เอชพี เผยเทคโนโลยี Converged System ใหม่
่ ลาวด์ได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึน
้
ย่นระยะเวลาในการก้าวสูค

ในโลกปั จจุบนั ที่การทางานเป็ นแบบโมบายล์ เชื่อมต่อ และมีความต้ องการแบบทันทีทนั ใด องค์กรธุรกิจ
จาเป็ นต้ องเตรี ยมพร้ อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วของตลาด และต้ องมีบริ การที่สามารถส่งมอบได้ อย่าง
รวดเร็ ว องค์กรธุรกิจหลายแห่งต้ องการที่จะก้ าวไปข้ างหน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ ความสาคัญกับการให้ บริ การ
บนพื ้นฐานของคลาวด์มากขึ ้น แต่สงิ่ สาคัญที่องค์กรจะต้ องจัดการให้ ได้ คือ ความไม่ยืดหยุ่นและค่าใช้ จ่ายมูลค่าสูงที่
เกิดจากความยุ่งเหยิงของระบบไอที (IT sprawl) ในขณะเดียวกันต้ องมัน่ ใจว่าบุคลากรและกระบวนการทางานใน
ระบบสามารถทางานเข้ ากันได้ เป็ นอย่างดี

เอชพี ต่อยอดพอร์ ทโฟลิโอทางด้ านบริ การเพื่อให้ องค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก สามารถใช้ ระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านไอทีที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ในขณะเดียวกันก็เป็ นพื ้นฐานไปสูก่ ารใช้ งานระบบคลาวด์ใน
อนาคต องค์กรธุรกิจสามารถนาบริ การและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในพอร์ ทโฟลิโอ HP Converged Cloud มาใช้ ได้ ดงั นี ้
ระบบปฏิบัตกิ าร HP Cloud Operating System (OS) เป็ นแพลตฟอร์ มคลาวด์แบบเปิ ดที่สามารถปรับ
ขยายได้ โดยใช้ เทคโนโลยี OpenStack® เป็ นพื ้นฐานสาหรับสถาปั ตยกรรม HP Converged Cloud ทัว่ ไป

เซิร์ฟเวอร์ ตระกูล Moonshot จากเอชพี มาพร้ อมกับระบบปฏิบตั ิการ HP Cloud OS ช่วยเพิ่มความ
สะดวกและง่ายดายในการจัดเตรี ยมและจัดการระบบสาหรั บการทางานเฉพาะด้ านบนคลาวด์ อาทิ การให้ เช่าใช้ งาน
เซิร์ฟเวอร์ ทั ้งเครื่ อง (dedicated hosting) และการทาเว็บไซต์ขนาดใหญ่ (large-scale websites) เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ บริ การ
จาก HP Cloud Services ซึง่ เป็ นข้ อเสนอด้ านคลาวด์แบบสาธารณะของเอชพีที่ทางานบนเทคโนโลยี HP Cloud OS
จะส่งมอบบริ การคลาวด์สาธารณะชั ้นนาบนเทคโนโลยี OpenStack ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ เอชพียงั ได้ เปิ ดให้
ทดลองใช้ บริ การ HP Cloud OS Sandbox โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ ทาความเข้ าใจและประเมินถึง
ประโยชน์ที่จะได้ รับจากสถาปั ตยกรรมแบบ OpenStack เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการด้ านคลาวด์
ระบบ HP CloudSystem เปิ ดให้ บริ การแก่ลกู ค้ าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 400 รายด้ วยแพลตฟอร์ มแบบ
เปิ ดที่ผสมผสานและครบถ้ วนสมบูรณ์ เพื่อให้ องค์กรธุรกิจสามารถสร้ าง และจัดการบริ การต่างๆ ได้ ครอบคลุม
สภาพแวดล้ อมการทางานบนคลาวด์ทั ้งแบบส่วนตัว แบบจัดการ และแบบสาธารณะ ทั ้งนี ้ ระบบ HP CloudSystem
ได้ ติดตั ้งเทคโนโลยี HP Cloud OS มาเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อมอบข้ อเสนอที่ดียิ่งขึ ้นให้ กบั ลูกค้ าในการตัดสินใจเลือกระบบ
สาหรับองค์กรของตน
ชุดแพ็คเกจ HP CloudSystem Enterprise Starter Suite ช่วยให้ องค์กรธุรกิจเริ่มขั ้นตอนแรกในการใช้
บริ การคลาวด์ แอพพลิเคชัน่ และแพลตฟอร์ มระดับสูงได้ อย่างรวดเร็ ว ชุดแพ็คเกจนี ้ประกอบด้ วยโซลูชนั่ ซอฟต์แวร์ การ
จัดการคลาวด์ การทาออเคสเตรชัน่ และการทางานแบบอัตโนมัติ รวมถึงบริ การที่เกี่ยวกับการติดตั ้งระบบ ซึง่ ชุดแพก
เกจนี ้ออกแบบเป็ นพิเศษเพื่อทาให้ การเพิ่มเติมแพลตฟอร์ ม และบริ การแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ไปสูส่ ภาพแวดล้ อมคลาวด์
แบบส่วนตัวเป็ นไปอย่างง่ายดาย
นอกจากนี ้ เอชพี ยังนาเสนอบริ การจากหน่วยงาน Enterprise Services ที่ช่วยให้ การออกแบบ พัฒนา และ
ดาเนินงานของสภาพแวดล้ อมแบบผสมหรื อไฮบริ ดเป็ นไปอย่างง่ายดาย ทั ้งยังช่ วยให้ ลกู ค้ าสามารถผนวกรวมรูปแบบ

