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BRINK’S 
“โนตบุกHP EliteBook 745 G3 มาพรอม AMD PRO APUs1 เจเนอเรชั่นที่ 6 
โดดเดนดานความเร็วและนวัตกรรมใหม”

“เทคโนโลยีในโลกยุคปจจุบันมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว Brink’s นั้นดําเนินการในกวา 
40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนํามาสูการจัดการและบริหารภารกิจจํานวนมาก 
เราจึงคนหาเทคโนโลยีที่สามารถรองรับและตอบสนองตอการปฎิบัติงานระดับโลกของ
เราไดอยางเหมาะสมที่สุด และ HP EliteBook 745 G3
ซึ่งมาพรอม AMD PRO A Series APU 
สามารถตอบโจทยทั้งการใชงานไดงายจากทุกที่ทั่วโลกและสมรรถนะที่คงทนไดอยาง
ครบถวน”

– Matt Burkmier, 
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงตลาดเฉพาะและโครงสรางพื้นฐานของ Brink’s

Brink’s 
คือผูนําระดับโลกดานการดําเนินงานใหบริการรักษาความปลอดภัยสําหรับสถาบัน
การเงิน รานคา เหมืองแร อุตสาหกรรมเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมยาเวชภัณฑ 
รวมถึงลูกคาองคกรภาครัฐและภาคเอกชนอีกมากมาย 
ฉะนั้นการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ Brink’s 
จึงมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเนนยํ้าดานนโยบายสากล 
มาตรฐานสากล และการใหบริการรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน 
ฉะนั้นบริษัทจึงเฟนหาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ IT solution 
ที่โดดเดนดานสมรรถนะอันทรงพลังและการใชงานไดสะดวกสบายทุกที่
ซึ่ง HP EliteBook 700 series ที่มาพรอมชิปเซ็ต AMD สามารถตอบโจทยนี้ได
ทั้งนี้ HP EliteBook 700 series ที่มาพรอมชิปเซ็ต AMD มีราคายอมเยา 
คงทนนาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพการทํางานที่ฉับไวทรงพลัง

รูปแบบอุตสาหกรรม 
การบริการดานความปลอดภัยระดับโลก 

จุดมุงหมาย
พลิกโฉมเทคโนโลยีโนตบุค 
พีซีสำหรับองคกรธุรกิจ เพื่อลดรายจาย 
แตคงไวซึ่งเสถียรภาพและศักยภาพที่ดีใน
การทางาน

วิธีการ 
Brink’s ไดทาการประเมินและวาง 
มาตรฐานสาหรับ HP EliteBook 745 
G3 โนตบุคที่มาพรอมชิปประมวลผล 
AMD Pro A-Series APUs

ดานเทคโนโลยี
• ดานเสถียรภาพ

มีความทรงพลังรองรับการทางานทุกวัน
ทุกเวลา ของ Brink’s 
ประกอบกับการใชงานไดงายจากทุกที่ 
จึงสามารถบริหารและรังสรรคผลงาน
อยางตอเนื่อง

• สามารถทํางานไดจากทุกที่ 
นวัตกรรมโปรเซสเซอรอันทรงพลัง AMD 
PRO APU มาพรอมแบตเตอรี่ life4 
ที่อายุการใชงาน แบตเตอรี่ยาวนาน 
ทั้งทรงพลังและประหยัดพลังงาน 
พนักงานสามารถใชงานเชื่อมตอไดจากทุก
ที่ทั่วโลก

ดานธุรกิจ
• ระบบปฎิบัติงานที่ไดมาตรฐานสากล

นามาสูการบริหารจัดการผลิตภัณฑ
แบบสากล ประกอบดวย 
การจัดหาสินคา การสนับสนุน 
และการยกเลิกสินคาหรือบริการ

• ระบบที่ไดมาตรฐานชวยเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการทางานดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ดานนโยบายสากล 
มาตรฐานสากลการใหบริการ
ดานการรักษาความปลอดภัยสากล
และอื่นๆ



