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ภาพรวม 
สิ่งที่พวกเขาต้องการท�า

• การเชื่อมต่ออีเมลที่เสถียร
• ความสามารถในการท�างานแบบเคลื่อนที่ที่ดียิ่งขึ้น 
ของพนักงานที่เดินทางเป็นประจ�า

สิ่งที่พวกเขาท�า

• ใช ้Google ปฏิทินเพื่อเปิดมุมมองงานและ 
ความรับผิดชอบของพนักงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

• สร้างและด�าเนินการเอกสารขององค์กรได้ง่ายๆ  
ผ่าน Google ไดรฟ์

สิ่งที่พวกเขาได้รับ

• ระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต 
เพิ่มขึ้น 70%

• การประหยัดต้นทุน 10-15%
• ความสามารถในการท�างานแบบเคลื่อนที่ของ 
พนักงานเพิ่มขึ้น 50%

• ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ สามารถติดตามและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านปฏิทิน

Agansa Primatama บรรลุเป้าหมายการผนวกรวม 
ทั่วโลกที่ราบรื่นด้วย Google Apps

องค์กร

PT. Agansa Primatama (Agansa) ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 1994 โดยเป็นบรษัิทแห่งหนึง่ทีเ่ป็นทีย่อมรบั
มากที่สุดในอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซีย บริษัทมุ่งเน้นท่ีการจ�าหน่ายเคร่ืองจักร อุปกรณ์เสริม 
และอะไหล่ส�าหรับการป่ันด้าย การทอ และการถกั Agansa ยงัเป็นตวัแทนของผูผ้ลติเครือ่งจกัรและ
ระบบวิศวกรรมสิ่งทอชั้นน�าจากยุโรป ญี่ปุ่น รวมถึงสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

พนักงานทั้ง 350 คนของบริษัทแบ่งออกเป็นสองฝ่ายหลัก ได้แก่ ฝ่ายจัดจ�าหน่ายและการผลิต และ 
ฝ่ายบรกิารลูกค้า ส�านกังานใหญ่ของ Agansa ตัง้อยู่ในเมอืงบนัดงุ โดยได้รบัการสนบัสนนุการด�าเนินการ 
จากส�านักงานอีก 2 สาขาในจาการ์ตาและโซโล บริษัทยังมีกิจการในสิงคโปร์และไทยด้วย

ความท้าทาย

การเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องเป็นปัจจัยส�าคัญของการท�าธุรกิจ โดยเฉพาะส�าหรับองค์กรระดับนานาชาต ิ
อย่าง Agansa ท่ีให้บริการพาร์ทเนอร์และลูกค้าท่ัวโลก ก่อนเปลี่ยนมาใช้ Google Apps บริษัท
ประสบกับปัญหามากมายเวลาส่งและรับอีเมลผ่านผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมลก่อนหน้านี้ของบริษัท 
อีกทั้งเซิร์ฟเวอร์ท่ีบุคคลท่ีสามให้บริการนั้นไม่เสถียร จึงก่อให้เกิดการหยุดชะงักระหว่างขั้นตอนการ
ท�างาน ปัญหานีเ้ป็นความท้าทายของ Agansa เนือ่งจากการสือ่สารกบัพาร์ทเนอร์และลกูค้าจากเขต
เวลาต่างๆ ได้รับผลกระทบ โซลูชันอีเมลของ Agansa จ�าเป็นต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Agansa ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการท�างานของพนักงานครั้งยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับ
องค์กรระดับโลกอ่ืนๆ กระแส “Bring Your Own Device” หรืออุปกรณ์ท่ีน�ามาเองที่ก�าลังได้รับ
ความนยิมเพิม่ขึน้ช่วยปทูางให้กบัการท�างานแบบเคลือ่นที ่พนกังานต้องการเชือ่มต่อและตวัเลือกการ
ท�างานระยะไกลจากอุปกรณ์สมาร์ทของตน พนักงานของ Agansa จากฝ่ายไอทีและฝ่ายตรวจสอบ
จ�าเป็นต้องเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ เพ่ือฝึกอบรม ให้บริการและตรวจสอบการท�างานเป็นประจ�า  
แต่พวกเขากลับพบว่าการเดินทางเป็นอุปสรรคต่อการท�างาน เพราะพนักงานไม่สามารถท�างาน 
ระยะไกลได้เนื่องจากไม่มีตัวเลือกความสามารถในการท�างานแบบเคลื่อนท่ี ปัญหานี้ยังส่งผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากพนักงานต้องใช้เวลาเพิ่มหลายช่ัวโมงเพื่อสะสางงานคงค้าง 
ที่สะสมไว้เวลาที่พนักงานเดินทางไปที่อื่น

"ขณะนี้การด�าเนินงานทั้งหมดของเราผนวกรวมเข้ากับ Google Apps แล้ว ปฏิทินแบบใช้
ร่วมกันท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการผู้คน โดยผู้จัดการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดียิ่งข้ึนเกี่ยวกับ
ปริมาณงานของทีม และสามารถมอบหมายงานใหม่หากสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่งมีงาน
มากเกินไปหรือไม่ว่างรับงาน วิธีน้ีไม่เพียงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต แต่ยังดูแลให้
งานเสร็จตามก�าหนดและท�าให้ลูกค้าพึงพอใจด้วย"
—Hardi Halim Liem เจ้าของและหัวหน้าฝ่ายไอทีของ Agansa

