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Sammendrag: 
 

Jeg er en liten lagringsserveren til kontorbruk som er lett å installere og som gir sikker sentralisert 
lagring og fullstendig databeskyttelse og som gir ansatte, kunder og pålitelige leverandører fjerntilgang 
til filer mens de er på kontoret eller utenfor kontoret. Mine harddisker er optimalisert for å gi pålitelig 
ytelse med kvalitet, og mine funskjoner inkluderer Intel® Atom™ med dobbel kjerneprosessor og 
Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials, det nyeste operativsystemet fra Microsoft®, Jeg er en 
pålitelig og sikker server som er lett å håndtere og som er utformet spesielt for små kontormiljøer. 
 
Nøkkelfunksjoner og spesialområder: 
 

• RAID er aktivert for å gi topp ytelse og 
fullstendig databeskyttelse 

• Inkluderer sikkerhetskopiering av datamaskiner 
til 25 klienter og gjenoppretting av lisenser 

• Plug-and-Play-installasjon. Jeg integreres 
i kontornettverket som en proff  

• Forhåndskonfigurert med harddisker som er 
optimalisert for å gi pålitelig ytelse med kvalitet 

• Doble gigabit Ethernet-porter og doble 
USB 3.0-porter 

• Innebygd policystøtte med dataoppbevaring 
 
 

• Sikker fjerntilgang via en nettleser samt et 
gratis subdomene på nettet 

• Enkel håndtering av oppsettet, håndtering og 
anvendelse av iSCSI-lagringskapasitetene 

• Full støtte for Mac OS® 
• Enkelt systemhåndtering 
• Beskyttet med WD Guardian™-tjenester 
• Utstyrt med innebygd DLNA®-medieserver 
• Harddisker kan brukeren kan foreta service på 

Proff erfaring 
 
NAPA COUNTY OFFICE OF EDUCATION, Napa, CA, USA oktober 2011 – frem til i dag 
 
Gir støtte med sikkerhetskopiering av alle e-postene i skoledistriktet Napa County Office of Education, 
reduserer lagringskostnadene og øker PC-støtten med fjern nettilgang. 

• Sikkehetskopierer alle konfidensielle data og tilpasser innstillingene på 25 kritiske styrings-PC-er.  
• Gir i tillegg e-poststøtte med sikkerhetskopiering av 225 ansatte i distriktet. 
• Min sømløs PC og serverintegrering gir IT-teknikerer sikker, direkte- eller fjerntilgang til PC-er på 

nettverket. På den måten kan teknikerer bestemme rotårsaken til problemene før de kommer på 
stedet slik at de vet hvilken programvare eller hvilket utstyr som de skal ta med seg når de 
kommer på stedet for å gi støtte. Dette gjør at problemet kan løses raskere og IT-staben kan ta 
seg av problemer som skjer etter arbeidstid. Dette kan gjøres fjernt og dermed sparer man mange 
timer med bortkastet reisetid i løpet av uken.  

• Min Intel Atom-prosessor og dedupliseringsteknologi med blokknivå har gitt skikkerhetskopiering av 
datamaskiner med en utrolig hastighet og gjenavbilding på PC-er. Dermed gjøres 
sikkerhetskopieringen raskere og mengden NCOE-lagrering som må kjøpes, reduseres. 

 
DIBBLE & MILLER, Rochester, NY, USA oktober 2011 – frem til i dag 
 
Sikkerhetskopier PC-er, og kutt ned advokatfirmaets tid for å gjenopprette PC-en fra to dager til to timer. 

• Beskytt 25 PC-er innen firmaet. Da en PC med 500 gigabyte data i en kompleks mappestruktur 
mislyktes, fullførte jeg en gjenoppretting av PC-dataene. Takket være hastigheten til Intel  
Atom-prosessoren, var hele gjenopprettingsprosessen ferdig på mindre enn to timer, 
14 timer mindre enn gjenopprettingsmetodene som var brukt tidligere. 

• Bedriften sparte nesten USD 3000 fordi jeg inkluderer sikkerhetskopierings- og 
gjenopprettingslisensen som trengs til de 25 datamaskinene i firmaet slik at det ikke var 
nødvendig å kjøpe annen programvare. 



SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, CA, USA  
 oktober 2011 – frem til i dag 

 

Sørger for automatisk sikkerhetskopiering av datamaskiner og uavbrutt tilgang til fjerndata fra hvor som 
helst, til et velrenommert investeringsfirma. 
 

• Tjener som firmaets pålitelig lagringsenhet på stedet. Jeg er lett å bruke og jeg sikkerhetskopierer 
datamaskiner automatisk, jeg gir de ansatte fjerntilgang til data og gir masse plass for å ekspandere. 

• Jeg gir ni terabyte RAID-lagring i enterprise-klasse og enkel fjerntilgang ved bruk av funksjonen 
med fjern nettilgang i Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials-operativsystemet. 

• Jeg gjør at Saratoga RIM-ansatte har sikker tilgang til deres data når som helst og hvor som helst 
ved bruk av en hvilken som helst datamaskin, smarttelefon eller et hvilket som helst databrett med 
en Internett-forbindelse. 

• Jeg fungerer som en privat bedriftssky på kontoret, men uten noen av farene forbundet med 
sterkt konfidensielle klientdata på en maskin til andre. 

 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Storbritannia  
januar 2012 – frem til i dag 

 

Jeg gir organisasjon med økt effektivitet og repons ved å sentralisere datalagring mens de ansatte, 
kundene og leverandørene i EMEA får datatilgang med høy hastighet.  

 

• Jeg tilbyr den ansatte på kontoret, eksterne kontraktsuformere, installasjonsmannskap i felten 
og forretningspartnere rask, effektiv og sikker tilgang til prosjektfiler på et rekke steder.  

• Drives med en Intel Atom-prosessor med to kjerner som støtter høyhastighets fillagring og 
fremhenting samtidig i Horizons nettverk.  

• Jeg produserer overføringshastigheter som er inntil 50 ganger raskere enn lagringsserveren 
som er brukt tidligere. 

• Admistrativt grensesnitt gir lett selektiv tilgang til eksterne utformere, leverandører og kunder. 
 
Premier og anerkjennelser 
  

Microsoft USA, 2012 
 OEM Innovation Partner of the Year 

 
BYTE Producto Recomendado  Spania, 2012 
WD Sentinel Recommended Product Award  
  

 

3D Professor Storbritannia, 2012 
Editor’s Choice Award 
 
StorageReview.com USA, 2012 
Editor’s Choice Award 

 
 

 

Hobbier og interesser: Lær mer om meg: 
• WD Sentinel-nettside 
• WD Sentinel-casestudier 
• WD Sentinel-kundeanbefalinger 
• WD Spiceworks-side 
• Facebook 
 

• Sikkerhetskopiere data 
• RAID-verifisering 
• Dele data 
• Samarbeid 
• Gjenopprette tapte data 

 
4278-705025-H00 

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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