ภาษาไทย

บรกิ ารสนับสนุนการใชง้ านด้าน IT
่
แบบตัวตอ่ ตัวโดยผ้ เู ชียวชาญจาก
HP
HP Tech Café Walk-up Center
ช่วยประหยัดเวลา พร้อมยกระดับประสบการณก์ ารสนับสนุนการใช้งานของเหลา่ พนักงาน
อยา่ งมีประสิทธภ
ิ าพเหนือชั้น ด้วยบรกิ ารสนับสนุนด้านเทคนิคถึงสถานที่ท�ำงาน แบบรายบุคคล

ส�ำหรั บองค์กรทั ่วไป การติ ดต่อขอรั บความช่วยเหลื อด้าน IT มั กหมายถึ งการต้ องติ ดต่อกั บพนั กงานสนั บสนุนจากระยะไกล
รวมทั้ งขั้ นตอนการแก้ ไขปัญหาหรือเปลี่ยนอปุ กรณ์ที่เต็ มไปด้วยความยงุ่ ยาก แสนล�ำบาก ปัญหาที่พบได้ บอ่ ย คื อ ปัญหา
บางประการของอปุ กรณ์ ไม่สามารถแก้ ไขจากระยะไกล ยั งไม่รวมถึ งความยงุ่ ยากและเวลาที่ต้ องเสียไปกั บการเตรียมการ
่ ายที่สดุ แล้วจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการท� ำงานของพนั กงาน โดย HP Tech Café
และเปิ ดใช้งานอปุ กรณ์อีกครั้ง ซึงท้
่
ู ย์บริการสนั บสนุนการใช้งานถึ งสถานที่ท� ำการ (ออนไซต์) ซึงจะ
Walk-up Center พร้อมมอบความสะดวกสบายจากศน
่ ด้วยบริการสนั บสนุนการใช้งาน ผ่านการช่วยเหลื อแบบตั วต่อตั ว โดยวิศวกร
ช่วยให้ พนั กงานสามารถท� ำงานได้ อย่างราบรืน
ผ้ ชู �ำนาญการที่ผ่านการฝึ กอบรมมาแล้วเป็ นอย่างดี

ข้ อดี ของ Walk-up Center:
• ไม่ต้องเสียเวลากั บบริการช่วยเหลื อระยะไกลอี กต่อไป
ด้วยการสนั บสนุนการใช้งานถึ งสถานที่ท� ำการ
แบบพบปะพูดคุยกั นต่อหน้ า
่ น
่ และความรู้ด้าน IT ของพนั กงานได้ ทันที
• เพิ่มความเชือมั
ด้วยข้ อมูล อุปกรณ์ และตั วอย่างผลิ ตภั ณฑ์
• ช่วยให้ พนั กงานสามารถกลั บไปท� ำงานต่อได้ อย่างรวดเร็ว
ด้วยการช่วยเหลื ออย่างทั นท่วงที เพื่อให้ สามารถใช้งาน
ได้ อย่างต่อเนื่ อง
• แก้ ปัญหาเกี่ยวกั บฮาร ์ดแวร ์และปัญหาอื่ นๆ ที่ ไม่สามารถ
แก้ ไขจากระยะไกลได้

ู ย์กลางการให้ บริการส�ำหรั บพนั กงานของคณ
ุ ในการได้ พบปะ พด
ู คยุ กั บผ้ ู
HP Tech Café Walk-up Center คื อ ศน
่
ุ
เชียวชาญด้
านเทคนิ ค เพื่อรั บความช่วยเหลื อในการแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวข้ องกั บการใช้งานด้าน IT โดยพนั กงานของคณ
่
ู ย์เพื่อพบกั บทีมวิศวกรผ้ เู ชียวชาญของ
สามารถด�ำเนิ นการนั ดหมาย หรือเข้ าไปที่ศน
HP หรือเจ้ าหน้ าที่ที่ผ่านการฝึ กอบรม
้
ุ กรณ์
จะพร้อมให้ บริการช่วยเหลื อและรั บมือกั บปัญหาใดๆ ที่อาจเกิ ดขึนจากความหลากหลายของอ
ปุ กรณ์ส�ำนั กงานและอป
้ ดุ
่
่
เคลื อนที รวมถึ งซอฟต์แวร ์ ใหม่ๆ และความต้ องการในการรั บการสนั บสนุนไม่มีที่สินส

