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อุตสาหกรรม
ประกันภัยและการใหบริการดานการเงิน 

ความทาทาย
การจัดหาแพลตฟอรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิ-
ภาพมากกวา มีการสนับสนุนที่ดีและราคา 
ยอมเยาเหมาะกับองคกรที่มีการเติบโตอยาง 
รวดเร็ว ในขณะเดียวกันตองลดจํานวนหนาจอ 
มอนิเตอรลง

วิธีการแกปญหา
Higginbotham ใชพีซีขนาดกะทัดรัด จาก 
Lenovo ที่มาพรอมหนวยประมวลผล AMD 
Ryzen™ 5 PRO CPUs.

ผลลัพธ
AMD Ryzen™ 5 PRO ซีพียู 4 คอร 
ชวยทําให Higginbotham 
ใชงานโปรเซสเซอรที่มีประสิทธิภาพแรงขึ้น 
2.25 เทา ในการแสดงผลวีดีโอ 
เกือบเทียบเทาความแรงของ ซีพียู 6 คอร 
ของ intel ในราคาที่ยอมเยากวา นอกจากนี้ 
โปรเซสเซอร Ryzen 5 PRO 
ยังมีความปลอดภัยเปนเยี่ยม 
และยังสามารถประหยัดคาขนสง 
พีซีขนาดกะทัดรัด นี้ไดถึงปละ 30,000 
ดอลลาสหรัฐ ดวยขนาดที่เล็กลง

ภาพรวม 
AMD Ryzen™ 5 PRO 
processors 

ของขวัญอันทรงคุณที่มาในบรรจุภัณฑขนาดเล็ก 
Higginbotham ลดตนทุนและพื้นที่ใชงานไดดวย 
AMD Ryzen™ 5 PRO CPUs
Higginbotham สามารถลดตนทุนและรอยเทาทาง 
เทคโนโลยีโดยการใชพื้นที่นอยลง 
พรอมกับเพิ่มระดับคุณภาพของวีดีโอได ดวยการใชงาน 
AMD Ryzen™ 5 PRO CPUs ที่อยูภายในพีซีขนาดกะทัดรัด 

AMD + Higginbotham Case Study 

Higginbotham พรอมท่ีจะมอบประสบการณท่ีดี 
ใหแกพนักงานและลูกคา โดยวางแผนใชเทคโนโลยี 
ท่ีมีความคลองตัว ท้ังนี้บรษิทัตองการเทคโนโลย ี
ท่ีพัฒนามากขึ้นและมคีวามเหมาะสมแกพนักงาน 
จงึตัดสินใจเลอืกใช พซีขีนาดกะทดัรดัจาก 
Lenovo Tiny ที่มาพรอมชปิประมวลผล AMD 
Ryzen 5 PRO processors.

พีซี 4 คอร ของ Lenovo ท่ีมาพรอม 
Ryzen 5 PRO CPUs 
ชวยลดรอยเทาทางเทคโนโลยีของ
บริษัทโดยการใชพ้ืนท่ีนอยลง 
ในขณะเดียวกันก็แสดงประสิทธิภาพ
เต็มเปยมสามารถฉายภาพท้ังบน
พีซีและบนจอมอนิเตอรขนาด 27 น้ิว 
ดวยความคมชัดสูง นอกจากน้ี 
ยังมีฟเจอรดานการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีนาท่ึงของ AMD 
ในราคาท่ียอมเยากวาโปรเซสเซอร
ตัวอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน

ความตองการเทคโนโลยทีี่ใหการสนับสนุน
อยางเหมาะสมและมีราคายอมเยา
Higginbotham กอตั้งขึ้นในป 1948 
โดยใหบริการดานประกันภัยและการเงินสําหรับบุคคล
ทั่วไปและองคกร ในตอนตน บริษัทใหตั้งรากฐาน 
ที่รัฐเท็กซัส ในปจจุบัน Higginbotham ใหบริการเพิ่ม 
ไปสูอีก 3 รัฐและมีแผนการขยายตลาดอยางตอเนื่อง

Higginbotham มีการเติบโตอยางรวดเร็ว 
ทั้งยังมีการเขาซื้อกิจการอื่นอีกดวย 
ฉะนั้นอุปกรณฮารดแวรที่พนักงานใชจึงมีความ
หลากหลายมาก  เพราะยังไมมีการปรับให 
เปนมาตรฐาน ดังนั้นพนักงานแผนก IT 
จึงเผชิญกับปญหาตางๆ ทั้งเรื่องความไมมั่นคง 
และการตองหาทางแกไขปญหาใหมๆเสมอ

