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Shrnutí: 
 

Jsem úložný server s jednoduchou instalací určený pro malé kanceláře. Poskytuji bezpečné 
centralizované úložiště, úplnou ochranu dat a vzdálený přístup k souborům pro zaměstnance 
a důvěryhodné dodavatele, když jsou v kanceláři nebo mimo ni. Mé pevné disky jsou optimalizovány 
tak, aby poskytovaly spolehlivost, kvalitu a výkon. Mezi mé přednosti patří dvoujádrový procesor 
Intel® Atom™ a systém Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials, nejnovější operační systém od 
společnosti Microsoft®. Jsem spolehlivý, bezpečný a snadno spravovatelný úložný server navržený 
speciálně pro prostředí malých firem. 
 

Klíčové vlastnosti a oblasti odbornosti: 
 

• Režim RAID pro výkon a úplnou ochranu dat 
• Součástí je 25 klientských licencí pro 

zálohování a obnovení 
• Instalace pomocí technologie Plug-and-Play. 

Integruji se do vaší firemní sítě jako profesionál 
• Osazen pevnými disky, které jsou 

optimalizovány pro spolehlivost, 
kvalitu a výkon 

• Duální gigabitový Ethernet a duální porty 
USB 3.0 

• Podpora zásad integrovaného uchovávání dat 
 

• Zabezpečený vzdálený přístup přes webový 
prohlížeč a webová subdoména zdarma 

• Snadné nastavení, správa a nasazení 
možností úložiště iSCSI 

• Úplná podpora pro systémy Mac OS® 
• Snadná správa systému 
• Chráněn službou WD Guardian™ Services 
• Vybaven integrovaným serverem médií DLNA® 
• Pevné disky opravitelné uživatelem 

Profesionální zkušenosti 
 
ŠKOLSKÝ ÚŘAD OKRESU NAPA, Napa, Kalifornie říjen 2011 – současnost 
 
Poskytování podpory zálohování všech e-mailů ve školním okrsku, který spadá pod školský úřad 
v okrese Napa; snižování nákladů na úložiště a urychlení počítačové podpory díky vzdálenému 
webovému přístupu. 

• Zálohování všech důvěrných dat a osobního nastavení 25 klíčových počítačů vedení.  
• Poskytování podpory zálohování e-mailů dalších 225 zaměstnanců v okrsku. 
• Moje bezproblémová integrace mezi počítačem a serverem poskytuje IT technikům zabezpečený 

přímý nebo vzdálený přístup k počítačům v síti, a umožňuje jim tak najít hlavní příčinu problémů. 
Jsou o problému informováni dřív, než se dostaví na místo, takže vědí, který software nebo 
vybavení si mají na servisní zásah vzít. To urychluje řešení problémů, umožňuje zaměstnancům 
IT řešit záležitosti mimo pracovní dobu vzdáleně. Je tak možné ušetřit mnoho hodin týdně, které 
se jinak vyplýtvají na cestování.  

• Můj procesor Intel Atom a technologie deduplikace na úrovni bloku přináší velmi rychlé 
zálohování počítače a obnovování obrazu počítače. Tím se urychluje zálohování a snižuje 
množství úložného prostoru, které musí školský úřad zakoupit. 

 
DIBBLE & MILLER, Rochester, New York říjen 2011 – současnost 
 
Zálohování počítače a neuvěřitelné zkrácení doby obnovy počítače advokátní kanceláře ze dvou dní na 
dvě hodiny. 

• Ochrana 25 počítačů ve firmě. Během selhání počítače s 500 gigabajty dat s komplexní 
strukturou složek jsem zvládl úplnou obnovu dat v počítači. Díky rychlosti procesoru Intel Atom 
byl celý proces obnovy dokončen za méně než dvě hodiny, což je o celých 14 hodin méně než 
u dříve používaných metod obnovení. 



• Ušetřil jsem společnosti téměř 3 000 dolarů, a to díky licenci na zálohování a obnovu, které jsou 
potřeba pro 25 počítačů ve firmě, takže nebylo potřeba kupovat další software. 

