เน็ ตแอพเสริมศักยภาพองคกรท่ข
ี ับเคลื่อนดวยขอมูล
เดินหน าสูความสําเร็จ

ปรับปรุงไอทีใหทันสมัยสําหรับระบบมัลติคลาวดแบบไฮบริด เพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และการ
ปกป องขอมูล
กรุงเทพฯ — 16 พฤษภาคม 2562 — เน็ตแอพ (NASDAQ: NTAP) ผูเชี่ยวชาญดานขอมูลสําหรับระบบไฮบริดคลา
วด เปิ ดตัว NetApp® ONTAP® 9.6 ระบบสตอเรจ NVMe AFF A320 แบบครบวงจรระดับมิดเรนจรุนใหม พรอม
เพิ่มบริการเพื่อชวยใหองคกรธุรกิจใชขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุด
โซลูชน
ั ่ แฟลชที่เชื่อมตอคลาวดของเน็ตแอพ เป็ นองคประกอบในกลยุทธ Data Fabric ที่จะมอบความสะดวก
ประสิทธิภาพในการดําเนินการ และการปกป องที่จําเป็ นรองรับการสรางสรรคนวัตกรรม ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ขับเคลื่อนชุดขอมูลและเทคโนโลยีขน
ั ้ สูง เชน ปั ญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence-AI) หรือเครือขาย 5G เน็ต
แอพเป็ นบริษท
ั เดียวที่นําเสนอทุกสิ่งที่ลูกคาจําเป็ นตองใชสําหรับการสราง Data Fabric ที่ครอบคลุมระบบคลาวดสา
ธารณะ ระบบไพรเวทคลาวด และสภาพแวดลอมภายในองคกร โซลูชน
ั ่ ของเน็ตแอพจะทําให Data Fabric ดังกลาว
ใหบริการแอพพลิเคชัน
่ ที่ดึงดูดผูใช รองรับการวิเคราะหและกลัน
่ กรองขอมูลเชิงลึกเพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคู
แขง

เอริค เบอรจีเนอร รองประธานฝายวิจัย กลุมธุรกิจระบบ แพลตฟอรม และเทคโนโลยีโครงสรางพ้ น
ื ฐานของไอดีซี
กลาววา “ปั จจุบัน องคกรตางๆ พัฒนาไปสูรูปแบบธุรกิจใหมๆ ที่มุงเน นขอมูลเพิ่มมากข้ น
ึ  สงผลใหขอมูลกลายเป็ น
ทรัพยากรที่มีความสําคัญ และมีความตองการที่เพิ่มสูงข้ น
ึ อยางตอเนื่องสําหรับความพรอมใชงานของขอมูล โซลูชน
ั่
แฟลชที่เชื่อมตอคลาวดของเน็ตแอพ ประกอบกับกลยุทธ Data Fabric จะมอบประสิทธิภาพ ความพรอมใชงาน
ความคลองตัว และความเรียบงายอยางที่ลูกคาตองการในโครงสรางพ้ น
ื ฐานไฮบริดคลาวด เพื่อรองรับการเปลี่ยน
ผานสูดิจิทัล สรางและใชประโยชนจากนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ”
โจเอล ไรค รองประธานบริหารฝายระบบสตอเรจและซอฟตแวรของเน็ตแอพ กลาววา “เรากําลังจะไดสัมผัสกับ
เทคโนโลยีใหมๆ ที่กาวล้าํ อยางเชน เครือขาย 5G ที่จะชวยเสริมสรางขีดความสามารถของบริษท
ั ตางๆ ในการสราง
รวบรวม และเผยแพรขอมูลจํานวนมหาศาลอยางที่ไมเคยมีมากอน และบริษท
ั ที่ไมไดเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับ
ความกาวหน าดังกลาวก็จะประสบกับความลมเหลว โซลูชน
ั ่ NetApp ONTAP จะชวยใหองคกรตางๆ เอาชนะปัญหา
ทาทายที่เกิดข้ น
ึ จากเทคโนโลยีที่มีการใชขอมูลอยางหนักหนวง รวมไปถึงนวัตกรรมที่ล้าํ สมัย โดยโซลูชน
ั ่ อัจฉริยะที่
