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Spolehlivá ochrana: Advokátní 
kancelář zabezpečuje data klientů 
pomocí automatického zálohování
nizozemská advokátní kancelář Croon Davidovich poskytuje 
v amsterodamských kancelářích v blízkosti kanálu poradenské 
služby a zastupování v soudních sporech pro širokou škálu klientů, 
od přepravních společností po muzea. firma o 13 lidech se zaměřuje 
na práva v oblasti podnikových, informačních a komunikačních 
technologií a oblasti nemovitostí a pracovního práva. 

firma Croon Davidovich ukládá pro 
každého klienta velmi důležité a důvěrné 
informace, včetně dokumentů z případů 
a e-mailové komunikace, na místním 
serveru. Pro zajištění vyšší ochrany dat firma 
provádí každodenní zálohování serveru. 
Zásadní roli v tomto procesu hraje integrita 
a spolehlivost. „Musíme si být jisti, že máme 
bezpečný systém zálohování a obnovení pro 
informace, které jsou pro naše klienty velmi 
důležité“, říká Menno Schmidt, zakládající 
partner firmy.

firma až donedávna používala páskový 
zálohovací systém vyžadující ruční 
procesy, které byly náchylné na chyby. 
Z bezpečnostních důvodů firma uchovávala 
každou denní páskovou zálohu pět 
pracovních dní, po jejichž uplynutí byla data 
přepsána novou zálohou. Zaneprázdnění 
zaměstnanci museli každý den zasunout 

novou páskovou kazetu, přemístit pásku 
obsahující data z předchozího dne na  
externí místo pro bezpečné uložení 
a sledovat všechny používané pásky.  
Pokud zaměstnanec zapomněl vyměnit pásky, 
záloha z předchozího dne byla přepsána. 
Dalším nedostatkem byla skutečnost,  
že systém neposkytoval ověřování úspěšného 
zálohování, takže firma Croon Davidovich 
neměla jistotu, že všechna data byla na pásky 
zkopírována. Pokud došlo během zálohování 
k chybě hardwaru, velmi důležitá obchodní 
data se mohla ztratit.

firma Croon Davidovich s pomocí 
poskytovatele technologií ICT Concept 
získala automatizované, zabezpečené 
a spolehlivé řešení. firma nainstalovala 
úložný server WD Sentinel™ DX4000 pro 
malé kanceláře, úložiště nAS poskytující až 
12Tb úložiště na pevných discích. 
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nyní zaměstnanci již nemusí každý den  
ručně vkládat nové záložní médium.  
Místo toho jsou data automaticky zálohována 
na pevné disky WD Sentinel. Díky podpoře 
zásad integrovaného uchovávání záloh řešení  
WD Sentinel jsou staré zálohy nyní vymazány 
po pěti dnech v souladu se zásadami 
uchovávání dat stanovenými firmou. firma ICT 
Concept může navíc vzdáleně monitorovat 
průběh každého zálohování, a tak ověřit,  
zda data byla zkopírována úspěšně. Kancelář 
má nyní větší jistotu, že důležité informace 
o klientech jsou chráněna. „Jsme nyní 
mnohem klidnější, protože víme, že naše data 
jsou zálohována“, říká pan Schmidt. 

Řešení WD Sentinel nabízí i další významné 
výhody. Jestliže firma Croon Davidovich 
potřebuje obnovit data z předchozí zálohy, 
může to pomocí řešení WD Sentinel provést 
rychleji než u starého páskového systému. 
Obnovení dat serveru z pásky mohlo trvat 
celý pracovní den. Podle louise Meijdama, 
IT konzultanta firmy ICT Concept, je tento 
proces s řešením WD Sentinel výrazně 
rychlejší. „Čas jsou v právní firmě peníze, 
doslova“, říká pan Meijdam. „Produkt  
WD Sentinel všem umožňuje soustředit se 
na práci, na placené hodiny, ne na starosti se 
zálohováním“.

