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เราคือใคร?
CAYIN Technologyเป็นผูพ้ฒันาโซลชูัน่และซอฟตแ์วรด์จิทิลัไซนม์อือาชพีจากประเทศไตห้วนัตัง้แต่
ปี 2004 โดยมุง่เนน้การใหบ้รกิารโซลชูัน่ดจิทิลัไซนท์ีม่คีวามสมบรูณแ์บบ ซึง่ทำาให ้CAYIN เป็นพนัธมิ
ตรท่ีน่าเชือ่ถือสำาหรบัลกูค้าทัว่โลก และได้รบัความสำาเรจ็ในการติดตัง้แอปพลิเคชนัต่างๆ ทัว่โลก.
เพื่อสนับสนุนการใช ้งานผลิตภัณฑ์ของ CAYIN อย่างม ีประส ิทธ ิภาพที ่ส ุด บรษิัทย ังให ้บรกิ
ารที ่ก ำาหนดเองเพ ื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที ่เต ิบโตอย ่างรวดเร ็ว และรอง
รบัการใชง้านในหลากหลายแอปพลิเคชนัได้อยา่งไมจ่ำากัด.

SMP Players
เครื่่�องเล่่น CAYIN SMP เป็็นส่ว่นหน่�งของ Robustie Solution 
ซึ่่�งรื่องรื่บัการื่แส่ดงผล่บนวอล่ล์่วดิีโอ 2-4 แส่ดงผล่แล่ะบอรื่ด์ 
LED ซึ่่�งส่ามารื่ถป็รื่บัแต่่งใหเ้หมาะส่มกับความล่ะเอียดแ ล่ะควา ม
ต้่องการื่ในการื่แส่ดงผล่ต่่างๆ แล่ะส่ามารื่ถทำำางานอยา่งอิส่รื่ะเพื่่�อ
แส่ดงเ น่�อหาทีำ�ได้รื่บัการื่โป็รื่แกรื่มไวบ้นหล่ายจอพื่รื่อ้มกัน ซึ่่�ง
ทำำาใหเ้ป็็นตั่วเล่่อกทีำ�ดีส่ำาหรื่บัการื่ใช้ง้านดิจทัิำล่ไซึ่น์ในขนาดใดก็ได้.

CMS เซิริฟ์เวอรจ์ัดัการเนื้ื�อหา
เซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์ CAYIN CMS-SE เป็็นส่มาช้กิส่ำาคัญอีกตั่วหน่�งใน 
Robustie solution ทีำ�มคีณุส่มบติั่ทีำ�ครื่อบคล่มุแล่ะรื่ะ บบการื่
จัดการื่อย่างมีป็รื่ะส่ิทำธิิภาพื่ซึ่่�งช้่วยให้ผ้้ใช้้ส่ามารื่ถจัดการื่เครื่่�อง
เล่่น SMP ต่ามกลุ่่มได้อยา่งมปี็รื่ะส่ทิำธิภิาพื่ แล่ะเป็็นตั่วเล่่อกทีำ�
เหมาะ ส่ำาหรื่บัโป็รื่เจกต์่ใหญ่ขนาดใหญ่
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Robustie Solution
ป้้ายแสดงผลดิจัิทััลท่ั�สร้างขึ้้�นื้สำาหรับมืืออาชี่พ

โซลชูั�น Robustieมกีารติดตั�งฮารด์แวรร์ะดับอุตสาหกรรมและซอฟ
ต์แวรม์อือาชพีเพื�อใหผู้ใ้ชง้านที�มคีวามต้องการโปรเจกต์ที�หลาก
หลายได้รบัการติดตั�งอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นที�เชื�อถือได้.

meetingPost+ ช้ว่ย ส่รื่า้งส่ภาพื่
แวดล้่อมส่ำาหรื่บัส่ำานักงานอัจฉ รื่ยิะด้วย
การื่ทำำาใหก้ารื่จองหอ้งป็รื่ะชุ้มแล่ะการื่จ ัด
การื่ส่ถานะพื่่�นทีำ�ทำำางานเป็็นเรื่่�องง่าย โดย
มกีารื่ใหบ้รื่กิารื่แบบส่ะดวกส่บายส่ำาห รื่บั
ธุิรื่กิจแล่ะองค์กรื่ในการื่จัดการื่พื่่�นทีำ�ทำำาง 
านอยา่งมปี็รื่ะส่ทิำธิภิาพื่.

แ พื่ ค เ ก จ ซึ่ อ ฟ ต์่ แ ว รื่์นี� ส่ า ม า รื่ ถ เ ก็ บ
รื่วบรื่วมบนัท่ำก ป็รื่ะวติั่รื่ายล่ะเอียดแล่ะ 
ส่รื่า้งรื่ายงานแล่ะแผนภม้ ิ ส่ำาหรื่บัการื่วิ
เครื่าะหส์่ำาห รื่บัการื่เรื่ยีกเก็บเงินแล่ะกา
รื่วเิ ครื่าะหผ์ล่งานได้อยา่งล่ะ เอียดแล่ะมี

ป็รื่ะส่ทิำธิภิาพื่
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แพคเกจัการรวมือุป้กรณ์ดิ์จัิ
ทััลไซินื้
CAYIN Technology เขา้ใจความต้องการของผูใ้ชดิ้จทัิลไซน์ที�แตก
ต่างกันและพัฒนาสินค้าระบบการรวมอุปกรณ์ดิจิทัลไซน์ที�ครบ
วงจรสำาหรบัผูใ้ชท้กุประเภท ผูใ้ชส้ามารถปรบัแต่งและจดัการได้
อยา่งที�ต้องการใหต้รงกับแต่ละอุปกรณ์ที�อยูใ่นตำาแหน่งเดียวกัน
หรอืหลายตำาแหน่ง.
ผลิตภัณฑ์ของ CAYIN สามารถทำางานรว่มกันเพื�อสง่ขอ้ความ
เปา้หมายได้อยา่งถกูต้อง และใหค้วามสะดวกในการจดัการเคร ื
องเล่นสื�อและระบบต่างๆ อยา่งง่ายดาย.์

CAYIN poster App มกีารื่ใหบ้รื่กิารื่
เทำมเพื่ล่ต่ โป็ส่เต่อรื่ที์ำ�ป็รื่บัแต่่งได้ส่ำาหรื่บั
การื่ออกแบบเน่�อหา ดิจทัิำล่ไซึ่น์ทีำ�น่าต่่�น
เต้่นแล่ะน่า ส่นใจอยา่งง่ายดายด้วยการื่
คลิ่กเดียว เหมาะส่ำาหรื่บัการื่ใช้ง้านใน
ส่ถานการื่ณ์ต่่างๆ เช้น่ รื่า้นค้าป็ลี่ก ธุิรื่กิจ
ด้านการื่บรื่กิารื่ แล่ะบอรื่ด์ป็รื่ะกาศอ่�นๆ
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SMP ตั่วเล่่นป้็ายแส่ดงดิจทัิำล่ส่ามารื่ถควบคมุจอแส่ดงผล่ 2-4 จอ 
วดิีโอวอล่ล์่หรื่อ่บลิ่บอรื่ด์ในทัำง้แนวตั่ง้แล่ะแนวนอนส่ำาหรื่บัความล่ะเอียดยอดนิยมหรื่อ่ท่ีำผ้ใ้ช้ก้ำาหนดเอง

โหมืดเด่่ยว
เช้่่อมต่่อกับจอภาพื่เดียว

โหมืดโคลนื้
เช้่่อมต่่อเหมอ่นกันกับจอภาพื่ 2/3/4 จอ

การผสมผสานของระบบตรวจจับใบหน้าชว่ยให้สามารถแสดงเนื้อหาโฆษณ 
าท่ีเป็นบุคคลได้

ตัวเลือกการเล่นสื�อมลัติมเีดียต่างๆ

เสรภีาพในการออกแบบเทมเพลตแ 
ละแบง่โซนเองได้

การจดัการตารางเวลาอัจฉรยิะ

Programme

Programme

Programme

oror

 Players

โหมืดแตกต่าง
เน่้อหาท่ีำแต่กต่่างกันบนจอภาพื่ 2/3/4 จอ

โหมืดขึ้ยาย
เน้่อหายด่หยุน่ขา้มจอภาพื่ 2/3/4 จอ

ฟังก์ชีนัื้ขึ้อง  SMP Players หลากหลายป้ระเภทั  
เลือกพื้นท่ีท่ีต้องการแสดงผลบนหน้าเวบ็ไซต์อยา่งง่ายดายเพื่อเล่นเนื้อหา จอแสดงผลแบบอินเทอรแ์อคทีฟส 

