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Zařízení NAS pro malé a střední podniky

Centralizované úložiště dat pomáhá 
britské marketingové agentuře 
dosahovat vyšší spokojenosti klientů
Společnost Horizon Retail Marketing Solutions pomáhá předním značkám a jejich 
klientům v celé oblasti Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) navrhováním 
a tvorbou prodejních řešení, která zvyšují tržby v maloobchodních prodejnách. 
Společnost sídlí ve městě Ely ve Velké Británii a vytváří širokou řadu produktů od 
materiálů pro prezentaci v prodejnách až po webovou a tiskovou grafiku.

Jedná se o rušný podnik s klienty, kteří 
požadují dodání řešení v krátkých termínech. 

„V našem odvětví záleží na každé hodině“, říká 
Andrew Moss, ředitel společnosti Horizon. 

Každodenní provoz podniku vyžaduje rychlý, 
efektivní a bezpečný přístup k souborům 
projektů – pro zaměstnance v kanceláři, externí 
designéry pracující dálkově, instalační skupiny 
v terénu a obchodní partnery v různých 
lokalitách. Tato nutnost však byla pro agenturu 
z několika důvodů problémem. 

Každý projekt generuje velké množství dat 
včetně trojrozměrných technických výkresů 
a animací. Velikost jednotlivých souborů může 
dosahovat až gigabajtu a během procesu 
vývoje může vzniknout třeba i tucet iterací. 
Na jednom projektu společnosti Horizon 
často pracuje několik odborníků v různých 
fázích, přičemž každý ukládá nové soubory 
projektů na svůj počítač nebo externí pevný 
disk. „Protože jsme data neukládali centrálně, 

každý pracoval na svém vlastním disku“, říká 
Richard Joyce, vedoucí designu společnosti 
Horizon. „Designéři byli často nuceni hledat 
nejaktuálnější verzi souboru na několika 
externích pevných discích, což mohlo vést ke 
zpoždění a použití neaktuálních projektových 
dat“. 

Další výzvou byla potřeba sdílet tyto velké 
soubory projektů s externími dodavateli, 
zákazníky a také personálem pracujícím 
vzdáleně.

Společnost Horizon hledala snadno použitelné 
řešení bezpečného, centralizovaného 
úložiště dat na pracovišti s vysokou rychlostí 
vzdáleného přístupu. Řešením, které tyto 
požadavky splnilo, byl úložný server pro malé 
kanceláře WD Sentinel™ DX4000 – zařízení NAS 
(Network Attached Storage) nabízející kapacitu 
až 12 TB a zároveň snadný a bezpečný vzdálený 
přístup. 
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Zjednodušené a bezpečné 
úložiště na pracovišti
Nyní zaměstnanci společnosti Horizon ukládají 
veškerá data související s projekty centrálně na 
server WD Sentinel namísto jednotlivých disků. 
Každý pracovník přesně ví, kde najít potřebné 
informace, a má jistotu, že se jedná o správnou 
verzi. „Můžeme informace směrovat na správné 
místo, protože všichni ukládají data stejným 
způsobem“, vysvětluje Joyce. „Díky tomu jsme 
efektivnější“.

Další výhodou je ohromující rychlost. Server  
WD Sentinel je opatřen dvoujádrovým 
procesorem Intel® Atom™, který podporuje 
současný zápis a čtení souborů vysokou 
rychlostí v rámci celé sítě společnosti Horizon. 
Po modernizaci sítě tak, aby výkonově 
odpovídala serveru WD Sentinel, se rychlost 
přenosu dat zvýšila 50krát. 

Vzdálený přístup usnadňuje práci
Rozhraní pro správu serveru WD Sentinel 
usnadňuje společnosti Horizon poskytování 
selektivního přístupu externím designérům, 
dodavatelům a zákazníkům.

