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Acerca do seu produto WD
Conteúdo do kit

Servidor de armazenamento para escritórios pequenos WD Sentinel™ DX4000
Cabo de Ethernet
Adaptador de CA
Guia de Instalação Rápida

Acessórios opcionais
Para obter mais informações sobre os acessórios opcionais para este produto, visite 
www.shopwd.com (apenas EUA). Fora dos EUA, visite http://support.wdc.com.

Requisitos do sistema
Rede Local:
– Router/comutador (Gigabit Ethernet recomendados para maximizar o desempenho)
– Habilitado com DHCP
Computador cliente: Um computador cliente executando um dos sistemas 
operacionais Windows mencionados abaixo.
Compatibilidade do sistema operacional cliente: 
– Windows XP SP3 (32 bits)

– Windows Vista® SP2 (32 ou 64 bits)
– Windows 7 (32 ou 64 bits), qualquer versão

– Mac® OS X Leopard® 

– Mac® OS X Snow Leopard® 

– Mac® OS X Lion™*
Conexão de Internet de banda larga: Necessário para acesso remoto fora da LAN

Vista do sistema (Frontal)

* Para o Mac OS X Lion, certifique-se de que seu servidor WD Sentinel tem as atualizações mais 
recentes do software da Microsoft e da Western Digital.

Conteúdo do kit

WD Sentinel™ DX4000

Cabo de Ethernet

Adaptador de CA

Guia de Instalação Rápida
Botões de 
rolagem

Botão de acionamento

LED de
Alimentação/Status

LEDs de status
da unidade

POR
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Vista do sistema (Traseira)

Introdução
O guia de instalação rápida leva o Administrador passo a passo pelos procedimentos para configurar o servidor 

WD Sentinel e conectar um computador com Windows® e depois um computador Mac® no servidor.

Observação: Antes de conectar um Mac ao servidor WD Sentinel, você deve conectar e configurar o servidor 
WD Sentinel com um computador Windows.

Como o WD Sentinel se encaixa no seu escritório

Portas de energia
      1 & 2

Portas Ethernet
 1 & 2

Portas USB
 1 & 2

Redefinir/Recuperar 
Botão de

Bloqueio de segurança Kensington
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Cargos do usuário

Administrador
(ex.: dono de empresas)

Usuários internos
(ex.: funcionários)

Usuários externos
(ex.: clientes ou parceiros do 

negócio)

Tarefas principais de configuração 
• Conecta fisicamente o servidor 

WD Sentinel na rede. 
• Configura o servidor WD Sentinel. 

Esse procedimento é realizado uma 
única vez. 

• Conecta um computador Windows no 
servidor WD Sentinel instalando 
o software Connector nele.

Tarefas principais de 
configuração 
• Nenhum(a)

Tarefas principais de 
configuração 
• Nenhum(a)

Interface principal do usuário
• Dashboard – Inicia sessão usando 

a senha do Administrador (não 
é necessário nome do usuário).

Interface principal 
• Launchpad – Inicia 

sessão usando o nome 
do usuário e senha 
atribuídos.

Interface secundária
• Acesso da web remoto – 

Enquanto estiver 
acessando a distância, 
inicia sessão usando 
o nome de usuário 
e senha atribuídos.

Interface principal 
• Acesso da web remoto – 

Inicia sessão usando 
o nome do usuário 
e senha atribuídos.

Exemplos de tarefas do Dashboard
• Configura as contas de usuários 

e atribui permissões. 
• Gerencia as pastas compartilhadas.
• Configura e gerencia a programação 

do backup automático. 
• Gerencia as configurações do servidor 

WD Sentinel, soluciona alertas 
e monitora o desempenho do servidor. 

• Configura o Acesso Web Remoto. 
• Gerencia atualizações.

Exemplos de tarefas do 
Launchpad
• Acessa os dados no 

armazenamento 
compartilhado.

• Inicia os backups manuais. 
• Inicia o Acesso de web 

remoto.

Exemplos de tarefas do 
Acesso de web remoto
• Acessa os dados no 

armazenamento 
compartilhado.