ำาหรบัประสบการณ์ท่ีลงตัว

การใชีง้านื้ท่ัว ่2 จัอ  SMP-2200/2300 การใชีง้านื้ท่ัว ่4 จัอ  SMP-8100

VGA

SMP-2200

SMP-2300

การใชีง้านื้ท่ัว ่3 จัอ   SMP-2310 

SMP-8100 เหมาะส่ำาหรื่บัวดิีโอวอล่ล์่ทีำ�มจีอแส่ดงผล่ 4 จอ ม ี 4 
ช้อ่งทำางส่ญัญาณเอาท์ำพุื่ต่ HDMI พื่รื่อ้มกับ 4 โหมดส่ญัญาณ
เอาท์ำพุื่ต่ ค่อ โหมดเดียว โหมดโคล่น โหมดขยาย แล่ะโหมดแต่ก
ต่่าง นอกจากนี�ยงัม ี 3 โหมดการื่เล่่นค่อ โหมดพื่่�นทีำ� โป็รื่แกรื่ม
แต่่ล่ะรื่ายการื่ แล่ะการื่ส่รื่า้งรื่ายการื่เพื่ล่ยลิ์่ส่ต์่ รื่วมถ่งการื่จดั
ต่ารื่างงานทีำ�มคีวามยด่หยุน่ ตั่วเล่่นรื่องรื่บัความล่ะเอียด 4K 
UHD, HTML5, พื่ยากรื่ณ์อากาศ, โซึ่เช้ยีล่มเีดีย ฯล่ฯ นอกจากนี�
ยังรื่วมถ่งตั่วแก้ไขส่กินแล่ะเครื่่�องม่อส่รื่า้งแม่แบบทีำ�ง่ายต่่อการื่
ส่รื่า้ง พื่รื่อ้มกับคลั่งขอ้ม้ล่ทีำ�หล่ากหล่ายแล่ะทำรื่พัื่ยากรื่คล่าวด์

Robustie Solution ป้้ายแสดงผลดิจัิ ทััลท่่ั สร้างขึ้้้ นื้สำาหรับมืืออาชี่พ

เครื่่�องเล่่น Digital Signage ของ SMP รื่องรื่บัหล่ายรื่้ป็แบบส่่�อ
มลั่ติ่มเีดีย เช้น่ วดีิโอ HDMI 4K, วดิีโอ YouTube, เวบ็เพื่จ 
HTML5, รื่้ป็ภาพื่, เพื่ล่ง แล่ะขอ้ความขยบั ผ้ใ้ช้ส้่ามารื่ถส่ต่รื่มี
วดิีโอความล่ะเอียดส่ง้แบบเรื่ยีล่ไทำม ์ โดยเช้่�อมต่่อกับอุป็กรื่ณ์มลั่ติ่
มเีดียอ่�นๆ ผา่นการื่ด์จบัส่ญัญาณ HDMI ภายนอก (ขายแยก) 
ความหล่ากหล่ายของเครื่อ่ขา่ย Digital Signage ของคณุไม่
จำากัดเพื่ยีงวดิีโอโป็รื่โมช้ั�น เน่�อหาอ่�นๆ เช้น่ ขา่วส่ารื่, ส่ภาพื่อากาศ, 
โซึ่เช้ยีล่มเีดีย, วดิีโอส่ต่รื่มีมิ�ง แล่ะส่ว่นหน่�งของเวบ็เพื่จ ส่ามารื่ถ
ป็รื่บัใช้ง้านในการื่นำาเส่นอ Digital Signage ของคณุได้ง่าย

ทำรื่พัื่ยากรื่ดิบทีำ�จำาเป็็นทัำ�งหมด เช้น่ ไฟล์่มลั่ติ่มเีดีย, แบบอักษรื่, 
นาฬิิกา, ส่กิน, โป็รื่แกรื่ม แล่ะเพื่ล่ยลิ์่ส่ต์่ ส่ามารื่ถเขา้ถ่งได้ง่ายใน 
Library เพื่่�อช้ว่ยในการื่จดัรื่ะเบยีบทำรื่พัื่ยากรื่ รื่ะบบยงัอนุญาต่ให้
คณุอัป็โหล่ดแบบอักษรื่ทีำ�ต้่องการื่ แล่ะดาวน์โหล่ดเทำมเพื่ล่ต่ล่่าส่ดุ
จากบรื่กิารื่ Cloud ของ CAYIN โดยไมเ่ส่ยีค่าใช้จ้า่ยเพื่ิ�มเติ่มเพื่่�อ
เส่รื่มิส่รื่า้งเน่�อห

สรา้งเนื้อหาท่ีใช ้QR codeได้อยา่ง 
ง่ายดายเพื่อตัง้ค่าดิจทัิลไซ นแ์บบ 
อินเทอรแ์อคทีฟท่ี ไมต้่องสมัผสั

คลังแมืแ่บบท่ั�อุดมืสมืบูรณ์์และ
ทัรพัยากรคลาวด์

สรา้งเพื�อสื�อสารขึ้อ้ความืท่ั�รวดเรว็
และมืส่ื�อสารมืวลชีนื้
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Premium Software

สร้างรายงานื้สถิิติสำาหรับการเร่ยกเก็บเงินื้และการ
วเิคราะห์ป้ระสทิัธิภิาพ
SuperReporter2 เป็็นซึ่อฟต์่แวรื่ร์ื่ายงานทีำ�ใช้ง้านง่าย ออกแบบ
เฉพื่าะส่ำาหรื่บัรื่ะบบป็า้ยแส่ดงผล่ดิจทัิำล่ CAYIN ผ้ใ้ช้ส้่ามารื่ถ
จัดการื่โครื่งการื่หล่ายอันพื่รื่อ้มกันแล่ะวิเครื่าะหป์็รื่ะส่ิทำธิภิาพื่ของ
รื่ะบบได้ในรื่ะดับกวา้ง ด้วยรื่ายงานการื่วเิครื่าะหต์่ล่าดแล่ะรื่ะบบทีำ�
ส่รื่า้งข่�นต่ามความต้่องการื่ของหน่วยงานโฆษณาหรื่อ่ผ้้ใหบ้รื่กิารื่
เน่�อหา

การจัดัการป้า้ยห้องป้ระชุีมืเพื�อห้องป้ระชุีมื การทัำางานื้ง่ายขึ้้�นื้!
เรื่าใหค้ณุครื่อบคล่มุทำกุอยา่ง ตั่�งแต่่การื่อัป็เดต่ขอ้ม้ล่ทีำ�พื่บบอ่ยในโพื่ส่ต์่ จนถ่งป็ฏิิทิำนทีำ�ส่รื่า้งภายในหรื่อ่ Google Workspace 
Calendar meetingPost+ ยงัใหบ้รื่กิารื่ความรื่ว่มมอ่ทีำ�ล่่�นไหล่กับตั่วเล่่น CAYIN หรื่อ่อุป็กรื่ณ์ทีำ�เป็ิดใช้ง้านผา่นเวบ็อ่�

CMS-SE ซิอฟต์แวรเ์ซิริฟ์เวอรก์ารจัดัการเนื้ื�อหา

การจัดัการผู้เล่นื้หลายตัวอยา่งมื่
ป้ระสทิัธิภิาพ
CMS-SE ส่ามารื่ถควบคมุตั่วเล่่น SMP ส่ง้ส่ดุถ่ง 4,000 ตั่วพื่รื่อ้ม
กัน ตั่วเล่่น SMP ทัำ�งหมดทีำ�เช้่�อมต่่อกับเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์CMS ส่ามารื่ถ
ต่รื่วจส่อบผา่นส่ว่นต่่อป็รื่ะส่านผ้ใ้ช้เ้วบ็ของเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่์

