
CASESTUDY: mArkETingoploSSingEn
NAS voor het midden- en kleinbedrijf

gecentraliseerde opslag van gegevens 
verhoogt de klanttevredenheid voor 
een marketingbureau in het Verenigd 
koninkrijk
Horizon Retail Marketing Solutions helpt hoogtechnologische merken en andere 
klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika door winkeloplossingen te 
ontwerpen die de verkoop in verkooppunten stimuleren. Het bureau is gevestigd 
in Ely, in het Verenigd Koninkrijk, en levert diverse projecten: van winkeldisplays 
tot grafische elementen om online en in drukwerk te gebruiken.

Het is een hectische activiteit met klanten die 
oplossingen nodig hebben binnen strakke deadlines. 

“In onze sector kan elk uur kritiek zijn”, zegt Andrew 
Moss, zaakvoerder bij Horizon. 

Bij zijn dagelijkse activiteiten heeft Horizon 
snelle, efficiënte en beveiligde toegang tot 
projectbestanden nodig voor medewerkers op 
kantoor, ontwerpers in onderaanneming die op 
afstand werken, installatieteams onderweg en 
zakelijke partners op verschillende plaatsen.  
Dit was echter om verschillende redenen een 
uitdaging voor het bureau. 

Bij elk project worden enorme hoeveelheden 
gegevens gegenereerd, waaronder technische 
3D-tekeningen en -animaties. De afzonderlijke 
bestanden kunnen tot één gigabyte groot zijn 
en tijdens het ontwikkelingsproces kunnen een 
tiental iteraties worden gemaakt. Vaak werken 
meerdere specialisten van Horizon aan een project 
in verschillende fasen, waarbij elke persoon nieuwe 
projectbestanden op zijn of haar computer of op 
een externe schijf opslaat. “Omdat de gegevens 

niet centraal waren opgeslagen, werkte iedereen 
met een eigen schijf”, zegt Richart Joyce, design 
manager bij Horizon. “Om de laatste versie van 
een bestand te vinden, moesten ontwerpers vaak 
zoeken op meerdere externe harde schijven. Dit kon 
tot vertragingen leiden en mogelijk werd niet de 
laatste projectinformatie gebruikt”. 

Als extra uitdaging moest Horizon deze grote 
projectbestanden delen met externe leveranciers, 
klanten en met personeel dat extern aan het werk is.

Horizon ging op zoek naar een gebruiksvriendelijke 
oplossing die veilige, gecentraliseerde 
gegevensopslag op locatie aanbood met 
krachtige mogelijkheden voor externe toegang. 
Ze vonden een oplossing die al deze functies 
had: de WD Sentinel™ DX4000 opslagserver voor 
kleine kantoren, een netwerkgekoppeld (NAS) 
opslagapparaat dat tot 12 TB gegevens kan opslaan 
met eenvoudige en beveiligde externe toegang. 
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oploSSing
WD Sentinel™ DX4000-
server voor kleine 
kantoren met de kracht 
van een Intel® Atom™-
processor



Eenvoudige en beveiligde opslag  
op locatie
Nu slaan de medewerkers van Horizon alle 
projectgegevens centraal op de WD Sentinel op 
in plaats van verspreid over afzonderlijke schijven. 
Iedereen in het bedrijf weet precies waar hij of zij 
informatie kan vinden wanneer hij of zij die nodig 
heeft en is er zeker van dat hij of zij de juiste versie 
gebruikt. “We kunnen informatie naar de juiste 
plaats leiden, waarbij iedereen op precies dezelfde 
manier informatie opslaat”, zegt Joyce. “Het heeft 
ons geholpen om efficiënter te werken”.

Het werkt ook uiterst snel. De WD Sentinel biedt de 
kracht van een dualcore Intel® Atom™-processor, 
die tegelijkertijd snel bestanden kan opslaan en 
ophalen via het netwerk van Horizon. Toen Horizon 
zijn netwerk had aangepast aan de prestaties van 
WD Sentinel, werden gegevens 50 keer sneller dan 
vroeger overgedragen. 

Externe toegang helpt de klus  
te klaren
De beheerinterface van WD Sentinel maakt het 
gemakkelijk voor Horizon om selectief toegang  
te verlenen aan externe ontwerpers, leveranciers  
en klanten.