การบรกิ ารอยา่ งเป็นส่วนตัว
่
ุ จะช่วยยกระดั บ
การติ ดต่อเป็ นรายบุคคลระหว่างผ้ เู ชียวชาญด้
าน IT ของเรา ณ สถานที่ท� ำการ กั บพนั กงานของคณ
้ ให้ แก่วิศวกร
ประสบการณ์การสนั บสนุนการใช้งานอย่างเหนื อระดั บ โดยพนั กงานจะสามารถแสดงปัญหาที่เกิ ดขึน
่
่ และการแจกจ่าย
ได้ ด้วยตนเอง ซึงจะช่
วยประหยั ดเวลาในการซ่อมแซมอปุ กรณ์ การท� ำอิ มเมจใหม่ การเปลี่ยนเครือง
อปุ กรณ์เสริมต่างๆ
่ี
่
ู้
• ความรและความเช
ยวชาญแบบม
ความช่วยเหลื อและ
ืออาช ีพ: ทีมวิศวกรจาก HP มีความเชียวชาญในการให้
้
สนั บสนุนด้าน IT รวมถึ งการให้ บริการลกู ค้ า นอกจากนี ทีมงานยั งมีทักษะในการให้ บริการสนั บสนุนในสภาพแวดล้ อม
ู ลิ ตหลากหลายแบรนด์
ด้าน IT ที่มีอปุ กรณ์จากผ้ ผ
ู คยุ กั นต่อหน้ า (walk-up) ท� ำให้ พนั กงานของคณ
ุ ได้ ข้อมลู ที่
• พนั กงานม ีความสขุ : การให้ บริการแบบพบปะพด
ุ่ วายกั บการติ ดต่อผ้ ู ให้ บริการระยะไกลผ่านทางโทรศั พท์
เป็ นประโยชน์ และสามารถรั บอปุ กรณ์ ได้ ทันที โดยไม่ต้องวน
ุ สามารถเลื อกบริการที่เหมาะกั บองค์กรของคณ
ุ โดย HP พร้อมเสนอตั วเลื อก
• ก�ำหนดเองได้อย่างเต็มรปู แบบ: คณ
การให้ บริการอย่างเต็ มรูปแบบ ทั้ งเจ้ าหน้ าที่ ให้ ความช่วยเหลื อ (help desk) เจ้ าหน้ าที่บริการผ้ ู ใช้งาน (service desk)
ส่วนบริการส�ำหรั บความเสียหายและการซ่อม (break/fix) การก� ำหนดค่า การปรั บใช้งาน การจั ดการ และการฝึ ก
ุ ยั งสามารถเลือกรายละเอี ยดปลีกย่อยของรูปแบบการให้ บริการ สนั บสนุนการใช้งานถึ งสถานที่
อบรมผ้ ู ใช้ พร้อมกั นนี้ คณ
ท� ำการ ในหลากหลายระดั บอี กด้วย
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บริการ
HP Tech Café Walk-up Center พร้อมน�ำเสนอบริการหลากหลายรูปแบบที่ลกู ค้ าสามารถก� ำหนดได้ ตามความต้ องการ โดยอาจประกอบไปด้วย:

การสนับสนุน
ุ กรณ์
การใช้งานอป

ุ กรณ์
บรกิ ารรับฝากอป

พนั กงานสามารถเข้าไปที่
ู บร
ู า
ศนย
์ ิการลกค้
(walk-up center) เพ่อ:
ื

สามารถฝากอปุ กรณ ์ไว้ท่ ี
ู และรั
ศนย
บกลั บภายหลั ง
์
ส�ำหรับบร ิการดั งต่อไปนี้:

• บริการช่วยเหลื อส�ำหรั บ
ความเสียหายและ
การซ่อม (Break/fix)

• การโอนย้ ายและอั พเกรด
ระบบปฏิ บัติการ

• บริการอปุ กรณ์ยืมใช้
่
ชั วคราวระหว่
างซ่อม
• การติ ดตั้ งใช้งานอปุ กรณ์
ส�ำหรับพนักงานใหม่
• การก� ำจั ดอปุ กรณ์
ด้วยวิธกี ารที่เป็ นมิตร
่
ต่อสิงแวดล้
อม
• บรกิ ารช่วยเหลือด้าน IT
ตามความต้ องการ
• บริการอปุ กรณ์เสริม
คงคลั ง ได้ แก่ คี ยบ์ อร ์ด
เมาส ์ การอัพเกรด
หน่วยความจ�ำ
การอั พเกรดฮาร ์ดไดรฟ์
สายเคเบิล และสายไฟ
่ PC
ของเครือง

• การท� ำอิ มเมจใหม่
• การโอนย้ ายข้ อมลู
่ PC ทั้ งหมด
เครือง

เวิรกสเตชั
นส�ำหรับ
์
การช่วยเหลือด้วยตนเอง

พนั กงานสามารถค้นหา
ข้อมลู จากฐานข้อมลู หร ือ
ศ ึกษาจากโบรชัวรต่์ างๆ
ดั งต่อไปนี้:
• การรีเซ็ตรหั สผ่าน
• การเข้ าใช้งาน
จากระยะไกล
่ ้ออปุ กรณ์เสริม
• การสั งซื
หรืออปุ กรณ์ตา่ งๆ
่ อ
• การเชือมต่
• การรั กษาความปลอดภั ย

