
 

Video Conferencing ဆ ိုတာ ဘာလ?ဲ 

VC (Video Conferencing) ဆ ိုတာ အလွယ်ဆ ိုုံးန ဲ့ အရ ိုုံးရငှု်ံးဆ ိုုံး စကာုံးလ ိုုံးအနနန ဲ့တစ်လ ိုုံးတည်ုံး န ာ်ညွှနု်ံး ရရင ်

“save” တစ်နည်ုံးအာုံးဖ ငဲ့ ်ဖြနြ်ာလ ို န ာ်ညွှနု်ံးြယ်ဆ ိုရင ်သငဲ့က် ို သက်သာနစတ ဲ့ အရာလ ို ဲ့ပ  န ာ်ညွှနု်ံး ကကပါစ ို ဲ့ဗ ာ။ 

ဟိုတ်ပါပပြီဗ ာ....ဘာနတွြ ာုံး သက်သာနစလ ို ဲ့လ ဆ ိုတ ဲ့ နြုံးခွနု်ံး လူကကြီုံးြငု်ံးတ ို ဲ့နတွုံးစရာရှ နနပါ လ ြဲ့်ြယ်။ 

နအာက်ြှာ ကျွနန်တာ် တစ်ခ က်ခ ငု်ံး နသခ ာရှငု်ံးဖပနပုံးပါြယ်...။ 

 

 

 

 

 



Save your cost  “သင ့်  ကိုန့်ကျစာရ တ့်မျာျား သက့်သာစစခြင့်ျား” 

 ဘယ်လ ို ကိုနက် စာရ တ်နတွ နလ ာဲ့ခ တာြ ာုံးလ ....VC ဆ ိုတာ ဝယ်ရတာပ  ြဟိုတ်ဘုူံးလာုံး? ြှနပ်ါတယ် 

VC က ို end point ဖ စ်နစ ဒါြှြဟိုတ် meeting service ဖ စ်နစ ဝယ်ရြှာပါ။ ဒါနပြယဲ့် လူကကြီုံးြငု်ံး တ ို ဲ့ 

ရ ိုုံးအနနန ဲ့ြ ြ ရ ဲ့partner သ ို ဲ့ြဟိုတ် customer သ ို ဲ့ြဟိုတ် Branch Office နတွန ဲ့meeting နတွ အနရုံး တကကြီုံး 

လိုပ်စရာရှ လာပပြီဆ ိုကကပါစ ို ဲ့။ ဒါဆ ိုရင ်လူကကြီုံးြငု်ံးတ ို ဲ့ဟာ အ ဲ့ဒြီ Partner သ ို ဲ့ြဟိုတ် Customer သ ို ဲ့ြဟိုတ် Branch 

Office ရှ တ ဲ့ နနရာက ိုသွာုံးရြယ်၊ Appointment နတွအတ က ခ  တ်ရြယ်၊ တစ် က်ြှာလည်ုံး Meeting 

ခနု်ံးနတွစြီစဉ်ရြယ် စတ ဲ့ စတ ဲ့ အနကကာငု်ံးြ ာုံးစွာ ဖပငဆ်ငရ်ပါလ ြဲ့်ြယ်။ အကယ၍်ြ ာုံး Meeting အတွက် သွာုံးရ 

လာရြယဲ့် နနရာနတွက ပြ  ြို့တွငု်ံးြဟိုတ်ပ  အဖခာုံးနသာပြ  ြို့ြ ာုံး န ိုငင် ြ ာုံးဖ စ်ပါက ပ ို၍ ကိုနက်  စာရ တ ်ရှ လာြှာ 

ဖ စ်ပါတယ်။ ဒါနကကာငဲ့ ်အစည်ုံးနဝုံးပွ နတွ ၊ နတွြို့ဆ ိုပွ နတွအတွက် ခရြီုံးသွာုံးလာရြယဲ့် စာရ တ်   နတွ...သွာုံးရတ ဲ့ 

ပြ  ြို့၊ န ိုငင် နတွြှာ တည်ုံးခ ို သွာုံးလာ စာုံးနသာက်ရြယဲ့် စာရ တ်နတွ အြ ာုံးကကြီုံးသက်သာ လာြှာ ဖ စ်ပါတယ်။ 

ဒြီကိုနက် စာရ တ်နတွဟာ အနခါက်နရ ြ ာုံးြ ာုံး သာွုံးလာခ ဲ့ရရငန်တာဲ့ ပ ိုပပြီုံး သ သာလာြှာ ဖ စ်ပါတယ်။ 

