
 

 

StarCat Software 
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกองค์กรธุรกิจ  

 

 

 

 

StarCat Software โซลูชั่นส ำหรับบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยอันดับหน่ึงในประเทศไทย (Desktop Management 
System) ประกอบด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์กำรใช้งำน ช่วยแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำระบบ โดยใช้โครงสร้ำงสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐำนเท่ำน้ัน ที่ส ำคัญคือช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ทั่วทั้งองค์กร  

ฟีเจอร์ที่โดดเด่นของ StarCat Software ได้แก่ กำรจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ กำรจัดกำรลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์  
กำรควบคุมจำกระยะไกล กำรสั่งติดตั้งหรือถอดถอนซอฟต์แวร์ กำรจัดเก็บประวัติผู้ใช้งำนและกำรใช้งำนกำรตรวจสอบสถำนะ
เครื่องแบบเรียลไทม์ และกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลสินทรัพย์รูปแบบต่ำงๆ เป็นต้น 

ด้วยควำมสำมำรถของ StarCat Software ผนวกกับควำมมุ่งม่ันในกำรวิจัยและพัฒนำโดยทีมงำนคนไทยที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 
20 ปี จนถึงวันน้ี StarCat Software ได้พัฒนำมำถึงเวอร์ชั่นล่ำสุดที่มีชื่อว่ำ StarCat 10 ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ StarCat ได้รับ
ควำมไว้วำงใจและเป็นที่ยอมรับจำกลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งจำกภำครัฐ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ โรงงำน
อุตสำหกรรมและธุรกิจอ่ืนๆ กว่ำ 500 แห่ง และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง StarCat Software ไปแล้วกว่ำ 1,000,000 เครื่อง 
คุณจึงม่ันใจและเลือกให้ StarCat Software เป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรคุณได้แล้ววันน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StarCat10 ประกอบด้วยฟีเจอร์ที่พัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นที่ยอมรับอย่ำงแพร่หลำยจำกลูกค้ำ นอกจำกจะช่วยให้
องค์กรควบคุมต้นทุนได้แล้ว ยัง ช่วยให้ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยท ำงำนง่ำยข้ึน  

ฟังก์ช่ันใหม่ ได้แก่ กำรจัดท ำรำยงำนแสดงข้อมูลสินทรัพย์
และกำรใช้ทรัพยำกรด้ำนไอที (StarCat 10 New Report) 
ที่ มี รู ปลั กษณ์สวยงำม  ทั นสมั ย  น ำ เ สนอ ข้อมูล ได้
หลำกหลำยรูปแบบ และสื่อควำมหมำยได้ชัดเจน  

รวมถึงกำรบริหำรจดักำรซอฟต์แวร์ที่ครบวงจร (Software 
Management) ตอบโจทย์ทั้งผู้บริหำรที่ต้องกำรก ำหนด
นโยบำยด้ำนไอทีโซลูช่ัน และเจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำรที่
ช่ ว ยอ ำ น วยควำมสะดวก  ในก ำ ร เก็ บ ข้อมู ลหรื อ
กระบวนกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ไอทีขององค์กร 

 

What’s New! 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟีเจอร์และรายละเอียดของ StarCat Software 
 

  
กำรตรวจสอบทรัพยำกรในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรแบบ

เรียลไทม์ แม่นย ำ และตรวจสอบรำยกำรฮำร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่องได้อย่ำงละเอียด ทั้งยี่ห้อ รุ่น หมำยเลขรหัสของเครื่อง 
(Serial Number) รำยละเอียดของเมนบอร์ด/ฮำร์ดดิสก์/แรม รวมถึง
ตรวจสอบรำยกำรซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติกำรที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ 
พร้อมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน QR Code เพื่อเข้ำถึงข้อมูลผู้ใช้งำนได้
ง่ำยขึ้น 

 

  
เครื่องมือเฝ้ำระวังปัญหำและตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงของระบบ

คอมพิวเตอร์ โดยผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จะได้รับกำรแจ้งเตือนเม่ือมีกำร
ถอดถอนหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำใดๆ  ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรหรือแก้ไขปัญหำได้อย่ำง
ทันท่วงที 

 

Asset Management        Notification and Alert 

Software Deployment & File Transfer 
กำรกระจำยไฟล์ที่ใช้ในกำรอัพเดทซอฟต์แวร์หรือติดตั้งซอฟต์แวร์

