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Company Profile

Osdev (โอเอสเด็บ) เป็นบริษับ) เป็นบริษัทที่ปรึกษาองนบริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่อการททป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่กษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่อการาองค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่เพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอ!อการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่อ*+าง
,ป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะสท.ภาพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ0$,ค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ+าอ*+าง12ก3ขสท.5 โด็บ) เป็นบริษั*การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ป็นบริษัทที่ปรึกษาอง$ ริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะโ*ช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์นจากเทค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภโนโ3*
โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนซอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ส แ3ะ Cloud SaaS เพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอ!อช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ว+ *ใ>$องค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สา,าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่1ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ไอทได็บ) เป็นบริษั$
อ*+างเต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้,ท โด็บ) เป็นบริษั*,ต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้$นท0นไอทต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้@ากว+าองค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ทวไป็นบริษัทที่ปรึกษาอง
Smart and Lean IT
บางองค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สา,าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่1ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ไอทอ*+าง12ก3ขสท.5ในต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้$นท0นทต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้@ากว+าค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภนอ!น เพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่าะ (1) ริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่2$จกโซ32ช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์นต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้$นท0นต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้@าค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภวา,สา,าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่1ส2ง แ3ะ (2) สา,าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่1น@า
โซ32ช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์นเ>3+านCน,าใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ได็บ) เป็นบริษั$ ในทางก3บกน องค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ส+วนใ>D+จะค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ0$นเค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ*เฉพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอาะซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ proprietary ท,แบริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่นด็บ) เป็นบริษัค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ0$น>2เท+านCน จงไ,+,ทางเ3!อก
อ!นนอกจากซ!Cอไ3เซนสจ@านวน,ากในริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่าค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาส2ง >ริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่!อไ,+กใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$อ*+าง3ะเ,ด็บ) เป็นบริษั3ขสท.5

What Can We Do for You
Osdev เป็นบริษัทที่ปรึกษาองนผู้เชี่ยวชา2$เช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์*วช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์าDอนด็บ) เป็นบริษับ>นงเก*วกบซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนซอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ0ณภาพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอสง2 ทองค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สา,าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่1น@า,าใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ทด็บ) เป็นบริษัแทนซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ทจ@าเป็นบริษัทที่ปรึกษาองนแต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้+,ริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่าค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภา
ส2งอ*+าง Microsoft Office, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint ฯ3ฯ ซงสา,าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่1ทด็บ) เป็นบริษัแทนด็บ) เป็นบริษั$ว*ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนซอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ส
อ*+าง OpenOffice.org, Zimbra แ3ะ Alfresco ไป็นบริษัทที่ปรึกษาองจน1งการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ Cloud SaaS อ*+าง Google Apps เน!องจากข$อได็บ) เป็นบริษั$เป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่*บของ
ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนซอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สทไ,+,ค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ+าไ3เซนส แ3ะ Cloud SaaS ท,ค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ+าใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$จ+า*ค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภงทต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้า,ป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่,าณการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$งาน การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่3งท0นเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอ!อเป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3*น,าใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$จงค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ0$,ค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ+า
ต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้Cงแต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้+เริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่,ต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้$นแ3ะต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้3อด็บ) เป็นบริษัไป็นบริษัทที่ปรึกษาอง
เริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่าเข$าใจค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภวา,กงว3ของฝ่ายบริหารถึงการต่อต้า_า*บริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่>าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่1งการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้+อต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้า$ นจากผู้เชี่ยวชาใ2$ ช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ ป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะสบการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ณกว+า>$าป็นบริษัทที่ปรึกษาอง`ในการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่น@าเทค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภโนโ3*โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนซอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สเข$าไป็นบริษัทที่ปรึกษาองในองค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่น@า,าส2+
ค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภวา,ช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์@านาDด็บ) เป็นบริษั$าน change management ส@า>ริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่บกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ณแบบนC เริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่าเข$าใจการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่เป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3*นแป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3งไอทท,ผู้เชี่ยวชา3กริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะทบกบค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภนทCงองค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ แ3ะได็บ) เป็นบริษั$น@า
ค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภวา,ส@าเริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่จ,าส2+32กค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ$าขนาด็บ) เป็นบริษัต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้Cงแต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้+>3กริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่$อ*พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนไป็นบริษัทที่ปรึกษาองจน1ง>3ก>,!น user ทป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3+อ*ใ>$การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่จด็บ) เป็นบริษัการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่เป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3*นแป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3งเป็นบริษัทที่ปรึกษาองน>น$าทของเริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่า แ3$ว,ค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภวา,
ส0ขกบต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้$นท0นไอททต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้@า3ง,าก1งสบเท+า