 

SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, CA  
 říjen 2011 – současnost 

 

Poskytuji prestižní investiční firmě automatickou zálohu počítačů a nepřerušený vzdálený přístup 
k datům odkudkoliv. 
 

• Sloužím jako spolehlivé místní úložné zařízení. Snadno se používám a automaticky zálohuji 
počítače, poskytuji zaměstnancům vzdálený přístup k datům a nabízím velký prostor pro expanzi. 

• Poskytování až devíti terabajtů úložiště typu RAID podnikové třídy a snadný vzdálený přístup 
prostřednictvím funkce Vzdálený webový přístup operačního systému Microsoft Windows Storage 
Server 2008 R2 Essentials. 

• Bezpečné zpřístupnění dat zaměstnancům společnosti Saratoga RIM kdykoliv a odkudkoliv, 
z libovolného počítače, chytrého telefonu nebo tabletu s připojením k Internetu. 

• Vystupování jako soukromý podnikový cloud přímo v kanceláři, ale bez rizik, která jsou spojena 
s ukládáním citlivých údajů zákazníků v počítači, který patří někomu jinému. 

 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Spojené království  
Leden 2012 – současnost 

 

Zvýšení efektivity a zkrácení doby reakce centralizací datového úložiště a poskytnutí vysokorychlostního 
přístupu k datům pro zaměstnance, zákazníky a dodavatele v celé oblasti EMEA.  

 

• Nabídka rychlého, efektivního a bezpečného přístupu k souborům projektů – pro zaměstnance 
v kanceláři, externí spolupracovníky – designéry, instalační skupiny v terénu a obchodní partnery 
v různých lokalitách.  

• Jsem opatřen dvoujádrovým procesorem Intel Atom, který podporuje současný zápis a čtení 
souborů vysokou rychlostí v rámci celé sítě společnosti Horizon.  

• Poskytování až 50 krát vyšší rychlosti přenosu dat než u předchozího úložného serveru. 
• Rozhraní pro správu pohodlně poskytuje selektivní přístup pro externí spolupracovníky – 

designéry, dodavatele a zákazníky. 
 
Ocenění a uznání 
  

Microsoft Spojené státy americké, 2012 
 Partner inovací OEM roku 

 
BYTE Producto Recomendado  Španělsko, 2012 
Ocenění pro doporučený produkt WD Sentinel  
 
3D Professor Spojené království, 2012 
Cena editora 
 
StorageReview.com Spojené státy americké, 2012 
Cena editora 

 
 

Koníčky a zájmy: 
• Zálohování dat 
• Ověřování svazku RAID 
• Sdílení dat 
• Spolupráce 
• Obnovování ztracených dat 

 

 

Více o mně se dozvíte: 
• Web WD Sentinel 
• Případové studie WD Sentinel 
• Ohlasy zákazníků WD Sentinel 
• Stránka WD na webu Spiceworks 
• Facebook 
 4278-705025-Z00

http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tab1
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tabsentineltestimonials
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tabsentineltestimonials
http://community.spiceworks.com/pages/westerndigital
https://www.facebook.com/search/results.php?q=wd%20sentinel%20dx4000&type=web&form=FBKBFS&wssk=FR0AS0&wssp=1&wspq=wd%20sentinel%20dx4000&wssrc=2&wssc=7-18&wsbp=7-1&fref=ts

	Shrnutí:
	Profesionální zkušenosti
	ŠKOLSKÝ ÚŘAD OKRESU NAPA, Napa, Kalifornie říjen 2011 – současnost
	DIBBLE & MILLER, Rochester, New York říjen 2011 – současnost
	SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, CA 
	 říjen 2011 – současnost
	HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Spojené království 
	Leden 2012 – současnost

	Ocenění a uznání
	Microsoft Spojené státy americké, 2012
	Partner inovací OEM roku
	BYTE Producto Recomendado  Španělsko, 2012
	Ocenění pro doporučený produkt WD Sentinel 
	3D Professor Spojené království, 2012
	StorageReview.com Spojené státy americké, 2012


