
ESTUDO DE CASO: SOlUçõES DE mArkETing
NAS para pequenas e médias empresas

O armazenamento de dados centralizado 
ajuda a agência de marketing do rU  
a fornecer uma satisfação mais elevada 
ao cliente
As soluções de marketing de varejo Horizon ajudam as marcas de alta tecnologia e outros 
clientes na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), projetando e criando soluções de 
varejo que aumentam as vendas no ponto de aquisição. Com sede em Ely, RU, a agência 
produz uma grande variedade de projetos, desde telas em lojas até gráficos para usar 
online e em impressões.

É um negócio exigente, com clientes que precisam 
de ter soluções disponíveis com prazos muito 
curtos. "Em nossa indústria, cada hora pode 
ser crítica", disse Andrew Moss, diretor de 
gerenciamento da Horizon. 

As operações diárias da Horizon requerem acesso 
rápido, eficiente e seguro a arquivos de projetos – 
pelos funcionários no escritório, pelos designers 
externos trabalhando remotamente, equipes de 
instalação na estrada e parceiros de negócios em 
vários locais. Contudo, a agência achou que isto 
era um desafio por várias razões. 

Cada projeto cria quantidades enormes de dados, 
incluindo animações e diagramas técnicos em 3-D. 
Os arquivos individuais podem ter um tamanho de 
gigabyte, com até doze interações criadas através 
do processo de desenvolvimento. Frequentemente, 
alguns especialistas da Horizon trabalham em um 
projeto em etapas diferentes, com cada pessoa 
armazenando novos arquivos de projetos em 
seu computador ou em uma unidade de disco 
rígido externa. "Porque nós não tinhamos dados 
armazenados centralmente, todo o mundo estava 

trabalhando a partir de suas próprias unidades", 
disse Richard Joyce, gerente de design da Horizon. 

"Para encontrar a versão mais atualizada de um 
arquivo, os designers precisam procurar em várias 
unidades de disco rígido externas – com o potencial 
de retardos e o risco de não usar as informações 
mais atuais do projeto". 

Apresentando um desafio adicional, a Horizon 
precisou de compartilhar estes grandes arquivos 
de projetos com clientes e fornecedores externos, 
bem como com os funcionários trabalhando fora 
das instalações.

A Horizon procurou uma solução fácil de usar 
para fornecer armazenamento de dados seguro, 
centralizado e no local com acesso remoto de 
alto desempenho. Eles encontraram uma solução 
que atende suas necessidades: O Servidor de 
armazenamento para pequenas empresas 
WD Sentinel™ DX4000, um dispositivo de 
armazenamento conectado em rede (NAS) que 
fornece até 12 TB de armazenamento de dados 
com acesso remoto fácil e seguro. 
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Armazenamento no local  
simplificado e seguro
Agora, os funcionários da Horizon armazenam 
centralmente em WD Sentinel todos os dados 
relacionados ao projeto, ao invés de usarem várias 
unidades individuais. Todo o mundo na companhia 
sabe exatamente onde encontrar as informações 
quando precisa delas – e podem ter certeza 
que acessam a versão correta. "Nós podemos 
encaminhar informações para o local correto, 
com todo o mundo armazenando as informações 
sempre do mesmo modo", disse Joyce.  

"Ele ajudou-nos a sermos mais eficientes".

Ele também é extremamente rápido. O WD Sentinel 
possui um processador de dois núcleos  
Intel® Atom™, que suporta armazenamento de 
arquivos de alta velocidade e obtenções simultâneas 
na rede da Horizon. Quando a Horizon atualizou sua 
rede para atender o desempenho do WD Sentinel, 
as velocidades de transferência dos dados ficaram 
50 vezes mais rápidas que anteriormente. 

O acesso remoto ajuda a obter  
o trabalho efetuado
A interface administrativa do WD Sentinel torna 
mais fácil a Horizon fornecer acesso seletivo aos 
clientes, fornecedores e designers externos.

