อมร�นทรบุคเซ็นเตอร เปดใจ

ใช NetkaQuartz Service Desk คุมคาเกินคาด
“รานนายอินทร” ผูจัดจําหนายหนังสือรายใหญอันดับ
ตนๆ ของประเทศไทย ดวยสโลแกน “รูใจนักอาน บร�การ
ประทับใจ” ดําเนินธุรกิจโดย บร�ษทั อมร�นทร บุค เซ็นเตอร
จํากัด หนึง่ ในเคร�อบร�ษทั อมร�นทรพร�น้ ติง� แอนดพบั ลิชชิง�
จํากัด (มหาชน) ซึง่ ปหนา รานนายอินทรกาํ ลังจะกาวเขาสู
ปที่ 20 นับตั้งแตการเปดสาขาแรกที่ทาพระจันทร

ดวยคุณสมบัติและความสามารถของ NSD ทําใหทีมไอทีของอมรินทร
บุค เซ็นเตอร มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากสามารถแจงปญหางานไดรวดเร็ว
ขึน้ โดยเฉพาะปญหาเดิมทีเ่ กิดซํา้ ๆ และทีส่ าํ คัญคือยูสเซอรมคี วามพึงพอใจมาก
ขึ้น อีกทั้งยังลดการเผชิญหนาระหวางสองฝายไดดวย
“เราไมกงั วลเรือ่ งนโยบายบริษทั ทีไ่ มใหเพิม่ คนไอทีอกี แลว เพราะมี NSD
เปนเครื่องมือชวย ทําใหเจาหนาที่ของเราทํางานไดมากขึ้น ดานการบริหาร
บุคลากรทําไดตรงจุด รูวาแตละคนทํางานอยางไร ซึ่งเราสามารถบอกใหแกไข
เมื่อแกไขแลวผลประโยชนที่กลับคืนมาถึงทีมคือ มีผลงานเพิ่มขึ้น”

โดยชื่อรานมาจากความมุงหวังที่จะเปนศูนยกลาง การกระจายความรู
ความคิด และชวยสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับคนไทยอันเปนรากฐานสําคัญ
ของการพัฒนาคน สังคม ตลอดจนประเทศชาติอยางตอเนื่อง

ประมาณการผลจากการใช NSD ชวยเพิ่มประสิทธิภาพฝายไอที
บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จํากัด
กอนใช เม�อใช NSD
เจาหนาที่ ไอที 1 คนตอจํานวนเคร�องที่ใหบริการ
40-50
100
คะแนนความพึงพอใจของยูสเซอรตอการใหบริการจากไอที 60
75-80
ระยะเวลาในการปดเคสปญหาตอ 1 ปญหาตอวัน
3-15
1-5

นายอินทรกับการเติบโตที่ทาทาย

ในชวง 7 ปที่ผานมารานนายอินทร ไดขยายสาขาจาก 25 เปนเกือบ 200
สาขา นับเปนการเติบโตทีร่ วดเร็วมากสําหรับรานหนังสือ ซึง่ แนนอนวาทุกฝายใน
อมรินทร บุค เซ็นเตอร ตองทํางานอยางหนักหนวง และนอกจากการขยายสาขา
แลวยังมีการขยายผลิตภัณฑเพิม่ ขึน้ ดวย เชน การนําเขาหนังสือจากตางประเทศ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงการขายในรูปแบบ eCommerce และ eBook

โดย 5-6 ปที่แลวอมรินทร บุค เซ็นเตอร ไดอิมพลีเมนตระบบบริหาร
จั ด การงานหลั ง บ า นเพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ให ก ระบวนการทางธุ ร กิ จ ดํ า เนิ น ได
อยางรวดเร็ว แมนยํา บริหารจัดการไดอยางเปนระบบ และเมื่อไมนานมานี้ได
นําระบบ ITIL (IT Infrastructure Library) ซึ่งเปนมาตรฐานการบริหารการให
บริการดานไอทีเขามาใชในองคกร เพื่อจัดระบบระเบียบงานดานไอทีใหได
มาตรฐานสากล

ในสวนกระบวนการเลือกซอฟตแวรนั้น อมรินทร บุค เซ็นเตอร พิจารณา
จากองคประกอบหลายดาน จนในที่สุดเลือกซอฟตแวร NetkaQuartz Service
Desk (NSD) ดวยเหตุผล 3 ประการ คือ 1. NSD มีระบบที่สอดคลองกับ
เฟรมเวิรกของ ITIL อยางสมบูรณ 2. เชื่อมั่นในบริการของผูจําหนายและ
ติดตั้งซอฟตแวร และ 3. งบประมาณไมสูง

ตอบทุกโจทยงานบร�การ

ชือ่ นายอินทร เปนนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ซึง่
มาจากหนังสือชื่อ “นายอินทร ผูปดทองหลังพระ” อันเปนพระราชนิพนธที่
พระองคทา นทรงแปลมาจากหนังสือ “A Man Called Intrepid” ของ Sir William
Stevenson นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน

นิสา นอยอํ่า ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อมรินทร บุค
เซ็นเตอร จํากัด กลาววา แผนสําคัญที่ชวยเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของ
อมรินทร บุค เซ็นเตอรชวงที่ 7 ปผานมาซึ่งเปนชวงที่ทาทายที่สุด คือเมื่อเริ่มมี
การขยายสาขาจํานวนมาก ฝายไอทีก็ตองวางแผนนําเครื่องมือมาใช และตอง
วางแผนดานบุคลากรใหสามารถใหบริการกับยูสเซอรตามสาขาตางๆ ที่เพิ่มขึ้น
ดวย โดยการขยายสาขาในชวงทีผ่ า นมาทําใหยอดขายเพิม่ จากเดิมทีไ่ มถงึ 1,000
ลานบาทเปน 3,000 ลานบาท การเติบโตเชนนี้มีกระบวนการและงานเพิ่มขึ้น
หลายเทาตัว ดังนั้นเราจึงจําเปนตองนําระบบเขามาชวย

