
                                                     
 
 

DEVAM 

 
WD Sentinel™ DX4000 
Küçük Ofis Depolama Sunucusu 

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

Özet: 
 

Ben, kurulumu kolay küçük bir ofis depolama sunucusuyum ve güvenli merkezi depolama, tam veri 
korumasının yanı sıra ofis içinde veya ofis dışındaki çalışanlarınız ve güvenilir sağlayıcılarınız için 
uzaktan dosya erişim imkanı sunuyorum. Sabit sürücülerim güvenirlilik, kalite ve performans açısından 
optimize edilmiştir. Özelliklerim arasında Intel® Atom™ çift çekirdekli işlemci ve Microsoft'un en son 
işletim sistemi Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials yer alıyor. Ben, özellikle küçük ofis 
ortamları için tasarlanmış güvenilir, sağlam ve yönetimi kolay bir depolama sunucusuyum. 
 
Önemli Özellikler ve Uzmanlık Alanları: 
 

• Performans ve tam veri koruması için 
RAID destekli 

• 25 adet istemci bilgisayar yedekleme ve geri 
yükleme lisansı içerir 

• Tak ve çalıştır kurulumu. Ofis ağınıza kendimi 
bir uzman gibi entegre ediyorum  

• Güvenirlilik, kalite ve performans için 
optimize edilmiş sabit sürücüler ile 
ön yapılandırmalı 

• Çift Gigabit Ethernet ve çift USB 3.0 
bağlantı noktası 

• Dahili veri saklama politikası destekli 
 
 

• Web tarayıcısı üzerinden güvenli uzaktan 
erişimin yanı sıra ücretsiz Web alt alanı 

• iSCSI depolama özelliklerinin kurulumunu, 
yönetimini ve dağıtımını kolayca ele alın 

• Tam Mac OS® Destekli 
• Kolay sistem yönetimi 
• WD Guardian™ Servisleri tarafından 

korunuyor 
• Dahili bir DLNA® medya sunucusu ile donatılmış 
• Kullanıcı tarafından bakımı yapılabilir 

sabit sürücüler 

Profesyonel Deneyim 
 
NAPA BÖLGESİ EĞİTİM OFİSİ, Napa, CA Ekim 2011 – Takdim 
 

Napa Bölge Eğitim Ofisi okul bölgesi dahilindeki tüm E-posta'lar için yedekleme desteği sunma; 
depolama giderlerini azaltma ve uzaktan Web erişimi ile PC desteğine ivme kazandırma. 

• Gizli verilerin tamamını yedekleme ve 25 adet önemli yönetici PC'si için ayarları özelleştirme.  
• Bölgede yer alan fazladan 225 çalışan için E-posta yedekleme desteği sağlama. 
• Kusursuz PC ve sunucu entegrasyonlarım sadece BT teknisyenlerinin ağda bulunan PC'lere 

güvenli, doğrudan ve uzaktan erişmesine olanak tanımakla kalmıyor, aynı zamanda 
teknisyenlerin söz konusu yere gitmeden önce sorunun temel nedenini tespit etmelerine ve 
onu çözmek için hangi yazılım veya ekipmanları yanlarında getirmeleri gerektiğini bilmelerine 
imkan tanıyor. Bu, sorun çözme sürecini hızlandırıyor, BT personeline sorunları uzaktan 
çözme fırsatını sunuyor ve yolculuk gibi zaman kayıplarından saatlerce tasarruf sağlıyor.  

• Intel Atom işlemcim ve blok seviye tekilleştirme teknolojim hem son derece hızlı bilgisayar 
yedeklemeleri ve yeniden görüntüleme süreleri sağlıyor hem de yedekleme işlemlerini 
hızlandırırken NBEO'nin almaya ihtiyaç duyduğu depolama miktarını düşürüyor. 

