อินแกรม ไมโคร นํ าเสนอเทคโนโลยีเซิรฟเวอรอัจฉริ
ยะ HPE ProLiant Gen10 Server

บริษท
ั  อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จํากัด ผูจัดจําหนายสินคาเทคโนโลยี ขอนําเสนอผลิตภัณฑ Server อัจฉริยะ
จาก Hewlett Packard Enterprise (HPE) ในรุน ProLiant Gen10 Server
ซึ่งเป็ น Server ในสถาปัตยกรรม x86 รองรับทงั ้ CPU Intel และ AMD ซึ่งสามารถรองรับงานไดหลากหลายรูป
แบบการใชงาน ไมวาจะใชเป็ น Physical Server เพื่อรองรับ Workload เชน Database Server, ERP Server,
File Sharing Server หรือจะใชเป็ น Virtualization Server ก็สามารถทํางานไดบนระบบชน
ั ้ นํา ไมวาจะเป็ น
VMware, Microsoft Hyper-V, RedHat และอีกมากมาย
การดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน จําเป็ นตองอาศัยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อชวยสรางประสบการณใหมๆ ที่ทุก
คนในโลกไดสรางและแบงปันขอมูลผานทางระบบตางๆ ไมวาจะเป็ นแบบ On-premises หรือบน Cloud ไดทงั ้ แบบ
Private และ Public
โดยระบบไอทีที่ดีนัน
้  จําเป็ นจะตองทํางานในเชิงรุกและสามารถคาดการณความตองการที่จะเกิดข้ น
ึ ไดอยางรวดเร็ว
อีกทงั ้ ยังตองมีความยืดหยุน รวมถึงความสามารถที่จะรองรับงานดานธุรกิจไดอยางทันทวงที (Realtime) ไมจําเป็ น
ตองรอนานเป็ นวันๆ หรือเป็ นสัปดาห ซึ่งอาจจะสงผลใหองคกรขาดโอกาสทางธุรกิจไป
หัวใจหลักของระบบไอทีอยางเชน “Server” จะตองมีความอัจฉริยะในการตรวจสอบและบริหารจัดการไดงายและ
สะดวกมากข้ น
ึ  อีกทงั ้ ยังตองสามารถใชงานและทํา Provision งานไดอัตโนมัติ เมื่อ Server ทําไดอยางนัน
้ แลว จะ

ทําใหผูบริหารระบบไอทีสามารถชวยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ
HPE ตระหนักถึงประเด็นดังกลาวขางตนจึงไดพัฒนา Server ที่มีพ้ น
ื ฐานจากความเป็ นอัจฉริยะตงั ้ แตแรกเริ่ม โดย
รองรับการทํางานของเวิรกโหลดไดมากมาย ภายใตโมเดลที่ช่ อ
ื วา HPE ProLiant Server ที่ออกแบบมาเพื่อตอบ
โจทยในประเด็นสําคัญสามประการหลัก ๆ ดวยกัน
Optimization: เป็ นพ้ น
ื ฐานอัจฉริยะที่สําคัญของระบบไอที ที่สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานของไอทีใหมีประสิทธิ
ภาพ สามารถรับงานเวิรกโหลดไดในทุกสถานการณ ชวยประหยัดงบประมาณในแงของตนทุนคาใชจาย พรอมทงั ้
สรางผลลัพธไดอยางรวดเร็วคุมคากับเงินที่ลงทุนไป
Security: HPE ProLiant มีแกนหลักของความปลอดภัยตงั ้ แตเริ่มตน มุมมองแบบ 360 องศาเพื่อที่จะสรางระบบ
ที่มีความปลอดภัยตงั ้ แตเริ่มตนสายการผลิตไปจนถึงขน
ั ้ ตอนของการการติดตงั ้ และใชงาน
Automation : ผลิตภัณฑ HPE ProLiant มีกลไกการทํางานอัตโนมัติ ทํางานไดอยางงายดาย รองรับงานตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
HPE ProLiant Gen10 Server : ตอบโจทยทุกมุมมอง
HPE ProLiant Gen10 Server เป็ น Server ในสถาปัตยกรรม x86 รองรับทงั ้ CPU Intel และ AMD ซึ่งสามารถ
รองรับงานไดหลากหลายรูปแบบการใชงาน ไมวาจะใชเป็ น Physical Server เพื่อรองรับ Workload เชน
Database Server, ERP Server, File Sharing Server หรือจะใชเป็ น Virtualization Server ก็สามารถทํางาน
ไดบนระบบชน
ั ้ นํา ไมวาจะเป็ น VMware, Microsoft Hyper-V, RedHat และอีกมากมาย
HPE ProLiant Gen10 Server ถูกออกแบบใหทํางานไดตลอดเวลา แบบ 24×7 จึงมน
ั ่ ใจไดวา ระบบงานทํางานอยู
บน Hardware ที่ออกแบบมาใหทํางานอยางมีเสถียรภาพ มีการรับประกันจาก HPE โดยตรง
ติดตงั ้ มาพรอมกับ Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) ซึ่งทําใหสามารถบริหารจัดการ Server ไดอยางงายได ไมวา
จะเป็ น การดูสถานะของตัวเครื่อง การสงั ่ ปิด-เปิ ดเครื่อง การUpdate Firmware ของตัวเครื่อง และการควบคุมหน า
จอ (Remote Console)
HPE ProLiant Gen10 Server มีหลากหลาย Series ใหเลือกใชงานตามความเหมาะสม และความคุมคา ไมวาจะ
เป็ น 500, 300, 100 และ 10 Series จึงทําใหยืดหยุนและคลองตัวในการใชงาน ตอบโจทยในทุกมุมมอง
ทานใดสนใจผลิตภัณฑ สามารถติดตอไดที่บริษท
ั  อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จํากัด
โทร 02-012-2222 หรืออีเมล TH-HPE@ingrammicro.com

