
Säljguide
WD Sentinel™ DX4000-
lagringsservern för mindre kontor
och WD Guardian™-tjänster

Vad kunderna säger Vad recensenterna säger

Vad kanalpartners säger:

”WD Sentinel har varit PERFEKT för lagring av obearbetade 
videoklipp och lagring av alla säkerhetskopior för klienter.  
Jag älskar den. Den är domänansluten och säkerhetskopierar 
våra arbetsstationer, och jag kommer att använda den för att 
säkerhetskopiera en ny Windows MultiPoint Server. Jag använder 
den också som sekundär lagringspunkt för arkiverad video.” 
– Dana Epp, CEO, Scorpion Software

Vad slutanvändarna säger:

”Vi har inte många datorfel, men i en liten verksamhet utan  
it-personal på heltid är ett datorfel en katastrof. Med WD Sentinel 
kan vi återställa en dator på två timmar i stället för två dagar.”  
– Dave Nickason, Legal Administrator, Dibble & Miller

”WD Sentinel Dashboard är verkligen enkel att använda och det var 
hur lätt som helst att ansluta våra datorer till servern. Den har blivit 
vår allt-i-allo för den är vår filserver, säkerhetskopieringslösning och 
fjärråtkomstlösning.”  
–  David Lii, Assistant Portfolio Manager, Saratoga Research Investment 

Management

”Den erbjuder dessutom möjligheten att ansluta till en 
lagringsleverantör med ”offentligt moln” och när det gäller 
programvaran erbjuder WD program som gör att du kan nå filer 
och dela filer via fjärråtkomst med externt anställda, oberoende 
uppdragstagare och satellitkontor på andra ställen i världen.”  
– Hot Hardware (2011-11)

”I hela WD Sentinel servern är varje område utformat så att det 
ska vara mycket lättanvänd. Detta är uppenbart överallt, från 
den praktiska LED-skärmen på enhetens framsida och genom 
proceduren att lägga till eller byta ut diskar. – Lägg till eller byt ut 
diskar så gör WD Sentinel resten, från återhämtning till att växla 
RAID-lägen. Totalt sett har WD Sentinel DX4000 en massa bra 
funktioner – huvudsakligen centrerade runt dataintegritet och 
körtid – med stor betoning på prestanda.”  
– StorageReview.com (2011-12)

”WD Sentinel DX4000 fungerar dessutom som ”molnförvaring 
på platsen” för en liten eller medelstor verksamhet och erbjuder 
användare förmågan att ansluta till en lagringsleverantör med 
offentligt moln, vilket skyddar verksamheter från katastrofer.”  
– ChannelPro-SMB (2011-11)

Varför WD Sentinel?
•	Den är från Western Digital, världsledaren inom lagringslösningar.
•	Den är förkonfigurerad, klar att använda och inkluderar all maskinvara, programvara och alla 

tjänster som du behöver. 
•	Den har en Intel® Atom™ D525 1,8 GHz-processor med dubbla kärnor och används med Windows® 

Storage Server 2008 R2 Essentials-programvaran – 80 % av alla små verksamheter använder 
Windows.

•	Den är konstruerad med diskar av serverklass och utför serverbaserad säkerhetskopiering med 
integrerad deduplicering på blocknivå.

•	Active Directory-anslutning stöds till 100 %.
•	Den har ett konkurrenskraftigt pris.

Produktnamn Modellnummer Prissättning  

WD Sentinel DX 4000 – 4 TB (2 x 2 TB)
WD Sentinel DX 4000 – 8 TB (4 x 2 TB)
WD Guardian Express – 1-årsplan – maskinvarusupport och express reservdelsbyte
WD Guardian Express – 3-årsplan – maskinvarusupport och express reservdelsbyte
WD Guardian Pro – 1-årsplan – prioriterad teknisk support och express reservdelsbyte
WD Guardian Pro – 3-årsplan – prioriterad teknisk support och express reservdelsbyte
WD Guardian Extended Care – utökar garantin med ytterligare två år

WDBLGT0040KBK-NESN
WDBLGT0080KBK-NESN
WDBBBT0000NNC-NASN
WDBMBC0000NNC-NASN
WDBLKF0000NNC-NASN
WDBCYW0000NNC-NASN
WDBVMS0000NNC-NASN

$949,99
$1.499,99
$59,00
$142,00
$149,00
$395,00 
$499,00

Western Digital, WD, WD-logotypen och Put Your Life On It är registrerade varumärken i USA och andra länder; WD Sentinel är ett varumärke som tillhör Western Digital Technologies, Inc. Övriga varumärken 
kan nämnas häri som tillhör andra företag. Visade bilder kan skilja sig från faktiska produkter. Inte alla produkter är tillgängliga i alla regioner i världen. Den begränsade garantins omfattning beror på vilket land 
produkten köpts i. Besök gärna vår hemsida på http://support.wdc.com/warranty för detaljerade villkor kring vår begränsade garanti och för en förteckning över specifika länder i dessa regioner. Alla priser är 
baserade på prislistorna från december 2011 och kan ändras.
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För lagringskapacitet gäller att en terabyte (TB) = en biljon byte. Total åtkomlig kapacitet varierar med operativ miljö.
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