
Een goede investering: een  
interne bedrijfscloud 

Saratoga Research & Investment Management (SaratogaRIM) is een 

investeringsadvieskantoor in Saratoga, California, dat ongeveer $740 miljoen 

beheert voor bemiddelde personen, pensioenrekeningen, trusts, fondsen, 

religieuze instellingen en stichtingen. Veel van hun klanten zijn gevestigd 

in Silicon Valley in California. 

Het bedrijf bewaarde de vertrouwelijke klantgegevens veilig op kantoor, maar 

medewerkers hadden vaak toegang nodig tot gegevens wanneer ze 

onderweg waren of thuis werkten om de beste klantenservice te bieden. 

SaratogaRIM Director of Operations, James Tanner zegt: “Verschillende 

mensen zeiden ons dat we onze gegevens ‘in de cloud’ moesten opslaan, 

maar we wilden niet dat de gegevens van onze klanten op de computers 

van iemand anders terechtkwamen.”

Het onderhoud van het bestaande opslagapparaat van het bedrijf was 

erg tijdrovend voor Assistant Portfolio Manager David Lii, die als tweede 

baan de functie van IT-manager heeft en ook moet zorgen voor back-ups 

voor de 13 pc's van het bedrijf.

Een investeringsfirma krijgt automatische computerback-ups, 
externe gegevenstoegang en veel ruimte voor groei dankzij de  
WD Sentinel™ DX4000 opslagserver voor kleine kantoren die 
wordt ondersteund door een Intel® Atom™-processor.

“ Overal en zonder 
onderbreking toegang 
tot onze gegevens is 
een zeer krachtige 
functie, in het bijzonder 
wanneer we ons 
buiten het kantoor 
bevinden. Het werkt 
als een interne 
bedrijfscloud in ons 
kantoor…”

  James Tanner, Director of 
Operations, Saratoga Research 
& Investment Management
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Compact en krachtig bedrijfsbeheer
Na een upgrade van het bedrijfsnetwerk en andere 
technologieonderdelen om het snel groeiende aantal 
klanten te bedienen, gingen Tanner en Lii op zoek 
naar een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk 
opslagapparaat op locatie waarop een back-up kon 
worden gemaakt van de computers van het bedrijf, 
met externe toegang tot de gegevens voor de 
gebruikers en met veel ruimte om te groeien.  
Ze vonden een oplossing die al deze functies had:  
een WD Sentinel DX4000 server voor kleine kantoren. 

WD Sentinel is een netwerkgekoppelde opslagserver 
(NAS) die is ontworpen voor kleine bedrijven. Hij 
biedt tot 9 terabyte RAID-opslag van topklasse en 
eenvoudige externe toegang met de functie 
Externe webtoegang van het besturingssysteem 
Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials van 
Microsoft®. 

“Het WD Sentinel Dashboard is heel 
gebruiksvriendelijk en het was heel eenvoudig om 
onze pc's met de server te verbinden”, zegt Lii, die 
de WD Sentinel in enkele minuten had geactiveerd.

De WD Sentinel wordt ondersteund door een 
dual-core Intel® Atom™-processor, die zorgt voor 
uiterst snelle back-ups en overdracht en de 
bedrijfscontinuïteit ondersteunt dankzij de 
uitstekende betrouwbaarheid. “We hoeven nooit te 
wachten op de WD Sentinel”, zegt Lii. “Hij werkt 
net zo snel als wij, en dat is belangrijk in een snelle 
kantooromgeving.” 

SaratogaRIM wilde investeren in een 
opslagoplossing die kon meegroeien met het 
bedrijf, zonder regelmatige en dure upgrades.  
Hij gebruik slechts twee van de vier stationssleuven 
van de WD Sentinel en de capaciteit kan nog 
worden verdubbeld. “We moesten onze vorige NAS 
drie keer upgraden, maar dankzij de WD Sentinel 
hebben we voldoende ruimte om de groei van ons 
bedrijf en onze gegevens voor te blijven”, zegt Lii. 

WD Sentinel biedt eenvoudig en geautomatiseerd 
RAID-beheer en capaciteitsuitbreiding, zodat 
kleine bedrijven zoals SaratogaRIM meer 
gegevensbescherming kunnen krijgen zonder 
complexe technologievaardigheden. 

Beveiligde externe toegang
Het beste is dat de medewerkers van SaratogaRIM 
nu altijd en overal vanaf elke computer, smartphone 
of tablet met een internetverbinding toegang hebben 
tot hun gegevens. Een paar maanden geleden waren 
enkele medewerkers op een conferentie en hadden 
ze een gesprek waarbij ze de kwartaalcijfers van het 
bedrijf nodig hadden. “Ze vroegen de gegevens aan 
het personeel in het kantoor via instant messaging” 
zegt Tanner. “Als we de WD Sentinel hadden 
gehad, hadden ze de gegevens zelf kunnen openen 
via hun smartphone. Overal en zonder onderbreking 
toegang tot onze gegevens is een zeer krachtige 
functie, in het bijzonder wanneer we ons buiten het 
kantoor bevinden. Het werkt als een interne 
bedrijfscloud in ons kantoor, maar zonder de risico's 
die verbonden zijn aan het opslaan van vertrouwelijke 
klantgegevens op de computer van iemand anders." 

En ook besparen

Voor SaratogaRIM was de WD Sentinel een 
geweldige investering. Het bedrijf heeft 13 
softwarelicenties voor clientback-ups kunnen 
opzeggen, wat hun enkele honderden dollars per 
jaar bespaart. Bovendien besteedden ze 
honderden dollars aan frequente upgrades van  
de vorige NAS-schijven. 

“WD Sentinel maakt automatische back-ups van 
onze pc's, dus hoef ik me daarover al geen zorgen 
te maken” zegt Lii. “Dankzij de 
ontdubbelingsfunctie van de WD Sentinel 
vermijden we ook meerdere kopieën van dezelfde 
informatie. Onze back-ups werken veel sneller en 
we besparen veel schijfruimte, wat leidt tot 
aanzienlijke besparingen. We zullen ook zonder 
onze bestandsserver kunnen werken. Dat 
betekent dat er een server minder moet worden 
beheerd en onderhouden.” 

“ We moesten onze vorige NAS drie 
keer upgraden, maar dankzij de WD 
Sentinel hebben we voldoende ruimte 
om de groei van ons bedrijf en onze 
gegevens voor te blijven.”

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