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HighlightsHighlights
meetingPost+ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้สามารถจัดการป้ายดิจิตอลสำหรับห้องประชุมได้โดยไม่ต้องเปลืองแรง

meetingPost+ มีแพลตฟอร์มการแก้ไขเนื้อหาที่ใช้งานง่ายทำตาม 4 ขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อสร้างป้ายดิจิตอล

UI แบบบนเว็บสำหรับการจัดการทางไกลที่ง่ายดาย

เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการนำไปใช้งานอย่างรวดเร็ว

ตารางการจองซ้ำ สำหรับห้องประชุม

เวอร์ชันภาษาเป็นหลายภาษาทั่วโลก

ระบบการจองที่ผสานการทำงานกับMicrosoft 365, Google ปฏิทิน และปฏิทินสำหรับ Google Workspace

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องประชุมผ่าน Microsoft 365, Google ปฏิทิน และปฏิทินสำหรับ Google Workspace

Meeting Room Signage
Management Software

ฟังก์ชันการเตรียมห้อง

การจอง ผ่านหน้าจอ

แม่แบบข้อมูลแบบไดนามิก สัมผัสประสบการณ์อันเป็นประจำ

การใช้งานห้องประชุม สำหรับการออกแบบที่มีความเปลี่ยนแปล

ติดตามสถานะการประชุมแบบ Live ด้วยฟีเจอร์นับถอยหลัง

เพิ่ม เอฟเฟ็กต์และภาพเคลื่อนไหว สุดเท่

ฟีเจอร์ปฏิทินในตัวช่วยให้ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอื่น
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คลกิและเลน่ส ือ่04แกไ้ขการต ั ง้คา่
เทมเพลต03เล อืก

เทมเพลต02เพ ิม่หอ้งประช ุม01

สร า้งป า้ยด จิ ติอลไดใ้น 4 ข ั น้ตอนงา่ยๆ
meetingPost+ ม แีพลตฟอรม์การแกไ้ขเน ื อ้หาท ีใ่ช ง้านงา่ย

 ทำตาม 4 ข ั น้ตอนดา้นลา่งน ี เ้พ ือ่สร า้งป า้ยด จิ ติอล

meetingPost+ ไดร้ บัการออกแบบมาเพ ือ่ทำใหส้ามารถจดัการป า้ยด จิ ติอลสำหรบัหอ้งประช ุมได โ้ดยไมต่อ้งเปล อืงแรง

ปฏ ทิ ิ
นในต ัว
version

meetingPost+ จาก CAYIN พฒันาข ึ น้เพ ือ่เต มิเตม็ความตอ้งการท ีห่ลากหลายของหอ้งประช ุมท ุกร ูปแบบโดยเฉพาะ เราชว่ยค ุณได ้ ต ั ง้แตก่ารอปัเดตการแจ ง้ข อ้ม ูล
ท ีม่ กีารเปล ีย่นแปลงบอ่ยคร ั ง้ไปจนถ งึการกำหนดเวลาการประช ุมท ีย่ ดืหย ุ น่ท ี ไ่ด ร้ ับการแก ไ้ขใน CO Calendar, Microsoft 365, Google ปฏ ทิ นิ และปฏ ทิ นิสำหร ับ 
Google Workspace นอกจากน ี ้ meetingPost+ ย ังใช ง้านรว่มก ับเคร ือ่งเลน่ของ CAYIN หร อือ ุปกรณอ์ ืน่ใดท ีส่ามารถใช ง้านเวบ็ไดอ้ยา่งไมม่ ปี ญัหาอ กีดว้ย เพ ยีง
ผสานการทำงานฟ ังกช์ ันการจดัการท ีค่รบเคร ือ่งของซอฟตแ์วรน์ ี ก้ ับโปรแกรมเลน่ส ือ่เพ ือ่ใช ท้ดแทนประกาศหร อืโปสเตอรแ์บบเด มิๆ และแสดงขอ้ม ูลงานก จิกรรมแบบเร ี
ยลไทมบ์นหน า้จอบร เิวณนอกหอ้งประช ุมแตล่ะหอ้ง

complete
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Meeting Room Signage Management Software

