
Kolay kurulum. Kolay yönetim.

Kapsamlı veri koruması.

Dahili güvenli uzaktan erişim.

WD Sentinel'in kurulumu kolaydır ve ofiste ya 
da ofis dışındaki çalışanlarınız, müşterileriniz ve 
sağlayıcılarınız için güvenli merkezi depolama, 
tam veri koruması ve uzaktan dosya erişimi 
sağlar. Küçük ofis ortamları için tasarlanmış 
olan güvenilir, maliyet etkin ve yönetimi kolay 
bir depolama sunucusu sunmak için endüstri 
liderlerinin donanım ve yazılımını bir araya getirir. 

WD Sentinel™

DX4000
Ağ Depolama Sunucuları

Onaylı. 
Güvenilir. 
Ekonomik.



Düşük alım maliyeti
WD Sentinel, küçük ofis ortamınız 
için maliyet etkin veri koruması sunar. 
Ağınızdaki 25 istemci bilgisayara kadar 
koruma sağlayan yazılımı içerir ve bu 
kategorideki diğer ürünlerden farklı 
olarak, her ilave bilgisayar için ilave 
yedekleme yazılımı lisansları satın 
almanız gerekmez. 

Kurulum ve yönetim kolaylığı
WD Sentinel, ticari dosyalarınızı 
merkezileştirmek için ihtiyacınız olan 
her şeyi içerir. Yönetim Panosu sizi hızlı 
şekilde yükleme işlemine yönlendirir, 
WD Sentinel bakım zamanını azaltarak, 
sürücü ve ağ durumunu akıllıca 
yönetir ve siz de bu sayede işinize 
odaklanırsınız.

Kapsamlı veri koruması
WD Sentinel, küçük ofis ağınız için 
kapsamlı veri koruması sunar. Güvenilirlik, 
kalite ve performans için optimize  
edilmiş, performans ve veri koruma 
için RAID seviyeleri 1 veya 5, otomatik 
yedekleme ve geri yükleme, çift  
gigabit-ethernet bağlantı noktası, isteğe 
bağlı bir yedekleme güç kaynağı ve 
isteğe bağlı saha dışı felaketten kurtarma 
servislerine sahip sabit sürücüleri içerir. 

Kullanıcı tarafından bakım 
yapılabilir
Bir sürücüyü değiştirmek ya da eklemek 
için yalnızca kapağı açın ve sürücüleri 
değiştirin. WD Sentinel gerisini halleder. 
Sorunsuz şekilde sunucuyu uygun 
RAID seviyesine çıkartır ve sunucunun 
depolama kapasitesini, çalışma kaybı 
olmadan otomatik olarak genişletir. 
İşiniz büyürken, hiçbir teknik  
know-how'a gerek duymadan depolama 
kapasitenizi de artırabilirsiniz.

Yüksek performans
Ultra hızlı Gigabit Ethernet arayüzü
85 MB/sn'ye kadar okuma ve yazma hızları 
sağlar. Bu, sıradan bir NAS çözümüne 
oranla 3 kat daha hızlıdır.

Tipik bir NAS çözümünün hızı 30 MB/s'dir.

Endüstri liderleri ile ortaklıklar
WD Sentinel, endüstri liderlerinin 
sunduğu donanım ile yazılımı bir araya 
getirir. Güvenilirlik, kalite ve performans 
için optimize edilen sürücüler ve bir 
Intel® Atom™ çift çekirdekli işlemci 
içerir ve güvenilir, sağlam ve yönetimi 
kolay depolama sunucusu sağlamak 
için Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials yazılımı ile desteklidir.

Güvenli uzaktan erişim
Dahili uzaktan erişim ile çalışanlar, 
müşteriler veya sağlayıcılar bir Internet 
bağlantısı olan bilgisayardan  
WD Sentinel'daki dosyalara erişebilirler. 

