
Pilihan Bijak Solusi Backup 
di Kantor Pendidikan 

Kantor Pendidikan Napa County (NCOE) menyediakan layanan keuangan 
(penganggaran, gaji, akunting pensiun, dan tinjauan hibah) bagi lima distrik 
sekolah umum di Napa County, California. Ada 50 sekolah dan 7 institusi 
pra-sekolah yang masuk di kelima distrik ini. NCOE menyediakan dukungan 
bagi sekitar 250 anggota staf dan lebih dari 3.700 siswa. Staf IT yang 
berjumlah lima orang menangani hampir 900 perangkat yang terhubung ke 
jaringan, termasuk 714 PC siswa dan staf, 71 server, dan lusinan printer, 
router, dan switch jaringan – semuanya dikelola dengan anggaran terbatas.

“Dalam lingkungan pendidikan, kami tidak pernah punya cukup dana, 
jadi selain bekerja keras, kami juga harus bekerja bijak”, ujar Brian Dake, 
Direktur Teknologi Informasi untuk Kantor Pendidikan Napa County.

Dalam hal backup, “lebih bijak” berarti mencari cara yang lebih efektif dari 
segi biaya untuk membuat salinan cadangan email, yang sangat penting 
untuk memenuhi ketentuan peraturan. Ada 25 pengguna email paling 
penting yang dimiliki organisasi ini – staf eksekutif – menggunakan 
sebagian besar dari penyimpanan database emailnya (50 persen) sehingga 
kantor county itu tidak memiliki kapasitas infrastruktur yang memadai 
untuk memuat backup bagi 225 kotak email lainnya. Ini menimbulkan 
potensi masalah jika ada permintaan untuk memperbanyak pesan email.

Kantor Pendidikan Napa County membackup semua kotak surat 
email mereka pada server penyimpanan untuk kantor kecil  
WD Sentinel dari Western Digital®; mengurangi biaya penyimpanan, 
dan mempercepat dukungan PC dengan akses web jarak jauh.

“ WD Sentinel™ 
memberi banyak 
ruang kepada kami 
untuk menyimpan 
jutaan email dengan 
harga yang wajar. Hal 
tersebut juga 
berpotensi untuk 
menyelamatkan 
Kantor Pendidikan 
Napa County dari 
kewajiban hukum 
bernilai jutaan dolar 
dengan 
memungkinkan kami 
untuk membackup 
semua kotak email”.

  Brian Dake, Direktur Teknologi 
Informasi, Kantor Pendidikan 
Napa County
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Backup Email Bisa 100 Persen, Berkurangnya 
Kewajiban Legal 
Pada bulan Oktober 2011, NCOE membeli  
Server Penyimpanan untuk Kantor Kecil  
WD Sentinel DX4000, yang menyediakan 
penyimpanan terpusat sebesar 5,6 terabita dan 
akses file jarak jauh yang aman. Dake menyiapkan 
dan menjalankan unit ini hanya dalam beberapa 
menit saja. “Saya merasakan WD Sentinel jauh lebih 
mudah diinstal, dipelihara, dan digunakan daripada 
sistem backup workstation lainnya”, ujarnya. 

NCOE sekarang menggunakan WD Sentinel untuk 
membackup semua data dan setelan khusus 
untuk PC eksekutif yang penting. Selain itu, berkat 
jumlah penyimpanan jaringan bersama yang sangat 
besar, staf IT sekarang dapat membackup email 
untuk 225 karyawan yang lain. “WD Sentinel 
memberi banyak ruang kepada kami untuk 
menyimpan jutaan email dengan biaya yang 
wajar” ujar Dake. “Hal tersebut juga berpotensi 
untuk menyelematkan Kantor Pendidikan Napa 
County dari kewajiban hukum bernilai jutaan 
dolar berkat kemampuannya untuk membackup 
semua kotak masuk email yang kami miliki”.

Dukungan Lebih Cepat dengan Akses Web Jarak Jauh
Staf Dake juga sangat senang dengan kemampuan 
Akses Web Jarak Jauh dari WD Sentinel. Banyak 
lokasi sekolah yang didukung oleh staf IT memiliki 
jaringannya sendiri, dan NCOE tidak dapat mengakses 
jaringan tersebut dengan mudah. Saat teknisi IT NCOE 
berkunjung ke sebuah sekolah untuk memperbaiki 
PC yang rusak, masalahnya seringkali berbeda 
dengan apa yang dilaporkan pengguna dan ia 
harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil 
komponen atau perangkat lunak yang sesuai.

Dengan integrasi PC dan server yang mulus,  
WD Sentinel memberikan akses aman, langsung, 
atau jarak jauh ke PC di dalam jaringan. Ini 
memungkinkan teknisi untuk menentukan akar 
permasalahan setiap masalah sebelum mengunjungi 
lokasi agar mereka tahu perangkat lunak atau 
peralatan yang harus dibawa saat melakukan 
perjalanan untuk memberi bantuan. Ini mempercepat 
penyelesaian masalah, memungkinkan staf IT 
untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi 
setelah jam kerja dari rumah alih-alih berkendaraan ke 
kantor dan menghemat waktu perjalanan 16 jam 
per minggunya. “Selain dari manfaat tersebut, 
kami melihat adanya peningkatan efisiensi karena 
kami dapat mendukung workstation di beberapa 

lokasi secara bersamaan, dan waktu aktif yang 
lebih bak karena komputer mereka diperbaiki 
lebih cepat”, kata Dake.

Bekerja Bijak dapat Menghemat Dana
Sebelum NCOE menggunakan WD Sentinel, 
organisasi ini sedang mempertimbangkan untuk 
membeli SAN (jaringan area penyimpanan) kecil 
yang harganya $8.000. “WD Sentinel jauh lebih 
terjangkau. Selain itu, WD Sentinel juga menyediakan 
lebih banyak fungsi daripada sekadar penyimpanan, 
seperti Akses Web Jarak Jauh ke komputer yang 
tersambung dan data-datanya. Itu bahkan 
menghemat lebih banyak lagi”, kata Dake. “Kami 
sedang mempertimbangkan untuk menambah 
server WD Sentinel di beberapa lokasi sekolah. Ini 
akan memberi kami akses instan ke PC di lokasi-
lokasi tersebut, memberi kami kemampuan untuk 
mengelola lebih banyak dengan tenaga lebih 
sedikit”. 

Backup Super Cepat
Paduan prosesor Intel® Atom™ processor dan 
teknologi deduplikasi tingkat blok di WD Sentinel 
berarti waktu backup komputer dan pembuatan 
salinan ulang PC yang sangat cepat. “Teknologi 
deduplikasi dari WD Sentinel benar-benar 
mempercepat backup dan memangkas jumlah 
penyimpanan yang yang harus kami beli”, kata 
Dake. 

NCOE sangat bergembira dengan peluang yang 
disajikan oleh multimedia WD Sentinel. Dake 
tengah menjajaki berbagai cara untuk menerapkan 
streaming foto, musik, dan video ke dalam 
beberapa proyek mendatang bagi NCOE dan 
stafnya.
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