สำน ักงำนใหญ่:

ิ ค้ำ:
ฝ่ำยบริกำรและคล ังสน

อาคารสหยูเนีย
่ น เลขที่ 1828 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2311-6881 แฟกซ ์ : 0-2311-6889
ด ้วยพืน
้ ทีบ
่ ริการ 3 ไร่ ตัง้ อยูท
่ ี่ เลขที่ 142/2 ถนนลาดพร ้าว ซอยจันทิมา 80
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-0505 แฟกซ ์ : 0-2530-2940

ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษทั :
2525
2526
2536
2539
2539
2541
2542
2544
2545
2545
2550
2550
2550
2550
2551
2553
2553

ก่อตัง้ บริษัท คอมพิวเตอร์ยเู นีย
่ น จากัด ด ้วยทุนจดทะเบียน 10 ล ้านบาท
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จากัด ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่าย
เครือ
่ ง Presonal Computer
ี าร์ (ประเทศไทย) จากัด ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่าย
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท เอ็นซอ
อุปกรณ์ธนาคาร (ATM)
เพิม
่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 60 ล ้านบาท
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท อินเทล ไมโครอิเลคโทรนิคส ์ (ประเทศไทย) จากัด
ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ Network
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จากัด ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่าย
AIX Server และ Storage Server
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จากัด ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่าย IBM Software
ั่ การบริหารจัดการเอกสารแนวใหม่ และการบริหารระบบติดตามงาน
ได ้จัดตัง้ ทีมงานพัฒนาโซลูชน
ื่ forNotes.doc และ forNotes.Workflow
ภายใต ้ชอ
ได ้รับการแต่งตัง้ ให ้เป็ นผู ้จัดจาหน่าย อุปกรณ์ Network ยีห
่ ้อ PCI ของประเทศญีป
่ น
ุ่
ี าร์ (ประเทศไทย) จากัด ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่าย
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท เอ็นซอ
อุปกรณ์ธนาคาร (ChequeMark)
เพิม
่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 100 ล ้านบาท
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท อินโฟร์พรินท์ จากัด ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่าย IBM Printer
ได ้รับการแต่งตัง้ ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่าย Acronis Softwear
ได ้พัฒนามุง่ เน ้นด ้าน Physical Security System
ิ โก ้ ซส
ิ เต็ม เป็ น Select Certified Partner
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท ซส
ั ซุง ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่าย Samsung E-Board
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท ซม
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท Microsoft ให ้เป็ น Gold Certified Partner

Who we are
2554
2555
2555
2555
2556

ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท
ได ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัท

CommVault ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่ายในไทย
Microsoft ให ้เป็ น Gold Server Platform Partner
Huawei ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่ายในไทย
Apple ให ้เป็ น Apple authorized Corporate Reseller
NCR (ประเทศไทย) จากัด ให ้เป็ นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ธนาคาร

ปั จจุบนั เป็ นตัวแทนจาหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีส่ ารสนเทศครบวงจร อาทิ
















ิ ค ้า Hardware ของ IBM เชน
่ xSeries, pSeries, Storage,
ได ้รับการแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสน
Magntic Strip, Passbook Printer, ATM (CD) และ CDM (Cash Deposit Machine) เป็ นต ้น
ิ ค ้า Software ของ IBM เชน
่ Tivoli, Web sphere,
ได ้รับการแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสน
Lotus Note และ DB2
ิ ค ้าของ Hitachi ได ้แก่ Auto Update Passbook Printer
เป็ นผู ้จัดจาหน่ายสน
ิ ค ้าของ Ronsycs ได ้แก่ Magnetic Stripe, Pin Pad
เป็ นผู ้จัดจาหน่ายสน
ิ ค ้าของ Lenovo ได ้แก่ PC, Notebook, Think Pad, Server
เป็ นผู ้จัดจาหน่ายสน
ิ ค ้าของ De La Rue เชน
่ เครือ
เป็ นผู ้จัดจาหน่ายสน
่ งรับฝากเงินหน ้าเคาเตอร์ TCR
ิ ค ้าของ Acronis ซงึ่ เป็ น Software Backup จากสหรัฐอเมริกา
เป็ นผู ้จัดจาหน่ายสน
ิ ค ้าของ HP ได ้แก่ PC, Notebook, Laser Printer, Laser Jet ทุกรุน
เป็ นผู ้จัดจาหน่ายสน
่
ิ
เป็ นผู ้จัดจาหน่ายสนค ้าของ Epson ได ้แก่ Dot Matrix Printer รุน
่ ต่างๆ
เป็ นผู ้จัดจาหน่าย PC, Notebook ของ Dell และ Acer
เป็ นผู ้จัดจาหน่าย LCD Display และ Laser Printer ของ Sumsung
่ มแซม และบารุงรักษา Hardware และ Software Computer
เป็ นผู ้ให ้บริการติดตัง้ ดูแล ซอ
และระบบเน็ ตเวิรค
์ พร ้อมอุปกรณ์ตอ
่ พ่วง รวมทัง้ รับออกแบบและพัฒนาระบบ
เป็ นผู ้จัดจาหน่าย บริการและติดตัง้ ระบบกล ้องวงจรปิ ด (CCTV)
เป็ นผู ้ให ้บริการกู ้ข ้อมูลทีส
่ ญ
ู หาย ในนาม I-CU Data Recovery
่ ATM, Cheque Ststem
เป็ นตัวแทนจาหน่ายของ NCR ได ้แก่อป
ุ กรณ์ธนาคาร เชน

