Fiber Optic
ระบบใยแกวนำแสง

ปจจุบัน fiber optic เริ่มมีบทบาท ในการใชงาน
เครือขายและมีการขยายตัวมากขึ้นทุกวัน เนื่องจาก
ขอดีหลายอยางของ fiber optic เชน สามารถสง
ขอมูลปริมาณมากไปในระยะทางไกลๆ ไดโดยมีการ
สูญเสียของสัญญาญนอยมาก เมื่อเทียบกับ
การสงดวยวิธีอื่นๆ
สยามอีบีสซิเนส จึงเล็งเห็นความสำคัญของ fiber
optic และไดดำเนินธุรกิจดานเครือขายใยแกวนำแสงขึ้น
โดยจัดจำหนายอุปกรณ์เกี่ยวกับ Fiber Optic เช่น
สายไฟเบอรออฟติกสขนาดตาง ๆ
หัวตอคอนเน็คเตอร
สาย PATH CORD
อุปกรณแปลงสัญญาณ
อุปกรณที่ใชในงานติดตั้ง Fiber Optic ทุกชนิด

Service Different

บริการติดตั้งระบบสายไฟเบอรออฟติกส ซอมแซม
ตอเชื่อม แกไข ยายจุด เขาหัวสาย ทดสอบคุณภาพสายสัญญาณ
พรอมออกรายงานผลดวย เครืื่องมือทันสมัยของเราเอง
ทีมงานมืออาชีพบริการทานดวยเครื่องมือทันสมัยงานไดมาตรฐาน

บริการติดตั้งทั่วประเทศรับประกันผลงาน 1 ปีเต็ม
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About us
เกี่ยวกับเรา

หจก.สยามอีบสี ซิเนส หรือทีล่ กู คาเรียกวา "สยามอี" นัน้ ไดดำเนินธุรกิจ
จำหนายอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณเครือขาย บริการติดตัง้ พรอม
ใหคำปรึกษาการวางระบบคอมพิวเตอรแมขา ย (Server) แบบครบวงจร
ซึง่ ไดเปดดำเนินธุรกิจมากวา 8 ป มียอดจำหนายสินคามากกวา 35 ลาน
บาท กลุม ลูกคาสวนใหญ ไดแกหนวยงาน ภาครัฐและเอกชน โรงเรียน
มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสหกรรม ใหบริการครอบคลุมไดทว่ั ประเทศ
จึงเปนสิง่ ทีท่ ำใหลกู คาวางใจในสยามอีบสี ซิเนส

Why us
ทำไมต้องเรา

สยามอีบสี ซิเนสจัดตัง้ เปนรูปแบบนิตบิ คุ คล เป็นตัวแทนจำหนาย
ผลิตภัณฑอยางเปนทางการ IBM,hp,Cisco,bellcomms,Microsoft
บริการดวยทีมงานมืออาชีพมากดวยประสบการณมปี ระกาศณียบัตร
รับรอง (Network Cisco Server RHCE RHCT)
มุง เนนบริการทีแ่ ตกตาง แกไขปญหาไดรวดเร็ว จึงมัน่ ใจในบริการ
หลังการขาย หมดกังวลเรือ่ ง สำนักงาน, สาขา, ลูกคาตางจังหวัด
เรายินดีใหบริการทัว่ ราชอาณาจักร
เรายินดีรว มธุรกิจ กับบริษทั หางราน ทีก่ ำลังมองหา ทีมงานวางระบบ
เพือ่ เสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของทาน (subcontractor)

Network
ระบบเครือข่าย

สยามอีบีสซิเนส เปนตัวแทนจำหนายอุปกรณเครือขายภายไตแบรนด
ชั้นนำ
ให ค ำปรึ ก ษาในการเลื อ กซื ้ อ อุ ป กรณ
เครือขายเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของทาน
บริการใหเชา อุปกรณ (network rent) สำหรับการอบรมสัมมนา
หรืออุปกรณทดแทน ระหวางซอมแซม ตองการลดภาระการจัดซื้อ
อุปกรณที่มีราคาสูง และขาดผูเชี่ยวชาญดูแล
บริการติดตั้งอุปกรณเครือขาย (network configuration)
ตั้งคาอุปกรณตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชน การจัดการระบบ
Vlan, Swicth Layer3, router, VPN, Firewall บริการทั้งในและ
นอกสถานที่ มีระบบ remote config
วางระบบสายสัญญาณเครื่อขายตาง ๆ (network wiring)
บริการติดตั้งระบบสายสัญญาณ LAN, สายโทรศัพท สายกลอง
วงจรปด (CCTV) รับเดินสายเขารางพลาสติก รอยทอ PVC งาน
รอยทอเหล็ก EMT IMC ทั้งภายในและภายนอกอาคารมาตรฐานดวย
ความสะอาด เรียบรอย คงทน สวยงาม พรอมรับประกันงาน 1 ปี
บริการแกไขปญหาเน็ทเวิรค Network Troubleshooting
ตรวจสอบสายสั ญ ญาณเดิ ม ให พ ร อ มใช ง านค น หาปลายทางสาย
สัญญาณที่เกิดปัญหาดวยเครื่องมือทันสมัย พรอมทำป้าย(Label)
และแผนผังเน็ทเวิรค (Network Diagram)

Server
ระบบเครืองแม่ข่าย

สยามอีบีสเนส มีประสบการณในการจำหนายเครื่องแมขาย
อยางยาวนานมากกวา 100 เครื่อง เรายินดีใหคำแนะนำในการ
เลือกซื้อใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน พรอมบริการติดตั้งและ
configuration โดยทีมงานมากประสบการณ โดยเฉพาะระบบ linux
internet server เซฟเวอรที่ใหบริการดาน DNS, Mail, Proxy,
Authentication, File sharing, FTP มั่นใจไดเมื่อเลือกซื้อ server
กับเราทานจะไดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการทั้งวันนี้และ
อนาคต

Other Service
บริการอื่น ๆ ของ SIAMEBU

บริการจดโดเมนเนม เชาพื้นที่(Hosting) จัดทำเว็บไซด
รับฝากเครื่อง server ไวที่ศูนยกลางขอมูล colocation
จัดอมรมใหความรูัดานวางระบบเครือขายทั้งในและนอกสถานที่
จัดหา Solution ดานสารสนเทศเพื่อเสริมการทำงานใหกับองคกร
จัดหาอะใหลทั้งในและตางประเทศสำหรับงาน server & network

ทานยังสามารถเขาไปเลือกชมสินคาและบริการของเราไดที่

www.siamebu.com

