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Your Private Data, Your Private Cloud 

ธุรกิจเดินหน้าดว้ยระบบสารสนเทศ ทัว่ทั้งองค์กรมีการท างานผ่านระบบงานและเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกันทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร เอกสารอิเล็กทรอนิกสจ์ านวนมากมีการใชง้านและถูกบนัทึกไวบ้นอุปกรณต่์างๆเป็นจ านวนมาก ก่อใหเ้กิดความ

เส่ียงมากมาย เช่น การสูญหายของขอ้มูลจากอุปกรณ์บนัทึกเสียหายหรือสูญหาย การจดัเก็บขอ้มูลซ ้าซอ้น การแชรเ์อกสารเพ่ือ

ใชง้านร่วมกนัภายในหน่วยงานหรือต่างองคก์ร รวมไปถึงปัญหาคอมพิวเตอรติ์ดไวรสัจากไฟลท่ี์แลกเปล่ียนกนัผ่าน Flash Drive 

หรือ External Hard disk เป็นตน้ 

อีกทั้งความตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว การท างานร่วมกนัทั้งในองคก์รและระหว่างองคก์รตอ้งสามารถท าไดจ้ากทุกท่ี

และทุกเวลา การเขา้ถึงขอ้มูลจึงไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพียงแค่ในเคร่ืองคอมพิวเตอรเ์ท่าน้ัน อุปกรณ์พกพา เช่น สมารท์โฟน แทปเล็ต 

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารท างานไม่หยุดอยู่แค่ในออฟฟิตเท่าน้ัน การจดัการไฟลข์อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพขององคก์ร จึงมีความ

จ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจเดินหนา้อยา่งรวดเร็ว โดยไมข่ึ้ นอยูก่บัเวลา สถานท่ี หรือแมแ้ต่เคร่ืองมือท่ีใช ้ 

Secure Drive ระบบฝากเอกสารอิเล็กทรอนิกสผ่์านเครือข่ายส าหรบัองคก์ร (Private Cloud Storage) เพ่ือการบริหารจดัการ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ี์กระจายอยู่เป็นจ านวนมากในระบบสารสนเทศขององคก์รใหเ้ป็นระบบแบบรวมศูนย ์มีประสิทธิภาพและ

ความปลอดภยัสูง ช่วยลดปัญหาท่ีมกัเกิดขึ้ นในการจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกสข์องผูใ้ชง้านในองคก์ร ดว้ยการออกแบบเพ่ือให้

เหมาะกบัการใชง้านส าหรบัองคก์รโดยเฉพาะ จึงท าใหร้ะบบเป็นมิตรกบัระบบเครือข่ายภายในองคก์ร แต่ยงัคงสามารถเขา้ถึง

ไฟล์ขอ้มูลท่ีจัดเก็บไวไ้ดจ้ากทุกแห่ง ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาไดเ้กือบทุกประเภท จึงท าใหม้ัน่ใจไดว้่า

เอกสาร ขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงเป็นทรพัยสิ์นขององคก์รท่ีประเมินค่าไม่ได ้จะถูกจดัเก็บอย่างปลอดภัย บริหารจดัการได ้และยงัเพ่ิม

ความสะดวกในการเขา้ถึง โดยไม่จ าเป็นตอ้งพกพาอุปกรณเ์พ่ิมเติม ท าใหธุ้รกิจของคุณเดินหน้าต่อไปไดอ้ย่างไม่สะดุด แมจ้ะไม่

อยูใ่นออฟฟิต หรือแมแ้ต่เวลากลางคืน 
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Design for Corporate ระบบออกแบบส าหรบัการใชง้านภายในองคก์รโดยเฉพาะ เพราะการท างานส่วนใหญ่อยู่ภายใน

ออฟฟิต ไฟลข์อ้มูลจึงมีการส่ือสารแลกเปล่ียนอยู่ภายในเครือข่ายขององคก์รเป็นหลกั Secure Drive จึงติดตั้งระบบและจดัเก็บ

ขอ้มูลไวภ้ายในองคก์ร ในลกัษณะ Private Cloud Storage ซ่ึงช่วยขจดัปัญหาการใชง้านระบบแบบ Public Cloud Storage ซ่ึง

จะตอ้งส่งขอ้มลูออกไปภายนอกองคก์รผ่านอินเตอรเ์น็ท ท าใหเ้สียแบนดว์ิธเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัมัน่ใจไดว้า่ขอ้มลูของบริษัท 

