
Tim Bola Basket Kini 
Menghabiskan Lebih Banyak 
Waktu untuk Memenangkan 
Pertandingan 

Staf pelatih bola basket pria di Santa Clara University (SCU) ingin mengurangi 
waktunya berkutat dengan berbagai rekaman video dan lebih banyak waktu 
untuk melatih. SCU adalah universitas Jesuit swasta dengan 8.000 mahasiswa 
yang berlokasi di Silicon Valley, California. Program bola basket Divisi  
I NCAA-nya berhasil memenangkan berbagai pertandingan berkat kerja keras, 
pelatihan yang baik, dan analisis kinerja pemain yang cermat. 

Staf pelatih merekam semua pertandingan dan latihannya serta pertandingan 
lawan-lawannya sebanyak mungkin. Adam Bauman, koordinator video untuk 
tim ini, menghabiskan banyak waktu mengelola video sehingga mengurangi 
waktu yang ia perlukan untuk menonton video untuk menilai persaingan – 
bagian menyenangkan dari pekerjaanya.

Tim ini menyimpan semua video pertandingannya pada hard disk portabel 
dan membuat cadangannya di DVD. Kantor Bauman yang berukuran sangat 
kecil dipenuhi oleh DVD yang berisi berbagai video pertandingan yang 
dikumpulkan sejak tahun 2006. Ketika tim melakukan perjalanan, 
Bauman membawa beberapa hard disk yang berisi rekaman setiap 
pertandingan yang dimainkan selama musim itu dan juga cuplikan video 
pertandingan semua tim lawan yang akan dihadapi. 

Sebelum setiap pertandingan tandang, Bauman menghabiskan waktu 
berjam-jam untuk memilih semua cuplikan video yang mungkin dibutuhkan 
oleh tim. Setiap kali setelah pertandingan berakhir, ia menghabiskan waktu 
berjam-jam lagi merekam dan mengeposkan DVD cuplikan semua video ini 
ke pelatih, anggota tim, dan anggota tim lainnya. 

Server penyimpanan Western Digital® untuk kantor kecil membantu 
program bola basket Santa Clara University menyederhanakan 
pengelolaan koleksi videonya dan memperoleh kembali waktu 
pelatihan yang berharga.

“ Dengan adanya WD 
Sentinel di tim kami, 
itu sama seperti 
memiliki asisten 
pribadi yang selalu 
memiliki semua yang 
kami butuhkan”.

  Adam Bauman,  
Koordinator Video,  
Program Bola Basket,  
Santa Clara University
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Berbagi Video yang Aman
Di musim gugur tahun 2011, program bola 
basket SCU menambahkan seorang anggota di 
balik layar yang telah membantu mengorganisir 
semua arsip videonya: server penyimpanan 
untuk kantor kecil WD Sentinel DX4000. Server 
penyimpanan yang terhubung ke jaringan ini 
memiliki ukuran yang tidak lebih besar daripada 
sebuah bola basket, mampu menyimpan data 
hingga 9 terabita (TB), dan menyediakan akses 
data jarak jauh yang aman dari komputer mana 
saja melalui sambungan internet. 

Tim ini sekarang menyimpan semua video 
pertandingan di WD Sentinel dan menyediakan akses 
ke siapa saja yang membutuhkannya. “WD Sentinel 
telah memungkinkan kami untuk menyimpan semua 
file video kami di satu tempat dan membuatnya 
dapat diakses staf kami dari mana saja di seluruh 
dunia”, kata Bauman. “Dengan adanya WD Sentinel 
di tim kami, itu sama seperti memiliki asisten pribadi 
yang selalu memiliki semua yang kami butuhkan”.

Lebih Banyak Waktu untuk Melatih
Bauman sekarang memiliki waktu beberapa jam 
setiap minggunya yang sebelumnya ia gunakan 
untuk mengelola video, tapi sekarang ia bisa 
menghabiskan waktu tersebut untuk melatih. 
“Alih-alih menyalin dan menempelkan file video, 
saya bisa menghabiskan waktu pada hal-hal 
penting: menonton pertandingan lawan dan 
memikirkan cara melawan mereka”, katanya.  
Ia tidak lagi membawa koper yang penuh berisi 
hard disk di perjalanan, atau menghabiskan 
waktu berjam-jam sebelum setiap pertandingan 
untuk mengantisipasi semua yang ia butuhkan. 

Cepat dan Multiguna
Berkat prosesor Intel® Atom™ di dalam  
WD Sentinel, mentransfer file video yang 
berukuran sangat bersar bisa dilakukan dalam 
waktu sangat cepat. Selin itu, WD Sentinel juga 
melakukan tugas lainnya dengan membuat 
backup ke-12 PC yang dimiliki departemen bola 
basket SCU setiap malamnya. “Dapat membackup 
semua komputer di kantor kami setiap hari adalah 
tugas yang berat”, kata Bauman. “Dengan 
banyaknya malware di luar sana yang bisa 
menghancurkan PC kami, WD Sentinel  
benar-benar menghilangkan semua kekhawatiran 
kami; sistem kami dibackup di malam hari saat 
kami tidur. Sekarang jika sesuatu yang tidak 
diinginkan terjadi, kami dapat memulihkan setiap 
file atau seluruh komputer”. 

Karena WD Sentinel memiliki penyimpanan 9 TB, 
tim tidak hanya memindahkan file video, namun 
juga semua file bagian ini ke dalamnya, termasuk 
rencana latihan, catatan pemantauan lawan, 
dokumen perekrutan, jadwal, dan banyak lagi. 
Setiap orang di staf bola basket diberi akses 24/7 
ke file yang mereka butuhkan dan diberi izin untuk 
melihat, alih-alih bolak-balik mengirim email berisi 
lampiran berukuran besar. 

Penghematan sebesar $3.000+ Selama Enam 
Musim Pertandingan
Dengan menggunakan WD Sentinel, program bola 
basket SCU menghemat pengeluaran sekitar 
$400 per musimnya pada DVD dan $150 pada 
hard disk, atau sekitar $550 setahun.  
“WD Sentinel kami dapat menampung cuplikan 
video pertandingan selama enam musim, jadi 
selama enam tahun itu kita tidak harus membeli 
DVD dan hard disk atau sama dengan 
menghemat sebesar $3.300”, kata Bauman.  
Itu belum termasuk waktu dan biaya tenaga kerja 
yang terkait dan penghematan ruang di kantor 
kecilnya. 

“Semua lembaga pendidikan sekarang 
memangkas banyak biaya, dan WD Sentinel 
menyediakan cara yang efektif bagi kami untuk 
mengurangi biaya tanpa mengurangi kemampuan; 
kami bahkan memperoleh kemampuan baru yang 
penting dengan asisten pribadi 24/7 ini”, kata 
Bauman menutup pembicaraanya.
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