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ระบบดับเพลิง

แนวคิดของ

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงต่ำ

ควบคุมคาใชจาย

การสราง INET IDC
INET IDC ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ ลูกคาสามารถ
มั่นใจไดวา INET IDC อยูหางไกลจากโรงงานเคมี, ขยะสารพิษ,
โรงงานอุตสาหกรรมหนักและพื้นที่โรงกลั่นน้ำมัน รวมถึง
ความเสี่ยงจากธรรมชาติ เชนน้ำทวม และแผนดินไหว
ซึ่งถือวาการเลือกสถานที่ที่ตั้ง INET IDC เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงตางๆ เหลานี้

ความปลอดภัย

ระบบการรักษาความปลอดภัยตางๆ ภายในพื้นที่ปด และ
มีกำแพงสูงเพื่อจำกัดการเขาถึงพื้นที่ มีกลองวงจรปด
แบบ HD เฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง, มีเซ็นเซอรตรวจจับ
การเคลื่อนไหว, มีการควบคุมและจำกัดพื้นที่สำหรับผูที่ไม
เกี่ยวของ ซึ่งหลักการดูแลความปลอดภัยตางๆเหลานี้
ไดปฎิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001

พรอมตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

INET IDC มีความพรอมในการเปนโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อการตอยอดทางธุรกิจในอนาคต Colocation ของ INET
ทำใหคุณสามารถเชื่อมตอ, โยกยายระบบ IT ปจจุบันไปสูระบบ
Cloud ของ INET ไดอยางงายดายและปลอดภัย

บริการแบบ On-site

บริการ Remote Hands ของ INET จะมีทีมใหบริการพื้นฐาน
ตางๆ เชนการเปด/ปดระบบ Servers, การ Reboot,
การตรวจสอบสภาพของระบบ IT, การเปลี่ยน/สลับเทป,
การเปลี่ยนอะไหลแบบงายๆ เพื่อใหเปนไปตาม SLA ที่ไดตกลง
กันไวตามมาตรฐาน ISO20000 Service Management

ดวยแนวคิด IDC ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นเราจึงได
คำนึงถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงานซึ่งเปนหัวใจสำคัญ
ของศูนยขอมูล INET IDC ที่ไดรับการออกแบบมา เพื่อให
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให INET สามารถ
ชวยประหยัดคาใชจายใหกับลูกคาไดเปนอยางดี

การเตรียมความพรอมใหใชงานไดทันทีโดยมีคาใชจายเปน
รายเดือนนั้น Colocation ชวยใหธุรกิจมีโครงสรางพื้นฐาน
ดานไอทีโดยไมตองคำนึงถึงจายที่จะเกิดขึ้นลวงหนาสำหรับ
ศูนยขอมูล ไมตองกังวลกับคาใชจายในการดำเนินงาน และ
การบำรุงรักษาที่สูงขึ้นในทุกๆป การที่มี Colocation กับ
INET นั้นเปนการชำระรายเดือน ซึ่งไดรวมถึงคาใชจายของ
พืน
้ ที่ Racks, ระบบไฟฟา, ระบบทำความเย็น, ระบบความ
ปลอดภัย และการสื่อสารโทรคมนาคมไวแลว

ความคลองตัว

Colocation ของ INET มีความความยืดหยุนและคลองตัวกวา
ถาเทียบกับการมี IDC เปนขององคกรเอง การปรับขนาดพื้นที่
เปนไปอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการทางดานไอที
ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อใหแนใจวาโครงสรางพื้นฐานเหลานั้น
จะสามารถใชงานไดดีที่สุด

ความตอเนื่อง

การดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของลูกคา เปนหัวใจสำคัญ
ของ Colocation, INET IDC จะชวยปกปองระบบ IT ของคุณ
โดยเตรียมความพรอมระบบพลังงานไฟฟาสำรอง ระบบทำ
ความเย็น และระบบดับเพลิงที่ทันสมัย รวมถึงการสำรอง
และกูคืนระบบ นอกจากนี้เรายังมีพื้นที่ทำงานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการทำ BCP ของคุณ

การเชื่อมโยง

INET IDC รองรับการเชือ
่ มตอระบบเครือขายความเร็วสูง
จากผูใหบริการหลายราย ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
ซึ่งทำใหลูกคามีตัวเลือกที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องผูใหบริการ
และความเร็วของเครือขายตางๆ

ศูนยปฏิบัติการ

หอง BCP

หองบรรยาย

ศูนยปฏิบัติการ DATA CENTER ที่ดีที่สุด
ระบบไฟฟา
•
•
•
•
•
•

มี Sub-station เปนของตัวเอง รองรับไฟฟาขนาด 115kV
มี Power Distribution Boards แยกจากกัน
UPS ไดรับการออกแบบเปน 2N
น้ำมันสำรองสำหรับใชงาน Generators ไดถึง 32 ชั่วโมง
ใหบริการไฟฟาไดถึง 4 kW ตอ Rack จาก 2 แหลงจายไฟ
SLA ในการจายไฟเปน 100%

ระบบทำความเย็น

• ระบบ HVAC และ CRAC แบบ N+2
• ควมคุมอุณหภูมิอยูที่ 22 °C (+/- 3 °C)
• ควมคุมความชื้นอยูที่ 50 % (+/- 10 %)

ระบบดับเพลิง
•
•
•
•

ระบบตรวจสอบเพลิงไหมแบบ HSSD
มีขั้นตอนในการตรวจสอบเพลิงไหมอยางเปนขั้นตอน
ใช Inert Gas เปนสารดับเพลิง
มีหองควบคุมดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบการเชื่อมตอ
•
•
•
•
•

รองรับหลากหลายผูใหบริการ
เชื่อมตอ IDCs ทั้งสามแหงของ INET ดวยระบบ Dark Fiber
สามารถเชื่อมตอไปยัง SIP และ IP Transit
มีความยืดหยุน และ หลากหลายบริการจากหลายผูใหบริการ
มีเสนทางและจุดเชื่อมตอหลายเสนทาง

ระบบรักษาความปลอดภัย

• อยูในพื้นที่ปด และปองกันการเขาถึงพื้นที่
• ระบบประตูเขา-ออกไฟฟา และหนวยรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง
• ระบบกลองวงจรปดแบบ HD ตลอด 24 ชั่วโมง
• ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว
• สัญญาณแจงเตือนเมื่อมีการเขาถึงพื้นที่
• ควบคุมการเขา-ออกดวยบัตร
• เปนไปตามมาตรฐาน ISO27001

ระบบอำนวยความสะดวก

• มีพื้นที่สำหรับจอดรถที่ปลอดภัย เปนสัดสวน
• รองรับการทำ BCP, มีพื้นที่สำรอง, เครื่อง PC,
ระบบ Network ใหใชงาน
• มีหองประชุมใหบริการ
• พื้นที่สำหรับเตรียมความพรอมของอุปกรณกอนเขาติดตั้ง
• พื้นที่อาบน้ำ, หองน้ำ และหองพักผอน

บริการอื่นๆ

• มีบริการ Remote Hands, NOC และ Call Center
ตลอด 24 ชั่วโมง
• มีพนักงานอำนวยความสะดวกในการเขาออกพื้นที่
ตลอด 24 ชั่วโมง
• มีบริการเตรียมความพรอมของสายสัญญาณและตู Rack

มาตรฐาน

• Uptime Institute Tier III
• ISO/IEC 27001:2013
• ISO/IEC 20000-1:2011

