
เร่งกระบวนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเภท Line-Of-Business (LOB) 
ด้วยแพล็ตฟอร์ม Microsoft Dynamics® CRM ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่าย
และคล่องตัว

เชื่อมต่อทิศทางของไอทีในองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างแอพพลิเคชั่น LOB ที่
สมบูรณ์แบบด้วยแพล็ตฟอร์มที่รวบรวมฟังก์ชั่นพร้อมใช้ (Prebuilt) บนโครงสร้างแบบ service-oriented 

architecture ที่ปรับแต่งได้ง่าย

แผนกไอทีมักประสบปัญหาในการเลือกระหว่างซอฟต์แวร์สำเร็จรูปกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง จึงต้อง
ผสมผสานปัจจัยต่างๆ อย่างเช่น ความสามารถในการทำงาน, งบประมาณ และระยะเวลาการประมวลผลของ
แอพพลิเคชั่น LOB ในสัดส่วนที่ลงตัว xRM จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับทั้งการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง เนื่องจากเป็นแพล็ตฟอร์มที่สามารถเร่งให้มีการพัฒนาและใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
ได้รวดเร็วและคล่องตัว

เนื่องจาก xRM ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ผู้ใช้คุ้นเคยอย่างเช่น Microsoft® Office system, 

SharePoint® Server, SQL Server®, Visual Studio® และ .NET Framework ทำให้ทั้งแผนกไอทีและผู้ใช้งาน
สามารถสร้างและควบคุมแอพพลิเคชั่น LOB ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวโดยใช้โครงสร้าง สิทธิการ
ใช้งาน และทรัพยากรระบบที่ง่ายและใช้ร่วมกันได้

มีผู้ใช้งานจำนวนมากได้รับประโยชน์

จากคุณสมบัติของ xRM ในการสร้างและ

ควบคุมแอพพลิเคชั่น LOB ตัวอย่างเช่น 

การใช้งานในข่ายงานต่อไปนี้:

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์• 

การจัดการบริษัทรับจ้าง• 

การจัดการบริษัทตัวแทน• 

การเงินสำหรับอสังหาริมทรัพย์• 

ธุรกิจการค้าแลกเปลี่ยน• 

การบริหารทรัพย์สิน• 

การบริหารจัดการสัญญาจ้าง• 

การบริหารจัดการประชากร• 

การบริหารจัดการการจ้างงาน• 

การบริหารจัดการเกษตรกรรม• 

การบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย• 

และอื่นๆ• 

แพล็ตฟอร์มเดียวที่รองรับแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่หลากหลาย ด้วย xRM
การบริหารจัดการบุคลากร 

(Employee Management) 
การบริหารจัดการการจ้างงาน

(Recruit Management)

การใช้แดชบอร์ดเพื่อทำรายการทรัพย์สิน
(Asset Dashboard)

การบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย
(Dealer Management) 

การรับมือวิบัติภัย
(Disaster Response) 

การบริหารจัดการปัญหาพลเมือง 
(Citizen Case Management)

xRM ช่วยให้องค์กรออกแบบและใช้งานแอพพลิเคชั่นเฉพาะทางจำนวนมากบนแพล็ตฟอร์มเดียว

xRM
แพล็ตฟอร์มเดียวที่รองรับแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่หลากหลาย

Application Services ที่พัฒนาได้ตลอดเวลา
xRM มีความสามารถหลัก (Core Functionality) ที่แอพพลิเคชั่นหลากหลายประเภทสามารถใช้ได้พร้อมๆ กันผ่าน 
Application Services ซึ่งสามารถ

นำกลับมาใช้ใหม่ • (Reusable) กับแอพพลิเคชั่นหลายประเภท
ออกแบบไว้พร้อมใช้ • (Prebuilt) เพื่อลดเวลาในการพัฒนาระบบใหม่
มีความยืดหยุ่น • (Flexible) เพ่ือตอบสนองกับความต้องการเฉพาะด้านและรองรับสภาวะธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
ขยายขนาดได้ • (Scalable) เพื่อการติดตั้งใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่

การปรับแต่งแบบ Point-and-Click Customization
xRM คือ โครงสร้างที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวที่ช่วยให้องค์กรใช้งานแอพพลิเคชั่นในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างหลากหลาย ด้วยการปรับแต่งแบบ Point-and-Click ที่สามารถขยาย Data Layer, เพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งาน, เพิ่มระดับความปลอดภัยและเซอร์วิสด้านการวิเคราะห์ผล (Analytical Services)

ระบบการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ (Process Automation)
xRM มีระบบการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ (Process Automation) ที่สามารถสร้าง ควบคุม และกำหนด
การทำงานแบบอัตโนมัติให้กับผู้ใช้งาน ทีมงานรวมถึงบุคลากรทั่วทั้งองค์กร

แพล็ตฟอร์มที่รองรับการขยายตัว, ใช้งานได้ทั่วโลก และมีความสามารถที่หลากหลาย
ความสามารถที่หลากหลายของ xRM ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้งานคุณสมบัติด้าน LOB ในหน่วยงานต่างๆ 
ทั่วโลกได้อย่างปลอดภัย พร้อมระบบที่รองรับการใช้งานหลายภาษาหรือสกุลเงิน สถิติเกี่ยวกับการขยายตัวของระบบ 
(Scalability) ชี้ว่ามีปริมาณผู้ใช้งาน 5,000 คน โดยมีระยะเวลาในการตอบสนองของระบบที่เร็วเพียงเสี้ยววินาที
ซึ่งจะยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าระบบนี้พร้อมตอบสนองกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ



“เราต้องใช้งบประมาณมากถึง 

138,000 ดอลลาร์ในการติดต้ังโซลูช่ัน

เพียงระบบเดียว ถ้าเราจะต้องติดต้ัง

โซลูช่ันให้กับระบบท้ังหมดแยกกัน 

ค่าใช้จ่ายคงต้องสูงจนเกินรับไหว …แต่ xRM 

ช่วยให้ธุรกิจของเราลดค่าใช้จ่ายเหล่าน้ันได้”

Jukka Majander

ผู้บริหารโครงการ CRM บริษัท Ensto

เสริมสร้างระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพและเน้นประสิทธิผล
เชื่อมต่อกระบวนการทำงานด้านไอทีเข้าด้วยกันบนแพล็ตฟอร์มสำหรับแอพพลิเคชั่น LOB ที่ใช้ทรัพยากรไอทีที่มีอยู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แพล็ตฟอร์มเดียวที่รองรับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย: • xRM คือแม่แบบที่ช่วยให้แผนกไอทีปรับแต่ง

 แอพพลิเคชั่นให้ตรงความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์จากการใช้งานทรัพยากรและโครงสร้างร่วมกัน:•  เพ่ิมมูลค่าให้กับทรัพยากรและคุณสมบัติต่างๆ 

 ในระบบของ Microsoft Office, SharePoint, SQL Server และ .NET ที่องค์กรมีอยู่แล้ว

เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบไอที:•  ลดเวลาและภาระในการพัฒนา, บริหารจัดการการใช้งาน, 

บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และการดูแลแอพพลิเคชั่นต่างๆ

ออกแบบแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ของธุรกิจ
ด้วย Application Services ที่คล่องตัวของ xRM คุณสามารถกำหนดแอพพลิเคชั่น LOB ให้สนับสนุนการ

ใช้งานและความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว

ตอบสนองการใช้งานแบบเฉพาะทาง:•  ด้วยคุณสมบัติด้าน relationship management และชุดเคร่ืองมือ

 ด้านการสื่อสาร (communication) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ที่ใช้งานได้ทันที ทีมไอทีจึง

 สามารถสร้างระบบที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มความรวดเร็วในการใช้งาน:•  ด้วยอินเทอร์เฟสที่ใช้ง่ายและคุ้นเคยที่พัฒนาจาก 

 Microsoft Office จึงทำให้ผู้ใช้งานในองค์กรสามารถเรียนรู้การใช้งานระบบต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว

เพิ่มความแม่นยำในข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ:•  การนำเสนอข้อมูลผ่านรูปภาพ (data visualization), 

 ระบบการรายงานผลที่พัฒนาต่อเนื่อง (dynamic reporting) และการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์

ส่งเสริมนวัตกรรมและความว่องไวในการพัฒนา
สร้างโซลูชั่นที่พัฒนาตามเป้าหมายและความต้องการของธุรกิจ รวมถึงตอบสนองต่อสภาวะตลาดและความ

