
                                                     
 
 
 
WD Sentinel™ DX4000 
เซิรฟเวอรจัดเก็บขอมูลสําหรับสํานักงานขนาดเล็ก               

3355 Michelson Drive, Irvine, CA 92612 
smbstorage@wdc.com  

สรุป: 
 

ฉันเปนเซิรฟเวอรจดัเก็บขอมูลสําหรับสํานักงานขนาดเล็กท่ีติดตั้งไดงายและฉันมีพื้นที่จัดเก็บขอมูลสวนกลางอยาง 
ปลอดภัย ระบบปกปองขอมูลประสิทธิภาพสูง และระบบการเขาถึงไฟลจากระยะไกลสําหรับพนกังานและผูจําหนายที ่
เชื่อถือไดทั้งในและนอกสํานักงาน ฮารดไดรฟที่อยูในตวัฉันประสิทธิภาพสูงทนทานใชไดตอเนื่องยาวนาน คุณภาพสูง  
ฉันใชหนวยประมวลผลแบบดูอัลคอร Intel® Atom™ และ Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials ซึ่งเปน 
ระบบปฏิบัติการใหมลาสุดจาก Microsoft® ฉันเปนเซิรฟเวอรจดัเก็บขอมูลที่เชื่อถือได ปลอดภยั และจัดการไดงายซึ่ง 
ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษใหเหมาะสมกับการใชงานในส่ิงแวดลอมแบบสํานักงานขนาดเล็ก 
 

คุณสมบัติหลักและความเช่ียวชาญ: 
 

• เทคโนโลยี RAID เพื่อประสิทธิภาพและการปกปอง 
ขอมูลอยางสมบูรณแบบ 

• มีลิขสิทธิ์การสํารองและกูคืนขอมูลสําหรับ 
คอมพิวเตอรไคลเอนต 25 เครื่อง 

• ติดตั้งงายดายในรูปแบบปลั๊กแอนดเพลย ฉันทํางาน 
รวมกับเครือขายภายในสํานักงานของคุณไดอยางมือ 
อาชีพ  

• มาพรอมกับฮารดไดรฟท่ีมคีุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อความทนทานใชงานตอเนื่องยาวนาน  
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

• พอรทกิกะบิทอีเธอรเน็ตแบบคูและพอรท USB 3.0  
แบบคู 

 

• สนับสนุนนโยบายการรักษาขอมูลแบบบิวตอิน 
• การเขาถึงจากระยะไกลอยางปลอดภัยผานทาง 
เว็บเบราเซอร พรอมดวยโดเมนยอยเว็บ 

• จัดการการติดตั้ง การดูแล และการใชงาน 
ความสามารถการจัดเก็บขอมูล iSCSI ไดอยาง 
งายดาย 

• สนับสนุน Mac OS® เต็มรูปแบบ 
• ดูแลระบบอยางงายดาย 
• ปกปองดวยบริการ WD Guardian™ 
• มีมีเดียเซิรฟเวอร DLNA® แบบบิวตอิน 
• ผูใชสามารถซอมบํารุงฮารดไดรฟเองได 

ประสบการณระดับมืออาชีพ 
 
NAPA COUNTY OFFICE OF EDUCATION, Napa, CA ตุลาคม 2011 – ปจจุบัน 
 
ทําหนาท่ีสนับสนุนการสํารองขอมูลอีเมลทั้งหมดในเขตการศึกษา Napa County Office of Education ชวยลด 
คาใชจายในการจัดเก็บ และเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุน PC ดวยระบบการเขาถึงทางเว็บจากระยะไกล 

• สํารองขอมูลลับและการตั้งคาตางๆ ทั้งหมดของเครื่อง PC ของผูบริการระดับสูง 25 เครื่อง  
• ทําหนาท่ีสํารองขอมูลอีเมลสําหรับพนักงาน 225 คนในเขต 
• ประสิทธิภาพการทํางานกับ PC และเซิรฟเวอรโดยไมติดขัดของฉันชวยใหนักเทคนิค IT สามารถเขาถึงเครื่อง  

PC ในเครือขายไดจากระยะไกลโดยตรงอยางปลอดภัย และชวยใหใหนักเทคนิคสามารถประเมินสาเหตุหลัก 
ของปญหาไดกอนการไปยังสถานท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนเพื่อสามารถจัดเตรียมซอฟตแวรหรืออุปกรณไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ความสามารถดังกลาวชวยใหสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ชวยให 
เจาหนาท่ี IT สามารถแกไขปญหาไดจากระยะไกลและประหยัดเวลาที่ตองใชในการเดินทางไดหลายชั่วโมง 
ตอสัปดาห  

• หนวยประมวลผล Intel Atom และเทคโนโลยีการทําซ้ําขอมูลระดับบล็อกสามารถสรางการสํารองขอมูลและ 
การสรางอิมเมจข้ึนใหมของ PC อยางรวดเร็วเปนพิเศษจึงชวยเพิ่มความเร็วในการสํารองขอมูลและตัดจํานวน  
NCOE จัดเกบ็ขอมูลท่ีจําเปนตองซื้อ 

 

DIBBLE & MILLER, Rochester, NY ตุลาคม 2011 – ปจจุบัน 
 
สํารองขอมูล PC และลดเวลาในการเรียกคืนขอมูล PC ของบริษัทกฎหมายแหงนี้จากสองวันใหเหลือสองชั่วโมง 

