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à¾Ô ่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ
¤ÇÒÁ¤Å‹Í§µÑÇÊÙ§ÊØ´
ในการจัดการข้อมูลขององค์กร ความท้าทายและโอกาส
ครัง� ใหญ่ท�ีสดุ คือ การตอบสนองต่อความต้องการ
ความจุท�ีมากขึน� และการวิเคราะห์อย่างต่อเนื�องในขณะที�
เพิ�มประสิทธิภาพการลงทุนในโครงสร้างพืน� ฐาน
กระบวนการ และคนไปพร้อมกัน ข้อมูลถือเป็ น
กระแสใหม่ในโลกที�กา้ วไปอย่างรวดเร็วซึง� เน้นลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
ในปั จจุบนั และจะมีเพียงองค์กรที�ใช้ขอ้ มูลที�ขบั เคลื�อนได้รวดเร็ว
คล่องตัวที�สดุ เท่านัน� ที�จะอยูร่ อดและเจริญเติบโต
¤ÇÒÁÊํÒàÃ็¨¢Í§¤Ø³äÁ‹ä´Œ¢Ö้¹ÍÂÙ‹¡Ñº specs
áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹¢Í§¿˜§¡ªÑ¹µ‹Ò§æ à¾ÕÂ§à·‹Ò¹Ñ้¹

¤ÇÒÁàª×Í่ ÁÑ¹่ ·ํ Ò ãËŒ à ¡Ô´ ¤ÇÒÁÁÑ¹่ ã¨

คุณต้องมีความมั�นใจเต็มพิกดั ว่าโครงสร้างพืน� ฐานของข้อมูลซึง� เป็ น
หัวใจของธุรกิจดิจติ อลของคุณจะโด่งดังภายในองค์กรทําให้ทมี งาน
ของคุณมีโอกาสได้สง่ มอบผลงาน คิดค้นนวัตกรรม และเติบโต

ที�ฮิตาชิเราเหมือนคุณมากกว่าที�คณ
ุ คิด เราเป็ นผูใ้ ห้บริการโครงสร้างพื�นฐาน
ระบบดิจิตอลเพียงรายเดียวที�มีการประกอบธุรกิจในการบริการทางการเงิน
การค้าปลีก การผลิต การปกครอง การขนส่ง พลังงาน โทรคมนาคม
และการดูแลสุขภาพ สิ�งนี�ทาํ ให้เรามีขอ้ มูลเชิงลึกที�พิเศษกว่าใคร
ว่าจะช่วยธุรกิจต่างๆ จัดการความซับซ้อนและบรรลุผลลัพธ์ที�ดีที�สดุ จากข้อมูล
ของลูกค้าอย่างไร

3

UNRIVALLED STORAGE. UNLIMITED RELIABILITY.

เราช่วยให้ CIO, CTO และผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย IT
ทัง� หลายบรรลุเป้าหมายขององค์กรและเปลี�ยนโครงสร้างพืน� ฐาน IT
ของลูกค้าด้วยระบบดิจิตอล
อีกทัง� ระบบนิเวศของพันธมิตรที�แข็งแกร่งของเราจะยิ�งขยายผลออกไป
ได้ไกล

20 »‚

เป็ นเวลา 110 ปี มาแล้วที�ฮติ าชิเป็ นผูน้ าํ ระดับโลกในด้านนวัตกรรม
ไม่วา่ จะเป็ นการดูแลสุขภาพ การผลิต การเงิน ฯลฯ
สิง� นีท� าํ ให้เราเข้าใจได้ทนั ทีถงึ ความท้าทายที�ลกู ค้าต้องเผชิญ

ÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§ Hitachi Vantara ä´Œá¡‹

ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูล แอปพลิเคชัน หรือธุรกิจประเภทใด
โครงสร้างพืน� ฐานการจัดเก็บข้อมูลของ Hitachi Vantara
จะได้รบั การออกแบบมาเพื�อส่งมอบความน่าเชื�อถือ ความคล่องตัว
ความสามารถในการปรับขนาด
และความพร้อมใช้งานของข้อมูลได้อย่างปลอดภัย
เมื�อคุณได้รบั มอบหมายให้สง่ มอบโครงการด้าน IT
ภายในไม่ก�ีสปั ดาห์แทนที�จะมีเวลาเป็ นเดือนๆ เพื�อลดค่าใช้จา่ ย
ในขณะที�ตอ้ งเพิ�มพืน� ที�จดั เก็บข้อมูลเพื�อให้พืน� ฐานทางนวัตกรรม
ของคุณมีความมั�นคงและยืดหยุน่
เมื�อข้อมูลของคุณมีความสําคัญ...เลือก Hitachi Vantara

ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹¢Í§¢ŒÍÁÙÅ 100%
¤ØŒÁ¤ÃÍ§¢ŒÍÁÙÅ¢Í§¤Ø³ (ÅÙ¡¤ŒÒ 50,000
ÃÒÂáÅÐ¢ŒÍÁÙÅÁÒ¡¡Ç‹Ò 16 àÍ¡«Ðäºµ)

85%

ºÃÔÉ·
Ñ 100 áË‹§·Õ่¿ÍÃ¨¹
Ù ¨Ñ´ÍÑ¹´Ñº

87%

ºÃÔÉ·
Ñ ¡ÒÃà§Ô¹ 100 áË‹§·Õ¿
่ ÍÃ¨¹
Ù ¨Ñ´ÍÑ¹´Ñº
ºÃÔÉ·
Ñ Ê×Í่ áÅÐ¤ÇÒÁºÑ¹à·§ 100 áË‹§·Õ¿
่ ÍÃ¨¹
Ù ¨Ñ´ÍÑ¹´Ñº
ºÃÔÉÑ·à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ 100 áË‹§·Õ่¿ÍÃ¨Ù¹¨Ñ´ÍÑ¹´Ñº
ºÃÔÉ·
Ñ ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃªÕÇÀÒ¾
100 áË‹§·Õ¿
่ ÍÃ¨¹
Ù ¨Ñ´ÍÑ¹´Ñº

100%

8 5%

58%
4
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¾ÔÊ¨Ù ¹áÅŒÇ
แอปพลิเคชันและภาระงานที�มีความสําคัญต่อพันธกิจขององค์กร
ควรมีโครงสร้างพืน� ฐานชัน� นําของตลาด
เพื�อรองรับและธุรกิจที�ประสบความสําเร็จย่อมต้องการ
ข้อมูลที�พร้อมให้พนักงาน คูค่ า้ และลูกค้าใช้งานอยูเ่ สมอ

เรารับประกันความจุในระดับที� “ไม่มีใครเคยเห็น”
เพื�อลดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลด้วยความจุท�ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 16.6 PBe
ซึง� มากกว่าผูใ้ ห้บริการรายอื�นถึงห้าเท่า

แม้ความพร้อมใช้งานของข้อมูลจะล่าช้าหรือลดลงเพียง
ในเวลาสัน� ๆ แต่ก็สามารถทําให้บทบาทหน้าที�ทางธุรกิจ
ที�สาํ คัญบกพร่องได้ ซึง� จะส่งผลตามมาในวงกว้าง
ต่อผลกําไรขาดทุน ข้อผูกพันตามสัญญาและชื�อเสียง ของคุณ

ÃÑº »ÃÐ¡ Ñ¹ Ê §·Õ
Ô ่ Ê่ ‹ § Á Íº

นั�นเป็ นเหตุผลที� Hitachi Virtual Storage Platform 5000 series
ซึง� ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นชุดจัดเก็บ ข้อมูลที�เร็วที�สดุ ในโลก
จะส่งมอบประสิทธิภาพที�ดีท�ีสดุ ระดับโลก
ความยืดหยุน่ ในการควบคุมการเชื�อมต่อ ระบบหลัก
และความพร้อมใช้งานระดับ 9 แปดหลัก (99.999999%)
ให้แก่ลกู ค้า
ผลงานหลักของเราสร้างขึน� จากความมุง่ มั�นในการสร้างสรรค์
คุณภาพ นวัตกรรม และประสบการณ์ท�ีดีให้แก่ลกู ค้า