การสนับสนุน
ุอปกรณเ์ คลื่อนที่

การเปลี่ยนอปุ กรณแ
์ ละ
่
ุอปกรณย์ ืมใช้ชัวคราว

บร ิการแนะน�ำวิธ ี ใช ้งาน
อปุ กรณ ์ iOS และ Android
่ นเครองส
่ ื ่วนตัว:
ทีเป็

อปุ กรณ ์เปลี่ยนใหม่ทัง้ ชดุ
่
และอปุ กรณ ์ยืมใช ้ชัวคราว
จะประกอบด้วย:

• การเปิ ดใช้งานอี เมล
ของบริษัท

• แล็ ปท็อป

่ ดต่อ
• รายชือติ
• การตั้ งค่าปฏิ ทิน

• เดสก์ท็อป
• เวิร ์กสเตชั น
• แท็บเล็ต
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การใช้งาน
่ มต้
่ นการด�ำเนิ นโครงการ HP Tech Café Walk-up Center แล้ว HP จะด�ำเนิ นการดั งต่อไปนี้ :
เมือเริ
ู ย์บริการ
• จั ดท� ำหนั งสือแสดงขอบข่ายงาน (Statement of Work) โดยอิ งตามการประเมินจ�ำนวนผ้ เู ข้ าเยี่ยมชมศน
ู ย์บริการ การเลื อกต� ำแหน่งที่ตั้ ง และการลงทน
ุ พร้อมแบ่งปันหนั งสือขอบข่ายงานดั งกล่าวแก่ลกู ค้ า
ขนาดของศน
ู ย์ รวมถึ งการส�ำรวจสถานที่และค� ำแนะน�ำเกี่ยวกั บการออกแบบ การจั ดท� ำป้ าย
• ให้ ค�ำปรึกษาในการก่อสร้างศน
สั ญลั กษณ์ การติ ดตั้ งระบบไฟฟ้ าและการติ ดตั้ งอื่ นๆ รวมถึ งการวางผั งเฟอร ์นิ เจอร ์และการจั ดซื้อ
• จั ดเตรียมอปุ กรณ์ฮาร ์ดแวร ์ ซอฟต์แวร ์ และอปุ กรณ์เสริมส�ำหรั บวิศวกรและสินค้ าคงคลั ง
่ อในการด�ำเนิ นงานของศน
ู ย์
• จั ดเตรียมเครืองมื
่ างๆ ทีจ�่ ำเป็ น
–– อปุ กรณ์และสือต่
–– ระบบบริหารจัดการคิว
–– การบั นทึกบั ตรค� ำร้องรั บการสนั บสนุนและการจั ดการต่างๆ
–– ซอฟต์แวร ์ส�ำหรั บการวิเคราะห์ การส�ำรองข้ อมลู การท� ำอิ มเมจ การเข้ าถึ งเจ้ าหน้ าที่ ให้ ความช่วยเหลื อ ฯลฯ
–– การเข้ าถึ งเจ้ าหน้ าที่ ให้ ความช่วยเหลื อ ผ้ จู ั ดจ�ำหน่าย และบริการช่วยเหลื อระดั บสอง
–– การจั ดการสินค้ าคงคลั ง
• จั ดหาวิศวกรและพนั กงานสนั บสนุนที่มีทักษะ ประสบการณ์ และได้ รับการรั บรองแล้ว

มากกว่าบริการให้ ความช่วยเหลื อ
่
นอกจากการขอรั บความช่วยเหลื อด้าน IT จากผู้เชียวชาญแล้
ว พนั กงานของคุณยั งสามารถเข้ าไปเยี่ยมชมอุปกรณ์ตัวอย่าง
อุปกรณ์เสริมส�ำหรั บฮาร ์ดแวร ์ และผลิ ตภั ณฑ์อื่นๆ ใน HP Tech Café Walk-up Center ได้ เช่นกั น นอกจากนี้ ที่ศูนย์
ยั งมีอะไหล่ส�ำหรั บเปลี่ยนทีจ�่ ำเป็ นต้ องใช้เสมอ และอะไหล่ทั้งชุดส�ำหรั บให้ ยืมใช้ ในระหว่างที่อุปกรณ์ก�ำลั งซ่อมอี กด้วย
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พนักงานมีความสขุ
ธรุ กิจประสบความส�ำเรจ็
บริการช่วยเหลื อที่สะดวกรวดเร็วจาก HP Tech Café
Walk-up Center จะสร้างความประทั บใจและพึงพอใจ
ุ เนื่ องจากไม่ต้องเสียเวลาอั นมีคา่
ให้ กับพนั กงานของคณ
่
ไปกั บการติ ดต่อเพือขอความช่วยเหลื อระยะไกล พนั กงาน
ุ จะได้ รับประสบการณ์ความช่วยเหลื อที่น่าพึงพอใจ
ของคณ
สะดวกสบายเหนื อระดั บ พร้อมด้วยข้ อดี ตา่ งๆ ดั งนี้ :
• ได้ รับความรู้และการฝึ กอบรมเพิ่มเติ มจากการพบปะ
ู คยุ แบบต่อหน้ า
พด
• พื้นที่ ให้ บริการที่สะดวกสบายและเป็ นสั ดส่วนเรียบร้อย
• บริการสนั บสนุนการใช้งานที่ครอบคลมุ หลากหลาย
อปุ กรณ์ รวมไปถึ งอปุ กรณ์สว่ นตั วที่พนั กงาน
น�ำมาใช้ท�ำงาน
ุ ภาพ จากช่างเทคนิ ค
• บริการสนั บสนุนการใช้งานที่มีคณ
่
ทีมีประสบการณ์และผ่านการฝึ กอบรมจากบริษัท
รั บจ้ างผลิ ตอะไหล่แท้ (OEM) แล้ว

