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“หัวเว่ย” ร่วมงาน CeBIT 2017 มุ่งขับเคลือนการเปลียนผ่านสู่ยค
ุ ดิจท
ิ ัล
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5 อันดับขาวยอดนิยม
เปดตัว Samsung
Galaxy S7 Edge เรือธง
ลำใหม

1,692
ั
ข่าวไอที หัวเว่ย ผนึกกําลังพัน ธมิตร 100 ราย ขนกลยุทธ์และโซลูชนไอซี
ทรี ว่ มจัดแสดงทีงาน CeBIT 2017 ซึงจัดขึน
ระหว่างวัน ที 2024 มีน าคมนี ภายใต ้หัวข ้อ "Leading New ICT, The Road to Digital Transformation" (ก ้าวนํ า
เทคโนโลยีไอซีทใี หม่ๆ เพือการพลิกโฉมธุรกิจสู่ยค
ุ ดิจท
ิ ล
ั ) ณ บูธ จัดแสดงบนพืนทีกว่า 3,500 ตารางเมตร ในโซน C30
ั
ฮอลล์ 2 ภายในศูน ย์นิทรรศการ Hannover Exhibition Center โดยหัวเว่ยจะนํ าเสนอโซลูชนนวั
ตกรรมไอซีท ี ครอบคลุม
พืนทีจัดแสดงธุรกิจ เทคโนโลยี และระบบนิเวศ รวมถึงแบ่งปั น แนวทางปฏิบัตแ
ิ ละวิธ ก
ี ารเปลียนผ่านสู่ยค
ุ ดิจท
ิ ล
ั เพือช่วย
เหลือลูกค ้าและพัน ธมิตรทัวโลกในการขับเคลือนธุรกิจดิจท
ิ ล
ั

สิ้นสุดการรอคอย เปดตัว
Samsung Galaxy S7!
เปดตัว Huawei GR5
เอาใจวัยรุน
เปดตัว Pentax K-1 ครั้ง
แรกของ Pentax กับ
Fullframe
เปดตัว Panasonic
Lumix GF8 ตัวเครื่อง
อยางงาม!
Tech to hand
Μου αρέσει η Σελίδα!

หัวเว่ย จับมือพัน ธมิตร 100 ราย จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดทีงาน CeBIT 2017
กลยุทธ์และเป้ าหมายของกลุ่มธุรกิจเอ็น เตอร์ไพรส์ข องหัวเว่ยนั น มีความสอดคล ้องกับธีม “d!conomy – no limits” ของ
งาน CeBIT 2017 นั นคือการนํ าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและสาธารณะ สังคมดิจท
ิ ล
ั ตลอดจน
กระบวนการเปลียนผ่านสู่ยค
ุ ดิจท
ิ ล
ั ให ้แก่ผู ้กําหนดนโยบาย

153 "Μου αρέσει!"

