Zyplus Web Hosting Features.

Hosting Control Panel ที่ดีที่สุดในเมืองไทย ครอบคลุมทุกการใชงานที่คุณตองการ
นอกจาก Control Panel ทีท
่ างเราพัฒนาขึน
้ เองแลว สิ่งที่ทําใหเราไดรับการยอมรับคือความเสถียรภาพ
และความเร็ว ซึ่งประกอบจากหลายๆสวนดวยกัน ทัง้ Hardware และ Software ตางๆที่ทางเราพัฒนา
ขึ้น ทัง้ นีท
้ ม
ี งานจะมีการพัฒนาระบบตอไปเรือ
่ ยๆ โดยหวังเปนอยางยิง่ วาจะชวยอํานวยความสะดวกและ
เปนประโยชนแกลก
ู คามากทีส
่ ด
ุ
Server
เซิรฟเวอรตั้งอยูใน Datacenter ประเทศไทย พรอมระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง ระบบสํารองไฟ
ระบบปรับอากาศ ที่ชวยใหระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทานจึงเชือ
่ มัน
่ ไดวา Server จะไมหยุดทํางาน
แนนอน
Control Panel
Zyplus Hosting Control Panel เขียนขึ้นโดยทีมงานคนไทยทั้งหมด ถือไดวา เปนระบบ Control
Panel ของไทยทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ ในปจจุบน
ั โดยทานสามารถทดลองใชงานไดในสวน Demo อีกดวย
Hardware
Server ของเราใช Hardware Pentium 4 Dual, Ram 2Gb, Harddisk SCSI ซึ่งทานมั่นใจได
วา code ทีท
่ า นเขียนจะไดรบ
ั การประมวลผลทีร่ วดเร็ว และแสดงผลไดเร็วทีส
่ ด
ุ
Component
Server ของเรารองรับ คอมโพเนนตมากมาย โดยทางบริษท
ั ไดตด
ิ ตัง้ พรอมตัวอยาง code ใชงานให
ทานได Download ไปใชอก
ี ดวย อยางไรก็ตาม คุณสามารถหาคอมโพเนนตมาใหเราติดตั้งเพิ่มเติมได
โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มแตอยางใด
Backup
ทางเรามีระบบ Backup ซึง่ จะทําการสํารองขอมูลของทาน เพือ
่ เปนการรักษาความปลอดภัยอีกทางหนึง่
ซึ่งทางเราไดใช Program Zyplys Data Backup ซึง่ พัฒนาโดยทีมงานเราเอง ไมไดใชพนักงาน
ทํางาน copy แบบ Hosting เจาอืน
่ ๆ ซึ่งอาจมีการหลงลืม หรือผิดพลาดได เพื่อความมั่นใจ 100% วา
ขอมูลของทานไดรบ
ั การ Backup จริงๆ
Zyplus Load Balance & Web Compression
ถือเปนระบบทีท
่ าํ ใหเราล้าํ หนากวา Hosting เจาอืน
่ ๆ โดยพัฒนาจากทีมงานของเราทั้งหมด ซึง่ จะชวย
ให เว็บไซตของทานแสดงผลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึง่ ปจจุบน
ั เว็บทีแ
่ สดงผลไดเร็ว หมายถึงประสิทธิภาพ
ความนาเชือ
่ ถือและชวยประหยัดเวลาและคาใชจา ยในการใชงาน internet อีกดวย
Security & Antivirus
Server ของเราทุกเครือ
่ งไดรับการติดตัง้ Firewall ทีท
่ างเราพัฒนาขึน
้ เอง และ Antivirus เพือ
่ ความ
เชือ
่ มัน
่ วาเว็บไซตของทานจะไมตด
ิ Virus หรือขอมูลหายแนนอน
Email Server
Email server ของเราไดรับการทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถรองรับการใชงานจํานวนมาก มีความ
เสถียรภาพ สามารถใชงานรวมกับ program microsoft outlook ไดอยางดี ทั้งนี้ทางบริษัทยังไดมี
การจัดทํา webbase email ไวบริการทานดวย โดยทานสามารถเช็ค email ผานหนาเว็บไดเหมือน
email ชั้นนําอยาง hotmail หรือ yahoo
Zyplus Software
นอกจากบริการดาน Hosting แลวทางเรายังใช software ที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อใหลูกคาไดรับความ
สะดวก โดยระบบ Zyplus Services Scheduled จะชวยทํางานในการเตือนทานเมือ
่ Hosting ทาน
ใกลหมดอายุ ซึง่ จะทํางานอัตโนมัติ ไมตองหวงเรื่องพนักงานลืมแจงการหมดอายุกับทาน ทัง้ นี้ ระบบนี้จะ
รวมเขาใน control panel version ตอไป ซึ่งทานจะไดใชงานระบบนี้ในเร็วๆนี้

Zyplus Hosting Control Panel Features.

