Video Conferencing ဆတ
ို ာ ဘာလဲ?
VC (Video Conferencing) ဆိုတာ အလွယ်ဆိုုံးန ဲ့ အရို ုံးရင
ှ ုံး် ဆုံးို စကာုံးလုံးို အနနနတစ်
ဲ့ လိုုံးတည်ုံး န ာ်ညွှနုံး် ရရင်
“save” တစ်နည်ုံးအာုံးဖ င ဲ့် ဖြန်ြာလို န ာ်ညွှနုံး် ြယ်ဆိုရင် သငက
ို ဲ့ န ာ်ညွှနုံး် ကကပါစဗ
ို ဲ့ ာ။
ဲ့် ို သက်သာနစတဲ့ အရာလပ
ဟိုတ်ပါပပြီဗ ာ....ဘာနတွြ ာုံး

သက်သာနစလလ
ို ဲ့ ဆိုတဲ့

နြုံးခွနုံး်

နအာက်ြှာ ကျွနန
် တာ် တစ်ခ က်ခ င်ုံး နသခ ာရှငုံး် ဖပနပုံးပါြယ်...။

လူကကြီုံးြင်ုံးတနတွ
ို ဲ့ ုံးစရာရှနနပါ

လြဲ့်ြယ်။

Save your cost “သင့် ကိုန့်ကျစာရတ့်မျာျား သက့်သာစစခြင့်ျား”
ဘယ်လို ကိုနက
် စာရတ်နတွ နလ ာခ
ို ာ ဝယ်ရတာပ ြဟိုတ်ဘုံးူ လာုံး? ြှနပ
် ါတယ်
ဲ့ တာြ ာုံးလ....VC ဆတ
VC ကို end point ဖ စ်နစ ဒါြှြဟိုတ် meeting service ဖ စ်နစ ဝယ်ရြှာပါ။ ဒါနပြယဲ့် လူကကြီုံးြင်ုံး တို ဲ့
ရို ုံးအနနနြဲ့ ြရpartner
သြဟို
ို ဲ့ တ် customer သြဟို
ို ဲ့ တ် Branch Office နတွနmeeting
နတွ အနရုံး တကကြီုံး
ဲ့
ဲ့
လိုပ်စရာရှလာပပြီဆကို ကပါစ။ို ဲ့ ဒါဆိုရင် လူကကြီုံးြင်ုံးတဟာ
ို ဲ့
အဒ
ဲ့ ြီ Partner သြဟို
ို ဲ့ တ် Customer သြဟို
ို ဲ့ တ် Branch
Office ရှတဲ့ နနရာကသ
ို ွာုံးရြယ်၊ Appointment နတွအတက ခ တ်ရြယ်၊ တစ် က်ြှာလည်ုံး Meeting
ခန်ုံးနတွစြီစဉ်ရြယ် စတဲ့ စတဲ့ အနကကာင်ုံးြ ာုံးစွာ ဖပင်ဆင်ရပါလြဲ့်ြယ်။ အကယ်၍ြ ာုံး Meeting အတွက် သွာုံးရ
လာရြယဲ့် နနရာနတွက ပြ တ
ြို့ ွငုံး် ြဟိုတ်ပ အဖခာုံးနသာပြ ြို့ြ ာုံး နင
ို င
် ြ ာုံးဖ စ်ပါက ပ၍
ို ကိုနက
်
စာရတ် ရှလာြှာ
ဖ စ်ပါတယ်။ ဒါနကကာင ဲ့် အစည်ုံးနဝုံးပွနတွ ၊ နတွြို့ဆိုပနတွ
ွ
အတွက် ခရြီုံးသွာုံးလာရြယဲ့် စာရတ်

