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ZyXEL GS1900-8HP 8 Port Gigabit
Smart Managed High Power PoE Switch
สวิตช์ฉลาดๆ ช่วยเพิม่ ความสามารถให้องค์กรของคุณ

ZyXEL GS1900-8HP สวิตช์อัจฉริยะแบบ 8 พอร์ต สามารถ
บริหารจัดการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายด้วยความเร็วระดับกิกะบิตต่อ
วินาที ประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ ตัวสวิตช์
รองรับการท�ำงานร่วมกับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลใหม่ IPv6 ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
ทุกวันนี ้กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเติบโตขึ ้นมากมาย โฮมออฟฟิ ศ
ก็มมี ากขึ ้น เพือ่ เพิม่ ในความสามารถสูงสุดในการท�ำงาน องค์กรเหล่านี ้
จ�ำเป็ นจะต้ องมีตวั ช่วยฉลาดๆ ประสิทธิ ภาพสูง และตอบโจทย์
ในการท�ำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หนึง่ ในตัวช่วยทีอ่ งค์กรเหล่านี ้
ต้ องการก็คือ การจัดการระบบเน็ตเวิร์กที่มีประสิทธิภาพ
ZyXEL GS1900-8HP สวิตช์อจั ฉริ ยะแบบ 8 พอร์ ต สามารถ
บริ หารจัดการรับส่งข้ อมูลในเครื อข่ายด้ วยความเร็ วระดับกิกะบิต
ต่อ วิ น าที ประสิท ธิ ภาพสูง และมี ค วามยื ด หยุ่น ในการเชื่ อมต่อ
ตัวสวิตช์รองรับการท�ำงานร่วมกับอินเทอร์ เน็ตโปรโตคอลใหม่ IPv6
ได้ เต็มประสิทธิภาพ
GS1900-8HP นันเป็
้ นแบบ Desktop เหมาะกับออฟฟิ ศขนาดเล็ก
ที่มีพื ้นที่ในการจัดวางไม่มากนัก
สวิ ต ช์ รุ่ น นี ม้ ี ค วามพิ เ ศษตรงที่ ตัว พอร์ ต เป็ นแบบมาตรฐาน
IEEE 802.3at POE (Power over Ethernet) Plus ซึง่ สามารถจ่ายไฟ
ผ่านพอร์ ตอีเธอร์ เน็ตได้ ด้วยก�ำลังไฟ 30W ต่อพอร์ ต รองรับการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เช่น Wi-Fi  Access Point, IP Camera และ
IP Phone
นอกจากนี ้ยังมีฟีเจอร์ระบบการจัดการเน็ตเวิร์กในขันตอนเดี
้
ยว
ทีง่ า่ ยดาย ในชือ่ ของ ZyXEL ONE Network ไม่วา่ จะเป็ นการ
ตังค่
้ า การบริ หารจัดการ หรื อแก้ ปัญหาต่างๆ ท�ำให้ ผ้ ใู ช้
ไม่จำ� เป็ นต้ อเสียเวลาในการดูแลระบบมากเกินไป สามารถ
ใช้ เวลาที่เหลือไปจัดการด้ านธุรกิจได้ อย่างเต็มที่
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ZyXEL ONE Network มาพร้ อมกับเครื่ องมือ ที่ช่วยในการ
จัดการระบบ อาทิ   ZyXEL ONE Network Utility (ZON Utility)
ระบบติดตัง้ และค้ นหาระบบเครื อข่ายที่รวมการตัง้ ค่าไอพี การ
อัพเกรดเฟิ ร์ มแวร์ และการบ�ำรุงรักษาระบบเครื อข่าย เพื่อช่วยลด
ภาระการจัดการระบบได้ อย่างมาก
ZyXEL GS1900-8HP เหมาะกับองค์กรทีต่ ้องการระบบเครือข่าย
ความเร็วสูง สวิตช์ตวั นี ้มาพร้ อมกับระบบการจัดการผ่านเว็บเบราเซอร์
ท�ำให้ การเข้ าไปปรับแต่งค่าต่างๆ และบริ หารจัดการท�ำได้ ง่ายขึ ้น

