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1.  My Cisco คืออะไร 
My Cisco ให�ท�านสามารถดูข�อมูลท่ีใช�บ�อยบน Cisco.com ได�ทุกท่ีทุกเวลา 
โดยท�านยังสามารถปรับแต�งมุมมองการทํางานแบบเฉพาะของท�านได�อีกด�วย 
  
2.  ฉันสามารถเข�าใช� My Cisco ได�อย�างไร   
การเข�าใช� My Cisco สามารถทําได�สองวิธี ได�แก� 
 

• แท็บ My Cisco ท่ีด�านบนขวาของหน�า Cisco.com 
โดยแท็บน้ีให�ท�านสามารถเข�าใช�งานเมนูรายการต�างๆ ใน My Cisco 
ได�อย�างรวดเร็ว  (หมายเหตุ: แท็บ My Cisco ไม�มีในไซต� 
หรือโฮมเพจท่ีอยู�นอกประเทศสหรัฐอเมริกา) 

• My Cisco Workspace 
เป�นมุมมองการทํางานท่ีให�ท�านสามารถดูโปรแกรมและตรวจทานข�อมูลได�อย�างละเ
อียด   
ท�านสามารถไปยัง My Cisco Workspace โดยผ�านทางลิงค�ใน My Cisco 
หรือทําการบุ�คมาร�คลิงค�:  www.cisco.com/cisco/psn/web/workspace  

 
3. แท็บ My Cisco คืออะไร 

แท็บ My Cisco ให�ท�านสามารถเข�าใช�งานเมนูรายการต�างๆ ใน My Cisco ผ�าน 
Cisco.com ได�อย�างรวดเร็ว ซ่ึงจะอยู�ท่ีส�วนบนขวาใน Cisco.com 
แต�ขณะน้ีจะยังไม�มีในไซต�ของ Cisco บางประเทศท่ีอยู�นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
4. My Cisco Workspace คืออะไร 

My Cisco Workspace เป�นมุมมองการทํางานสําหรับข�อมูลของท�านแบบละเอียด 
ซ่ึงประกอบไปด�วยโมดูลและความสามารถพิเศษต�างๆ ของ My Cisco 
โดยท�านยังสามารถปรับแต�งมุมมองการทํางานให�ตรงกับความต�องการของท�านได�   

 
โดยคลิกท่ีลิงค�ต�างๆ ท่ีอยู�บนหน�าเว็บไซต� Cisco.com ซ่ึงรวมไปถึงในหน�า:  
ศูนย�กลางคู�ค�า 
การสนับสนุน (เร็วๆ น้ี) 
การส่ังซ้ือ (เร็วๆ น้ี) 
 
ลิงค�โดยตรงคือ  www.cisco.com/cisco/psn/web/workspace  
 

5. แคตตาล็อค My Cisco คืออะไร 
แคตตาล็อค My Cisco เป�นการรวบรวมเอาโมดูลต�างๆ 
ท่ีท�านสามารถเพ่ิมหรือสร�างมุมมอง My Cisco ใหม�ในแบบของท�านเอง 
 

6. โมดูลคืออะไร  
My Cisco นําเสนอข�อมูลผ�านโมดูลหลายๆ โมดูลท่ีรวบรวมเอาไว� ซ่ึงจะเป�นกล�องเล็กๆ 
ท่ีสามารถนําไปวางตามส�วนต�างๆ ใน แท็บ My Cisco หรือ My Cisco Workspace 
โดยจะมีข�อมูลหลากหลาย เร่ิมต้ังแต�เน้ือหาบนเว็บไซต�ไปจนถึงข�อมูลจากฐานข�อมูล  

 

http://www.cisco.com/cisco/psn/web/workspace
http://www.cisco.com/cisco/psn/web/workspace
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ป�จจุบัน My Cisco มีการนําเสนอโมดูลอยู�สองวิธี ได�แก� My Cisco Workspace และ 
แท็บ My Cisco โดย My Cisco Workspace จะให�มุมมองข�อมูลโมดูลอย�างละเอียด 
ส�วนแท็บ My Cisco จะแสดงเมนูรายการของโมดูลอย�างย�อ 
เพ่ือการดูข�อมูลอย�างรวดเร็ว 

