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 Microsoft® System Center - Service Manager ไม่เพียงช่วยให้ทีม IS ของ
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ได้รับความพงึพอใจจากผู้ใช้มากขึน้เท่านัน้ แต่ยงั
ช่วยลดค่าใช้จ่าย และท าให้สามารถเช่ือมต่อกับระบบต่างๆ ที่หลากหลาย
ของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ช่วยให้การปรับเปล่ียนระบบและรายงาน
เป็นไปโดยง่าย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการตดิตัง้และบ ารุงรักษาระบบลดลง 

 

Overview 
ประเทศหรือภูมิภาค : ประเทศไทย 
อุตสาหกรรม : บริการทางการแพทย์ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 2523 ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ที่ใหญ่ที่สดุแหง่หนึ่งในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ซึง่ให้บริการการรักษาแก่ผู้ ป่วยกวา่  
1 ล้านคนตอ่ปี 
 
Business Situation 
ด้วยจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล 
ที่มีมากถึง 3,000 เคร่ือง ท าให้ทางโรงพยาบาล
จ าเป็นจะต้องมีระบบที่เข้ามาชว่ยในการบริหาร
จดัการ และการด าเนินงานของทีม IS แตท่วา่
ด้วยระบบเดิมที่ทางโรงพยาบาลใช้งานอยูน่ัน้ 
ท าให้ทีม IS ไมส่ามารถให้บริการผู้ ใช้ได้ดี
เทา่ที่ควร ทางโรงพยาบาลจงึได้มองหาโซลชูัน่
ใหมม่าทดแทน 
 
Solution 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
ได้เลือกใช้ Microsoft® System Center - 
Service Manager เน่ืองจากสามารถใช้งาน 
ได้งา่ยและมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการปรับเปลี่ยน
แอพพลิเคชัน่ และรายงานได้ตามต้องการภายใน
ไมก่ี่ขัน้ตอน 
 
Benefits 
 ลดต้นทนุการติดตัง้และบ ารุงรักษาระบบ 
  ชว่ยลดความยุง่ยากในการปรับเปลี่ยน
แอพพลิเคชัน่และรายงาน 

  เช่ือมตอ่กบัระบบอ่ืนๆ ได้เป็นอยา่งดี 
  ลดระยะเวลาการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้ง  
และการตอบกลบัผู้ ใช้ได้รวดเร็วขึน้ 

  เพ่ิมความพงึพอใจโดยรวมของผู้ ใช้ พร้อมกบั
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

  “Service Manager ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้ได้รวดเร็วขึน้ และยัง
ช่วยเพิ่มคุณภาพของการบริการมากขึน้อีกด้วย ผมพอใจมากๆ” 

 

พอล คลาร์ค 
ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

  โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคณุภาพระดบัสากล
และเป็นศนูย์รักษาโรคแบบครบวงจร ซึง่ตัง้อยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการเม่ือ 
พ.ศ. 2523 และในปัจจุบนัได้กลายเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยจ านวนเตียงส าหรับผู้ ป่วยในรวม 554 เตียง และมีศนูย์แพทย์เฉพาะทางกว่า 
30 ศนูย์ มีหน่วยบริการขนาดใหญ่ส าหรับรองรับผู้ ป่วยนอกได้มากถงึ 4,500 คนตอ่วนั และ
ให้บริการรักษาผู้ ป่วยรวมกว่า 1 ล้านคนตอ่ปี ด้วยเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์อนัทนัสมยั
ส าหรับการวนิิจฉยั บ าบดัรักษาโรคและการดแูลผู้ ป่วยอาการหนกั รวมทัง้ผู้ ป่วยฉกุเฉิน 