နတွ...သွာုံးရတဲ့

ပြ ြို့၊ နင
ို င
် နတွြှာ တည်ုံးခို သွာုံးလာ စာုံးနသာက်ရြယဲ့် စာရတ်နတွ အြ ာုံးကကြီုံးသက်သာ လာြှာ ဖ စ်ပါတယ်။
ဒြီကိုနက
် စာရတ်နတွဟာ အနခါက်နရ ြ ာုံးြ ာုံး သွာုံးလာခဲ့ရရင်နတာဲ့ ပိုပပြီုံး သသာလာြှာ ဖ စ်ပါတယ်။
အကယ်၍ြ ာုံး VC Solution အထူုံးသဖ င ဲ့် ပိုပပြီုံး reliable ဖ စ်တဲ့ Cloud Meeting VC service တစ် ခိုခို ကကို
အသိုုံးဖပ ခဲ့ြယ်ဆရ
ို င်ဖ င ဲ့်

အထက်က

ကိုနက
် စာရတ်နတွဟာ

သသသာသာ

သက်သာလာတာကို

နတွြို့ ဖြင်ရြှာပါ။ နနာက်ပိုငုံး် နတွြှာ VC Cloud Meeting Service နတွ ဘယ်လိုရှတယ်ဆိုတာ ကျွနန
် တာ်
အနည်ုံးငယ် ရှငုံး် ဖပနပုံးပါဦုံးြယ်။

Save your time ”သင့် အြျန့်စတွေကို သက့်သာစစခြင့်ျား”
အခ န်ကိုန် သက်သာနစတယ်ဆိုတာကနတာဲ့ အထက်က အနကကာင်ုံးရာနတွန ဲ့ ဆက်စပ်နနတာပါပ...။ Meeting
ြ ာုံးစွာအတွက်

သွာုံးလာ

ရတဲ့

အခ န်နတွ

အကိုနလ
် ိုုံးကို

သက်သာနစလိုက်တာပါပ။

Meeting

တစ်ခိုလိုပ် ိုအြ
ာုံးကကြီုံး ကက တင် ဖပင်ဆင်နနရနတာတ
် ျူတာနပေါ်ကနန Internet နပေါ်ကနန
ဲ့
ဲ့ ာြ ုံးြဟိုတ်ပ ကွနပ
Web Interface နပေါ်ကနနပ ကိုယ် လိုပ်ခ န်တဲ့ Meeting ကို အခ န်တိုအတွငုံး် စြီစဉ်လိုက်ယိုပါပ။ ဒါ နကကာင ဲ့်
Meeting နတွကို ဖပ လိုပ်တန
ဲ့ နရာြှာ ပိုြို

ဖြန်ဆန်စာွ လိုပ်နင
ို လ
် ာြှာဖ စ်ပါတယ်။ ဒြီအ
ဲ့ တွက်နကကာင ဲ့် ြြရ ဲ့

Partner သြဟို
ို ဲ့ တ် Customer သြဟို
ို ဲ့ တ် Branch Office ြှ လူြ ာုံး ရအခ
ို ည်ုံး သက်သာလာ နစြှာ
ဲ့ န်နတွကလ
ဖ စ်ပါတယ်။
အထက်ပါ အနကကာင်ုံးရာြ ာုံးအဖပင် လူကကြီုံးြင်ုံးက SME တစ်ခိုကို စတင်ဖခင်တဲ့ အခ န်ြ ုံးြှာလည်ုံး ြြ လိုပ်ငန်ုံး
အနဖခနနနပေါ်ြူတည်ပပြီုံး ရို ုံးခန်ုံးကို ြြ အြ်တွငပ
် လိုပ်ကိုငန
် င
ို ပ် ပြီုံး ဝန်ထြ်ုံးနတွအတွက်လည်ုံး Anywhere can
office အဖ စ် လိုပ်နင
ို ပ
် ါတယ်။ ဒါဟာလည်ုံး ရို ုံးခန်ုံးငှာုံး ဖ ဲ့အတွက် ကိုနက
် စာရတ်ကို နလ ာခ
ို ဖ် ခင်ုံးြ ုံးပ
ဲ့ လိုက်နင
ဖ စ်ပါတယ်။ ဒါနကကာင ဲ့် Cloud Meeting Service ဟာ ြည်သညဲ့် လိုပ်ငန်ုံး အရွ ယအ
် စာုံး အြ ုံးအစာုံး အတွက်
ြဆို နပုံးနင
ို တ
် ဲ့ နကာင်ုံးက ုံးြ ာုံးစွာ ရှနနပါတယ်။
ကျွနန
် တာ် အနပေါ်ြှာ နဖပာဆန
ို ဆွုံးနနွုံးနနတဲ့ အနကကာင်ုံးအရာြ ာုံးကနတာဲ့ VC နပတ်
ဲ့ သတ်တဲ့ နယဘိုယ ဖခ င ို ပပြီုံး
နဆွုံးနနွုံးနနတာဖ စ်ပါတယ်။ အန
ဲ့ တာဲ့ နအာက်ြှာ VC လနဖပာတာန
ို ဲ့
ဲ့ Solution နတွ ဘယ်လို ရှတယ်ဆို
တာဆက်လက်နဆွုံးနနွုံးနပုံးသွာုံးပါြယ်ဗ ာ....။

