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วนัพฤหัสบดทีี่  23  มิถุนายน   พ.ศ.2559 

 

เร่ือง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสมัมนา Boots Yours Business with Dell Precision Workstation 

           “เสริมแกร่งองค์กรธรุกิจดว้ยเวิร์กสเตชัน่ชัน้เลิศจากเดลล์ ” 

เรียน   ผู้จดัการฝ่ายไอที และผู้ดแูลระบบไอทีในองค์กร 

ต้องยอมรับวา่การแข่งกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมในปัจจบุนั ถกูกดดนัจากปัจจยัตา่งๆ มากมาย อีกทัง้ยงัต้องท างาน
แข่งกบัเวลา, ความถกูต้อง และสร้างประสทิธิภาพในงานให้ดีท่ีสดุ  ซึง่เป็นสิ่งท่ีท้าทายมากทีเดียวส าหรับผู้บริหารองค์กร  

Dell ตระหนกัถงึความส าคญัดงักลา่วจงึได้พฒันาโซลชูนัเคร่ืองเวิร์กสเตชนัรุ่นใหม ่ Dell Precision  Workstation 
ท่ีเข้ามาตอบโจทย์การด าเนินธุรกิจ,  ไมว่า่จะเป็นความรวดเร็ว,  เร่งประสทิธิภาพในการท างานท่ีสามารถรองรับกบังานใน
กลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ไมว่า่จะเป็น : 

- การพฒันาเวิร์กโฟลว์ท่ีช่วยให้โปรเจ็กต์ของคณุท างานได้เร็วขึน้ 
- การเรนเดอร์ภาพได้อย่างเรียลไทม์ และการตดัตอ่ด้วยเทคโนโลยีใหมจ่ากชิปรุ่นตา่งๆ อาทิ Nvidia Quardo เป็นต้น 
- ดีไซน์รูปแบบใหมท่ี่ได้รับรางวลัการันตีความสวยงามและมีประสิทธิภาพ 

โดยงานสมัมนา Boots Yours Business with Dell Precision Workstation เป็นงานฟรีสมัมนา จงึใคร่ขอเรียน
เชิญท่านผู้จดัการฝ่ายไอที และผู้ดแูลระบบไอทีในองค์กร เข้าร่วมงานสมัมนาดงักลา่วในวนัพธุท่ี  27  กรกฎาคม  2559   
เวลา  08.30  - 12.00 น.  ณ  สนามกอล์ฟ อมตะ สปริง คนัทรีคลบั ชลบรีุ  ห้อง EL Grande A-B   ชัน้  G                    
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
                                                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 

        
      
                                                                                                                      ฝ่ายประสานการจดังาน  

สอบถามข้อมูลที่ คณุพรนภา  บญุเค้า โทร. 02-001-9973   โทรสาร. 02-277-5117 Email: dell.event@etpnewsmail.com 

หมายเหตุ : 
1.  เป็นการสมัมนาฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

2.  ผู้จดังานได้จดัเตรียมเอกสารการบรรยาย, อาหารว่าง, อาหารกลางวนั และของท่ีระลกึส าหรับผู้ลงทะเบยีนทกุท่าน 
3.  รับผู้ เข้าร่วมสมัมนา 1- 2  ท่าน  /  บริษัทหรือหน่วยงาน 

ลงทะเบียนส ารองที่น่ังฟรี 
ทกุที่นัง่ได้รับของที่ระลกึพร้อมลุ้นรับ 

Lucky Draw ภายในงาน 

 

                 



                                                                                                                            

                                                                                

Page 2 of 3 

 

 
Boots Yours Business with Dell Precision Workstation  
“เสริมแกร่งองค์กรธุรกิจด้วยเวร์ิกสเตช่ันช้ันเลิศจากเดลล์ ” 
วันพุธที่  27 กรกฎาคม  2559  เวลา  08.30  - 12.00น. 

ณ  สนามกอล์ฟ อมตะ สปริง คันทรีคลับ ชลบุรี, ห้อง EL Grande A-B ชัน้  G 

ก าหนดการ 
 

 
   *** หมายเหต ุ: หวัข้อและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่  

คณุพรนภา  บญุเค้า โทร. 02-001-9973    โทรสาร. 02-277-5117   Email: dell.event@etpnewsmail.com 

ใบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา 

08.30 - 09.00  ลงทะเบียน | รับชากาแฟ 

09.00 - 09.40 

The increasing of Workstation world in the Next Era 
ภาพรวมของตลาดเวิร์กสเตชนัในยคุใหม ่ 
ตลอดจนแนวโน้มเทคโนโลยีขัน้สงูที่จะเกิดขึน้ 

9.40  - 10.20       

Dell Precision workstations can improve your creative process 
 พฒันาศกัยภาพด้านการผลติด้วยเทคโนโลยี Dell Precision workstations 

 - ความเร็วที่มากกวา่ และตอบสนองงานอยา่งทนัทว่งที 
 - ระบบการเรนเดอร์ภาพท่ียอดเยีย่ม 
 - เทคโนโลยีการแสดงผลจากระบบชิปเซต็รุ่นใหม ่

10.20 - 10.30     Tea Break | Showcase Booth 

10.30  - 11.10     
NVIDIA Quadro help you work faster than ever 
เทคโนโลยีการเร่งประสทิธิภาพจาก Nvidia Quadro ช่วยให้ประสทิธิภาพสงูกวา่ที่เคย 

11.10  - 11.50     
Get the Innovative world with the Intel Technologies 
เปิดประสบการณ์นวตักรรมแหง่อนาคตไปกบัอินเทล ! 

11.50 - 12.00     จบัรางวลัแก่ผู้ โชคดี   |  ปิดงานสมัมนา 

12.00 - 13.00      รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
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 ช่ือบริษัท/หน่วยงาน ……………..................................................................................................... 

ท่ีอยูส่ านกังาน …….……...................................................................................................................... 

เบอร์โทร (ส านกังาน) ....................................ตอ่..............  โทรสาร ...................................ตอ่................ 

ประเภทธุรกิจ ............................................................... website ......................................................... 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีในส านกังาน (ทกุแผนก)  ..............  คน  จ านวน Server ท่ีใช้ในหน่วยงาน ............. เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์, Notebook ในส านกังาน (ทกุแผนก) ........................... เคร่ือง 

 ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

1. ช่ือ ................................................................  นามสกลุ .................................................................. 

ต าแหนง่ ......................................................   Email ...................................................................... 

โทรศพัท์มือถือ                  

2. ช่ือ ................................................................  นามสกลุ .................................................................. 

ต าแหนง่ ......................................................   Email ...................................................................... 

โทรศพัท์มือถือ                  

กรุณาแฟกซ์กลับเพื่อส ารองที่น่ังได้ที่   :  โทรสาร 02-277 5117 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี 

คณุพรนภา  บญุเค้า โทร. 02-001-9973     โทรสาร. 02-277-5117   Email: dell.event@etpnewsmail.com 