• Conecta-se com 
computadores no 
escritório a distância.

• Acessa a biblioteca de 
mídia.

Exemplos de tarefas do 
Acesso de web remoto
• Acessa os dados no 

armazenamento 
compartilhado.

• Acessa a biblioteca de 
mídia.

Observação: Para cada conta de usuário, o servidor WD Sentinel permite que o Administrador defina permissões 
detalhadas para diversas pastas compartilhadas, bem como para recursos do servidor, tal como o Acesso web remoto. 
Os usuários sempre terão acesso apenas aos dados e outros no servidor para os quais possuem permissões.
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Etapa 1: Conectar o servidor 
WD Sentinel DX4000 em sua rede

1. Usando o cabo de Ethernet fornecido, conecte 
o servidor WD Sentinel (em qualquer uma das portas de 
Ethernet 1 ou 2) em uma LAN habilitada com DHCP.

2. Usando o adaptador de corrente alternada fornecido, 
conecte o servidor WD Sentinel (a qualquer uma das 
portas de energia 1 ou 2) em uma tomada elétrica ou 
em uma UPS. 

3. Pressione uma vez o botão de ligar/desligar por um 
segundo, para ligar o servidor WD Sentinel.

4. Espere que o LCD na parte frontal do servidor 
WD Sentinel para exibir WDSENTINEL e o endereço 
de IP antes de configurar o servidor.

Etapa 2. Configurar o servidor 
WD Sentinel (apenas uma vez)
Seu servidor WD Sentinel DX4000 está agora pronto 
para ser configurado. Esta seção descreve como usar 
o assistente de configuração única para configurar seu 
servidor para ser usado pela primeira vez. 

Realize as seguintes etapas em um PC com Windows 
conectado na mesma rede e sub-rede que seu servidor 
WD Sentinel DX4000.

1. No campo do endereço de uma janela do navegador 
aberta, digite http://<endereço de IP>/conectar 
e clique em Enter para exibir a tela de download 
do assistente de configuração. Use o endereço de 
IP mostrado no LCD do servidor WD Sentinel. 
Exemplo: http://192.168.123.225/connect

2. Clique em Efetuar download e executar 
o assistente de configuração.

3. Nas mensagens de aviso, clique em Executar 
e em Sim, conforme o caso.

2

1

CUIDADO!  Esse processo pode levar alguns 
minutos. Não interrompa o processo. 
Não desligue nem desconecte o servidor 
WD Sentinel.

Importante:  Certifique-se de que o computador 
com o Windows tem todas as atualizações mais 
recentes obrigatórias e opcionais da Microsoft 
instaladas antes da execução do software 
do Conector. 
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4. Selecione o idioma do servidor a partir da lista 
fornecida e clique na seta para continuar.

5. Verifique as definições de localização, ou selecione 
os valores corretos nas listas suspensas:

6. Clique em Avançar para revisar a data e hora e, 
depois, selecione a caixa de verificação para 
verificar as definições:

7. Clique em Avançar para ver os contratos de licença 
da Microsoft e da Western Digital. Leia os contratos 
e selecione ambas as caixas de verificação para 
aceitar os termos da licença:

8. Clique em Avançar para personalizar seu servidor 
WD Sentinel:

a. O servidor WD Sentinel tem o nome padrão de 
WDSENTINEL. Digite um nome exclusivo para 
o seu servidor WD Sentinel, por exemplo, Nome-
Companhia (deve conter entre 1 e 12 caracteres; 
podem estar em maiúscula, minúscula, números ou 
uma combinação destes; podem ter hífens, mas 
nenhum espaço nem caracteres especiais).

CUIDADO!  ESTA É A ÚNICA VEZ QUE VOCÊ 
PODE DAR UM NOME AO SEU SERVIDOR 
WD SENTINEL. Você deve dar um nome 
exclusivo para evitar um conflito de nomes 
caso você tenha mais de um servidor 
WD Sentinel na rede.
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b. Digite e confirme uma senha (deve ter pelo menos 
8 caracteres e conter pelo menos três das seguintes 
categorias: letras maiúsculas, minúsculas, números 
e símbolos; os espaços são permitidos.) Essa 
é a senha do Administrador. Você a usará depois para 
conectar os computadores clientes ao seu servidor 
WD Sentinel e acessar o Dashboard de administração. 

c. Digite uma dica para lembrar da sua senha.