 
 
7. ทําไม My Cisco Workspace จึงว�างเปล�า เม่ือล็อกอินเข�าสู� My Cisco Workspace 

เป�นคร้ังแรก 
คร้ังแรกท่ีท�านใช� My Cisco Workspace ระบบจะนําท�านไปยังหน�า "แคตตาล็อค" 
เพ่ือให�เลือกเพ่ิมโมดูล   
 
ในการล็อกอินคร้ังท่ีสอง ระบบจะนําท�านไปท่ี  My Cisco Workspace โดยตรง 
โดยมีโมดูลต�างๆ ท่ีเลือกแสดงอยู� 

 
8. การเข�าใช� My Cisco จะต�องทําการล็อกอินหลายคร้ังหรือไม� 

หรือสามารถเข�าใช�ได�โดยล็อกอินเพียงคร้ังเดียว  
My Cisco ให�ท�านเข�าใช�โมดูลและแอพพลิเคชันในโมดูลต�างๆ 
ได�ด�วยการล็อกอินเพียงคร้ังเดียว 

 
9. หากไม�มีข�อมูลในโมดูล ควรทําอย�างไร 

ท�านอาจไม�สามารถมองเห็นข�อมูลในโมดูลได�เน่ืองจาก  

• ไม�มีข�อมูลท่ีจะแสดง 
โดยท�านสามารถตรวจสอบข�อมูลน้ีได�ด�วยการคลิกท่ีลิงค�ของแอพพลิเคชันท่ีมุมบนขวา
ของโมดูลน้ันๆ          หมายเหตุ: 
โมดูลส�วนลดและรีเบทจะแสดงข�อมูลส�วนลดและรีเบทในป�จจุบัน 
และข�อมูลก�อนหน�าหน่ึงช�วงเท�าน้ัน  

• บริการแอพพลิเคชันของ Cisco ไม�พร�อมใช�งาน ท�านจําเป�นต�องลองใหม�ภายหลัง 

• ผู�ใช�ต�องลงทะเบียนเป�นสมาชิกจึงจะใช�แอพพลิเคชันของโมดูลน้ีได�  
ในการลงทะเบียนเป�นสมาชิกแอพพลิเคชัน ให�คลิกลิงค�ท่ีปรากฏบนข�อความ 

• Java Script ไม�ได�รับการเป�ดใช�งานในเบราว�เซอร� 
โปรดตรวจสอบให�แน�ใจว�าเป�ดใช�งาน Java Script อยู� แล�วลองอีกคร้ัง  

 
10. เหตุใดจึงไม�สามารถดูโมดูลทุกโมดูลได�  

ในแคตตาล็อค My Cisco ท�านจะสามารถมองเห็นเฉพาะโมดูลท่ีมีสิทธิดูเท�าน้ัน   
 

ด�านล�างน้ีเป�นตัวอย�างวิธีการท่ี Cisco ใช�กําหนดระดับสิทธิของท�าน 
• คู�ค�า ลูกค�า และผู�ใช�ท่ีได�ลงทะเบียนจะเห็นโมดูลในแคตตาล็อคแตกต�างกัน 
• ผู�ใช�ท่ีมีสิทธิเข�าใช� 

หรือมีการลงทะเบียนเป�นสมาชิกกับบริการหรือแอพพลิเคชันท่ีมีในโมดูลจะสามาร
ถดูโมดูลเหล�าน้ี                  ในแคตตาล็อคได� 
 

หากท�านสนใจท่ีจะดูโมดูลท่ีเคยได�ยิน แต�ไม�แสดงในแคตตาล็อค 
โปรดติดต�อฝ�ายบริการสนับสนุนด�านเทคนิค   
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11. โมดูลจะแสดงเป�นลําดับอย�างไร  

ในแคตตาล็อค My Cisco โมดูลจะแสดงโดยเรียงช่ือตามลําดับอักษร 
(ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท�าน้ัน) ส�วนในแท็บ My Cisco และ My Cisco Workspace 
ท�านสามารถลากและวางโมดูลตามความพอใจของท�าน 