Brink’s ถือกําเนิดที่เมืองริชมอนด รัฐเวอรจิเนียร 
Brink’sเปนผูนําในการใหบริการรักษาความปลอด
ภัยในการขนสงสินคาและการจัดทาํระบบรักษาคว
ามปลอดภัย ทั้งดานการขนสงเงินสด การเติม 
ธนบัตรและดูแลรักษาตู ATM การขนสงทรัพยสิน 
มีคาสูนานาชาติดวยความปลอดภัย 
การบริการจัดการดานการเงินสําหรับสถาบันทาง
การเงิน รานคา ภาครัฐ (รวมถึงธนาคารกลาง) 
โรงกษาปณ ธุรกิจอัญมณี 
และภาคเอกชนอื่นๆทั่วโลก Brink’s 
มอบนวัตกรรมใหมในการบริการจัดการวิเคราะห 
ขอมูลตางๆที่สําคัญของบริษัท 
โดยมีการพัฒนาทั้งดานประสิทธิภาพและความ 
ปลอดภัย Brink’s 
ไดรับความไววางใจใหดูแลสินทรัพยจากลูกคา 
กวา 100 ประเทศ 
โดยไดรับความเชื่อถือจากบริษัทหลายพันแหง 
ทั่วโลก 

“ทีมธุรกิจและทีมเทคโนโลยีของBrink’s ทํางานสอดประสานกันอยางใกลชิด 
เทคโนโลยีนั้นมีสวนสําคัญในการชวยใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว โดยเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการที่ดีและการเติบโตทางการคา”

– Matt Burkmier, ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง, ตลาดเฉพาะและโครงสรางพื้นฐานของ Brink’s

การเพิ่มสมรรถนะดานเสถยีรภาพและการทํางานไดจากทุกที่

Burkmier กลาววา “เราผลักดันใหพนักงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีซึ่งสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
พนักงานของเรากระจายตัวอยูทั่วโลกอีกทั้งยังมีการเดินทางเปนประจํา ฉะนั้นการที่จะสามารถทํางานที่ไหนก็ไดจึงเปนเรื่องสําคัญ 
ดังนั้นการมีเทคโนโลยีที่พรอมตอบโจทยการทําธุรกิจยุคใหมโดยติดตอจากสถานที่ใดก็ไดจึงเปนเรื่องจาํเปนอยางมาก”

Brink's จัดการประกวดราคาพีซีสากล เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด โดยคงไวซึ่งสมรรถภาพอันทรงพลังในราคายอมเยา 
คริส แมคมิลเลน (Chris McMillan) รองประธานกรรมการดานบริการรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศสากลของ Brink’s กลาววา 
“โปรเซสเซอร จาก AMD ทําใหเราบรรลุเปาหมายนี้ได ผมเชื่อมั่นในระบบของ HP EliteBook 745 G3 ซึ่งมาพรอมนวัตกรรม AMD PRO 
APU (ภายใตชื่อเดิมคือ “Carrizo” PRO) รังสรรคจากสถาปตยกรรมการผลิตที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยมรวมกับ Radeon™ graphics  
มอบประสิทธิภาพการประมวลผล ความเสถียร และความมั่นคงในระบบระดับสากล” 

ประสิทธิภาพเต็มเปยมในราคาที่คุมคา

HP EliteBook 745 G3 คือโนตบุคในกลุมงานธุรกิจที่บางและเบาที่สุด มาพรอมโปรเซสเซอรประสิทธิภาพสูง AMD PRO A-Series 
ผูบริหารตางชื่นชอบ EliteBook เพราะมีฟงกชั่นการทํางานทั้งหลายที่ตองการรวมอยูในเครื่องเดียว การชารจแบตเตอรี่ของ HP 
UltraSlim สามารถเชื่อมตอไดโดยอัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอรมีการเชื่อมตอ ซึ่งสืบเนื่องมาจาก HP Solutions ที่ผานมา Brink's พบวา 
แบตเตอรรี่มีความทนใชงานไดยาวนาน มากกวารุนกอนๆ และมีประสิทธิภาพสูงจาก AMD PRO APU



