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การท�างานไมต้่องยดึติด
กับสถานท่ีอีกต่อไป
การท�างานแบบไฮบริดชว่ยให้พนักงานสามารถท�างานได้ทุกท่ี แม้กระท่ังในขณะท่ีเคล่ือนท่ีก็สามารถท�างาน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเชื่อมต่อและท�างานรว่มกันได้ในระหว่างการแพรร่ะบาดของโรค
ติดต่อ และจากแนวโน้มความต้องการท่ีมีอยูเ่ดิม การท�างานไฮบริดจึงเป็นทางเลือกท่ีเป็นท่ีนิยมขึ้น การ
ท�างานไมจ่�าเป็นต้องยึดติดกับสถานท่ีอีกต่อไป แต่จะมุง่เน้นไปท่ีสิ่งท่ีคุณท�า

เราจะยังคงเห็นว่าการเปล่ียนแปลงนี้สง่ผลในทุก ๆ ท่ีอยา่งต่อเนื่อง บ้านจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับพื้นท่ีท่ี
จัดสรรไว้เพื่อเป็นสถานท่ีท�างาน นโยบายการท�างานระยะไกลจะขยายวงกว้างมากขึ้น การท�างานเป็นทีม
บนโลกออนไลน์จะกลายเป็นเรื่องปกติ

อยา่งไรก็ตาม สิ่งหนึ่งท่ีจะไมเ่ปล่ียนแปลงคือความจ�าเป็นในการสื่อสารระดับธุรกิจ การมุง่เน้นเฉพาะการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีในพื้นท่ีส�านักงานสว่นกลาง กลายเป็นสิ่งท่ีไมเ่พียงพออีกต่อไป ดังนั้น องค์กรจึงจ�าเป็น
ต้องสร้างประสบการณ์การท�างานของพนักงานทุกคนให้มีความเท่าเทียมกัน ไมว่่าพวกเขาจะอยูท่ี่บ้าน อยู่
ในสถานท่ีท�างานรว่มกัน หรือในส�านักงานขององค์กร

เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถเติบโตได้ในโลกใหมน่ี้ คุณจ�าเป็นต้องให้อิสระกับพนักงานในการท�างานได้ทุก
ท่ี โดยการมอบประสบการณ์การท�างานอยา่งมืออาชีพท่ีปลอดภัยท่ัวทุกพื้นท่ี ถึงแม้ว่าคุณจะยังต้องด�าเนิน
การติดต้ังอุปกรณ์และอัพเดตซอฟต์แวร์ไปในเวลาเดียวกัน ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายใชห่รือไม?่

ของพนักงาน
ท�างานจากบ้านก่อนการแพรร่ะบาดของ COVID-19

ของพนักงาน
ท�างานจากบ้านในตอนนี้ ตามการศึกษาวิจัยของ Nemertes1

ของ 
CFO

ต้ังใจให้พนักงานบางสว่นเปล่ียนไปท�างานระยะ
ไกลแบบถาวร ตามข้อมูลของ Gartner2

34%
70%

74%
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ความท้าทายของความเป็น
จรงิในปัจจุบนั
เป็นเรื่องท่ีขึ้นอยูกั่บไอที (IT) ท่ีจะท�าให้ทุกคนเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ ไมว่่าจะเป็นงานรูปแบบใด 
ท�างานท่ีไหน หรือมีรูปแบบการสื่อสารแบบใดก็ตาม

ขา่วดีก็คือการสื่อสารบนระบบคลาวด์ และแพลตฟอร์มการท�างานรว่มกันได้ท�าให้การท�างานแบบไฮบริด
ในโลกของความเป็นจริงสามารถเกิดขึ้นได้และท�างานได้จริงมากกว่าเดิม เพื่อนรว่มงานสามารถท�างาน
รว่มกันผา่นวิดีโอได้อยา่งง่ายดายเหมือนกับการพบปะต่อหน้าแบบตัวต่อตัวในห้องประชุม การสนับสนุน
ชว่ยเหลือลูกค้าก็สามารถกระท�าได้อยา่งมีประสิทธิภาพจากห้องเล็ก ๆ หรือ จากโต๊ะในห้องครัว

แต่ขา่วร้ายก็คือฮาร์ดแวร์ส�าหรับผู้บริโภคยังไมไ่ด้มีความพร้อมตามความต้องการของธุรกิจ

ของบรษัิท
กล่าวว่าเครื่องมือการท�างานรว่มกันบนระบบคลาวด์ท่ี
เหมาะสมสามารถปรับปรุงประสิทธิผลของบริษัทได้3

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวจ�ากัดประสิทธิภาพในการท�างาน การมีสว่นรว่มของพนักงาน และภาพลักษณ์ของ
บริษัทของคุณต่อผู้ท่ีมองเห็นอยูอี่กด้านหนึ่ง

ในการเตรียมการเพื่อท�างานแบบไฮบริด คุณจ�าเป็นต้องมีโซลูชันระดับมืออาชีพ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ของระบบเสียงและวิดีโอของแพลตฟอร์มการสื่อสารบนระบบคลาวด์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกรูป
แบบและทุกสถานท่ีของการท�างาน

กล้องเว็บแคมท่ีติดต้ังมาพร้อมกับแล็ปท็อปและไมโครโฟนของสมาร์ทโฟน 
เหมาะส�าหรับการพูดคุยสนุกสนานกับเพื่อน ๆ แต่เมื่อคุณต้องพูดคุยกับ
ลูกค้า ผู้ป่วย นักเรียน และบุคคลอ่ืน ๆ ระหว่างการท�างาน คุณภาพของวิดีโอ
และเสียงรบกวนในพื้นหลังท�าให้เกิดประสบการณ์ท่ีไมดี่เท่าท่ีควรจะเป็น 

