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ขยายประสบการณ์ Skype สู่ห้องประชุมทุกห้อง
การจัดการการประชุมทางวิดีโอขนาดองค์กรด้วย Skype Room Systems

บทนำา

เพื่อทำาให้การประชุมมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ความสามารถ
เช่นการประชุมทางวิดีโอ การแบ่งปันหน้าจอ และกระดานไวท์
บอร์ด ได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องมีสำาหรับผู้เข้าร่วมทุกคน Frost & 
Sullivan ได้ประเมินว่าห้องประชุมกว่า 96% ในปัจจุบันมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพียงแค่เครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบดั้งเดิม หรือ
หน้าจอและการสื่อสารทางเสียงเพียงเท่านั้น ผลก็คือผู้ใช้ธุรกิจ
จำานวนมากพลาดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ครบครันซึ่งนำาไปสู่การ
ประชุมที่ให้ประสิทธิผลสูงขึ้น และผลทางธุรกิจที่ดีขึ้น อุปสรรค
ดั้งเดิมที่ขวางกั้นการไปสู่การใช้งานการประชุมทางวิดีโอที่กว้าง
ขวางขึ้นนั้นรวมถึงเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและอุปกรณ์ที่มีราคา
แพง Microsoft ได้ร่วมมือกับคู่ค้าทางเทคโนโลยีด้านระบบภาพ
และเสียงเพื่อทลายอุปสรรคเหล่านี้ และนำาการแชร์ภาพและ
เสียง HD และเนื้อหาที่ครบครันมาสู่ห้องประชุมทุกห้อง พร้อม
ด้วยประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายดายเพียงแค่สัมผัสหน้าจอ

Microsoft ร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบภาพ/เสียง เช่น Logitech, 
Polycom และ Crestron เพื่อขยายประสบการณ์การประชุมผ่าน 
Skype มาสู่พื้นที่การประชุมทุกพื้นที่ รวมถึงห้องอเนกประสงค์
ขนาดเล็ก พื้นที่เปิดโล่ง ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องเรียน และ
หอประชุม Logitech เป็นบริษัทแรกที่ส่งมอบโซลูชั่นที่ครบ
สมบูรณ์ซึ่งออกแบบมาสำาหรับ Skype Room Systems พร้อม
ด้วยส่วนประกอบที่ผ่านการรับรอง ซึ่งทำาให้สามารถเริ่มการ
ประชุมด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว และแชร์เนื้อหาแบบทันที 
ทั้งในห้องและทางไกล เอกสารฉบับนี้ไขปริศนาความสามารถ
ของ Skype Room Systems และแสดงขั้นตอนการติดตั้งระบบ
การประชุมทางวิดีโอที่คุ้มราคาและใช้งานง่ายผ่าน Skype for 
Business โดยใช้อุปกรณ์จากคู่ค้าที่นำาเอาการประชุมทางวิดีโอ
มาสู่ทุกคนในสถานที่ทำางานสมัยใหม่

การประชุมระบบสมัยใหม่

การประชุมนั้นเป็นหัวใจของวัฒนธรรมและโครงสร้างของความ
ร่วมมือขององค์กรใดๆ งานวิจัยระบุว่าผู้มีวิชาชีพทางธุรกิจส่วน
มากใช้เวลา 60 ชั่วโมงต่อเดือนในการประชุม ซึ่งเกือบเท่ากับ 
40% ของชั่วโมงการทำางานของพวกเขา และเวลาเพียงครึ่ง
หนึ่งในการประชุมเหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่ามีประสิทธิผล1 ซึ่ง
นั่นเท่ากับว่ามีจำานวนชั่วโมงประชุมที่ไม่มีประสิทธิผลถึงหรือไม่
ให้ผลที่ดีรวม 30 ชั่วโมงต่อเดือนต่อผู้ทำางานด้านข้อมูลแต่ละ
คน2 การประชุมที่ไม่มีประสิทธิผลนั้นมีต้นทุนรวมถึงหมื่นล้าน
ดอลลาร์เมื่อพิจารณาเพียงแค่ในสหรัฐฯ1

ในโลกที่มีระบบสื่อสารผ่านอุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกันทั่วโลกทุก
วันนี้ ท่ามกลางการเติบโตขององค์กรแบบกระจาย การประชุม
เหล่านี้จำานวนไม่น้อยมักเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมทางไกลอย่าง

