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โซลูชั่น

•	ลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจ

•	ติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

•	ระบบบริหารจัดการสตอเรจ 

 และระบบประมวลผลที่เรียบง่าย

•	เพิ่มศักยภาพในการตอบสนอง

 ความต้องการของลูกค้า

•	ลดค่ากระแสไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูล

 ได้ถึง 10,000,000 บาทต่อปี 

 (หรือประมาณ 300,000 เหรียญสหรัฐฯ)

•	ลดการใช้พื้นที่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้

 มากกว่า 6:1

ประโยชน์ที่ได้รับ

โซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับสตอเรจ

และการประมวลผลที่บริหารจัดการง่าย 

มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการเติบโต

อย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมแบบวีดีไอ

ความต้องการทางธุรกิจ

อุตสาหกรรม

www.nutanix.com

อีซี่บาย ยกระดับการให้บริการลูกค้า (SLAs) 
บนสภาพแวดล้อมเวอร์ชวล เดสก์ท็อป (virtual desktop) 
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานจากนูทานิกซ์
โครงสร้างพื้นฐานแบบเว็บ-สเกล คอนเวิร์จ (web-scale converged) มีประสิทธิภาพสูง 

ลดความซับซ้อนของศูนย์ข้อมูล และลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจ

ประวัติองค์กร

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล สำานักงานอยู่ในกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย  มีรูปแบบการให้บริการสินเช่ือ 2 ประเภทคือ สินเช่ือเงินสดหมุนเวียน (revolving loans) 

และสินเชื่อผ่อนชำาระ (installment loans) ปัจจุบันอีซี่บายมีพนักงานเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงาน

และด้านการเงิน 2,500 คน ดูแลลูกค้ากว่า 2 ล้านคน ในเกือบ 90 สาขาทั่วประเทศไทย

ความท้าทายด้านไอที

อีซี่บายมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง  ฝ่ายไอทีของอีซี่บายบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ด้วยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดมาใช้เพื่อให้ตอบสนองการให้บริการที่ยืดหยุ่น และรองรับ

จำานวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ระบบการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งและการให้บริการ

ที่ต่อเนื่อง เป็นเป้าหมายสูงสุดของทีมไอทีของอีซี่บาย

นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท อีซ่ี บาย จำากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า “เราต้องการเทคโนโลยีท่ีดีกว่าเพ่ือสนับสนุนการทำางานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ติดต่อลูกค้าจำานวนกว่า 1,000 คน ณ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีกว่า 

80 คน  พนักงานของเราต้องสามารถทำางานจากที่ใดก็ได้ในทุกเวลาและด้วยประสิทธิภาพการ 

ให้บริการได้อย่างยืดหยุ่นและทันท่วงทีแก่ลูกค้า  ด้วยเหตุผลดังกล่าวโซลูชั่นที่เป็นระบบคลาวด์ 

เวอร์ชวลไลเซชั่น และโมบิลิตี้ เป็นเทคโนโลยีหลักที่เรามองหา”

“เมื่อก่อน อีซี่บายบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์ และให้บริการการใช้งานด้านต่างๆ กับแต่ละเซิร์ฟเวอร์

ด้วยการลงมือทำาทีละเครื่อง ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารไอทีสูงมาก การให้บริการล่าช้า และมี 

ความผิดพลาดจากการทำางานด้วยคนสูง การบริหารเครื่องพีซีกว่าพันเครื่องเป็นความท้าทาย

อย่างมาก  แม้ว่าเครื่องพีซีจะดูเหมือนราคาไม่แพง แต่การบริหารเครื่องแต่ละเครื่อง หรือการกู้คืน

ข้อมูลใช้เวลาค่อนข้างมาก ทำาให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณด้านไอที เราตัดสินใจลงระบบ

โครงสร้างพื้นฐานแบบเวอร์ชวล เดสก์ท็อป ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และมีราคาสมเหตุผล

กว่าการใช้เดสก์ท็อป เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน”

ทีมงานไอทีของอีซี่บาย เริ่มค้นหาแพลทฟอร์มสตอเรจแบบใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ด้วยการศึกษา

