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My Cisco คืออะไร 
 
My Cisco 
คือการใช้งานเวบ็แบบผสมผสานที�ให้คณุเข้าใช้แอพพลเิคชนัทางธุรกิจ

อนัหลากหลายของ Cisco® ได้ทนัที 
พร้อมมมุมองในการดขู้อมลูธุรกิจที�คณุใช้บอ่ยที�สดุ 
ซึ�งปรับได้ตามความต้องการ My Cisco 
ประกอบด้วยหน้าเพิ�มโมดลู, Workspace แบบเฉพาะบคุคล 
และเมนทีู�เข้าถึงได้จากทกุที�บน Cisco.com 
 

 
 
เหตุใดจงึควรใช้ My Cisco Workspace 
My Cisco มีเครื�องมือ, ข้อมลู, เอกสาร 
และข้อมลูผู้ติดต่อสว่นตวัทั �งหมดที�จําเป็นในการสนบัสนนุการเป็นคูค้่า

ของ Cisco และการขายที�ชดัเจนและใช้งานง่าย 
โดยเป็นแหลง่ข้อมลูที�มีความปลอดภยัสงูและสามารถปรับได้ตามต้อง 

การ ผู้ใช้จะได้รับสทิธิการเข้าใช้ข้อมลูที�เกี�ยวข้องซึ�งจําเป็นในการสนบั 

สนนุและช่วยปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ โดย 
My Cisco Workspace ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมลู 
เพื�อให้คณุสามารถมุง่ความสําคญักบัการพฒันาธุรกิจได้  
 
สําหรับคูค้่า My Cisco Workspace 
ช่วยให้คณุสามารถดําเนินการต่างๆ ดงันี �:  

• เพิ�มความสามารถในการทํางานผ่านมมุมองแดชบอร์ดธุรกิจ 
• ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบเฉพาะตวัและไมยุ่่งยาก 

ทําให้ Cisco มีความสําคญัและมีประโยชน์มากขึ �น  
• สามารถมุง่ความสําคญักบัข้อมลูทางธุรกิจที�ใช้บอ่ย  
• ลดจํานวนในการลงชื�อเข้าใช้แอพพลเิคชนัสว่นแบคเอนด์ซึ�งมี 

จํานวนมาก  
• ลดระยะเวลาก่อนการขาย   
• สามารถพิมพ์และเอ็กซ์พอร์ตรายงานสรุปได้ 
 
ใครมีสิทธิเข้าใช้ My Cisco Workspace  
My Cisco Workspace พร้อมให้บริการสาํหรับคูค้่า, ลกูค้า 
และผู้ เยี�ยมชมทั�วโลก การเข้าถึงจะขึ �นอยูก่บั ID ลอ็กอนิของผู้ใช้ 
และข้อมลูที�แสดงในโมดลูจะถกูจํากดัเพื�อให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมลูที� 

เกี�ยวข้องกบัตําแหน่งของพวกเขาในธุรกิจดงักลา่วเท่านั �น ในการเปิดใช้  
My Cisco ให้ไปที� www.cisco.com/go/mycisco   

 
My Cisco มีโมดูลอะไรบ้าง  
ข้อมลูที�นําเสนอในโมดลูของ My Cisco 
ได้จากโปรแกรมและเครื�องมือของ Cisco ที�คณุใช้บอ่ย 
ซึ�งอยูภ่ายใต้โมดลูนั �นๆ ผู้ใช้ My Ciscoสามารถมั�นใจได้ถึง 
ความสมบรูณ์และคณุค่าของข้อมลูที�นําเสนอ  
 
ปัจจบุนั เรามีโมดลูให้บริการทั �งหมดมากกวา่ 24 โมดลู 
ต่อไปนี �คือห้าโมดลูยอดนิยมที�มีประโยชน์ต่อคู่ค้า: 
 
• อุปกรณ์ที่เพิ่ม: ตดิตามอปุกรณ์ทั �งหมดของคณุได้ง่ายๆ 

ในที�เดียว เพื�อให้คณุสามารถเข้าใช้ข้อมลูสนบัสนนุของอปุกรณ์ 

ต่างๆ เช่น ที�ปรึกษาการรักษาความปลอดภยั, คําตอบและ 

รายละเอียด, ประกาศสําคญั, เอกสาร, ข้อผดิพลาดที�ทราบ 
และข้ออ้างอิงคําสั�ง 
 

• การรับรองและสาขาที่เช่ียวชาญ: แสดงคณุสมบตัิบริษัท, 
เทคโนโลยีที�ได้รับอนญุาต, เครื�องมือเปรียบเทียบการรับรอง 
และการแจ้งเตือน 

 
• Cisco Support Community (NetPro): 

ช่วยให้คณุสามารถลงทะเบียนเพื�อรับข่าวสารทนัเหตกุารณ์จาก 

การสนทนาเกี�ยวกบัข้อมลูสนบัสนนุลา่สดุ ใช้คณุสมบตั ิแก้ไข 
เพื�อปรับแต่งข่าวสารตามชมุชนและชมุชนย่อยด้วยตวัเลือกเพิ�ม 

เติม เช่น ข่าวประกาศ, บลอ็ก, หวัข้อสนทนา, การสํารวจ 
และสถิต ิ

 
• การฝึกอบรม: 

แสดงสถานะการลงทะเบียนเรียนเฉพาะด้านของผู้ใช้และมีลงิก์ไป

ยงัคําอธิบายหลกัสตูรใน Partner Education 
Connection (PEC)   

