Infrastructure-as-a-Service (IaaS) บริการเช่ าใช้ โครงสร้ างพืน้ ฐานแบบคลาวด์
WHITE SPACE คือ การให ้บริการเช่าใช ้โครงสร ้างพืน
้ ฐานบนระบบคลาวด์ทเี่ ต็มไปด ้วยขุมพลังและความเร็วในการประมวลผลข ้อมูล พร ้อมสรรพ์
่ ทีท
ด ้วยเซิรฟ
์ เวอร์ ระบบจัดเก็บข ้อมูล (Server & Storage) ระบบปฎิบัตก
ิ าร (OS) และ ระบบเครือข่าย (Network) แบบเวอร์ชวลไลเซชัน
่ างานอยู่
บนระบบคลาวด์ทส
ี่ ร ้างขึน
้ บนระบบความปลอดภัยทีแ
่ ข็งแกร่ง (Enterprise Class Security) สามารถตอบสนองต่อความต ้องการใช ้งานโครงสร ้าง
พืน
้ ฐานทุกรูปแบบเพือ
่ รองรับการใช ้งาน Software / Application ได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคุ ้มค่าการลงทุนเพราะเป็ นการลงทุนแบบจ่ายตาม
การใช ้งาน (Pay-per-Use)
WHITE SPACE ออกแบบให ้ท่านสามารถบริหารจัดการทรัพยากรแบบออนดีมานด์ได ้ด ้วยตัวท่านเอง (Scalable & On-Demand) ผ่านหน ้าคอ
ควบคุม (Dashboard) เช่น การปรับขนาดของซีพย
ี ู ฮาร์ดดิสก์ แรม ระบบเครือข่าย อาทิเช่น DHCP, NAT, Firewall, Load Balancing, VPN และ
Port forwarding และระบบความปลอดภัยของเซิรฟ
์ เวอร์ทท
ี่ า่ นใช ้งาน เป็ นต ้น

นอกจากนี้ WHITE SPACE มีระบบ Auto Scaling อัจฉริยะที่

สามารถตัง้ เงือ
่ นไขการเพิม
่ -ลด ขนาดของหน่วยใช ้งาน (Instance) แบบอัตโนมัต ิ เพือ
่ รองรับการเติบโตของธุรกิจได ้อย่างไรขีดจากัด
WHITE SPACE มีระบบ High Availability ป้ องกันการเกิด Down Time เมือ
่ ระบบเครือข่ายหลักมีปัญหา ระบบเครือข่ายสารองทีจ
่ ัดเตรียมไว ้จะถูก
เรียกใช ้งานทันที ทาให ้การประมวลผลข ้อมูลเป็ นไปอย่างต่อเนือ
่ งและเต็มประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของ WHITE SPACE


เช่าใช ้งานโครงสร ้างพืน
้ ฐานได ้อย่างยืดหยุน
่ (Scale up-out-in)



ลงทุนต่า (Low Star up Cost, Low TCO)



มี Dash board ให ้สามารถปรับใช ้งานออนดีมานด์ (On-Demand)



ลดภาระการดาเนินการ และการบารุงรักษาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
(Reduce Operation & Maintenance)



ระบบออกแบบมาให ้เป็ น High Availability (Enable HA)



ใช ้สถาปั ตยกรรมแบบเปิ ด ลูกค ้าสามารถเลือกใช ้ Hypervisor ได ้ตามต ้องการ
(ESX, Hyper-V, XenServer, KVM, OVM)



มี Domestic Bandwidth สูงถึง 60 Gbps รวดเร็วแบบไฮสปี ด



มี Service Center ให ้บริการแบบ 24x7

้ ริการ / ล๊อกอินเข้าใชบ
้ ริการ
สม ัครใชบ

้ ริการ
เลือกแพกเกจทีใ่ ชบ

ปร ับขนาด CPU, RAM, OS ได้ตามต้องการ

เพิม
่ ขนาด Storage ตามต้องการ

ตงค่
ั้ า Firewall

Enabler Portforward เพือ
่ ให้บริการ

Enable Load Balancing
WHITE SPACE เหมาะสาหร ับ


ผู ้ให ้บริการ Software-as-a-Service (SaaS)ทีก
่ าลังมองหาระบบ
ทีใ่ ห ้บริการแบบผู ้ใช ้หลายรายได ้ (Multi-tenant)



ท่านทีก
่ าลังมองหา Production Server ทีม
่ ค
ี วามเสถียรภาพสูง
และปรับคุณสมบัตไิ ด ้ตามต ้องการ (Reliable & Secure Server)



ท่านทีก
่ าลังมองหา Disaster Recovery Site (DR)



ท่านทีก
่ าลังมองหา Server สาหรับ ทดสอบ และพัฒนา (Test & Develop)



Web Applications & Web Services (Hosting)
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