
ทำงานได� 
ทุกที่ ทุกเวลา ต�อเนื่องไม�มีสะดุด

เร็วกว�ากับ AIS Office 365



เร็วกว�ากับ Office 365 
จาก AIS

โปรแกรม Office 
ที่ไปกับคุณทุกที่
• แก�ไขและแชร�ไฟล�จากเบราว�เซอร�เมื่อใช� Office Online ใช� Office Mobile 

 บน อ�ปกรณ�เคลื่อนที่ iOS, Android หร�อ Window เพ�่อดูและแก�ไขไฟล�

• เม่ือเลือกใช�บางแผน คุณจะสามารถติดต้ัง Office ลงในพ�ซี/Mac ได�ถึง 5 เคร�อ่ง

 และแท็บเล็ต 5 เคร�่อง (iPad, Windows หร�อ Android) และโอนข�อมูลการ

 ติดตั้งไปยังอ�ปกรณ�เคร�่องใหม�ได�ทุกครั้งที่ต�องการอย�างรวดเร็ว

Sync Email
ได�ตลอดเวลา

• เข�าถึงอีเมล รายชื่อติดต�อ และปฏิทินที่แชร�ได�จากทุกที่ ตอนนี้คุณสามารถ

 ทำงานได�จากทุกที่ทุกเวลา

• Office 365 อนุญาตให�คุณส�งข�อความได�ถึง 150 MB พร�อมกล�องจดหมาย

 ขนาด 50 GB ต�อผู�ใช� 1 คน คุณจะสามารถเก็บข�อความและไฟล�ต�างๆ ได�

 ตามที่ต�องการ

• เชื่อมั่นกับความปลอดภัยระดับองค�กรของ Office 365 ที่ช�วยปกป�องความ

 เป�นส�วนตัวของเนื้อหาของคุณ และเป�นไปตามมาตรฐานอ�ตสาหกรรม

AIS คือผู�ให�บร�การเคร�อข�ายรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่มีระบบเชื่อมต�อโดยตรง
กับศูนย�ข�อมูลของไมโครซอฟท�เพ�่อการให�บร�การคลาวด� ทำให�การใช�งาน Office 365 จาก 
AIS มีประสิทธิภาพมากกว�า และเร็วกว�า 
• มาตรฐานระดับโลกด�านความปลอดภัยและความเป�นส�วนตัวของข�อมูล ท่ียกระดับบร�การคลาวด�ให�คุณ

 ไว�ใจได�ในทุกสถานการณ�

• ม่ันใจได�ในความเสถียรของเคร�อข�าย ด�วยอ�ปกรณ�และการเช่ือมต�อสำรองครบครัน พร�อมระบบเช่ือมต�อ

 โดยตรงกับศูนย�ข�อมูลของไมโครซอฟท�ทั้ง 2 แห�ง คือ สิงคโปร�และฮ�องกง พร�อมด�วย SLA 99.9%

• บร�การหลังการขาย 24 ชั่วโมงด�วยทีมงานมืออาชีพ ให�คุณทำงานได�อย�างมั่นใจ ไร�อ�ปสรรค

• ครั้งแรกที่อำนวยความสะดวกให�ลูกค�าสามารถชำระค�าบร�การ Microsoft cloud service ผ�าน 

 บิลค�าโทรของ AIS



ให�ธุรกิจคุณไปได� ไกลกว�า

ประชุมแบบออนไลน� 
ทำงานร�วมกับทีมได�ง�ายข�้น
• ประชุมและติดต�อกันทางออนไลน�ได�จากทุกที่บนทุกอ�ปกรณ�ได�อย�างง�ายดาย