30%
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เราทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไมท่างใดก็ทางหนึ่ง อยา่งไรก็ตามภาคสว่นการดูแลรักษาสุขภาพและการศึกษา รวมถึงหนว่ย
งานรัฐบาลกลางก็มีการปรับเปล่ียนอันเนื่องมาจากผลกระทบดังกล่าว และก็นับว่าเป็นการสร้างความเป็นจริงใหมส่�าหรับวิธีการท่ีผู้คนเชื่อมต่อ 
สื่อสาร และท�างานรว่มกัน เทคโนโลยีจึงเป็นแรงผลักดันท่ีชว่ยให้องค์กรและพนักงานปรับตัวในสถานการณ์ดังกล่าว

การดแูลรกัษา
สุขภาพ
สถาบันด้านการดูแลรักษาสุขภาพใช้งานการแพทย์
ทางไกล หรือ Telemedicine และการประชุมทาง
วิดีโอมาหลายปีแล้ว แต่การแพรร่ะบาดของโรค
ติดต่อนี้ได้เรง่ให้มีการน�าไปใช้แพรห่ลายมากขึ้น และ
เป็นการยืนยันถึงบทบาทส�าคัญของวิธีการดังกล่าว
ในการก้าวไปข้างหน้า

แพทยแ์ละโรงพยาบาล ใช้ Telemedicine ในการเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อลด
จ�านวนการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลและความจุเตียงในโรงพยาบาล

ทมีงานแต่ละสายงานและผูบ้รหิาร มีการปฏิบัติหน้าท่ีในรูปแบบ
ออนไลน์และจากระยะไกลมากขึ้น

นักจิตวิทยาและจิตแพทย ์ใช้โทรศัพท์และวิดีโอคอลเพื่อตรวจสอบ
อาการ และติดตามผลสุขภาพจิตของผู้ป่วย

โรงเรยีนแพทยแ์ละโรงพยาบาลเพื่อการเรยีนการสอน ด�าเนินการสอนโดย
ใช้วิธีเรียนทางไกล ไมว่่าจะเป็นเทคนิคการผา่ตัด การฝึกสอนเรื่องมารยาท
ข้างเตียง และอ่ืนๆ

ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมท่ีส�าคัญ
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หน่วยงานรฐับาลกลาง ต้องการการใช้งานด้านระบบเสียง วิดีโอ และการประชุมท่ีมี
ความสามารถในการก�าจัดสิ่งรบกวนและสนับสนุนการสื่อสารท่ีมีคุณภาพสูงส�าหรับ
พนักงาน เพราะพวกเขาต้องเดินทางไปมาระหว่างท�างานท่ีบ้านและจากท่ีส�านักงาน

ผูน้�าด้านไอทขีองหน่วยงาน ก�าลังพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวมากขึ้นเพื่อจัดการกับ
ข้อกังวลเก่ียวกับ COVID-19 และตรวจสอบให้แนใ่จว่ารัฐบาลกลางสามารถรักษา
ความต่อเนื่องและประสิทธิผลของธุรกิจในแง่ของภัยธรรมชาติอ่ืนๆ อีกด้วย

องค์กรของรฐับาลกลาง จะต้องสร้างความสมดุลให้กับพนักงานด้วยประสบการณ์
การติดต่อสื่อสารและการท�างานรว่มกันอยา่งราบรื่น และรักษาความปลอดภัยเมื่อ
เข้าถึงข้อมูลส�าคัญ นั่นหมายความว่าการประชุม พื้นท่ีท�างานรว่มกัน และการแบง่ปัน
ข้อมูลในพื้นท่ีเหล่านี้จะยังคงมีความปลอดภัย

การศกึษา
การเรียนในห้องเรียนแบบต่อหน้าเป็นรูปแบบท่ีครูอาจารย์ 
ผู้ปกครอง และนักเรียนต้องการใช้ในการเรียนการสอน
เสมอ แต่เนื่องด้วยความกังวลเรื่องสุขภาพและความ
ปลอดภัย ท�าให้การเรียนแบบผสมผสานหรือแบบไฮบริด
เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด แต่การเปล่ียนไปใช้
รูปแบบไฮบริดนี้ ก็ท�าให้เกิดชอ่งว่างทางเทคโนโลยี ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และความยากล�าบากอ่ืน ๆ ท่ีท�าให้การเรียน
การสอนจากบ้านเป็นเรื่องท้าทาย

โรงเรยีนประถมศกึษาและมัธยมศกึษา ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบชั้นเรียนและ
เทคนิคการสอนตามอัตราการติดเชื้อ COVID-19 ในท้องถ่ิน ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบัติจากผู้บริหารและสหภาพครู คุณครูต้องแนใ่จว่านักเรียนสามารถเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเรียนรู้ และอุปกรณ์ต่อพว่งท่ีนา่เชื่อถือ เพื่อให้
ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัย ต้องปิดวิทยาเขตโดยสิ้นเชิง หรือจ�ากัดจ�านวนนักศึกษาท่ีอนุญาต
ให้เข้ามาเรียนแบบต่อหน้า เพื่อลดอัตราการแพรเ่ชื้อของโรคติดต่อให้น้อยท่ีสุด 
ความเป็นจริงเหล่านี้ได้ท�าให้เกิดโมเดลการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสมจริง และการเข้าถึง
เนื้อหาหลักสูตรได้อยา่งสะดวกง่ายดาย ซึ่งท้ังสองอยา่งล้วนเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็น และ
นั่นท�าให้เทคโนโลยีมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานรฐับาลกลาง
หนว่ยงานรัฐบาลกลางหลายแหง่ไมไ่ด้เตรียมความ
พร้อมส�าหรับการเปล่ียนไปใช้งานการโทรคมนาคมทาง
ไกลเมื่ออัตราการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด 
ในชว่งต้นฤดูร้อนท่ีผา่นมาจึงมีผู้น�าด้านไอทีมากมาย
หลายคนพยายามท่ีจะติดต้ังอุปกรณ์ท่ีสามารถหาได้
ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมท่ีจะ
ท�างานต่อไปได้
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รูปแบบการท�างานและพื้นท่ีท�างาน
ไมม่ีใครท�างานเหมือนกัน ไมว่่าจะเป็นแผนก หน้าท่ีการงาน หรือ สภาพแวดล้อม พนักงานท้ังหมดล้วนมีความต้องการในการสื่อสารท่ีแตกต่างกันไป