ตามคิว เพราะถูกเรียกระหวางทางตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงตัดสินใจนําระบบ
ซอฟตแวรเขามาชวยแกปญหาตางๆ”

นอกจากนีฝ้ า ยไอทียงั สามารถนํารายงานทีไ่ ดจากระบบ NSD มาวางแผน
การเปลีย่ นเครือ่ งคอมพิวเตอรใหมใหกบั ยูสเซอร เพือ่ ลดปญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก
ปญหาเครื่องเกาไดดวย

การใช NetkaQuartz Service Desk ในแผนกอ�น
แผนก
ซอมบํารุง
จัดซื้อ
คลังสินคา

การนําไปใชงาน
การแจงซอมอุปกรณตางๆ เชน แอร, ระบบไฟฟา, ประปา
ใชใน ประสานงานกับสาขารานนายอินทร ในเร�องการสั่งสินคา
การแจงปญหาสินคาไมครบ เปนตน
การฝากรับ-สงหนังสือ และส�อการตลาด, การจองรถ และการ
ขอใชรถจากแผนกอ�น เปนตน

จุดเดน NetkaQuartz Service Desk

NetkaQuartz Service Desk ถูกออกแบบมาใหเปนเสมือนผูชวยคนเกง มากดวย
ประสิทธิภาพ ไดแก
• มี Knowledge Management (KM) ในผลิตภัณฑ จึงชวยใหเจาหนาทีแ่ กไขปญหา
ตามคําแนะนําไดอยางเปนขัน้ ตอน จึงชวยลดเวลาและความเสียหายจากปญหาที่
เกิดขึ้นได (Down Time)
• บริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคา เพราะ เก็บ log การใหบริการ สามารถ
ติดตามงานและแกไขปญหาไดทันทวงที ทําใหธุรกิจไมเกิดความเสียหาย
• ทําทะเบียนทรัพยสนิ ของอุปกรณ และผูถ อื ครอง ควบคุมการใชงานของผูใชงาน
ได
• ไดรับการออกแบบตามกฎเกณฑของ ITIL
• รองรับการแจงงานจากสาขาจํานวนมาก ทัง้ ใน กทม. ปริมณฑล และตางจังหวัด
• ฟเจอรการทํางานและราคา คุมคากวาซอฟตแวรจากตางประเทศ เน�องจากไม
จํากัดจํานวนผูใชงาน

NetkaQuartz ทําไดมากกวางานไอที

นอกเหนือจากการใช NSD ในฝายไอทีแลว อมรินทร บุค เซ็นเตอร ยังนํา
ไปประยุกตใชกับงานดานอื่นๆ ไดแก งานดานจัดซื้อ ดานซอมบํารุง และงาน
ดานคลังสินคา เนื่องจากซอฟตแวรมีฟงกชันที่สามารถปรับใหนําไปใชในงาน
ตางๆ ได ซึ่ง อมรินทร บุค เซ็นเตอร เปนรายแรกที่ใชในฝายอื่น โดยไดรวมมือ
กับเน็ตกาเจาของผลิตภัณฑในการปรับแตงประยุกตใหตรงกับความตองการ
ตางๆ
นิสา เสริมวา การกระจายซอฟตแวร NSD ไปใชงานฝายอื่นๆ นั้น ไมตอง
เสียคาไลเซนสเพิ่มแตอยางใด เพราะเน็ตกามีนโยบายขายโดยไมไดคิดตาม
จํานวนการใชงานตอยูสเซอร ทําใหอมรินทร บุค เซ็นเตอร ไมตอ งเสียงบประมาณ
เพิ่ม แตกลับไดซอฟตแวรดีๆ มาใชงาน ซึ่งนับเปนขอดีอีกประการของ NSD

จาก ITIL สูการอิมพลีเมนตซอฟตแวร Netka

การนํามาตรฐานสากล ITIL เขามาใชในองคกรแหงนี้ ทําใหระบบงาน
ตางๆ มีกระบวนการที่ดีขึ้น มีการแจงเตือน การแกปญหาไดอยางรวดเร็ว และ
ลดเวลาดาวนไทมลง
“เมื่อเราเดินตามเฟรมเวิรกของ ITIL ก็พบวาควรจะตองมี Support
System ที่จะชวยในเรื่องการบริหารจัดการการใหบริการยูสเซอรในองคกร เชน
ระบบรับแจงปญหา แกปญ
 หาระบบคอมพิวเตอร เพือ่ ใหการทํางานเปนไปอยาง
ราบรื่น จากเดิมรับแจงปญหาทางโทรศัพท ซึ่งบางครั้งก็ลืม บางครั้งก็ไมไดทํา

ปลุกกระแส eBook ดวย NAIIN PANN

ปจจุบันรานนายอินทรเปดสาขาเสมือนผาน App Store, Google Paly
และ Windows แลว ลูกคาสามารถซื้อหนังสือผานทางแท็บเล็ตไดหรือสมารต
โฟนได มีหนังสือใหเลือกหลากหลายเสมือนเปนสาขายอยๆ ผาน NAIIN PANN
ซึง่ อมรินทร บุค เซ็นเตอร ใหความสําคัญกับชองทางดังกลาว มีการจัดโปรโมชัน
อยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะชวงปลายปนเี้ พือ่ กระตุน การสัง่ ซือ้ สินคาผานออนไลน
ในชวงเทศกาล ทั้งนี้คาดหวังวา NAIIN PANN จะเปนแหลงชอปปงออนไลนใน
อนาคต
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