Osdev

Migration

MOVE TO THE LOW-COST FULL-FEATURED OFFICE REPLACEMENT
OpenOffice.org = Cost-saving
Osdev + OpenOffice.org = Cost-saving without pain

บรการ Osdev OpenOffice.org Migration ชวยใหองค"กรท$กขนาดสามารถ
เปล./ยนซอฟต"แวร"ออฟฟ4ศท./ใชเป6นหล7กจาก Microsoft Office มาเป6น
OpenOffice.org ท./ประหย7ดกวาเพราะไมม.คาไลเซนส"
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ทกบรษทตองมไลเซนสให
ครบทกเครองทใช
ไลเซนส MS Office หมน
กว&าบาทแพงเกนไป ซ+อให
พนกงานทกคนไม&คม
เปลยนพนกงานส&วนใหญ&มา
ใช OpenOffice.org ดกว&า
ยงเร5วยงคมค&า ขจดป8ญหา
การต&อตาน ใชบรการ
Osdev OpenOffice.org
Migration

“

เราเลอกทราคากบประสทธภาพ
OpenOffice เปนทางเลอก ใช#งานได#
ค&าใช#จ&ายก)มเหต-ผล ไม&ใช&ฟรทเดยว แลก
มาด#วย Support และ Training ทเรา
มอง Open Source จรงๆ เรามอง
เรองของ Open Standard เราไม&อยาก
ให#องค=กรตกอย>&ภายใต#อทธพลของธ-รกจ
ใดๆ ก)แล#วแต& เพราะว&าเราไม&มทางเลอก
เวลาซอฟต=แวร=เปลยนเวอร=ชน
พสษฐ" องคะส$วรรณ"
ผCอDานวยการฝFายวางแผนเทคโนโลย.
สารสนเทศ, การไฟฟIาฝFายผลต

”

“

ส@าหรบภาคธ-รกจทมการแข&งขนส>ง
การเรยนร>#สงใหม&และปรบตวเพอเพม
ความสามารถในการแข&งขนย&อมถอเปน
เรองส@าคญ การใช#ทรพยากรไปในสงทไม&
จ@าเปนจCงเปนการลดทอนโอกาสประสบ
ความส@าเร)จของ องค=กร ด#วยวสยทศน=ท
ชดเจนด#านการบรหารจดการและการ
น#อมน@าปรชญาเศรษฐกจพอ เพยงอย&าง
ต&อเนอง ท@าให#เปนเรองง&ายส@าหรบผ>#
บรหารระดบส>งของ บรษท เอสแอนด=พ
ซนดเคท จ@ากด (มหาชน) ในการตดสน
ใจเลอกใช# OpenOffice.org และใน
วนนKการตดสนใจดงกล&าวได#รบการพส>จน=
แล#วว&าถ>กต#อง
ม.ล. ลJอศ7กดK จ7กรพ7นธ$"
Deputy Vice President - IT
Center, S&P Syndicate PCL

”

ท>าไมตองใชบรการ Osdev OpenOffice.org Migration

ไอท.จะไมม.ปYญหาในการเปล./ยนมาใช OpenOffice.org แตการจะเปล./ยนผC
ใชท7[งองค"กรต7[งแต 50 คนจนถ^งหล7กหมJ/นน7[นยากและเส./ยงตอความลมเหลว
เพราะซอฟต"แวร"ออฟฟ4ศเป6นส/งท./ท$กคนใชอยCเกJอบจะตลอดเวลา การ
เปล./ยนแปลงจ^งม.ผลกระทบในวงกวางก7บคนท7[งองค"กร ไมตางไปจากการเร/ม
นDาซอฟต"แวร" ERP เขามาใช หากปราศจากการจ7ดการการเปล./ยนแปลงอยาง
ละเอ.ยดออน ผCใชจDานวนมากกaจะตอตานการเปล./ยนแปลงจนไอท.หรJอแมแต
ผCบรหารกaตองยอมแพไปเอง
Osdev เป6นผCเช./ยวชาญการเปล./ยนแปลงองค"กรมาใช OpenOffice.org
ท./ม.ประสบการณ"ดานน.[อยางยาวนาน เคยทDางานใหก7บองค"กรหลายสบแหง
ต7[งแต SME ไปจนถ^ง SET50 การให Osdev จ7ดการการเปล./ยนแปลง
คร7ง[ น.[จ^งเป6นการประก7นความสDาเรaจอยางราบรJ/นและย7/งยJน

