
จะเป็นอย่างไรหากท่านสามารถ:

• เพิ�มพูนรายการอสังหารมิทรพัย์�จจุบันของท่

านโดยเก็บกวาดพื �นที�สํานักงาน?

• ลดความแออัดเพื�อจดัโครงสร้างสถานที�ทํา

งานใหม่อย่างรวดเร็วเมื�อความต้องการของ

ท่านเปลี�ยนแปลง

ด้วยการจัดเก็บหรือรี ไซเคิลทรัพยสิ์นที� ไม่สํา

ําคัญ?

• จัดการบันทึกตา่ง ๆ

และข้อมูลให้ดขีึ �นเพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนด

ลดความเสี�ยง และรองรบัทีมงานที�ทํางานระยะไกล?

• กําจัดเอกสารกระดาษออกจากขั �นตอนการทํางานและเป

ลี�ยนสู่วถิีการทํางานทางดจิิทัลมากขึ �น?

• มั�นใจไดว้า่ข้อมูลลับและอุปกรณ์ไดร้บัการจัดการอย่างปลอ

ดภัยโดยใช้หลักการบรหิารและการทาํลายข้อมูลอย่างปลอด

ภัยตามข้อปฏิบัตทีิ�ดี

ั

ด้วยบรกิารนี� ท่านจะได ้:

> ลด รอยเท้าทางอสังหารมิทรพัย์เพื�อตดัคา่ใช้จ่ายหรอืรองรบัการลดขนาดธุรกิจ

> เปลี�ยนเป้าหมาย ให้แก่สํานักงานและห้องประชุมสู่ทางเลือกมูลคา่สูง เช่น
พื �นที�ทํางานเพิ�มเตมิสําหรบัพนักงาน

> เรยีกคืน พื �นที�จัดเก็บที�ล้นไปดว้ยสิ�งของไม่ ใช้งาน วสัดทุางการตลาด และเฟอรนิ์เจอรส่์วนเกิน

> ฟื�นคืน ตูเ้ก็บของและพื �นที�จัดเก็บที�อัดแน่นไปดว้ยทรพัย์สินไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ และสื�อตา่ง ๆ ที�ล้าสมัย

ทาํไมตอ้งเลือก IRON MOUNTAIN?

เจ้าหน้าที�มืออาชีพของเราล้วนเป็นผู้เชี�ยวชาญดา้นการบรหิารจัดการข้อมูลนอกเหนือจากการโยกย้าย/การจัดเก็

บสิ�งของทางกายภาพแล้วทางเรายังประเมินขั �นตอนการทาํงานและมอบข้อเสนอแนะที�ปฏิบัติไดจ้รงิในการปรบั

ปรงุบันทึกและการบรหิารข้อมูล ท่านจะมองเห็นบันทึกข้อมูลที�จัดเก็บในที�ตา่ง ๆ และในทุก ๆ แผนก 
นโยบายและกระบวนการที�ทางเราแนะนําจะช่วยท่านลดความเสี�ยงดา้นการปฏิบัตติามข้อกาํหนดไดเ้ป็นอย่างด ี

ทางเราจะเข้าถึงวิธีที�องค์กรของท่านใช้ ในการสร้างจดัเก็บและใช้ข้อมูลเพื�อช่วยใหท้่านบรรลุเป้า
หมายด้านการเปลี�ยนแปลงสู่การทํางานแบบดิจิทัล เราขอแนะนําเครื�องมือต่าง ๆ 
คือเครื�องมอืจดัการไฟล์ที�ยังใช้งาน สแกนเอกสาร การสร้างขั �นตอนทํางานอัตโนมัต ิ
และการจดัแฟ้มข้อมูลบนคลาวด์เพื�อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและรองรับพนักงานที�ทํางานระย
ะไกล ด้วยการเข้าถึงขอ้มูลได้ทุกที�ทกุเวลา 

