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NineNIC
Web Site Builder

ประสบการณ์กว่า 10 ปี ของการให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปคุณภาพ

เว็บไซต์สำเร็จรูปคุณภาพในสไตล์ของคุณ
พร้อมระบบจัดการเว็บไซต์ทีใช้ ่งานง่าย

อบรมฟร ี
พร้อมคู่มือและ
CD สอนการใช้งาน

ฟรีโดเมน
.com .net .org
ตลอดการใช้งาน

เริ่มต้นได้ทันที
website template
Layout สำเร็จรูป

Ecomsiam dot com company
years
10

Ecomsiam Dot Com Co.,Ltd. 82/8 M.6 Pracharat Rd.,T.Taladkuan,A.Muang, Nonthaburi 11000
Tel. 662-968-2665, 662-968-3399 Fax. 662-968-3400 Email : info@ninenic.com



Web Site Template WYSIWYG Online Web editor

Web Pages

Manage Files and Links Webboard and members

Support Two Languages web site

Web page Security*** Feature ตาม package ท่ีท่านใช้Support Search engine and  Web statistic

เว็บเพจ หลายประเภท ซ่ึงรองรับการทำงานแบบ
ไรขีดจำกัด  เชน เว็บเพจขอความและรูปภาพ,
แคตาล็อกสินคา,ฟอรมส่ังซ้ือสินคา,ฟอรมติดตอกลับ,
คำถามท่ีถามบอย, เว็บบอรด, ........

เว็บไซต 2 ภาษา โดยสามารถเลือกสรางเมนูหลัก
(Menu) และเมนูยอย (sub menu) ของเว็บไซตเพ่ือ
รองรับหนาเว็บเพจของแตละภาษา โดยไมจำกัด
เพียงภาษาไทย/อังกฤษ

หลายประเภท

เปิดยุคใหม่ของการจัดทำเว็บไซต์
สะดวก รวดเร็ว และคุณทำได้
ด้วย NineNIC : BUSINESS

“

ออกแบบเว็บเพจสไตลมืออาชีพ ท่ีใหความสะดวกสบาย
สูงสุด ดวยรูปแบบเว็บไซตท่ีไดจัดเตรียมไวแลวกวา
80 แบบ สามารถเปล่ียน Template เว็บไซตเพียง
แคคล๊ิก ตลอดจนการใสภาพเคล่ือนไหว (Flash)
หรือ Gif Animation และการแสดง Logo และ
Banner ของเว็บไซตของคุณเอง

ดวยนวัตกรรมใหมของการจัดทำเว็บไซต ท่ีออกแบบ
ใหงายตอการใชงานคลาย Word Processor ชวย
ใหการจัดขอความ, กำหนดสีตัวอักษร, ความเขมตัว
อักษร/ ตัวเอียง/ขีดเสนใต และการ Link ขอความ
และรูปภาพ ใส Link Youtube ,Facebook Fanpage
ท่ีหนาเว็บเพจ ตลอดจนการใชตารางขอมูล

สรางเว็บบอรดไดหลายหองและ Post ขอความและ
รูปภาพในเว็บบอรด โดยผูดูแลเว็บไซต สามารถจัดการ
เว็บบอรดไดดวยตนเอง เชน แกไขขอความในเว็บบอรด,
ปดการตอบกระทู,การปองกันคำหยาบ,
พรอมระบบสมาชิกสำหรับ Post กระทู

ดวยประสิทธิภาพแหงเทคโนโลยีของการจัดทำเว็บไซต
NineNIC ไดจัดเตรียมระบบกำหนดสิทธิการใชงาน
ของ User สำหรับเรียกดูขอมูลเว็บเพจ เฉพาะกลุม
ของผูใช และระบบกำหนดสิทธิในการแกไขเว็บเพจ
สำหรับผูใชแตละหนวยงานขององคกรในสวนท่ีเก่ียวของ

สราง Link ในเว็บไซต การ Link ใหกับขอความ
หรือรูปภาพ การ link ไปท่ีเว็บเพจภายในเว็บไซต,
Link ไปเว็บไซตอ่ืน และการ Upload เอกสาร
ประเภทตางๆ เชน PDF, DOC, XLS, ...
ใสไวในเว็บไซต  และสราง Link ในสวนตางๆ
ของเว็บไซต

สรางเว็บไซต สไตลมืออาชีพ
     ทลายขีดจำกัดทางเทคโนโลยี
     ดวยเคร่ืองมือที่ออกแบบ
     มาเพื่อรองรับความตองการ
     ทางธุรกิจโดยเฉพาะ ดวย NineNIC ”

ประชาสัมพันธเว็บไซต รองรับการคนหาจาก
Search engine โดยทานสามารถใสขอมูล
Metatag ,Title และ Keyword สำหรับ
Search Engine ตลอดจนการติดต้ัง Code
เคร่ืองมือนับสถิติการเขาชมเว็บไซต (Web Stat)
เชน Truehits, IPstat หรือเคร่ืองมือ Web Stat อ่ืนๆ

ติดตอเพ่ือทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดท่ี โทร 02-9682665 หรือ www.ninenic.com