Ochrana dat 
firma Croon Davidovich používá IT  
prostředí, v němž jsou veškeré obchodní 
informace ukládány do sdíleného 
souborového a tiskového serveru se 
systémem Microsoft® Windows® Server 2003. 
Jednotliví uživatelé mají k těmto informacím 
přístup přibližně z 20 počítačů a terminálů 
nacházejících se v kancelářích advokátní firmy. 
Tato konfigurace také zahrnuje druhý server 
používající systém Microsoft® Terminal Server.

S tímto uspořádáním může firma Croon 
Davidovich ochránit veškeré obchodní 
informace pouhým zálohováním sdíleného 
souborového a tiskového serveru.  
nyní je proces zálohování pomocí řešení  
WD Sentinel automatický a rychlý. Řešení 
WD Sentinel využívá výkonu dvoujádrového 
procesoru Intel® Atom™ a obsahuje pevné 
disky WD. Ukládání a obnovení dat jsou 
díky tomu mnohem rychlejší, než tomu bylo 
u předchozího páskového systému této 
advokátní kanceláře. 

Řešení WD Sentinel dále chrání data pomocí 
technologie rAID zajišťující odolnost vůči 
selhání. Data tedy nejsou ztracena, ani když 
dojde k selhání jednoho disku. „Ztráta všech 
dat představuje velké nebezpečí“, vysvětluje 
pan Schmidt. „Pro advokátní kancelář to 
není nic dobrého!“ Pro zvýšení ochrany 
firma Croon Davidovich také spravuje archiv 
papírových dokumentů. 

Prostor pro růst
Řešení WD Sentinel poskytuje kromě 
automatizace a zjednodušení zálohování 
také velký prostor pro růst. firma si pořídila 
konfiguraci se dvěma předinstalovanými 
pevnými disky s možností přidání dalších 
dvou disků, pokud by to bylo později nutné. 

„firma Croon Davidovich nemusí kupovat 
nový hardware“, vysvětluje pan Meijdam ze 
společnosti ICT Concept. „Kapacitu úložiště je 
možné rozšířit přidáním disků, takže systém 
je připraven při růstu firmy na rozšíření“. 

Pořízení diskového úložiště je také mnohem 
méně nákladnější než vysokokapacitní pásky. 

„Pásky s vysokou kapacitou jsou nesmírně 
drahé“, dodává pan Meijdam. A pásky 
představují významné průběžné náklady:  
na rozdíl od pevných disků používaných 
v rámci řešení WD Sentinel je třeba 
vyměňovat pásky alespoň jednou ročně. 

Snadné nastavení
Produkt WD Sentinel využívá operační 
systém Microsoft® Windows® Storage  
Server 2008 r2 Essentials, takže jeho 
integrace do prostředí advokátní  
kanceláře založeného na systémech 
Windows je snadná. 

firma ICT Concept jednoduše nastavila 
řešení WD Sentinel jako další síťovou 
jednotku v prostředí adresáře Windows 
firmy Croon Davidovich. Server použil 
zálohovací nástroj Microsoft Windows 
Server 2003 ke zkopírování dat do systému 
WD Sentinel. „Konfigurace nebyla těžká“, 
říká pan Meijdam. „Stačilo systém zapnout 
a počkat na dokončení instalace“.

Řešení WD Sentinel také zahrnuje vyspělý 
zálohovací software dodávaný bez dalších 
poplatků. Je možné jej používat pro kompletní 
zálohování a obnovu až 25 počítačů.

Hledíme do budoucnosti 
firma Croon Davidovich nyní úspěšně 
používá řešení WD Sentinel a nyní se vážně 
zajímá o možnosti dalšího zabezpečení dat 
přesunutím systému nAS mimo kanceláře 
firmy, aby zálohování bylo zabezpečené 
i v případě velké havárie v místě kanceláří 
firmy. „To by bylo dokonalé řešení, protože 
data by byla v bezpečí i v případě požáru“, 
říká pan Schmidt.

Více informací:
» www.wdc.com/wdsentinel
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