C M S ส่ า ม า รื่ ถ ทำำา ง า น รื่่ว ม กั บ C A Y I N 
Signage Assistant แอป็พื่ลิ่เคช้นั 
Android ฟรื่สี่ำาหรื่บัผ้ด้แ้ล่รื่ะบบเพื่่�อต่รื่วจ
ส่อบแล่ะจัดการื่โครื่งการื่ป้็ายแส่ดงผล่
ดิจิทัำล่หล่ายอันผ่านอุป็กรื่ณ์เคล่่�อนทีำ�ได้ทำุก
เวล่าทำกุทีำ�

Site Server 1

Main Server Backup Server

Site Server 2 Site Server 3

Network Structure Example

Internet(WAN)

Intranet(LAN)

ติดตั�งซิอฟต์แวรเ์ซิริฟ์เวอรข์ึ้า้มื
แพลตฟอรม์ื
CAYIN CMS-SE เซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ก์ารื่จดัการื่เน่�อหาส่ามารื่ถติ่ดตั่�งล่ง
บนโฮส่ต์่เส่มอ่นแล่ะคล่าวด์ทีำ�หล่ากหล่าย

ออกแบบสภาพแวดล้อมืขึ้อง
เซิริฟ์เวอรห์ลายตัว
การื่ส่รื่า้งส่ถาป็ัต่ยกรื่รื่มเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ห์ล่ายตั่วให้ความมั�นใจในการื่
จดัการื่แบบกลุ่่มกล่างแล่ะ/หรื่อ่เส่ยีบเส่ยีม การื่วางแผนเครื่อ่ขา่ย
ทีำ�ยด่หยุน่ ป็รื่ะหยดัแบนด์วดิท์ำ ส่ำารื่องเน่�อหา แล่ะบรื่กิารื่ต่่อเน่�อง

จัดัการด้วยแอป้พลิเคชีนัื้มือืถืิอ

CMS-SE รื่องรื่บับรื่กิารื่ Redundancy 
(Failover) เม่�อเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์CMS ออฟ
ไ ล่ น์ ห รื่่ อ ไ ม่ ส่ า ม า รื่ ถ ใ ช้้ ง า น ไ ด้ 
เซึ่ิรื่์ฟ เวอรื่์ส่ำา รื่องจะ เป็ ลี่� ยน เส่้น
ทำางการื่เช้่�อมต่่อโดยอัต่โนมัติ่จนกว่า
เซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์ CMS หลั่กจะส่ามารื่ถใช้้
งานได้อีกครื่ั�ง

เตรย่มืพรอ้มืตลอดเวลา

การจัดัการขึ้ั�นื้สงู
CMS-PROใหผู้ด้แูลระบบได้รบัประโยชน์จากการจดัการกลุ่มกลางที�มปีระสทิธภิาพและขั�นสงูยิ�งขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อต้องใชง้าน
ในโครงการปา้ยแสดงผลดิจทัิลขนาดต่าง ๆ ซอฟต์แวรนี์�เป็นโมดลูเสรมิที�ติดตั�งในเซริฟ์เวอร ์CMS

ทัำาการป้รบัแต่งเป้น็ื้กลุ่มืเพื�อป้ระหยดัเวลา
การตั�งค่า อาทิ เล่นสื�อ ตารางเวลาในตัวและการตั�ง
ค่าระบบ สามารถซงิค์รวมกันระหวา่งตัวเล่นที�เป็น
ตัวอ้างอิงและตัวเล่นที�เลือกทั�งหมดพรอ้มกัน

ตรวจัสอบสถิานื้ะการเล่นื้สื�อแบบเรย่ลไทัมื์
ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบภาพหน้าจอของตัว
เล่น SMP สงูสดุ 15 ตัวต่อหน้า พรอ้มกัน และรบั
ขอ้มูลการอัปเดตของแต่ละตัวเล่น SMP ทันที

กลไกแจัง้เตือนื้ทัันื้ท่ั
ระบบจะแสดงอุปกรณ์ที�ผิดปกติเมื�อตรวจพบการ
ตัดการเชื�อมต่อระหวา่งตัวเล่น SMP และเซริฟ์เวอร ์
CMS ผูด้แูลระบบยงัสามารถเลือกที�จะรบัการแจง้
เตือนผา่นอีเมล

เขึ้า้ถ้ิงขึ้อ้มูืลรายละเอ่ยดขึ้องตัวเล่นื้ SMP
ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล
ระบบ บนัทึกการเขา้ใชง้าน และสถานะการอัปเดต
เนื�อหาของตัวเล่น SMP หลายตัวโดยไมต้่องเขา้สู่
สว่นต่อประสานผูใ้ชข้องตัวเล่น SMP ที�ละตัว

x4000

VM Cloud-based
hosts

orINSTALL

เริ�มืออกแบบในื้เวลาไมืก่่�วนิื้าท่ั
ป็ฏิิวติั่ป็า้ยแส่ดงผล่ดิจทัิำล่ของคณุด้วยแอป็พื่ลิ่เคช้นั CAYIN poster! มเีทำมเพื่ล่ต่ทีำ�ใช้ง้านง่ายพื่รื่อ้มภาพื่ ขอ้ความ แล่ะเอฟเฟก็ต์่ทีำ�ป็รื่บั
แต่่งได้เพื่ยีงคลิ่กเดียว เหมาะส่ำาหรื่บัค้าป็ลี่ก การื่ท่ำองเทีำ�ยว แล่ะกรื่ะดานป็รื่ะกาศต่่าง ๆ พื่ฒันาเน่�อหาของคณุแล่ะดง่ดด้ความส่นใจได้
อยา่งง่ายดาย

5

Robustie Solution ป้้ายแสดงผลดิจัิ ทััลท่่ั สร้างขึ้้้ นื้สำาหรับมืืออาชี่พ
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งบป้ระมืาณ์เล็ก ผลลัพธิใ์หญ่่
ม่�อเทีำยบกับซึ่อฟต์่แวรื่ ์CMS แบบคล่าวด์อ่�น ๆ คณุส่ามารื่ถใช้จ้า่ย
น้อยล่งแต่่ได้รื่บัป็รื่ะโยช้น์มากข่�นด้วย CMS-WS บรื่กิารื่ใหบ้รื่กิารื่
ต่ามการื่ส่มัครื่ส่มาช้ิกป็รื่ะจำาป็ีช้่วยล่ดความมั�นใจรื่ะยะยาวแล่ะให้
ความย่ดหยุ่นเพื่ิ�มเติ่มโดยให้ผ้้ใช้้เล่่อกอุป็กรื่ณ์ของตั่วเองเพื่่�อ
ความคุ้มค่าแล่ะต้่นทำนุทีำ�ดีทีำ�ส่ดุ CMS-WS เป็็นทำางเล่่อกทีำ�คุ้มค่าใน
การื่ล่งทำนุส่ำาหรื่บัการื่ค้าป็ลี่ก ธุิรื่กิจขนาดเล็่กแล่ะขนาดกล่างเพื่่�อ
ใหผ้ล่ลั่พื่ธิที์ำ�ยิ�งใหญ่จากงบป็รื่ะมาณเล็่ก ๆ

เริ�มืต้นื้การตลาดในื้เวลาไมืก่่�วนิื้าท่ั
ส่ามารื่ถส่่�อส่ารื่กับกลุ่่มเป็้าหมายของคุณแล่ะเรื่ิ�มต้่นการื่ต่ล่าด
แบรื่นด์แล่ะผลิ่ต่ภัณฑ์์ของคณุภายในไมกี่�วนิาทีำด้วย CMS-WS! 
คลั่งข้อม้ล่ทีำ�อุดมส่มบ้รื่ณ์แล่ะทำรื่พัื่ยากรื่คล่าวด์ทีำ�มีแบบอักษรื่ 
นาฬิิกา ส่กิน ฯล่ฯ จะช้ว่ยใหค้วามคิดส่รื่า้งส่รื่รื่ค์ของคณุเป็็นจรื่งิ 
เทำมเพื่ล่ต่ทีำ�ป็รื่ับแต่่งได้ส่ามารื่ถดาวน์โหล่ดแล่ะป็รื่ับต่ามภาพื่
ลั่กษณ์ ส่ไต่ล์่ แล่ะความต้่องการื่ของคณุ คณุจะส่ามารื่ถแป็ล่งแล่ะ
ส่ต่รื่มีมเีดียป็รื่ะเภทำต่่าง ๆ ได้รื่วมถ่งวดิีโอ วดิีโอ YouTube 
รื่้ป็ภาพื่ หน้าเวบ็ HTML5 ขอ้ความขยบัข่�นล่ง ขา่วส่ารื่ ส่ภาพื่
อากาศ ส่่�อส่งัคม ฯล่ฯ นอกจากนี� CMS-WS ยงั
จะป็รื่บัป็รืุ่งจุดส่ัมผัส่การื่ต่ล่าดของคุณใหส้่่�อส่ารื่
กับกลุ่่มเป็า้หมายของคณุในส่องขั�นต่อนง่าย ๆ

