WeCloud รองรั บอุปกรณ์ อะไรบ้ าง
WeCloud เป็ นบริการพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลในรู ปแบบของ Cloud Storage ที่ได้ รบั การพัฒนาขึ ้นมาเป็ น อย่าง
ดีมีความพร้ อมทังในด้
้ านของโครงสร้ างและการทางานของระบบ อีกทังยั
้ งมีผ้ ู เชี่ยวชาญทาหน้ าที่ดูแลการทางาน
ตลอดเวลา ผู้ ใช้ งานจึงมัน่ ใจได้ ว่า WeCloud เป็ นพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลที่มีความสมบู รณ์ แบบและสามารถใช้ งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการใช้ งานผู้ ใช้ สามารถใช้ หรือเข้ า ถึงพื ้นที่จดั เก็ บข้ อ มูลของตนเองใน WeCloud ได้ ทุกที่ทุกเวลาจาก
อุปกรณ์ ต่างๆ ดังนี ้
> คอมพิวเตอร์ รวมถึงโน้ ตบุ้ก โน้ ตบุ้กแบบ 2 in 1 หรือโน้ ตบุ้กแบบไฮบริด ทังหลายที
้
่ท างานภายใต้
ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ ตลอดจนคอมพิวเตอร์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็ น iMac, Macbook Pro หรือ Macbook Air
ที่ทางานภายใต้ ระบบปฏิบตั ิการ OS X
การใช้ งานผ่ านคอมพิวเตอร์ไม่ว่า จะเป็ นคอมพิวเตอร์ ประเภทใดและระบบปฏิบตั ิ การใด จะเป็ นการใช้ งาน
ผ่ านเบราเซอร์ไม่ว่าผู้ ใช้ จะใช้ งาน Internet Explorer, Google Chrome, Safari หรือ Firefox ก็สามารถเข้ าถึงและ
ใช้ งาน WeCloud ได้ ทงสิ
ั ้ น้ โดยเข้ าไปที่ https://wecloud.csloxinfo.com แล้ วล็ อกอินด้ วย Username และ
Password ที่ได้ รบั จากระบบ

> สมาร์ ทโฟน รวมถึงแท็บเล็ ตด้ วย โดยรองรับและใช้ งานได้ ทงระบบปฏิ
ั้
บตั ิการ Android และ iOS ด้ วย
การใช้ งานผ่ านแอปพลิ เคชัน่ ซึ่งผู้ ใช้ งานสามารถที่จะดาวน์โ หลดและติดตังแอปพลิ
้
เคชัน่ บนสมาร์ท โฟนหรื อแท็บ
เล็ ตได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ น้

- แอปพลิเคชั่นสาหรั บ Android : ผู้ ที่ใช้ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ตที่เป็ นระบบปฏิบตั ิ การ Android
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิ เคชัน่ WeCloud ได้ จาก Google Play โดยพิมพ์ชื่อแอปพลิ เคชัน่ ในช่องค้ นหา หรือ
สแกน QR Code ด้ านล่ างนี ้

- แอปพลิเคชั่นสาหรั บ iOS : ผู้ ที่ใช้ iPhone หรือ iPad สามารถดาวน์โหลดแอปพลิ เคชัน่ WeCloud ได้
จาก App Store โดยพิมพ์ชื่อแอปพลิ เคชัน่ ในช่องค้ นหา หรือสแกน QR Code ด้ านล่ างนี ้

หลังจากติดตังแอปพลิ
้
เคชัน่ บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ตเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อเปิ ดแอปพลิ เคชัน่ ขึ ้นมา ในครัง้
แรกระบบจะให้ ทาการล็ อกอิน ก่อน ให้ กรอก Username และ Password และแตะปุ่ม Sing in หรือ Log in
จากนันสามารถเข้
้
าใช้ งานได้ ทนั ที และจัดการพื ้นที่ของตนเองได้ ตามที่ต้องการ
การใช้ หรือการจัดการพื ้นที่ Cloud Storage ก็เหมือนเวลาที่เราจัดการหรื อจัดสรรพื ้นที่ในคอมพิว เตอร์ หรือ
ใน Harddisk นัน่ เอง สามารถสร้ างโฟลเดอร์เพื่อแยกหมวดหมู่ของไฟล์ ได้ สามารถย้ ายไฟล์ จากโฟลเดอร์ห นึ่งไป
ยังอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้ สามารถลบไฟล์ ที่ไม่ใช้ แล้ วออกจากพื ้นที่ได้ และสามารถตังค่
้ าให้ ผ้ ู ใดก็ได้ สามารถเข้ าถึง
พื ้นที่ WeCloud ของเราเพื่อแชร์และใช้ ไฟล์ ข้อมูลร่วมกัน
สาหรับการใช้ งาน WeCloud ผ่ านอุปกรณ์ ที่ต่างกัน ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้ อมูลหรือ การ
จัดการพื ้นที่แต่อย่างใด เพราะไม่ว่าจะเข้ าใช้ งานผ่ านช่องทางหรือ อุปกรณ์ ใดก็ต าม ขอเพียงล็ อกอินด้ วย
Username และ Password เดียวกัน ข้ อมูลที่จะแสดงบนอุปกรณ์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นหน้ าจอคอมพิวเตอร์ห รือ
หน้ าจอของสมาร์ทโฟนก็จะเป็ นข้ อมูลเดียวกัน การตังค่
้ าต่างๆ ที่ทาไว้ ก็จะมีผลเหมือนกัน
สนใจใช้ บริการ WeCloud ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อขอใช้ บริการได้ ที่ 0-2263-8185
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