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Samenvatting: 
 

Ik ben een gemakkelijk te installeren opslagserver voor kleine kantoren en bied veilige gecentraliseerde 
opslag, volledige gegevensbeveiliging en externe bestandstoegang voor werknemers en vertrouwde 
leveranciers, op of buiten uw kantoor. Mijn harde schijven zijn geoptimaliseerd voor betrouwbaarheid, 
kwaliteit en prestaties en ik beschik over een een Intel® Atom™ dual core processor en Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials, het laatste besturingssysteem van Microsoft® . Ik ben een betrouwbare, veilige 
en gemakkelijk te beheren opslagserver die speciaal ontworpen is voor kleine kantoren. 
 

Belangrijkste kenmerken en expertisegebieden: 
 

• RAID-ondersteuning voor prestaties en 
volledige gegevensbeveiliging 

• Omvat 25 licenties voor back-up en herstel 
op clientcomputers 

• Plug-and-play-installatie. Ik kan me in uw 
kantoornetwerk integreren zoals een professional  

• Vooraf geconfigureerd met harde schijven 
die geoptimaliseerd zijn voor 
betrouwbaarheid, kwaliteit en prestaties 

• Twee Gigabit Ethernet-poorten en twee 
USB 3.0-poorten 

• Ingebouwde ondersteuning voor het 
gegevensretentiebeleid 

• Beveiligde externe toegang via een 
internetbrowser, plus een gratis websubdomein 

• Beheer eenvoudig de installatie, administratie 
en toepassing van iSCSI-opslagcapaciteit 

• Volledige ondersteuning voor Mac OS® 
• Eenvoudig systeembeheer 
• Beschermd door WD Guardian™ Services 
• Uitgerust met een ingebouwde  

DLNA®-mediaserver 
• Harde schijven die door de gebruiker kunnen 

worden onderhouden 
Professionele ervaring 
 
NAPA COUNTY OFFICE OF EDUCATION, Napa, CA Oktober 2011 – Heden 
 
Back-upondersteuning bieden voor alle e-mail in het schooldistrict van het Napa County Office of 
Education; de opslagkosten beperken en pc-ondersteuning versnellen met externe webtoegang. 

• Een back-up maken van alle vertrouwelijke gegevens en aangepaste instellingen voor 25 kritieke 
pc's van leidinggevenden.  

• Ondersteuning voor e-mailback-ups bieden voor nog 225 medewerkers in het district. 
• Mijn naadloze pc- en serverintegratie biedt IT-technici beveiligde, directe of externe toegang tot 

pc's in het netwerk, waardoor technici de oorzaak van problemen kunnen bepalen voordat ze de 
locatie bezoeken. Hierdoor weten ze welke software of apparatuur ze moeten meenemen tijdens 
een ondersteuningsbezoek. Dit versnelt de probleemoplossing, geeft het IT-personeel de 
moeilijkheid om problemen na de kantooruren op afstand op te lossen en bespaart vele uren 
reistijd per week.  

• Mijn Intel Atom-processor en de ontdubbelingstechnologie op blokniveau zorgen voor opmerkelijk 
snelle computerback-ups en snelle herlaadtijden voor pc-images, waardoor back-ups sneller worden 
uitgevoerd en NCOE minder opslagruimte hoeft te kopen. 

 
DIBBLE & MILLER, Rochester, NY Oktober 2011 – Heden 
 

Back-up maken van pc's en de hersteltijd van pc's in het advocatenkantoor verlagen van twee dagen 
naar twee uur. 

• 25 pc's in het kantoor beveiligen. Toen een pc met 500 gigabyte gegevens in een complexe 
mapstructuur defect raakte, herstelde ik de pc-gegevens volledig. Dankzij de snelheid van de Intel 
Atom-processor voltooide ik het hele herstelproces in minder dan twee uur. Dat zijn 14 uren 
minder dan met de herstelmethoden die ik vroeger gebruikte. 



• Heeft het bedrijf bijna $3000 bespaard omdat ik de back-up- en herstellicenties voor de 
25 computers in het kantoor beheer, waardoor geen extra hoefde te worden aangekocht. 

 

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

 

Een prestigieuze beleggingsmaatschappij automatische computerback-ups en overal ononderbroken 
externe toegang tot hun gegevens bieden. 
 

• Fungeren als het betrouwbare apparaat op locatie bij het bedrijf. Ik ben gebruiksvriendelijk en 
maak automatische back-ups van computers, bied medewerkers externe toegang tot gegevens 
en veel ruimte voor uitbreiding. 

• Tot negen terabyte RAID-opslag van topklasse en eenvoudige externe toegang bieden met de 
functie Externe webtoegang van het besturingssysteem Microsoft Windows Storage Server 
2008 R2 Essentials. 

• De medewerkers van Saratoga RIM altijd en overal vanaf elke computer, smartphone of tablet 
met een internetverbinding beveiligde toegang bieden tot hun gegevens. 

• Als een interne bedrijfscloud in het kantoor werken, maar zonder de risico's die verbonden zijn 
aan het opslaan van vertrouwelijke klantgegevens op de computer van iemand anders. 

 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Verenigd Koninkrijk  
Januari 2012 – Heden 

 

De efficiëntie en reactiesnelheid verhogen door de opslag van gegevens te centraliseren en medewerkers, 
klanten en leveranciers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika uiterst snelle toegang te geven.  

 

• Snelle, efficiënte en beveiligde toegang tot projectbestanden bieden voor medewerkers op 
kantoor, ontwerpers in onderaanneming die op afstand werken, installatieteams onderweg en 
zakelijke partners op verschillende plaatsen.  

• Ondersteund door de kracht van een dualcore Intel Atom-processor, die tegelijkertijd snel 
bestanden kan opslaan en ophalen via het netwerk van Horizon.  

• Gegevensoverdrachtsnelheden leveren die tot 50 keer sneller zijn dan de vroegere opslagserver. 
• De beheerinterface maakt het gemakkelijk om selectief toegang te verlenen aan externe 

ontwerpers, leveranciers en klanten. 
 
Awards en erkenning 
  

Microsoft Verenigde Staten, 2012 
 OEM-innovatiepartner van het jaar 

 
BYTE Producto Recomendado  Spanje, 2012 
WD Sentinel Award voor aanbevolen product  
 
3D Professor Verenigd Koninkrijk, 2012 
Editor's Choice Award 
 
StorageReview.com Verenigde Staten, 2012 
Editor's Choice Award 

 
 

Hobby's en interesses: 
• Back-ups maken van gegevens 
• RAID-controle 
• Gegevens delen 
• Samenwerken 
• Verloren gegevens herstellen 

 

 

 

Meer informatie over mij: 
• WD Sentinel internetpagina 
• WD Sentinel casestudy's 
• WD Sentinel getuigenissen van klanten 
• WD Spiceworks pagina 
• Facebook 
 

4278-705025-G00 

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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