Co-Location service ที่ CS LOXINFO
ความหลากหลายในทุกบริการที่ตอบสนองทุกความต้ องการ

ได้ แนะนำให้ ร้ ูจกั กำรให้ บริ กำร Co-Location ของ CS LOXINFO เกี่ยวกับควำมพร้ อมในด้ ำนต่ำงๆ ไป
พอสมควรไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ องของศูนย์คอมพิวเตอร์ หรื อ Data Center ทัง้ 3 แห่ง โดยเฉพำะที่อำคำร The Cloud ถือ
ว่ำเป็ นศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่มีมำตรฐำนมำกที่สดุ แห่งแรกในประเทศไทย
ได้ ร้ ูจกั ว่ำ CS LOXINFO เป็ นผู้ให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ตเฉพำะรำยหรื อ Leased Line ที่มีประสิทธิภำพโดยมี
ประสบกำรณ์มำกว่ำ 20 ปี และในส่วนของกำรให้ บริกำร Co-Location เอง ทำง CS LOXINFO ยังมีควำมพร้ อม
ทังในเรื
้ ่ องของพื ้นที่ ระบบ สภำพแวดล้ อม ตลอดจนเจ้ ำหน้ ำที่ซงึ่ มีควำมเชี่ยวชำญและมีกำรดูแลระบบให้ กบั ลูกค้ ำ
แบบ 24x7 หรื อ 24 ชัว่ โมง ตลอด 7 วัน
ดังนันหำกองค์
้
กรใดที่กำลังมองหำสถำนที่ฝำกเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ที่มีศกั ยภำพ และควำมพร้ อมที่จะช่วยให้
ธุรกิจขององค์กรสำมำรถดำเนินไปได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถติดต่อสอบถำมข้ อมูลเกี่ยวกับกำรให้ บริกำร
เพิ่มเติมกับ CS LOXINFO ได้ ที่ 0-2263-8185 หรื อที่ presales@csloxinfo.net
นอกเหนือจำกควำมพร้ อม และภำพรวมของกำรให้ บริกำรแล้ ว มำดูในส่วนของรำยละเอียดในกำร
ให้ บริกำรกันบ้ ำง โดยในครัง้ นี ้จะแนะนำให้ ร้ ูจกั กับประเภทของพื ้นที่วำงเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ หรื อ Rack Server ที่เป็ น
บริกำร Co-Location ของ CS LOXINFO ว่ำมีแบบใดบ้ ำง

Rack Server ที่ CS LOXINFO นำมำให้ บริ กำรเป็ นตู้แร็ คสำหรับกำรติดตัง้ หรื อวำงเซิร์ฟเวอร์ โดยเฉพำะ
และเป็ นตู้แร็ คที่มีคณ
ุ ภำพทังในเรื
้ ่ องของกำรระบำยควำมร้ อนที่ดี กำรป้องกันฝุ่ นและควำมชื ้น ตลอดจนสำมำรถ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์เสริมหรื อเดินสำยไฟได้ ง่ำยและเป็ นระเบียบ
Rack Server ที่ให้ บริ กำรจะเป็ นขนำด 42U ซึง่ เป็ นขนำดสูงที่สดุ ของตู้แร็คสำหรับวำงเซิร์ฟเวอร์ โดย
ให้ บริกำร 5 รูปแบบตำมลักษณะหรื อจำนวนเซิร์ฟเวอร์ ที่ลกู ค้ ำต้ องกำรคือ...
- Full Rack สำหรับลูกค้ ำที่ต้องเช่ำ Rack Server ทังตู
้ ้ ขนำด 42Unit
- 1/2 Rack ขนำด 21Unit
- 1/3 Rack ขนำด 14Unit
- 1/4 Rack ขนำด 10Unit
- Shared Rack สำหรับลูกค้ ำที่มีเซิร์ฟเวอร์ จำนวนไม่กี่เครื่ อง แต่ต้องกำรใช้ บริกำร Co-Location ที่มี
ประสิทธิภำพ ทำง CS LOXINFO ก็พร้ อมที่จะให้ บริ กำรเช่นกัน
ไม่เพียงกำรนำ Rack Server ที่มีคณ
ุ ภำพมำให้ บริกำรเท่ำนัน้ ในกำรติดตังหรื
้ อกำรจัดวำงตำแหน่งของตู้
แร็คยังได้ รับกำรออกแบบเป็ นอย่ำงดี เพื่อให้ เซิร์ฟเวอร์ ทำงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หำกทำงผู้ใช้ บริกำรมี Rack server เป็ นของตัวเอง ต้ องกำรพื ้นที่มำวำงพร้ อมกับเซิร์ฟเวอร์ ภำยใน Rack
server นันด้
้ วย ทำง CS LOXINFO ก็สำมำรถจัดหำพื ้นที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมให้ กบั ผู้ใช้ บริกำร
ได้ เช่นกัน บริกำร Co-location นี ้มีควำมยืดหยุ่นพร้ อมตอบสนองทุกควำมต้ องกำร
หำกลูกค้ ำสนใจใช้ บริกำร Co-Location กับ CS LOXINFO ในเบื ้องต้ นอำจโทรสอบถำมข้ อมูลกำร
ให้ บริกำรและกำรเตรี ยมเซิร์ฟเวอร์ ที่เหมำะสมกับพื ้นที่เพื่อลดปัญหำกำรติดตังที
้ ่อำจเกิดขึ ้นได้ และเพื่อให้ กำรใช้
งำนเซิร์ฟเวอร์ ของลูกค้ ำมีประสิทธิภำพสูงสุด ซึง่ ทีมงำนที่ดแู ลระบบยินดีที่จะให้ คำแนะนำและปรึกษำในทุกๆ เรื่ อง
#####

