
Μια καλή επένδυση:  
Ένα σύστημα ιδιωτικού 
«σύννεφου» για την επιχείρηση 

Η Saratoga Research & Investment Management (SaratogaRIM) είναι μια 
συμβουλευτική επενδυτική εταιρεία στη Saratoga της Καλιφόρνια, η οποία 
διαχειρίζεται σχεδόν 740 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής ($) για άτομα με 
υψηλή καθαρή περιουσιακή θέση, συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, 
καταπιστεύματα, επιχορηγήσεις, θρησκευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα, 
πολλά εκ των οποίων βρίσκονται στη Silicon Valley της Καλιφόρνια. 

Η εταιρεία διατηρούσε τα εμπιστευτικά δεδομένα των πελατών της ασφαλή στα 
γραφεία της, αλλά οι εργαζόμενοι χρειάζονταν πολλές φορές πρόσβαση στα 
δεδομένα από το σπίτι τους ή ενώ ταξίδευαν, προκειμένου να μπορούν να 
παράσχουν άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους. Ο James Tanner, 
Διευθυντής Εργασιών της SaratogaRIM, αναφέρει: «Πολλοί μας έλεγαν να 
τοποθετήσουμε τα δεδομένα «στο σύννεφο», αλλά δεν θέλαμε τα δεδομένα 
των πελατών μας να βρίσκονται σε μηχανήματα τρίτων.»

Η διαχείριση της υπάρχουσας συσκευής αποθήκευσης της εταιρείας ήταν 
χρονοβόρα για τον David Lii, Βοηθό Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου, ο οποίος έχει 
διπλά καθήκοντα ως διευθυντής IT της εταιρείας αλλά και ως υπεύθυνος που 
πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνεται επιτυχώς αντίγραφο ασφαλείας από 
τους 13 υπολογιστές της επιχείρησης.

Επενδυτική εταιρεία αποκτά αυτόματη λήψη αντιγράφων 
ασφαλείας, απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα και 
άφθονο χώρο με δυνατότητα ανάπτυξης, χάρη στον διακομιστή 
αποθήκευσης WD Sentinel™ DX4000 για μικρά γραφεία, στην 
καρδιά του οποίου βρίσκεται ο επεξεργαστής Intel® Atom™.

« Η αδιάλειπτη 
πρόσβαση στα 
δεδομένα μας από 
οπουδήποτε είναι  
ένα πολύ δυνατό 
χαρακτηριστικό, 
ιδιαίτερα όταν 
βρισκόμαστε εκτός 
γραφείου. Είναι σαν 
να έχουμε στα 
γραφεία μας ένα 
ιδιωτικό «σύννεφο» 
για την επιχείρηση...»

  James Tanner, Διευθυντής 
Εργασιών, Saratoga 
Research & Investment 
Management

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 



Στιβαρή και πανίσχυρη επιχειρησιακή 
διαχείριση
Μετά την αναβάθμιση του δικτύου της εταιρείας και 
άλλων τεχνολογικών στοιχείων για την προσαρμογή 
στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη πελατειακή βάση, οι 
Tanner και Lii αναζήτησαν μια αξιόπιστη συσκευή 
αποθήκευσης για τις εγκαταστάσεις τους, η οποία θα 
λάμβανε αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας από τους 
υπολογιστές της εταιρείας, θα έδινε στους εργαζομένους 
απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα, θα ήταν 
εύκολη στη χρήση και θα παρείχε άφθονο χώρο για 
ανάπτυξη. Εντόπισαν ένα σύστημα που πληρούσε όλες 
αυτές τις προϋποθέσεις: τον διακομιστή αποθήκευσης 
WD Sentinel DX4000 για μικρά γραφεία. 
Το σύστημα WD Sentinel είναι ένας διακομιστής 
δικτυακής αποθήκευσης (NAS) που σχεδιάστηκε για 
τις μικρές επιχειρήσεις. Παρέχει έως και 9 TB χώρου 
αποθήκευσης RAID κατηγορίας χρήσης για εταιρικά 
περιβάλλοντα, καθώς και εύκολη απομακρυσμένη 
πρόσβαση με χρήση της λειτουργίας 
απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω του ιστού του 
λειτουργικού συστήματος Windows® Storage Server 
2008 R2 Essentials της Microsoft®. 
«Ο πίνακας εργαλείων του συστήματος WD Sentinel 
είναι πραγματικά εύχρηστος και η σύνδεση των 
υπολογιστών μας στον διακομιστή ήταν μια 
πανεύκολη διαδικασία», αναφέρει ο Lii, ο οποίος είχε 
το σύστημα WD Sentinel έτοιμο για λειτουργία και 
χρήση μέσα σε λίγα λεπτά.
Το σύστημα WD Sentinel διαθέτει επεξεργαστή 
διπλού πυρήνα Intel® Atom™ , ο οποίος προσφέρει 
εξαιρετικά γρήγορη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και 
μεταφορά αρχείων, ενώ υποστηρίζει σταθερά την 
επιχείρηση χάρη στην εξαιρετική του αξιοπιστία. 
«Ποτέ δεν περιμέναμε το σύστημα WD Sentinel», 
αναφέρει ο Lii. «Εργάζεται εξίσου γρήγορα με εμάς, 
γεγονός που είναι σημαντικό για τους ρυθμούς του 
γραφείου μας.» 
Η SaratogaRIM ήθελε μια επένδυση σε χώρο 
αποθήκευσης, η οποία θα μπορούσε να μεταβάλλεται 
ανάλογα με την ανάπτυξη της επιχείρησης, χωρίς  
να απαιτούνται συχνές και ακριβές αναβαθμίσεις. 
Χρησιμοποιεί μόλις δύο από τα τέσσερα φατνία 
δίσκων του συστήματος WD Sentinel και έχει τη 
δυνατότητα να διπλασιάσει τη χωρητικότητα.  
«Το προηγούμενο σύστημα NAS χρειάστηκε να το 
αναβαθμίσουμε τρεις φορές. Αντιθέτως, με το 
σύστημα WD Sentinel, έχουμε αρκετό χώρο για να 
ακολουθούμε την ανάπτυξη της επιχείρησής μας και 
του όγκου των δεδομένων μας», αναφέρει ο Lii. 
Το σύστημα WD Sentinel προσφέρει απλοποιημένη 
και αυτοματοποιημένη διαχείριση RAID καθώς και 
δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας, ούτως 
ώστε οι μικρές επιχειρήσεις, όπως η SaratogaRIM, να 
μπορούν να απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας δεδομένων χωρίς εξεζητημένες 
τεχνολογικές δεξιότητες.

Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση
Το καλύτερο από όλα είναι ότι οι εργαζόμενοι της 
SaratogaRIM μπορούν τώρα να αποκτούν πρόσβαση 
στα δεδομένα τους, οποιαδήποτε στιγμή και από 

οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε 
υπολογιστή, smartphone ή υπολογιστή tablet που 
διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Πριν από λίγους 
μήνες, μερικοί εργαζόμενοι βρίσκονταν σε ένα 
συνέδριο. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια μιας 
συζήτησης, χρειάστηκαν τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία τριμήνου της εταιρείας. «Έστειλαν μηνύματα 
μέσω υπηρεσίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σε 
εμάς που ήμασταν στο γραφείο, ζητώντας μας τα 
δεδομένα», αναφέρει ο Tanner. «Εάν διαθέταμε τότε 
το σύστημα WD Sentinel, θα μπορούσαν να 
αποκτήσουν μόνοι τους πρόσβαση στα δεδομένα 
χρησιμοποιώντας τα smartphone τους.  
Η αδιάλειπτη πρόσβαση στα δεδομένα μας από 
οπουδήποτε είναι ένα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό, 
ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε εκτός γραφείου. Είναι σαν 
να έχουμε στα γραφεία μας ένα ιδιωτικό «σύννεφο» 
για την επιχείρηση, αλλά χωρίς κανέναν από τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την αποθήκευσης των 
εμπιστευτικών δεδομένων των πελατών μας στα 
μηχανήματα κάποιου τρίτου.» 

Επιπλέον, εξοικονόμηση χρημάτων
Η επένδυση της SaratogaRIM στο σύστημα  
WD Sentinel ήταν μία από τις καλύτερες που έκαναν. 
Η εταιρεία εξοικονόμησε χρήματα από τις 13 άδειες 
λογισμικού λήψης αντιγράφου ασφαλείας που δεν 
είναι πλέον απαραίτητες, ποσό που αντιστοιχεί σε 
πολλές εκατοντάδες δολάρια ετησίως, αλλά και από 
τις συχνές αναβαθμίσεις των προηγούμενων 
μονάδων σκληρού δίσκου NAS, οι οποίες 
αντιστοιχούσαν σε εκατοντάδες δολάρια. 
«Το σύστημα WD Sentinel λαμβάνει αυτόματα 
αντίγραφο ασφαλείας από τους υπολογιστές μας, το 
οποίο σημαίνει ότι έχουμε ένα πράγμα λιγότερο να 
ανησυχούμε», αναφέρει ο Lii. «Επίσης, χάρη στο 
χαρακτηριστικό λογικής διαγραφής πολλαπλών 
αντιγραφών του ίδιου περιεχομένου στους δίσκους, 
το οποίο διαθέτει το σύστημα WD Sentinel, δεν 
δημιουργούμε πλέον πολλαπλά αντίγραφα των ίδιων 
πληροφοριών. Οι λήψεις αντιγράφων ασφαλείας είναι 
πολύ πιο γρήγορες και εξοικονομούμε πολύ χώρο 
στους δίσκους, κάτι που με τη σειρά του μεταφράζεται 
σε περαιτέρω σημαντική εξοικονόμηση. Επίσης, 
μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τον διακομιστή 
αρχείων, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε έναν λιγότερο 
διακομιστή που πρέπει να διαχειριζόμαστε και να 
συντηρούμε.» 

« Το προηγούμενο σύστημα NAS 
χρειάστηκε να το αναβαθμίσουμε 
τρεις φορές. Αντιθέτως, με το 
σύστημα WD Sentinel, έχουμε 
αρκετό χώρο για να ακολουθούμε 
την ανάπτυξη της επιχείρησής μας 
και του όγκου των δεδομένων μας»

  David Lii, Βοηθός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου, 
Saratoga Research & Investment Management
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