น้อยหนึ่งคน ในการสำารวจผู้ใช้ภาคธุรกิจของ Microsoft พบ
ว่าผู้คนเหล่านี้ 78% กล่าวว่าพวกเขามีการสื่อสารกับคู่ค้าหรือ
เพื่อนร่วมงานที่อยู่ที่อื่นทุกวัน3อย่างไรก็ตาม มีห้องประชุมเพียง 
3.6% ในโลกที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีการประชุมทางวิดีโอ4 
แบบใดๆ หมายความว่าการประชุม 96% ของโลกในวันนี้ยัง
อาศัยการสื่อสารทางเสียงแบบเก่าแก่ ซึ่งผู้เข้าร่วมทางไกลจะ
ถูกลดระดับให้เป็นเพียงผู้เข้าร่วมชั้นสอง พวกเขาไม่สามารถมี
ส่วนร่วมในการแชร์เนื้อหาที่สำาคัญ และพลาดเนื้อหาทางภาพที่
นำาไปสู่การดำาเนินการและการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการประชุม

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิตอลขนานใหญ่ ธุรกิจต่างๆ 
กำาลังเปลี่ยนวิธีการที่ตนใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการทำางาน
และการเข้าถึงผู้คนของตน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลบนคลาวด์ ข้อมูลเชิง
วิเคราะห์ ระบบเคลื่อนที่ และโซเชียลมีเดีย นั้นกำาลังกำาหนดรูป
ร่างของสถานที่ทำางานยุคใหม่ เพื่อจะเชื่อมต่อกับผู้คนให้ดียิ่ง
ขึ้น ธุรกิจจะต้องลงทุนในการส่งมอบประสบการณ์การร่วมงาน
อย่างครอบคลุมทุกด้าน เป็นสื่อนำาการแสดงออกของมนุษย์ทุก
รูปแบบ ไม่ว่าทางวาจา ทางข้อความ และทางภาพ การประชุม
สมัยใหม่ช่วยให้สามารถทำาการสนทนาที่ลื่นไหล ซึ่งมุ่งเน้นที่รูป
แบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ ดังนั้นการประชุม
แบบล้าสมัยของวันวานที่อาศัยการสื่อสารด้วยเสียงเป็นหลักนั้น
จำาเป็นต้องลาจากไป

การประชุมทางวิดีโอ: เพิ่มการเน้นย้ำาที่คุณค่าเชิง
ยุทธศาสตร์

การเคลื่อนย้ายจากระบบโทรศัพท์ธุรกิจแบบดั้งเดิมสู่แพล็ต
ฟอร์มการสื่อสารแบบหลายโหมดที่รองรับแอปพลิเคชันเสียง 
วิดีโอ และข้อมูลนั้นกำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการ การเคลื่อนย้าย
ขนานใหญ่นั้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้ตัดสินใจในองค์กรนั้น
กำาหนดให้การลงทุนในเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นทรัพย์สิน
ทางธุรกิจยุทธศาสตร์อย่างหนึ่ง และส่งมอบมากกว่าเพียงการ
โทรด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์และจดหมายเสียงแบบง่ายๆ ที่เคย
ยอมรับได้เมื่อก่อนนี้ องค์กรต่างมองเทคโนโลยีการสื่อสารของ
ตนในฐานะที่เป็นวิธีการบรรลุประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ เช่นการ
ขยายสู่ตลาดใหม่ ผลักดันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงผลของ

การประชุมทางวิดีโอกำาลังกลายมาเป็นบรรทัดฐานของ
ธุรกิจที่กำาลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิตอล โดย
เสนอการร่วมงานที่ครบครันและคล่องตัวทั่วทั้งทีมของ
ส่วนดำาเนินงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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การตลาด ยกระดับความร่วมมือ ทำาให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบใน
การแข่งขัน เร่งกระบวนการตัดสินใจ และปรับปรุงประสบการณ์
ของลูกค้า

