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Short description
บริษัท Compuritas ตั้งอยูในเมือง กราซ ออสเตรีย กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัท Compuritas
มีพันธกิจคือ พัฒนาฮารดแวรไอทีสำหรับนักธุรกิจใหมีคุณภาพที่สูง เพื่อลดขยะไฟฟา ในขณะเดียวกัน เพื่อให
คอมพิวเตอรมีคุณภาพที่สูง อุปกรณไอที และอื่นๆมีควมพรอมใหการบริการแกโรงเรียน สมาคม และชมรมใน
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ราคาที่เหมาะสม การปฎิบัติตามพันธกิจนี้ทำให Compuritas มีสวนในการชวยลดชองวางทางดิจิทัลของเด็ก
และบุคคล
บริษัท Compuritas ไดมีการชี้แจงวาไมใชเปนองคกรพัฒนาเอกชนตั้งแตตน แตเปนบริษัทที่แสวงหาผล
กำไร ตามสาเหตุทางสังคม การลดปญหาสังคม Compuritas กลายเปนบริษัทที่มีบทบาทสำคัญสำหรับองคกร
การศึกษา เนื่องจากวิกฤตการณโควิด 19 ซึ่งถือวาเปนครั้งแรกที่ประชาชนตระหนักถึงชองวางทางดิจิทัล (ผูทีมี
ขอเสียทางการศึกษาและวิชาชีพเนื่องจากการเขาถึง ฮารดแวรไอทีและโครงสรางพื้นฐาน) เนื่องจาความไม
สมดุลทางสังคมและจำเปนตองดำเนินการ และบริษัท Compuritas ไดใหการสนับสนุนในดานฮารดแวรไอที
อุปกรณที่มีความจำเปนในราคาที่เหมาะสม โดยปจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 5 คน ในจำนวนนี้มีพนักงาน
5 คนเทียบเทาเต็มเวลา 2 คนเทียบเทาพนักงานพารทไทม 2 คนและพนักงานฝกงาน 1 คน
1. ปญหาสังคม
ในปจจุบัน Compuritas กำลังจัดการกับปญหาสังคม 2 ประการดังนี้
ประการแรก เนื่องจากธุรกิจในปจจุบันกาวไปอยางรวดเร็วอุปกรณอารตแวรสำหรับธุรกิจสวนใหญจะสามารถ
ใชงานไดเพียง 3-5 ป เนื่องจากเหตุผลทางภาษีและเศรฐกิจ จากนั้นอุปกรณธุรกิจฮารดแวรจะถูกทดแทนที่
แมวาจะถูกแทนที่แมวาจะอยูในสภาพสมบูรณและทำงานไดเต็มที่ จากนั้น Compuritas จะดำเนินการซื้อ
อุปกรณจากบริษัทตางๆ หรือรับเปนสปอนเซอรเพื่อปรับปรุงฮารดแวรใหม บริษัทจะทำการลบวันที่และพัฒนา
ฮารดแวรใหมทำใหสามารถลดขยะไฟฟาได
ประการที่สองและในทางกลับกันฮารดแวรไดรับการจัดการในราคาที่เหมาะสมใหกับโรงเรียน สมาคม
การศึกษาและสมาคม และแมแตครัวเรือนสวนตัวเพื่อปดชองวางทางดิจิตัลที่ปรากฎในสังคมปจจุบัน
ดังนั้นดวยรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมของขยะไฟฟา Compuritas จึงลดลงและกลุมเปาหมายที่แตกตาง
กันสามารถเขาถึงฮารดแวรไอทีราคาเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงคทางการศึกษา นอกจากนี้อุปกรณทางเทคนิค