ในแตล่ะปี โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ได้ให้บริการรักษาผู้ ป่วยชาวต่างชาตปิระมาณ 400,000 คน ทัง้
ชาวตา่งชาติท่ีมาท างานในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง รวมถงึผู้ ท่ีเดนิทางมาจากอีก 190 
ประเทศทัว่โลก เพ่ือมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์โดยเฉพาะ ซึง่ทางโรงพยาบาลได้
เตรียมศนูย์บริการผู้ ป่วยตา่งชาติ ซึง่ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล และล่ามท่ีพร้อมให้บริการแก่
ชาวตา่งชาติท่ีต้องการบริการพิเศษ และยงัมีส านกังานตวัแทนในหลายประเทศทัว่โลก อาท ิประเทศ
ในตะวนัออกกลาง มองโกเลียและเวียดนาม คอยประสานงานเพ่ือส่งต่อผู้ ป่วยเข้ามารักษาใน
โรงพยาบาล 

ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลนัน้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคญัอย่างมาก โดยทาง
โรงพยาบาลได้มีการน าหุ่นยนต์จดัยา ระบบการท างานอตัโนมตั ิและระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
อนัล า้สมยัมาใช้งาน เพ่ือยกระดบับริการ การรักษา ให้ทดัเทียมเท่ากบัมาตรฐานโลก ในส่วนของ
โครงสร้างพืน้ฐานของระบบไอทีนัน้ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทัว่ทัง้โรงพยาบาลท างานอยู่บน
แพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์มาตรฐานจากไมโครซอฟท์ 

ในปัจจบุนั หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS) ของโรงพยาบาล ประกอบไปด้วย 4 ทีมหลกัๆ คือ 
ทีมงานท่ีดแูลระบบโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) อนัประกอบไปด้วยเซร์ิฟเวอร์ และระบบ
เครือข่าย ส่วนทีมให้บริการเดสก์ทอป (Desktop service) นัน้จะคอยให้บริการแก้ปัญหาในการใช้
งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่ผู้ ใช้ รวมถงึแพทย์ และพยาบาล ตลอด 24 ชัว่โมง ทีมซพัพอร์ต
แอพพลิเคชัน่ของโรงพยาบาล (Hospital system) คอยดแูลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และ
ระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สดุท้าย ทีมงานอบรม (Training) มีหน้าท่ีให้การอบรมระบบตา่งๆ แก่ผู้ ใช้ใน
โรงพยาบาล 

  

 
 



 

 

 

 

Situation 

ด้วยจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลท่ีมี
มากถึง 3,000 เคร่ือง ท าให้ทางโรงพยาบาล
จ าเป็นจะต้องมีระบบท่ีเข้ามาช่วยในการบริหาร
จดัการและการด าเนินงานของทีม IS โดยเม่ือ 3 ปี
ท่ีแล้ว ทางโรงพยาบาลได้เลือกใช้ BMC Remedy 
ซึง่ถือวา่เป็นระบบบริหารจดัการบริการด้านไอที
ชัน้น าอยู่ในขณะนัน้ 

พอล คลาร์ค ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เปิดเผยว่า แม้ BMC Remedy จะช่วยให้ทีม IS
สามารถบริหารจดัการงานบริการด้านไอทีแก่ 
ผู้ใช้ได้ แตก่็ยงัมีข้อด้อยหลายประการ ซึง่ส่งให้
การให้บริการ ยงัท าได้ไม่เตม็ประสิทธิภาพ 

ประการแรกคือ ปัญหาอินเทอร์เฟซของโปรแกรม
ซึง่เข้าใจยาก และประการท่ีสอง คือ จ าเป็นต้องมี
การปรับเปล่ียนระบบหลายอย่าง ซึง่เป็นการยาก
ท่ีทีม IS ของโรงพยาบาลจะท าเองได้ 

พอล กล่าวว่า “การปรับเปล่ียนระบบของ BMC 
Remedy นัน้ท าได้ยาก เราต้องรอให้บริษัทคูค้่า
ของ BMC เข้ามาช่วยด าเนินการให้ ซึง่ในแตล่ะ
ครัง้ อาจกินเวลา 2 – 3 เดือน และเสียค่าใช้จ่าย
ถงึ 200,000 – 300,000 บาท” 

