


COVID-19 CÁC KHÓ KHĂN GẶP PHẢI

Cung cấp quyền truy cập 
vào dữ liệu nhạy cảm của 
công ty thông qua các thiết 

bị hoặc mạng không tin 
cậy

Áp dụng nhanh chóng 
các công cụ và làm việc 

từ xa

Sử dụng tối đa các 
tương tác trực tiếp

Mở rộng môi trường làm 
việc với VPN và ảo hóa 

máy trạm - Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI)

Quản lý 
nguồn tiền

Quản lý chi phí trong 
thời kỳ kinh tế bất ổn

Quản lý thay đổi và rủi ro



HPE CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC GÌ?

Thiết lập quyền truy cập 
liên tục, an toàn vào tài 
nguyên của công ty từ 

mọi thiết bị

KẾT NỐI VÀ 
BẢO VỆ

Nhanh chóng thiết lập hoặc mở 
rộng quyền truy cập an toàn vào 

các ứng dụng và dữ liệu

HẠ TẦNG ẢO 
HÓA MÁY TRẠM



HPE CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC GÌ?

Để giúp doanh nghiệp sẵn 
sàng và nhanh chóng thay 
đổi công nghệ cho phép 

làm việc từ xa

KINH NGHIỆM

Hạ tầng và các đối tác sẵn sàng 
giúp cho việc triển khai nhanh 

chóng các công nghệ làm việc từ xa

CÔNG NGHỆ

Kết hợp đối tác, ISP đề xuất 
các phương án tài chính hợp lý 

để giảm chi phí ngắn hạn

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

Thiết lập quyền truy cập 
liên tục, an toàn vào tài 
nguyên  của công ty từ 

mọi thiết bị

KẾT NỐI VÀ 
BẢO VỆ

Nhanh chóng thiết lập hoặc mở 
rộng quyền truy cập an toàn vào 

các ứng dụng và dữ liệu

HẠ TẦNG ẢO 
HÓA MÁY TRẠM



KẾT NỐI & BẢO VỆ: KẾT NỐI TỪ XA LIÊN TỤC, AN TOÀN CHO NHÂN VIÊN

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TUÂN THỦ BẢO MẬT

Quarantine, Vulnerability, App Inventory, Telemetry 

KẾT NỐI BẢO MẬT TỪ XA 

SSL & IPSec VPN, SSO

BẢO VỆ CHO ĐẦU CUỐI NGƯỜI DÙNG

App FW, Anti-malware, Anti-exploit, Web Filtering • Tích hợp Next generation firewall

• Người dùng từ xa kết nối dựa trên Client based 

(Aruba VIA) hoặc clientless (Remote AP)

• Giải pháp quản lý truy cập hoàn chỉnh Aruba 

ClearPass kết hợp với nền tảng quản trị Airwave 

hoặc Central



GIẢI PHÁP ẢO HÓA MÁY TRẠM CỦA HPE

GIẢI PHÁP TỪ XA 
KHẨN CẤP

Kết nối từ thiết bị không 
tin cậy có hỗ trợ những 
công cụ như MS Teams 

thông qua nền tảng Cloud 
như Citrix Cloud, VDI trên 

Azure

PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP 
VDI TIÊU CHUẨN ON-

PREMISE

Các giải pháp VDI được 
tối ưu hóa sẵn sàng cho 
Citrix và VMware với các 
dịch vụ tư vấn, triển khai 

và hỗ trợ

KHẢ NĂNG SCALE 
UP/DOWN NHANH 

CHÓNG

Các dịch vụ Citrix và 
VMware VDI được cung 

cấp, phân phối và quản lý 
như một dịch vụ thanh 

toán hàng tháng theo nhu 
cầu sử dụng



2 DẠNG DESKTOP ẢO TRONG GIẢI PHÁP VDI



TĂNG TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG VỚI GPU CHUYÊN DỤNG 





GÓI GIẢI PHÁP VDI THAM KHẢO CỦA HPE



CÁC LỢI ÍCH KHI TRIỂN KHAI VDI

Bảo mật

• Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu, đảm bảo không thất thoát dữ liệu cũng như sao chép ra bên ngoài

• Người dùng “di động” có thể kết nối từ xa đến máy trạm ảo của họ thông qua cơ chế xác thực đủ tin cậy.

Có thể áp dụng chính sách bảo mật tập trung, cập nhật nâng cấp bất kỳ lúc nào.

Quản trị dễ dàng

Quản trị tập trung, dễ dàng vận hành khai thác, xử ý sự cố

Cho phép triển khai nhanh, theo yêu cầu

Dễ dàng thay thế sửa chữa phần cứng mà không làm ảnh hưởng đến các ứng dụng và dữ liệu.