Higginbotham คือโบรกเกอรประกันภัย 
ท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงในสหรัฐอเมริกา 
โดยท่ีพนักงานมีการจัดการประกันภัย
ชนิดตางๆของบริษัทหลายรอยแหง 
ท้ังน้ีบริษัทหลายแหงก็มีแอพพลิเคช่ันเปน
ของตนเองอีกดวย บีเจ เมเยอร (BJ 
Meyer) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับสูง ของHigginbotham กลาววา 
“ผมไมคอยเห็นพนักงานท่ีมีประสบการณ
เปดแอพพลิเคช่ันหลายๆอันพรอมกัน 
บนคอมพิวเตอร สวนใหญแลวแตละคน 
จะมีจอมอนิเตอร 3-4 จอบนโตะ 
น่ีเปนความทาทายหน่ึงเม่ือจะซ้ือฮารด-
แวรเดสกท็อปต้ังโตะ 
เพราะเราตองการเคร่ืองท่ีมีความแรงและ
การดวีดีโอท่ีฉายมอนิเตอรหลายๆจอได
พรอมๆกัน”

นอกจากนี้ บีเจ เมเยอร 
และทีมยังรับผิดชอบการขนสงเดสกท็อปตั้งโตะ
ไปยังสถานที่ตางๆอีก 40 แหงดวย 
ซึ่งรวมเปนคาใชจายที่สูงมาก 
ดังนั้นเพื่อลดคาใชจายในการขนสง  
เราจึงตองลดพื้นที่สําหรับอุปกรณใหนอยลง 
ในอดีตมีการลองใชหนาจอเสมือน และ  thin
Clients 
แตเมื่อมีการเพิ่มหนาจอมอนิเตอรมากขึ้น 
ความทาทายก็คือการหา thin Clients 
ที่มีสมรรถภาพดีและราคายอมเยา

“ผลิตภัณฑน้ีตอบโจทยส่ิง
ท่ีเราตองการทุกขอ 

โดยมีประสิทธิภาพเกิน
ความคาดหมายมาก

เปนเร่ืองหายากท่ีจะมี
เทคโนโลยีซ่ึงสามารถ
ทาํไดทุกอยางตามท่ี
โฆษณาไวครบถวน

ทุกประการ”

บีเจ เมเยอร  
ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง

ของ Higginbotham
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การเปรียบเทียบมาตรฐาน Ryzen5 Pro Processor

เม่ือไดอานเก่ียวกับประสิทธิภาพและไดทราบช่ือเสียงของ AMD 
ท่ีทําการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยใหลูกคา 
เมเยอรก็ตัดสินใจทดลองใชผลิตภัณฑ AMD ดวยตัวเอง 
เขาซ้ือคอมพิวเตอรพีซี ขนาดกะทัดรัด Lenovo Tiny ท่ีติดต้ัง 
Ryzen5 Pro Processor 4 core 
เขาเปรียบเทียบมันกับคอมพิวเตอรเคร่ืองเล็กท่ีใช Intel CPU 6 
core “การใชงานคอนขางโดดเดนสําหรับระบบประมวลผล 35 
วัตต แมวา Intel จะมี core สูงกวา 50 %” เมเยอรกลาว

ความแตกตางท่ีชัดเจนระหวาง Ryzen5 Pro CPU และ Intel 
CPU ก็คือประสิทธิภาพการแสดงผลภาพวีดีโอ 
เมเยอรตองการจะลดจาํนวนมอนิเตอรท่ีพนักงานใช 
แตเขาก็ทําไดดวยการเพ่ิมขนาดและ resolution ของมอนิเตอร 
ดวยการใชมอนิเตอร เพ่ือแสดงผลพรอมกันบนจอขนาด27 น้ิว 
ดวยความคมชัด 1440p (2k) “และในจุดน้ี AMD 
ก็คือกุญแจหลักท่ีเขาตามหา” เมเยอรกลาวอยางต่ืนเตน 
“Ryzen5 Pro แสดงผลวีดิโอไดดีข้ึน 2.25 เทา มากกวา 
resolution ของ Intel”

ยิ่งไปกวานั้น เมเยอรนําคอมพิวเตอร PC 
ขนาดเล็กบางสวนไปใหทีมออกแบบของ Higginbotham 
ไดทดลองใชเทียบกับเครื่องเดิม