สรุปคําอธิบายโซลูชั�น

ลดตน้ทุนดา้นอสังหารมิทรพัย์และทําประโยชน์สูงสุดจา
กสถานที�ทํางานของท่านโดย

IRON MOUNTAIN
CLEAN START 

®

กําลังย้ ายที�ตั�งหรอืปิ 

ดสํานักงาน?ต้ องการลดความแออัดเพื�อจดัระเบียบพื�นที�ของท่ าน?มแีผนลดจํานวนอสังหาริมทร 

พย์ เพื�อประหยัดค่ าใช้ จ่ าย? หรือต้ องรองรับจํานวนพนักงานที�ทาํงานจากระยะไกลให้ มากขึ�น? 

ไม่ ว่ าความท้ าทายของท่ านหรืออะไร โปรแกรม Clean Start® ของ Iron Mountain 

จะช่ วยท่ านเปลี�ยนแปลงสถานที�ทํางานเพื�อประสิทธิภาพสูงสุดของอสังหาริมทรัพย์ และเพื�อรองรับสถานที�ทํ

างานเสมือน

เราจะบรหิารขั �นตอนการเก็บกวาดและให้บรกิารเพื�อช่วยให้การกาํจัดสิ�งของที�ท่านไม่ตอ้งการเป็นไปอย่างปลอ

ดภัย ตลอดจนจัดเก็บสิ�งของที�ยังใช้งานไวชั้�วคราวและโดยถาวร

เริ�มต้ นอย่ างสะอาดมีระเบียบ 

ดวยโปรแกรม Clean Start® ของ Iron Mountain 
ทานจะได้ เก็บกวาดสถานที�ทํางานที�อัดแน่นไปด้ วยวสัดุมากมายที�ยึดครองพื�นที� ตั�งแต่  บันทึกกระดาษ 
ตูเ้ก็บของ เซิรฟ์เวอร ์เครื�องคอมพิวเตอร ์ทรพัย์สินไอทีและอีกสารพัดสิ�ง



เรื�องราวความสําเรจ็

บรษัิทผู้ ให้บรกิารทางการเงินรายใหญ่จําเป็นตอ้งลดพื �นที�ลงครึ�งหนึ�ง 

พวกเขาใช้ประโยชน์จาก Clean Start 

เพื�อลดพื �นที�สํานักงานในขณะเดยีวกันก็ลดการใช้กระดาษดว้ย

IRON MOUNTAIN ให้บรกิารโดย:

> การออกแบบกระบวนการทํางานใหม่สําหรบัการเก็บรวบรวมไฟล์ 

รวมถึงการสรา้งห้องบันทึกที� ใช้งานขนาดเล็กในสถานที� — มีเจ้าหน้าที�ของ 

ไอออน เมาน์เทน เป็นผู้ดแูลจัดเก็บและจัดการไฟล์ที� ใช้งานจากส่วนกลาง

> จัดทําแคตตาล็อก บันทกึ การจัดเก็บ และย้ายไปจัดเก็บที� ไอออน 

เมาน์เทน

> ทําลายกระดาษและอุปกรณ์ ไอทีที�ล้าสมัยอย่างปลอดภัย

> ช่วยส่งมอบสถานที�ทาํงานใหม่ ครึ�งหนึ�งของพื�นที�เดมิ

IRON MOUNTAIN CLEAN START SERVICE

รวบรวมและกําจัดทรพัย์สนิไอ
ทีและอิเล็กทรอนิกสที์�ล้าสมัย

ทําลายเอกสารเก่า
และกําจัดขยะทั�วไป 

ย้ายห้องแฟ้มข้อมูลอ
อกนอกสถานที�

หลีกเลี�ยงการชะงักงันแล
ะลดช่วงเวลาข้อมูลขัดข้อ

งด้วยบรกิาร Disaster 
Recovery

บรหิาร 
เก็บรกัษาและคุ้มครองปรมิา
ณข้อมูลที�เพิ�มขึ�นอย่างมหา

ศาลด้วย Iron Cloud 

ย้ายข้อมูลไปยังระบบใหม่

ย้ายบันทึกที�สาํคัญออ
กไปนอกสถานที�

เลือกเอกสารที�ท่านต้องการแ
ปลงเป็นภาพจากบันทึกทาง

กายภาพ

ดําเนินการสรา้งขั�นตอนการทํา 
งานแบบดิจิทัล

เอกสารภาพบนกระดาษสาํหรบั
การเข้าถึงที�รวดเรว็และระบบกา
รทํางานอัตโนมัติ

ย้ายห้องเก็บไฟล์ออกนอกสถาน
ที�

การจัดเก็บ 
การบรหิารและเรยีกดูข้อมูลจาก
สื�อสาํรองข้อมูลจากศูนย์ 
secure & office ของเรา

แปลงข้อมูลธุรกิจเป็นฟอรแ์มท
ที�ถูกต้องเพื�อการเก็บรกัษาอย่าง
ปลอดภัยและการเข้าถึงที�ง่ายดา
ย

ลดขนาดหรอืจัดจ้างห้องจดหม
ายนอก

1 |  Iนําระบบ Image On Demand มาใช 2 | ขั �นตอนที�ปลอดภัยและเป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม

โปรแกรม Clean Start ของ ไอออน เมาน์เทน ออกแบบมาเพื�อ

เปลี�ยนสถานที�ทาํงานของคณุดว้ยบรกิารตา่งๆ

หากคณุมีศนูย์ข้อมูลหรอืห้องเก็บเทปที�บรษัิทคณุสามารถย้ายมาที� ไอ

ออน เมาน์เทน เพื�อลดพื �นที� ไดเ้ช่นเดยีวกับการลดมลภาวะ

ก่อนและหลังการทํา CLEAN START

IRON MOUNTAIN CLEAN START®

บรกิารบรหิารโครงการ

การจัดเก็บอันปลอดภ
ัยนอกสถานที� 

การจัดเก็บสื�อ

การทาํลายข้อมูลอย่างปล
อดภัย

การกําจัดของเสียอิเล็กทรอนิ
กส์และทรพัย์สินไอทีอย่างปล
อดภัย

การแปลงเป็นดจิิทัล

การสรา้งขั �นตอน/นโยบาย
การทํางานอัตโนมัติ

การสํารองข้อมูลบนคลาวด์

การเรยีกคนืและโอนย้าย
ข้อมูล

การบรหิารข้อมูล

โปรแกรมของเราช่วย

สนับสนุนให้ท่านใช้ป

ระโยชน์อสังหารมิทรั

พย์ ไดอ้ย่างยืดหยุ่นด้

วยการปลดล็อกพื �นที�เ

ปี� ยมมูลคา่ที�ถูกยึดคร
องดว้ยห้องเก็บไฟล์

การจัดเก็บบันทึกและ
ทรพัย์สินอื�น ๆ

ก่อน หลัง



เกี�ยวกับ IRON MOUNTAIN

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) ก่อตั �งในปี 1951 และเป็นผู้นําระดบัโลกทางดา้นบรกิารจัดเก็บและบรหิารข้อมูล
ไดร้บัความไวว้างใจจากองคก์รกวา่ 225,000 แห่งทั�วโลก ถึงพรอ้มดว้ยเครอืข่ายอสังหารมิทรพัย์ที�มีพื �นที�รวมกวา่ 90 ล้านตารางฟุตในสถานให้บรกิาร 1,450