Background

Osdev เริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่,ต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้$นเ,!อป็นบริษัทที่ปรึกษาอง` 2005 โด็บ) เป็นบริษั*ผู้เชี่ยวชา2$กอ+ ต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้Cงแ3ะกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่,การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ผู้เชี่ยวชา2$จด็บ) เป็นบริษัการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ!อค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ0ณส,พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอน. ริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่!นริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่,* ซงเป็นบริษัทที่ปรึกษาองน>นงในผู้เชี่ยวชา2$บก0 เบกวงการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนซอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สของไท* ต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้งC แต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้+การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่
พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอฒนา Thai support ใ>$กบโค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่งการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ Mozilla (เจ$าของ Firefox แ3ะ Thunderbird) ในป็นบริษัทที่ปรึกษาอง` 1997 การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอฒนา Thai support ใ>$กบโค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่งการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่
OpenOffice.org ในป็นบริษัทที่ปรึกษาอง` 1999 จนออก,าเป็นบริษัทที่ปรึกษาองน OfficeTLE ของเนค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภเทค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ ซงเป็นบริษัทที่ปรึกษาองน>น+ว*งานทเขาท@างานในต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้@าแ>น+งผู้เชี่ยวชา2$จด็บ) เป็นบริษัการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่โค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่งการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนซอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ส,าจน1ง
ป็นบริษัทที่ปรึกษาอง` 2003 ก+อนทจะออก,าเป็นบริษัทที่ปรึกษาองนผู้เชี่ยวชา2$ป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะกอบการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ในโค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่งการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ส+งเสริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่,ผู้เชี่ยวชา2$ป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะกอบการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ Technopreneur ของเนค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภเทค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ ด็บ) เป็นบริษั$ว*ผู้เชี่ยวชา3งานช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์Cนแริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่กค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ!อพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอฒนาซด็บ) เป็นบริษัริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ว,
ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนซอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ0ณภาพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอสง2 ภา*ใต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้$แบริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่นด็บ) เป็นบริษั Chantra ของซป็นบริษัทที่ปรึกษาองkา
ในช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์+วงแริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ก Osdev วางต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้วเองในฐานะทป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่กษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่อการาในการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่น@าซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ในแผู้เชี่ยวชาน+ Chantra ไป็นบริษัทที่ปรึกษาองใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ในองค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ โด็บ) เป็นบริษั*,32กค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ$าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่า*แริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่กค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ!อบริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่อการทการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่บนไท*ซงใ>$เริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่า
แนะน@าซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนซอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สทค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่จะน@า,าใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ทด็บ) เป็นบริษัแทนซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่าค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาส2ง ริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ว,ทCงใ>$เริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่าอบริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่,แ3ะ support ใ>$พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนกงานสา,าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่1ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่เ>3+านCน
>3งจากนCนเริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่าได็บ) เป็นบริษั$ท@างานริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่+ว,กบอก>3า*องค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ เช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์+น .นาค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ไท*พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอาณช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์*, การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ไฟฟkาฝ่ายบริหารถึงการต่อต้าา_ *ผู้เชี่ยวชา3ต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้ แ3ะ การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่เค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ>ะแ>+งช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์าต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้ โด็บ) เป็นบริษั*,โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนออฟฟmศเป็นบริษัทที่ปรึกษาองน
ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่>3กทท0กองค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้$องการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$ ท@าใ>$ Osdev ได็บ) เป็นบริษั$สงส,ป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะสบการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ณต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้3อด็บ) เป็นบริษั>$าป็นบริษัทที่ปรึกษาอง` จนได็บ) เป็นบริษั$เป็นบริษัทที่ปรึกษาองน migration process ทช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์+ว*ใ>$ทก0 องค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สา,าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่1
เป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3*น,าใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนออฟฟmศได็บ) เป็นบริษั$อ*+างริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่าบริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่!น พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอส2จนค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภวา,ส@าเริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่จ,าแ3$วกบ>3า*บริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่อการท เช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์+น ทสโก$ไฟแนนเช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์*3กริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่0oป็นบริษัทที่ปรึกษาอง , เค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่!อเบDจจนด็บ) เป็นบริษัา แ3ะบทเอส

