
Společnost Computer Strategies (CS) má sídlo ve městě Guildford v britském hrabství 

Surrey. Působí jako spolehlivý rádce malých a středně velkých firem, jimž nabízí 

integrovanou IT podporu, služby a řešení. Za účelem dosažení lepší efektivity IT 

prostředí zajišťuje společnost CS svojí klientele veškeré vybavení – od serverů 

a systémů podnikového softwaru až po virtualizovaná prostředí a cloudové služby. 

Poskytují služby malým a středně velkým firmám, které na ně mají různorodé 

požadavky; jedná se o menší obchůdky s jedním majitelem, lékařská zařízení i větší 

strojírenské společnosti s lokální i globální působností. Jedno ale mají společné: 

rostoucí nároky na spolehlivé zálohování a obnovení dat a vzdálený přístup 

k souborům. Spolehlivé řešení úložiště a sdílení souborů, které zákazníci společnosti 

CS potřebují, jim pomáhá zajistit úložný server pro malé firmy – WD Sentinel™ DX4000.

Společnost CS navázala spolupráci se společností WD®, protože mají zájem nabízet malým a středním 

firmám technologii NAS, která bude současně výkonná i cenově výhodná. „Server WD Sentinel DX4000 

nabízí způsob, jak důmyslně sloučit souborový server a úložiště NAS. Klientům, kteří hledí na cenu, 

nabízí z obou to nejlepší,“ prohlašuje ředitel společnosti Computer Strategies, Tony Richards. 

Trh malých a středně velkých firem představuje pro společnost CS (ale i ostatní prodejce a poskytovatele 

služeb IT) obrovskou příležitost. Tyto organizace jsou totiž nuceny řešit neustále komplexnější 

požadavky na úložiště; patří sem třeba potřeba vytvářet sady kompletních záloh, které se dají replikovat 

a synchronizovat mezi více pobočkami. Tuto úlohu často komplikují rozdíly mezi využívanými médii, 

jimiž mohou být pásky, pevné disky i externí jednotky USB. „Hnacím motorem všech našich klientů je 

myšlenka, že firemní data musí být dostupná kdykoli a z kteréhokoli zařízení. Přitom nezáleží na tom, 

v kterém jsou uložena,“ vysvětluje Tony Richards. „Firmy potřebují fungovat v reálném čase.“

Úložný server WD Sentinel DX4000 společnosti CS předkládá řešení představující špičku ve svém oboru. 

Jedná se o výrobky s vysokým výkonem, které v sobě spojují bezchybný design i technické provedení, 

a to za cenu, kterou si malé a středně velké firmy mohou dovolit. Společnost CS může klientům 

úložný server WD Sentinel DX4000 nabízet s klidným vědomím, že jde o kompletní řešení opírající se 

o spolehlivé technologie od nejvýznamnějších firem v oboru (jako jsou WD, Intel nebo Microsoft) a že 

tudíž klientům zajistí kvalitu, výkon, spolehlivost a podporu, kterou očekávají. 

Nabídkou balíčků řešení zálohování 
pro sektor SMB získává poskytovatel IT 
služeb trvalý zdroj příjmů
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Zaměřeno na výkon a jednoduché používání
V minulosti měla při instalaci serverů řada malých a středně velkých firem 

potíže. Správa serverů totiž představuje záležitost s vysokými nároky na 

finance i práci. V důsledku toho se spousta prodejců IT a distributorů 

zaměřovala na okrajové produkty a nástroje, a ne na dlouhodobá řešení. 

Přístup, kterým k tomu zaujala společnost CS, je daleko strategičtější. 

Před dvěma lety začali zálohy dat zákazníků převádět z pásky na 

disk. Společnost vyzkoušela různá řešení NAS. Došli ale ke zjištění, že 

nejsou dostatečně spolehlivá a kvalitní. Důvody, které společnost CS 

v roce 2012 vedly k nasazení serveru WD Sentinel DX4000, byly jeho 

bezkonkurenční technické parametry a prostředí Microsoft. „Klíčovým 

prvkem k vybudování podniku fungujícího v reálném čase je 

schopnost zpracovávat požadavky na obrovský objem dat, jako jsou 

videa, zvukové nebo jiné velké soubory,“ říká k tomu Tony Richards. 