 
12. ฉันสามารถเปล่ียนข�อมูลท่ีเห็นในโมดูล My Cisco ได�อย�างไร  

ข�อมูลท่ีแสดงในโมดูล My Cisco ได�รับมาจากแอพพลิเคชันของ Cisco 
ท่ีอยู�ภายใต�โมดูลน้ันๆ ท�านสามารถอัพเดทข�อมูล 
โดยคลิกท่ีข�อมูลในโมดูลหรือไปท่ีแอพพลิเคชันน้ันๆ  
ลิงค�ไปยังแอพพลิเคชันส�วนใหญ�จะอยู�ท่ีด�านบนขวาของโมดูล   

 
13. เม่ือเปล่ียนช่ือโมดูลในแท็บ My Cisco เหตุใดช่ือท่ีปรากฏในหน�าโมดูล หรือ My Cisco 

Workspace จึงไม�เปล่ียนไปตามน้ัน   
ฟ�งก�ชันการเปล่ียนช่ือโมดูลมีจะแสดงในแท็บ My Cisco เท�าน้ัน 
หน�าแคตตาล็อคและโมดูลบน My Cisco Workspace จะแสดงเฉพาะช่ือเดิม 

 
14. My Cisco มีก่ีภาษา 

ป�จจุบัน My Cisco Workspace มีบริการท้ังหมด 16 ภาษา   
ส�วนแท็บ My Cisco 
ขณะน้ีมีให�ใช�เฉพาะเว็บไซต�ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนบางประเทศ 

 
15.  จะมีโมดูลใหม�ๆ เพ่ิมเติมใน My Cisco หรือไม�  

Cisco มีแผนในการพัฒนาโมดูลต�างๆ อย�างต�อเน่ืองโดยทีมงาน My Cisco 
ซ่ึงจะพร�อมให�ใช�งานได�ในเวอร�ชันต�อไป โดยจะมีการประกาศท่ีส�วนบนของแคตตาล็อค   
 
หากท�านมีข�อเสนอแนะเก่ียวกับโมดูลใหม�ๆ โปรด สงขอเสนอแนะถึงเราท่ีน่ี  
 

16. มีการอัพเดทข�อมูลจากแอพพลิเคชันบ�อยแค�ไหน  
ทุกคร้ังท่ีท�านโหลด My Cisco 
ข�อมูลในแต�ละโมดูลจะมีการอัพเดทจากแอพพลิเคชันทันทีแบบเรียลไทม� 

 
17. สามารถปรับแต�งมุมมองการทํางานของ My Cisco Workspace ได�หรือไม�  

ท�านสามารถเพ่ิมและลบโมดูล หรือแม�แต�จัดเรียงโมดูลในแบบท่ีท�านต�องการ 
โดยการลากและวาง  เม่ือต�องการลบโมดูล ให�คลิกท่ีเคร่ืองหมาย "X" 
ด�านบนขวาของแต�ละโมดูล 

 
18. สามารถเพ่ิมหรือลบโมดูลได�อย�างไร 

จากแคตตาล็อค My Cisco ท�านสามารถเพ่ิมโมดูลโดยการคลิกท่ีปุ�ม "เพ่ิมใน" 
ท�านสามารถเลือกท่ีจะเพ่ิมโมดูลใน My Cisco Workspace หรือ แท็บ My Cisco 
ท่ีใดท่ีหน่ึง หรือท้ังสองท่ีก็ได� หากใมดูลน้ันๆ สามารถใช�ได�ท้ังสองท่ี 
ภายหลังจากท่ีเพ่ิมโมดูล ข�อความยืนยันจะปรากฏข้ึน 
ท�านสามารถลบโมดูลได�เสมอโดยการคลิกท่ีเคร่ืองหมาย "X" 
ด�านบนขวาของโมดูลบนแท็บ My Cisco หรือ My Cisco Workspace 

 
 

http://tools.cisco.com/cdc/feedbk/public/FeedbackAction.cdcfdb
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19. สามารถใช� My Cisco ในเบราว�เซอร�ใดได�บ�าง  

เพ่ือประสบการณ�การเย่ียมชมเว็บไซต� Cisco.com ท่ีดีท่ีสุด 
เราขอแนะนําเบราว�เซอร�ดังต�อไปน้ี  

