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    การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีอุปกรณ์ยอดนิยมคือ Smartphone  และ Tablet ซึ่ง
ทุกคนใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เช่น การซือของออนไลน์  ตอบเมล์ หรือ
โซเชียลมีเดียซึ่งทุกอย่างล้วนต้องใช้งานผ่าน Internet ซึ่งเป็นการใช้งานในเรื่อง
ส่วนบุคคลเป็นหลัก  ผู้ใช้งานในองค์กร  หรือบริษัท  จึงหันมาใช้ Smart Devices 

กับระบบที่บริษัทมี ผู้ใช้งานในองค์กร หรือบริษัท จึงหันมาใช้ Smart Devices กับระบบที่บริษัทมีอยู่
แล้ว  ทำให้เกิดความรวดเร็ว  และความคล่องตัวในการทำงานสูง  เพราะสามารถทำงานได้จากทุกที่ 
ทุกเวลา  นอกจากเรื่องงานแล้ว  ยังใช้ในเรื่องส่วนตัวร่วมไปด้วย เป็นการสนองความต้องการทุกฝ่าย
ได้อย่างลงตัว เมื่อมีการใช้งานมากขึน ทำให้เกิดความต้องการดูแลและการควบคุมการใช้งานเพือให้ 
เป็นไปตามกฏ ระเบียบ ของบริษัท และที่สำคัญคือ ความปลอดภัยในการเข้าใช้งานอีกด้วย
 IBM MaaS360 with Watson เป็นสิงที่จะมาตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ 
ว่าจะเป็นการใช้งานข้อมูลของบริษัท  และ ข้อมูลส่วนตัว ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน  ทำให้ผู้ใช้
งานมีอิสระในการทำงาน  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่น  และในปัจจุบันมีเพียง IBM รายเดียวเท่านัน
คือ WATSON 
                         Watson เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เรียกได้ว่าเป็น Cognitive Technology
ที่ถูกพัฒนามาหลายปีสามารถทำความเข้าใจข้อมูล   และต่อยอดในการใช้งานได้อย่างไม่สินสุด  ใน
ปัจจุบันถูกนำมาใช้ในซอฟแวร์ของ  IBM  อย่างแพร่หลาย  ไม่ว่าจะเป็น  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
แพทย์  การซือขายสินค้า การจัดซือจัดจ้าง รวมถึงข้อมูลด้าน Security โดยการเก็บข้อมูลจากทุกสิง 
และทุกแบรนด์  โดยไม่จำกัดว่าเป็นแบรนด์ของคู่แข่งหรือไม่  เพราะ Watson จะเลือกข้อมูลที่ดีที่สุด
จากทัวโลกมาช่วยแก้ปัญหาให้คุณในพริบตา
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สวัสดีคะเพื่อน ๆ .............วันนีมีภาพบรรยากาศงาน
      Grand Opening IBM Spectrum and 
    Business Analytics Excellence Center 
ที่จัดขึนเมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา และผู้ที่มาร่วมงาน
ยังได้เยี่ยมชมบูธสาธิต  ผลิตภัณฑ์รวมทังโซลุชั่นของ 
IBM Spectrum  และ Business Analytics   ซึงได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจาก Business Partnerทุกท่าน 
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ได้รับการจัดอันดับความเป็นเลิศในด้าน: การใช้งานที่เรียบง่าย
การรังสรรค์นวัตกรรม และสุดยอดผู้นำในอุตสาหกรรมเป็นเวลา
ติดต่อกัน  4 ปี  Gartner  ได้ยกให้  PureStorage เป็นสุดยอด
ผู้นำในอุตสาหกรรม ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 ด้วยคุณภาพของการ
ให้บริการลูกค้าชันเลิศ,  นวัตกรรมแฟลชที่ใช้งานง่าย  และการ
ปรับรูปแบบ  โมเดลทางธุรกิจ  ส่งผลให้ Pure ยังคงเป็นผู้นำใน
ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลในปี 2017
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Up to 504 SFF drives or 252 LFF drives per system

Up to 1008 SFF drives or 504 LFF drives per clustered system

IBM 

Up to 504 SFF drives or 252 LFF drives per system

Up to 1008 SFF drives or 504 LFF drives per clustered system

BEST OFFER
ก่อนที�คุณจะตกเป็นเหยื�อมัลแวร์เรียกค่าไถ่รายต่อไป 

ปิดช่องโหว่ ตรวจสอบ ลดความเสี�ยง

ปิดช่องโหว่

ปิดช่องโหว่ ตรวจสอบ ลดความเสี�ยง รองรับ
Windows, Linux , AIX

โปรโมชั�นสาํหรับ Business Partner

Part 
Number Description (Business Partner)

Price THB

D0HSRLL IBM BigFix Patch Client Device License + SW  Subscription 
& Support 12   Months 99.00 

D11U5LL IBM BigFix Patch Managed Virtual Server Lic +  SW S&S 
12 Month

649.00 

หมายเหตุ

1.โปรโมชั �นนี�ใชไ้ดถ้งึวนัที� 20 ธนัวาคม 2560  
2 ราคานี�เป็นราคาของ Business Partner (ราคายงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ�ม)

สอบถามข้อมลูเพิ�มเติมได้ที�ตวัแทนขาย บริษทั คอมพิวเตอรย์เูนี�ยน ของท่าน
หรอืแผนกการตลาด โทร 02-311-6881 ต่อ 7151, 7156 , cu_mkt@cu.co.th