อปสรรคในการเปลยนมาใช OpenOffice.org

OpenOffice.org แมวาจะใกลเค.ยง MS Office มาก แตกaยง7 ม.
ความแตกตางอยCบางสวน ซ^/งความแตกตางน.[อาจสรางปYญหาใหก7บผCใช
บางคน แตแกไดงายๆ โดยการจ7ดอบรมใหก7บท$กคน
OpenOffice.org แมวาจะแลกเปล./ยนเอกสารก7บ MS Office ได
แตกaยง7 ไมสมบCรณ"แบบ แมขอมCลและสCตรจะคงอยCครบถวน แตรCปแบบ
และการจ7ดวางอาจแตกตางเลaกนอย การวางนโยบายท./เครงคร7ดในการ
แลกเปล.ย/ นเอกสารภายในและภายนอกองค"กรจะชวยขจ7ดปYญหาน.[ได
enterprise application ท./องค"กรซJ[อ (เชน SAP, Exchange)
หรJอจางพ7ฒนา หรJอพ7ฒนาเองภายใน หากแอปพลเคช7นน7[นพ7ฒนาโดยม.
สมม$ตฐานวาผCใชจะตองม. MS Office แอปพลเคช7นน7[นกaจะเป6น
อ$ปสรรคในการเปล./ยนแปลง เพราะบางฟkเจอร"จะไมทDางานเมJ/อไมม. MS
Office ชวงประเมนจ^งตองคนหาผCใชกล$มน.[ใหพบ และหากจDาเป6นกaตอง
คง MS Office ไวเพJ/องานน7[น

Change management
การจ7ดการการเปล./ยนแปลงท./ด.เป6นห7วใจหล7กท./จะทDาใหการเปล./ยนมาใช
OpenOffice.org ประสบความสDาเรaจ migration process ของ
Osdev ส7/งสมจากประสบการณ"กวา 5 ปk เพJ/อนDา “การเปล./ยนแปลง” คร7ง[
สDาค7ญของระบบไอท.เขาไปในองค"กรเพJอ/ ลดตนท$นในปYจจ$บ7นและอนาคต
เพราะ migration process ของเราจะวางแผนเป6นอยางด.วาจะ
เปล./ยนแปลงอะไรใครเมJ/อใด และออกแบบใหกจกรรมในท$กข7[นตอน (เชน
training) ใสใจในเรJ/อง change management เสมอ เพJอ/ ผลล7พธ"คJอ
ความสDาเรaจในการเปล./ยนแปลง ไมใชแคความสDาเรaจของกจกรรมน7[น

ท>าไมควรเปลยนไป OpenOffice.org

OpenOffice.org เป6นซอฟต"แวร"โอเพนซอร"ส
ซ^/งไมม.คาไลเซนส"และสามารถใชทดแทน MS
Office ไดด.ท./ส$ด ชวยใหองค"กรประหย7ดได
กวา 12,000 บาทตอเครJ/อง มากพอจะซJ[อพ.ซ.ได
อ.กเครJ/องหน^ง/ เลยท.เด.ยว

ท>าไมถCงเปDนไปได?
OpenOffice.org ม.ความสามารถ หนาตา
และการใชงานใกลเค.ยง MS Office
2003 มาก ย/งไปกวาน7น[ ผCใช
OpenOffice.org ย7งสามารถทDางานรวมก7น
และแลกเปล./ยนไฟล"ก7บผCใช MS Office ได
อ.กดวย

ใครควรสนใจ?

ผCบรหารไอท.ขององค"กรขนาดต7[งแต SME ไป
จนถ^ง corporate และเครJอบรษ7ทท./ม.
พน7กงานจDานวนมาก ซ^ง/ ตองการบรหารจ7ดการ
ไลเซนส"ของซอฟต"แวร"อยางถCกลขสทธKครบถวน
อยางประหย7ดท./ส$ด เพJอ/ ใชงบไอท.ท./ม.อยCอยางม.
ประสทธภาพ
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Migration process

Assessment

Deployment

Training

Support

Communication
Activity

Description

Benefit

สJอ/ สารก7บพน7กงานท7ง[ องค"กรตลอดเวลา เมJอ/ พน7กงานรCวาการเปล.ย/ นแปลงทDาใหองค"กรประหย7ดกaจะรวมมJอมาก
Communication วาเปล.ย/ นแปลงทDาไม จะทDาอะไร อยางไร ข^[น เมJอเขารCวาจะเกดอะไรเมJอ/ ใดกaจะเตร.ยมต7วไดท7น
เมJอ/ ใด