ในเดือนมิถุนายนปี 2016 Frost & Sullivan จัดทำาการวิเคราะห์
แบบครอบคลุมในตลาดการประชุมทางวิดีโอ ในรายงาน 
“Growth Opportunities in the Video Conferencing Mar-
ket: A Holistic Evaluation of Technology Adoption and 
Growth Trends.” รายงานนี้กล่าวว่า“ความต้องการของผู้ใช้การ
ประชุมทางวิดีโอมีการเติบโตแบบมีความเร่ง การเพิ่มจำานวน
ของอุปกรณ์มือถืออย่างรวดเร็ว ประกอบกับความต้องการบริโภค
วิดีโอทุกรูปแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเป็นปัจจัยหลักในการทลาย
อุปสรรคที่เคยมีแต่ดั้งเดิมในการนำามาใช้” ตลาดการประชุม
ทางวิดีโอโดยรวมนั้นอยู่ในเส้นทางที่มีการเติบโตอย่างสูง และ
ถูกทำานายว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตรวมต่อปี (CAGR) 
13.2% ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2020 ซึ่งจะไปถึง $11.44 พันล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 2020 ขณะที่วิดีโอได้หลายมาเป็นวิธีการ
สื่อสารหลักโดยปริยายสำาหรับการสื่อสารสมัยใหม่ของผู้บริโภค
ทั่วโลก การใช้งานโดยผู้ใช้ธุรกิจยังคงเป็นปัญหาที่มีความ
ท้าทาย การใช้งานยังคงมีความซับซ้อนและราคาแพงสำาหรับ
การติดตั้งอย่างกว้างขวาง

ในการสำารวจผู้บริหารระดับ C ที่ผ่านมาไม่นานนี้ของ Frost & 
Sullivan ผู้ใช้ส่วนมากมองว่าการประชุมทางวิดีโอนั้นมีความ
สำาคัญสูงยิ่งในการลดเวลาการประชุมและทำาให้การประชุมได้
ผลมากขึ้น นำาไปสู่ประสิทธิผลและผลกำาไรที่ดีขึ้น (ภาพที่ 1)

SKYPE ROOM SYSTEMS เปลี่ยนแปลงจุดยืนเดิม

Microsoft ได้ทำาให้ตนเองก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการหลักในตลาด
การสื่อสารทางธุรกิจของทุกวันนี้ Skype for Business ซึ่งเป็น
แพล็ตฟอร์มการสื่อสารแบบรวม (Unified Communications 
- UC) ของ Microsoft ได้นำาเสนอชุดแอปพลิเคชันการสื่อสาร
แบบเรียลไทม์ซิงโครไนซ์ ที่ให้ผู้ใช้ส่งข้อความแบบทันที (IM) 
การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ การแชร์เนื้อหาและเดสก์ท็อป และ
การถ่ายโอนไฟล์

Skype for Business มีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตใช้งานกว่า 
140 ล้านคน และกำาลังดำาเนินต่อไปในเส้นทางที่มีการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นอกจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ประจำาสถานที่ที่มี
จำานวนมากอยู่แล้ว การใช้งาน Skype for Business นั้น
ยังมีความแข็งแกร่งมากขึ้นบนระบบคลาวด์ ยอดขายการ
อนุญาตใช้งาน Office 365 เชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้นจนมี
จำานวนผู้ใช้ที่มีการใช้งาน 85 ล้านคนต่อเดือน

Microsoft ได้รายงานว่าผลิตภัณฑ์พรีเมียม ซึ่งรวมถึง 
Skype for Business นั้นนับเป็น 60% ของการอนุญาต

ภาพที่ 1: คุณค่าเชิงยุทธศาสตร์ที่เติบโตขึ้นของการประชุมทางวิดีโอ
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เห็นด้วยทุกประการ 5 ไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิง 1
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ขยายประสบการณ์ Skype สู่ห้องประชุมทุกห้อง
การจัดการการประชุมทางวิดีโอขนาดองค์กรด้วย Skype Room Systems

ใช้งาน Office 365 เชิงพาณิชย์ จำานวนการอนุญาตใช้
งาน Office 365 เชิงพาณิชย์นั้นยังเพิ่มขึ้น 40% ในแต่ละ
ปี และมีรายได้เพิ่มขึ้น 54% ในสกุลเงินคงที่

Frost & Sullivan ประมาณการณ์ว่าในปี 2016 Microsoft 
มีส่วนแบ่งการตลาดการอนุญาตใช้งาน UC 50%

พูดง่ายๆ ได้ว่า Microsoft นั้นกำาลังถือครองอำานาจเหนือธุรกิจ
การสื่อสารทางธุรกิจ การใช้งาน Skype for Business นั้นมีการ
ใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยความเร่งเนื่องจากสิ่งขับเคลื่อนหลายประการ 
รวมถึงประโยชน์เชิงกลวิธีของ UC ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของ Skype for Business

