
Trung tâm dữ liệu (Data Center)

   Vai trò của Trung tâm dữ liệu

  

   Có thể coi cơ sở hạ tầng (Facility) phục vụ hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) là các thiết
bị, phương tiện, cơ sở vật chất tạo ra môi trường hoạt động cho các hệ thống CNTT. Điều này
đặc biệt quan trọng khi các thiết bị CNTT chỉ hoạt động tốt, ổn định, có tuổi thọ lâu dài dưới
các điều kiện và môi trường hoạt động thích hợp. Các Trung tâm dữ liệu (Data Center) được các
tổ chức doanh nghiệp quan tâm đầu tư nhiều trong thời gian qua cũng nhằm đảm bảo cho các
hệ thống CNTT hoạt động trong điều kiện tối ưu, luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu sử dụng,
nghiệp vụ, cũng như đảm bảo việc vận hành quản trị được thực hiện dễ dàng, hiệu quả, tuân
thủ các tiêu chuẩn Quốc Tế.

  

   

  

   Các thành phần cơ sở hạ tầng chính trong một trung tâm dữ liệu:
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Trung tâm dữ liệu (Data Center)

         Đối tác và khách hàng tiêu biểu       Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu, INFONET hợp tác với các đối tác giải phápcông nghệ hàng đầu nhằm triển khai các giải pháp tối ưu cho khách hàng. Có thể kể ra đây cácđối tác chính như: APC, Emerson, Eaton/Powerware, Commscope (TE/AMP), HP, IBM, Rittech,Sony, Axis…               Các khách hàng tiêu biểu mà INFONET đã có vinh dự được hợp tác trong lĩnh vực này:       o   Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam/Công Ty Viễn Thông Liên Tỉnh – VNPT/VTN       o   Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB       o   Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – BIDV       o   Tổng công ty Điện lực Miền Bắc – NPC       o   …            
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