Who we are
บริษัท คอมพิวเตอร์ยเู นีย
่ น จากัด เป็ นบริษัทในกลุม
่ สหยูเนีย
่ น ถือกาเนิดจากความชอบ ผนวกกับ
ความคิดริเริม
่ ของ คุณดาหริ ดารกานนท์ ทีเ่ ล็งเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีค
่ อมพิวเตอร์ จึงจัดตัง้ บริษัท
้
ขึน
้ เพือ
่ ตอบสนองความต ้องการใชงานภายในองค์
กร พร ้อมทัง้ จัดจาหน่ายและให ้บริการต่อองค์กรต่างๆ ภาย
นอกด ้วย นับเป็ นบริษัททีด
่ าเนินธุรกิจนีเ้ ป็ นรุน
่ แรกๆ ของยุคทีเ่ ริม
่ มีคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลในประเทศไทย
และเติบโตมาจนเป็ นบริษัททีใ่ ห ้บริการสารสนเทศครบวงจรในปั จจุบน
ั
พ.ศ. 2525 บริษัทฯ เริม
่ ก่อตัง้ ด ้วยทุนจะเบียน 10 ล ้านบาท ปั จจุบน
ั มีทน
ุ จดทะเบียน 100 ล ้านบาท
ตลอดระยะเวลาทีผ
่ า่ นมา บริษัทได ้สงั่ สมประสบการณ์ด ้านการขาย และให ้บริการลูกค ้าจนทาให ้ประสบความ
สาเร็จด ้วยยอดขายมากกว่าปี ละ 3,000 ล ้านบาท ปั จจุบน
ั ได ้รับความไว ้วางใจจากองค์กรใหญ่ๆ กว่า 500
้ การของเรามาจนถึงปั จจุบัน
องค์กร ทีใ่ ชบริ
ิ ค ้าทีค
จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 34 ปี ทาให ้เรามั่นใจว่า เรามีความพร ้อมในทุกๆ ด ้าน ทัง้ สน
่ รบ
ถ ้วนหลากหลาย มีคณ
ุ ภาพสูง พร ้อมทีมงานคุณภาพ ทีพ
่ ร ้อมจะให ้บริการท่านอย่างครบวงจร โดยท่านจะได ้รับ
การบริการทีร่ วดเร็ว และทั่วถึงในทุกพืน
้ ทีท
่ ั่วประเทศ จากศูนย์บริการ 32 แห่งทั่วประเทศของเราเพือ
่ ให ้ท่าน
เกิดความพอใจสูงสุดบนพืน
้ ฐานของจริยธรรม ของกลุม
่ สหยูเนีย
่ น คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
นอกจากนัน
้ บริษัทฯ ยังได ้พัฒนาและฝึ กอบรมพนักงานกว่า 400 คน เพือ
่ ให ้ทันต่อนวัตกรรม และ
ิ ธิภาพในการบริการอย่างต่อเนือ
เทคโนโลยีใ่ หม่ๆ พร ้อมทัง้ รักษาคุณภาพ และประสท
่ ง เพือ
่ ตอบสนองทุกความ
ต ้องการของลูกค ้าสอดรับกับคาขวัญของบริษัททีว่ า่ “ ทางเลือกอันดับหนึง่ ในใจคุณ”

