
Education Office gaat slim 
om met back-ups 

Het Napa County Office of Education (NCOE) levert financiële diensten 

(budgettering, payroll, pensioenboekhouding en beoordeling van studiebeurzen) 

aan de vijf openbare schooldistricten in Napa County, California. Deze districten 

omvatten 50 scholen en 7 peuterspeelzalen. NCOE ondersteunt bijna  

250 personeelsleden en meer dan 3700 leerlingen. Het IT-team bestaat uit 

slechts vijf personen en ondersteunt bijna 900 netwerkapparaten, waaronder 

714 pc's voor leerlingen en personeel, 71 servers en tientallen printers,  

routers en switches, met een zeer beperkt budget.

“In het onderwijs hebben we nooit voldoende geld, dus moeten we niet 

alleen harder, maar slimmer werken,” zegt Brian Dake, Director of  

Information Technology bij het Napa County Office of Education.

Bij back-ups betekent “slimmer” dat we een kostenefficiëntere manier 

hebben gevonden om een back-up te maken van e-mailpostvakken en de 

wet- en regelgeving na te leven. De 25 grootste e-mailgebruikers van de 

organisatie (het leidinggevend personeel) gebruikten zoveel van de 

maildatabase (50 procent) dat het regionale kantoor onvoldoende 

infrastructuurcapaciteit had om back-ups te maken van de andere  

225 e-mailpostvakken. Dit kon mogelijk problemen opleveren bij een 

verzoek om e-mailberichten terug te vinden.

Napa County Office of Education maakt een back-up van alle 
e-mailpostvakken met de WD Sentinel opslagserver voor kleine 
kantoren van Western Digital®, verlaagt de opslagkosten en versnelt 
de pc-ondersteuning met externe webtoegang.

“ WD Sentinel™ geeft ons 
veel ruimte om enorme 
hoeveelheden e-mail 
op te slaan tegen een 
zeer redelijke prijs.  
Het bespaart het Napa 
County Office of 
Education mogelijk 
ook miljoenen dollar 
aan juridische 
aansprakelijkheid 
omdat we back-ups 
kunnen maken van 
100 procent van onze 
postvakken.”

  Brian Dake, Director of 
Information Technology, Napa 
County Office of Education
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100 procent back-ups van e-mails verminderde  
de juridische aansprakelijkheid
In oktober 2011, kocht NCOE een WD Sentinel 

DX4000 Opslagserver voor kleine kantoren, met 

5,6 terabyte gecentraliseerde opslag en beveiligde 

externe toegang tot bestanden. Na enkele minuten 

had Dake het systeem al ingesteld. “Ik vond dat 

de WD Sentinel veel eenvoudiger te installeren, 

onderhouden en gebruiken was dan andere 

back-upsystemen voor werkstations” zei hij. 

Het NCOE gebruikt de WD Sentinel nu om een 

back-up te maken van alle gegevens en 

aangepaste instellingen voor kritieke pc's van 

leidinggevenden. Bovendien kan het IT-personeel 

dankzij de enorme gedeelde opslagruimte nu 

back-ups maken van de e-mails van de andere 

225 medewerkers. “WD Sentinel geeft ons veel 

ruimte om enorme hoeveelheden e-mail op te 

slaan tegen een zeer redelijke prijs”, vertelt Dake. 

“Het bespaart het Napa County Office of Education 

mogelijk ook miljoenen dollar aan juridische 

aansprakelijkheid omdat we back-ups kunnen 

maken van 100 procent van onze postvakken.”

Snellere ondersteuning met externe webtoegang
Het personeel van Dake is ook enthousiast over de 

externe webtoegang van de WD Sentinel. Veel van 

de schoollocaties die het IT-personeel ondersteunt 

heeft een eigen netwerk en het NCOE heeft moeite 

om deze netwerken te bereiken. Wanneer IT-technici 

van het NCOE naar een school gingen om een 

defecte pc te repareren, was dat het probleem vaak 

verschilde van de melding van de gebruiker en waren 

vaak meerdere ritten terug naar het kantoor vereist 

om de juiste onderdelen of software op te halen.

Dankzij de naadloze pc- en serverintegratie, biedt 

de WD Sentinel IT-technici directe of externe 

toegang tot een pc in het netwerk. Hierdoor 

kunnen technici de hoofdoorzaak van problemen 

bepalen voordat ze de locatie bezoeken, zodat ze 

precies weten welke software of apparatuur ze 

moeten meebrengen bij een ondersteunings-

bezoek. Dit versnelt de probleemoplossing, geeft 

het IT-personeel de moeilijkheid om problemen 

na de kantooruren thuis op te lossen in plaats van 

naar kantoor te rijden en bespaart tot 16 uur reistijd 

per week. “Naast deze voordelen is er meer efficiëntie 

omdat we werkstations op meerdere locaties 

tegelijkertijd kunnen ondersteunen en ervaren onze 

gebruikers minder uitvaltijd omdat hun computers 

sneller worden gerepareerd,” zegt Dake.

Slimmer werken spaart geld
Voordat het NCOE de WD Sentinel ontdekte, wilde 

het een nieuw klein SAN (storage area network) 

kopen, een investering van $8.000. “De WD Sentinel 

is veel voordeliger. Hij biedt ook meer functionaliteit 

dan ruwe opslagruimte, zoals externe webtoegang tot 

verbonden computers en hun gegevens. Dat 

bespaart ons nog meer geld,” zegt Dake. “We zijn 

van plan om extra WD Sentinel-servers te plaatsen op 

enkele van onze schoollocaties. Dit zou ons directe 

toegang geven tot de pc's op die locaties, waardoor 

we meer met minder kunnen beheren.” 

Bliksemsnelle back-ups
De combinatie van de Intel® Atom™-processor  

en de ontdubbelingstechnologie op blokniveau  

in de WD Sentinel zorgt voor opmerkelijk snelle 

computerback-ups en snelle herlaadtijden voor 

pc-images. “De ontdubbelingstechnologie van de 

WD Sentinel zorgt voor veel snellere back-ups en 

vermindert de hoeveelheid opslagruimte die we 

moeten kopen”, zegt Dake. 

NCOE is enthousiast over de 

multimediamogelijkheden van de WD Sentinel. 

Dake ontdekt manieren om het streamen van foto's, 

muziek en video's te implementeren bij toekomstige 

projecten voor het NCOE en het personeel.
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