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การจัดประชุมในห้องประชุมที�แออัด และการพบปะกันอย่างเป็ นทางการ ดเูหมือนจะกลายเป็ นภาพอดีตไปแล้ว 
แต่การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี�จะไม่ได้เป็ นอุปสรรค์ต ่อการทํางาน แต่กลับจะเร่งให้เครอืข่ายการเชื�อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได้

มากกว่าที�เป็นอยู ่ซึ�งแพลตฟอร์มดงักล่าวนํามาสร้างสมาร์ทออฟฟิ ต พื�นที�ทํางานที�เต็มไปด้วยระบบ ประสิทธิภาพ และแนวคิด 
ที�จะรกัษาความปลอดภัย ของพนักงาน และเกิดผลลัพธ์ใหม่ในการทํางาน ด้วย Cisco Meraki ได้ สร้างสรรแพลตฟอร์ม IT 
รองรับการเปลี�ยนพื�นที� ทํางานให้เป็็น สมาร์ทออฟฟิ ต ซึ�งเป็ นที�น่าตื�นเต้นที�สามารถเป็ นไปได้ไม่วา่จะเป็นธุรกจิขนาดเล็ก หรอื SME

สร้างสรรค์ออฟฟิ ตอัจฉรยิะ

อุปกรณ์ส่วนกลางอัจฉรยิะเช ื�อมต ่อผ่านเครือข่าย Meraki 
ซึ �งควบคุมผ่านแดชบอร์ด Meraki แสดงผลแบบเข้าใจง่าย 

ทําให้การปรับเปลี�ยนเป็ นสํานักงานอัจฉริยะเป็ นเรื�องง่าย

The invisible health 
perimeter.
อาณาเขตสขุภาพที�มองไม่เห็น  การเดนิเข้าใกล้เครื�องตรวจจบัอุณภูมิ 
และ กล้องอัจฉริยะที�ล็อบบี� ทีมที�เกี�ยวข้องจะได้รับการแจ้งเตือน
เมื่อมีพนักงานคนใดคนหน�ึงม ีไข้  เพียงไม่กี�คลกิก็จะสามารถปฏิเสธ
ไม่ให้ขึ�นลฟิล์ ล็อบบี� ในขณะ ที�ส่งคนไปคยุกับพนักงานคนดงักล่าว

The conversational network.
4  เครอืข่ายการสนทนา

การผสานการทํางานกับ Alexa ช่วยให้พนักงานของคณุทํางานแบบ
แฮนด์ฟรไีด้

การค้นหาเครือข่ายโดยเพียงแค่ถามอุปกรณ์มือถอื

“ในชั�วโมงที�แล้ว แบนด์วิดธ์ของฉันส่วนใหญ่ถูกใช้ไปที� ไหน?” 
“ใบอนุญาตนี�จะหมดอายุเมื�อใหร”่

ทีมไอทไีด้ตั�งค่าการสบืค้นข้อมูลแบบกําหนดเองที�หลากหลาย

การโต้ตอบที�ช่วยประหยัดเวลา   และลดความยุ่งยากลง

Intelligent workspace 
occupancy.
การเข้าใช้พื �นที�ทํางานแบบอัจฉรยิะ
ถึงแมว้า่พนักงานบรษัิทจะไม่ได้เยอะมาก แต่ก็สามารถทําให้เกิด 
ความแออัดในห้องพักเบรคได้
กลายเป็ นอันตรายต่อสุขภาพพนักงาน ตอนนี�คุณสามารถติดตาม 
ตําแหน่งของพนักงานรอบๆสํานักงาน
โดยอุปกรณ์สวมใส่ของพนักงาน wifi ที�เชื�อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ
พนักงาน และกล้องอัจฉริยะ
คุณสามารถเพิ�มประสิทธิภาพการกระจายบุคลากร  
และแก้�ญหาคอขวดรอบสาํนักงาน

The contactless office.

