ทำใหรวดเร็วในการรับสงขอมูลเขาถึงและ
สื่อสารไดอยางรวดเร็ว ใชบริการผาน  domestic bandwidth
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ตอบโจทยทุกการทำงาน

SharePoint

รองรับอุปกรณ
MOBILE DESKTOP MAC VDI WEB APP

พรอมทำงานบนทุกอุปกรณ  ไมวาจะเปน คอมพิวเตอร มือถือ หรือแท็บเล็ต ที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows , iOS หรือ Android

เก็บและแชรขอมูลเพื่อการทำงานรวมกัน  รองรับการอัปโหลดไฟลขอมูลรูปแบบตางๆ  ทั้งรูปภาพ  เสียง  วิดีโอ  หรือไฟลอื่นๆ 
สำหรับจัดเก็บหรือแชรเพื่อการทำงานอยางเปนระบบ 

สามารถการเรียกดูและแกไขเอกสารประเภท  Microsoft Office  ในรูปแบบ  Word , Excel และ PowerPoint  ผานเว็บบราวเซอร
สามารถเขาถึงไดจากเว็บบราวเซอรและสามารถซิงคกับ PC ของสวนตัวเพื่อใชงานแบบ offline ได

สามารถสรางทีมไซตเพื่อใชเปนพื้นที่ในการจัดระเบียบและแบงปนเนื้อหา ขอมูลและขาวสารระหวางผูใชงานภายในและภายนอกได

สามารถสราง Website และ Intranet เพื่อแจงขาวสารเผยแพรขอมูลและมีสวนรวมกับองคกรของคุณดวยกระบวนการที่ใชงาย
ไมซับซอน 

บริษัท  แอตเซ็ทเทอรา คอรปอเรชั่น
Contact : 062-601-0425        E-mail : info@atcetera.co.th

www.atcetera.co.th
atcthaicloud
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