
Penyiapan dan pengelolaan yang mudah.

Perlindungan data lengkap.

Akses jarak jauh yang aman – terintegrasi.

WD Sentinel, mudah dipasang dan menyediakan 
penyimpanan terpusat yang aman, perlindungan 
data lengkap, dan akses data untuk karyawan, 
klien, dan vendor Anda saat berada di kantor,  
atau bekerja jarak jauh dari mana saja.  
Dengan perangkat keras dan perangkat lunak  
dari pemimpin industri, WD Sentinel menyajikan 
server penyimpanan yang andal, hemat biaya,  
dan mudah dikelola untuk lingkungan kantor kecil. 

WD Sentinel™

DX4000
Server Penyimpanan untuk 
Kantor Kecil 

Menghubungkan. 
Melindungi. 
Berkolaborasi.



Biaya kepemilikan yang rendah
WD Sentinel menawarkan perlindungan 
data dengan biaya yang terjangkau untuk 
lingkungan kantor kecil. WD Sentinel juga 
disertai dengan perangkat lunak yang 
diperlukan untuk melindungi hingga  
25 komputer di jaringan Anda, dan tidak 
seperti produk lain di kategori ini,  
Anda tidak perlu membeli lisensi 
perangkat lunak backup tambahan  
untuk setiap komputer lainnya. 

Mudah disiapkan, mudah dikelola
WD Sentinel hadir dengan semua yang 
Anda inginkan untuk memusatkan semua 
file bisnis Anda. Dasbor administrasi 
dengan cepat memandu Anda melalui 
proses persiapan dan dengan cerdas 
WD Sentinel mengelola drive dan 
status jaringan, mengurangi waktu 
pemeliharaan agar Anda dapat fokus 
pada bisnis.

Perlindungan data lengkap
WD Sentinel menawarkan perlindungan 
data menyeluruh untuk lingkungan kantor 
kecil. Hard disk-nya telah dioptimalkan 
agar andal, bermutu, dan berkinerja tinggi, 
RAID tingkat 1 atau 5 untuk performa dan 
perlindungan data, backup dan pemulihan 
otomatis, porta gigabit-ethernet, catu daya 
cadangan opsional, catu daya backup 
opsional, dan layanan pemulihan bencana 
di luar kantor opsional. 

Dapat diservis pengguna
Untuk mengganti atau menambahkan 
drive, cukup buka pintunya dan tukar 
drivenya. Sisanya biarkan WD Sentinel yang 
mengerjakan. Migrasi server ke tingkat 
RAID yang sesuai dijalankan dengan mulus 
dan menambah secara otomatis kapasitas 
penyimpanan tanpa menghentikan layanan. 
Seiring dengan pertumbuhan bisnis, 
Anda juga dapat meningkatkan kapasitas 
penyimpanan tanpa membutuhkan 
pengetahuan teknis apa pun.

Kinerja modern terbaik
Antarmuka Gigabit Ethernet ultra-cepat 
menyediakan kecepatan baca dan tulis 
hingga 85 MB/d. Ini tiga kali lebih cepat 
daripada solusi NAS biasa.
Performa solusi NAS yang umum adalah 
30 MB/d.

Kemitraan dengan  
pemimpin industri
WD Sentinel memadukan perangkat 
keras dan perangkat lunak dari pemimpin 
industri. WD Sentinel memiliki hard disk 
yang dioptimalkan demi keandalan, mutu, 
dan performa, serta prosesor dual core 
dari Intel® Atom™, juga diberdayakan 
oleh perangkat lunak Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials untuk 
menyediakan server penyimpanan yang 
andal, aman, dan mudah digunakan 
untuk lingkungan kantor kecil.