9. Clique em Avançar e especifique como as 
atualizações do software do servidor devem ocorrer. 
Aqui você deve escolher:

Observação: Se escolher a primeira ou segunda 
opção nesta tela, o processo de instalação seguinte 
pode demorar mais, dependendo das atualizações 
do Windows que podem estar disponíveis no 
momento.

A instalação começa. A barra na tela e o LCD do 
servidor WD Sentinel informam sobre o andamento 
da instalação.

Aparece a tela de conclusão: 

Sua configuração do servidor WD Sentinel está 
concluída e o servidor já está pronto para ser 
usado! 

10. Para conectar o computador com Windows em seu 
servidor, deixe a caixa Conectar este computador 
selecionada, clique em Concluir e prossiga com 
a Etapa 3.

Etapa 3: Conecte o primeiro 
computador

Agora conecte um computador com Windows 
(provavelmente o que você está usando) ao servidor 
WD Sentinel instalando o software Connector nele.

Observação: Antes de conectar um Mac ao servidor 
WD Sentinel, primeiro você deve conectar e configurar 
o servidor WD Sentinel usando um computador com 
Windows executando um SO cliente Windows 
compatível.

Ao instalar o software Connector você reúne o computador 
cliente (PC Windows) ao seu servidor WD Sentinel e instala 
o Launchpad e o Dashboard. Os usuários usam 
o Launchpad para acessar os recursos do servidor aos 
quais têm direito e o administrador (você) acessa 
o Dashboard para tarefas como o gerenciamento do 
servidor WD Sentinel, configuração das contas de usuários 
e gerenciamento do acesso às pastas compartilhadas. 
Além disso, o PC com o Windows é configurado para 
backups automáticos em seu servidor WD Sentinel 
diariamente, conforme o programa de que você definiu.

CUIDADO!  Se você esquecer a senha do 
Administrador, talvez não seja possível recuperá-
la e você poderá chegar a perder todos os seus 
dados. Anote sua senha em um lugar seguro. 

Importante:  Este processo pode demorar até 
30 minutos e pode reiniciar mais do que uma vez. 
Não interrompa o processo. Não desligue nem 
desconecte o servidor WD Sentinel.

Importante:  Antes de carregar o software do 
conector, certifique-se de que o sistema operacional 
Windows do computador tem a atualização mais 
recente.
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Use o seguinte procedimento único para cada PC com 
Windows que você conectar ao servidor WD Sentinel:

1. Clique em Baixar software para Windows:

Observação: Para obter a tela de download do 
conector, você também pode abrir o Internet 
Explorer e, no campo do endereço, digite 
http://<endereço de IP>/connect. Exemplo: 
http://192.168.123.225/connect. 
O LDC do servidor WD Sentinel mostra o nome 
WD Sentinel e o endereço IP.

2. Nas mensagens de aviso, clique em Executar 
e em Sim, conforme o caso. 

Observação: Se for solicitado, digite o nome de 
usuário e senha de uma conta com permissões do 
administrador neste computador cliente.

Aparece uma visão geral do assistente "Conectar 
computador ao servidor":

3. Clique em Avançar para exibir as informações 
sobre os eventos que podem ocorrer durante 
a instalação:

4. Clique em Avançar para exibir a barra de andamento. 
O processo de instalação pode demorar 30 minutos, 
ou mais, para estar completo.