Balíčky služeb v oblasti zálohování zajišťují 
trvalý zdroj příjmů 
Úložný server WD Sentinel DX4000 nabízí společnost CS zákazníkům 

v rámci kompletního řešení pro zálohování. Funkce serveru WD 

Sentinel DX4000 vylepšují tím, že pro účely zálohování serveru 

nainstalují software od jiných výrobců, a pak zařízení umístí na 

pracoviště zákazníka. Společnost CS celé prostředí spravuje vzdáleně; 

podporuje hardware i software, monitoruje úspěšnost každodenních 

záloh a stará se, aby se zákazník mohl na vše opravdu spolehnout.

Do podpůrné infrastruktury patří i služba zajišťující zálohování, 

hostovaná služba Microsoft Exchange*, antivirová ochrana nebo 

upgrady softwaru. „Veškeré požadavky zákazníků zpracováváme 

do formy balíčku nabízených služeb, který spočívá v pravidelných 

měsíčních platbách podle počtu počítačů v síti. Zákazníkům tento 

servisní model velice vyhovuje, protože při něm mají nižší počáteční 

náklady. “ prohlašuje Tony Richards. Úložný server pro malé firmy WD Sentinel DX4000

Technické údaje úložného serveru pro malé fi rmy WD Sentinel DX4000  

Procesor • Procesor Intel® Atom™ D525 (1,8 GHz, dvoujádrový) 

Kapacita disku •  Čtyři disky s kapacitou až 16 TB 

Typy polí RAID •  1 a 5 

Rozhraní • 2 porty gigabitového Ethernetu 

• 2 porty USB 3.0

OS • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials*

Kompatibilita s klientskými OS • Microsoft Windows 7*

• Microsoft Windows 8*

• Microsoft Windows XP*

• Microsoft Windows Vista*

• Mac OS X Mountain Lion*

• Mac OS X Lion*

• Mac OS X Leopard* 

• Mac OS X Snow Leopard*

• Podpora sdílení souborů v systémech Linux* a UNIX* 

• Zálohování nástrojem Apple Time Machine* pro klienty se systémem Mac OS

Ostatní vlastnosti • Licence na zálohování pro 25 klientů 

• Podpora integrovaného rozhraní iSCSI

„Hnacím motorem všech našich klientů je 
myšlenka, že firemní data musí být dostupná 
kdykoli a z kteréhokoli zařízení. A nezáleží na 
tom, v kterém jsou uložena. Firmy potřebují 
fungovat v reálném čase.“

 —Tony Richards, ředitel společnosti Computer Strategies
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Podpora prodejců s přidanou hodnotou 
prostřednictvím partnerského programu WD 
SMB Edge
Konzultanti a prodejci musí hardwarovým a softwarovým řešením, která 

zákazníkům prodávají, důvěřovat. Úložný server WD Sentinel DX4000 

kritériím výběru společnosti CS vyhovuje z toho důvodu, že je založen na 

spolehlivé technologii nejvýznamnějších společností v oboru – WD, Intel 

a Microsoft – a nabízí požadovanou kvalitu, výkon, spolehlivost a podporu. 

Partnerský program SMB Edge společnosti WD prodejcům 

s přidanou hodnotou zpřístupňuje podporu a pobídky, jako jsou 

aktivity pro získání potencionálních klientů, úrovně technické 

podpory rozvrstvené podle priority a preferenční cenotvorba pro 

velkoprodejce. Prostřednictvím služby WD Guardian™ Services mohou 

účastníci programu rovněž zlepšit svoje možnosti na dosahování 

tržeb z hardwaru na základě volitelných služeb rozšíření záruky.

Společnost CS se stala primárním prodejcem serverů WD Sentinel 

v Evropě. Úzká spolupráce se společností WD nabízí této firmě 

působící v oblasti IT služeb cenově výhodné a výkonné řešení 

pro zákazníky z řad malých a středně velkých firem. Partnerského 

programu SMB Edge společnost CS využívá k tomu, aby přišla 

s přehlednějším a efektivnějším způsobem, jak si získat loajalitu 

a dosahovat dlouhodobých výsledků. Tony Richards k tomu říká: 

„Prostřednictvím úzké spolupráce se společností WD se Computer 

Strategies dostala do lepší tržní pozice, která nám umožňuje 

poskytovat řešení odpovídající požadavkům moderních firem a IT.“

Kancelářská síť

Úložný server pro malé firmy 
WD Sentinel DX4000

Zálohování a obnovení po 
havárii mimo pracoviště

Vzdálený přístup

Úložiště NAS zmírňuje obavy 
spojené se zálohováním

Společnost Computer Strategies zajišťuje konzultace 

společnosti působící v potravinářském průmyslu, která 

ve svých dvou pobočkách spravuje obrovský objem dat. 

