
ความทาทาย
ด ยบทบาทของทริ  คอรปอเรชั่น (ทริ ) ในการเปนบริ ัทที่ปรึก าใ กับ น ยงานระดับประเท ทั้งภาครัฐและเอกชน
และเปนบริ ัทแมของ บริ ัท ทริ เรทติ้ง จำกัด (ทริ เรทติ้ง) ซึ่งเปนบริ ัทจัดอันดับเครดิตที่มีบทบาท ำคัญใน
การพัฒนาตลาดตรา าร นี้ของไทยมาโดยตลอด ทริ  เล็งเ ็นค าม ำคัญของการยกระดับการใ บริการของบริ ัท
ใ กา ไปขาง นา อดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี ที่จะ งผลตอการเพิ่มค ามร ดเร็  ถูกตองแมนยำ 
และเชื่อถือไดใ กับลูกคา และรองรับการตร จ อบที่เขมขนเพื่อขยายพันธมิตรและบริการ ดังนั้นการเลือกเทคโนโลยี 
การพิจารณาดานตนทุน คาใชจายและระยะเ ลาในการผ านและเปลี่ยนผานระ างระบบเดิมไปยังระบบใ ม ร มถึง
การปรับทั นคติของบุคลากร การลงทุนที่คุมคา และที่ ำคัญคือการทำงานและบริการตางๆ ที่มีตอลูกคาจะตอง
ไมไดรับผลกระทบ รือ ะดุดระ างการเปลี่ยนแปลง จึงเปนค ามทาทาย ำคัญ

ดร. ไ ฑูรย โภคาชัยพัฒน กรรมการผูจัดการ ทริ  กลา า “เราตระ นัก าธุรกิจและไอทีร มเปน นึ่งเดีย กัน 
ไอทีมีบทบาท ำคัญตอทุกอนูของการทำงานและการตัด ินใจทางธุรกิจไม าเราจะมองเ ็น รือไมก็ตาม  
ทริ  มีเปา มายในการทราน ฟอรมองคกรทั้ง มดใ เปนองคกรดิจิทัล ดังนั้น เราตองเลือกเทคโนโลยีที่ ามารถตอบรับ
ค ามทาทายทั้งดานเ ลา การลงทุน และการพัฒนาบุคลากรของเราได มีค ามนาเชื่อถือและเ มาะกับองคกรของเรา 
โครง รางพื้นฐานดานไอทีจึงเปน ิ่ง ำคัญ ิ่งแรกที่เราพิจารณา าจะตอง ามารถรองรับโซลูชั่นที่ ลาก ลายได
โดยมีขอจำกัดนอยที่ ุด”

โซลูชั่น
จากค ามทาทายดังกลา  ทริ ไดพิจารณาเลือกโซลูชั่นที่มีอยูทั้ง มด าโซลูชั่นใดที่จะตอบโจทยค ามตองการไดดีที่ ุด 
ทั้งการใชฮารดแ รและซอฟตแ ร เ ิรกโ ลดที่ทริ ใช เชน MS, Exchange, Skype for Business และ Commvault 
และพบ านูทานิคซไดเปลี่ยน ิธีคิดใ กับบริ ัท เมื่อไดทดลองใชเอ็นเตอรไพร คลา ดโอเอ  โดยเฉพาะอะโครโพลิ -
ไฮเปอรไ เซอร (AHV) และซอฟตแ รปริซึ่ม (Prism) ของนูทานิคซ ซึ่งช ยใ บริ ารจัดการงาย และตอบโจทย
ของบริ ัทไดทั้ง มด 

นายอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผูอำน ยการอา ุโ  ฝายเทคโนโลยี าร นเท และดิจิทัลโซลูชั่น กลา า “เราตอง างแผน
โครง รางพื้นฐานไอทีอยางถี่ถ น การเปลี่ยนผานจะตองราบรื่น ไม าจะใชแอปพลิเคชั่น รือโซลูชั่นใดก็ตาม เราเริ่ม
เฟ แรกด ยการทราน ฟอรมระบบ ื่อ ารทั้ง มดขององคกรใ เปนดิจิทัล โดยเลิกใชระบบการ ื่อ ารแบบอนาล็อก 
และใชระบบของ Skype for Business ผานระบบไร ายค ามเร็ ูงแทน เราตั้งเปา าระบบทั้ง มดตองเปน 
Unified Communications 100% ภายใน นึ่งเดือน และการทำงานตองไม ยุดชะงัก พนักงานตองแทบไมรู ึกถึง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ” 

ทริ ติดตั้ง NX-1000 series จำน น 6 โ นดเมื่อป 2017 เพื่อ ราง ภาพแ ดลอมแบบเ อรช ลใ กับการใชงาน Skype 
ซึ่งตองใชเซิรฟเ อรจำน นมาก และตองการการเชื่อมตอระ างทริ  และทริ เรทติ้ง การ ำรองขอมูล 
ร มถึงการใชงาน MS Exchange

ทริส คอรปอเรชั่น ใชดิจิทัลเทคโนโลยี ทรานสฟอรมองคกร 
ดวยนูทานิคซเอ็นเตอรไพรสคลาวดโอเอส

ทริ  คอรปอเรชั่น ทราน ฟอรมองคกรครั้งใ ญ ูดิจิทัล พลิกองคกรใ มทั้ง มด
ทั้งดานบุคลากร กระบ นการทำงาน และเทคโนโลยี เพื่อกา ไปขาง นา ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงของค ามตองการทางธุรกิจ ผน กร มการ ื่อ ารดานเ ียง ภาพ