5. Na tela de logon, digite a senha do Administrador 
para o seu servidor WD Sentinel: 

6. Clique em Avançar e digite uma descrição para 
o seu computador para que o servidor possa 
distingui-lo de outros na rede:

7. Clique em Avançar para exibir as opções de 
ativação e escolha:
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8. Clique em Avançar para exibir as opções do 
programa da Microsoft e escolha:

9. Clique em Avançar. A instalação é concluída. 
Selecione a caixa de verificação para abrir 
o Dashboard e configurar e monitorar o servidor 
WD Sentinel. Clique em Finalizar:

Observação: Recomenda-se selecionar a opção 
Abrir o Dashboard para administrar o seu servidor 
e iniciar o Dashboard depois de concluir 
a instalação do software Connector. Para 
aproveitar os recursos do armazenamento 
compartilhado do servidor WD Sentinel, no 
Dashboard crie uma conta de usuário e atribua 
privilégios de acesso às pastas compartilhadas.

10. Fechar o navegador. Se você selecionou a caixa de 
verificação, aparece a tela Iniciar Sessão no 
Dashboard.

Etapa 4: Acesse o Dashboard 
(apenas PCs com Windows) 
e o Launchpad
Você só pode acessar o Dashboard usando um 
PC com Windows que já estiver conectado ao seu 
servidor WD Sentinel. O sinal de Dashboard na tela 
aparece se você decidir fazer isso depois do software 
do conector estar carregado, ou pode navegar para 

Iniciar ou  > (Todos os) programas > Windows 
Storage Server 2008 R2 > Dashboard do Windows 
Storage Server 2008 R2.

Iniciar sessão no Dashboard 
(Administradores)
Usando o Dashboard, o Administrador realiza tarefas 
administrativas tais como criar contas do usuário, 
configurar privilégios de acesso a pastas compartilhadas 
e outros recursos do servidor, gerenciar pastas 
compartilhadas e monitorar o servidor WD Sentinel.

1. Na tela Iniciar sessão no Dashboard, digite a senha 
do Administrador.
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2. Clique na seta para exibir o Dashboard:

Iniciar sessão no Launchpad (Usuários)
Depois de configurar usuários com nome de usuário, 
senha e permissões no Dashboard, eles podem acessar 
a tela Iniciar Sessão no Launchpad através de uma das 
seguintes formas:

Em um computador com Windows:

Clique com o botão direito do Launchpad no ícone  
na bandeja do sistema e selecione Abrir Launchpad 
Clique duas vezes no ícone Launchpad.

Vá a Início ou  > (Todos os) Programas > 
Windows Storage Server 2008 R2 > 
Windows Storage Server 2008 R2 Launchpad. 

1.  Digite seu nome de usuário e senha.

2.   Clique na seta para exibir o Launchpad. Aparecem 
quatro tarefas: Backup, Acesso da Web remoto, 
Pastas compartilhadas e Dashboard. 

3.   Clique em Dashboard para aparecer a tela de Iniciar 
sessão no Dashboard. Apenas os usuários com 
acesso administrativo e que saibam a senha do 
Administrador podem iniciar sessão. Os usuários 
gerais que digitem seu nome de usuário e senha não 
podem acessar o Dashboard.

Etapa 5: Conectar outros 
computadores
Depois de conectar um computador Windows, você 
pode conectar até 23 PCs adicionaisd Windows ou Mac 
em seu servidor WD Sentinel.

Etapas importantes
Antes de instalar o software do conector em um 
computador, certifique-se de que:

Os computadores com o Windows possuem todas 
as atualizações mais recentes obrigatórias 
e opcionais da Microsoft.
Não existe nenhum There backup ativo em 
progfresso no servidor WD Sentinel.

Observação: Procure backups ativos na guia 
Computadores e backup do Dashboard. 
A tela exibe backups em progresso. 

Após o software do conector estar instalado, defina um 
backup agendado automatizado (para após as horas de 
trabalho) usando o Dashboard. Executar um backup 
manual durante o processo de conexão inicial terá 
impacto no desempenho global do sistema. 

Práticas recomendadas: 
Realize as tarefas dos Primeiros Passos na 
página de Início do Dashboard.

Observação: Para mais instruções, veja do 
Manual de Administração do WD Sentinel DX4000.

