
นอกจากนี้ยังสามารถสงการอัปเดตของความปลอดภัยไวรัสเปนประจำทางอีเมลและประมวลผลรายงานทุกสัปดาห*

Server information

 บริการของ MIWCOM จะประมวลผลรายการตอไปนี้ทุกเดือนเปนรายงาน

Network information Traffic information
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FOR RENT

www...net

Network & server maintenance Procurement service

Website hosting & domain name registrationHelp desk remote service Media design

SSL certificate

Website design & maintenance

System integration Server rental

Security check Accessorries maintenance Illegal software check

Check server operation and
check network and internet connection.

Procurement and distribution of IT equipment
as well as providing configuration services.

Can bring own website or home page online on the
internet to make the website visible to the world easily

and domain name registrationfor business website

Design media, advertisements or
illustrations for use in business operations.

Electronic SSL Certificate Creation Service

The process of bringing together the
component subsystems into one system

Supervise, monitor, prevent risks and threats 
affecting computers and IT security systems.

Design and maintain the website to function
normally and update current information.

Save cost and server maintenance by experts.

Remote troubleshooting assistance

Inspecting computer’s peripherals and connecting
to be able to use generally printers, UPS, etc.

Inspecting and preventing the using of copyrights
programs and wrong website Computer – Related Act.

TOTAL-CARE Services
Network & Resource Administration Surveillance Service System



REPORT

MONTHLY

Time attendance software IT and computer maintenance

IT consultationMonthly report

IT on-site service (Shigoto-nin)

Cloud service
Provides backup space in Cloud system

Data loss prevention (DLP)
Data sorting service prioritize including preventing

the loss of important information.

Employee time monitoring system
Record the time in and out

Check computer Internet access,
Windows OS updates and virus attacks.

Maintain and inspect computers, laptops, 
and other programs to function normally.

IT consulting by a professional
computer and network

IT solution service by On-site

TOTAL-CARE Services
Network & Resource Administration Surveillance Service System

ความสำคัญของนโยบายความมั่นคงของบริษัท
 คำจำกัดความของนโยบาย การกำหนดนโยบายตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด(พฤติการณการเชื่อฟงนโยบายและ
กฎหมาย) และการใชบริการจัดจางคนภายนอก เหลานี้เปนกุญแจสำคัญในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานภายในบริษัทใหมีประสิทธิผล
 ไมนานมานี้ การเชื่อมตอเครือขายทั่วโลกดวยเทคโนโลยีชั้นสูงตางๆนั้นไดถูกปลอยออกมาอยางแพรหลาย บริษัทสวนใหญตองการนโยบายความปลอดภัย
ที่กำหนดไวดวยความระมัดระวัง ไมเพียงแตภายนอกบริษัททั้งในฐานะแฮ็กเกอร บริษัทคูแขง และหนวยงานภาครัฐเทานั้น แตยังรวมถึงภายในบริษัทดวยที่สามารถ
เปนภัยคุกคามรายแรงตอบริษัทของคุณได ในการจัดทำและปรับใชนโยบายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โครงสราง ขั้นตอนการบริหาร แนวทาง และมาตรฐาน
การปฏิบัติดานความปลอดภัย ควรกำหนดไวอยางชัดเจนในทุกๆบริษัท ดวยนโยบายที่ปลอดภัยนี้ บริษัทสามารถยับยั้งความเสี่ยง รวมไปถึงเพื่อพิสูจนจุดยืนที่
ซื่อสัตยตอลูกคาและผูถือหุนไดอีกดวย



การฝกอบรมผูจัดการ
การจัดการตามกฎขอเสนอดานความปลอดภัย

เราเสนอขอเสนอซื้อ / ซอมและการสำรวจลาดตระเวน

 นอกจากนี้เรายังใหคำแนะนำของผูจัดการในการควบคุมพนักงาน 
ใหคำแนะนำความรูดานการจัดการ เรายังมีขอเสนอกรณีศึกษาคุณสมบัติ
เบื้องตนของบริษัทอื่น และโปรแกรมการฝกอบรมผูจัดการ นอกจากนี้
เรายังมีโปรแกรมการศึกษาดานไอทีสำหรับพนักงานคนไทย

ตอตานไวรัสคอมพิวเตอรและสปายแวร
คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการปองกันตั้งแตขอเสนอจนถึงการปฏิบัติงาน

- เสนอวิธีการจัดซื้อภายในองคกร
- คำแนะนำวิธีทำใหงบประมาณของคุณอยูในระดับต่ำ และตรงประเด็น
- หากมีไวรัสเกิดขึ้น ทางเราจะแนะนำวิธีแกปญหาที่ยอดเยี่ยม
- เจาหนาที่จะรีบตอบกลับทันทีเมื่อมีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น

การตรวจสอบ และตรวจจับสปายแวรไวรัส

- การใหคำปรึกษา และการจัดการดานความปลอดภัยโดยพนักงานชาวญี่ปุนผานคอมพิวเตอร
- การจำหนายซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของแท และลบซอฟตแวรผิดกฎหมาย
- การบริการลงพื้นที่ และตรวจสอบระบบดานไอทีใหพนักงานรายบุคคล
- ตรวจสอบ กำจัดไวรัส และสปายแวร
- เสนอการสรางระบบ และการใหคำปรึกษาดานไอที
- การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ เครือขาย และฮารดแวร
- แนะนำอุปกรณตอพวง เชน พีซี เซิรฟเวอร เครื่องพิมพ สแกนเนอร ฯลฯ
- สราง VPN เชน Soft Ether และ FORTIGATE
- โครงสราง LAN ไรสายทั้งพื้นที่ภายใน และภายนอก
- แนะนำการบำรุงรักษาและการตรวจสอบความถูกตองจากขอเสนอการแกปญหาความปลอดภัยเชน JP1
- การตรวจสอบดานไอที และรายงานผล 