ในท�านองเดียวกัน ความต้องการเก่ียวกับโต๊ะท�างานก็มีความแตกต่างกันอยา่งมาก เมื่อเปรียบเทียบกับห้องประชุม การจัดการให้มีการเข้าถึง
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและประเภทงานเหล่านี้ จะชว่ยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของคุณสามารถท�างานได้อยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด ไมว่่าจะอยูท่ี่
ใดก็ตาม

ข้อพิจารณาทีส่�าคัญส�าหรบัพนักงานของคณุ

ส�าหรบัรูปแบบการท�างาน 
พิจารณาว่า 92% ของพนักงานของคุณสามารถแบง่ออกเป็นหกกลุ่มจาก
ลักษณะการท�างานท่ีแตกต่างกัน4 โดยพิจารณาจากสถานท่ีท่ีพวกเขาใช้เวลา
สว่นใหญอ่ยูท่ี่นั่น จ�านวนอุปกรณ์ท่ีพวกเขาใช้ในการสื่อสาร และอุปสรรค 
ต่าง ๆ ท่ีพวกเขาต้องเผชิญขณะท�างาน การจัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับรูป
แบบการท�างานเหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะชว่ยเพิ่มประสิทธิผลของการท�างาน
และสร้างประสบการณ์ในการท�างานท่ียอดเยี่ยม
 
ส�าหรบัพื้นท่ีท�างาน 
พิจารณาจากประสบการณ์ของผู้ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท�างาน และทุกคนท่ีอยูใ่นสาย
การประชุม พื้นท่ีรวมกลุ่มขนาดเล็กจะมีความต้องการด้านระบบเสียงและ
วิดีโอท่ีแตกต่างจากห้องประชุม โต๊ะท�างานในส�านักงานสว่นตัวหรือท่ีบ้าน 
อาจจะไมจ่�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการลดเสียงรบกวนในแบบท่ีคุณจะพบ
ได้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีผู้คนอยูเ่ป็นจ�านวนมาก เชน่ พื้นท่ีท�างานของแผนก
ให้บริการและชว่ยเหลือลูกค้า เป็นต้น 

คณุ CARLOS GATÓ

“เทคโนโลยีเป็นสว่นส�าคัญท่ีชว่ยให้การท�างานรว่ม
กันและการสื่อสารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อีก
ท้ังยังสามารถชว่ยท�าลายอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ 
แต่แทนท่ีเราจะเลือกอุปกรณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งมา 
รองรับพนักงานทุกคน เราควรเลือกอุปกรณ์และ
ชุดหูฟังท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับความต้องการ
และสภาพแวดล้อมของพนักงานแต่ละคน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการท�างานให้กับพนักงาน”

ผูอ้�านวยการฝ่ายการค้าของ LCRcom (SPAIN)

“
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การจัดการด้านไอที
ส�าหรับไอที ความสามารถในการจัดเตรียมและการจัดการอุปกรณ์จ�านวนมากจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ระหว่างองค์กรท่ีปรับตัวเข้ากับ
อนาคตของการท�างานได้อยา่งราบรื่น กับองค์กรท่ียังต้องใช้ความพยายามอยา่งมากในการปรับตัว เพื่อให้สามารถท�างานแบบไฮบริดได้  
เมื่อประเมินถึงวิธีแก้ปัญหาก็พบว่ามีข้อส�าคัญสี่ประการท่ีต้องพิจารณา

การตรวจสอบและการ
จัดการอุปกรณ์ 
ไอทีควรเลือกโซลูชันท่ีรองรับการ
ตรวจสอบและให้ข้อมูลเชิงลึกท่ี
หลากหลายเก่ียวกับอุปกรณ์ เพื่อ
ให้คุณสามารถติดตามผล ท้ัง
ในเรื่องของสถานะของอุปกรณ์ 
ประสิทธิภาพในการประชุม และ
ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ข้อมูล
ท้ังหมดนี้จะชว่ยให้คุณสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อยา่งรวดเร็ว และ
ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ประสิทธิภาพการท�างานไว้ท่ีสว่น
กลาง

การท�างานรว่มกัน 
ไมว่่าคุณจะเลือก UC Platform 
ใดก็ตามส�าหรับการติดต่อสื่อสาร
ภายใน คุณมักจะพบว่าผู้ใช้งาน
มีแนวโน้มท่ีจะต้องเชื่อมต่อกับ
แพลตฟอร์มท่ีแตกต่างกัน เนื่องจาก
ความต้องการของบริษัทคู่ค้า ลูกค้า 
หรือ ผู้ท่ีอาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต 
นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ระบบ
ภาพและเสียงของคุณจ�าเป็นท่ีจะ
ต้องมีความยืดหยุน่ในการท�างาน
รว่มกับแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ดีเท่า 
ๆ กัน