Our Products
Total IT Solution Provider

บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจสารสนเทศครบวงจร ซึง่ แบ่งการบริการออกเป็ นกลุ่มดังนี้
1. Hardware Distribution.
ิ ค ้า Hardware ซงึ่ ให ้บริการขายสง่ สน
ิ ค ้ากลุม
แผนก STG ตัวแทนจาหน่ายสน
่ pSeries
และ Storage ของไอบีเอ็ม

2. Software Distribution.
ิ ค ้า Software ซงึ่ ให ้บริการขายสง่ สน
ิ ค ้ากลุม
แผนก Software ตัวแทนจาหน่ายสน
่ Software
ของไอบีเอ็ม

3. System Integration.
ิ ค ้าสารสนเทศ บริการออกแบบ ติดตัง้ และบารุงรักษาครบวงจร
ให ้บริการและจัดจาหน่ายสน

4. Maintenance Service.
่ มเครือ
บริการดูแล บารุงรักษา ซอ
่ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ
่ พ่วง งานบริการหลังการขาย
่
ของบริษัทฯ บริการ Outsourcing IT ให ้บริการเครือ
่ งเชา และติดตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์
มีศน
ู ย์บริการอยู่ 32 แห่ง ทั่วประเทศ

5. I-CU Data Recovery Center.
ี ู ให ้บริการกู ้ข ้อมูลทุกประเภท เชน
่ Harddisk, Flashdrive,
ศูนย์กู ้ข ้อมูลไอซย
Memory Card ของกล ้อง เป็ นต ้น ในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารปลอดฝุ่ น (Clean room) ทีไ่ ด ้มาตรฐาน

Our Products
Software Team
บริษัทฯ ได ้มีการจัดตัง้ ทีมซอฟท์แวร์ เพือ
่ รองรับ
ความต ้องการทางด ้าน IT ของลูกค ้าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ แรกเริม
่
บริษัทฯ ได ้รับความไว ้วางใจจากบริษัท ไอบีเอ็ม ในการ
แต่งตัง้ ให ้เป็ นผู ้แทนจาหน่าย IBM Software ในปี พ.ศ.
2542 เพือ
่ ความเป็ นหนึง่ ในด ้านการเป็ นทีป
่ รึกษาและผู ้
ี่ วชาญในสน
ิ ค ้าซอฟท์แวร์ ไอบีเอ็ม บริษัทฯ จึงได ้สง่
เชย
บุคลากรเพือ
่ พัฒนาความรู ้ด ้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ี่ วชาญใน
จนได ้รับ IBM Certification รับรองความเชย
ผลิตภัณฑ์
ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได ้รับความไว ้วางใจ
ื่ เสย
ี งในการผลิตซอฟท์แวร์
จากบริษัท Acronis ทีม
่ ช
ี อ
่
สารองข ้อมูล เชน Acronis True Image, Snap Deploy, Disk Director แต่งตัง้ ให ้เป็ นผู ้แทนจาหน่ายเพียง
ผู ้เดียวในประเทศไทย
การประสบความสาเร็จของคูค
่ ้า ถือเป็ นหัวใจสาคัญ เราจึงมีการจัดฝึ กอบรมให ้กับคูค
่ ้า ควบคูก
่ บ
ั การ
จัดกิจกรรมการตลาดเพือ
่ สง่ เสริมความสาเร็จ และด ้วยความมุง่ มั่นทีเ่ รามีบริษัทคูค
่ ้ากว่า 30 บริษัท

 DB2 Information

:

ซอฟท์แวร์กลุม
่ บริหารจัดการข ้อมูลสารสนเทศ

 Tivoli Softwar

:

ซอฟท์แวร์กลุม
่ จัดการ อินฟราสตรักเจอร์
(System Management)

 Lotus Software

:

ซอฟท์แวร์กลุม
่ ประสานการทางาน (Collaboration)

 Web Sphere Software

:

ั่ เซริ ฟ
ซอฟท์แวร์กลุม
่ แอพพลิเคชน
์ เวอร์
(Integration and Applicatio Infrastructure)

 Rational Software

:

ั่
ซอฟท์แวร์กลุม
่ ออกแบบพัฒนาแอพพลิเคชน
(Software and System Development)

Management Software

Our Products
Hardware Distribution
แผนก System & Technology Group หรือ STG จาหน่าย Hardware ของไอบีเอ็ม และเป็ นคูค
่ ้า
่
ื
่
ี
กับบริษัท ไอบีเอ็ม (IBM Business Partner) ทีไ่ ด ้ชอว่าเป็ นผู ้เชยวชาญในผลิตภัณฑ์ IBM System p และ
IBM System Storage เน ้นนโยบายในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงแบบครบวงจร โดยทีมงานทีไ่ ด ้
รับการฝึ กอบรมให ้มีความพร ้อมในการให ้บริการ โดยได ้รับ Certificate เป็ นจานวนถึง 45 ใบ จาก IBM ซงึ่
เป็ นหลักประกันในเรือ
่ งคุณภาพของทีมงาน ทีจ
่ ะคอยให ้คาแนะนาแก่ลก
ู ค ้า ตลอดจนถึงการให ้คาปรึกษาใน
การวางระบบคอมพิวเตอร์ การทดสอบระบบ การติดตัง้ ระบบ รวมไปถึงการจัดฝึ กอบรมให ้แก่ลก
ู ค ้าทัง้ ในและ
่
ึ
นอกสถานที่ ซงในปั จจุบันยังได ้รับการแต่งตัง้ จาก IBM
ให ้เป็ นศูนย์ฝึกอบรม IBM Authorized Education Center

นอกจากนีบ
้ ริษัทยังได ้จัดให ้มีศน
ู ย์สาธิตผลิตภัณฑ์
(Innovation Center) ซงึ่ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ IBM System
และ IBM Storage ทุกชนิดมาแสดงเพือ
่ ให ้ลูกค ้าได ้มีโอกาส
ั ผัสและชมประสท
ิ ธิภาพการทางานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
สม
ิ ธิภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดไปจนถึง
และบริการทดสอบประสท
การทดสอบ Application ต่างๆ

Our Products
System Integration
ิ ค ้าสารสนเทศ บริการออกแบบติดตัง้ ระบบ และบารุง
ให ้บริการด ้านระบบสารสนเทศ จัดจาหน่ายสน
ิ ค ้าสารสนเทศ
รักษาแบบครบวงจร รวมถึงการพัฒนาระบบตามความต ้องการของลูกค ้า โดยจัดจาหน่ายสน
ิ ค ้าสาหรับธุรกิจธนาคาร
ทั่วไป และสน

สินค้าสารสนเทศทัว่ ไป ได ้แก่
1.
2.
3.
4.

IBM -

ิ ค ้าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ
สน
่ พ่วงทุกชนิดรวมถึงคอมพิวเตอร์ Notebook และคอมพิวเตอร์
สาหรับทาเป็ นเซริ ฟ
์ เวอร์ ยีห
่ ้อ LENOVO, HP, DELL, ACER, IBM และอืน
่ ๆ
่ Router
อุปกรณ์เครือข่าย เชน
่ EPSON, HP, IBM, CANON,
เครือ
่ งพิมพ์ทก
ุ ชนิด เชน
FUJITSU, LEXMARK, SAMSUNG Etc.
ิ ธิ์
ซอฟท์แวร์ลข
ิ สท

Lotus Notes
DB2 Database
Rational
WebSphere

Microsoft

-

MS office

-

Ms window operating system
(xp, vista, 2003, 2008)
MS SQL Server

-

Oracle Database
Adobe – Photoshop
Symantec
Bitdcfender
Mc A fee
ETC.

งานพัฒนาระบบ
ี่ วชาญ
คอมพิวเตอร์ยเู นีย
่ นมีวศ
ิ วกรทีเ่ ชย
มีประสบการณ์สงู พร ้อมให ้คาปรึกษาในการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศกว่า 20 คน ให ้ตรงกับความ
้
ต ้องการในการใชงานของลู
กค ้าแต่ละองค์กร ซงึ่ เราสามารถ
พัฒนาได ้ทัง้ Window Application และ Web Application

Our Products
Banking Products
ิ ค ้าของไอบีเอ็มแล ้ว บริษัทฯ ยังได ้จาหน่าย และพัฒนา
นอกจากการเป็ นผู ้แทนจาหน่ายสน
ซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศสาหรับธนาคาร

Cheque Systems
 NCR iTran Series Cheque Imaging Transport
 Canon CR Series Cheque Reader
 NCR ChequeMark
Banking and ATM Software
 NCR APTRA Software
Passbook Printer
 HP Q-80
 EPSON
Security Products
 RONSYC
Magnetic Strip Writer/Reader
Pinpad Device



CCTV Samsung, Axis

Branch Transformation
 NCR ATM
 NCR Teller Cash Recycler
 NCR APTRA Cash Connect
 Digtal signage software and information
management

Our Products
่ ลาด
ในปั จจุบน
ั และอนาคต เทคโนโลยีความปลอดภัยของข ้อมูลสารสนเทศใหม่ๆ ได ้ทยอยออกสูต
อย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ตอบรับกับภัยอินเตอร์เน็ ตและเทคนิคการโจมตีของแฮกเกอร์แบบใหม่ ทาให ้ผู ้บริหาร
ึ ษาวิเคราะห์ และเลือกใชเทคโนโลยี
้
ระบบรักษาความปลอดภัย ต ้องทาการศก
ทม
ี่ ค
ี วามเหมาะสมกับระบบ
สารสนเทศให ้ตรงกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เพือ
่ ป้ องกันระบบให ้มีความมั่นคงปลอดภัยจาก
อาชญากรคอมพิวเตอร์ และ MalWare (Malicious Software) ต่างๆ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เป็ นทวีคณ
ู ในชว่ งสองสามปี
ทีผ
่ า่ นมา และมีแนวโน ้มทีจ
่ ะเพิม
่ ขึน
้ อีกในปี ตอ
่ ๆ ไป ดังนัน
้ ผู ้บริหารระดับสูงตลอดจนผู ้บริหารระดับสารสนเทศ
ึ ษาและทาความเข ้าใจกับเทคโนโลยีการป้ องกัน
ขององค์กร ไม่วา่ จะเป็ น CIO หรือ IT Manager จะทาการศก
ิ ใจในการจัดซอ
ื้ เทคโนโลยีดังกล่าว ให ้เกิด
ความปลอดภัยของข ้อมูลใหม่ๆ เพือ
่ เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสน
ประโยชน์สงู สุดกับองค์กร ให ้คุ ้มค่ากับการลงทุนในมุมมองของค่า ROI (Return on Investment) เพราะหาก
ิ ใจเลือกผิดพลาด ใชเทคโนโลยี
้
้
ผู ้ตัดสน
ทไี่ ม่เหมาะสม หรือยังไม่สามารถใชงานได
้จริง ก็จะสง่ ผลกระทบให ้
องค์กรเกิดปั ญหาด ้านความปลอดภัยของข ้อมูลอย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได ้
ทางบริษัท คอมพิวเตอร์ยเู นีย
่ น จากัด ได ้ตระหนักดีถงึ ปั ญหาดังกล่าวในการดาเนินธุรกิจของหน่วย
ั
้
ิ ใจ จึงทาให ้เรามั่นใจ
งานและองค์กรชนนามาโดยตลอด และปั จจุบน
ั ทางบริษัทฯ ได ้มีสว่ นชว่ ยในการตัดสน
ว่าบริษัทฯ จะสามารถตอบสนองกับความต ้องการของผู ้บริหารในทุกองค์กรได ้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นระบบฯ
ิ ธิภาพสูง เชน
่
ทันสมัยหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีประสท

1. Network Equipment
(VOIP, fire walls, Routers, IT Telphony, Core Switch, Wireless Equipment,
Load Balance);
2. Multimedia Equipment
(Video Conference, Plasma TV, LCD TV, Projector Screens, LCD Projectors,
Electronic White Board Display);
3. Cabling Systems
(Optic Fiber Cable, Low Smoke Cable, High Pressure Cable, Flexible Cable,
Shield Cable, High Temperature Cable, Conduit);
4. Data Center & Disaster Recovery Center
(Crisis Center Room, Monitoring Center, Meeting Room);
5. UPS & Generator
(Line Interactive, True On-line. Single Phase, Three Phase, Emergency Light,
Auto Emergency Light);
6. Network Management
(Network Traffic Management, Network Analysis Management);
7. Backup Equipment
(Storage, SAN Storage, SAN Switch, NAS Optical Drive, Tape Backup,
External Storage);
8. RFID Solution
(Logistic RFID, Protection/Checking RFID, Analysis RFID);

