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      COMPUTER SERVICE   
      
    ซ่อมคอม , ซ่อมคอมพิวเตอร์ , ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ สำนักงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รับติดตั้งระบบเน็ทเวิร์ค บริการรายครั้ง รายเดือนรายปี  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเซอร์เวอร์ให้กับองค์กร พร้อมทั้งระบบ LAN อินเตอร์เน็ต  สำหรับ บริษัท ห้างร้าน โรงงาน หอพัก หน่วยราชการ เป็นการทดแทนการจ้างพนักงานไอทีซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายถึง 50 % พร้อมด้วยการ บริการดูแลเว็ปไซต์ และ ออกแบบพัฒนาเว็ปไซต์  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ให้ระบบงานของท่านพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 
    
  ลูกค้า บ้านพักอาศัย เริ่มต้นที่ 400 - 700 บาท ต่อครั้ง  
    บริษัท สำนักงาน ห้างร้าน โรงงาน ร้านเน็ต หอพัก หน่วยราชการ  
    จำนวนเครื่อง  ค่าบริการ / คร้ง  ค่าบริการรายเดือน  

    1 - 5   2,500   3,000   

    6 - 10   3,000   3,500   

    11 - 15   3,500   4,000   

    16 - 20   4,000   4,500   

    21 - 25   4,500   5,000   

    กลุ่มลูกค้าขนาดกลาง รวม Server 1 เครื่อง  

    26 - 30   5,000   7,500   

    31 - 35   ""   8,500   

    36 - 40   6,000   10,000   

    41 - 50   "   12,000   

    ***  รายเดือนบริการ 1-2 ครั้ง ณ ไซต์งาน พร้อมทั้งระบบ Remote Suport ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์  วางแผนดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง Backup Data และอื่นๆ  

    โปรโมชั่นพิเศษ !!    ทำสัญญา 1 ปี ฟรี 1 เดือน หรือ อัพเด็ทเว็ปไซต์ฟรีพร้อมดูแลตลอดสัญญา   

        

          

       บริการมาตรฐานจากเรา    

          

    

   ติดตั้งและดูแล ระบบ Computer Server , Network Internet รวมทั้ง Windows และ Linux Database    

    

   ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN, Wireless Lan, Hotspot แชร์พรินเตอร์    

    

   ดูแลและอัปเดท โปรแกรม กำจัดไวรัส สปายแวร์ วอร์มพร้อมใช้งานอย่างปกติ    

    

   บริการกู้ข้อมูล สำรองข้อมูล และกู้ระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค    

    

   ดูแลโปรแกรมพื้นฐานให้พร้อมใช้งาน เช่น MS Office (Word, Excel,..) , Photoshop, AutoCAD ฯลฯ    
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   บริการ จำหน่าย ติดตั้ง โปรแกรมด้านบัญชี เช่น Express , CD Organizer, ระบบ Barcod , Post ระบบเช่าซื้อตลอดจน โปรแกรมด้านอื่นๆ    

    

   ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมเฉพาะด้าน หรือการเชื่อมต่อระหว่างสาขา ด้านเครือข่าย หรือระบบบัญชี    

    

   จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ราคาย่อมเยาว์ พร้อมตู้สาขาและกล้องวงจรบิด CCTV    

    

   บริการติดตั้งและเดินสายแลน วางระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ Router ,Swithing,Hub,Modem,Wireless Lan, Hot Spot    

    

   บริการจดโดเมน ออกแบบพัฒนาเว็ปไซต์ ระบบ e-mail และด้านเว็ปไซต์ E-Commerce Online Business    

    

   บริการ บริการจัดทำมัลติมีเดีย พรีเซ็นเตชั่น การนำเสนอรูปแบบสไลน์ วีดีโอ เว็ปไชต์ โลโก้ ภาพเคลื่อนไหว    

          

    

 

 

   พื้นที่ให้บริการ  ( ปล. ให้บริการเฉพาะเขตพื้นที่ รามคำแหง บางกะปิ นวมินทร์ เสรีไทย ลาดพร้าวเฉพาะ บริเวณ จากเดอะมอลบางกะปิถึงโชคชัย 4 )
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   ติดต่อสอบถาม   083 - 792 - 5426  , Mail : postman.thai@gmail.com   

        

