
Panduan Penjualan
WD Sentinel™ DX4000
Server Penyimpanan Kantor Kecil
dan Layanan WD Guardian™

Pendapat Konsumen Pendapat Pengamat

Pendapat mitra saluran:
“WD Sentinel SANGAT COCOK untuk menyimpan cuplikan video raw dan 
untuk menyimpan semua data cadangan pada klien aplikasi. Saya sangat 
menyukainya. WD Sentinel digabungkan dalam domain dan membuat 
cadangan workstation kami, dan saya akan menggunakannya untuk 
membuat cadangan data pada Windows MultiPoint Server yang baru. 
Saya juga menggunakannya sebagai tempat penyimpanan kedua untuk 
arsip cuplikan video”.  
– Dana Epp, CEO, Scorpion Software
Pendapat pengguna akhir:
“Kami jarang mengalami kegagalan PC, namun dalam bisnis usaha 
kecil tanpa staf TI purnawaktu, setiap kegagalan dapat berakibat buruk. 
Dengan WD Sentinel, kami dapat memulihkan PC dalam waktu dua jam 
dan bukan dua hari”.  
– Dave Nickason, Administrator Legal, Dibble & Miller
“WD Sentinel Dashboard benar-benar mudah digunakan, dan 
menyambungkan PC kami ke server dalam beberapa langkah mudah. 
Kami menggunakannya sebagai server file, solusi penyimpanan cadangan 
data, dan solusi akses jarak jauh kami, semuanya di satu alat”.  
– David Lii, Assistant Portfolio Manager, Saratoga Research Investment 
Management

“WD Sentinel juga menawarkan kemampuan untuk tersambung ke 
penyedia penyimpanan “cloud publik”, dan pada pemakaian perangkat 
lunak, WD dapat menjalankan aplikasi yang memungkinkan Anda untuk 
mengakses file dari jauh dan berbagi file dengan karyawan luar, konsultan 
independen, dan kantor cabang kami di mana saja di seluruh dunia”.  
– Hot Hardware (Nov 2011)
“Semua fitur WD Sentinel dirancang untuk dapat dipakai dengan mudah. 
Ini terlihat dari display lampu LED di bagian depan perangkat saat 
menambah dan menukar drive – tambah atau tukarlah drive dan  
WD Sentinel akan melakukannya untuk Anda, mulai dari pemulihan data 
hingga berganti antar mode RAID. Secara umum WD Sentinel DX4000 
memiliki banyak fitur yang bermanfaat – utamanya pada integritas data 
dan waktu aktif (uptime) – dengan penekanan yang kuat pada kinerja”.  
– StorageReview.com (Dec 2011)
“WD Sentinel DX4000 juga bertindak sebagai “penyimpanan cloud di 
lokasi kantor” untuk pengguna UKM dan menawarkan kemampuan untuk 
tersambung ke penyedia cloud publik kepada penggunanya sehingga 
mencegah bisnis dari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan”.  
– ChannelPro-SMB (Nov 2011)

Mengapa harus WD Sentinel?
•	WD Sentinel merupakan produk buatan Western Digital, perusahaan solusi penyimpanan 

terkemuka di dunia.
•	Produk ini telah dikonfigurasikan sebelumnya, mudah dipakai dan memiliki perangkat keras, 

perangkat lunak, dan layanan yang Anda butuhkan. 
•	Dengan CPU Intel® Atom™ D525 1,8 GHz Dual Core dan diberdayakan dengan perangkat lunak 

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials – 80% dari semua bisnis kecil menggunakan Windows.
•	Tersedia dengan drive kelas server dan membuat cadangan data server dengan deduplikasi  

blok terintegrasi.
•	Penggabungan Direktori Aktif didukung 100%.
•	Memiliki harga yang kompetitif.

Nama Produk Nomor Model Harga  

WD Sentinel DX 4000 – 4 TB (2 x 2 TB)
WD Sentinel DX 4000 – 8 TB (4 x 2 TB)
WD Guardian Express – Paket 1 tahun – dukungan perangkat keras & penggantian 
komponen ekspres
WD Guardian Express – Paket 3 tahun – dukungan perangkat keras & penggantian 
komponen ekspres
WD Guardian Pro – Paket 1 tahun – prioritas dukungan teknik & penggantian 
komponen ekspres
WD Guardian Pro – Paket 3 tahun – prioritas dukungan teknik & penggantian 
komponen ekspres
WD Guardian Extended Care – memperpanjang garansi hingga 2 tahun

WDBLGT0040KBK-NESN
WDBLGT0080KBK-NESN
WDBBBT0000NNC-NASN

WDBMBC0000NNC-NASN

WDBLKF0000NNC-NASN

WDBCYW0000NNC-NASN

WDBVMS0000NNC-NASN

$ 949,99
$ 1.499,99
$ 59,00

$ 142,00

$ 149,00

$ 395,00 

$ 499,00
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