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IT SUPPORT SOLUTIONS 

Experienced in IT Network and support solutions...From 

Network Design to Maintenance to Data Recovery… 

We do it all! 

Leave your worries with us.  Call and see how we can help! 

 

 

We provide customized IT Solutions on computer and 

networking systems according to your business 

specialties.  For example Implementation plans, Active 

Directory and Domain Controller, Exchange Server and etc. 

 

We also provide consults and services on Database 

Maintenance on SQL and Oracle including Database 

Installation, Database Monitoring and Maintenance and Backup 

and Recovery. 

 

•  LAN/WAN CONSULTANT, MAINTENANCE AND        

SUPPORT 

•  END POINT SOLUTION 

•  NETWORK SECURITY 

•  HELPDESK TECHNICIAN 

•  ON SITE SUPPORT 

•  HARDWARE/SOFTWARE PROVIDER 

•  DATABASE MAINTENANCE 

 

We have a group of certified IT staff with 

experience.  They have been trained 

continuously to handle the ever changing 

technology.  Our IT Services starts from 

consulting on both hardware and software on 

Client, Server, Network and Security.  The 

scopes include Client & Server Maintenance, 

Antivirus Protections, Server Data Backup, 

Network Design and Network Maintenance & 

Security within (LAN) and outside (WAN) the 

organization 

 



 

Give us a call today. 66 2652 0891-5 

บุคคลากรของเราผ่านการฝึกอบรมให้มีความสามารถเฉพาะทาง และมีใบรับรองของงานในแต่ละ
ส่วนโดยเฉพาะ 
เราบริการให้ค าปรึกษาทางด้าน IT ระบบ Network and Security ตั้งแต่การดูแลรักษาระบบ
เครื่อง Client และ Server, Active Directory, Domain Controller ท้ังในส่วนของ 

Hardware, Software และ Antivirus รวมทั้ง การ Backup ข้อมูลบน Server รวมทั้ง
บริการทางด้านการวางระบบเครือข่าย การดูแลระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายทั้งภายใน  ( LAN) และภายนอก  ( WAN) 

 

นอกจากนี้เรามีบริการดูแล ติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการ  Operating Systems, 

ระบบฐานข้อมูล Database on SQL และ Oracle รวมไปถึง การดูแล Backup และ 
Recovery อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น UPS, Printer, 

Scanner ภายในส านักงานของท่าน 

เป็นระบบที่พัฒนาเพ่ือรองรับฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พนักงาน 

รวมถึงการควบคุมในส่วนต่างๆ ของ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
ในสถานการณ์การแข่งขันทาง ธุรกิจในปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการบริหารบุคลากรอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน 
ผู้บริหารต้องทราบข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และวางแผนการ
บริหารงานบุคคล 

ระบบได้เริ่มพัฒนามากว่า 20 ปี โดยเริ่มพัฒนาขึ้นบน PC-

LAN ประกอบด้วยระบบลูกหนี้ผ่อนช าระและ บัญชีเป็น
หัวใจส าคัญ ลูกค้าให้การตอบรับกับระบบเป็นอย่างดี ซึ่ง ณ 

ปัจจุบันมี จ านวนผู้ใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 50 

บริษัท การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทีมงาน
ได้เพิ่มเติมการท างานขึ้นอีกหลายส่วนจากระบบเดิม เพื่อ
รองรับนโยบายการขาย และกฏหมายในส่วนของการรับรู้
รายได้ให้สมบูรณ์ขึ้น โดยมีเป้าหมายว่า จะพัฒนาโปรแกรม
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมาตรฐานส าหรับประเทศไทย เพื่อให้ทัน
กับ Technology และการขยายตัวของธุรกิจ 

ออกแบบเพื่อช่วยในการดูแล ควบคุม และติดตามสินทรัพย์ 
เช่น อุปกรณ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนท่ีต่างๆ ระบบได้รับการออกแบบให้เก็บข้อมูล
รายละเอียดตามความต้องการท่ีแตกต่างของแต่ละธุรกิจ  


