
WD Sentinel™ DX4000
Server Penyimpanan untuk Kantor Kecil
Dirancang untuk lingkungan bisnis kecil, WD Sentinel 
DX4000 adalah server penyimpanan untuk kantor kecil 
yang mudah disiapkan. Perangkat ini menyediakan 
penyimpanan terpusat yang aman, perlindungan data 
lengkap, dan akses data untuk karyawan, klien, dan 
vendor saat berada di dalam maupun luar kantor yang 
memiliki sambungan Internet.

Menyajikan perangkat keras dan perangkat lunak dari 
pemimpin industri, WD Sentinel menyediakan solusi 
berkinerja tinggi, andal, hemat biaya, dan mudah 
dikelola untuk jaringan kantor kecil. 

Fitur dan Manfaat Produk

Biaya kepemilikan yang rendah 
Sudah termasuk perangkat lunak yang Anda 
butuhkan untuk melindungi hingga 25 komputer klien 
di jaringan. Tidak perlu membeli lisensi perangkat  
lunak backup tambahan untuk setiap komputer.

Solusi lengkap dari mitra teknologi industri 
terkemuka
•	  Hard disk telah dioptimalkan sehingga 

memberikan keandalan, kualitas, dan  
kinerja yang tinggi.

•	 Prosesor Dual Core Intel® Atom™ D525.
•	  Perangkat lunak Windows® Storage Server 2008 

R2 Essentials.

Pengaturan server sederhana 
Apakah Anda pakar IT atau bukan, proses persiapan 
dengan wizard yang mudah memungkinkan Anda 
untuk mengintegrasikan server WD Sentinel ke 
dalam jaringan kantor Anda seperti layaknya seorang 
profesional.

Perangkat lunak Connector
Perangkat lunak Connector yang disertakan 
memungkinkan Anda untuk menghubungkan 
komputer di jaringan Anda ke WD Sentinel tanpa 
kendala.

Penyimpanan terpusat dan pengelolaan file
Penyimpanan terpusat yang aman memungkinkan 
penyimpanan dan pengambilan file yang cepat 
untuk siapa saja di bisnis Anda.

Backup otomatis yang dijalankan server
WD Sentinel secara otomatis membuat cadangan/
backup dan menyimpan salinan lengkap hingga  
25 komputer yang terhubung ke server.

Pemulihan File-folder atau bare-metal
Memulihkan data dari server semudah membalik 
tangan. Cukup pulihkan masing-masing file dan 
folder atau pulihkan seluruh komputer dari backup 
berbasis salinan yang tersimpan di WD Sentinel Anda.

Deduplikasi tingkat blok
WD Sentinel menyajikan teknologi deduplikasi 
tingkat blok yang elegan yang menyediakan backup 
program klien yang efektif melalui jaringan.

Akses jarak jauh yang aman
Sambungkan dengan mudah WD Sentinel Anda 
dari mana saja dengan alamat Internet yang 
dipersonalisasikan untuk mengakses dengan 
aman data Anda dari jarak jauh. WD Sentinel juga 
berfungsi sebagai portal yang menyediakan akses 
desktop jarak jauh ke komputer yang dipantau.

Dasbor pengelolaan yang kaya fitur
Antarmuka dasbor administrasi dengan cepat 
memandu Anda melalui tugas-tugas pengelolaan 
berbasis wizard yang umum seperti mengelola 
pengguna, menugaskan izin folder, dan 
menetapkan jadwal backup.

Penggabungan Direktori Aktif
Penggabungan Direktori Aktif memungkinkan 
WD Sentinel untuk memadukan dengan mulus 
infrastruktur dan jaringan Anda saat ini.

Server media DLNA®

Dengan server media DLNA bawaan, karyawan 
Anda dapat mengakses pustaka bersama  
WD Sentinel di jaringan daripada mengelola salinan 
berkas media di masing-masing komputer.

Panel display LCD
Panel display LCD di bagian depan perangkat 
memungkinkan Anda untuk memantau status 
sistem dan peringatan yang membutuhkan 
penanganan segera.

Berbagi file lintas-platform
WD Sentinel mendukung protokol standar  
industri seperti CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV, 
dan FTP, yang memungkinkan berbagi file di 
antara berbagai klien sistem operasi Windows  
dan bukan-Windows.

Migrasi RAID otomatis dan perluasan kapasitas
Tambahkan drive ke penampung drive yang kosong 
dan WD Sentinel dengan mulus memigrasikan 
tingkat RAID yang sesuai dan secara otomatis 
memperluas kapasitas penyimpanan server tanpa 
campur tangan dari pengguna.

Kinerja terbaik 
Dengan konektivitas dual Ethernet Gigabit,  
WD Sentinel menyajikan kecepatan yang lebih 
besar daripada 85 Mb/d melalui antarmuka 
Ethernet Gigabit.