ผู้คนที่ใช้งานการประชุมผ่าน Skype for Business ในงาน
ประจำาวันเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและยกระดับความร่วมมือ

กับคู่ค้าหรือลูกค้านั้นกำาลังมีจำานวนมากขึ้นทุกที

เพื่อนำาเอาประสบการณ์การประชุมผ่าน Skype for Business 
ที่คุ้นเคยและใช้ง่ายมาสู่ห้องประชุมทุกขนาด Microsoft ได้
ออกผลิตภัณฑ์ Skype Room Systems (ก่อนหน้านี้มีชื่อรหัส
ว่า Project Rigel) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการประชุม 
โทรออก และแบ่งปันเนื้อหาทันที ได้ง่ายและรวดเร็วทั้งในห้อง
และทางไกล ทั้งหมดนี้ทำาได้เนื่องจากจอสัมผัสที่ประณีตของ 
Surface Pro 4 ที่มีซอฟต์แวร์ Skype Room Systems ติด
ตั้งเอาไว้ พร้อมการตั้งค่าแบบกำาหนดเองของ Windows 10 
อุปกรณ์ Skype Room Systems มุ่งเป้าที่การแปลงห้องประชุม
ทุกห้องให้เป็นพื้นที่การประชุมเพื่อความร่วมมือที่ครบครัน และ
มีจำาหน่ายเป็นชุดโซลูชั่น พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทางเสียงและ
วิดีโอจากคู่ค้าด้านเทคโนโลยี Logitech, Crestron  
และ Polycom

ภาพที่ 2: พลิกโฉมห้องประชุมของคุณด้วย Skype Room Systems

ประสบการณ์ผู้ใช้ – ประสบการณ์ผู้ใช้นั้นเป็นสิ่ง
สำาคัญที่สุด และกำาหนดเส้นทางการเติบโตภาคบังคับ
แก่การปรับใช้เทคโนโลยี มีการประมาณว่าระบบวิดี
โอคอลทั่วไปทุกวันนี้ใช้เวลา 8-10 นาทีเพื่อเริ่มต้น 
อุปกรณ์ Skype Room Systems ใหม่ได้เน้นย้ำาที่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และความสามารถใช้งานได้อย่าง
มาก ทำาให้ผู้ใช้สามารถทำาการประชุมทันทีด้วย “การ
เข้าร่วมด้วยปุ่มเดียว” ผู้ใช้สามารถดูกำาหนดเวลาการ
ประชุมของตนซึ่งแสดงอย่างเด่นชัด และสามารถเริ่ม
ด้วยการแตะ หากพวกเขายังไม่ได้กำาหนดเวลาการ
ประชุม พวกเขาสามารถเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้จาก
คอนโซล หรือเพิ่มห้องไปยังสายการประชุมที่มีอยู่

การใช้ประโยชน์จากการลงทุนที่มีอยู่ – อุปกรณ์ 
Skype Room Systems ทำาให้สามารถอัปเกรด
ประสบการณ์การประชุมใดๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์
ภาพและเสียงที่มีอยู่เดิมก็ได้ อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมนั้นรวม
ถึงระบบเสียง จอภาพ และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ที่ติด
ตั้งอยู่แล้ว Skype Room Systems ให้โซลูชั่นที่คุ้มทุน
สำาหรับพื้นที่การประชุมทุกแห่ง ด้วยระดับราคา $2,000

เนื้อหาที่ครบครัน – โซลูชั่นห้องประชุม Skype for 
Business ทำาให้การแบ่งปันเนื้อหาทำาได้ง่าย เมื่อผู้ใช้
ต้องการฉายภาพเนื้อหาในสถานที่ โซลูชั่นห้องประชุม
ของ Skype for Business จะแบ่งปันภาพฉายกับผู้เข้า
ร่วมทุกคน SmartDock และ Microsoft Surface Pro 
4 นั้นสร้างประสบการณ์ความร่วมมือด้วย Skype for 
Business ที่ดีที่สุดในพื้นที่การประชุม ผู้ใช้สามารถวาง
แล็ปท็อปทิ้งไว้ที่โต๊ะของตนเอง เดินเข้าไปในพื้นที่
การประชุมที่ใดก็ได้ และเริ่มการประชุมทางวิดีโอด้วย 
Skype for Business video ด้วยการแตะเพียงครั้ง
เดียว