ขอมูล และระบบโมบายเขาด ยกัน ยกระดับการ ื่อ ารแบบเรียลไทม ร ดเร็
เพื่อการใ บริการที่ร ดเร็  เ ถียร และเปนที่ไ างใจของลูกคา

พันธมิตร และ บุคลากรในองคกร

ดร. ไ ฑูรย โภคาชัยพัฒน
กรรมการผูจัดการ
ทริ  คอรปอเรชั่น

 

“ถาจะทราน ฟอรมตองทำทั้ง มด คือองคกรเปลี่ยน คนเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน
ทริ ทำงานบน ลักการของค ามเปนอิ ระและเปนกลาง ดังนั้นค ามนาเชื่อถือและ

ค ามร ดเร็ แมนยำ ร มถึงบุคลากรมืออาชีพที่มีค ามเชี่ย ชาญจึงมีค าม ำคัญอยางยิ่ง
 ระบบ ลังบานบนเทคโนโลยีของนูทานิคซซึ่งเปน Single Solution ช ยใ เรา างแผน

และคำน ณคาใชจายไดอยางแมนยำ และยังเปนเทคโนโลยีเปดที่ใชกับโซลูชั่นอื่นๆ
ได ลาก ลาย ช ยใ เราขยายธุรกิจไดเร็ ขึ้น เราเลือกนูทานิคซ เพราะเ มาะกับธุรกิจ

เ มาะกับค ามตองการของลูกคา ช ยใ เรา ามารถ ราง มดุลระ าง
คาใชจายกับเทคโนโลยี และไดใชโซลูชั่นที่ช ยใ การบริ ารจัดการมีประ ิทธิภาพ

เทียบเทาตางประเท ไดอยาง ะด กร ดเร็ ”



ผลที่ไดรับจากการเลือกใชโซลูชั่น
ลดดาตาเซ็นเตอรฟุตปริ้นท
นายอรรณพ กลาวเพิ่มเติมวา “เมื่อ Skype ทำงานบนนูทานิคซ เราประหยัดคาใชจายในการซื้ออุปกรณ 
ประหยัดพื้นที่การจัดวางซึ่งแตเดิมใชสองตูแร็ค เหลือเพียงบล็อกเดียว (2U) ซึ่งชวยประหยัดพลังงานได
มากกวา 40% การติดตั้งเวอรชวลเซิรฟเวอร 10 เครื่องใชเวลาเพียง 15 นาที พนักงานของเรามีความพึงพอใจ 
ในการทำงานแบบโมบายไดอยางราบรื่น โดยไมตองพึ่งพาผูชำนาญการดานไอที ทำใหเราสามารถใชเวลา
ของผูเชี่ยวชาญดานไอทีเหลานี้ไปทำงานที่สรางสรรคใหกับลูกคาไดมากขึ้น โซลูชั่นของนูทานิคซไดติดตั้ง
ระบบเวอรชวลไลเซชั่นที่ชื่อวา อะโครโพลิสไฮเปอรไวเซอร มาเบ็ดเสร็จ จึงลดคาใชจายในการซื้อไฮเปอรไวเซอร 
และลดคาใชจายตอคนในการดูแลรักษา”
 
ยืดหยุนและอัพเกรดไดเพียงคลิกเดียว
นูทานิคซสเกลไดตามความจำเปนในการใชงาน ดังนั้น จึงลงทุนไดเทาที่ตองการใช บริหารจัดการไดเพียงคลิกเดียว 
สามารถทดสอบในสภาพแวดลอมจำลองใหไดลองผิดลองถูกไดตลอดเวลาที่ตองการ ลดความเสี่ยงจากการหยุด
ของระบบ และมีความปลอดภัย

กาวตอไป
จากความสำเร็จในการเปน Unified Communications ทริสมีแผนใชนูทานิคซเปนโครงสรางพื้นฐานใหกับ
การทำ Disaster Recovery Site ทั้งของทริส และ ทริสเรทติ้ง ทำการสำรองขอมูลแบบเรียลไทม และ
ใชรองรับแอปพลิเคชั่นและโซลูชั่นอื่นๆ ตอไปในอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท
ทริสเปนบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยใชนวัตกรรมมาชวย
สนับสนุนลูกคาทั้งที่เปนภาครัฐระดับประเทศ และเอกชน
รายใหญ

อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ความตองการทางธุรกิจ
ทรานสฟอรมองคกรสูดิจิทัล
เปลี่ยนระบบใหเปน Unified Communications 100% 

ลดเวลาในการอัพเกรด และประหยัดงบประมาณ
ผานการสื่อสารดวย Skype

โซลูชั่น
Nutanix Enterprise Cloud OS with AHV
Microsoft Skype for Business 
Microsoft-Exchange

ประโยชนที่ไดรับ
ลดดาตาเซ็นเตอรฟุตปริ้นทจาก 2 ตูแร็ค เหลือเพียง 
1 บล็อก
ประหยัดพลังงานไดมากถึง 40%
ประหยัดเวลาในการติดตั้งเซิรฟเวอร 10 เครื่อง
เพียง 15 นาที
ลดคาใชจายดานไฮเปอรไวเซอร และคาใชจาย
ในการบำรุงรักษา 
เริ่มสรางสรรคบริการใหมๆ ไดเร็วขึ้น


