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สวัส ดีค ะเพือน ๆ

พบกับ CU-NEWS ฉบับ ที 2 กัน นะคะ ฉบับ นีขอเสนอข้ อ มูล เกียวกับ เทคโนโลยีฮาร์ ด แวร์ ข อง Pure Storage และ Security Software ของ IBM รวมถึงการอบรมสัม มนา และ
โปรแกรมการส่ งเสริ ม การขายต่ าง ๆ ให้ ก ับ เพือน ๆ เดือ นสิงหาคมนีเป็ นเดือ นที 2 ของ ไตรมาส 3 แล้ ว นะคะ เรามีย ังโปรโมชัน ดี ๆ มาฝากกัน มากมาย หากเพือน ๆ สนใจ
สามารถคลิก ลิงค์ เ พืออ่ านข้ อ มูล เพิมเติม ใน PDF file ได้ หรือ สามารถติด ต่ อ ตัว แทนขายของท่ านได้ เ ลยคะ มาติด ตามกัน เลยคะว่ าเรามีอ ะไรมาฝากในฉบับ นีกัน บ้ าง
ด้ านความ
ปลอดภัย

Evergreen Storage สําหรั บ ไอที
หากคุณสามารถติด ตัง ระบบการจัด เก็บ ข้ อ มูล เพีย งครังเดีย ว และทําการอัพ เกรดใน
เรืองความจุ ความสามารถ และประสิท ธิภ าพได้ ท ุก เมือตามความต้ อ งการ โดยไม่ ต้ อ ง
มีก ารย้ ายข้ อ มูล ไม่ ม ีด าวน์ ไ ทม์ (downtime) หรือ ผลกระทบด้ านประสิท ธิภ าพ คุณ
สามารถทําสิงทีกล่ าวมานีไ ด้ เ ป็ นระยะเวลา 10 ปี หรือ มากกว่ า นีคือ ความหมายของ
Evergreen Storage – เป็ นการจัด เก็บ ข้ อ มูล ทีรวดเร็ว กว่ า และมีค วามสามารถมากขึน
ตามกาลเวลา
Evergreen Storage สําหรั บ ธุร กิจ
รู ป แบบ Evergreen Storage จาก Pure Storage ช่ ว ยลดระยะเวลาในการดูแ ลรั ก ษา
รวมถึงต้ น ทุน และทรั พ ยากรในการใช้ งาน IT Infrastructure แบบเดิม อีก ทังสามารถ
วางกลยุท ธ์ ส ร้ างนวัต กรรมเพือผลัก ดัน ธุร กิจ ขององค์ ก ร Evergreen Storage เพิม
ประสิท ธิภ าพในแง่ ข องความคิด ริเ ริมใหม่ ๆ และช่ ว ยปฎิรูป ทัง ทางด้ านธุร กิจ และ
ด้ านไอทีอ ย่ างดีเ ยียม
อ่ านข้ อ มูล เพิมเติม คลิก ลิงค์

https://drive.google.com/file/d/0BznoOJu7JonuZ0w3NVRFaFNLaEU/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0Bzno
OJu7JonuZ0w3NVRFaFNLaEU/view?usp=sharing

CU ได้ รั บ การรั บ รองเป็ น
Distributor ในประเทศไทยของ
Pure Storage

26 สิงหาคม Lexmark : Product Launch
and Press Conference @ CU Office

ปั ญหาทีองค์ ก รพบ

องค์ ก รขาดศัก ยภาพในการตรวจสอบภัยคุก คาม เนืองจาก
Security
ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ทีมีอ ยู่ไ ม่ ม ีป ระสิท ธิภ าพเพียงพอ
Intelligence หรือ ไม่ ส ามารถตรวจสอบความเสียงทีไม่ เ คยเกิด ขึนมาก่ อ น
ได้
ระบบปฎิบ ัต ิก ารรูป แบบเก่ าๆ ไม่ ต อบโจทย์ ด้ านรั ก ษาความ
Network
ปลอดภัยขององค์ ก ร เพราะไม่ ส ามารถตรวจจับ และป้ อ งกัน
ภัย คุก คามบนเครื อ ข่ ายได้ จ ริง
Endpoint
Mobile

เครืองลูก ข่ ายในองค์ ก รมีจ ํานวนมากทําให้ ด แู ลได้ ไ ม่ ท ัวถึง

BYOD ทีบุคลากรใช้ เ ข้ าถึงข้ อ มูล ขององค์ ก รมีจ าํ นวนมากและ
ถูก ใช้ งานผ่ านระบบปฎิบ ตั ิก ารทีหลายหลาย ทําให้ ย ากต่ อ
การบริห ารจัด การด้ านความปลอดภัย ให้ ท วถึ
ั ง
องค์ ก รขาดระบบการจัด การด้ านการระบุต ัวตนของบุค ลากร
ทีมีป ระสิท ธิภ าพ ทําให้ ร ะบบรัก ษาความปลอดภัย ข้ อ มูล ของ
องค์ ก รเกิด ช่ อ งโหว่

IBM Solutions
IBM QRadar
Security
Intelligence
Platform
IBM Security
Network
Protection
XGS
IBM BigFix

IBM MaaS
360
Identity
IBM Security
and
Identity and
Access
Access
Management
สิงทีอาจจะเป็ นช่ อ งโหว่ ใ นการนําข้ อ มูล ไปจัด เก็บ และใช้ งาน IBM Security
Cloud
บน Cloud ผ่ านเครื อ ข่ าย network ซึงองค์ ก รมองข้ ามไป คือ “ Cloud
ความปลอดภัยของข้ อ มูล บนเครือ ข่ าย“
Enforcer
หลายองค์ ก รไม่ ท ราบว่ าข้ อ มูล ทีสําคัญขององค์ ก รได้ ถ กู
IBM Security
Data
จัด เก็บ ไว้ ท ีใด จึงไม่ ส ามารถเข้ าไปปกป้ อ ง Database จากการ Guardium
ถูก ภัย คุก คามโดยผู้ใ ช้ ภ ายในองค์ ก รได้
นัก พัฒนา Web Application ไม่ ม ีค วามชํานาญในด้ านการ
IBM Security
Application รั ก ษาความปลอดภัย รวมถึงบางครังอาจถูด กดดัน ให้ รี บ เร่ ง
AppScan
ส่ งมอบงาน จึงทําให้ ข าดการใส่ ใ จในเรืองของการป้ อ งกัน
ความปลอดภัย ให้ แ ก่ Web Application ทีสร้ างขึน จนทําให้
เกิด ช่ อ งโหว่ ด้ านความปลอดภัย ได้ ง่าย

อ่ านข้ อ มูล เพิมเติม คลิก ลิงค์

https://drive.google.com/file/d/0BznoOJu7JonuMDVhVkIyV1k1RkE/view?usp=sharing

CU Cloud Professional Services (ข้ อมูลเพิมเติมคลิกลิงค์ )
https://drive.google.com/file/d/0BznoOJu7JonuQzFERElsQ0phVjA/view?usp=sharing

17-19 สิงหาคม
24 สิงหาคม
26 สิงหาคม

: TmaxSoft Sale & Technical Enablement

: Business Analytics Enablement with BAC (focusing
on Cognos for Insurance Industry)
: Lexmark : Product Launch & Press Conference

ILMT Promotion (ข้ อมูลเพิมเติมคลิก file PDF)

https://drive.google.com/file/d/0BznoOJu7Jonucm5qQ1B2SkdGQWs/view?usp=sharing

IBM License Matric Tool
Online Mode & Offline Mode
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