အကယ်၍ြ ာုံး VC Solution အထုူံးသဖ ငဲ့ ်ပ ိုပပြီုံး reliable ဖ စ်တ ဲ့ Cloud Meeting VC service တစ် ခိုခို ကက ို 

အသ ိုုံးဖပ ခ ဲ့ြယ်ဆ ိုရငဖ် ငဲ့ ် အထက်က ကိုနက် စာရ တ်နတွဟာ သ သ သာသာ သက်သာလာတာက ို  

နတွြို့ ဖြငရ်ြှာပါ။ နနာက်ပ ိုငု်ံးနတွြှာ VC Cloud Meeting Service နတွ ဘယ်လ ိုရှ တယ်ဆ ိုတာ ကျွနန်တာ ်

အနည်ုံးငယ် ရှငု်ံးဖပနပုံးပါဦုံးြယ်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Save your time ”သင ့် အြျ န့်စတွေက ို သက့်သာစစခြင့်ျား” 

အခ  နက်ိုန ် သက်သာနစတယ်ဆ ိုတာကနတာဲ့ အထကက် အနကကာငု်ံးရာနတွန ဲ့ ဆက်စပ်နနတာပါပ ...။ Meeting 

ြ ာုံးစွာအတကွ ် သွာုံးလာ ရတ ဲ့ အခ  နန်တွ အကိုနလ် ိုုံးက ို သက်သာနစလ ိုက်တာပါပ ။ Meeting 

တစ်ခိုလိုပ်  ို ဲ့အြ ာုံးကကြီုံး ကက  တင ် ဖပငဆ်ငန်နရနတာဲ့တာြ   ုံးြဟိုတ်ပ  ကွနပ် ျူတာနပေါ်ကနန Internet နပေါ်ကနန 

Web Interface နပေါ်ကနနပ  က ိုယ် လိုပ်ခ  နတ် ဲ့ Meeting က ို အခ  နတ် ိုအတွငု်ံး စြီစဉ်လ ိုက်ယ ိုပါပ ။ ဒါ နကကာငဲ့ ်

Meeting နတွက ို ဖပ လိုပ်တ ဲ့နနရာြှာ ပ ိုြ ို  ဖြနဆ်နစ်ာွ လိုပ်န ိုငလ်ာြှာဖ စ်ပါတယ။် ဒြီဲ့အတွက်နကကာငဲ့ ် ြ ြ ရ ဲ့ 

Partner သ ို ဲ့ြဟိုတ် Customer သ ို ဲ့ြဟိုတ် Branch Office ြှ လူြ ာုံး ရ ဲ့အခ  နန်တွက ိုလည်ုံး သက်သာလာ နစြှာ 

ဖ စ်ပါတယ်။ 

အထက်ပါ အနကကာငု်ံးရာြ ာုံးအဖပင ်လူကကြီုံးြငု်ံးက SME တစ်ခိုက ို စတငဖ်ခငတ် ဲ့ အခ  နြ်   ုံးြှာလည်ုံး ြ ြ  လိုပ်ငနု်ံး 

အနဖခနနနပေါ်ြူတည်ပပြီုံး ရ ိုုံးခနု်ံးက ို ြ ြ  အ ြ်တွငပ်  လိုပ်က ိုငန် ိုငပ်ပြီုံး ဝနထ်ြ်ုံးနတွအတွက်လည်ုံး Anywhere can 

office အဖ စ ်လိုပ်န ိုငပ်ါတယ်။ ဒါဟာလည်ုံး ရ ိုုံးခနု်ံးငာှုံး ဖ  ဲ့ အတက်ွ ကိုနက် စာရ တ်က ို နလ ာဲ့ခ လ ိုက်န ိုငဖ်ခငု်ံးြ   ုံးပ   

ဖ စ်ပါတယ်။ ဒါနကကာငဲ့ ်Cloud Meeting Service ဟာ ြည်သညဲ့် လိုပ်ငနု်ံး အရွယအ်စာုံး အြ   ုံးအစာုံး အတကွ ်

