เดลล เทคโนโลยีส เปิ ดตัว นวัตกรรมการจัดการขน
ั้
สูง ระบบอัตโนมัติ และการปองกัน เพื่อสภาพ
แวดลอมวีเอ็มแวร
การบูรณาการของ HCI ระบบคลาวด สตอเรจ และการปกป องขอมูลเขากับ VMware ที่เปิ ดตัวลาสุดชวยใหลูกคา
สามารถสรางสรรคนวัตกรรมไดครอบคลุมทงั ้ พ้ น
ื ที่ปลายทาง (edge) ดาตาเซ็นเตอร และไฮบริดคลาวด
• Dell Technologies Cloud Platform และ Dell EMC VxRail รองรับ VMware vSphere with Tanzu และ
VMware Cloud Foundation รวมทงั ้ vSphere และ vSAN ที่เปิ ดตัวลาสุด เพื่อเปิ ดทางใหการนํ า Kubernetes ไป
ใชสามารถทําไดงายดายขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพใหกับเวิรกโหลดแบบเดิมไปพรอม ๆ กัน
• ฟี เจอร Replication บน Dell EMC PowerMax เวอรชน
ั ่ ลาสุด สามารถทํางานรวมกันกับ VMware vVols ทําให
การจัดการทําไดงายข้ น
ึ พรอมทงั ้ ปรับปรุงการเขาถึงแอปพลิเคชันที่เป็ น mission-critial ทําไดดียิ่งข้ น
ึ
• Dell EMC ObjectScale ซึ่งสรางข้ น
ึ บน VMware Cloud Foundation ชวยใหนักพัฒนาสามารถจัดเตรียมพ้ น
ื ที่
เก็บขอมูลบนคลาวดสําหรับแอปพลิเคชันสมัยใหม
• Dell EMC PowerProtect Data Manager สามารถทํางานรวมกับ VMware Cloud Foundation เพื่อใหความ
คุมครองและปกป องตัวระบบทงั ้ ในระดับ Infrastructure และตลอดจนสภาพแวดลอมการทํางานของ
Kubernestes ซื่งถึอไดวาเป็ นครัง้ แรกของอุตสาหกรรม
เดลล เทคโนโลยีส ประกาศเปิ ดตัวนวัตกรรมสายผลิตภัณฑโครงสรางพ้ น
ื ฐานเพื่อการทํางานในสภาพแวดลอมของ
VMware ที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยใหลูกคาสามารถปกปอง จัดการ และรองรับการทํางานของแอปพลิเคชัน
ทัง้ แบบโมเดิรนและแบบดงั ้ เดิมทว
ั ่ ทงั ้ พ้ น
ื ที่ปลายทาง (edge) ดาตาเซ็นเตอรหลัก (core) และบนไฮบริด คลาวด
(cloud) ไดดียิ่งข้ น
ึ
“การกาวสูการปฏิรูปทางดิจิทัล ตองการโซลูชน
ั ่ ที่เชื่อถือไดและไดรับการพิสูจนแลว เพื่อใหลูกคาสามารถปรับตัวกับ
การทํางานในระบบมัลติคลาวด และสามารถจัดการกับความตองการดานไอทีและธุรกิจไปพรอมกันไดอยางรวดเร็ว”
เจฟฟ บูโดรว ประธานและผูจัดการทว
ั ่ ไป อินฟราสตรัคเจอร โซลูชัน กรุป ของเดลล เทคโนโลยีส กลาว “เดลล
เทคโนโลยีสและวีเอ็มแวร ยกระดับมาตรฐานดวยโซลูชันที่มีการบูรณาการอยางแนนหนาซ่ งึ ออกแบบมาเพื่อชวยให
ลูกคาและคูคาสามารถจัดการและปกป องแอปพลิเคชันทงั ้ แบบเดิมและแบบสมัยใหมไดดียิ่งข้ น
ึ  โดยความกาวหน า
ลาสุดในสายผลิตภัณฑโครงสรางพ้ น
ื ฐานทงั ้ หมดนี้ของเราคือขอพิสูจนที่เดนชัดถึงความมุงมน
ั ่ รวมกันของเราที่มีตอ
การสรางสรรคนวัตกรรม”
“โครงสรางพ้ น
ื ฐานไอทีที่ทรงพลังคือกุญแจเพื่อใชในการปลดล็อคมูลคาของขอมูลเพื่อขับเคลื่อนประสบการณเฉพาะ

บุคคล ใหกับลูกคา ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑที่ชาญฉลาดมากยิ่งข้ น