จะไมร่ัว่ไหลไปภายนอกองคก์ร และยงัสามารถจดัการไฟลเ์หล่าน้ันต่อได ้แมว้า่จะเกิดการเปล่ียนแปลงพนักงานในองคก์ร 

Simply Management ผูดู้แลระบบสามารถจดัการผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งสะดวกผ่านเว็บบราวเซอร ์โดยสามารถสรา้งบญัชีผูใ้ชไ้ดเ้อง

อย่างอิสระ หรือการท างานร่วมกับระบบบัญชีผู้ใชเ้ดิมท่ีมีอยู่ในองค์กร (LDAP, Active Directory) นอกจากน้ันยังสามารถ

ก าหนดพ้ืนท่ีจดัเก็บใหก้บัผูใ้ชไ้ดไ้มจ่ ากดั และเพ่ิมเติมไดใ้นอนาคตหากขนาดพ้ืนท่ีเดิมไมเ่พียงพอ  

Secure Data เอกสารส าคญัของคุณจะถูกซิงโครไนซจ์ากคอมพิวเตอร ์โดยการเขา้รหสัในการรบัส่งขอ้มูล และจดัเก็บอยูบ่น

ระบบท่ีมีความปลอดภยัสูง มีการสแกนไวรสัก่อนการจดัเก็บ และทนัทีท่ีคุณปรบัปรุงแกไ้ขไฟล ์ระบบก็จะปรบัปรุงไฟลท่ี์จดัเก็บ

อยู่ทันทีเช่นกัน แมว้่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณจะเสียหาย หรืออุปกรณ์เก็บขอ้มูลสูญหาย แต่ไฟล์ส าคัญของคุณจะไม่สูญ

หายไปพรอ้มกบัอุปกรณ ์ 

Access your Files from Everywhere ถึงแมว้่าจะไม่ไดพ้กคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลไวก้ับตัว แต่ก็ยัง

สามารถเขา้ถึงงานของคุณไดจ้ากทุกท่ี ผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆของคุณ เช่น สมารท์โฟน แทปเล็ต หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์บา้นของ

คุณ ท าใหง้านยงัคงเดินหน้าไดอ้ย่างต่อเน่ือง แมคุ้ณก าลงัเดินทาง ทานขา้ว หรือพกัรอ้น โดยสามารถรีวิวไฟลเ์อกสารต่างๆได้

จากอุปกรณพ์กพาโดยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมเพ่ิม หรือหากตอ้งการปรบัปรุงแกไ้ข ก็สามารถดาวน์โหลดมาท าการปรบัปรุงและ

อพัโหลดไปจดัเก็บไดอี้กดว้ย 

Smart Collaboration ไม่จ าเป็นว่าทีมงานจะตอ้งอยู่ร่วมกัน คุณสามารถแชรเ์อกสารร่วมกันภายในทีมงานของคุณ โดย

สามารถก าหนดสิทธ์ิผูท่ี้ไดร้บัแชรใ์หเ้รียกดู แกไ้ข หรือลบไฟลไ์ด ้อีกทั้งยงัสามารถก าหนดพาสเวิรด์ของการแชรไ์ฟลเ์พ่ือเพ่ิม

ความปลอดภัยในการเขา้ถึง และก าหนดวนัหมดอายุของการแชร์ไฟล์ ท าใหเ้อกสารล่าสุดท่ีไดร้่วมกันปรับปรุงอยู่บนไฟล์

เดียวกัน ไม่เกิดความซ ้าซอ้น นอกจากน้ันยังสามารถเรียกไฟล์ท่ีมีการปรับปรุงก่อนหน้ากลับมาใชง้าน ยอ้นหลังไดถึ้ง 6 

เวอรช์นั (Version Control) จึงช่วยท าใหก้ารท างานของทีมมีประสิทธิภาพ และขอ้มูลยงัคงอยู่ภายในหน่วยงาน แมจ้ะมีการ

ปรบัเปล่ียนทีมงานก็ตาม  

Ready for Change เ มื่ อ เ กิ ดค ว าม

เปล่ียนแปลงในองค์กร เช่น มีการเปล่ียน

คอมพิวเตอรใ์หก้บัพนักงาน พนักงานมีการ

โยกยา้ยแผนก หรือพนักงานลาออก คุณก็

สามารถถ่ายโอนไฟลข์อ้มูลไปยงัเคร่ืองใหม่ 

โยกยา้ยสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน ลบช่ือผูใ้ชพ้รอ้ม

ขอ้มูลท่ีจัดเก็บบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้

จากส่วนกลาง ช่วยใหก้ารท างานมีความ

ต่อเน่ือง ไม่สะดุด และช่วยป้องกันการ

รัว่ไหลของขอ้มลูออกไปยงัภายนอก จากอุปกรณท่ี์เลิกใชง้านดว้ย  
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General Functions 