 
• คาํขอบริการล่าสุด: แสดงข้อมลูในคําขอบริการ Cisco 

Technical Assistance Center (TAC) 
สําหรับลกูค้าที�เป็นผู้ตดิต่อในสญัญาบริการของบริษัทของคูค้่า 

 
โมดลูใหม่ๆ  ได้รับการพฒันาอย่างตอ่เนื�องโดยทีม My Cisco 
ถ้าคณุมีคําแนะนําหรือข้อคดิเห็น 
โปรดใช้เครื�องมือการให้การตอบรับใน My Cisco ในหน้า เพิ�มโมดลู 
หรือ คลกิที�นี�   
 

 
 
ฉันจะปรับแต่ง Workspace ของฉันได้อย่างไร 

http://www.cisco.com/go/myciscofeedback�
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ปฏิบตัิตามสามขั �นตอนง่ายๆ เหลา่นี �เพื�อปรับแต่ง Workspace 
ของคณุ: 
1. ลอ็กอินเข้าสู ่My Cisco โดยใช้ ID ของ Cisco.com 

ที�ถกูต้อง 
2. เลือกโมดลูจากหน้า เพิ�มโมดลู และเพิ�มลงใน Workspace, 

เมน ูหรือทั �งสองอย่าง 
3. คลกิที� “ด ูWorkspace” ซึ�งคณุสามารถด ูWorkspace 

ที�ปรับแตง่แล้ว 
 
หมายเหต:ุ My Cisco จดัทําขึ �นเพื�อให้สามารถทํางานได้อย่างเตม็ 

ประสทิธิภาพกบั Internet Explorer 8 และ Firefox 3 
และใหมก่ว่า เพื�อการใช้งานที�ดีที�สดุ โปรดตรวจสอบเวอร์ชนัเบราว์เซอร์ 

ของคณุ และหากจําเป็น ให้อพัเดทเบราว์เซอร์เพื�อให้ใช้งานร่วมกนัได้ 
 
เลือกโมดูลตามตาํแหน่งได้อย่างไร 
เพื�อช่วยผู้ใช้ใหมใ่นการกําหนดโมดลูที�เป็นประโยชน์มากที�สดุตาม 

ตําแหน่งของผู้ใช้นั �น หน้า เพิ�มโมดลู จะแสดงการทํางานห้าประเภท 

พร้อมโมดลูที�แนะนําในแตล่ะประเภทดงันี �: 
 
• ผู้ดแูลระบบ/การปฏิบตัิการ 
• การจดัซื �อ/การจดัจ้าง 
• การขาย/การตลาด 
• ด้านเทคนิค/วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม 
• การจดัการบริษัท 
 
เรายงัรวมเอาตวักรองข้อมลู “แนะนํา” สําหรับคู่ค้าเท่านั �น 
รวมถึงรายการ “โมดลูของฉนั” เพื�อให้ผู้ ใช้สามารถเหน็โมดลู 

ที�เพิ�มลงใน Workspace แล้ว 
 
ปรับแต่งการวางรูปแบบ Workspace ของคุณ 
ในการเปลี�ยนการวางรูปแบบ Workspace ของคณุ 
เพียงวางเมาส์บนปุ่ ม “เปลี�ยนการวางรูปแบบ” และเลือกระหว่าง 1 
คอลมัน์ (100%) หรือ 2 คอลมัน์ (50%) 
 

การเลอืกของคณุจะถกูจดจําและปรากฏขึ �นทกุครั �งที�คณุลอ็กอินเข้าสู่ 
My Cisco โดยคณุสามารถเปลี�ยนการวางรูปแบบได้บอ่ยครั �ง 
เท่าที�คณุต้องการ 
 
ปรับแต่งการแสดงผลคอลัมน์ 
ลงิก์ตวัเลอืกจะให้ผู้ใช้ปรับแต่งวิธีการดขู้อมลู โดยผู้ใช้สามารถซ่อน 

คอลมัน์หรือจดัลาํดบัใหมไ่ด้ คณุสมบตันีิ �จะมีให้ใช้งานในโมดลู 

และแท็บต่อไปนี �: 
 
• การรับรองและสาขาที�เชี�ยวชาญ 
• ข้อตกลงและการเสนอราคา 
• สว่นลดและรีเบท 
• การลงทะเบียนโปรแกรม 
 

 
 
เมนู My Cisco 
เมน ูMy Cisco จะอยู่ที�แถบนาวเิกตด้านบนสดุของ Cisco.com 
และสามารถเข้าใช้ได้ผา่นการใช้งาน Cisco.com ของคณุเอง 
คณุยงัสามารถใช้เมนนีู �เพื�อลอ็กอนิเพื�อปรับแตง่ Workspace, 
เพิ�มโมดลูลงใน Workspace หรือเมน ูหรือไปยงั Workspace 
ของคณุได้โดยตรง โดยมีบริการเมนเูป็นภาษาองักฤษ, จีน และฝรั�งเศส 
(แคนาดา) และมีแผนการขยายไปสูภ่าษาอื�นเร็วๆ นี � 
 
 ภาษาที่ให้บริการ  
My Cisco ให้บริการทั �งหมด 17 ภาษา 
คณุสามารถเลือกภาษาของตวัเลอืกของคณุได้จากหน้า เพิ�มโมดลู หรือ 
Workspace   
 

แหล่งข้อมูลสาํหรับคู่ค้า My Cisco  
หน้าคูค่้า My Cisco:  
www.cisco.com/go/mycisco-partner 
 
แหลง่ข้อมลู/ความช่วยเหลือ/FAQ ของ My Cisco: 
www.cisco.com/web/help/mycisco.html 
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