Our Products

Network System and Network Security System
บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนีย
่ น จากัด ได ้เล็งเห็นความสาคัญของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็ นอย่าง
มากซงึ่ ปั จจุบันทางบริษัทฯ ได ้เพิม
่ บุคลากรผู ้ชานาญระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทาให ้สามารถรองรับการ
ี ง (Voice) กลุม
ขยายตัวของภาคธุรกิจทัง้ กลุม
่ ด ้านเสย
่ ด ้านข ้อมูล (Data) กลุม
่ ด ้านภาพ (Image) เราจึงมั่น
ใจในความเป็ นผู ้นาด ้านการออกแบบทัง้ ด ้านทีป
่ รึกษาระบบเครือข่าย ให ้เหมาะสมกับความต ้องการของผู ้
ลงทุน ทาให ้ผู ้ลงทุนสามารถตอบสนองความต ้องการ และสามารถชว่ งชงิ ความได ้เปรียบทางการแข่งขันได ้
่ LAN, WAN
อย่างรวดเร็วและแม่นยา สาหรับระบบเครือข่ายคอมฯ สามารถแบ่งแยกออกได ้เป็ นระบบใหญ่ เชน
และ MAN เป็ นต ้น
ทางบริษัท คอมพิวเตอร์ยเู นีย
่ นจากัด ได ้มีหลักเกณฑ์ในการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไปดังนี้

1. Functionality :
้
เพือ
่ ตอบสนองต่อความต ้องการในการใชงานได
้ตามความต ้องการของผู ้ลงทุน

2. Scalability :
เพือ
่ รองรับต่อการขยับขยายระบบในอนาคตได ้อย่างไม่จากัด

3. Adaptability :
เพือ
่ ปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขได ้โดยง่าย

4.

Manageability :
เพือ
่ การบริหารจัดการ รวมถึงดูแลระบบเครือข่ายได ้โดยง่าย

5. Cost Effectiveness :
้
เพือ
่ ความคุ ้มค่า คุ ้มราคา เหมาะสมต่อการใชงานให
้มากทีส
่ ด
ุ

6. Availability :
้
้
เพือ
่ ให ้ใชงานได
้เมือ
่ ต ้องการใชงานทุ
กเวลา

7. Security :
มีการวางเรือ
่ งระบบการรักษาความปลอดภัยเป็ นอย่างดี

Our Products

Physical Security Solutions
ี่ วชาญและผู ้ชานาญการด ้าน IT Solutions
บริษัท คอมพิวเตอร์ ยูเนีย
่ น จากัด เป็ นบริษัทฯ ทีม
่ ผ
ี ู ้เชย
อย่างครบวงจร ทาให ้สามารถออกแบบ และติดตัง้ ระบบฯ พร ้อมกับเป็ นทีป
่ รึกษาทางด ้านงานระบบฯ ให ้กับ
หลายหน่วยงาน จากความสาเร็จของบริษัทฯ ได ้เล็งเห็นระบบ Physical Security System ซงึ่ ปั จจุบน
ั บริษัทฯ
ได ้มีประสบการณ์ในการติดตัง้ ระบบดังต่อไปนี้















ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด
ระบบจัดการจอดรถภายในอาคารและนอกอาคาร
ระบบกาหนดการทางานของหน ้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
ระบบควบคุมการเข ้าออกประตู
ั ญานเตือนไฟ และระงับเพลิงไหม ้
ระบบสญ
ระบบแจ ้งเตือนการบุกรุก
ระบบป้ องกันการบุกรุกของระบบเครือข่าย ของเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
ระบบงานไฟฟ้ ากาลัง ภายในโรงงาน และอาคารสานักงาน
ระบบทางานอัตโนมัตภ
ิ ายในอาคาร
โปรแกรมแจ ้งเตือนตรวจเหตุการณ์ และโปรแกรมตรวจสอบใบหน ้า
ระบบประหยัดพลังงานภายในโรงงาน และภายในอาคาร
่ Mobile X-Ray, Metal Detector, Jummer,
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยชนิดพิเศษ เชน
Mirror Dectector เป็ นต ้น
อืน
่ ๆ