„O zálohování svých rozsáhlých databází velice stojí,“ 

říká k tomu ředitel společnosti Computer Strategies, 

Tony Richards. „Jejich obchodní model se odvíjí od 

aktuálních cen dodavatelů a riziko ztráty jakýchkoli 

dat prostě nepřipadá v úvahu. Mají středně složité IT 

prostředí, ve kterém se správa požadavků spoléhá 

na několik serverů. Data zálohovali na pásky. Bylo to 

ale těžkopádné a v několika případech u záloh mezi 

pobočkami docházelo k prodlevám, což ohrožovalo 

provoz společnosti.

Proto se obrátili na společnost CS, aby jim pro sdílení 

a zálohování souborů vytvořila lepší prostředí. 

Společnost CS doporučila flexibilnější a pružnější 

přístup, při kterém se veškeré obchodní aktivity 

spoléhají na úložiště NAS. „Dali jsme do každé pobočky 

jeden server WD Sentinel DX4000 a k replikaci dat mezi 

pracovišti použili software od jiného výrobce,“ vysvětluje 

Tony Richards. „Toto řešení je pro ně naprosto ideální. 

Jejich časový interval mezi zálohami není nikdy delší než 

hodina. I když jim jedna budova shoří na prach, všechno 

mají uloženo na druhém pracovišti.“

Úložný server pro malé firmy WD Sentinel RX4100 – nyní k dispozici ve 
formě serveru s možností montáže do racku 1U
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Vyhrazená prodejní podpora SMB klientů

Společnost WD má tým vyhrazených prodejních manažerů, kteří 

se zaměřují na naše portfolio produktů pro malé a středně velké 

firmy.

Příležitost dosahovat lepších marží

Společnost WD nabízí řadu programů pro partnery, jejichž cílem 

je prodejním partnerům zajistit a ochránit příslušné marže.

Sleva na předváděcí kusy

Když si pro účely interního testování koupíte produkt WD pro 

malé a střední firmy, poskytne vám společnost WD z doporučené 

maloobchodní ceny slevu ve výši až 35 %. 

Získávání potencionálních zákazníků

Za účelem zvýšení povědomí o produktech a získávání 

potencionálních klientů společnost WD trvale investuje do 

partnerských marketingových iniciativ a iniciativ v placených 

mediálních kanálech. Věnují se dosahování prodejů 

prostřednictvím prodejního kanálu a získávání potencionálních 

klientů pro prodejní partnery.

Prioritní technická podpora

Partnery WD z řad malých a středně velkých firem může hřát 

vědomí, že se jim dostává prioritní technické podpory.

Dotace na rozvoj marketingových aktivit

Společnost WD klade na prodej velký důraz a usiluje o to, 

abychom s prodejními partnery navázali vztahy na úrovni 

špičky třídy. Ve spolupráci s partnery investují do společných 

marketingových aktivit, jejichž cílem je podpořit příležitosti 

k prodeji výhodné pro obě strany.

Účast na testování beta verzí

Společnost WD je hrdá na to, že na trh uvádí kvalitní výrobky. 

Toho ale nedosahujeme sami. Společnost WD využívá 

vybranou skupinu testovačů beta verzí, kteří prostřednictvím 

testování výrobků ještě před jejich uvedením na trh získávají 

praktické zkušenosti a společnosti WD následně poskytují 

praktickou zpětnou vazbu.

Informace o harmonogramu uvádění produktů

V rámci dohody o zachování mlčenlivosti se společnost WD 

s partnery dělí o harmonogram uvádění produktů. Partneři tak 

získají příležitost sdělit nám svoje názory a přicházet s plány 

souvisejícími s produkty uváděnými v budoucnu.

Máte-li zájem o více informací nebo s námi chcete 
probrat, jak se můžete stát partnerem v oblasti malých 
a středně velkých firem, kontaktujte společnost WD 
na adrese smbstorage@wdc.com.
Poznámka: Výhody pro partnery se v jednotlivých oblastech liší 

a mohou se odvíjet od příslušné obchodní příležitosti.

Server WD Sentinel DX4000 partnerům WD z řad malých a středně velkých firem přináší 
širokou škálu skvělých výhod

Procesor Intel® Atom™

Procesor Intel® Atom™ byl od základu navržen tak, aby se vyznačoval nízkou spotřebou energie 

a průkopnickým provedením. Systémům NAS pro malé firmy nabízí výkon, který účinně využívá energii, 

a současně zajišťuje pokročilé funkce, jako je streamování médií, převod videa nebo řízení automatizace.

Další informace ohledně úložiště NAS založeného na technologii Intel 
získáte na adrese www.intel.com/go/storage. 


