
Basketbalový tým skóruje  
Více času na vyhrávání zápasů 

Trenéři mužského basketbalového týmu na Univerzitě Santa Clara (SCU)  

se rozhodli trávit méně času správou svých videozáznamů a více času 

trénováním. Univerzita Santa Clara je soukromou jezuitskou univerzitou 

s 8 000 studenty v kalifornském Silicon Valley. Jejich basketbalový tým v 1. 

divizi Národní vysokoškolské atletické asociace (NCAA) vyhrává zápasy 

pomocí tvrdé práce, skvělého tréninku a důsledné analýzy výkonu svých 

hráčů. 

Trenéři pořizují záznamy všech zápasů i tréninků svého týmu a také co nejvíce 

zápasů svých soupeřů. Adam Bauman, týmový koordinátor videa, trávil tolik 

času správou videí, že nezbýval čas na sledování a hodnocení konkurence, 

prostě na zábavnou část své práce.

Vedení týmu záznamy zápasů ukládalo na přenosné pevné disky a následně 

provádělo jejich zálohu na disky DVD. Baumanova kancelář o velikosti šatníku 

byla zaskládána disky DVD, které obsahovaly videozáznamy zápasů od  

roku 2006. Když tým cestoval, Bauman s sebou bral několik pevných disků, 

které obsahovaly záznamy všech zápasů, které tým během sezóny odehrál, 

i výběr ze záznamů jejich budoucích protivníků. 

Před každým zápasem trávil hodiny přemýšlením o všech videozáznamech, 

které by tým mohl potřebovat. Po každém utkání trávil hodiny vypalováním 

a posíláním disků DVD se záznamem her trenérům, členům týmu a ostatním 

týmům. 

Server společnosti Western Digital® přinesl basketbalovému týmu 
Univerzity Santa Clara efektivní správu videa a poskytl jim cenný 
čas na trénink.

„ Mít ve svém týmu 
server WD Sentinel  
je jako mít osobního 
asistenta, který má 
vždy vše, co 
potřebujeme.“

  Adam Bauman, koordinátor 
videa, basketbalový tým 
Univerzity Santa Clara
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Zabezpečené sdílení videa
Na podzim roku 2011 přijal basketbalový tým 
Univerzity Santa Clara nového člena týmu, který 
má na starosti „zákulisí“ a pomáhá organizovat 
archiv videozáznamů: úložný server WD Sentinel 
DX4000 pro malé kanceláře. Tento server typu 
NAS není větší než basketbalový míč, poskytuje 
kapacitu až 9 terabajtů (TB) dat a zabezpečený 
vzdálený přístup k datům prostřednictvím 
počítače s připojením k Internetu.  

Tým nyní ukládá všechny videozáznamy ze zápasů 
na server WD Sentinel a poskytuje přístup každému, 
kdo jej potřebuje. „Server WD Sentinel nám umožnil 
umístit všechny soubory s videem na jediné místo 
a zpřístupnit je našim zaměstnancům odkudkoli na 
světě,“ tvrdí Bauman. „Mít ve svém týmu server  
WD Sentinel je jako mít osobního asistenta, který 
má vždy vše, co potřebujeme.“

Více času na trénování
Bauman má teď každý týden několik hodin navíc, 
které dříve trávil správou videí a které nyní může 
věnovat tréninku. „Místo kopírování a vkládání 
souborů s videem mohu čas trávit důležitějšími 
činnostmi – sledováním našich soupeřů 
a promýšlením vhodné strategie hry proti nim,“ 
řekl. Už s sebou na cesty nemusí nosit kufr plný 
pevných disků, ani před každým zápasem trávit 
hodiny času promýšlením, co všechno bude 
potřebovat. 

Rychlý a všestranný
Díky procesoru Intel® Atom™ uvnitř serveru  
WD Sentinel je i přenos obrovských videí bleskově 
rychlý. Server WD Sentinel navíc každou noc odvádí 
dvojitou službu – zálohuje dvanáct počítačů 
basketbalového oddělení Univerzity Santa Clara.  
„To, že máme možnost provádět automatickou 
zálohu všech počítačů v naší kanceláři každý den,  
je prostě úžasné,“ tvrdí Bauman. „Při takovém 
množství malwaru, který by mohl poškodit naše 
počítače, server WD Sentinel přináší ohromný klid 
a jistotu; když my doma v noci spíme, naše počítače 
jsou zálohovány. A pokud by se teď něco stalo, 
můžeme obnovit buď jednotlivé soubory, nebo 
celý počítač.“ 

Protože server WD Sentinel obsahuje úložiště 
o velikosti 8 TB, tým jej nepoužívá pouze pro 
videozáznamy, ale také k ukládání veškerých 
souborů v rámci oddělení, včetně plánů tréninků, 
výběru záznamů, náborové dokumentace, záznamů 
o studiích hráčů, rozvrhů a dalších souborů. Každý 
zaměstnanec basketbalového týmu má nepřetržitý 
přístup k potřebným souborům i autorizaci k jejich 
prohlížení a nemusí se tedy posílat e-maily s velkými 
přílohami sem a tam. 

Úspora více než 3 000 dolarů během šesti sezón
Díky serveru WD Sentinel ušetří basketbalový tým 
Univerzity Santa Clara během každé sezóny 
přibližně 400 dolarů za disky DVD a 150 dolarů za 
pevné disky, celkem tedy 550 dolarů ročně. „Náš 
server WD Sentinel dokáže uchovat až šest sezón 
záznamů videa, takže po dobu šesti let nebudeme 
kupovat disky DVD ani pevné disky – ušetříme 
3 300 dolarů,“ tvrdí Bauman. A to nebyla řeč 
o úspoře času i souvisejících pracovních nákladů 
a úspoře místa v jeho kanceláři. 

„Každá vzdělávací instituce snižuje náklady a server 
WD Sentinel představuje efektivní způsob, jak 
tohoto cíle dosáhnout bez omezení našich 
možností. Ve skutečnosti jsme díky tomuto 
osobnímu asistentovi, který pracuje nepřetržitě, 
naše možnosti naopak rozšířili,“ uzavírá Bauman.
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