การบรกิารและการ
สนับสนุน 
การกระจายตัวท�างานของพนักงาน
ในสถานท่ีต่าง ๆ ท�าให้คุณจ�าเป็น
ต้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ
ให้พนักงานสามารถท�างานตรง
ตามเป้าหมาย ท้ังผู้จัดจ�าหนา่ย
อุปกรณ์ UC, ผู้ผลิตอุปกรณ์  และ
ตัวแทนผู้ให้ค�าปรึกษา ล้วนสามารถ
ชว่ยให้คุณประเมิน ทดสอบ และ
แนะน�าทุก ๆ ขั้นตอน ต้ังแต่เลือก
แพลตฟอร์ม เลือกอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมท่ีสามารถท�างานรว่ม
กันบนระบบคลาวด์ ไปจนถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีควรท�ากับเครือขา่ย 
ความปลอดภัย และความสามารถ
ในการตรวจสอบระยะไกลของคุณ

การรกัษาความปลอดภัย 
ระหว่างการโจมตีทางไซเบอร์ท่ี
สามารถท�าให้ธุรกิจของคุณไม่
สามารถท�าการติดต่อออนไลน์
ได้ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับ
ความเป็นสว่นตัวของข้อมูลเชน่ 
HIPAA, GDPR และ ISO คุณจ�าเป็น
ต้องรักษาความปลอดภัยให้อยู่
ในมาตรฐานสูงสุด ด้วยเหตุนี้ สิ่ง
ส�าคัญท่ีคุณจะต้องจดจ�าไว้เสมอ คือ 
อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดล้วนแต่เป็น
อุปกรณ์ปลายทางท่ีจ�าเป็นต้องได้
รับการตรวจสอบและยกระดับความ
สามารถของอุปกรณ์อยา่งสม�าเสมอ

ข้อพิจารณาทีส่�าคัญ



9

โซลูชันแบบครบวงจรของ POLY
การสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานแบบผสมผสานหรือแบบไฮบริดให้ตรงตามความต้องการของพนักงาน รองรับการท�างานรว่มกัน พร้อม
ท้ังเพิ่มประสิทธิผลในการท�างาน ไมใ่ชแ่ค่เพียงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเท่านั้นท่ีคุณต้องการ แต่คุณต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีสามารถท�าให้
ประสบการณ์ในการซื้อ การน�าไปใช้ และการให้ความสนับสนุนชว่ยเหลือเป็นเรื่องง่ายท่ีสุด

และนั่นคือสิ่งท่ีคุณจะได้จาก Poly เราน�าเสนอโซลูชันส�าหรับทุกรูปแบบของการท�างานและทุกพื้นท่ีท�างาน ไมว่่าจะเป็นชุดหูฟัง อุปกรณ์
ส�าหรับการประชุมผา่นวิดีโอ โทรศัพท์ส�าหรับโต๊ะท�างานและโทรศัพท์ท่ีใช้ในการประชุมทางไกล ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการอุปกรณ์  
รวมไปถึงการสนับสนุนหลังการขายและการบริการระดับโลก

คณุ ALAA SAYED

 “เนื่องจากการท�างานจากระยะไกลยังคง
ด�าเนินต่อไปในองค์กรหลายแหง่ ความ
ต้องการอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานกับ UCC ท่ีมี
อยูห่ลากหลายยังคงเป็นสิ่งส�าคัญสูงสุด ไมม่ี
ผู้จ�าหนา่ยรายใดท่ีมีอุปกรณ์ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้งานท้ังหมดอยา่ง Poly ไม่
ว่าจะเป็น อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท�างานท่ีบ้าน ท่ี
ส�านักงาน และในทุกสถานท่ี”

ผูอ้�านวยการฝ่ายอุตสาหกรรมของ FROST 
AND SULLIVAN

โซลูชันและการบรกิารแบบครบวงจรส�าหรบัทกุรูปแบบของการท�างานและ
ทกุพื้นท่ีท�างาน การเชื่อมต่อประสานงานกับ UC Platform ท่ีส�าคัญ

“
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ท่ีโต๊ะท�างาน (ท่ีบา้นหรอืท่ีส�านักงาน)
พนักงานจ�าเป็นต้องสื่อสารกันอยา่งมืออาชีพ ไมว่่าจะอยูใ่นส�านักงานกลางหรือท่ีบ้านของพวกเขาก็ตาม ดังนั้นองค์กรจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานสามารถเชื่อมต่อและ
ท�างานรว่มกันได้อยา่งง่ายดายด้วยมาตรฐานสูงสุด ไมว่่าพวกเขาจะท�างานอยูท่ี่ใดก็ตาม

ชุดหูฟัง UC แบบมีสายระดับพรีเมียม
VOYAGER FOCUS UC BLACKWIRE 8225 SAVI 8200 OFFICE และ  UC

ระบบหูฟังไร้สาย DECTTM

POLY STUDIO P5POLY STUDIO P15

กล้องเว็บแคมมืออาชีพอุปกรณ์วิดีโอบาร์สว่นบุคคล
POLY SYNC 20CCX 400

โทรศัพท์พร้อมจอสัมผัส

ชุดหูฟังบลูทูธ® สเตอริโอ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราสามารถชว่ยคุณค้นหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับพนักงานของคุณในแต่ละกลุ่ม และให้ค�าแนะน�าคุณเก่ียวกับ
ข้อเสนอในปัจจุบัน รวมไปถึงการทดลองใช้ฟรี

ล�าโพงอัจฉริยะส�าหรับประชุม แบบ USB/
แบบบลูทูธ®

ชุดหูฟัง USB
BLACKWIRE 5200 SERIES

โซลชูันของ POLY ส�าหรบัพื้นทีท่�างาน
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ในระหว่างการเดินทาง
โซลูชันแบบพกพาของเรามีความสามารถในการตัดเสียงรบกวนได้ดีอยา่งท่ีไมม่ีใครเทียบได้ อีกท้ังยังให้คุณภาพเสียงสูงสุด ท�าให้
พนักงานของคุณสามารถท�างานได้อยา่งมืออาชีพไมว่่าจะอยูท่ี่ใดก็ตาม

