
ESTUDO DE CASO: SErviçOS prOfiSSiOnAiS
NAS para pequenas e médias empresas

Confidencialidade acima de tudo: um 
escritório de advocacia protege os dados 
dos clientes com backup automático
Dos seus escritórios ao lado dos canais no centro de Amsterdã, Países 
Baixos, o escritório de advocacia Croon Davidovich presta serviços de 
assessoramento e litígios a clientes de todas as áreas, desde empresas 
de transporte até museus. Esse escritório comercial com 13 funcionários 
se dedica a campos como corporações, propriedade intelectual, 
tecnologia da informação e comunicação, imóveis e direito trabalhista. 

Para cada cliente, a Croon Davidovich armazena 
as mais diversas informações importantes  
e confidenciais, tais como os documentos do  
caso e correspondência por e-mail, em um 
servidor localizado no próprio recinto. Para 
proteger os dados ainda mais, a empresa faz  
o backup do servidor diariamente. A integridade 
e a confiabilidade desse processo são aspectos 
cruciais. "Devemos ter certeza de que temos um 
sistema de backup e recuperação seguro para as 
informações sigilosas que são tão importantes 
para os casos dos nossos clientes", afirma Menno 
Schmidt, um dos sócios-fundadores do escritório.

Até há pouco tempo atrás, a empresa usava um 
sistema de backup em fitas, confiando em processos 
manuais passíveis dos mais diversos erros. Para 
a segurança, eles guardavam cada fita de backup 
diário por cinco dias úteis antes de substituí-lo por 
um novo backup. Os funcionários, sempre ocupados 
com tantas coisas, precisavam inserir um novo 

cartucho todos os dias, enviar a fita com os dados 
do dia anterior a uma localização fora do escritório 
para um armazenamento mais seguro e manter um 
controle de todas as fitas em uso. Se um funcionário 
esquecia de trocar as fitas, gravava-se em cima do 
backup do dia anterior. Outra preocupação era que  
o sistema não avisava se o backup tinha sido 
concluído corretamente, então a Croon Davidovich 
não sabia se todos os dados tinham sido totalmente 
copiados na fita. E se ocorresse um erro de hardware 
durante o backup, dados vitais para a empresa eram 
perdidos.

Com a ajuda da ICT Concept, prestadora de serviços 
de tecnologia, a Croon Davidovich encontrou uma 
solução automática, segura e confiável. A empresa 
instalou o servidor de armazenamento para 
pequenos escritórios WD Sentinel™ DX4000, um 
dispositivos de armazenamento conectado à rede 
(NAS) que fornece até 12 TB de armazenamento em 
disco rígido. 
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Agora, os funcionários já não precisam inserir 
uma nova mídia de backup manualmente 
todos os dias, já que o backup dos dados é feito 
automaticamente nos discos rígidos do WD Sentinel. 
Graças ao recurso incorporado de política de 
retenção de backup do WD Sentinel, os backups 
antigos agora são apagados automaticamente 
após cinco dias, conforme a política de retenção 
definida pela própria empresa. Além disso, a ICT 
Concept pode monitorar à distância o andamento 
de cada backup para verificar que os dados são 
devidamente copiados, dando maior confiança 
de que as informações importantes dos clientes 
estão protegidas. "Nossa vida é menos estressante 
porque temos certeza de que os nossos dados 
estão guardados em um backup", afirma Schmidt. 

O WD Sentinel proporciona outras vantagens 
importantes também. Se a Croon Davidovich 
precisa restaurar os dados de um backup anterior, 
isso é feito muito mais rapidamente com  
o WD Sentinel do que com o antigo modelo 
baseado em fitas. Antes, restaurar os dados 
do servidor a partir de uma fita podia demorar 
um dia inteiro de trabalho. Com o WD Sentinel, 
esse processo é muito mais rápido, afirma 
Louis Meijdam, Consultor de TI na ICT Concept. 