 และได�ผลดีที่สุด ประหยัดเวลาและค�าใช�จ�ายในการเดินทาง คุณจ�งทำงาน

 ได�มากข�้นและควบคุมโครงการของคุณให�อยู�ในงบประมาณได�

• ว�ดีโอ HD จะนำคุณและคนอื่นๆ มาพบกันในที่เดียวได�สูงถึง 250 คน ซึ่งเป�น

 ว�ธีที่ฉลาดในการแชร�ข�อมูลจากตำแหน�งที่ตั้งต�างๆ เพ�่อให�คุณมุ�งสู�เป�าหมาย

 ได�ทันตามกำหนดการและอยู�ภายในงบประมาณ

Microsoft Team เพ��มพ�้นที่
ทำงานที่เน�นการสนทนา
• ดูเนื้อหาและประวัติแชทได�ทุกเวลาในแชททีมหร�อแชทส�วนบุคคล จัดกำหนดการ

 สำหรับกลุ�มขนาดเล็กหร�อการประชุมทีม โพสต�อีเมลในเธรดเพ�่อให�ทีมมีส�วน

 เกี่ยวข�องอยู�เสมอ ค�นหาทีมสาธารณะเพ�่อทำงานร�วมกันบนโครงการที่แชร�

• รับฟ�เจอร�การทำงานร�วมกับ SharePoint, OneNote และ Planner ในตัว

ทำงานร�วมกันบนไฟล�
ได�จากทุกที่
• OneDrive for Business ทำให�การจัดการและแชร�เอกสารของคุณจากทุกที่ 

 และทำงานร�วมกันแบบเร�ยลไทม� บนอ�ปกรณ�โปรดของคุณกลายเป�นเร�่องง�าย

• ด�วยพ�้นที่จัดเก็บเอกสารส�วนตัวขนาด 1 TB คุณสามารถจัดเก็บไฟล�ของคุณ

 แบบออนไลน�และเข�าถึงเอกสารเหล�านั้นได�ทุกแห�งผ�านทางพ�ซี/Mac หร�อ

 อ�ปกรณ� iOS, Android หร�อ Windows

เพ�่อตอบสนองความต�องการของธุรกิจที่ดำเนินไปอย�างรวดเร็ว โดยพัฒนาให�ใช�งานง�าย 
ยืดหยุ�น และประหยัดต�นทุนทางธุรกิจมากข�้น ซึ่งมาพร�อมเทคโนโลยีคลาวด�ที่น�าเชื่อถือและ
มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุด 

• ลดต�นทุนด�านการแข�งขัน
 เปลี่ยนจากค�าใช�จ�ายในการซื้อซอฟต�แวร�แบบกล�องซึ่งมีราคาสูง เป�นการสมัครใช�บร�การแบบ

 รายเดือน เร��มต�นเพ�ยง 179 บาทต�อเดือน คุณจ�งสามารถควบคุมต�นทุนได�ง�ายข�้น

• ก�าวให�ทันกับเทคโนโลยี
 Office 365 รองรับการอัปเดตเป�นเวอร�ชั่นใหม�ตลอดระยะเวลาการใช�บร�การ โดยไม�มีค�า

 ใช�จ�ายเพ��ม หมดป�ญหาโปรแกรมล�าสมัย

• น�าเชื่อถือและมีความปลอดภัยสูง
 ระบบคลาวด�ของ Office 365 ให�คุณแชร�ข�อมูลร�วมกันในองค�กรได�อย�างง�ายดาย โดยไม�ต�อง

 ห�วงเร�่องของความปลอดภัยของข�อมูล ด�วยระบบป�องกันและเข�ารหัสของไมโครซอฟท�

• Office ทุกที่ ทุกเวลา สำหรับทุกความต�องการของธุรกิจ
 Office 365 บางแผนให�สิทธิ์ติดตั้งใช�งานได�ทั้งบนพ�ซีหร�อแมครวมกันถึง 5 เคร�่อง พร�อมพ�้นที่