มือถือมาใหม
Nokia 150

แพลตฟอร์มและระบบนิเวศ สองพลังขับเคลือนสู่ยค
ุ ดิจท
ิ ล
ั
ธุรกิจเอ็น เตอร์ไพรส์ข องหัวเว่ยตังอยูบ
่ นพืนฐานความเข ้าใจอย่างลึกซึงในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมให ้เป็ นดิจท
ิ ล
ั โดย
บริษัทได ้เปิ ดตัวกลยุทธ์ “แพลตฟอร์ม + ระบบนิเวศ” ทีงานนี
เหยียน ลีต๋า ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็น เตอร์ไพรส์ข องหัวเว่ย กล่าวว่า “การกําหนดตํ าแหน่ งทางธุรกิจของหัวเว่ยนั น ให ้ความ
สํ าคัญไปทีการเป็ นพาร์ทเนอร์ทดี
ี ทสุ
ี ดเพือขับเคลือนสังคมดิจท
ิ ล
ั เพือการพัฒนาสังคมอัจฉริยะ และเพือการเปลียนผ่าน
อุตสาหกรรมสู่ยค
ุ ดิจท
ิ ล
ั เรานํ าเสนอกลยุทธ์ ‘แพลตฟอร์ม + ระบบนิเวศ’ ทีเป็ นผลิตผลจากการลงทุน จํ านวนมากใน
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น คลาวด์คอมพิวติง, อิน เทอร์เน็ ตออฟธิงส์ (IoT), บิกดาต ้า, บรอดแบนด์มอ
ื ถือ และ SDN เพือสร ้าง
แพลตฟอร์มโครงสร ้างพืนฐานไอซีท ี ทีเปิ ดกว ้าง ยืดหยุน
่ ปลอดภัย และคล่องตัว โดยเราช่วยเหลือลูกค ้าให ้ประสบความ
สํ าเร็จในการเปลียนผ่านสู่ยค
ุ ดิจท
ิ ล
ั ด ้วยการสร ้างระบบนิเวศแบบ winwin และประสานงานกับพัน ธมิตรอย่างครอบคลุม”
ั กลุ่มธุรกิจเอ็น เตอร์ไพรส์ข องหัวเว่ย ได ้กล่าวสุน ทรพจน์ใน
ไดอาน่ า หยวน ประธานฝ่ ายการตลาดและการขายโซลูชน
ช่วง CEO Keynote ของงานประชุม CeBIT Global Conferences โดยเธอแสดงความคิดเห็น ว่า “‘แพลตฟอร์ม’ ของเรา
สะท ้อนให ้เห็น ถึงการผนึกกําลังกัน ของ cloudpipedevice ขณะที ‘ระบบนิเวศ’ ของเรานั นเน ้นให ้ลูกค ้าเป็ นจุดศูน ย์กลาง
และมุง่ สร ้างสภาพแวดล ้อมทีก่อให ้เกิดประโยชน์แก่ทก
ุ ฝ่ ายเพือการพัฒนาทียังยืน หัวเว่ยดํ าเนิน กลยุทธ์ ‘แพลตฟอร์ม +
ระบบนิเวศ’ และร่วมมือกับลูกค ้าและพัน ธมิตรอย่างใกล ้ชิด เพือช่วยให ้พวกเขาปรับตัวสู่ยค
ุ ดิจท
ิ ล
ั โดยอาศัยประสบการณ์
และศักยภาพทีแข็ งแกร่งและเข ้มข ้น ซึงหัวเว่ยได ้รับมาจากการพลิกโฉมธุรกิจของเราเองให ้เป็ นดิจท
ิ ล
ั ”
ในงาน CeBIT 2017 หัวเว่ยยังได ้เปิ ดตัวโครงการ Global OpenLab Program เพือส่งเสริมการใช ้กลยุทธ์ “แพลตฟอร์ม
+ ระบบนิเวศ” โดยโครงการนีจะเป็ นการรวมตัวกัน ของพัน ธมิตรทางธุรกิจชันแนวหน ้าเพือสร ้างขีดความสามารถด ้าน
ั
ต่างๆ ให ้รองรับการคิดค ้นโซลูชนนวั
ตกรรมเฉพาะอุตสาหกรรม อัน เป็ นรากฐานของระบบนิเวศไอซีท ี ซึงจะขับเคลือน
สังคมอัจฉริยะในอนาคต หัวเว่ยเตรียมแผนตัง OpenLabs เพิมอีก 15 แห่งในช่วง 3 ปี ต่อจากนี ด ้วยเงิน ลงทุน รวม 200
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ล ้านดอลลาร์ส หรัฐฯ และวางแผนเปิ ด OpenLabs ให ้ครบ 20 แห่งทัวโลกภายในสินปี 2562
นํ าเสนอโครงสร ้างพืนฐานไอซีทรี ป
ู แบบใหม่ ร่วมกับพัน ธมิตร 100 ราย บนพืนทีจัดแสดง "ธุรกิจ", "เทคโนโลยี" และ
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สายตอพวงราคา 40 ดอล
ลาหจาก Belkin

ั
หัวเว่ย จัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชนไอซี
ทล
ี ํ าสมัย รวมไปถึงเรืองราวความสํ าเร็จ ณ พืนทีจัดแสดง "ธุรกิจ",
"เทคโนโลยี" และ "ระบบนิเวศ" ภายในงาน CeBIT 2017

