ทำควำมรู้ จัก
THE CLOUD DATA CENTER
ศูนย์ คอมพิวเตอร์ มำตรฐำนของ CS LOXINFO

THE CLOUD หนึง่ ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ทงั ้ 3 แห่งของ CS LOXINFO ที่มีความพร้ อมในทุกๆ ด้ านแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทย ใช้ งบประมาณในการสร้ างกว่า 350 ล้ านบาท บนพื ้นที่กว่า 3 ไร่ บนถนนรัชดาภิเษกรามอินทรา
การออกแบบของอาคารได้ รับการคานึงถึงสิ่งต่างๆ เพื่อให้ เป็ นศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพโดยมี
รายละเอียดดังนี ้
- High-Availability Architecture การออกแบบอาคารยึดหลักการใช้ งานเพื่อการเป็ นศูนย์คอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะ ตัวอาคารมีทงหมด
ั้
4 ชัน้ มีพื ้นที่ให้ บริการกว่า 6,500 ตารางเมตร ชันที
้ ่ 1 เป็ นพื ้นที่ของล็อบบี ้และ DR
Office ชันที
้ ่ 2 เป็ นพื ้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ซงึ่ รองรับได้ ถึง 650 Racks ชันที
้ ่ 3 และ 4 เป็ นพื ้นที่ White Space
ระบบปรับอากาศได้ รับการออกแบบขึ ้นโดยเฉพาะ อีกทังยั
้ งมีการติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศสารองที่พร้ อม
ทางานทันทีเมื่อระบบหรื อเครื่ องปรับอากาศหลักมีปัญหา ระบบสารองไฟมีทงั ้ UPS และเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้า
สารอง 2 ชุด ซึง่ ได้ รับการติดตังแยกออกจากส่
้
วนของอาคารที่ติดตังอุ
้ ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ เพื่อไม่ให้ การ
สัน่ สะเทือนจากการทางานของเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าสารองส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หรื อระบบต่างๆ ที่มีความ
อ่อนไหว
การเข้ าถึงภายในอาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้ มงวด พร้ อมทังติ
้ ดตังกล้
้ องวงจรปิ ดอย่างรัดกุม
ตามมาตรการความปลอดภัยของ ISO27001

- Environmental Friendliness ภายใต้ ความแข็งแรงของโครงสร้ างและความเหมาะสมสาหรับการเป็ น
ศูนย์คอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวอาคารยังคานึงถึงสิ่งแวดล้ อด้ วย โดยผนังของอาคารเป็ นแบบผนังคู่ (Double
Wall Structure) และที่ชนดาดฟ้
ั้
ายังมีการติดตังแผ่
้ นสะท้ อนความร้ อน (Solar Slab) เพื่อลดความร้ อนให้ กบั ตัว
อาคารช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทาความเย็นของระบบปรับอากาศให้ ดียิ่งขึ ้น
- Safe and Convenient Location ทาเลที่ตงของอาคารอยู
ั้
บ่ นพื ้นฐานที่คานึงถึงความปลอดภัยใน
หลายๆ ด้ านทังเรื
้ ่ องของภัยธรรมชาติหรื อความไม่สงบจากการชุมนุม โดยพื ้นที่อยูส่ งู จากระดับน ้าทะเลปานกลาง
3.65 เมตร ตัวอาคารอยูส่ งู จากระดับถนน 1.5 เมตร และสูงกว่าระดับน ้าท่วมปี พ.ศ. 2554 ถึง 2.1 เมตร
อาคาร THE CLOUD อยูห่ า่ งจากตัวเมืองเพียง 25 กิโลเมตร และตังอยู
้ ร่ ิมถนนสายหลักซึง่ เป็ นถนน 8
เลนที่สามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก
- Direct Global Connectivity อาคาร THE CLOUD รองรับการเชื่อมต่อทังภายในประเทศและ
้
ต่างประเทศ พร้ อมทังมี
้ การเชื่อมโยงกับศูนย์คอมพิวเตอร์ อีก 2 แห่งของ CS LOXINFO คือที่ อาคาร กสท.
โทรคมนาคม ถนนบางรัก และอาคาร ไซเบอร์ เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษกผ่านระบบเครื อข่ายใยแก้ วนาแสง (Fiber
Optic)
- Flexible Service & Wide Range of Value-Added Service มีความยืดหยุน่ ในการให้ บริการสูง
รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตทุกแห่ง รองรับการให้ บริการ Cloud Computing และในส่วนของการ
วางเซิร์ฟเวอร์ อาคาร THE CLOUD ยังมีบริการพื ้นที่ White Space ไว้ รองรับสาหรับลูกค้ าที่ต้องการความยืดหยุ่น
และสามารถปรับตังค่
้ าต่างๆ ได้ ตามที่ต้องการอีกด้ วย
THE CLOUD พร้ อมให้ บริการภาคธุรกิจในทุกระดับไม่ว่าจะเป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรื อ
ขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดทาระบบสารองข้ อมูล (Data Backup) เพื่อรองรับปริมาณข้ อมูลที่จะเพิ่มขึ ้นในอนาคตและ
เพื่อให้ ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องไม่วา่ จะมีเหตุการณ์ไม่ปกติใดๆ เกิดขึ ้นก็ตาม
สนใจใช้ บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ ที่ 0-2263-8185 หรื อที่
presales@csloxinfo.net
#####

