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Sammanfattning: 
 

Jag är en lagringsserver för mindre kontor. Jag är enkel att installera och erbjuder säker, centraliserad 
lagring, fullständigt dataskydd och fjärråtkomst till filer för anställda och betrodda leverantörer oavsett om 
de finns på eller utanför kontoret. Mina hårddiskar är optimerade för tillförlitlighet, kvalitet och prestanda, 
och mina funktioner inkluderar en dubbelkärnig Intel® Atom™- processor och Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials, det senaste operativsystemet från Microsoft®. Jag är en lagringsserver som 
är tillförlitlig, säker och enkel att hantera, utformad speciellt för mindre kontorsmiljöer. 
 
Viktiga funktioner och expertisområden: 
 

• RAID-aktiverad för prestanda och fullständigt 
dataskydd 

• 25 klientlicenser ingår för säkerhetskopiering 
och återställning av dator 

• Plug-and-play-installation. Jag integreras i ditt 
kontorsnätverk som ett proffs  

• Förkonfigurerad med hårddiskar som 
är optimerade för tillförlitlighet, kvalitet 
och prestanda 

• Dubbla Gigabit Ethernet-portar och dubbla 
USB 3.0-portar 

• Stöd för lagringsprincip för inbyggd data 
 

• Säker fjärråtkomst via webbläsare, plus 
gratis underdomän på webben 

• Enkel hantering av installation, administration 
och distribution av iSCSI-lagringsfunktioner 

• Fullständigt stöd för Mac OS® 
• Enkel systemadministration 
• Skyddas av WD Guardian™-tjänster 
• Utrustad med inbyggd DLNA®-mediaserver 
• Hårddiskar som användare kan utföra 

service på 

Professionell erfarenhet 
 
NAPA COUNTY OFFICE OF EDUCATION, Napa, CA, USA 2011-10 –  
 
Tillhandahåller stöd för säkerhetskopiering av all e-post inom skoldistrikten för Napa County Office of 
Education, minskar lagringskostnader och påskyndar PC-support med fjärråtkomst via webben. 

• Säkerhetskopierar alla konfidentiella uppgifter och anpassade inställningar för 25 viktiga 
verkställande datorer.  

• Tillhandahåller stöd för säkerhetskopiering av e-post för ytterligare 225 anställda i distriktet. 
• Min sömlösa dator- och serverintegrering förser it-tekniker med säker, direkt åtkomst eller 

fjärråtkomst till datorer i nätverket, och ger på så sätt tekniker möjlighet att avgöra rotorsaken till 
problem före besök på platsen så att de vet vilken programvara eller utrustning de ska ha med sig 
till supportbesöket. Detta påskyndar problemlösning, ger it-personalen möjlighet att ta itu med 
problem efter arbetstid via fjärranslutning och sparar flera timmar per vecka i onödig restid.  

• Min Intel Atom-processor och dupliceringsteknik på blocknivå har resulterat i påfallande snabba 
säkerhetskopieringar av datorer och tider för omavbildning av datorer, och påskyndar därmed 
säkerhetskopieringar och skär ner på den mängd lagring som NCOE behöver köpa. 

 

DIBBLE & MILLER, Rochester, NY, USA 2011-10 –  
 
Säkerhetskopierar datorer och skär drastiskt ner på advokatfirmans tid för datoråterställning från två 
dagar till två timmar. 

• Skyddar 25 datorer inom firman. När en dator med 500 gigabyte data i en komplex mappstruktur 
slutade fungera klarade jag av en fullständig återställning med PC-data. Tack vare hastigheten 
I Intel Atom-processorn slutfördes hela återställningen på mindre än två timmar, sammanlagt 
14 timmar mindre än vad tidigare använda återställningsmetoder tog. 



• Sparade företaget nästan 3000 USD eftersom jag inkluderade de licenser för säkerhetskopiering 
och återställning som behövdes för de 25 datorerna på firman, eftersom de inte behövde köpa 
ytterligare programvara. 

 

SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, CA, USA  
 2011-10 – 
Förser anrik investeringsfirma med automatisk säkerhetskopiering av datorer och oavbruten 
fjärråtkomst till data. 
 

• Fungerar som firmans tillförlitliga lagringsenhet på plats. Jag är enkel att använda och 
säkerhetskopierar automatiskt datorer, ger anställda fjärråtkomst till data och erbjuder mycket 
expansionsutrymme. 

• Tillhandahåller upp till nio terabyte med RAID-lagring i företagsklass och enkel fjärråtkomst med 
Fjärrwebbåtkomst-funktionen i Microsoft Windows operativsystem Storage Server 2008 R2 Essentials. 

• Förser Saratoga RIM-anställda med möjligheten att ha säker åtkomst till sina data när som helst 
och var de än befinner sig, med valfri dator, smarttelefon eller pekdator med internetanslutning. 

• Agerar som privat affärsmoln på kontoret, men utan någon av de risker som förknippas med 
lagring av konfidentiella klientdata på någon annans maskin. 

 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Storbritannien  
2012-01 – 

Förser organisationen med ökad effektivitet och svarsgrad genom att centralisera datalagring 
samtidigt som jag tillhandahåller dataåtkomst med hög hastighet för anställda, kunder och 
leverantörer i hela EMEA.  

 

• Erbjuder snabb, effektiv och säker åtkomst till projektfiler – av anställda på kontoret, 
frilansdesigners som arbetar på distans, markpersonal som utför installationer ute på fältet 
och affärspartners på en rad olika platser.  

• Drivs med en dubbelkärnig Intel  Atom-processor som har stöd för fillagring och -hämtning 
med hög hastighet samtidigt över Horizons nätverk.  

• Producerar dataöverföringshastigheter som är upp till 50 gånger snabbare än den 
lagringsserver som användes tidigare. 

• Har administrationsgränssnitt som enkelt ger selektiv åtkomst till externa designers, 
leverantörer och kunder. 

 
Priser och erkännanden 
  

Microsoft USA, 2012 
 Årets OEM-innovationspartner 

 
BYTE Produktrekomendation  Spanien, 2012 
WD Sentinel – pris för rekommenderad produkt  
  

 

3D Professor Storbritannien, 2012 
Editor's Choice Award 
 
StorageReview.com USA, 2012 
Editor's Choice Award 

 
 

Hobbyer och intressen: Mer information: 
• Webbsidan om WD Sentinel 
• Fallstudier med WD Sentinel 
• Kundomdömen om WD Sentinel 
• Sidan WD Spiceworks 
• Facebook 
 

• Säkerhetskopiering av data 
• RAID-verifiering 
• Datadelning 
• Samarbete 
• Återställning av förlorad data 

 4278-705025-J00

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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