นอกจากปัญหาเร่ืองอินเทอร์เฟซและความ
ยุ่งยากในการปรับเปล่ียนระบบแล้ว ทางทีม IS 
ยงัต้องการปรับเปล่ียนรายงานท่ีมีอยู่เดมิ เพ่ือจะ
ได้สามารถตรวจสอบคณุภาพงานบริการของ
ทีมงาน และแก้ปัญหาการให้บริการด้วย 

พอล กล่าวว่า “แม้ BMC Remedy จะมีรายงาน
มาตรฐานมาให้ แตน่ัน่ก็ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเรา อีกทัง้การปรับเปล่ียนรายงานก็
ท าได้ยากมาก เราต้องการท่ีจะเห็นข้อมลูท่ีเรา
เก็บรวบรวมมา และวิเคราะห์หาสาเหตขุอง
ปัญหา ซึง่หากเราไม่สามารถปรับเปล่ียนรายงาน 
เราก็จะไม่สามารถดงึข้อมลูท่ีต้องการออกมาได้ 
ซึง่นัน่จะท าให้เราไม่สามารถปรับปรุงการบริการ
ให้ดีขึน้” 

พอล ยงัเสริมด้วยว่า “การเช่ือม BMC Remedy 
เข้ากบัระบบอ่ืนๆ ของเราก็ท าได้ยากมาก ท าให้
การเช่ือมตอ่ระบบ ไม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร” 

นอกจากนี ้ทีม IS ของโรงพยาบาล ยงัไม่สามารถ
อพัเกรดระบบได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องอาศยั
ความช่วยเหลือจากบริษัทคูค้่าของ BMC 

พอล กล่าวว่า “เม่ือ BMC Remedy มีการอพัเดต
เวอร์ชัน่ย่อย เราจ าเป็นต้องใช้บริการจากบริษัท 
คูค้่าในการอพัเกรดให้ ซึง่จะต้องใช้เวลาประมาณ
4 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ และมีค่าใช้จ่ายสงูมาก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจ านวนเงินท่ีเราเสียไปแล้ว ถือว่า
เรายงัไม่ได้รับบริการในระดบัท่ีเราต้องการนกั” 

ส าหรับข้อด้อยประการสดุท้ายคือ เร่ืองคา่ใช้จ่าย
ในการบ ารุงรักษาระบบของ BMC Remedy ท่ีสงู
มาก ประมาณ 400,000 บาทตอ่ปี ซึง่ถือว่าเป็น
จ านวนเงินท่ีสงูมาก เม่ือเทียบกบัระดบัการ
บริการท่ีทางโรงพยาบาลได้รับ 

Solution 

เพ่ือเพ่ิมระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้ ทาง
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ตระหนกัดีวา่จะต้อง
ปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจดัการงาน
บริการและแอพพลิเคชัน่ท่ีจะมาช่วย 

แรกทีเดียว ทางโรงพยาบาลมีสองทางเลือก 
หนึง่ คือ พยายามท าความเข้าใจ BMC 
Remedy ให้มากขึน้เพ่ือท่ีจะปรับเปล่ียนและ
อพัเกรดระบบได้ด้วยตนเอง ส่วนอีกทางเลือก
คือ มองหาแอพพลิเคชัน่ใหม่แทน 

ประจวบเหมาะกบัในช่วงเวลานัน้ ไมโครซอฟท์
ได้มีการอพัเดตโซลชูัน่เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการงานบริการ ซึง่อยู่ใน Microsoft® System 
Center 2012 พอดี 

พอล เล่าวา่ “การท่ีเรามีความสมัพนัธ์อนัดีกบั
ทางไมโครซอฟท์อยู่แล้ว ท าให้เราตดัสินใจ
ศกึษาผลิตภณัฑ์ Service Manager แล้วเราก็
พบว่าโซลูชัน่นีส้ามารถตอบโจทย์ความต้องการ
เราได้” 

 

“Service Manager ช่วยให้เราสามารถ
แก้ปัญหาของผู้ใช้ได้รวดเร็วขึน้ และยงั
ช่วยเพิ่มคณุภาพของการบริการมากขึน้
อีกด้วย ผมพอใจมากๆ” 