ฟงัก์ชีนัื้เล่นื้ท่ั�หลากหลาย
ฟงัก์ชนัเล่นที�หลากหลายนำาเสนอตัวเลือกการเล่นสามรูปแบบ
รายการเพลยลิ์สต์: ส่รื่า้งรื่ายการื่เพื่ล่ยลิ์่ส่ต์่ทีำ�เล่่นเน่�อหาโดยอัต่โนมติั่ต่ามล่ำาดับ
ตารางเวลา: จดังานครื่ั�งเดียวหรื่อ่งานป็รื่ะจำาวนั ส่ปั็ดาห ์ เด่อน หรื่อ่ป็รื่ะจำาป็ีส่ำาหรื่บั
เครื่่�องเล่่น CAYIN แล่ะอุป็กรื่ณ์ทีำ�ส่ามารื่ถใช้เ้วบ็ทัำ�งหมด โหมดการื่ดส้่องแบบ ป็ฏิิทิำน
แล่ะต่ารื่างเวล่า ช้ว่ยใหผ้้ใ้ช้ง้านส่ามารื่ถจดัการื่ต่ารื่างเวล่าได้อยา่งง่ายดาย
ฉุกุเฉุินื้: ออกแบบมาส่ำาหรื่บัช้ว่งเวล่าฉกุเฉิน ผ้ใ้ช้ส้่ามารื่ถเป็ิดใช้ง้านกล่ไกแจง้เต่่อน
แล่ะส่ง่ขอ้ความฉกุเฉินในรื่้ป็แบบขอ้ความ รื่้ป็ภาพื่ วดิีโอ HTML ฯล่ฯ คณุส่มบติั่ขา้ม
แพื่ล่ต่ฟอรื่ม์จะช้ว่ยใหก้ลุ่่มเป็้าหมายของคณุเขา้ถ่งขอ้ความฉกุเฉินบนอุป็กรื่ณ์ส่ว่น
ตั่วของพื่วกเขา

การเก็บขึ้อ้มูืลท่ั�ป้ลอดภัยและมืั�นื้คง
เม่�อเทีำยบกับบรื่กิารื่เมฆค่ายอ่�น 
ๆ CMS-WS ช้ว่ยป็อ้งกันขอ้ม้ล่
ของคุณจากความเส่ี�ยงด้ าน
ความป็ล่อดภัยแล่ะรื่ั�วไหล่ด้วย
การื่เก็บข้อม้ล่ในเซึ่ิรื่ฟ์เวอรื่ข์อง
คณุเองแทำนการื่ใช้เ้มฆ ผ้ใ้ช้ม้ี
ควบคุมเต็่มรื่้ป็แบบเกี�ยวกับ

คณุ์สมืบติัการแป้ลงไฟล์
ไฟล์่วิดีโอทีำ�อัป็โหล่ดส่ามารื่ถแป็ล่งอัต่โนมัติ่เป็็นความล่ะเอียดทีำ�
คณุเล่่อก 720P หรื่อ่ 1080P ผา่นการื่ตั่�งค่าการื่แป็ล่งใน CMS-
WS โดยไมส่่ญ้เส่ยีความล่ะเอียดของภาพื่ ไฟล์่ทีำ�แป็ล่งแล้่วช้ว่ย
ป็รื่ะหยดัพื่่�นทีำ�จดัเก็บขอ้ม้ล่แล่ะเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์ แล่ะยงัมั�นใจได้วา่การื่
เล่่นนั�นรื่าบรื่่�นข่�น

ผูจ้ัดัการการจัราจัรเครอืขึ้า่ย
จัดการื่แบนด์วิดท์ำของเครื่่�องเล่่นวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย
ผา่นการื่จรื่าจรื่เครื่อ่ขา่ย แล่ะเขา้ถ่งการื่จรื่าจรื่แล่ะส่ถานะการื่
ทำำางานของแต่่ล่ะเครื่่�องเล่่นในเวล่าจรื่งิ คณุยงัส่ามารื่ถส่งัเกต่แล่ะ
ต่รื่วจส่อบการื่พุื่่งของการื่จรื่าจรื่ขนาดใหญ่ส่ำาหรื่บัความผิดพื่ล่าด
ในการื่ดำาเนินการื่โดยบงัเอิญหรื่อ่การื่บุกรืุ่กทีำ�ผดิป็กติ่ ในการื่
ป็รื่บัป็รืุ่งความรื่าบรื่่�นแล่ะความเส่ถียรื่ในการื่เล่่น ป็รื่บัเน่�อหาของ
เครื่่�องเล่่นของคณุต่ามส่ิ�งทีำ�คณุส่งัเกต่จากส่ว่นหลั่ง

รายการเพลยลิ์สต์วด่ิโอและรูป้ภาพ
อัตโนื้มืติั
จดัต่ารื่างเน่�อหาในรื่ายการื่เพื่ล่ยลิ์่ส่ต์่ล่่วงหน้าเพื่่�อไมใ่หพ้ื่ล่าด! คณุ
ส่ามารื่ถตั่�งวันหมดอายุให้กับไฟล์่วิดีโอหรื่อ่ร้ื่ป็ภาพื่ทีำ�อัป็โหล่ดใน
รื่ายการื่เพื่ล่ยลิ์่ส่ต์่ของคณุ แล่ะเล่่นหรื่อ่หยุดอัต่โนมติั่ต่ามวนัทีำ�ทีำ�
คณุต้่องการื่

หนื้้�งสำาหรบัทัั�งหมืด ทัั�งหมืดใหนื้้�ง
เล่่อกจากอุป็กรื่ณ์หล่ากหล่าย: Smart TV, รื่ะบบเล่่น Android, 
อุป็กรื่ณ์มอ่ถ่อ, แท็ำบเล็่ต่, PC, โน้ต่บุ�ก พื่รื่อ้มตั่วเล่่น CMS-WS, 
ตั่วเล่่นส่่�อ CAYIN แล่ะตั่วเล่่นส่่�ออ่�น ๆ ความหล่ากหล่ายทีำ�ไมม่ใีครื่
เหม่อนช้่วยค่นอำานาจให้กับผ้้ใช้้แล่ะส่ามารื่ถต่อบส่นองความ
ต้่องการื่แล่ะงบป็รื่ะมาณของธุิรื่กิจทีำ�หล่ากหล่าย

LAN
WAN

Intranet

CMS-WS Server 

Administrator’s PC

PCTabletMobileAndroid boxSmart TV

Distribute Content / 
Scheduling

Upload Content /
Scheduling

Flexie Solution
ทัางออกป้้ายแสดงผลดิจัทัิัลแบบ Cross-Platform ท่่ัด่ท่่ัสดุ

โซลชูนั Flexie เป็นระบบจดัการปา้ยแสดงผลดิจทัิลครบวงจรสำาหรบัทกุ
ประเภทธุรกิจและงบประมาณ ตัวเลือกใบอนุญาตต่าง ๆ ชว่ยใหผู้ใ้ชเ้ลือก
โซลชูนัที�ตรงกับความต้องการของธุรกิจ แพค็เกจเฉพาะซอฟต์แวรม์อบ
การอัปเดตซอฟต์แวรที์�สอดคล้องและเพิ�มประสิทธภิาพโดยไม่ต้องยุ่งยาก
กับการบำารุงรกัษาระบบฮารด์แวร์