VC (Video Conferencing) ြှာ အနဖခခက က နတွုံးြယ်ဆိုရင်နတာဲ့ Solution ၂ြ ုံးပ ရှပါတယ်။ On Premise
လနခေါ်
ို ဲ့ တဲ့ တစ်နည်ုံးအာုံးဖ င ဲ့် Purely IP Service နပေါ်ကနနပ နခေါ်ဆိုြှုဖပ လိုပ်ဖခင်ုံးန ဲ့ Cloud လနခေါ်
ို ဲ့ တဲ့ Cloud
Meeting Service နပေါ်ကနန နခေါ်ဆိုြှု ဖပ လိုပ်ဖခင်ုံးပဖ စ်ပါတယ်။ ဒါနကကာင ်ဲ့ လူကကြီုံးြင်ုံးဟာ VC solution တစ်ခို
အသိုုံးဖပ ချင်ပပြီဆိုရင်နတာဖဲ့ င ဲ့် ဘယ် Serivce နပေါ်ကနန နခေါ်ဆိုြှု ဖပ လိုပ်ချင်တာလ ဆိုတာ နပေါ်ြူတည်ပပြီုံး
Solution နတွ ကွထွက်လာြှာ ဖ စ်ပါတယ်။ ဒြီနနနခတ်
နည်ုံးပညာ ြ ာုံး အရှန်ဟိုနန
် တ
ဲ့
ဲ့ ုံးို တက် လာနနတဲ့ အခ န်ြှာ
limitation (ကန်သတ်
ခ က်) ြ ာုံးစွာ ရှနနတဲ့ On Premise (over Purely IP Service) နပေါ်ကနန နခေါ်ဆိုြှု
ဲ့
ဖပ လိုပ်ဖခင်ုံးနတွက တဖ ည်ုံးဖ ည်ုံး အသိုုံးနည်ုံးလာကကတာကို နတွြို့ရြှာဖ စ်ပါတယ်။
သနသာ်
ို ဲ့
လည်ုံး တစ် က်ြှာ လိုဖခ နရုံးအနနထာုံးြ ာုံးနကကာင ဲ့် အခ ြို့နသာ အစိုုံးရအ ြို့စ
ွ ည်ုံးြ ာုံးတွင ် Purely IP
Service နပေါ်ကနန နခေါ်ဆိုနနြှုြ ာုံး ရှနနနသုံးပပြီုံး ၊ ၄င်ုံးနခေါ်ဆိုြှုြ ာုံးသည် Multiple Concurrent Site ြ ာုံးစွာ
နခေါ်ဆိုနင
ို ြ
် ှု ကန် ဲ့ သတ်ခ က်ြ ာုံး ၊ Call from anywhere ဖပဿနာြ ာုံးရှနနနသုံးဖခင်ုံးနကကာင ဲ့် Cloud Meeting
Service ြ ာုံးကသာ ပိုြို နစ ုံးကွက်ခ ြို့နနရာယူလာကကဖခင်ုံးဖ စ်ပါတယ်။
ထအ
ို ရာြ ာုံးအတွက် Technical (နည်ုံးပညာ) ပိုငုံး် ဆိုငရ
် ာ ြ ာုံးစွာ နဆွုံးနနွုံးနင
ို န
် သာနကကာင ဲ့် ခ န်လှပ်ထာုံးခဲ့ပါ
ဦုံးြယ်ခင်ဗ ာ။ အနသုံးစတ်နဆွုံးနနွုံးလရ
ို င်နတာဲ့ ကျွနန
် တာ် တATG
ို ဲ့
SYSTEMS ကို ဆက်သွယ်နင
ို ပ
် ါတယ် ခင်ဗ ာ။
နကကာ်ဖငာက ဝင်ရနပဦုံးြည်.... :D
ဆိုနတာဲ့ ဒြီနဆွုံးနနွုံးြှုြှာနတာဲ့ ကျွနန
် တာ်က On Premise ကို ခ န်ထာုံးခဲ့ပပြီုံး (ခိုတနနာက်ပိုငုံး် ကလည်ုံး နတာ်
နတာ်ြ ာုံးက တြ် [Cloud] ပစတ်ဝင် စာုံးလာကကလ)ို ဲ့ Colud Meeting Service နတွအနကကာင်ုံး နဆွုံးနနွုံး
သွာုံးြှာဖ စ်ပါတယ်။ နနာက်ပပြီုံး VC ပိုငုံး် ကို End Point ပိုငုံး် ဆိုငရ
် ာနတွလည်ုံး ထညဲ့်သွငုံး် နဆွုံးနနွုံးသွာုံး ြှာ
ြဟိုတ်ပါဘူုံး ခင်ဗ ာ။ ဒါအဖပင် ယခိုလို Covid-19 ကာလအတွငုံး် ြ ာုံး တစ်ကြဘာလုံးို ဆင
ို ရ
် ာ ကပ်နရာဂါ ကာလ
အတွငုံး် ြှာ VC Cloud Meeting Service နတွရအသ
ိုုံးဝင်ပိုနတွ အက ုံးဖပ ပိုနတွက ပိုပပြီုံး သသာထင်ရှာုံး ထင်သာ
ဲ့
ဖြင်သာဖ စ်လာတာ နတွြို့ရပါတယ်။