พอล คลาร์ค 
ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ  

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 



 

 

 

 

“เราเร่ิมด้วยการวเิคราะห์ความแตกตา่งของ
ระบบ (Gap analysis) จากนัน้จงึทดสอบ
แนวคดิ (Proof-of-Concept) ร่วมกบับริษัทคู่ค้า
อย่าง Mission Data ซึง่จากการทดสอบ ท าให้
เราทราบวา่ Service Manager สามารถท าได้
ตามท่ีเราต้องการ” พอล กล่าวเสริมวา่ 
“Service Manager ช่วยให้เราแก้ปัญหาของผู้
ใช้ได้รวดเร็วขึน้และยงัช่วยเพิ่มคณุภาพของการ
บริการมากขึน้อีกด้วย ผมพอใจมากๆ” 

นอกจากนี ้ทางโรงพยาบาลยงัได้ตดัสินใจลง
ระบบ Self-Service Portal ซึง่ท างานบน 
Microsoft® SharePoint® Server 2010 เพ่ือให้
ผู้ ใช้สามารถท่ีจะจดัการ ท าเร่ืองขอใช้บริการ 
(Service Request) ได้ด้วยตนเอง 

พอล กล่าวว่า “ในการท างานปัจจบุนั ผู้ ใช้ต้อง
กรอกแบบฟอร์มเพ่ือขอใช้บริการแล้วน าส่งให้
ผู้บงัคบับญัชาอนมุตั ิทางทีม IS จงึจะเร่ิมคีย์ค า
ร้อง พร้อมสแกนแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ ซึง่
กระบวนการนีอ้าจใช้เวลา 2-3 วนั ค าร้องส่วน
ใหญ่ก็เป็นการใช้บริการซ า้ๆ เช่น การเซตอพั
อีเมล การตัง้คา่เคร่ืองพิมพ์ใหม่ และการย้าย
เคร่ืองพีซี เป็นต้น ซึง่หากผู้ใช้สามารถส่งค าร้อง
เหล่านีด้้วยตวัเองผ่านทาง Self-Service Portal 
ก็จะท าให้กระบวนการทัง้หมดด าเนินไปโดย
อตัโนมตั ิSelf-Service Portal นีจ้ะส่งผลดีอย่าง
มาก ทัง้ในแง่ของการแก้ปัญหาได้เร็วขึน้ และ
เพิ่มคณุภาพในการให้บริการของทีมงาน" 

พอล ยงักล่าวเพิ่มเตมิวา่ ในการท่ีจะตดิตัง้ 
Self-Service Portal ให้ประสบความส าเร็จนัน้ 
ทีมงานของเขาก็ต้องวางแผนการท่ีดีเสียก่อน 

“ในปัจจุบนั เรามีคอมพิวเตอร์จ านวน 3,000 
เคร่ือง และผู้ใช้ 4,000 คน ทัว่โรงพยาบาล เรา
จงึต้องวางแผนอย่างรอบคอบ นบัเป็นเร่ืองดีที่
การตัง้คา่ระบบนีไ้ม่ซบัซ้อน แผนท่ีเราวางไว้ใช้
เวลา 3 เดือน โดยเร่ิมทดลองใช้งานใน 1 หรือ 2 
แผนกก่อน เม่ือประสบผลส าเร็จ ก็จะน าไปใช้
กบัแผนกอ่ืนๆ ท่ีเหลือ ในขณะนี ้เราได้
ตระเตรียมระบบเรียบร้อยแล้ว และเร่ิมทดลอง

ใช้งานกบัแผนกท่ีเลือกไว้เป็นเวลา 1 เดือน หาก
ผลท่ีได้เป็นท่ีน่าพอใจ ก็จะน าไปใช้กบัทกุแผนก 
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 นี ้ส าหรับพอร์ทลันี ้เราได้ใช้ทัง้ 
Incident Management, Change 
Management และ Service Management ซึง่
มีอยู่ใน Microsoft® System Center - Service 
Manager” 

