
CASESTUDY: profESSionElE DiEnSTvErlEning
NAS voor het midden- en kleinbedrijf

vertrouwelijkheid beschermen: 
Advocatenkantoor beveiligt klantgegevens 
met automatische back-up
In heer kantoren aan de grachten in het centrum van Amsterdam, Nederland, 
biedt het advocatenkantoor Croon Davidovich advies en diensten bij geschillen 
aan verschillende klanten: van transportbedrijven tot musea. De commerciële 
praktijk van 13 personen is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, intellectueel 
eigendomsrecht, IT- en communicatierecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht. 

Voor elke klant bewaart Croon Davidovich 
verschillende belangrijke en vertrouwelijke gegevens, 
waaronder documenten van rechtszaken en 
e-mailcorrespondentie, op een server buiten haar 
kantoren. Om de gegevens beter te beschermen, 
maakt het bedrijf dagelijks een back-up van alle 
gegevens. De integriteit en betrouwbaarheid van dit 
proces zijn cruciaal. “We moeten zeker zijn dat we 
een beveiligd back-up en herstelsysteem hebben 
voor vertrouwelijke informatie die erg belangrijk 
is voor onze klanten”, zegt Menno Schmidt, een 
stichtende vennoot van het bedrijf.

Tot voor kort gebruikte het bedrijf een back-upsysteem 
op basis van tapes en gebruikte het handmatige 
processen die mogelijk tot fouten konden leiden. 
Voor de beveiliging bewaarden ze de tapeback-up 
van elke dag gedurende vijf werkdagen alvorens 
deze met een nieuwe back-up te overschrijven. 
Het druk bezette personeel moest elke dag een 

nieuwe tapecartridge plaatsen, de tape met de 
gegevens van de vorige dag naar een externe locatie 
brengen voor veilige opslag en een overzicht van 
alle gebruikte tapes bijhouden. Als een medewerker 
vergat om de tapes te wisselen, werd de back-up  
van de vorige dag overschreven. Een tweede 
zorg was dat het systeem niet controleerde of de 
back-up met succes was afgerond, dus Croon 
Davidovich kon niet zeker zijn dat alle gegevens 
volledig naar de tape waren gekopieerd.  
En als tijdens het back-upproces een fout optrad, 
konden essentiële bedrijfsgegevens verloren gaan.

Met de hulp van IT-leverancier ICT Concept, vond 
Croon Davidovich een geautomatiseerde, veilige 
en betrouwbare oplossing. Het bedrijf installeerde 
een WD Sentinel™ DX4000 opslagserver voor 
kleine kantoren, een netwerkgekoppeld (NAS) 
opslagapparaat dat tot 12 TB gegevens kan 
opslaan op een harde schijf. 
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Nu moeten medewerkers niet elke dag handmatig 
nieuwe back-upmedia plaatsen. In plaats daarvan 
wordt automatisch een back-up gemaakt op de 
WD Sentinel-schijven. Omdat de WD Sentinel 
ingebouwde ondersteuning biedt voor een 
back-upretentiebeleid, worden oude back-ups 
nu automatisch gewist na vijf dagen volgens het 
retentiebeleid dat door het bedrijf is bepaald. 
Bovendien kan ICT Concept de voortgang van elke 
back-up op afstand controleren om te verifiëren 
of de gegevens effectief gekopieerd zijn. Dit biedt 
meer zekerheid dat belangrijke klantgegevens 
beschermd zijn. “Het geeft ons minder stress 
omdat we zeker zijn dat er een back-up van onze 
gegevens wordt gemaakt”, zegt Schmidt. 

WD Sentinel biedt nog enkele andere belangrijke 
voordelen. Als Croon Davidovich gegevens uit een 
eerdere back-up moet herstellen, kan dit veel sneller 
met de WD Sentinel dan met het oude tapesysteem. 
De servergegevens vanaf een tape herstellen,  
kon een volledige werkdag in beslag nemen.  
Met WD Sentinel is dit proces aanzienlijk sneller 
geworden, zegt Louis Meijdam, IT-consultant bij ICT 
Concept. “Voor een advocatenkantoor betekent tijd 
letterlijk geld”, zegt Meijdam. “Met WD Sentinel kan 
iedereen zich blijven richten op het werk zelf,  
op de factureerbare uren, in plaats van zich  
constant zorgen te maken over back-ups”.

