Valo เปิ ดตัวชุดเครื่องมือสํานั กงานดิจิทัลบน
Microsoft 365, SharePoint และ Microsoft
Teams
Valo ไดเปิ ดตัวชุดเครื่องมือสํานักงานดิจิทัลครบวงจรบน Microsoft 365, SharePoint และ Microsoft Teams
Valo เปิ ดตัวผลิตภัณฑ Valo Connect, Valo Entrance และ Valo Ideas เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑสํานักงานดิจิทัล
เดิมที่มีอยูแลวอยาง Valo Intranet และ Valo Teamwork ซึ่งไดรับรางวัลมากอนหน านี้
อุปกรณสํานักงานดิจิทัลใหมที่มีเสถียรภาพ ทําใหขณะนี้องคกรตาง ๆ สามารถมีทุกอยางที่ตองการเพื่อทําธุรกิจอยาง
เป็ นดิจิทัลจากภายในระบบนิเวศของ Microsoft ได
Valo Connect เครื่องมือเดียวเพื่อเชื่อมตอทุกอยาง
จากการที่ Microsoft Teams ไดกลายมาเป็ นศูนยกลางการทํางานของผูคนจํานวนมากข้ น
ึ เรื่อย ๆValo Connect
จึงไดรวมเครื่องมือดิจิทัลและคอนเทนตขององคกรเขาดวยกัน เพื่อใหเป็ นพอรทัลองคกรที่ใชงานงายภายใน Teams
Valo Connect ไมเพียงเชื่อมตอเครื่องมือที่มีอยูแลวเขาไวดวยกัน แตยังรวบรวมเครื่องมืออ่ น
ื จากภายนอกระบบ
นิเวศของ Microsoft เขามาดวย
Valo Connect ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงอินทราเน็ต กระดานสรุปกฎระเบียบ เครื่องมือระดมความคิด เอกซทร
าเน็ต และแอปพลิเคชันบุคคลที่สามทงั ้ หมดที่อยูภายใน Teams นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มตัวเชื่อมตอ แอป และ
เครื่องมือ OOTB ไดอีกดวย
นัน
่ หมายความวา ผูใชแคเพียงตองเขาไปยังสถานที่หนึ่งเพื่อเชื่อมตอกับบุคคล บทสนทนา ขาว ขอมูล และคอนเท
นต เพื่อสัมผัสประสบการณทํางานที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ดวยความที่ Valo Connect เป็ นสวนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ Microsoft 365 จึงทําใหสามารถเขาถึงได
จากทุกที่ในทุกอุปกรณไดอยางปลอดภัย
Pekka Walkama ประธานของ Valo กลาววา:
“Valo Connect ไมเพียงชวยลดภาระในการจัดการดาน IT เทานัน
้  แตยังใหประสบการณสํานักงานดิจิทัลที่ราบร่ น
ื
ยิ่งข้ น
ึ ดวยการรวมเครื่องมือสํานักงานดิจิทัลเขาใน Microsoft Teams โดยตรง ซึ่งยังไมมีโซลูชันอ่ น
ื ใดบนตลาดที่

เป็ นเหมือนของเรา”
Valo Entrance ชวยใหสามารถทํางานรวมกับองคกรภายนอกไดอยางปลอดภัย
เนื่องจากการทํางานรวมกันแบบดิจิทัลระหวางบริษท
ั เป็ นที่นิยมมากข้ น
ึ  ธุรกิจตาง ๆ จึงตองการวิธีที่จะทําใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูมีสวนไดเสียภายนอกไดอยางงายและปลอดภัย
Valo Entrance จะชวยใหผูจัดการโปรเจคสามารถเชิญและทํางานรวมกับผูใชภายนอกไดอยางงายดายโดยไม
ตองการการสนับสนุนดาน IT แบบเดิม ซึ่งดําเนินการไดยากใน SharePoint สําเร็จรูป
นอกจากจะสามารถเชิญโดเมนทงั ้ หมดพรอมกันไดในครัง้ เดียว และระบุตัวบุคคลจากภายนอกไดแลว ผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกยังจะสามารถบริการตนเองดวยการใชตัวเลือกและลงทะเบียนเขาถึงดวยตนเองไดอีกดวย