Customer Spotlight
.นาค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ไท*พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอาณช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์*, การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่บนไท*, ทสโก$ไฟแนนเช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์*3กริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่0oป็นบริษัทที่ปรึกษาอง, เค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่!อเบDจจนด็บ) เป็นบริษัา, เค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่!อเบทาโกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่,
บทเอส, การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ไฟฟkาฝ่ายบริหารถึงการต่อต้า_า*ผู้เชี่ยวชา3ต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้, การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่เค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ>ะแ>+งช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์าต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้, บ3. เอเซ*พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอ3ส, โซน เทค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภโนโ3*
(ป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะเทศไท*), พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่า, 3 ฮอนด็บ) เป็นบริษั$าค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ส กริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่0oป็นบริษัทที่ปรึกษาอง, 3ค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกCเฟ3,, เนค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภเทค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ, ซป็นบริษัทที่ปรึกษาองkา, สวทช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์.

Top 3 Reasons to Choose Osdev
1. เราเป็นผู้เช'นผ*+เชี่ยวชาญในซอฟต์-.ยวชี่ยวชาญในซอฟต์าญในซอฟต์แวร์ที่ให้บริการpC:\แ7 วร7ที่ให้บริการpC:\Users\sampha-.ให้บริการpC:\Users\samphan\AppDat+บร<การ
ซอฟต์แวแวร์ทั้งหมทั้งหมดเรางหมดเร์ทั้งหมาต์แวองใช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลงานเองภายในมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเนเวลาหลายป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/อนทั้งหมดเราจะเร์ทั้งหมมใหบร์ทั้งหม
!
!ก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหม โดยเฉพาะ'(าหร์ทั้งหมบ
OpenOffice.org/LibreOffice เร์ทั้งหมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเน89เช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลยวช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลาญทั้งหมดเรา';ดในป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเร์ทั้งหมะเทั้งหมดเราศ ทั้งหมดเรางในเร์ทั้งหม=อง migration, training,
support ไป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเจนEFงก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมเGาไป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเแก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/ไGซอร์ทั้งหม'โHดเวลาทั้งหมดเราม bug เร์ทั้งหมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเน89ร์ทั้งหมบ8!ดช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลอบโHร์ทั้งหมงก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมโอเพนออฟฟ!ศGอง
ไทั้งหมดเราย และมทั้งหมดเรามงานทั้งหมดเราได OpenOffice.org Specialist certification Hร์ทั้งหมบแลวEFง 2 Hน

2. เราเชี่ยวชาญในซอฟต์?.อมั่นในสิ่งทีA.นในสิ่งที่เราให้บริกา<.งที่ให้บริการpC:\Users\sampha-.เราให้บริการpC:\Users\samphan\AppDat+บร<การ
เร์ทั้งหมาใหบร์ทั้งหม!ก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมในก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมน(าซอฟต์แวแวร์ทั้งหมเหลานมาใช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลเพร์ทั้งหมาะเร์ทั้งหมาอยาก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/ใหH;ณใช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลมน เร์ทั้งหมาเช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหล=อมนวาโอเพนซอร์ทั้งหม'เป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเนว!M
ก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมพฒนาซอฟต์แวแวร์ทั้งหมทั้งหมดเราดทั้งหมดเรา';ด และ Cloud SaaS ป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเร์ทั้งหมะหยดก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/วาก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมมเซ!ร์ทั้งหมฟเวอร์ทั้งหมGองต์แววเอง เร์ทั้งหมาเช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลอวาทั้งหมดเรา
=
ง'อง
เป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเนทั้งหมดเรา!ศทั้งหมดเราางต์แวามMร์ทั้งหมร์ทั้งหมมช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลาต์แว!Gองอ;ต์แว'าหก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/ร์ทั้งหมร์ทั้งหมมไอทั้งหมดเรา และในทั้งหมดเรา';ดทั้งหมดเรา;ก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/องHก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/ร์ทั้งหมจะใช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลซอฟต์แวแวร์ทั้งหมโอเพนซอร์ทั้งหม' และ
Cloud SaaS เป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเนหลก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/

