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Data Center 3.0 - Những Sáng tạo đột phá, 
Hiệu năng ứng dụng cao hơn và Tác động tích cực 
tới khách hàng Trung tâm Dữ liệu  
 
Hãy cập nhật về những sản phẩm mới đầy sáng 
tạo trong Danh mục Giải pháp Trung tâm Dữ liệu 
của chúng tôi. Tìm hiểu xem bạn có thể hạ thấp chi 
phí và độ phức tạp về CNTT, ảo hóa trung tâm dữ 
liệu và giúp cho doanh nghiệp của mình trở nên 
linh hoạt và có tính cạnh tranh cao hơn như thế 

nào. 

  Mộộộột hệ ệ ệ ệ thốốốống tích hợợợợp để để để để 
bạạạạn phát tirểểểển trung tâm dữ ữ ữ ữ 
liệệệệu củủủủa mình theo nhu cầầầầu 
 
Tìm hiểu xem các máy chủ rack 
tiêu chuẩn Cisco's UCS C-Series 
có thể hạ thấp tổng chi phí sở hữu 
(TCO) và nâng cao tính uyển 
chuyển như thế nào. (4:29 phút) 

 Tin tứứứức về ề ề ề Cisco 

Hệ ệ ệ ệ thốốốống ĐĐĐĐiệệệện toán Hợợợợp nhấấấất củủủủa Cisco – Nềềềền tảảảảng củủủủa các tổ ổ ổ ổ 
chứứứức uyểểểển chuyểểểển, có hiệệệệu suấấấất chi phí và hiệệệệu quả ả ả ả cao  
 
Tìm hiểu xem các tổ chức – bao gồm từ các doanh nghiệp cho tới các cơ sở y tế – 
đã nâng cao tính uyển chuyển, hạ thấp chi phí CNTT và đồng bộ hóa các hoạt động 
của họ như thế nào.  
 

Tính năăăăng Công nghệệệệ 

Cisco UCS đạđạđạđạt kỷ ỷ ỷ ỷ lụụụục trong nhữữữững phép đđđđo so sánh (Benchmarks) 
quan trọọọọng trong ngành 
Những sáng tạo về Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco, được kết hợp với bộ xử 
lý Intel Xeon 5600 Series, đã đạt được những kết quả vượt trội về hiệu năng trong 
các phép đo so sánh chuẩn của ngành áp dụng đối với môi trường ảo hóa cũng như 
là các ứng dụng trung tâm dữ liệu quan trọng khác.  
 

Tiêu đđđđiểểểểm trong ngành 

ĐơĐơĐơĐơn vị ị ị ị bán lẻ đơẻ đơẻ đơẻ đơn giảảảản hóa việệệệc quảảảản trị ị ị ị môi trườườườường Microsoft  
Slumberland, Inc., một đơn vị bán lẻ đệm và đồ nội thất đã triển khai Hệ thống Điện 
toán Hợp nhất của Cisco với sự hỗ trợ của Dịch vụ Tiên tiến của Cisco. Kết quả đạt 
được là: hiệu năng phần mềm Microsoft được nâng cao và chi phí giấy phép phần 
mềm Windows Server được giảm xuống. 
 
Cisco WAAS tiếếếết kiệệệệm hơơơơn 40.000 đđđđô la mỗỗỗỗi năăăăm cho doanh nghiệệệệp 
 
Bissell lựa chọn giải pháp Tối ưu hóa mạng WAN của Cisco để tập trung hóa và 
tăng tốc độ ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm, giúp nâng cao năng suất và tiết 
kiệm được chi phí băng thông mạng WAN tới hơn 40.000 đô la Mỹ mỗi năm. 
 

Các Sự ự ự ự kiệệệện và Webcasts sắắắắp tớớớới 

Các chuyên gia Kinh doanh, Kỹ ỹ ỹ ỹ thuậậậật và Công nghiệệệệp chia sẻ ẻ ẻ ẻ 
nhữữữững thông lệ ệ ệ ệ tốốốối ưưưưu về ề ề ề các giảảảải pháp mạạạạng mớớớới nhấấấất từ ừ ừ ừ Cisco  
Hãy duyệt ca-ta-lô trực tuyến của chúng tôi, xem thông tin về các sự kiện theo nhu 

 

 
 

 

 

 

Nhữữữững chủ đề ủ đề ủ đề ủ đề hay đượđượđượđược 
thảảảảo luậậậận nhấấấất

 Giớớớới thiệệệệu thiếếếết bị ị ị ị Cisco Nexus 
1010

 Giớớớới thiệệệệu thế ế ế ế hệ ệ ệ ệ thứ ứ ứ ứ hai củủủủa 
Cisco UCS

 Intel và Cisco tăăăăng cườườườường hợợợợp 
tác về ề ề ề Trung tâm Dữ ữ ữ ữ liệệệệu

Các cộộộộng đồđồđồđồng củủủủa 
Cisco 

 Cậậậập nhậậậật thông tin về ề ề ề chúng tôi 
trên Twitter 

 Tham gia cùng chúng tôi trên 
Facebook 

 Xem các video củủủủa chúng tôi 

 Smile! Chúng tôi trên Flickr 

 Chúng tôi cũũũũng là các 

bloggers! 

 MyNews@CiscoWire 
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cầu hay đăng ký tham dự một sự kiện trực tuyến sắp tới. 
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