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Gian hàng trưng bày sản phẩm AMP ( Do NSP và Tyco electronic tổ chức) tại Hội
thảo – Triển lãm Banking Vietnam 2009 với chủ đề: 

  

“Data Center Solution”

  

Hội thảo – Triển lãm Banking Vietnam 2009 vừa diễn ra từ ngày 10 – 11 tháng 12
năm 2009 tại Khách sạn Intercontinental, Tp. Hồ Chí Minh. Chương trình do Cục
Công nghệ Tin học Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Tập đoàn Dữ
liệu Quốc tế IDG đồng tổ chức, tiếp tục phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành
ngân hàng khu vực phía Nam.
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  Góp mặt vào Banking Vietnam 2009, Công ty TNHH TM DV Tin Học Nhân Sinh Phúc(NSP) trân trọng giới thiệu gian hàng trưng bày các thiết bị và hệ thống cáp thươnghiệu AMP thuộc Tập đoàn Tyco electronic do NSP phân phối tại Việt Nam. Qua đónhằm giới thiệu đến các đối tác Ngân Hàng Giải pháp DataCenter cùng với hệ thốngCáp cấu trúc và cơ sở hạ tầng “Tủ chứa thiết bị (Rack)”. Với khả năng kiểm soát từxa và tự động báo cáo các thay đổi hay lỗi hệ thống cho ngưới quản lý và các phòngban có liên quan, hệ thống này góp phần cải tiến công tác quản lý rủi ro và quản trịnội bộ của các ngân hàng Việt Nam.  Trong ngày đầu tiên của triển lãm, sau khi tham quan gian trưng bày của NSP, mộtsố đại diện tập đoàn Tyco Electronics khu vực Châu Á đã đến thăm hệ thốngDatacenter của FPT Telecom do NSP tư vấn và xây dựng tại Tân Thuận (Q.7) vàTrường Saigon tech, SMS Tower tại Công Viên Phần Mền Quang Trung (Q.12), đồngthời trao chứng nhận “25 Years Global Warranty” cho FPT Telecom & Saigontech.  Tham dự Banking Vietnam còn có các nhà cung cấp giải pháp công nghệ quốc tếhàng đầu cùng với những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam thảo luận về phân tích thị trường, xu hướng và chiến lược phát triển ngân hàngtại Việt Nam cũng như giới thiệu những công nghệ, dịch vụ Ngân hàng mới nhất.
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