V M WA R E C A S E S T U DY

VMWARE VSPHERE® AND NSX® ช่วยให้
ทีซซี ี เทคโนโลยี (ทีซซี เี ทค) สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงานในองค์กรและเพิม่ ความปลอดภัยในการ
ให้บริการคลาวด์แก่ลกู ค้า
และ NSX® ช่วยให้ทซี ซี เี ทคให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ โซลูชนคลาวด์
ั่
และ
โครงสร้างพืน้ ฐานไอทีแก่ลกู ค้าองค์กรให้กบั ลูกค้าทัวโลกได้
่
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้าง
เซิรฟ์ เวอร์เสมือน (Server Virtualization) ช่วยลดจ�ำนวนเซิรฟ์ เวอร์ทต่ี อ้ งใช้ ถึง 50%
และช่วยให้สามารถท�ำการส�ำรองไฟล์ทเ่ี ก็บทัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System)
แอพพลิเคชันและข้
่
อมูล ไปยังดาต้าเซ็นเตอร์สำ� รอง (DR Site) เพือ่ รองรับแผนฉุ กเฉิน
(Disaster Recovery) ได้งา
่ ยดาย อีกทัง้ ยังช่วยให้ ทีซซี เี ทค สามารถจัดการเครือข่ายทีม่ อี ยู่
จ�ำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ท�ำให้ลกู ค้าไว้ใจในการใช้บริการของ
ทีซซี เี ทค มากขึน้
VMware vSphere®

INDUSTRY

เทคโนโลยี
LOCATION

ประเทศไทย
KEY CHALLENGES

• เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำธุรกิจและ
บริการ SAP บนคลาวด์ของทีซซี เี ทค
• เพิม่ ความปลอดภัยของศูนย์ขอ้ มูลเพือ่
ให้ลกู ค้าไว้วางใจ
• เพิม่ ประสิทธิภาพการกูค้ นื ระบบส�ำหรับ
ลูกค้าทีใ่ ช้บริการ SAP บนคลาวด์ของ
ทีซซี เี ทค
• เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานประจ�ำวันและ
ประสิทธิภาพของบริการ SAP บนคลาวด์
ของทีซซี เี ทค
SOLUTIONS

• VMware vSphere®
• VMware NSX®
• VMware Professional Services

Customer Profile

บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด (ทีซซี เี ทค) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็ นบริษทั ในเครือ
ของกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชัน่ (ทีซซี ี กรุ๊ป) หนึ่งในกลุ่มบริษทั ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย
ทีซซี เี ทคมีความเชีย่ วชาญในการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ บริการการบริหารจัดการระบบ
(Managed Hosting) บริการเชื่อมต่อส�ำหรับธุรกิจ รวมถึงบริการคลาวด์ เพือ
่ ตอบโจทย์ความ
ต้องการของธุรกิจในหลากหลายรูปแบบทัง้ ในประเทศไทยและในระดับภูมภิ าค ทีซซี เี ทคเป็ น
บริษทั แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองเป็ น SAP Certified Hosting
Partner, SAP Certified Cloud Partner และ Certified SAP HANA Operation นอกจากนี้
ยังได้รบั การรับรองเป็ น Microsoft Certified Partner โดยดาต้าเซ็นเตอร์ของทีซซี เี ทค ตัง้ อยู่
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และทีซซี เี ทคยังเป็ นผูก้ ่อตัง้ กลุ่มพันธมิตรผูใ้ ห้บริการ
ดาต้าเซ็นเตอร์ในภูมภิ าคเอเชีย (Asia Data Center Alliance - ADCA)
The Challenge

