
A Computer Strategies (CS), localizada em Guildford, Surrey, Reino Unido, oferece 
suporte, soluções e serviços de TI integrados a pequenas e médias empresas (SMBs) 
como um consultor confiável. Para simplificar os ambientes de TI, as equipes da CS 
equipam sua base de clientes com tudo, desde servidores e sistemas de software 
corporativo até ambientes virtualizados e serviços na nuvem. As SMBs que elas 
atendem são bastante diversas, variando de pequenas lojas e consultórios a grandes 
empresas de engenharia com operações regionais e globais. O que as une 
é o requisito crescente de backup e recuperação confiáveis dos dados, bem 
como acesso remoto aos arquivos. O servidor de armazenamento WD Sentinel™ 
DX4000 para pequenas empresas ajuda a CS a fornecer as soluções robustas de 
armazenamento e compartilhamento de arquivos de que os clientes precisam.

A CS estabeleceu uma parceria com a WD® a fim de oferecer uma tecnologia de NAS (armazenamento 
conectado à rede) avançada e econômica para SMBs. “O WD Sentinel DX4000 oferece um meio 
sofisticado de combinar um servidor de arquivos com armazenamento de NAS. Para clientes 
conscientes do preço, ele fornece o que há de melhor nos dois mundos", afirma Tony Richards, diretor de 
gerenciamento da Computer Strategies. 

Para a CS e outros revendedores e provedores de serviços de TI, o mercado de SMBs representa uma 
grande oportunidade. Essas organizações devem lidar com requisitos de armazenamento cada vez mais 
complexos, inclusive a necessidade de criar conjuntos completos de backup que podem ser replicados 
e sincronizados entre escritórios. Esta tarefa se torna ainda mais complicada devido às diferenças entre 
as mídias utilizadas, inclusive fita, discos rígidos e unidades USB externas. "A força motriz de todos 
os nossos clientes é a disponibilidade dos dados da empresa em qualquer dispositivo e a qualquer 
momento, para além do dispositivo onde estão armazenados", explica Richards. "As empresas precisam 
operar em um ambiente em tempo real."

O WD Sentinel DX4000 representa uma solução líder do setor para a CS, combinando design 
e excelência em engenharia em produtos de alto desempenho que são acessíveis às SMBs. A CS pode 
oferecer o WD Sentinel DX4000 a seus clientes com a certeza de saber que trata-se de uma solução 
completa baseada em tecnologias confiáveis de líderes do setor, como WD, Intel e Microsoft, tudo isso 
com a qualidade, o desempenho, a confiabilidade e o suporte que os clientes precisam. 

Empresa de serviços de TI gera 
receitas recorrentes oferecendo 
pacotes de soluções de backup a SMBs
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Enfoque em desempenho e facilidade de uso
No passado, muitas SMBs resistiam à instalação de servidores, pois 
eles eram caros e difíceis de gerenciar. Consequentemente, muitos 
revendedores de TI e empresas do canal se concentraram em 
produtos e ferramentas de nicho, em vez de soluções em longo prazo. 

A CS assumiu uma abordagem mais estratégica. Há dois anos atrás, 
ela começou a transição dos backups de dados dos clientes da fita 
para o disco. A empresa experimentou várias soluções de NAS, mas 
percebeu que elas não eram suficientemente robustas. A CS adotou 
o WD Sentinel DX4000 em 2012 devido às especificações superiores 
dele e ao ambiente da Microsoft. "A capacidade de lidar com requisitos 
de dados em grande escala, inclusive vídeo, áudio e outros grandes 
arquivos, é um elemento central na construção de uma empresa em 
tempo real", diz Richards. 

Gerando receitas recorrentes com pacotes 
de serviços de backup 
A CS oferece o WD Sentinel DX4000 aos clientes como parte de uma 
solução de backup completa. Ela aprimora os recursos do WD Sentinel 
DX4000 instalando software terceirizado de backup de servidores 
e instala os dispositivos no local do cliente. A CS gerencia todo 
o ambiente remotamente, oferecendo suporte a hardware e software, 
monitorando o êxito dos backups diários e permitindo que você fique 
realmente tranquilo.

A infraestrutura de suporte contém serviço de backup, serviço 
hospedado do Microsoft Exchange*, serviço antivírus e atualizações 
de software. "Unimos tudo que os clientes buscam como oferta de 
serviço, com taxas mensais recorrentes baseadas no número de PCs 
na rede. Em virtude dos baixos custos iniciais, os clientes ficam muito 
satisfeitos com esse modelo de serviço. ", afirma Richards. Servidor de armazenamento WD Sentinel DX4000 

para pequenas empresas

Especifi cações do servidor de armazenamento WD Sentinel DX4000 para pequenas empresas  

Processador • Processador Intel® Atom™ D525 (1,8 GHz, dual core) 

Capacidade do disco •  Quatro unidades com até 16 TB de capacidade 

Níveis de RAID •  1 e 5 

Interfaces • 2 portas gigabit Ethernet 

• 2 portas USB 3.0

Sistema operacional • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials*

Compatibilidade com o sistema operacional do 
cliente

• Microsoft Windows 7*

• Microsoft Windows 8*

• Microsoft Windows XP*

• Microsoft Windows Vista*

• Mac OS X Mountain Lion*

• Mac OS X Lion*

• Mac OS X Leopard* 

• Mac OS X Snow Leopard*

• Suporte ao compartilhamento de arquivos para Linux* e UNIX* 

• Backup do Apple Time Machine* para clientes do sistema operacional Mac

Outros recursos • 25 licenças de backup de cliente 

• Recurso de iSCSI integrado

"A força motriz de todos os nossos clientes 
é a disponibilidade dos dados da empresa em 
qualquer dispositivo e a qualquer momento, 
para além do dispositivo onde estão 
armazenados. "As empresas precisam operar 
em um ambiente em tempo real."

