CASESTUDY

TIPCO จัดการปัญหาด้านพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบบอัตโนมัติ StarCat

บ

ริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน�้ำผลไม้ภายใต้ตรายี่ห้อ TIPCO โดยนอกจาก
นั้นแล้วยังมีผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง (ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของบริษัท) พร้อมทั้งน�้ำแร่ธรรมชาติตรา AURA นอกจากนั้นแล้วยัง
มีธุรกิจร้านค้าปลีกที่ชื่อว่า SQUEEZE ในการให้บริการจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มผลไม้ปั่นสมูทตี้ โดยปัจจุบันทิปโก้ฟูดส์มีส�ำนักงานใหญ่อยู่
ที่กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อยุธยา รวมถึงเชียงใหม่อีกด้วย และมีพนักงานทั้งสิ้นมากกว่า 2,000 คน

คุณสมาน สุดแสง

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม
บริษัททิปโก้ฟูดส์

วางรากฐานไอทีเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายเทคโนโลยีของ กลุ่มบริษัททิปโก้ฟูดส์ น�ำโดย คุณสมาน สุดแสง ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท โดยในฝ่ายไอทีนี้จะมีหน้าที่ส�ำคัญคือการสนับสนุน
และการวิเคราะห์ถึงแผนการณ์การด�ำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองแผนดังกล่าวนั้นให้ลุล่วงตาม
เป้าหมายขององค์กรทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ อยูส่ ามประการ โดยประการแรก
คือ “การน�ำ” กล่าวคือ เป็นการน�ำเอาเทคโนโลยีและโซลูชนั่ ทีเ่ หมาะสมมาเพือ่ ช่วยสนับสนุนให้
บริษทั สามารถเติบโตตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ได้ โดยหาเครือ่ งไม้เครือ่ งมือมาเพือ่ สนับสนุนการ
ท�ำด�ำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น “การสร้างความต่อเนื่อง” เป็นการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดความ
เสถียรภาพและมีดาวน์ไทม์น้อยที่สุด เพื่อให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก
(Business Continuity) โดยประกอบด้วยวิธกี ารในเรือ่ งของการจัดการโครงสร้างและการพัฒนา
ระบบ ซึ่งเมื่อปีก่อนทางทิปโก้ฟูดส์ลงทุนปรับปรุงด้านโครงสร้างไป มากกว่า 20 ล้านบาท (ทั้ง
เซิร์ฟเวอร์, เน็ตเวิร์ก, และอินเทอร์เน็ต ฯลฯ) และประการที่สาม “การสร้างความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือ” กับแผนกอื่นๆ ภายในองค์กร
โดยคุณสมานให้ความเห็นว่า การสร้างความสัมพันธ์กับยูสเซอร์ในแผนกต่างๆ นั้นเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นต่อการพัฒนาด้านระบบ เพราะทางฝ่ายไอทีจะได้ทราบถึงข้อมูลทั้งความต้องการและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับยูสเซอร์เพื่อน�ำมาวิเคราะห์แก้ไขหรือพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาคต ส่วนงาน
ดูแลด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วยจ�ำนวนพนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มากมาย
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ทั้งในส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานที่อยู่ในต่างจังหวัด
ประกอบกับการที่มีบุคลากรด้านไอทีที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
(เจ้าหน้าที่ไอทีของทิปโก้ฟู้ดส์ มีประมาณ 12 ท่าน
ดูแลระบบไอทีของบริษัททั้งหมด) ดังนั้นจึงจ�ำเป็นจะ
ต้องหาโซลูชันที่เป็นลักษณะแบบอัตโนมัติเพื่อที่จะช่วย
ลดปัญหาด้านการจัดการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
มากมายดังกล่าวได้ โดยคุณสมานกล่าวว่าปัญหาส่วน
ใหญ่ไม่ได้หนักหนามากมายแต่มักจะจุกจิก เช่น การ
แก้ไขปัญหาไวรัส, การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้, การ
รับ-ส่งอีเมล์ไม่ได้, การติดตั้งโปรแกรมผิดกฏหมาย
และอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนัน้ แล้วผูจ้ ดั การฝ่ายไอทียงั เสริมอีกด้วยว่า ทาง
ทีมงานยังได้ใช้ฟีเจอร์ในการประเมินลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ที่ติดตั้งบนเครื่องลูกข่าย เพื่อจะวิเคราะห์ถึงซอฟต์แวร์
ที่ยูสเซอร์ใช้งานว่าเป็นซอฟต์แวร์ผิดกฏหมายหรือไม่
พร้อมท�ำรายงานสรุปเกี่ยวกับตัวไลเซนต์ทั้งหมดของ
เครื่องลูกข่ายนั้นๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นภาพรวมของ