      หลายต่อหลายครั้งที่ทางทีมงาน คอมเอ็นไทร์ ได้ออกให้บริการกับลูกค้า สาเหตุหนึ่งของลูกค้าที่ตัดสินใจใช้บริการของเรา
เพราะองค์กรนั้นเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์เยอะแยะ ไปหมด 
ซึ่งนั่นเป็นเพราะการวางระบบมีความสำคัญอย่างมาก หากวางไม่ดีในครั้งแรก ก็จะเกิดปัญหาตามมามากมาย  ดังนั้น
จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ในการ เลือกผู้ ให้บริการ เพราะถ้าตัดสินใจไม่ดีทำให้มีค่าใช้จ่ายอยู่เสมอ เช่น
คุณภาพของการเลือกใช้อุปกรณ์ ของแท้ กับของปลอม แทบจะแยกกันไม่ออก ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการทำงานแน่นอน เช่น
กรณี สาย Cat5 ซึ่งเป็นของเลียนแบบ จะมีความเร็วไม่ถึง 100Mbps และบางทีก็ไม่ถึงครึ่ง แต่สำหรับสายแท้
ความเร็วของสายแลน จะมากกว่า  100Mbps  ตามมาตรฐานของอุปกรณ์ที่กำหนดไว้  รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ
และวิธีการวางระบบแลน ซึ่งก็จะมีผลทุกครั้งที่ใช้งาน อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็มีผลตลอดเวลา และ
ที่สำคัญที่สุดคือ การวิเคราะห์ ออกแบบเครือข่าย ก็มีผลต่อระบบเน็ตเวิร์ก โดยตรง หากออกแบบไม่ดี
ไม่ว่าจะใช้สายที่มีความเร็วมากเท่าไหร่ ก็มีค่าเท่าเดิม
    ขอแนะนำ สาย Cat6  ในขณะที่ เทคโนโลยี ก้าวหน้าไปอย่างมาก หลายองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบเครือข่าย ซึ่งด้านหลัก ๆ คือ
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และ ความเสถียรในการทำงาน โดยในอดีต ต้องบอกว่า สายที่นิยมใช้คือ สาย Cat5e แต่ในขณะนี้ สายแลนที่ มาแรงสุด ๆ ต้องเป็นสาย
Cat6 เพราะ เป็นเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และมีความสามารถ ลดสัญญาณรบกวนได้มากกว่า Cat5e ทั้งสองสาย
มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลที่ 1000 Mbps เท่ากัน แต่ความจริงแล้ว Cat6 จะมี
BANWIDTH  มากกว่า และยัง 
โอนถ่ายข้อมูลได้ดีกว่าในระยะที่ไกล ๆ  เพราะ สายทองแดงใหญ่กว่า และ การตีเกลียวที่มากกว่า ถึ่กว่า ทำให้สามารถลดสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในอนาคต ที่จะถูกออกแบบมารองรับ กับ Cat6 ก็จะมีมากกว่า  และที่สำคัญ  สามารถใช้แทน Cat5e ได้เลย
 
ถ้าท่านต้องการทำระบบที่มีความเร็ว 1 Gb ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะใช้ทั้งสาย cat5e หรือ cat6 แต่ถ้าต้องการ ประสิทธิภาพที่เต็มที่ สามารถปรึกษาเราได้
เป็นกรณีไป
            
  
  
    
  
  
        
      วิธีเลือกว่าจะใช้สายประเภทไหน  1. งบประมาณ  2. จะมีการเปลียนแปลงในอนาคตอันใกล้หรือไม่  3. ควรคำนึงถึงความเร็ว และ ประสิทธิภาพในการ
รับส่งข้อมูล ให้เหมาะกับองค์กร   4. อุปกรณ์อื่น ๆ
ที่เกียวข้อง เช่น Hub Switch
Router
 
5. ความไกลระหว่างสาย
 
6. จำนวนเครื่องที่ใช้งาน
 
7. อื่น ๆ
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สิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการของเรา

สำหรับการวางระบบของเรานั้น จะให้ความสำคัญและเอาใจใส่ในการปฎิบัติงานและไม่เคยทิ้งงาน ดังนั้น ท่านจึงวางใจได้ว่า จะได้รับบริการที่ดีที่สุดดังนี้

1. ระบบ ที่มีความเสถียร

2. สามารถยืดหยุ่นได้

3. ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

4. เนื่องจากระบบแลนต้องอาศัยทักษะความชำนาญในการทำ ซึ่งบุคคลทั่วไปบางครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ เราจึงมีการสนับสนุน ดังนี้

-  ด้านหน้าเว็บ จะมี การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ ลูกค้าที่ดูแลรายเดือนกับเราจะได้รับ username และ password เพื่อลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูล 
และได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