ြဆ ို နပုံးန ိုငတ် ဲ့ နကာငု်ံးက   ုံးြ ာုံးစွာ ရှ နနပါတယ်။  

ကျွနန်တာ ်အနပေါ်ြှာ နဖပာဆ ိုနဆွုံးနနုွံးနနတ ဲ့ အနကကာငု်ံးအရာြ ာုံးကနတာဲ့ VC န ဲ့ပတသ်တ်တ ဲ့ နယဘိုယ  ဖခ  င ို  ပပြီုံး 

နဆွုံးနနုွံးနနတာဖ စ်ပါတယ်။ အ ဲ့နတာဲ့ နအာက်ြှာ VC လ ို ဲ့နဖပာတာန ဲ့ Solution နတွ ဘယ်လ ို ရှ တယ်ဆ ို 

တာဆက်လက်နဆွုံးနနုွံးနပုံးသွာုံးပါြယ်ဗ ာ....။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



VC (Video Conferencing) ြှာ အနဖခခ က က  နတွုံးြယ်ဆ ိုရငန်တာဲ့ Solution ၂ြ   ုံးပ  ရှ ပါတယ်။ On Premise 

လ ို ဲ့နခေါ်တ ဲ့ တစ်နည်ုံးအာုံးဖ ငဲ့ ် Purely IP Service နပေါ်ကနနပ  နခေါ်ဆ ိုြှုဖပ လိုပ်ဖခငု်ံးန ဲ့ Cloud လ ို ဲ့နခေါ်တ ဲ့ Cloud 

Meeting Service နပေါ်ကနန နခေါ်ဆ ိုြှု ဖပ လိုပ်ဖခငု်ံးပ ဖ စပ်ါတယ်။ ဒါနကကာငဲ့ ်လကူကြီုံးြငု်ံးဟာ VC solution တစ်ခို 

အသ ိုုံးဖပ ချငပ်ပြီဆ ိုရငန်တာဲ့ဖ ငဲ့ ် ဘယ ် Serivce နပေါ်ကနန နခေါ်ဆ ိုြှု ဖပ လိုပ်ချငတ်ာလ  ဆ ိုတာ နပေါ်ြူတည်ပပြီုံး 

Solution နတွ ကွ ထကွ်လာြာှ ဖ စ်ပါတယ်။ ဒြီနန ဲ့နခတ် နည်ုံးပညာ ြ ာုံး အရှ နဟ်ိုနန် ဲ့ တ ိုုံးတက် လာနနတ ဲ့ အခ  နြ်ှာ 

limitation (ကန် ဲ့သတ်ခ က်) ြ ာုံးစွာ ရှ နနတ ဲ့ On Premise (over Purely IP Service) နပေါ်ကနန နခေါ်ဆ ိုြှု 

ဖပ လိုပ်ဖခငု်ံးနတွက တဖ ည်ုံးဖ ည်ုံး အသ ိုုံးနည်ုံးလာကကတာက ို နတွြို့ရြှာဖ စ်ပါတယ်။  

သ ို ဲ့နသာ်လည်ုံး တစ် က်ြှာ လ ိုဖခ  နရုံးအနနထာုံးြ ာုံးနကကာငဲ့ ် အခ   ြို့နသာ အစ ိုုံးရအ ွ ြို့စည်ုံးြ ာုံးတငွ ် Purely IP 

Service နပေါ်ကနန နခေါ်ဆ ိုနနြှုြ ာုံး ရှ နနနသုံးပပြီုံး ၊ ၄ငု်ံးနခေါ်ဆ ိုြှုြ ာုံးသည် Multiple Concurrent Site ြ ာုံးစွာ 

နခေါ်ဆ ိုန ိုငြ်ှု ကန် ဲ့ သတ်ခ က်ြ ာုံး ၊ Call from anywhere ဖပဿနာြ ာုံးရှ နနနသုံးဖခငု်ံးနကကာငဲ့ ်Cloud Meeting 

Service ြ ာုံးကသာ ပ ိုြ ို နစ ုံးကွက်ခ  ြို့နနရာယူလာကကဖခငု်ံးဖ စ်ပါတယ်။ 

ထ ိုအရာြ ာုံးအတွက ် Technical (နည်ုံးပညာ) ပ ိုငု်ံးဆ ိုငရ်ာ ြ ာုံးစွာ နဆွုံးနနုွံးန ိုငန်သာနကကာငဲ့ ် ခ နလှ်ပ်ထာုံးခ ဲ့ပါ  