Benefits 

หลงัจากท่ีทางโรงพยาบาลได้น า Service 
Manager ไปใช้งานในระยะหนึง่ ก็พบว่า ได้รับ
ประโยชน์หลายประการจากโซลชูัน่นี ้

ประการแรก คือ Service Manager นัน้ช่วยลด
คา่ใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชดัเม่ือเทียบกบั BMC 
Remedy ทัง้ในแง่คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการ
ใช้งาน และคา่บ ารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ 

ประการท่ีสอง Service Manager ไม่เพียงช่วย
ขจดัปัญหาเร่ืองการเช่ือมตอ่ระบบต่างๆ เข้า
ด้วยกนั อย่างท่ีเคยประสบในช่วงท่ีใช้ BMC 
Remedy แตย่งัท าให้การเช่ือมตอ่กบัระบบอ่ืนๆ 
เป็นไปโดยง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

พอล กล่าวว่า “Service Manager สามารถ
เช่ือมตอ่กบัระบบอ่ืนๆ ของทางโรงพยาบาลได้
อย่างราบร่ืน และง่ายดาย นอกจากนี ้ยงัสามารถ
เช่ือมกบั Configuration Manager และ
Operations Manager ใน Microsoft® System 
Center ได้ด้วย ซึง่เป็นประโยชน์กบัเรามาก” 

ประโยชน์อีกประการหนึ่งท่ีตรงกบัความต้องการ
ของทีม IS คือ ความสามารถในการปรับเปล่ียน
ระบบได้อย่างง่ายดาย ซึง่ถือเป็นคณุสมบตัิท่ีโดด
เดน่อย่างหนึง่ของ Service Manager เช่นกนั 

พอล เล่าว่า “ด้วย Service Manager ทีมงานของ
เราสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซของ
แอพพลิเคชัน่ด้วยตวัเองได้อย่างง่ายดาย โดยใช้
เคร่ืองมือส าหรับ Authoring ในการลากฟิลด์
ใหม่ๆ ไปใส่ในส่วนอินทอร์เฟซ (เช่น ส่วน

 

“ด้วย Service Manager ทีมงานของเรา
สามารถปรับแตง่อินเทอร์เฟซของ
แอพพลเิคชัน่ด้วยตวัเองได้อยา่งง่ายดาย 
โดยใช้เคร่ืองมือส าหรับ Authoring ในการ
ลากฟิลด์ใหม่ๆ  ไปใสใ่นสว่นอินเทอร์เฟซ 
(เช่น สว่นอินเทอร์เฟซของ Incident 
Management) เสร็จแล้วก็น ากลบัเข้าสู ่
Service Manager และน าไปใช้งานได้
ทนัที เราสามารถปรับเปลีย่นได้ทกุอยา่ง
ตัง้แตส่ว่นอินเทอร์เฟซไปจนถึงรายงาน
ตา่งๆ ซึง่ท าให้ผมประทบัใจมาก” 

พอล คลาร์ค 
ผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 



 

 

 

 

อินเทอร์เฟซของ Incident Management) เสร็จ
แล้วก็น ากลบัเข้าสู่ Service Manager และ
น าไปใช้งานได้ทนัที เราสามารถปรับเปล่ียนได้ 
ทกุอย่าง ตัง้แตส่่วนอินเทอร์เฟซไปจนถงึรายงาน
ตา่งๆ ซึง่ท าให้ผมประทบัใจมาก” 

นอกจากจะสามารถปรับเปล่ียนส่วนอินเทอร์เฟซ
ของแอพพลิเคชัน่ได้ง่ายแล้ว ผู้ ใช้ยงัสามารถ
เข้าใจอินเทอร์เฟซนีไ้ด้ง่ายด้วย 

“ส่วนอินเทอร์เฟซของ Service Manager นัน้
ออกแบบมาให้เข้าใจง่าย และสามารถใช้งานได้
ง่ายด้วย ซึง่ต่างจาก BMC Remedy” พอล กล่าว 

