
WD Sentinel™ DX4000
Lagringsservern för mindre kontor
WD Sentinel DX4000, en lagringsserver för mindre 
kontor, är utformad specifikt för mindre affärsmiljöer, 
och är enkel att installera. Den tillhandahåller säker 
centraliserad lagring, fullständigt dataskydd och 
dataåtkomst för anställda, klienter och leverantörer när 
de befinner sig på kontoret eller distansarbetare med 
en Internetanslutning.

WD Sentinel, med maskinvara och programvara från 
de ledande i branschen, levererar en högpresterande, 
tillförlitlig, kostnadseffektiv lösning som är enkel att 
hantera för ett litet kontorsnätverk. 

Produktfunktioner och -fördelar

Låg ägandekostnad
Inkluderar den programvara du behöver för att 
skydda upp till 25 klientdatorer i ditt nätverk.  
Du behöver inte köpa ytterligare backuplicenser för 
programvaran för varje dator.

Fullständig lösning från branschledande 
teknologipartners
•	  Hårddiskarna är optimerade för tillförlitlighet, 

kvalitet och prestanda.
•	 Intel® Atom™ D525-processor med dubbla kärnor.
•	  Programvaran Windows® Storage Server 2008  

R2 Essentials.

Enkel serverinstallation 
Oavsett om du är en IT-expert eller inte gör den 
enkla guidebaserade installationen det möjligt 
för dig att integrera WD Sentinel-servern i ditt 
kontorsnätverk som ett proffs.

Programvaran Connector
Med programvaran Connector som ingår kan du 
sömlöst ansluta datorerna i ditt nätverk till din  
WD Sentinel.

Centraliserad lagring och filhantering
Säkrad centraliserad lagring möjliggör snabb 
fillagring och -hämtning för alla i din verksamhet.

Automatiserad, serverdriven 
säkerhetskopiering
WD Sentinel säkerhetskopierar och sparar 
automatiskt en fullständig avbildning med upp  
till 25 datorer som är anslutna till servern.

Återställning från filmapp eller ända från  
första början
Det är lika lätt att återställa data från servern. 
Återställ helt enkelt enstaka filer och mappar eller 
återställ en hel dator från avbildningsbaserade 
säkerhetskopior som lagras på din WD Sentinel.

Deduplicering på blocknivå
WD Sentinel har elegant teknik med deduplicering 
på blocknivå som tillhandahåller effektiv 
säkerhetskopiering av klientdatorer via nätverket.

Säker fjärråtkomst
Anslut enkelt till din WD Sentinel från praktiskt taget 
överallt med en anpassad Internetadress för säker 
fjärråtkomst till data. WD Sentinel fungerar även 
som en portal som erbjuder fjärrskrivbordsåtkomst 
för de datorer den bevakar.

Instrumentpanel för flera hanteringsfunktioner
Instrumentpanelsgränssnittet för administration 
leder dig genom typiska guidebaserade 
hanteringsuppgifter så som att hantera användare, 
tilldela mappbehörigheter och att konfigurera ett 
säkerhetskopierings schema.

Hopkoppling i Active Directory
Hopkopplingsfunktionen i Active Directory gör det 
möjligt för WD Sentinel att sömlöst integreras i din 
befintliga infrastruktur och dina nätverk.

DLNA®-mediaserver
Med den inbyggda DLNA-mediaservern kan dina 
anställda nå WD Sentinels delade mediabibliotek 
i nätverket i stället för att upprätthålla kopior av 
mediafiler på sina individuella datorer.

LCD-skärmpanel
LCD-skärmpanelen på framsidan av enheten ger 
dig möjlighet att bevaka systemstatus och kritiska 
varningar.

Fildelning över olika plattformar
WD Sentinel stöder protokoll av branschstandard 
så som CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV och FTP 
vilket aktiverar fildelning bland olika Windows- och 
icke-Windows-klienter.

Automatisk RAID-migrering och 
kapacitetsexpansion
Lägg till en disk i en tom disköppning så migrerar 
WD Sentinel sömlöst till lämplig RAID-nivå och 
expanderar automatiskt serverns lagringskapacitet 
utan någon användarinblandning.

Ledande prestanda 
WD Sentinel, som har dubbel  
Gigabit Ethernet-konnektivitet, levererar 
läshastigheter som är större än 85 Mb/sek  
via Gigabit Ethernet-gränssnittet.

Den är utformad för hög tillgänglighet, 
tillförlitlighet och drift dygnet runt veckans  
alla dagar
•	 Varje WD Sentinel förkonfigureras med WD:s 

tillförlitliga och hållbara hårddiskar av servergrad. 
•	 RAID-nivåer 1 eller 5 tillhandahåller ett ytterligare 

skikt med dataskydd. 
•	 Automatisk serverdriven säkerhetskopiering och 

återställning tillser att data på din dator eller i ditt 
nätverk alltid skyddas. 

