
WD Sentinel™ DX4000
Opslagserver voor kleine kantoren
WD Sentinel DX4000 is specifiek ontworpen 
voor kleine kantoren en is een eenvoudig op te 
stellen opslagserver voor kleine kantoren. Hij 
biedt veilige gecentraliseerde opslag, volledige 
gegevensbeveiliging en externe bestandstoegang 
voor werknemers, klanten en leveranciers, op 
kantoor of terwijl ze extern werken van overal waar 
ze een internetverbinding hebben.

Met hardware en software van toonaangevende 
producenten biedt de WD Sentinel een 
betrouwbare, kosteneffectieve en gemakkelijk te 
beheren opslagserver met hoge prestaties voor 
kleine kantoren.

Kenmerken en voordelen van het product

Lage eigendomskosten
Bevat de software die u nodig hebt om tot 25 client-
computers in uw netwerk te beveiligen. U hoeft geen 
extra licenties voor back-upsoftware te kopen voor 
elke extra computer.

Volledige oplossing van toonaangevende 
technologiepartners in de sector
•	  Harde schijven die geoptimaliseerd zijn voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit en prestaties.
•	 Dual Core Intel® Atom™ D525 processor.
•	  Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials 

software.

Server eenvoudig te installeren 
Of u nu een IT-expert bent of niet, dankzij het 
eenvoudige installatieproces met een wizard kunt 
u de WD Sentinel-server in uw kantoornetwerk 
integreren als een professional.

Connector-software
Met de bijgeleverde Connector-software kunt u de 
computers in uw netwerk naadloos aansluiten op 
uw WD Sentinel.

Gecentraliseerde opslag en bestandsbeheer
Met de beveiligde gecentraliseerde opslag kan 
iedereen in uw bedrijf snel bestanden opslaan en 
ophalen.

Geautomatiseerde serverback-ups
WD Sentinel maakt automatisch een back-up en 
slaat een volledig kopie op van tot 25 computers 
die op de server zijn aangesloten.

Bestanden en mappen of bare-metal herstellen
Gegevens herstellen vanaf de server is net zo 
eenvoudig. Herstel gewoon afzonderlijke bestanden 
en mappen of herstel een volledige computer met 
de kopieën die op uw WD Sentinel staan.

Deduplicatie op blokniveau
WD Sentinel bevat vlotte deduplicatietechnologie 
op blokniveau die efficiënte back-ups maakt van 
client-computers via het netwerk.

Beveiligde externe toegang
Maak eenvoudig van bijna overal verbinding 
met uw WD Sentinel met een gepersonaliseerd 
internetadres voor beveiligde toegang tot externe 
gegevens. WD Sentinel werkt als portal die toegang 
biedt tot een extern bureaublad op de computers 
die hij bewaakt.

Beheerdashboard met veel functies
De beheerdashboadinterface leidt u snel met 
een wizard door de normale beheertaken, zoals 
gebruikersbeheer, toewijzing van maprechten en 
het opstellen van een back-upschema.

Synchronisatie met Active Directory
Dankzij de synchronisatiemogelijkheden met  
Active Directory kunt u de WD Sentinel in uw 
bestaande infrastructuur en netwerken integreren.

DLNA®-mediaserver
Met de ingebouwde DLNA-mediaserver hebben 
uw werknemers toegang tot de gedeelde 
mediabibliotheek van de WD Sentinel op het 
netwerk en hoeven ze geen exemplaren van 
mediabestanden op hun eigen computers te 
bewaren.

LCD-display
Met het LCD-display aan de voorkant van het 
apparaat kunt u de systeemstatus en kritieke 
waarschuwingen controleren.

Bestanden delen tussen verschillende platforms
WD Sentinel ondersteunt de standaardprotocols 
in de sector, zoals CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV 
en FTP, waardoor bestanden kunnen worden 
gedeeld tussen verschillende clients met en 
zonder Windows.

Automatische RAID-migratie en 
capaciteitsuitbreiding
Voeg een schijf toe in een lege sleuf en WD Sentinel 
migreert deze naadloos naar het correcte  
RAID-niveau en breidt de opslagcapaciteit van de 
server automatisch uit, zonder tussenkomst van de 
gebruiker.

Uitstekende prestaties 
Met dubbele Gigabit Ethernet-connectiviteit biedt 
WD Sentinel leessnelheden van meer dan 85 MB/s 
via de Gigabit Ethernet-interface.

Ontworpen voor hoge beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en 24/7 prestaties
•	 Elke WD Sentinel is voorgeconfigureerd met  

de duurzame harde schijven van serverkwaliteit 
van WD. 