  
*    IE 6.0 และ 7.0   
*    Firefox 1.5 หรือสูงกว�า 
  

Cisco 
ได�พยายามอย�างสุดความสามารถเพ่ือให�การสนับสนุนเท�าท่ีจะเป�นไปได�สําหรับเบราว�เ
ซอร�อ่ืนๆ ท่ีไม�ได�อยู�ในรายการข�างต�น 

 
20. สามารถให�คําแนะนําหรือข�อคิดเห็นได�อย�างไร  

ท�านสามารถแนะนําให� Cisco 
ทราบถึงวิธีการการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให�ท�านดําเนินธุรกิจกับ Cisco 
ได�สะดวกข้ึน โดยแนะนําข�อคิดเห็นผ�านลิงค� "ข�อเสนอแนะ" ท่ีด�านล�างของ Cisco.com 
หรือโดยการคลิกท่ีน่ี http://tools.cisco.com/cdc/feedbk/public/FeedbackAction.cdcfdb  
  

21. เม่ือคลิก “เอ็กซ�พอร�ท” เหตุใดจึงมีข�อความแสดงข�อผิดพลาดปรากฏข้ึนเม่ือใช� 
Firefox 

ผู�ใช� Firefox ต�องเลือกโปรแกรม Excel ในการดูรายงาน เม่ือคลิกปุ�ม "เอ็กซ�พอร�ท" 
เป�นคร้ังแรก หลังจากน้ันระบบจะทําการเรียกใช�โปรแกรม Excel โดยอัตโนมัติ 
และรายงานจะแสดงข้ึนภายหลัง 

 
FAQ สําหรบัคู�ค�า 
 
1. สามารถเลือกคู�ค�าอ่ืนได�อย�างไร 
พนักงานของคู�ค�าจะเห็นเฉพาะข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทของตนเท�าน้ัน 
ดังน้ันพวกเขาจึงไม�สามารถเลือกคู�ค�าอ่ืนได� 
ผู�ดูแลระบบคู�ค�าเท�าน้ันท่ีสามารถเลือกกรองรายช่ือคู�ค�าอ่ืน และเลือกให�แสดงข�อมูลคู�ค�าน้ันๆ 
บนโมดูลท่ียึดตามข�อมูลบริษัท ส�วนโมดูลท่ียึดข�อมูลส�วนตัวแยกตาม CCO ID 
ผู�ดูแลระบบคู�ค�าจะไม�สามารถเลือกกรองรายช่ือคู�ค�าได� โดยระบบจะแสดงข�อมูลท้ังหมดตาม 
CCO ID น้ันๆ  
 
2.  ฉันเป�นผู�ดูแลระบบคู�ค�า แต�ไม�สามารถดูบริษัทคู�ค�าท้ังหมดท่ีดูแลอยู�ได�ในรายการตัวเลือก 
ฉันควรทําอย�างไร 
ID ผู�ใช�ของท�านต�องมีการเช่ือมโยงกับบริษัทคู�ค�าในฐานะผู�ดูแลระบบคู�ค�าในเคร่ืองมือ 
Partner Self Service (PSS)  
รายการตัวเลือกจะอ�างอิงจากข�อมูลการเช่ือมต�อระหว�างผู�ดูแลระบบคู�ค�าและบริษัทคู�ค�าบนเ
คร่ืองมือ PSS   

 
3.  ฉันเป�นผู�ดูแลระบบคู�ค�า เม่ือเลือกบริษัทคู�ค�าอ่ืนจากรายการตัวเลือก ควรทําอย�างไร 
หากมีข�อมูลในบางโมดูลท่ีไม�เปล่ียนแปลง 

http://tools.cisco.com/cdc/feedbk/public/FeedbackAction.cdcfdb
http://www.cisco.com/go/pss
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บางโมดูลจะแสดงข�อมูลโดยยึดตามบริษัทคู�ค�า 
ส�วนบางโมดูลจะแสดงข�อมูลโดยยึดตามผู�ใช�ท่ีทําการล็อกอิน โมดูลพนักงานบริษัท, 
ความพึงพอใจของลูกค�า, การรับรองและสาขาท่ีเช่ียวชาญ, 
และการส�งเสริมการขายจะยึดตามข�อมูลบริษัทคู�ค�า 
และจะมีการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการเลือกบริษัทคู�ค�าใหม� 
 