โซลูชัน 
Hardi Halim Liem เจ้าของและหัวหน้าฝ่ายไอทีของ Agansa ค้นพบ Google Apps ผ่านการ
บอกต่อและเริม่ต้นค้นหาข้อมลูด้วยตวัเอง รวมถึงซ้ือหนงัสอืเกีย่วกบั Google มาศกึษาเกีย่วกบัโซลชูนั
ต่างๆ เพิ่มเติมด้วย



เกี่ยวกับ Google Apps
Google Apps เป็นชุดการผลิตแบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณ
และทีมงานของคุณสามารถเช่ือมต่อและท�างานต่างๆ ให้
เสร็จสิ้นจากที่ใดก็ได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ Google Apps 
ประกอบด้วย Gmail, Google ปฏิทิน (ปฏิทินแบบแชร์
ได้), Google ไดรฟ์ (การจดัเกบ็และแชร์เนือ้หาในระบบ
ออนไลน์) และ Google เอกสาร สเปรดชีตและสไลด์ 
(การสร้างเอกสารและการท�างานร่วมกัน) 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ 
www.google.co.th/a

“Google Apps มีคุณลกัษณะหลายประการท่ีผมพบว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งานประจ�าวนั ผมได้ศกึษา 
คณุลกัษณะต่างๆ ของ Google Apps ก่อนแนะน�าให้พนกังานใช้” Hardi ผูร้ะบวุ่า Google Apps 
มอบคุณลักษณะต่างๆ มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ กล่าว พนักงานของ Agansa รับการฝึกอบรม
ขั้นพื้นฐานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันของ Google Apps ผ่านการท�างานร่วมกับ SADA System 
ในซูราบายา ซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย Google Apps

ผลลัพธ์

หลังจากได้ใช้งาน Google Apps มาเกือบหนึ่งปีแล้ว Hardi ได้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิต
ที่เพิ่มขึ้น 70% Google ไดรฟ์และ Gmail ได้ช่วยผลักดันประสิทธิผลในการท�างานให้กับบรรดา
พนักงานเป็นพิเศษ Google ปฏิทินเป็นท่ีชื่นชอบในกลุ่มผู้จัดการ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให ้
ผู้จัดการสามารถติดตามและตรวจสอบงานและตารางเวลาของทีมได้

“ขณะนี้การด�าเนินงานท้ังหมดของเราผนวกรวมเข้ากับ Google Apps แล้ว ปฏิทินแบบใช้ร่วมกัน 
ท�าหน้าทีเ่ป็นเครือ่งมือจดัการผูค้น โดยผูจ้ดัการได้รบัข้อมลูเชงิลกึทีด่ยีิง่ขึน้เก่ียวกบัปรมิาณงานของทมี  
และสามารถมอบหมายงานใหม่หากสมาชกิในทมีคนใดคนหนึง่มงีานมากเกนิไปหรอืไม่ว่างรบังาน วธีิน้ี 
ไม่เพียงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต แต่ยังดูแลให้งานเสร็จตามก�าหนดและท�าให้ลูกค้าพึงพอใจ
ด้วย” Hardi กล่าวเสริม

การผนวกรวมระบบยังช่วยให้พนักงานสามารถสร้างและแชร์เอกสารของบริษัทผ่าน Google ไดรฟ์
ได้อกีด้วย เอกสารเหล่านีจ้ะสามารถเข้าถงึได้อย่างง่ายดายจากทกุที ่และมีประโยชน์เป็นพเิศษส�าหรบั
พนักงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆ

“ความสามารถในการท�างานแบบเคลือ่นท่ีซึง่พนกังานของผมชืน่ชอบน้ันช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการผลติ 
ได้ประมาณ 50% เลย พนกังานของผมสามารถดอูเีมลและท�างานในเอกสารต่างๆ ได้ระหว่างเดินทาง
ไปยังปลายทางถัดไป Google Apps ช่วยให้เรามั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงไฟล์งานและอีเมลของเรา
ได้ทุกเมื่อ” Hardi กล่าว

ข้อดทีี ่Agansa เลง็เหน็ไม่ได้มเีพยีงขัน้ตอนในสถานทีท่�างานทีด่ยีิง่ขึน้และการผนวกรวมระบบทีไ่ด้รบั 
การปรบัปรงุเท่านัน้ เซร์ิฟเวอร์ระบบคลาวด์ของ Google Apps ได้พิสูจน์ให้เหน็ถึงความคุ้มราคายิง่กว่า 
เมื่อเทียบกับเซิร์ฟเวอร์แบบเดิม ฝ่ายไอทีสามารถด�าเนินการดูแลระบบท่ีเก่ียวข้องกับด้านไอทีได้จาก
ระยะไกล และไม่จ�าเป็นต้องพึง่เซร์ิฟเวอร์ของบคุคลท่ีสามอกีต่อไป ซึง่ช่วยประหยดัต้นทนุได้ 10-15%

“Google Apps ช่วยปรับปรุงวิธีด�าเนินธุรกิจในระดับนานาชาติของเรา ขณะนี้เราสามารถท�างาน
กับพาร์ทเนอร์และลูกค้าท่ัวโลกได้อย่างราบร่ืนและมั่นใจ เรายังได้เห็นถึงข้อดีของข้ันตอนการผนวก
รวมระบบและการประหยัดต้นทุนการด�าเนินการภายในบริษัทเป็นพิเศษอีกด้วย” Hardi กล่าวสรุป
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