CS LOXINFO พร้ อมให้ บริการ Co-Location
ด้ วยศูนย์ คอมพิวเตอร์ มาตรฐาน 3 แห่ ง

ก่อนที่จะเลือกใช้ บริการ Co-Location กับผู้ให้ บริ การรายใดก็ตาม การทาความรู้จกั กับผู้ให้ บริ การเป็ นสิ่ง
ที่สาคัญ ผลงานหรื อประสบการณ์
ทางานที่ผา่ นมาเป็ นสิ่งสะท้ อนที่ดีที่สดุ ถึงความเชี่ยวชาญและความเป็ นอาชีพ เพราะข้ อมูลของผู้ใช้ บริ การเป็ นสิ่ง
สาคัญมากกว่าจะฝากหรื อข้ อมูลไว้ กบั ที่ไหนกับใครก็ได้ ...
สาหรับ CS LOXINFO ซึง่ เป็ นผู้ที่ให้ บริ การ Co-Location ด้ วยเช่นกัน ดาเนินธุรกิจการให้ บริการทางด้ าน
ไอซีที (ICT = อินเทอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร) สาหรับองค์กรมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 20 ปี จุดเด่น
ของ CS LOXINFO ก็คือ ความแข็งแกร่งทางด้ านการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง ในรูปแบบของ Leased
Line หรื อการให้ เช่าวงจรอินเทอร์ เน็ตเฉพาะรายเพื่อรองรับการใช้ งานขององค์กรที่ต้องการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตซึง่
สามารถกาหนดความเร็ว (Speed Bandwidth) ได้ โดยการให้ บริ การจะมีผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านเน็ตเวิร์คเฝ้าระวัง
เครื อข่ายทางด้ านเทคนิคตลอด 24 ชัว่ โมง พร้ อมให้ คาปรึกษาด้ านไอทีโซลูชนั่ แบบครบวงจร
จากความโดดเด่นจนเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางถึงการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงหรื อ Leased
Line ตลอดจนการเป็ นผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้ อมทังในเรื
้ ่ องของ Network, Security และ Infrastructure ทาให้
CS LOXINFO ได้ พฒ
ั นาการให้ บริการต่างๆ เกี่ยวกับไอซีทีขึ ้นอีกหลายอย่างเพื่อรองรับความต้ องการของผู้ใช้ งาน
จนในขณะนี ้มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการเป็ นผู้ให้ บริการโซลูชนั่ ทางด้ านไอซีทีที่มีบริการต่างๆ ครบวงจร
(One Stop ICT Service) มีทงบริ
ั ้ การ Cloud Computing, Virtual & Cloud Servers, Web Hosting, WeCloud,
SaaS, DR Site รวมถึง Co-Location และอื่นๆ อีกหลายบริการ

ด้ วยประสบการณ์และความเข้ าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้ บริการ CS LOXINFO ได้
ตระหนักเป็ นอย่างดีวา่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่มีมาตรฐานเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมาก มีบทบาท
ต่อการให้ บริการอย่างชัดเจน จึงได้ เลือกที่จะดาเนินการอยูภ่ ายในอาคาร ไซเบอร์ เวิลด์ โดยออกแบบทังในเรื
้ ่ องของ
ระบบไฟฟ้าที่มีการแยกออกจากระบบไฟฟ้าของอาคาร มีระบบไฟฟ้าสารองขนาดใหญ่เพื่อป้องกันไฟดับ และให้
ระบบปรับอากาศสามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง พร้ อมกันนันยั
้ งมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั ตลอดจนระบบ
ตรวจสอบป้องกันภัยต่างๆ ที่มีความจาเป็ นสาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO
27001 และ ISO 20000
และเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้ านไอซีทีและความต้ องการของผู้ใช้ งานที่เพิ่มขึ ้น CS LOXINFO จึงได้ ทา
การเปิ ดศูนย์คอมพิวเตอร์ ขึ ้นอีกแห่งหนึง่ ที่อาคาร THE CLOUD ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา เป็ น
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะที่มีความพร้ อมในทุกๆ ด้ านแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พื ้นที่และ
อาคารถูกออกแบบมาให้ เป็ นศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ ไม่มีสว่ นของศูนย์อาหาร หรื อสานักงานอยูภ่ ายใน
อาคาร จึงมัน่ ใจได้ ว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ แห่งนี ้ เป็ นศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ได้ มาตรฐาน พร้ อมให้ ทกุ ท่านได้ ใช้ บริการ
แล้ ว
เท่ากับว่าในขณะนี ้ ในการให้ บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO มีศนู ย์คอมพิวเตอร์ ที่ได้ มาตรฐาน
ให้ ผ้ ทู ี่จะใช้ บริการ Co-Location ได้ เลือกเพื่อวางเซิร์ฟเวอร์ ถึง 3 แห่งคือ ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนบางรัก
ที่อาคาร ไซเบอร์ เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก และที่อาคาร THE CLOUD ถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา โดยอาคารศูนย์ 3
ศูนย์เข้ าด้ วยกัน และมีระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ พร้ อมทังมี
้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทาหน้ าที่เฝ้าระวังและดูแลระบบ
แบบ 24 x 7
ผู้ใช้ บริการสามารถมัน่ ใจได้ ว่าเซิร์ฟเวอร์ จะได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี มีการเฝ้าระวัง 24 ชัว่ โมงตลอด 365
วัน สนใจใช้ บริการ Co-Location กับ CS LOXINFO ติดต่อได้ ที่ 0-2263-8185 หรื อที่ presales@csloxinfo.net
#####