• ปกปองเครื่อง PC 25 เครื่องในบริษัท เมื่อเครื่อง PC ที่มีขอมูล 500 กิกะไบตในโครงสรางโฟลเดอรที่ซับซอน 
เสียหาย ฉันสามารถเรียกคนืขอมูลท้ังหมดของ PC เครื่องดังกลาวไดอยางสมบูรณ ดวยความเร็วของหนวย 
ประมวลผล Intel Atom กระบวนการเรียกคืนขอมูลท้ังหมดจะเสร็จส้ินภายในเวลาไมถึงสองชั่วโมง ซึ่งเร็วกวา 
การใชวิธีการดั้งเดิมถึง 14 ชั่วโมง 

ประวัติยอ 



• ประหยัดคาใชจายของบริษัทไดเกือบ 3,000 ดอลลารเน่ืองจากฉันมีลิขสิทธิ์การสํารองและกูคืนขอมูลสําหรับ 
เครื่องคอมพิวเตอร 25 เครื่องภายในบริษัท ดังนั้นจึงไมจําเปนตองซื้อซอฟตแวรเพิ่มเติม 

 

SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, CA 
ตุลาคม 2011 – ปจจุบัน  

 

ชวยใหบริษัทลงทุนชั้นเลิศแหงนี้สามารถสํารองขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยอัตโนมัติและเขาถึงขอมูลไดจาก 
ระยะไกลไดโดยไมติดขัด 
 

ทําหนาท่ีเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายในสถานที่ซึ่งเชื่อถือไดของบริษัท ฉันสามารถใชงานไดงายและ 
สามารถสํารองขอมูลของคอมพิวเตอรไดโดยอัตโนมัติ และชวยใหพนักงานสามารถเขาถึงขอมูลไดจาก 
ระยะไกลและสามารถเพิ่มพืน้ท่ีการจัดเก็บไดมากมาย 

• 

มีพื้นท่ีการจัดเก็บขอมูลสูงสุดเกาเทราไบตพรอมดวยเทคโนโลยี RAID ระดับองคกรและการเขาถึงจาก 
ระยะไกลไดอยางงายดายโดยใชคุณสมบัติการเขาถึงจากระยะไกลผานทางเว็บของระบบปฏิบัติการ  

Windows Storage Server 2008 R2 Essentials จาก Microsoft 

• 

ชวยใหพนักงานของ Saratoga RIM สามารถเขาถึงขอมูลของตนไดจากระยะไกลอยางปลอดภัยจากท่ีใดและ 
เมื่อใดก็ไดโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร สมารทโฟน หรือแท็บเล็ตท่ีมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเครื่องใดก็ได 

• 

ที่หนาท่ีเปนขอมูลแบบกลุมสําหรับสํานักงานแตไมมีความเส่ียงจากการเก็บขอมูลลับของลูกคาในเครื่องของคนอื่น • 
 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, สหราชอาณาจักร  
มกราคม 2012 – ปจจุบัน 

 

เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดําเนินการโดยการจัดเก็บขอมูลขององคกรไวที่สวนกลางและมอบสิทธิ์การ 
เขาถึงขอมูลใหแกพนักงาน ลูกคา และผูใหบริการท่ัวภูมิภาค EMEA  

 

สรางความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ และความสามารถในการเขาถึงไฟลโครงการไดตลอดเวลา – ทั้งโดยพนักงาน 
ในสํานักงาน ดีไซนเนอรรับชวงสัญญาซ่ึงปฏิบัติงานจากระยะไกล 
เจาหนาท่ีผูตดิตั้งซึ่งตองเดินทางไปยังท่ีตางๆ และพันธมิตรทางธุรกจิซึ่งอยูในสถานท่ีตางๆ  

• 

ควบคุมโดยหนวยประมวลผลแบบดูอัลคอร Intel Atom ซึ่งสนับสนุนการจัดเก็บและการเรียกดูไฟลพรอมๆ กัน 
ในเครือขายของ Horizon ดวยความเร็วสูง  

• 

สรางความเร็วการโอนถายขอมูลท่ีเร็วกวาเซิรฟเวอรจัดเก็บขอมูลท่ีใชอยูกอนถึง 50 เทา • 
อินเทอรเฟซการจัดการที่ใชงานไดงายชวยใหสามารถมอบสิทธิ์การเขาถึงขอมูลแกดีไซนเนอร ผูจําหนาย และ 
ลูกคาภายนอกรายที่ตองการไดอยางงายดาย 

• 

 

รางวัลและเกียรติยศ 
  

สหรัฐอเมริกา 2012 Microsoft 
 พันธมิตร OEM นวัตกรรมยอดเยี่ยมแหงป 

 
BYTE Producto Recomendado  สเปน 2012 
รางวัล WD Sentinel Recommended Product Award  
 
3D Professor สหราชอาณาจักร 2012 
รางวัล Editor’s Choice Award 
 
StorageReview.com สหรัฐอเมริกา 2012 
รางวัล Editor’s Choice Award 

 
 

งานอดเิรกและสิ่งที่สนใจ: 
• การสํารองขอมูล 
• การตรวจสอบ RAID 
• การแบงปนขอมูล 
• ความรวมมือ 
• การกูคืนขอมูลท่ีสูญหาย 

 

 

 

รับทราบขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับฉัน: 
เว็บเพจของ WD Sentinel • 
กรณีศึกษาของ WD Sentinel • 
คําชื่นชมของลูกคาเกี่ยวกับ WD Sentinel • 
หนา WD Spiceworks • 

• Facebook 
 

4278-705025-U00

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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