เปดตัว ASUS
ZenPower Max ความจุ
26,800mAh

ั
โซน "ธุรกิจ" เป็ นพืนทีจัดแสดงโซลูชนของหั
วเว่ยทีช่วยให ้ลูกค ้าสามารถพลิกโฉมธุรกิจสู่ดจ
ิ ท
ิ ล
ั พร ้อมนํ าเสนอเรืองราว
ความสํ าเร็จใน 7 อุตสาหกรรม ประกอบด ้วย เมืองอัจฉริยะ การเงิน การผลิต ไฟฟ้ า คมนาคม สือ และผู ้ให ้บริการ
อิน เทอร์เน็ ต (ISP) ส่วนโซน "เทคโนโลยี" จัดแสดงโครงสร ้างพืนฐานไอซีทรี ป
ู แบบใหม่ข องหัวเว่ย ซึงเกิดจากการ
ประสานการทํางานของ "cloudpipedevice" โดยโครงสร ้างพืนฐานดังกล่าวนีเป็ นการผนวกรวม 7 เทคโนโลยีแกน

Gosh LynkDisk เพิ่ม
หนวยความจำให
Smartphone

กลาง ได ้แก่ IoT แบบปลอดภัย, ระบบคลาวด์แบบเปิ ด, โครงสร ้างพืนฐานศูน ย์ข ้อมูล, เครืองข่ายแบบปลอดภัยทีติดตัง
อยูบ
่ นคลาวด์ทงหมด,
ั
การสือสารด ้วยคลาวด์, การสือสารไร ้สายระดับองค์กร และบริการต่างๆ ทังนี การจัดแสดงทัวบูธ
ของหัวเว่ยเป็ นผลจากความร่วมมือระหว่างหัวเว่ยและพัน ธมิตรชันนํ าอย่าง SAP, Accenture, Infosys, TSystems, KUKA,
Hexagon, Thales, Alstom และ Siemens
หัวเว่ยและพัน ธมิตรเตรียมประกาศความร่วมมือครังใหญ่ พร ้อมถ่ายทอดแนวทางพลิกโฉมธุรกิจสู่ดจ
ิ ท
ิ ล
ั

กลองมาใหม

บริษัทกว่า 1 ใน 3 ในทําเนียบ Fortune 500 วางใจเลือกหัวเว่ยเป็ นพัน ธมิตรในการแปลงโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจท
ิ ล
ั ซึงกว่า
40% ของบริษัทเหล่านีติด 100 อัน ดับแรกของโลก โดยในงานนี หัวเว่ยและพัน ธมิตรอุตสาหกรรมชันนํ าจะประกาศ
ั เกิดจากความร่วมมือ และถ่ายทอดเรืองราวความสํ าเร็จดังต่อไปนี
โซลูชนที
ั
 ด ้านการสร ้างเมืองอัจริยะ หัวเว่ยได ้ร่วมมือกับ Veolia ในการพัฒนาโซลูชนบริ
หารจัดการอุทกภัย "Storm Water and
Flood Management Solution" บนเครือข่าย NBIoT เพือจัดเตรียมมาตรการฉุ กเฉิน อย่างเป็ นระบบ นอกจากนี หัวเว่ยยัง
ั
ได ้ร่วมมือกับ Frequentis ในการพัฒนาระบบนิเวศแบบเปิ ดสํ าหรับโซลูชนเมื
องอัจริยะทีปลอดภัยยิงขึน หัวเว่ยยังร่วมมือ
ั
กับ Honeywell ในการพัฒนาโซลูชนอาคารอั
จริยะทีทําให ้สามารถบริหารจัดการอาคารได ้อย่างชาญฉลาด พร ้อมลดการ
ใช ้พลังงาน
ั กดาต ้าทางการเงิน บนแพลตฟอร์มบิกดาต ้าของหัวเว่ย
 ด ้านอุตสาหกรรมการเงิน Accenture จะร่วมแบ่งปั น โซลูชนบิ
ั Finacle@Kunlun ทีจะช่วยภาคธนาคารในการปฏิรป
ขณะทีหัวเว่ยและ Infosys ได ้ร่วมกัน เปิ ดตัวโซลูชน
ู โครงสร ้างพืน
ฐานไอทีและแอพพลิเคชัน ระดับ upperlayer
ั Advanced Metering Infrastructure (AMI)
 ด ้านอุตสาหกรรมพลังงาน หัวเว่ยได ้จับมือกับ SAP ในการเปิ ดตัวโซลูชน
ั
อีกทังยังได ้ร่วมมือกับการไฟฟ้ าเมืองเทียนจิน หรือ State Grid Tianjin Electric Power Company ในการสร ้างโซลูชน
เครือข่ายพลังงานไร ้สาย เพือช่วยบริษัทด ้านพลังงานไฟฟ้ าในการจ่ายและวัดกระแสไฟแบบอัตโนมัต ิ
ั
 ด ้านอุตสาหกรรมคมนาคม หัวเว่ยและ Indra ผู ้ให ้บริการโซลูชนเทคโนโลยี
สํ าหรับอุตสาหกรรมคมนาคมได ้ลงนามใน
ั
บัน ทึกข ้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระดับโลก เพือพัฒนาโซลูชนไอซี
ทด
ี ้านคมนาคมทีครบวงจร
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ั Serial Digital Interface (SDI) matrix IP เพือพัฒนา
 ด ้านอุตสาหกรรมสือ หัวเว่ยและ Sony ได ้ร่วมกัน สร ้างโซลูชน
อุปกรณ์กระจายเสียงและระบบวิดโี อบนมือถือสํ าหรับบริษัทวิทยุและโทรทัศน์ทวโลก
ั

