
Investasi yang Bijak: Solusi 
Server Cloud Bisnis Milik Sendiri 

Saratoga Research & Investment Management (SaratogaRIM) adalah 

perusahaan konsultan investasi di Saratoga, California, yang mengelola 

dana sebesar $740 juta milik individu papan atas, dana pensiun, 

perwalian, hibah, lembaga keagamaan, dan yayasan, berlokasi di Silicon 

Valley California. 

Perusahaan ini menyimpan data klien rahasianya pada brankas 

perusahaan, namun karyawan seringkali membutuhkan akses ke data saat 

melakukan perjalanan atau dari rumah, mereka dapat menyediakan 

layanan pelanggan yang terbaik. Direktur Operasi SaratogaRIM,  

James Tanner mengatakan: “Orang-orang selalu menyuruh kami agar 

menyimpan data ‘di cloud’, namun kami tidak ingin data klien disimpan 

di mesin orang lain”.

Mengandalkan pada perangkat penyimpanan perusahaan yang ada saat 

ini sangat menyita waktu Asisten Manajer Portofolio David Lii, yang 

merangkap sebagai manajer IT perusahaan, belum lagi ia harus 

memastikan bahwa ke-13 PC milik perusahaan harus selalu di-backup.

Perusahaan investasi dapat melakukan backup komputer otomatis, 
akses data jarak jauh, dan banyak ruang yang dapat terus bertambah 
dengan server penyimpanan untuk kantor kecil WD Sentinel™ DX4000 
yang diberdayakan oleh prosesor Intel® Atom™.

“ Memiliki akses tidak 
terputus ke data kami 
dari mana saja 
merupakan fitur yang 
sangat hebat, 
terutama saat berada 
di luar kantor. Itu 
seperti memiliki 
server cloud bisnis 
pribadi di kantor 
sendiri…”

  James Tanner,  
Direktur Operasi,  
Saratoga Research & 
Investment Management

STUDI KASUS: KEUANGAN 



Pengelolaan Bisnis yang Ringkas dan 
Berdayaguna
Setelah meningkatkan jaringan perusahaan dan 
unsur teknologi lain untuk mengakomodasi basis 
kliennya yang terus bertambah, baik Tanner 
maupun Lii berupaya menemukan sebuah 
perangkat penyimpanan andal yang disimpan di 
kantor mereka dapat menyimpan salinan 
cadangan komputer perusahaan tersebut secara 
otomatis, memberi akses dari luar kantor kepada 
karyawan, mudah digunakan, dan menyediakan 
ruang untuk terus bertambah. Mereka 
menemukan satu solusi yang mampu melakukan 
itu semua: server penyimpanan untuk kantor kecil 
WD Sentinel DX4000. 

WD Sentinel adalah server penyimpanan yang 
terpasang pada jaringan (NAS) dan dirancang 
untuk usaha kecil. Server ini menyediakan hingga 
9 terabita penyimpanan RAID kelas perusahaan 
besar dan akses jarak jauh menggunakan fitur 
Remote Web Access pada sistem operasi 
Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials dari 
Microsoft®. 

“WD Sentinel Dashboard benar-benar mudah 
digunakan, dan menyambungkan PC kami ke 
server merupakan pekerjaan yang sangat mudah”, 
ujar Lii yang menyiapkan dan mengerjakan  
WD Sentinel dalam beberapa menit saja.

WD Sentinel digerakkan oleh prosesor dual-core 
Intel® Atom™, yang menjalankan proses backup 
dan transfer file dengan sangat cepat serta 
mendukung keberlangsungan bisnis melalui 
keandalannya yang luar biasa. “Kami tidak perlu 
menunggu WD Sentinel berhenti bekerja”, kata Lii. 
“Proses kerjanya sangat cepat, secepat kami 
bekerja, dan ini penting bagi kantor kami yang 
memliliki derap kegiatan yang serba cepat”. 

SaratogaRIM menginginkan investasi penyimpanan 
yang dapat berkembang seiring dengan 
pertumbuhan bisnis tanpa terlalu sering melakukan 
peningkatan yang berbiaya tinggi. Perangkat ini 
hanya menggunakan dua dari empat penampung 
hard disk WD Sentinel dan kapasitasnya dapat 
ditingkatkan hingga dua kali. “Sebelumnya kami 
harus menambah NAS kami tiga kali; namun dengan 
WD Sentinel, kami punya ruang yang memadai untuk 
tetap menjadi yang terdepan dalam bisnis dan 
mengimbangi pertumbuhan data kami”, kata Lii. 

WD Sentinel menawarkan pengelolaan RAID yang 
sederhana dan otomatis serta dapat ditingkatkan 
kapasitasnya agar bisnis seperti SaratogaRIM dapat 
menikmati perlindungan data tingkat tinggi tanpa 
harus melibatkan keahlian teknologi yang tinggi. 

Akses Jarak Jauh yang Aman
Yang terbaik dari semua itu adalah karyawan 
SaratogaRIM sekarang dapat mengakses data 
mereka kapan saja, dari mana saja, menggunakan 
komputer mana saja, smartphone maupun tablet 
yang memiliki sambungan internet. Beberapa 
bulan yang lalu, beberapa karyawan sedang 
menghadiri sebuah konferensi ketika mereka 
tiba-tiba membutuhkan laporan keuangan 
kuartalan perusahaan. “Lalu mereka menghubungi 
kami di kantor melalui salah satu layanan pesan 
instan dan meminta data tersebut”, ujar Tanner. 
“Jika saat itu kami sudah punya WD Sentinel, 
mereka pasti sudah bisa mengakses sendiri data 
tersebut menggunakan smartphone. Memiliki 
akses tidak terputus ke data kami dari mana saja 
merupakan fitur yang sangat hebat, terutama saat 
berada di luar kantor. Itu seperti memiliki ruang 
penyimpanan cloud bisnis milik sendiri, tapi tanpa 
risiko yang terkait dengan penyimpanan data klien 
rahasia pada mesin orang lain”. 

Juga Penghematan
Investasi SaratogaRIM pada WD Sentinel 
merupakan salah satu investasi mereka yang 
terbaik. Perusahaan dapat meniadakan 13 lisensi 
perangkat lunak backup klien, penghematan 
tahunan sebesar beberapa ratus dolar, dan 
peningkatan berkala hard disk NAS yang mereka 
miliki sebelumnya yang bisa menghabiskan 
ratusan dolar. 

“WD Sentinel secara otomatis membuat cadangan 
PC kami, ini berarti ada satu hal lagi yang tidak harus 
kami lakukan”, kata Lii. “Selain itu, berkat fitur 
deduplikasi di WD Sentinel, kita tidak membuat 
beberapa salinan informasi yang sama. Backup kami 
jauh lebih cepat dan kami bisa menghembat banyak 
ruang disk yang berarti juga penghematan yang 
signifikan. Kami juga tidak memerlukan lagi server 
file, yang berarti berkurang satu lagi server yang tidak 
perlu kita kelola dan jaga”. 

“ Sebelumnya kami harus menambah 
NAS kami tiga kali; namun dengan  
WD Sentinel, kami punya ruang yang 
memadai untuk tetap menjadi yang 
terdepan dalam bisnis dan 
mengimbangi pertumbuhan data 
kami”.

  David Lii, Assistant Portfolio Manager,  
Saratoga Research & Investment Management
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