เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน
เรื่อง รูปแบบการให้บริการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จากัด ผูใ้ ห้บริการ
AquaCRM Software ขอเป็ นตัวแทนของพนักงานทุกคนในการส่งกาลังใจให้กบั ลูกค้าทุกท่าน และขอให้ความ
เชื่อมั่นกับทุกท่านว่า ทางบริษัทฯ ยังคงพร้อมทีจ่ ะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความต่อเนื่องเช่นเดิม
ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของมาตรการป้องกัน-ยับยัง้ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงได้
ดาเนินการตามมาตรการต่อไปนี้
ปฏิบตั กิ าร Work from home
เราเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบตั ิการ Work from home ของพนักงาน ด้วยการประเมินในเรื่องของการ
เดินทางมาทางานของพนักงาน, พัฒนาระบบงานภายใน และพัฒนาระบบการสื่อสารทางออนไลน์ เพื่อการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ, ต่อเนื่อง และยังคงไว้ซึ่งนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของบริษัท
ประสานงานผ่านระบบออนไลน์
ทางบริษัทฯ ได้จดั เตรียมเทคโนโลยีในการทา Video Conference เพื่อให้การบริการ และการประสานงานกับ
ลูกค้าทัง้ ในการนาเสนอ solution การให้คาปรึกษา และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านอีกครัง้ ว่า เรายังคงพร้อมให้บริการเช่นเดิม และขอขอบพระคุณทุกท่านที่
ไว้วางใจในบริการของทางบริษทั ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด หากท่านต้องการความช่วยเหลือจากทางบริษทั ฯ
ทีมงานก็พร้อมที่จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทุกท่านอย่างเต็มที่ และขอให้ทกุ ท่านมีสขุ ภาพกายและ
สุขภาพใจที่แข็งแรงค่ะ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จากัด ผูใ้ ห้บริการ AquaCRM Software
ติดต่อบริการ:
Website: www.aquacrmsoftware.com
โทรศัพท์: 02 686 3440, 094 0187 8291
Line@: @aquacrm
อีเมล: sales@aquacrmsoftware.com

Dear Customer
Regarding the outbreak of the COVID-19 virus.
With the spread of the COVID-19 virus, AquaOrange Software Co., Ltd., a AquaCRM Software
provider, would like to send assurance to each and every customer that the company is ready and
prepared to provide continuous efficient service despite of the ongoing crisis.
The company foresee the importance of preventive measures to stop the spread of the virus.
COVID-19 has implemented the following measures to our company:
Work from home
We prepare our employees to work from home by evaluating their employees' travels, developing
internal systems and developing online communication systems for excellent service which is the
company information security policy.
Coordinate online
The company has prepared video conference technology to provide services and coordinate with
customers in terms of marketing solutions, consulting and effective solutions.
Our company would like to express our confidence to all of you once again that we will continue to
provide the same service and thank you for always trusting us. We are ready to find ways to help
everyone clearly and wish everyone to be healthy and safe.
Best regards
AquaCRM Software Service Provider
Contact us:
Website: www.aquacrmsoftware.com
Phone: 02 686 3440, 094 0187 8291
Line@: @aquacrm
Email: sales@aquacrmsoftware.com

