CU NEWS…

Computer Union

Vol. 4

Value Added Distributor
Information Optimized Infrastructure

สวัส ดีค ะเพือน ๆ
ไตรมาสที 4 ของปี 2559 มาถึงแล้ ว นะคะ CU NEWS ฉบับ นีเป็ นฉบับ ที 4 ทีทาง CU ยังคงเล็งเห็น ความสําคัญของระบบ Cloud Technology ไม่ ว่ าจะเป็ น Private, Public หรื อ
Hybrid Cloud รวมถึงเทคโนโลยี VersaStack ทีเป็ นนวัต กรรมทีรวมเอา IBM Storage และ Server Cisco UCS เพือเพิมประสิท ธิภ าพและความรวดเร็ว ในการทํางานให้ ก ับ องค์ ก ร
รวมถึงเครื องพิม พ์ แ บบมัล ติฟั งก์ ช ัน แบรนด์ Lexmark ซึงมีโ ซลูช ัน มากมายเช่ น การเชือมต่ อ เอกสารและโลกดิจ ิต อลไว้ ด้ วยกัน Mobile printing และระบบ Cloud Printing
CU มุ่งเน้ น การพัฒนาและให้ บ ริก ารในการสร้ าง Cloud Computing Service Model ได้ ง่าย ๆ แบบครบวงจรทุก ระดับ การใช้ งาน
โดยมีท ีม งานผู้เ ชียวชาญให้ ค ําปรึก ษาแนะนํา ให้ ค วามรู้ และอัพ เดทเทคโนโลยีส าํ หรั บ ธุร กิจ ยุค ดิจ ิท ัล รวมถึงอุป กรณ์ ด้ านฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์ แ วร์ และเซอร์ ว ิส ต่ าง ๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นส่ ว น “IAAS” นําขบวนโดย Server และ Storage ทีมีป ระสิท ธิภ าพทัง IBM Power System ,
X86 , VersaStack (IBM+Cisco) และอืนๆ รวมถึง Virtualization และ Network ในส่ ว นของ “PAAS” ทีเป็ นบริก ารด้ าน Platform สําหรับ
การพัฒนา Software และ Application โดยมี IBM PureApplication หรือ IBM Orchestrator มาช่ ว ยบริห ารจัด การให้ ง่ายขึนกับ ส่ ว นของ
SAAS หรื อ Software application หากเพือน ๆ มีข้ อ สงสัย หรือ ลูก ค้ าต้ อ งการสร้ าง Cloud สามารถติด ต่ อ ทาง CU ได้ ต ลอดเลยนะคะ

VersaStack Solution คือ Infrastructure Solution เป็ น
นวัต กรรมทีเกิด จากความร่ ว มมือ ระหว่ าง IBM และ
Cisco โดยใน Infrastucture ประกอบไปด้ ว ย
1. Compute(Server) จาก Cisco UCS
2. Network จาก Cisco Nexus และ MDS switch
3. Storage จาก IBM FlashSystem และ Storwize
ซึงจะถูก บริห ารจัด การบนหน้ าจอเดีย วด้ วย Cisco
UCS Director
VersaStack Solution ถูก ออกแบบมาสําหรั บ องค์ ก ร
เพือตอบโจทย์ ก ารใช้ งาน Cloud System, Data Center,
Big Data และ Analytics application
ด้ วยการออกแบบ solution นีผ่ านโปรแกรม Cisco Validated Design(CVD) จึงมันใจ
ได้ ว่ า ส่ ว นประกอบทังหมดใน Solution สามารถทํางานร่ ว มกัน ได้ อ ย่ างมี
ประสิท ธิภ าพ ง่ ายต่ อ การติด ตัง ย่ น ระยะเวลาในการเตรีย มระบบ และ สามารถ
ประยุก ต์ ใ ช้ งานได้ ห ลากหลาย เพือให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ การแข่ งขัน และความ
ต้ อ งการทางธุร กิจ ได้ อ ย่ างรวดเร็ว

Promo Cisco UCS อ่ านเพิมเติม ที:

https://drive.google.com/file/d/0BznoOJu7Jo
nuWXVMQ0JvanhRcGs/view?usp=sharing

ระบบจัด การฐานข้ อ มูล เชิงสัม พัน ธ์ RDBMS ทีชือว่ า TIBERO สัญชาติเ กาหลี เป็ น
โปรแกรมทีทําให้ ผ้ ูใ ช้ งานสามารถบริห ารและจัด การฐานข้ อ มูล ได้ ง่าย รวดเร็ว และมี
ประสิท ธิภ าพ
 มีก ารรั ก ษาความปลอดภัย ของข้ อ มูล อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ
 ไม่ ม ีค วามยุ่งยากในการเปลียนระบบฐานข้ อ มูล เดิม เนืองจากมีเ ครื องมือ migrate
 ราคาประหยัด ในแง่ ข อง TIBERO License และคุ้ม ค่ า TCO
 เกิด ประสิท ธิภ าพสูงสุด จากการใช้ TIBERO แทนที Oracle ในการรั น บนแอพ
พลิเ คชัน เพือประมวลผลธุร กรรมสําหรั บ การตัด สิน ใจวิเ คราะห์ ข้ อ มูล ขนาดใหญ่
 TIBERO สนับ สนุน การจัด การกลุ่ม ข้ อ มูล ทีมีค วามซับ ซ้ อ นได้ อ ย่ างดี
FREE TRIAL 30 Days: http://www.tmaxsoft.com/us_en/tibero-vm-download/

Lexmark ชูแ นวคิด “Open the possibilities” สร้ างนวัต กรรมพริ น เตอร์
โซลูช ัน สําหรับ องค์ ก ร
คุณเคยประสบปั ญหาเหล่ านีหรือ ไม่ ?
- เสีย เวลาในการสืบ ค้ น เอกสารทีเป็ น hard copy
- ต้ อ งการพิม พ์ งานเร่ งด่ วนให้ เ พือนร่ วมงาน แต่ ไม่ ไ ด้ อ ยุ่ห น้ า
จอคอมพิว เตอร์
- ลืม มือ ถือ หรือ คอมพิวเตอร์ ไ ว้ ท บ้ี าน แต่ ต้ อ งการสังพิม พ์ เ อกสาร
ทีอยู่ใ นระบบคลาวด์
- เสีย เวลา และมีค วามยุ่งยากในการจัด หมวดหมู่ ประเภทของ
เอกสาร

Promo ILMT อ่ านเพิมเติม ที:

https://drive.google.com/file/d/0BznoOJu7Jo
nuLXFYR296LVpFNmM/view?usp=sharing
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