အိုနက Cloud Meeting Service နပါင်ုံးြ ာုံးစွာ ရှတဲ့ အထြှာြှ လူသုံးို အြ ာုံးဆုံးို လနဖပာလ
ို ဲ့
ရတ
ို ဲ့
Cloud
Meeting Service နပုံးနနတဲ့ နာြည်ကကြီုံး Vendor အခ ြို့ နယင်
ို ဲ့ ာရှတဲ့ Plan နလုံးနတွအနကကာင်ုံး အနည်ုံး
ဲ့ ုံးတြှ
ငယ်နဆွုံးနနွုံးနပုံးသွာုံးြှာဖ စ်ပါတယ်။

Cloud

Meeting

Service

နပုံးနနတဲ့

ကိုြပဏန
ြီ ပါင်ုံးြ ာုံးစွာ

ရှပါတယ်...သနပြယဲ့
ို ဲ့
် လက်ရှ worldwide အနနထာုံးနအသ
ိုုံးအြ ာုံးဆိုုံး Service နတွကနတာဲ့ Cisco Webex
ဲ့
Meeting, Zoom Cloud Meeting , BlueJeans Cloud Meeting နMicrosoft
Teams တ ဲ့ ပဖ စ်ပါတယ်။
ဲ့
သက်ဆိုငရ
် ာ

Vendor

တစ်ခိုစြီြှာနတာဲ့

သူအာုံး
ဲ့ သက်ခ က်

အာုံးနည်ုံးခ က်

ကိုစြီ

ရှကကပါတယ်။

ဒြီအနကကာင်ုံးနတွနတာဲ့ အနသုံးစတ် ြနဆွုံးနနွုံးနတာပ
ဲ့ ါဘူုံးဗ ာ...အနသုံးစတ်နဆွုံးနနွုံးခ င်ရင် ATG SYSTEMS
ကိုသာ ဆက်သွယ် လိုက် ိုတ
ို ်တွနုံး် ပါရနစ။ နကကာ်ဖငာ ထပ်ဝင်ပါတယ် :D
ဲ့ က
Microsoft Teams ကနတာဲ့ သူ Plan
အလိုက် E1 , E3, E5 စတဲ့ Plan ြ ာုံးစွာ ရှပပြီုံး MS 365 နအာက်ြှာရှတဲ့
ဲ့
လူနတွ ြှနသ
် ြျှ Teams services ကို အသိုုံးဖပ လရြှ
ို ဲ့ ာဖ စ်ပါတယ်။ သူသည်လည်ုံး Cloud Service ဖ စ်တဲ့
အတွက် anywhere, anytime ပါ ခင်ဗ ာ။