ลงทะเบียนเพื่อรั บข้ อมลู ข่าวสารอั พเดต
hp.com/go/getupdated

แชร ์ ให้ กับเพื่อนร่วมงาน

เป็นส่วนหนึ่งในโซลชู ั นขนาดใหญ่
HP Tech Café Walk-up Center สามารถให้ บริการ
่ งานร่วมกั บ
้ เมือใช้
ได้ อย่างเปี่ ยมประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
่
บริการด้านอื นๆ ของ HP โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ ใช้
ู ย์บริการลกู ค้ า
บริการ HP Device-as-a Service ทั้ งนี้ ศน
(Walk-up Center) เป็ นเพียงส่วนหนึ ่งของบริการ HP
่ กู ค้ าสามารถยกระดั บความสะดวก
Tech Café เท่านั้ น ซึงล
สบายและครบวงจรในการส่งมอบประสบการณ์สนั บสนุน
การใช้งานด้าน IT อย่างเหนื อระดั บแก่พนั กงานโดย
สามารถเพิ่มบริการ HP Tech Café Market ที่ผสานรวม
่ ำนวยความสะดวก อาทิ เครืองจ�
่ ำหน่ายสินค้ าอั ตโนมั ติ
สิงอ�
ล็อกเกอร ์ ส่วนบริการตนเองส�ำหรั บอปุ กรณ์เสริมต่างๆ
และพื้นทีจั่ ดเก็บอย่างปลอดภั ยส�ำหรั บ อปุ กรณ์จั ดซื้อ
ซ่อมแซม และเปลี่ยนทดแทน

ส�ำหรั บข้ อมลู เพิ่มเติ มเกี่ยวกั บ HP Tech Café
Walk-up Center กรุณาติ ดต่อตั วแทนจ�ำหน่าย
ุ
HP ในพื้นที่ของคณ

ให้ คะแนนเอกสารฉบั บนี้

Tech Café เป็ นส่วนหนึ ่งของวงจรการใช้งาน ระยะ ‘บ�ำรุงรั กษา’ ตามข้ อเสนอบริการ DaaS
่
์
่มเติ มตามที่ระบุในกฎหมายท้ องถิ่ นที่บั งคั บใช้ และ
ิ ธิตามกฎหมายเพิ
บริการ HP Services เป็ นไปตามข้ อก� ำหนดและเงื่อนไขการให้ บริการของ HP ซึงมอบให้
หรือแจ้ งลูกค้ า ณ เวลาที่ซื้อ ลูกค้ าอาจมีสท
สิทธิดั์ งกล่าวจะไม่ ได้ รับผลกระทบใดๆ จากข้ อก� ำหนดและเงื่อนไขการให้ บริการของ HP หรือ HP Limited Warranty ที่มอบให้ กับผลิ ตภั ณฑ์ HP ของคุณ
® ลิ ขสิทธิปี์ 2017 HP Development Company, L.P. ข้ อมูลที่ปรากฏในที่นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้ งล่วงหน้ า การรั บประกั นผลิ ตภั ณฑ์และบริการของ HP มีการระบุไว้ ในค� ำชี้แจงเกี่ยวกั บ
่
การรั บประกั นอย่างชั ดเจนซึงแนบมากั
บผลิ ตภั ณฑ์หรือบริการนั้ นๆ ห้ ามมิ ให้ ตีความรายละเอี ยดใดที่ปรากฏว่าเป็ นการรั บประกั นเพิ่มเติ ม HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้ อผิดพลาดทางเทคนิ คหรือ
ข้ อผิดพลาดด้านการจั ดท� ำ หรือการละเว้ นใดๆ ในเอกสารนี้
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