
 

 

 

 

 

 
 

โซลูชัน่บริหารจดัการ 
หอ้งแฟ้มเอกสาร 
จดัเก็บนอกสถานท่ีไม่ได้หมายถงึออฟไลน์ – เข้าถงึแฟ้มเอกสารได้ตลอดในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายและประหยดัพืน้ท่ี 
 

 
คณุจ าเป็นต้องเข้าถึงแฟ้มเอกสารและข้อมลูที่ส าคัญเป็นประจ า แต่การจัดการเอกสารและ

กระบวนการท างานที่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในห้องแฟ้มเอกสารนัน้สิน้เปลืองอสงัหาริมทรัพย์ เพิ่มภาระความ
รับผิดชอบให้พนกังานและท าให้องค์กรของคณุเสี่ยงต่อการสญูหายของข้อมลูและการละเมิดการปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนด เน่ืองจากองค์กรของคณุเปลี่ยนไปสู่วิธีการท างานแบบดิจิทลัและพนักงานท างานจาก
ทางไกลมากขึน้ คณุจ าเป็นต้องคิดใหมเ่ก่ียวกบักลยทุธ์ห้องแฟ้มเอกสารของคณุ 

การแก้ปัญหาห้องแฟ้มเอกสารของ Iron Mountain เปรียบเสมือนติดตัง้ห้องแฟ้มเอกสารของ
คณุในสภาพแวดล้อมนอกสถานที่ที่ปลอดภยั แฟ้มเอกสารของคณุจะถกูจดัเก็บและจดัการด้วยสิ่ง
อ านวยความสะดวกทีป่ลอดภยัของเรา และเป็นไปตามข้อก าหนดโดยเจ้าหน้าที่ผู้ เช่ียวชาญของเราด้วย
ระบบการจดัเก็บของคณุ 

 

คณุสมบตัิหลกั 

ห้องแฟ้มเอกสารของเรามีเคร่ืองมือทกุอยา่งที่คณุต้องการในการจดัการแฟ้มเอกสารและข้อมลูที่ใช้งาน

อยูข่องคณุ: 

สิง่อ านวยความสะดวกถกูสร้างขึน้ตามวตัถปุระสงค์ 

ปกป้องแฟ้มเอกสารของคุณในศ ูนย์ ข้อม ูล เฉพาะทางที ่มีการควบคุมสิ ่งแวดล้อม  ความ
ปลอดภัย และการเข้าถึงขัน้สูง โซลูชั่นของเราสร้างขึน้ตามมาตรฐานการก ากับดูแลที่เข้มงวด
ที่สุดและมีพนักงานที่ผ่านการตรวจสอบของ Iron Mountain ซึ่งได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติ
ตามกระบวนการที่สอดคล้อง แฟ้มเอกสารของคุณจะถูกเก็บไว้ในชัน้วางแบบเปิดเพื่อการ
เข้าถึงที่รวดเร็วและการจัดการการเก็บรักษาที่ง่ายดาย 

การใช้งานห้องแฟ้มเอกสารและพนกังาน 

Iron Mountain สามารถจ าลองการท างานของห้องแฟ้มเอกสารปัจจุบันของคุณและท าตาม
กระบวนการของคุณส าหรับการติดแท็ก การก าหนดรหสั การแทรกเอกสาร และการเรียกดูแฟ้ม
เอกสารเพ่ือให้เข้าถึงแฟ้มเอกสารได้ง่ายและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว แฟ้มเอกสารจะถูกติด
บาร์โค้ดเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ ทกุกระบวนการจดัการข้อมลูทัง้หมดจะด าเนินการ
โดยเจ้าหน้าท่ีซึ่งทุ่มเทการท างานของเรา 

บริการสแกนเอกสารเพ่ือการเข้าถึงแฟ้มเอกสารคุณภาพสงูอย่างรวดเร็ว 

บริการ Image on Demand™ ของ Iron Mountain รับประกันว่าแฟ้มเอกสารจะถกูสง่ทนัที เอกสารจะถกู

สแกนเพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัสง่ที่รวดเร็วและเปิดใช้งานข้อมลูประวตัิเพื่อรวมเข้ากบัระบบการ

จดัการเนือ้หาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Content Management, ECM) หรือระบบข้อมลูของคณุ 

ให้ Iron Mountain ดแูลจดัการ
บริหารห้องแฟ้มเอกสารของคณุ 
เพื่อให้ทรัพยากรคณุสามารถโฟกสั
ในสิง่ที่ส าคญัที่สดุกบัธุรกิจของคณุ 



  ประโยชน์ 

 สนบัสนนุพนกังานเคลื่อนท่ีให้สามารถเข้าถึงแฟ้ม

เอกสารของคณุได้อย่างรวดเร็วผ่านบริการ Image 

on Demand™ ของเราที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 

  

  สนบัสนนุการแปลงข้อมลูดิจิทลั 

Iron Mountain มีอุปกรณ์  บุคลากร ท่ีผ่ า นก า ร
ฝึกอบรม และความเช่ียวชาญในการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานของคุณในรูปแบบ
ดิจิทัลตัง้แต่การแปลงเอกสารท่ีมีอยู่ไปสู่การใช้
ประโยชน์จากโซลชูั่นพืน้ท่ีเก็บข้อมลูบนคลาวด์ของ
เราเพ่ือให้เข้าถึงและแบ่งปันได้ง่าย 
 

ยกระดบับริการเพิ่มเติมจาก Iron Mountain 

บริการย้ายสนิค้าคงคลงั 
ผู้ เชี่ยวชาญของ Iron Mountain สามารถเคลียร์ บรรจ ุ

และถ่ายโอนแฟ้มเอกสารแบบจดุตอ่จดุจากห้องแฟ้ม

เอกสารในสถานที่ของคณุไปยงัห้องแฟ้มเอกสารนอก

สถานที่ภายในศนูย์ข้อมลูที่ปลอดภยัของเรา โดยระบบ

การจดัเก็บของคณุจะยงัคงใช้งานได้ 

 

การท าลายข้อมลูอย่างปลอดภยั 

เรารับรองความปลอดภยัในการท าลายข้อมลู 

 