Cisco Webex ြှာလည်ုံး အဓက Meeting service အတွက် Starter, Plus, Business, Enterprise စတဲ့ Plan
ြ ာုံးရှပပြီုံး၊ ၄င်ုံး Plan တစ်ခိုဖခင်ုံးစြီတင
ွ ် အဓကကွာဖခာုံးခ က်သည် တပပ င်နက် meeting join နင
ို န
် သာ users
အနရအတွက်၊ Meeting အခ က်အလက်ြ ာုံးအာုံး Cloud နပေါ်တွင ် သြ်ုံးနပုံးထာုံးနင
ို န
် သာ Storage Capacity
ြ ာုံးသာ အဓကကွာဖခာုံးဖခင်ုံးဖ စ်ပါသည်။ Cisco Webex ၏ License count ဖခင်ုံး အနိုပညာသည် Meeting
ဘယ်နစ
ှ ်ခိုကို တစ်ပပ င်တည်ုံး ဖပ လိုပ်ြည်ဆိုနသာ (Per Host) အခ က်နပေါ်တင
ွ သ
် ာ ြူတည်ပါသည်။ လူကကြီုံးြင်ုံး
အနနဖ င ဲ့် Meeting ြ ာုံးစွာကို တစ်ပပ င်နက် ြဖပ လိုပ်ပါက Host license ြ ာုံးစွာ ဝယ်ယူရန်ြလအ
ို ပ်ပ လူြည်ြျှ
ြ ာုံးစွာ တစ်ပပ င်နက် ပါဝင်နစဖခင်သည်နပေါ်သာြူတည်၍ Plan type ကို ခွဖခာုံး ဝယ်ယူ နင
ို ပ
် ါတယ်။
အထက်ပါ Cisco Webex Meeting Plan ြ ာုံးတွင ် Enterprise Plan အာုံးဝယ်ယလ
ူ ိုပါက ကျွနန
် တာ်တ ဲ့ ATG
SYSTEMS သ ဲ့ ဆက်သွယ၍
် န ာ်နရွ နသာ Business Development Manager ြ ာုံးနှင ဲ့် ကျွြ်ုံးက င်နသာ
Solution Architect ြ ာုံး၏ အကူညြီဖ င ဲ့် ဝယ်ယူနင
ို ြ
် ှာဖ စ်၍ အဖခာုံး Plan ြ ာုံးြှာ လူကကြီုံးြင်ုံးကိုယတ
် ိုင ် Cisco
Webex Website ြှ တိုက်ရို က်ဝယ်ယူနင
ို ပ
် ါတယ်ခင်ဗ ာ။ သနသာ်
ို ဲ့
ကျွြ်ုံးက င် Solution Architect ြ ာုံးနှင ဲ့်
နဆွုံးနနွုံးပပြီုံးြှသာ ဝယ်ယူပါရန် အကကနပုံးလိုပါတယ်။ ထအ
ို တွက် လည်ုံး ကျွနန
် တာ်တATG
ို ဲ့
SYSTEMS ြှ
ကူညြီနပုံးရန် အသငရ
ဲ့် ှနနပါတယ်ခင်ဗ ာ။ နကကာ်ဖငာ နကကာ်ဖငာ :D

