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  Tủ Vietrack của NSP sản xuất theo chuẩn quốc tế, thẩm mỹ
cao, hạn chế  tối đa sự cố an ninh vật lý cho hệ thống mạng của
doanh nghiệp.
  

Những năm đầu phát triển

  

Vietrack - chiếc tủ chứa thiết bị CNTT tiêu chuẩn 19-inch thương hiệu  Việt ra đời
vào 2001. Đây là một trong số ít những sản phẩm tủ rack  chuẩn quốc tế do NSP -
doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và  sản xuất từ đầu.

  

Tất cả chủng loại tủ rack của NSP đều đạt tiêu chuẩn EIA-310 của Liên  minh Công
nghiệp Điện tử Mỹ (Electronic Industries Alliance), tương  thích các tiêu chuẩn công
nghiệp liên quan trên thế giới như IEC  60297-3-100, DIN 41494-7, BS 5954-2, đáp
ứng hầu hết thiết bị CNTT trên  thị trường.
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Tiêu chuẩn 19-inch tương thích với hầu hết thiết bị CNTT trên thị trường.

  
      

Đầu những năm 2000, lĩnh vực hạ tầng mạng tại Việt Nam mới bắt đầu phát  triển.
Số lượng nhà cung cấp sản phẩm, giải pháp cho doanh nghiệp đếm  trên đầu ngón
tay. Khái niệm lắp đặt hệ thống mạng tiêu chuẩn quốc tế  vẫn còn xa lạ.

  

NSP lúc bấy giờ là nhà cung cấp giải pháp hạ tầng hệ thống cấp cấu trúc  thương
hiệu AMP Netconnect - thương hiệu cáp mạng lớn nhất tại thị  trường thời điểm đó.

  

Đại diện NSP chia sẻ, tại thời điểm Vietrack ra mắt, các doanh nghiệp  lớn phải chi
số tiền lớn để nhập khẩu các loại tủ đắt tiền chuyên dụng.  Một số đơn vị nhỏ hơn sử
dụng các loại tủ tự chế, tủ nhái không bảo đảm an ninh vật lý và bảo mật hệ thống,
gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp khi gặp sự cố.

        

  
    

Hệ thống tủ rack trong trung tâm dữ liệu.

  
      

Những năm đầu tiên, sản phẩm tủ rack của NSP trở nên ưa chuộng và sử  dụng phổ
biến trong nhiều phòng thiết bị vừa và nhỏ trên khắp Việt Nam.  Tuy nhiên, công ty
vấp phải tình trạng sản phẩm nhái, kém chất lượng bán  phá giá.

  

Giải pháp của lãnh đạo NSP không phải là hạ thấp giá. Ngược lại, công ty  đầu tư
cho mảng nghiên cứu và phát triển nhằm cải tiến, nâng cấp sản  phẩm. Vietrack
tiếp tục ra đời các sản phẩm mới như tủ chứa thiết bị  dạng treo tường, dạng mở, tủ
chứa thiết bị viễn thông, tủ chứa máy chủ  công suất cao, tủ tổ chức cáp mật độ
cao…
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"Chúng tôi định hướng Vietrack là sản phẩm mang lại giá trị cao cho  khách hàng.
Chất lượng và giá cả cạnh tranh trực tiếp cùng các thương  hiệu quốc tế ở phân
khúc tầm trung. Không ít khách hàng cuối ví von sử  dụng tủ của NSP như dùng đồ
hiệu", đại diện NSP cho biết.

  

Giai đoạn mới

  

Bên cạnh nhà máy ở Việt Nam được lãnh đạo công ty NSP góp cổ phần đầu tư  xây
dựng vào 2008, từ nửa cuối 2016, Vietrack đã có thêm một số nhà sản  xuất phụ
tùng và thiết bị gốc (OEM) chiến lược tại các nước trong khu  vực nhằm đáp ứng nhu
cầu trước mắt về cải tiến sản phẩm và tiến độ sản  xuất, đảm bảo khả năng cung
cấp số lượng lớn và liên tục sản phẩm chất  lượng cao cho thị trường.

  

Đối tác chính tại Thái Lan chuyên sản xuất các dòng tủ chứa máy chủ, tủ  tổ chức
cáp, tủ chứa thiết bị dạng mở và phụ kiện (hiện chiếm tỷ trọng  khoảng 73% giá trị
thương mại), các đối tác phụ tại Trung Quốc sản xuất  các loại tủ chứa thiết bị treo
tường, thanh phân phối nguồn điện  và một số phụ kiện lắp đặt.

  

Trước khi NSP giao bản thiết kế và cấp https://www.cialispascherfr24.com/  phép
sản xuất, các nhà máy đều  được rà soát kỹ lưỡng từ khâu sản xuất cho đến khâu
kiểm soát chất lượng  đầu vào và đầu ra, đảm bảo các sản phẩm Vietrack sản xuất
tại bất kỳ  nhà máy nào cũng đều đáp ứng tiêu chuẩn và có chất lượng tương đồng
với  nhau.
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      Sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.        Đầu 2018, Vietrack sẽ chính thức áp dụng bộ nhận diện thương hiệu mới.  Hệ thốngsản phẩm cũng cải tiến nhằm tối đa hóa giá trị cho khách hàng.  Vào 2019, NSP dự kiến đưa vào vận hành nhà máy sản xuất mới của  Vietrack, tọalạc tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.  Nhà máy được đầu tưmới hệ thống máy móc chuyên biệt cho sản phẩm tủ  rack tiêu chuẩn 19-inch, ápdụng công nghệ, quy trình tiên tiến nhất  hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu ngàycàng cao của thị trường.  "Sau khi nhà máy mới chính thức hoạt động, các sản phẩm tủ chứa thiết bị  CNTTthương hiệu Vietrack sẽ vươn lên tầm cao mới, cạnh tranh trực diện  hơn với sảnphẩm ngoại nhập, thương hiệu nổi tiếng thế giới", đại diện  NSP chia sẻ.  Nguồn: vnexpress.net
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