ใหม่ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์จ ำนวนมำกที่อยู่ต่ำงพื้นที่อย่ำงรวดเร็ว  
จึงช่วยแบ่งเบำภำระของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ ำงดี   
ท ำให้กำรติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่จ ำเป็นต้องใช้เจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำกช่วย
ประหยัดทั้งเวลำ ก ำลังคน และงบประมำณ 

 

 

Real-time Monitoring 
กำรตรวจสอบสถำนะกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ 

เช่น สถำนะกำรเปิด/ปิด เครื่ อง   สถำนะของ CPU และ Memory 
สถำนะกำรใช้โปรแกรมหรือโปรเซสบนเครื่อง ช่วยในกำรวิเครำะห์ตัดสินใจ
และแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว และน ำไปประยุกต์ใช้งำนได้หลำย
รูปแบบ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในกำรวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำให้กับ
คอมพิวเตอร์เครื่องน้ันๆ 

 

Software Deployment & File Transfer     Real-time Monitoring 

Remote Control & Monitoring 
ฟีเจอร์ที่ช่วยแก้ไขปัญหำให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำกระยะไกล 

สำมำรถดึงภำพจำกหน้ำจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหำมำแสดง
ในหน้ำจอของผู้ดูแลระบบ รวมถึงสำมำรถใช้เมำส์และคีย์บอร์ดควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหำน้ันได้ เสมือนว่ำผู้ดูแลระบบได้ไปน่ังอยู่
หน้ำจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหำ 

 

Remote Command & Advance Script 
ฟีเจอร์ระดับสูงในกำรเขียนชุดค ำสั่งเพื่อสั่งงำน ที่มีหลำยขั้นตอนหรือมี

ควำมซับซ้อนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงง่ำยดำยในขั้นตอนเดียว เช่น 
กำรเปลี่ยนหรืออัพเกรดซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ทั้งองค์กร กำรติดตั้ง
แพทช์ (Patch) จ ำนวนมำกพร้อมๆ กัน กำรก ำจัดไวรัสที่ระบำดบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในองค์กร หรือกำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำร  (Configuration) 
เป็นต้น 

 

Remote Control & Monitoring    Remote Command & Advance Script 

System Control Function 
ฟีเจอร์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบในกำรให้

ค ำปรึกษำหรือช่วยแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำก
ระยะไกล ผู้ดูแลระบบสำมำรถสั่งให้คอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ท ำกำรเปิด/
ปิด เครื่อง , รีสตำร์ท , จับภำพหน้ำจอ , ส่งไฟล์หรือโฟลเดอร์ , ส่ง 
Windows/DOS Command ไปสั่งเริ่มกระบวนกำรท ำงำน, ส่งข้อควำม
หรือแชทกับผู้ใช้งำนที่ประสบปัญหำเพื่อให้ค ำแนะน ำทันที 

 

Software License Management 
จัดท ำรำยงำนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งภำยในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใน

องค์กรและเปรียบเทียบจ ำนวนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งใช้งำนกับจ ำนวนลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ขององค์กรได้ทันที อีกทั้งยังสำมำรถตรวจสอบประวัติกำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เพื่อพิจำรณำว่ำซอฟต์แวร์
ลิขสิทธ์ิน้ันถูกใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำหรือไม่  

 

System Control Function       Software License Management 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Helpdesk & Knowledgebase 
จัดเก็บรำยละเอียดของผู้ใช้งำนโดยเฉพำะกำรครอบครองเครื่อง

คอมพิวเตอร์ท ำให้ทรำบข้อมูลผู้ใช้งำนคอมพิวเตอร์  และช่วยติดต่อ
ประสำนงำนกับผู้ใช้งำนเม่ือคอมพิวเตอร์เครื่องน้ันเกิดปัญหำ รวมถึงช่วย
ทดแทนกำรกรอกข้อมูลลงบนกระดำษแบบเดิมๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

User Profile Management   
    

Helpdesk & Knowledgebase 
แจ้งและติดตำมกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้สะดวกมำก

ขึ้น ผ่ำนโปรแกรมเอเจนท์ที่ติดตั้งอยู่แล้วบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผ่ำนเว็บ
เบรำว์เซอร์ สำมำรถเฝ้ำดู ติดตำมและรำยงำนสถำนกำรณ์แก้ไขปัญหำต่ำงๆ 
ที่ มีกำรแจ้งมำยังฝ่ำย  Helpdesk อีกทั้งยังมีระบบ Knowledgebase ที่
รวบรวมฐำนควำมรู้เก่ียวกับวิธีกำรแก้ไขปัญหำในรูปแบบต่ำงๆ เป็นคู่มือให้
ฝ่ำย Helpdesk ได้เป็นอย่ำงดี  