เนื่องจาก ทีซซี เี ทค ต้องให้บริการลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจากหลากหลายภาค
ส่วนตัง้ แต่ ภาคอุตสาหกรรม, ภาคการค้า, เครือ่ งดื่ม, สินค้าอุปโภคบริโภค, อสังหาริมทรัพย์,
อุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงผูใ้ ห้บริการด้านการเงิน ท�ำให้องค์กรต้องประสบกับความท้าทาย
ในการพัฒนาบริการและความสามารถของระบบคลาวด์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานให้กบั
ลูกค้า อีกทัง้ ความต้องการของลูกค้าในการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลีย่ นองค์กร (Digital
Transformation) นัน
้ มีเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ทซี ซี เี ทคจ�ำเป็ นต้องพัฒนาโซลูชนคลาวด์
ั่
ส�ำหรับองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ ลูกค้าของทีซซี เี ทคจะสามารถท�ำงาน
ได้อย่างราบรืน่ แม้ในภาวะฉุ กเฉิน
นอกจากทีร่ ะบบไอทีของทีซซี เี ทคจะต้องสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย
และเชื่อถือได้แล้ว ยังต้องเป็ นระบบทีไ่ ด้มาตรฐานระดับโลกด้วย เพราะมีขอ้ มูลของลูกค้าทีเ่ ป็ น
ความลับเป็ นจ�ำนวนมากทีว่ างอยูบ่ นเซิรฟ์ เวอร์ โครงสร้างพืน้ ฐาน และคลาวด์แอพพลิเคชัน่
ของทีซซี เี ทค โดยข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนต่างๆ รวมทัง้ การบันทึกข้อมูลทางการเงินเหล่านี้
ต้องการระบบทีจ่ ะมาช่วยปกป้องข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ
จากภาพรวมของตลาดการให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี
ทีซซี เี ทคจึงได้ตงั ้ เป้าหมายทีจ่ ะขยายธุรกิจเพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดในภูมภิ าคอื่นๆ ใน
อนาคต ดังนัน้ ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าจึงเป็ นเรือ่ งทีท่ ซี ซี เี ทคให้ความส�ำคัญ
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“ความปลอดภัยของข้อมูล

เป็นสิง่ ทีล่ กู ค้าของ
เราในหลากหลายอุตสาหกรรมให้ความส�ำคัญ
มากทีส่ ดุ ชุดโซลูชนเวอร์
ั่
ชว่ ลไลเซชัน่
ของวีเอ็มแวร์ ท�ำให้เราสามารถให้บริการ
คลาวด์โซลูชนที
ั ่ เ่ ชือ่ ถือได้บนเครือข่ายที่
มีความปลอดภัยจากระบบในการปกป้อง
เครือข่ายหลายชัน้ (Multi-layer network
security) VMware vSphere® และNSX®
ไม่เพียงแต่ชว่ ยปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการด�ำเนินธุรกิจ แต่ยงั ช่วย
ลดต้นทุนการด�ำเนินงาน ลดค่าใช้จา่ ยและเพิม่
ความต่อเนื่องในด�ำเนินธุรกิจให้ดยี งิ่ ขึน้ ”
นายวรดิ ษฐ์ วิญญรัตน์
กรรมการบริ หารและรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด กล่าว

BUSINESS BENEFITS

• ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานดีขน้ึ มากด้วย
การใช้ระบบทีค่ วบคุมการท�ำงานแบบอัตโนมัติ
(Automation)

• ลดเวลาในการจัดสรรเครือข่ายและความ
ปลอดภัย
• ปลอดภัยมากขึน้ ด้วยการรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายแบบหลายชัน้ (Multi-layer
network security)

• เพิม่ ความเสถียรและความน่าเชือ่ ถือ ส�ำหรับ
ลูกค้าของ ทีซซี เี ทค ทีใ่ ช้ระบบ SAP บน
คลาวด์ของทีซซี เี ทค
• ลดความซับซ้อนและเวลาในการเข้าถึง
ซอฟต์แวร์
APPLICATIONS VIRTUALIZED

• ดาต้าเบส (Database)
• เว็บ แอพพลิเคชัน่ (Web Application)