ระบบของ IBM, HP และโซลูชั่นอื่นๆ นายชาติชัย กล่าวว่า “เรามองหาแพลทฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ

สูง สามารถปรับขยายได้ง่าย ในราคาที่เหมาะสม เราจำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้

ที่เราจำาเป็นต้องมี เพื่อบริหารจัดการระบบสตอเรจและเซิร์ฟเวอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

     โซลูชั่นของนูทานิกซ์มีราคาเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบ VMware VDI ของอีซี่บาย 

และที่สำ คัญที่สุด นูทานิกซ์ช่วยให้อีซี่บายสามารถปรับขยายสภาพแวดล้อมไอทีของเราได้

ตามความต้องการ ปัจจุบันอีซ่ีบายมีศักยภาพท่ีจะให้บริการเวอร์ชวล เดสก์ท็อป กับพนักงานได้

ภายในเสี้ยววินาที

- นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

“ “
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การเลือกใช้นูทานิกซ์

หลังจากใช้เวลามองหาตัวเลือกต่างๆ ในที่สุดอีซี่บายตัดสินใจเลือกโครงสร้างพื้นฐานเว็บ-สเกล  

คอนเวิร์จ  ของนูทานิกซ์ โดยนายชาติชัย และทีมงานได้ทำาการทดสอบระบบ POC ของนูทานิกซ์ 

และพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มาก  “เมื่อเปรียบเทียบกับผลทดสอบที่ได้ทดสอบโซลูชั่นอื่น ๆ 

ระบบของนูทานิกซ์ใช้งานง่ายกว่า และให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมาก” 

อีซี่บายสั่งซื้อระบบของนูทานิกซ์ 20 ระบบ และ VMware View เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมวีดีไอใหม่ 

นายชาติชัยกล่าวเสริมว่า “การติดตั้งระบบและการตั้งค่าต่างๆ ใช้เวลาไม่ถึง 3 วัน ปัจจุบัน

อีซี่บายมีพนักงานใช้งานบนแพลทฟอร์มของนูทานิกซ์กว่า 2,500 คน เราประหยัดค่าไฟฟ้าได้

กว่า 10,000,000 บาทต่อปีด้วยโซลูชั่นของนูทานิกซ์ ธินไคลเอนท์ (Thin Client) และ VMware View 

VDI  และเราสามารถลดพื้นที่ใช้งานในศูนย์ข้อมูลจากจำานวน 3 แร็คเหลือเพียง ½ แร็ค

เมื่อใช้เทคโนโลยีของนูทานิกซ์”

นายชาติชัยระบุว่า “โซลูชั่นของนูทานิกซ์มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราคาดหวังไว้  จากการใช้งาน

แรกๆ เรามีรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดีมากจากการผสานรวมระบบเซิร์ฟเวอร์  ระบบของนูทานิกซ์ 

มีราคาที่คุ้มค่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม VMware VDI และที่สำาคัญเหนือสิ่งอื่นใด เราสามารถ

ปรับขยายสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้ตามความจำาเป็น  ด้วยเทคโนโลยีของนูทานิกซ์ เราสามารถนำา

เสนอการใช้งานเวอร์ชวล เดสก์ท็อป แบบใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที  การปรับขยายการทำางานทำาได้

ง่ายมาก และสามารถทำาได้แบบเรียลไทม์ ปราศจากผลกระทบกับระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน”

ระบบการป้องกันข้อมูลที่ดีกว่า และความพร้อมใช้งานที่สูงกว่า

นายชาติชัยกล่าวว่า “ระบบของนูทานิกซ์ ติดตั้งระบบการทำาสำาเนาข้อมูลของ VM มาพร้อม ซึ่งเป็น

ระบบที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของเรา  ปัจจุบันมีการเพิ่มการปกป้องข้อมูลของลูกค้าไว้ใน

ระบบของเรา  สำาหรับทีมไอที สิ่งสำาคัญคือการที่ระบบไอทีมีปัญหาหยุดชะงักน้อยที่สุด The Nutanix 

Distributed File System ได้รับการออกแบบให้มีความเสถียรและความพร้อมใช้งานสูง ทำาให้ทีม