▪ Web Client ติดต่อกบัผูใ้ชผ่้าน Web Browser ท่ีรบัรองความปลอดภยัของขอ้มลู (SSL 

Certificate) และสามารถก าหนดเมนูภาษาองักฤษและภาษาไทยโดยผูใ้ช ้
▪ Desktop Client โปรแกรมส าหรบัเคร่ืองคอมพิวเตอร ์รองรบัระบบปฏิบติัการ 

Windows, Mac, Linux 

▪ Mobile Client โปรแกรมส าหรบัอุปกรณพ์กพา เช่น สมารท์โฟน, แทบเล็ต รองรบั

ระบบปฏิบติัการ iOS, Android, Windows Phone

▪ Network Support เขา้ใชง้านไดจ้ากทุกท่ีผ่านระบบเครือข่าย LAN, WAN, Internet 

▪ Log เก็บประวติัการใชง้าน (Activity log) เช่น การเพ่ิม-ลบไฟลแ์ละโฟลเดอร,์ การแชร์

ไฟล,์ การปรบัปรุงไฟล ์เป็นตน้ 

User Management 

▪ User Authentication สรา้งบญัชีรายช่ือผูใ้ชง้านจากระบบโดยตรง หรือเช่ือมต่อกบั 
LDAP/Active Directory ได ้

▪ User Custom Setting ตั้งค่าภาษาของระบบ เปล่ียนรหสัผ่าน และตั้งค่าอีเมล์
แอดเดรสของตนเอง 

▪ User Group สรา้งกลุ่มผูใ้ชง้านส าหรบัการแชรไ์ฟลเ์ฉพาะกลุ่ม 

▪ Quota Management ก าหนดพ้ืนท่ีจดัเก็บใหก้บัผูใ้ชง้านไดไ้มจ่ ากดัขนาดพ้ืนท่ี 

▪ File Sharing Permission ก าหนดสิทธ์ิการแชรไ์ฟลข์องผูใ้ชง้าน เช่น การแชรไ์ฟล์
แบบสาธารณะ การแชรไ์ฟลเ์ฉพาะกลุ่มผูใ้ชเ้ดียวกนั การแชรไ์ฟลผ่์านลิงคด์าวน์โหลด การ

แชรไ์ฟลท่ี์ส่งต่อจากผูใ้ชอ่ื้น ขนาดไฟลส์ูงสุดท่ีสามารถอพัโหลด เป็นตน้ 

▪ Maximum Devices Limit  ก าหนดจ านวนอุปกรณส์ูงสุดต่อผูใ้ชง้าน 

▪ Secure Web Access ก าหนดใหเ้ขา้ใชง้านเว็บไซต์แบบเขา้รหสัความปลอดภยั 
(https) 

File Management 

▪ File Storage Status แสดงสถานะการใชง้านและพ้ืนท่ีวา่งของพ้ืนท่ีจดัเก็บไฟลบ์น
หนา้จอผูใ้ช ้

▪ File Search คน้หาไฟลใ์นระบบผ่านเว็บ 

▪ File Review รีวิวไฟลเ์อกสารส านักงาน เช่น Word, Excel, PowerPoint, PDF  ไดจ้าก

อุปกรณพ์กพา 
▪ File Version Control ส ารองไฟลท่ี์ท าการปรบัปรุงยอ้นหลงัไดสู้งสุด 6 เวอรช์นัและ

สามารถดูประวติัและเรียกคืนไฟลเ์วอรช์นัท่ีตอ้งการได ้

▪ Deleted File Recovery กูคื้นไฟลท่ี์ผูใ้ชล้บออกจากระบบได ้จากระบบส ารองขอ้มูล 

▪ Restrict File Type ก าหนดชนิดของไฟลท่ี์ไม่อนุญาตใหซิ้งก์ 
▪ WebDAV File Access เขา้ถึงไฟลบ์นระบบแมข่า่ยโดยตรงผ่าน WebDAV Protocol 
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File Synchronization 

▪ Automatic File Synchronize ซิงโครไนซไ์ฟลท์นัทีท่ีท าการเพ่ิม ลบ หรือแกไ้ขไฟลใ์น
โฟลเดอรข์องระบบท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ และปรบัปรุงอตัโนมติัไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอรอ่ื์น

