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Resumo: 
 

Sou um servidor de armazenamento para pequenos escritórios fácil de instalar e forneço 
armazenamento centralizado e seguro, proteção completa de dados e acesso remoto aos arquivos 
para funcionários e fornecedores de confiança trabalhando dentro ou fora do escritório. Meus discos 
rígidos estão otimizados para terem confiabilidade, qualidade e desempenho e conto com recursos 
tais como um processador dual core Intel® Atom™ e o Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials, 
o mais recente sistema operacional da Microsoft®. Sou um servidor de armazenamento confiável, 
seguro e fácil de gerenciar, projetado especificamente para ambientes de pequenos escritórios. 
 

Principais recursos e áreas de especialização: 
 

• Opção de RAID para melhor desempenho 
e proteção completa dos dados 

• Licenças de backup e restauração para 
25 computadores clientes incluídas 

• Instalação pronta para usar. Eu me integro na 
rede do seu escritório como um profissional 

• Pré-configurado com discos rígidos 
otimizados para maior confiabilidade, 
qualidade e desempenho 

• Duas portas Gigabit Ethernet e duas USB 3.0 
• Política de retenção de dados incorporada 
 

• Acesso remoto seguro através de um 
navegador Web, além de um subdomínio 
web gratuito 

• Gerencio facilmente a configuração, 
administração e implantação de recursos 
de armazenamento iSCSI 

• Compatibilidade total com o Mac OS® 
• Fácil administração do sistema 
• Protegido pelos Serviços WD Guardian™ 
• Equipado com o servidor de mídia 

incorporado DLNA® 
• Os discos rígidos podem ser reparados 

pelo usuário 
Experiência profissional 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CONDADO DE NAPA, Napa, Califórnia  
Outubro de 2011 – Até o momento 

 

Fornecer suporte de backup para todos os e-mails da Secretaria de Educação do Condado de Napa; 
reduzir os custos de armazenamento e agilizar o acesso web remoto aos PCs. 

• Fazer o backup de dados confidenciais e configurações personalizadas de 25 PCs 
executivos fundamentais.  

• Fornecer backup de e-mail para 225 funcionários no distrito. 
• Minha integração completa entre servidor e PC fornece aos técnicos de TI um acesso seguro, 

direto ou remoto aos PCs na rede, permitindo, assim, que os técnicos determinem a causa raiz 
dos problemas antes de fazer visitas ao local. Assim, eles sabem que software ou equipamento 
precisam levar ao fazer uma visita de suporte. Isso agiliza a resolução de problemas, permite 
à equipe de TI solucionar problemas fora do horário comercial e economiza várias horas por 
semana em tempo de locomoção.  

• Meu processador Intel Atom e tecnologia de desduplicação no nível do bloco faz backups de 
computadores de forma incrivelmente rápida e com tempos recordes de recriação de imagens do PC, 
agilizando os backups e reduzindo o volume de NCOE de armazenamento a ser comprado. 

 

DIBBLE & MILLER, Rochester, NY Outubro de 2011 – Até o momento 
 

Fazer o backup de PCs e reduzir drasticamente o tempo de restauração de PCs dos escritórios de 
advocacia de dois dias para duas horas. 

• Proteger até 25 PCs no escritório. Quando ocorreu uma falha de um PC com 500 gigabytes de dados 
em uma complexa estrutura de pastas, eu fiz a restauração completa dos dados do PC. Graças 
à velocidade do processador Intel Atom, todo o processo de restauração foi concluído em menos de 
duas horas, um total de 14 horas menos do que os métodos de restauração usados anteriormente. 



• A empresa economizou cerca de US$ 3.000 porque eu incluí as licenças de backup 
e restauração necessárias para os 25 computadores da firma, de modo que não foi necessário 
comprar produtos de software adicionais. 

SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, CA  
 Outubro de 2011 – Até o momento 

 

Fornecer backup automático de computadores e acesso remoto ininterrupto desde qualquer lugar aos 
dados da prestigiosa firma de investimentos. 
 

• Servir como o dispositivo de armazenamento confiável instalado na firma. Sou fácil de usar 
e faço o backup automático de computadores, forneço acesso remoto aos dados para os 
funcionários, além de uma capacidade ampla de expansão. 

• Fornecer até nove terabytes de armazenamento com RAID de nível corporativo e acesso remoto 
fácil com o recurso Acesso Remoto via Web do sistema operacional Windows Storage Server 
2008 R2 Essentials da Microsoft. 

• Fornecer aos funcionários da RIM Saratoga o acesso seguro aos dados em qualquer momento 
e desde qualquer lugar usando qualquer computador, smartphone ou tablet com uma conexão 
de Internet. 

• Funcionar como uma nuvem empresarial privada no escritório, mas sem os riscos associados ao 
armazenamento de dados confidenciais dos clientes em um equipamento alheio. 

 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Reino Unido  
Janeiro de 2012 – Até o momento 

 

Fornecer maior eficiência e capacidade de resposta à organização centralizando o armazenamento de 
dados, com acesso de dados em alta velocidade para os funcionários, clientes e fornecedores da 
Europa, Oriente Médio e África.  

 

• Oferecer acesso rápido, eficiente e seguro a arquivos dos projetos – por funcionários dentro do 
escritórios, designers de contratos trabalhando a distância, equipes de instalação em viagem 
e parceiros de negócio nos mais diversos locais.  

• Acionado por um processador dual core Intel Atom, que permite o armazenamento e recuperação 
de arquivos a alta velocidade simultaneamente em toda a rede Horizon.  

• Fazer transferência de dados a velocidade até 50 vezes mais rápida do que o servidor de 
armazenamento usado anteriormente. 

• A interface administrativa fornece acesso seletivo fácil aos designers, fornecedores 
e clientes externos. 

 

Prêmios e Reconhecimento 
  

Microsoft Estados Unidos, 2012 
Parceiro de OEM em Inovação do Ano 
 
BYTE Producto Recomendado  Espanha, 2012 
Prêmio de Produto Recomendado ao WD Sentinel  
 

 

 
3D Professor Reino Unido, 2012 
Editor's Choice Award 
 
StorageReview.com Estados Unidos, 2012 
Editor's Choice Award 

 
 

Saiba mais sobre mim: 
• Página web do WD Sentinel 
• Estudos de caso do WD Sentinel 
• Opiniões de clientes do WD Sentinel 
• Página da WD Spiceworks 
• Facebook 

Hobbies e interesses: 
• Backup de dados 
• Verificação de RAID 
• Compartilhamento de dados 
• Colaboração 
• Restauração de dados perdidos 

 4278-705025-C00 

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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