ถาคุณกําลังจะหาซื้อระบบ PABX ใหม…
สิ่งที่คุณมองหาและแผนงานที่ตองจัดทําคืออะไร ?


ทําอยางไรใหการลงทุนนั้นคุมคาที่สุด ในขณะที่ตองหาระบบที่สนองตอบการทํางานในหลายๆแผนกภายในบริษัทซึ่งมีความ
ตองการในการใชโทรศัพทที่แตกตางกันไป แลวยังตองพยายามใหการลงทุนนั้นอยูในงบประมาณที่ตั้งไว



เตรียมการจัดการในการปรับระบบไปสูเทคโนโลยีใหมไวลวงหนา เชน IP Telephony หรือ Wireless LAN โดยการ
วางแผนที่ดี จะชวยลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งหากไมมีการวางแผนไวกอน แผนก IT อาจจะตองใชเวลามาสะสางงาน
เหลานี้ จนกระทบกระเทือนงานหลักที่ดําเนินการอยู



นําเงื่อนไขทางเทคนิคดาน IT มาใชพิจารณาเลือกระบบ

เราขอแนะนํา 3 ขั้นตอนเพื่อชวยคุณในการตัดสินใจเลือกระบบใหม
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ขั้นตอนที่ 1 – เลือกระบบพื้นฐาน
ลองดูวา ความตองการของคุณจัดอยูในกลุมไหน ?


ถาคุณยังไมพรอมที่จะลงทุน IP Telephony เต็มระบบ คุณควรจะเลือกระบบที่เปนระบบแบบ ‘future proof’ ที่รองรับ
application ลาสุดไดดวย คําวา ‘future proof’ นั้นก็หมายถึง เมื่อคุณจะเพิ่ม IP Phone คุณไมตองทิ้งระบบเดิม แลวซื้อ
ระบบใหม แตยังคงใชระบบเดิม และ CPU เดิม เพียงแตอาจจะเพิ่ม IP license เขาไปเทานั้น ในกรณีนี้คุณควรจะมองหา
โซลูชั่นที่เปน IP-READY TELEPHONY



ในกรณีที่คุณกําลังยาย office และตองซื้อทุกอยางใหมหมด และตองการจะใชกําลังความสามารถของ data network ใหมาก
ขึ้นกวาเดิม อยากจะใหโทรศัพททุกเครื่องเปน IP และระบบ Infrastructure เปนแบบ converged voice and data
โซลูชั่นที่เหมาะสมคือ FULL IP



บริษัทของคุณมีสํานักงานหลายสาขาและใชอุปกรณสื่อสารจากหลายแหลงผลิต คุณตองการบริหารจัดการเปนเครือขายเดียว โดย
ใหมีการจัดการที่งายและประหยัดคาใชจาย ในกรณีนี้ โซลูชั่นของคุณคือ CONSOLIDATION SOLUTION

ทั้งนี้ไมวาคุณจะอยูในกลุมไหน หรือเลือกโซลูชั่นใด ประโยชนที่คุณควรจะไดรับจากระบบที่คุณเลือกก็คือ
ระบบมีความยืดหยุน และสามารถที่จะพัฒนาไปสูเทคโนโลยีใหมได
 มีความแข็งแรงทนทาน ทําใหการลงทุนของคุณเปนการลงทุนที่ดีในระยะยาว
 เปนนวตกรรมใหมลาสุด เปนระบบเปด มี IP เปน core


ขั้นตอนที่ 2 - พิจารณาทางดาน USER CENTRIC OPTION
ถาตองการมากกวานั้น โดยอยากใหระบบ PABX เปนมากกวากลองๆหนึ่งที่ทําใหคุณโทรติดตอกันไดละ? ถาอยากใหการลงทุนมีความ
คุมคามากยิ่งขึ้น เราก็อยากจะแนะนําใหคุณมองหา Option เพิ่มเติม ที่เปรียบเสมือนการติดอาวุธใหพนักงานของคุณสามารถทํางานดวย
ความคลองตัวและสรางสรรคผลงานที่ดีมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยจะขอยกตัวอยางในสวนของ Alcatel-Lucent ซึ่ง
มองเห็นความสําคัญของการออกแบบระบบในแบบที่ให User เปนศูนยกลาง โดยไดมีการศึกษาวิเคราะห Profile หลักๆของ User โดย
แบงไดเปน 5 profiles ดวยกันคือ