 

Patch Management 
ฟีเจอร์บริหำรจัดกำรแพทช์ (Patch) ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จะช่วย

ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจ ำนวนมำกและกระจำยอยู่ทั่วไปในระบบเครือข่ำย
ได้รับกำรติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง  (Patch) ช่วยอุดช่องโหว่ ปรับปรุง
ข้อผิดพลำดหรือปรับปรุงคุณสมบัติของระบบปฏิบัติกำรวินโดวส์และ
โปรแกรมต่ำงๆ รวมถึงช่วยลดควำมเสี่ยงที่เ กิดขึ้นจำกภัยคุกคำมด้ำน
เครือข่ำย เช่น คอมพิวเตอร์ไวรัส หรือเวิร์ม เป็นต้น 

 

Helpdesk & Knowledgebase     Patch Management 

System Dashboard 
กำรน ำข้อมูลเก่ียวกับทรัพยำกรคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่ำงๆ ของ

ระบบมำแสดงในรูปแบบกรำฟและแผนภูมิ เช่น กำรแสดงสัดส่วนของ
ระบบปฏิบัติกำร กำรแสดงสัดส่วนของยี่ห้อ-รุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์
กำรแสดงข้อมูลเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ Antivirus ยี่ห้อต่ำงๆ ที่ติดตั้งบน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ข้อมูลเหล่ำน้ีจะให้ภำพรวมเ ก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ 

 

System Policy and Security 
องค์กร ธุร กิจสำมำรถควบคุมพฤติกรรมกำร ใช้ ง ำนเครื่ อง

คอมพิวเตอร์ของส ำนักงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด เพื่อลดควำมเสี่ยงที่
อำจเกิดขึ้นกับระบบสำรสนเทศ และช่วยป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหำที่
อำจเกิดขึ้นจำกผู้ใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ห้ำมใช้งำน  Control 
Panel เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรแก้ไขค่ำกำรท ำงำนต่ำงๆ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

System Policy & Security     System Dashboard 

ฟีเจอร์และรายละเอียดของ StarCat Software 
 

Helpdesk & Knowledgebase 
รำยงำนระดับสูงส ำหรับผู้บริหำรฝ่ำยไอทีและผู้ดูแลระบบ ซ่ึงมีรูปแบบ

รำยงำนเก่ียวกับทรัพย์สินและกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ต่อกำร
บริหำรระบบไว้กว่ำ 100 รูปแบบ โดยรำยงำนเหล่ำน้ีจะเป็นแหล่งข้อมูล
ส ำคัญที่ใช้อ้ำงอิงในกำรวำงแผนและควบคุมกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพเหมำะสมและคุ้มค่ำสูงสุด 

 

Report     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StarCat Software ภายใต้ลขิสิทธิ์โดย บริษัท มอสก้ี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
99/24 อำคำรเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ช้ัน 11 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลอื อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
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 วำงแผนจัดกำรหรือจัดหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำง แม่นย ำ สำมำรถตรวจสอบและจัดท ำรำยงำนของ
ระบบสำรสนเทศได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย 

  

 แก้ไขปัญหำได้จำกศูนย์กลำงโดยไม่จ ำเป็นต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและกำรดูแลรักษำ 
 

 ได้รับข้อมูลของทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงและทันสมัยตลอดเวลำ พร้อมทั้งช่วยตรวจสอบ
และแจ้งเตือนกำรสูญหำยหรือเปลี่ยนแปลงได้จำกส่วนกลำง 

 

 ลดควำมเสี่ยงและป้องกันปัญหำทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิในองค์กร 
เนื่องจำกสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรติดตั้งใช้งำนลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตลอดเวลำ 

 

 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงของเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจำกสำมำรถควบคุม
สั่งงำนเครื่องลูกข่ำยได้จำกศูนย์กลำง เช่น กำรติดตั้งหรืออัพเกรดรุ่นของซอฟต์แวร์ กำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

 เพิ่มควำมมั่นคงให้แก่ระบบสำรสนเทศ เนื่องจำกสำมำรถบริหำรควบคุมก ำหนดนโยบำยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
จำกส่วนกลำง ท ำให้เกิดกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ำยอย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ 

คุณประโยชน์ของ StarCat Software 

mailto:salessupoort@moscii.com