ประสบการณ์ที่สม่ำาเสมอ – อุปกรณ์ Skype Room 
Systems เสนอประสบการณ์ผู้ใช้ที่สม่ำาเสมอที่สามารถ
ใช้ได้ในพื้นที่การประชุมทุกแห่ง ข้อดีหลักของโซลูชั่น 
Skype Room คือการที่มาตรฐานและความสามารถ
ของฮาร์ดแวร์ระบบเสียงและวิดีโอมีวิวัฒนาการไป 
ประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีพื้นฐานจากซอฟต์แวร์นั้นยังคงมี
ความสม่ำาเสมอ และผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องปรับตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันเพียงเพราะว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน
ห้องประชุมหนึ่งไม่ได้ติดตั้งในช่วงเวลาเดียวกับอีกห้อง
ประชุมหนึ่ง

ความสามารถในการขยายตัว – การยกระดับความ
สามารถของ Skype for Business ที่มีต่อไป เช่น การ
เพิ่มเข้ามาของการโทรและการประชุม PSTN, การ
รวมเข้ากับ Teams workspaces, การแคสต์ผ่านเว็บ 
Skype Meeting Broadcast และสิ่งอื่นๆ ที่จะเพิ่มเข้า
มาในการประยุกต์ใช้งานและเพิ่มความน่าสนใจ

การจัดการได้ง่าย –  เนื่องจากอุปกรณ์ Skype Room 
Systems ทำางานบน Windows10 ดังนั้นจึงสามารถนำา
นโยบาย การปฏิบัติงาน และเครื่องมือจัดการเดียวกันกับ
ที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรมาใช้กับอุปกรณ์ Skype Room Sys-
tems สิ่งนี้ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการระบบห้อง
ประชุมทางวิดีโอ เนื่องจากไม่ต้องมีเครื่องมือการจัดการ
เฉพาะ หรือความเชี่ยวชาญทางไอทีเฉพาะกรณีใดๆ

ที่มา: Frost & Sullivan
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ขยายประสบการณ์ Skype สู่ห้องประชุมทุกห้อง
การจัดการการประชุมทางวิดีโอขนาดองค์กรด้วย Skype Room Systems

การขยายการประชุมไปยังห้องอเนกประสงค์และพื้นที่
ประชุมขนาดเล็ก

ที่ทำางานดิจิตอลทุกวันนี้ได้รับการขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของผู้ทำางานบนระบบเคลื่อนที่สมัยใหม่ และส่งเสริมความคล่อง
ตัวและการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยการนำาความร่วมมือทาง
วิดีโอที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมาสู่ผู้ใช้ทุกคน และธรรมชาติของ
การประชุมก็กำาลังเปลี่ยนแปลงไป การประชุมนั้นเกิดขึ้นบ่อย
และอัตโนมัติมากขึ้น มีโครงสร้างและระยะเวลาน้อยลง ผลที่
เกิดขึ้นคือการร่วมงานผ่านวิดีโอและเนื้อหานั้นมีการก้าวข้าม
ผนังทั้งสี่ด้านของห้องประชุมไปสู่คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ห้อง
อเนกประสงค์ขนาดเล็ก และพื้นที่ทำางานแบบเปิด ห้องประชุม
เล็ก (Huddle rooms) คือพื้นที่ทำางาน/ประชุมขนาดเล็กที่
สามารถรองรับคนได้สูงสุดสี่คน และเหมาะสำาหรับความร่วมมือ

LOGITECH – คู่หูที่ขาดไม่ได้ของ  
SKYPE FOR BUSINESS

SmartDock โซลูชั่นของ Logitech สำาหรับ Skype Room 
Systems รวมเอาส่วนประกอบระบบภาพและเสียงหลายชนิดเข้า
ไว้ในโซลูชั่นที่ผ่านการรับรองจาก Skype Room Systems ที่
สร้างมาโดยเฉพาะ และขจัดความซับซ้อนและรุงรังออกจากห้อง
ประชุม

และปฏิสัมพันธ์แบบเฉพาะกิจ ห้องประชุมและห้องอเนกประสงค์
ขนาดเล็กในองค์กรนั้นกำาลังมีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการ
ประมาณการณ์ว่ามีห้องอเนกประสงค์ขนาดเล็ก 30-40 ล้านห้อง
ทั่วโลก และมีเพียง 2% ในจำานวนนี้ที่มีระบบวิดีโอ5

