
STUDI KASUS: lAyAnAn profeSIonAl
NAS untuk Usaha Kecil dan Menengah

Menjaga Kerahasiaan: Kantor 
Hukum Mengamankan Data Klien 
dengan Backup otomatis
Dari kantornya di tepi kanal di Amsterdam, Belanda, kantor hukum 
Croon Davidovich menyediakan layanan pertimbangan dan litigasi 
kepada berbagai macam klien – mulai dari perusahaan angkutan hingga 
museum. Kantor dengan staf berjumlah 13 orang ini memfokuskan pada 
hukum niaga bidang perusahaan, hak milik intelektual, informasi dan 
teknologi komunikasi, real estat, serta hukum perburuhan. 

Untuk setiap klien, Croon Davidovich menyimpan 
berbagai informasi penting dan rahasia, 
termasuk dokumen kasus dan korespondensi 
email pada server yang terletak di kantornya. 
Untuk melindungi data lebih lanjut, perusahaan 
mem-backup server setiap hari. Integritas dan 
keandalan proses ini sangat penting. "Kami harus 
memastikan bahwa kami memiliki backup yang 
aman dan sistem pemulihan untuk informasi yang 
hanya boleh diketahui oleh individu yang sangat 
penting bagi klien kami," ujar Menno Schmidt, 
mitra pendiri kantor hukum ini.

Sebelumnya perusahaan menggunakan sistem 
backup berbasis tape, mengandalkan proses 
manual yang berpotensi menimbulkan masalah. 
Demi keamanan, mereka menyimpan tape 
backup harian selama lima hari kerja sebelum 
menimpanya dengan backup yang baru. Staf 
yang sibuk harus memasukkan kartrid tape 
baru setiap hari, mengirimkan tape yang berisi 
data hari sebelumnya ke lokasi di luar kantor 

yang aman dan memantau semua tape yang 
digunakan. Jika karyawan lupa mengganti tape, 
data hari sebelumnya akan ditimpa. Yang lebih 
mengkhawatirkan dari sistem ini adalah tidak 
adanya verifikasi bahwa backup sudah berhasil 
dilakukan, jadi Croon Davidovich tidak bisa 
mengetahui bahwa semua data telah benar-benar 
disalin ke tape. Dan jika terjadi masalah selama 
proses backup, data bisnis yang vital dapat hilang.

Dengan bantuan penyedia teknologi ICT 
Concept, Croon Davidovich telah menemukan 
solusi otomatis yang aman dan andal. Kantor ini 
memasang WD Sentinel™ DX4000 Small Office 
Storage Server, perangkat penyimpanan yang 
terpasang pada jaringan (network-attached 
storage, NAS) yang menyediakan penyimpanan 
data pada hard disk hingga 12 TB. 

Kini karyawan tidak perlu lagi memasukkan media 
backup yang baru secara manual setiap hari. Data 
kini secara otomatis di-backup ke hard disk  
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WD Sentinel. Berkat dukungan kebijakan 
penyimpanan backup terpadu dari WD Sentinel, 
backup lama sekarang dihapus setelah lima 
hari, sesuai kebijakan penyimpanan yang telah 
ditentukan oleh perusahaan. Selain itu, ICT Concept 
dapat memantau kemajuan setiap backup dari 
jauh untuk memverifikasi jika data telah berhasil 
disimpan sehingga memberi kepastian bahwa 
informasi klien telah dilindungi. "Hal tersebut telah 
membuat hidup tidak lagi menjadi begitu stres 
karena kami merasa pasti bahwa data telah di-
backup," kata Schmidt. 

WD Sentinel juga memberi manfaat lainnya.  
Jika Croon Davidovich harus memulihkan data dari 
backup sebelumnya, hal tersebut dapat dilakukan 
dengan lebih cepat dengan WD Sentinel daripada 
pemulihan menggunakan tape. Memulihkan data 
server dari tape bisa menghabiskan waktu sehari 
penuh. Dengan WD Sentinel, proses ini menjadi 
lebih cepat ujar Louis Meijdam, Konsultan TI di 
ICT Concept. "Untuk bisnis legal, waktu adalah 
uang – dan memang demikianlah kenyataannya," 
kata Meijdam. "WD Sentinel memungkinkan 
setiap orang dapat tetap fokus pada pekerjaannya, 
berdasarkan jam, daripada harus tetap khawatir 
dengan backup."