ึ  และทายที่สุดเพื่อความไดเปรียบในดานการ
แขงขันทางธุรกิจ” เกรนเจอร วอลลิส รองประธานอาวุโส ดาน APJ Sales, Storage, Platforms & Solutions
ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคละประเทศญี่ปุน กลาว “นวัตกรรมโครงสรางพ้ น
ื ฐานใหมของเดลล เทคโนโลยีสจะชวย
ใหลูกคาของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและประเทศญี่ปุนสามารถไดประโยชนสูงสุดจากดาตาที่มี ไมวาจะที่สวน
การทํางานปลายทาง (edge) ที่ดาตาเซ็นเตอร หรือในสภาพแวดลอมการทํางานแบบไฮบริด คลาวดก็ตาม”
นํ าพานวัตกรรมลาสุดของ VMware สูการใชงาน
จากการที่วีเอ็มแวร เปิ ดตัวผลิตภัณฑลาสุดสําหรับ vSphere, vSAN และ VMware Cloud Foundation เพื่อรองรับ
การทํางานของ Tanzu, เดลลเทคโนโลยีสจึงขยายการรองรับเทคโนโลยีเหลานี้ในสายผลิตภัณฑโครงสรางพ้ น
ื ฐาน
ของเดลลทงั ้ หมด ดวยโซลูชันที่มีการบูรณาการเขาดวยกันอยางแนนหนา ทัง้ Dell Technologies Cloud, Dell
EMC VxRail, Dell EMC PowerProtect ไปจนถึง Dell EMC PowerEdge และอ่ น
ื ๆ
Dell EMC VxRail ระบบ HCI หนึ่งเดียวที่ทีมวิศวกรของวิเอ็มแวรไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดโครงสรางทาง
สถาปั ตยกรรม เป็ นระบบแรกที่ไดรับการบูรณาการเขากับ VMware vSphere with Tanzu เพื่อชวยใหลูกคาสามา
รถนํา Kubernetes มาใชงานไดอยางงายดายและรวดเร็วดวยการนํ ามาใชงานและจัดเตรียมแบบอัตโนมัติ
(Automated deployment and provisioning) สายผลิตภัณฑโครงสรางพ้ น
ื ฐานที่กวางขวางของเดลล ชวยให
ลูกคาสามารถใชงาน VMware Tanzu ไดในรูปแบบที่สอดคลองกับกลยุทธดานไอทีขององคกรไดดีที่สุด ไมวาจะ
ผานทางสถาปั ตยกรรมที่ไดรับการรับรอง VxRail cluster หรือผาน Dell Technologies Cloud Platform ก็ตาม
Dell Technologies Cloud Platform ที่มาพรอมแพคเกจแบบงายในการที่เริ่มตนใชงาน VMware Tanzu บนไฮบริ
ด คลาวดดวยราคาที่ไมแพงเพียง 70 เหรียญดอลลารสหรัฐตอโหนด ตอวัน ดวยการขจัดคาใชจายที่ตองจายลวง
หน าออกไป พรอมกับการคาดการณลวงหน าในดานความเสี่ยง องคกรธุรกิจจะสามารถจัดการดานการใชจายดาน
ไอทีไดโดยไมตองกังวลถึงสิ่งที่ไมไดคาดคิดหรือกับคาใชจายที่ซอนเรน ดวยการนํ าเอาระบบไฮบริดคลาวดที่รวดเร็ว
ที่สุดในอุตสาหกรรมมาใช ลูกคาสามารถเริ่มตนการใชไดในเวลาเพียง 14 วัน และสามารถขยายการใชงานไดใน
เวลาเพียง 5 วัน
นวัตกรรมสตอเรจสําหรับสภาพแวดลอมของวีเอ็มแวร
นวัตกรรมสตอเรจของเดลล เทคโนโลยีส ไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยใหลูกคาสามารถจัดการและเขาถึงแอปพลิ
เคชันทงั ้ แบบดงั ้ เดิมและทันสมัยในสภาพแวดลอม วีเอ็มแวร ไดอยางงายดาย
• Dell EMC PowerMax ชวยลดความซับซอนของการจัดการ VMware – ปั จจุบัน การทํา replication ของ Dell
