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บริษทั เอ็นเค โซลูชั1น แอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด (NK Solution & Service Co.,Ltd.)
บริ ษทั ฯ เริ) มก่อตั/งเมื)อวันที) 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
เราเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางด้านระบบไอที ให้บริ การปรึ กษา ช่ วยวางแผนล่วงหน้าและวางแผนการปฏิบตั ิการ
ต่างๆ เพื)อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านไอทีและลดค่าใช้จ่ายที)จะเกิดขึ/นกับบริ ษทั คุณ เรามีบริ การทุกรู ปแบบ
ไม่ว่าคุณจะต้องการการสนับสนุ นทางเทคนิ ค หรื อ การออกแบบ ติดตั/ง ระบบไอที เราสามารถที)จะเป็ นที)ปรึ กษาให้
คําแนะนํา วางกลยุทธ์หรื อเทคโนโลยีต่างๆ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบโครงสร้างไอทีพ/ืนฐาน ของ
บริ ษทั คุณ เราสามารถออกแบบให้เหมาะสมสําหรับธุรกิจของคุณในราคาที)คุณพอใจ
ให้บริ การด้านฮาร์ ดแวร์ และการออกแบบโครงสร้างพื/นฐานของระบบเครื อข่ายและการสนับสนุนการใช้งาน
ระบบไอที และความช่วยเหลือเกี)ยวกับการจัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ต่างๆ ที)จะสนับสนุนธุรกิจของคุณให้กา้ วไป
ได้อย่างราบรื) น
บริการจัดหาสิ นค้ าด้ านไอทีและสิ นค้ าทัว1 ไป
• บริ การจัดหาสิ นค้าไอทีท/ งั Hardware และ Software
• บริ การจัดหาสิ นค้า สํานักงาน สิ นค้าทัว
) ไป สําหรับองค์กร
บริการให้ คาํ ปรึกษาและช่ วยเหลือด้ านไอที
• ให้คาํ ปรึ กษาเกี)ยวกับระบบไอที
• บริ การ Outsource ทางด้านไอที
บริการด้ านโครงสร้ างระบบไอที
• ออกแบบ ติดตั/ง ปรับปรุ ง ระบบ Data Center
• ระบบ Monitoring และ Asset Management
• เทคโนโลยี Hyper Converged Infrastructure
บริการทางด้ านระบบเน็ตเวิร์ค
• ให้คาํ ปรึ กษาและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรื อระบบเดิมที)ลูกค้ามีอยู่
• ให้บริ การปรับปรุ ง, ประเมินผลและเพิ)มประสิ ทธิ ภาพของระบบเน็ตเวิร์คเดิมของลูกค้า
• ให้บริ การติดตั/งระบบ LAN, WAN, Wireless, VPN, Firewall, Voice Over IP
• วางระบบ Load Balancing and Redundancy
• ระบบ Internet Gateway
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บริการทางด้ านระบบเซิร์ฟเวอร์
• ติดตั/ง Server ด้วย Windows Server, Linux Server
• ระบบ Domain Controller, Active Directory, File Server, DNS, DHCP, Web Service และ อื)นๆ
• จําหน่ ายอุปกรณ์ เซิ ร์ฟเวอร์ ทั/งสิ นค้าใหม่และมือสอง
บริการทางด้ านระบบความปลอดภัย
• ติดตั/งระบบ Firewall
• ระบบป้ องกัน Antispam, Antivirus, Antispyware, APT และ อื)นๆ
• End Point Protection และ บริ การกําจัดไวรัส
บริการทางด้ านอีเมล์
• ติดตั/ง Mail Server ทั/งแบบ On Premise และ Cloud Solution
• Mail server migration
• Email Backup, Synchronization
• Email Antispam Service
บริการทางด้ านระบบจัดเก็บและสํ ารองข้ อมูล
• ระบบ SAN / NAS
• ระบบ Data Replication
• ระบบสํารองข้อมูลเครื) องเซิ ร์ฟเวอร์ และเครื) องคอมพิวเตอร์ (Disk, Tape, Cloud Storage)
บริการหลังการขายและ Maintenance Agreement
• มีบริ การหลังการขายจากทีม Support มืออาชี พ ตลอด 24 ชม.
ั อุปกรณ์ IT ทุกชนิด
• มีบริ การ Maintenance Agreement ให้กบ

ดู รายละเอี ยดเพิ)มเติ มเกี) ยวกับสิ นค้าและบริ การได้ที) www.nks.co.th หรื อตามเอกสารที) ทางเราได้แนบมา
ด้วย หากท่านมีความต้องการให้เราช่วยจัดหาสิ นค้าหรื อต้องการคําแนะนําใดๆ เกี)ยวกับ ระบบไอที สามารถติดต่อเรา
ได้ที) e-mail: sales@nks.co.th หรื อ โทร 083-898-9938, 086-906-2761
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