ဦုံးြယ်ခငဗ် ာ။ အနသုံးစ တ်နဆွုံးနနုွံးလ ိုရငန်တာဲ့ ကျွနန်တာ် တ ို ဲ့ATG SYSTEMS က ို ဆက်သွယ်န ိုငပ်ါတယ် ခငဗ် ာ။ 

နကကာ်ဖငာက ဝငရ်နပဦုံးြည်.... :D 

ဆ ိုနတာဲ့ ဒြီနဆွုံးနနုွံးြှုြှာနတာဲ့ ကျွနန်တာ်က On Premise က ို ခ နထ်ာုံးခ ဲ့ပပြီုံး (ခိုတနနာက်ပ ိုငု်ံးကလည်ုံး နတာ်  

နတာ်ြ ာုံးက တ ြ ် [Cloud] ပ စ တ်ဝင ် စာုံးလာကကလ ို ဲ့) Colud Meeting Service နတွအနကကာငု်ံး နဆွုံးနနုွံး 

သွာုံးြှာဖ စ်ပါတယ်။ နနာက်ပပြီုံး VC ပ ိုငု်ံးက ို End Point ပ ိုငု်ံးဆ ိုငရ်ာနတွလည်ုံး ထညဲ့်သွငု်ံး နဆွုံးနနုွံးသွာုံး ြှာ 

ြဟိုတ်ပါဘုူံး ခငဗ် ာ။ ဒါအဖပင ်ယခိုလ ို Covid-19 ကာလအတွငု်ံးြ ာုံး တစ်ကြဘာလ ိုုံးဆ ိုငရ်ာ ကပ်နရာဂါ ကာလ 

အတွငု်ံးြှာ VC Cloud Meeting Service နတွရ ဲ့အသ ိုုံးဝငပ် ိုနတွ အက   ုံးဖပ ပ ိုနတွက ပ ိုပပြီုံး သ သာထငရ်ှာုံး ထငသ်ာ 

ဖြငသ်ာဖ စ်လာတာ နတွြို့ရပါတယ်။ 

 

 

 

 

 



အ ိုနက Cloud Meeting Service နပါငု်ံးြ ာုံးစွာ ရှ တ ဲ့ အထ ြှာြှ လူသ ိုုံးအြ ာုံးဆ ိုုံး လ ို ဲ့နဖပာလ ို ဲ့ရတ  Cloud 

Meeting Service နပုံးနနတ ဲ့ နာြည်ကကြီုံး Vendor အခ   ြို့ န ဲ့ယငု်ံးတ ို ဲ့ြှာရှ တ ဲ့ Plan နလုံးနတွအနကကာငု်ံး အနည်ုံး 

ငယ်နဆွုံးနနုွံးနပုံးသွာုံးြှာဖ စပ်ါတယ်။ Cloud Meeting Service နပုံးနနတ ဲ့ ကိုြပဏြီနပါငု်ံးြ ာုံးစာွ 

ရှ ပါတယ်...သ ို ဲ့နပြယဲ့ ်  လက်ရှ  worldwide အနနထာုံးန ဲ့အသ ိုုံးအြ ာုံးဆ ိုုံး Service နတကွနတာဲ့ Cisco Webex 

Meeting, Zoom Cloud Meeting , BlueJeans Cloud Meeting န ဲ့Microsoft Teams တ  ဲ့ ပ ဖ စ်ပါတယ်။ 

သက်ဆ ိုငရ်ာ Vendor တစ်ခိုစြီြှာနတာဲ့ သူ ဲ့အာုံးသက်ခ က် အာုံးနည်ုံးခ က ် က ိုစြီ ရှ ကကပါတယ်။ 

ဒြီအနကကာငု်ံးနတွနတာဲ့ အနသုံးစ တ် ြနဆွုံးနနုွံးနတာဲ့ပါဘူုံးဗ ာ...အနသုံးစ တ်နဆွုံးနနုွံးခ ငရ်င ် ATG SYSTEMS 

က ိုသာ ဆက်သွယ ်လ ိုက်  ို ဲ့တ ိုက်တွနု်ံးပါရနစ။ နကကာဖ်ငာ ထပ်ဝငပ်ါတယ် :D 

Microsoft Teams ကနတာဲ့ သူ ဲ့ Plan အလ ိုက် E1 , E3, E5 စတ ဲ့ Plan ြ ာုံးစွာ ရှ ပပြီုံး MS 365 နအာက်ြှာရှ တ ဲ့ 