Office worker
Executive
Team Worker
On-Site Roamer
Mobile Professional

เมื่อจัดแบง Profile ของ user แลว ก็ไดมีการออกแบบ Options ใหสอดรับกับความตองการของ User ในแตละ profile ซึง่ จะมีการ
กลาวถึงรายละเอียดในสวนนี้เพิ่มเติมในชวงหลัง
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นอกจากนี้ก็ยังมี Option ที่สรางขึ้นมาสําหรับ business model บางประเภทที่เนนการสรางความพึงพอใจใหลูกคา เชน
Greeting Center และ Contact Center
หรือ โซลูชั่นที่ทําใหงานโอเปอเรชั่นของ IS (Information System) มีการจัดการที่สมารทขึ้น เชน ระบบ Management, High
availability และ Security
การมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง, การมีความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา และการมีระบบโอเปอเรชั่นที่สมารท เปนสิ่งที่
ทําใหบริษัทของคุณมีความไดเปรียบในการแขงขันสูง

ขั้นตอนที่ 3 - พิจารณาในเรือ่ งการใหบริการ
การเลือกซื้อระบบจากบริษัทที่มีการใหบริการที่ดี เปนสวนชวยทําใหบริษัทของคุณมีการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีที่ดีในระยะยาว จึง
ควรพิจารณาทั้งในสวนของบริษัทเจาของผลิตภัณฑ รวมถึงบริษัทที่เปน Business partner ของบริษัทนั้นประกอบกัน โดยดูวามี
รายละเอียดในการใหบริการ มีทักษะ หรือประสพการณเปนอยางไร
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ตอไปเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแตละขั้นตอน โดยเริ่มที่ขั้นตอนที่ 1 กอน

ขั้นตอนที่ 1 – เลือกระบบพื้นฐาน
จากตารางรายละเอียด จะทําใหคุณเห็นชัดเจนมากขึ้น และตัดสินใจไดวาควรจะเลือกระบบพื้นฐานแบบไหนจึงจะเหมาะกับบริษัทคุณ
IP Ready Telephony Solution

Full IP Solution

Consolidation Solution

FEATURES

FEATURES

FEATURES

-PABX แบบที่ใชกันอยูทั่วไปทุกวันนี้

IP infrastructure
-มีระบบ data switch ทั้ง LAN และ
Wireless LAN
-10/100/1000 wire speed และ POE1
-Stackable3 หรือ chassis-based4 โซลูชั่น
IP Telephony
-Full IP LAN-based voice system
-ฟงกชันโทรศัพทระดับ Enterprise
-Integrated Voice mail
-เครื่องโทรศัพทแบบ IP
Converged architecture
-ออกแบบโซลูชั่นใหรองรับ converged
(voice/data) network
-Advanced services เชน QOS, security
สําหรับใชใน VoIP
BENEFITS
-งายในการเพิ่มเครือขาย IP
-ยืดหยุนและสามารถขยายได
-ทั้งเครือขายแบบ wired และ
wireless
-จาก access ถึง core switch
-งายในการ integrate กับ โซลูชั่นของ
Vendor รายอื่น (ในการขยาย LAN)
-สามารถเพิ่ม application บนโทรศัพทได
-มี soft phone ซึ่งมีการใชงานที่ยืดหยุน
และราคาไมแพง
- Voice และ data มีระบบ infrastructure
เดียวกัน
-การจัดการระบบงาย
-ลดคาใชจายทางดานโอเปอเรชั่น
-มีระบบ infrastructure ที่มีความ
ปลอดภัยสูง
-high availability คือการมีระบบสํารอง
ในกรณีที่ระบบมีปญหาดวยระบบสํารอง ทํา
ใหการสื่อสารไมหยุดชงัก

-ระบบLAN และ WLAN
-Advanced QoS2 and CAC
(call administration control)
-เปนระบบเดียวกัน (มีหลายสาขา)
-การจัดการเครือขายจากจุดเดียว
-High-availability options per site
-Security options ในทุกระดับ
-Access routing
-ฟงกชันโทรศัพทระดับ Enterprise
-เครื่องโทรศัพทแบบอนาล็อค ดิจิตอล
และ IP phone
-ระบบ Voicemail สวนกลางของเครือขาย

-ฟงกชันโทรศัพทระดับ Enterprise
-Integrated Voice mail
-เครื่องโทรศัพทแบบอนาล็อค
และดิจิตอล