ထအဖပင်
ို ဲ့
ယခို Covid-19 အခ န်အတွငုံး် တွင ် Cisco ြှ customer ြ ာုံးအတွက် Webex Free Acc ြ ာုံးအာုံး
Features အဖပညဲ့်နပုံး၍ ရက် ၉၀ free အသိုုံးဖပ နင
ို ရ
် န် စြီစဉ်နပုံးနနပပြီဖ စ်ပါတယ်။ သနသာ်
ို ဲ့
အာုံးလိုုံး သကက
တအ
ဲ့ တိုငုံး် ယခို အခ န်မှာ VC နတွဟာ High Demand ဖ စ်နနတာနကကာင ်ဲ့ Free Acc လိုပ်ရာတွင ် အနည်ုံး
ငယ်ကကာဖြင ဲ့် နစာငဆ
ို ၍
် သည်ုံးခနပုံးကကပါရန် နတာင်ဆိုပါတယ်။ License တစ်ခါတည်ုံး ဝယ်ယူ သုံးို ြယ်
ဲ့် ိုငုံး် ရနင
ဆိုရင်နတာဖဲ့ င ်ဲ့ သပ်ြကကာ နအာင် ကျွနန
် တာ်တ ဲ့ Cisco Gold Partner ATG SYSTEMS ြှ ဝိုငုံး် ဝန်ုံး ကူညြီ
နပုံးသွာုံးြှာဖ စ်ပါတယ်ခင်ဗ ာ။
ဒါဆို Cisco Webex Meeting ရ ဲ့ အကကြ်ုံး င်ုံး Plan နတွနဘယ်
လိုသုံးို ရြယ် သနလာက်ပပြီထင်ပါတယ်။
ဲ့
တကယ်နတာဲ့ Cisco Webex ြှာ Meeting အဖပင် Event , Training , Contact Center, etc. စတဲ့ စတဲ့
အဖခာုံးနသာ service ြ ာုံးစွာ ရှ

နသာ်လည်ုံး ယခို အနကကာင်ုံးအရာြှာ Meeting အနကကာင်ုံးြ ာုံးပ

နဆွုံးနနွုံးတာဖ စ်တဲ့ အတွက် ထညဲ့်သွငုံး် ြနဖပာနတာပ
ဲ့ ါဘူုံးခင်ဗ ာ။

ဒါဆိုရင် Zoom ကို ဆက်နဆွုံးနနွုံးပါြယ်။ Zoom ြှာလည်ုံး သူသက်
ဆိုင ် နပုံးနင
ို တ
် ဲ့ Service ြ ာုံးစွာ ရှတဲ့ ထ ကြှ
ဲ့
Zoom Meeting Service ဖ စ်တဲ့ Zoom Meetings and Chat တွငလ
် ည်ုံး Webex ကသ
ဲ့ Service
ို ဲ့
Plan ြ ာုံးစွာ
ရှပါတယ်။ Basic, Pro, Business နှင ်ဲ့ Enterprise တို ဖဲ့ စ်ကကပပြီုံး ယင်ုံးတအာုံး
ို ဲ့
ဝယ်ယူရာတွငလ
် ည်ုံး Basic သည်
Free ရရှနင
ို ြ
် ည်ဖ စ်၍ Pro နှင ဲ့် Business တသည်
ို ဲ့
လူကကြီုံးြင်ုံးတက
ို ဲ့ ယ
ို ်တိုင ် တိုက်ရို က် ဝယ်ယူ နင
ို ြ
် ှာဖ စ်ပါတယ်။
Vendor အာုံးလုံးို ရ ထ
် ာ SI Partner
ဲ့ ုံးို စအတိုငုံး် Enterprise license ဝယ်ယူခ င်တယ် ဆိုရင်နတာဖဲ့ င ်ဲ့ သက်ဆိုငရ
ြှ တစ်ဆင ဲ့် Distributor နှငအ
ဲ့် တူ အကကဉာဏ်ြ ာုံးစွာ ရယူပပြီုံး ြြ လိုပ်ငန်ုံး လိုအပ် ခ က်အလိုက် စတ်ကက က်
ဝယ်ယူနင
ို ြ
် ှာပ

