
STUDI KASUS: SolUSI pemASArAn
NAS untuk Usaha Kecil dan Menengah

penyimpanan Data Terpusat 
membantu Agensi pemasaran Inggris 
meningkatkan Kepuasan Kliennya
Horizon Retail Marketing Solutions membantu merek-merek teknologi tinggi dan 
klien lain di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) dengan merancang dan 
membangun solusi ritel yang meningkatkan penjualan di titik penjualan. Berkantor di 
Ely, Inggris., agensi ini memproduksi berbagai macam proyek, mulai dari pajangan di 
dalam toko hingga desain grafis untuk disediakan di internet maupun media cetak.

Bisnis ini sangat sangat menyibukkan karena klien 
membutuhkan solusi yang disediakan dalam tenggat 
waktu yang ketat. “Dalam industri kami, setiap jam 
bisa menjadi sangat penting”, ujar Andrew Moss, 
direktur pengelola Horizon. 

Operasional Horizon sehari-hari membutuhkan 
akses cepat, efisien, dan aman ke berbagai 
file proyek – oleh karyawan di dalam kantor, 
desainer kontrak yang bekerja di tempat lain, 
kru pemasangan di jalan, dan mitra bisnis di 
berbagai macam tempat. Namun demikian agensi 
memandangnya sebagai suatu tantangan karena 
beberapa alasan. 

Setiap proyek menghasilkan data dalam jumlah 
besar, termasuk gambar teknis 3-D dan animasi. 
Sebuah file besarnya bisa satu gigabyte dan bisa 
mengalami selusin kali perubahan selama proses 
pengembangannya. Seringkali beberapa spesialis 
Horizon mengerjakan satu proyek pada berbagai 
tahap, di mana setiap orang menyimpan file proyek 
yang baru pada komputer mereka atau hard disk 
eksternal. “Karena kami tidak memiliki data yang 

tersimpan secara terpusat, setiap orang bekerja 
pada drive mereka sendiri”, ujar Richard Joyce, 
manajer desain Horizon. “Untuk menemukan 
versi paling terbaru dari sebuah file, desainer 
harus mencari di beberapa hard disk eksternal 
yang berbeda dan ini berpotensi menimbulkan 
penundaan dan risiko tidak menggunakan informasi 
proyek paling terbaru”. 

Selain itu ada pula tantangan lain, Horizon perlu 
membagikan file proyek yang besar ini dengan 
pemasok dan pelanggan luar, dan juga staf yang 
bekerja di luar kantor.

Horizon mencari solusi yang mudah digunakan 
untuk menyediakan penyimpanan data yang aman, 
terpusat, dan berada di lokasi kantor dengan akses 
jarak jauh berkinerja tinggi. Mereka menemukan 
satu solusi yang memenuhi kebutuhan mereka: 
WD Sentinel™ DX4000 Small Office Storage Server, 
perangkat penyimpanan yang terpasang pada 
jaringan (network-attached storage, NAS) yang 
menyediakan penyimpanan data hingga 12 TB 
dengan akses jarak jauh yang mudah dan aman. 
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CerUK lAYAnAn
Solusi ritel, termasuk 
pajangan di dalam 
toko dan grafis untuk 
digunakan di internet 
dan dalam media cetak.

TAnTAnGAn
Meningkatkan efisiensi 
dan daya respons 
dengan memusatkan 
penyimpanan data dan 
menyediakan akses 
data berkecepatan 
tinggi kepada karyawan, 
pelanggan, dan pemasok 
di wilayah EMEA.

SolUSI
WD Sentinel™ DX4000 
Small Office Storage Server 
yang diberdayakan oleh 
Prosesor Intel® Atom™.



Penyimpanan di Lokasi Kantor yang 
Aman dan Sederhana
Kini karyawan Horizon menyimpan semua data 
yang terkait dengan proyek secara terpusat pada 
WD Sentinel dan tidak lagi terpencar-pencar pada 
drive setiap orang. Semua orang di perusahaan 
mengetahui dengan tepat cara menemukan 
informasi saat membutuhkannyadan merasa yakin 
bahwa mereka mengakses versi file yang benar. 

“Kami dapat menyalurkan informasi ke tempat yang 
tepat di mana semua orang menyimpan informasi 
dengan cara yang sama”, kata Joyce.  

“Ini membantu kami untuk bekerja lebih efisien”.

Perangkat ini juga bekerja sangat cepat. WD Sentinel 
diberdayakan oleh prosesor dual-core Intel® Atom™ 
yang mendukung penyimpanan dan pengambilan 
file berkecepatan tinggi secara bersamaan di seluruh 
jaringan Horizon. Ketika Horizon meningkatkan 
jaringannya untuk menyamai kinerja WD Sentinel, 
kecepatan transfer data meningkat hingga 50 kali 
lebih cepat daripada sebelumnya. 

Akses Jarak Jauh Membantu 
Menyelesaikan Pekerjaan
Antarmuka administratif WD Sentinel 
memudahkan Horizon untuk menyediakan akses 
terpilih ke desainer luar, pemasok, dan pelanggan.

