Executive Summary
เนื่องด้ วยทางบริ ษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จํากัด ซึง่ เป็ นตัวแทนจําหน่าย และเป็ นผู้ให้ บริ การ
ระบบคลาวด์โซลูชนั่ ครบวงจร (Cloud Platform Solution) ในประเทศไทย ได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนําระบบ
คลาวด์โซลูชนั่ มาใช้ ในองค์กรธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพ ด้ วยทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่พร้ อมด้ วยประสบการณ์และ
ความชํานาญ ทั้งด้ านการติดตั้ง ดูแลรักษา และบริ หารจัดการระบบมามากกว่า 200 บริษัท จึงใคร่ขอนําเสนอระบบ

SME Private Cloud Solution แบบเช่ าใช้ งานลิข สิท ธิ์ซ อฟแวร์ (Pay-Per-Use Software
License) และแบบเช่ าใช้ งานทัง้ ระบบ (ทัง้ ซอฟแวร์ แ ละอุป กรณ์ ฮาร์ ด แวร์ ) ซึง่ เป็ นระบบ Cloud ขนาดย่อม
ที่ตดิ ตั้งง่าย และมีคา่ ใช้ จา่ ยที่ถกู กว่า เพื่อตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้ า SMB (Small Medium Business) ให้ ได้ ใช้ ระบบไอทีใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทํางานไม่ยงุ่ ยาก ในราคาเริ่ มต้ นแค่หลักหมื่น รองรับการใช้ งานลูกค้ าที่เป็ นกลุม่ ธุรกิจขนาด
กลางและเล็ก ที่มีข้อจํากัดเรื่ องงบประมาณ ให้ สามารถใช้ งานระบบประสิทธิภาพสูงด้ วยตัวผลิตภัณฑ์เดียวกันกับใน
ระดับ ENTERPRISE (VMware Enterprise Cloud Solution)
ทั้งนี ้โซลูชนั่ ดังกล่าว เป็ นนวัตกรรมที่มาช่วยลดภาระงบประมาณด้ านไอทีที่แสดงให้ เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
อย่างชัดเจน หากคุณกําลังมองหาตัวเลือกโซลูชนั่ ที่มีต้นทุนตํ่า ความยืดหยุน่ สูง มีความน่าเชื่อถือระดับโลก พร้ อมใช้
งานได้ ในทันที และที่สําคัญสามารถควบคุมค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปั ญหาการลงทุนด้ วยเงินจํานวน
มากที่ยงั ไม่มีความจําเป็ นในระยะเริ่ มต้ น ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มโอกาสและความคล่องตัวให้ ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ อีกทั้ง
ยังเป็ นเทคโนโลยีมาตรฐานรุ่นใหม่ สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้ อีกด้ วย

SMB Private Cloud Solution (แบบเช่ าใช้ งาน) เป็ นโซลูชนั่ ที่ถกู ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ดงั กล่าวอย่างครบถ้ วน
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Hyper Converged Infrastructure (HCI) by VMware vSAN

Cloud Solutions
บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ (aiBiz Systmes)
เราเป็น VMware Partner ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบคลาวด์
อันดับหนึ่งของโลก ในระดับ Enterprise Solution Provider ที่มีความ
เชี่ยวชาญชำนาญด้านการออกแบบโซลูช่นส์
ั ให้ลูกค้า ด้วยความเข้าใจ
้
อย่างลึกซึงของตัวผลิตภัณฑ์ และสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากันกับ
โมเดลธุรกิจ เพื่อให้เกิดเป็นโซลูช่นส์
ั ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
มากที่สุด

SMB Private Cloud Solutions
Hyper-Converged Infrastructure Powered by vSAN

เป็นโซลูช่นส์
ั ที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึง 4 หัวใจหลัก ดังนี้
ี งบประมาณต่ำ
1. เป็นโซลูชั่นส์ท่ใช้
2. ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งาน
3. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเพิ่มขนาดได้ภายหลัง
4. มีคุณสมบัติและฟังค์ชั่นส์การใช้งานระดับ Enterprise
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เทคโนโลยีที่นำมาใช้สำหรับระบบ SMB Private Cloud Solutions
HCI หรือ Hyper Converged Infrastructure คิือนวัตกรรมยุคใหม่ ที่ได้
นำเอาอุปกรณ์ Compute, Storage และ Storage Networking รวมเข้า
ไว้ด้วยกันในอุปกรณ์ชุดเดียว ด้วยเทคโนโลยี vSAN จาก VMware
ผู้นำด้าน Software-Defined Compute และ Software-Defined
Storage ที่ได้นำระบบจัดเก็บข้อมูล (Physical Storage) ของเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ในแต่ละเครื่อง มาใช้ทำงานร่วมกันให้เป็นเสมือนหนึ่งเดียวกัน
ทำให้เกิดระบบจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง ตัดค่าใช้
จ่ายในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์จัดเก็บข้อมูลราคาแพง ทำให้ได้โซลูชั่นส์ท่ใช้
ี งบ
่
ประมาณในการลงทุนตำลง ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างลงตัว
ตัวอย่างการนำระบบ SMB Private Cloud มาใช้งานในธุรกิจ อาทิเช่น
มีการป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยการทำสำเนาข้อมูลแบบเรียลไทม์
(Real-time Data Replication) คือการทำสำเนาจัดเก็บข้อมูลมากกว่า
หนึ่งชุดในระบบ โดยจะทำการกระจายข้อมูลไว้ในหลายเครื่องเซิรฟ์ เวอร์
หากมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่่องใดเครื่องหนึ่งเกิดเสียหาย ข้อมูลก็ยังคง
ปลอดภัยและสมบูรณ์ครบถ้วน
การป้องกันระบบล้มเหลว มีระบบจัดการการทำงานแบบต่อเนื่่อง
(Business Continuity and Zero Downtime) ให้ความอุ่นใจ ปกป้องผล
กระทบและความเสียหายจากการทำงานที่ขาดความต่อเนื่อง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แอพพลิเคชั่นที่นำมาใช้ (Enhanced App
Performance) ทั้งความสามารถด้านการคำนวนประมวลผลที่เร็วขึ้น
รองรับการทำงานหนักและมีความซับซ้อนมากขึ้น (Business Critical
Apps and Intensive Workloads)
รับรองระบบเชื่่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขา (Remote Office Branch
Office) ให้การเชื่อมต่อเครื่อข่ายระหว่างสาขาเป็นเรื่องง่าย
รองรับการทำระบบเดสท็อปเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure
- VDI) ที่สามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้จากส่วนกลาง ง่ายต่อการ
จัดการ และประหยัดค่าดูแลรักษาระบบ เป็นต้น
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และยังสามารถนำระบบ SMB Private Cloud Solutions ไปใช้ในงาน
ด้านอื่นๆ
่ อีกมากมาย
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