The Solution

ทีซซี เี ทคได้เลือกวีเอ็มแวร์เป็ นพาร์ทเนอร์เพือ่ ร่วมมือในการพัฒนาคลาวด์โซลูชนที
ั ่ เ่ ชื่อถือได้
และปลอดภัยให้กบั ลูกค้าของทีซซี เี ทคทีต่ อ้ งการปรับปรุงกระบวนการในการท�ำงานต่างๆ เช่น
การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการการเรียกเก็บเงิน ในอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ น
อย่างรวดเร็ว เช่น อุตสาหกรรมการผลิตรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดื่ม การปรับปรุง
กระบวนการในการท�ำงานต่างๆ เหล่านี้ถอื เป็ นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่
ลูกค้าของทีซซี เี ทคหลายรายเลือกใช้แอพพลิเคชันของ
่
SAP เพือ
่ ช่วยจัดการและตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โซลูชนั ่ vSphere®
ของวีเอ็มแวร์ ช่วยให้ทซี ซี เี ทคสามารถจัดการสภาพแวดล้อมระบบได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ SAP Virtualization ได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึน้
VMware NSX® ยังช่วยสนับสนุ นลูกค้าของทีซซ
ี เี ทค ทีต่ อ้ งการการใช้บริการ SAP บนคลาวด์
ของทีซซี เี ทคในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่วา่ จะเป็ นในสถาบันการเงิน (FSIs)
อุตสาหกรรมการผลิตหนัก ระบบคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ตลอดจนอุตสาหกรรมการเกษตร
VMware NSX® เป็ นกุญแจส�ำคัญทีช
่ ่วยให้ลกู ค้าของทีซซี เี ทคได้รบั มาตรฐานสูงสุดในด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบหลายชัน้ (Multi-layer
network security) ผ่านเทคโนโลยีไมโครเซกเมนเทชัน่ (Micro-segmentation)
ด้วยโซลูชนั ่ VMware vSphere® และ NSX® ทีเ่ ข้ามาช่วยในการท�ำเซิรฟ์ เวอร์เวอร์ชว่ ลไลเซชัน่
ท�ำให้ทซี ซี เี ทคใช้เซิรฟ์ เวอร์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่าและรักษาความปลอดภัย
ให้กบั ลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ในแบบเรียลไทม์ได้ดยี งิ่ ขึน้
Business Results and Benefits

จากการใช้งานเซิรฟ์ เวอร์เวอร์ชว่ ลไลเซชันของวี
่
เอ็มแวร์ ท�ำให้งบลงทุนและค่าใช้จา่ ยด้านการ
ด�ำเนินงานของทีซซี เี ทคลดลง ประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวมดีขน้ึ รวมถึงเพิม่ ความน่าเชือ่
ถือของระบบให้กบั ลูกค้ามากขึน้ โซลูชนที
ั ่ ต่ ดิ ตัง้ ได้ถกู ย้ายไปยังระบบคลาวด์ซง่ึ ลดการใช้งาน
เซิรฟ์ เวอร์ของทีซซี เี ทคลงครึง่ หนึ่ง ช่วยให้องค์กรมีความเสถียร ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
มากขึน้ ท�ำให้วนั นี้ทซี ซี เี ทคสามารถการันตี SLA กับลูกค้าได้ท่ี 99.99 เปอร์เซ็นต์
นายวรดิ ษฐ์ วิ ญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ที.ซี.ซี.
เทคโนโลยี จ�ำกัด กล่าว “จากความร่วมมือกับวีเอ็มแวร์ ท�ำให้เราสามารถปรับโฉมโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านไอที เพิม่ เสถียรภาพและความปลอดภัยในขณะทีล่ ดค่าใช้จา่ ยในการบ�ำรุงรักษา
ขณะนี้ระบบเวอร์ชว่ ลไลเซชันของเรามี
่
ความยืดหยุน่ สามารถขยายตัวพร้อมเติบโตสูอ่ นาคต
เทคโนโลยีของวีเอ็มแวร์ชว่ ยเพิม่ ขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และเปลีย่ นแปลงไป”
จากการท�ำเวอร์ชว่ ลไลเซชัน่ ค่าใช้จา่ ยโดยรวมส�ำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการด�ำเนินงาน
ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ โซลูชนเซิ
ั ่ รฟ์ เวอร์ เวอร์ชว่ ลไลเซชันของวี
่
เอ็มแวร์ยงั ช่วย
ปรับปรุงความสามารถในการส�ำรอง (back up) และจ�ำลองข้อมูล (replication) ในแอพพลิเคชัน่
และชุดข้อมูลต่างๆ ท�ำให้ทซี ซี เี ทคสามารถวางแผนในการกูค้ นื ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะเมือ่ ต้องจัดการปริมาณของข้อมูลทีส่ ำ� คัญจ�ำนวนมาก ซึง่ ช่วยเพิม่
ความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้ เช่นกัน
เนื่องจาก ข้อมูลและความปลอดภัยของเครือข่ายเป็นสิง่ ทีท่ ซี ซี เี ทคและลูกค้าของทีซซี เี ทคให้
ความส�ำคัญสูงสุด VMware NSX® มีระบบในการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายแบบหลายชัน้
ซึง่ ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นทุกๆ ศูนย์ขอ้ มูลได้ดยี งิ่ ขึน้
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PLATFORMS