นอกจากนี้ กระดานสรุปและฟังกชันคนหาของ Valo Entrance ยังชวยให IT สามารถควบคุมดูแลการเขาถึงและ
ควบคุมสิทธิ ์ เชน หน าใดบางที่ผูใชภายนอกสามารถดูได และลบสมาชิกที่ออกจากทีมไดดวย
Pekka Walkama ประธานของ Valo กลาววา:
“Valo Entrance เป็ นวิธีการที่ปลอดภัยสําหรับการทํางานรวมกับองคกรภายนอก เพราะพอรทัลบริการตนเองนัน
้ ทงั ้
ใชงานงายและสะดวก ในขณะที่ฝายกํากับดูแล IT ก็ยังคงมีความสําคัญอยางยิ่ง”
Valo Ideas ทําใหเป็ นเรื่องงายที่จะระดมความคิดและใชประโยชนจากขอมูลเชิงลึกที่มีคาทว
ั ่ องคกร
จากการที่การทํางานในรูปแบบของการกระจายไดกลายมาเป็ นเรื่องปกติใหม ไดทําใหการรวบรวมความคิดจากเพื่อน
รวมงานที่ทํางานทางไกล ลงพื้นที่ หรือตางประเทศเป็ นไปไดยากข้ น
ึ
Valo Ideas เป็ นเครื่องมือการจัดการความคิดที่รวมเขาในการทํางานของ Microsoft 365 มาตงั ้ แตตน เพื่อมอบ
พื้นที่สวนกลางที่เปิ ดใหนําเสนอ ตรวจสอบ และดําเนินการตามแนวคิดได
พนักงานที่มีความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ หรือวิธีทํางาน สามารถสงขอเสนอใหกับศูนยกลางได
โดยที่สมาชิกในทีมทุกคนสามารถกดถูกใจและแสดงความเห็นกับความคิดนัน
้ และผูจัดการสามารถมอบหมายให
ดําเนินการได
Valo Ideas สามารถใชในการระดมความคิดในที่ทํางาน ชวยใหเขาถึงเพื่อนรวมงานที่ไมเคยรูจักกันมากอน และรับ
ขอมูลเชิงลึกที่มีคาเพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรมแบบเปิ ด นอกจากนี้ ยังชวยรวบรวมผูคนที่มีความคิดเดียวกัน เพื่อ
ใหพวกเขามาทําการตัดสินใจรวมกันได
Pekka Walkama ประธานของ Valo กลาววา:

“Valo Ideas คือเครื่องมือจัดการความคิดแบบประชาธิปไตย ที่เปิ ดใหพนักงานจากทุกแผนกและระดับของบริษท
ั ได
เขามามีสวนรวมในการสรางกระบวนการใหมที่โปรงใสและเป็ นสวนรวม”
Valo มาพรอมกับชุดอุปกรณสํานักงานดิจิทัลครบวงจร
Valo มีช่ อ
ื เสียงจากการขายโซลูชันอินทราเน็ตสําเร็จรูปที่สรางข้ น
ึ จาก SharePoint
Valo Intranet ไดรับรางวัลมากมาย อาทIิ ntranet Choice – Europe 2020 และ Intranet Choice – North
America 2020 ของ ClearBox Consulting และBest Intranet/Extranet ที่งานมอบรางวัล ESPC Awards
2019.
เครื่องมือกํากับดูแล ITValo Teamwork มีช่ อ
ื เสียงสําหรับการจัดการองคกรที่งายและปลอดภัยภายใน Microsoft
365
โดยรวมแลว ผลิตภัณฑสํานักงานดิจิทัลของ Valo ชวยใหผูใชปลายทางมีเครื่องมือทงั ้ หมดที่จําเป็ นเพื่อใหทํางาน
เสร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุสําหรับบรรณาธิการ :
เกี่ยวกับ Valo
Valo กอตงั ้ ข้ น
ึ ในปี 2558 เป็ นผูใหบริการสํานักงานดิจิทัลรุนบุกเบิกแกเครือขายพันธมิตรระดับโลกของ
SharePoint และ Microsoft 365 โดยใหบริการลูกคาอยูกวา 700 แหงและผูใชกวา 2.5 ลานรายทว
ั ่ โลก
สามารถดูขอมูลเกี่ยวกับValo เพิ่มเติมไดที่เว็บไซต: www.valointranet.com
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