လူနတ ွ ြှနသ်ြျှ Teams services က ို အသ ိုုံးဖပ လ ို ဲ့ရြှာဖ စ်ပါတယ်။ သူသည်လည်ုံး Cloud Service ဖ စ်တ ဲ့ 

အတွက ်anywhere, anytime ပါ ခငဗ် ာ။ 

 

 

 



Cisco Webex ြှာလည်ုံး အဓ က Meeting service အတွက် Starter, Plus, Business, Enterprise စတ ဲ့ Plan 

ြ ာုံးရှ ပပြီုံး၊ ၄ငု်ံး Plan တစ်ခိုဖခငု်ံးစြီတငွ ် အဓ ကကွာဖခာုံးခ က်သည် တပပ  ငန်က် meeting join န ိုငန်သာ users 

အနရအတွက်၊ Meeting အခ က်အလက်ြ ာုံးအာုံး Cloud နပေါ်တွင ်သ ြ်ုံးနပုံးထာုံးန ိုငန်သာ Storage Capacity 

ြ ာုံးသာ အဓ ကကွာဖခာုံးဖခငု်ံးဖ စ်ပါသည်။ Cisco Webex ၏ License count ဖခငု်ံး အနိုပညာသည် Meeting 

ဘယ်နစှ်ခိုက ို တစ်ပပ  ငတ်ည်ုံး ဖပ လိုပ်ြည်ဆ ိုနသာ (Per Host) အခ က်နပေါ်တငွသ်ာ ြတူည်ပါသည်။ လူကကြီုံးြငု်ံး 

အနနဖ ငဲ့ ်Meeting ြ ာုံးစွာက ို တစ်ပပ  ငန်က် ြဖပ လိုပ်ပါက Host license ြ ာုံးစွာ ဝယ်ယူရနြ်လ ိုအပ်ပ  လူြည်ြျှ 

ြ ာုံးစွာ တစ်ပပ  ငန်က် ပါဝငန်စဖခငသ်ည်နပေါ်သာြူတည်၍ Plan type က ို ခွ ဖခာုံး ဝယ်ယူ န ိုငပ်ါတယ်။ 

အထက်ပါ Cisco Webex Meeting Plan ြ ာုံးတငွ ်Enterprise Plan အာုံးဝယ်ယူလ ိုပါက ကျွနန်တာ်တ  ဲ့ ATG 

SYSTEMS သ  ဲ့ ဆက်သွယ၍် န ာ်နရွနသာ Business Development Manager ြ ာုံးနငှဲ့ ် ကျွြ်ုံးက ငန်သာ 

Solution Architect ြ ာုံး၏ အကူညြီဖ ငဲ့ ်ဝယ်ယူန ိုငြ်ှာဖ စ်၍ အဖခာုံး Plan ြ ာုံးြှာ လကူကြီုံးြငု်ံးက ိုယ်တ ိုင ်Cisco 

Webex Website ြှ တ ိုက်ရ ိုက်ဝယ်ယူန ိုငပ်ါတယ်ခငဗ် ာ။ သ ို ဲ့နသာ် ကျွြ်ုံးက င ် Solution Architect ြ ာုံးနငှဲ့ ်

နဆွုံးနနုွံးပပြီုံးြသှာ ဝယ်ယူပါရန ် အကက နပုံးလ ိုပါတယ်။ ထ ိုအတွက် လည်ုံး ကျွနန်တာ်တ ို ဲ့ATG SYSTEMS ြှ 

ကူညြီနပုံးရန ်အသငဲ့ရ်ှ နနပါတယ်ခငဗ် ာ။ နကကာ်ဖငာ နကကာ်ဖငာ :D 



ထ ို ဲ့အဖပင ် ယခို Covid-19 အခ  နအ်တွငု်ံးတွင ် Cisco ြှ customer ြ ာုံးအတကွ ် Webex Free Acc ြ ာုံးအာုံး 

Features အဖပညဲ့်နပုံး၍ ရက ် ၉၀ free အသ ိုုံးဖပ န ိုငရ်န ် စြီစဉ်နပုံးနနပပြီဖ စ်ပါတယ်။ သ ို ဲ့နသာ် အာုံးလ ိုုံး သ ကက 

တ ဲ့အတ ိုငု်ံး ယခို အခ  နမ် ှာ VC နတွဟာ High Demand ဖ စ်နနတာနကကာငဲ့ ် Free Acc လိုပ်ရာတွင ် အနည်ုံး 

