
Enkel att installera. Enkel att hantera.

Omfattande dataskydd.

Inbyggd säker fjärråtkomst.

WD Sentinel är enkel att installera och erbjuder 
säker centraliserad lagring, fullständigt 
dataskydd och dataåtkomst för dina 
anställda, klienter eller leverantörer på kontoret 
eller vid distansarbete. Med maskin- och 
programvara från branschens ledande aktörer 
levererar den en pålitlig, kostnadseffektiv och 
lätthanterlig lagringsserver utformad för mindre 
kontorsmiljöer. 

WD Sentinel™

DX4000
Lagringsserver för mindre kontor 

Anslut. 
Skydda. 
Samarbeta.



Låg ägandekostnad
WD Sentinel erbjuder kostnadseffektivt 
dataskydd för mindre kontorsmiljöer.  
Den inkluderar programvaran du behöver 
för att skydda upp till 25 klientdatorer  
i ditt nätverk och till skillnad från andra 
produkter i den här kategorin behöver 
du inte köpa ytterligare licenser för 
säkerhetskopieringsprogram för varje 
extradator. 

Enkel att installera, enkel att 
hantera
WD Sentinel levereras med allt du 
behöver för att centralisera dina affärsfiler. 
Instrumentpanelen (Dashboard) för 
administration leder dig snabbt igenom 
installationen och WD Sentinel hanterar 
intelligent disk- och nätverksstatus. 
Dessutom reduceras underhållstiden  
så att du kan ägna dig åt din verksamhet.

Allomfattande dataskydd
WD Sentinel erbjuder mindre kontor 
allomfattande dataskydd för nätverket. Den 
har hårddiskar som optimerats för tillförlitlighet, 
kvalitet och prestanda, RAID-nivå 1 eller 5 
för prestanda och dataskydd, automatisk 
säkerhetskopiering och återställning, dubbla 
Gigabit Ethernet-portar, reservströmförsörjning 
som tillval och katastrofåterhämtningstjänster 
på annan plats som tillval. 

Användaren kan utföra service
Om du behöver byta ut eller lägga till en  
disk är det bara att öppna luckan och byta  
ut diskarna. WD Sentinel sköter resten.  
Den migrerar sömlöst servern till lämplig  
RAID-nivå och expanderar automatiskt 
serverns lagringskapacitet utan nertid. 
Allteftersom ditt företag växer kan du även 
öka din lagringskapacitet utan teknisk 
kunskap.

Senaste prestanda
Det ultrasnabba Gigabit Ethernet-gränssnittet 
levererar läs- och skrivhastigheter på upp till  
85 MB/s. Det är tre gånger snabbare än en 
typisk NAS-lösning.
Prestanda hos en typisk NAS-lösning är 30 MB/s.

Partnerskap med branschledare
WD Sentinel kombinerar maskin- och 
programvara från branschledarna.  
Den erbjuder hårddiskar som optimerats  
för tillförlitlighet, kvalitet och prestanda,  
och en dubbelkärnig Intel® Atom™-
processor. Den drivs av programvaran 
Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials och levererar en tillförlitlig, säker 
och lätthanterlig lagringsserver för mindre 
kontorsmiljöer.

Säker fjärråtkomst
Med inbyggd säker fjärråtkomst kan 
anställda, klienter eller återförsäljare komma 
åt filerna på WD Sentinel från vilken dator 
som helst med Internetanslutning. 

Virtualiserad WD Sentinel-lagring 
med iSCSI Target
WD Sentinel kan nu användas med iSCSI. 
WD har aktiverat iSCSI-målfunktionen 
genom att utöka med ett Dashboard-
tillägg som enkelt hanterar installationen, 
administrationen och spridningen 
av iSCSI-lagring. Genom att utnyttja 
användargränssnittet för iSCSI Target inom 
instrumentpanelen för administration och 
den inbyggda säkerheten i WD Sentinel, 
har it-proffs och avancerade användare nu 
möjligheten att partitionera sin WD Sentinel 
för både NAS-filbaserad lagring och IP-SAN 
med den iSCSI Target-lösning som drivs 
av StarWind®. Med den här funktionen kan 
administratören skapa flera iSCSI-mål som 
uppfyller de specifika behoven för deras 
dynamiska it-miljöer.

