การให้ บริ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource Services) ทาง iTiDD.COM ซึ่ง ให้ บริ การทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ IT Outsource Services ที่หลากหลายรู ปแบบ เป็ นการให้ บริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าและความเหมาะสมกับระบบงานในการดาเนินงานในประเภทกิจการต่างๆ การให้ บริ การของทาง iTiDD.COM
เราให้ บริ การทังหน่
้ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ ภาคเอกชน ธุรกิจห้ างร้ านตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ซึ่ง มี การดาเนินงานโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ ง าน ลูกค้ าสามารถเลื อกรั บบริ การจากเราได้ ดัง นี ้
บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน ทาสัญญารายปี
บริ ษัทฯ ให้ บริ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน แบบทาสัญญารายปี แบบไม่มีพนักงานประจาออฟฟิ ศ
ลูกค้ า การให้ บริการเป็ นแบบองค์รวม โดยคิดค่าบริ การขันต
้ ่าอยู่ที่ 6,500 บาท / เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 10 เครื่ อง
/ เดือน เข้ าให้ บริ การ ณ Site งานลูกค้ า อย่างน้ อย เดือนละ 1 ครัง้ และไม่จากัดจานวนครัง้ ในการเข้ าให้ บริ การ
กรณีเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ต่อพ่วงของลูกค้ ามีปัญหา โดยในขันต้
้ นจะแก้ ไขปั ญหาทางโทรศัพท์ หรื อการ
Remote เข้ าไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีปัญหาก่อน หากไม่สามารถแก้ ไ ขปั ญหาได้ โดยวิธีการดังกล่าวแล้ ว จึงจะ
Onsite Service ณ สถานที่ทางานของลูกค้ า เป็ นลาดับถัดไป โดยจะนัดหมายวัน-เวลาในการเข้ าให้ บริ การอีกที
ข้ อดีของการใช้ ไอทีเอาท์ ซอร์ ส ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คือ
 ประหยัดค่าใช้ จา่ ย จากการจัดจ้ างไอทีประจาออฟฟิ ศได้ มากกว่า
 ได้ ที่ปรึกษาด้ านไอที ที่มีความรู้ -ความสามารถในราคาไม่แพง
 เหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก -ขนาดกลางที่มีปัญหาด้ านไอทีไม่มาก และไม่มีความจาเป็ นต้ องจัดจ้ างไอที
ประจา
ข้ อจากัด
การตอบสนองลูกค้ า อาจไม่ทนั ท่วงทีเหมือนมีไอทีประจาออฟฟิ ศ เนื่องจากเราคิดราคาลูกค้ าไม่แพง ดังนัน้
การแก้ ปัญหาลูกค้ าในขันต้
้ น เราจะมุ่งไปที่การใช้ โทรศัพท์ในการพู ดคุยสอบถามปั ญหา และให้ ลกู ค้ าทาไปพร้ อม ๆ
กับเราก่อน หรื อเป็ นการรี โมทไปที่เครื่ องของลูกค้ า เพื่อแก้ ปัญหาให้ หากไม่สาเร็ จ จึงจะ Onsite Service ให้ ลกู ค้ า
หากไม่มีกรณี เร่ งด่วน บริ ษัทฯ จะเข้ าให้ ตามวันที่กาหนดเท่านัน้ เนื่องจากภาระค่าใช้ จ่ายในเรื่ องของการเดินทาง

อัตราค่ าบริการ : ลูกค้ าสามารถดูรายการอัตราค่ าบริการได้ ดงั นี ้

รายละเอียดการให้ บริการ PLAN 1
 อายุสญ
ั ญาการให้ บริการ กาหนด 1 ปี
 Onsite Service บริษัทลูกค้ าเดือนละ 1 ครัง้ ลูกค้ าสามารถระบุวนั ที่ต้องการ
 กรณีจานวนครัง้ ที่ Onsite เกินกาหนด บริษัทฯ คิดค่าใช้ จา่ ย / ครัง้ 1,500 บาท
 Online Service แบบใช้ โปรแกรม Remote หรื อปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ ไม่จากัดจานวนครัง้
 ดูแลระบบ Backup Data & Internet Proxy Firewall (ถ้ ามี)
 ราคานี ้ไม่รวมระบบ Infrastructure ที่ต้องทาการ Config ใหม่ โดยจะแยกเสนอราคาเป็ นกรณีไป
 ลูกค้ าชาระค่าบริการครัง้ เดียวเต็มจานวน ณ วันทาสัญญา