Melindungi Data dalam Lingkungan 
yang Sangat Bergantung Pada Server
Croon Davidovich mengoperasikan lingkungan 
TI yang sangat bergantung pada server di mana 
semua informasi bisnis disimpan pada berkas 
yang digunakan bersama dan server cetak yang 
menjalankan Microsoft® Windows® Server 2003. 
Setiap orang mengakses informasi ini dari sekitar 
20 PC dan terminal yang berlokasi di kantor  
hukum tersebut. Pengaturan ini juga  
menggunakan server kedua yang menjalankan  
Microsoft® Terminal Server, perangkat lunak yang 
mendukung lingkungan yang mengandalkan server.

Pengaturan ini berarti bahwa Croon Davidovich 
dapat melindungi semua informasi bisnisnya  
hanya dengan membackup file dan server cetak 
yang sama. Dengan WD Sentinel, proses backup 
kini dilakukan secara otomatis dan cepat.  
WD Sentinel diberdayakan oleh prosesor dual-
core Intel® Atom™ dan termasuk hard disk kelas 
perusahaan WD yang memungkinkan penyimpanan 
dan pengambilan data lebih cepat daripada sistem 
berbasis tape sebelumnya yang digunakan oleh 
kantor hukum ini. 

WD Sentinel selanjutnya mengamankan data 
dengan toleransi masalah disk berbasis RAID 
sehingga data tidak hilang walaupun ada drive 
yang tidak berfungsi. "Risiko sebenarnya adalah 
jika Anda benar-benar kehilangan seluruh data," 
jelas Schmidt. "Bagi sebuah kantor hukum, hal 
tersebut bukanlah berita bagus!" Untuk menambah 
kepastian keamanan, Croon Davidovich juga 
menyimpan arsip dokumen berbasis kertas. 

Potensi Pengembangan
Selain backup otomatis yang lebih sederhana, 
WD Sentinel menyediakan banyak ruang yang 
bisa ditambahkan. Kantor ini memperoleh sebuah 
unit yang dikonfigurasikan untuk dua hard disk 
bawaan yang memiliki dua ruang tambahan jika 
diperlukan di masa yang akan datang. "Croon 
Davidovich tidak harus membeli perangkat keras 
baru," jelas Meijdam dari ICT Concept. "Mereka 
cukup menambahkan hard disk untuk menambah 
kapasitas penyimpanan, agar sistem dapat 
berkembang sesuai kebutuhan bisnis." 

Selanjutnya penyimpanan disk dapat dibeli 
dengan harga jauh lebih rendah daripada tape 
berkapasitas tinggi. "Tape dengan kapasitas besar 
sangatlah mahal," tambah Meijdam. Dan dengan 
tape, ada biaya tetap yang harus dikeluarkan: 
Tidak seperti hard disk yang digunakan di dalam 
WD Sentinel, tape harus diganti setkurang-
kurangnya sekali setahun. 

Penyiapan yang Mudah
Karena WD Sentinel diberdayakan oleh sistem 
operasi Microsoft® Windows® Storage Server 
2008 R2 Essentials, unit ini mudah diintegrasikan 
dengan lingkungan berbasis Windows yang 
digunakan oleh kantor tersebut. 

ICT Concept hanya mengonfigurasikan  
WD Sentinel sebagai drive jaringan tambahan di 
dalam lingkungan direktori Windows milik Croon 
Davidovich. Server menggunakan utilitas backup 
Microsoft Windows Server 2003 untuk menyalin 
data ke WD Sentinel. "Mengonfigurasikannya juga 
tidak sulit," kata Meijdam. "Kami hanya tinggal 
menyalakannya dan menunggu hingga selesai 
terpasang."

WD Sentinel juga disertakan dengan perangkat 
lunak backup canggih tanpa biaya tambahan 
yang dapat digunakan untuk memulihkan backup 
secara langsung hingga 25 PC.

Langkah Selanjutnya 
Setelah Kantor Hukum Croon Davidovich berhasil 
menggunakan WD Sentinel, merka tengah 
mempertimbangkan pengamanan data lebih lanjut 
dengan memindahkan sistem NAS ke luar kantor 
dalam beberapa bulan mendatang sehingga 
backup dapat tetap aman walaupun terjadi 
bencana di kantor perusahaan. "Hal tersebut akan 
menjadi solusi yang paling baik, karena data akan 
tetap aman walaupun ada kebakara," kata Schmidt.

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