Product Review
นอกจากนีย้ งั มีระบบวิซาร์ ดที่ช่วยในการปรับแต่งค่าต่างๆ อาทิ
การติดตังอย่
้ างรวดเร็ว การตังค่
้ า VLAN การตังค่
้ า VLAN ไปจนถึง
การตังค่
้ า QoS ได้ อย่างง่ายดายภายในไม่กี่คลิก แม้ วา่ ในออฟฟิ ศ
ของคุณจะไม่มีพนักงานฝ่ ายไอทีอยูเ่ ลยก็ตาม

ส�ำหรับใครทีก่ งั วลเรื่องการประหยัดพลังงาน ZyXEL GS19008HP มาพร้ อมกับระบบประหยัดพลังงานมาตรฐาน IEEE 802.3az
ซึง่ จะช่วยตรวจสอบการท�ำงานของเน็ตเวิร์กแล้ วจัดสรรพลังงานให้
เหมาะสมกับการใช้ งาน เช่นถ้ าระบบมีการรับส่งข้ อมูลในปริ มาณ
น้ อย สวิตช์จะลดการใช้ พลังงานลง

รูปที่ 5 หน้าจอการปรับแต่งระบบ
รูปที่ 3 หน้าจอการเชื่อมต่อเพื่อตั้งค่าระบบ
นอกจากนี ้ยังมีระบบการตรวจสอบลิงค์ที่ไม่ท�ำงาน สวิตช์รุ่นนี ้
ก็จะลดการใช้ พลังงานลง โดยตัวสวิตช์สามารถจัดการการใช้ พลังงาน
ตามสถานะของพอร์ ตทีใช้ งาน และจ�ำนวนของอุปกรณ์ ที่อยู่ใน
ระบบของคุณ รวมไปถึงการตรวจสอบความยาวของสายเคเบิ ้ล
แบบอัตโนมัติ ยิ่งสายเคเบิ ้ลสันเท่
้ าไหร่ ตวั สวิตช์ก็จะใช้ พลังงาน
น้ อยลงตามไปด้ วย
ในแต่ละพอร์ตของ ZyXEL GS1900-8HP สามารถจ่ายกระแสไฟ
ให้ กบั อุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3at ได้ สงู สุดถึง 30W
โดยจ่ายไฟได้ รวมทังหมด
้
70 Watt ช่วยให้ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ ที่
รองรับ PoE เป็ นไปได้ อย่างง่ายดาย

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูลในส่วนต่างๆ
ZyXEL GS1900-8HP มีการติดตังระบบการจั
้
ดการระบบขันสู
้ ง
ที่ช่วยให้ เครื อข่ายของคุณสามารถท�ำงานได้ เสถียรและมีความ
ปลอดภัยสูง ด้ วยระบบ Loop Protection ส�ำหรับป้องกันการเกิด
Flooding ในระบบ ระบบ Dual Image ทีช่ ว่ ยส�ำรองข้ อมูลเฟิ ร์มแวร์
ของระบบ ถ้ าเฟิ ร์มแวร์ มีความเสียหาย ระบบที่ส�ำรองไว้ จะท�ำงาน
แทนทันที สามารถเปิ ดปิ ดระบบ DoS ได้ ตามต้ องการเพียงแค่
คลิก นอกจากนี ้ยังมีระบบการจัดการเข้ ารหัส SSL เมื่อมีอปุ กรณ์
ตัวอื่นๆ เชื่อมต่อเข้ ามาในระบบ สวิตช์รุ่นนี ้ได้ รับการปรับปรุงให้ มี
ความสามารถในการป้องกันการเกิดความผิดพลาดในระบบ และ
ยังเสริ มระบบรักษาความปลอดภัยให้ ดียิ่งขึ ้น เพื่อลดความเสี่ยง
ในระบบ และเพิ่มระดับการไหลเวียนของข้ อมูลให้ ดีขึ ้น
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