เซิริฟ์เวอร ์CMS-WS

CMS-WS เป็็ นเซึ่ ิรื่ ์ฟเวอรื่ ์ข ้ามแพื่ล่ต่ฟอรื่ ์มทำ ี ่ค ุณรื่อคอย 
รื่ ะ บ บ ก า รื่ จ ั ด ก า รื่ ป็้ า ย แ ส่ ด ง ผ ล่ ด ิ จ ิ ทำ ั ล่  A l l - i n - O n e 
ช้ ่วยให ้ผ ้ ้ ใช้ ้ เช้ ่ ่ อมต่ ่อแล่ะจ ัดการื่อุ ป็กรื่ณ์ส่ ้งส่ ุด 1,000 
ตั่วโดยต่รื่งผา่นเวบ็เบรื่าวเ์ซึ่อรื่์

System Structure

อินื้เตอรเ์ฟซิผู้ใชีท่้ั�เขึ้า้ใจัง่าย
อินเต่อรื่เ์ฟซึ่ผ้ใ้ช้ที้ำ�เขา้ใจง่ายของ CMS-WS ช้ว่ยใหผ้้ใ้ช้ส้่ามารื่ถ
จัดการื่เน่�อหามัล่ติ่มีเดียอย่างส่มบ้รื่ณ์แบบโดยไม่ต้่องเรื่ยีนรื่้ใ้หม ่
ฟงัก์ช้นัการื่จดัการื่รื่ะยะไกล่ยงัช้ว่ยใหผ้้ใ้ช้เ้ขา้ถ่งการื่จดัการื่ อัป็
โหล่ด แล่ะตั่�งค่าต่ารื่างการื่แส่ดงผล่อุป็กรื่ณ์ทีำ�ไหนก็ได้ ต่ล่อดเวล่า
โดยใช้เ้วบ็เบรื่าวเ์ซึ่อรื่ห์รื่อ่แอป็ตั่วเล่่น CMS-WS รื่ะบบนี�ใหค้วาม
ส่ะดวกส่บายในการื่จัดการื่ป็้ายแส่ดงผล่ดิจิทัำล่ของคุณในทำุก
ส่ถานการื่ณ์แล่ะทำำาใหง้านของคุณง่ายข่�นแล่ะมีป็รื่ะส่ิทำธิิภาพื่มาก
ข่�น

ขอ้ม้ล่ของตั่วเองแล่ะส่ามารื่ถเล่่อกเครื่อ่ขา่ยทีำ�ช้่�นช้อบเอง
ส่ำาหรื่บัความส่ะดวกให้เล่่อกเว็บเบรื่าว์เซึ่อรื่ห์รื่อ่เล่่อกเครื่อ่ข่าย
ภายใน LAN/WAN ส่ำาหรื่บัความป็ล่อดภัยซึ่่�งใหก้ารื่เช้่�อมต่่อส่ว่น
ตั่วส่ำาหรื่บัเน่�อหาแล่ะขอ้ม้ล่ทีำ�ส่ำาคัญ
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เปิ้ดการแสดงผลด้วยเพ่ยงคลิก
เด่ยว
การื่ตั่�งค่าง่าย ๆ ของ CMS-WS Player ช้ว่ยใหผ้้ใ้ช้ส้่ามารื่ถ
ทำำาการื่ตั่�งค่าเส่รื่จ็แล่ะเช้่�อมต่่ออุป็กรื่ณ์กับ CMS-WS Server ได้
อยา่งรื่วดเรื่ว็เพื่่�อเรื่ิ�มหรื่อ่หยุดการื่เล่่นในเวล่าใดก็ได้! รื่องรื่บัการื่
เล่่นเน่�อหาค่าเรื่ิ�มต้่นแบบออฟไล่น์ (ไมร่ื่องรื่บัเบรื่าวเ์ซึ่อรื่ที์ำ�ไมใ่ช้ค่่า
เรื่ิ�มต้่น) อุป็กรื่ณ์ทีำ�ใช้ร้ื่ะบบป็ฏิิบติั่การื่ Android จะเป็ิดใช้ง้าน 
CMS-WS Player โดยอัต่โนมติั่เม่�อเป็ิดเครื่่�อง

CMS-WS Player ถก้ออกแบบมาเพื่่�อใช้ร้ื่ว่มกับ CMS-WS 
Server แอป็นี�เช้่�อมต่่อ Smart TV แล่ะอุป็กรื่ณ์เคล่่�อนทีำ�อ่�น ๆ 
ของคณุกับเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์ CMS-WS แล่ะทำำาใหพ้ื่วกเขากล่ายเป็็น
เครื่่�องเล่่นป็า้ยโฆษณาดิจทัิำล่ทัำนทีำ! ดาวน์โหล่ด CMS-WS Player 
ต่อนนี�เพื่่�อใช้ป้็รื่ะโยช้น์จากจุดส่มัผสั่ล่ก้ค้าบนหน้าจอทีำ�ใหญ่ข่�น เช้น่ 
Smart TV แล่ะส่รื่า้งป็รื่ะส่บการื่ณ์ผ้ใ้ช้ที้ำ�ส่มบ้รื่ณ์แบบ

การแสดงผลท่ั�ยดืหยุน่ื้บนื้อุป้กรณ์์
ใด ๆ
CMS-WS Player นำาเส่นอการื่แส่ดงผล่ทีำ�ยด่หยุน่แล่ะการื่ควบคมุ
ทีำ�ง่ายดายส่ำาหรื่บัอุป็กรื่ณ์หล่ากหล่าย รื่วมถ่ง Smart TV, 
แท็ำบเล็่ต่, อุป็กรื่ณ์เคล่่�อนทีำ�, PC, โน้ต่บุ�ก ฯล่ฯ ผ้ใ้ช้ย้งัส่ามารื่ถติ่ด
ตั่�งส่ว่นขยาย Chrome จาก Chrome Web Store เพื่่�่� อใช้เ้ป็็น
ป็า้ยโฆษณาดิจทัิำล่ ผ้ใ้ช้ย้งัส่ามารื่ถใช้ก้ารื่หมุนแส่ดงผล่ 90 องศา
ซึ่า้ยแล่ะขวาแล่ะ 180 องศาเพื่่�อการื่ดที้ำ�ส่ะดวกส่บาย

แอป็ CAYIN poster นำาเส่นอแมแ่บบโป็ส่เต่อรื่ที์ำ�ส่ามารื่ถป็รื่บัป็รืุ่ง
ได้พื่รื่อ้มรื่้ป็ภาพื่ ขอ้ความ แล่ะเอฟเฟกต์่ทีำ�ป็รื่บัป็รืุ่งได้ รื่วมอย้ด่้วย
กันกับการื่ป็รื่บัป็รืุ่งกำาหนดการื่ของทำรื่พัื่ยากรื่ CMS ดาวน์โหล่ด
แอป็ poster ฟรื่จีากเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์CMS, CMS-WS, CMS-SE แล่ะ 
CMS-60 แล่ะเรื่ิ�มส่ง่ออกในป็า้ยโฆษณาดิจทัิำล่

ความืป้ลอดภัยและความืจุัท่ั�บรรจุั
ในื้หนื้้�ง 
เน่�อหาทัำ�งหมดใน CMS-WS Player จะถก้บนัท่ำกไวใ้นเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์
CMS-WS เพื่่�อใหแ้น่ใจวา่เก็บขอ้ม้ล่อยา่งป็ล่อดภัยแล่ะง่ายต่่อการื่
จดัการื่ แล่ะส่ามารื่ถส่ต่รื่มีต่รื่งจากเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์ ผ้ใ้ช้ส้่ามารื่ถตั่�งรื่หสั่ 
PIN เพื่่�อการื่จดัการื่การื่ตั่�งค่าเครื่่�องเล่่นอยา่งป็ล่อดภัย

กำาหนื้ดการเล่นื้และป้รับแต่งแมื่
แบบตามืต้องการ
ผ้ใ้ช้ส้่ามารื่ถป็รื่บัแต่่งแมแ่บบดิจทัิำล่บน CMS-WS ส่ำาหรื่บัอุป็กรื่ณ์
ใด ๆ ทีำ�ติ่ดตั่�ง CMS-WS Player แล่ะใช้ ้ CMS-WS ส่ำาหรื่บัการื่
กำาหนดการื่เล่่นอยา่งส่ะดวกส่บาย

