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Nhằm cập nhật xu hướng quản trị trung tâm dữ liệu hiện nay trên thế giới vào thị
trường Việt Nam, công ty TNHH TM-DV Tin học Nhân Sinh Phúc (NSP) đã phối hợp
cùng đối tác Emerson Network Power (ENP) tổ chức buổi hội thảo chuyên đề mang
tên “Lights-out Data Center” tại khách sạn Novotel Saigon vào ngày 21/11/2013.

  

  

Khách mời tham dự buổi hội thảo

  

Hiện nay, nhu cầu ứng dụng CNTT vào qui trình hoạt động của các doanh nghiệp
ngày càng tăng. Tùy theo quy mô, hệ thống CNTT của doanh nghiệp có thể chỉ gồm
một phòng server với vài tủ rack, hoặc là cả trung tâm dữ liệu với hàng trăm tủ
rack. Bất kể ở quy mô nào, đội ngũ nhân viên IT luôn cần những công cụ hỗ trợ để
công việc được tiến hành thuận tiện và hiệu quả nhất. Đó có thể là những thiết bị
KVM switch, serial console server, hoặc những ứng dụng phần mềm như Remote
Desktop, PuTTY, Secure CRT... Những ứng dụng và thiết bị này giúp nhân viên IT có
thể quản lý hệ thống server và thiết bị mạng mọi lúc, mọi nơi mà không cần đi vào
phòng máy chủ, kể cả khi thiết bị bị mất kết nối mạng, hoặc bị lỗi hệ điều hành. Đây
chính là xu hướng mới của các trung tâm dữ liệu trên thế giới - Light-out data center
(Trung tâm dữ liệu không bật đèn).
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Khách mời đặt câu hỏi cho diễn giả

  

Tại hội thảo, khách tham dự đã được các chuyên gia từ công ty NSP và ENP giới
thiệu giải pháp Quản trị Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu – DCIM tiên tiến nhất từ hãng,
bao gồm những thiết bị phần cứng như MergePoint Unity, ACS 6000, UMG và phần
mềm DSView 4, Data Center Planner, Rack Power Manager. Bên cạnh đó, Emerson
Network Power cũng giới thiệu thêm các dòng sản phẩm chuyên dụng cho phòng
máy chủ vừa và nhỏ như SwitchView 1000, AutoView Analog, AutoView Digital, LCD
Console... để đáp ứng nhu cầu thực tế tại thị trường Việt Nam.

  

  

Diễn giả từ công ty NSP
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Khách mời tham quan khu trừng bày sản phẩm

  

Emerson Network Power là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực CNTT thuộc tập
đoàn Emerson Electric – một trong những tập đoàn về công nghệ hàng đầu của thế
giới.

  

Từ năm 2009, công ty NSP là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Quản trị Hạ
tầng Trung tâm Dữ liệu của Emerson Network Power tại thị trường Việt Nam.
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