รายละเอียดการให้ บริการ PLAN 2
 อายุสญ
ั ญาการให้ บริการ กาหนด 1 ปี
 Onsite Service บริษัทลูกค้ าอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ แต่ไม่เกิน 2 ครัง้ (ในกรณีฉกุ เฉิน)
 กรณีจานวนครัง้ ที่ Onsite เกินกาหนด บริษัทฯ คิดค่าใช้ จา่ ย / ครัง้ 1,500 บาท
 Online Service แบบใช้ โปรแกรม Remote หรื อปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ ไม่จากัดจานวนครัง้
 ดูแลระบบ Backup Data & Internet Proxy Firewall (ถ้ ามี)
 ราคานี ้ไม่รวมระบบ Infrastructure ที่ต้องทาการ Config ใหม่ โดยจะแยกเสนอราคาเป็ นกรณีไป
 ลูกค้ าชาระค่าบริการราย 6 เดือน ณ วันทาสัญญา ตามตารางราคาด้ านบน ณ วันทาสัญญา และอีกครัง้ ณ
วันเริ่ มงวดในเดือนที่ 7 ตามสัญญาของปี ที่ให้ บริการ

รายละเอียดการให้ บริการ PLAN 3
 อายุสญ
ั ญาการให้ บริการ กาหนด 1 ปี
 Onsite Service บริษัทลูกค้ าไม่จากัดจานวนครัง้ ภายใน 2 วันทาการ หลังจากรับแจ้ ง
 Online Service แบบใช้ โปรแกรม Remote หรื อปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ ไม่จากัดจานวนครัง้
 ดูแลระบบ Backup Data & Internet Proxy Firewall (ถ้ ามี)
 ราคานี ้ไม่รวมระบบ Infrastructure ที่ต้องทาการ Config ใหม่ โดยจะแยกเสนอราคาเป็ นกรณีไป
 ลูกค้ าชาระค่าบริ การราย 3 เดือน ณ วันทาสัญญา ตามตารางราคาด้ านบน ณ วัน ทาสัญญา และทุก ๆ 3
เดือน ณ วันเริ่มงวดราย 3 เดือน ตามสัญญาของปี ที่ให้ บริการ

รายละเอียดการให้ บริการ PLAN 4
 อายุสญ
ั ญาการให้ บริการ กาหนด 1 ปี
 Onsite Service บริษัทลูกค้ าไม่จากัดจานวนครัง้ ภายใน 2 วันทาการ หลังจากรับแจ้ ง
 Online Service แบบใช้ โปรแกรม Remote หรื อปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ ไม่จากัดจานวนครัง้
 ดูแลระบบ Backup Data & Internet Proxy Firewall (ถ้ ามี)
 ราคานี ้ไม่รวมระบบ Infrastructure ที่ต้องทาการ Config ใหม่ โดยจะแยกเสนอราคาเป็ นกรณี ไป
 ลูกค้ าชาระค่าบริ การรายเดือนตามตารางราคาด้ านบน ณ วันทาสัญญา + เงินมัดจาค่าบริ การล่วงหน้ า 1
เดือน
 iTiDD.COM จะเรี ยกเก็บค่าบริ การรายเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือนที่ให้ บริ การ ลูกค้ าชาระค่าบริ การ ณ วัน
สิ ้นงวดในเดือนที่ให้ บริการ
Exclusive PLAN : เรี ยกเดี๋ยวนัน้ ได้ เดี๋ยวนี ้ โปรแกรมทันใจคนทางาน คิดเพิ่ม 5,000 บาท
จากราคาปกติ ของ Standard PLAN ราคานี ้ประกอบด้ วย
 Online Support ภายใน 5 นาที ที่ได้ รับแจ้ งปัญหา
 Onsite Support ณ บริษัทฯ ลูกค้ า ณ วันที่รับแจ้ งปัญหา
ข้ อมูลเพิ่มเติม ติดต่ อ อาทิตย์ 086-902-7729
http://itidd.com/

