
Penyimpanan Terpadu dengan NAS dan iSCSI SAN terintegrasi

Pencadangan dan pemulihan untuk 25 komputer Windows® atau Mac® 

Mengamankan akses lokal dan jarak jauh ke data bisnis Anda

WD Sentinel RX4100 merupakan server 
penyimpanan ideal dalam desain dudukan 
rak 1U. Didukung oleh Microsoft® Windows 
Storage Server 2008 R2 Essentials, mudah 
untuk memasang dan menyediakan 
penyimpanan terpadu, perlindungan data 
lengkap, dan akses lokal dan jarak jauh 
terhadap data Anda. Dengan dilengkapi 
hard drive WD®, sistem ini memberikan 
server yang aman, ekonomis, dan mudah 
dikelola yang dirancang khusus untuk 
kebutuhan bisnis berukuran kecil.
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Menghubungkan.
Melindungi.
Bekerja sama.
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Penyiapan dan administrasi 
mudah
WD Sentinel RX4100 dirancang 
agar mudah penyiapan dan 
pengelolaannya. Bantuan penyiapan 
berbasis Windows yang umum 
dikenal memungkinkan Anda untuk 
dengan mudah menggabungkan 
server penyimpanan ke dalam jaringan 
kantor Anda. Dasbor Administrasi 
dengan cepat memandu Anda 
melakukan berbagai tugas, seperti 
menambah pengguna, membuat folder 
bersama, mengatur hak pengguna, 
dan mengelola pencadangan 
komputer klien. Penggabungan Active 
Directory memungkinkan WD Sentinel 
terintegrasi tanpa hambatan ke dalam 
infrastruktur dan jaringan yang ada, 
dan jika dibutuhkan pendampingan 
profesional TI, mereka dapat 
mengelola server tersebut dari jarak 
jauh dengan menggunakan Remote 
Web Access yang telah dibangun 
dalam sistem ini. Nah itu mudah!

Status sistem waktu nyata
Terima informasi penting dari sistem 
melalui pengingat email yang 
terpasang. Atau lihat secara waktu 
nyata informasi sistem, RAID, status 
jaringan menggunakan Dasbor online.

Kinerja modern terbaik
Dengan konektivitas Ethernet 
Gigabit ganda, WD Sentinel RX4100 
menyajikan kecepatan baca hingga 
105 MB/s melalui antarmuka Ethernet 
Gigabit. Itu tiga kali lebih cepat 
daripada kebanyakan drive jaringan 
di dalam kategori Windows asli untuk 
saat ini.

Perlindungan data lengkap
WD Sentinel RX4100 dilengkapi empat 
hard drive dengan kemampuan hot-
swap yang telah disiapkan sebagai 
RAID 5 untuk perlindungan data dan 
ketangguhan sistem. Dengan port 
Ethernet Gigabit ganda untuk antisipasi 
kegagalan jaringan dan sumber daya 
ganda opsional, Anda boleh tenang 
karena mengetahui bahwa server 
Anda selalu tersedia. Data bisnis 
terlindungi dengan perangkat lunak 
pencadangan dan pemulihan otomatis 
yang disertakan untuk Windows 
dan pencadangan Time Machine® 
untuk Mac. Bisnis kecil juga dapat 
melindungi data mereka dengan 
KeepVault™, layanan pemulihan 
bencana di luar lokasi bersifat opsional 
yang melindungi data dari bencana tak 
terduga*.
*Pra-instalasi hanya pada alat ber-SKU AS. 
Tersedia untuk diunduh di negara lain.

Kompatibel dengan berbagai 
sistem operasi
WD Sentinel RX4100 dilengkapi 
perangkat lunak Connector untuk 
Windows XP, Windows Vista®, 
Windows 7, dan Windows 8, serta 
Mac OS® X Mountain Lion, Lion,  
Snow Leopard, dan Leopard. 
Dukungan untuk protokol sistem 
berkas jaringan terkemuka 
memungkinkan kompatibilitas lintas 
platform serta berbagi berkas di antara 
sistem operasi Windows, Mac, dan 
Linux®/UNIX®. Kompatibilitas dapat 
bervariasi bergantung pada konfigurasi 
perangkat keras dan sistem operasi.

Akses jarak jauh yang aman
Dengan akses jarak jauh aman 
bawaan, karyawan, klien, atau  
vendor bisa mengakses berkas pada 
WD Sentinel dari komputer mana saja 
yang terhubung ke internet. 