พวกเขาพบวา AMD ทําให PC ทํางานไดดีขึ้นเมื่อใช application Adobe 
Creative Cloud “เราสามารถยายทีมออกแบบเกือบทั้งหมดไปใชเครื่อง 
คอมพิวเตอรพื้นฐานได” เมเยอรบอก “นี่ถือเปนชัยชนะครั้งยิ่งใหญ”

เมเยอรและทีมของเขายังพบวา Ryzen5 Pro Processor 
มีฟเจอรความปลอดภัยท่ีแข็งแกรง 
“น่ีเปนประโยชนท่ีสําคัญอีกอยางของคอมพิวเตอรเดสกท็อปต้ังโตะ
ตัวใหมน้ี พูดส้ันๆก็คือ Ryzen5 Pro ตอบโจทยดานเทคนิคทุกอยาง 
ท่ีเราตองการและทํางานไดดีอยางท่ีผมไมคิดวาจะมีผลิตภัณฑไหนจะ
ทําได ท้ังยังชวยลดคาใชจายของเราไดดวย 
น่ีคือผลิตภัณฑท่ีชนะเลิศอยางแทจริง” เมเยอรกลาว

ในปจจุบัน  Higginbotham ไดติดตั้ง Ryzen5 Pro CPU 
ในคอมพิวเตอรตั้งโตะทุกเครื่องในบริษัทแลว ซึ่งก็คือประมาณ 80% 
ของเครื่องในบริษัททั้งหมด ที่เหลืออีก 20% ก็คือ laptop 
“มีความเปนไปไดที่เราจะพิจารณาใช AMD อีกเมื่อเราจะอัพเกรด laptop” 
เมเยอรอธิบาย “เพราะสําหรับเรา นี่เปนทางออกที่ไดผลเกินความคาดหมาย 
หายากที่จะมีเทคโนโลยีซึ่งสามารถทําไดทุกอยางตามที่โฆษณาไว ”  

เกี่ยวกับ Higginbotham   
บริษัทจัดต้ังข้ึนในป 1948 เปนบริษัทประกันภัยท่ีใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา  
Higginbotham ประกอบดวย 40 สาขาท่ัวรัฐเท็กซัส และในอีก 3 รัฐ 
โดยมีแผนท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมข้ึน 
พนักงานตางทาํงานสอดคลองกันเพ่ือใหลูกคาไดผลลัพธเดียวกัน 
โดยใหความรูเก่ียวกับการประกันภัย 
และความสามารถในดานการบริการทางการเงิน 
สาํหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม เขาชมไดท่ี Higginbotham.net

เกี่ยวกับ AMD 
เปนเวลากวา 50 ปท่ี AMD เปนผูนาํดานนวัตกรรม 
คอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะยอดเย่ียม การทาํกราฟฟก 
และเทคโนโลยีวิชวลไลเซช่ัน (visualization technologies) 
ซ่ึงเปนรากฐานของการสรางเกมส แพลตฟอรมเสมือนจริง และศูนยขอมูล 
AMDน้ันเปนสวนหน่ึงของผูบริโภคหลายรอยลานคน บริษัทช้ันนาํในฟอรจูน 
500 และสถาบันวิจัยแนวหนาท่ัวโลก ตางก็ใชเทคโนโลยีของ AMD 
เพ่ือพัฒนาดานชีวิตสวนตัว การทาํงาน และความบันเทิง พนักงานท่ัวโลกของ 
AMD มุงม่ันท่ีจะรังสรรคผลิตภัณฑท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจใหลูกคาทุกทานอยูเสมอ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ AMD 
ท่ีสรางสรรคปจจุบันใหมีคุณคาและสรางแรงบันดาลใจสาํหรับอนาคต 
โปรดติดตามท่ี amd.com/ryzen

Ryzen5 Pro 
ตอบโจทยดานเทคนิคทุกอยางท่ี
เราตองการและทํางานไดดีอยาง  
ท่ีผมไมคิดวาจะมีผลิตภัณฑไหน

จะทําไดท้ังชวยลดคาใชจาย 
ของเราไดดวย 

น่ีเปนผลิตภัณฑท่ีชนะเลิศอยาง
แทจริง 

บีเจ เมเยอร 
CIO Higginbotham

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

http://www.higginbotham.net/
https://www.amd.com/ryzenpro
https://www.amdthailand.com/business-solution/contactsale/