 ในการจัดเก็บข�อมูล OneDrive for Business ท่ีมากถึง 1 TBต�อผู�ใช�งาน และอีเมล Exchange 

 online ขนาด 50 GB ต�อหนึ่งผู�ใช�งาน



เลือก Office 365 ที่เหมาะกับคุณ

ราคาต�อผู�ใช�ต�อเดือน (ข�อตกลงแบบรายป�) 78* 310* 370 248 618 1,085

จำนวนผู�ใช�งานสูงสุด                           300 (สำหรับแต�ละแผน)                             ไม�จำกัด

โปรแกรม Office ที่ติดตั้งอย�างเต็มรูปแบบ บน PC หร�อ Mac ไม�เกิน 5 เคร�่อง  
Business ProPlus  ProPlus ProPlus

บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เคร�่องและโทรศัพท�สูงสุด 5 เคร�่องต�อผู�ใช�หนึ่งราย

เข�าถึงแอปพลิเคชัน Office ท่ีติดต้ังอย�างเต็มรูปแบบ บนแท็บเล็ตและโทรศัพท�

การแชร�และการจัดเก็บไฟล�พร�อมที่เก็บข�อมูลขนาด 1 TB ต�อผู�ใช�หนึ่งราย 

(OneDrive for Business)

Office Online ประกอบด�วย Word, Excel และ PowerPoint

เคร�่องมือสำหรับการสร�างรายงานแบบโต�ตอบได� งานนำเสนอ และอื่นๆ 

แบบมืออาชีพ (Sway for Office 365)

ไซต�อินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ พร�อมการตั้งค�าความปลอดภัย

ที่สามารถกำหนดเองได� (SharePoint)

เคร�อข�ายสังคมภายในองค�กรจะช�วยให�พนักงานที่อยู�คนละแผนกและ

ต�างสถานที่สามารถทำงานร�วมกันได� (Yammer)

อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต�อระดับธุรกิจ พร�อมกล�องจดหมาย

ขนาด 50 GB ต�อผู�ใช� (Exchange)

การประชุมแบบออนไลน�, IM, เสียง, ว�ดีโอแบบ HD และการประชุม

ผ�านเว็บแบบไม�จำกัด (Microsoft Team)

การผสานกับ Active Directory

Mobile Device Management (MDM) for Office 365

สนับสนุนการปรับใช�แบบไฮบร�ด

พอร�ทัลว�ดีโอขององค�กร สำหรับอัปโหลด

และแชร�ว�ดีโอขององค�กร

โซลูชันการควบคุมมาตรฐาน เพ�่อสนับสนุนการเก็บถาวร, การตรวจสอบ

และ eDiscovery กล�องจดหมายและการค�นหาไซต�ภายในและความสามารถ

ในการพักตามกฎหมายโดยข�้นอยู�กับชนิดการสมัครใช�งาน

การปกป�องข�อมูล รวมถึงการจัดการสิทธิ์ และการป�องกันการสูญหายของ

ข�อมูลในอีเมล

Enterprise Voice with Skype for Business (on-prem only)

eDiscovery ขั้นสูง และ Advanced Threat Protection ช�วยป�องกัน

ข�อมูลของคุณจากมัลแวร�และไวรัส

เคร�่องมือการว�เคราะห� สำหรับข�อมูลเชิงลึกส�วนตัวและขององค�กรด�วย 

Power BIPower BI และ Microsoft MyAnalytics

Cloud PBX สำหรับการจัดการการโทรด�วยระบบคลาวด� เพ�่อโทรออก 

รับสาย และโอนสายผ�านอ�ปกรณ�หลายชนิด

การประชุม PSTN ทำให�ผู�ที่ได�รับเชิญสามารถเข�าร�วมการประชุม 

Skype for Business โดยการโทรเข�าจากโทรศัพท�ใช�สายหร�อ

โทรศัพท�มือถือได�

Business

Business
Essentials

Business
Premium ProPlus E1 E3 E5
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รายละเอียดเพ��มเติม โทร. AIS Corporate Call Center 1149

* ราคาโปรโมชันนี้สิ�นสุดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563