Hosting Control Panel ที่ดีที่สุดในเมืองไทย ครอบคลุมทุกการใชงานที่คุณตองการ
Zyplus Hosting Control Panel เขียนขึ้นโดยทีมงานคนไทยทั้งหมด ถือไดวา เปนระบบ Control
Panel ของไทยทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ ในปจจุบน
ั โดยตางจาก Control Panel ทีอ
่ น
่ื ๆซึง่ ซือ
้ จากบริษท
ั ตางประเทศ
ทําใหไมมก
ี ารพัฒนาตอ การ upgrade ตองรอทางบริษัทตางประเทศ upgradeเทานัน
้ โดยใน
version 1.0 ก็มีความสามารถมากกวา Control Panel ตางประเทศแลว ทัง้ นีท
่ างบริษท
ั ยังไดพัฒนา
Control Panel โดยใช Asp.net อีกดวย ซึ่งจะถูกออกใชงานในเร็วๆนี้ โดยใน Control Panel
version 1.0 มี ความสามารถดังนี้

Personal Profile
เพือ
่ ความสะดวกของลูกคา ทานสามารถดูรายละเอียดโฮสของทานไดตลอดเวลา ผานControl Panel
รวมทัง้ สามารถดูสถานะการทํางานของโฮสทานดวย ทัง้ ยังสามารถขอรายละเอียดโฮสไดทาง Email
ตลอดเวลา
แสดงวันเริม
่ สัญญาและวันหมดสัญญา รวมทั้งระยะเวลาในการใชบริการ
แสดงรายละเอียดเจาของโฮส ไวใชในการติดตอระหวางทานกับทางทีมงาน
ระบบขอรายละเอียดโฮสทัง้ หมดอัตโนมัติ โดยสงทาง Email ของทาน
แสดงขนาดพืน
้ ทีใ่ ชงาน และ ขนาดพืน
้ ทีท
่ ถ
่ี ก
ู ใชแลว โดยคํานวนเปน % ใหโดยละเอียด
แสดงสถานะของโฮสทาน ทัง้ เว็บและ FTP วาทํางานสมบูรณหรือไม
แสดง IP Address ของ Host และ Mail Server ของทาน เพือ
่ ความสะดวกในการกําหนดคาตางๆ

IIS Setting
ถือไดวา เปนระบบหลักของ Control Panel เลยทีเดียว IIS Setting จะชวยอํานวยความสะดวกแก
ทานเปรียบเสมือน ทานเปนเจาของ Server เองเลยทีเดียว โดยจะเพิ่มความสามารถยิ่งขึ้นใน version
ตอๆไป
Start / Stop เว็บ
Start / Stop FTP
กําหนด File ที่ใชเปนหนาเริ่มตน
กําหนดคา Session Timeout
กําหนด ip ทีส
่ ามารถเขาเว็บของทาน หรือ Block เฉพาะ ip ทีไ
่ มอนุญาตในการเขาเว็บ
กําหนด Folder Write Permission เพือ
่ ใหสามารถสราง File ใน Folder ทีต
่ อ
 งการ
Script Mapping ใชกําหนดนามสกุล File ทีต
่ อ
 งการ

Email Setting
ทางทีมงานไดเขียนระบบติดตอกับ Mail Server โดยตรง ทําใหลก
ู คาสะดวกในการใชงาน งายและไม
ยุง ยาก
สราง ลบ แกไข Email Account
เปลีย
่ น Email Password
เปลีย
่ น ขนาดพื้นที่ Emai Accountl
แสดงคาตางๆทีใ่ ชงานเกีย
่ วกับ Email อยางละเอียด

Database
ทานสามารถสราง DSN (Data Source Name) ไดดว ยตัวเอง โดยระบบของเราตางจากทีอ
่ น
่ื คือ
แสดง database และเลือกชนิด ใหอัตโนมัติ พรอมกันนี้ยังมีระบบกําหนด write permission ใหทาน
ดวย
สราง ลบ แกไข ODBC
แสดง File Database จากโฮส อัตโนมัติ
กําหนดชนิดของ Database ใหอัตโนมัติ
กําหนด Database Write Permission
ระบบจัดการฐานขอมูล Mysql Admin