 – Tony Richards, diretor de gerenciamento, Computer Strategies
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Suporte a VARs com o programa de 
parceiro SMB Edge da WD
Consultores e revendedores devem confiar nas soluções de hardware 
e software que vendem aos clientes. O WD Sentinel DX4000 atende 
aos critérios de seleção da CS, pois ele é baseado em tecnologias 
confiáveis de líderes do setor respeitados, como WD, Intel e Microsoft, 
com a qualidade, o desempenho, a confiabilidade e o suporte que os 
clientes exigem. 

O programa de parceiro SMB Edge da WD disponibiliza suporte 
e incentivos a VARs, inclusive atividades que geram oportunidades de 
venda, um nível priorizado de suporte técnico e estruturas de preços 
preferenciais para grandes revendedores. Os participantes também 
podem aumentar a capacidade de gerar receita de hardware com os 
serviços opcionais WD Guardian™ de garantia aprimorada.

A CS se tornou a principal revendedora do WD Sentinel na Europa. 
A relação próxima com a WD oferece às empresas de serviços de TI 
uma solução avançada e econômica para clientes de SMBs, e a CS 
se beneficia do programa de parceiro SMB Edge para criar um meio 
mais eficiente e simplificado de conquistar fidelidade e resultados 
duradouros. Richards diz, "A relação próxima com a WD melhorou 
o posicionamento da Computer Strategies na oferta de soluções que 
correspondam às necessidades da TI e das empresas de hoje".

Rede do escritório

Servidor de armazenamento WD Sentinel DX4000 
para pequenas empresas

Backup remoto e recuperação 
de desastres

Acesso remoto

O armazenamento conectado à rede 
reduz as preocupações com backup
A Computer Strategies oferece consultoria a uma empresa 

de serviços de alimentação que gerencia grandes volumes 

de dados em dois escritórios. "Eles são bastante severos 

em relação ao backup dos grandes bancos de dados", diz 

Richards, diretor de gerenciamento da Computer Strategies. 

"A empresa depende dos preços atuais dos fornecedores 

e não pode assumir o risco de perder nenhum dado." 

O ambiente de TI é relativamente complexo, contando com 

seis servidores para gerenciar os requisitos. O backup dos 

dados era feito em fita, um processo trabalhoso. Em alguns 

casos, os backups atrasavam entre locais, colocando em 

risco as operações da empresa.

A empresa buscou a CS para desenvolver um ambiente 

melhor para o compartilhamento e backup do arquivos. 

A CS recomendou uma abordagem mais ágil e flexível 

que colocasse o NAS no centro dos negócios. "Instalamos 

uma unidade do WD Sentinel DX4000 em cada escritório, 

usando software terceirizado para replicar dados entre os 

locais", diz Richards. "É o cenário perfeito para eles. 

A janela de backup deles nunca ultrapassa uma hora. 

Se um edifício for consumido por um incêndio, eles terão 

tudo armazenado em outro local."
Servidor de armazenamento WD Sentinel RX4100 para pequenas 
empresas: disponível agora como servidor montado em rack de uma 
unidade.
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Suporte dedicado à conta de vendas de SMBs
A WD tem uma equipe de gerentes de venda dedicados 
e concentrados no portfólio de produtos para SMBs.

Maior oportunidade de vantagem
A WD oferece vários programas de parceiro projetados para 
fornecer e proteger a vantagem dos parceiros do canal.

Desconto na unidade de teste
Compre um produto para SMB da WD para testá-lo 
internamente, e a WD dará um desconto de até 35% no preço 
de varejo sugerido pelo fabricante. 

Geração de oportunidades de venda
A WD investe consistentemente em iniciativas de marketing de 
parceiros e em massa para gerar a conscientização do produto 
e a geração de oportunidades de venda. Ela se dedica a atender 
às vendas por meio do canal e oferecer oportunidades de venda 
aos parceiros do canal.

Suporte técnico prioritário
As SMBs parceiras da WD têm a tranquilidade de saber que 
recebem suporte técnico prioritário.

Fundos de desenvolvimento de marketing
A WD é dedicada ao canal e se esforça para desenvolver as 
melhores relações do setor com os parceiros do canal. Ela trabalha 
lado a lado com os parceiros investindo em atividades conjuntas 
de marketing para gerar oportunidades de venda onde todos 
ganham.

Participação em betatestes
A WD se orgulha de lançar produtos de qualidade no mercado. 
Mas ela não conquista isso sozinha. A WD possui um grupo seleto 
de betatestadores dos produtos, que recebem experiência direta 
testando produtos antes do lançamento e apresentando opiniões 
valiosas à WD.

Visibilidade do mapa
Sob um acordo de confidencialidade, a WD poderá compartilhar um 
mapa do produto com parceiros, dando a oportunidade de fazer 
investimentos e se planejar para lançamentos futuros de produtos.

Entre em contato com a WD pelo endereço 
smbstorage@wdc.com para obter mais informações 
e discutir a oportunidade de se tornar uma SMB parceira.

Nota: os benefícios dos parceiros variam de acordo com a região 

e podem depender da oportunidade de negócios.

O WD Sentinel DX4000 oferece um conjunto de benefícios avançados a SMBs 
parceiras da WD

Processador Intel® Atom™
Criado desde o início para oferecer baixo consumo de energia e designs inovadores, o processador Intel® Atom™ 

fornece desempenho com consumo eficiente de energia para sistemas NAS de pequenas empresas, ao mesmo 

tempo que oferece recursos avançados, como streaming de mídia, conversas em vídeo e controle de automação.

Para obter mais informações sobre o armazenamento conectado à rede da Intel, 
acesse www.intel.com/go/storage. 