ทั้งหมดที่จำหนายโดย Compuritas ยังมีการรับประกันเพิ่มเติมอีก 24 เดือนเพื่อเพิ่มความไววางใจใน
ฮารดแวรไอทีที่ไดรับการปรับปรุงใหมและความทนทานของอุปกรณ นอกเหนือจากสิ่งที่ไดนำเสนอไวขางตน
แลวยังตองมีการกลาวถึงดวยวา Compuritas ไดรับรูวาประชากรออสเตรียเมื่อเทียบกับชาวเยอรมันนั้นเปด
กวางสำหรับอุปกรณที่ใชซ้ำไดนอยกวาและผูคนไมไดรับขอมูลที่ดีเกี่ยวกับพลังงานสีเทา เปนพลังงานการผลิต
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สิ่งนี้ถูกมองวาเปนปญหาทางสังคมเนื่องจากชาวออสเตรียมักจะตออายุอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอยูเปนประจำแมวาจะไมเสีย แตเนื่องจากผลิตภัณฑที่ "ใหมกวาและดีกวา" ที่คาดคะเนอยูใน
ตลาด นี่เปนผลมาจากหลายปของการตลาดที่เปลี่ยนนิสัยของผูคนเมื่อเวลาผานไป แตเนื่องจาก Compuritas
อยูในธุรกิจพวกเขาไดเห็นการปรับปรุงเล็กนอยในนิสัยและการเปดกวางของผูบริโภค
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2. โปรไฟลของผูกอตั้ง
บริษัท กอตั้งขึ้นโดย Rüdiger Wetzl-Piewald ในปพศ. 2552 ซึ่งในระหวางนี้ไดสงมอบ บริษัท แตเขา
ยังคงติดตออยางใกลชิดกับซีอีโอคนปจจุบัน ปจจุบัน Rüdiger ดำรงตำแหนงซีอีโอของชมรมธุรกิจเพื่อสังคม
ในกราซ สติเรีย ออสเตรีย ดวยบทบาทใหมของเขาในอุตสาหกรรมธุรกิจเพื่อสังคม Rüdiger ยังคงสามารถ
ชวยเหลือและแนะนำ Compuritas ในการเดินทางของพวกเขา Matthias Di Felice ซีอีโอคนปจจุบันเริ่มตน
การเดินทางที่ Compuritas ในฐานะนักเรียนที่เรียนเพื่อเปนครู เดิม Matthias ชอบการศึกษาดานไอทีที่
สถาบันเทคนิคระดับสูง (HTL) และในระหวางการศึกษาเขาทำงานที่ Compuritas ซึ่งเขาและ Rüdiger ยังคง
ทำงานเกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจ Matthias และ Rüdiger ตระหนักถึงศักยภาพของแนวคิดของพวกเขาและ
ตองการขยายธุรกิจและกำลังมองหานักลงทุนบางสวน Compuritas เปนหนึ่งใน บริษัท แรก ๆ ที่ประสบ
ความสำเร็จในรายการทีวีสตารทอัพของออสเตรีย 2 นาที 2 ลาน (คลายกับ Dragons´ Den) ซึ่งชวยเพิ่ม
บริษัท และชื่อเสียงในออสเตรีย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการประชาสัมพันธ Compuritas เปนหนึ่งใน บริษัท
แรกในออสเตรียที่เขารวมการระดมทุน จากการมีสวนรวมในการแสดงและการระดมทุน Compuritas มี
เงินทุนในการเปดรานแรกใน Graz
สรุปเนื่องจากผูกอตั้งและซีอีโอคนปจจุบันเปนผูริเริ่มและเปนผูริเริ่มในดานการประกอบการเพื่อสังคมไม