• Dell PowerEdge R720 servers with
Intel Xeon Processors
• Dell Networking S4280 10GbE
switch
• EMC VNX5300 storage array with
RecoveryPoint
• Microsoft Windows Server 2008R2
• Microsoft Windows Server 2012R2
PARTNER

• บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ำกัด (มหาชน)

การทีข่ อ้ มูลส�ำคัญทางธุรกิจทีอ่ ยูบ่ นคลาวด์ของลูกค้าทีซซี เี ทคมีเสถียรภาพมากขึน้ กว่าเดิมนัน้
นอกจากจะท�ำให้ลกู ค้าของทีซซี เี ทคมีความมันใจเพิ
่
ม่ มากขึน้ ยังช่วยลดเวลาในการน�ำบริการเข้า
สูต่ ลาดอีกด้วย นอกจากนี้ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานยังดีขน้ึ จากการปรับปรุงระบบ โดยเพิม่
ความสามารถให้กบั บริการโฮสติง้ ของ SAP ด้วยการใช้ระบบทีค่ วบคุมการท�ำงานแบบอัตโนมัติ
(Automation) เสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และความสามารถในการกูค
้ นื ระบบ
ทีด่ ยี งิ่ ขึน้
Looking Ahead

ทีซซี เี ทคตัง้ เป้าสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผูน้ �ำด้านการให้บริการคลาวด์ในภูมภิ าคเอเชีย
ในอนาคต ทัง้ นี้บริษทั เล็งเห็นโอกาสในระยะใกล้ทจ่ี ะขยายการลงทุนในภูมภิ าคอินโดจีน เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟิกจากความต้องการในการใช้งานคลาวด์ทม่ี เี พิม่ มากขึน้
เพือ่ ให้สอดรับกับแผนในการขยายบริษทั ทีซซี เี ทคจะมุง่ เน้นในการหาคลาวด์โซลูชนที
ั ่ เ่ หมาะ
ส�ำหรับธุรกิจแต่ละประเภท โดยมีแผนทีจ่ ะใช้ Desktop-as-a-Service เพิม่ เติมจากบริการและ
ความสามารถของระบบคลาวด์ทม่ี อี ยู่ ทีผ่ า่ นมาวีเอ็มแวร์ชว่ ยเพิม่ มูลค่าและช่วยทีซซี เี ทคตอบ
โจทย์การให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ในอนาคตทีซซี เี ทคจึงวางแผนทีจ่ ะ
ร่วมมือกับวีเอ็มแวร์ในการท�ำงานอย่างใกล้ชดิ เพือ่ เติบโตสูค่ วามส�ำเร็จ
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