ศูนย์ คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของ CS LOXINFO
กับมาตรการความปลอดภัยในการเข้ าพืน้ ที่

ข้ อมูลที่จดั เก็บอยูใ่ นเซิร์ฟเวอร์ ล้วนแล้ วแต่เป็ นข้ อมูลที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจทังสิ
้ ้น ดังนัน้
นอกเหนือจากศักยภาพและความพร้ อมของระบบในการให้ บริการต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว อีกสิ่งสาคัญ
ของการเป็ นผู้ให้ บริการ Co-Location ที่ดีคือ การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
ด้ วยบริการที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน ISO27001 (Information Security Management-ISMS) ว่าด้ วย
เรื่ องการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้ อมูล ซึง่ เป็ นการรับรองกระบวนการปฎิบตั ิงานและการให้ บริการที่ชว่ ย
ให้ มนั่ ใจได้ วา่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของ CS LOXINFO นันมี
้ ศกั ยภาพในการให้ บริการ
ระบบความปลอดภัยในการให้ บริการ Co-Location แบ่งเป็ น 2 ส่วนด้ วยกันคือ ความปลอดภัยทางด้ าน
เทคนิค ผู้ใช้ บริ การสามารถมัน่ ใจได้ วา่ Co-Location ของ CS LOXINFO มีการจัดทาระบบความปลอดภัยเอาไว้
เป็ นอย่างดี อีกทังยั
้ งมีเจ้ าหน้ าที่เทคนิคทาหน้ าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบระบบอยูต่ ลอดเวลา
ระบบความปลอดภัยอีกส่วนหนึง่ คือ เรื่ องของการบริหารจัดการและความเข้ มงวดในการเข้ าพื ้นที่ ซึง่ การ
เข้ าพื ้นที่ Co-Location ของ CS LOXINFO ได้ กาหนดมาตรการไว้ อย่างเข้ มงวดและรัดกุม หากผู้ใช้ บริการมีความ
ประสงค์ที่จะเข้ าถึงพื ้นที่จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนดั
้
งนี ้
> แจ้ งความประสงค์ ในการเข้ าพืน้ ที่ทางอีเมล พร้ อมระบุเหตุผลที่ต้องการเข้ าพืน้ ที่ Co-Location
- เพื่อซ่อมบารุง (Maintenance)
- เพื่อนาอุปกรณ์เข้ าไปติดตัง้ (Install)
- เพื่อนาอุปกรณ์ออกจากพื ้นที่ (Return)
หมายเหตุ : ผูท้ ี ม่ ี สิทธิ์ ในการเข้าพืน้ ที ต่ ้องเป็ น Authorized Person เท่านัน้ หรื อได้รับการยิ นยอมจากผูม้ ี
Authorized Person แจ้งมาทางอีเมล เพือ่ อนุมตั ิ ในการเข้าพืน้ ทีใ่ นแต่ละครั้ง

> การปฏิบัตใิ นการเข้ าสู่อาณาบริเวณและพืน้ ที่ของอาคารมี 4 ขัน้ ตอนคือ...
- การเข้ าสู่อาณาบริเวณของอาคาร สามารถผ่านเข้ าสูพ่ ื ้นที่ได้ โดยใช้ Authorized Card หรื อแจ้ ง
กับเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยพร้ อมรับการตรวจสอบความเรี ยบร้ อยตามขันตอน
้
- การเข้ าสู่ตวั อาคาร สามารถผ่านเข้ าสู่ตวั อาคารได้ โดยใช้ Authorized Card หรื อกด Intercom
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เปิ ดประตู
- ลงทะเบียนเข้ าใช้ งานศูนย์บริการข้ อมูล
- นาบัตรประชาชนหรื อบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการแลกกับบัตรผ่านกับเจ้ าหน้ าที่เพื่อเข้ าสู่
พื ้นที่ด้านใน
> ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ DCOC เพื่อแลกบัตรเข้ าสู่ห้อง Data Center หรือพืน้ ที่วางเซิร์ฟเวอร์
> เข้ าสู่พนื ้ ที่และปฏิบัติงานตามที่แจ้ งไว้ ตอนแรก

หมายเหตุ :
- หากเป็ นการเข้าพืน้ ทีเ่ พือ่ ติ ดตัง้ อุกรณ์ จะต้องนาอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที ่ DCOC ตรวจสอบพร้อมทัง้ ชัง่
น้าหนักและวัดไฟก่อน
- หากเป็ นการนาอุปกรณ์ออกจากพืน้ ที ่ เมื ่อปฏิ บตั ิ งานเสร็ จแล้ว ต้องนาอุปกรณ์ทีจ่ ะนาออกแจ้งกับ
เจ้าหน้าที ่ DCOC เพือ่ บันทึกข้อมูล
มาตรการที่เข้ มงวดนี ้อาจดูเหมือนว่าเป็ นขันตอนที
้
่ยงุ่ ยาก ทังนี
้ ้ก็เพื่อความปลอดภัยของระบบและข้ อมูล
ของลูกค้ า ซึง่ ผู้ให้ บริ การจาเป็ นต้ องให้ การดูแลเป็ นอย่างดีเป็ นสิ่งที่ผ้ ใู ห้ บริการ Co-Location พึงปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัดและมีมาตรฐาน
สนใจใช้ บริการ Co-Location ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อได้ ที่ 0-2263-8185 หรื อที่
presales@csloxinfo.net
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