•	 RAID-niveau 1 of 5 biedt een extra laag voor 
gegevensbescherming. 

•	 Dankzij Automatische back-ups en herstel op 
een server zijn de gegevens op uw computer of 
netwerk altijd beschermd. 

•	 Dual Gigabit Ethernet-poorten bieden 
redundantie en hoge beschikbaarheid. 

•	 Optionele dubbele voeding zorgt voor nog 
minder uitval.

Virtuele opslag met iSCSI Target
Beheer eenvoudig het gebruik, de instellingen  
en het beheer van iSCSI Target met de 
uitzonderlijke gebruiksvriendelijke iSCSI  
Target-functies van WD Sentinel, die worden 
ondersteund door StarWind®.

WD Guardian™ Services
Western Digital biedt standaard 
klantenondersteuning en garantie aan alle eigenaars 
van WD Sentinel. WD Guardian Services biedt extra 
ondersteunings- en garantiemogelijkheden voor 
kleine bedrijven. Vind meer informatie op  
www.wdguardian.com.
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Interface 2 Gigabit Ethernet-poorten met hoge prestaties (10/100/1000)
2 USB 3.0-poorten

CPU Dual Core Intel® Atom D525 1,80 GHz processor

Geheugen 2 gigabyte SODIMM DDR3-800

Serverbesturingssysteem Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

Ondersteunde 
clientbesturingssystemen

Windows XP met servicepack 3, alleen 32-bits versies
Windows Vista® met servicepack 2, alle 32-bit en 64-bit platformen
Windows 7, alle 32-bits en 64-bits platformen
Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, Mac OS Snow Leopard en Mac OS X Lion*
Ondersteunt back-ups met Time Machine® voor Mac OS-clients
Ondersteuning voor bestanden delen in Linux® en Unix®

Netwerkprotocollen CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV, Bonjour

Bestandsdelingsprotocollen CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV, FTP

Stationssleuven 4 x 3,5 inch stationssleuven, hotswap-mogelijkheden, trayless ontwerp

Interne vaste schijven Twee of vier 3,5-inch SATA-schijven met RAID-specifieke time-limited error recovery (TLER)
Deze functie is voor het eerst door WD gebruikt en voorkomt uitval als gevolg van uitgebreide herstelprocessen bij 
fouten in een harde schijf die vaak voorkomen bij desktopschijven.
24 uur per dag betrouwbaar 
Met 1,2 miljoen uur MTBF (getest met een 100% werkingscyclus), hebben deze schijven de hoogst beschikbare 
betrouwbaarheidsscore op een schijf met hoge capaciteit.
Betere tolerantie van rotatietrillingen 
Geoptimaliseerde schijfmechanica, systeemkarakterisatie en procesvalidatie zorgen voor ongeëvenaarde prestaties in 
omgevingen met veel trillingen. 
Goedgekeurde schijfmodellen 
Bezoek support.wdc.com en raadpleeg kennisbankartikel #9443 voor een lijst met compatibele harde schijven voor de 
WD Sentinel DX4000.

RAID-ondersteuning RAID 1 (2 harde schijf SKU's) en RAID 5 (4 harde schijf SKU's)
Automatische RIAD-migratie en capaciteitsuitbreiding

Back-up en herstel Serverback-ups voor maximaal 25 computers, met deduplicatie op blokniveau 
Bare-metal herstel en herstel van bestanden en mappen

Netwerkverificatie Synchronisatie met Active Directory

LCD-scherm 2 regels van 16 tekens voor status en waarschuwingen

Schakelaars Aan/uit-knop
Knoppen om door berichten op het LCD-scherm te bladeren

Lampjes 1 aan-/uit-lampje 
4 stationslampjes

Voeding 2 externe stroompoorten
Redundante failover

Stroomvoorziening Ingangsspanning: 100 V tot 240 V AC 
Ingangsfrequentie: 50 to 60 Hz 
Uitvoerspanning: 19 V DC, tot 6,32 A

Temperatuur Temperatuur tijdens gebruik: 5 tot 35°C 
Temperatuur bij stilstand: -20 tot 65°C

Beschikbare capaciteit 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)

Fysieke afmetingen Hoogte: 206 mm
Diepte: 160 mm
Breedte: 224 mm

Gewicht 4 TB en 6 TB: 4,88 kg
8 TB,12 TB en 16 TB: 6,35 kg

Technische specificaties

*Het systeem moet mogelijk worden bijgewerkt met de nieuwste updates van MS en WD.