E-Catalog

Product Security*** Feature ตาม package ที่ท่านใช้

นำเสนอสินค้า โดยกำหนดหมวดหมู่ของสินค้าได้ไม่จำกัด และเลือกรูปแบบ
การแสดง Product Catalog ได้ถึง 7 แบบ แสดงรายละเอียดสินค้า ขนาด
น้ำหนัก ค่าขนส่ง และ Zoom แสดงภาพสินค้าขนาดใหญ่ได้

สำหรับผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางในการขายสินค้า
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบซื้อขายแบบอีคอมเมอร์ส
ทีี่ทันสมัยด้วย Ninenic Ecommerce

นอกจากนี้ท่านยังได้รับความสะดวกสบาย ของเทคโนโลยีคุณภาพมาตรฐาน
จาก Ninenic Website builder ท่ีทวีความคุ้มค่า ด้วย Feature ของ Ninenic
Business ที่ท่านจะได้รับพร้อมกับ Ecommerce feature

ระบบตระกร้าสินค้าท่ีมีความสามารถหลากหลาย สามารถเลือกการชำระเงิน
เป็นสกุลเงินแบบต่าง ๆ  รองรับการทำงานในแบบเว็บไซต์ 2 ภาษา และ
การสั่งซื้อสินค้าแบบพิเศษ (Special Order) ท่ีมีการแจ้งความต้องการพิเศษ
หรือการต่อรองราคาสินค้าทาง Email

Shopping Cart

สามารถกำหนดอัตราค่าขนส่ง เช่น แบบไม่คิดค่าขนส่ง, ค่าขนส่งตามนำ้หนัก
สินค้า หรือค่าขนส่งราคาเดียว

Shipping cost

จัดการใบส่ังซื้อ(Order) ของลูกค้าแบบง่ายๆ  โดยไม่พลาดทุกการติดต่อ
สามารถส่งรายการสั่งซื้อให้กับลูกค้า,   แสดงสถานะใบส่ังซื้อของลูกค้า
พร้อมท้ังเรียกดูรายละเอียดต่าง ๆ ของการสั่งซื้อ

Order Management & Members

รองรับการชำระเงินหลายรูปแบบ ท้ังการโอนเงินผ่านธนาคาร,
Paypal, รับชำระด้วยบัตรเครดิตแบบ Merchant ร่วม (เช่น เพย์สบาย,
Thaiepay) หรือรับชำระด้วยบัตรเครดิตกับธนาคารแบบ Merchant ส่วนตัว *

Payment system

ด้วยเทคโนโลยียอดเยี่ยม ท่ีตอบสนองความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
NineNIC ได้จัดเตรียมระบบกำหนดสิทธิในการแก้ไข/ เรียกดูข้อมูล
เว็บเพจเฉพาะกลุ่ม  และสามารถกำหนดสิทธิการเรียกดูแคตาล็อกสินค้า

“
             ”

เว็บไซต์สำเร็จรูป : NineNIC  ECOMMERCE

 Beyond the Comment:

มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการ ให้บริการเว็บโฮสต์ติ้งที่มีเสถียรภาพสูง
ภายใต้การดูแลของ Ecomsiam Web hosting ที่มีีความปลอดภัยในการใช้งาน
ด้วยระบบป้องกันไวรัสสำหรับอีเมล์ ,ระบบกรองสแปมเมล์ และเพิ่มความ
มั่นใจด้วย  ระบบสำรองข้อมูลแบบรายวัน  (Daily backup)

Every Reason
สำหรับ NineNIC แล้ว การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ พร้อมความครบถ้วน
และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ คือความมุ่งหมายสูงสุดของเรา โดยทีมงาน
IT ของเรามีการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟท์แวร์ และความ
สามารถใหม่ๆ เพื่อรองรับกับความต้องการทางธุรกิจโดยเฉพาะ

Web hosting เสถียรภาพสูง

http://www.jogandjoy.com
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของวงการ เดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ ว่ิงการกุศล
ว่ิงมินิมาราธอน ว่ิงมาราธอน ผจญภัย ไตรกีฬา ของไทย, เราคือ
บริษัทผู้บริหารการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนเพ่ือสุขภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ

“ ใช้เป็นรายแรกๆ เลยนะครับ จนถึงตอนน้ีก็ยังใช้อยู่
  ผมใช้เวลาไม่นานในการ UPDATE เว็บไซต์ ซ่ึงผมชอบมากเลย
  อยากแนะนำให้ใช้ครับ ”

http://www.orderbyyou.com
Ecommerce เว็บไซต์ บริการสินค้าคุณภาพ ด้านความงาม ภายใต้แนวคิด
ท่ีต้องการเป็นทางเลือกใหม่ของคนทันสมัย ท่ีมีอิสระในการเลือกซ้ือสินค้า
ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัด

“ ฝ่ายเทคนิคให้การช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำ
เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ  NineNIC  Site Builder สำหรับเทคโนโลยี
ไร้ขีดจำกัด”

http://www.ninenic.com
Please visit us at



80+
Template Design

NineNIC
Web Site Template

http://www.ninenic.com



ts-inter.com                                        get�oormat.com                                              i49.co.th

s-con.co.th                                            crmetalworks.com                                          tryt.co.th

clean-biopower.com                               greenland-get.com                       thethipradanursinghome.com

jpspackage.com                                               snc.co.th                                           sakulchanto.com                         

wecare-g239.com                                    ricemill.ninenic.com                                 cellularbeam.com

For more our site reference please visit http://www.ninenic.com/siteref