BENEFITS
-ลงทุนไมสูง
-มี application ที่ทันสมัยลาสุด
-Future-proof

BENEFITS
-ทําใหเครือขายเปนเนื้อเดียว
-ทุก user ไดรับบริการเหมือนกัน
-user คุยกันเหมือนนั่งอยูที่เดียวกัน
-สามารถใช application และ
resourcesของระบบรวมกันไดทุกสาขา
-ทําใหธุรกิจมีความปลอดภัยสูงขึ้น
-ลดคาใชจายทางดานโอเปอเรชั่น
-การจัดการระบบทําจากจุดเดียว
-1 maintenance contract5
-ลดคาใชจายทางดานสื่อสาร
-ใชสายนอกจากจุดเดียวในเครือขาย
-ลดคาใชจายระหวางสาขา

________________________________________________________________________________________________
1. POE (Power Over Ethernet) คือ เทคโนโลยีที่ทําใหระบบdata สามารถสงกระแสไฟฟาไปบนสาย LANบน Ethernet network
2. QOS (Quality Of Service) คือระบบการควบคุม bandwidth ในการสงขอมูลเพื่อใหไดคุณภาพที่ตองการ ซึ่งมีความจําเปนสําหรับเครือขายที่มีการสงขอมูลแบบ
real time เชน VoIP, On line game และ IP TV
3. Stackable คือความสามารถในการตอ switch หลายตัวเชื่อมตอกันโดยไมตัองใช สาย LAN แตใช สายที่ทาง product ใหมาเชื่อมดานหลังของ switch เพื่อใหขอมูล
ที่วิ่งระหวาง switch วิ่งไดเร็วขึ้น และไมเปลือง port
4. Chassis-based อุปกรณสวิตชที่มี board, memory, disk drive อยูในโครงหรือกลองเดียวกัน
Proffact Company Limited
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ขั้นตอนที่ 2 - พิจารณา USER CENTRIC OPTIONS
USER CENTRIC OPTIONS: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

On-site
Roamer

Mobile
Professional

Office worker

Executive

Team worker

พนักงานกลุมนี้จะใข
เวลาทํางานอยูกับโตะ
เปนสวนใหญ เชน
พนักงาน admin, บัญชี,
webmaster และอื่นๆ

ผูบริหารระดับสูง จะใช
เวลาอยูในที่ตางๆทั้งใน
และนอก office ใช
โทรศัพทมาก และมี
ความตองการที่จะติดตอ
ทุกๆคนไดตลอดเวลา

ผูจัดการโครงการ คนที่
ทํางานทางดาน hightech, HR straff มีการ
คุยและทํางานรวมกับคน
ในแผนกและตางแผนก
มากที่สุด

นางพยาบาล พนักงาน
รักษาความปลอดภัย
พนักงานบริการ ปกติจะ
ไมอยูที่โตะ และอาจจะ
อยูที่จุดไหนก็ไดใน
อาคาร โทรศัพทมือถือ
เปนอุปกรณหลักในการ
สื่อสารของคนกลุมนี้

พนักงานขาย ที่ปรึกษา
พนักงานเทคนิค สวน
ใหญจะไมอยู office เลย
และตองการวิธีการ
ติดตอที่ดีกับ back
office โทรศัพทมือถือ
เปนอุปกรณหลักในการ
สื่อสารของคนกลุมนี้

FEATURES ที่ตองการ

FEATURES ที่ตองการ

FEATURES ที่ตองการ

FEATURES ที่ตองการ

FEATURES ที่ตองการ

-IP Phone และ เครื่อง
โทรศัพทดิจิตอล
-Soft phone
-Integrated or unified
messaging

UnifiedCommunications

โซลูชั่นสําหรับการทํา
งานรวมกันเปนทีม
-Web-based audio
conferencing
-data sharing
-Instant messaging
-Peer to peer video

-Voice-only wireless
(DECT)
-Converged wireless
(WLAN)

-Cellular extension
-Dual-mode phone

BENEFITS ที่ตองการ

BENEFITS ที่ตองการ

BENEFITS ที่ตองการ

-Soft phone
-Unified messaging7
-Advance routing
-Cellular extension หรือ

dual-mode phone
-Instant messaging8
-Peer to peer video
BENEFITS ที่ตองการ

BENEFITS ที่ตองการ
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-โทรศัพทหลายรุนโดย