Kemampuan ini baru-baru saja memungkinkan 
Horizon untuk memenuhi permintaan mendesak 
pelanggan sesuai tenggat. “Pada pukul 15.00, kami 
menerima telapon dari seorang klien yang meminta 
kami untuk mencetak panel grafis berformat besar dan 
mengirimkannya ke Jerman untuk digunakan dalam 
presentasi keesokan paginya”, ingat direktur pengelola 
Moss. Mengirimkan file berukuran besar ke perusahaan 
pencetakan Horizon sebelumnya memerlukan waktu 
satu jam atau lebih – untuk kasus ini, satu jam berati 
penundaan yang mengakibatkan terlambatnya 
memenuhi batas waktu pengiriman barang untuk 
kiriman semalam. Namun dengan menggunakan  
WD Sentinel, perusahaan pencetakan mendapatkan 
akses ke file yang disediakan Horizon hanya dalam 
beberapa detik saja. “Hanya dalam waktu dua jam kami 
sudah mencetak panel dan membawanya ke bandara 
untuk dikirimkan agar tiba keesokan paginya”, kata 
Moss. Tanpa WD Sentinel, “kami mungkin tidak bisa 
melayani kebutuhan pelanggan. Dan ujung-ujungnya, 
jika kami tidak dapat melayani kebutuhan ini, mereka 
akan menggunakan agensi lain”. 

Kemampuan akses jarak jauh juga bermanfaat bagi 
tim yang bekerja di lokasi retail. Tim pemasangan kami 
sekarang dapat terhubung ke kantor, kata Joyce.  

“Jika mereka tiba-tiba memerlukan panduan 
pemasangan, mereka dapat mengakses server  
menggunakan ponsel mereka dan mengambil filenya”. 

Lebih Mudah Digunakan dan Terjangkau 
Sebelum memilih WD Sentinel, Horizon mencari 
opsi lain seperti membuat solusi penyimpanan 

berbasis server sendiri. Mereka segera menyadari 
bahwa pilihan ini akan memerlukan persiapan 
dan pengelolaan yang kompleks, dengan biaya 
awal dan berulang yang lebih tinggi termasuk 
ratusan poundsterling untuk mendapatkan 
lisensi perangkat lunak backup kliennya. Secara 
keseluruhan biaya WD Sentinel lebih terjangkau 
dan tersedia sebagai paket terpadu dengan 
drive dan OS yang telah dipasang sebelumnya, 
sehingga mempersiapkannya  hanya tinggal 
pasang dan pakai saja. “Benar-benar mudah 
mempersiapkannya”, kata Andy Child, kepala 
bagian teknis Horizon.

Dengan empat slot untuk drive, WD Sentinel bisa 
dengan mudah ditingkatkan agar menyediakan 
kapasitas lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan 
bisnis Horizon yang semakin berkembang,  
serta kemampuan RAID yang disediakannya 
memberikan perlindungan data lebih tinggi.  

“Jika ada satu drive yang gagal, kelangsungan bisnis 
dapat dipertahankan”, kata Joyce.

Pengembalian investasi: Efisiensi, 
Daya Respons, dan Kepuasan Klien
Moss mengatakan bahwa investasi WD Sentinel 
langsung dapat kembali dalam beberapa minggu 
karena memungkinkan Horizon bekerja lebih 
efisien, merespons lebih cepat, dan berkolaborasi 
lebih mudah. “Buktinya langsung ada di depan 
mata”, ujarnya. “Memberikan akses ke pemasok 
memungkinkan kami untuk bekerja jauh lebih cepat. 
Dan jika kami tidak memakai WD Sentinel,  
kami mungkin harus membuang waktu lebih  
banyak untuk mencari file. WD Sentinel tidak  
ribet – banyak kemajuan dalam efisiensinya tanpa 
harus menguras isi kantong perusahaan”.

Untuk menyediakan perlindungan pemulihan jika 
terjadi bencana, Horizon mempertimbangkan 
untuk menambahkan KeepVault™, sebuah layanan 
backup berbasis cloud yang terpadu dengan  
WD Sentinel. “Horizon sudah melindungi bisnisnya 
dengan beberapa jenis asuransi, dan backup cloud 
dapat memberi pengamanan tambahan untuk 
sebagian besar aset terpenting kami yaitu data 
yang kami miliki”, kata Child.

Horizon terus mencari cara-cara baru yang dapat 
dibantu oleh WD Sentinel agar operasinya lebih 
efisien tanpa harus banyak melakukan tugas-tugas 
administratif. “WD Sentinel sangat cocok untuk 
kami – sebuah solusi yang langsung tersedia untuk 
memenuhi kebutuhan kami dan sangat mudah 
dipasang”, kata Moss. “Yang kami lakukan ini 
hanyalah baru permukaannya saja”.

Untuk informasi lebih 
lanjut, kunjungi:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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