Deze functie gaf Horizon de mogelijkheid om aan 
een dringend verzoek van een klant te voldoen.  

“Om 15 uur belde een klant ons op, die wilde dat we 
een groot formaat van grafische panelen drukten 
en ze naar Duitsland stuurden voor een vroege 
presentatie de volgende dag”, vertelt zaakvoerder 
Moss. Vroeger duurde het een uur of langer om de 
enorme bestanden naar de drukker van Horizon te 
verzenden. In dit geval zouden we bij een vertraging 
de deadline hebben gemist. Maar met  
WD Sentinel gaf Horizon de drukker extern in enkele 
seconden toegang tot de bestanden. “Binnen de 
twee uur waren de panelen gedrukt en waren ze 
op de luchthaven om de volgende dag te worden 
geleverd”, zegt Moss. “Zonder WD Sentinel zouden 
we niet aan de behoeften van de klant hebben 
kunnen voldoen. En uiteindelijk zullen ze een ander 
bureau gebruiken als we niet aan hun behoeften 
kunnen voldoen”. 

De functies voor externe toegang zijn ook erg 
waardevol voor teams die op verkooplocaties 
werken. Onze installatieteams kunnen zo een 
deel van het kantoor meenemen, zegt Joyce.  

“Als ze onverwachts een installatiehandleiding nodig 
hebben, kunnen ze zich met hun smartphone 
aanmelden en de bestanden ophalen”. 

Gebruiksvriendelijk en goedkoper 
Voordat het voor de WD Sentinel koos, onderzocht 
Horizon ook andere mogelijkheden, zoals 
het opzetten van een eigen servergebaseerde 
opslagoplossing. Ze merkten snel dat de installatie 
en het beheer complexer zouden zijn, met hogere 
directe en zich herhalende kosten zoals honderden 
euro's aan softwarelicenties voor clientback-ups. 
WD Sentinel was in het algemeen minder duur en 
werd als geïntegreerd pakket geleverd met schijven 
en een vooraf geïnstalleerd besturingssysteem, 
waardoor het meteen kon worden aangesloten 
en gebruikt. “Het was uiterst gemakkelijk te 
installeren”, zegt Andy Child, Technical lead  
bij Horizon.

Dankzij de vier stationssleuven kan de WD Sentinel 
eenvoudig worden uitgebreid met meer capaciteit 
om te voldoen aan de groeiende bedrijfsbehoeften 
van Horizon en de RAID-mogelijkheden zorgen voor 
extra gegevensbescherming. “Als een schijf defect 
raakt, verliezen we niet het belangrijkste van het 
bedrijf”, zegt Joyce.

Rendement: Efficiëntie, 
reactiesnelheid en klanttevredenheid
Moss vertelt dat de WD Sentinel zichzelf in 
enkele weken terugverdiende door Horizon de 
mogelijkheid te geven efficiënter te werken,  
sneller te reageren en samenwerken eenvoudiger 
te maken. “Het spreekt voor zich”, zegt hij.  

“We kunnen veel sneller werken omdat we toegang 
kunnen geven aan leveranciers. En als we de  
WD Sentinel niet zouden hebben, zouden we veel 
meer tijd verliezen met het zoeken naar bestanden. 
Het is een eenvoudige beslissing. Zoveel meer 
efficiëntie voor zo'n kleine investering”.

Als extra bescherming voor noodherstel 
overweegt Horizon de toevoeging van KeepVault™, 
een cloudgebaseerde back-upservice die met  
WD Sentinel is geïntegreerd. “Horizon beschermt 
het bedrijf al met meerdere verzekeringen.  
Back-ups in de cloud zouden nog meer 
bescherming bieden voor onze waardevolste 
bezittingen: onze gegevens”, zegt Child.

Horizon blijft nieuwe manieren vinden waarop  
WD Sentinel hun activiteiten efficiënter kan maken 
met een minimum aan beheerinspanningen. 

“WD Sentinel is perfect voor ons. Het is een 
gebruiksklare oplossing die voldoet aan onze 
behoeften en eenvoudig kan worden geïnstalleerd”, 
zegt Moss. “En we zijn nog maar net begonnen met 
het ontdekken van de mogelijkheden”.

Bezoek voor meer 
informatie:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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