อุปกรณ์ Skype Room Systems นั้นเหมาะสมเป็นพิเศษสำาหรับ
การขยายการร่วมงานผ่านวิดีโอและการแบ่งปันเนื้อหาที่ครบ
ครันไปยังห้องอเนกประสงค์ขนาดเล็ก เนื่องจากความใช้งาน
ง่าย ราคาต่ำา และมีความสามารถในการจัดการแบบรวมศูนย์ 
เนื่องจาก Skype for Business ทำาให้ประสบการณ์ที่ครบครันนี้
สามารถทำาได้ด้วยต้นทุนต่ำาเมื่อเทียบกับระบบห้องประชุมทาง
เลือกอื่น ลูกค้าจึงมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะติดตั้งประสบการณ์
ความร่วมมือล้ำายุคนี้ให้กับคนทำางานดิจิตอลทุกคน

SmartDock เป็นคอนโซลควบคุมภาพและเสียง ที่รวม Group 
และกล้อง ConferenceCam Connect ของ Logitech เข้ากับ 
Surface Pro 4 และซอฟต์แวร์ Skype Room Systems โดยที่ 
Logitech นั้นเป็นบริษัทแรกที่จำาหน่ายโซลูชั่นที่ครบครันสำาหรับ 
Skype Room Systems ด้วยส่วนประกอบที่ผ่านการรับรอง

ภาพที่ 3: ขยายความร่วมมือในห้องอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

อดีต

ห้องทำงานผู้บริหาร พื้นที่ประชุมขนาดเล็ก

ห้องประชุมเฉพาะ

อนาคต

ห้องประชุมเล็กและพื้นที่เปิด
(พื้นที่อเนกประสงค์ พื้นที่สำหรับการร่วมงาน)

ห้องประชุมเฉพาะ

ที่มา: Frost & Sullivan
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ขยายประสบการณ์ Skype สู่ห้องประชุมทุกห้อง
การจัดการการประชุมทางวิดีโอขนาดองค์กรด้วย Skype Room Systems

การเสนอความสะดวกในการใช้งานและคุณภาพของ
ประสบการณ์ พร้อมกับจุดใช้งานขั้นปลายคุณภาพสูงนั้นเป็นตัว
กำาหนดประสบการณ์การสื่อสารทั้งหมด บริษัทเช่น Logitech 
กำาลังทำาหน้าที่สำาคัญในการสนับสนุนเป้าหมายของ Microsoft 
ในการขยายการแบ่งปันวิดีโอและเนื้อหาที่ครบครันสมบูรณ์ไปยัง
ห้องประชุมทุกห้อง Logitech เป็นคู่ค้าด้านเทคโนโลยีของ Mi-
crosoft มายาวนาน และมีอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองจาก Skype 
17 ล้านชิ้นซึ่งได้รับการติดตั้งทั่วโลก

ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบการออกแบบที่สำาคัญ
หลายอย่างของ SmartDock สำาหรับ Skype Room Systems 
เพื่อนำาการมีปฏิสัมพันธ์ที่ครบครันมาสู่ทุกคนในสถานที่ทำางาน
ยุคใหม่:

Surface Pro 4 ทำาหน้าที่เป็นคอนโซลและไคลเอนท์
ของ Skype for Business ปฏิทินในตัวนั้นจะแสดงการ
ประชุมที่มีกำาหนดเวลาไว้ทั้งหมด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
คลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าร่วมและแบ่งปันเนื้อหาในห้อง
และระยะไกลได้ทันที นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถเริ่มการ
ประชุมเฉพาะกิจได้จากส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Skype Room 
Systems อีกด้วย

Logitech เสนอ SmartDock สำาหรับ Skype Room 
Systems ในสองรูปแบบ ซึ่งเสนอระบบวิดีโอและเสียง 
HD เพื่อยกระดับประสบการณ์การประชุมผ่าน Skype 
สำาหรับห้องอเนกประสงค์ขนาดเล็กและพื้นที่ประชุมขนาด
เล็ก จะมีชุดรวม SmartDock พร้อมกล้องวิดีโอ Logitech 
ConferenceCam Connect สำาหรับห้องขนาดใหญ่ จะมา
พร้อม Logitech Group ConferenceCam ซึ่งนำาเสนอ
ความละเอียดภาพ 1080p และเลนส์ซูมออพติคอล 10x 
รีโมทไร้สาย และฐานระบบเสียงคุณภาพสูง สามารถ

รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 20 คน และสำาหรับพื้นที่
ขนาดใหญ่กว่านี้ เช่น ห้องเรียนหรือหอประชุม Logitech 
มีข้อเสนอผลิตภัณฑ์ Logitech PTZPro กล้อง 1080p 
ซูม 10x เป็นผลิตภัณฑ์แบบใช้งานได้ในตัว สำาหรับใช้
งานกับโซลูชั่นระบบเสียงที่มีติดตั้งอยู่

ฐานติดตั้งแท็บเล็ตที่ปลอดภัยและมีการจ่ายพลังงาน 
ให้การป้องกันอุปกรณ์และช่วยให้ธุรกิจสามารถปล่อย 
Surface Pro 4 ทิ้งไว้โดยไม่ต้องมีคนดูแลในห้องประชุม
ใดๆ ก็ได้ที่ติดตั้ง SmartDock เอาไว้ คุณสมบัติเฉพาะ
ตัวอย่างหนึ่งของฐานติดตั้งนั้นคือการที่มันสามารถหมุน
ได้ 180 องศา ทุกคนในห้องจึงสามารถเข้าถึงการควบคุม
บนหน้าจอได้อย่างง่ายดาย

SmartDock เสนอประสบกาณ์ที่ปราศจากความรกรุงรัง 
โดยการเพิ่มการเชื่อมต่อทุกอย่างที่ผู้ใช้ต้องการ รวม
ทั้ง HDMI out สองชุดสำาหรับหน้าจอ 1080p, HDMI in 
สำาหรับการแบ่งปันเนื้อหาภายใน, พอร์ต USB จำานวน 3 
พอร์ต, กิกะบิตอีเทอร์เน็ต และช่องเสียบหูฟัง กล่องต่อ
พ่วงที่จัดการสายเชื่อมต่อในห้องประชุมขนาดใหญ่ และ
ช่วยให้โต๊ะประชุมสะอาดและไม่รุงรัง

เมื่อผู้ใช้ต้องการแชร์งานนำาเสนอ การสาธิต หรือเนื้อหา
อื่นๆ บนแล็ปท็อปของพวกเขา พวกเขาสามารถทำาเพียง
แค่เชื่อมต่อผ่านอินพุต HDMI ใน SmartDock และเริ่ม
การนำาเสนอจากอุปกรณ์ส่วนตัวของตนเอง

ผู้ใช้สามารถบันทึกเนื้อหาไปยัง Surface Pro ที่ติดตั้งอยู่ 
หรือแบ่งปันผ่านระบบแชร์ไฟล์บนคลาวด์ เช่น Microsoft 
OneDrive หรือส่งอีเมลเนื้อหาหลังการประชุมได้
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ขยายประสบการณ์ Skype สู่ห้องประชุมทุกห้อง
การจัดการการประชุมทางวิดีโอขนาดองค์กรด้วย Skype Room Systems

กรณีการใช้งานของลูกค้า – MORGAN FRANKLIN 
เลือก LOGITECH SMARTDOCK เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของ
ระบบวิดีโอ

MorganFranklin Consulting มีสำานักงานใหญ่ในวอชิงตันดี
ซี เป็นบริษัทผู้ให้คำาปรึกษาทางธุรกิจและที่ปรึกษามืออาชีพ
ที่มุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์และการนำาไปปฏิบัติ บริษัทให้การคิด
เชิงยุทธศาสตร์และให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทมหาชนทั่ว
โลก บริษัทเอกชนที่กำาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และลูกค้าภาครัฐ
จัดการการเติบโตและให้ผลการดำาเนินงานสูงสุด บริษัทส่งมอบ
ยุทธศาสตร์ บริการบัญชีและธุรกรรม ความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และการจัดการข้อมูลและโซลูชั่นเทคโนโลยี