CMS-WS Player

แมื่แบบโป้สเตอร์พร้อมืใชี้
เรื่ิ�มออกแบบเหมอ่นมอ่อาช้พีื่ในเวล่าเพื่ยีงไมกี่�วนิาทีำ!
ด้วยหล่ากหล่ายรื่้ป็แบบแมแ่บบ รื่้ป็ภาพื่ รื่้ป็รื่า่ง กรื่าฟกิ แล่ะ
เอฟเฟกต์่ ทีำ�ใหเ้ล่่อก เรื่ามั�นใจวา่คณุจะได้พื่บทำางออกส่รื่า้งส่รื่รื่ค์ทีำ�
เหมาะส่ม

ใชี้ป้ระโยชีนื้์จัากรูป้ภาพท่ั�มืา
พร้อมื
ให้เน่�อหาของคุณมีช้ีวิต่ช้ีวาด้วยรื่้ป็ภาพื่ทีำ�มาพื่รื่อ้มหรื่อ่ทีำ�คุณอัป็
โหล่ดเอง แล่ะป็รื่บัแต่่งรื่้ป็ภาพื่ด้วยการื่คลิ่กเพื่ยีงครื่ั�งเดียว

ขึ้นื้าดและมุืมืมืองท่ั�ป้รับได้
เ ล่่อกจากหล่ากหล่าย
ขนาดแล่ะมุมมอง รื่วม
ถ่งมอ่ถ่อ ส่ี�เหลี่�ยมจตั่รุื่สั่ 
แนวตั่�ง แล่ะแนวนอน 
เพื่่�อใหเ้หมาะส่มกับความ
ต้่องการื่แส่ดงเน่� อหา
ของคณุ

ป้รับแต่งขึ้้อความืขึ้องคุณ์
เล่่อกจากหล่ากหล่ายขนาดแล่ะมุมมอง รื่วมถ่งมอ่ถ่อ ส่ี�เหลี่�ยม
จตั่รุื่สั่ แนวตั่�ง แล่ะแนวนอน เพื่่�อใหเ้หมาะส่มกับความต้่องการื่
แส่ดงเน่�อหาของคณุ

นื้ำาเขึ้้าแมื่แบบจัากคลาวด์
ล่่มการื่ส่รื่า้งจากศ้นย!์ นำาเขา้แมแ่บบ
ออกแบบของคุณเองจากคล่าวด์ 
แล่ะใช้กั้บงานนำาเส่นอบรื่ษัิทำทัำนทีำเพื่่�อ
ใหต้่รื่งกับยี�หอ้ของคณุ

Flexie Solution ทำางออกป้็ายแส่ดงผล่ดิจิ ทัำล่แบบ Cross-Platform ท่ีำ ดี ท่ีำ สุ่ด Premium Software
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แมื่แบบท่ั�ออกแบบไวล่้วงหน้ื้าเพื�อ
การนื้ำาไป้ใชีเ้รว็
meetingPost+ มาพรอ้มกับแมแ่บบแนวตั�งและแนวนอนหลาก
หลาย เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถสรา้ง
ป้ายแสดงขอ้มูลระดับมอือาชพีใน
เวลาอันรวดเรว็ ปร ับแต่งการ
แสดงผลตามความต้องการของ
คณุด้วยการเปลี�ยนโลโก้ รูปภาพ
พื�นหลัง ขนาดขอ้ความ และสตีาม
ความต้องการ

เรื่าครื่อบคล่มุคณุตั่�งแต่่การื่อัป็เดต่ขอ้ม้ล่ทีำ�ป็รื่ะจำาอย้ใ่นโพื่ส่ต์่ ไป็
จนถ่งการื่จดัเรื่ยีงต่ารื่างนัดป็รื่ะชุ้มอยา่งยด่หยุน่ภายใน Google 
Workspace Calendar แล่ะยงัมคีวามส่ามารื่ถในการื่ทำำางาน
รื่ว่มกันอยา่งล่่�นไหล่กับเครื่่�องเล่่นของ CAYIN หรื่อ่อุป็กรื่ณ์ทีำ�
เช้่�อมต่่อเวบ็ไซึ่ต์่อ่�น ๆ

ความืร่วมืมืือท่ั� ลื�นื้ไหลกับเครื�อง
เล่นื้ขึ้องCAYINหรอือุป้กรณ์์เชีื�อมื
ต่อเวบ็ไซิต์อื�นื้ ๆ
ผู้ ใ ช้ ส า ม า ร ถ ร ว ม ฟั ง ก์ ชั� น ก า ร จั ด ก า ร ค ร บ ว ง จ ร ข อ ง 
meetingPost+กับเครื�องเล่นสื�อเพื�อแทนที�ประกาศและโปสเต
อรด้์วยการแสดงข้อมูลเหตุการณ์แบบเรยีลไทม์บนจอภายนอก
หอ้งประชุม

meetingPost+ มุง่มั�นในการตอบสนองความต้องการหลาก
หลายของหอ้งประชุมทกุรูปแบบ

การ อัป้เดตขึ้้อ มูืลสำาหรับ ห้อง
ป้ระชุีมือยา่งต่อเนื้ื�อง
meetingPost+ ติดตามการเปลี�ยนแปลงทั�งหมดสำาหรบัแต่ละ
หอ้งประชุม ดังนั�นผูใ้ชไ้มจ่ำาเป็นต้องทำาเอง ขอ้มูลที�อัปเดต
สามารถแก้ไข จดัตารางและอัปเดตได้ทันที

การตั�งตารางสำาหรับห้องป้ระชุีมืท่ั�
สามืารถิทัำาซิำ�าได้
ไมม่กีารลืมจองการประชุมด้วย meetingPost+!
ตั�งตารางการจองหอ้งประชุมในระยะเวลาประจำาวนั สปัดาห ์เดือน 
หรอืประจำาปีล่วงหน้าด้วยการคลิกปุ�มเพยีงครั�งเดียว

ท่ัองโลกด้วยเวอรช์ีนัื้หลายภาษา
meetingPost+ รองรบัหลายภาษา! ซอฟต์แวรม์ใีหบ้รกิารใน
ภาษาจนีตัวเต็ม จนีตัวยอ่ อังกฤษ ญี�ปุ�น และ pish เพื�อเพิ�มความ
สะดวกสบายและความสบายในการใชง้านของผูใ้ช้

ฟงัก์ชีั�นื้การตั�งค่าห้อง
ควบคุมห้องประชุมของคุณและติดตามทุกอย่างที�เกิดขึ�นได้
อยา่งง่ายดาย ฟงัก์ชั�นการตั�งค่าหอ้งแสดงหอ้งประชุมหลายหอ้ง
และสถานะที�เกิดขึ�นอยูใ่นหนึ�งที�เพื�อการดแูลรกัษาที�สะดวกสบาย
และการจดัการทั�วไป

ความืสามืารถิในื้การเขึ้า้ถ้ิงป้ฏิิทิันื้
ในื้ตัวเสรมิืความืเป้น็ื้อิสระ
ความสามารถในการเขา้ถึงปฏิิทินที�มาพรอ้มกับ meetingPost+ 
ช่วยให้คุณสามารถใช้งานโดยอิสระโดยไม่ต้องเชื�อมโยงกับ
แอปพลิเคชนัใด ๆ จองหอ้งประชุม สรา้งรายการอุปกรณ์ จดัการ
และสร้างกิจกรรมหรือกิจกรรมที�เกิดขึ�นประจำาโดยตรงจาก
อุปกรณ์ของคณุ คณุยงัสามารถนำาเขา้ไฟล์ .ics หรอื URL ในรูป
แบบ iCal และเพิ�มรายละเอียด "ผูค้รองหอ้งประชุม" พรอ้ม
ค้นหาหอ้งประชุมที�ไมไ่ด้ใชง้านภายในชว่งเวลาที�กำาหนดไว้

ปรบัแต่งเทมเพลตที�กำาหนดเองสำาหรบัข้อมูลแบบไดนามิกด้วย
อินเตอรเ์ฟสที�ใชง้านง่ายของ meetingPost+ เมื�อต้องการ
เปลี�ยนการตั�งค่าเทมเพลต 
เพยีงลาก ซูม เรยีงลำาดับ
ชั�น หรอืลบเพื�อใหต้รงกับ
ความต้องการและความ
ชอบในการออกแบบ