EMC PowerMax ไดถูกบูรณาการเขากับ VMware vSphere Virtual Volumes (vVols) และ VMware Site
Recovery Manager ทําใหการจัดการ VMware ทําไดงายข้ น
ึ โดยลดเวลาที่จําเป็ นสําหรับการจัดเตรียม
(Provisioning) , การทําสําเนาระบบ (replication) ตลอดจนขอกําหนดดานลําดับขน
ั ้ การบริการ ทัง้ นี้ ลูกคาสามารถ
ปรับโครงสรางพ้ น
ื ฐานที่มีอยูใหทันสมัยมากข้ น
ึ (modernize) ขณะที่ปกป องแอปพลิเคชันที่สําคัญที่สุด โดยฟีเจอร
ใหมของ Cloud Mobility ของ Dell EMC PowerMax มอบความสามารถในการเคลื่อนยายขอมูลอยางงายดาย

จาก on-premise ไปสู Public Cloud ลูกคาสามารถลดคาใชจายตอกิกะไบต สําหรับการเก็บรักษาขอมูล (data
retention) ในระยะยาวไดสูงถึง 50 เปอรเซ็นต ในขณะที่เพิ่มพ้ น
ื ที่ความจุใหกับ PowerMax ในการใหการ
สนับสนุนแอปพลิเคชันที่มีความสําคัญมากกวาบน on-premise ชวยยืดอายุการทํางานของอาเรย โดยสตอเรจ อา
เรยสําหรับเอนเทอรไพรซมอบคุณสมบัติดานการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งกวาเดิม พรอมทงั ้ SmartDR เพื่อความ
ยืดหยุน (resiliency) และประสิทธิภาพของขอมูล
• Dell EMC ObjectScale นํ า object เขาถึง VMware Cloud Foundation – เดลล เทคโนโลยีส เปิ ดพรีวิว
เน็กซเจนของ Dell EMC ObjectScale ซึ่งเป็ น อ็อบเจค สตอเรจ แพลตฟอรมบน Kubernetes ซึ่งปัจจุบันพรอม
แลวสําหรับการทดลองใชงาน ทงั ้ นี้ ObjectScale จะชวยใหนักพัฒนาสามารถทําโพรวิชันระบบคลาวดที่สามารถ
สเกลบนคลาวด ซึ่งสามารถทํางานรวมกับ S3 สําหรับโมเดิรนแอปพลิเคชันแบบออนดีมานด ดวยการเปิ ดใชงาน
object storage องคประกอบที่สําคัญของสถาปั ตยกรรมแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด เพื่อใหถูกนําไปปรับใช
โดยตรงผาน vSphere เดลล เทคโนโลยีส และวีเอ็มแวร เตรียมความพรอมใหลูกคาสามารถประสบการณแอปพลิ
เคชันที่ทันสมัย และที่สอดคลองอยางใกลชิดกับการพัฒนาและการปฏิบัติการทางไอทีเพิ่มมากข้ น
ึ  และจากการที่ได
รับการออกแบบมาดวยสถาปั ตยกรรมกระจายศูนยตามพ้ น
ื ที่ภูมิศาสต (geo-distributed architecture) ที่สามารถ
ปรับขยายขนาดการทํางาน ตัว ObjectScale สามารถใหบริการสตอเรจ เอนเทอรไพรซใหกับทุกสภาพแวดลอมการ
ทํางานตงั ้ แตพ้ น
ื ที่ปลายทาง (edge) ไปจนถึงศูนยกลาง (core) และในสภาพแวดลอมของไฮบริดคลาวด (cloud)
มอบการปกป องขอมูล VMware ที่ทันสมัย
เดลล เทคโนโลยีส เสริมการจัดการระดับแอดวานซและความสามารถในการสํารองขอมูลใหกับ PowerProtect
Data Manager ในสภาพแวดลอมของ VMware ดวยการเปิ ดตัวการอัปเดตการป องกันขอมูลใหม ไดแก
• PowerProtect Data Manager Support for Tanzu – เพื่อชวยสนับสนุนและปองกันโมเดิรน แอปพลิเคชันของ