Our Products
ในปั จจุบน
ั เทคโนโลยีได ้ก ้าวหน ้าไปอย่างมาก คือระบบรักษาความปลอดภัยแบบอิเลคทรอนิค
สามารถทีจ
่ ะนามารวบรวม ให ้มีการควบคุมการทางานจากห ้องควบคุม (Control Room) โดยเพียงติดตัง้
โปรแกรมระบบควบคุมสว่ นกลาง (Central Management System) ซงึ่ จะสามารถควบคุมการ
่
ทางานจากห ้องควบคุมได ้อย่างอัตโนมัต ิ อาทิ เชน

 ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV System) หรือระบบกล ้องวงจรปิ ด
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Camera)
 ระบบควบคุม การเข ้าออกประตู (Access Contral System)
 ระบบแจ ้งเตือนการบุกรุก (Burglar Alarm System)
ั ญาณเตือนไฟและระงับเพลิงไหม ้
 ระบบสญ
(Fire Alarm System & Fire Hose Line)
ี งสาธารณชน ( Public Address System)
 ระบบประกาศเสย
 ระบบจัดการการจอดรถภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
(Car Parking Management) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย
ื่ สารผ่านชอ
่ งเดินระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทีส
่ ามารถสอ

Our Products
I-CU Data Recovery Center

เพือ
่ ชว่ ยแก ้ไขปั ญหาการสูญหายข ้อมูลของลูกค ้า อันเกิดจากไวรัส การลบไฟล์ผด
ิ ไฟล์ข ้อมูล
ี หาย ตลอดจนปั ญหาจากอุปกรณ์เก็บข ้อมูลของลูกค ้า ด ้วยความสาคัญดังกล่าว บริษัทฯ จึงเปิ ดศูนย์
เสย
บริการกู ้ข ้อมูลขึน
้ ในปลายปี พ.ศ. 2548 ในนาม I-CU Data Recovery
I-CU Data Recovery เป็ นศุนย์บริการมาตรฐานทีม
่ ห
ี ้องปลอดฝุ่ น (Clean Room) สามารถกู ้ข ้อมูล
ื่ บันทึกข ้อมูล
ทีเ่ กิดจากปั ญหาของฮาร์ดแวร์ ทัง้ นี้ I-CU Data Recovery สามารถกู ้ข ้อมูลได ้ทุกประเภท สอ
ี หาย, ตลับเทปแตก,
ได ้ทุกระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร และในทุกสถานะการณ์ ไม่วา่ ข ้อมูลจะถูกลบ, ฐานข ้อมูลเสย
ั่ หรือความผิดพลาด
ไฟไหม ้, น้ าท่วม ความผิดพลาดจากแอพพลิเคชน
้
จากผู ้ใชงานท
าให ้ใชข้ ้อมูลไม่ได ้
ื่ บันทึกทีเ่ ราสามารถกู ้ข ้อมูลได ้ เชน
่
ตัวอย่างชนิดของสอ
Hard Disk, Floppy Disk, Flash Drive, DVD, Memory Card
(Digital Camera) ect.
 สามารถกู ้ข ้อมูลได ้ทุก File System
 มีห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารกู ้ข ้อมูล (Clean Room) มาตรฐานในประเทศไทย
 รับแจ ้ง/ปรึกษาปั ญหา เกีย
่ วกับข ้อมูลตลอด 24 ชวั่ โมง
 มีศน
ู ย์บริการรับสง่ ทั่วประเทศ
 รักษาความลับข ้อมูลของลูกค ้า
 สามารถกู ้ข ้อมูลได ้ทัง้ ปั ญหาเกีย
่ วกับ
Software และ Hardware
 รับประกันความพึงพอใจ (ชาระเงินเมือ
่ พึงพอใจ)

Our Services
Customer Service Department

งานบริการลูกค้า
ฝ่ ายบริการลูกค้า
บริษัทให ้ความสาคัญในการบริการ ดูแลบารุงรักษาเครือ
่ งและอุปกรณ์ให ้กับลูกค ้าเสมอ โดยยึดถือ
ิ ธิภาพ และพัฒนาระบบบริหาร
สโลแกนทีว่ า่ “ เรามุง่ มั่นให ้บริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา มีประสท
คุณภาพอย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ความพอใจสูงสุดของลูกค ้า” มาตัง้ แต่ต ้นจนถึงปั จจุบัน จนเป็ นทีย
่ อมรับในการ
บริการของเราจากลูกค ้า ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ด ้วยคุณภาพและมาตรฐานของฝ่ ายบริการ จึงได ้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานการบริการ ISO 9001:2000 จาก MACII