เสริมสร้างจดุมุ่งหมายของคุณด้วยผู้เช่ียวชาญ 

มุ่ ง เ น้นไปที่ ธุ ร กิจหลักของคุณมากขึ น้ โดยใช้

ประโยชน์จากบริการจัดหาพนักงานนอกสถานที่

ของ Iron Mountain ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

ข้อมลูที่ผ่านการคดักรองและมีประสบการณ์ของเรา

พร้อมให้บริการเพื่อสนับสนนุห้องแฟ้มเอกสารของ

คณุและการด าเนินงานศนูย์ข้อมลูข้อมลูขององค์กร

รวมถึงการดึงข้อมูล การส่งคืนแฟ้มเอกสาร และ

แทรกแฟ้มเอกสาร ด้วยประสบการณ์หลายปีใน

แนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สดุของการจดัการนโยบายและ

การน าไปใช้อย่างสม ่าเสมอท าให้บริการจัดหา

พนักงานของเราสามารถช่วยใ ห้คุณบรรลุ

โครงการที่เก่ียวข้องและคุ้มคา่ 

นอกสถานที่ไม่ได้หมายถึงออฟไลน์  

คุณสามารถค้นหา ติดตาม และดึงแฟ้มเอกสารโดยใช้

พอร์ทัลออนไลน์ของ Iron Mountain คุณยังสามารถดู

รายงานเพื่อช่วยในการจัดการรายการคงคลังของคุณ

ตลอดวงจรชีวิตรวมถึงการจัดการแฟ้มเอกสารต่างๆ ที่

ถูกระงับตามกฎหมายหรือขอให้ท าลายแฟ้มเอกสารที่

พร้อมถกูท าลาย 

 
เพียงไม่ก่ีคลิ๊กคุณสามารถค้นหารายการคงคลังนอก

สถานที่และค้นหาสิ่งที่จ าเป็นเพื่อตอบรับค าขอภายใน

หรือภายนอก คุณสามารถจัดเตรียมแฟ้มเอกสารที่จะ

สแกนและจดัส่งแบบดิจิทลัได้อย่างรวดเร็วหรือส่งแฟ้ม

เ อกส า ร ต้ นฉบับ กลับ มา ใ ห้ คุณ  คุณจะ มีพื น้ ที่

อสงัหาริมทรัพย์อนัมีค่าและพนักงานมีเวลาเพิ่มขึน้โดย

ไมต้่องลดอตัราการเข้าถึงแฟ้มเอกสารที่มีกิจกรรมสงู 

 ใ ห้ท รัพยากรบุคคลของคุณมุ่ ง เ น้น ไปที่

วัตถุประสงค์หลัก ในขณะที่บุคลากรที่ได้รับ

การฝึกอบรมของเราจะสนบัสนนุงานประจ าวนั

ในการดึงแฟ้มเอกสาร คืนแฟ้มเอกสาร แทรก

แฟ้มเอกสาร และวางแฟ้มเอกสาร 

 
 แท็กบาร์โค้ดท่ีระดับแฟ้มเอกสารท าให้

ค้นหาสิ่งท่ีคุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

และท าการตรวจสอบได้ง่าย 

 
 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร รั ก ษ า

กระบวนการท างานท่ีขบัเคลื่อนโดย

แฟ้มเอกสารท่ีใช้งานอยู่ของคณุ 

 
 การเรียกเก็บเงินงา่ยพร้อมตวัเลือก

ส าหรับการก าหนดราคาแบบรวม 

 
 สนับสนุนการแปลงข้อมูล

ของคุณเป็นดิ จิทัล  

 
  การจัดเก็บแฟ้มเอกสาร

นอกสถาน ท่ีช่วยใ ห้คุณ

ด าเนินธุรกิจท่ีส าคัญต่อไป

ได้ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัิ



 

เราปกป้องสิง่ท่ีคณุให้ความส าคญัมากท่ีสดุ 

02 407 3333 | IRONMOUNTAIN.CO.TH 

 

 

เก่ียวกบั Iron Mountain   

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) เป็นผู้น าระดบัโลกด้านบริการจดัเก็บและการจดัการข้อมลู โดยก่อตัง้

ขึน้ในปี 2494 ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากกว่า 220,000 แห่งทั่วโลกและด้วยเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์

มากกวา่ 85 ล้านตารางฟตุในกวา่ 1,400 ส านกังานในกวา่ 50 ประเทศ Iron Mountain จดัเก็บและปกป้องทรัพย์สนิ

ข้อมลูหลายพนัล้านรายการประกอบด้วยข้อมลูทางธุรกิจที่ส าคญั ข้อมลูซึง่มีความออ่นไหวสงู และสิ่งประดิษฐ์ทาง

วฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ การน าเสนอโซลชูัน่ที่รวมถึงการจดัเก็บที่ปลอดภยั การจดัการข้อมลู การแปลงข้อมลู

เป็นดิจิทลั การท าลายอย่างปลอดภยั รวมถึงศนูย์ข้อมลู การจดัเก็บงานศิลปะและโลจิสติกส์ และบริการคลาวด์ 

Iron Mountain ช่วยให้องค์กรลดต้นทนุและความเสี่ยง ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ กู้คืนจากภยัพิบตัิ และ เปิดใช้การ

ท างานแบบดิจิทลัมากขึน้ 

เข้าไปที่ www.ironmountain.com ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติม 
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เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Iron Mountain Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เคร่ืองหมาย
การค้าและเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนอ่ืน ๆ ทัง้หมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เก่ียวข้อง 
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