ဖ စ်ပါတယ်။

Zoom

Meeting

ြှာလည်ုံး

Plan

တစ်ခိုနတစ်
ဲ့ ခို

ကွာဖခာုံး

ခ က်ြ ာုံးရှပပြီုံး...အဓကသည် Meeting တစ်ခိုအာုံး လူဦုံးနရ ြည်ြျှ တစ်ပပ င်နက် ပါဝင်နင
ို သ
် နည်ုံး၊ Meeting အာုံး
အခ န် ြည်ြျှကကာဖြငစ
ို သ
် နည်ုံး၊ Admin Portal တွင ် ြြအနကာငသ
ဲ့် ွာဖပ လိုပ်နင
ဲ့် ည် ြည်ြျှ control လိုပ်
နင
ို ခ
် ွငန
ှ ဲ့် ြည်သို ဲ့ နသာ detail features ြ ာုံးစွာ ပါသနည်ုံး စနသာ ကွာဖခာုံးခ က်ြ ာုံး ဖ စ်ပါတယ်။ ထနကကာင
ို ဲ့
ဲ့် င
ဲ့်
License count သည် Per Meeting နပေါ်ြှာပ က သငတ
ဲ့် ာဖ စ်ပါတယ်။ ပိုြို တက စွာ သခ င်

နဆွုံးနနွုံး

ခ င်တယ်ဆိုရင်နတာဖဲ့ င ဲ့် ATG SYSTEMS ြှ Business Development Manager ြ ာုံး Solution Architect
ြ ာုံးနှင ဲ့် ဆက်သွယ် နဆွုံးနနွုံးနင
ို သ
် ညဲ့်အဖပင် https://www.zoom.us တွငလ
် ည်ုံး သွာုံးနရာက်နလဲ့လာ နင
ို ပ
် ါတယ်
ခင်ဗ ာ။

နနာက်တစ်ခိုကနတာဲ့ Bluejeans ပါပခင်ဗ ာ။ Cloud Meeting Service နတွရထ
ို တ
် ဲ့ Service
ဲ့ ုံးို စအတိုငုံး် နပုံးနင
နfeatures
နတွလည်ုံး နယဘိုယ အာုံးဖ င ဲ့် တူညြီကကပါတယ်။ Bluejeans ြှာလည်ုံး ထန
ို ည်ုံး လည်ုံးနကာင်ုံးပ
ဲ့
နပုံးနင
ို တ
် ဲ့ Service ြ ာုံးထက Meeting Plan ကိုကကညဲ့်ြယ်ဆိုရင် Standard, Pro , Enterprise ဆိုပပြီုံး ၃ြ ုံး
ရှပါတယ်။ အြ ာုံးနည်ုံးတူပ Standard နPro
တဟာ
ို ဲ့
တက
ို ်ရို က်ဝယ်ယူနင
ို န
် သာ် လည်ုံး Enterprise ကနတာဲ့
ဲ့
သက်ဆိုငရ
် ာ Partner ြှတစ်ဆင ်ဲ့ ဝယ်ယရ
ူ တာဖ စ်ပါတယ်။ Features နတွက နတာဲ့ အထက်က အဖခာုံးနသာ
Vendor ြ ာုံးအတိုငုံး် Concurrent Participants , Meeting Duration, Recording, etc. စနသာ features
ြ ာုံးစွာဟာ ဝယ်ယူတဲ့ Plan နပေါ်ြူတည်ပပြီုံး ကွဖပာုံးနင
ို ပ
် ါတယ်ခင်ဗ ာ။ License type နတွဟာလည်ုံး Cloud
Meeting ြ ာုံးထုံးို စအတိုငုံး် Per Meeting or Per host နသွ
ဲ့ ာုံးတာ ဖ စ်ပါတယ်ခင်ဗ ာ။ ATG SYSTEMS
အနနဖ င ဲ့် အကကဉာဏ်နပုံးလိုသည်ြှာ ကျွြ်ုံးက င်သူြ ာုံးနှင ဲ့် နသခ ာစွာ

နဆွုံးနနွုံး၍ ြြလိုပ်ငန်ုံးအတွက်

တက နသာ Plan အာုံးဝယ်ယူရန် တိုက်တွနုံး် လိုပါတယ်ခင်ဗ ာ။ Bluejeans ကိုလည်ုံး၄င်ုံးရ သက်
ဆိုငရ
် ာ website
ဲ့
ဖ စ်တဲ့ https://www.bluejeans.com တွင ် သွာုံးနရာက် နလဲ့လာနင
ို ပ
် ါ နသုံးတယ်ခင်ဗ ာ။