Crie pelo menos uma conta de usuário 
ativa agora. 
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Conectar mais computadores Windows
1. Abra o Internet Explorer e no campo de endereço, 

digite http://<endereço IP>/connect. Exemplo: 
http://192.168.123.225/connect. O LDC do 
servidor WD Sentinel mostra o nome WD Sentinel 
e o endereço IP. 

2. Repita o Etapa 3 na página 67 para cada 
computador Windows que quiser conectar.

Conectar computadores Mac
Depois de conectar o primeiro computador ao servidor 
WD Sentinel (usando um PC Windows), você pode 
conectar computadores Mac:

1. Abra o Safari e no campo de endereço digite 
http://<endereço IP>/connect, usando o endereço 
IP que aparece no LCD do servidor WD Sentinel. 
Exemplo: http://192.168.123.225/connect.

2. Clique na seta Baixar software para Mac:

3. Escolha o software Connector para baixar e no 
aviso Connector para Mac, clique em Abrir:

4. Digite o nome do usuário e senha da conta que 
administra este Mac e clique em OK:

5. O assistente Conectar um computador no 
servidor possui sete telas que são apresentadas 
à esquerda. Clique em Continuar para se mover 
nestas telas:

6. Digite o endereço IP do servidor WD Sentinel 
apresentado na tela LCD do servidor WD Sentinel 
e clique em Continuar: 

7. Digite um nome exclusivo do computador para 
identificar o Mac:
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8. Digite a senha do Administrador para o servidor 
WD Sentinel e clique em Continuar:

9. Aparece uma barra de andamento e depois uma 
tela com a descrição do computador. Digite uma 
descrição exclusiva do computador Mac e clique 
em Continuar:

10. Uma barra de andamento exibe o status da instalação 
e depois aparece a tela Resumo, que verifica se 
o computador está conectado ao servidor. Selecione 
a caixa Abrir Launchpad automaticamente ao 
iniciar sessão e clique em Fechar:

Aparece a tela Iniciar Sessão no Launchpad. Os 
usuários que foram configurados no Dashboard 
(usando um computador Windows) iniciam sessão 
aqui:

Observação: O Dashboard não pode ser 
acessado em computadores Mac.

11. A Barra Inicial exibe três opções: Backup, Acesso 
remoto da Web e Pastas compartilhadas. 

Reiniciar o servidor WD Sentinel
A seguir apresentamos o procedimento mais apropriado 
para reiniciar o servidor WD Sentinel com um 
computador Windows:

1. Na página de Início do Dashboard, clique no link 
Configurações do servidor  no lado superior 
direito da janela.
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2. No lado inferior esquerdo da tela Geral, clique na 
seta para fechar e selecionar Reiniciar:

Serviços de suporte técnico
http://support.wdc.com
www.westerndigital.com
Se tiver problemas com este produto, entre em contato 
com o Suporte técnico da WD. 

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612 
U.S.A.

Western Digital, WD, o logotipo WD e My Book são marcas registradas; 
e My Book Live é uma marca comercial da Western Digital Technologies, Inc. 
Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam 
a outras empresas. Especificações do produto sujeitas a mudanças sem 
aviso prévio.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

4079-705082-201 Maio 2012

CUIDADO!  Poderia ocorrer um encerramento 
com erros (unclean shutdown) se você apertar 
o botão de ligar/desligar por mais 
de 3 segundos. Isso acionará um processo 
de verificação do sistema que demorará muito 
tempo para ficar completo.

América do Norte
Inglês 855.556.5117 
Espanhol 855.556.5117 
Pacífico Asiático +800.6008.6008
Japão 00 531 650442
Europa (ligação gratuita*) 00800.27549338
* Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, 
Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia,  Suíça, Reino 
Unido
Europa (ligação não gratuita) +31.880062100
Oriente Médio +31.880062100
África +31.880062100

Importante:  Para aproveitar os recursos 
completos do servidor WD Sentinel, veja o Manual 
de Administrador do WD Sentinel DX4000 no site 
http://www.wdc.com/wdproducts/updates/.

body.fm  Page 72  Tuesday, June 12, 2012  9:52 PM

http://www.wdc.com/wdproducts/updates/



