
Školský úřad provádí 
zálohování chytře 

Krajský školský úřad v Napě (NCOE) poskytuje finanční služby (rozpočtování, 
mzdy, zúčtování důchodů a vyhodnocování grantů) v pěti okrscích obecních 
škol v kraji Napa v Kalifornii. Tyto okrsky zahrnují 50 škol a sedm mateřských škol. 
Úřad NCOE poskytuje podporu pro téměř 250 zaměstnanců  
a více než 3 700 studentů. Tým pouhých pěti zaměstnanců oddělení IT má na 
starosti téměř 900 síťových zařízení, včetně 714 počítačů pro studenty  
a zaměstnance, 71 serverů a desítek tiskáren, routerů a switchů – vše s velmi 
omezeným rozpočtem.

„Ve školství nemáme nikdy dostatek peněz, takže musíme pracovat chytřeji,  
a ne stále víc“ řekl Brian Dake, ředitel oddělení informačních technologií 
Krajského školského úřadu v Napě.

Pracovat „chytřeji“ znamenalo najít cenově efektivnější způsob, jak zálohovat 
e-mailové schránky. Jejich záloha je nutná, protože úřad musí dodržovat 
zákonné předpisy. 25 zaměstnanců vedení, kteří užívali e-mail nejvíce, 
zaplnili takové množství úložiště poštovní databáze (50 procent), že krajský 
úřad neměl dostatečnou kapacitu infrastruktury, aby mohl provádět 
zálohování dalších 225 e-mailových schránek. Tato skutečnost by 
představovala potenciální problém v případě, že bude nutné provést 
obnovení e-mailových zpráv.

Krajský školský úřad v Napě provádí zálohování všech svých 
e-mailových schránek prostřednictvím malého kancelářského 
úložného serveru WD Sentinel společnosti Western Digital®.  
Tento server pomáhá snižovat náklady spojené s ukládáním dat  
a zrychluje podporu počítačů díky technologii vzdáleného 
webového přístupu.

„ WD Sentinel™ nám 
poskytuje spoustu 
místa k ukládání 
obrovského množství 
e-mailů za velice 
přijatelnou cenu.  
Také může Krajskému 
školskému úřadu 
v Napě ušetřit miliony 
dolarů za právní 
odpovědnost tím, že 
umožňuje zálohovat 
naše e-mailové schránky  
ze sta procent.“

  Brian Dake, ředitel oddělení 
informačních technologií,  
Krajský školský úřad v Napě
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Stoprocentní záloha e-mailů, snížení právní 
odpovědnosti
V říjnu 2011 si úřad NCOE opatřil malý úložný 
kancelářský server WD Sentinel DX4000, který 
poskytuje 5,6 terabajtů centralizovaného úložiště  
a zabezpečený vzdálený přístup k souborům. Dake 
zařízení zprovoznil během několika minut. „Podle 
mě lze server WD Sentinel instalovat, spravovat  
a používat podstatně snadněji než ostatní systémy 
pracovních stanic určené k zálohování“, prohlásil. 

Úřad NCOE nyní používá server WD Sentinel 
k zálohování veškerých dat a uživatelských 
nastavení svých nejdůležitějších počítačů.  
Díky dostupnosti obrovského sdíleného síťového  
úložiště navíc zaměstnanci oddělení IT nyní mohou 
zálohovat e-maily dalších 225 zaměstnanců.  
„Server WD Sentinel nám poskytuje spoustu místa 
k ukládání obrovského množství e-mailů za velmi 
přijatelnou cenu,“ řekl Dake. „Také může Krajskému 
školskému úřadu v Napě ušetřit miliony dolarů za 
právní odpovědnost tím, že umožňuje zálohovat 
naše e-mailové schránky ze sta procent.“

Rychlejší podpora pomocí vzdáleného 
webového přístupu
Dakeovi spolupracovníci jsou také nadšení 
z možností, které poskytuje vzdálený webový 
přístup serveru WD Sentinel. Mnoho škol, které 
oddělení IT spravuje, mají vlastní síť a úřad NCOE  
k ní težko získával přístup. Když technici úřadu  
NCOE cestovali do některé ze škol, aby opravili 
vadný počítač, závada byla často odlišná od té, 
kterou uživatel nahlásil, a museli se tedy několikrát 
vracet do své kanceláře, aby si obstarali správné 
náhradní součásti či software.

Bezproblémová integrace počítačů se serverem 
WD Sentinel umožňuje technikům získat 
prostřednictvím serveru WD Sentinel zabezpečený, 
přímý či vzdálený přístup k počítači v síti. To jim 
umožňuje ještě před výjezdem určit původní 
příčinu jakéhokoli problému, takže přesně vědí, jaký 
software či vybavení si mají na svůj  
výjezd připravit. Urychluje se řešení problémů  
a zaměstnanci oddělení IT mohou mimo pracovní 
dobu řešit problémy z domova, aniž by museli 
jezdit do kanceláře, a ušetří až 16 hodin týdně, které 
by jinak promarnili zbytečným cestováním. „Kromě 
těchto výhod navíc pozorujeme i zvýšení efektivity, 

protože můžeme poskytovat podporu pracovním 
stanicím na více místech současně, přičemž 
uživatelé jsou spokojení se zvýšením spolehlivosti 
systému, protože jejich počítače jsou opraveny 
mnohem rychleji“, řekl Dake.

Chytřejší práce šetří peníze
Před tím, než byl úřadem NCOE objeven server  
WD Sentinel, uvažovalo se o nákupu malého 
úložiště typu SAN (storage area network) v ceně 
8 000 dolarů. „Server WD Sentinel je podstatně 
dostupnější. Navíc poskytuje více funkcí než pouhé 
úložiště, například vzdálený webový přístup 
k připojeným počítačům a jejich datům. Díky tomu 
ušetříme ještě více peněz,“ řekl Dake. „Zvažujeme 
možnost pořízení dalších serverů WD Sentinel do 
některé z našich škol. Tím bychom získali okamžitý 
přístup k počítačům na těchto místech  
a širší možnosti řízení při nižších nákladech.“ 

Úžasně rychlé zálohování
Kombinací procesoru Intel® Atom™ a technologie 
deduplikace na úrovni bloku, přináší server  
WD Sentinel výrazné zrychlení průběhu záloh 
počítače a času potřebného k opětovné tvorbě 
obrazu počítače. „Technologie deduplikace serveru  
WD Sentinel skutečně urychluje průběh zálohování  
a snižuje množství úložišt, které musíme kupovat“, 
řekl Dake. 

Zaměstnanci úřadu NCOE jsou nadšeni z příležitostí, 
jež představují možnosti multimediálního využití 
serveru WD Sentinel. Dake se snaží najít způsob,  
jak do budoucích projektů úřadu NCOE a jeho 
zaměstnanců začlenit technologii streamování 
fotografií, hudby a videa.
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