Đơn giản trong triển khai và ứng dụng

Hệ thống máy trạm ảo được cấp phát một cách nhanh chóng, mềm dẻo về mặt tài nguyên theo nhu cầu

Có thể cài đặt triển khai phần mềm mới cho tất cả người dùng dễ dàng, bất kỳ lúc nào

Máy trạm ảo có thể chạy trên nhiều loại thiết bị đầu cuối PC, laptop, tablet

Mở rộng vòng đời thiết bị, giảm thiểu chi phí:

Hạ tầng trung tâm có thể mở rộng, co dãn, thay thế liên tục theo nhu cầu thực tế giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Vòng đời thiết bị đầu cuối cao hơn (hệ máy PC truyền thống khoảng 3 – 4 năm) trong khi vòng đời của các thiết bị đầu cuối chuyển dụng 

(zero/thin client) có thể lâu hơn khoảng 4 – 6 năm do phần cứng không thay đổi nhiều.

Trong các môi trường làm việc theo ca, có thể tận dụng tối đa năng lực hệ thống 24/7.

Độ sẵn sàng và dự phòng cao 

Môi trường VDI có nhiều máy chủ phục vụ có thể dự phòng lẫn nhau

ồ



TỔNG QUAN CÁC GÓI GIẢI PHÁP

DL380 Gen10

MSA Storage

DL380 Gen10

MSA Storage

HPE Simplivity

DL380 Gen10

MSA Storage

HPE Simplivity

VSAN Ready Node

• Xây dựng dựa trên phần cứng ổn 
định, bảo mật và phổ biến

• Đầy đủ khả năng dự phòng, khả 
năng mở rộng

• 100% người dùng được  tăng tốc 
bằng card đồ họa NVIDIA chuyên 
dụng  (Hardware-Accelerated 
Graphic)

• Giải pháp trọn gói: server, storage, 
networking, license phần mềm

• Tích hợp giải pháp kết nối và bảo 
mật End-to-End của Aruba



HPE SIMPLIVITY  ĐƠN GIẢN HÓA TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Giải pháp SimpliVity giúp cho doanh nghiệp

Data center

• Đơn giản hóa trung tâm dữ liệu: tiết kiệm thời gian 

triển khai, giảm thiểu phức tạp hạ tầng & rủi ro

• Đơn giản hóa trong đồng bộ Datacenter

• Hiệu năng cao với quản lý dữ liệu với tính năng 

nén, chống trùng lặp in-line

• Hồi phục ứng dụng cực nhanh

• Tích hợp giải pháp sao lưu và dự phòng DR site

• Tích hợp 100% với vCenter  đơn giản và thuận 

tiện với hầu hết nhà quản trị

• Quản trị tập trung, đơn giản, chung nền tảng

• Chuẩn hóa hoạt động ở tất cả các site

• Giảm thiểu rủi ro dữ liệu với tích hợp khả năng sao 

lưu/khôi phục giữa các site

• Giảm thiểu chi phí license sao lưu

• Tích hợp giải pháp sao lưu ra bên ngoài và 

giải pháp hồi phục sự cố sau thảm họa DR

Remote Office
Branch Office

Giá trị mang lại cho chi nhánh ở xa

Servers & 

HyperVisor

Storage Switch

HA Shared Storage

SSD Array

Backup & Dedupe

WAN Optimization

Cloud Gateway

Storage Caching

Data Protection 

Apps 

(Backup & 

Replication)

Legacy Stack HPE SimpliVity

Giải pháp HCI - tích hợp 

toàn bộ hạ tầng ảo hóa:

- Hypervisor

- Máy chủ

- Lưu trữ

- Phần mềm sao lưu

- Thiết bị sao lưu

- Nén và chống trùng lặp

…All-in-one



HPE VSAN READY NODE – TỐI ƯU HÓA CHO VMWARE VSAN

Node tích hợp cả server và storage

• Xây dựng dựa trên server phổ biến và bảo 

mật nhất ngành công nghiệp – HPE Proliant 

Server Gen10

• Sử dụng VMware vSAN

Giải pháp đã test hoàn thiện với cấu hình 

xây dựng sẵn

- Bộ nhớ

- Kết nối mạng

- I/O controller

- Đĩa cứng HDD

- Đĩa cứng thể rắn SSD

Giải pháp được xây dựng sẵn đảm bảo tối ưu khi 
triển khai vSAN

Nhiều lựa chọn có sẵn đáp ứng hầu hết các nhu 
cầu 



BỘ LƯU TRỮ MSA – ĐƠN GIẢN, HIỆU NĂNG CAO

MSA 2050 Storage

MSA 2052 Storage

MSA 1050 Storage

Tiết kiệm 40% với tích hợp 
license đầy đủ và đi kèm 1.6 TB 

SSD/flash
Hiệu năng cao hỗ trợ tăng tốc 

bằng SSD

TỐI ƯU CHI PHÍ

LINH HOẠT CẤU HÌNH

TỐI ƯU VỀ HIỆU NĂNG

Dẫn dầu về dòng lưu trữ Entry Level SAN suốt 8 năm
ớ ơ ử ụ ế ớ



GIẢI PHÁP KẾT NỐI END-TO-END

Kết nối server dựa trên các switch Office-Connect 

1950 tốc độ cao với chi phí tối ưu.