- จะมี Support ช่วงรับประกัน และ การ Remote เพื่อให้บริการด้านการดูแลแก่ลูกค้า

- มีช่าง เข้าไป Support และ ที่สำคัญ ให้คำแนะนำ กับลูกค้า อย่างกระจ่าง

รับวางระบบแลน วางระบบLAN ติดตั้งระบบNetwork วางระบบNetwork ติดตั้งระบบแลน ราคาถูก ด้วยบริการด้วยทีมงานคุณภาพ
เพราะเราเข้าใจว่าปัญหาระบบแลน ส่งผลกระทบ กับงานของท่าน หากวางระบบไม่ดี จะเป็นปัญหาในระยะยาว ดังนั้น หากท่านใช้บริการกับเรา
ท่านจะหมดกังวลกับปัญหาเหล่านี้ บริการของเรามี ดังนี้   
รับวางระบบแลน

- รับออกแบบและเดินสาย LAN
- รับออกแบบและเดินสาย Fiber Optic
- รับตรวจสอบสัญญาณ UTP , Fiber Optic, Wireless
- จำหน่ายและรับจัดหาอุปกรณ์ระบบโครงข่าย
- จำหน่ายและรับจัดหาเครื่องมือวัดในระบบโครงข่าย
- รับ Spicecและทดสอบสาย Fiber Optic
- จำหน่ายและติดตั้งระบบ CCTV
- จำหน่ายและติดตั้งระบบตรวจจับผู้บุกรุกด้วยสาย Fiber Opic
- จำหน่ายและจัดหา อุปกรณ์ Server และ Network ทุกชนิด  -
รับติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กรทั้งระบบสายและไร้สาย(wireless)และให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน
- รับติดตั้งระบบ LAN / WIRELESS / NETWORK ในสำนักงาน บริษัท โรงงาน หรือองค์กรต่างๆ
- รับติดตั้งเซิร์ฟเวอร์(Server ) ไม่ว่าจะเป็น Mail Server DNS Server Proxy Cache server NAT server Web server DHCP Server
- รับติดตั้ง Firewall / Server Security ที่เกียวข้องกับความปลอดภัย
- ขายและรับบริการติดตั้ง Anti Virus สำหรับ Server ทุกค่าย เน้น ที่ การใช้งาน
- ออกแบบ ติดตั้งระบบ NETWORK ตามสภาวะแวดล้อมซึ่งแต่ละ พื้นที่จะไม่เหมือนกัน เช่น บางจุด มีคลื่นรบกวน บางจุด มีสัตว์คอยกัดกินสายแลน
สายนำสัญญาณเสมอ เราก็ สามารถป้องกันได้จากช่างที่มีประสบการณ์ ที่มากกว่า 10 ปี
- ติดตั้งระบบ Wireless LAN (อินเตอร์เน็ตไร้สาย) ไม่ต้องเดิน สาย LAN ซึ่งจะทำให้ไม่มีสายเกะกะ
- ระบบส่งสัญญาณ ระยะทางไกล ระหว่างอาคาร ด้วย wireless
- ติดตั้ง Access Point เพื่อให้แต่ละจุด สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ แม้บางจุดจะอยู่ห่างกันก็ตาม กระจายสัญญาณเพื่อให้สามารถ
รับและกระจายสัญญาณต่อกันไปเรื่อยๆ ตามความต้องการ
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- ติตตั้งระบบ Firewall และ Antivirus แบบเครือข่าย ระบบ Server บริษัท/ โรงงาน
-บริการติดตั้งระบบตเก็บ Log ที่รองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
ใช้ สายไฟเบอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายมาตรฐานของ Link, Amp ของแท้เท่านั้น

 บริการทางด้านอื่นๆ

- บริการ ติดตั้ง Setup Windows Server 2003,2008
- บริการติดตั้ง Setup Unix Server
- บริการติดตั้ง วางระบบ Domain Controller
- บริการติดตั้ง ระบบ Mail Server ในองค์กร
- บริการติดตั้ง ระบบ File Server , DFS , Disk Quota , File Screening
- บริการติดตั้ง ระบบ Antivirus , Firewall เพื่อป้องกัน Virus, Spyware, Hacker และ Cracker
- บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการวางระบบในองค์กร

ขั้นตอนการดำเนินการของเรา

- ก่อนเริ่มงานจะทำการคุยกับลูกค้าว่า ลูกค้าต้องการ วางระบบแบบใด
- ให้คำแนะนำ ปรึกษากับลูกค้า
- ออกแบบระบบเน็ตเวิร์คให้ตามที่ลูกค้าต้องการ  - ดำเนินการ ติดตั้ง  - เสร็จเรียบร้อยตรวจสอบ การใช้จนงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    This entry was posted
in  www.becomz.co
m   
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