
WD Sentinel™ DX4000
Úložný server pro malé kanceláře
Snadno nastavitelný úložný server WD Sentinel DX4000 
pro malé kanceláře je určený do prostředí malých  
firem. Poskytuje zabezpečené centralizované úložiště, 
kompletní ochranu dat a datový přístup pro zaměstnance, 
klienty a dodavatele, ať už pracují v kanceláři, nebo 
vzdáleně odkudkoli, kde je internetové připojení.

Úložný server WD Sentinel je vybaven hardwarem  
a softwarem od špičkových výrobců. Tento server nabízí 
vysoce výkonné, spolehlivé, nenákladné a snadno 
spravovatelné řešení pro síť malé kanceláře. 

Vlastnosti a výhody produktu

Nižší náklady na vlastnictví
Obsahuje software, který ochrání až 25 klientských 
počítačů v síti. Není třeba dokupovat licence 
zálohovacího softwaru pro každý další počítač.

Kompletní řešení od dodavatelů špičkových 
technologií:
 •   Pevné disky optimalizované pro spolehlivost, 
kvalitu a výkon.

 •  dvoujádrový procesor Intel® Atom™ D525.
 •  software Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials.

Snadné nastavení serveru 
Ať už jste, či nejste odborníkem na IT, díky 
jednoduchému procesu nastavení pomocí průvodce 
budete schopni profesionálně integrovat server  
WD Sentinel do kancelářské sítě.

Software Connector
Dokonalé připojení počítačů v síti k serveru  
WD Sentinel umožňuje dodaný software Connector.

Centralizované úložiště a správa souborů
Zabezpečené centralizované úložiště poskytuje všem 
uživatelům ve firmě rychlé úložiště souborů a jejich 
načítání.

Automatizované serverem řízené zálohování
Server WD Sentinel automaticky zálohuje a ukládá 
úplnou bitovou kopii až 25 počítačů, které jsou 
k němu připojeny.

Obnova souborů a složek nebo kompletní obnova
Obnova dat ze serveru je také snadná. Jednotlivé 
soubory a složky nebo kompletní počítač můžete 
snadno obnovit pomocí záloh bitových kopií 
uložených na serveru WD Sentinel.

Deduplikace na úrovni bloků
Server WD Sentinel poskytuje elegantní technologii 
deduplikace na úrovni bloků, která nabízí efektivní 
klientské zálohování počítačů přes síť.

Zabezpečený vzdálený přístup
K serveru WD Sentinel se můžete snadno připojit 
téměř odkudkoli. K tomu slouží přizpůsobená 
internetová adresa pro zabezpečený vzdálený přístup 
k datům. Server WD Sentinel také funguje jako 
portál tak, že poskytuje vzdálený přístup na plochu 
monitorovaných počítačů.

Panel správy s velkým množstvím funkcí
Rozhraní panelu správy vás rychle provede běžnými 
úkoly správy, jako jsou běžná správa uživatelů, 
přidělování oprávnění ke složkám a nastavení plánu 
zálohování.

Připojení ke službě Active Directory
Funkce připojení ke službě Active Directory umožňuje 
serveru WD Sentinel dokonale se integrovat do 
stávající infrastruktury a sítí.

Server médií DLNA®
Díky integrovanému serveru médií DLNA získají vaši 
zaměstnanci snadný přístup ke sdílené knihovně 
serveru WD Sentinel v síti, a nemusejí tak ve svých 
počítačích vytvářet žádné kopie souborů médií.

Panel s displejem
Na displeji na přední straně zařízení můžete sledovat 
stav systému a důležitá upozornění.

Sdílení souborů napříč platformami
Server WD Sentinel podporuje standardní protokoly, 
jako například CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV a FTP  
a umožňuje tak sdílení souborů mezi klienty 
systému Windows i klienty s jinými systémy.

Automatická migrace a rozšíření kapacity pole RAID
Do prázdné pozice pro disk můžete přidat disk  
a server WD Sentinel poté provede bezproblémovou 
migraci na příslušnou úroveň pole RAID a automaticky 
rozšíří kapacitu úložiště serveru bez jakéhokoli zásahu 
uživatele.

Nejlepší možný výkon 
Díky dvěma portům gigabitového ethernetového 
rozhraní nabízí server WD Sentinel rychlost čtení vyšší 
než 85 Mb/s.

Poskytuje vysokou dostupnost, spolehlivost  
a nepřetržitý provoz

 • Každý server WD Sentinel je předem konfigurován 
se spolehlivými a odolnými serverovými disky WD. 