ငယ်ကကာဖြငဲ့ ်နစာငဲ့ဆ် ိုငု်ံးရန ိုင၍် သည်ုံးခ နပုံးကကပါရန ်နတာငဆ် ိုပါတယ်။ License တစခ်ါတည်ုံး ဝယယ်ူ သ ိုုံးြယ ်

ဆ ိုရငန်တာဲ့ဖ ငဲ့ ်  သ ပ်ြကကာ နအာင ် ကျွနန်တာ်တ  ဲ့ Cisco Gold Partner ATG SYSTEMS ြှ ဝ ိုငု်ံးဝနု်ံး ကူညြီ 

နပုံးသွာုံးြှာဖ စ်ပါတယ်ခငဗ် ာ။ 

ဒါဆ ို Cisco Webex Meeting ရ ဲ့ အကကြု်ံး  ငု်ံး Plan နတွန ဲ့ဘယ်လ ိုသ ိုုံးရြယ် သ နလာက်ပပြီထငပ်ါတယ်။ 

တကယ်နတာဲ့ Cisco Webex ြှာ Meeting အဖပင ် Event , Training , Contact Center, etc. စတ ဲ့ စတ ဲ့ 

အဖခာုံးနသာ service ြ ာုံးစွာ ရှ   နသာ်လည်ုံး ယခို အနကကာငု်ံးအရာြှာ Meeting အနကကာငု်ံးြ ာုံးပ   

နဆွုံးနနုွံးတာဖ စ်တ ဲ့ အတွက ်ထညဲ့်သွငု်ံး ြနဖပာနတာဲ့ပါဘုူံးခငဗ် ာ။ 

 

 

 

 

 



ဒါဆ ိုရင ်Zoom က ို ဆက်နဆွုံးနနုွံးပါြယ်။ Zoom ြှာလည်ုံး သူ ဲ့သက်ဆ ိုင ်နပုံးန ိုငတ် ဲ့ Service ြ ာုံးစွာ ရှ တ ဲ့ ထ  ကြ ှ

Zoom Meeting Service ဖ စ်တ ဲ့ Zoom Meetings and Chat တငွလ်ည်ုံး Webex က ဲ့သ ို ဲ့Service Plan ြ ာုံးစွာ 

ရှ ပါတယ်။ Basic, Pro, Business နငှဲ့ ်Enterprise တ ို ဲ့ ဖ စ်ကကပပြီုံး ယငု်ံးတ ို ဲ့အာုံး ဝယ်ယူရာတွငလ်ည်ုံး Basic သည် 

Free ရရှ န ိုငြ်ည်ဖ စ်၍ Pro နငှဲ့ ်Business တ ို ဲ့သည် လူကကြီုံးြငု်ံးတ ို ဲ့က ိုယ်တ ိုင ်တ ိုက်ရ ိုက် ဝယ်ယူ န ိုငြ်ှာဖ စ်ပါတယ်။ 

Vendor အာုံးလ ိုုံးရ ဲ့ ထ ိုုံးစ အတ ိုငု်ံး Enterprise license ဝယ်ယူခ ငတ်ယ် ဆ ိုရငန်တာဲ့ဖ ငဲ့ ်သက်ဆ ိုငရ်ာ SI Partner 

ြှ တစ်ဆငဲ့ ် Distributor နငှဲ့အ်တူ အကက ဉာဏြ် ာုံးစွာ ရယူပပြီုံး ြ ြ  လိုပ်ငနု်ံး လ ိုအပ် ခ က်အလ ိုက် စ တက်က  က် 

ဝယ်ယူန ိုငြ်ှာပ  ဖ စ်ပါတယ်။ Zoom Meeting ြှာလည်ုံး Plan တစ်ခိုန ဲ့တစ်ခို ကွာဖခာုံး 

ခ က်ြ ာုံးရှ ပပြီုံး...အဓ ကသည် Meeting တစ်ခိုအာုံး လူဦုံးနရ ြည်ြျှ တစ်ပပ  ငန်က် ပါဝငန် ိုငသ်နည်ုံး၊ Meeting အာုံး 

အခ  န ် ြည်ြျှကကာဖြငဲ့စွ်ာဖပ လိုပ်န ိုငသ်နည်ုံး၊ Admin Portal တွင ် ြ ြ အနကာငဲ့သ်ည် ြည်ြျှ control လိုပ် 