เพียง แตดวยรูปแบบธุรกิจของพวกเขาเทานั้น แตยังรวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของพวกเขาดวยปจจุบัน
Compuritas เปนธุรกิจที่มีชื่อเสียงซึ่งมีสวนชวยลด ปญหาสังคม
3. พันธกิจทางสังคม
แนวคิดทางธุรกิจเกิดขึ้นหลังจากที่ Rüdiger อยูในบราซิลและไดรับการยอมรับวาเด็กจำนวนมากถูกกีดกัน
จากโลกดิจิทัลและนอกจากนี้พวกเขาไมสามารถเขาถึงการศึกษาไดซึ่งไดรับการผอนคลายผานอุปกรณไอทีและ
โครงสรางพื้นฐาน หลังจากกลับมาแลว Rüdiger ไดเริ่มคนควาเกี่ยวกับสถานการณในออสเตรียโดยตระหนักวา
ปญหาเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นในออสเตรีย เพื่อลดปญหานี้ใหเหลือนอยที่สุด Rüdiger จึงเริ่มตรวจสอบเสนทางการ
ใชงานอุปกรณฮารดแวรไอทีของธุรกิจและสิ่งที่เขาพบคือพื้นฐานสำหรับรูปแบบธุรกิจของ Compuritas
พันธกิจของ Compuritas โดยปกติแลว บริษัท ในออสเตรียจะใชฮารดแวรที่มีคุณภาพสูงสุดเทานั้น
อุปกรณเหลานี้โดดเดนดวยความทนทานระยะเวลาการรับประกันที่ยาวนานและประสิทธิภาพสูง
หลังจาก 3-5 ปจะมีการแลกเปลี่ยนอุปกรณเหลานี้เปนประจำและโดยหลักการแลวจะทำงานไดอยางสมบูรณ
Compuritas เขาครอบครองอุปกรณคุณภาพสูงเหลานี้จาก บริษัท ตางๆทำการทดสอบที่ครอบคลุมที่สุดตาม
มาตรฐานสากลดวยอุปกรณเหลานี้ลบขอมูลทั้งหมดอยางนาเชื่อถือและตรวจสอบได จากนั้นจึงติดตั้ง
ซอฟตแวรลาสุดปญหาการขาดแคลนงบประมาณในโรงเรียนและชมรมไมใชความลับ อุปกรณคอมพิวเตอรใหม
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มีราคาแพงและมักสงผลใหมีอุปกรณไมเพียงพอและมีพนักงานสอนและเจาหนาที่สนับสนุนดานไอทีทำงาน
หนักเกินไป
ขอเสนอที่ปรับเปลี่ยนเปนรายบุคคลโซลูชันที่ออกแบบตามความตองการและคำแนะนำที่ดีเปน
ลักษณะเฉพาะของบริการของ Compuritas ระยะเวลาการรับประกันที่ยาวนานสำหรับอุปกรณทั้งหมดทำให
เกิดความมั่นใจที่จำเปนขอดีของอุปกรณตกแตงใหมคือคุณภาพและประสิทธิภาพในราคาทีย่ ุติธรรม หากมีการ
ซื้ออุปกรณตกแตงใหมทรัพยากรจำนวนมหาศาลจะถูกบันทึกไวและสามารถปกปองสิ่งแวดลอมได
เปาหมายในการขับเคลื่อนของ Compuritas ตามที่ไดกลาวไปแลวนั้นรวมอยูในพันธกิจในการปรับปรุง
อุปกรณไอที (ฮารดแวร) เพื่อยืดการใชงานอุปกรณระดับมืออาชีพเพื่อลดขยะไฟฟาและเพิ่มการเขาถึงในราคา
ที่เหมาะสมและอุปกรณไอทีที่ทำงานไดอยางสมบูรณแบบเพื่อเพิ่มการเขาถึง เพื่อการศึกษา
ขอเสนอและบริการของ Compuritas มีดังนี้
•
•
•

•
•
•

การจัดการการเปดตัวและการทำลายขอมูลที่ไดรับการรับรอง - Compuritas เขาควบคุมฮารดแวร
