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 STORAGE SWITZERLAND 
 

SMB NAS-KRAV:  
LAGRA, SKYDDA OCH SAMARBETA 

 

 

Ett litet företag har vanligen färre än 25 anställda. Ur ett  

IT-perspektiv använder många av de anställda bärbara 

datorer och räknar med datorbaserade applikationer för att 

få stora delar av arbetet utfört, i de flesta fall handlar det 

om en kontorssvit. Det som traditionellt sett varit en 

kärnapplikation i företaget, såsom ett bokföringspaket, 

ligger numera online. Det innebär att för de flesta SMF 

(små och mellanstora företag) att de köper en filserver 

i form av ett nätverkslagringssystem (NAS). 

 

I småföretag måste NAS klara av att göra mer än att bara 

serva filer. Den måste vara mer av en lagringsserver för 

det mindre kontoret. Den måste lagra, skydda och 

underlätta samarbete. Men utmaningen ligger i att 

tillverkare har översvämmat marknaden med NAS-enheter 

som varierar i form och funktion, med stor varians vad 

gäller möjlighet att uppgradera, skydd och andra 

funktioner. Nedan listas ett antal nyckelkrav som SMF bör 

kräva av ett NAS-system.  

 

Ett lagringssystem som detta kan betala sig själv, inte bara 

genom att användarna blir mer produktiva och genom att 

skydda data, utan även i reda pengar. Dessa system kan 

ersätta flera Windows® filservrar och eliminera behovet av 

klientlicenser som operativsystemleverantörerna tar betalt för.

Tjugofem licenser kan kosta uppåt 25 000 kr. Och då ingår 

inte priset för själva servern, lagringskapaciteten som krävs 

för att utföra arbetet eller möjligheten att skydda och 

möjliggöra samarbeten.  

 

 

Kravet – lätt att använda 

 

SMF har inte lyxen att ha tillgång till en egen IT-personal 

som större företag har. Istället anlitar man vanligen 

oberoende konsulter när man behöver hjälp med  

IT-utmaningar. Det innebär i praktiken ofta att SMF får 

klara sig ”på egen hand” när det gäller produktsupport. 

Så en NAS för SMF måste vara enkel att ansluta, 

konfigurera och arbeta med, dag efter dag. 

 

NAS-enheter som Western Digital®s WD Sentinel™ DX4000 

är exempel på idealiska lösningar som är utformade för att 

anslutas till befintliga nätverk, startas och direkt bli 

åtkomliga för personalen. Allt som återstår är att skapa 

användare, sedan är systemet klart för användning. 

George Crump, Senior Analyst 
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Krav #1: Lagra 

 

Ett uppenbart grundläggande funktion hos en NAS är att 

kunna lagra data så att alla intressenter enkelt kan komma 

åt uppgifter och samarbeta. I mindre företagsmiljöer skapar 

användare oftast data som lagras på hårddiskarna i deras 

bärbara eller stationära datorer. Det fungerar för vissa, men 

det kan skapa datasilos uppdelade på flera enheter 

i nätverket. Än mer problematiskt blir det eftersom det ofta 

uppstår förvirring kring var den senaste och mest korrekta 

versionen finns när data ska delas. Därför blir NAS den 

idealiska platsen för lagring av all viktig affärsdata. 

Behovet av NAS som en centraliserad lagring ökar då solid 

state drives (flashdiskar), som ofta erbjuder betydligt mindre 

lagringsutrymme, blir allt vanligare i bärbara datorer. 

Dessa diskar ger utmärkt prestanda, men de har begränsat 

lagringsutrymme. 

 

Lagringen i NAS måste vara flexibel för att kunna växa 

ikapp med företagets behov och uppgraderingen ska vara 

enkel att utföra. Det idealiska systemet bör börja med minst 

två hårddiskar (speglade för skydd) och sedan expandera 

då kapacitetskraven växer. Som en dell i denna expansion 

väljer många användare att byta från speglat skydd till 

RAID 5 för att öka den tillgängliga kapaciteten. Detta kan 

i vissa NAS-system vara en komplex omvandling med total 

omformatering och sedan återföring av informationen. 

