
Câu chuyện của khách hàng



160 nhân viên trong đó có
100 nhà môi giới chứng khoán 
       có kinh nghiệm
12   chuyên viên tư vấn đầu tư 
       ngân hàng chuyên nghiệp

Việt NamDịch vụ Chứng khoán và 
Ngân hàng đầu tư

Kích thước Địa điểmNgành
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Việc triển khai Trung tâm Dữ liệu Tích hợp IBM VersaStack trên nền tảng giải pháp 
Cisco ACI (Cisco Application Centric Infrastructure) đã cho phép MSI đáp ứng nhu 
cầu của Khách hàng nhờ khả năng phát triển sản phẩm nhanh chóng và có được 
một nền tảng mạng tin cậy.

Công ty cổ phần chứng khoán Maritime là một 
công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam 
cung cấp dịch vụ Chứng khoán và dịch vụ Ngân 
hàng đầu tư cho các Khách hàng doanh nghiệp, tổ 
chức và các nhà đầu tư cá nhân.

Việc triển khai Trung tâm Dữ liệu Tích hợp IBM Ver-
saStack trên nền tảng giải pháp Cisco ACI (Cisco 
Application Centric Infrastructure) đã cho phép MSI 
đáp ứng nhu cầu của Khách hàng nhờ khả năng phát 
triển sản phẩm nhanh chóng và có được một nền 
tảng mạng tin cậy.

Click here to watchBấm vào đây để xem

Thời gian xem:
3 phút 9 giây

Thời gian đọc
3.5 phút
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Thách thức

MSI trước đây là một công ty chứng khoán 
nhỏ và vào năm 2012 công ty đã có sự 
thay đổi bộ máy lãnh đạo mới. 

Với nhiều kinh nghiệm tại thị trường quốc 
tế và những hiểu biết sâu sắc về thị 
trường trong nước, ban lãnh đạo mới của 
công ty đã đặt ra một tham vọng để đưa 
MSI từ một công ty chứng khoán nhỏ trở 
thành một trong những công ty chứng 
khoán hàng đầu tại Việt Nam.

Phát triển cơ sở khách hàng được xác 
định là một trong những chiến lược chính 
để thành công và MSI đã triển khai nhiều 
hoạt động khác nhau để phát triển cơ sở 
khách hàng của công ty từ 2.000 lên 
50.000 khách hàng trong một khoảng thời 
gian ngắn.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng đi 
kèm theo những thách thức lớn.

MSI bắt đầu phải đối mặt với những sự cố 
máy chủ trong giờ giao dịch, và công ty đã 
phải đền bù thiệt hại cho khách hàng. Trên 
thị trường chứng khoán, các giao dịch chỉ 
nằm trong hai khung giờ trong ngày, từ 9 
giờ đến 11:30 sáng và từ 1 giờ đến 3 giờ 
chiều. Nếu máy chủ gặp sự cố trong 
những khung giờ trên và việc truy cập 
mạng gặp khó khăn, khách hàng sẽ mất 
cơ hội kiếm lời.
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Slogan của MSI là: “Where wealth 
gets built”, tuy nhiên, các sự cố về 
máy chủ là một rào cản lớn ngăn 
không cho công ty đạt được mục 
tiêu này.

Khi nhu cầu phát triển các sản phẩm 
mới thường xuyên hơn, MSI cũng 
gặp phải những thách thức khác.  
Những khó khăn nảy sinh trong các 
giai đoạn xây dựng, phát triển và 
nghiệm thu sản phẩm do công ty 
không kiểm soát được cơ sở hạ 
tầng CNTT khi phải dựa vào trung 
tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch 
vụ (hosted data center). Tất cả 
những yêu cầu hay thay đổi đối với 
mọi hoạt động phát triển sản phẩm 
đều phải trải qua nhiều lớp quy trình 
và con người, dẫn đến việc phát 
triển sản phẩm vô cùng chậm chạp.

Yêu cầu đặt ra hàng đầu đối với MSI 
là phải giải quyết được những vấn 
đề này để có thể tiếp tục phát triển.