Phía người dùng

• Thiết bị người dùng: cài đặt Aruba Via Client

• “Miễn phí”..!!

Phía Datacenter

• Aruba Mobility controller (VPN concentrator) 

tích hợp Application based Firewall

• Có thể mở rộng giải pháp kết nối với AP, 

Remote AP, và các giải pháp quản lý của 

Aruba

Aruba VIA Client

Tự động kết nối thông qua Wi-Fi, 3G/4G & kết nối có dây

Giải pháp kết nối người dùng dựa trên kênh VPN 

thông qua Internet cho phép người dùng từ xa có thể 

truy xuất bảo mật trung tâm dữ liệu.



GIẢI PHÁP VDI CHO NHÓM 20-30 NGƯỜI DÙNG

• Giải pháp dựa trên nền VMware Horizon View kết hợp với HPE DL380 và lưu trữ SAN truyền
thống MSA 1050 sử dụng công nghệ iSCSI trên nền Ethernet tiết kiệm chi phí vẫn đảm bảo
hiệu năng với tốc độ port 10GE.

• Mỗi server được trang bị card đồ họa NVIDIA Tesla M10 đảm bảo trải nghiệm người dùng khi
truy xuất trong môi trường ảo hóa desktop.

• Giải pháp kết nối và bảo mật End-to-End được thực hiện thông qua kênh VPN cung cấp bởi
Aruba Controller ở trung tâm đóng vai trò là VPN Concentrator và Aruba VIA Client (VPN 
Client) cài đặt ở thiết bị đầu cuối.

• Giải pháp chưa bao gồm: Windows Desktop (10, 7), MS VDA license & dịch vụ triển khai

10G Switch

Virtualized

10Gbps 

RJ45

DL380 Gen10

MSA Storage

10GE

Internet

Virtual 

Desktop

Virtual 

Desktop

Virtual 

Desktop

Aruba 

Controller

...

VPN 

Concentrator

Aruba VIA 

Client



GIẢI PHÁP VDI CHO NHÓM 50-60 NGƯỜI DÙNG ...

• Giải pháp VDI dựa trên nền VMware Horizon View kết hợp với HPE DL380 và lưu trữ SAN 
truyền thống MSA 1050 sử dụng công nghệ iSCSI trên nền Ethernet tiết kiệm chi phí vẫn
đảm bảo hiệu năng với tốc độ cao 10GE.

• Mỗi server được trang bị card đồ họa NVIDIA Tesla M10 chuyên dùng cho VDI đảm bảo trải
nghiệm người dùng và hiệu năng khi truy xuất trong môi trường ảo hóa desktop.

• Giải pháp kết nối và bảo mật End-to-End được thực hiện thông qua kênh VPN cung cấp bởi
Aruba Controller ở trung tâm đóng vai trò là VPN Concentrator, Aruba VIA Client (VPN 
Client) cài đặt ở thiết bị đầu cuối.

• Switch HPE 1950-12XT cung cấp hạ tầng tốc độ cao với 12 port 10G đảm bảo băng thông
kết nối dịch vụ.

• Giải pháp chưa bao gồm: Windows Desktop (10, 7), MS VDA license & dịch vụ triển khai

10G Switch

Virtualized

10GE RJ45

DL380 Gen10

MSA Storage

10GE

Internet

Virtual 

Desktop

Virtual 

Desktop

Virtual 

Desktop

Aruba 

Controller

...

VPN 

Concentrator

Aruba VIA 

Client



GIẢI PHÁP VDI CHO NHÓM 50-60 NGƯỜI DÙNG

• Giải pháp VDI dựa trên nền VMware Horizon View kết hợp với khả năng xử lý hiệu năng
cao và hiệu quả sử dụng dữ liệu của giải pháp HPE SimpliVity 380.

• Mỗi node được trang bị card đồ họa NVIDIA Tesla M10 chuyên dùng cho VDI đảm bảo
trải nghiệm người dùng và hiệu năng khi truy xuất trong môi trường ảo hóa desktop.