Dirancang untuk ketersediaan yang tinggi, 
keandalan, dan pengoperasian 24/7
•	 Setiap WD Sentinel telah dikonfigurasikan 

sebelumnya dengan hard disk kelas server dari 
WD yang andal dan tangguh. 

•	 Tingkat RAID 1 atau 5 menyediakan lapisan 
perlindungan data tambahan. 

•	 Backup dan pemulihan otomatis yang dijalankan 
oleh server memastikan data di komputer atau 
jaringan selalu terlindungi. 

•	 Dual Port Ethernet Gigabit menawarkan 
keandalan dan ketersediaan yang tinggi. 

•	 Catu daya ganda opsional yang memastikan 
waktu aktif yang lebih baik.

Penyimpanan virtual dengan Target iSCSI
Mengelola dengan mudah penerapan, pengaturan, 
dan administrasi Target iSCSI menggunakan 
kemampuan Target iSCSI WD Sentinel yang mudah 
digunakan yang diberdayakan oleh StarWind®.

Layanan WD Guardian™

Western Digital menawarkan dukungan pelanggan 
dan garansi standar kepada semua pemilik  
WD Sentinel. Layanan WD Guardian menyediakan 
pilihan dukungan dan garansi tambahan untuk 
pelanggan usaha kecil. Pelajari lebih lanjut di  
www.wdguardian.com.
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Antarmuka 2 Port Ethernet Gigabit (10/100/1000) berkinerja tinggi
2 port USB 3.0

CPU Prosesor Dual Core Intel® Atom D525 1,8 GHz

Memori SODIMM DDR3-800 2 gigabita

Sistem operasi server Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

Sistem operasi klien yang 
didukung

Windows XP dengan service pack 3, hanya versi 32-bit
Windows Vista® dengan service pack 2, semua platform 32-bit dan 64-bit
Windows 7, semua platform 32-bit dan 64-bit
Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, Mac OS Snow Leopard, dan Mac OS X Lion*
Mendukung backup Time Machine® untuk klien Mac OS.
Dukungan berbagi file untuk Linux® dan Unix®

Protokol jaringan CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV, Bonjour

Protokol berbagi file CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV, FTP

Penampung drive 4 penampung hard disk 3,5 inci, mendukung hot swap, Desain tanpa baki

Hard disk internal Dua atau empat hard disk SATA WD 3,5 inci dengan pemulihan galat berbatas waktu spesifik RAID (TLER) 
Dipelopori oleh WD, fitur ini mencegah kegagalan proses pemulihan drive tambahan yang umum terjadi pada hard disk 
di komputer desktop.
Keandalan 24x7 
Dengan 1,2 juta jam MTBF (diuji pada siklus tugas 100%), hard disk ini memiliki rasio keandalan tertinggi pada semua 
drive berkapasitas tinggi yang tersedia.
Toleransi getaran putar yang lebih baik 
Mekanisme drive yang dioptimalkan, karakterisasi sistem, dan validasi proses menghasilkan kinerja tak tertandingi pada 
lingkungan yang memiliki getaran tinggi. 
Model drive yang disetujui 
Untuk mengetahui Daftar Hard Disk yang Kompatibel untuk WD Sentinel DX4000, kunjungi support.wdc.com dan 
Knowledge Base #9443.

Dukungan RAID RAID 1 (2 SKU hard disk) dan RAID 5 (4 SKU hard disk)
Migrasi RAID otomatis dan perluasan kapasitas

Backup dan pemulihan Backup yang dijalankan server hingga 25 komputer, dengan deduplikasi tingkat blok 
Pemulihan bare-metal dan pemulihan tingkat file/folder

Autentikasi jaringan Penggabungan Direktori Aktif

Panel LCD 2 baris sebanyak 16 karakter untuk menampilkan status dan peringatan

Sakelar Tombol daya
Tombol untuk menggulir pada pesan di LCD

LED 1 LED daya 
4 LED penampung drive

Daya 2 port daya eksternal
Redundant failover

Catu daya Tegangan input: 100 V sampai 240 V AC 
Frekuensi input: 50 hingga 60 Hz 
Tegangan output: 19 V DC, hingga 6,32 A

Suhu Suhu pengoperasian: 5 hingga 35 °C (41 hingga 95 °F) 
Suhu di luar pengoperasian: -20 hingga 65 °C (-4 hingga 149 °F) 

Kapasitas tersedia 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)

Dimensi fisik Tinggi: 206 cm 
Panjang: 160 mm 
Lebar: 224 mm

Berat 4 TB dan 6 TB: 4,88 kg 
8 TB,12 TB, dan 16 TB: 6,35 kg 

Spesifikasi Teknis

*Mungkin memerlukan pembaruan sistem Anda dengan pembaruan MS dan WD terkini.


