
Recurso Vantagens Proposta de valor

Solução completa •	 Backup	centralizado	em	servidor	implantado	no	local	para	
até	25	computadores	clientes	(licenças	do	software	de	
backup	inclusas)

•	 Backup	na	nuvem	de	dados	integrados,	opcional	por	
assinatura	para	a	proteção	contra	desastres	

•	 Armazenamento	compartilhado	centralizado	para	um	
escritório	pequeno	inteiro

•	 Acesso	aos	dados	compartilhados	e	computadores	
clientes	conectados	desde	praticamente	qualquer	lugar

Desenvolvido a partir de tecnologias líderes do setor
•	 Discos	Rígidos	Empresariais	WD®

•	 Processadores	de	dois	núcleos	Intel®	Atom™	D525	com		
2	GB	de	RAM

•	 Ativado	pelo	software	Windows®	Storage	Server	2008	R2	
Essentials

As	PMEs	economizam	centenas	de	dólares	e	dezenas	de	
horas	comparado	a	se	criassem	seu	próprio	servidor	de	
armazenamento	para	pequenos	escritórios.
Economize	tempo	com	uma	solução	de	armazenamento	
para	PMEs	fácil	de	usar	que	vem	com	proteção	de	dados	
integrada	e	uma	solução	opcional	de	recuperação	de	
desastres	pronta	para	usar.
A	licença	de	software	comparável	para	25	clientes	poderia	
custar	até	US$1.800.
Três	líderes	fiáveis	do	setor	oferecem	qualidade		
e	desempenho	excepcionais.

Recursos,	vantagens	e	proposta	de	valor
WD Sentinel™	DX4000
Servidor	de	Armazenamento	para		
Escritórios	Pequenos

Pronto para usar •	 Discos	rígidos	de	nível	de	servidor	WD	pré-instalados
•	 Software	opcional	de	recuperação	e	backup	para	a	

proteção	de	desastres	e	SO	do	servidor	pré-instalado
•	 Pré-configurado	–	RAID	1	(2	unidades	de	drive)	ou	RAID	5	

(4	unidades	de	drive)

Economiza	várias	horas	e	centenas	de	dólares	em		
consultorias	de	TI.
Não	é	preciso	ir	à	loja	comprar	os	discos	rígidos.
Não	é	preciso	instalar	o	SO	nem	efetuar	configurações	
complicadas	do	RAID.
Basta	conectá-lo	e	começar	a	proteger	os	dados	da	sua	empresa.

Acesso web remoto 
integrado
Administração remota do 
servidor

•	 Nenhum	VPN	necessário
•	 Acesse	arquivos	desde	praticamente	qualquer	lugar,		

em	qualquer	dispositivo	com	conexão	à	internet
•	 Gerencie	o	servidor	e	acesse	os	PCs	clientes	a	distância

Economiza	centenas	de	dólares	em	licenças	de	VPN	e	taxas	
de	manutenção.
Permite	economizar	em	tempo	enorme	com	o	acesso	fácil	aos		
dados	compartilhados	para	funcionários,	contratados	e	parceiros.
Aumenta	a	produtividade	do	funcionário	através	da	
colaboração	e	compartilhamento	de	informações.
Economiza	tempo	e	permite	a	resolução	mais	rápida	dos	
problemas	de	TI	com	o	recurso	de	administração	remota.

Backup e restauração 
robustos baseados no 
servidor

•	 Backup	baseado	no	servidor	com	gerenciamento	de	
agendamento	centralizado	e	compatibilidade	com	políticas	
de	retenção	de	backups

•	 Desduplicação	de	dados	integrada
•	 Gerenciamento	mínimo	ou	nulo	do	servidor	em	

funcionamento
•	 Restauração	do	zero	ou	de	arquivos/pastas

Pode	restaurar	computadores	ou	laptops	inteiros	em	questão		
de	horas	em	vez	de	dias.
Economiza	centenas	de	dólares	em	custos	de		
armazenamento	através	da	tecnologia	de	desduplicação		
eficiente	e	backups	automatizados	baseados	no	servidor.	
Alertas	e	monitoramento	integrados	para	garantir	que	todos		
os	backups	dos	computadores	clientes	estão	atualizados.
Custos	administrativos	mínimos	ou	nulos	para	backups.

Todos os softwares inclusos •	 Realiza	o	backup	de	até	25	computadores	clientes;	
licenças	inclusas	

•	 Software	opcional	disponível	para	a	proteção	de	
recuperação	de	desastres

Licenças	para	25	clientes	para	o	backup	e	restauração	do	
computador,	com	o	software	Windows	Storage	Server	2008	R2	
incluso,	tudo	isso	custaria	um	valor	comparável	a	US$1.800
O	software	KeepVault	integrado	fornece	uma	solução	
integrada	para	a	proteção	da	recuperação	de	desastres		
a	um	preço	acessível.

Segurança •	 Gerencie	o	acesso	aos	dados	com	permissões	no	nível		
de	pastas

•	 Atribua/Recuse	o	acesso	a	vários	recursos	do	servidor,		
tais	como	o	Acesso	Web	Remoto,	arquivos	de	mídia		
e	administração	remota	desde	uma	única	interface

•	 Acesso	remoto	seguro	pelo	SSL	(Secured	Socket	Layer)
•	 Apto	para	Active	Directory

Economiza	tempo	através	da	integração	rápida	com		
o	Active	Directory	da	Microsoft®.
Controla	o	acesso	aos	dados	e	recursos	do	servidor	com	
compatibilidade	incorporada	para	permissões	granulares.
Fique	tranquilo	sabendo	que	seus	dados	estão	protegidos.

Servidor de mídia DLNA® 
incorporado

•	 Armazene	e	acesse	mídias	digitais	desde	uma	única	
localização	central

•	 Pré-configurado;	não	precisa	nenhuma	outra	configuração

Reproduz	apresentações	de	slides,	músicas	e	vídeos		
a	partir	de	uma	solução	certificada	pelo	DLNA.
Economiza	tempo	e	dinheiro.	Nenhum	outro	hardware	ou	
ajuste	necessário.

Serviços WD Guardian™ •	 Suporte	adicional	e	opções	de	garantia	
•	 Substituição	de	peças,	suporte	ampliado,	garantia	ampliada

Protege	o	investimento	oferecendo	garantia	adicional	e	ofertas		
de	suporte	da	WD,	líder	na	indústria	de	armazenamento.
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