Fullständig support för Mac OS
WD Sentinel har nu stöd för AFP (Apple Filing 
Protocol) vilket innebär fullständig kompatibilitet 
för Mac OS®-baserade klientmaskiner. Upptäck 
WD Sentinel automatiskt med Bonjour, 
säkerhetskopiera sömlöst dina Mac OS-klienter 
med Apples säkerhetskopieringsverktyg  
Time Machine®, få snabbare dataöverföring via 
Ethernet med AFP, och hantera din WD Sentinel 
med Mac-kapacitet via instrumentpanelen för 
administration.

Inbyggd DLNA-mediaserver
Den inbyggda DLNA-mediaservern gör att du 
kan strömma ditt delade mediabibliotek och 
digitala information inom ditt kontorsnätverk 
eller över Internet.

Kundsupport
När du behöver lite hjälp från en expert är vi 
här för att hjälpa dig! WD Guardian™-tjänsterna 
erbjuder flexibel, prisvärd och problemfri 
teknisk support och utökade garantiplaner  
med en mängd förmåner.

Se www.WDGuardian.com för fullständiga 
uppgifter.

 

Produktfunktioner

Produktspecifikationer

Western Digital, WD och WD-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. i USA och andra länder; WD Sentinel är ett varumärke som tillhör Western Digital Technologies, Inc. Övriga varumärken kan nämnas häri som tillhör andra 
företag. Visade bilder kan skilja sig från faktiska produkter. Inte alla produkter är tillgängliga i alla regioner i världen. Produkt- och förpackningsspecifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Den begränsade garantins omfattning beror på vilket land 
produkten köpts i. Besök gärna vår hemsida på http://support.wdc.com/warranty för detaljerade villkor kring vår begränsade garanti och en förteckning över specifika länder i dessa regioner.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Med ensamrätt.

Vid hänvisning till lagringskapacitet är en terabyte (TB) = en biljon byte. Total åtkomlig kapacitet varierar med operativ miljö. Vid användning som överföringshastighet eller gränssnitt, megabyte per sekund (MB/s) = en miljon byte per sekund och gigabit per sekund (Gb/s) =  
en miljard bitar per sekund.
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KAPACITET OCh MODELLEr MåTT KLIENT-OS-KOMPATIbILITET bEGrÄNSAD GArANTI
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

Höjd: 
Djup:
Bredd:

206 mm
223 mm
160 mm

Windows XP med SP 3,  
endast 32-bitarsversioner

Windows Vista® med service pack 2, 
alla 32-bitars eller 64-bitarsplattformar

Windows 7, alla 32-bit eller 
64-bitarsplattformar

Mac OS® X Mountain Lion,  
Mac OS® X Leopard,  
Mac OS® Snow Leopard och  
Mac OS® X Lion* 
Support för Time Machine-
säkerhetskopiering för Mac OS-klienter.

Fildelningsstöd för Linux och Unix

*Kan kräva uppdatering av ditt  
system med senaste MS- och  
WD-uppdateringar.

3 år Världsomfattande
 

GrÄNSSNITT Vikt PAKETETS INNEhåLL
Gigabit Ethernet (2 portar)
USB 3.0 (2 portar)

rAID

2-disksystem, förkonfigurerat RAID 1
4-disksystem, förkonfigurerat RAID 5

4 och 6 TB       10,76 pund (4,88 kg)
8 och 12 TB     13,40 pund (6,08 kg)
16 TB               13,51 pund (6,13 kg)
EMEA 16 TB     14,51 pund (6,58 kg)

DrIFTSSPECIFIKATIONEr

Drifttemperatur 5 °C till 35 °C
Ej i drift temperatur -20 °C till 65 °C

Lagringsserver för mindre kontor
RJ45 Ethernet-kabel
Nätadapter med nätsladd
Andra nätadapter med nätsladd(ar) 
(med 16 TB SKU)
Snabbinstallationsguide