 • Úrovně pole RAID 1 nebo 5 poskytují zvýšenou 
ochranu dat. 

 • S automatickým serverem řízeným zálohováním  
a obnovou jsou data v počítači a síti vždy chráněna. 

 • Dva gigabitové ethernetové porty nabízí 
redundanci a vysokou dostupnost. 

 • Volitelné dva zdroje napájení zajišťují delší dobu 
provozu.

Virtuální úložiště s technologií iSCSI Target
Snadná správa nasazení, nastavení a spravování 
rozhraní iSCSI Target pomocí výjimečně intuitivní 
schopnosti serveru WD Sentinel iSCSI Target 
společnosti StarWind®.

Služby WD Guardian™ Services
Společnost Western Digital poskytuje standardní 
zákaznickou podporu a záruku všem vlastníkům 
serveru WD Sentinel. Služby WD Guardian Services 
poskytují další podporu a možnosti rozšířené záruky 
malým podnikům. Více informací najdete na adrese 
www.wdguardian.com .
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Rozhraní 2 vysoce výkonné (10/100/1000) gigabitové ethernetové porty
2 porty USB 3.0

Procesor Dvoujádrový procesor Intel® Atom D525 1,80 GHz

Paměť 2 GB paměti SODIMM DDR3-800

Operační systém serveru Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

Podporované klientské operační 
systémy

Windows XP s aktualizací Service Pack 3, pouze 32bitové verze
Windows Vista® s aktualizací Service Pack 2, všechny 32 a 64bitové platformy
Windows 7, všechny 32 a 64bitové platformy
Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, Mac OS Snow Leopard a Mac OS X Lion*
Podporováno je zálohování nástrojem Time Machine® v klientech se systémem Mac OS.
Podpora sdílení souborů v systémech Linux® a Unix®

Síťové protokoly CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV, Bonjour

Protokoly pro sdílení souborů CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV, FTP

Pozice pro jednotky 4 pozice pro 3,5" pevné disky, připojitelné za provozu, bez přihrádky

Interní pevné disky Dva nebo čtyři 3,5" pevné disky SATA WD s technologií TLER pro pole RAID 
Tuto technologii zavedla společnost WD. Zabraňuje výpadkům disku způsobeným zvýšenou mírou procesů obnovování 
chyb pevných disků, které jsou běžné u disků stolních počítačů.
Spolehlivost při nepřetržitém provozu 
Díky 1,2 milionu hodin MTBF (testováno při 100 % zatížení) tyto disky poskytují nejvyšší dostupnou spolehlivost 
u vysokokapacitních disků.
Vylepšená odolnost proti rotačním vibracím 
Optimalizovaná mechanika disků, vlastnosti systému a ověřování procesů přináší bezkonkurenční výkon v prostředích 
s velkými vibracemi. 
Schválené modely disků 
Seznam kompatibilních pevných disků pro server WD Sentinel DX4000 naleznete na webu support.wdc.com a v odpovědi 
č. 9443 v naší znalostní databázi.

Podpora polí RAID RAID 1 (2 pevné disky) a RAID 5 (4 pevné disky)
Automatická migrace a rozšíření kapacity pole RAID

Záloha a obnovení Serverové zálohování až 25 počítačů, s deduplikací na úrovni bloků 
Kompletní obnova a obnova na úrovni souborů/složek

Síťové ověřování Připojení ke službě Active Directory

Displej 2 řádky po 16 znacích pro stav a upozornění

Přepínače Vypínač
Tlačítka pro posun ve zprávách na displeji

Diody 1 napájecí dioda 
4 diody pozic jednotek

Napájení 2 externí napájecí porty
Redundantní s ochranou při selhání

Zdroj napájení Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. proudu 
Vstupní frekvence: 50 až 60 Hz 
Výstupní napětí: 19 V stejn. proudu, až 6,32 A

Teplota Provozní teplota: 5 až 35 °C 
Skladovací teplota: -20 až 65 °C

Dostupné kapacity 4 TB (2 x 2 TB)
6 TB (2 x 3 TB)
8 TB (4 x 2 TB)
12 TB (4 x 3 TB)
16 TB (4 x 4 TB)

Fyzické rozměry Výška: 206 mm
Hloubka: 160 mm 
Šířka: 224 mm

Hmotnost 4 TB a 6 TB: 4,88 kg 
8 TB,12 TB a 16 TB: 6,35 kg

Technické údaje

*Může vyžadovat instalaci nejnovějších aktualizací od společností MS a WD.


