
                           
 
 
 
WD Sentinel™ DX4000 
Server Penyimpanan untuk Kantor Kecil                 

GAMBARAN UMUM 

3355 Michelson Drive, Irvine, CA 92612 
smbstorage@wdc.com 

Rangkuman: 
 

Saya adalah server penyimpanan kantor kecil yang mudah dipasang dan menyediakan penyimpanan 
terpusat yang aman, perlindungan data lengkap, dan akses file dari jarak jauh untuk karyawan dan vendor 
tepercaya saat berada di dalam maupun di luar kantor. Hard disk saya dioptimalkan untuk keandalan, 
kualitas, dan kinerja, dan fitur saya terdiri dari prosesor dual core Intel® Atom™, dan Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials, sistem operasi terbaru dari Microsoft®. Saya adalah server penyimpanan yang 
andal, aman, dan mudah dikelola yang dirancang khusus untuk lingkungan kantor kecil. 
 

Fitur Utama & Bidang Keahlian: 
 

• Mengaktifkan RAID untuk kinerja dan 
perlindungan data lengkap 

• Termasuk 25 lisensi backup dan restore 
klien komputer 

• Pemasangan Pasang-langsung-pakai. 
Saya terintegrasi ke dalam jaringan kantor 
Anda seperti seorang profesional 

• Telah di pre-konfigurasi dengan hard drive 
yang telah dioptimalkan sehingga 
memberikan keandalan, kualitas, dan 
kinerja yang tinggi 

• Dual Gigabit Ethernet dan dual port USB 3.0 
• Dukungan kebijakan retensi data bawaan 
 
 

• Akses remote (kendali jarak jauh) aman via 
browser Web, plus sub-domain Web gratis 

• Mengelola pengaturan, administrasi, dan 
penerapan kemampuan penyimpanan iSCSI 
dengan mudah 

• Dukungan Lengkap untuk Mac OS® 
• Administrasi sistem yang mudah 
• Dilindungi oleh Layanan WD Guardian™ 
• Dilengkapi dengan server media 

DLNA® bawaan 
• Hard disk yang dapat diservis pengguna 

Pengalaman Profesional 
 

KANTOR PENDIDIKAN NAPA COUNTY, Napa, CA Oktober 2011 – Sekarang 
 

Menyediakan dukungan backup bagi semua email di dalam distrik sekolah Kantor Pendidikan Napa 
County; mengurangi biaya penyimpanan dan dukungan bagi akses remot Web. 

• Membuat cadangan semua data rahasia dan pengaturan khusus untuk 25 PC eksekutif penting.  
• Memberikan dukungan cadangan email untuk 225 karyawan di distrik. 
• Integrasi PC dan server saya yang mulus memungkinkan teknisi IT mengakses langsung atau dari 

jarak jauh secara aman ke PC di jaringan, sehingga memungkinkan teknisi untuk menentukan akar 
permasalahan sebelum melakukan kunjungan lapangan agar mereka mengetahui perangkat lunak 
atau peralatan yang harus dibawa saat melakukan kunjungan dukungan. Ini mempercepat 
penyelesaian masalah, memungkinkan staf IT untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi 
setelah jam kerja dan menghemat waktu perjalanan beberapa jam dalam seminggu.  

• Prosesor Intel Atom saya dan teknologi deduplikasi tingkat blok membuat pencadangan komputer 
serta penyalinan PC menjadi sangat cepat, meningkatkan proses backup serta memangkas 
jumlah penyimpanan yang perlu dibeli NCOE. 

 

DIBBLE & MILLER, Rochester, NY Oktober 2011 – Sekarang 
 

Membuat cadangan PC serta memangkas drastis waktu pemulihan PC dari biro hukum dari dua jam 
menjadi dua jam. 

• Melindungi 25 PC di dalam firma. Ketika PC yang memiliki data sebesar 500 gigabyte di struktur 
folder yang rumit telah gagal, saya telah menyelesaikan pemulihan data PC sepenuhnya. Berkat 
kecepatan prosesor Intel Atom keseluruhan proses pemulihan bisa selesai dalam waktu kurang 
dari dua jam, total 14 jam lebih cepat daripada metode pemulihan sebelumnya. 



• Menghemat perusahaan hampir $3.000 karena saya menyertakan lisensi pencadangan dan 
pemulihan yang diperlukan untuk 25 komputer yang ada di dalam firma sehingga perangkat 
lunak tambahan tidak perlu lagi dibeli. 

 

SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, CA  
 Oktober 2011 – Sekarang 

 

Menyediakan pencadangan komputer otomatis kepada perusahaan investasi bergengsi serta akses 
data remot dari mana saja. 
 

• Menyediakan Melayani perangkat penyimpanan perusahaan yang anda yang terletak di lokasi. 
Saya mudah digunakan dan membuat cadangan komputer secara otomatis, memberi akses jarak 
jauh atas data kepada karyawan serta banyak lagi ruang untuk perluasan. 

• Menyediakan hingga sembilan terabita penyimpanan RAID kelas perusahaan besar dan akses 
jarak jauh menggunakan fitur Remote Web Access pada sistem operasi Microsoft Windows 
Storage Server 2008 R2 Essentials. 

• Memberi kemampuan kepada Saratoga RIM untuk mengakses data mereka kapan saja, dari 
mana saja, menggunakan komputer mana saja, smartphone maupun tablet yang memiliki 
sambungan internet. 

• Berfungsi seperti ruang penyimpanan cloud bisnis milik sendiri, tapi tanpa risiko yang terkait 
dengan penyimpanan data klien rahasia pada mesin orang lain. 

 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Inggris  
Januari 2012 – Sekarang 

 

Meningkatkan efisiensi dan daya respons organisasi dengan memusatkan penyimpanan data saat 
menyediakan akses data berkecepatan tinggi kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok di 
wilayah EMEA.  

 

• Menawarkan akses cepat, efisien, dan aman ke berbagai file proyek – oleh karyawan di dalam 
kantor, desainer kontrak yang bekerja di tempat lain, kru pemasangan di jalan, dan mitra bisnis 
di berbagai macam tempat.  

• Diberdayakan oleh prosesor dual-core Intel Atom, yang mendukung penyimpanan dan 
pengambilan file berkecepatan tinggi secara bersamaan di seluruh jaringan Horizon.  

• Menghasilkan kecepatan transfer data hingga 50 kali lebih cepat daripada server penyimpanan 
yang sebelumnya digunakan. 

• Antarmuka administratifnya dengan mudah memberi akses terpilih ke desainer luar, pemasok, 
dan pelanggan. 

 

Penghargaan dan Pengakuan 
  

Microsoft Amerika Serikat, 2012 
 Mitra Inovasi OEM Tahun Ini 

 
BYTE Producto Recomendado  Spanyol, 2012 
Penghargaan Produk Yang Direkomendasikan WD Sentinel  
 
3D Professor Inggris, 2012 
Penghargaan Pilihan Editor 
 
StorageReview.com Amerika Serikat, 2012 
Penghargaan Pilihan Editor 

 

Hobi dan Minat: 
• Mencadangkan data 
• Verifikasi RAID 
• Berbagi data 
• Berkolaborasi 
• Memulihkan data yang hilang 

 

 

Pelajari Selengkapnya Tentang Saya: 
• Halaman web WD Sentinel 
• Studi kasus WD Sentinel 
• Testimoni pelanggan WD Sentinel 
• Halaman WD Spiceworks 
• Facebook 
 

4278-705025-900

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
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