-ใชเครื่องเพียงเครื่อง

-ไมตองเสียคาใชจาย

-สามารถทํางานได

-ใชโทรศัพทมือถือใน

มีการเลือกใชตามความ
ตองการแตละคน
-โทรศัพทที่ใชงาน
สะดวกมีแปนตัวอักษร
และหนาจอ
-งายเมื่อเริ่มใชงาน
เชนสามารถทํา label
ดวยตัวเอง
-email,voicemail,
SMS สามารถเรียกดู
ไดจากจุดๆเดียว

เดียวไมวาจะอยูท
 ี่ไหน
-Web-based
application
ซึ่งชวยประหยัดตนทุน
งายในการจัดการ

ในการจัดประชุมภาย
นอก
-ปรับปรุงการทํางาน
เปนทีมใหดีขึ้น
-ลดเวลาในการ
เดินทาง

ตอเนื่อง แมจะไมอยูที่
โตะ
-สามารถใช feature
ของระบบเชน
Manager/assistance,
conference, etc.
-ไมเสียคาใชจาย
โทรศัพทมือถือเมื่อ
โทรติดตอกันเองใน
office

การติดตอสื่อสารทุก
อยาง
-ใชหมายเลขเดียว ใช
mail box เดียว
-สามารถใช software
cellular extension
กับมือถือยี่หอใดก็ได
-ประหยัดคาโทรศัพท
ทางไกล
-Dual mode โดย
การใชงานใน office ใช
VoWLAN และนอก
office ใช GSM

-email,voicemail,
SMS สามารถเรียกดู
ไดจากจุดๆเดียว
-เขาไปใชฟงกชันตางๆ
แมจะไมไดอยูใน
office

_____________________________________________________________________________________
6. Unified communications (UC) คือ ซอฟแวร ที่ชวยลดอุปสรรคในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีและสื่อกลางหลายรูปแบบ และสามารถใชอุปกรณ
ปลายทางไดหลายประเภททําใหทุกคนสามารถติดตอถึงกันไดไมวาจะอยู ทีใ่ ด เมื่อไหรก็ได
7. Unified messaging (UM) คือ คือฟงกชั่นหนึ่งของ Unified communication ที่จัดเตรียมกลองใสขอความไวจุดเดียวโดยสามารถรับขอความไดทุกประเภททั้ง
voice mail, email และ fax โดยการเขาไปดูขอความจาก web interface หรือ โทรศัพทชนิดใดก็ไดดวยฟงกชั่น text to speech ทําใหงายที่จะติดตอกันไดตลอดเวลา
ไมวาจะอยูทไี่ หน
8. Instant Messaging (IM) คือฟงกชั่นหนึ่งของ Unified communication เปนการรับvoice mail, email และ fax ไมวา จะอยูที่ไหนไดทันที โดยใชโทรศัพทชนิดไหน
ก็ได (โทรศัพทบนโตะ, GSM, Soft phone, PDA, PC)
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USER CENTRIC OPTIONS: เพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคา

Greeting Center

Contact Center

FEATURES ที่ตอ
 งการ

FEATURES ที่ตอ
 งการ

-ระบบตอบรับอัตโนมัติ
-ระบบการกระจายสายซึ่งมีระบบคิวและการประกาศในระหวางรคิว
-เครื่องโอเปอเรเตอรแบบมัลติมีเดีย
-เครื่องโอเปอเรเตอร Soft phone
-Always-on PC-based console
-เครื่องโทรศัพทหรือ softphone ที่ใช Video Door Cam

-ระบบการกระจายสายทั้งสําหรับสายเรียกเขาและสายโทรออก
-การควบคุมดูแลพนักงานรับสายโดยดูจาก PC ดวย GUI
(Graphic User Interface)
-การรายงาน traffic (ความหนาแนนในการใชงาน)

BENEFITS ที่ตองการ

BENEFITS ที่ตองการ

-โทรศัพทหลายรุน โดยมีการเลือกใชตามความตองการแตละคน
-โทรศัพทที่ใชงานไดสะดวก มีแปนตัวอักษร และหนาจอ
-งายเมื่อเริ่มใชงาน เชน สามารถทํา label ดวยตัวเอง

-คุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการลูกคา
-สามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
-ใชเวลานอยในการฝกอบรมทักษะพิเศษโดยเรียนรูดวยตนเอง
จากระบบการจัดการที่เปนรูปภาพหรือกราฟค

