
Sağlam Sunucu-tabanlı 
Yedekleme ve Geri Yükleme

•	 Merkezi program yönetimli ve yedekleme saklama politikası 
destekli sunucu tabanlı yedekleme

•	 Dahili veri kopyası tekilleştirme
•	 Asgari düzeyde ya da hiç olmayan sunucu yönetimi
•	 Dosya/klasör düzeyinde ya da tam geri yükleme

Günler yerine saatler içinde tüm bilgisayarları ve dizüstüleri geri 
yükleyebilir.
Etkin tekilleştirme teknolojisi ve otomatik sunucu tabanlı 
yedeklemeler ile depolama maliyetlerinde yüzlerce dolarlık  
tasarruf sağlar. 
Tüm istemci bilgisayar yedeklemelerinin güncel olması için  
tümleşik uyarı ve takip.
Yedeklemeler için asgari olan ya da hiç olmayan yönetim maliyetleri. 

Özellik Yararları Değer Teklifi

Hepsi bir arada Çözüm •	 25 bilgisayara kadar merkezi, tesis içi sunucu tabanlı yedekleme 
(yedek yazılım lisansları dahil)

•	 İsteğe bağlı üyelik ile felakete karşı koruma olarak verilerin 
buluta yedeklenmesi (tümleşik)

•	 Tüm küçük ofis için merkezi, paylaşımlı depolama
•	 Paylaşılan veriye ve bağlı bilgisayarlara neredeyse her yerden erişim

Sektöre liderlik eden teknolojiler üzerine kurulmuştur
•	 WD® Kurumsal sınıf sabit sürücüler
•	 Intel® Atom™ D525 çift çekirdekli işlemci ve 2 GB RAM
•	 Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials yazılımını kullanır

SMB'ler kendi depolama sunucularını oluşturmak ile 
kıyaslandığında yüzlerce dolar ve onlarca saat tasarruf ederler.
Daha kutusundan çıktığı gibi, tümleşik veri koruması ve isteğe 
bağlı felakete karşı kurtarma çözümü sunan kullanımı kolay bir 
SMB depolama çözümü ile zamandan tasarruf edin.
Karşılaştırılabilir 25 bilgisayar yazılımı 1.800$ maliyet çıkartabilirdi.
Güvenilir üç sektör lideri sıra dışı bir kalite ve performans sağlıyor.

Özellikler, Faydalar ve Değer Teklifi
WD Sentinel™ DX4000
Küçük Ofis Depolama Sunucusu

Kullanıma Hazır •	 Ön kurulumlu, WD sunucu sınıfı sabit sürücüler
•	 Ön kurulumlu sunucu OS ve yedekleme ve kurtarma 

çözümleri içeren isteğe bağlı felaket koruması yazılımı
•	 Ön yapılandırmalı – RAID 1 (2 sürücü birimi) ve RAID 5  

(4 sürücü birimi)

Bir sürü zaman ve BT danışmanlık ücretlerinden yüzlerce dolar 
tasarruf edin.
Sabit sürücüler satın almak için bölgedeki mağazaya gitmeye 
gerek yok.
OS yüklemeye ve karmaşık RAID yapılandırması kurmaya gerek yok.
Sadece yuvasına takın ve işletmenizin verilerini koruyun.

Dahili, Web Üzerinden Uzaktan 
Erişim
Uzak Sunucu Yönetimi

•	 VPN gereksinimi yok
•	 Neredeyse istediğiniz her yerden, internet bağlantısı olan her 

cihazdan dosyalara erişin
•	 Sunucu ve istemci PC'lerin erişimini uzaktan yönetin

VPN lisansı ve bakım masraflarından yüzlerce dolar tasarruf.
Çalışanlara, anlaşmalı firmalara ve ortaklara paylaşımlı veriye 
kolay erişim sağlayarak devasa zaman tasarrufu sağlar.
Ortak çalışma ve bilgi paylaşımı sayesinde çalışanların 
üretkenliğini artırır.
Uzak yönetim özelliği sayesinde, daha hızlı BT sorun giderme ve 
zaman tasarrufu sağlar.

Tüm Yazılımlar dahildir •	 25 istemci bilgisayara kadar, lisanslar dahil, yedekleme desteği 
verir 

•	 İsteğe bağlı felaket koruması yazılımı vardır

1.800$'lık mukayese edilebilir değer sahip Windows Storage 
Server 2008 R2 Essentials yazılımı ile yedekleme ve kurtarma için 
25 istemci bilgisayar lisansı.
Tümleşik KeepVault yazılımı ile uygun fiyata, felakete karşı kusursuz 
kurtarma yazılımı çözümü.

Güvenlik •	 Klasör düzeyinde izinler ile veriye erişimi yönetin
•	 Uzaktan Web Erişimi, medya dosyaları ve tek bir arayüzden 

uzaktan yönetim gibi çeşitli sunucu kaynaklarına erişime izin 
verin/reddedin

•	 SSL (Güvenli Yuva Katmanı) üzerinden güvenli uzaktan erişim
•	 Active Directory Join

Microsoft® Active Directory'ye hızlı erişim ile zaman tasarrufu 
sağlar.
Granüler izinler için dahili destekli veri ve sunucu kaynaklarına 
erişimi kontrol edin.
Verilerinizin güvende olduğunu bilmenin keyfini sürün. 

Dahili DLNA® Medya Sunucusu •	 Dijital medyayı tek bir merkezi konumda depolayın ve erişin
•	 Ön yapılandırmalı; ayara gerek duymaz

Slayt şovlarını, müzik ve videoları sertifikaya sahip bir DLNA 
çözümü ile akışa dahil edin.
Zaman ve para tasarrufu sağlar. Ek donanım ve ayara gerek 
duymaz.

WD Guardian™ Servisleri •	 İlave destek ve garanti seçenekleri 
•	 Parça değişimi, ilave destek, ilave garanti

Veri depolama endüstrisinin lideri olan WD'nin ilave garanti  
ve destek tekliflerini sunarak yatırımı korur.
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