ใครควรใช้ WeCloud
Cloud Storage หลายคนรู้ จกั และอาจจะใช้ บริการอยู่แล้ ว หลายคนรู้ ว่า Cloud Storage คืออะไรมีไว้ เพื่อ
อะไร แต่ยงั ไม่ได้ ใช้ งานเพราะยังไม่แน่ใจนักว่าตนเองอยู่ในกลุ่ มคนที่ค วรจะต้ องใช้ Cloud Storage หรือไม่ หรือยัง
ไม่แน่ใจนักว่าตนจะใช้ Cloud Storage เพื่ออะไร
เช่นนันมาดู
้ กนั ว่าคุณอยู่ในข่ายของผู้ ที่ควรจะใช้ Cloud Storage หรือบริการ WeCloud ของ CS
LOXINFO หรือไม่
หากคุณเป็ นผู้ ที่อยู่ในข่ายต่อไปนี ้ WeCloud คือพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลที่เหมาะสาหรับคุณ
- มีไฟล์ งานสารพัดที่ต้องทาหรื อจัดการ หากคุณต้ องทางานกับคอมพิวเตอร์ด้านใดด้ านหนึ่งซึ่งมี ไฟล์
งานที่ต้องทาและจัดเก็บมากมาย แน่นอนไฟล์ เหล่ านันล้
้ วนเป็ นไฟล์ ข้อมูลที่สาคัญ คงเป็ นการดีหากมีพื ้นที่จดั เก็บ
ข้ อมูลที่คุณวางใจได้ ว่าข้ อมูลจะไม่สูญหายหรือเสี ยหายจากความบกพร่องของอุปกรณ์ จดั เก็บข้ อมูลแบบเดิมๆ ที่
ใช้ อยู่
การใช้ งาน We Cloud ไม่เพียงจะช่วยให้ ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ อ ย่างปลอดภัย แต่ยงั สามารถจัดเก็บได้ อย่าง
เป็ นระเบียบอีกด้ วย เพราะใน WeCloud คุณสามารถสร้ างโฟลเดอร์สาหรับการจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ แยกกันได้
เหมือนกับการจัดเก็บข้ อมูลในคอมพิว เตอร์
- มีไฟล์ งานที่ต้องสื่อสารหรื อท าร่ วมกันเป็ นที ม หากคุณกาลังมองหาช่องทางหนึ่งช่องทางใดเพื่อใช้
ในการเป็ นศูนย์กลางเพื่ออัปเดตข้ อ มูลหรือ ไฟล์ งานระหว่ างผู้ ร่วมงานในทีม เพื่อให้ ทุกคนสามารถสื่ อสารหรืออัป
เดตข้ อมูลล่ าสุ ดได้ พร้ อมๆ กัน
การใช้ งาน WeCloud ช่วยให้ การทางานร่วมกันเป็ นที มมีศูนย์ กลางในการจัดเก็ บข้ อมูลที่ทุ กคนสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลซึ่งเป็ นข้ อมูลเดียวกันได้ แม้ ว่ าจะอยู่คนละที่กนั ก็ต าม พร้ อมกันนันทุ
้ กคนที่ได้ รบั สิ ทธิ์ ในการเข้ าถึง
โฟลเดอร์ใน WeCloud ยังสามารถอัปโหลดและแชร์ไฟล์ ระหว่างกันได้ ด้ว ย
- มีหลายส่ วนงานที่ต้องบริ หารการจัดเก็ บข้ อมูล ในกรณี ขององค์กรที่ต้องการบริหารจัดการการ
จัดเก็บข้ อมูล เพื่อให้ ข้อมูลของส่ วนงานหรือแผนกต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้ อย่างเป็ นระบบระเบี ยบ ตลอดจนเพื่อให้ ผ้ ู
ทางานฝ่ ายต่างๆ สามารถที่จะแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้ อ ย่างสะดวก ลดปัญหาการรับส่ ง ไฟล์ ผ่านอุปกรณ์ อย่ าง
External Harddisk หรือ Flash Drive
การใช้ งาน WeCloud สาหรับองค์กรนอกเหนือจากการใช้ เ ป็ นช่องทางแชร์ไฟล์ ระหว่างผู้ ทางานฝ่ ายต่างๆ
แล้ ว ยังเป็ นช่องทางในการสารองหรือแบ็ กอัพข้ อ มูลที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง

- มีข้อมูลสาคัญและต้ องการพืน้ ที่ส าหรั บแบ็ก อัพ เป็ นบุคคลทัว่ ไปที่มีเอกสารสาคัญไม่ ว่าจะเป็ น
เอกสารส่ วนตัว เอกสารกรรมสิ ทธิ์ ต่างๆ หรืออื่นๆ ซึ่งกาลังมองหาพื ้นที่จดั เก็บที่ปลอดภัย
การใช้ งาน WeCloud ผู้ ใช้ งานสามารถมัน่ ใจถึงระบบความปลอดภัยได้ ว่าข้ อมูลจะได้ ร ับการจัดเก็บเป็ น
อย่างดี
วิธีการใช้ งาน Cloud Storage อาจจะแตกต่างจากการจัดเก็บข้ อ มูลในอุปกรณ์ อย่าง Harddisk หรือ
Flash Drive แต่วิธีการจัดเก็บข้ อมูลไม่ต่างกันคือ สามารถสร้ างโฟลเดอร์เพื่อแยกประเภทหรือ ไฟล์ ที่ต้องการ
จัดเก็บให้ เป็ นหมวดหมู่ได้ เหมือนกัน และรองรับไฟล์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์ งานจากโปรแกรมทังหลายตลอดจน
้
ไฟล์ มลั ติมีเดียอย่างไฟล์ ภาพหรือไฟล์ วิดีโอ ก็สามารถที่จะนาไปจัดเก็บไว้ ใน Cloud Storage หรือ WeCloud ได้
ทังสิ
้ น้
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