àÃ็Ç¡Ç‹Ò¤Ù‹á¢‹§ªÑ้¹¹ํÒ¶Ö§
1.4 à·‹Ò

àÇÅÒá½§µํ่Ò
70μs

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾·Õ ่´Õ·Õ ่ÊØ´
ÃÐ´ÑºâÅ¡ 21M IOPS

¤ÇÒÁ¨Ø·Õ่ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
4:1

ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ
ãªŒ§Ò¹¢Í§¢ŒÍÁÙÅ
100%

ตามการทดสอบภายในของ VSP 5000 series
*

หยุดทํางานโดยไม่คาดคิด 31 วินาทีตอ่ ปี หรือน้อยกว่า 6-9 วินาที
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100%

ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹
¢Í§¢ŒÍÁÙÅ

Hitachi Virtual
Storage Platform

ไม่วา่ คุณจะเป็ นผูน้ าํ ระดับโลกหรือผูเ้ ชี�ยวชาญระดับภูมิภาค
ข้อมูลของคุณก็มีคา่ เท่าเทียมกัน เราได้ฝังระบบคุม้ ครองข้อมูลไว้
ในผลิตภัณฑ์ VSP ทัง� หมด เพื�อให้ Hitachi Vantara
นําคุณไปสูก่ ารเดินทางที�ปลอดภัยตัง� แต่การปิ ดกัน� (block)
การจัดเก็บไฟล์ ไปจนถึงการจัดเก็บขอมลบนระบบคลาวด์
ด้วยโครงสร้างพืน� ฐานในการจัดเก็บข้อมูลที�ได้รบั การพิสจู น์แล้วของ
Hitachi Vantara คุณจึงสามารถส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งาน
ระบบดิจิตอลที�ปรับเปลี�ยนได้ให้แก่ผใู้ ช้ของคุณด้วยความมั�นใจเต็มที�
การรับประกันความพร้อมใช้งานของข้อมูล 100%
สําหรับผลงานของเราทัง� หมด ตัง� แต่ VSP 5000 series
ซึง� เราเป็ นผูน้ าํ ในกลุม่ อุตสาหกรรม และ NVMe VSP E990 ทัง� หมด
ไปจนถึง All-Flash VSP F series และ Hybrid-Flash G series
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·Ã§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
เทคโนโลยี flash storage arrays (ชุดจัดเก็บข้อมูลที�ใช้
SSD) ระดับโลกของเราทัง� หมดประกอบไปด้วย
โซลูชนั จัดการข้อมูลที�สอดคล้องกัน สิ�งนีท� าํ ให้เราสามารถ
ส่งมอบ VSP F series และ G series ระบบจัดการอัตโนมัติ
แบบฝังตัวที�มีความเรียบง่าย และ AIOps enabled
management suite (ชุดจัดการข้อมูลที�ใช้อลั กอริทมึ
การดําเนินงานไอแพลตฟอร์ม) ที�ทรงประสิทธิภาพนั�นคือ
Hitachi Ops Center
Hitachi Ops Center จะบูรณาการระบบวิเคราะห์และ
ระบบอัตโนมัตเิ พื�อลดความซับซ้อนของขัน� ตอนการทํางาน
ปรับเปลี�ยนให้กาํ หนดค่าได้ดีขนึ � และลดงานที�ตอ้ งทํา
ด้วยตนเอง
ตัง� แต่เครือ� งเสมือนจริงไปจนถึงทรัพยากรการจัดเก็บข้อมูล
ที�ใช้รว่ มกัน Hitachi Ops Center จะช่วยให้คณ
ุ สามารถวิเคราะห์
การบริการตรวจวัดระยะไกล ตรวจสอบระดับการให้บริการ
และคาดการณ์ความต้องการด้านความจุและประสิทธิภาพ
ในอนาคตด้วยระบบวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
อีกทัง� การแจ้งเตือนปั ญหาแบบเรียลไทม์จะช่วยให้คณ
ุ หาสาเหตุ
ของปั ญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