န ိုငခွ်ငဲ့န်ငှဲ့ ်ြည်သ ို ဲ့ နသာ detail features ြ ာုံးစွာ ပါသနည်ုံး စနသာ ကွာဖခာုံးခ က်ြ ာုံး ဖ စ်ပါတယ်။ ထ ို ဲ့နကကာငဲ့ ်

License count သည် Per Meeting နပေါ်ြှာပ  က သငဲ့တ်ာဖ စ်ပါတယ်။ ပ ိုြ ို တ က  စွာ သ ခ င ်  နဆွုံးနနုွံး 

ခ ငတ်ယ်ဆ ိုရငန်တာဲ့ဖ ငဲ့ ် ATG SYSTEMS ြှ Business Development Manager ြ ာုံး Solution Architect 

ြ ာုံးနငှဲ့ ်ဆက်သွယ ်နဆွုံးနနုွံးန ိုငသ်ညဲ့်အဖပင ်https://www.zoom.us တွငလ်ည်ုံး သွာုံးနရာက်နလဲ့လာ န ိုငပ်ါတယ ်

ခငဗ် ာ။ 

 



နနာက်တစ်ခိုကနတာဲ့ Bluejeans ပါပ ခငဗ် ာ။ Cloud Meeting Service နတွရ ဲ့ထ ိုုံးစ အတ ိုငု်ံး နပုံးန ိုငတ် ဲ့ Service 

န ဲ့features နတွလည်ုံး နယဘိုယ အာုံးဖ ငဲ့ ် တူညြီကကပါတယ်။ Bluejeans ြှာလည်ုံး ထ ိုနည်ုံး လည်ုံးနကာငု်ံးပ  

နပုံးန ိုငတ် ဲ့ Service ြ ာုံးထ က Meeting Plan က ိုကကညဲ့်ြယ်ဆ ိုရင ် Standard, Pro , Enterprise ဆ ိုပပြီုံး ၃ြ   ုံး 

ရှ ပါတယ်။ အြ ာုံးနည်ုံးတပူ  Standard န ဲ့Pro တ ို ဲ့ဟာ တ ိုက်ရ ိုက်ဝယ်ယူန ိုငန်သာ ် လည်ုံး Enterprise ကနတာဲ့ 

သက်ဆ ိုငရ်ာ Partner ြှတစ်ဆငဲ့ ်ဝယ်ယူရတာဖ စ်ပါတယ်။ Features နတွက  နတာဲ့ အထက်က အဖခာုံးနသာ 

Vendor ြ ာုံးအတ ိုငု်ံး Concurrent Participants , Meeting Duration, Recording, etc. စနသာ features 

ြ ာုံးစွာဟာ ဝယ်ယူတ ဲ့ Plan နပေါ်ြူတည်ပပြီုံး ကွ ဖပာုံးန ိုငပ်ါတယ်ခငဗ် ာ။ License type နတွဟာလည်ုံး Cloud 

Meeting ြ ာုံးထ ိုုံးစ အတ ိုငု်ံး Per Meeting or Per host န ဲ့သွာုံးတာ  ဖ စ်ပါတယ်ခငဗ် ာ။  ATG SYSTEMS 

အနနဖ ငဲ့ ် အကက ဉာဏန်ပုံးလ ိုသည်ြှာ ကျွြ်ုံးက ငသ်ူြ ာုံးနငှဲ့ ် နသခ ာစွာ  နဆွုံးနနုွံး၍ ြ ြ လိုပ်ငနု်ံးအတွက ်

တ က နသာ  Plan အာုံးဝယယ်ူရန ်တ ိုက်တွနု်ံးလ ိုပါတယ်ခငဗ် ာ။ Bluejeans က ိုလည်ုံး၄ငု်ံးရ ဲ့ သက်ဆ ိုငရ်ာ website 

ဖ စ်တ ဲ့ https://www.bluejeans.com တွင ်သွာုံးနရာက် နလဲ့လာန ိုငပ်ါ  နသုံးတယ်ခငဗ် ာ။ 

 

 

 



က  ဒါဆ ိုရငန်တာဲ့ Cloud VC Solution နတွန ဲ့သူတ ို ဲ့ရ ဲ့သကဆ် ိုငရ်ာ License နတွအနကကာငု်ံးြ ာုံး ၊ က ိုယဲ့် လိုပ် ငနု်ံး 