สร า้งบญัช แีละล งิกเ์ข า้
กบั Microsoft 365 
เพ ือ่ซ งิคข์อ้ม ูล01 Microsoft 365

version

คลกิและเลน่ส ือ่05แกไ้ขการต ั ง้คา่
เทมเพลต04เล อืก

เทมเพลต03เพ ิม่หอ้งประช ุม02

complete

สร า้งป า้ยด จิ ติอลไดใ้น 5 ข ั น้ตอนงา่ยๆ
meetingPost+ ม แีพลตฟอรม์การแกไ้ขเน ื อ้หาท ีใ่ช ง้านงา่ย
 ทำตาม 5 ข ั น้ตอนดา้นลา่งน ี เ้พ ือ่สร า้งป า้ยด จิ ติอล
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01 Google
Workspace
version

05040302

complete

สร า้งบญัช แีละล งิกเ์ข า้
กบั Microsoft 365 
เพ ือ่ซ งิคข์อ้ม ูล

คลกิและเลน่ส ือ่แกไ้ขการต ั ง้คา่
เทมเพลต

เล อืก
เทมเพลต

เพ ิม่หอ้งประช ุม

สร า้งป า้ยด จิ ติอลไดใ้น 5 ข ั น้ตอนงา่ยๆ
meetingPost+ ม แีพลตฟอรม์การแกไ้ขเน ื อ้หาท ีใ่ช ง้านงา่ย
 ทำตาม 5 ข ั น้ตอนดา้นลา่งน ี เ้พ ือ่สร า้งป า้ยด จิ ติอล
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01 Google
Calendar
version

05040302

complete

สร า้งบญัช แีละล งิกเ์ข า้
กบั Microsoft 365 
เพ ือ่ซ งิคข์อ้ม ูล

คลกิและเลน่ส ือ่แกไ้ขการต ั ง้คา่
เทมเพลต

เล อืก
เทมเพลต

เพ ิม่หอ้งประช ุม

สร า้งป า้ยด จิ ติอลไดใ้น 5 ข ั น้ตอนงา่ยๆ
meetingPost+ ม แีพลตฟอรม์การแกไ้ขเน ื อ้หาท ีใ่ช ง้านงา่ย
 ทำตาม 5 ข ั น้ตอนดา้นลา่งน ี เ้พ ือ่สร า้งป า้ยด จิ ติอล
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การจองผา่นหน า้จอ
สมัผสัประสบการณก์ารจองหอ้งประช ุมท ี ่
สะดวกและรวดเรว็ไดโ้ดยตรงจากหนา้จอแสดง
ผลบร เิวณนอกหอ้งน ั น้ๆ แชรข์อ้ม ูลการประช ุม
โดยตรงบนหนา้จอแสดงผลเพ ือ่หลกีเล ีย่งความ
สบัสนผดิพลาด โดยผ ู ใ้ชส้ามารถอปัเดตราย
ละเอยีดการประช ุมในภายหลังหรอืปรบัเปล ีย่น
หอ้งดังกลา่วไดท้ ีห่นา้การจดัการ 
ควบค ุมสภาพแวดลอ้มการประช ุมของค ุณลว่ง
หนา้กอ่นเร ิม่ประช ุมเพ ือ่เพ ิม่ประส ทิธภิาพโดย
รวมของทมีในท ุกๆ การประช ุมสำคญั

UI แบบบนเวบ็สำหรบั การจดัการทางไกลท ีง่า่ยดาย
อ นิเทอรเ์ฟสผ ู ้ใช บ้นเว บ็ท ี ่ใช ง้านงา่ยของ meetingPost+ ชว่ยใหผ้ ู ้ใช ส้ามารถเปล ี ย่น

