
Advocatenbureau herstelt pc's in 
twee uur in plaats van twee dagen 

Paniek
De pc's bij Dibble & Miller crashen niet vaak, maar als ze dat wel doen, slaat 
de paniek toe bij Dave Nickason. Nickason is de Legal Administrator bij dit 
advocatenbureau in Rochester, New York van 25 medewerkers en hij is ook 
de verantwoordelijke voor IT-ondersteuning van het bureau. Het bureau 
maakte vroeger elke nacht back-ups uit van zijn drie servers met kritieke 
gebruikersgegevens, maar er werd geen back-up gemaakt van de aangepaste 
instellingen op de pc's, zoals toepassingen, wachtwoorden en andere 
geïnstalleerde softwareprogramma's. Wanneer een machine defect raakte, 
duurde het twee dagen voordat Nickason het besturingssysteem en de 
toepassingen opnieuw had geïnstalleerd.

“Eerder dit jaar raakten twee pc's defect”, zei Nickason. “Een van die pc's was 
van de eigenaar van het bureau en de pc crashte enkele uren voordat hij op 
zakenreis vertrok. Het was echt van kritiek belang dat de computer opnieuw 
werd geactiveerd. Gelukkig gebruikte ik al gegevensbeschermingssoftware  
om back-ups te maken van zijn hele computer, inclusief de aangepaste 
instellingen en toepassingen, maar die twee ervaringen maakten me echt 
bang en ik begon ernstig na te denken over back-ups voor clientcomputers.  
Er gaan geen gegevens verloren wanneer een van onze pc's defect raakt, 
maar er moet veel tijd worden besteed aan het herstellen van persoonlijke 
gebruikersinstellingen en de tijd van een advocaat is kostbaar.” 

Dibble & Miller gebruikt de WD Sentinel™ opslagserver voor kleine 
kantoren om back-ups te maken van pc's en pc's te herstellen in 
twee uur in plaats van twee dagen. Het bureau beschikt nu over een 
geweldige back-upoplossing tegen een prijs voor kleine bedrijven.

“ We hebben niet veel 
pc-storingen, maar  
in een klein bedrijf 
zonder full-time  
IT-personeel is elke 
storing een ramp. 
Dankzij WD Sentinel 
kunnen we een pc in 
twee uur herstellen in 
plaats van in twee 
dagen.”

  Dave Nickason, Legal 
Administrator, Dibble & Miller
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Back-ups voor kleine bedrijven
In de herfst van 2011 begon Dibble & Miller een  
WD Sentinel DX4000 opslagserver voor kleine 
kantoren te gebruiken, met de kracht van een 
Intel® Atom™-processor, voor back-ups van 
client-pc's. Nickason installeerde de server in 
minder dan een uur en begon met het opslaan  
van gegevens en het plannen van back-ups voor 
de computers van het bureau. 

“De meeste opslagapparaten voor kleine bedrijven 
hebben een maximale capaciteit van 2 terabyte (TB). 
Dat volstaat voor back-ups van clients, maar niet als 
je ze voor andere dingen wilt gebruiken”, zegt 
Nickason. “Het WD Sentinel-model dat we hebben 
gekozen bevatte twee schijven en een totaal van vier 
stationssleuven. Er is dus meer ruimte als we willen 
uitbreiden. Aangezien we tot 9 TB aan gegevens 
kunnen opslaan, denk ik eraan om ook een back-up 
van onze server- en pc-gegevens te maken op de  
WD Sentinel. Bovendien heb ik al veel bestanden  
van mijn computer en verschillende andere schijven 
verplaatst naar de WD Sentinel omdat er zoveel 
ruimte is op de server.”

WD Sentinel wordt geleverd met topschijven die een 
vooraf geconfigureerde RAID-bescherming bieden en 
die zorgen voor een betere gegevensbescherming en 
redundantie dan opslagoplossingen zonder RAID. 
Dit is waardevol voor Dibble & Miller omdat de 
medewerkers van het bureau bijna 24u per dag aan 
het werk zijn, thuis of op kantoor. “Als een schijf 
zonder RAID defect raakt, moet ik ze onmiddellijk 
vervangen”, zegt Nickason. “De ingebouwde 
RAID-bescherming van de WD Sentinel geeft me  
de flexibiliteit om een systeemdefect morgen op te 
lossen in plaats van onmiddellijk. Dat biedt een 
hogere betrouwbaarheid.”

Pc's herstellen in twee uur
Nu de pc's van het bureau door WD Sentinel 
worden beschermd, kan Nickason een defecte  
pc veel sneller herstellen. Hij testte een volledige 
herstelbewerking op een pc met 500 gigabyte 
gegevens in een complexe mappenstructuur. 
Dankzij de snelheid van de ingebouwde Intel-
processor, duurde het volledige herstelproces minder 
dan twee uur. “We hebben niet veel pc-storingen, 
maar in een klein bedrijf zonder full-time IT-personeel 
is elke storing een ramp”, zegt Nickason. “Dankzij 
WD Sentinel kunnen we een pc in twee uur 
herstellen in plaats van in twee dagen. En natuurlijk 
raakt er nooit een pc defect wanneer ik op 
kantoor zit en niets te doen hebt. Ze raken defect 
wanneer ik buiten de stad ben of in een opstijgend 
vliegtuig zit, dus het moet allemaal heel haastig 
worden opgelost. Voor ons is de WD Sentinel een 
verzekeringspolis die een hele geruststelling biedt.”

Compacte afmetingen en prijs
WD Sentinel biedt geweldige mogelijkheden en 
opslagcapaciteit met een compact formaat en 
prijs voor kleine bedrijven. “Bij mij staat de  
WD Sentinel boven op een archiefkast en hij neemt 
heel weinig ruimte in beslag”, zegt Nickason. 
“Het is een goed gebouwd apparaat van hoge 
kwaliteit, met echte topschijven. Ik maak back-ups 
van pc's met Windows® XP, Windows Vista®, en 
Windows 7 op de WD Sentinel, zonder enig probleem.”

Nickason berekende dat het bijna $3000 zou kosten 
om een softwarematige back-uplossing voor de  
25 pc's van de firma in te stellen. “De WD Sentinel is 
niet alleen voordeliger, maar het beheer neemt ook 
veel minder tijd in beslag”, vertelt hij. “Ik hoef geen 
25 afzonderlijke back-upprogramma's te kopen, te 
installeren, te configureren en te controleren.  
De WD Sentinel bevat de vereiste back-upsoftware 
voor de pc's en geeft me proactief een melding als er 
iets fout loopt, zoals bij een storing tijdens de back-up 
van een pc.”

Nickason voegt hieraan toe dat hij ook onder de 
indruk is van de ontdubbelingsmogelijkheden op 
blokniveau van de WD Sentinel. “Na onze eerste 
back-up, controleerde ik steeds opnieuw de 
bestandsgrootte van de drie client-laptops om te 
controleren of het hele bestand erop stond”, zegt 
hij. “Het verraste me dat de back-upbestanden  
zo klein waren. De efficiënte compressie dankzij  
de ontdubbelingsmogelijkheden van WD Sentinel 
betekent dat we niet zoveel opslag hoeven te kopen.”
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