Gegevens beschermen in een 
Thin-Client-omgeving
Croon Davidovich werkt met een thin-client  
IT-omgeving waarin alle bedrijfsgegevens op een 
gedeelde bestands- en printserver worden opgeslagen 
waarop Microsoft® Windows® Server 2003 draait.  
De medewerkers krijgen toegang tot deze informatie via  
ongeveer 20 pc's en terminals in de kantoren van het 
advocatenkantoor. Het systeem bevat ook een tweede 
server waarop Microsoft® Terminal Server draait, de 
software die de thin-client omgeving ondersteunt.

Met deze opstelling kan Croon Davidovich alle 
bedrijfsgegevens beschermen door gewoon een 
back-up te maken van de gedeelte bestands- en 
printserver. Met de WD Sentinel werkt het back-
upproces nu automatisch en snel. WD Sentinel 
werkt op een dual-core Intel® Atom™ processor 
en bevat harde schijven van WD die zijn 
geoptimaliseerd voor betrouwbaarheid, kwaliteit 
en prestaties. Ze zorgen voor veel snellere opslag 
en ophaling van gegevens dan het eerdere systeem 
op basis van tapes van het advocatenkantoor. 

WD Sentinel beschermd verder de gegevens met 
fouttolerantie voor schijven op basis van RAID, 
zodat de gegevens niet verloren gaan, zelfs niet 
wanneer er een schijf defect raakt. “Het echte risico 
is het volledig verlies van gegevens”, legt Schmidt 
uit. “Voor een advocatenkantoor is dat absoluut te 
vermijden!” Voor extra zekerheid, behoudt Croon 
Davidovich ook een documentenarchief op papier. 

Ruimte voor groei
Naast het automatiseren en vereenvoudigen van 
back-ups, biedt de WD Sentinel ook veel ruimte voor 
groei. Het kantoor heeft een configuratie genomen 
met twee vooraf geïnstalleerde harde schijven en 
met ruimte om in de toekomst twee extra schijven 
toe te voegen. “Croon Davidovich moet geen nieuwe 
hardware kopen”, vertelt Meijdam van ICT Concept. 

“Ze kunnen gewoon schijven toevoegen om de 
opslagcapaciteit uit te breiden, dus het systeem kan 
met het bedrijf mee groeien”. 

Opslagruimte op de schijf is ook veel goedkoper dan 
tapes met een hoge capaciteit. “Tapes met een grote 
capaciteit zijn enorm duur” voegt Meijdam eraan toe. 
En bij tapes zijn er hoge recurrente kosten: Anders 
dan de harde schijven die in de WD Sentinel worden 
gebruikt, moeten tapes minstens één keer per jaar 
worden vervangen. 

Eenvoudig te installeren
Omdat de WD Sentinel werkt op het 
besturingssysteem Microsoft® Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials, kon hij eenvoudig in 
de Windows-omgeving van het advocatenkantoor 
worden geïntegreerd. 

ICT Concept configureerde de WD Sentinel 
gewoon als een extra netwerkschijf in de 
Windows-omgeving van Croon Davidovich.  
De server gebruikte het back-upprogramma van 
Microsoft Windows Server 2003 om gegevens te 
kopiëren naar de WD Sentinel. “De configuratie 
was niet moeilijk” zegt Meijdam. “We moesten 
hem gewoon inschakelen en wachten tot de 
installatie voltooid was”.

De WD Sentinel bevat ook gratis verfijnde  
back-upsoftware die kan worden gebruikt voor 
bare-metal back-up en herstel van 25 pc's.

Oog voor de toekomst 
Nu bare-metal de WD Sentinel met succes 
gebruikt, wil het de gegevens nog beter beveiligen 
door het NAS-systeem in de komende maanden 
offsite te verplaatsen, zodat de back-ups altijd 
veilig blijven, zelfs als de kantoren van het bedrijf 
door een ramp zouden worden getroffen. “Dat zou 
een perfecte oplossing zijn, omdat de gegevens 
altijd veilig zouden zijn, zelfs bij een brand” zegt 
Schmidt.

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