VOYAGER 8200 UC VOYAGER 6200 UC VOYAGER 5200 OFFICE 
และ  UC SERIESชุดหูฟังบลูทูธ® สเตอริโอ ชุดหูฟังบลูทูธ® แบบคล้องคอ

ระบบหูฟังบลูทูธ® แบบโมโน

POLY SYNC 20
ล�าโพงอัจฉริยะส�าหรับประชุม แบบ USB/

แบบบลูทูธ®

CALISTO 5300
ล�าโพงสว่นบุคคลส�าหรับประชุม แบบ

บลูทูธ®

POLY STUDIO P5

กล้องเว็บแคมมืออาชีพ

โซลชูันของ POLY ส�าหรบัพื้นทีท่�างาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราสามารถชว่ยคุณค้นหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับพนักงานของคุณในแต่ละกลุ่ม และให้ค�าแนะน�าคุณเก่ียวกับ
ข้อเสนอในปัจจุบัน รวมไปถึงการทดลองใช้ฟรี
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การสนทนาท่ีส�าคัญท่ีสุดของพนักงานของคุณบางสว่นเกิดขึ้นในห้องประชุมผา่นระบบประชุมทางไกล คุณจึงต้องเตรียมพร้อม
เพื่อให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารได้อยา่งง่ายดาย ในขณะเดียวกันก็รักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ และสามารถสั่ง
งานแบบสัมผัสเดียวหรือสั่งงานด้วยเสียง

POLY STUDIO X50
อุปกรณ์วิดีโอบาร์แบบ All-In-One

G7500
ระบบการประชุมทางไกลผา่นจอภาพ

EAGLEEYE DIRECTOR II
กล้องวิดีโอ HD ประสิทธิภาพสูง

G40-T
ชุดอุปกรณ์ส�าหรับ Microsoft Teams 

Room

TRIO C60
โทรศัพท์อัจฉริยะส�าหรับการประชุม

ในหอ้งประชุม

POLY SYNC 60

ล�าโพงอัจฉริยะส�าหรับห้องประชุม แบบ 
USB/แบบบลูทูธ®

โซลชูันของ POLY ส�าหรบัพื้นทีท่�างาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราสามารถชว่ยคุณค้นหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับพนักงานของคุณในแต่ละกลุ่ม และให้ค�าแนะน�าคุณเก่ียวกับ
ข้อเสนอในปัจจุบัน รวมไปถึงการทดลองใช้ฟรี
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ต้ังแต่การระดมสมองอยา่งเรง่ด่วน ไปจนถึงการรายงานตัวรายสัปดาห์กับเพื่อนรว่มงานระยะไกล ท�าให้
พนักงานของคุณสามารถสนทนาในหัวเรื่องท่ีใหญท่ี่สุดในพื้นท่ีท่ีเล็กท่ีสุด

POLY STUDIO X30
อุปกรณ์วิดีโอบาร์แบบ All-In-One

POLY STUDIO X50
อุปกรณ์วิดีโอบาร์แบบ All-In-One

POLY STUDIO
อุปกรณ์วิดีโอบาร์ แบบ USB ระดับ

พรีเมียม

TRIO 8300
โทรศัพท์อัจฉริยะส�าหรับการประชุม

ในพื้นท่ีรวมกลุ่ม

POLY SYNC 60

ล�าโพงอัจฉริยะส�าหรับห้องประชุม แบบ 
USB/แบบบลูทูธ®

โซลชูันของ POLY ส�าหรบัพื้นทีท่�างานในแบบต่าง ๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราสามารถชว่ยคุณค้นหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับพนักงานของคุณในแต่ละกลุ่ม และให้ค�าแนะน�าคุณเก่ียวกับ
ข้อเสนอในปัจจุบัน รวมไปถึงการทดลองใช้ฟรี
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ในศนูยบ์รกิารข้อมลูลูกค้า (CALL CENTER)
ถ้าพูดถึงการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หรือ คอลเซ็นเตอร์ของคุณก็คือภาพพจน์ของบริษัทคุณ ดัง
นั้นตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของคุณจ�าเป็นต้องมีการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยคุณภาพสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ด้วยการสร้าง
ประสบการณ์ในการสื่อสารท่ีชัดเจน

ENCOREPRO 700 SERIES
ชุดหูฟังส�าหรับการบริการลูกค้า

VVX 350
โทรศัพท์ต้ังโต๊ะ IP Phone ระดับกลาง 

รองรับ 6 สาย

SAVI 8200 OFFICE และ  UC
ระบบหูฟังไร้สาย DECTTM

ENCOREPRO 500 SERIES
ชุดหูฟังส�าหรับการบริการลูกค้า

SAVI 7300 OFFICE SERIES
ระบบหูฟังไร้สาย DECTTM ท่ีมีการรักษา

ความปลอดภัยระดับสูง

POLY STUDIO P5

กล้องเว็บแคมมืออาชีพ

โซลชูันของ POLY ส�าหรบัพื้นทีท่�างานในแบบต่าง ๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราสามารถชว่ยคุณค้นหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับพนักงานของคุณในแต่ละกลุ่ม และให้ค�าแนะน�าคุณเก่ียวกับ
ข้อเสนอในปัจจุบัน รวมไปถึงการทดลองใช้ฟรี
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• ข้อมูลเชิงลึกและการจัดการบนระบบคลาวด์
ส�าหรับการลงทุนด้านอุปกรณ์ของคุณในวิดีโอ 
ระบบเสียง และชุดหูฟัง

• ฟีดขา่วอัจฉริยะท่ีเป็นการแจ้งเตือนเก่ียวกับตัว
อุปกรณ์ ระบุถึงสิ่งส�าคัญท่ีต้องท�าและข้อมูลเชิงลึก

