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Remote Control
ประโยชนของการใช Remote Control

สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
ลดคาใชจายที่เกิดจากการเดินทางไปแกปญหา

สามารถชวยแกปญหาใหกับ userไดในทันที 
สามารถบันทึกวิธีการแกปญหาเปนไฟลวีดีโอ เพื่อให user ที่เกิดปญหา
ในลักษณะเดียวกัน download ไปดูและแกไขปญหาดวยตนเอง
ผูดูและระบบสามารถทําการ remote ไปยังหนาจอของ user ได
พรอมกัน 4 คน ในเวลาเดียวกัน



Remote ControlRemote Control

LAN or WAN

With the JP1/SD, you can manipulate the 
remote machine and share the same window 
screen with end user, so that you can perform 
fast and efficient helpdesk operation.

With the JP1/SD, you can manipulate the 
remote machine and share the same window 
screen with end user, so that you can perform 
fast and efficient helpdesk operation.

End User

ProblemProblem With JP1/SD SolutionWith JP1/SD Solution

Helpdesk

Help!

I will fix your 
problem.

Helpdesk operation and remote 
maintenance

• Helpdesk staff has to go to the end 
user’s location and assists to resolve 
the problem by his/her side.

JP1/SD enables you to manipulate end 
user’s machine remotely.
1) Connect to end user’s machine for 
manipulation while sharing the same 
window screen with end user. 
2)Connect to multiple remote 
machines simultaneously.
3)Connect to multiple server 
machines for maintenance purpose.
4) Helpdesk staff can communicate 
with end user by JP1/SD’s chat 
function.

Remote 
Operation



Software Distribution

ประโยชนของการใช Software Distribution
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
ลดคาใชจายที่เกิดจากการเดินทางไปติดตั้ง Software 
ชวยแกปญหาใหองคกรเกี่ยวกับเรื่อง software ทําใหมีการใชงาน 
software ที่เหมือนกัน
สามารถสรางชุดของ Software และ กระจายผานทางระบบ
เครือขายใหกับกลุมของผูใชได



Installation of PC Software

• Administrator has to manually install 
PC software in each PC clients. Each 
user has to manually download virus 
definition file every time it is updated.

JP1/SD automatically distributes PC 
software via network and executes 
direct installation automatically （①）.
Or, end user of PC can choose and 
download PC software through 
hierarchical distribution from Relay 
server（②）.
In case distributed software is 
different by section or by OS type, it 
is possible to specify group as 
destination.
Automatic distribution on specified 
date/time is available.

Automatic Software Distribution

PUSH Type
PULL Type

Center Server

Relay Server

Client

Center Server

Relay Server

Finance Group Sales Group

Windows98 Group

Relay Server

Client

PUSH / PULL Distribution

Grouping Distribution



Asset Mangement
ประโยชนของการใช Asset Mangement

เพื่อตรวจสอบสินทรัพท ของ Hardware และ software ใน
องคกร 
สามารถรูไดวา ณ. ปจจุบันนี้ เรามี Hardware  อะไรอยูในเครื่อง
บาง และสามารถทํารายงานเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดตาม
ตองการ วาตอนนี้ Hardware ยังอยูครบหรือไมอยางไร
สามารถรูไดวา ณ. ปจจุบันนี้ เรามี Software  อะไรอยูในเครื่องบาง 
และสามารถทํารายงานเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดตาม
ตองการ วาตอนนี้ Software ยังอยูครบหรือเกินมาจากที่กําหนดไว  
ชวยในการควบคุม License ของ Softwareที่ใชอยูภายในองคกร 



JP1/SD automatically collect clients 
hardware information in the central server’s 
database. Information such as,
• CPU type/CPU clock count
• Actual memory capacity/IP address
• OS information/ MAC address 
• Sub net mask/ Network adapter
• PC manufacture/PC model, etc.

JP1/SD automatically collect clients 
hardware information in the central server’s 
database. Information such as,
• CPU type/CPU clock count
• Actual memory capacity/IP address
• OS information/ MAC address 
• Sub net mask/ Network adapter
• PC manufacture/PC model, etc.

Automatic Collection of Hardware  
Information

ProblemProblem With JP1/SD SolutionWith JP1/SD Solution

Inventory check of PC assets

• Administrator has to manually check 
what type of PC (note or desktop) or 
CPU is deployed in his company.
JP1/SD automatically collects such 
information for inventory control.

-How many PCs are deployed?
-What type of CPU is used?
-What size of HDD and memory?

Department A Department B



JP1/SD automatically collects software 
information from PC clients, such as,
•Software and OS name and version
•Installation date
•Old version information
•Distribution result, etc.

JP1/SD automatically collects software 
information from PC clients, such as,
•Software and OS name and version
•Installation date
•Old version information
•Distribution result, etc.

Management of Software Information

ProblemProblem With JP1/SD SolutionWith JP1/SD Solution

Inventory check of PC assets, or 
software license management

• Administrator has to manually check 
what type of software is installed in 
each PC client.
JP1/SD automatically collects such 
information for security control and 
resource planning.

-What kind of software is installed ?
-What type of OS is installed?
-Do we need to upgrade old 
version?

Department A Department B



ภาพรวมระบบ 
System Management 




























