
Eenvoudige installatie. Eenvoudig beheer.

Uitgebreide bescherming van uw gegevens.

Ingebouwde beveiligde externe toegang.

WD Sentinel is gemakkelijk te installeren en 
biedt veilige gecentraliseerde opslag, volledige 
gegevensbeveiliging en bestandstoegang voor 
uw werknemers, klanten of leveranciers,  
op kantoor of werkend op een locatie op afstand. 
Met hardware en software van toonaangevende 
producenten voor een betrouwbare, rendabele 
en gemakkelijk te beheren opslagserver die 
ontworpen is voor kleine kantoren. 

WD Sentinel™

DX4000
Netwerkopslagservers

Bewezen. 
Betrouwbaar. 
Betaalbaar.



Lage eigendomskosten
WD Sentinel biedt rendabele 
gegevensbeveiliging voor uw kleine kantoor. 
Het bevat de benodigde software voor het 
beveiligen van maximaal 25 clientcomputers 
op uw netwerk en in tegenstelling tot 
andere producten in deze categorie hoeft  
u geen extra licenties voor back-upsoftware 
te kopen voor iedere extra computer. 

Gemakkelijk op te zetten, 
beheervriendelijk
WD Sentinel wordt geleverd met alles wat 
u nodig hebt om uw bedrijfsbestanden 
te centraliseren. Het beheerdashboard 
begeleidt u tijdens het installatiepoces 
en WD Sentinel beheert de schijf- en 
netwerkstatus intelligent, wat zorgt voor 
minder onderhoudstijd, zodat u zich op  
uw bedrijf kunt richten.

Uitgebreide bescherming van  
uw gegevens
WD Sentinel biedt uitgebreide 
gegevensbeveiliging voor uw kleine 
kantoornetwerk. Het bevat harde schijven die 
geoptimaliseerd zijn voor betrouwbaarheid, 
kwaliteit en prestaties, RAID-niveaus 1 of 5 
voor prestaties en gegevensbescherming, 
automatische back-up en herstel, twee 
gigabit-ethernet poorten, een optionele 
reservevoeding en optionele services voor 
offsite noodherstel.

Onderhoudsmogelijkheden voor  
de gebruiker
Vervang of voeg een schijf toe door de 
klep te openen en de schijf te verwisselen. 
WD Sentinel doet de rest. De server wordt 
naadloos gemigreerd naar het toepasselijke 
RAID-niveau en de opslagcapaciteit van de 
server wordt automatisch uitgebreid zonder 
uitvaltijd. En wanneer uw bedrijf groeit, kunt  
u de opslagcapaciteit ook vergroten zonder 
dat enige technische kennis vereist is.

Uitstekende prestaties
De supersnelle Gigabit Ethernet-interface 
levert lees- en schrijfsnelheden tot 85 MB/s. 
Dat is drie keer sneller dan een normale 
NAS-oplossing.
Een normale NAS-oplossing levert 30 MB/s.

Partnerverbanden met 
toonaangevende producenten
WD Sentinel combineert hardware 
en software van toonaangevende 
producenten. De server bevat harde 
schijven die geoptimaliseerd zijn voor 
betrouwbaarheid, kwaliteit en prestaties 
en een Intel® Atom™-dual-core-processor, 
en wordt aangestuurd door Windows® 
Storage Server 2008 R2 Essentials voor 
een betrouwbare, veilige en gemakkelijk te 
beheren opslagserver voor kleine kantoren.

Beveiligde externe toegang
Met ingebouwde beveiligde externe 
toegang kunnen werknemers, klanten 
of leveranciers toegang krijgen tot de 
bestanden op de WD Sentinel vanaf iedere 
computer met een internetverbinding. 