• การจัดการรายการอุปกรณ์ท่ีครอบคลุมเพื่อให้
แนใ่จว่าระบบท�างานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

• แพลตฟอร์มการประชุมแบบ All-in-one ท่ีติดต้ังใช้
งานในระบบคลาวด์สว่นตัว

• ครอบคลุมรวมถึงการจัดการอุปกรณ์ การสง่สัญญาณ
การโทร โปรแกรมป้องกันการเข้าถึงระบบจากผู้ท่ีไม่
ได้รับอนุญาต (Firewall traversal) การเชื่อมต่อแบบ
หลายจุด และซอฟต์แวร์ส�าหรับผู้ใช้เดสก์ท็อปและ
อุปกรณ์พกพา

• การตรวจสอบอุปกรณ์และการรายงานรายละเอียด
การโทร เพื่อวัดผลความส�าเร็จและสว่นท่ีต้องการ
ความสนใจ

• บริการบนระบบคลาวด์ท่ีเชื่อมต่อระบบการ
ประชุมทางไกลผา่นจอภาพแบบด้ังเดิมกับ 
Microsoft Teams หรือ Skype for Business

เครื่องมือไอที
กุญแจสูค่วามส�าเร็จของผู้ใช้ คือ การใช้งานท่ีสะดวกง่ายดาย มีคุณภาพ 
และมีความนา่เชื่อถือ วิธีท่ีดีท่ีสุดในการตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้
คือการจัดการและการตรวจสอบอุปกรณ์ท้ังหมดจากสว่นกลาง โซลูชันของ 
Poly ชว่ยให้ฝ่ายไอทีขององค์กรสามารถจัดการอุปกรณ์ท้ังหมดได้เอง อีก
หนึ่งทางเลือก คือ ให้ Poly ด�าเนินการจัดการและตรวจสอบจากระยะไกล 
หรือ แบบพบปะตัวต่อตัวท่ีไซต์งาน Poly สามารถให้บริการให้ค�าปรึกษา
โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อชว่ยเหลือทีม IT ของคุณในการจัดต้ังทีมท่ีแข็งแกรง่ น�า
เสนอโซลูชันเพื่อชว่ยคุณในการปรับใช้ จัดการ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา
แบบครบวงจร

POLY LENS CLARITI REALCONNECT
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บริการอุปกรณ์การประชุมส่วน
บุคคล
• การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ Poly 

ได้แบบไมจ่�ากัดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรับการ
สนับสนุนชว่ยเหลือท่ัวโลกด้วยการแชท, 
โทรศัพท์, อีเมล และวิดีโอถ่ายทอดสด

• การเปล่ียนผลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลุมสูงสุดสามปี 
ด้วยบริการอุปกรณ์ส�ารองทดแทนในวันท�าการ
ถัดไป

• การสนับสนุนโซลูชันการประชุมสว่นบุคคลของ 
Poly ในแอปเดียว เพื่อควบคุมการต้ังค่าอุปกรณ์
สว่นบุคคลของคุณ ตรวจสอบสถานะการอัพเดต
ซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย และการเข้าถึงเครื่องมือ
แก้ไขปัญหาขั้นสูง

• สว่นลดการบริการระดับมืออาชีพพิเศษท่ีชว่ย
ประหยัดเวลาและประหยัดเงินให้กับธุรกิจ

บริการสนับสนุนช่วยเหลือ
• ทีมบริการสนับสนุนของเราตอบสนองต่อความ

ต้องการท่ีหลากหลาย ต้ังแต่การสนับสนุนท่ี
ครอบคลุมกว้างขวางและลงลึกในรายละเอียดไป
จนถึงการให้ค�าแนะน�าอยา่งต่อเนื่องส�าหรับระบบ
ใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ

• รูปแบบการสนับสนุนท่ีมีความยืดหยุน่ ชว่ยให้
บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลาก
หลายในทุกขั้นตอนของการเป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์

• บริการในการแก้ไขปัญหาไปจนถึงการปรับโซลูชัน
ใหมแ่ละบริการอุปกรณ์ส�ารองทดแทนในวันท�าการ
ถัดไป

• ความเชี่ยวชาญในเชิงลึกท่ีชว่ยลดความเสี่ยง เพิ่ม
เวลาท�างาน ขับเคล่ือนประสิทธิผลในการท�างาน 
และสร้างความอุ่นใจ

• จุดติดต่อหลักส�าหรับสภาพแวดล้อมปลายทาง
ของพันธมิตรระบบคลาวด์ท่ีเปิดใช้งานโดย Poly 
สามารถชว่ยเรง่เวลาในการสนับสนุนชว่ยเหลือ

บริการส�าหรับการบริหารจัดการ
อุปกรณ์
• ให้ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรารับผิดชอบจัดการ

ด้านเทคโนโลยีประจ�าวัน

• ลดภาระด้านไอทีภายในองค์กร และดูแลรักษา
โซลูชันในการท�างานรว่มกันได้อยา่งนา่เชื่อถือ
และคุ้มค่า

• ปรับปรุงการด�าเนินงานและเรง่ผลตอบแทน
จากการลงทุนด้านเทคโนโลยี

การบรกิารและการสนับสนุนด้านไอที

บริการระดับมืออาชีพ
• เราให้บริการและให้ค�าแนะน�าแบบครบวงจร

ส�าหรับทุกขั้นตอนของการน�าเทคโนโลยีมาใช้งาน 
ต้ังแต่การวางแผน การออกแบบ การน�ามาใช้งาน 
และการเพิ่มประสิทธิภาพ

• เราให้การสนับสนุนท้ังในไซต์งานและจากระยะ
ไกลเพื่อลดความเสี่ยง ประหยัดทรัพยากร ชว่ย
ปรับแต่งโซลูชัน เรง่การติดต้ังกับการใช้งาน และ
ประโยชน์อ่ืนๆ