ลูกคา Dell EMC PowerProtect Data Manager ปั จจุบันรองรับสายผลิตภัณฑ VMware Tanzu รวมทงั ้ 
คลัสเตอรของ Tanzu Kubernetes ตลอดจน Kubernetes clusters in vSphere Tanzu Kubernetes Grid
(TKG) และ Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI) บน on-premise และในพับลิคคลาวด
• VMware Storage Policy-Based Management and VMware Cloud Foundation Protection –
PowerProtect Data Manager คือโซลูชันเพียงหนึ่งเดียวที่ใหการบูรณาการการจัดการเพื่อการปกป องวีเอ็มแวร
(Management integration for VM protection) ที่อยูบน vCenter Storage Policy ซึ่งสวนนี้ชวยให VI แอดมิ
นสามารถประหยัดเวลาดวยการใช Workflow ที่เป็ นที่รูจักเป็ นอยางดีจากภายในสภาพแวดลอมของ vSphere เพื่อ
กําหนดนโยบายในการปกป องขอมูล นอกจากนี้ PowerProtect Data Manager รุนลาสุดยังมีโซลูชันที่ไดรับการ
รับรองจาก VMware เพื่อปกป องในระดับโครงสรางพ้ น
ื ฐานของ VMware Cloud Foundation อีกดวย
• ยกระดับการปองกันของ VM ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง (Mission-Critical) – เดลล เทคโนโลยีส เปิ ดพรีวิว
คุณลักษณะใหมใน PowerProtect Data Manager ที่จะชวยใหไมตองหยุดการทํางานของ VM ในระหวางการ
ทําการสํารองขอมูล ดวยเทคโนโลยีสแนปชอตและการเคลื่อนยายขอมูลใหม สามารถสํารอง VMs ที่สําคัญอยางยิ่ง
(mission-critical) โดยไมเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทีมงานไมจําเป็ นตองเลือกระหวางความพรอมในการใชงาน

และความปลอดภัยอีกตอไป เนื่องจาก VM ทัง้ หมดไดรับการปกป องและใชงานไดแมในระหวางการสํารองขอมูล
สรางคลาวดไดเร็วมากกวาเดิมดวย Dell Technology Cloud และ VMware
เดลล เทคโนโลยีส และวีเอ็มแวร รวมมือกันในการทําใหผูใหบริการคลาวด (Cloud Service Providers หรือ
CSPs) สามารถสรางและปรับขยายขนาด (scale) สภาพแวดลอมของ hosted cloud ผานการบูรณาการที่แนนหนา
ระหวาง VMware Cloud Director และ Dell Technologies Cloud Platform (DTCP) และดวยการบูรณาการ
ใหมนี้เอง ผูใหบริการคลาวดสามารถประหยัดตนทุนไดดวยการลดเวลาที่ตองใชในการทําโพรวิชันและจัดการสภาพ
แวดลอมคลาวดแบบ multi-tenant ชวยใหสรางดาตา เซ็นเตอรแบบเสมือน (virtual data centers) ไดในเวลาไมกี่
นาที ซึ่งเมื่อสรางข้ น
ึ แลวสามารถนําไปใชงานไดทุกที่ภายในไมกี่วินาที ความสามารถของระบบอัตโนมัติใหมชวย
เพิ่มความคลองตัวในการปรับใชบริการและการจัดการ lifecycle ของดาตาเซ็นเตอรที่ถูกกําหนดโดยซอฟตแวร
(software-defined data center) นอกจากนี้ การนํ า VMware Cloud Director ขึ้นมาทํางานอยูบน Dell
Technologies Cloud Platform ของผูใหบริการคลาวด สามารถชวยใหลูกคาเขาถึงประสบการณคลาวดที่เชื่อถือได
และสอดคลองกันมากข้ น
