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สวัสดีคะเพอืน ๆ   

ไตรมาสที 4 ของปี 2559 มาถงึแล้วนะคะ CU NEWS ฉบับนีเป็นฉบับที 4 ท ีทาง CU ยังคงเล็งเห ็นความสาํคัญของระบบ Cloud Technology ไม่ว่าจะเป็น Private, Public หรือ 

Hybrid Cloud รวมถึงเทคโนโลยี VersaStack ท ีเป็นนวัตกรรมทีรวมเอา IBM Storage และ Server Cisco UCS เพ ือเพมิประสิทธ ิภาพและความรวดเร็วในการทาํงานให้กับองค์กร  

รวมถึงเครืองพมิพ์แบบมัลติฟังก์ชันแบรนด์ Lexmark ซงึมีโซลูช ันมากมายเช่น การเชือมต่อเอกสารและโลกดจิิตอลไว้ด้วยกัน Mobile printing และระบบ Cloud Printing 
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Information Optimized Infrastructure 

 

ระบบจัดการฐานข้อมูลเช ิงสัมพ ันธ์  RDBMS ทีช ือว่า TIBERO สัญชาติเกาหลี เป็น

โปรแกรมทีทาํให้ผู้ ใช้งานสามารถบริหารและจัดการฐานข้อมูลได้ ง่าย รวดเร็ว และมี

ประสิทธ ิภาพ 

 มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างมีประสิทธ ิภาพ 

 ไม่มีความยุ่งยากในการเปลียนระบบฐานข้อมูลเดมิเนืองจากมีเครืองมือ migrate 

 ราคาประหยัดในแง่ของ TIBERO License และคุ้มค่า TCO 

 เกิดประสิทธ ิภาพสูงสุดจากการใช้ TIBERO แทนที Oracle ในการรันบนแอพ

พลิเคชันเพอืประมวลผลธุรกรรมสาํหรับการตัดสินใจวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

 TIBERO สนับสนุนการจัดการกลุ่มข้อมูลทมีีความซับซ้อนได้อย่างดี 

FREE TRIAL 30 Days: http://www.tmaxsoft.com/us_en/tibero-vm-download/ 
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CU มุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการในการสร้าง Cloud Computing Service Model ได้ง่าย ๆ  แบบครบวงจรทุกระดับการใช้งาน 

โดยมีท ีมงานผู้ เช ียวชาญให้คําปรึกษาแนะนํา ให้ความรู้  และอ ัพเดทเทคโนโลยีสาํหรับธุรกิจยุคดจิิท ัล รวมถงึอ ุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์  

ซอฟต์แวร์ และเซอร์วิสต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นส่วน “IAAS” น ําขบวนโดย Server และ Storage ทีมีประสิทธ ิภาพทงั IBM Power System , 

X86 , VersaStack (IBM+Cisco) และอืนๆ   รวมถงึ Virtualization และ Network ในส่วนของ “PAAS” ท ีเป็นบริการด้าน Platform สาํหรับ

การพัฒนา Software และ Application โดยมี IBM PureApplication หรือ IBM Orchestrator  มาช่วยบริหารจัดการให้ง่ายข ึนกับส่วนของ 

SAAS หรือ Software application หากเพอืน ๆ  มีข้อสงสัย หรือลูกค้าต้องการสร้าง Cloud สามารถตดิต่อทาง CU ได้ตลอดเลยนะคะ 

VersaStack Solution คือ Infrastructure Solution เป็น

นวัตกรรมทเีกิดจากความร่วมมือระหว่าง IBM และ 

Cisco โดยใน Infrastucture ประกอบไปด้วย   

1. Compute(Server) จาก Cisco UCS   

2. Network จาก Cisco Nexus และ MDS switch 

3. Storage จาก IBM FlashSystem และ Storwize 

ซงึจะถูกบริหารจัดการบนหน้าจอเดียวด้วย Cisco 

UCS Director  

VersaStack Solution ถูกออกแบบมาสาํหรับองค์กร

เพอืตอบโจทย์การใช้งาน Cloud System, Data Center, 

Big Data และ Analytics application 
 

ด้วยการออกแบบ solution นีผ่านโปรแกรม Cisco Validated Design(CVD) จึงมันใจ

ได้ว่า ส่วนประกอบทังหมดใน Solution สามารถทาํงานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธ ิภาพ ง่ายต่อการตดิตงั ย่นระยะเวลาในการเตรียมระบบ และ สามารถ

ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย  เพ ือให้สามารถตอบสนองต่อ การแข่งข ันและความ

ต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

สอบถามข้อมูลเพมิเตมิได้ท ีบริษัท คอมพวิเตอร์ยูเนียน จาํกัด โทร : 02 311 6881 # 7151  l  email : cu_mkt@ cu.co.th 
 

Lexmark ช ูแนวคิด “Open the possibilities” สร้างนวัตกรรมพรินเตอร์

โซลูช ันสําหรับองค์กร 

คุณเคยประสบปัญหาเหล่านีหรือไม่ ? 

- เสียเวลาในการสืบค้นเอกสารทเีป็น hard copy  

- ต้องการพมิพ์งานเร่งด่วนให้เพอืนร่วมงาน แต่ไม่ได้อยุ่หน้า

จอคอมพวิเตอร์ 

- ลืมมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ไว้ทบ้ีาน แต่ต้องการสังพ ิมพ์เอกสาร

ทอียู่ในระบบคลาวด์ 

- เสียเวลา และมีความยุ่งยากในการจัดหมวดหมู่  ประเภทของ

เอกสาร 

Promo ILMT อ่านเพมิเตมิที: 
https://drive.google.com/file/d/0BznoOJu7Jo

nuLXFYR296LVpFNmM/view?usp=sharing 
 

Promo Cisco UCS  อ่านเพมิเตมิท:ี 
https://drive.google.com/file/d/0BznoOJu7Jo

nuWXVMQ0JvanhRcGs/view?usp=sharing 