นอกเหนือจากนัน้ ทางโรงพยาบาลยงัใช้เวลา
เพียงไม่นาน ในการติดตัง้ระบบ และอบรมการใช้
งาน ซึง่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้และใช้งาน
ระบบลดลงตามไปด้วย 

“เราใช้เวลาในการติดตัง้ระบบเพียง 6 สปัดาห์
เท่านัน้ โดยทีม IS ของเราได้รับความช่วยเหลือ
จากบริษัท Dimension Data และไมโครซอฟท์
เป็นอย่างดี ส่วนการอบรมก็ใช้เวลาเพียง 2-3 
ชัว่โมงเท่านัน้ ซึง่ครอบคลมุเร่ืองการบนัทกึค าร้อง
ขอใช้บริการทัง้ท่ีเป็น Incident Request และ
Service Request ณ เวลานี ้เราก็ได้เปิดให้ใช้งาน
ระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว” พอล ให้รายละเอียด 

และด้วย Service Manager ท าให้ทีม IS 
สามารถให้บริการแกผู่้ ใช้ได้รวดเร็วขึน้ โดยใช้
เวลาตอบกลบัผู้ใช้สัน้ลง และแก้ปัญหาได้เร็วขึน้
ซึง่ท าให้ผู้ ใช้มีความพงึพอใจในบริการโดยรวม
มากขึน้ตามไปด้วย 

ทัง้นี ้ทางทีม IS ได้จดัส่งแบบส ารวจความพงึ
พอใจของผู้ใช้ เพ่ือเปรียบเทียบดรูะดบัความ 
พงึพอใจ ระยะเวลาในการตอบกลบั และ
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ระหว่างการใช้งาน

Service Manager เทียบกบั BMC Remedy 
“จากผลการส ารวจความพึงพอใจท่ีได้ เราพบว่า 
Service Manager ได้คะแนนสงูกว่า BMC 
Remedy” 

“เหน็ได้ชดัว่า ผู้ ใช้รู้สกึพอใจกบั Service 
Manager มาก เพราะโปรแกรมใช้งานง่ายมาก 
ในขณะท่ีทางทีมของเราก็พอใจเช่นกนั เพราะเรา
สามารถปรับเปล่ียนได้ทกุอย่างตามท่ีเรา
ต้องการ” พอล กล่าวทิง้ท้าย 

Microsoft® System Center 

Service Manager 

Microsoft® System Center - Service Manager 
(SCSM) ช่วยให้องค์กรสามารถปรับกระบวนการ 
การบริหารจดัการ งานบริการด้านไอทีในองค์กร
ได้บนแพลตฟอร์มท่ีสมบรูณ์แบบครบวงจร และ
สามารถน ากระบวนการมาตรฐานมาปรับใช้ให้
เข้ากบัความต้องการขององค์กรได้ โดยคณุสมบติั
หลกัๆ ของ SCSM ได้แก่ System Center 
Service Manager Authoring Tool ซึง่เป็นชดุ
เคร่ืองมือส าหรับให้ผู้ใช้ได้ปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซ 
และฟังก์ชัน่ท่ีมีใน System Center Service 
Manager และระบบ Self Service Portal ท่ี
ท างานบน Microsoft® SharePoint® ก็ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถใสค่วามคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
หรือในค าร้องขอบริการ (Service Request) 
นอกจากนี ้ผู้ใช้ยงัสามารถค้นหาบทความท่ีให้
ความรู้จากพอร์ทลันี ้หรือใสค่ าร้องขอบริการได้
เองโดยไมต้่องโทรแจ้งไปท่ี Helpdesk 

หากต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ให้ไปท่ี 
www.microsoft.com/en-us/ 
server-cloud/system-center/default.aspx 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ 
ต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
และบริการของไมโครซอฟท์ โปรดติดตอ่ : 
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส 
ชัน้ 37 และ 38 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2263-8888 
แฟกซ์ 0-2257-0099 
www.microsoft.com/thailand 
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โปรดติดตอ่ : 
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