က ဒါဆိုရင်နတာဲ့ Cloud VC Solution နတွနသူ
ို ဲ့ သက်
ဆိုငရ
် ာ License နတွအနကကာင်ုံးြ ာုံး ၊ ကိုယ်ဲ့ လိုပ် ငန်ုံး
ဲ့ တရ
ဲ့
အတွက် လအ
ို ပ်ခ က်ြ ာုံး အတွက် ဘယ်လို အသုံးို ဖပ လရြယ်
ို ဲ့
ဘယ်လဆ
ို ိုုံးဖ တ်သငတ
ဲ့် ယ်ဆိုတာ သနလာက်ပပြီ
လယူ
ို ဲ့ ဆပါတယ်ခင်ဗ ာ။
ကျွနန
် တာ် အထက်ြှာ နဖပာဆို နဆွုံးနနွုံးခဲ့တဲ့ အနကကာင်ုံးရာနတွထြှာ ြပါဝင်တာနတွကနတာဲ့ 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 စတဲ့ အနကကာင်ုံးရာြ ာုံးစွာ ြပါဝင်ပါဘူုံး။ VC
လနဖပာလ
ို ဲ့
ိုက်တာနတစ်
က်နတစ်
က် နခေါ်လရတယ်
ို ဲ့
အရိုပ်နတွဖြင်ရတယ် စကာုံးနဖပာလရတယ်
ို ဲ့
ဆိုယိုနနတာ
ဲ့
ဲ့
ဲ့
ဲ့
အနပေါ်ယ

အရြ်ုံးရို ုံးရှငုံး် ပါတယ်။

တကယဲ့်တကယ်

လိုပ်ငန်ုံးလိုအပ်ခ က်

နည်ုံးပညာလိုအပ်ခ က်

လိုဖခ နရုံးလအ
ို ပ်ခ က်ြ ာုံးစွာကို တက စွာ လိုပ်ကိုငန
် င
ို ် ရာ
ို ဲ့ သက်ဆိုငရ
် ာ VC Expert ြ ာုံးြှသာ ပိုြို ထထ ဝင်ဝင်
နဆွုံးနနွုံးနပုံးနင
ို ြ
် ယဲ့်အဖပင် အက ုံး အဖပစ်ြ ာုံးလည်ုံး ြ ာုံးစွာ နဖပာဖပနပုံးနင
ို ြ
် ှာဖ စ်ပါတယ်။
လက်နဆာင်အနနန ဲ့ VC Cloud Meeting နတွြှာ အဓက ကွဖပာုံးနနတာနလုံးနတွ အခ က်နလုံးနတွ အကကြ်ုံး
င်ုံး နဖပာဖပနပုံးလိုကပ
် ါတယ်
-

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 င ဲ့် Vendor တစ်နယာက်နတစ်
ဲ့ နယာက်ကကာုံး အာုံးသာခ က် ြ ာုံး ကိုယ်စြီ
ရှကကပါတယ်။

က ဒြီနလာက်ဆို အနတာ်နလုံး ခရြီုံးနပါက်နလာက်ပပြီလယူ
ို ဲ့ ဆပါတယ်။ VC Solution ြ ာုံးကို ယခို post ထပ် ပိုြို
တက ထဝင်စွာ နဆွုံးနနွုံးခ င်တယ်ဆိုရင်နတာဖဲ့ င ဲ့် ကျွနန
် တာ်တိုATG
SYSTEMS CO., LTD. သို ခို
ဲ့
ဲ့ ပ
ဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗ ာ...။ န ာ်နရွ နသာ BD Manager ြ ာုံးနှင ်ဲ့ ကျွြုံး် က င်နသာ Solution Architect ြ ာုံးြှ
အနကာင်ုံးဆိုုံး ကူညြီနပုံး ိုနစာင
န
ဲ့
ဲ့် ြျှာ်နနပါတယ်။

နည်ုံးပညာအာုံး ခ စ်ဖခင်ုံးအာုံးဖ င ဲ့်
နအာင်နက ာ်ဆန်ုံး
Solution Architect
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