Kompatibel penuh dengan 
klien Mac OS
WD Sentinel RX4100 mendukung 
Apple® Filing Protocol (AFP), untuk 
mesin klien berbasis Mac OS. 
Temukan WD Sentinel RX4100 secara 
otomatis menggunakan Bonjour®, 
pencadangan dengan Time Machine® 
dari Apple, nikmati transfer data lebih 
cepat melalui Ethernet dengan AFP, 
dan kelola server WD Sentinel RX4100 
Anda menggunakan aplikasi Dasbor 
Administrasi untuk Mac.

Solusi total dari mitra teknologi 
industri terkemuka
WD Sentinel dilengkapi dengan hard 
drive berkapasitas tinggi dan prosesor 
dual-core Intel®Atom™. Didukung oleh 
perangkat lunak Windows Storage 
Server 2008 R2 Essentials untuk 
memberikan server penyimpanan yang 
andal, aman, dan mudah dikelola untuk 
lingkungan kantor kecil.

Perluas fitur dengan add-in
WD Sentinel mengizinkan Anda 
menambah fitur pada server Anda 
menggunakan add-in pihak ketiga 
sehingga Anda memeroleh nilai tambah 
dari investasi Anda. Untuk belajar lebih 
jauh kunjungi:  
http://pinpoint.microsoft.com.

Virtualisasikan penyimpanan 
WD Sentinel memakai target 
iSCSi
WD Sentinel RX4100 menawarkan 
fungsionalitas target iSCSI terpasang 
untuk kemudahan mengelola 
pengaturan dan penerapan 
Penyimpanan iSCSI. Dengan solusi 
target yang didukung oleh StarWind®, 
pengguna yang berpengalaman 
dapat membuat partisi WD Sentinel 
mereka sebagai penyimpanan berbasis 
berkas NAS atau penyimpanan blok. 
Kemampuan ini memungkinkan 
administrator membuat beberapa target 
iSCSI untuk memenuhi kebutuhan 
lingkungan TI yang dinamis.

Status sistem waktu nyata 
melalui Dasbor administrasi 
atau pengingatan melalui email.
Terima informasi penting dari sistem 
melalui pengingat email yang 
terpasang. Lihatlah informasi waktu 
nyata dari sistem, RAID, dan status 
jaringan melalui Dasbor, yang berisi 
bantuan pintar yang mudah digunakan 
untuk membantu Anda menentukan 
jadwal pencadangan, mengatur akun 
pengguna, dan mengelola penggunaan 
bersama data publik dan pribadi.

Dukungan pelanggan
Saat Anda butuh sedikit bantuan dari 
ahlinya, kami akan membantu Anda. 
Layanan WD Guardian™ menawarkan 
bantuan teknis yang fleksibel, terjangkau, 
dan tidak ruwet serta paket garansi 
tambahan dengan berbagai manfaat.

Lihat www.WDGuardian.com untuk 
detail lengkapnya.

KAPASitAS DAn MODel DiMenSi KOMPAtibilitAS OS Klien GARAnSi teRbAtAS
8 TB (4 x 2 TB)
12 TB (4 x 3 TB)
16 TB (4 x 4 TB)

WDBLVH0080KBK
WDBLVH0120KBK
WDBLVH0160KBK

Tinggi: 
Panjang: 
Lebar:

44 mm (1,75 inci)
660 mm (26 inci)
482,1 mm (19 inci)

Windows 8, semua platform 32-bit  
dan 64-bit

Windows 7, semua platform 32-bit  
dan 64-bit

Windows Vista dengan service pack 2, 
semua platform 32-bit dan 64-bit

Windows XP dengan service pack 3, 
hanya versi 32-bit

Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X 
Lion, Mac OS X Snow Leopard, dan 
Mac OS X Leopard**

Dukungan berbagi berkas untuk Linux 
dan UNIX
**Mungkin memerlukan pembaruan sistem Anda dengan 
pembaruan MS dan WD terkini.

3 tahun Seluruh Dunia
 

AntARMuKA beRAt iSi PAKet
Koneksi Ethernet Gigabit (10/100/1000) 
berkinerja tinggi
2 port USB 3.0 dengan daya
1 port USB 2.0 dengan daya, Port VGA

RAiD

RAID 5 dengan fungsionalitas membangun 
ulang otomatis

8 TB dan 12 TB:    12,078 kg 
                              (26,627 pound)
16 TB:                   12,298 kg 
                              (27,112 pound)

SPeSiFiKASi PenGOPeRASiAn

Suhu pengoperasian 0°C hingga 35°C
Suhu di luar pengoperasian  
-40°C hingga 70°C

Server penyimpanan untuk  
bisnis kecil
Kabel Ethernet RJ45
kabel daya 1,8 meter
Panduan Pemasangan Dasar