Stats
แสดงสถิติผูเยี่ยมชมเว็บไซต อยางละเอียด ดูงาย ไมซบ
ั ซอน พรอมทั้งแสดงขอมูลในรูปแบบของ กราฟ
แสดงขอมูล เพือ
่ ความสะดวกของลูกคา

Subdomain
Subdomain ถือเปนสิง่ สําคัญในปจจุบน
ั นอกจากชวยใหทา นสะดวกในการเขาเว็บแลว ยังเพิ่มความนา
เชือ
่ ถือ แกเว็บทานดวย โดยการใชงานจะไมยงุ ยากอีกตอไป ทานสามารถทําเองผานหนา Control
panel ไดเลย
สราง ลบ แกไข Subdomain
สามารถกําหนดSubdomain ใหชี้ไปที่ Folder ตามทีท
่ า นตองการ
ใชงานไดทน
ั ที ไมตองแจงทีมงาน

Domain Pointer
ทานสามารถเพิม
่ domain pointer ไดดว ยตัวทานเอง นอกจากนัน
้ ทานยังสามารถเปลีย
่ นไดตามใจ
ชอบตลอดเวลา อีกดวย
สราง ลบ แกไข Subdomain
พรอมรายละเอียดการใชงาน และการกําหนดคาตางๆ
ใชงานไดทน
ั ที ไมตองแจงทีมงาน

Component
เพือ
่ อํานวยความสะดวกแกลก
ู คา ทางทีมงานนอกจากติดตัง้ components แลว ยังมี code ตัวอยางให
ทานดวย เพือ
่ ใหลก
ู คาไดใชความสามารถของ component ไดเต็มประสิทธภาพ

Free code
ทีมงานไดรวบรวม code ที่นาสนใจและมีประโยชนในการใชงานใหลูกคาได download ไปใชงาน เชน
code สงemail, code upload แบบไมใชcomponent โดยไดมีการเขียน code เพิม
่ เติมอีกดวย
เพือ
่ ประโยชนสงู สุดแกลก
ู คา
Free ไมมค
ี า ใชจา ยใดๆทัง้ สิน
้
พรอม Full Code ให Download ไปใชงานไดทน
ั ที

Software
ทางทีมงานไดรวบรวม Program ที่จําเปนตอการใชงานไวใหกับลูกคา โดยจะทําการ update ใหมๆอยู
เสมอ
แสดงรายละเอียดเกีย
่ วกับ program
พรอม Download ไปใชงานไดทน
ั ที

FAQ
ทางทีมงานไดรวบรวมขอสงสัยตางๆ เพื่อใหลูกคาที่ประสพปญหา สามารถทราบวิธท
ี างแกไขไดรวดเร็วที่
สุด

Contact Staff
เพือ
่ ความสะดวกในการติดตอทีมงาน ในสวน Contact Staff จะแสดง Email ในแตละฝาย และเบอร
โทรศัพททม
ี งาน

Zyplus Email Server Features.

Email Server รวดเร็ว เสถียรภาพ ใชงานงายและครอบคลุมทุกความตองการของทาน
ระบบ Email ทีม
่ ค
ี วามเสถียรภาพ สามารถใชงานรวมกับ program microsoft outlook ไดอยางดี
ทั้งนี้ทางบริษัทยังไดมีการจัดทํา webbase email ไวบริการทานดวย โดยทานสามารถเช็ค email
ผานหนาเว็บไดเหมือน email ชั้นนําอยาง hotmail หรือ yahoo โดยมีรายละเอียดดังนี้

Mail Server
ระบบ Mail Server ของเราแยกจาก Server Hosting โดยสิ้นเชิง โดยเปน Server ทํางานเฉพาะ
Mail เทานัน
้ ทานจึงมัน
่ ใจไดวา Mail Server จะสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และไมปด
 การใช
งานหรือลาชา เพราะการใชงานดานอืน
่

User Management
ทานสามารถสราง ลบ แกไข mail Account ไดผา นทาง Control Panel รวมทัง้ ยังสามารถเปลีย
่ น
Password และเปลีย
่ นขนาดพืน
้ ที่ email account ไดอก
ี ดวย ใชงานงาย ไมซบ
ั ซอน และรวดเร็ว หลัง
จากสราง User แลว สามารถ ใชงาน Email ไดทน
ั ที

Mail Antivirus
Mail Server ของเรามี ระบบ Antivirus ทานจึงมั่นใจไดวา Email ของทานจะไมตด
ิ Virus อยางแน
นอน โดยระบบ Antivirus มีการ update อยูต
 ลอดเวลาเพือ
่ ปองกัน Virus ชนิดใหมๆอยูเสมอ

