WeCloud
การใช้ งานแบบ User และ Admin
WeCloud คือ บริการพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลในรู ปแบบของ Cloud Storage ซึ่งพัฒนาและให้ บริการโดย CS
LOXINFO เป็ น Cloud Storage ที่พร้ อมรองรับการใช้ งานทังแบบ
้
User และ Admin
การใช้ งาน WeCloud แบบ User คืออะไร
คือ การใช้ งานทัว่ ๆ ไปแบบส่ วนตัวหรือแบบบุคคลเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการเก็บข้ อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ข้ อมูลส่ วนตัวหรือข้ อมูลเกี่ยวกับงานก็ตาม และแน่นอนว่าแม้ จะเป็ นการใช้ งานแบบส่ วนตัว แต่หากมีไฟล์ ที่จาเป็ น
หรือต้ องการที่จะแชร์เพื่อใช้ งานร่วมกับผู้ อื่น ก็สามารถที่จะทาได้
การใช้ งานแบบ User นี ้ หลังจากที่ผ้ ู ใช้ งานสมัครใช้ บริการ WeCloud และได้ รบั แอ็กเคาต์จากระบบแล้ ว
เมื่อล็ อกอินเข้ าใช้ งาน WeCloud ไม่ว่าจากช่องทางไหนก็ตาม สามารถที่จะใช้ งานส่ วนต่างๆ ได้ ทนั ทีไม่ว่าจะเป็ น
การสร้ างโฟลเดอร์จดั เก็บข้ อมูล การอัปโหลดไฟล์ ไปยัง WeCloud และอื่นๆ
การใช้ งาน WeCloud แบบ Admin คืออะไร
คือ การใช้ งานสาหรับองค์กรหรือหน่ วยงานที่ต้องการพื ้นที่จดั เก็ บข้ อมูลออนไลน์ห รือ Cloud Storage เพื่อ
การใช้ งานร่วมกันระหว่างฝ่ ายและพนักงานแต่ละฝ่ ายในองค์กร
การใช้ งาน WeCloud แบบ Admin นี ้ เมื่อองค์กรได้ รบั แอ็กเคาต์จ ากระบบแล้ ว สามารถที่จะจัดสรรค์พื ้นที่
และสร้ างแอ็กเคาต์ให้ ผ้ ู ใช้ งานภายในองค์กรได้ เลย โดยการจัดสรรพื ้นที่และสร้ างแอ็กเคาต์ WeCloud แบบ
Admin มี 2 ระดับคือ...
- Organization Unit เป็ นการจัดสรรพื ้นที่ให้ กบั ฝ่ ายต่างๆ ภายในองค์กร เช่น ถ้ าองค์กรสมัครใช้ พื ้นที่
WeCloud ขนาด 1 เทราไบต์ อาจจะจัดสรรพื ้นที่ให้ กบั ฝ่ ายสานักงาน 400 กิกะไบต์ จัดสรรให้ กบั ฝ่ ายผลิ ต 300
กิกะไบต์ และจัดสรรให้ ฝ่ายขาย 300 กิกะไบต์ เป็ นต้ น
- User เป็ นการสร้ างแอ็กเคาต์พร้ อมจัดสรรพื น้ ที่ให้ กับพนักงานฝ่ ายต่ างๆ ที่ต้องการให้ มีส่วนร่วมในการ
ใช้ พื ้นที่ WeCloud เช่น ฝ่ ายขายมีพื ้นที่ 300 กิกะไบต์ อาจจะสร้ างแอ็กเคาต์พร้ อมกาหนดให้ ผ้ ู จดั การฝ่ ายขายมี
พื ้นที่ใช้ งานใน WeCloud 100 กิกะไบต์ และพื ้นที่ที่เหลื ออีก 200 กิกะไบต์ แบ่งให้ พนักงานหรือทีมงานฝ่ ายขายคน
ละเท่าๆ กัน
พนักงานที่ได้ รบั การสร้ างแอ็กเคาต์ จะมีสถานะและรู ปแบบการใช้ งานเหมือนกับการใช้ งานแบบ User
สามารถที่จะสร้ างโฟลเดอร์และจัดเก็บข้ อมูลงานของตัวเองได้ ตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถกาหนดการแชร์
โฟลเดอร์ให้ กบั พนักงานคนอื่นๆ ตลอดจนเข้ าร่วมการแชร์ไฟล์ ของผู้ อื่นได้

สาหรับแอ็กเคาต์หลักซึ่งมีสถานะเป็ น Admin หรือผู้ ดูแลพื ้นที่ WeCloud จะเห็นภาพรวมในการใช้ งาน
พื ้นที่ทงหมด
ั้
รวมถึงสถานะการใช้ งานของแต่ละฝ่ ายและของ User แต่ละคนด้ วย และสามารถเปลี่ ยนแปลงการ
จัดสรรพื ้นที่ ตลอดจนสามารถเพิ่มหรือลบ User ได้
สรุ ปแล้ วการใช้ งานแบบ Admin ในภาพรวมก็คือ องค์กรสามารถใช้ งานพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูล ออนไลน์หรือ
Cloud Storage ได้ โดยสมัครใช้ บริการ WeCloud เพียงแอ็กเคาต์เดียว จากนันน
้ าพื ้นที่ไปจัดสรรเพื่อการใช้ งาน
ภายในองค์กรหรือการใช้ งานเป็ นทีม ได้ อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ไม่จาเป็ นต้ องสมัครใช้ บริการสาหรับฝ่ ายหรื อพนักงาน
แต่ละคนโดยแยกคนละแอ็กเคาต์กนั ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบสถานะการใช้ งานและบริหารจัดการแอ็ กเคาต์ของ
User ได้ เหมือนกับการใช้ งานแบบ Admin ที่เข้ าไปตรวจสอบถานะและตังค่
้ าต่างๆ ได้ ในเมนู Administrative
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