โมดูลข�อตกลงและการเสนอราคา, การลงทะเบียนโปรแกรม, ส�วนลดและรีเบท, 
ข�าวสารคู�ค�า, ปฏิทินกิจกรรมของคู�ค�า และการฝ�กอบรม จะยึดตามข�อมูล CCO ID 
ท่ีใช�ล็อกอิน (หมายเหตุ: โมดูลการฝ�กอบรมจะแสดงสําหรับคู�ค�าเท�าน้ัน)  
 
4.  ในโมดูลส�วนลดและรีเบท ใครท่ีมีสิทธิในการดูข�อมูลดังกล�าว 
สิทธิการเข�าใช�สามารถจํากัดได�หรือไม� และใครจะเป�นผู�กําหนดสิทธิเหล�าน้ี 
ผู�ดูแลระบบคู�ค�าภายในบริษัทคู�ค�าจะเป�นผู�กําหนดว�าใครจะสามารถดูรายงาน Partner 
Program View (PPV) และ Partner Program Intelligence 
ซ่ึงถือเป�นแหล�งข�อมูลของโมดูลส�วนลดและรีเบท 
คู�ค�าจะมีผู�ดูแลระบบผู�ซ่ึงสามารถให�หรือถอนสิทธิการเข�าใช�ของพนักงานได�  My Cisco 
Workspace จะตรวจสอบว�าผู�ใช�มีสิทธิเข�าใช� PPV หรือไม� 
และจะแสดงหรือซ�อนโมดูลส�วนลดและ 
รีเบทตามสิทธิการเข�าใช�    
 
5.  ในโมดูลการฝ�กอบรม คู�ค�าสามารถดูวันหมดอายุของเครดิตการฝ�กอบรมได�หรือไม�   
โมดูลจะแสดงเฉพาะการลงทะเบียนป�จจุบันของคู�ค�า 
แต�จะไม�แสดงเครดิตการฝ�กอบรม ในการดูเครดิตการฝ�กอบรม ให�คลิกลิงค�เพ่ือไปยัง 
แอพพลิเคชัน Partner Education Connection (PEC) โดยตรง 
 
6. ในโมดูลการรับรองและสาขาท่ีเช่ียวชาญ 
มีวิธีการท่ีคู�ค�าจะสามารถดูหรือติดตามข�อมูลท่ีแสดงการรับรองและสาขาท่ีเช่ียวชาญ 
และดูว�าพนักงานคนใดมีการรับรองและสาขาท่ีเช่ียวชาญท่ีต�องการได�หรือไม�     

มี ข�อมูลน้ีสามารถดูได�บนแท็บ "สาขาท่ีเช่ียวชาญ" ของโมดูล 

7.  ในโมดูลการรับรองและสาขาท่ีเช่ียวชาญ 
ผู�ใช�สามารถดูสถานะของการสอบของพนักงานแต�ละคนได�หรือไม� (ตัวอย�างเช�น 
ดูว�ามีพนักงานกําลังดําเนินการสอบอยู�หรือไม�) 
หรือโมดูลน้ีจะแสดงเฉพาะเวลาท่ีการรับรองจะหมดอายุ  

โมดูลน้ีจะไม�แสดงสถานะของการสอบ แต�จะแสดงวันหมดอายุของการรับรอง 

8. ในโมดูลการรับรองและสาขาท่ีเช่ียวชาญ 
เหตุใดฟ�ลด�ผู�ท่ีได�รับการรับรองบางฟ�ลด�จึงว�างเปล�า 

อาจเป�นเพราะว�าคู�ค�าผู�น้ันเคยได�รับการรับรองในสาขาท่ีเช่ียวชาญน้ันๆ 
แต�ป�จจุบันไม�มีคุณสมบัติตรงตามการรับรอง เน่ืองจากพนักงานท่ีมีสาขาท่ีเช่ียวชาญน้ันๆ 
ลาออก 
ผู�ดูแลระบบของคู�ค�าจะต�องมอบหมายตําแหน�งงานใหม�ให�ผู�อ่ืนเพ่ือให�มีคุณสมบัติตรงตามการรั
บรอง 



