โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ iMoneys Cloud
เหตุผลทีควรเปลียนมาใช้ iMoneys Cloud

iMoneys Cloud มีคุณสมบัติทก
ุ อย่างเหมือนกับชุด iMoneys Account
(Local App.) ทุกประการ แต่เปนโปรแกรมทีอยู่บน Cloud Server ของ

iMoneys โดยการทํางานทุกอย่างจะเหมือนกับชุด iMoneys Account (ดู
รายละเอียดโปรแกรม >)
ระบบ Cloud Server ของ iMoneys ทํางานบน CPU Intel ประสิทธิภาพสูง
และ Harddisk SSD 100% ด้วย Uptime SLA 100% โดยผู้ให้บริการ Host
ระดับโลก จึงมันใจในความปลอดภัยของข้อมูลได้เปนอย่างดี พร้อมด้วยระบบ
Backup และ Anti Virus ปกปองตลอดเวลา
> ถ้า Server ทีเคยใช้อยู่ มีปญหาบ่อย ช้า หลุดบ่อย มีปญหาเครืองลูกเข้าใช้
งานไม่ได้ หรือเครืองทีใช้งานอยูช
่ ้ามาก

iMoneys เลือกใช้ Cloud Server ทีมีความเร็วและประสิทธิภาพสูง จึงทําให้
การทํางานเร็วขึนกว่าระบบ Local LAN ทัวไปอย่างเห็นได้ชัด จากการทดสอบ
งานข้อมูลขนาดใหญ่ทีใช้เวลาคํานวณ 2-3 ชัวโมงในระบบ LAN เหลือเพี ยง
30 นาทีเมือทํางานบน iMoneys Cloud

ไม่ต้องคอย Upgrade เครือง หรือลง Windows ใหม่ หรือย้ายโปรแกรมไป
เครืองใหม่

ไม่ต้องมีเจ้าหน้าทีคอยดูแลระบบ Server เอง หมดปญหาเรืองเครืองเสีย
เครืองค้าง เครืองช้า หรือเครืองลูกเข้าเครืองแม่ไม่ได้ ทํางานช้าติดขัด

> อยากทํางานพร้อมกันจากต่างสาขา ต่างสถานที หรือทํางานจากทีบ้าน

iMoneys Cloud เปดให้บริการ 24 ชัวโมง 7 วัน ไม่มีวันหยุด ไม่มีเวลาหยุด
ทําการ เปดตลอดเวลา ให้คุณทํางานได้พร้อมกันจากทุกทีทุกวันเวลาใดก็ได้
ข้อมูลทังหมดจะเปนชุดเดียวกันตลอดเวลา
> ไม่ต้องกลัว ไวรัส ข้อมูลหาย Harddisk เสีย

ด้วยระบบ Backup อัตโนมัตแ
ิ ละระบบ Anti Virus ทีรันอยู่บน Cloud
Server ของ iMoneys ข้อมูลของคุณจะได้รับปกปองอย่างปลอดภัยไม่มี
การรัวไหล

หมดปญหาจากเรืองไวรัส หรือข้อมูลหาย
> Backup ข้อมูลเก็บเข้าเครืองของคุณได้
สามารถ Backup ข้อมูลจากบน Cloud มาเก็บไว้ภายใน Harddisk ของ
คุณได้ตลอด หรือในทางกลับกัน ก็สามารถ Restore ข้อมูลจาก
Harddisk ของคุณไปยัง Cloud ได้เช่นกัน

หรือถ้าสํานักงานบัญชีของคุณทีใช้ iMoneys อยู่ ก็สามารถ Update
ข้อมูลจากคุณได้ตลอดเวลา

ถ้าในเครืองคุณมีโปรแกรม iMoneys อยู่ ก็สามารถนําข้อมูลมาใช้ตอ
่ ใน
เครืองได้

> ย้ายเครืองไม่ต้องย้ายโปรแกรม เปลียนเครืองได้บ่อยไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องคอยกังวลกับการย้ายโปรแกรมอีกต่อไป หรือต้องการเปลียน
เครืองบ่อยแค่ไหนก็ทําได้ง่ายๆ แค่เพิ ม icon ก็ใช้งานโปรแกรมบน Cloud
ได้แล้วโดยไม่ต้องมีการติดตังโปรแกรม
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> ระบบ Backup บน iMoneys Cloud Server
เพื อความมันใจว่าข้อมูลทีสําคัญของคุณจะได้รับการปกปองอย่างเต็มที
iMoneys จึงใช้การ Backup ถึง 3 ชัน

ชันแรก Backup ในระดับ Server ทีจะมีการ Backup ทุกวัน

ชันสอง Backup ในระดับ Windows Files ทีจะมีการ Backup ทุกวัน
ชันสาม Backup ในระดับ Program โดยตัวโปรแกรม iMoneys จะ
Backup ทุกวัน
> หมดกังวลเรือง Harddisk เสีย / โดนไวรัส / เผลอลบไฟล์ทิง

ปญหาเดิมๆ ทีเคยเปนกังวลจะหมดไป เพราะทุกอย่างถูกจัดเก็บอย่างดี
ไว้บน Cloud Server พร้อมระบบปองกันผู้อนไม่
ื
ให้เข้ามาในระบบ
นอกจากผู้ใช้ทคุ
ี ณเปนผู้กําหนดให้เข้าใช้งานเท่านัน
ใช้งาน Cloud ยากมัย

การทํางานทุกอย่างเหมือนกับการทํางานบนคอมพิ วเตอร์ของคุณ เพี ยง
คลิกที icon iMoneys บนหน้า desktop ก็เรียกใช้งานโปรแกรมบน

Cloud ได้แล้ว ไม่มีการตังค่า ไม่ต้องมีการเรียนรู้อะไรใหม่เพิ มเติมเลย
พิ มพ์ งานออกเครืองพิ มพ์ เดิม / ทําไฟล์ PDF / Export ไป Excel ก็ได้

รายงานทุกอย่าง แบบฟอร์มต่างๆ สามารถพิ มพ์ ออกเครืองพิ มพ์ ได้ทุกที หรือจะ
ทําเปนไฟล์ PDF หรือจะ Export ไฟล์ออกมาเปน Excel ก็ทําได้จากทุกที
เช่นเดียวกัน

มี Package ค่าบริการหลายราคาให้เลือกได้ตามจํานวนผู้ใช้งาน และเลือกชําระ
แบบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน

Package ชําระล่วงหน้า 6 เดือน
จํานวนผู้ใช้งานพร้อมกัน
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S

M

จํานวนผู้ใช้งานพร้อมกัน

1

3

10

20

จํานวนฐานข้อมูลทีใช้ได้

99

99

99

99

ค่าบริการ/เดือน

400

700

1,000

1,500

ชําระล่วงหน้า 12 เดือน

4,800

8,400

12,000

18,000

ภาษีมูลค่าเพิ ม 7%

336

588

840

1,260

รวมสุทธิ

5,136

8,988

12,840

19,260

สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมได้ที หมายเลข 085-503-6999, 085-809-5888 (จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 )
iMoneys Software Co.,Ltd.
55 ซอยเย็นจิต ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
https://www.imoneys.co.th/ E-mail: support@imoneys.co.th
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