ต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมั่นใจ

เกาะติดความคืบหน้าทางธุรกิจ:•  ปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจด้วย application services 

 ที่พัฒนาตลอดเวลาและระบบโครงสร้างข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูง

เน้นที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์:•  ลดการใช้เวลาและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

 เฉพาะทางหรือการแสวงหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปตามการใช้งาน เพ่ือใช้ทรัพยากรและเวลากับธุรกิจท่ีสำคัญกว่า

เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความคล่องตัว:•  มอบโอกาสและความสามารถในการ

 ตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มความสามารถที่แตกต่างไปจากเดิม

สร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ผลักดันไอทีให้เป็นรากฐานสู่ความสำเร็จด้วยความสามารถในการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อสร้างความเป็นต่อเหนือคู่แข่งของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:•  เสริมประสิทธิภาพด้วยการผสานการทำงานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

 เข้าด้วยกัน และมอบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร

พัฒนาศักยภาพบุคลากร:•  เพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยชุดเครื่องมือในการทำงาน

 ที่คุ้นเคยและใช้งานได้ในทุกรูปแบบ เช่น Microsoft Office 

สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ:•  สร้างความมั่นใจในการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยข้อมูล

 ที่แม่นยำ อัพเดท และสมบูรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่น LOB จำนวนมากในองค์กร 
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เกาะติดความคืบหน้าทางธุรกิจ:•  ปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจด้วย application services 

 ที่พัฒนาตลอดเวลาและระบบโครงสร้างข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูง

เน้นที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์:•  ลดการใช้เวลาและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

 เฉพาะทางหรือการแสวงหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปตามการใช้งาน เพ่ือใช้ทรัพยากรและเวลากับธุรกิจท่ีสำคัญกว่า

เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความคล่องตัว:•  มอบโอกาสและความสามารถในการ

 ตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มความสามารถที่แตกต่างไปจากเดิม

สร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ผลักดันไอทีให้เป็นรากฐานสู่ความสำเร็จด้วยความสามารถในการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อสร้างความเป็นต่อเหนือคู่แข่งของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:•  เสริมประสิทธิภาพด้วยการผสานการทำงานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

 เข้าด้วยกัน และมอบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร

พัฒนาศักยภาพบุคลากร:•  เพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยชุดเครื่องมือในการทำงาน

 ที่คุ้นเคยและใช้งานได้ในทุกรูปแบบ เช่น Microsoft Office 

สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ:•  สร้างความมั่นใจในการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยข้อมูล

 ที่แม่นยำ อัพเดท และสมบูรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่น LOB จำนวนมากในองค์กร 

สนับสนุนแอพพพลิเคชั่นที่หลากหลาย
สร้างความเหนือชั้นให้กับธุรกิจของคุณเองและสร้างความสำเร็จระยะยาวให้กับธุรกิจ ด้วยการพัฒนาและ
ใช้งานโซลูชั่นทางธุรกิจที่ตอบสนองกับแผนการและสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข หรืออัพเดทได้ตามสภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป

การใช้งานอย่างคงที่
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานด้วยอินเทอร์เฟสที่ใช้ง่ายและคุ้นเคย เพราะพัฒนามาจาก 
Microsoft Office นอกจากนั้น ยังสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นจากที่ใดก็ได้ผ่านเว็บบราวเซอร์หรืออุปกรณ์
สื่อสารแบบพกพา

Application Services ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและอัพเดทแอพพลิเคชั่นด้วยระบบการกำหนดค่าแบบ 
Point-and-Click ซึ่งเซอร์วิสจะปรับค่าต่างๆ ผ่าน Data Model โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การ
กำหนดหรือแก้ไขค่าต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นทำได้สะดวกและรวดเร็ว

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่ใช้งานร่วมกันได้
เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรด้วยโครงสร้างทางธุรกิจที่ทำงานได้หลายด้าน และรองรับการทำงาน
ของแอพพลิเคชั่นหลายชนิด (Multi-Application) ช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานทรัพยากรด้านไอทีของตนเองได้
อย่างคุ้มค่าสูงสุด ทั้งในด้านทรัพยากรระบบ สิทธิการใช้งาน และทักษะบุคลากร