แมคมิลแลน (McMillan) กลาววา 
“เราไดรับผลตอบรับที่ดีจากผูใชทุกระดับ 
ฉะนั้นเราจึงสามารถสรางฐานปฎิบัติงานที่ไดมาตรฐาน
สากล กอใหเกิดการบริหารจัดการวงจรชีวิต 
ผลิตภัณฑแบบสากลขึ้นมา ซึ่งรวมถึง การจัดหา 
การสนับสนุน และการยกเลิกสินคาหรือบริการ” 
ทั้งยังกลาวเสริมวา HP EliteBook 745 series 
ที่มาพรอมเทคโนโลยี AMD PRO เปนทางเลือกที่คุมราคา 
และไดรับการตอบรับอยางดีจากฝายบริหารในเรื่องการ
พัฒนาประสิทธิภาพตางๆ 
“เมื่อตองประหยัดตนทุนในการดําเนินธุรกิจ ระบบ AMD 
ชวยใหเราดาํเนินการบริการลูกคาตามมาตรฐานการปฎิบัติ
งานขั้นสูงตอไปได ซึ่งเปนหัวใจหลักของธุรกิจเรา ”

Right Partnerships to Meet the Goals 

Both Burkmier and McMillan say they consider the HP/AMD alliance a strong technology collaboration — 
one that meets the company’s needs consistently and repeatedly. “The Brink's/HP/AMD partnership has 
been outstanding. In particular, allowing us to be part of the beta test group has helped us ensure that all 
technical and business requirements continue to be met as we move to our next-generation products,” 
said McMillan.  

“I am especially excited for Brink's/HP/AMD alliance this year. HP and AMD seem to be ahead of the game 

with their EliteBook 700 series available with Windows 10 3  and AMD’s high-end next-generation 

processor, the 6th Generation AMD PRO A-Series APU,” said McMillan. “It’s the right partnership to help 

enable Brink's to meet its goals. HP & AMD, leaders in their industry, provide tremendous speed-to-

market of their solutions, and we are looking for that to drive us, from a computing power perspective, to 

meet our technology objectives.” 

Sign up for updates 
hp.com/eliteAMD 
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1 AMD PRO A12 APU is an optional feature. This system requires a separately purchased 64-bit operating system and 64-bit

software products to take advantage of the 64-bit processing capabilities of AMD technology. Multi-core processing available 
with AMD technology is designed to improve performance of this system. Given the wide range of software applications available, 
performance of a system including a 64-bit operating system and a dual-core processor will vary. AMD's model numbering is not 
a measurement of clock speed.  

2 Based on mainstream business class notebooks as of August 21, 2015 with >1 million unit annual sales having pre-installed 
encryption, authentication, malware protection, BIOS-level protection that automatically detects and recovers BIOS corruption, 
passing nine MIL STD 810G tests with optional docking incorporating power delivery, clamshell model, Intel Core U-Series or 
AMD PRO A-Series processors, built in VGA, Full-Size Display Port, RJ-45 and at least two USB 3.0 ports, integrated Smart Card 
reader, full connectivity offering optional WWAN, and at least 44 WHr battery. 

3 Not all features are available in all editions or versions of Windows 10. Systems may require upgraded and/or separately 
purchased hardware, drivers, software, or BIOS update to take full advantage of Windows 10 functionality. Windows 10 is 
automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for 
updates. See http://www.microsoft.com. 

4 AMD defines All-Day Battery Life as 8+ hours of continuous use when measured with the Windows Idle test. 

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

https://www.amdthailand.com/business-solution/contactsale/



