
Highly Stable
With cloud infrastructure of “No Single Point 
of Failure” design, hosted by a world-class 
standard datacenter, you can rest assured of 
uninterrupted operation and quality services, 
plus a guaranteed SLA level of 99.99% 
uptime and 24-hour technical support 
provided by a team of experienced 
engineers.

Diverse Connectivity
Enable diverse connectivity to the Internet, 
WAN Links such as MPLS (Multiprotocol 
Label Switching), Co-location and Private 
Cloud.

Self-Service Portal 
You can create a server on the cloud 
system easily and quickly through your 
own self-service web portal. Moreover, 
you can scale up or scale down 
computing resources including CPU, 
RAM and Disk as per your requirements. 

High-Security Cloud System
Leap GIO Public is fully equipped with 
protective systems such as Firewall, 
Load Balancer, VPN and Port Forwarding 
to bolster your confidence in security. 

Easy-to-instant reverse 
Using a cloud system with a 
snapshot feature you are able to preserve 
the state of the virtual machine, within the 
preset time period.

API enhancement 
An API (Application Programming Interface) 
has been developed and added to Leap GIO 
Public to provide friendly interaction, easy 
management, and the ability to operate 
cloud resources automatically.

Pay-As-You-Go
With its unmatched service fees, Leap 
Solutions Asia only charges the actual 
usage* with minimum hourly rates.

You can fully rely on Leap Solutions Asia’s quality products and services, which have been certified to the ISO/IEC 
20000-1:2011 and ISO/IEC 27001:2013 standards. Both certifications clearly attest to the company’s commitment to 
international standard Information Technology Service Management and the Information Security Management 
System of the cloud system, encompassing design, development, application, provision and implementation.  

International-Standard Certifications

The New Generation of Public Cloud has been developed to bring advanced 
stability and security with an integrated Self-Service Portal feature.
This newly-introduced Leap GIO public has been designed by IIJ, an internationally renowned 
Cloud Service Provider from Japan, and sustained by a local team of cloud specialists 
(Leap Solutions Asia) to fulfill customers demand for a cloud system of the utmost efficiency.

Leap Solutions Asia Company Co., Ltd.
CW Tower B, 25th Floor, Unit B2502, 90 Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310
Contact : +66.2.080.9800 sales@leapsolutions.co.th, www.leapsolutions.co.th
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Why Leap GIO Public New Generation?

*Storage and IP (except first one) do not apply
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มั่นใจไดในคุณภาพและการใหบริการ โดยไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 และ ISO/IEC 27001:2013 
ดานการบริการจัดการสารสนเทศและการใหบริการที่มีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงเรื่องความปลอดภัยทางสารสนเทศของระบบคลาวด 
ทั้งในเรื่องของการออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช การเตรียมการ และการดำเนินการ 
  

ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 

มีเสถียรภาพในการใชงานสูง 
ดวย Cloud Infrastructure แบบ no single point 
of failure บนศูนยขอมูลระดับมาตรฐานชวยใหทำงาน 
ไดอยางมีเสถียรภาพ มั่นใจไดในคุณภาพการบริการ 
พรอมการรับประกัน SLA uptime ที่ 99.99% 
และบริการใหคำแนะนำจากทีมวิศวกรมืออาชีพ
ตลอด 24 ชั่วโมง 

เชื่อมตอไดหลายระบบ 
สามารถเชื่อมตอไดหลายรูปแบบ ทั้ง Internet, WAN 
Link (เชน MPLS), Colocation และ Private cloud

Public Cloud New Generation ที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงกวาเดิม
มาพรอมกับ Self Service Portal โดยออกแบบและพัฒนาจากประสบการณของ IIJ ผูใหบริการคลาวดในระดับ 
สากลจากประเทศญี่ปุนรวมมือกับผูเชี่ยวชาญระบบคลาวดของ Leap Solutions Asia เพื่อรองรับลูกคาที่มีความ 
ตองการระบบคลาวดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด   

บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร หองเลขที่ บี2502 ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
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ทำไมตอง Leap GIO Public New Generation

ติดตั้งไดงายและ รวดเร็ว 
สามารถสรางเซิรฟเวอรบนระบบคลาวดได
ดวยตัวเองอยางงายดาย สะดวกและรวดเร็ว 
ผานชองทาง Web Portal อีกทั้งยังสามารถ 
ปรับเพิ่ม และลดขนาดของ Computing 
resources (CPU, RAM, Disk)  
ไดตามความตองการ

ระบบมีความปลอดภัยสูง
มีระบบความปลอดภัยตางๆ อาทิเชน Firewall, 
Load Balancer, VPN and
Port Forwarding ทำใหลูกคามั่นใจไดวา 
ระบบของลูกคามีความปลอดภัยสูง 

งายตอการเรียกคืนของระบบ 
การมีระบบคลาวดที่สามารถเก็บสถานะของ Virtual 
Machine ไวสำหรับการเรียกใชคืนไดในภายหลัง 
(Snapshot) ทำใหอุนใจไดวาสามารถเรียกคืนระบบ 
ไดตามชวงเวลาที่กำหนดไว

*ไมสามารถใชไดกับ Storage และ IP (ยกเวนการใชงานครั้งแรก)
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เพิ่ม API ในการเชื่อมตอ
พัฒนาชองทางในการเชื่อมตอ API (Application 
Programming Interface) ในการบริหาร 
และจัดการทรัพยากรของระบบคลาวดไดอัตโนมัติ  
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PAY
AS  YOU  GO ใชเทาไหรจายเทานั้น  

คิดคาบริการตามการใชงานจริง*โดยสามารถจายคาบริการ
ตามจริงต่ำสุดเปนรายชั่วโมงได (Pay-As-You-Go) 
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