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

Virtualisasikan penyimpanan 
WD Sentinel memakai target 
iSCSI
WD Sentinel kini mendukung iSCSI.  
WD telah mengaktifkan fungsionalitas 
target iSCSI dengan penambahan 
pengaya Dasbor untuk mengelola 
persiapan, administrasi, dan penerapan 
iSCSI dengan mudah. Dengan 
memanfaatkan UI Target iSCSI di dalam 
Dasbor Administrasi dan keamanan 
bawaan pada WD Sentinel, Profesional TI  
dan pengguna tingkat lanjut kini dapat 
mempartisikan WD Sentinel mereka  
baik untuk penyimpanan berbasis 
File NAS maupun IP-SAN dengan 
solusi Target iSCSI yang diberdayakan 
oleh StarWind®. Kemampuan ini 
memungkinkan Administrator untuk 
membuat berbagai target iSCSI untuk 
memenuhi kebutuhan spesifik lingkungan 
TI mereka yang dinamis.

Dukungan Lengkap untuk  
Mac OS
WD Sentinel kini mendukung  
Apple Filing Protocol (AFP), yang 
menyediakan kompatibilitas lengkap 
bagi mesin kilen berbasis Mac OS®. 
Temukan WD Sentinel secara otomatis 
menggunakan Bonjour, cadangkan tanpa 
kendala klien Mac OS Anda memakai 
utilitas cadangan Time Machine® dari 
Apple, nikmati transfer data lebih cepat 
melalui Ethernet memakai AFP, dan 
kelola server WD Sentinel Anda memakai 
fasilitas Dasbor Administrasi untuk Mac.

Server media DLNA bawaan
Server media bawaan DLNA 
memungkinkan Anda untuk mengalirkan 
perpustakaan media dan tanda digital 
bersama di dalam jaringan kantor Anda 
atau melalui internet.

Dukungan pelanggan
Saat Anda butuh sedikit bantuan dari 
ahlinya, kami pasti 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.
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Sebagaimana yang digunakan dalam kapasitas penyimpanan, satu terabita (TB) = satu triliun bita. Total kapasitas yang dapat diakses bergantung pada lingkungan pengoperasian. Seperti yang digunakan untuk laju transfer atau antarmuka, satu megabita per detik (MB/d) = satu juta bita per 
detik, dan gigabita per detik (Gb/d) = satu miliar bita per detik.
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WD Sentinel DX4000
Server Penyimpanan untuk Kantor Kecil 

KAPASItAS DAN MODeL DIMeNSI KOMPAtIBILItAS OS KLIeN GARANSI teRBAtAS
4 TB (2 x 2 TB)
6 TB (2 x 3 TB)
8 TB (4 x 2 TB)
12 TB (4 x 3 TB)
16 TB (4 x 4 TB)

WDBLGT0040KBK 
WDBLGT0060KBK 
WDBLGT0080KBK
WDBLGT0120KBK
WDBLGT0160KBK

Tinggi: 
Panjang:
Lebar:

20,57 cm
22,35 cm
16,00 cm

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

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

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

Mac OS® X Mountain Lion, 
Mac OS® X Leopard,  
Mac OS® Snow Leopard,  
dan Mac OS® X Lion* 
Mendukun Cadangan Time Machine 
untuk klien Mac OS.

Dukungan berbagi file untuk Linux  
dan Unix

*Mungkin memerlukan pembaruan 
sistem Anda dengan pembaruan  
MS dan WD terkini.

3 tahun Seluruh Dunia
 

ANtARMuKA Berat ISI PAKet
Gigabit Ethernet (2 port)
USB 3.0 (2 port)

RAID

sistem 2-drive, prakonfigurasi RAID 1
sistem 4-drive, prakonfigurasi RAID 5

4 dan 6 TB        4,88 kg
8 dan 12 TB      6,08 kg
16 TB                6,13 kg
EMEA 16 TB      6,58 kg

SPeSIFIKASI OPeRASIONAL

Suhu pengoperasian 5°C hingga 35°C
Suhu di luar pengoperasian  
-20°C hingga 65°C

Server penyimpanan untuk kantor kecil
Kabel Ethernet RJ45
Adaptor AC dengan kabel daya
Adaptor AC kedua dengan kabel daya 
(dengan 16 TB SKU)
Panduan pemasangan cepat


