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ยทไ่มหใีปงว่ชู่สา้ขเบัรนอต 01 ่ีทบับฉน็ปเีนบับฉ SWEN UC        ลเขุสมาวคง่หแนัวน็ปเา่ว้ดไอืถ่ีทนัวน็ปเงึซ ์ตนารกงสนัว อืค็กนัน ้ดไะจารเกาจกอนะารพเ้ดไา่ว็กย

เีทยลเนักนัว 5-3 งอ่ืนเอ่ตวายดุยห้ดไงัยมถแ นอ้รยาลคนักน่ลเำนดาส กู้รา่นราสวา่ขทดเพัอามารเ ีนญัคำสนัอลากศทเงึถะจ่ีทนอ่กะลแ วยีด  ีนนอืดเนใ SWEN UC บั

ะคะนนอ่กนัก

letnI ียลโนโคทเะลแ tluavmmoC ลูมอ้ขม์รอฟตลพแมวรศากะรป tluavmmoC บัรหำส ®panSil

 นคื้กูราก รกค์งอบดัะรลมูอข้งอรำสรากนาด้กลโบดัะรำน้ผู tluavmmoC  ™kcatShsalF บรัหำส ®panSilletnI ยีลโนโคทเะลแ tluavmmoC ลมูอข้มร์อฟตลพแมวรศากะรป

 

ณ์รกปอุะลแลมูอข้บก็เดจัณ์รกปอุ ร์อวเฟร์ซิเมีง่ซึมดิเงดับบแลโซไธีวิกาจบบะรงรุปบรัปอ่พืเ egarotS eruP ะลแ SCU ocsiC ยวด้นาสผมสผทีน่ยุหดยืมาวคมีทีมรรกตวันนป็เงซึ

ดสุทีดีทีนชัลูซโาหะลแบอสดทรากยวด้ นกักาจกยแยาข่อรืคเ

ดานขบรัปถรามาสม่ไทีมดิเงดับบแลมูอข้นกังอป้รากะลแรากดจัรากอมืงอรืคเนทแามะจงซึะามหเทีกอลืเงาทนป็เ kcatShsalF ยวด้ tluavmmoC งอข panSilletnI มวรราก

ชเลมูอข้นาฐงถึมวร  ด้ไญคัำสทีรกค์งอบดัะรนชัคเลิพพอแนนุสบนัสะลแ   LQS tfosorciM ,PAS ,erawMV, elcarO น่

ขงอ้ปกปรากนในอ้ซบัซมาวคดล ตอ็ชป็นแส ้ชใรากะลแาษกัรบ็กเรากงา้รส กามงา่ยอ้ดไนืคู้กรากนอตนัขะลแลูมอ้

นัชคเิลพพอแงอ้ปกปรากงอ้ตีทรก์คงอบักรากดัจถรามาสงัยะลแ ิตัมนโตัอ นวนำจลูมอ้ข้ชใงอ้ตงึซจิกรุธงาทญัคำส

รากนใญัคำสนว่สน็ปเีท ๆนือะลแ ANAH PAS ,egnahcxE ะลแ LQS tfosorciM ,erawMV ,elcarO น่ชเ ้ดไกาม

มาตามา้ขเ  MBI งาทยดโ )remmaY tfosorciM อืรห xobnI elgooG ยา้ลค( มยินยัมส  ดิควนแีม
ลมเีอบอตามนางาลวเยีสเงอ้ต "ปไนิกเะอยเ์ลมเีอ" าหญัป้กแรากงอ้ตอืค นืองา่ยอำทด้ไ่มไนจ์

ีนงัดรากีธิวยว้ด์ลมเีองอขาหญัป้กแมายายพ esreV MBI

กเยอ่ค่มไารเว้ลแ ๆะอยเนค cc ีทนาง์ลมเีอาลวเบัรหำสะามหเ( ้ดไจในส  )กันงอ้ขวยี
นันะณขนใู่ยอมาตดิตจในสีท์ลมเีออ้ขวัหดุมหกัปถรามาสะลแ

