
Právnická kancelář může 
provést obnovení počítačů 
během dvou hodin místo 
dvou dnů 

Krušné chvíle
Počítače společnosti Dibble & Miller neselhávají často, ale pokud k tomu dojde, 
zažívá Dave Nickason krušné chvíle. Nickason je právním správcem této 
právnické kanceláře s 25 zaměstnanci a sídlem v Rochesteru ve státu New York. 
V podstatě také ve společnosti zastává funkci správce IT. V minulosti 
společnost prováděla noční zálohování svých tří serverů, které obsahovaly 
klíčová data uživatelů, ale nezálohovala se uživatelská nastavení těchto 
počítačů, včetně aplikací, hesel a dalších softwarových programů. Pokud nějaký 
počítač selhal, zabrala opětovná instalace operačního systému a aplikací 
Nickasonovi dva dny.

„Během uplynulého roku jsme zaznamenali dvě selhání počítačů,“ prohlásil 
Nickason. „Jeden z počítačů patřil majiteli firmy a k selhání došlo jen pár 
hodin před jeho odjezdem na služební cestu. Bylo naprosto nezbytné počítač 
opět zprovoznit. Naštěstí jsem již používal software, který chránil data  
a prováděl zálohování celého jeho počítače, včetně uživatelských nastavení  
a aplikací. Přesto mě tyto dvě zkušenosti opravdu vyděsily a přiměly mne 
zamyslet se nad možností klientského zálohování počítačů. Pokud jeden 
z našich počítačů selže, nedojde sice ke ztrátě dat, ale značný čas se stráví 
obnovením uživatelských nastavení – a čas advokáta je drahý.“ 

Společnost Dibble & Miller používá úložný server WD Sentinel™ 
pro malé kanceláře za účelem zálohování počítačů a změnila tak 
dobu potřebnou k jejich obnovení ze dvou dnů na dvě hodiny. 
Společnost nyní provádí zálohování podnikové třídy za cenu pro 
malé podniky.

„ Naše počítače 
neselhávají často,  
ale v malé firmě bez 
správců IT na plný 
úvazek je každé selhání 
katastrofa. Díky serveru 
WD Sentinel trvá 
obnovení počítače dvě 
hodiny a ne dva dny.“

  Dave Nickason, právní správce, 
společnost Dibble & Miller
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Zálohování podnikové úrovně pro malé 
společnosti
Na podzim roku 2011 začala společnost 
Dibble & Miller používat k zálohování klientských 
počítačů úložný server WD Sentinel DX4000 pro malé 
kanceláře s procesorem Intel® Atom™. Nickason ho 
zprovoznil za méně než hodinu, ihned naplánoval 
proces zálohování a začal ho využívat jako datové 
úložiště pro počítače společnosti. 

„Většina úložných zařízení pro malé společnosti 
poskytuje nejvýše 2 terabajty (TB) úložného 
prostoru, což vystačí ke klientskému zálohování,  
ale nestačí v případě, že je chcete využívat i k jiným 
účelům,“ tvrdí Nickason. „Námi zvolený server  
WD Sentinel obsahuje dva disky a celkem čtyři 
diskové pozice, takže máme dostatečný prostor 
k rozšíření úložiště. Jelikož umožňuje uložit až 9 TB 
dat, říkám si, že bych server WD Sentinel mohl využít 
k zálohování dat našich počítačů i serverů. Navíc jsem 
na server WD Sentinel již přesunul velké množství 
souborů ze svého počítače a různých dalších disků, 
protože poskytuje tak velké množství volného 
prostoru.“

Server WD Sentinel je dodáván s disky podnikové 
třídy a je předem nastaven na ochranu pomocí pole 
RAID, které, na rozdíl od řešení bez technologie RAID, 
poskytuje vyšší ochranu dat a redundanci. Tuto 
vlastnost společnost Dibble & Miller oceňuje, protože 
zaměstnanci společnosti pracují téměř nepřetržitě, 
buď z domova nebo z kanceláře. „Pokud dojde 
k selhání disku bez ochrany pomocí pole RAID, 
musím situaci řešit okamžitě,“ řekl Nickason. 
„Vestavěná ochrana pomocí pole RAID serveru  
WD Sentinel mi poskytuje flexibilitu, díky které  
mohu systémové selhání řešit třeba až další den.  
To zajišťuje vyšší úroveň spolehlivosti.“

Obnovení počítače během dvou hodin
Díky ochraně počítačů společnosti pomocí serveru 
WD Sentinel je při selhání může Nickason obnovit 
podstatně rychleji. Vyzkoušel si, jak dlouho trvá 
úplné obnovení počítače, který obsahuje 
500 gigabajtů dat ve složité struktuře složek.  
Díky rychlosti procesoru Intel, jež je součástí 
serveru, byl celý proces obnovení dokončen za 
méně než dvě hodiny. „Naše počítače neselhávají 
často, ale v malé firmě bez správců IT na plný úvazek 
je každé selhání katastrofa,” tvrdí Nickason. „Díky 
serveru WD Sentinel dokážeme nyní počítač 
obnovit za dvě hodiny a ne za dva dny. A počítač 
samozřejmě nikdy neselže ve chvíli, kdy sedím 
u stolu a nemám nic na práci. K selhání dochází, 
když jsem mimo město nebo zrovna na odchodu  
a příšerně spěchám. Pro nás je server WD Sentinel 
pojistným opatřením, které přináší klidný spánek.“

Kompaktní velikost a cena
Server WD Sentinel poskytuje vlastnosti i úložnou 
kapacitu podnikové třídy, navíc jeho provedení  
i cena jsou optimální pro malé společnosti. „Náš 
server WD Sentinel je umístěn na skříni s kartotékou 
a nezabírá nám vůbec žádné místo,“ řekl Nickason. 
„Jedná se o skvěle navržené zařízení podnikové 
kvality s pevnými disky podnikové třídy. Server  
WD Sentinel používáme k zálohování počítačů se 
systémy Windows® XP, Windows Vista® a Windows 7  
a nezaznamenal jsem jediný problém.“

Nickason spočítal, že sestavit softwarové řešení 
zálohování počítačů by pro jejich společnost se 
25 počítači vyšlo na téměř 3 000 USD. „Nejen,  
že cena serveru WD Sentinel je ekonomicky 
výhodnější, ale také nároky na jeho správu jsou nižší,“ 
řekl. „Nemusím kupovat, instalovat, konfigurovat  
a sledovat 25 samostatných zálohovacích programů. 
Server WD Sentinel obsahuje potřebný software 
k zálohování počítačů, a pokud je něco v nepořádku, 
například dojde k selhání počítače, aktivně mě 
o této skutečnosti informuje.“

Nickason dodává, že je také nadšený z technologie 
deduplikace dat na úrovni bloku, kterou server  
WD Sentinel poskytuje. „Po provedení první zálohy 
jsem několikrát kontroloval velikost dat na disku  
tří klientských notebooků, abych se ujistil, že byla 
skutečně zálohována všechna data,“ řekl. „Je skvělé, 
jak malé množství dat je vyžadováno k provedení 
zálohy. Efektivní komprese dosažená funkcí 
deduplikace serveru WD Sentinel znamená,  
že nemusíme připlácet za další úložiště.“
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