
VSP 5000 series

แพลตฟอรม์จดัเกบ็ขอ้มูล

ที�มปีระสทิธิภาพสูงสดุ

ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลแบบ 

hyperscale ที�ไม่ขึ�นอยูก่บั 

media 

VSP E series

All-NVMe 

ที�มปีระสทิธิภาพ

ในระดบัชั�นนาํ

ซึ�งมกีารลดขนาดขอ้มูล

อยา่งชาญฉลาด

VSP F series

ระบบจดัเกบ็ขอ้มูล

ที�เชื�อถอืได ้ประหยดัใน 

array ระดบัองคก์ร

VSP G series

Array 

ที�ไดร้บัการปรบัปรุงให้

มปีระสทิธิภาพสูงขึ�น

พรอ้มดว้ยชดุซอฟทแ์วร์

โซลชูนัจดัเก็บขอ้มลูแบบ All-flash และ Hybrid flash 

สาํหรบัทกุความตอ้งการ

àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ¸Õ·Õ่ Hitachi Vantara 
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•

• ครอบคลมุความปลอดภยัทกุดา้น

• บรหิารจดัการไดง้า่ย

• ระบบปฏิบตัิการ Resilient Flash ที�มีประสทิธิภาพสงูสดุในอตุสาหกรรม

IT ÂÑ§¤§½†Ò¿˜¹à¾×่ÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

• ความซบัซอ้นในการปรบัใชแ้ละการจดัหา

• กระบวนการปรบัใชบ้รกิารดา้น IT ใชเ้วลานาน

• ความกงัวลเกี�ยวกบัการควบคมุความปลอดภยัที�เพียงพอ

• ขาดทกัษะดา้นการวิเคราะหแ์ละวิทยาศาสตรข์อ้มลู

• เขา้ถงึขอ้มลูลา่สดุไดอ้ยา่งรวดเรว็เพื�อทาํการวิเคราะห์

• จดัหาในสเกลที�ธรุกิจตอ้งการ

¾ÔÊÙ¨¹�áÅŒÇ
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• การรบัประกนัความพรอ้มใชง้านของขอ้มลู 100% อนัเลื�องลือ

• ประสทิธิภาพที�ผา่นการทดสอบตามเวลา ความพรอ้มใช ้และการปรบัขนาดได้

• รบัประกนัวา่ลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัเก็บขอ้มลู

¤Ò´¡ÒÃ³�ä´ŒŒ
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• EverFlex จาก Hitachi Vantara: ตวัเลือกเสรมิวา่คณุจะซื �อ EverFlex Purchase,
EverFlex Lease และ EverFlex Consumption
ดว้ยวิธีใดสาํหรบัการชาํระเงินตามการใชจ้รงิแบบเดียวกบัคลาวด์

• ลดการสิ �นเปลืองงบประมาณดาํเนินงานดา้น IT ไดถ้งึ 20%

• จดัซื �อไดส้อดคลอ้งกบัการใชง้านทางธรุกิจเพื�อลดของเสีย ปัญหาติดขดั

และการใชจ้า่ยที�เกินความจาํเป็น

• Hitachi Virtual Storage as a Service จะช่วยใหค้ณุเขา้ถงึบรกิารจดัเก็บขอ้มลูในระดบัองคก์ร

ที�สง่มอบโดยกลุม่พนัธมิตรของ Hitachi Vantara

·Ã§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
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• ปรบัปรุงการสง่มอบทรพัยากรดา้นแอปพลเิคชนัไดม้ากถงึ 90%

• แกไ้ขปัญหาและวิเคราะหห์าสาเหตไุดเ้รว็ขึ �น 4 เทา่

• ลดงานที�ทาํดว้ยตนเองไดถ้งึ 70%

• เป็นตวัเลือกในการบรหิารจดัการที�เติบโตไปพรอ้มกบัธรุกิจของคณุ

¸ØÃ¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§¢Í§ Hitachi Vantara 
Flash Portfolio

Hitachi Storage Virtual 
Operating System (SVOS) 

Resilient Flash (RF)

รบัประกนัความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูได ้

100 % และมี uptime* อยูที่� 99.999999%?

ดงึขอ้มลูเชิงลกึออกมาจากขอ้มลู

การดาํเนินงาน?

ลดงานจดัเก็บขอ้มลู IT 

ดว้ยตนเองที�ใชเ้วลานานและเสี�ยงที�จะทาํผิดพลาด?

ปรบัปรุงศนูยข์อ้มลูของคณุใหท้นัสมยั

เพื�อใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีลา่สดุ?

¢Íá¹Ð¹ํÒ portfolio 
¨Ñ´à¡็º¢ŒÍÁÙÅâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹·Õ่¢ÂÒÂ¼Å¨Ò¡ 

HITACHI VANTARA

ประกอบดว้ย:

¾ÔÊÙ¨¹�áÅŒÇ
·Ã§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
¤Ò´¡ÒÃ³�ä´ŒŒ