ทรงพลังและไวใจไดนี้จะชวยใหองคกรใชขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุด”
เพิ่มประโยชนสูงสุดใหกับระบบไฮบริดคลาวด
ซอฟตแวรการจัดการขอมูล ONTAP 9.6 เรงความเร็วใหกับแอพพลิเคชัน
่ ไดอยางงายดาย พรอมทงั ้ นําเสนอความ
เรียบงายและความปลอดภัยสําหรับโครงสรางพ้ น
ื ฐานที่พรอมรองรับอนาคต จึงชวยใหองคกรทุกขนาดไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากขอมูล และดําเนินโครงการริเริ่มใหมๆ ที่ขับเคลื่อนดวยขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซอฟตแวร
ONTAP 9.6 ประกอบดวยสวนปรับปรุงเพิ่มเติมดังนี้:
● ระบบนิเวศน NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) ที่ขยายใหญข้ น
ึ  ครอบคลุมโฮสต VMware ESXi,
Microsoft Windows และ Oracle Linux นอกเหนือไปจาก Red Hat และ SUSE Linux ดวยความยืดหยุนของ
พาธขอมูล องคกรตางๆ จะไดสัมผัสกับประสิทธิภาพของ NVMe/FC สําหรับเวิรกโหลด
● FabricPool ที่รองรับ Google Cloud Platform และ Alibaba Cloud นอกเหนือไปจาก Microsoft Azure,
Amazon Web Services (AWS) และ IBM Cloud Storage โดยองคกรตางๆ สามารถลดคาใชจายในสวนของ
สตอเรจหลัก ดวยการจัดเก็บขอมูลที่ไมไดเขาถึงบอย (cold data) ไวในระบบคลาวดสาธารณะโดยอัตโนมัติ หรือจัด
เก็บไวในระบบไพรเวทคลาวด NetApp StorageGRID®
● ซอฟตแวร NetApp FlexCache® รองรับ NetApp Cloud Volumes ONTAP ทําใหองคกรตางๆ ไดรับ
ประโยชนจาก FlexCache ในระบบไฮบริดคลาวด
● การเขารหัสขณะเชื่อมตอสําหรับเทคโนโลยี NetApp SnapMirror® และ FlexCache ชวยเพิ่มความปลอดภัย
สําหรับการรีพลิเคตขอมูลและการแคชขอมูลผานการเชื่อมตอระยะไกล
● การสนับสนุน NetApp MetroCluster™ IP สําหรับระบบ NetApp AFF และ FAS ระดับเริ่มตน ชวยใหองคกร
ตางๆ ประหยัดคาใชจายสําหรับการรักษาความตอเนื่องของธุรกิจ โดยใชประโยชนจากเครือขาย IP ที่มีอยูระหวาง

ไซตตางๆ
ระบบ NVMe แบบครบวงจรรุนใหมสําหรับตลาดมิดเรนจ
เมื่อปีที่แลว เน็ตแอพไดเปิ ดตัว AFF A800 ระบบ NVMe แบบครบวงจรรุนแรกในแวดวงอุตสาหกรรม โดยให
ประสิทธิภาพที่เหนือชน
ั ้ และบริการขอมูลที่เหนือกวา พรอมการรับประกันประสิทธิภาพ (Efficiency Guarantee) ที่
ดีที่สุด และในครัง้ นี้ เน็ตแอพไดเปิ ดตัวระบบรุนใหม AFF A320 สําหรับตลาดมิดเรนจ โดยจะชวยใหลูกคาสามารถ:
• เรงความเร็วใหกับแอพพลิเคชัน
่ ระดับองคกรทงั ้ รุนเกาและรุนใหม รวมไปถึงแอพพลิเคชัน
่ ทางดานปัญญาประดิษฐ
(AI) และ Deep Learning, ระบบวิเคราะหขอมูล และฐานขอมูลโดยที่มีการหนวงเวลาต่าํ มาก
• ลดคาใชจายของดาตาเซ็นเตอร ดวยการผนวกรวมแอพพลิเคชัน
่ เขากับระบบที่เปี่ ยมประสิทธิภาพ
• ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหพรอมรองรับอนาคตดวยเทคโนโลยี NVMe, 100GbE Ethernet และการบูรณาการ