ทนสู่คงอข์ลฟไรพโบบะระลแ ์ลมเีองาทานทนสอ้ขวัหนในคงอขงยโมอืชเมาวค นา

เา่ว้ดไะยแกยแถรามาส )scitylana( ลูมอ้ข์หะารคเิวรากนา้ด์รอจเีฟีม ราสกอเง่ส์ลมเีอน็ป
จงัยนัมตคานอนใ( นัน์ลมเีองอขนว่ดง่รเมาวคาดเดาคะลแ ยามหดัน์ลมเีอ   บักงยโมอืชเะ

)กีอปไนึขีด้ดไลูมอ้ขาหน้คะลแ์หะารคเิว้หใยว่ช nostaW MBI

วัห etum ดกถรามาส ดาอะสูด ยา่งนาง้ชใ้หใ ecafretnI resU งุรปบัรป  รากงอ้ต่มไีท์ลมเีออ้ข

อวัตา่วกกาม "นค" งา่วหะรานทนสรากีทปไสกัฟโ ลยีชเซโนา้ด์รอจเีฟีม งดสแบับฉะล่ตแ์ลมเี

อืพเ ๆนัชน็ปเงอรกำค์รอตเลิฟ่สใรากอืรห hcraes tecaf บบแาหนค้บบะร งจะาจเีทล์มเีอาห
ๆยอืรเนึข

งอ่ลคมาวคมิพเ ยา่จ้ชใา่ค งยีสเมาวค าลวเดล ยว่ชะจงึซจิกรุธนินเำด กาจนุทงลรากนทแบอตลผ้หใำทะลแ วัต

นึขมิพเนาฐนืพงา้รสงรคโ
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แนัชคเิลพปอแรากดัจรากิรบ้หใ tluavmmoC งอข panSilletnI ียลโนโคทเ รากดนหำกงึซ kcatShsalF า้คกูล่ก่ ่

้

นักงอ้ปราก นาสผมสผงัย tluavmmoC งอข์รวแ์ตฟอซลูมอ้ข์รชแรากงัทมวร ์วลฟโก์ริวเยดโนืคู้กรากนวบะรกะลแ้
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 6ีทีปน็ปเำนู้ผน่ทแนึข ์ทลอว์มมอค :1 ฟารก

 esirpretnE rentraG ยัจิวนางกาจ

Information Archiving Magic Quadrant 

)6102 NUJ(  ์รอนเท์ราก ามีท
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 รทโ ดักำจ นยีนเูย์รอตเวิพมอค ทัษิรบ ีีท้ดไมิตเมิพเลูมอ้ขมาถบอส : 02 311 6881 # 7151  l  email : cu_mkt@cu.co.th่ ่

28 เมษายน: TmaxSoft Technical Training

IBM Power on Cloud25 เมษายน  วัตดิปเ TENI : 

่

Cr. คุณชลิตพงษ์  แสนสุข  บ.คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด

IBM Verse เว็บอีเมล์แนวใหม่ทีผนวกเอาฟีเจอร์ด้านโซเชียลและการวิเคราะห์ข้อมูลอีเมล์่

เงื�อนไขโปรแกรมการส่งเสริมการขาย
1. เป็นโปรแกรมส่งเสริมการขายสําหรับ Business Partner ในการขายซอฟต์แวร์ License Commvault เท่านั �น (ไม่รวม MA Renewal)
2. สามารถรวมใบสั�งซื �อ ได้ 2 ใบเท่านั �น โดยจํานวนเงินที�เหลือไม่สามารถไปคํานวณรวมกบัใบสั�งซื �ออื�นๆ ได้
3. ระยะเวลาของโปรแกรมตั �งแต่วนัที� 16  มีนาคม – 15 มิถนุายน 2560
4. บริษัทคู่ค้าสามารถติดต่อรับ Starbuck Card ได้ 30 วนัหลงัจากที�บริษัท คอมพวิเตอร์ยเูนี�ยได้วางบิลเรียบร้อยแล้ว
5. หากมีการชําระภาษีมลูค่าเพิ�ม 3% ผู้ รับรางวลัจะเป็นผู้ ชําระภาษี
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์หากเกิดข้อสงสยัใด ๆ ให้ถือเอาการตดัสินใจของบริษัทฯ เป็นที�สิ �นสดุ

ทกุ ๆ ยอดซื�อ 500,000 บาท รับ 
Starbuck Card มลูคา่ 500 บาท 1 ใบ

่