Hitachi Virtual 
Storage Platform

Hitachi Ops Center Hitachi SVOS RF

VSP 5000: 
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• NVMe flash array ที�เรว็ที�สดุในโลก

o มีคา่ Latency ที�ดีที�สดุในโลกโดยอยูที่� 21M IOPS และ 70µs

o ออกแบบใหมท่ั�งหมดเพื�อใหเ้หมาะสาํหรบั NVMe การขนานกนัของขอ้มลูขนาดใหญ่

ทาํใหแ้อปพลเิคชนัมีประสทิธิภาพและพรอ้มใชง้านในระดบัที�ไมเ่คยมีมาก่อน

• สถาปัตยกรรมแบบใหมท่ั�งหมดที�ขยายผลแบบ scale out

o สง่มอบประสทิธิภาพการทาํงานและความสามารถในการรองรบัภยัคกุคามที�ดีที�สดุในโลก

VSP F series: All-flash arrays 
·Õ่ãªŒ§Ò¹§‹ÒÂËÃ×ÍÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§ àª×่Í¶×Íä´Œ 
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• 2.4M IOPS และ Raw flash capacity อยูที่� 34.6PB

• ประสทิธิภาพ (แบนดว์ิธ): 41 GB/s

Virtual Storage Platform E series:
¤Ò´¡ÒÃ³�ä´Œ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áºº super-charged 
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• ประสทิธิภาพการทาํงานที�ดีที�สดุในโลก

o สงูถงึ 6.8M IOPs และ 64µs

• ระบบจดัการที�ขบัเคลื�อนดว้ย AI

o ลดงานที�จดัการดว้ยตนเองไดถ้งึ 70% ดว้ยการกาํหนดทิศทางขั�นตอนการทาํงาน

o ตวัเลือกในการบรหิารจดัการที�ยืดหยุน่ซึ�งเติบโตไปพรอ้มกบัธรุกิจของคณุ

• รบัประกนัความสามารถในการเพิ�มความจไุดถ้งึ 4:1

VSP G series: Hybrid flash array 
¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂªØ´«Í¿µ�áÇÃ� 
·Õ่ÃÒ¤ÒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

• 2.4M IOPS และ Raw flash capacity อยูที่� 34.6PB

• ประสทิธิภาพ (แบนดว์ิธ): 12 GB/s

การบรหิารจดัการที�เพิ�ม AI/ML จะเพิ�มความเรว็ของการทาํงานแบบอตัโนมตัิ

และปรบัปรุงประสทิธิภาพในการดาํเนนิงานดา้น IT 

ระบบปฏบิตักิารแบบ one flash สาํหรบักลุม่ผลติภณัฑ ์VSP

OPS CENTER ADMINISTRATOR 

OPS CENTER ANALYZER 

OPS CENTER AUTOMATOR 

OPS CENTER PROTECTOR

ชว่ยใหก้ารบรหิารจดัการงา่ยขึ �นเพื�อจดัสรรทรพัยากร
ในการจดัเก็บขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ทางธรุกิจของคณุ

ใหข้อ้มลูเชิงลกึใหม่ๆ  เพื�อปรบัปรุงระดบัการบรกิาร 
การวางแผนทรพัยากร และการแกไ้ขปัญหา
ของเสน้ทางขอ้มลูเตม็รูปแบบ

กาํหนดทิศทางในการจดัหาทรพัยากรของศนูยข์อ้มลู
เพื�อเพิ�มความเรว็ในการสง่มอบและลดความเสี�ยง

ทาํใหข้อ้มลูคดัลอกขององคก์รเป็นระบบอตัโนมตัิ
เพื�อใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูของคณุไดร้บัการคุม้ครอง

Hitachi Ops Center 

ÃÐºº¾×้¹°Ò¹ÊํÒËÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹
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• ปรับขนาดได ้– ความจแุละระดบัการบรกิารที�ตรงจดุ

• ผสมผสานระหว่าง NVMe กับ SAS – ตน้ทนุภาระงานและประสทิธิภาพ

มีความเหมาะสมพรอ้มดว้ย VSP 5000

• ปลดล็อคคุณค่า – ระบบเสมือนจรงิอนัทรงพลงัชว่ยเพิ�มขีดความสามารถใหร้ะบบเก่า

• พร้อมสาํหรับอนาคต – เสน้ทางขอ้มลูที�อพัเกรดไดร้วดเรว็และงา่ยดายพรอ้มดว้ย VSP และ

Virtual Storage as a Service

สาํนกังานใหญ่
2535 Augustine Drive
Santa Clara, CA 95054 USA
HitachiVantara.com  |  community.HitachiVantara.com

ขอ้มลูตดิตอ่

สหรฐัอเมรกิา: 1-800-446-0744 

ทั�วโลก:  1-858-547-4526
HitachiVantara.com/contact

Hitachi Vantara

*ขึ �นอยูก่บัรุน่ VSP
HITACHI เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบียนของ Hitachi, Ltd.

เครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายการบรกิาร และชื�อบรษัิทอื�นๆ ทั�งหมดเป็นทรพัยส์นิของเจา้ของกรรมสทิธิ�ดงักลา่ว
1.รบัประกนัความพรอ้มใชข้องขอ้มลู 100% (ขึ �นอยูก่บัขอ้กาํหนดและเงื�อนไข)

Matter Comms พฤศจิกายน 2563

·ํÒÍÂ‹Ò§äÃ¤Ø³¨Ö§¨ÐÊÒÁÒÃ¶...

รับประกันความพร้อมใช้ของข้อมูล 100%1

http://www.hitachivantara.com/midsize
https://www.linkedin.com/company/hitachi-vantara/
https://twitter.com/HitachiVantara
https://www.facebook.com/HitachiVantara
https://www.youtube.com/c/HitachiVantara