ระบบคลาวด
ขยายบริการเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา
ลูกคาสามารถไววางใจในแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานของเน็ตแอพและวิศวกรที่มีความชํานาญซ่ งึ จะชวยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปกป องธุรกิจไมใหเกิดการหยุดชะงัก และปองกันปัญหาขอมูลสูญหาย โดยบริการเพิ่ม
เติมของเน็ตแอพมีดังนี้:
• SupportEdge Prestige เป็ นบริการสนับสนุนดานเทคนิคระดับสูง ชวยแกไขปัญหาไดรวดเร็วข้ น
ึ ดวยการจําแนก
การติดตอสําหรับเรื่องเรงดวน ลูกคาจะไดรับบริการจากทีมผูเชี่ยวชาญของเน็ตแอพ และไดรับรายงานแบบพิเศษ
เครื่องมือ และการประเมินสถานะของสภาพแวดลอมสตอเรจ
• Tiered Deployment Service เพิ่มความรวดเร็วในการใชประโยชนอยางคุมคาจากเทคโนโลยีใหมๆ ของเน็ตแอ
พ และลดความเสี่ยงของการติดตงั ้ ที่ไมเหมาะสมหรือการกําหนดคาที่ผิดพลาด บริการนี้ประกอบดวยสามตัวเลือก
ใหมที่มีคุณภาพสูง ไดแก การติดตงั ้ แบบพ้ น
ื ฐาน มาตรฐาน และขน
ั ้ สูง ที่ออกแบบเป็ นพิเศษเพื่อใหสอดรับกับเป า
หมายทางธุรกิจของลูกคา
• Managed Upgrade Service บริการผานการเชื่อมตอระยะไกล ชวยลดความเสี่ยงดานความปลอดภัย ทําให
มัน
่ ใจไดวาซอฟตแวรของเน็ตแอพจะทันสมัยอยูเสมอ ดวยการติดตงั ้ แพตชดานความปลอดภัยและการอัพเกรด
เฟิ รมแวรอยางทันทวงที
ขอมูลเพิ่มเติม
• อานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการไดที่บล็อกของเน็ตแอพ: ONTAP กับความเรียบงาย, AFF A320
NVME สําหรับตลาดทว
ั ่ ไป และ ONTAP 9.6
• อานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NetApp ONTAP, NetApp AFF A-Series และกลยุทธ Data Fabric ของเน็ตแอพ
• ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสนับสนุนของเน็ตแอพบนหน าโฮมเพจของเว็บไซตบริการสนับสนุน

• ติดตามเราผานทาง Twitter, LinkedIn และ Facebook
เกี่ยวกับเน็ตแอพ
เน็ตแอพ ผูนําในการบริหารจัดการขอมูลระดับโลก นํ าเสนอทางเลือกในการเขาถึงบริการขอมูลแบบไฮบริดคลาวด
ชวยใหการบริหารจัดการขอมูลบนสภาพแวดลอมที่ตางกันเป็ นไปอยางงายดาย ไมวาจะเป็ นการจัดเก็บขอมูลบน
ระบบดงั ้ เดิมภายในองคกร (On Premises) หรือการบริหารจัดการขอมูลบนคลาวด ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนผานสู
ยุคดิจิทัล เน็ตแอพ รวมกับพันธมิตร สรางพลังใหแกองคกรระดับโลกในการปลดล็อคคุณคาของขอมูลเพื่อขยาย
บริการที่ตรงกับความตองการ (Customer Touchpoints) พรอมนวัตกรรมที่ล้าํ หน า และสรางระบบการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม
ติดตามขอมูลเพิ่มเติมจากเน็ตแอพไดที่ www.netapp.com #DataDriven
เฟสบุค: NetAppThailand

