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Vừa qua, TE Connectivity đã tổ chức buổi workshop tại trụ sở văn phòng của mình
tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đây là một trong những sự kiện thường
niên của TE Connectivity nhằm cập nhật những công nghệ/sản phẩm mới nhất đến
các nhà phân phối, các nhà thi công - tích hợp hệ thống và các đối tác của mình tại
thị trường Việt Nam. Nội dung buổi workshop xoay quanh chủ đề chính về hạ tầng
cáp trong Trung tâm Dữ liệu, những thay đổi của tiêu chuẩn TIA 942-A cho nhu cầu
tốc độ cao 40 Gbs and 100 Gbs, những thay đổi về cách thiết kế hạ tầng vật lý giúp
tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

  

  

Các chủ đề được đề cập trong buổi workshop:

    
    -  Các tiêu chuẩn xây dựng hệ thống cáp trong Trung  tâm Dữ liệu.  
    -  Hiểu và chọn lựa hệ thống cáp đồng/cáp quang tốc  độ cao, đáp ứng kết nối
mật độ cao.   
    -  Cân nhắc cách thiết kế kiến trúc TOR and EOR,  thiết kế hạ tầng vật lý tiết
kiệm năng lượng.   
    -  Làm thế nào để chứng minh được hệ thống cáp có  thể hỗ trợ được tốc độ từ
10 Gbs đến 100 Gbs.   
    -  Cách triển khai và quản lý hệ thống cáp mật độ  cao cho Trung tâm Dữ liệu.   
    -  Các quy định về cách đánh nhãn/lập tài liệu phục  vụ cho việc quản trị hệ
thống cáp.   
    -  Công nghệ Quareo và phần mềm ICM- công cụ hỗ trợ  đắc lực cho nhân viên
quản trị.   

  

TE Connectivity là một trong những nhà cung cấp đầu ngành  trong lĩnh vực kết nối
cáp trên toàn cầu. Những chủ đề được TE Connectivity đề  cập luôn dành được sự
quan tâm nhiều nhất trên thế giới. Chúng được xem là xu  hướng về cách xây dựng
chiến lược cho sự phát triển của các Trung tâm Dữ liệu  trong hiện tại và cả tương
lai.
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Ngoài Việt Nam, TE Connectivity còn tổ chức buổi Workshop tại  các nước khác như
Singapore, Malaysia, Hong Kong, Đài Loan…
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