
Dobrá investice: soukromé 
podnikové řešení typu cloud 

Společnost Saratoga Research & Investment Management (SaratogaRIM) je 

investiční poradenskou společností ve městě Saratoga v Kalifornii. Spravuje 

prostředky bonitních klientů, penzijních fondů, záložen, náboženských 

institucí a nadací v celkové hodnotě přibližně 740 milionů dolarů. Mnohé 

z těchto institucí sídlí v kalifornském Silicon Valley. 

Společnost uchovávala citlivé údaje svých klientů v bezpečí své kanceláře, 

ale zaměstnanci často potřebovali přístup k údajům na cestách či z domova, 

aby svým zákazníkům mohli poskytovat ty nejlepší služby. Provozní ředitel 

společnosti SaratogaRIM James Tanner řekl: „Lidé neustále požadovali, 

abychom převedli jejich data do tzv. cloudu, ale my jsme nepovažovali za 

vhodné, aby data našich klientů byla uložena v počítačích, které nám 

nepatří.“

To, že společnost trvala na využívání tehdejšího úložného zařízení, 

představovalo mnoho práce navíc pro Davida Lii, asistenta manažera 

portfolia, který současně pracuje na pozici správce IT a je také zodpovědný  

za to, že je všech 13 počítačů společnosti správně zálohováno.

Investiční společnost získala vzdálený přístup k datům, 
rozšiřitelné úložiště a může provádět automatické  
zálohování svých počítačů. To vše díky úložnému serveru  
WD Sentinel™ DX4000 pro malé kanceláře, který využívá  
procesor s technologií Intel® Atom™.

„ Mít neomezený přístup 
ke svým datům 
odkudkoli je velmi 
užitečná funkce, 
zejména pokud jste 
mimo kancelář. Je to 
jako soukromý 
podnikový cloud přímo 
v naší kanceláři…“

  James Tanner, provozní ředitel, 
společnost Saratoga Research & 
Investment Management
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Kompaktní a výkonné řízení obchodu
Poté, co společnost provedla renovaci síťových 
i dalších technologických prvků, aby se mohla 
přizpůsobit rychle se rozrůstající klientské základně, 
jak Tanner, tak Lii se snažili vybrat spolehlivé místní 
úložné zařízení, které bude automaticky zálohovat 
počítače společnosti, poskytne zaměstnancům 
vzdálený přístup k datům, bude snadno použitelné 
a poskytne dostatek místa pro další růst. Nalezli 
řešení, které splňuje všechny tyto požadavky: úložný 
server WD Sentinel DX4000 pro malé kanceláře. 

Server WD Sentinel je serverové zařízení typu NAS 
navržené pro malé společnosti. Poskytuje až 
9 terabajtů úložiště typu RAID podnikové třídy 
a snadný vzdálený přístup prostřednictvím funkce 
Vzdálený webový přístup operačního systému 
Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials 
společnosti Microsoft®.

„Ovládací panel serveru WD Sentinel je opravdu 
snadno ovladatelný a připojení našich počítačů 
k serveru byla hračka“, prohlásil Lii, který server  
WD Sentinel zprovoznil řádově v minutách.

Server WD Sentinel využívá dvoujádrovou 
technologii procesoru Intel® Atom™, který 
umožňuje extrémně rychlé zálohování a stejně tak 
rychlý přenos souborů a díky své skvělé 
spolehlivosti nám pomáhá podnikat bez omezení. 
„Na server WD Sentinel nemusíme nikdy čekat“, 
tvrdí Lii. „Pracuje stejně stejně rychle jako my což je 
pro naši kancelář s vysokým nasazením klíčové.“ 

Společnost SaratogaRIM potřebovala investovat do 
úložiště, jehož velikost lze přizpůsobit obchodnímu 
růstu bez nutnosti častých a nákladných investicí. 
Využívá pouze dvě ze svých celkem čtyř diskových 
pozic a umožňuje až zdvojnásobit vlastní kapacitu. 
„Naše předchozí zařízení typu NAS jsme museli 
upgradovat celkem třikrát, ale dostatečná kapacita 
serveru WD Sentinel nám přináší náskok pro náš 
obchodní i datový růst“, řekl Lii. 

Server WD Sentinel poskytuje zjednodušenou 
a automatizovanou správu polí RAID a rozšíření 
kapacity, takže malé společnosti, jako je společnost 
SaratogaRIM, mohou těžit z vyšší úrovně ochrany 
dat bez sofistikovaných technologických znalostí. 

Zabezpečený vzdálený přístup
Nejlepší změnou ze všech je, že zaměstnanci 
společnosti SaratogaRIM mají nyní přístup ke svým 
datům kdykoli a kdekoli, pomocí počítače, chytrého 
telefonu či tabletu s připojením k Internetu. Před 
pár měsíci bylo několik zaměstnanců na konferenci 
a během rozhovoru zjistili, že potřebují čtvrtletní 
finanční výkazy společnosti. „Spojili se s námi do 
kanceláře pomocí softwaru pro zasílání rychlých 
zpráv s tím, že potřebují údaje,” řekl Tanner. 
„Kdybychom měli server WD Sentinel, obstarali by si 
údaje sami pomocí svých chytrých telefonů. Mít 
neomezený přístup ke svým datům odkudkoli je 
velmi užitečná funkce, zejména pokud jste mimo 
kancelář. Je to jako soukromý podnikový cloud 
přímo v naší kanceláři, ale bez rizik, která jsou 
spojena s ukládáním citlivých údajů našich 
zákazníků v počítači, který patří někomu jinému.“ 

I finanční úspory
Pořízení serveru WD Sentinel bylo jednou z nejlepších 
investicí společnosti SaratogaRIM. Společnost mohla 
vyřadit 13 klientských softwarových licencí pro 
zálohování a dosáhnout tak meziroční úspory několika 
set dolarů za rok. Také nemusí provádět časté upgrady 
pevných disků předchozího zařízení typu NAS, které 
stály stovky dolarů. 

„Server WD Sentinel automaticky zálohuje všechny 
naše počítače, a tak mám o jednu starost méně“, řekl 
Lii. „Díky funkci deduplikace serveru WD Sentinel 
nemusíme dělat více kopií stejných informací. Naše 
zálohy jsou mnohem rychlejší a my ušetříme 
spoustu místa na disku, což představuje výrazné 
úspory. Také jsme se zbavili našeho souborového 
serveru, což pro nás znamená, že musíme spravovat 
a udržovat o jeden server méně.“ 

„ Naše předchozí zařízení typu NAS jsme 
museli upgradovat celkem třikrát, ale 
dostatečná kapacita serveru  
WD Sentinel nám přináší náskok pro 
náš obchodní i datový růst.“

  David Lii, asistent manažera portfolia, Saratoga 
Research & Investment Management
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