»ÃÐÊ ·
Ô ¸ÔÀ Ò ¾·Õ¤่ Ø³ äÇŒ ã ¨ä´Œ

Å´§Ò¹·Õ่µŒÍ§·ํÒ´ŒÇÂ
µ¹àÍ§ 70%

ÂŒÒÂ¢ŒÍÁÙÅâ´ÂäÁ‹
µÔ´¢Ñ´àÃ็Ç¢Ö¹้ 30%

á¡Œä¢»˜ÞËÒáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË
ÊÒàËµØàÃ็Ç¢Ö¹้ 4 à·‹Ò

ตามการทดสอบภายในของ VSP 5000 series
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ไม่เพียงแค่คณ
ุ จะสามารถเพิ�มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการให้บริการด้าน IT ระดับต่างๆ
ได้ตลอดเส้นทางการเดินทางของข้อมูลของ
แอปพลิเคชันเท่านัน� แต่คณ
ุ ยังสามารถสร้างวงจร
ป้อนกลับแบบต่อเนื�องเพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานได้อีกด้วย

Hitachi Ops Center ช่วยเพิม� ประสิทธิภาพโดย
การเร่งและทําให้งานบริหารจัดการประจําวันเป็ น
ระบบอัตโนมัติ คุณยังสามารถทําให้ขนั� ตอน
การจัดแบ่งพืน� ที�จดั เก็บเป็ นระบบอัตโนมัตสิ าํ หรับ
Application Resources ด้วยรูปแบบบริการ
ที�กาํ หนดไว้ลว่ งหน้าซึง� เป็ นแนวทางที�ดที �สี ดุ

เลือก Hitachi Ops Center เพื�อจัดการ
เพิม� ประสิทธิภาพ กําหนดทิศทางระบบ
และคุม้ ครองข้อมูลของคุณ ไม่เพียงแค่คณ
ุ จะสามารถ
เร่งเวลาในการส่งมอบโครงการได้ถงึ 90%
แต่ยงั จะช่วยให้พนักงาน สามารถเน้นที�โครงการ
เชิงกลยุทธ์ท�สี าํ คัญกว่าได้อกี ด้วย
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¤Ò´à´Òä´Œ
ขยายธุรกิจของคุณ ไม่ใช่ขยายการลงทุนด้าน IT
ทุกๆ วัน เรามักจะได้รบั คําขอให้จดั เก็บข้อมูล
มากขึน� ทําให้เกิดระยะห่างระหว่างความต้องการกับวิธีการ
นั�นเป็ นเหตุผลที�โซลูชนั ของ Hitachi Vantara
ทัง� หมดมาพร้อมกับความจุในตัวในอนาคตตัง� แต่วนั แรก

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง คุ ณ ขึ� น อ ยู่ กั บ อ ะ ไ ร ที� ม า ก ก ว่ า
S P E C S แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ทํ า ง า น
ข อ ง ฟั ง ก์ ชั น ต่ า ง ๆ

เพียงจ่ายเฉพาะสิ�งที�คณ
ุ ใช้เพื�อให้คณ
ุ สามารถปรับการใช้จา่ ย
ด้านเทคโนโลยีของคุณให้ใกล้เคียงกับความต้องการ
ของธุรกิจคุณมากขึน� ซึง� ลดต้นทุนได้ถงึ 20%

EverFlex ¨Ò¡
Hitachi Vantara
ลูกค้าของเราสามารถเลือกได้จาก:
▬ EverFlex Purchase.