Webbase Email
ทางบริษัทมีบริการ Webbase Email เพือ
่ ใหทา นสามารถเช็ค email ผานทาง Browser ไดตลอด
เวลาเชนเดียวกับ Hotmail หรือ Yahoo พรอมกันนี้ ยังสามารถเปลีย
่ น Password ตัง้ Forward
email ตัง้ Auto reply ไดดว ยตัวทานเอง ผาน Webbase Email และมีบริการ Address Book
และระบบ Auto Save ขณะเขียน Email ใหมใหอีกดวย

Unlimit user & Unlimit Account
ทานสามารถสราง Email Account ไดไมจาํ กัด โดยแตละ Account จะไดรบ
ั พืน
้ ที่ 10MB และ
สามารถเขาใชงาน Webbase email ไดไมจาํ กัดอีกดวย

Support Microsoft Office Outlook and Microsoft Outlook Express
ระบบ Mail Server ของเรา Support ทัง้ Microsoft Office Outlook และ Microsoft Outlook
Express 100%

ระบบความปลอดภัย
ความปลอดภัยของขอมูลทานถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเรา
ปจจุบน
ั ความปลอดภัยบนอินเตอรเน็ต ถือเปนสิง่ สําคัญ ทางทีมงานมีความมั่นใจ วาขอมูลของทานจะได
รับการรักษาไวอยางดี ทัง้ นีท
้ างทีมงานจะพัฒนา ระบบความปลอดภัยยิง่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ เพื่อใหระบบของเรา
เปนระบบทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ

Datacenter Service
Server วางอยูใน Datacenter มีการควบคุมสภาพแวดลอมและระบบโครงสรางพื้นฐานอันทันสมัย มี
การเชื่อมตอโดยตรงกับเครือขายหลักอินเทอรเน็ตความเร็วสูง มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24
ชั่วโมง อีกทัง้ ความพรอมของระบบสํารองเพือ
่ ปองกันความผิดพลาดขณะปฏิบต
ั งิ าน โดยระบบไฟฟา
สํารองและ Generator พรอมทํางานทันทีเมือ
่ ไฟฟาตกหรือดับ

Zyplus Firewall
ทางทีมงานไดพฒ
ั นาระบบ Firewall ขึ้นเพื่อใชในการรักษาความปลอดภัยของระบบ Server ของเรา
ทั้งนี้ทางทีมงานจะพัฒนาตอไปเรื่อยๆใหระบบมีความแข็งแกรงเพิ่มขึ้น

Update Software
Server เรามีการ Update Software และ Windows security ตลอดเวลาเพือ
่ ใหระบบมีความ
ปลอดภัยจากการโจมตีชอ
 งโหวตา งๆของระบบ Windows

Antivirus
Server ของเราไดติดตั้ง Program Antivirus ทุกเครือ
่ ง และทําการ update อยูต
 ลอดเวลา ทานมัน
่
ใจไดวา เว็บไซต หรือขอมูลของทาน จะไมตด
ิ Virus แนนอน ทั้งนี้ทานไมสามารถ Upload File ทีต
่ ด
ิ
Virus มาที่ Server ของเราได เพื่อปองกันไมให virus แพรกระจายไปติดขอมูลอื่นๆใน Server

User Permission
Server เราไดมีการแบง Permission สําหรับ user แตละเว็บ ซึ่งผูอื่นไมสามารถเขาถึงขอมูลหรือ
Download ขอมูลของทานผานชองทางอืน
่ ๆได

Future Features
ทีมงานยังไดพัฒนา เพิ่มความสามารถของระบบความปลอดภัยใหแกลูกคา โดย ใชงานผาน Control
Panel เชน ระบบ Block ipaddress เปนตน ทัง้ นีท
้ างทีมงานจะเพิม
่ ความปลอดภัยขึน
้ เรือ
่ ยๆในอนาคต
โดยความสามารถดานความปลอดภัยทีจ
่ ะเพิม
่ ขึน
้ ใน Control Panel version ถัดไปไดแก
Zyplus Auto Encrypt Services ชวย Encrypt code asp ของทานใหผูที่แอบเอา
code ทานไป ไมสามารถ อานออกวาเขียนยังไง รวมทั้งไมสามารถดัดแปลงหรือแกไข code ของทาน
ได
Lock Permission ระบบกําหนด user ทีส
่ ามารถเขาใชงานในแตละ Folder หรือ File โดยทานเปนผู
กําหนด