• เรามีการบริการพิเศษส�าหรับลูกค้าท่ีใช้งาน 
Microsoft Teams หรือ Zoom
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การท�างานร่วมกัน
ของ UC PLATFORM
ปัจจุบันโลกขับเคล่ือนด้วยการติดต่อสื่อสารแบบครบวงจร แพลตฟอร์มอยา่ง Microsoft 
Teams, Zoom, GoToMeeting และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไมไ่ด้ท�าให้เราแค่สามารถเชื่อมต่อกับ
ลูกค้าและเพื่อนรว่มงานได้ แต่ในชว่งท่ีมีการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อครั้งใหญ ่สิ่งเหล่านี้ล้วนมี
ความส�าคัญอยา่งยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจในหลาย ๆ องค์กร

โซลูชันของ Poly ท�าให้อุปกรณ์ระบบมาตรฐานเดิมสามารถท�างานรว่มกันกับ UC Platform และ
ยังให้ความยืดหยุน่ต่อพนักงานในการสลับสับเปล่ียนระหว่าง UC Platform ได้อยา่งง่ายดาย ตัว
ประสานของอุปกรณ์ก็ใช้งานได้ง่าย ชว่ยให้คุณลดเวลาในการติดต่อขอความชว่ยเหลือจากไอที 
และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในฮาร์ดแวร์ของคุณ

นอกจากนี้อุปกรณ์ของ Poly ยังสามารถท�างานรว่มกันกับท้ัง Microsoft Teams และ Zoom ซึ่ง
เป็น UC Platform ชั้นน�า ท�าให้พนักงานสามารถย้ายจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งได้
อยา่งง่ายดาย โดยมีตัวประสานส�าหรับผู้ใช้ท่ีสอดคล้องกัน
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นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
Poly เกิดจากการรวมตัวของสองแบรนด์ชั้นน�าท่ีนา่เชื่อ
ถือและเป็นท่ียอมรับเข้าด้วยกัน ได้แก่ Plantronics และ 
Polycom ซึ่งเป็นแบรด์ท่ีมากไปด้วยมรดกทางนวัตกรรม 
การวิจัยและการพัฒนาอยา่งรอบคอบน�าไปสูก่ารออกแบบ
เทคโนโลยีของเรา และการสร้างสรรค์ประสบการณ์โดยรวมท่ี
ท�าให้เราแตกต่างจากผู้อ่ืน ตัวอยา่งนวัตกรรมของเรา ได้แก่:

POLY NOISEBLOCKAI 
การใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง (Advanced Machine Learning Algorithms) , ในการตรวจ
จับและลบเสียงรบกวนท่ีไมต้่องการออกจากการประชุม แม้กระท่ังในขณะท่ีมีคนก�าลังพูดอยู ่ป้องกันการ
โดนขัดจังหวะหรือรบกวนท่ีเกิดจากการพิมพ์คีย์บอร์ดเสียงดัง เสียงพลิกหน้ากระดาษ และห้องโถงท่ีมี
เสียงดัง

 
POLY ACOUSTIC FENCE 
สร้างฟองอากาศล่องหนท่ีท�าเสียงจากด้านนอกของฟองอากาศไมส่ามารถเล็ดลอดเข้ามาข้างในให้ได้ยิน 
ในขณะท่ีเสียงท่ีอยูภ่ายในฟองอากาศสามารถได้ยินอยา่งชัดเจน การท�างานนี้ของ Poly Acoustic Fence 
ได้น�ามาปรับใช้ในอุปกรณ์หลาย ๆ รุน่ของ Poly ไมว่่าจะเป็นชุดหูฟัง โทรศัพท์ และโซลูชันส�าหรับห้อง
ประชุม เทคโนโลยีนี้ชว่ยปิดก้ันเสียงต่าง ๆ ไมใ่ห้เข้ามารบกวน อยา่งเชน่ เสียงโหวกเหวกจากเพื่อนบ้าน 
หรือ เสียงสุนัขเหา่ เป็นต้น

POLY PRESENTER TRACKING 
การโฟกัสท่ีตัวผู้พูด และตามติดพวกเขาไปรอบ ๆ ห้องโดยอัตโนมัติ คอยจับภาพผู้พูดให้อยูจุ่ดศูนย์กลาง
ภาพตลอดเวลา การใช้งานท่ีง่ายชว่ยให้ผู้ฝึกสอนสามารถเคล่ือนท่ีไปมาในขณะเดียวกันก็ให้
ประสบการณ์ท่ีราวกับอยูใ่นห้องเรียนส�าหรับนักเรียนท่ีอยูห่า่งไกล

POLY AUTOMATIC SPEAKER FRAMING 
จัดเฟรมกล้องและซูมกล้องไปท่ีตัวผู้พูดในห้องประชุม โดยภาพจะสลับอัตโนมัติเมื่อเปล่ียนตัวผู้พูด ทีม
งานไมต้่องวุ่นวายกับรีโมทหรือการต้ังค่าล่วงหน้า เพราะ Poly Speaker Framing ใช้กฎของการผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อท�าให้ทีมงานของคุณดูดีท่ีสุด

ACTIVE NOISE CANCELLATION 
ก�าจัดเสียงพื้นหลังของคุณก่อนท่ีคุณจะได้ยิน โดยการเปล่ียนคล่ืนเสียงท่ีเข้ามาในหูฟัง ท�าให้คุณสามารถ
โฟกัสไปท่ีบทสนทนาของคุณ ไมใ่ชท่ี่เครื่องปรับอากาศในห้องข้างๆ  