ท่ีแชรไ์ฟลเ์ดียวกนั 

▪ Mobile Synchronization แสดงรายการไฟลท่ี์ซิงโครไนซ ์ เพ่ิม/ลบไฟล ์ และดาวน์
โหลดไฟลม์ายงัอุปกรณพ์กพา 

▪ Data Encryption ความปลอดภยัสูง ดว้ยการเขา้รหสัขอ้มูลในการซิงกไ์ฟลร์ะหว่างระบบ
แมข่า่ยกบัคอมพิวเตอร ์

▪ Bandwidth Control ตั้ งค่ าควบคุมการใช้แบนด์วิ ธ ในการซิงโครไนซ์ระหว่าง

คอมพิวเตอรก์บัระบบแมข่า่ย 

File Sharing 

▪ File Sharing แชรไ์ฟลใ์หก้บัผูใ้ชผ่้านคอมพิวเตอร ์อุปกรณพ์กพา โดยการส่งลิงคข์องไฟล์
ท่ีตอ้งการแชรจ์ากระบบทนัที หรือบนัทึกลิงคเ์พ่ือส่งผ่านอีเมล,์ SMS เป็นตน้ 

▪ Sharing Password ก าหนดรหสัผ่านใหก้บัไฟลท่ี์ท าการแชรผ่์านลิงค์ 
▪ Sharing Permission ก าหนดสิทธ์ิของผูไ้ดร้บัการแชรไ์ฟลใ์นการเรียกดู แกไ้ข ลบไฟล ์

▪ Group Sharing แชรไ์ฟลไ์ดท้ั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

▪ Sharing Notification แจง้เตือนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรท์นัทีเมื่อไดร้บัการแชรไ์ฟล ์

▪ Sharing Expire ก าหนดวนัหมดอายุของการแชรไ์ฟล ์

Online Document 

▪ Online MS Office Editing สามารถ สรา้ง และแกไ้ขไฟลเ์อกสาร Word, Excel และ 

PowerPoint ไดจ้ากหนา้จอไดท้นัที โดยไมต่อ้งติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม 

▪ Secure Watermark แสดงลายน ้าเป็นช่ือผูใ้ชข้ณะ Preview เอกสารส าคญั เพ่ือลด

ความเส่ียงจากการจบัภาพหนา้จอหรือกลอ้งถ่ายภาพ 
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Description Standard Business Enterprise 

Form Factor 1U 1U , 4 Bays 2U , 8 Bays 

Memory 4 GB 8 GB 16 GB 

Capacity 8 TB 16 TB 16 TB 

Usable Capacity 4 TB mirror 12 TB RAID5 12 TB RAID5 

Network 2 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 

LDAP / Active directory integration n/a YES YES 

Sharing expired date n/a YES YES 

Encrypted Storage n/a YES YES 

File Sharing Password Protection n/a YES YES 

File Edit Permission n/a YES YES 

Language TH/EN TH/EN TH/EN 

Client - Operating System Supported Windows XP, 7, 8, 8.1, 2008/2012 Server 

MAC OS X 10.4.1 or later 

Linux 

iOS, Android 

Web Browser Supported Internet Explorer 

Google Chrome 

Safari 

Firefox 

www.infoforum.co.th

Email: Starcat@infoforum.co.th

+668 6341 2790 

• ท าใหก้ารจดัเก็บขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสจ์ากเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์

เคลื่อนท่ีจ านวนมากท่ีกระจายกันอยู่ในองค์กรเป็นเรื่องสะดวกและ

ควบคุมได้

• ช่วยใหก้ารบริหารจดัการไฟล์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมี

ระบบ มปีระสิทธิภาพ และความปลอดภยัสูงสุด

• สามารถลดปัญหาเรื่องความซ ้าซอ้นของขอ้มลู

• เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากการขโมย

ขอ้มลู หรือการสูญหายของอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มลู

• สามารถแกปั้ญหาในการจดัการส ารองและโอนยา้ยขอ้มลูของเจา้หน้าท่ีใน

กรณีท่ีตอ้งท าการเปลี่ยนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์ใชง้าน

• เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในการเขา้ถึงเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสไ์ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้ น

• ช่วยป้องกนัปัญหาไวรสัคอมพิวเตอรท่ี์แพร่ไปสู่คอมพิวเตอรอ์ื่นๆ จากการ

ถ่ายโอนขอ้มลูดว้ยอุปกรณ์เช่น Flash Drive หรือ External Hard Disk

เพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัการขอ้มูลใหก้บัองคก์ร 
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