การใช้ งานคลาวด์และระบบดั ้งเดิมให้ ทางานร่ วมกันได้ และยังช่วยเพิ่มการตอบแทนจากการลงทุนด้ านเทคโนโลยี
อย่างสูงสุดอีกด้ วย บริ การต่างๆ ประกอบด้ วย
บริการ HP Enterprise Cloud Service for Enterprise Applications ช่วยให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกและความ
ยืดหยุ่นในการผนวกรวมและใช้ แอพพลิเคชัน่ บนสภาพแวดล้ อมแบบคลาวด์ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความ
ต่อเนื่องของธุรกิจและเพิ่มความมัน่ ใจให้ กบั ระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
โซลูช่ นั บริการ HP Mobile Enterprise Cloud Solution อัดแน่นด้ วยชุดของคาแนะนาและการบริ หารแบบ
โมบายล์ที่ได้ รับการจัดการอย่างครบวงจรเพื่อให้ มีความปลอดภัยในการทางานของแอพพลิเคชัน่ และการแลกเปลีย่ น
ข้ อมูลระหว่างอุปกรณ์หลายๆ ประเภท
บริการ HP Enterprise Cloud Services-Private Cloud ช่วยให้ ลกู ค้ าปรับไปสู่บริ การแบบคลาวด์ได้ อย่าง
รวดเร็ วโดยการออกแบบ สร้ าง และบริ หารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานที่ครบถ้ วนในรูปแบบ infrastructure-as-a-service
ซึง่ เป็ นการสร้ างพื ้นฐานสาหรับรูปแบบการให้ บริ การด้ านไอทีที่สามารถแชร์ การใช้ งานได้ ทวั่ ทั ้งองค์กร
บริการ HP Cloud Security Risk and Control Advisory Services ช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถรักษาข้ อมูลของ
องค์กร จัดการกับข้ อมูลสาคัญที่อาจรั่วไหลไปได้ รวมถึงควบคุมจานวนข้ อร้ องเรี ยนที่เกิดขึ ้นระหว่างที่ย้าย
แอพพลิเคชัน่ ไปยังระบบคลาวด์ทั ้งแบบสาธารณะ ส่วนตัว และไฮบริ ด

