ข้ อดีของ Cloud Storage / WeCloud
การจัดเก็บไฟล์ ในรู ปแบบของ Cloud Storage ซึ่งเป็ นการจัดเก็บข้ อมูลไว้ ในเซิ ร์ฟเวอร์ข องผู้ ให้ บริ การ
แทนการจัดเก็บข้ อมูลไว้ ในอุปกรณ์ อย่ าง External Harddisk หรือ Flash Drive ซึ่งต้ องมีการเชื่อมต่อหรือเสี ยบเข้ า
กับคอมพิวเตอร์นนั ้ มีข้อดีหลายประการดังนี ้
- มีความสะดวกและคล่ องตัวในการใช้ งาน การจัดเก็บไฟล์ ไว้ ใน Cloud Storage ช่วยลดความยุ่งยาก
เรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ในการท างาน ทาให้ การทางานมีความคล่ องตัวและมีความสะดวกมากยิ่งขึ ้น
- เปิ ดใช้ งานหรื อเข้ าถึงไฟล์ ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ไฟล์ ที่ถูกจัดเก็บไว้ ใน Cloud Storage สามารถที่จะดาวน์
โหลดหรือเปิ ดไฟล์ ขึ ้นมาเพื่อทางานได้ ทุกที่และทุกเวลา เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและล็ อกอินเข้ า ระบบ Cloud
Storage ที่ใช้ งานอยู่ก็สามารถที่จะดึงไฟล์ นนมาท
ั ้ างานได้ ทนั ที เมื่อทางานเสร็จแล้ วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ นนไป
ั้
จัดเก็บไว้ ตามเดิม
- รองรั บการใช้ งานบนอุปกรณ์ ท่ หี ลากหลาย ในการเข้ าถึงไฟล์ ข้อมูลต่างๆ ใน Cloud Storage ไม่
จาเป็ นจะต้ องเชื่อมต่อผ่ านคอมพิวเตอร์หรื อโน้ ต บุ้กเท่านัน้ สามารถเชื่อมต่อผ่ านสมาร์ทโฟนหรื อแท็บเล็ ตก็ได้ โดย
เชื่อมต่อผ่ านแอปพลิ เคชัน่ Cloud ของผู้ ให้ บริการ ก็สามารถที่จะเข้ าถึงพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลและจัดการสิ่ งต่างๆ เช่น
สร้ างโฟลเดอร์ ดาวน์โหลดไฟล์ อัปโหลดไฟล์ ตังค่
้ าการแชร์ไฟล์ และอื่นๆ ได้ เหมือนกับการใช้ งานบนคอมพิวเตอร์
(ยกเว้ นการทางานการท างานบางอย่ าง ไฟล์ บางประเภทอาจไม่รองรับการท างานบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ ต )
- แชร์ ไฟล์ ร่วมกับผู้อ่ นื ได้ ง่ายขึน้ ไฟล์ งานบางไฟล์ ที่ต้องมีการทางานร่วมกับผู้ อื่น การอัปโหลดไฟล์ ไป
เก็บไว้ ใน Cloud Storage ยังทาให้ การแชร์ไฟล์ ดงั กล่ าวเพื่อทางานร่วมกันสามารถทางานได้ อ ย่างสะดวก ไม่
จาเป็ นต้ องใช้ External Harddisk หรือ Flash Drive ในการบันทึกข้ อมูลเพื่อแชร์ไฟล์ ระหว่ างกัน และในการแชร์
ไฟล์ เจ้ าของพื ้นที่ไม่ต้องกังวลว่าผู้ อื่นจะสามารถเข้ าถึงไฟล์ อื่นๆ ที่เป็ นไฟล์ ส่วนตัวนอกเหนือจากไฟล์ ที่ต้องทางาน
ร่วมกัน เพราะในการตังค่
้ าการแชร์ไฟล์ สามารถกาหนดได้ ว่ าจะให้ ใครบ้ างที่สามารถเข้ า ถึง Cloud Storage ของ
เราได้ และเข้ าถึงโฟลเดอร์ใดได้ บ้าง
- มีพืน้ ที่ให้ เลือกใช้ ตามความต้ องการ การใช้ งาน Cloud Storage ผู้ ใช้ สามารถเลื อกพื ้นที่หรือแพ็กเกจ
เท่าที่ต้องการหรือคิดว่าเหมาะสมกับการใช้ งานของตัวเองที่สุดได้ และวันหนึ่งเมื่อต้ องการพื ้นที่เพิ่มมากขึ ้นก็
สามารถปรับขนาดพื ้นที่เพิ่มได้ ตามขอบเขตที่ต้องการ เป็ นการใช้ งานที่ไม่จาเป็ นต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ ายส่ วนเกินโดยไม่
จาเป็ น

- มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้ อมูล การจัดเก็บข้ อมูลใน Cloud Storage ไม่ต้องกังวลเรื่องของ
ข้ อมูลสู ญหายเหมือนกับการเก็บข้ อมูลไว้ ใ น External Harddisk หรือ Flash Drive ไม่ว่าจะเป็ นในกรณี ของ
อุปกรณ์ จดั เก็บข้ อมูลสู ญหาย หรืออุปกรณ์ ในการจัดเก็ บข้ อ มูลเกิดความเสี ยหายจนไม่สามารถเปิ ด ไฟล์ ที่จดั เก็ บไว้
ได้ ก็ตาม รวมถึงความปลอดภัยในการถู กโจรกรรมข้ อมูลด้ วย เนื่องจากผู้ ให้ บริการ Cloud Storage จะมีการดูแล
ข้ อมูลของผู้ ใช้ บริการเป็ นอย่างดี
ข้ อดีอีกอย่างหนึ่งสาหรับ WeCloud ซึ่งเป็ นบริการ Cloud Storage ของ CS LOXINFO คือ เซิร์ฟเวอร์หรือ
พื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลถูกติดตังอยู
้ ่ในศูนย์ข้อมูลคอมพิว เตอร์ (IDC) ในประเทศไทย ผู้ ใช้ บริการสามารถมัน่ ใจได้ ว่า
ข้ อมูลได้ รบั การจัดเก็บอย่ างดี และมีพื ้นที่จดั เก็บที่ชดั เจนสามารถตรวจสอบได้ อีกทังยั
้ งมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้
คาแนะนาและความช่วยเหลื อในการใช้ บริ การอีกด้ วย
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