Thách thức
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Giải pháp

Một cơ sở hạ tầng CNTT tin cậy xử lý 
những trục trặc liên quan đến máy chủ 
chỉ có thể giúp tạm thời giải quyết vấn 
đề trước mắt nhưng không phải là giải 
pháp lâu dài cho sự phát triển bền 
vững.  Với sự tăng trưởng liên tục của 
MSI, sẽ chỉ là vấn đề thời gian khi đến 
một lúc nào đó họ lại phải tiếp tục nâng 
cấp cơ sở hạ tầng CNTT của mình.

Để trở thành một công ty chứng khoán 
thành công như hiện nay, MSI đã xây 
dựng những kế hoạch dài hạn để 
không chỉ giải quyết được vấn đề trước 
mắt mà còn là giải pháp lâu dài.  

Để phát triển sản phẩm một cách 
nhanh chóng, MSI cần phải có 
những máy chủ khác nhau dành cho 
các giai đoạn xây dựng, phát triển và 
nghiệm thu sản phẩm. Một nền tảng 
mạng tin cậy với khả năng đảm bảo 
truy cập vào máy chủ. Dung lượng 
lưu trữ lớn. Công nghệ ảo hóa hỗ trợ 
nhiều ứng dụng khác nhau và tất cả 
đều phải được đảm bảo an toàn.

Về cơ bản, họ cần có khả năng kiểm 
soát toàn diện mọi khía cạnh của 
trung tâm dữ liệu chứ không chỉ đơn 
thuần là một máy chủ mới.
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Giải pháp VersaStack là một kiến 
trúc được thiết kế, tích hợp và kiểm 
chứng sẵn dành cho trung tâm dữ 
liệu trong đó kết hợp máy chủ Cisco 
UCS, thiết bị chuyển mạch Cisco 
Nexus, Cisco MDS cùng các tủ lưu 
trữ IBM Storwize và FlashSystem 
Storage Arrays thành một kiến trúc 
linh hoạt duy nhất.

VersaStack được thiết kế để đảm 
bảo độ sẵn sàng cao, không có điểm 
lỗi đơn trong khi vẫn duy trì được 
tính hiệu quả về mặt chi phí và độ 
linh hoạt về phương diện thiết kế để 
hỗ trợ nhiều loại ứng dụng khác 
nhau.

Lời giải cho vấn đề này là các giải 
pháp Versa-stack và ACI  của Cisco 
với khả năng cung cấp một nền tảng 
mạnh mẽ để các thành phần trong 
trung tâm dữ liệu phối hợp hoạt động 
tốt với nhau và cung cấp một cơ sở hạ 
tầng CNTT tin cậy
 

Vấn đề không nằm 
ở máy chủ mà là ở

 Trung tâm 
 dữ liệu

Giải pháp
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•   Máy chủ tin cậy với khả năng 
 xử lý khối lượng công  việc lớn  
 trong giờ giao dịch cao điểm
•   Phát triển sản phẩm nhanh chóng 
•   Trung tâm Dữ liệu có độ an 
 toàn cao
•   Dung lượng lưu trữ lớn 

Sự khác biệt của giải pháp này là gì?

          Có nhiều sản phẩm máy chủ, lưu trữ tốt trên thị trường ... nhưng về phương 
diện một giải pháp mạnh mẽ, tốt về mọi phương diện thì chỉ có một  … đó chính là 
các giải pháp Cisco Verastack và Cisco ACI”

Ông Mạc Quang Huy, CEO, Công ty Cổ phần chứng khoán Maritime

Kết quả
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•   Thiết bị chuyển mạch đường trục Cisco 
  Nexus 9336PQ 
•   Thiết bị chuyển mạch truy cập Cisco 
 Nexus 9372PX-E 
•   Thiết bị chuyển mạch Cisco UCS 6248UP 
  Fabric Interconnect 
•   Máy chủ phiến Cisco UCS B260M4 
•   Hệ thống lưu trữ lai IBM Storwize v5000 
 Hybrid Storage 

Thông tin bổ sung
Để tìm hiểu thêm thông tin về Công ty Cổ 
phần Chứng khoán MSI, vui lòng truy cập:  
http://www.msi.com.vn

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp của 
Cisco dành cho các nhà cung cấp dịch vụ, 
vui lòng truy cập:
www.cisco.com/go/sp

Để tìm hiểu thêm về Cisco, vui lòng truy 
cập: : 
www.cisco.com/vn

Danh sách sản phẩm
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