เพื�อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการจัดเก็บและการจัดการ
ข้อมูลระดับโลกของเราได้มากขึน� เราจึงทําให้หามาใช้ได้งา่ ย
และสะดวก
EverFlex จาก Hitachi Vantara มีตวั เลือกในการกําหนดราคา
ตามการบริโภคให้ตรงกับความต้องการของคุณ
สิ�งนีจ� ะช่วยให้คณ
ุ สามารถคาดเดาราคาได้ไวเพื�อปรับขนาด
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น เพื�อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจใหม่
หรือหาโอกาสทางการตลาดแบบเร่งด่วน

▬ EverFlex Lease.
▬ EverFlex Consumption.
▬ EverFlex Consumption (standard & utility options).
▬ EverFlex Consumption-as-a-Service.
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มีบริการเพิ�มเติมเพื�อลดค่าใช้จา่ ยได้อีกและหลีกเลี�ยงไม่ให้ธรุ กิจหยุดชะงักด้วยบริการ
เชิงปฏิบตั กิ ารที�อิงผลการดําเนินงาน ซึง� ช่วยให้สง่ มอบระดับการบริการที�สอดคล้อง
ได้มากยิ�งขึน� โดยไม่เพิ�มภาระให้พนักงาน

EVERFLEX ¨Ò¡ HITACHI VANTARA – ¢ŒÍ´Õ

ÊÍ´¤ÅŒÍ§
¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂàÃ×่Í§
à·¤â¹âÅÂÕ¡Ñº¡ÒÃ
¨‹ÒÂ§Ò¹
áÅÐ¼ÅÅÑ¾¸

¤Ò´à´Òä´Œ
ÃÒ¤Ò¡Ñº¡ÒÃºÃÔâÀ¤
·Õ่¤ÅŒÒÂ¤ÅÒÇ´

ÁÑ่¹ã¨
¢¹Ò´áÅÐ
¤ÇÒÁ¨Ø
ã¹Í¹Ò¤µ

Å´
¡ÒÃÊÔ้¹à»Å×Í§
§º»ÃÐÁÒ³´ŒÒ¹ IT
¶Ö§ 20%

Specific to VSP 5000 series
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á»Å¡ãËÁ‹
วิสยั ทัศน์ของเราที� Hitachi Vantara ยังคงไม่เปลี�ยนแปลง คือ
การช่วยให้ลกู ค้าดึงคุณค่าจากข้อมูลออกมาได้มากขึน�
และปรับปรุงธุรกิจของลูกค้าให้ดีขนึ � ในขณะเดียวกัน
ก็สร้างคุณค่าให้แก่สงั คมของเรา
นับตัง� แต่ก่อตัง� บริษัท Hitachi มีประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยีเชิงปฏิบตั งิ าน (OT) มากกว่า 110 ปี และในด้าน
IT เกือบ 60 ปี บริษัทยังคงรักษาพันธกิจเดิม
ขององค์กรไว้ดว้ ยนวัตกรรมและแรงขับเคลื�อนอย่างต่อเนื�อง
นั�นคือ “ช่วยเหลือสังคมด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์ซง�ึ เป็ นแบบฉบับที�เหนือชัน� ”

ÊÃŒ Ò §¤Ø³ ¤‹ Ò

ÊÔ·¸ÔºÑµÃ·Ñ่ÇâÅ¡
119,000 ©ºÑº

100+ »‚
Hitachi ¡‹ÍµÑ้§¢Ö้¹ã¹»‚
¾.È. 2453

ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁäÇŒÇÒ§ã¨¨Ò¡
85% ¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹
Fortune® Global 100

11

UNRIVALLED STORAGE. UNLIMITED RELIABILITY.