เนื้อหาทางธุรกิจ

การสรางนโยบายความปลอดภัยภายใตกฎหมายไอทีของไทย
นโยบายความปลอดภัยคืออะไร  

- ใหคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย
- ทำตามขั้นตอนนโยบาย
- สรางตามระดับ
- จากการไดมาของISO ถึงพื้นฐาน
- การใหคำปรึกษาเกี่ยวกับบทลงโทษ
- เปนการวัด BSA

ปราศจากนโยบายความปลอดภัย  

- พนักงานใชพีซีไดอยางอิสระ
- มีซอฟตแวรที่ผิดกฎหมาย
- วินัยของบริษัทที่ถูกรบกวน



บริการที่ปรึกษา
- มีขอสงสัยวาเกิดอะไรขึ้นในอินเทอรเน็ตเมื่อเร็วๆ นี้
- แนะนำการประชุมราคาถูกกับสำนักงานใหญ
- แนะนำซอฟตแวรปกติโดยใชเงินใหนอยที่สุด
- ตรวจสอบสิ่งที่พนักงานกำลังทำในระบบออนไลน
- IPVPN คืออะไร DDNS คืออะไร ?

ชื่อบริษัท : บริษัท มิวคอม จำกัด
ประธาน : Tomohiro Komoda (สมาชิกJapan Commerce Chamber)
ทุนหุน : 8,000,000 บาท
ธนาคาร : ธนาคารไทยพานิชย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพ
กอตั้งเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2547
ที่ตั้ง  : 32/41 อาคารซิโน ไทย ชั้น16 ถนนสุขุมวิท21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร : 02-259-1720/02-259-1721
จำนวนพนักงาน : 30 คน
สาขา : Minami-Aoyama Aoyama 1-Chome, Minato-ku, Tokyo
บริษัทการคา : จำนวน 150 บริษัท ในประเทศไทย (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2563)

ขอมูลบริษัท

รองรับภาษาญี่ปุนและไทย
- ภาษาญี่ปุนสำหรับคนญี่ปุนและภาษาไทยสำหรับคนไทย
- การศึกษาดานความปลอดภัยสี่ครั้งตอป โดยไมมีคาใชจาย
- เราใหบริการโดยผูเชี่ยวชาญดานไอทีโดยเฉพาะ
- ดำเนินการตามกฎความปลอดภัยของบริษัทคุณ

หากคุณมีแผนผังระบบเครือขาย!

- การจัดการสินทรัพยที่ สะดวกมาก
- Idle PC สามารถใชงานไดดี
- เปนไปไดที่จะเขาใจปริมาณการจราจร
- การปองกันปญหาเครือขาย
- แนวทางสำหรับการขยายตัว

การสรางแผนผังระบบเครือขาย



สารจากประธาน

ติดตอเรา

เปด GOOGLE MAP และคนหาคำวา “MIWCOM”*

info    miwcom.com

บริษัท มิวคอม จำกัด
32/41 ชั้น16 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-259-1720
โทรสาร. 02-259-1721

Tomohiro Komoda
สารจากประธาน

  MIWCOM เปนบริษัทญี่ปุนเพียงแหงเดียวในประเทศไทยที่เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัยดานไอทีในประเทศไทยตามที่ถูกกลาวขานวาเปนดีทรอยต
ในเอเชียมีหลายบริษัทที่เกี่ยวของกับการผลิตไมทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นมากกวาครึ่งหนึ่งของชาวตางชาติจากญี่ปุนจึงเปนผูเชี่ยวชาญในการผลิตอยางไร
ก็ ตามเปนสถานการณที่นาเศราที่ชาวตางชาติที่ไมคุนเคยกับเรื่องไอทีถูกบังคับใหทำเชนนั้น โดยไมมีความรูเรื่องการจัดการไอที เชน คำแถลงของสำนักงาน
ใหญ "คุณรูเรื่องไอทีคุณสามารถทำงานพรอมกันได" ตามคำสั่งของสำนักงานใหญ

 เมื่อจำนวนที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นความซับซอนของเครือขายและความกังวลดานความปลอดภัย และความทาทายก็เกิดขึ้นเชนกันในสภาพ
แวดลอมไอทีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วในประเทศไทย เราตองการแกไขความแตกตาง และปญหาทางภาษาดวยการรักษาความปลอดภัยใหกับผูจัดการไอที 
และทำงานรวมกันรองรับความตองการที่หลากหลายของลูกคาของเราโดยอาศัยประสบการณ และความสำเร็จมากมาย ตามคำขวัญของ "คุณภาพของ
ญี่ปุน" เราใหความสำคัญสูงสุดกับความพึงพอใจของลูกคา และมุงมั่นที่จะใหบริการ แกปญหาที่ดีที่สุด และบริการที่จริงใจจากมุมมองของลูกคาตลอดเวลา