Esta capacidade permitiu recentemente que  
a Horizon atendesse com sucesso uma solicitação 
urgente de cliente. "Às 15:00, recebemos uma 
chamada de um cliente que precisava que 
imprimíssemos painéis gráficos de grande 
formato e que os entregássemos na Alemanha 
para uma apresentação no começo da manhã 
seguinte", referiu o diretor de gerenciamento 
Moss. A transferência dos enormes arquivos para 
a companhia de impressão da Horizon demorava 
antigamente uma hora ou mais – neste caso,  
um retardo que teria resultado em não atender  
o prazo de entrega de envio durante a noite. 
Mas usando o WD Sentinel, a Horizon forneceu 
à companhia de impressão acesso remoto aos 
arquivos em somente alguns segundos. "No prazo 
de duas horas de trabalho, nós tinhamos os 
painéis impressos e no aeroporto para entrega na 
manhã seguinte", disse Moss. Sem o WD Sentinel,  

"nós não teriamos conseguido atender os 
requisitos de nosso cliente. E, finalmente,  
se não conseguimos atender seus requisitos eles 
usam outra agência". 

As capacidades do acesso remoto também são 
de grande valor para as equipes que trabalham 
em locais de varejo. Elas permitem que nossas 
equipes de instalação compartilhem o escritório 
com elas, disse Joyce. "Se elas descobrem 
inesperadamente que precisam de um guia de 
instalação, podem acessar usando smartphones  
e obter os arquivos". 

Mais fácil de usar e menos  
dispendioso 
Antes de escolher o WD Sentinel a Horizon procurou 
outras opções, como criar sua própria solução de 
armazenamento baseada em servidor.  
Eles descobriram rapidamente que essa solução 
seria mais complexa para configurar e gerenciar,  
com despesas maiores antecipadas e recorrentes, 
incluindo centenas de libras para as licenças de 
software de backup de cliente. O WD Sentinel foi 
globalmente menos dispendioso e foi fornecido 
como um pacote integrado com unidades e SO 
pré-instalado, permitindo a configuração simples 
de ligar e usar. "Foi incrivelmente fácil de configurar", 
disse Andy Child, responsável técnico da Horizon.

Com quatro compartimentos para unidades,  
o WD Sentinel pode ser atualizado facilmente 
para fornecer mais capacidade para atender as 
necessidades de negócios crescentes da Horizon, 
e suas capacidades RAID fornecem proteção de 
dados adicional. "Se uma unidade falhar, nós não 
perdemos as informações cruciais dos negócios", 
disse Joyce.

Retorno do investimento: 
Eficiência, capacidade de 
resposta e satisfação do cliente
Moss disse que o WD Sentinel se paga em 
algumas semanas, permitindo que a Horizon 
trabalhe mais eficientemente, responda mais 
rapidamente e colabore mais facilmente.  

"Ele é auto-evidente", disse ele. "Dando acesso 
aos fornecedores permite-nos fazer as coisas 
mais rapidamente. E se nós não tivessemos 
o WD Sentinel, gastariamos muito mais 
tempo procurando arquivos. Tudo simples – 
muito aprimoramento na eficiência por um 
investimento muito pequeno".

Para fornecer proteção adicional de recuperação de 
desastres, a Horizon está considerando adicionar  
o KeepVault™, que é um serviço de backup baseado 
em nuvem integrado com o WD Sentinel. "A Horizon 
já protege seus negócios com vários tipos de 
segurança, e o backup por nuvem pode fornecer 
outra proteção para nossos ativos mais valiosos – 
nossos dados", disse Child.

A Horizon continua a encontrar novos caminhos 
que o WD Sentinel pode ajudar a tornar suas 
operações mais eficientes enquanto requer um 
esforço mínimo administrativo. "O WD Sentinel 
é perfeito para nós – uma solução simples que 
atende nossos requisitos e é fácil de instalar", 
disse Moss. "E só começámos agora".

Para saber mais, visite:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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