ึ ในสภาพแวดลอมของ Dell Technologies Cloud Platform และ off-premise
การซัพพอรต Project Monterey ของ VMware
เดลล เทคโนโลยีส รวมกับวีเอ็มแวรในการซัพพอรต Project Monterey ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชันที่สนองตอบตอการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมเคยมีมากอนในกรณีที่แอปพลิเคชันถูกสรางข้ น
ึ และนําไปใชงาน ดวยการเพิ่มการรองรับ
SmartNICs นี้ วีเอ็มแวรและเดลล เทคโนโลยีส ไดเปิ ดชองทางใหกับลูกคาในการสรางโครงสรางพ้ น
ื ฐานแบบเน็กซเจน ที่จัดการการจัดวางโครงสรางพ้ น
ื ฐาน และความตองการดานแอปพลิเคชันและความปลอดภัยใหกับ CPU, GPU
และ SmartNIC ทัง้ หมดอยางมีประสิทธิภาพ
ความพรอมในการวางตลาด
• VMware vSphere และ VMware Cloud Foundation with Tanzu บน VxRail และ Tanzu ที่รองรับ Dell
Technologies Cloud Platform จะพรอมใหบริการทว
ั ่ โลกในเดือนตุลาคมนี้
• การอัปเดต Dell EMC PowerMax พรอมใหบริการแลวทว
ั ่ โลก
• การทดลองใชกอนเปิ ดตัวของ Dell EMC ObjectScale กําลังจะมาเร็ว ๆ นี้ พรอมแผนความพรอมใชงานทว
ั ่ โลก
ที่วางไวในปี 2564
• การรองรับ VMware Tanzu ใน Dell EMC PowerProtect Data Manager จะพรอมใชงานทว
ั ่ โลกในเดือนตุลา
คมนี้
• การจัดการ Storage Policy ใน Dell EMC PowerProtect Data Manager จะพรอมใชงานทว
ั ่ โลกในเดือน
พฤศจิกายนนี้
• การปกปอง VMware Cloud Foundation ดวย Dell EMC PowerProtect Data Manager จะพรอมใชงานทว
ั่
โลกในเดือนตุลาคม
• ฟั งกชันใหมของ Dell EMC PowerProtect Data Manager ที่ทําใหไมตองหยุดการทํางานของ VMs ในระหวาง

การสํารองขอมูล จะพรอมใชงานทว
ั ่ โลกตามแผนที่วางไวชวงตนปี 2564
• VMware Cloud Director บน Dell Technologies Cloud Platform พรอมใหบริการทว
ั ่ โลกแลว
ลี คาสเวลล รองประธานดานการตลาด สวนธุรกิจคลาวด แพลตฟอรม วีเอ็มแวร กลาววา “วีเอ็มแวรและเดลล
เทคโนโลยีส รวมกันในการนํ าเสนอโซลูชันที่ชวยใหลูกคาสามารถจัดการแอปพลิเคชันแบบดงั ้ เดิมและสมัยใหมไดไม
วาแอปพลิเคชันเหลานัน
้ จะอยูที่ดาตาเซ็นเตอรแบบดงั ้ เดิม อยูที่ปลายทาง (edge) หรืออยูที่คลาวดก็ตาม การ
ประกาศของเดลล เทคโนโลยีสในวันนี้คือตัวอยางลาสุดของการผสานรวมที่แนนแฟ นระหวางทีมของเราและผล
ประโยชนที่ลูกคาของเราจะไดรับ”
อีริค เชพพารด รองประธานดานการวิจัย ไอดีซี อินฟราสตรัคเจอร & เทคโนโลยีส กรุป กลาววา “ความตองการของ
ทีมไอทีในปัจจุบันเน นย้าํ ถึงความจําเป็ นของโครงสรางพ้ น
ื ฐานที่ทันสมัยและคลองตัว การทํางานรวมกันอยาง
แนนแฟ นระหวางเดลล เทคโนโลยีส และวีเอ็มแวร มอบโซลูชันพรอมคุณลักษณะจํานวนมากที่จําเป็ นสําหรับองคกร
ธุรกิจในการปรับใช จัดการ และปกป องแอปพลิเคชันในทุกที่ตงั ้ แตปลายทาง (edge) ไปจนถึงคลาวด”