"Para uma empresa jurídica, tempo é dinheiro – 
literalmente", diz Meijdam. "O WD Sentinel permite 
que todos se concentrem no trabalho em si, nas 
horas faturáveis, em vez de estarem preocupados 
com o backup."

Proteger os dados em um  
ambiente de thin-client
A Croon Davidovich opera um ambiente de TI  
de thin-client, no qual as informações da  
empresa são armazenadas em um servidor de 
arquivos e impressão compartilhado rodando  
o Microsoft® Windows® Server 2003. As pessoas 
acessam essas informações a partir de 20 
computadores e terminais localizados nos 
escritórios da empresa. O esquema também inclui 
um segundo servidor com Microsoft® Terminal 
Server, o software que suporta o ambiente de 
thin-client.

Isso significa que a Croon Davidovich pode proteger 
todos os dados do negócio fazendo o backup apenas 
do servidor de arquivos e impressão compartilhados. 
Com o WD Sentinel, o processo de backup agora está 
mais rápido e automatizado. O WD Sentinel  
é acionado por um processador Intel® Atom™ dual 
core e inclui discos rígidos WD otimizados para terem 
maior confiabilidade, qualidade e desempenho, 
permitindo armazenar e recuperar os dados muito 
mais rapidamente do que o sistema anterior baseado 
em fitas usado por esse escritório de advocacia. 

O WD Sentinel também protege as informações 
com a tolerância a falhas do disco baseada no 
RAID, assim não se perdem dados mesmo se 
ocorrer a falha de um dos drives. "O verdadeiro 

risco é se você perder totalmente os dados", 
explica Schmidt. "Para um escritório de advocacia, 
isso é péssimo!" Para maior segurança, a Croon 
Davidovich também mantém um arquivo de 
documentos em papel. 

Espaço para crescer
Além de automatizar e simplificar o backup,  
o WD Sentinel fornece bastante espaço para 
crescer. A firma optou por uma configuração com 
dois discos rígidos pré-instalados, com espaço 
para acrescentar dois drives mais se for necessário 
no futuro. "A Croon Davidovich não precisa 
comprar um novo hardware", explicou Meijdam, 
da ICT Concept. "Para expandir a capacidade de 
armazenamento, basta adicionar drives, assim  
o sistema pode crescer no mesmo ritmo que  
a empresa." 

Além disso, o armazenamento em disco pode ser 
comprado a um preço muito menor do que as fitas 
de alta capacidade. "As fitas de grande capacidade 
são caríssimas", afirma Meijdam. E elas implicam 
altos custos constantes: ao contrário dos discos 
rígidos usados no WD Sentinel, as fitas precisam 
ser substituídas pelo menos uma vez por ano. 

Fácil de configurar
Como o WD Sentinel roda um sistema operacional 
Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials da 
Microsoft®, foi fácil integrá-lo ao ambiente do 
escritório, que já usava o Windows. 

A ICT Concept configurou o WD Sentinel como 
uma unidade de rede adicional dentro o ambiente 
de diretórios do Windows da Croon Davidovich. 
O servidor usou o utilitário de backup Microsoft 
Windows Server 2003 para copiar os dados para 
o WD Sentinel. "Não foi difícil configurar", disse 
Meijdam. "Apenas conectamos o servidor  
e esperamos a conclusão da instalação."

O WD Sentinel também conta com um sofisticado 
software de backup sem custos adicionais, que 
pode ser usado para fazer o backup e restaurar 
do zero até 25 computadores.

Rumo ao futuro 
Agora que a Croon Davidovich está usando  
o WD Sentinel, ela está querendo deixar os dados 
ainda mais seguros movendo o sistema NAS para 
fora do recinto do escritório nos próximos meses, 
para o backup fique protegido mesmo se ocorrer 
um desastre no escritório da empresa. "Essa seria 
uma solução perfeita, porque os dados estariam 
seguros mesmo se houver um incêndio", afirmou 
Schmidt.

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