ขอ้ม ลูท ี แ่สดงบนจอบร เิวณนอกหอ้งประชมุจากคอมพ วิเตอรเ์คร ื อ่งใดก ไ็ด ้

เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการนำไปใช้งานอย่างรวดเร็ว
meetingPost+ เพร ยีบพรอ้มไปดว้ยเทมเพลตทั ง้แบบแนวต ั ง้และแนวนอนมากมายเพ ือ่
เป ดิโอกาสใหผ้ ู ใ้ชส้ร า้งป า้ยด จิ ติอลแบบม อือาช พีไดอ้ยา่งรวดเรว็  ปรบัแตง่การแสดงผล
ดว้ยการเปล ีย่นโลโก ้ ภาพพ ื น้หล ัง รวมถ งึขนาดและส ขีองขอ้ความไดต้ามท ีค่ ุณตอ้งการ

ฟ เีจอรป์ฏ ทิ นิในต ัวชว่ยใหค้ ุณสามารถเข า้
ถ งึ meetingPost+ ได โ้ดยไมต่อ้งเช ือ่ม
โยงกบัแอปพล เิคชนัใดๆ อกีท ั ง้ย ังจอง
หอ้งประช ุม จดัทำรายการอ ุปกรณ์ จดัการ
และจดังานก จิกรรมแบบคร ั ง้เด ยีวหร อืงาน
ก จิกรรมแบบตอ่เน ือ่งได โ้ดยตรงจาก
อ ุปกรณข์องค ุณ นอกจากน ี ้ ค ุณย ัง
สามารถนำเข า้ไฟล ์ .ics หร อื URL ในร ูป
แบบ iCal, เพ ิม่รายละเอ ยีด “ผ ู จ้อง
หอ้งประช ุม” และคน้หาหอ้งท ีม่ ยี ังไมม่ ี
การจองในชว่งเวลาท ีก่ำหนดไดโ้ดยสะดวก

ฟ เีจอรป์ฏ ทิ นิในต ัว ชว่ยให ไ้มต่อ้งพ ึง่โปรแกรมอ ืน่
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October 2023
SatFriThuWedTueMonSun

Annually on Sep 8th

Monthly on the 8th day

Weekly on Friday

Daily

No Repeat

Repeat Event

ตารางการจองซ้ำสำหรับห้องประชุม

ไมจ่ำเป น็ตอ้งล มืจองหอ้งประชมุดว้ย meetingPost+! จองหอ้งประชมุประจำวนั สปัดาห์ เด อืน หร อืป ี ลว่ง

หนา้ไดด้ว้ยปุม่คล กิเด ยีว

19:59

occupied
GMT+08:00 Taipei

Jan 01/10 |  08     :  53 Jan 01/10 |  09     :  53

Cayin meeting

カレンダー

会议
会议室 スキン セットアップ

会議室

会議の時間*

タイムゾーン

終日会議

Sala de reuniones

Hora del Evento*

Sala Calendario Plantilla

GMT+08:00 Taipei

Ajustes

Reunión

Zonas horarias

Jan 01/10 |  08     :  53 Jan 01/10 |  09     :  53

Cayin meeting

Evento de todo el día

Meeting Room

Event Time*

Room Calendar Template

GMT+08:00 Taipei

Settings

Meeting

Time Zones

Jan 01/10 |  08     :  53 Jan 01/10 |  09     :  53

Cayin meeting

All day event

เวอร์ชันภาษาเป็นหลายภาษาท่ัวโลก
meetingPost+ เป น็ระบบภาษาหลายภาษา! ซอฟตแ์วรส์ามารถใช ไ้ด ้ในภาษาจ นีแบบแบบด ัง้เด มิ จ นีแบบ

ยอ่ องักฤษ ญ ีป่ ุน่และป ชิ เพ ือ่ปรบัปรงุความสะดวกและความสบายในการใชง้านของผ ู ้ใช ้