Hitachi Vantara

ÁØ‹§ËÁÒÂ·Õ ่¨Ðà»š¹¾Ñ¹¸ÁÔµÃ´ŒÒ¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
´Ô¨ÔµÍÅ·Õ่âÅ¡µŒÍ§¡ÒÃ

เราจะทําสิ�งนีด� ว้ ยการปลดล็อก “คุณค่า” ในข้อมูลเพื�อเป็ นประโยชน์ตอ่ ลูกค้า
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูค้ น และสร้างสังคมที�ย�งั ยืน Hitachi Vantara
จะนําความได้เปรียบในการแข่งขันมาสูโ่ ดเมนดิจิตอลที�สาํ คัญที�สดุ โดยเฉพาะ
– ศูนย์ขอ้ มูล
การเปลี�ยนรูปแบบการดําเนินการกับข้อมูลและองค์กรให้ใช้ระบบดิจิตอล

Hitachi Vantara
ª‹ÇÂãËŒ¤Ø³ÁÑ่¹ã¨ã¹¡ÒÃÊ‹§ÁÍºÁÒ¡ÂÔ่§¢Ö้¹

ผลงานหลักของเราสร้างขึน� บนรากฐานของการเสนอโครงสร้างพืน� ฐาน
ระดับโลกแบบครบวงจร ตัง� แต่อปุ กรณ์ปลายทางไปยังศูนย์ขอ้ มูล
จนถึงคลาวด์ (edge-to-core-to-cloud) โดยประกอบด้วยโซลูชนั AI
และการวิเคราะห์ บริการคลาวด์เพื�อความทันสมัยของแอปพลิเคชัน
การบูรณาการระบบ และบริการจัดการการเปลี�ยนแปลง
สําหรับการใช้งานจริงและการย้าย ERP ที�ใช้ SaaS และโซลูชนั Lumada
สําหรับนวัตกรรมดิจิตอล
โซลูชนั ระดับโลกของเราทัง� หมดได้รบั การสนับสนุนจากที�ปรึกษาทางธุรกิจ
ที�มีความเชี�ยวชาญด้วยประสบการณ์เชิงลึก
ในการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนาร่วม
และส่งมอบบริการไปทั�วโลก
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à¾Ô่Á¤ÇÒÁä´Œà»ÃÕÂº¢Ñ้¹ÊÙ§ÊØ´ãËŒ
á¡‹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹¢Í§¤Ø³
´ŒÇÂ Hitachi Vantara
Hitachi Vantara
ส่งมอบโซลูชนั การจัดเก็บข้อมูลที�สมบูรณ์แบบและพร้อมใช้งาน
ในอนาคตซึง� ออกแบบและสร้างขึน� เพื�อให้มีประสิทธิภาพเหนือ
กว่าระบบจัดเก็บข้อมูลอื�นๆ ในระดับเดียวกัน
กล่าวง่ายๆ ก็คอื ไม่มรี ะบบจัดเก็บข้อมูลอื�นใดที�เทียบเท่า
มาค้นพบวิธีท�คี ณ
ุ จะเชื�อมั�นในประสิทธิภาพที�ดขี นึ �
ปล่อยงานได้เร็วขึน� ความจุและประสิทธิภาพสูงขึน�
ซึง� ไม่ใช่แค่โซลูชนั ของ Hitachi
เท่านัน� แต่ยงั รวมไปถึงชุดจัดเก็บข้อมูลทัง� หมดของคุณ
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¡ŒÒÇµ‹Íä»
àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ¸Õ·Õ่ Hitachi Vantara
áÅÐ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ¢Í§àÃÒÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂ¤Ø³ä´Œ
â·ÃÁÒ¤ØÂ¡ÑºàÃÒÇÑ¹¹Õ้·Õ่ËÁÒÂàÅ¢:
+1 858. 225. 2095
àÃÕÂ¹ÃÙàŒ ¾Ô ่ÁàµÔÁà¡Õ ่ÂÇ¡Ñºâ«ÅÙª¹
Ñ
Hitachi Virtual Storage Platform
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