KSC ต่อยอด NetkaView ผ่านโมบายล์แอพ
ระบบบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร

ความเสถียรของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ถือเป็นหัวใจส�ำคัญส�ำหรับการให้บริการของผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ขณะเดียวกันการมีบริการเสริมต่างๆ เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าก็สำ� คัญ
ไม่แพ้กนั โดยเฉพาะการพัฒนาบริการใหม่เพือ่ รองรับการใช้งานแบบโมบิลติ ี้ ยิง่ สร้างความประทับใจด้าน
บริการมากยิ่งขึ้น
กว่ า 20 ปี แ ห่ ง ความมุ ่ ง มั่ น ให้ บ ริ ก ารอย่ า งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง ของ
บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด ในฐานะผูใ้ ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตครบวงจรทีส่ ามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
องค์กร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ให้บริการทัง้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ
บริการระบบวงจรเช่าที่มีความเสถียรสูงในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ไม่เพียงเท่านั้น เคเอสซียังพัฒนาต่อยอดบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
รองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เคเอสซี ร่วมกับ
บริ ษั ท เน็ ต ก้ า ซิ ส เต็ ม จ� ำ กั ด พั ฒ นาและส่ ง มอบบริ ก ารใหม่ ๆ
โดยเฉพาะโมบายล์แอพพลิเคชั่น เพื่อสร้างความสะดวกให้กับลูกค้า
องค์กรของเคเอสซี
คุณประพนธ์ พงษ์ประพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด
เปิ ด เผยว่ า ปั จ จุ บั น เคเอสซี ไ ด้ ป รั บ ต� ำ แหน่ ง ทางการตลาดใหม่
เพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารครบวงจร หรือไอซีทโี ซลูชนั่ ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพ
ของบริการ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้าระดับชั้นน�ำของโลก
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านบริการให้กับลูกค้า
องค์กรธุรกิจเป็นหลัก
เพราะนอกจากบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว เคเอสซียังมี
โซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น บริการ Cloud
Computing ทั้งทางด้าน Infrastructure, Application, Security
และ Content เพื่อให้บริการกับลูกค้า อาทิ กลุ่มโรงแรม ธุรกิจค้าปลีก
นิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีระบบส�ำรองการใช้งานในกรณีที่
ระบบหลักมีปัญหา เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจไม่ให้สะดุดลง รวมถึง
ระบบความปลอดภัย เป็นต้น และยังสร้างความมั่นใจในบริการ
ด้วยการรับประกันคุณภาพของเครือข่ายและการบริการของเคเอสซี
หรือ Service Level Agreement (SLA)

เตรียมลงทุน 50 ล้านบาท เสริมศักยภาพ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต

“ด้วยจุดเด่นด้านคุณภาพและความหลากหลายของบริการ
ส่งผลให้วนั นีเ้ คเอสซีเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง มีฐานลูกค้าองค์กรไม่ตำ�่ กว่า
2,000 ราย และมีรายได้เติบโตอยู่ราว 10% ต่อปี สูงกว่าการเติบโต
ของตลาดผู้ใช้งานทั่วไป” คุณประพนธ์ กล่าว
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ส�าหรับแผนงานในปีนี้ เคเอสซี เตรียมลงทุนประมาณ 30-50 ล้านบาท
เพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กหลัก
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และดาต้าเซ็นเตอร์ ท�าให้บริการของเคเอสซีได้รับการ
ยอมรับ เชื่อมั่นจากลูกค้า

“Internet KSC” Mobile App ตอบโจทย์ประสิทธิภาพ
เน็ตองค์กร

ไม่เพียงแค่การเพิ่มความแข็งแกร่งด้านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เคเอสซี
ยังพัฒนาบริการเสริมใหม่ๆ ส�าหรับลูกค้าองค์กร ล่าสุด เปิดตัวแอพพลิเคชัน
“Internet KSC” ส�าหรับลูกค้าองค์กรที่ใช้อินเทอร์เน็ตประเภท Leased Line
สามารถอั พ เดตข่ า วสารเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และบริ ก ารต่ า งๆ ของเคเอสซี
ที่ ม าพร้ อ มคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ MRTG (Multi Router Traffic Grapher)
อ� า นวยความสะดวกให้ ลู ก ค้ า ตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณการใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่าน iPhone และ iPad
โดยจะแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ สามารถเลือกดูได้ทั้งกราฟแสดงข้อมูล
การใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ, การใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ
และการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบรวมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
คุณประพนธ์ กล่าวอีกว่า จากการส�ารวจแนวโน้มพฤติกรรมและรูปแบบ
การใช้งานลูกค้า ปัจจุบันมีการน�าโซเซียลมีเดียมาประยุกต์ใช้ให้ธุรกิจก้าวทัน
ความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตมีปริมาณการใช้งานสูงมากขึ้น
ในขณะเดี ย วกั น การเติ บ โตของอุ ป กรณ์ พ กพาสมาร์ ท โฟนและแท็ บ เล็ ต
ของพนั ก งานในองค์ ก รมี จ� า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง นั้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า เคเอสซีจงึ ได้รว่ มกับบริษทั เน็ตก้า ซิสเต็ม จ�ากัด
พัฒนาบริการเสริม เพือ่ บริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร NetkaView
Network Manager Mobile App ส�าหรับกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนบนระบบ
ปฏิบัติการ iOS และจะเปิดให้บริการส�าหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
และ Windows for Mobile ในเร็วๆ นี้

“ที่ผ่านมา เคเอสซี ใช้ NetkaView Network Manager (NNM) ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอยูแ่ ล้ว จึงต่อยอดพัฒนาบริการใหม่ให้
ใช้บริการง่ายๆ บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร ตรวจสอบปริมาณข้อมูลการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต ปริมาณการดาวน์โหลด การใช้โซเซียลมีเดียของพนักงาน
องค์กร เพื่อน�ามาประมวลหรือใช้วางแผนการ
ลงทุนในระยะยาวได้” ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจและการตลาดของเคเอสซี กล่าวย�้า
นอกจากนี้ Internet KSC Application
ยั ง เป น อี ก หนึ่ ง ช อ งทางสํ า หรั บ ส ง ข า วสาร
ความเคลื่อนไหวติดตอกับลูกคา เพื่อสราง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุมลูกคาของเคเอสซี
ไดดว ย โดยลูกคาองค์กรของเคเอสซีสามารถ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ผานเว็บไซต์ ที่
https://itunes.apple.com/cn/app/internet-ksc/
id807361268?l=en&mt=8 หรือที่ App Store
โดยคนหาคําวา “Internet KSC”
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