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„Czy wiesz, że...” — WD Sentinel™ DX4000  
Dziesięć ważnych faktów o urządzeniu WD Sentinel dla potencjalnych klientów 

 
1. Czy wiesz, że serwer WD Sentinel obsługuje teraz protokół Apple Filing Protocol (AFP), który zapewnia pełne 

wsparcie komputerów klienckich z systemem operacyjnym Mac OS i umożliwia szybsze przesyłanie danych przez 
łącze Ethernet, zarządzanie serwerem WD Sentinel za pomocą panelu administracyjnego i tworzenie kopii 
zapasowych w programie Time Machine firmy Apple? Teraz już wiesz! 
 

2. Czy wiesz, że serwer WD Sentinel obsługuje teraz technologię iSCSI Target, a specjalny dodatek do panelu 
administracyjnego umożliwia łatwe konfigurowanie, zarządzanie i wdrażanie magazynu danych iSCSI? 
Administratorzy i zaawansowani użytkownicy mogą teraz używać serwera WD Sentinel jako dysku NAS ze 
standardowym systemem plików, a także jako urządzenia IP-SAN opartego na rozwiązaniu iSCSI Target firmy 
StarWind®. Teraz już wiesz! 

 
3. Czy wiesz, że... serwer WD Sentinel zawiera oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych do 25 komputerów 

klienckich w sieci firmowej? W odróżnieniu od innych produktów tej kategorii nie wymaga zakupu dodatkowych licencji 
dla każdego komputera. Teraz już wiesz! 

 
4. Czy wiesz, że... szybki interfejs sieciowy Gigabit Ethernet serwera WD Sentinel umożliwia odczytywanie i zapisywanie 

danych z szybkością do 85 MB/s, trzy razy szybciej niż typowy dysk NAS? Teraz już wiesz! 
 

5. Czy wiesz, że... firma Western Digital® zapewnia standardową gwarancję i pomoc techniczną wszystkim nabywcom 
serwera WD Sentinel, a usługi WD Guardian™ Services oferują dodatkowe opcje pomocy technicznej i możliwość 
rozszerzenia gwarancji dla małych firm? Teraz już wiesz! 
 

6. Czy wiesz, że... bezpieczny dostęp zdalny umożliwia pracownikom zewnętrznym, klientom i dostawcom korzystanie 
z dysku za pomocą dowolnego komputera podłączonego do Internetu? Teraz już wiesz! 
 

7. Czy wiesz, że... konfiguracja serwera WD Sentinel jest bardzo łatwa, a na ekranach pulpitu administracyjnego są 
wyświetlane instrukcje prowadzące krok po kroku przez proces instalacji, dodawania użytkowników, nadawania 
uprawnień dostępu, tworzenia udziałów oraz konfigurowania harmonogramu kopii zapasowych? Teraz już wiesz! 

 
8. Czy wiesz, że... serwer WD Sentinel zawiera macierz RAID dla ochrony danych w sieci małej firmy i jest wyposażony 

w dyski twarde WD RE klasy enterprise? Teraz już wiesz! 
 

9. Czy wiesz, że... dla ochrony danych i ograniczenia ryzyka awarii serwer WD jest wyposażony w dwa złącza zasilania? 
Teraz już wiesz! 

 
10. Czy wiesz, że... użytkownicy mogą samodzielnie wymieniać dyski twarde w serwerze WD Sentinel, a funkcja Hot 

Swap umożliwia wykonanie tej czynności bez wyłączania serwera? Serwer WD Sentinel automatycznie wykonuje 
migrację do odpowiedniego poziomu RAID i na bieżąco rozszerza dostępną pojemność bez jakiegokolwiek przestoju, 
a zapisane na nim dane są cały czas dostępne. Teraz już wiesz! 

 

 