အတွက ်လ ိုအပ်ခ က်ြ ာုံး အတွက် ဘယ်လ ို အသ ိုုံးဖပ လ ို ဲ့ရြယ် ဘယ်လ ိုဆ ိုုံးဖ တ်သငဲ့တ်ယ်ဆ ိုတာ  သ နလာက်ပပြီ 

လ ို ဲ့ယူဆပါတယ်ခငဗ် ာ။ 

ကျွနန်တာ ် အထက်ြှာ နဖပာဆ ို နဆွုံးနနုွံးခ ဲ့တ ဲ့ အနကကာငု်ံးရာနတွထ ြှာ ြပါဝငတ်ာနတွကနတာဲ့ Video Over 

Purely IP Service, Video End Points and their features, Video End Points Solutions over purely IP 

Service, Video End Points Solutions over Cloud Meeting စတ ဲ့ အနကကာငု်ံးရာြ ာုံးစွာ ြပါဝငပ်ါဘူုံး။ VC 

လ ို ဲ့နဖပာလ ိုက်တာန ဲ့တစ် က်န ဲ့တစ် က် နခေါ်လ ို ဲ့ရတယ် အရိုပ်နတွဖြငရ်တယ် စကာုံးနဖပာလ ို ဲ့ရတယ် ဆ ိုယ ိုန ဲ့နတာဲ့ 

အနပေါ်ယ  အရြု်ံးရ ိုုံးရှငု်ံးပါတယ်။ တကယဲ့်တကယ ် လိုပ်ငနု်ံးလ ိုအပ်ခ က ် နည်ုံးပညာလ ိုအပ်ခ က ်

လ ိုဖခ  နရုံးလ ိုအပ်ခ က်ြ ာုံးစွာက ို တ က စွာ လိုပ်က ိုငန် ိုင ် ို ဲ့ရာ သက်ဆ ိုငရ်ာ VC Expert ြ ာုံးြှသာ ပ ိုြ ို ထ ထ  ဝငဝ်င ်

နဆွုံးနနုွံးနပုံးန ိုငြ်ယဲ့်အဖပင ်အက   ုံး အဖပစ်ြ ာုံးလည်ုံး ြ ာုံးစွာ နဖပာဖပနပုံးန ိုငြ်ှာဖ စ်ပါတယ်။  

လက်နဆာငအ်နနန ဲ့ VC Cloud Meeting နတွြှာ အဓ က ကွ ဖပာုံးနနတာနလုံးနတွ အခ က်နလုံးနတွ အကကြု်ံး 

  ငု်ံး နဖပာဖပနပုံးလ ိုက်ပါတယ် 

- Abilities of Management Plane (or) Admin Portal (or) Control Hub 

- Meeting facilities 

- Meeting Bandwidth optimization technology 

- Abilities of Meeting host 

- Each Plans features and function 

- Abilities to combine with VC Endpoints and collaboration features 

စတာနတွကနတာဲ့ နယဘိုယ အာုံးဖ ငဲ့ ် Vendor တစ်နယာက်န ဲ့တစ်နယာက်ကကာုံး အာုံးသာခ က် ြ ာုံး က ိုယ်စြီ 

ရှ ကကပါတယ်။ 

 

 

 

 



က  ဒြီနလာက်ဆ ို အနတာ်နလုံး ခရြီုံးနပါက်နလာက်ပပြီလ ို ဲ့ယူဆပါတယ်။ VC Solution ြ ာုံးက ို ယခို post ထပ် ပ ိုြ ို 

တ က  ထ ဝငစ်ွာ နဆွုံးနနုွံးခ ငတ်ယ်ဆ ိုရငန်တာဲ့ဖ ငဲ့ ်ကျွနန်တာ်တ ို ဲ့ATG SYSTEMS CO., LTD. သ ို ဲ့ ခိုပ  

ဆက်သွယ်လ ိုက်ပါခငဗ် ာ...။ န ာ်နရွနသာ BD Manager ြ ာုံးနငှဲ့ ်ကျွြု်ံးက ငန်သာ Solution Architect ြ ာုံးြှ 

အနကာငု်ံးဆ ိုုံး ကူညြီနပုံး  ို ဲ့နစာငဲ့န်ြျှာ်နနပါတယ်။ 

 

နည်ုံးပညာအာုံး ခ စ်ဖခငု်ံးအာုံးဖ ငဲ့ ်

နအာငန်က ာ်ဆနု်ံး 

Solution Architect  

ATG SYSTEMS CO., LTD. 

 