แห่งในกวา่ 50 ประเทศ Iron Mountain จัดเก็บและปกป้องทรพัย์สินหลายพันล้านรายการ ซึ�งรวมถึง  ข้อมูลสําคญัทางธุรกิจ
ข้อมูลที�มีความอ่อนไหวสูงและสิ�งประดษิฐ์ทางประวตัศิาสตร.์ Iron Mountain มอบบรกิารโซลูชั�นส์ที�รวมถึงการบรหิารข้อมูล การเปลี�ยนแปลงสู่ระบบดจิิทัล
การจัดเก็บอย่างปลอดภัย การทําลายอย่างปลอดภัย ศนูย์ข้อมูล บรกิารคลาวด ์การจัดเก็บงานศิลปะและโลจิสตกิส์ ช่วยลูกคา้ลดคา่ใช้จ่ายและความเสี�ยง
ปฏิบัตติามข้อกําหนด กอบกู้ความเสียหาย และสรา้งวถิีการทํางานแบบดจิิทัล ดขู้อมูลเพิ�มเตมิไดท้ี� www.ironmountain.com.th 

©2021 Iron Mountain Incorporated ขอสงวนสิทธิ�ทั �งหมด โดยชื�อบรษัิท Iron Mountain
และการออกแบบสัญลักษณ์เทือกเขาล้วนเป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบียนของ Iron Mountain ในสหรฐัและประเทศอื�น 
เครื�องหมายการคา้อื�นและเครื�องหมายการคา้จดทะเบียนทั �งหมดถือเป็นทรพัย์สินของเจ้าของผลิตภัณฑ์และบรกิารยี�ห้อนั�น ๆ 
USRM-SB-032621A

IN THE U.S., CALL 1-800-934-3453  |  IN CANADA, CALL 1-800-327-8345

ประโยชนห์ลัก ๆ ของบรกิาร CLEAN START

บริการ Clean Start ของเราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ไม่ว่าคุณต้องการเพิ�มประสิทธิภาพพื�นที� ใน�จจุบันของคุณ 

หรือการยา้ยที�มีความซับซ้อน การควบรวมกิจการ หรือการปิดกิจการ 

เราจะทํางานร่วมกับคุณเพื�อทําความเข้าใจความต้องการทางธุรกจิและข้อกําหนดของโครงการเพื�อสร้างโปรแกรม Clean 

Start ที�ออกแบบได้เอง

สิ�งที�คณุไดร้บั

> ความสามารถ ในการยกระดบัโครงการเปลี�ยนแปลงสถานที�ทํางานโดยเริ�มตน้จากพื �นที�ที�สะอาด

> ความมั�นใจ ในความสามารถในการปรบัเปลี�ยนไดร้วดเรว็ทันเวลาตามการเปลี�ยนแปลงขององคก์ร

> ความสามารถในการมองเห็น ข้อปฏิบัติ ในการบรหิารจัดการข้อมูลในองคก์ร

เพื�อเพิ�มการปฏิบัตติามข้อกําหนดและลดความเสี�ยง

> ศักยภาพ ในการรองรบัทีมงานที�ทํางานระยะไกลดว้ยขั �นตอนธุรกิจที�ออกแบบขึ �นใหม่และบันทึกดจิิทัล

> การเข้าถึง ทรพัยากรภายในเพื�อให้ โครงการเสรจ็สมบูรณ์ตั �งแตต่น้จนจบ

> ความสบายใจ เมื�อบันทึกข้อมูล อุปกรณ์และทรพัย์สินไดร้บัการจัดการอย่างปลอดภัย

เป็นไปตามข้อปฏิบัตทิี�ดดีา้นการบรหิารข้อมูล

CLEAN START ทํางานอย่างไร

ท่านจะไดร้บัข้อสรปุการปรบัปรงุที�เสน

อแนะเพื�อทบทวนและหารอืกันเป็นกา

รภายใน

โดยการรว่มมือกัน 

เราจะสามารถสรา้งแผนเก็บกวาด

พื �นที�เพื�อเปลี�ยนแปลงองคก์รของ

ท่าน

ดาํเนินการประเมินองคก์รของท่านแล

ะลงมือสํารวจพื �นที�เพื�อการปรบัปรงุ

*สามารถเลือกการสํารวจแบบเสมือนได้
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