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Streszczenie: 
 

Jestem łatwym w instalacji serwerem magazynującym dla małych firm. Zapewniam bezpieczny, 
centralny magazyn danych, kompleksową ochronę danych oraz dostęp zdalny dla pracowników 
przebywających poza biurem i zaufanych kontrahentów. Moje dyski twarde są zoptymalizowane pod 
względem niezawodności, jakości i wydajności. Jestem wyposażony w dwurdzeniowy procesor 
Intel® Atom™ i system Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials, najnowszy system operacyjny 
firmy Microsoft®. Jestem niezawodnym, bezpiecznym i łatwym w obsłudze serwerem magazynującym, 
przeznaczonym dla środowisk małych firm. 
 

Najważniejsze cechy i kompetencje: 
 

• Macierz RAID zapewniająca wydajność i pełną 
ochronę danych 

• Licencje na tworzenie kopii zapasowych 
i przywracanie 25 komputerów klienckich 

• Instalacja „plug and play”. Idealnie integruję 
się z biurową siecią  

• Fabrycznie skonfigurowane dyski twarde 
zoptymalizowane pod kątem 
niezawodności, jakości i wydajności 

• Dwa porty Gigabit Ethernet i dwa porty USB 3.0 
• Wbudowane zasady retencji danych 
 

• Bezpieczny dostęp zdalny w przeglądarce 
internetowej oraz bezpłatna poddomena 
w sieci WWW 

• Łatwe zarządzanie konfiguracją, 
administrowanie i wdrażanie magazynu iSCSI 

• Pełne wsparcie systemu Mac OS® 
• Łatwe administrowanie systemem 
• Ochrona inwestycji dzięki usługom 

WD Guardian™ 
• Wbudowany serwer multimediów DLNA® 
• Możliwość wymiany dysków przez 

użytkowników 
Doświadczenie zawodowe 
 

WYDZIAŁ OŚWIATY W NAPA COUNTY, Kalifornia Październik 2011 — obecnie 
 

Tworzę i przechowuję kopie zapasowe poczty elektronicznej całego Wydziału oświaty w Napa County 
i zmniejszam koszty magazynowania danych, a dzięki funkcji zdalnego dostępu przez sieć WWW 
umożliwiam szybsze reagowanie na usterki komputerów 

• Tworzę kopie zapasowe poufnych informacji i ustawień 25 komputerów PC kadry kierowniczej.  
• Zapewniam kopię zapasową poczty elektronicznej 225 pracowników wydziału. 
• Dzięki bezproblemowej integracji z komputerami osobistymi i serwerami personel IT ma 

bezpieczny, bezpośredni lub zdalny dostęp do komputerów PC w sieci. Dzięki temu technicy 
mogą diagnozować problemy zdalnie i z góry wiedzą, jakie oprogramowanie i narzędzia będą 
potrzebne do dokonania naprawy. Przyspiesza to usuwanie awarii i umożliwia personelowi IT 
rozwiązywanie problemów poza godzinami pracy. Oszczędzają w ten sposób wiele godzin, które 
przedtem spędzali w drodze.  

• Mój procesor Intel Atom i technologia deduplikacji na poziomie bloków zapewniają wyjątkowo 
szybkie tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie obrazów dysku na komputerach PC. 
Procedury te przebiegają sprawniej, a ilość miejsca potrzebna na przechowywanie kopii 
zapasowych została znacznie ograniczona. 

 

DIBBLE & MILLER, Rochester, NY Październik 2011 — obecnie 
 

Tworzę kopie zapasowe komputerów PC. Dzięki mnie czas potrzebny na przywrócenie danych na 
komputerze spadł z dwóch dni do zaledwie dwóch godzin. 

• Chronię 25 komputerów PC w firmie. Kiedy uległ awarii biurowy komputer zawierający 500 
gigabajtów danych w skomplikowanej strukturze folderów, pomyślnie przywróciłem wszystkie 
utracone dane. Dzięki szybkiemu procesorowi Intel Atom cała procedura przywracania trwała 
poniżej dwóch godzin — o 14 godzin mniej niż wymagałyby wcześniej stosowane metody. 



• Zaoszczędziłem mojemu pracodawcy niemal 3000 dolarów, ponieważ dostarczam licencje na 
oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych na 25 komputerach. 
Dzięki temu firma nie musiała kupować dodatkowego oprogramowania. 

SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, Kalifornia  
 Październik 2011 — obecnie 

 

W tej prestiżowej firmie zajmuję się automatycznym tworzeniem kopii zapasowych i zapewniam 
nieprzerwany zdalny dostęp do danych z dowolnego komputera na świecie. 
 

• Służę jako niezawodny lokalny magazyn danych. Jestem łatwy w obsłudze, automatycznie tworzę 
kopie zapasowe komputerów i zapewniam pracownikom zdalny dostęp do danych, a moją 
pojemność można w każdej chwili rozszerzyć. 

• Oferuję macierz RAID klasy enterprise o pojemności do dziewięciu terabajtów i zapewniam 
łatwy dostęp zdalny, wykorzystujący funkcję Remote Web Access systemu operacyjnego 
Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials. 

• Pracownicy Saratoga RIM mogą w każdej chwili bezpiecznie korzystać z danych, z dowolnego 
miejsca na świecie i z dowolnego komputera lub tabletu podłączonego do Internetu. 

• Działam jako prywatna chmura internetowa zainstalowana w biurze firmy — bez ryzyka 
związanego z powierzaniem poufnych danych klientów stronom trzecim. 

 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Wielka Brytania  
Styczeń 2012 — obecnie 

 

Dzięki scentralizowaniu przechowywania danych i szybkiej komunikacji z pracownikami, klientami 
i dostawcami w krajach regionu EMEA usprawniam pracę w mojej organizacji i umożliwiam jej 
szybsze reagowanie.  

 

• Umożliwiam szybki, bezproblemowy i bezpieczny dostęp do plików projektowych. Korzysta z nich 
personel biura, telepracownicy kontraktowi, zespoły instalatorów w siedzibach klientów oraz 
partnerzy biznesowi rozsiani po kraju.  

• Mój dwurdzeniowy procesor Intel Atom gwarantuje doskonałą wydajność zapisywania i pobierania 
plików w całej sieci firmy Horizon.  

• Zapewniam pięćdziesięciokrotnie szybszy transfer danych w porównaniu z wcześniej używanym 
serwerem magazynującym. 

• Mój interfejs administracyjny pozwala na wybiórcze udzielanie dostępu do danych projektantom 
zewnętrznym, dostawcom i klientom. 

 

Nagrody i wyróżnienia 
  

Microsoft Stany Zjednoczone, 2012 
 Innowacyjny partner OEM roku 

 
BYTE Producto Recomendado  Hiszpania, 2012 
Polecany produkt: WD Sentinel  
 
3D Professor Wielka Brytania, 2012 
Wybór redakcji 
 
StorageReview.com Stany Zjednoczone, 2012 
Wybór redakcji 

 

Hobby i zainteresowania: 
• Tworzenie kopii zapasowych 
• Weryfikacja RAID 
• Udostępnianie danych 
• Współpraca 
• Przywracanie utraconych danych 

 

 

 

Więcej informacji o mnie: 
• Strona internetowa serwera 

WD Sentinel 
• WD Sentinel: analizy przypadków 
• WD Sentinel: opinie użytkowników 
• Strona internetowa WD Spiceworks 
• Facebook 
 4278-705025-L00

http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tab1
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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