คณุอาจจะเคยมีประสบการณ์ลูกบิดประต ู  หรอืปุ่มตา่งๆพัง            
ทําให้ ไม่สามารถผ่านเข้าออฟฟิตได ้แตต่อนนี�เรามีระบบเซนเซอร์
ที�สามารถตรวจสอบบัตรประจําตวั และอนุญาตการเข้า-ออก 
เช็คตวัตน ณ ทางเข้า  
อุปกรณ์ส่วนกลาง  ปริ�นเตอร ์  ไฟห้องประชุม 
สามารถควบคมุผ่านแอปพลิเคชั �นมือถือไดร้วมถึงแอกอฮอลล้างมือ
 วา้ว..ทุกอย่างอัตโนมัติ

สําหรบัแผงควบคมุ (Dashboard) จะส่งภาพจากล็อบบี � 

Meraki smart camera  บันทึกเวลา และรายละเอียดตา่งๆ 

ดว้ยข้อมูลนี� ทีมงานสามารถเพิกถอนการเข้าถึงพื�นที� ไดเ้มื�อจําเป็น

เพื�อรกัษาพื�นที�สํานักงานให้ปลอดภัย

การทํางานร่วมกันของการคํานวณ 
Heat map จาก Meraki smart camera Sense API  
จะสามารถแสดงความหนาแน่นของพนักงานในแต่ละพื�นที�
ช่วยในการบริหารเวลาพกัของตนเอง  
ป้ องกันการแออัดของพื�นที� ได้งา่ยขึ�น  

 การใช้เคร �ืองมือของผูพ้ัฒนา AWS (Amazon 
Web Services) และ Meraki dashboard API

ผูช่้วยส่วนตัวที�สามารถคุยโต้ตอบได้
“Alexa ask Meraki...” 

ช่วยให้ทมี IT สามารถสอบถามข้อมูลอปุกรณ์ที� ใช้

สําหรับเครือข่ายโดยตรง  ทําให้สะดวก รวดเร็วกว่า 

และใช้ทรัพยากรน้อยกว่า โดยอาศัย Meraki APIs 

เครือข่ายอัตโนมัติ  ยืดหยุน่เอื �อต่อการปรับโฉม

ออฟฟิตใหม่

A door-access control

 ระบบควบคุมวิเคราะห์ 

การอนุญาตบุคคลผ่านเข้าออกทางเข้าหลัก

อปุกรณ์จะเดินสาย LAN 

และได้ ไฟเลี�ยงจาก PoE  

ที�เชื �อมต่อมาจาก Meraki access point 

และต่อเชื�อมกับMeraki switch ที� ใกล้ที�สุด

สิ �งที�พนักงานสวมใส่ หรืออุปกรณ์มือถือ จะส่งตําแหน่ง�จจุบัน

แบบเรียลไทม์ ผา่นการเข้าถึงแบบไร้สายของเครือข่าย Meraki   

ขอ้มลูที�ส่งมาจะถกูประมวณผลเป็น Heat Map 

หากซ้อนทบักนั จะประมวนเป็น Floor map graphic 

ซึ �งบคุคลที�สาม สามารถเข้าถึง และนําข้อมูลเรียล ไทม์ ไป ใช้ ใน

การวิเคราะหป์ระมวนผลได้

เครื �องตรวจความร้อนอัจริยะ เช �ือมต่อกับเครือข่าย Meraki 

สามารถตรวจจับอุณหภูมิท �ีสูงขึ้นในแต่ละบคุคลท �ีเข้าใกลล็้อบบี �

06
Smart environmentals.
สภาพแวดล้อมอัจฉรยิะ 
รกัษาโครงสรา้งพื �นฐานด้านไอทีของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เป็ นกญุแจสําคัญในการบริหารสาํนักงานอย่ างมีประสิทธภิาพ
ไม่ว่าคุณจะทํางานที� ไหน หรอื ไม่ว่าเครือข่ายของคุณจะถูกย้ายให้  
เข้าไปอยูใ่นห ้องเล็กๆ
เซ็นเซอร์อัจฉริยะแจ้งเตือนอัตโนมัติให้คุณทราบถงึ
การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  ช่วยเพิ�มเวลาทํางาน 
และยดือายุการใช้งานของอุปกรณ์