3. เราที่ให้บริการpC:\Users\samphaDาสิ่งที่เราให้บริกาDาเร'จมั่นในสิ่งทีาแล้วกับหลากหลายธุรก+วกAบห้บริการpC:\Users\samphan\AppDatล้วกับหลากหลายธุรกากห้บริการpC:\Users\samphan\AppDatล้วกับหลากหลายธุรกายธุรกิจ䃁`$100002010000008Hรก<จ
เร์ทั้งหมาป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเร์ทั้งหมะ'บHวาม'(าเร์ทั้งหมจในก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมน(าซอฟต์แวแวร์ทั้งหมเหลานเGาไป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเในองHก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/ร์ทั้งหมGนาดก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/ลางEFงใหญมาแลวมาก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/มาย
ล9ก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/HาGองเร์ทั้งหมา'วนใหญมQายไอทั้งหมดเราทั้งหมดเราแGงแร์ทั้งหมง แต์แวเGาใจดวาก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเลยนซอฟต์แวแวร์ทั้งหมทั้งหมดเราทั้งหมดเรา;ก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/Hนใช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลอยางออฟฟ!ศ
หร์ทั้งหม=ออเมลนนไมใช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลแHป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเร์ทั้งหมะเดนทั้งหมดเราางเทั้งหมดเราHน!H แต์แวเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเนHวามทั้งหมดเราาทั้งหมดเราายดาน change management Hร์ทั้งหมงใหญ ก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหม
ใช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลบร์ทั้งหม!Sทั้งหมดเราทั้งหมดเราป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเร์ทั้งหมก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/F Sาอยาง Osdev ทั้งหมดเรา(าใหH;ณมนใจวาก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเลยนแป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเลงHร์ทั้งหมงนจะต์แวอง'(าเร์ทั้งหมจ โดยมHวามเ'ยง
และHาใช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลจายทั้งหมดเราต์แว(าทั้งหมดเรา';ด ร์ทั้งหมวมEFง opportunity cost ทั้งหมดเราต์แว(าก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/วาเม=อQายไอทั้งหมดเราทั้งหมดเรา(าเองอยางมาก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/ ช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลวยใหQายไอทั้งหมดเรา
'ามาร์ทั้งหมEโฟก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/'ใน'!งทั้งหมดเราต์แววเองทั้งหมดเรา(าอย9 โดยมอบภาร์ทั้งหมะในก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมจดก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/าร์ทั้งหมHวามเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเลยนแป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเลงใหเร์ทั้งหมา

Expertise
• Change Management, Migration Assessment and Consulting, Classroom Training, Tech Support
• OpenOffice.org/LibreOffice, Alfresco, Zimbra, vtiger, Drupal, Ubuntu, PHP, Java, Virtualization
Services
Open Source Desktop
Application Migration

turnkey migration from Microsoft Office to OpenOffice – assessment,
consulting, change management, training, support

Zimbra implementation

integration with corporate infrastructure

Alfresco implementation integration, custom workflow, branding, content applicaton development,
document automation
Google Apps Migration

integration, data migration, subscription to Osdev yearly managed service

Innovation

Open Source Desktop Application Migration ProcessSM ท Osdev พื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอฒนาขCน เป็นบริษัทที่ปรึกษาองนกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะบวนการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่
อ*+างเป็นบริษัทที่ปรึกษาองนริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะบบในการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่เป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3*นซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่บนเค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่!องไค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ3เอนต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้ทCงองค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ไป็นบริษัทที่ปรึกษาองส2+ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้แวริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่โอเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอนซอริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่สทสา,าริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่1น@า,าใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$
ทด็บ) เป็นบริษัแทนได็บ) เป็นบริษั$ โด็บ) เป็นบริษั*,ขCนต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้อนในการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่น@าค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภวา,เป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3*นแป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3งเข$าไป็นบริษัทที่ปรึกษาองอ*+างเ>,าะส, ,การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะเ,นการิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$งานของผู้เชี่ยวชา2$ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์$อ*+าง
3ะเอ*ด็บ) เป็นบริษั เพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอ!อใ>$การิษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่เป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3*นแป็นบริษัทที่ปรึกษาอง3งเป็นบริษัทที่ปรึกษาองนไป็นบริษัทที่ปรึกษาองอ*+างริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่าบริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่!นแ3ะ*ง*!น แ3ะท@าใ>$องค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภกริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ป็นบริษัทที่ปรึกษาองริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่ะ>*ด็บ) เป็นบริษัค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภ+าไ3เซนสได็บ) เป็นบริษั$,ากทส0ด็บ) เป็นบริษั

http://www.facebook.com/osdev

http://twitter.com/osdev
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