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บริการ  MICROSOFT 365 ส� าห รับองค ์กร

เมื่อเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation 
โอกาสและการเปลี่ยนแปลงมากมายก็เริ่มเกิดขึ้น ใน
อนาคตพนักงานในองค์กรต่างๆจะสามารถทำางาน
ร่วมกัน เชื่อมหากันภายในองค์กรได้ง่ายขึ้น แม้ว่าจะ
อยู่คนละประเทศหรือทวีปก็ตาม

ก่อนจะเปลี่ยนแปลงสู่ระบบ Intelligent Infrastruc-
ture นั้น คุณควรเตรียมการจัดสรรพื้นที่ใช้งาน
บนเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Workplace 
Strategy) ก่อน ทั้งนี้เพื่อลดข้อจำากัดเรื่องสถานที่
ทำางานและอำานวยความสะดวกให้พนักงานทำางานได้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ Neos IT เรามีประสบการณ์การย้ายระบบ
ไปสู่ Microsoft 365 ให้กับธุรกิจหลายขนาด 
ประสบการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องการันตีความสามารถ
ของเราในการอำานวยความสะดวกและช่วยเหลือคุณ
ในการติดตั้ง Microsoft 365 และ สร้างพื้นที่ใช้งาน
บนเครือข่ายออนไลน์

                               

บริการของ NEOS IT

เรามีประสบการณ์ในการจัดการและดำาเนินการ Microsoft 365 ให้แก่ธุรกิจหลายๆขนาด ซึ่งช่วยลดภาระการทำางานให้แก่ทีม IT ของคุณ เราให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุด และมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อม
ทำางานให้คุณตามชั่วโมงบริการที่ได้ตกลงร่วมกัน (SLA) 
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Microsoft 365 เป็นโปรแกรมที่ใช้งานผ่านคลาวด์ (Cloud-Based) ที่รวบรวมเครื่องมือที่ดีที่สุดของปัจจุบัน ทั้ง
แอปพลิเคชันที่ดีที่สุดได้แก่ MS Excel และ MS Outlook และระบบคลาวด์ที่ดีสุด ได้แก่ OneDrive และ Micro-
soft Team, ดังนั้นเมื่อเราใช้งาน Microsoft 365 เราจะสามารถส่งข้อมูลหากันได้ทุกที่ทุกเวลา

ติดตั้งง่ายและพร้อมใช้งานได้ทันที

ใช้งานง่ายและประยุกต์จากอุปกรณ์ที่
คุณมีอยู่แล้วเท่านั้น

ทำางานได้ทุกที่

ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ จาก
คอมพิวเตอร์ แทบเลต หรือ โทรศัพท์
มือถือ 

ทำางานด้วยความมั่นใจ

ปลอดภัยจากการโจมตีทุกประเภท มี
ความโปร่งใส และสามารถกำาหนดผู้เข้า
ใช้งานได้

BUSINESS 
PREMIUM

โฮสต์อีเมล์และที่อยู่โดเมนอีเมล์ที่สามารถกำาหนดเอง

แอปพลิเคชัน Office 2016 เวอร์ชั่นเดสก์ท็อป

MSWord, Excel และ PowerPoint แบบเว็บเวอร์ชั่น

สิทธิ์การใช้งานที่รวมการติดตั้งแอปพลิเคชัน Office แบบสมบูรณ์แบบลงบนโทรศัพท์ 5 
เครื่อง แท็บเล็ต 5 เครื่อง และพีซีหรือ Mac จำานวน 5 เครื่องต่อผู้ใช้ 1 ท่าน

ที่จัดเก็บไฟล์และการแชร์ไฟล์ด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลของ OneDrive ขนาด 1 TB

ระบบอินทราเน็ตท่ัวทั้งองค์กรและทีมไซต์ด้วย SharePoint

การประชุมแบบวีดิโอและออนไลน์ที่รองรับผู้เข้าประชุมสูงสุด 250 คน 

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ

จำานวนผู้ใช้สูงสุด

ทีมงานจาก Neos IT ที่คอยช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาในประเทศไทย

ย้ายข้อมูลไป Microsoft 365 (จาก Exchange หรือ อีเมล์โฮสต์อื่น) ต่อ 1 เมลล์บ๊อกซ์

บริการของ Microsoft 365 พร้อมด้วย ทีมงานจาก Neos IT ที่คอยช่วยเหลือและให้คำา
แนะนำา ต่อ 1 เมลล์บ๊อกซ์
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ชำาระงวดเดียว

ชำาระเป็นรายเดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของเรา

www.neosIT.com
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5 ข้ันตอนเต รียมความพร ้อมสู ่  MICROSOFT 365

NEOS IT  ช ่ วย เห ลือคุณได ้อย ่ าง ไร

เมื่อคุณตัดสินใจย้ายระบบองค์กรไป Microsoft 365 คุณจำาเป็นต้องวางแผนขั้นตอนการดำาเนินการให้ชัดเจน เช่น ใครจะเป็นผู้ดำาเนินการและดำาเนินการเมื่อใด โดยสามารถปรับขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อมได้ตามความเหมาะสม

ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนของคุณ
จะคุ้มค่ามากที่สุด

ลดช่วงเวลากู้ระบบให้สั้นที่สุด ลดต้นทุน แต่
เพิ่มเสถียรรภาพการทำางานด้วยบริการที่
ได้คุณภาพ

เราพร้อมจัดการและช่วยคุณวางแผนการ
ย้ายข้อมูลทุกรูปแบบ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะ
มีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม

กำ าหนดวัตถุประสงค ์การ ใช ้ งาน

ตามหัวข้อดังต่อไปนี้:

• ขอบเขตและระยะเวลาการทำางาน
• เครื่องมือในการติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ
• ปัจจัยความสำาเร็จของโครงการและแผนแจ้งประกาศและอบรมแก่พนักงาน

ระ บุจำ านวนผู ้ ใ ช ้ งานและฟ ั งก ์ชั่ นที่
จำ า เป ็นต ้อง ใช ้

บริหารจัดการระบบไอที ที่คุณใช้ในปัจจุบัน:

• รวบรวมชื่อบัญชีผู้ใช้พร้อมอีเมล์ 
• รวบรวมจำานวนและขนาดของอีเมล์ทั้งหมด รวมทั้งอีเมล์กลาง และห้องประชุมต่าง ๆ
• รวบรวมข้อมูล เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ และการตั้งค่าต่างๆที่อยู่บนเครื่องผู้ใช้งาน 

(บราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชันต่าง ๆ เวอร์ชั่นบนมือถือ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง)

• รวบรวมการตั้งค่าปัจจุบันของระบบเน็ตเวิร์คภายในบริษัท 
• รวบรวมข้อมูลที่อยู่บนที่จัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ (ไฟล์ที่แชร์ร่วมกัน, ที่จัดเก็บข้อมูลผ่าน

อินทราเน็ต)
• รวบรวมรายละเอียดอินทราเน็ตของคุณ ที่มีแผนจะทำาการย้ายไป
• รวบรวมการประชุมออนไลน์และระบบการส่งข้อความของคุณ ที่มีแผนจะทำาการย้ายไป
• รวบรวมข้อมูลแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานร่วมกับระบบปัจจุบันของคุณ 

กำาหนดการใช้งานที่สำาคัญ

• จะสร้างบัญชีผู้ใช้ และ/หรือประสานบัญชีผู้ใช้อย่างไร
• จะรับรองความถูกต้องของผู้ใช้บัญชีอย่างไร
• ควรย้ายข้อมูลต่าง ๆ หรือไม่และทำาได้อย่างไร
• จะมีการรวมกันในแบบระยะสั้นและระยะยาว ของระบบ Server ที่ตั้งอยู่ในสำานักงาน

ของคุณหรือไม่ (On-Premises)
• อุปกรณ์ใดที่ผู้ใช้จะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งจากระยะไกล จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือจาก

เครื่อข่ายของคุณเอง

เต รียมระบบ IT  ให ้พร ้อม

ด้วยเครื่องมือและคำาแนะนำาจาก Neos IT และ Microsoft

• จัดการกับระบบ Active Directory 
• เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการย้าย เช่น อีเมล์และไฟล์ต่างๆของพนักงาน
• เตรียมระบบเน็ตเวิร์คให้พร้อม 
• อัพเดทซอฟต์แวร์ที่จำาเป็นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ป รับและตั้ งค ่ า ให ้ เหมาะสมสำ าห รับองค ์กรของคุณ

ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนใช้งาน

• เตรียมโดเมนและลงทะเบียนให้พร้อม
• ปรับการตั้งค่าของแอปพลิเคชันบน Microsoft 365
• ทำาการเชื่อมต่อระบบปัจจุบันกับ Microsoft 365
• ทำาการติดตั้ง Single Sign-On เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าสู่ระบบ

เตรียมความพร้อมองค์กรของคุณ

• เตรียมความพร้อมของทีม IT เพื่อการย้ายข้อมูลไปยัง Microsoft 365
• ทดสอบการติดตั้งและย้ายข้อมูลเพื่อปรับปรุงก่อนการย้ายจริง
• เตรียมพร้อมผู้ใช้งานโดยแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การติดตั้ งจ ริง

กำาหนดประเภทการใช้งานสำาหรับผู้ใช้งานแต่ละท่าน

• ย้ายข้อมูลไปยัง Microsoft 365 (อีเมล์, ไฟล์ต่างๆ และอื่นๆ)
• ติดตั้งค่า DNS Setting ให้ชี้ไปยัง Microsoft 365
• ย้ายการตั้งค่า DNS ไปที่จุด Microsoft 365
• กำาหนดวันเริ่มต้นใช้งาน Microsoft 365
• ปรับตั้งค่าแอปพลิเคชั่นฝั่งลูกค้าให้เชื่อมต่อกับ Office 365 เช่น MS Out-

look, MS Teams หรือ แอปบนมือถือ

Neos IT สามารถนำาเสนอ Microsoft 
365 ที่เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดและความ
ต้องการทุกรูปแบบ รวมไปถึงบริการด้าน
ความปลอดภัย การเข้ารหัส และการย้าย

มีผู้เชี่ยวชาญ MICROSOFT 365 ที่
ผ่านการรับรองโดย MICROSOFT 
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมงานและการบริการอย่าง
มืออาชีพ

MICROSOFT 365 สำาหรับทุกธุรกิจ
ทุกขนาด

การให้ความช่วยเหลือในการย้าย
ข้อมูล
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บริษัทนีออส ไอที เซอร์วิสเซส จำากัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ยูนิต 1105 
ถนน รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

info@NeosIT.com

+66 2017 0500

ต้องการค�าแนะน�าเพิ่มเติม

Neos IT คือคำาตอบ มาร่วมสร้างเส้นทางดิจิตัลไปพร้อมกัน
Whatever IT takes