•	 Dubbla Gigabit Ethernet-porter erbjuder 
redundans och hög tillgänglighet. 

•	 Dubbel strömförsörjning som tillval säkerställer 
ökad aktiv tid.

Virtuell lagring med iSCSI Target
Hantera enkelt distribution, installation och 
administration av iSCSI Target med den 
exceptionellt användarvänliga iSCSI Target-
funktionen i WD Sentinel, som drivs av StarWind®.

WD Guardian™ Services
Western Digital erbjuder standardkundsupport och 
garanti för alla WD Sentinel-ägare. WD Guardian 
Services tillhandahåller ytterligare support- och 
garantialternativ för kunder med mindre verksamheter. 
Mer information på www.wdguardian.com.
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Kapacitet vid användning för lagring, en terabyte (TB) = en biljon byte. Total åtkomlig kapacitet varierar med operativ miljö. Vid användning som överföringshastighet eller gränssnitt, megabyte 
per sekund (Mb/s) = en miljon byte per sekund och gigabit per sekund (Gb/s) = en miljard bitar per sekund.

 4178-705315-J01 Jan 2013

*Kan kräva uppdatering av ditt system med senaste MS- och WD-uppdateringar.

Gränssnitt 2 högpresterande (10/100/1000) Gigabit Ethernet-portar
2 USB 3.0-portar

CPU Intel® Atom D525 1,80 GHz-processor med dubbla kärnor

Minne 2 gigabyte SODIMM DDR3-800

Serveroperativsystem Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

Operativsystem som stöds för 
klienter

Windows XP med SP 3, endast 32-bitarsversioner
Windows Vista® med SP 2, alla 32-bitars- och 64-bitarsplattformar
Windows 7, alla 32-bitars- och 64-bitarsplattformar
Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, Mac OS Snow Leopard och Mac OS X Lion* 
Har stöd för säkerhetskopiering med Time Machine® för Mac OS-klienter 
Fildelningsstöd för Linux® och Unix®

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

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

Disköppningar 4 x 3,5-tums hårddisköppningar, kapabel till avbrottsfritt utbyte (hot swap), utformning utan fack

Interna hårddiskar Två eller fyra 3,5-tums SATA-hårddiskar med RAID-specifik tidsbegränsad felåterhämtning  
(TLER, Time-Limited Error Recovery) 
WD, som är pionjär för denna funktion, förhindrar diskfel som orsakas av förlängda återhämtningsprocesser för 
hårddiskar, vilket är vanligt för skrivbordsdiskar.
Tillförlitlighet dygnet runt 
Med 1,2 miljoner timmars genomsnittstid mellan misslyckanden (testas vid 100 % arbetscykel), har dessa diskar den 
högsta tillgängliga tillförlitlighetsklassificeringen för en högkapacitetsdisk.
Förbätttrad tolerans för rotationsvibration 
Optimerad diskmekanik, systemkarakterisering och processvalidering ger oöverträffade prestanda i miljöer med hög 
vibration. 
Godkända diskmodeller 
För en lista med kompatibla hårddiskar för WD Sentinel DX4000, gå till support.wdc.com och hänvisa till artikel 9443  
i kunskapsbasen.

RAID-support RAID 1 (2 hårddisk SKU) och RAID 5 (4 hårddisk SKU)
Automatisk RAID-migrering och kapacitetsexpansion

Säkerhetskopiering och 
återställning

Serverbaserad säkerhetskopiering för upp till 25 datorer med deduplicering på blocknivå 
Återställning från första början och återställning på fil-/mappnivå

Nätverksautentisering Hopkoppling i Active Directory

LCD-panel 2 rader med 16 tecken för status och varningar

Brytare Strömbrytare
Knappar för genomrullning av meddelanden på LCD-skärmen

Indikatorer 1 lysdiod för ström 
4 lysdioder för disköppningar

Ström 2 portar för extern ström
Redundant växling vid fel

Strömförsörjning Spänning in: 100 volt till 240 volt växelström 
Frekvens in: 50 till 60 Hz 
Spänning ut: 19 V likström, upp till 6,32 A

Temperatur Driftstemperatur: 5 till 35 °C 
Temperatur vid ej drift: -20 till 65 °C

Tillgänglig kapacitet 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)

Fysiska mått Höjd: 206 mm
Djup: 160 mm 
Bredd: 224 mm

Vikt 4 TB och 6 TB: 4,88 kg 
8 TB,12 TB och 16 TB: 6,35 kg

Tekniska specifikationer