Virtualiseer de opslag van  
WD Sentinel met iSCSI Target
WD Sentinel DX4000 ondersteunt nu ook 
iSCSI-doelen. De nieuwe bedieningspaneel-
invoegtoepassing is bedoeld voor eenvoudig 
beheer van de installatie, administratie en 
implementatie van iSCSI-opslagcapaciteit. 
Bij gebruik van het gebruikersoppervlak van 
iSCSI-doelen in het beheerbedieningspaneel 
en de ingebouwde beveiliging van de 
WD Sentinel, kunnen IT-professionals 
en geavanceerde gebruikers nu partities 
maken op hun WD Sentinel voor zowel 
NAS-bestandsopslag als IP-SAN met de 
iSCSI-doeloplossing die wordt ondersteund 
door StarWind®. Dankzij deze functie kan de 
beheerder meerdere iSCSI-targets maken om 
te voldoen aan de specifieke behoeften van 
dynamische IT-omgevingen.

Volledige ondersteuning voor  
Mac OS®

WD Sentinel ondersteunt Apple® Filing 
Protocol (AFP), dat volledige ondersteuning 
biedt voor client-machines die op Mac OS  
werken. U kunt nu gebruikmaken van 
Bonjour® om automatisch verbinding te 
maken met apparaten zoals computers 
en printers op uw netwerk of u kunt 
naadloos back-ups maken van uw Mac 
met Apple Time Machine®. Met AFP 
kunt u tevens profiteren van een snellere 
gegevensoverdracht via ethernet en uw 
WD Sentinel-server beheren met het 
beheerbedieningspaneel voor Mac.

Ingebouwde DLNA-mediaserver
Met de ingebouwde DLNA-mediaserver 
kunt u uw gedeelde mediabibliotheek 
en digitale borden streamen op uw 
kantoornetwerk of via internet.

Klantondersteuning
Wanneer u wat hulp nodig hebt van  
een expert, staan we voor u klaar!  
WD Guardian™ Services bieden zonder 
gedoe een flexibele en betaalbare 
oplossing voor technische ondersteuning 
en uitgebreide garantie met verschillende 
voordelen.

Bezoek www.WDGuardian.com voor de 
volledige details.

 

Productkenmerken

Productspecificaties

Western Digital, WD en het WD-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en andere landen; WD Sentinel is een merk van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en in andere landen. Eventuele andere merken in dit document behoren toe 
aan andere bedrijven. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld verkrijgbaar. Alle product- en verpakkingsspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De termijn van uw 
beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. Bezoek onze website op http://support.wdc.com/warranty voor informatie over de voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met de specifieke landen in de regio's.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikt voor opslagcapaciteit betekent één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of aansluitingen betekent megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde en 
Gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.
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CAPACITeIT eN MODeLLeN AfMeTINGeN COMPATIBILITeIT MeT 
BeSTUrINGSSySTeeM VAN CLIeNT

BePerKTe GArANTIe

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

Hoogte: 
Diepte:
Breedte:

206 mm
224 mm
160 mm

Windows XP met servicepack 3,  
alleen 32-bits versies

Windows Vista® met servicepack 2,  
alle 32-bits en 64-bits platformen

Windows 7, alle 32-bits en 64-bits 
platformen

Mac OS® X Mountain Lion,  
Mac OS® X Leopard,  
Mac OS® Snow Leopard en  
Mac OS® X Lion* 
Ondersteunt back-ups met Time Machine 
voor Mac OS-clients.

Ondersteuning voor bestanden te delen in 
Linux® en Unix®

*U moet uw systeem mogelijk bijewerken 
met de nieuwste updates van MS en WD.

3 jaar Wereldwijd

INTerfACe Gewicht INhOUD VAN heT PAKKeT
Gigabit Ethernet (2 poorten)
USB 3.0 (2 poorten)

rAID

Systemen met 2 schijven,  
Vooraf geconfigureerd in RAID 1
Systemen met 4 schijven,  
Vooraf geconfigureerd in RAID 5

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

BeDrIjfSSPeCIfICATIeS

Bedrijfstemperatuur 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur -20°C tot 65°C

Opslagserver voor kleine kantoren
RJ45 Ethernet-kabel
Netadapter met voedingskabel
2e netadapter met stroomsnoer(en) 
(met 16 TB SKU)
Beknopte installatiegids