ของ บริษัท ตางๆและลบขอมูลไดอยางนาเชื่อถือและตรวจสอบได
โปรแกรมพนักงานสำหรับอุปกรณไอที - Compuritas สนับสนุน บริษัท ตางๆในการขายฮารดแวร
ใหกับพนักงานและรับชวงการจัดการทั้งหมดรวมถึงการทำลายขอมูล
ขอเสนอที่สามารถกำหนดคาได - ไมวาจะพรอมใชงานดวยอิมเมจซอฟตแวรที่ตองการติดตั้งไว
ลวงหนาหรือวางเปลาอัพเกรดหนวยความจำหรือฮารดดิสก SSD Compuritas ปรับแตงขอเสนอตาม
ความตองการของกลุมเปาหมาย
ปริมาณมาก - Compuritas มักจะมีรูปแบบเดียวกันจำนวนมากซึ่งชวยใหกลุมเปาหมายเชนโรงเรียน
สามารถจัดสถาบันของตนไดอยางสม่ำเสมอเพื่อประหยัดความพยายามในการบริหาร
รับประกันคุณภาพ - ขอเสนอมาตรฐานของ Compuritas´ คือการรับประกัน 24 เดือนโดยตรงกับ
บริษัท เอง นอกจากนี้ยงั สามารถรับประกันไดนานขึ้นโดยมีคาใชจายเพิ่มเติม
ชอปปงสะดวก - ชอปปงสะดวกในพอรทัลโปรดของ บริษัท Compuritas ดูแลสวนที่เหลือเนื่องจาก
จัดสงฟรีทั่วประเทศออสเตรียเมื่อสั่งซื้อผานเว็บช็อป Compuritas พอรทัล BBG หรือ Stifterhelfen.at
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4. Value Proposition คุณคาที่สงใหลูกคา (การตอบสนองความตองการของผูบริโภค)
ผูร ับผลประโยชนของ Compuritas คือลูกคา บริษัท ที่ขายอุปกรณฮารดแวรคือลูกคาและผูรับ
ผลประโยชนจากบริการที่ Compuritas นำเสนอสำหรับกลุมเปาหมายนี้ ในอีกดานหนึ่งผูใหบริการดาน
การศึกษาเชนโรงเรียนสโมสรสมาคมและบุคคลสวนตัวยังเปนลูกคาและผูรับผลประโยชนเนื่องจากผลิตภัณฑที่
ไดรับการปรับปรุงใหมของ Compuritas สามารถซื้อไดในราคาถูกกวาในรานคาทั่วไปถึง 70% ซึ่งมีการ
จำหนายอุปกรณใหมอยางชัดเจน นอกจากนั้นลูกคายังไดรับบริการชั้นหนึ่งและผลิตภัณฑตกแตงใหม
คุณภาพสูง นี่คือจุดที่มูลคาของฐานลูกคาอยู
คุณคาของ Compuritas สามารถมองเห็นไดในการขยายวงจรชีวิตของฮารดแวรคอมพิวเตอรดังนั้นจึง
ชวยลดขยะไฟฟาและรับประกันการเขาถึงฮารดแวรไอที โดยทั่วไปแนวคิดดังกลาวประสบความสำเร็จแลวใน
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แตในออสเตรียสามารถมองเห็นไดอยางแนนอนวาเปนแนวทางใหมเนื่องจากการรับรู
และการยอมรับในผลิตภัณฑที่ไดรับการตกแตงใหมอยางจำกัด
แหลงรายไดหลักสำหรับ Compuritas คือการขายอุปกรณที่ไดรับการตกแตงใหมใหกับกลุมเปาหมายตางๆ
และบริการที่เสนอใหกับ บริษัท ตางๆที่ตองการขายอุปกรณฮารดแวรที่ "ลาสมัย" นี่คือสวนที่ทำกำไรใน
รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมของพวกเขาที่ทำใหมั่นใจไดวาจะถึงจุดคุมทุนเมื่อสิ้นปบัญชีแตละปซึ่งหมายความวา
พวกเขากำลังดำเนินการตามรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งทำใหพวกเขามีอิสระทางการเงิน
นอกจากนี้ Compuritas ยังพยายามหาทุนจากแหลงเงินทุนตางๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ
ของพวกเขา แตจนถึงขณะนี้ยังไมมีการไดรับเงินชวยเหลือระยะยาว เนื่องจากพวกเขาจัดวาตนเองเปนธุรกิจ
เพื่อสังคมไมใชเปน บริษัท ทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งจะเนนการจางงานคนเปนหลักและไมมุงเนนการสรางผล
กำไรที่จะสงผลกระทบตอปญหาสังคม
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นอกจากนี้ Compuritas ยังรวมมืออยางใกลชิดกับกระทรวงสิ่งแวดลอมและศูนยการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอมในโครงการที่พวกเขาพยายามมีสวนรวมและ / หรือใหขอมูลในหัวขอตางๆเชนอุปกรณที่ใชซ้ำได
ปจจุบัน Compuritas มีสวนรวมในการริเริ่มของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งพยายามใหนักเรียนเขาถึงฮารดแวรไอ
ทีเพื่อปรับปรุงการเขาถึงการศึกษา (ออนไลน) ความคิดริเริ่มนี้เกิดขึ้นเนื่องจากวิกฤตการณโควิด -19

5. ผลลัพธทางสังคม (ผลกระทบทางสังคม)
ผลกระทบของ Compuritas คือระบบนิเวศทางสังคมเนื่องจาก บริษัท มีเปาหมายเพื่อเพิ่มการเขาถึง
การศึกษาและเพื่อสรางความตระหนักในหัวขออุปกรณที่ไดรับการตกแตงใหมเพื่อเปนทางเลือกใหมในการ
สนับสนุนการจัดการอยางมีความรับผิดชอบดวยทรัพยากรที่มีอยูบนโลกใบนี้
Compuritas ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางสังคมเพื่อวัด / ติดตามผลกระทบ เนื่องจากมาตรฐาน
การรายงานเหลานี้คอนขางครอบคลุมจึงตองมีชั่วโมงการทำงานหลายชั่วโมงในการรายงาน ดังนั้นความลึกของ
การรายงานจึงขึ้นอยูกับชั่วโมงการทำงานที่มีอยู ถึงกระนั้นการวัด / ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความสำคัญ
ตอ บริษัท ดังนั้นจึงมีการจัดทำรายงานประจำป ตัวบงชี้หนึ่งที่ใชในการวัดผลกระทบ ไดแก คา CO2 ดวย
ขอมูลนี้พวกเขาสามารถคำนวณไดวาพวกเขาลด CO2 ไปแลวเทาใดกับผลิตภัณฑหรือการลงทุนแตละอยาง
การคำนวณทั้งหมดทำตามมาตรฐานการรายงานทางสังคมและมีการเผยแพรในรายงานประจำปขึ้นอยูกับวา
พวกเขามีเวลาและทรัพยากรในการเผยแพรสงิ่ นั้นหรือไม
ในทางเดียวกัน คอมพิวเตอรที่ไดรับการปรับปรุงใหมแตละเครื่องจะประหยัดสารเคมีไดถึง 11 กก.
เชื้อเพลิงฟอสซิล 120 กก. น้ำ 750 ลิตรและการปลอย CO2 550 กก. เมื่อเทียบกับการผลิตอุปกรณใหม
6.