ขยายพอร์ ทโฟลิโอ เร่ งการปรับย้ ายไปสู่ระบบคลาวด์
โซลูชนั่ ใหม่ HP Converged Infrastructure Capability Model (CI-CM) ประกอบด้ วยชุดเครื่ องมือและ
บริ การให้ คาปรึกษาแนะนาเพื่อช่วยให้ องค์กรธุรกิจประสบความสาเร็ จในการพัฒนาแผนงานในการเคลือ่ นย้ ายระบบ
ไปสูค่ ลาวด์ในอนาคต โซลูชนั่ HP CI-CM ช่วยองค์กรธุรกิจสามารถประเมินสถานะของศูนย์ข้อมูลและกาหนดแผนการ
ปฏิบตั ิงานจริ งเพื่อให้ ก้าวไปสูส่ ภาพแวดล้ อมแบบ Converged Cloud ที่สมบูรณ์แบบ ทั ้งนี ้ เอชพีเตรี ยมความพร้ อม
ให้ กบั องค์กรธุรกิจด้ วยชุดหน่วยวัดข้ อมูลที่ใช้ จริ งทัว่ โลก โดยรวบรวมมาจากงานวิจยั และวิธีการปฏิบตั ิงานที่ดีที่สดุ ใน
อุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทั ้งทางด้ านการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ และ
ระบบไอทีที่มีความคล่องตัว
โซลูชนั่ HP CI-CM นาเสนอเครื่ องมือและคาแนะนาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถาปั ตยกรรมเพื่อเร่ งการส่งมอบบริ การ
ด้ านไอที โซลูชนั่ HP CI-CM ประกอบด้ วยเครื่ องมือการประเมินและงานด้ านคาปรึกษาแนะนาสาหรับลูกค้ าในการ
ตัดสินใจเพื่อดาเนินขั ้นตอนการปฏิบตั ิงานและการเลือกซื ้อเทคโนโลยี ทั ้งนี ้ ด้ วยชุดเครื่ องมือพิเศษด้ านวิธีการ

ปฏิบตั ิงานที่ดีที่สดุ และการวัดเปรี ยบเทียบสมรรถนะ ทาให้ โซลูชนั่ HP CI-CM มอบภาพรวมเจาะลึกของศูนย์ข้อมูลที่
ได้ มาจากมากกว่า1,500 โพรไฟล์ และ 75,000 ข้ อมูลที่รวบรวมจากงานวิจยั อิสระ
นอกจากนี ้ จากการทาเวิร์คช้ อป HP Converged Cloud Workshop และจากศูนย์ HP Enterprise
Innovation Centers จะช่วยให้ ลกู ค้ าองค์กรธุรกิจได้ รับภาพองค์รวมของระบบคลาวด์จากการใช้ งานจริ ง
ประสบการณ์การใช้ งานโต้ ตอบ และการสาธิตการทางาน ทั ้งนี ้ หัวข้ อการพูดคุยกันในเวิร์คช้ อป HP Converged
Cloud Workshop ได้ แก่ คอนเซ็ปต์และสถาปั ตยกรรมคลาวด์ ขั ้นตอนการปรับย้ ายระบบ บริ การคลาวด์ต่างๆ
เศรษฐศาสตร์ คลาวด์ โครงสร้ างพื ้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวกของคลาวด์ แอพพลิเคชัน่ และข้ อมูล การรักษา
ความปลอดภัยและความพร้ อมให้ บริ การ การควบคุมกฎระเบียบขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะกาหนดขั ้นตอนต่อไป
ที่มีหลักการในการก้ าวไปสูค่ ลาวด์และโร้ ดแมบคลาวด์ของลูกค้ า
ศูนย์ HP Enterprise Innovation Center ตั ้งอยู่ที่ประเทศจีน ญี่ปนุ่ และสิงคโปร์ มอบข้ อมูลเจาะลึกด้ าน
เทคโนโลยีสาคัญๆ ได้ แก่ HP Converged Infrastructure Converged Cloud และโซลูชนั่ ต่างๆ ของเอชพี ทีร่ วบรวม
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การประชุมร่ วมกับพันธมิตร และการสาธิตต่างๆ