ไอทีของอีซี่บายบรรลุระดับการให้บริการ (SLA) ที่ตั้งไว้กับลูกค้ารวมถึงความคาดหวังกับบริการ

วีดีไอของเรา”

ระบบบริหารจัดการที่ไม่ยุ่งยาก

นายชาติชัย ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ระบบคอนเวิร์จของนูทานิกซ์ ช่วยลดความซับซ้อนของ

ระบบสตอเรจในศูนย์ข้อมูลของเราอย่างมาก โครงสร้างพื้นฐานเดิมที่เราใช้งานมีความยุ่งยากและ

ซับซ้อนต่อการบริหารจัดการ  เมื่อนำานูทานิกซ์มาใช้งาน เราไม่จำาเป็นต้องมีฝ่ายปฏิบัติการไอที

ที่ดูแลระบบสตอเรจโดยเฉพาะอีกต่อไป  และด้วยความง่ายในการบริหารจัดการระบบ ทำาให้เรา

สามารถปรับเปลี่ยนกำาลังคนด้านไอทีของเราให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้ดี

ยิ่งขึ้น  กุญแจสำาคัญที่วัดความสำาเร็จของเรา เมื่อเราลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือแอพพลิเคชั่น

ใหม่ๆ คือดูว่าผู้ใช้งานโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากทีมไอทีของเรากี่ครั้ง  และด้วยเทคโนโลยี

ของนูทานิกซ์เราไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้งานอีกเลย”

ก้าวไปข้างหน้า

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท ทีมไอทีของอีซี่บายพร้อมที่จะขยายการนำาระบบวีดีไอมา

ใช้งานเพื่อให้บริการเวอร์ชวล เดสก์ท็อป ให้กับผู้ใช้งานได้มากขึ้น  นายชาติชัยกล่าวสรุปว่า 

“ในปีงบประมาณหน้า เรากำาลังวางแผนท่ีจะเปิดตัวโครงการ ‘ไพรเวท คลาวด์’ ด้วยเห็นถึงประสิทธิภาพ

ท่ีดีของนูทานิกซ์ในสภาพแวดล้อมแบบเวอร์ชวลของเรา  เราเช่ือม่ันว่านูทานิกซ์เหมาะสมเป็นอย่างย่ิง 

กับโครงการนี้ ผมยินดีแนะนำาเทคโนโลยีของนูทานิกซ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่กำาลังมองหาระบบ

สตอเรจท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีราคาเหมาะสม และบริหารจัดการได้ง่ายบนสภาพแวดล้อมแบบเวอร์ชวล” 

เกี่ยวกับนูทานิกซ์
นูทานิกซ์เป็นผู้ให้บริการเว็บ-สเกล ที่ผสานรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีสำาหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วยแพลทฟอร์มการประมวลผลที่

ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ ที่ผสานรวมการประมวลผลและระบบสตอเรจเข้าเป็นหนึ่งโซลูชั่นเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานอย่างเรียบง่ายในศูนย์ข้อมูล  

ลูกค้าสามารถเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีนี้ได้จากเซิร์ฟเวอร์จำานวนน้อย และขยายไปได้จนถึงระดับพันเซิร์ฟเวอร์  ทั้งยังสามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพ

ที่จะได้รับ และเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย ด้วยสิทธิบัตรด้านการขยายของข้อมูลและการบริหารระดับผู้ใช้บริการ นูทานิกซ์นับเป็นพิมพ์เขียวสำาหรับผู้

ต้องการใช้งานแอพพลิเคชั่นให้ได้ประโยชน์สูงสุด และในโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย

“เราต้องการเทคโนโลยีท่ีดีกว่า เพ่ือสนับสนุน
การทำ งานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีติดต่อ
ลูกค้าจำ นวนกว่า 1,000 คน ณ ศูนย์บริการ
ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
กว่า 80 คน พนักงานของเราต้องสามารถ
ทำ งานจากที่ใดก็ได้ในทุกเวลาและด้วย
ประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างยืดหยุ่น
และทันท่วงทีแก่ลูกค้า”

- นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ 
 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)