 
DIBBLE & MILLER, Rochester, NY Ekim 2011 – Takdim 
 

PC'leri yedekleme ve PC geri yükleme zamanını iki günden iki saate kadar ciddi oranda indirme. 
• Şirket içerisindeki 25 adet PC'yi koruma. Karmaşık bir klasör yapısında yer alan 500 gigabayt 

veriye sahip bir PC arızalandığında, PC verilerinin tamamını baştan geri yükledim. Intel Atom 
işlemcisinin sunduğu hız sayesinde, geri yükleme işleminin tamamı 2 saatten daha kısa bir 
sürede tamamlandı. Başka bir deyişle, bir önceki geri yükleme işlemine nazaran toplamda 
14 saate kadar daha kısa bir sürede tamamlandı. 



• Şirket dahilindeki 25 bilgisayar için yedekleme ve geri yükleme lisansına sahip olduğum ve bu sayede 
ilave yazılım satın alınmasına gerek kalmadığı için şirkete $3.000 kadar bir tasarruf sağladım.  

 
SARATOGA ARAŞTIRMA VE YATIRIM YÖNETİMİ Saratoga, CA  
 Ekim 2011 – Takdim 

 

Prestijli yatırım şirketine otomatik bilgisayar yedekleme ve her yerden kesintisiz uzaktan veri erişimi sunma. 
 

• Şirketin güvenilir ve tesis içi bir depolama sistemi olarak çalışma. Ben, kullanımı kolay bir ürünüm; 
bilgisayarları otomatik olarak yedekler, çalışanlara uzaktan erişim sağlar ve genişletme için bolca 
alan sunarım.  

• Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials'ın Uzaktan Web Erişimi özelliğini 
kullanarak 9 terabayta kadar kurumsal sınıf RAID depolama ve kolay uzaktan erişim sağlama.  

• Saratoga AYY çalışanlarına internet bağlantısına sahip herhangi bir bilgisayar, akıllı telefon veya 
tablet kullanarak verilerine istedikleri zaman ve istedikleri yerden erişebilme olanağı sağlama.  

• Ofiste özel bir iş bulutu şeklinde davranma, hem de başka birinin bilgisayarına özel müşteri 
verilerini gönderme gibi risklerden tamamen arınmış haliyle.  

 
HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Birleşik Krallık  

Ocak 2012 – Takdim 
 

Veri depolamasını merkezileştirerek ve EMEA genelindeki çalışanlara, müşterilere ve tedarikçilere yüksek 
hızda erişim imkanı sağlayarak, kurumlara arttırılmış verimlilik ve hızlı çözüm bulma imkanı sunma.  

 

• Ofis çalışanlarının, uzaktan çalışan sözleşmeli tasarımcılarının, seyahat eden kurulum 
ekiplerinin ve çeşitli bölgelerde yer alan iş ortaklarının proje dosyalarına hızlı, etkili ve güvenli 
bir şekilde erişebilmelerini sağlama.  

• Yüksek hızda dosya depolama ve Horizon ağında eş zamanlı erişim sağlayan çift çekirdekli 
Intel Atom işlemci ile destekli.  

• Geleneksel depolama sunucularına kıyasla 50 kata kadar daha hızlı aktarım hızları sunma. 
• Yönetici arayüzü; harici tasarımcılara, tedarikçilere ve müşterilere seçmeli bir erişim 

sağlanmasını kolaylaştırır. 
 
Ödüller ve Takdirler 
  

Microsoft ABD, 2012 
 Yılın OEM Yenilikçi Ortağı 

 
BYTE Producto Recomendado  İspanya, 2012 
WD Sentinel Önerilen Ürün Ödülü  
 
3D Professor Birleşik Krallık, 2012 
Editörün Seçimi Ödülü 
 
StorageReview.com ABD, 2012 
Editörün Seçimi Ödülü 

 
 

Hobiler ve İlgi alanları: 
• Veri yedekleme 
• RAID doğrulama 
• Veri paylaşımı 
• İşbirliği 
• Kaybolan veriyi geri yükleme 

 

 

 

Hakkımda daha fazlasını 
öğrenmek için: 
• WD Sentinel web sayfası 
• WD Sentinel vaka çalışmaları 
• WD Sentinel müşteri yorumları 
• WD Spiceworks sayfası 
• Facebook 
 4278-705025-W00 

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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