 
My Cisco  

FAQ 
 
9. ในโมดูลการส�งเสริมการขาย จะแสดงการส�งเสริมการขายใดบ�าง 

โมดูลน้ีจะแสดงการส�งเสริมการขายท่ีมีอยู�ท้ังหมดโดยยึดตามตําแหน�งของคู�ค�า, 
วันท่ีทําธุรกรรม, พาธการขาย, การรับรอง, สาขาท่ีเช่ียวชาญ, การอนุมัติ, BEGEO ID, 
คู�ค�าลงทะเบียน และวิธีการจัดซ้ือ แต�จะไม�แสดงการส�งเสริมการขายแบบ STI 
และแบบเฉพาะสัญญา 
ในการยืนยันการได�รับสิทธิในการใช�การส�งเสริมการขายของข�อตกลง ให�คลิกท่ีลิงค� Cisco 
Commerce Workspace 

10.  คู�ค�าจะสามารถมี "กระดานข�อมูล" ใน My Cisco 
สําหรับการบุ�คมาร�คลิงค�ท่ีคู�ค�าใช�อยู�เป�นประจําหรือไม�   
ต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ� ป� 2010 My Cisco มีโมดูล บุ�คมาร�ค เพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ 
 
11.  ในโมดูลคําขอบริการ TAC หากลูกค�าเป�ดการร�องขอบริการ Cisco Technical 
Assistance Center (TAC) คู�ค�าจะได�รับการแจ�งเตือนอย�างไร 
หากคู�ค�าคือผู�ติดต�อในการร�องขอบริการ (กล�าวคือ มีความสัมพันธ�กับสัญญาการบริการ) 
เขาผู�น้ันจะได�รับสิทธิเข�าใช�การร�องขอบริการ และการร�องขอน้ันจะแสดงบนโมดูล    
 
12. ในโมดูลความพึงพอใจของลูกค�า จะสามารถดูข�อมูลของไตรมาสท่ีผ�านมาได�อย�างไร 
ในการดูข�อมูลของไตรมาสท่ีผ�านมา ให�ไปท่ีเคร่ืองมือ Partner Access Online (PAL) 
ซ่ึงจะถูกลิงค�กับโมดูลน้ี 
 
13. ในโมดูลปฏิทินกิจกรรมของคู�ค�า หากโมดูลของไม�แสดงกิจกรรมใดๆ ควรทําอย�างไร 
คู�ค�าต�องลงทะเบียนสมาชิกเพ่ือใช�ปฏิทินกิจกรรมของคู�ค�า 
โดยไปท่ีลิงค�แอพพลิเคชันเพ่ือทําการลงทะเบียน นับต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ�ป� 2010 มี 130 
ประเทศท่ีได�รับการสนับสนุน หากประเทศของท�านยังไม�ได�รับการสนับสนุน 
ท�านจะไม�สามารถสร�างโปรไฟล�ได� 
 
 
 
14. ในโมดูลข�าวสารคู�ค�า ข�อแตกต�างระหว�าง "ข�าวสารคู�ค�า" และ "ข�าวรอบโลก" 
คืออะไร 
ข�าวสารคู�ค�าจะแสดงข�าวสารเก่ียวกับประเทศของผู�ใช�ในภาษาของผู�ใช�เอง 
โดยจะยึดตามโปรไฟล�ท่ีสร�างข้ึน 
ส�วนข�าวรอบโลกจะแสดงข�าวสารท่ัวไปจากสํานักงานใหญ�ของ Cisco เป�นภาษาอังกฤษ  
 
15. ในโมดูลพนักงานบริษัท 
คอลัมน�แอพพลิเคชันหมายถึงพนักงานท่ีมีสิทธิเข�าใช�แอพพลิเคชันน้ันๆ ใช�หรือไม� 
ไม� คอลัมน�น้ีหมายถึง ผู�ดูแลระบบของแอพพลิเคชันเหล�าน้ัน 
รายการท่ีแสดงไม�ได�ยึดตามผู�ท่ีสามารถหรือไม�สามารถเข�าใช�แอพพลิเคชันดังกล�าว 
 