ระบบและมาตรฐานการบริการ
เพือ
่ การทางานทีม
่ ม
ี าตรฐาน ฝ่ ายบริการได ้จัดให ้มีระบบสารอง
อะไหล่ ระบบจัดเก็บฐานข ้อมูลลูกค ้า เพือ
่ ตรวจสอบประวัตก
ิ ารบริการ
ื่ สารสงั่ การผ่านโทรศัพท์มอ
รวมทัง้ ระบบสอ
ื ถือและอีเมล์ อีกทัง้ กาหนด
ให ้มีมาตรฐานเวลาในการเข ้าถึงลูกค ้าดังนี้
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3
ชวั่ โมง
เขตต่างจังหวัด
5
ชวั่ โมง

ด้านบุคลากร
ฝ่ ายบริการมีวศ
ิ วกรประจามากกว่า 90 ตาแหน่ง เพียงพอสาหรับ
ให ้บริการวิเคราะห์ และแก ้ปั ญหา มีชา่ งเทคนิคและบุคลากรด ้านอืน
่ ๆ อีก
มากกว่า 260 อัตรา เพือ
่ ให ้บริการลูกค ้าอย่างรวดเร็วทั่วถึง พร ้อมจัดให ้
ี่ วชาญเฉพาะด ้าน คอยตอบคาถาม
มีเจ ้าหน ้าที่ Helpdesk ทีม
่ ค
ี วามเชย
ทางโทรศัพท์

ความพร้อมด้านอะไหล่และอุปกรณ์
่ มแซมเครือ
เพือ
่ ให ้การซอ
่ งและอุปกรณ์ เป็ นไปอย่างรวดเร็วทาง
บริษัทฯ ได ้จัดเตรียมสารองอะไหล่ไว ้อย่างเพียงพอ พร ้อมจัดเตรียมเครือ
่ ง
่ ม เพือ
หรืออุปกรณ์สาหรับทดแทนให ้ลูกค ้าใช ้ ในขณะทีน
่ าเครือ
่ งมาซอ
่ ให ้
้
ลูกค ้ามีเครือ
่ งสารองไว ้ใชงาน
และเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเข ้ารับ
การบริการ

Our Services
ศูนย์บริการ
บริษัทได ้จัดให ้มีศน
ู ย์บริการ 32 ศูนย์ พร ้อมทัง้ รถยนต์กว่า 80 คัน รถจักรยานยนต์กว่า 30 คัน
เพือ
่ ให ้บริการลูกค ้านอกสถานทีท
่ ั่วประเทศ

ฝ่ ายบริการ
่ มเครือ
่ IBM, HP, ACER, DELL
1. บริการดูแลบารุงรักษา ซอ
่ งคอมพิวเตอร์ และเซริ ฟ
์ เวอร์ เชน
ิ ค ้าทุกชนิดของบริษัท
และงานบริการหลังการขายสน
่ มเครือ
2. บริการดูแลรักษา และซอ
่ งพิมพ์ทงั ้ ระบบเข็มผงหมึก และระบบพิมพ์ส ี ผลิตภัณฑ์ทเี่ ราบริการ
่ NEC, EPSON, HP, LEXMARK และรวมถึงอุปกรณ์ตอ
เชน
่ พ่วงต่างๆ
3. บริการติดตัง้ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ และระบบเน็ ตเวิรค
์
4. บริการ Outsourcing ด ้านไอที
่ มและบารุงรักษาเครือ
่ Emerson, APC, Chlorid, Leonics ฯลฯ
5. ซอ
่ ง UPS ทุกรุน
่ เชน
6. บริการให ้เชา่ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์
็ และซอ
่ มบารุงฮาร์ดดิสก์ เพือ
ิ ธิภาพ
7. บริการกู ้ข ้อมูล ตรวจเชค
่ ให ้ได ้ข ้อมูลทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องการอย่างมีประสท

Our Valued Customers

Our Business Partner

แผนที่ บริษทั คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน จากัด