Vacant

自定義

自定義

文字方向

空閒文字

日期格式

時間格式

顯示日期

自動

橫向

ฟ ังกช์ นัการเตร ยีมหอ้ง
ตรวจสอบและเฝ า้ส ังเกตท ุกอยา่งท ีเ่ก ดิข ึ น้ในหอ้งประช ุมของค ุณอยา่งตอ่เน ือ่ง
ได ง้า่ยๆ
ฟ ังกช์นัการเตร ยีมหอ้งจะแสดงภาพหอ้งประช ุมตา่งๆ ในท ีเ่ด ยีวพรอ้มดว้ยสถานะ
ของหอ้งด ังกลา่วในขณะน ั น้ ค ุณจ งึสามารถด ูและจดัการท ุกอยา่งได โ้ดยสะดวก
ผ ู ใ้ชส้ามารถด ูหอ้งประช ุมท ีย่ ังไมม่ กีารจอง ดำเน นิการจองลว่งหน า้ และรบั
ขอ้ม ูลขา่วสารลา่ส ุดเก ีย่วกบัการปรบัเปล ีย่นหร อืข ั น้ตอนของแผนกไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย
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แม่แบบข้อมูลแบบไดนามิก สัมผัสประสบการณ์อันเป็นประจำ
ปร ับปร ุงแมแ่บบท ี ก่ำหนดเองสำหร ับข อ้ม ู ลแบบไดนาม กิด ้วยอ นิเตอรเ์ฟซท ี เ่ป น็ประจำของ
meetingPost+เปล ีย่นการตั ง้คา่แมแ่บบไดโ้ดยการลาก ซ ูม เรยีงลำดบัช ั น้หรอืลบเพ ือ่ตรงกบัความ
ตอ้งการและลกัษณะการออกแบบ

การใช้งานห้องประชุม สำหรับการออกแบบท่ีมีความเปล่ียนแปล

เลอืกร ูปแบบท ีต่อ้งการเพ ือ่แสดงการใชง้านหอ้งประช ุมในแมแ่บบท ีก่ำหนดเอง meetingPost+ ใหผ้ ู ใ้ช ้
งานความสามารถใ

ติดตามสถานะการประชุมแบบ Liveด้วยฟีเจอร์นับถอยหลัง

เพ ิม่ฟ เีจอรน์บัถอยหลังในแมแ่บบเพ ือ่ตดิตามเวลาและสถานะของเหต ุการณใ์นเวลาจร งิน ีเ่ปน็วธิ ที ีง่า่ยท ีส่ ุด
ในการควบค ุมการจองหอ้งประช ุมบนวนัท ีไ่รส้งบ

เพ่ิม เอฟเฟ็กต์และภาพเคล่ือนไหว สุดเท่
เพ ิม่เอฟเฟก็ตแ์ละภาพเคล ือ่นไหวส ุดเทส่ ุดเพ ือ่ปรบัปร ุงลกัษณะของแมแ่บบใหโ้ดดเดน่จากกล ุม่ดว้ยการ
เปล ีย่นแปลงรายละเอยีดเ

Sales Meeting
15:00 - 17:00

Finance Review
13:00 - 15:00

10:00 - 11:30
Interview

Interview
10:00 - 11:30 John Doe

Occupied

11:29
Wed, 11 Jan

Meeting Room A
AInterview

10:00 - 11:30

Finance Review
13:00 - 15:00

Sales meeting
15:00 - 17:00

11:3011:30
Wed, 11 JanWed, 11 Jan

11:30
Wed, 11 Jan

BOOKING

Meeting
Room 

Finance Review
13:00 - 15:00

John Doe

A

Ends in 25:32

Meeting Room A

11:27
Wed, 11 Jan

10:00 - 11:30
Interview

Finance Review
13:00 - 15:00

Sales Meeting
15:00 - 17:00

Logo
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ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องประชุมผ่าน Microsoft 365, Google ปฏิทิน และปฏิทิน
สำหรับ Google Workspace
ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างห้องประชุมในระบบและจัดทำรายการอุปกรณ์สำหรับแต่ละห้องประชุมได้ผ่านทาง Microsoft 
365, Google ปฏิทิน หรือปฏิทินสำหรับ Google Workspace
 โดยระบบจะซิงค์ข้อมูลที่เลือกและอัปเดตไปยัง meetingPost+ เพื่อนำไปใช้ต่อไป