เพิ�มคุณสมบัติการนับถอยหลังเหตุการณ์ลงในเทมเพลตเพื�อ
ติดตามระยะเวลาและสถานะของกิจกรรมในเวลาจรงิ นี�คือวธิทีี�
ง่ายที�สดุในการดแูลกำาหนดการประชุมหลายอันในวนัที�ยุง่มาก

เ ลื อ ก ส ไ ต ล์ ที� ช อ บ ใ น ก า ร
แสดงความครอบคลุมห้อง
ประชุมบนเทมเพลตที�กำาหนด
เองmeetingPost+ใหค้วาม
ยืดหยุ่นในการออกแบบเพื�อ
แสดงว่าห้องประชุมว่างหรอื
ไมว่า่ง

เสริมสวยให้การออกแบบ
เทมเพลตด้วยเอฟเฟกต์และ
ภาพเคลื�อนไหวเท่ห ์ ๆ ที�สื�อ
ความเป็นตัวคณุที�สดุ! ด้วย
ก า ร เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ร า ย
ละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ การนำา
เสนอของคุณสามารถโดด
เด่นในที�ชุมชน

อินื้เตอร์เฟสผู้ใชี้บนื้เว็บเพื�อการ
จัดัการระยะไกลท่ั�ง่ายดาย
อินเตอรเ์ฟสผูใ้ชบ้นเวบ็ของ meetingPost+ ที�ใชง้านง่ายชว่ย
ใหผู้ใ้ชส้ามารถนั�งหน้าคอมพวิเตอรใ์ด ๆ และเปลี�ยนแปลงขอ้มูล
ที�แสดงนอกหอ้งประชุมได้โดยไมยุ่ง่ยาก

การผสานื้กันื้อย่ างสะดวกกับ 
Google Workspace
meetingPost+ สามารถผสานกันกับ Google Workspace 
เพื�อความสะดวกสบายยิ�งขึ�น ผูใ้ชส้ามารถซงิค์ปฏิิทิน Google 
ของตัวเองกับ meetingPost+ เพื�อจองหอ้งประชุมผา่น 
Google Workspace การจองทั�งหมดสามารถจดัการผา่น 
Google Workspace และการเปลี�ยนแปลงใด ๆ  จะเชื�อมโยงกับ 
meetingPost+

10:00 - 11:30
Interview

Occupied

Vacant

Ends in 25:32

A AA A

Premium Software

 ユーザー定義 

 ユーザー定義 

日付の形式

 時刻の形式 

 日付の表示 

自動

Date Format

Time Format

Show Date

Custom

Custom

Auto

自定義

自定義

日期格式

時間格式

顯示日期

自動

อินื้เตอรเ์ฟสท่ั�ใชีง้านื้ง่ายสำาหรบั
เทัมืเพลตขึ้อ้มูืลแบบไดนื้ามืกิ

การออกแบบท่ั�ยดืหยุน่ื้สำาหรบั
ความืครอบคลมุืห้องป้ระชุีมื

ติดตามืสถิานื้ะการป้ระชุีมืแบบสด
ด้วยการนัื้บถิอยหลังเหตกุารณ์์ เพิ�มืเอฟเฟกต์และภาพเคลื�อนื้ไหวเท่ัห์ ๆ

ผู้ใช้สามารถเห็นห้องประชุมที�ไม่
ได้ใชง้าน ทำาการจองล่วงหน้า และ
อัปเดตข้อมูลและความคืบหน้า
ของแผนกงานได้อยา่งต่อเนื�อง
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*พื้นท่ีเก็บขอ้มูล 1000GB, ต่อรูปภาพ 1MB, วดิโีอ 5Mbps

บรกิารคลาวด์ CAYIN ถิกูสรา้งขึ้้�นื้เพื�อให้ซิอฟต์แวร ์CMS ไมืยุ่ง่ยาก
แพ็กเกจับริการน่ื้�ให้การสนื้ับสนืุ้นื้เต็มืรูป้แบบด้วยการติดตั�งและ
บำารุงรกัษา CMS-WS และ CMS-SE บนื้ AWS
ไมืต้่องกังวลเรื�องอุป้กรณ์์และฮารด์แวรไ์มืเ่พย่งพออ่กต่อไป้
ป้ลดป้ล่อยป้ัญ่หาในื้การบำารุงรกัษาและการติดตั�ง
และตัดออกกระบวนื้การเรย่นื้รูแ้ละทัักษะทัางเทัคนิื้คท่ั�จัำาเป้น็ื้
สนืุ้กไป้กับป้ระสบการณ์์ CMS ท่ั�ง่าย ยดืหยุน่ื้ และไมืเ่จับ็ป้วด

สนืุ้กไป้กับป้ระสบการณ์์การติดตั�ง
และบำารุงรกัษาท่ั�ไมืยุ่ง่ยาก
ผ้ด้แ้ล่เทำคโนโล่ยสี่ารื่ส่นเทำศ CAYIN จะช้ว่ยเส่นอแนะในการื่ติ่ดตั่�ง
แล่ะบำารืุ่งรื่กัษาทำุกขั�นต่อนเพื่่�อให้คุณส่ามารื่ถล่ดความช้ันของ
กรื่ะบวนการื่เรื่ยีนรื่้แ้ล่ะเพื่ิ�มป็รื่ะส่ทิำธิภิาพื่ในการื่มอบหมาย
พื่นักงานของเรื่าจะให้รื่ายงานเกี�ยวกับพื่่�นทีำ�เก็บข้อม้ล่แล่ะการื่
จรื่าจรื่ทำกุเด่อน แล่ะแจง้ล่ก้ค้าเม่�อความจุของพื่่�นทีำ�เก็บขอ้ม้ล่ใกล้่
จะหมด
ผ้้ด้แล่เทำคโนโล่ยีส่ารื่ส่นเทำศCAYINส่ามารื่ถเปิ็ดให้ใช้้งานการื่
ป็รื่บัป็รืุ่งผลิ่ต่ภัณฑ์์ล่่าส่ดุ

การเลือกพื�นื้ท่ั�เก็บขึ้อ้มูืลหลาก
หลาย
แผนบรื่กิารื่คล่าวด์ CAYIN ใหพ้ื่่�นทีำ�เก็บขอ้ม้ล่หล่ากหล่ายตั่�งแต่่ 
50GB ถ่ง 1000GB
นอกจากนี�ยงัมเีวล่าวดิีโอ 400 ช้ั�วโมงหรื่อ่มากกวา่ 1 ล้่านรื่้ป็ภาพื่*
บรื่กิารื่คล่าวด์CAYINใหค้ณุมเีน่�อหาดิจทัิำล่ทีำ�มั �งคั�งด้วยเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่์
ทีำ�ป็ล่อดภัย หากคณุต้่องการื่พื่่�นทีำ�เก็บขอ้ม้ล่เพื่ิ�มเติ่ม คณุส่ามารื่ถ
ติ่ดต่่อพื่นักงานธุิรื่กิจของเรื่าเพื่่�อซึ่่�อพื่่�นทีำ�เก็บขอ้ม้ล่แล่ะขอ้ม้ล่เพื่ิ�ม
เติ่มโดยไมต้่่องกังวล่

เซิริฟ์เวอรช์ีื�อท่ั�ป้รบัแต่งได้สำาหรบั
คลาวด์ขึ้องคณุ์
เซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ช์้่�อถก้ส่รื่า้งข่�นเพื่่�อใหที้ำ�อย้ ่IP ของเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ง่์ายต่่อการื่จำา
แทำนทีำ�จะต้่องจดจำาเล่ขทีำ�อย้ ่ IP ของแต่่ล่ะเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์ ผ้ใ้ช้ส้่ามารื่ถ
ป็รื่บัแต่่งช้่�อของเซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ด์้วย cayincloud.com เพื่่�อเช้่�อมต่่อ
กับตั่วเล่ขเหล่่านี� ทำำาใหส้่ามารื่ถเช้่�อมต่่อแล่ะเล่่นได้ง่ายข่�น

