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Sumário: 
 

Sou um servidor de armazenamento para pequenos escritórios fácil de instalar e disponibilizo um 
armazenamento centralizado seguro, uma protecção de dados completa e o acesso remoto a ficheiros 
para empregados e fornecedores de confiança, dentro ou fora do escritório. As minhas unidades de 
disco rígido são optimizadas tendo em vista a fiabilidade, a qualidade e o desempenho, e as minhas 
características incluem um processador de dois núcleos Intel® Atom™ e o Windows® Storage Server 2008 
R2 Essentials, o sistema operativo mais recente da Microsoft®. Sou um servidor de armazenamento 
fiável, seguro e fácil de gerir, especialmente concebido para ambientes de pequenos escritórios. 
 

Características chave e áreas de especialização: 
 

• RAID activado para desempenho e protecção 
de dados completa 

• 25 licenças para cópia de segurança 
e restauro de computadores cliente 

• Instalação plug-and-play. Integro-me na sua 
rede empresarial como um profissional  

• Pré-configurado com unidades de disco 
rígido optimizadas para fiabilidade, 
qualidade e desempenho 

• Portas Gigabit Ethernet e USB 3.0 duplas 
• Suporte integrado para políticas de retenção 

de dados 
 

• Acesso remoto seguro através de um 
navegador Web, e um sub-domínio 
Web gratuito 

• Gestão fácil da configuração, administração 
e implementação das capacidades de 
armazenamento iSCSI 

• Suporte completo para Mac OS® 
• Administração de sistema fácil 
• Protegido por WD Guardian™ Services 
• Equipado com um servidor de multimédia 

DLNA® integrado 
• Unidades de disco rígido passíveis de 

assistência pelo utilizador 
Experiência profissional 
 

GABINETE DE EDUCAÇÃO DO CONDADO DE NAPA, Napa, CA  
Outubro de 2011 – Actualidade 

 

Suporte para cópias de segurança de todo o sistema de e-mail do distrito escolar do Gabinete de 
Educação do Condado de Napa; redução dos custos de armazenamento e aceleramento do suporte 
de PCs com acesso Web remoto. 

• Cópia de segurança de todos os dados confidenciais e definições personalizadas para 25 PCs 
críticos de executivos.  

• Suporte para cópias de segurança do sistema de e-mail de outros 225 empregados no distrito. 
• A minha integração total entre PC e servidor fornece aos técnicos de informática um acesso directo ou 

remoto seguro aos PCs da rede, permitindo-lhes determinar a causa principal dos problemas antes de 
fazer uma visita ao local, para poderem decidir qual o software ou equipamento necessário para a visita 
de assistência. Tal permite acelerar a resolução de problemas, possibilita ao pessoal informático 
resolver remotamente problemas detectados fora do horário normal de expediente e poupa muitas 
horas por semana de tempo perdido em deslocações.  

• O meu processador Intel Atom e a tecnologia de deduplicação ao nível do bloco geraram cópias de 
segurança e tempos de restauro de PCs incrivelmente rápidos, acelerando deste modo as tarefas 
de cópia de segurança e reduzindo as necessidades de compra de armazenamento NCOE. 

 

DIBBLE & MILLER, Rochester, NI Outubro de 2011 – Actualidade 
 

Cópias de segurança de PCs e redução drástica dos tempos de restauro dos PCs de dois dias para 
duas horas. 



• Protecção de 25 PCs da firma. Após a falha de um PC com 500 gigabytes de dados numa 
estrutura de pastas complexa, efectuei um restauro completo dos dados do PC. Graças 
à velocidade do processador Intel Atom, o processo de restauro integral foi concluído em menos 
de duas horas, menos 14 horas do que outros métodos de restauro utilizados anteriormente. 

• Fiz poupar quase 3.000 dólares à empresa porque incluo as licenças de cópia de segurança e restauro 
necessárias para os 25 computadores da firma, evitando a necessidade de comprar software adicional. 

SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, CA  
 Outubro de 2011 – Actualidade 

 

Fornecimento a esta prestigiada empresa de investimento de cópias de segurança automáticas de 
computadores e acesso remoto a dados sem interrupções, a partir de qualquer parte. 
 

• Servir como o dispositivo de armazenamento fiável nas instalações da empresa. Sou fácil de 
utilizar e faço cópias de segurança de computadores automaticamente, forneço aos empregados 
acesso remoto aos dados e ofereço bastante espaço para expansão. 

• Fornecimento de até nove terabytes de armazenamento RAID de classe empresarial e acesso 
remoto fácil através da funcionalidade de Acesso Web Remoto do sistema operativo Microsoft 
Windows Storage Server 2008 R2 Essentials. 

• Dar aos empregados da Saratoga RIM a capacidade de aceder com segurança aos seus dados 
em qualquer momento e a partir de qualquer lugar, através de qualquer computador, smartphone 
ou tablet com uma ligação à Internet. 

• Funcionar como uma nuvem empresarial privada no escritório, sem nenhum dos riscos associados 
ao armazenamento de dados confidenciais de clientes no equipamento de outra pessoa. 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Reino Unido  
Janeiro de 2012 – Actualidade 

 

Fornecer à organização uma maior eficácia e capacidade de resposta através da centralização do 
armazenamento de dados, disponibilizando um acesso de alta velocidade aos dados a empregados, 
clientes e fornecedores ao nível da EMEA.  

 

• Disponibilização de um acesso rápido, eficaz e seguro a ficheiros de projectos – por empregados 
no escritório, designers contratados a trabalhar remotamente, equipas de instalação na estrada 
e parceiros comerciais em diversos locais.  

• Equipado com um processador de dois núcleos Intel Atom, que suporta o armazenamento 
e obtenção de alta velocidade de ficheiros, em simultâneo, por toda a rede da Horizon.  

• Gerar velocidades de transferência de dados até 50 vezes mais rápidas do que o servidor de 
armazenamento utilizado anteriormente. 

• A interface administrativa fornece facilmente um acesso selectivo a designers externos, 
fornecedores e clientes. 

 

Prémios e reconhecimento 
  

Microsoft Estados Unidos, 2012 
 Parceiro do Ano em Inovação OEM 

 
BYTE Producto Recomendado  Espanha, 2012 
Prémio de Produto Recomendado WD Sentinel  
 
3D Professor Reino Unido, 2012 
Prémio Escolha do Editor 
 
StorageReview.com Estados Unidos, 2012 
Prémio Escolha do Editor 

 

Passatempos e interesses: 
• Fazer cópias de segurança de dados 
• Verificação RAID 
• Partilhar dados 
• Colaboração 
• Restaurar dados perdidos 

 

 

 

Outras informações: 
• Página web sobre WD Sentinel 
• Casos práticos sobre WD Sentinel 
• Testemunhos de clientes do 

WD Sentinel 
• Página WD Spiceworks 
• Facebook 
 4278-705025-C50

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://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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