En NAS för SMF ska kunna hantera denna konvertering 

automatiskt utan att behöva återföra informationen igen. 

Tillväxt ska inte behöva kosta flera dagars nertid.  

 

Krav #2: Skydda 

 

Skydd är en process i flera nivåer som ofta innebär 

förvirring för SMF. Det finns bärbara datorer att skydda, 

det finns data på NAS att skydda och dessutom måste NAS 

vara så tillgänglig det bara går, med hjälp av skydd mot 

strömavbrott och diskfel.  

 

Ett vanligt andra användningsområde för NAS-enheten är 

att agera säkerhetskopieringsenhet för data som lagras på 

lokala bärbara eller stationära datorer. Det idealiska är att 

NAS-lösningen kommer med programvara som 

säkerhetskopierar och skyddar åtminstone de 

grundläggande ”Mina dokument”-katalogerna för dessa 

användare. Mer avancerade lösningar som 

Western Digitals Sentinel DX4000, har kapacitet för 

inkrementellt dataskydd. Detta kan skydda hela den 

bärbara eller stationära datorn med minimal mängd 

lagringsutrymme genom att endast den ändrade eller 

nya informationen säkerhetskopieras. Detta möjliggör 

grundläggande och fullständig systemåterställning, 

I händelse av systemkrasch eller att den bärbara 

datorn stjäls.  

 

Ju mer vana användarna blir med NAS-lösningen, desto 

mer kommer de att använda den till att dela data med 

andra användare. Det innebär att den inte längre bara 

kommer att innehålla säkerhetskopior utan även unika data. 

Filer kommer att skapas, ändras och färdigställas utan att 

någonsin lämna NAS.  

 

Lagring av unika data innebär att NAS för SMF måste ha 

liknande tillgänglighetsfunktioner som dess storebröder för 

stora företag, eftersom den kanske kommer att lagra den 

enda kopian av en fil. ”Tillgänglighet” innebär att NAS, 

i händelse av fysiskt hårdvarufel, klarar av att tillhandahålla 

filtjänster medan den felande komponenten byts ut. 

Det innebär även att en enskild felande komponent inte 

innebär väntan på att enheten ska repareras och all 

information återställas. Som sagt kan små och medelstora 

företag, precis som stora diton, i dagens läge inte avvakta 

i flera timmar eller dagar på att få tillgång till sin information 

medan en fullständig återställning utförs. 

 

Det första steget till tillgänglighet stavas redundans. 

Ett grundläggande krav i NAS för SMF är att det finns ett 

dataskyddsschema, såsom speglade RAID-skyddade 

hårddiskar. När dessa skyddsåtgärder på plats kan de 

återstående diskarna fortsätta serva data om en disk går 

sönder. Flexibilitet är viktigt även här. Som vi nämnde tidigare 

ska NAS ha möjligheten att ställas om från en speglad 

konfiguration till RAID 5 allteftersom kapacitetsbehoven växer.

 

Många NAS för små och medelstora företag erbjuder någon 

form av diskskydd, som RAID, men oftast inte mer än så. 

När användarna blir alltmer vana och bekväma att använda 

NAS-lösningen kommer fler och fler unika exemplar av data 

att lagras där, inte bara säkerhetskopior. I dessa fall krävs 

fler former av skydd än bara skydd mot diskfel. Det finns 

även andra komponenter som åtminstone ska ha möjlighet 

till redundant dataskydd. 
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Ethernet-kort, exempelvis, kan gå sönder, så det bör vara ett 

krav att ha flera portar. Man bör också välja ett NAS-system 

med stöd för redundant strömförsörjning. Visst, det är inte 

vanligt att dessa komponenter går sönder, men de inträffar 

trots allt och genom att ha extra strömförsörjning fortsätter 

filtjänsterna att levereras till användare som de förväntar sig.