05
The borderless workspace.
พื�นที�การทํางานแบบไร้ขอบเขต
ประสบการณ์การทํางานไม่ว่าจะเป็ น บ้านหรือออฟฟิ ต
จะไม่มีความแตกต่างอีกต่อไป 
พนักงานที�ทํางานที�บ้านแล ้วรีโมตเข้ามาทํางาน หรือ
พนักงานทํางานที�ออฟฟิ ตแล้วจะนํางานไปทําต่อที�อื�น   สามารถทํางาน
ต่อจากที�ค้างไว้ ได้อย่างไรรอยต่อ ทีม  IT สามารถสร้างเครือข่ายที�

รวดเรว็ ปลอดภัย และราบรื�น
(แม้ว่าจะกําลังสตรีม Netflix ในห้องถัดไปก็ตาม)

07
The unified control room.
ห้องควบคุบแบบครบวงจร
อุปกรณ์ทั �งหมดได้ถูกเชื�อมต่อกันเป็นแพลตฟอรม์เดียว ทําให้ทมี 
IT สามารถเห็นภาพรวมทุกอย่างที�เกิดขึ �นได้ ข้อดีของการรวม
ข้อมูลทุกอยา่งในที�เดียวทําให้ข้อมูลทั �งหมดเข้าถึงได้ง่าย อีกทั �งฝ่าย 
IT สามรถเห็นถึงแบบแผนของข้อมูลที�ซึ�งปกติอาจมองขา้มไป เช่น 
การจัดสมดุลของความหนาแน่น การเพิ�มประสิทธิภาพของฝีเทา้ 
การรกัษาความปลอดภัยที� ไม่ขาดช่วง  ความเข้าใจในการดําเนิน
งานโดยรวม และอื�นๆ
สามารถใช่ข้อมูลเหล่านี�สรา้งสรรค์  พบกับควบคุมที�คล่องตัว ที�

เหมาะกับแต่ละออฟฟิต

เซ็นเซอร์ Meraki MT ที�บริหารจัดการบนคลาวด ์
แสดงข้อมลูแบบรียลไทม์ บนแผงควบคุมของ 
Meraki  ดังนั�นสามารถมั�นใจว่า ห้อง 
หรือจุดที�ติดตั �งเซ็นเซอร์ของคุณ
จะอยู่ ในสภาวะที�เหมาะสมที�สุด 
ซึ�งถูกควบคุมโดย�จจยัต่างๆ เช่น อุณหภูมิ 
ความชื �น การรั�วไหล และการบุกรุก

สามารถตั �งค่าเงื�อนไขการแจ้งเตือนได ้
สําหรับการใช้ งานในโกดังแบตเตอรี�สามารถอยู่ได้ 5 วัน 
(อายุการ ใช้งานของแบตเตอ5ปี)
ช่วยให้คุณร้อมสําหรับทุกเหตุการณ์

เครอืข่ายทั�งหมดจะถูกบรหิารจัดการ
ผ่าน Meraki Platform ไม่วา่จะเป็น
อุปกรณเ์สรมิ และ  APIs(Application 
Programming Interface) 

การเช �ือมต่อเครือข่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว 

ทําให้ธุรกิจดีมากกว่าที�เคยเป็ น 

ยกระดับทั �งข้อมูลเชิงลึก

ด้านการดําเนินงานภายในทั�วทั�งสํานักงาน  

เร่งความเร็วในการเติบโตของธุรกิจ 

และเปลี�ยนโฉมออฟฟิ ตไปจากเดิม

เกตเวย์ผูป้ฏิบตัิงานทางไกลของ Meraki
ให้บริการ Wi-Fi ที�เชื�อถือได ้
แบบไซต์ต่อไซต์

VPN และไฟร์วอลล์  ที�เชื�อมต่อข้อมูล
อย่างปลอดภัย และช่วยใหพ้นักงานทํา
งานในสภาพแวดล้อมแบบโฮมออฟฟิ ต

Meraki IT สามารถติดตาม ประมวลผลข้อมูลของแอปพลิเคชัน
ทางธุรกิจที�สําคัญ
และแจง้ให้พนักงานทราบถึง�ญหาต่างๆ ที�เกิดจากการเชื�อม
อินเตอร์เน็ตจากบ้าน
ทาํให้การเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความพร้อมใช้งานสูงสุด
ตอนนี�พนักงานทาํงานได้อย่างราบรื�นและปลอดภัยจากที�บ้านหรือ 
ทกุที� ที�มีอินเทอร์เน็ต

Ready to make your office smarter?

CONTACT US