การใช้งานซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น
ฟีเจอร์อกี หนึง่ ประการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ทิปโก้ฟดู ส์มาก
ก็คือตัว Helpdesk ซึ่งเป็นระบบที่ให้ฝ่ายไอทีสามารถ
ติดตามงานหรือเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านไอทีต่างๆ ที่
ยูสเซอร์แจ้งเอาไว้ หลักการท�ำงานของ Helpdesk ก็คอื
เมื่อยูสเซอร์เกิดปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน
จัดการปัญหาด้วยโซลูชันอัตโนมัติ
พวกเขาจะต้องท�ำการแจ้งปัญหาผ่า นทางหน้า เว็บ
วิธีการในการจัดการปัญหาด้านคอมพิวเตอร์นี้ เริ่มต้น บราวเซอร์ของ Helpdesk และทางฝ่ายไอทีก็จะเข้าไป
จากการที่ยูสเซอร์อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่อง จัดการกับปัญหาทีถ่ กู ร้องเรียนผ่านมาทางระบบดังกล่าว
ของพวกเขาผ่านทางสายโทรศัพท์และผ่านระบบ Help
desk แต่เนือ่ งจากความเชีย่ วชาญและความรูด้ า้ นระบบ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร
ไอทีไม่เท่ากัน ท�ำให้ยูสเซอร์ไม่สามารถที่จะเข้าใจถึง การใช้งานซอฟต์แวร์ StarCat ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าทีไ่ อที ท�ำให้เจ้าหน้าทีไ่ อทีตอ้ ง มากมายกับทิปโก้ฟู้ดส์ โดยที่เห็นได้ชัดคือการลดช่วง
เสียเวลาในการเข้าไปแก้ปญั หาทีห่ น้าเครือ่ งของยูสเซอร์ เวลาแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับเครือ่ งลูกข่าย ซึง่ เจ้าหน้าที่
แทน ซึ่งบ่อยครั้งที่พนักงานไอทีต้องเสียเวลาไปจัดการ ไอทีไม่จ�ำเป็นต้องเดินไปที่หน้าเครื่องเหมือนเช่นอดีต
กับปัญหาดังกล่าวที่ละหลายๆ ชั่วโมงในแต่ละวัน (ที่ พวกเขาสามารถใช้วิธีการรีโมทเข้าไปยังหน้าจอของ
โต๊ะท�ำงานของยูสเซอร์ที่เกิดปัญหา) ยิ่งเกิดขึ้นหลายๆ ยูสเซอร์เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ อีกทัง้ ก็ยงั มีฟเี จอร์
คน ท�ำให้แผนกไอทีเสียเวลาในการแก้ปญั หาเหล่านีเ้ ป็น ทีใ่ ช้ในการประเมินซอฟต์แวร์ทตี่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นเครือ่ งลูกข่าย
จ�ำนวนมาก และไม่สามารถท�ำงานอื่นๆ ได้เลย ซึ่งไม่ ช่วยให้ผบู้ ริหารสามารถเห็นภาพรวมรวมถึงรายงานของ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแต่อย่างใด ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งได้ทั้งหมด ช่วยลดปัญหาการละเมิด
ในที่สุดจ�ำเป็นต้องหาโซลูชันที่เข้ามาช่วยจัดการแก้ไข ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในกรณีที่ยูสเซอร์อาจจะน�ำมาติดตั้ง
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ได้ตัดสินใจเลือก StarCat มาใช้ เอง เป็นต้น และฟีเจอร์อย่าง Helpdesk ทีม่ าพร้อมกัน
ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ใน StarCat ก็ชว่ ยท�ำให้ทมี งานเจ้าหน้าทีไ่ อทีสามารถ
ทราบถึงล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา และสามารถ
จากที่ได้เคยทดลองใช้และรู้สึกถูกใจถึงความสามารถ ติดตามหรือตรวจสอบบุคคลทีแ่ จ้งปัญหา และทีส่ ำ� คัญยัง
ของ StarCat จึงได้มีการด�ำเนินการจัดซื้อเพื่อการ เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยประเมินวัดผลการท�ำงานของเจ้า
ใช้งานในองค์กร โดยปัจจุบันมีการใช้ไลเซ่นส์ในเครื่อง หน้าที่ไอทีในการแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในทิปโก้ฟูดส์เกือบทั้งหมดกว่า ได้อกี ด้วย และปัจจุบนั ทางทิปโก้ฟดู ส์ ก็ยงั คงได้รบั การ
500 ไลเซ่นส์ โดยเน้นการใช้งานฟีเจอร์เพือ่ การสนับสนุน สนับสนุนด้านข้อมูลและการฝึกอบรมจากทาง MOSCII
การแก้ปญั หาโดยการใช้งานผ่านการรีโมทหน้าจอเครือ่ ง Corporation ซึ่งเป็นบริษัท ผู้พัฒนาตัวซอฟต์แวร์
เพื่อตรวจสอบปัญหาจิปาถะที่เกิดขึ้นของเครื่องลูกข่าย StarCat อย่างต่อเนือ่ ง, สนใจรายละเอียดติดต่อข้อมูล
ต่างๆ โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ไอทีเดินไปยัง เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ StarCat ได้ที่ MOSCII CORPORAคอมพิวเตอร์ของยูสเซอร์อีกต่อไป
TION CO., LTD. โทรศัพท์ 02-582-8299 หรือทีเ่ ว็บไซต์
www.moscii.com และ www.starcatsoftware.com ■
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