เสถียรภาพ และ ความเร็ว
ความเร็วถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเราไดรับความไววางใจมากที่สุด
ดวยความเร็วและความเสถียรภาพของระบบ ทําใหเราไดรับการยอมรับและไววางใจ ในปจจุบน
ั ความ
ตองการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงมีเพิ่มมากขึ้น ทางทีมงานจึงพยายามพัฒนาให Hosting ทํางานรวดเร็ว
ตามไปดวย เพื่อใหลูกคาเขาไชงานไดรวดเร็ว ทุกทีและทุกเวลา

Zyplus Load Balance & Web Compression
ถือเปนระบบทีท
่ าํ ใหเราล้าํ หนากวา Hosting เจาอืน
่ ๆ โดยพัฒนาจากทีมงานของเราทั้งหมด ซึง่ จะชวย
ให เว็บไซตของทานแสดงผลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึง่ ปจจุบน
ั เว็บทีแ
่ สดงผลไดเร็ว หมายถึงประสิทธิภาพ
ความนาเชือ
่ ถือและชวยประหยัดเวลาและคาใชจา ยในการใชงาน internet อีกดวย

Hardware
Server ของเราใช Hardware Pentium 4 Dual, Ram 2Gb, Harddisk SCSI ซึ่งทานมั่นใจได
วา code ทีท
่ า นเขียนจะไดรบ
ั การประมวลผลทีร่ วดเร็ว และแสดงผลไดเร็วทีส
่ ด
ุ

Server
Server เราทํางานเฉพาะทาง ในสวน Hosting Server ทํางานแยกจาก Email Server โดยสิ้นเชิง
เปน Server คนละตัว เพื่อใหระบบทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ โดยไมรบกวนระบบอื่นๆ นั้นทําให
Server ของเรามีความเสถียรและทํางานเต็มประสิทธิภาพมากกวาทีอ
่ น
่ื ๆ ทีใ่ ชงาน Hosting รวมกับ
Email ในเครื่อง Server เดียวกัน

High Speed Internet Backbone
Server มีการเชื่อมตอโดยตรงกับเครือขายหลักอินเทอรเนตความเร็วสูง เชือ
่ มัน
่ ไดวา เว็บทานจะแสดงผล
ไดรวดเร็วทัง้ ในประเทศและจากตางประเทศ

24/7 Server Monitoring
เราทําการเช็กระบบตลอดเวลา ถาระบบเกิดขัดของหรือเขาใชงานไมได ระบบจะแจงเตือนไปยังมือถือทีม
งาน โดยบอกรายละเอียดปญหาที่เกิด นัน
้ ทําใหเรารับทราบปญหาตลอดเวลา ทานจึงมั่นใจไดวา ทีมงาน
จะคอยดูแล Host ของทานใหทาํ งานตลอดเวลา ซึ่งในอนาคตระบบนี้จะถูกรวมเขาใน Control Panel
ของลูกคาดวย

ระบบ Backup

ระบบ Backup มีความสําคัญมาก เพื่อใหคุณอุนใจวาขอมูลจะอยูครบถวน
กลาวไดวา ปจจุบน
ั ไมมใี ครกลายืนยันวาระบบ Server ไมมช
ี อ
 งโหว100% แมแต Microsoft เอง
ฉะนั้นการสํารองขอมูล ถือเปนสิง่ สําคัญอยางมากในธุรกิจโฮสติง้ เพือ
่ กันความเสียหายทีอ
่ าจจะเกิดได
โดยไมคาดคิดหรือจากความผิดพลาดของผูด
 แ
ู ลเว็บไซต

Zyplus Data Backup
โปรแกรม สําหรับ Backup ขอมูลทีท
่ างทีมงานพัฒนาขึน
้ มาเอง ทําใหเหมาะสมกับการใชงานและ
สามารถพัฒนารวมกับระบบอื่นๆของทางเราได
ทานสามารถเรียกคืนขอมูลจาก Backup ไดโดยติดตอทางทีมงาน
ระบบจะทําการ Backup เปนรายสัปดาห

Future Features
ทีมงานกําลังพัฒนา Program Zyplus Data Backup ลงใน Control Panel version ถัดไป โดย
ทานสามารถใชงานไดดังนี้
ตัง้ เวลาในการ Backup ขอมูล ดวยตัวทานเอง
สามารถคืนขอมูลเดิมไดดว ยตัวทานเองผาน control panel
เลือก Backup เฉพาะ แฟม หรือ ไฟล ทีต
่ อ
 งการ