 

Till sist vill vi nämna en extra tillgänglighetsfunktion som 

ofta glöms bort, Avbrottsfri strömförsörjning (UPS), 

tillsammans med NAS. Externa strömavbrott är troligen den 

vanligaste ”katastrofen” i SMF. Ett plötsligt strömavbrott 

i NAS kan orsaka dataförlust, felaktiga data eller till och 

med systemfel i NAS. I extrema fall kan resultatet bli att 

NAS-enhetens operativsystem måste laddas om.  

 

En UPS är en kostnadseffektiv lösning som de flesta  

NAS-system för SMF inte utnyttjar. I händelse av 

strömförlust signalerar UPS:en vanligen de anslutna 

värdarna, vanligtvis via USB-kabel, att strömförsörjningen 

är bruten och att servern ska utföra en ”säker avstängning” 

så att ingen data går förlorade eller blir felaktiga. Med tanke 

på att de flesta SMF drivs via bärbara datorer och att dessa 

företags nätverksutrustning drar relativt lite ström, 

räcker det oftast med en relativt liten UPS för att ge hela 

nätverket ström medan dokumenten sparas.  

 

Det sista steget i tillgänglighet och skydd är att skydda 

informationen på NAS för SMF mot det osannolika att 

arbetsplatsen blir otillgänglig rent fysiskt på grund av 

eldsvåda, översvämning eller en annan katastrof. SMF NAS 

bör ha möjlighet att kunna replikeras till en annan enhet eller 

till en Internetbaserad lagringsenhet. Om företaget har fler 

än en fysisk plats kan det vara en kostnadseffektiv lösning 

att replikera ändrad information mellan NAS-enheter. 

Om företaget bara finns på en plats är det dock viktigt att 

NAS-systemet för det lilla eller mellanstora företaget kan 

replikera data till en lagringsplats på annan plats, till exempel 

en offentlig molntjänst.  

 

Krav #3: Samarbete 

 

NAS-systemet självt möjliggör samarbeten genom att ge 

tillgång till en central plats för lagring av affärsdata och 

andra användarfiler. Det är just detta användningsområde 

som gör de ovan listade kraven för lagring och skydd så 

viktiga. NAS för SMF saknar ofta fjärråtkomst till de filer 

som är lagrade på enheten- Det är en av nyckelanledningarna 

till att användarna känner ett behov av att bevara alla data 

lokalt och inte på en fjärrfilserver. Genom att ge tillgång till 

fjärråtkomst uppmuntras användarna ytterligare att använda 

enheten och därmed minskar kostnaderna för att köpa 

användarsystem med stora hårddiskar.  

 

Om SMF vill få ut mer av varje investerad krona än att bara 

använda NAS till säkerhetskopiering, bör fjärråtkomst vara 

ett grundläggande krav. NAS-lösningar för SMF såsom 

Western Digitals WD Sentinel DX4000 har möjlighet att ge 

användare, distansarbetare och betrodda partners 

fjärråtkomst till filer utan komplicerade och kostsamma 

program för virtuella privata nätverk (VPN). Denna kapacitet 

ökar markant användarproduktiviteten genom att det blir 

lättare att samarbeta, vilket i slutändan ökar avkastningen 

för NAS-investeringen för det lilla eller mellanstora företaget.

 

Sammanfattning 

 

SMF har mängder av valmöjligheter när det gäller  

NAS-lösningar. Visst kan många av lösningarna se bra ut 

på pappret eller vara billiga, men de saknar funktionalitet 

eller integritet när de väl används. Genom att fokusera på 

nyckelkraven på ett flexibelt sätt genom att lagra, säkert 

skydda och möjliggöra samarbeten, kan det lilla eller 

mellanstora företaget utesluta många av de tillgängliga 

enheterna. På så sätt kan företaget göra ett klokare val från 

en mindre och bättre kvalificerad skara kandidater. 
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