ALEXA FOR BUSINESS INTEGRATION
ผู้ใช้สามารถให้ Alexa for Business เข้ารว่มการประชุมของคุณโดยไมต้่องกดปุ่มใด ๆ นวัตกรรมท่ี
ปลอดภัยและสะดวกสบายนี้ ได้น�าเอาเทคโนโลยีการสั่งการด้วยเสียงแหง่โลกอนาคต มาอยูใ่นห้อง
ประชุมส�าหรับผู้บริหาร และมาอยูใ่นมือของผู้เชี่ยวชาญขณะท่ีก�าลังเดินทาง
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ความแตกต่างของ POLY ของบรษัิทชั้นน�าของโลก 500 แหง่
ใช้งานผลิตภัณฑ์และการบริการของ Poly เพื่อขับเคล่ือน
การสื่อสารและการท�างานรว่มกัน และนี่คือสาเหตุ:99%

ความต้องการในชุดหฟูงั วิดีโอ และ
โทรศพัท์ของคณุ ท้ังหมดรวมอยูใ่นท่ีเดียว 

โซลูชันชุดหูฟัง วิดีโอ และโทรศัพท์ท่ี
ครอบคลุมกว้างขวางส�าหรับทุกพื้นท่ี

ท�างานและทุกรูปแบบการท�างาน ค้นหา
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับพนักงานทุกคน

และทุกสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกัน
ก็หลีกเล่ียงความยุง่ยากในการท�าสัญญา 
การบริการ ฮาร์ดแวร์ และการสนับสนุน

ต่างๆ มากมาย

ประสานรวมกับแพลตฟอรม์ท่ีคณุต้องการ 

ความสามารถในการท�างานรว่มกันท่ีหลาก
หลายกับทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงการประสาน
งานแบบเชิงลึกกับแพลตฟอร์มชั้นน�าอยา่ง 
Microsoft Teams และ Zoom ชว่ยปกป้อง
การลงทุนของคุณ ท�าให้คุณหลีกเล่ียงความ
จ�าเป็นท่ีจะต้องท้ิงหรือเปล่ียนฮาร์ดแวร์ รวม

ไปถึงการเปล่ียนผู้ให้บริการ

คณุภาพท่ีไมเ่ป็นสองรองใคร

กล้อง HD และอุปกรณ์ระบบเสียงท่ีท�างานได้
อยา่งยอดเยี่ยมและเป็นธรรมชาติ ท�าให้การ
ประชุมทีมมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกันก็

ปรับปรุงคุณภาพของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

การสื่อสารท่ีรองรบัอนาคต

เรามีความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกรง่กับ UC 
Platform ท่ีส�าคัญ และนั่นหมายความว่า

เทคโนโลยีของเราพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
แนวโน้มความต้องการของพนักงานในอนาคต

อยูเ่สมอ เราคิดค้นและขยายโซลูชันของเรา
อยา่งต่อเนื่อง เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการ

ทางธุรกิจของคุณ

การสนับสนุนในพื้นท่ี ใหบ้รกิารท่ัวโลก

ไมว่่าคุณและพนักงานของคุณท�างานอยูท่ี่
ใด คุณจะได้รับการสนับสนุนชว่ยเหลือจากผู้

เชี่ยวชาญของ Poly และพันธมิตรของเราท่ีอยู่
ในประเทศ เขตเวลา และภาษาของคุณ 
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สรา้งอนาคตของการ
ท�างานในวันนี้
ถึงเวลาท่ีจะพัฒนากลยุทธ์การท�างานแบบไฮบริดของคุณแล้ว การใช้คู่มือนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ท่ีคุณสามารถเริ่มจากการออกแบบพื้นท่ีท�างาน และค้นหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส�าหรับ
พนักงานของคุณ เพื่อท�าให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริง

ท่ี Poly เราชว่ยบริษัทดังเชน่บริษัทของคุณในการสร้างประสบการณ์การท�างานท่ีท�าให้
ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกัน ท�างานรว่มกัน และท�างานได้อยา่งดีท่ีสุด ด้วยการผสมผสานของ
เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริการให้ค�าปรึกษา เราสามารถชว่ยคุณวางแผน ออกแบบ ปรับ
ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนกลยุทธ์การท�างานแบบไฮบริด ท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้
เมื่อความต้องการและพฤติกรรมของพนักงานเปล่ียนแปลงไป 

ไมว่่าพนักงานจะอยูใ่นส�านักงาน อยูร่ะหว่างการเดินทาง หรืออยูท่ี่บ้าน เราก็จะรว่มกันสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีท�าให้เราสามารถได้ยิน ได้แบง่ปัน และได้เห็นสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

เราอยูท่ี่นี่เพื่อชว่ยเหลือ

©2021 Plantronics, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Poly และเครื่องหมายท่ีออกแบบเป็น
ลักษณะใบพัดเป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Plantronics, Inc. สว่นเครื่องหมาย
การค้าอ่ืนๆ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของท่ีเก่ียวข้อง 2.21 8333950
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“การท�างานจากท่ีบ้านไมไ่ด้หมายถึงผลิตภาพท่ีลดลง เครื่องมือด้าน

เสียงและวิดีโอในระดับธุรกิจจะชว่ยให้พนักงานของคุณสามารถสื่อสาร

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและนา่เชื่อถือ แม้ว่าจะต้องท�างานในสถานท่ีท่ี 

‘ไมไ่ด้ดีหรือเหมาะสมท่ีสุด’ ก็ตาม และเมื่อคุณเตรียมพนักงานของคุณ

ได้อยา่งเหมาะสม พวกเขาจะสามารถท�างานจากท่ีบ้านได้อยา่งท่ีควร

จะเป็น นั่นคือการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีชาญฉลาด”

พันธมิตรการจัดการ จาก RECON RESEARCH

เรยีนรูเ้พิม่เติมท่ี POLY.COM“