Nissin เปดตัวแฟลชรุน
ใหม Nissin i60A

 ด ้านคลาวด์ส าธารณะ ผู ้ใช ้บริการคลาวด์ Open Telekom Cloud ทีพัฒนาโดยหัวเว่ยและ Deutsche Telekom เช่น
ั งกล่าวในโครงการ Helix Nebulae
องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยโุ รป (CERN) จะร่วมแบ่งปั น ประสบการณ์การใช ้งานโซลูชนดั
Science Cloud ขณะทีผู ้ผลิตระบบไฟสัญชาติเยอรมัน อย่าง SLV ก็ได ้ประกาศจะนํ าแพลตฟอร์ม IoT ทีมาจาก Open
Telekom Cloud มาใช ้เพือจัดทําโครงการบ ้านอัจฉริยะ
ในอนาคต หัวเว่ยจะยังคงมุง่ มันสร ้างสรรค์ระบบนิเวศทียังยืน ตลอดจนสร ้างพัน ธมิตรทางการค ้าและอุตสาหกรรม ชุมชน
โอเพนซอร์ส และแพลตฟอร์มนั กพัฒนาต่อไป

Apple เปดตัว เคส
iPhone พรอมแบตเตอรี่
เสริม

สํ าหรับข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับหัวเว่ยในงาน CeBIT 2017 สามารถรับชมได ้ที
http://e.huawei.com/topic/cebit2017en/index.html
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“หัวเว่ย ” ร่วมงาน CeBIT 2017 มุ่งขับเคลือนการเปลียนผ่านสูย

3/29/2017
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APP REVIEW

เปรียบเ∙ียบมือถือ

5,792 | 27 ก.พ.60 15:50 น.

มือถือโนเกีย

HUAWEI P10 Plus

ไอโฟน4
กลองdslr

หัวเวยเตรียมเปดตัวสมาร∙โฟนรุนใหม 26 ก.พ. นี้
503 | 22 ก.พ.60 14:53 น.

สมาร∙โฟนหัวเวย
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หัวเวย
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ฮารดแวรคอมพิวเตอร
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หัวเวยเปดตัว ‘PORSCHE DESIGN Mate 9’ สมาร∙โฟนรุนลิมิเต็ด เอดิชั่น
1,815 | 19 ม.ค.60 17:45 น.

PORSCHE DESIGN Mate 9

สมาร∙โฟน

หัวเวยควานักการตลาดมือ∙องรวม∙ีม ประกาศแตงตั้ง ‘ชาญวิ∙ย เขียวนาวาวงศษา’
277 | 18 ม.ค.60 17:45 น.

ชาญวิ∙ย เขียวนาวาวงศษา

นักการตลาด

หัวเวยรุกสรางนวัตกรรมปฏิวัติวงการมือถือ เผยยอดขายป 59 โตกวา 40%
270 | 10 ม.ค.60 17:00 น.
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สมาร∙โฟน
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อนาคต

การสื่อสารไรสาย

หัวเวยเปดจอง เม∙ 9 โปร ครั้งแรกในประเ∙ศไ∙ย
340 | 5 ม.ค.60 15:22 น.

Huawei Mate 9 Pro

หัวเวย เม∙ 9 โปร

หัวเวยปลื้มยอดขายโตกวา 200% ขยับมารเกตแชรเพิ่มกวา 3 เ∙า
1,176 | 16 ธ.ค.59 12:06 น.
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หัวเวย ไดฤกษเปดตัว Huawei Mate Series และ GR Series
1,040 | 2 ธ.ค.59 15:26 น.
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