ความืเขึ้า้กันื้ได้กวา้งขึ้วางกับหลาย
อุป้กรณ์์
เซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ ์CMS-WS แล่ะ CMS-SE ส่นับส่นุนเครื่่�องเล่่น อุป็กรื่ณ์ 
แล่ะฮารื่ด์แวรื่ห์ล่ากหล่าย

การคุ้มืครองคลาวด์
การื่คุ้มครื่องคล่าวด์ส่ามารื่ถป็้องกันเน่�อหาป็้ายแส่ดงดิจิทัำล่ของ
คณุจากการื่โจมตี่แบบรื่นัซึ่มัแวรื่ ์ การื่เขา้ถ่งโดยไมไ่ด้รื่บัอนุญาต่ 
แล่ะคกุคามความป็ล่อดภัยขอ้ม้ล่อ่�น ๆ CAYIN ใหบ้รื่กิารื่เซึ่ริื่ฟ์เวอรื่์
ส่ำารื่องทีำ�ป็ล่อดภัย เส่ถียรื่ แล่ะส่ามารื่ถเขา้ถ่งขอ้ม้ล่ส่ำาหรื่บับรื่ษัิทำ
ดิจทัิำล่ของคณุ ทำำาใหง่้ายต่่อการื่ป็รื่บัใช้ป้็า้ยแส่ดงดิจทัิำล่!

ใชี้ป้ระ โยชีน์ื้จัากบริการสมืัคร
สมืาชีกิท่ั�ยดืหยุน่ื้
ผ้้ใช้ม้ีความย่ดหยุ่นในการื่เล่่อกแพื่็กเกจบรื่กิารื่คล่าวด์ทีำ�แต่กต่่าง
กัน ข่�นอย้กั่บการื่ใช้พ้ื่่�นทีำ�เก็บขอ้ม้ล่คล่าวด์ การื่จรื่าจรื่ขอ้ม้ล่ แล่ะ
เครื่่�องคอมพื่วิเต่อรื่เ์ส่มอ่นทีำ�มแีผนทีำ�เหมาะส่มทีำ�ส่ดุ
ล่ดต้่นทำนุในการื่ซึ่่�อแล่ะบำารืุ่งรื่กัษาฮารื่ด์แวรื่เ์ซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ด้์วยตั่วคณุ
เอง พื่่�นทีำ�เก็บขอ้ม้ล่เพื่ิ�มเติ่มหรื่อ่ขอ้ม้ล่ส่ามารื่ถเพื่ิ�มเติ่มต่ามความ
ต้่องการื่
แพื่ก็เกจทีำ�ป็รื่บัแต่่งได้ก็มใีหบ้รื่กิารื่ต่ามคำาขอ เพื่่�อใหบ้รื่กิารื่ทีำ�เหมาะ
ส่มแล่ะคุ้มค่าทีำ�ส่ดุ

รบัป้ระกันื้บรกิารคลาวด์ท่ั�น่ื้าเชีื�อถืิอ
ความน่าเช้่�อถ่อเป็็นส่ิ�งทีำ�ส่ำาคัญเม่�อเรื่่�องมาถ่งคล่าวด์
บรื่ิการื่คล่าวด์นำาเส่นอบรื่ิการื่ออนไล่น์ทีำ�มีความเส่ถียรื่แล่ะ
ป็ล่อดภัย ตั่�งอย้บ่น AWS 
AWS ส่นับส่นุนมาต่รื่ฐานความป็ล่อดภัยแล่ะความยด่หยุน่ในการื่
ป็ฏิิบติั่ต่ามรื่ะเบยีบทีำ�ครื่อบคล่มุ ซึ่่�งทำำาใหเ้ป็็นทีำ�เก็บขอ้ม้ล่ทีำ�น่าเช้่�อ
ถ่อส่ำาหรื่บัขอ้ม้ล่ความลั่บ
ในขณะเดียวกัน รื่ะบบ CAYIN CMS มเีซึ่ริื่ฟ์เวอรื่ที์ำ�น่าเช้่�อถ่อ ล่ด
ความเส่ี�ยงในการื่ถก้บุกรืุ่กด้านความป็ล่อดภัยอยา่งมาก

Cloud 
Security

Cloud    
Shield

Cloud 
Recovery

บรกิารคลาวด์
ความง่ายในการื่ใช้ง้านส่่�อป็า้ยคล่าวด์

Premium Software

meetingPost+ช้ว่ยส่รื่า้งส่ิ�งแวดล้่อมส่ำานักงา
นอัจฉรื่ยิะโดยการื่ทำำาใหก้ารื่จองแล่ะการื่จัดการื่
ส่ถานะหอ้งป็รื่ะชุ้มแล่ะพื่่�นทีำ�ทำำางานเป็็นเรื่่�องง่าย 
มันเส่นอวิธิทีีำ�ส่ะดวกส่ำาหรื่บัธุิรื่กิจแล่ะองค์กรื่ใน
การื่จดัการื่พื่่�นทีำ�ทำำางานอยา่งมปี็รื่ะส่ทิำธิภิาพื่

ซึ่อฟต์่แวรื่์แพื่็กเกจนี�ส่ามารื่ถรื่วบรื่วมข้อม้ล่
การื่ใช้้งานอย่างล่ะเอียดแล่ะส่รื่า้งรื่ายงานแล่ะ
แผนภ้มิส่ำาหรื่ับการื่เรื่ียกเ ก็บเ งินแล่ะการื่
วเิครื่าะหป์็รื่ะส่ทิำธิภิาพื่

CAYIN poster App นำาเส่นอแมแ่บบโป็ส่เต่อรื่์
ทีำ�ส่ามารื่ถป็รื่บัแต่่งได้เพื่่�อออกแบบเน่�อหาป็้าย
แส่ดงดิจิทัำล่ทีำ�น่าส่นใจด้วยการื่คลิ่กเพื่ียงครื่ั�ง
เดียว ซึ่่�งเหมาะส่ำาหรื่บัใช้ใ้นค้าป็ลี่ก แขกเขา้พื่กั 
แล่ะการื่ตั่�งค่ากรื่ะดานป็รื่ะกาศอ่�น ๆ

System 
Requirements

Access Control for
Multiple Users Lisense Supported Players Supported Premium 

Software

Intel® 8th Core i3 
processer or better 

(support Intel® Quick 
Sync Video)

Unlimited user accounts 
1 CMS-WS Server

+ 
n x connection license

Android OS, Windows 
OS, Chrome, Opera, 

Firefox, or other 
Chromium browsers

meetingPost+

Flexie Solution

 

SMP-8100 SMP-2310 SMP-2300 SMP-2200

Software SMP-NEO2 V3.0 and later

Zone Number Skin: 11 zones, including 2 video zones (single mode); HTML: unlimited zones

Display Mode 4 modes: single / clone / extended / distinct mode

Video Wall 2x2, 4x1, 1x4, 3x1, 1x3, 
2x1, 1x2 3x1, 1x3, 2x1, 1x2 2x1, 1x2 2x1, 1x2

Max. Screen Resolution 4K (single/clone mode)
1080p (extended/distinct mode) 4K (single mode)

Max. Video Resolution 4K x 1 (4096 pixels)
or 1080p x 4(2048 pixels) 4K x 1 or 1080p x 3 4K x 1  or 1080p x 2

Video Streaming UVC capture card, and YouTube/network streaming

Internal Storage 256GB SSD 30GB SSD  30GB SSD 60GB SSD

VGA - - - 1

HDMI 4 3 3 2

LAN Port 1 2 2 2

Fan Fanless Fanless Fanless Fanless

GPS (Optional) ✓ ✓ ✓ ✓

Touch Screen ✓ ✓ ✓ ✓

Certification CE, FCC, BSMI, RoHS CE, FCC, RoHS, CB, BSMI

CMS-SE CMS-60 (CMS-SE bundled)

CPU Require 2G Hz dual core processor or above 2.7G Hz or above

Video Streaming UVC capture card, and YouTube/network streaming

Management Capacity  Customizable for Max. 4000 SMP SMP 80/160/250 SMP or more
Access Control for

Multiple Users Unlimited user accounts  Unlimited user accounts  

Supported Premium 
Software meetPost+, xPost, SuperReporter

Robustie Solution

CMS-WS
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