09:59
10:00-11:00

12:00-13:00

20:00-21:00

ระบบการจองที่ผสานการทำงานกับ Microsoft 365, Google ปฏิทิน และปฏิทิน
สำหรับ Google Workspace
เพียงซิงค์ Microsoft 365, Google ปฏิทิน หรือปฏิทินสำหรับ Google Workspace เข้ากับ meetingPost+ 
เพื่อจองห้องประชุมผ่านแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง
 เลือกวันที่ที่ต้องการจากนั้นจัดตารางงานกิจกรรมบนปฏิทินรายสัปดาห์หรือรายเดือนของคุณ คุณสามารถจัดการ
การจองได้โดยดำเนินการผ่าน Microsoft 365, Google ปฏิทิน หรือปฏิทินสำหรับ Google Workspace ซึ่งระบบ
จะลิงก์การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ meetingPost+ โดยอัตโนมัติ



10

Upload Content / Scheduling Distribute Content / Scheduling

Administrator’s PC

meetingPost+CMS Platform / CMS-WS

meetingPost vs meetingPost+

LAN
WAN

Intranet

PCTabletMobileSMP Player Android boxSmart TV

System Structure

meetingPost meetingPost+

ใช

ใช่

CMS / CMS-WS

เหมาจา่ยลว่งหน า้

ใช ่

การต ั ง้คา่ดว้ยตนเอง

ใช่

ไม่

ใช ่

Windows

ตลอดช พี

ไม่

แบบสแตนดอ์โลน/ Google ปฏ ทิ นิแหลง่ท ีม่าของปฏทิ นิ

หอ้งประช ุม

นำเข า้ไฟล ์ .ics

เทมเพลตแบบแก ้ไขได ้

ฟ งักช์ นัการเตร ยีมหอ้ง

แพลตฟอรม์

ใบอน ุญาต

อปัเกรดฟร ี

Built-in
Calendar

Microsoft 365
 ปฏทิ นิ

Google /
Google Workspace

Calendar

Built-in
Calendar

Microsoft 365
 ปฏทิ นิ

Google /
Google Workspace

Calendar

เล อืกจาก

รองรบัปฏทิ นิในต ัว
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Installation media • Either a USB �ash drive or DVD

• Highspeed Internet access is essentialNetwork

System Requirement

CPU • Intel® 8th Core i3 processer or better

Memory

GPU

• 4 GB RAM

• Intel chip (support Intel® Quick Sync Video)

Operating system • Ubuntu 64 bits 18.04 LTS

Before you install meetingPost+, we recommend you verify that your hardware meets or 

exceeds the minimum system requirements for the product.(*) 

* meetingPost+ must be downloaded from ALL CMS Platforms(CMS-SE/CMS-WS).

• 50GB of available disk spaceHard disk (HDD or SSD)

Try meetingPost+ / CMS Platform for 90-day FREE TRIAL
A 90-days free trial of meetingPost+ can be downloaded from ALL CMS Platforms.

If you do not have the CMS software, install the CMS-WS software to begin your CMS-WS 90 

days free trial, and download the meetingPost+ from the CMS-WS platform to receive 90 days 

free trial of meetingPost+. 

Already have a CMS Platform
Log in CMS’ Web Manager and go to the APP page to install meetingPost+. 

Please refer to the online help of your CMS Server for detailed instructions.

3F., No. 57, Sec. 3, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan    TEL: +886-2-25951005    FAX: +886-2-25951050
sales@cayintech.com    https://www.cayintech.com

CAYIN Technology Co., Ltd.

https://www.facebook.com/CAYIN.DigitalSignage
https://www.youtube.com/CAYINTechnologyCoLtd
https://www.linkedin.com/company/cayin-technology
https://thitter.com/CayintechPress

