
                                         82/8 Moo.6, Pracharat rd, Taladkuan, Muang, Nonthaburi 11000 Tel.662-968-2665 Fax.662-968-3400 Web Site : www.ninenic.com

LiteG LiteM Lite Gold Business Enterprise I Enterprise II Ecom LiteG Ecom LiteM EcomLITE EcomGOLD EcomBUSINESS Ecommerce  I Ecommerce II Ecommerce III
  เฉล��ยรายเด�อน 264 355 450 600 900 1,182 1,318 264 355 450 600 900 1,000 1,364 1,636

2,900 3,900 4,950 6,600 9,900 13,000 14,500 2,900 3,900 4,950 6,600 9,900 11,000 15,000 18,000

.com .com, .net, .org, .biz, .info, .ac.th, .co.th, .in.th .com .com, .net, .org, .biz, .info, .ac.th, .co.th, .in.th
500 Mb 800 Mb  1 Gb 1.2 GB 1.4 GB 1.6 GB 1.8 GB 500 Mb 800 Mb  1 Gb 1.2 GB 1.4 GB 1.6 GB 1.8 GB 2 GB

  จ�านวนหน�าเว บเพจ
+ 200 + 200 + 200 + 300 + 400 + 600  + 2,000 

รายการส(นค�า รายการส(นค�า รายการส(นค�า รายการส(นค�า รายการส(นค�า รายการส(นค�า รายการส(นค�า รายการส(นค�า
  อ�เมล+ส,วนต.ว - -
  Data transfer  10 GB  10 GB  20 GB 20 GB 24 GB 28 GB 32 GB  10 GB  10 GB  20 GB 20 GB 24 GB 28 GB 32 GB 20 GB
  Webmail / POP 3 - / / / / / / - / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / /

 -  -  -  - / / /  -  -  -  - / / / /

  Ecommerce Feature

       ระบบค,าขนส,ง หร�อแบบไม,ใช�ค,าขนส,ง       ระบบจ.ดการหล.งร�าน

      ร�ปแบบเว�บเพจของเว�บไซต�       เคร� องม�อตกแต#งหน&าเว�บ

     สร�างตารางลงบนหน�าเว บเพจได�       Styled text editor (edit colors, fonts, insert links) 
          Support for search engine meta-tags 
           Dialy data back-up 

       หน�าลงทะเบ�ยนร.บข,าวสารจากเว บไซต+      
      เช��อมโยงไปย.งเว บไซต+อ��นๆ       ใส,เส�นแบ,งในหน�าเว บเพ��อเพ(�มความเป นส.ดส,วน      

                                    บร�ษ�ท อ
คอมสยาม ดอทคอม จ�าก�ด (ECOMSIAM DOT COM CO., LTD.) 

++ ตารางเปร)ยบเท)ยบ Ninenic Website builder ++ 

รายละเอ�ยดค,าบร(การ  (บาท) รายละเอ�ยดแพคเกจของ  NineNIC  BUSINESS รายละเอ)ยดแพคเกจของ  NineNIC  ECOMMERCE

  ราย 12 เด�อน                       

  (ฟร�! 1 เด�อน ช�าระเพ�ยง 11 เด�อน) ใช �บร�การ 12 เด�อน FREE! จดโดเมน/ หร�อต�ออาย�โดเมน 1 โดเมน .com, .th ตลอดการใช �งาน ใช �บร�การ 12 เด�อน FREE! จดโดเมน/ หร�อต�ออาย�โดเมน 1 โดเมน .com, .th ตลอดการใช �งาน

  พ�_นท��ใช�งาน (Web hosting)
100 หน�า 100 หน�า 100 หน�า 200 หน�า 300 หน�า 400 หน�า 500 หน�า 50 หน�า 50 หน�า 50 หน�า 100 หน�า 150 หน�า 200 หน�า 450 หน�า 600 หน�า

  + ไม,จ�าก.ด

3 อ�เมล+ 5 อ�เมล+ 15 อ�เมล+ 30 อ�เมล+ 100 อ�เมล+ 200 อ�เมล+ 3 อ�เมล+ 5 อ�เมล+ 15 อ�เมล+ 30 อ�เมล+ 100 อ�เมล+ 200 อ�เมล+ 200 อ�เมล+ 

  เว บไซต+ 2 ภาษา
 เว บไซต+ในช��อโดเมนของคbณ yourdomain.com 
 CD อบรมการใช�งานและคd,ม�อ Online (PDF)
 ระบบจ�ดการส�ทธ� ส�าหร�บ User ในการแก�ไข  และ
เร�ยกด�เว!บเพจเฉพาะกล$%มผ��ใช�

       ระบบตระกร�าส(นค�า 2 ภาษา      Zoom ภาพส(นค�าขนาดใหญ,ได�

       จ.ด Lay Out ของรdปแบบ Catalog ได� 7 แบบ 
       สามารถเช��อมก.บระบบร.บช�าระผ,านบ.ตรเครด(ตแบบ Online ** รายละเอ�ยดสอบถาม Sales

     ความสามารถอ� น ๆ ของ NineNic

      ข�อความและรdปภาพ(Content & Images)        ค�าถามท��ถามบ,อย(FAQ)       Upload banner ของเว บไซต+
      แคตาล อกส(นค�า(Product catalog)        ฟอร+มการส.�งซ�_อ(Order form)       เพ(�ม logo หร�อ banner ของผd�สน.บสนbนได� ระบบจ.ดการกระทd� Web board
      ฟอร+มสอบ ถามข�อมdล(Inquiry form)           ฟอร+มต(ดต,อกล.บ(Contact us)       เล�อกรdปแบบ template จ�านวนกว,า 60 แบบ สร�าง Link ได�ท._งภาพและข�อความ

      Popup page ส�าหร.บหน�าแรก       Upload ไฟล+ เช,น .doc .xls .pdf .zip และใส, Link ใส,ได�ท._งภาพน(�ง,ภาพเคล��อนไหว,เส�ยง       แก�ไขข�อมdลแบบ Online ได�ตลอด 24 ชม. 
      กระดานข,าว(Web board) และระบบสมาช(ก web editor คล�าย Word Processor       คd,ม�อการใช�งาน online และท�มงาน support 

หมายเหต% :  1. ช�าระคร� �งละ 5 ป�  ข!�นไป ร�บส�วนลด 20% จากราคาปกต�

                    2. ช�าระคร� �งละ 2-4 ป�  ร�บส�วนลด 15% จากราคาปกต�

                    3. ราคาด�งกล�าวย�งไม�รวม VAT 7%

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

ท?กแพคเกจพร&อม เว�บโฮสต�ตBCง ประส(ทธ(ภาพสdง ม�ความปลอดภ.ยในการใช�งานด�วย ระบบป�องก.นไวร.สส�าหร.บอ�เมล+ , ระบบกรอง
สแปมเมล+ และ ระบบส�ารองข�อมdลรายว.น (Daily backup) ด�วยประสบการณ+กว,า 10 ป� ในการ ให�บร(การ Web hosting ของ บร(ษ.ท อ�คอม
สยาม ดอท คอม จ�าก.ด

 
 

 
 
 

 


	business_Ecommerce _thai