USER CENTRIC OPTIONS: เพื่อการจัดการที่สมารทขึ้น

ระบบการจัดการ

ระบบสํารอง

ระบบความปลอดภัย

FEATURES ที่ตอ
 งการ

FEATURES ที่ตอ
 งการ

FEATURES ที่ตอ
 งการ

-การจัดการVoice และ Data จากจุดเดียว
-ระบบจัดการ QoS ของเครือขาย
-สามารถดู status เครือขายทุกๆ node
ไดจากรูปบนหนาจอ
-การเขาไปจัดการทําไดโดยผาน web
ดวยปลายนิ้วทั้ง configuration, directory,
accounting, alarms, monitoring,
performance

-การสํารองเครือขายทั้งดาน hardware
และ software
-การสํารอง CPU
-การทํา branch survivability9
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-Passive Communication Server

-Firewall
-Virtual Private network
-เนนความปลอดภัยของเครือขาย ทุก
user ทุก device และทุก port
-attack detection, containment,
isolation
-Auto-sense authentication

BENEFITS ที่ตองการ

BENEFITS ที่ตองการ

BENEFITS ที่ตองการ

-Common fault-management หรือการ
จัดการกับปญหาของระบบ
-จดการกับ user ทั้งหมดจากศูนยกลาง
-จัดการ infrastructure ทั้งแบบ wired
และ wireless จากศูนยกลาง
-การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม user ทําได
งาย
-การจัดการโดยผาน web
-การจัดการแบบ proactive เชนสามารถ
broadcast event โดยอัตโนมัติ

-ระบบที่ทํางานไดอยางตอเนื่องแมจะมี
ปญหาเกิดขึ้น
-ประหยัดตนทุนในการจัดหาอุปกรณเพื่อ
สํารองเครือขายทั้ง main site และ
branches
-ระหวางที่เครือขายหรือ hardware มี
ปญหา โอเปอเรชั่นไมหยุดชงัก
-การกูระบบดวยการทํา back-up ที่ site
ตางๆ

-การเชื่อมตอที่ปลอดภัยสําหรับ remote
site และ home workers
-การปองกันไวรัส, worms, hacker,
intruders
-เปน Hardware-based solutions เพื่อ
ไมใหกระทบตอคุณภาพเสียง
-Contain attacks สําหรับทุก LAN และ
WLAN device
-การจัดการความปลอดภัยจากศูนยกลาง
เพื่อใหการควบคุมการเขาใชเครือขาย
เปนลักษณะ universal และมี
ประสิทธิภาพ

_____________________________________________________________________________________
9. Branch survivability คือ ในกรณีที่มีสํานักงานหลายสาขา เมื่อการเชื่อมตอระหวางสาขามีปญหาและทําให CPU หลักที่สํานักงานใหญไมสามารถควบคุมสาขาได
Branch survivability คือ ความสามารถทําใหการทํางานของระบบที่สาขา เปนปกติและเปนไปอยางตอเนื่อง
10. Passive Communication Server คือ ในกรณีที่มีสํานักงานหลายสาขา เมื่อการเชื่อมตอระหวางสาขามีปญหาและทําให CPU หลักที่สํานักงานใหญไมสามารถ
ควบคุมสาขาได Passive Communication Server คือ Server สํารองที่ถูกติดตั้งไวที่สาขา จะเขามาควบคุมระบบของสาขาแทน
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ขั้นตอนที่ 3 - พิจารณาในเรือ่ งการใหบริการ
บริษัทที่มีโซลูชั่นและการใหบริการที่ดีควรจะมีการศึกษาความตองการของบริษัทคุณอยางเจาะลึกในรายละเอียด นอกจากนําเสนอโซลูชั่น
แลว ยังสามารถที่จะวางกลยุทธในการพัฒนาเครือขายของคุณ เชนชวยออกแบบการใชเทคโนโลยีใหมบนเครือขายเดิม หรือหาวิธีการที่จะ
ทําใหธุรกิจของคุณไดประโยชนสูงสุดจากการลงทุน นอกจากนั้นยังควรมีการใหบริการฝกอบรมทางเทคนิค การบริการหลังการขาย และ
บริการอื่นๆ เชนการออกแบบเครือขาย และ การ audit

ทั้งหมดนี้เปนแนวทางหลักๆ ที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อระบบ PABX เนื่องจากการลงทุนในแตละครั้งมีมูลคาสูง
และเราตองใชระบบเปนเวลานานหลายป การตัดสินใจจึงตองมีหลักเกณฑและขั้นตอนที่ดี เพื่อใหการลงทุนคุมคาที่สุด
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