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WD Sentinel™ DX4000 "Wist u dat?" 

Tien belangrijke feiten over WD Sentinel om te delen met potentiële klanten. 

 
1. Wist u dat WD Sentinel nu Apple Filing Protocol (AFP) ondersteunt en u hierdoor kunt genieten van volledige 

ondersteuning voor clientcomputers met Mac OS en snellere overdracht van gegevens via Ethernet? En dat u ook uw 
WD Sentinel-server kunt beheren via het Beheerdashboard en naadloos back-ups kunt maken met het hulpprogramma 
Time van Apple? Als u het niet wist, weet u het nu! 
 

2. Wist u dat WD Sentinel nu iSCSI Target-functies ondersteunt dankzij de toevoeging van een invoegtoepassing voor het 
dashboard waarmee u de installatie, het beheer en het gebruik van iSCSI-opslag eenvoudig kunt beheren? IT-professionals 
en geavanceerde gebruikers kunnen nu partities maken op hun WD Sentinel voor NAS-bestandopslag en IP-SAN met de 
iSCSI Target-oplossing die wordt ondersteund door StarWind®. Als u het niet wist, weet u het nu! 

 
3. Wist u dat WD Sentinel de benodigde software bevat voor het beveiligen van maximaal 25 clientcomputers op uw 

netwerk? En in tegenstelling tot andere producten in deze categorie hoeft u geen extra licenties voor back-upsoftware 
te kopen voor iedere extra computer. 

 
4. Wist u dat de supersnelle Gigabit Ethernet-interface van WD Sentinel schrijf- en leessnelheden mogelijk maakt van wel 

85 MB/s? Dat is drie keer zo snel als een typische NAS-oplossing. 
 

5. Wist u dat Western Digital® standaard klantenservice en garantie biedt aan alle eigenaren van WD Sentinel en dat ze 
met WD Guardian™ eersteklas ondersteunings- en garantieopties kunnen aanschaffen voor hun MKB-bedrijf? 
 

6. Wist u dat werknemers, klanten of vertrouwde leveranciers met de ingebouwde externe toegang van WD Sentinel 
toegang kunnen krijgen tot de bestanden op WD Sentinel vanaf iedere computer met internet? 
 

7. Wist u dat WD Sentinel gemakkelijk in te stellen is en dat het beheerdashboard u snel begeleidt bij het toevoegen van 
gebruikers, instellen van gegevenstoegang, maken van gedeelde mappen en plannen van back-ups? 

 
8. Wist u dat WD Sentinel uitgebreide gegevensbeveiliging biedt voor uw kleine kantoornetwerk met ingebouwde RAID 

en WD RE schijven van wereldklasse? 
 

9. Wist u dat WD Sentinel de mogelijkheid voor een dubbele voeding heeft om het storingsrisico te minimaliseren voor 
extra beveiliging van uw gegevens? 

 
10. Wist u dat WD Sentinel onderhoudsmogelijkheden voor de gebruiker heeft met de mogelijkheid tot hot-swapping? 

WD Sentinel doet de rest door de server automatisch naar het toepasselijke RAID-niveau te migreren en de 
opslagcapaciteit van de server automatisch uit te breiden zonder uitvaltijd of verlies van toegang. 

 

 