Assessment

ประเมนแอปพลเคช7นท7[งหมดและ
ไมใชท$กคนท./สามารถเปล.ย/ นได กระบวนการ assessment จะหาคน
พน7กงานแตละคนเพJอ/ หาคนท./ไมสามารถ ท./ไมสามารถเปล./ยนได เพราะหากถอน MS Office คนเหลาน7[นจะ
เลกใช MS Office ได
ทDางานไมไดซ^ง/ สรางความเส.ยหายและขาวราย

Deployment

ตดต7[ง OpenOffice.org ใหท$กคน
และถอน MS Office จากคนท./ไม
จDาเป6น รวบรวม template ท./ใชท7[ง
องค"กรและปร7บแตงออปช7นของ
OpenOffice.org ใหเหมาะสม

Training

User Support

การปร7บแตง OpenOffice.org installer ใหเหมาะก7บองค"กรทDาให
พน7กงานสะดวกสามารถใชโปรแกรมไดท7นท.ไมตองปร7บแตง และม.
template ท./ใชภายในองค"กรพรอมใชใน OpenOffice.org ท7นท.

สอนใหผCใชปร7บต7วมาใช
พน7กงานจะเขาใจวาทDาไมองค"กรจ^งเปล./ยนมาใช OpenOffice.org
OpenOffice.org โดยไรปYญหา และ และสามารถใชช.วตทDางานดวย OpenOffice.org รวมก7บผCใช MS
สามารถทDางานรวมก7บผCใช MS Office Office ได
อยCได
เจาหนาท./ support ท./ม.ประสบการณ"
หลายปkจะสามารถตอบปYญหาสวนใหญ
ผานทางโทรศ7พท"ไดอยางรวดเรaว

การตอตานจะเกดเมJอ/ ไมสามารถแกปYญหาใหก7บผCใชได ด7งน7[นเจาหนาท./
support จ^งเป6น change agent ท./ด.ในการแกปYญหาการใชงานและ
สรางประสบการณ"ท./ดใ. หก7บผCใช

เกยวกบ OpenOffice.org

OpenOffice.org (โอเพนออฟฟ4ศ) เป6นข$ดซอฟต"แวร"
สDาน7กงานของ Oracle Corporation ประกอบดวย
โปรแกรมด7งในตาราง เท.ยบก7บโปรแกรมท./คลายคล^งก7นใน
ช$ดของ MS Office

Application OpenOffice.org
Word processor
Writer
Spreadsheet
Calc
Presentation
Impress
Drawing
Draw
Database
Base

MS Office
Word
Excel
PowerPoint
Access

OpenOffice.org เป6นซอฟต"แวร"โอเพนซอร"ส ซ^/งหมายถ^ง
ม.ไลเซนส"เป6นแบบโอเพนซอร"ส จ^งสามารถตดต7[งหรJอกsอปปktแจกจายไดไมจDาก7ดโดยไมม.คาใชจาย จะม.คาใชจายเฉพาะ
คาบรการใหก7บเวนเดอร"เชน อบรม, support หรJอ migration โปรแกรม OpenOffice.org เร/มตนเวอร"ช7น 1.0
ในปk 2002 โดยผCพ7ฒนาหล7กนอกจาก Oracle แลวย7งม. Novel, Google, IBM, Intel, RedHat ซ^/งสวนใหญเป6น
บรษ7ทย7กษ"ใหญท./อยCฝYงz ตรงขามก7บไมโครซอฟท" และใชการพ7ฒนาซอฟต"แวร"โอเพนซอร"สเพJ/อลดอDานาจผCกขาดของ
ไมโครซอฟท"คCแขง

เกยวกบ Osdev

Osdev (โอเอสเดaบ) หรJอ บรษ7ท โอเพนซอร"สดเวลอปเมนต" จDาก7ด เป6นบรษ7ทท./ปร^กษาในการบรหารจ7ดการไลเซนส"
ของซอฟต"แวร"อยางประหย7ด โดยการใชประโยชน"จากซอฟต"แวร"โอเพนซอร"ส เชน OpenOffice.org เพJ/อลดตนท$น
ซอฟต"แวร"ขององค"กร เพJ/อใหองค"กรสามารถใชงบไอท.ท./ม.อยCอยางค$มคา ม.อสระในการต7ดสนใจนโยบายไอท. และเกaบ
ร7กษาขอมCลเอกสารท./สDาค7ญไดอยางย7ง/ ยJน
Osdev ใหบรการ migration ชวยเหลJอองค"กรในการเปล./ยนมาใชซอฟต"แวร"โอเพนซอร"สมาต7[งแตปk 2548 กอต7[งโดย
ผCจ7ดการโครงการโอเพนซอร"สของเนคเทค ผCพ7ฒนาโปรแกรมออฟฟ4ศทะเล Osdev เป6นผCเร/มตนพ7ฒนา Chantra ให
ก7บซปIา และใหบรการลCกคาท7/วประเทศ อาท สวทช., กฟผ., บมจ.การบนไทย, ธ.ไทยพาณชย", บมจ.ปCนซเมนต"ไทย,
เครJอเบทาโกร, เครJอเบญจจนดา, BTS เป6นตน