Tato schopnost společnosti Horizon nedávno 
umožnila úspěšně zareagovat na urgentní 
požadavek zákazníka. „V 15:00 nám telefonoval 
klient, který potřeboval vytisknout panely 
s velkoformátovou grafikou a dopravit je do 
Německa na prezentaci brzy ráno následujícího 
dne“, vzpomíná ředitel Moss. Přenos velkých 
souborů do tiskové společnosti by dříve mohl 
trvat i více než hodinu. Takové zpoždění by 
v tomto případě znamenalo zmeškání termínu 
dodání přes noc. Díky použití serveru  
WD Sentinel však společnost Horizon poskytla 
tiskovému partnerovi vzdálený přístup 
k souborům během pouhých několika sekund. 

„Během dvou pracovních hodin byly panely 
vytištěné a připravené na letišti k dodání 
následující ráno“, říká Moss. „Bez serveru  
WD Sentinel bychom nebyli schopni vyhovět 
požadavku našeho zákazníka. A pokud 
nedokážeme vyhovět požadavkům našich 
zákazníků, osloví jinou agenturu“. 

Možnosti vzdáleného přístupu jsou 
nedocenitelné také pro týmy pracující 
v prodejnách. „Instalační tým si tak může vzít 
kus kanceláře s sebou“, říká Joyce. „Pokud 
nečekaně zjistí, že potřebují příručku 
k instalaci, mohou se přihlásit přes chytrý 
telefon a soubory mají k dispozici“. 

Snazší použití a nižší náklady 
Před výběrem serveru WD Sentinel zvažovala 
společnost Horizon další možnosti, například 
vytvoření vlastního řešení serverového úložiště. 
Rychle však zjistila, že nastavení a správa by 
byly složitější a vyšší pořizovací a provozní 
náklady by zahrnovaly také stovky liber za 
licence softwaru pro zálohování klientů. Řešení 
WD Sentinel bylo celkově méně nákladné 
a díky integrovanému provedení s disky 
i předinstalovaným operačním systémem 
umožňovalo použití ihned po připojení. 

„Nastavení bylo neuvěřitelně snadné“, tvrdí 
Andy Child, technický vedoucí společnosti 
Horizon.

Díky čtyřem diskovým pozicím lze server 
WD Sentinel snadno rozšířit, aby poskytoval 
větší kapacitu pro rostoucí požadavky 
podniku, a možnost použití pole RAID 
nabízí dodatečnou ochranu dat. „Pokud 
dojde k poruše disku, nepřijdeme o důležitá 
podniková data“, dodává Joyce.

Návratnost investice: efektivita, 
reakční doba a spokojenost 
klientů
Ředitel Moss říká, že investice do serveru 
WD Sentinel se vrátila během několika 
týdnů, protože společnosti Horizon 
umožnila pracovat efektivněji, reagovat 
rychleji a spolupracovat jednodušeji. „Je 
to zcela zjevné“, tvrdí. „Umožnění přístupu 
dodavatelům nám umožňuje pracovat rychleji. 
A kdybychom neměli server WD Sentinel, trávili 
bychom mnohem více času hledáním souborů. 
Tak výrazné zvýšení efektivity tak malou 
investicí, to je přece jasná volba“.

Kvůli další ochraně dat metodou obnovení po 
havárii zvažuje společnost Horizon pořízení 
služby KeepVault™, služby zálohování do 
cloudu, která nabízí integraci se serverem  
WD Sentinel. „Společnost Horizon se již chrání 
několika pojistnými mechanismy a zálohování 
do cloudu by mohlo poskytnout další ochranu 
pro náš nejcennější majetek – naše data“,  
říká Child.

Společnost Horizon stále nachází nové 
způsoby, jakými server WD Sentinel pomáhá 
zvyšovat efektivitu provozu při minimálních 
nárocích na správu. „Server WD Sentinel je pro 
nás ideální – okamžitě připravené řešení, které 
splňuje naše požadavky a umožňuje snadnou 
instalaci“, dodává Moss. „Těšíme se,  
až využijeme celý jeho potenciál“.

Více informací:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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