Key Success Factors ปจจัยที่ทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จ

ในปพศ. 2556 บริษัท ไดปรับโครงสรางทางกฎหมายและเพิ่มจำนวนบริการ บริษัท เริ่มตนดวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและคอยๆเติบโตขึ้นโดยมีรานคาปลีกและโรงงานผลิตของตัวเอง วันนี้ Compuritas
สงออกผลิตภัณฑไปยัง 3 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเช็กเยอรมนีและอิตาลีในขณะที่อิตาลีอยูในชวงทดลองใช
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งานในขณะนี้พันธมิตรที่สำคัญของพวกเขาตามรูปแบบธุรกิจและไดอธิบายไปแลวกอนหนานี้คือ บริษัท และ
องคกรตางๆที่ตออายุฮารดแวร / อุปกรณไอทีเปนประจำและในทางกลับกันองคกรดานการศึกษาเชนโรงเรียน
สมาคมและชมรมตลอดจนบุคคลใน ความตองการอุปกรณไอทีที่มที รัพยากรทางการเงิน จำกัด
ขอผิดพลาดประการหนึ่งของ Compuritas คือการเขาหาตลาด ในชวงแรกพวกเขาใหความสำคัญกับ
ผลกระทบทางสังคมและระบบนิเวศมากเกินไปและไมไดอยูที่ธุรกิจที่ยั่งยืน ในไมชาพวกเขาก็ไดเรียนรูวา
การตลาดแบบ B2B มีความสำคัญตอความสำเร็จในอนาคตและปรับแนวทางของพวกเขา พวกเขายังทำ
ผิดพลาดในกระบวนการจางพนักงานและไมไดลงทุนอยางชาญฉลาดในดานนี้ พวกเขาลงทุนมากในการ
ฝกอบรมและการศึกษาของพนักงานหลายคน แตพนักงานที่ผานการฝกอบรมไมเคยอยูใน บริษัท เปน
เวลานานซึ่งนำไปสูการสูญเสียทรัพยากร จากนั้นพวกเขาไดเรียนรูจากความผิดพลาดนี้และตอนนี้จางเด็ก
ฝกงานซึ่งพิสูจนแลววาเปนกลยุทธที่ประสบความสำเร็จ
Compuritas ติดตอคูคาที่มีศักยภาพสวนใหญผานการซื้อกิจการเย็นผานทางโทรศัพทและอีเมล แตยังมี
เหตุการณสำคัญสำหรับ บริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับการสรางเครือขายและเพิ่มการรับรู จากการเพิ่มขึ้น
ของการรับรูในกลุมเปาหมายและคุณภาพของบริการ / ผลิตภัณฑที่นำเสนอชื่อเสียงของ Compuritas เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง
7.

Crisis Management การจัดการภาวะวิกฤต (การรับมือกับวิกฤต)

โดยทั่วไปตองกลาววาเมื่อผานวิกฤตโควิด -19 และความตองการที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในการปดชองวาง
ดิจิทัลเพื่อเขาถึงการศึกษา Compuritas สามารถเสริมสรางจุดยืนและเพิ่มความตระหนักถึงปญหาที่ชัดเจนใน
หมูนักเรียนชาวออสเตรีย ดวยความรวมมือกับ Teach for Austria Compuritas สามารถจัดหาเด็ก ๆ ที่ไมมี
คอมพิวเตอรที่บานดังนั้นจึงไมสามารถเขารวมการบรรยายออนไลนได ดวยแคมเปญนี้พวกเขาสามารถเติมเต็ม
แนวคิดหลักในการลดชองวางดิจิทัลในออสเตรียนอกจากนี้เนื่องจากสถานการณนี้ผลิตภัณฑของ Compuritas
จึงถูกเรียกรองมากขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้ยังชวยให บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจทางออนไลนตอไปไดและยังมี
การผลิตในสำนักงานใหญซึ่งจำเปนตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากผลิตภัณฑมีความตองการใน
ปริมาณมาก
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8.

Potential Recommendation

Compuritas ทำความเขาใจวิธีการมีไหวพริบและดวยความคิดนี้พวกเขาสามารถชวยเหลือผูคนหลายพันคน
โดยไมตองอานคอมพิวเตอรซึ่งมักจะนำไปสูการศึกษารูปแบบธุรกิจของ Compuritas เปนรูปแบบที่สามารถ
แปลไดตามเสนทางของเอเชียตะวันออกใตโดยเฉพาะอยางยิ่งเนื่องจาก บริษัท ขามชาติหลายแหงมีสำนักงาน
ใหญอยูที่นั่นและการใชงานการใชความเสียหายนั้น ประเทศ - การทอถูกกวากวาการใชซ้ำสำหรับ บริษัท
ตางๆ การปรับรูปแบบธุรกิจใหเขากับบริบทไทย / พมาอาจทำใหประเทศเหลานี้ลดปญหาทางสังคม - การขาด
การเขาถึงการศึกษา
แหลงที่มา :
● https://www.compuritas.at/
● Personal interview with the CEO, Matthias Di Felice
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