MorganFranklin ในฐานะลูกค้าในโปรแกรม Microsoft Tech-
nology Adoption Program (TAP) เป็นผู้ใช้ Office 365 และ 
Skype for Business ก่อนใคร พนักงานทุกคนได้ใช้แพล็ต
ฟอร์ม Office 365 หกวันก่อนวันออกผลิตภัณฑ์ MorganFrank-
lin มองหาวิธีที่จะช่วยให้พนักงานสามารถพบหน้ากันและแชร์
เนื้อหาที่ครบครันกับทีมที่มีสมาชิกทีม คู่ค้า และลูกค้ากระจาย
ตัวในที่ต่างๆ อย่างมาก โดยมีต้นทุนต่ำา ขณะที่ลดเวลาการเดิน
ทางที่ไม่สร้างผลิตภาพ

ในอุตสาหกรรมที่การสร้างและรักษาความเชื่อมั่นนั้นเป็นสิ่ง
สำาคัญยิ่ง ประสบการณ์การสื่อสารแบบเห็นหน้ากันโดยการ
ประชุมทางวิดีโอนั้นช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์
กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม แผนกไอทีพยายามหลีกเลี่ยงการพบ
กับความท้าทายในด้านความสามารถในการใช้งานที่เคยพบ
ในโซลูชั่นการประชุมทางวิดีโอแบบเดิมๆ MorganFranklin 
เลือก Logitech SmartDock เพื่อทำาให้ประสบการณ์การประชุม
ของผู้ใช้นั้นง่ายขึ้น และขยายการประชุมทางวิดีโอไปยังสภาพ
แวดล้อมที่กว้างขวางขึ้น

บทสรุป

ความร่วมมือและการประชุมที่ได้ผลนั้นจะต้องนำาผู้คน เนื้อหา 
และไอเดียเข้ามาหากันด้วยวิธีที่ลื่นไหล ผู้คนต้องการเครื่องมือ
สื่อสารที่ช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงตนเองออกมาได้อย่าง
เป็นธรรมชาติที่สุดที่สามารถทำาได้ในสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ 
ห้องประชุม Skype for Business รุ่นถัดไปจะทำาเช่นนั้นโดยการ
ทำาให้ประสบการณ์ผู้ใช้เป็นสิ่งสำาคัญสูงสุด ขณะที่เทคโนโลยี
กลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมุ่งความสนใจที่
งานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนติดต่อผู้ใช้และแอปพลิเค
ชัน Skype for Business UI ที่คุ้นเคยได้ รวมถึงการ
ส่งข้อความ/การสนทนาแบบทันทีในห้องประชุมผ่าน 
SmartDock และ Surface Pro 4

เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในตัวจะเปิดการทำางาน
ของระบบเมื่อมีผู้เข้ามาในห้องประชุม หากตรวจไม่
พบผู้ใดในห้องประชุมและไม่มีการโทรที่ดำาเนินการอยู่ 
SmartDock และ Surface Pro 4 จะเข้าสู่โหมดประหยัด
พลังงาน
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“การรับมาใช้งานโดยผู้ใช้นั้นเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งสำาหรับ
ความสำาเร็จทางไอทีของเรา และ Logitech Smart-

Dock พร้อม Skype Room Systems ทำาให้การร่วมงาน
ผ่านทางวิดีโอเป็นเรื่องง่าย จากข้อเท็จจริงที่ว่าระบบนี้
มีราคาที่เข้าถึงได้อย่างสูง ทำาให้เราสามารถติดตั้งระบบ
ในห้องหลายห้องได้ด้วยราคาเท่าระบบห้องประชุมทาง

วิดีโอแบบเดิมเพียงห้องเดียว”

-Franzuha Byrd กรรมการฝ่ายไอที
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การกำาหนดเวลาประชุมกับทีมสากลเพื่อรับประสบการณ์การเป็นผู้นำา
ความคิด และเพื่อรวมไอเดีย โอกาส และความท้าทายต่างๆ ของคุณมา
สู่การหารือ

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อในรายงานฉบับนี้ใช่หรือไม่? โทร
ติดต่อเราที่ 877.GoFrost และอ้างอิงรายงานที่คุณมีความสนใจ เราจะให้
นักวิเคราะห์ติดต่อกลับไปหาคุณ

เข้าร่วมอีเวนต์Growth Innovation & Leadership (GIL)เพื่อเผยโอกาส
การเติบโตที่ซ่อนอยู่

เยี่ยมชมหน้าเว็บDigital Transformation(การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิตอล) 
ของเรา
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คลื่นลูกใหม่ของการหลอมรวมกันของอุตสาหกรรม (industry convergence), เทคโนโลยีที่สร้างความชะงักงัน (disruptive 
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