เปลยนมาใช OpenOffice.org คดถง Osdev
ตดตอ  02 269 9889
บรษ7ท โอเพนซอร"สดเวลอปเมนต" จDาก7ด
7/19 ถ.ส$รศ7กดK 3 ต.ศร.ราชา อ.ศร.ราชา ชลบ$ร. 20110
www.osdev.co.th info@osdev.co.th

MS Office ไม&ดตรงไหน?

MS Office เป6นช$ดซอฟต"แวร"สDาน7กงานท./
สมบCรณ"แบบ ตองใชการพ7ฒนาอ.กมากกวาท./
OpenOffice.org จะตามไดท7น แตการท./ MS
Office กลายเป6นซอฟต"แวร"ต7วเด.ยวท./ท$กคนใช
ทDาใหเกดการผCกขาด

อสระในการตดสนใจดานไอท
การผCกขาดตลาดซอฟต"แวร"สDาน7กงานทDาใหการ
ต7ดสนใจและการลงท$นดานไอท.ตองข^[นก7บไมโคร
ซอฟท"แทนท./จะเป6นผCบรหารขององค"กร ไมโคร
ซอฟท"สามารถกDาหนดใหองค"กรเลกใช MS
Office เวอร"ช7นไหนไดโดยการเลกรองร7บไฟล"
ของเวอร"ช7นน7[น ทDาใหท$กองค"กรตองอ7ปเกรดตาม
อ7นอาจรวมถ^งการอ7ปเกรด MS Windows และ
ฮาร"ดแวร"เพJ/อใหเพ.ยงพอท./โปรแกรมจะทDางานได

ความยงยนของขอมSล

ไฟล"ของ MS Office น7[นเองท./เป6นปYญหา เพราะ
ฟอร"แมตท./ป4ดทDาใหตองใช MS Office เทาน7[น
จ^งจะเป4ดไดถCกตอง ทDาใหผCใชไมสามารถยายไป
ซอฟต"แวร"อJ/นได นDาไปสCปYญหาความย7ง/ ยJนของ
ขอมCล (data continuity) เพราะไมโครซอฟท"
เองกaยกเลกการรองร7บฟอร"แมตเกาไปเรJ/อยๆ จ^ง
ไมสามารถประก7นไดเลยวาจะเป4ดไฟล" MS
Office เกาๆ ไดแมจะม. MS Office อยC
ทางออกกaคJอเปล./ยนไปใชฟอร"แมตเป4ดท./ใช
เทคโนโลย. XML เชน ODF ของ
OpenOffice.org และ OOXML ของไมโคร
ซอฟท"อยางไรกaตาม ย7งไมม.ซอฟต"แวร"ใดท./รองร7บ
OOXML แมแต MS Office 2010 ปYจจ$บ7นจ^ง
ม.เพ.ยง ODF ท./ประก7นความย7/งยJนของขอมCลได

ประหยดตนทนไอท
ตนท$นไลเซนส"ของแตละบรษ7ทไมเทาก7นแต
ประมาณคราวๆ ไดวาตนท$นของ MS
Windows อยCท./ประมาณ 5,000 บาท สวน MS
Office อยCท./อยางนอย 12,000 บาท จะเหaนวา
application ราคาแพงกวา OS มาก และถา
เปล./ยนมาใช OpenOffice.org บรษ7ทกaจะ
ประหย7ดไดถ^ง 12,000 บาท มากพอจะซJ[อ
desktop PC หรJอ laser printer ไดเครJ/อง
หน^/งท.เด.ยว ความประหย7ดน.[เพ/มตามจDานวนผCใช
ด7งน7[นสDาหร7บบรษ7ทเลaกท./ม.งบไอท.นอย ความ
ประหย7ดน.[จะม.คามาก และสDาหร7บบรษ7ทใหญท./ม.
ผCใชมาก ความประหย7ดน.[จะม.มCลคามากไดเป6น
รอยลานเลยท.เด.ยว จ^งไมแปลกท./บรษ7ทมหาชน
สถาบ7นการเงนธนาคารและเครJอบรษ7ทขนาดใหญ
ตางเร/มตนเปล.ย/ นมาใช OpenOffice.org และ
ซอฟต"แวร"โอเพนซอร"สอJ/น เพJ/อสรางความได
เปร.ยบในแงตนท$น