• Giải pháp kết nối và bảo mật End-to-End được thực hiện thông qua kênh VPN cung cấp
bởi Aruba Controller ở trung tâm đóng vai trò là VPN Concentrator và Aruba VIA Client 
(VPN Client) cài đặt ở thiết bị đầu cuối.

• Switch HPE 1950-12XT cung cấp hạ tầng tốc độ cao với 12 port 10G đảm bảo băng
thông kết nối dịch vụ.

• Giải pháp chưa bao gồm: Windows Desktop (10, 7), MS VDA license & dịch vụ triển khai

10G Switch

Virtualized

10GE RJ45

HPE Simplivity 

380

Internet

Virtual 

Desktop

Virtual 

Desktop

Virtual 

Desktop

Aruba 

Controller

...

VPN 

Concentrator

Aruba VIA 

Client



GIẢI PHÁP VDI CHO NHÓM 100-120 NGƯỜI DÙNG ...

• Giải pháp VDI dựa trên nền VMware Horizon View kết hợp với 04 x HPE DL380 và lưu trữ SAN 
truyền thống MSA 2050 All-flash với kết nối iSCSI trên nền Ethernet tiết kiệm chi phí vẫn đảm bảo
hiệu năng với tốc độ cao 10GE.

• Mỗi server được trang bị card đồ họa NVIDIA Tesla M10 chuyên dùng cho VDI đảm bảo trải
nghiệm người dùng và hiệu năng khi truy xuất trong môi trường ảo hóa desktop.

• Giải pháp kết nối và bảo mật End-to-End được thực hiện thông qua kênh VPN cung cấp bởi
Aruba Controller ở trung tâm đóng vai trò là VPN Concentrator, Aruba VIA Client (VPN Client) cài
đặt ở thiết bị đầu cuối.

• Switch HPE 1950-12XT cung cấp hạ tầng tốc độ cao với 12 port 10G đảm bảo băng thông kết nối
dịch vụ.

• Giải pháp chưa bao gồm: Windows Desktop (10, 7), MS VDA license & dịch vụ triển khai

10G Switch

Virtualized

10Gbps 

RJ45

DL380 Gen10

MSA Storage

10GE

Internet
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Virtual 
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GIẢI PHÁP VDI CHO NHÓM 100-120 NGƯỜI DÙNG ...

• Giải pháp VDI dựa trên nền VMware Horizon View kết hợp với khả năng xử lý hiệu năng
cao và hiệu quả sử dụng dữ liệu của giải pháp HPE SimpliVity 380.

• Mỗi node được trang bị card đồ họa NVIDIA Tesla M10 chuyên dùng cho VDI đảm bảo trải
nghiệm người dùng và hiệu năng khi truy xuất trong môi trường ảo hóa desktop.

• Giải pháp kết nối và bảo mật End-to-End được thực hiện thông qua kênh VPN cung cấp
bởi Aruba Controller ở trung tâm đóng vai trò là VPN Concentrator, Aruba VIA Client (VPN 
Client) cài đặt ở thiết bị đầu cuối.

• Switch HPE 1950-12XT cung cấp hạ tầng tốc độ cao với 12 port 10G đảm bảo băng thông
kết nối dịch vụ.

• Lưu ý: license Windows 10 (Desktop) chưa bao gồm trong giải pháp

10G Switch

Virtualized

10Gbps 

RJ45

HPE Simplivity 380 

Internet

Virtual 

Desktop

Virtual 

Desktop

Virtual 

Desktop

Aruba 

Controller

...

VPN 

Concentrator

Aruba VIA 

Client



GIẢI PHÁP VDI CHO NHÓM 100-120 NGƯỜI DÙNG

• Giải pháp VDI dựa trên nền VMware Horizon View kết hợp với công nghệ vSAN sử dụng
HPE DL380 vSAN Ready Node (phiên bản All Flash).

• Mỗi node được trang bị card đồ họa NVIDIA Tesla M10 chuyên dùng cho VDI đảm bảo trải
nghiệm người dùng và hiệu năng khi truy xuất trong môi trường ảo hóa desktop.

• Giải pháp kết nối và bảo mật End-to-End được thực hiện thông qua kênh VPN cung cấp bởi
Aruba Controller ở trung tâm đóng vai trò là VPN Concentrator và Aruba VIA Client (VPN 
Client) cài đặt ở thiết bị đầu cuối.

• Switch HPE 1950-12XT cung cấp hạ tầng tốc độ cao với 12 port 10G đảm bảo băng thông
kết nối dịch vụ.

• Giải pháp chưa bao gồm: Windows Desktop (10, 7), MS VDA license & dịch vụ triển khai
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