บรษท อคอมสยาม ดอทคอม จ!ากด (ECOMSIAM DOT COM CO., LTD.)
82/8 Moo.6, Pracharat rd, Taladkuan, Muang, Nonthaburi 11000 Tel.662-968-2665 Fax.662-968-3400 Web Site : www.ninenic.com

++ ตารางเปรยบเทยบ Websitethailand ++
รายละเอยดแพคเกจของ BUSINESS

รายละเอยดค0าบรการ (บาท)
ร ย 12 เด-อน

รายละเอยดแพคเกจของ ECOMMERCE

WB 1

WB2

WBM

WE 1

WE 2

WEM

2,900

3,900

3,900

2,900

3,900

3,900

(ฟร! 1 เด-อน ช ระเพยง 11 เด-อน)

ใชบร6ก ร 12 เด-อน FREE! จดโดเมน/ หร-อต=ออ ย>โดเมน 1 โดเมน .com ตลอดก รใชง น

ใชบร6ก ร 12 เด-อน FREE! จดโดเมน/ หร-อต=ออ ย>โดเมน 1 โดเมน .com ตลอดก รใชง น

พ-น
@ ทBใชง น (Web hosting)

1000 Mb

2.4Gb

1600 Mb

1000 Mb

จ นวนหน เวบเพจ

100 หน3า

400 หน3า

100 หน3า

2.4Gb

1600 Mb

50 หน3า

100 หน3า

50 หน3า

+ 200 รายการสนค3า

+ 2,000 รายการสนค3า

+ 200 รายการสนค3า

-

-

3 Email Account

-

-

3 Email Account

Data transfer

10 GB

20 GB

10 GB

10 GB

20 GB

10 GB

เวบไซต 2 ภ ษ

/

/

/

/

/

/

เวบไซตในช-อ
B โดเมนของค>ณ yourdomain.com

/

/

/

/

/

/

CD อบรมก รใชง นและคR=ม-อ Online

/

/

/

/

/

/

อเมล

ทCกแพคเกจพรอม เวบโฮสตตFงG ประสBทธBภาพสJง ม:ความปลอดภยในการใชงานดวย ระบบปองกนไวรสสOาหรบอ:เมล= , ระบบ
กรองสแปมเมล= และ ระบบสOารองขอมJลรายวน (Daily backup) ดวยประสบการณ=กวา 10 ป: ในการ ใหบรBการ Web hosting ของ
บรBษท อ:คอมสยาม ดอท คอม จOากด
รปแบบเวบเพจของเวบไซต
ขอความและรJ ปภาพ(Content & Images)
แคตาลอกสBนคา(Product catalog)
ฟอร=มสอบ ถามขอมJล(Inquiry form)
หนาลงทะเบ:ยนรบขาวสารจากเวบไซต=
กระดานขาว(Web board) และระบบสมาชBก

3. ร ค ดTงกล= วยTงไม=รวม VAT 7%

ระบบตระกราสBนคา 2 ภาษา
ระบบคาขนสง หรอแบบไมใชคาขนสง
จด Lay Out ของรJปแบบ Catalog ได 7 แบบ

เครองมอตกแตงหนาเวบ
คOาถามท:>ถามบอย(FAQ)
ฟอร=มการส>งซXอ(Order form)
ฟอร=มตBดตอกลบ(Contact us)
Popup page สOาหรบหนาแรก
เช>อมโยงไปยงเวบไซต=อ>นๆ

หมายเหต7 : 1. ช ระครTง@ ละ 5 ป ขVน
@ ไป รTบส=วนลด 20% จ กร ค ปกต6
2. ช ระครTง@ ละ 2-4 ป รTบส=วนลด 15% จ กร ค ปกต6

Ecommerce Feature

Upload banner ของเวบไซต=
เพB>ม logo หรอ banner ของผJสนบสนZนได
เลอกรJ ปแบบ template จOานวนกวา 60 แบบ
Upload ไฟล= เชน .doc .xls .pdf .zip และใส Link
ใสเสนแบงในหนาเวบเพ>อเพB>มความเปนสดสวน

Zoom ภาพสBนคาขนาดใหญได
ระบบจดการหลงราน

ความสามารถอน ๆ ของ NineNic
สรางตารางลงบนหนาเวบเพจได
ระบบจดการกระทJ Web board
สราง Link ไดทXงภาพและขอความ
ใสไดทXงภาพนB>ง,ภาพเคล>อนไหว,เส:ยง
web editor คลาย Word Processor

Styled text editor (edit colors, fonts, insert links)
Support for search engine meta-tags
Dialy data back-up
แกไขขอมJลแบบ Online ไดตลอด 24 ชม.
คJมอการใชงาน online และท:มงาน support