“ภายในระยะเวลาเพียงสองสัปดาห์ 

พนักงานฝึกงานของเราก็พัฒนาระบบ

แอพพลิเคช่ันได้เอง ซ่ึงปกติต้องใช้เวลากว่า

สามเดือนและเสียค่าใช้จ่ายกว่า 50,000 

เหรียญในการพัฒนา นอกไปจากน้ัน 

แอพพลิเคช่ันดังกล่าวน้ีก็ยังมีระบบ

อินเทอร์เฟสท่ีดีกว่าและทำงานได้คล่องตัว

มากกว่าด้วย”

Tron Keefer

ผู้จัดการ 

ฝ่ายประสานธุรกิจ 

(Business Integration Group)

สำนักงานอัยการสูงสุดประจำรัฐเพนซิลเวเนีย

เร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ระบบของ xRM ช่วยเสริมความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น LOB ต่างๆ ที่อยู่บน
แพล็ตฟอร์มเดียวกันผ่านการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน (Shared resources)

xRM มอบคุณสมบัติในการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่น LOB ที่ซับซ้อนหลายรายการบนแพล็ตฟอร์มทั่วไป

พร้อมระบบอินเทอร์เฟสที่คุ้นเคยและง่ายต่อการใช้งาน



“xRM เป็นโซลูช่ันท่ีมีความยืดหยุ่นและ

ตอบสนองกับระบบการทำงานของเรา

เป็นอย่างดี นอกจากน้ัน ยังพบว่า

อินเทอร์เฟสท่ีใช้งานได้ง่ายยังช่วยให้

พนักงานไม่รู้สึกแตกต่างกับ

การเปล่ียนแปลงระบบมากนัก”

Greg Jones

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี

สถาบันควบคุมอาชญากรรมและ

สาธารณภัยประจำรัฐนอร์ธแคโรไลนา

Application Services ที่พัฒนาได้ตลอดเวลา
xRM มี application services ที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะที่จะเป็นแพล็ตฟอร์มสำหรับพัฒนา
แอพพลิเคชั่น LOB ที่สมบูรณ์แบบ และสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอตามความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
ตลอดเวลา

Application Services ที่พัฒนาได้ตลอดเวลา
xRM มีความสามารถหลัก (Core Functionality) ที่แอพพลิเคชั่นหลากหลายประเภทสามารถใช้ได้พร้อมๆ กันผ่าน 
Application Services ซึ่งสามารถ

นำกลับมาใช้ใหม่ • (Reusable) กับแอพพลิเคชั่นหลายประเภท
ออกแบบไว้พร้อมใช้ • (Prebuilt) เพื่อลดเวลาในการพัฒนาระบบใหม่
มีความยืดหยุ่น • (Flexible) เพ่ือตอบสนองกับความต้องการเฉพาะด้านและรองรับสภาวะธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
ขยายขนาดได้ • (Scalable) เพื่อการติดตั้งใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่

การปรับแต่งแบบ Point-and-Click Customization
xRM คือ โครงสร้างที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวที่ช่วยให้องค์กรใช้งานแอพพลิเคชั่นในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างหลากหลาย ด้วยการปรับแต่งแบบ Point-and-Click ที่สามารถขยาย Data Layer, เพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งาน, เพิ่มระดับความปลอดภัยและเซอร์วิสด้านการวิเคราะห์ผล (Analytical Services)

ระบบการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ (Process Automation)
xRM มีระบบการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ (Process Automation) ที่สามารถสร้าง ควบคุม และกำหนด
การทำงานแบบอัตโนมัติให้กับผู้ใช้งาน ทีมงานรวมถึงบุคลากรทั่วทั้งองค์กร

แพล็ตฟอร์มที่รองรับการขยายตัว, ใช้งานได้ทั่วโลก และมีความสามารถที่หลากหลาย
ความสามารถที่หลากหลายของ xRM ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้งานคุณสมบัติด้าน LOB ในหน่วยงานต่างๆ 
ทั่วโลกได้อย่างปลอดภัย พร้อมระบบที่รองรับการใช้งานหลายภาษาหรือสกุลเงิน สถิติเกี่ยวกับการขยายตัวของระบบ 
(Scalability) ชี้ว่ามีปริมาณผู้ใช้งาน 5,000 คน โดยมีระยะเวลาในการตอบสนองของระบบที่เร็วเพียงเสี้ยววินาที
ซึ่งจะยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าระบบนี้พร้อมตอบสนองกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
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