WD Sentinel depolama  
özelliğini iSCSI Target kullanarak  
sanallaştırın
WD Sentinel DX4000 artık iSCSI Target 
da destekliyor. Yeni Dashboard eklentisi 
kurulumu, yönetimi ve iSCSI depolama 
özelliklerinin kullanımını kolaylaştıracak 
şekilde tasarlanmıştır. Yönetim 
Panosundaki iSCSI Target Ara Yüzü ve 
WD Sentinel dahili güvenlik sisteminin 
desteği sayesinde BT Uzmanları ve 
gelişmiş kullanıcılar; artık hem NAS 
dosya tabanlı hem de StarWind® 
destekli iSCSI Target çözümlü IP-SAN 
seçenekleri ile WD Sentinel cihazlarını 
bölümlendirebilecekler. Bu kabiliyet, 
yöneticinin BT ortamlarındaki belirli 
gereksinimleri karşılaması için çoklu 
iSCSI target'ları oluşturmasını sağlar.

Tam Mac OS® Destekli
WD Sentinel artık Mac OS istemci 
makinelerine tam destek sağlayan 
Apple® File Protocol (AFP) özelliğine 
sahiptir. Artık Bonjour® kullanarak 
bilgisayar ve yazıcı gibi cihazları 
ağınıza otomatik olarak bağlayabilir 
ya da Apple's Time Machine® 
yedekleme aracını kullanarak Mac'inizi 
yedekleyebilirsiniz. AFP kullanarak daha 
hızlı veri transferi yapın ve Mac için 
Yönetim Panosunu kullanarak  
WD Sentinel sunucunuzu yönetin.

Dahili DLNA medya sunucusu
Dahili DLNA medya sunucusu, paylaşılan 
medya kitaplığını ve kurumsal dijital 
videonuzu ofis ağınızdan ya da Internet 
üzerinden aktarmanızı sağlar.

Müşteri desteği
Bir uzmandan küçük bir yardıma ihtiyaç 
duyduğunuzda, sizinle ilgileneceğiz!  
WD Guardian™ Servisleri, esnek, makul 
fiyatlı ve sorunsuz teknik destek ile çeşitli 
avantajlar barındıran uzatılmış garanti 
planları sunar.

Tüm detaylar için, www.WDGuardian.com  
adresini ziyaret edin.

 

Ürün Özellikleri

Ürün Teknik Özellikleri
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Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında bir terabayt (TB), bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına göre değişir. Aktarım hızı veya arayüz olarak kullanıldığında, saniye başına megabayt (MB/s) = saniyede bir milyon 
bayta, saniye başına gigabayt (Gb/s) = saniyede bir milyar bayta eşittir.
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WD Sentinel DX4000
Ağ Depolama Sunucuları

KAPASİTE vE MODELLEr BOYuTLAr MÜŞTErİ OS uYuMLuLuğu SINIrLI GArANTİ
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

Yükseklik: 
Derinlik:
Genişlik:

8,10 inç (206 mm)
8,80 inç (224 mm)
6,30 inç (160 mm)

Service pack 3 destekli Windows XP, sadece 
32-bit sürümler

Service pack 2 destekli Windows Vista®, tüm 
32 bit veya 64 bit platformlar

Windows 7, tüm 32-bit ya da 64-bit platformlar

Mac OS® X Mountain Lion,  
Mac OS® X Leopard, Mac OS® Snow Leopard 
ve Mac OS® X Lion* 
Mac OS müşterileri için Tima Machine 
yedeklemesini destekler.

Linux® ve Unix® için dosya paylaşım desteği

*Sisteminizi en yeni MS ve WD güncellemeleri 
ile güncellemeniz gerekebilir.

3 yıl Dünya çapında
 

ArAYÜz Ağırlık PAKET İÇErİğİ
Gigabit Ethernet (2 bağlantı noktası)
USB 3.0 (2 bağlantı noktası)

rAID
2 sürücülü sistemler, Ön yapılandırmalı RAID 1
4 sürücülü sistemler, Ön yapılandırmalı RAID 5

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

ÇALIŞMA ÖzELLİKLErİ
Çalışma sıcaklığı 5°C ila 35°C
İşlevsel olmayan sıcaklık -20°C ila 65°C

Küçük ofis depolama 
sunucusu
RJ45 Ethernet kablosu
Güç kablolu AC adaptörü
Güç kablolu 2. AC adaptörü  
(16 TB SKU ile)
Hızlı kurulum kılavuzu


