
Rentowna inwestycja: firmowy 
serwer-chmura 

Saratoga Research & Investment Management (SaratogaRIM) jest firmą 
doradczo-inwestycyjną z Saratoga w Kalifornii. SaratogaRIM zarządza 
kapitałem indywidualnych inwestorów, funduszy i organizacji religijnych 
oraz kontami emerytalnymi, fundacjami i trustami o łącznej wartości  
740 milionów dolarów. Większość klientów firmy pochodzi z kalifornijskiej 
Doliny Krzemowej. 

Poufne dane klientów firmy są przechowywane w jej siedzibie. Aby jednak jak 
najlepiej służyć swoim klientom, pracownicy potrzebują dostępu do tych 
danych nie tylko w biurze, ale także w domu i u klientów. Dyrektor operacyjny 
SaratogaRIM James Tanner opowiada: „Wszyscy nam radzili przechowywać 
dane w chmurze. Ale nie możemy przecież umieszczać danych naszych 
klientów na komputerach innych firm.”

Zastępca menedżera portfolio David Lii pełni także rolę menedżera  
działu IT w firmie. Doglądanie systemów magazynowania danych było 
pracochłonne, podobnie jak nieustanne wykonywanie i weryfikowanie 
kopii zapasowych trzynastu biurowych komputerów PC.

Firma inwestycyjna korzysta ze zautomatyzowanych kopii 
zapasowych, zdalnego dostępu do danych i olbrzymiej ilości 
wolnego miejsca, która pozwala jej na swobodny rozwój.  
To korzyści z zakupu serwera magazynującego dla małych firm  
WD Sentinel™ DX4000, wyposażonego w procesor Intel® Atom™.

„ Nieprzerwany dostęp 
do danych z każdego 
miejsca na świecie to 
dla nas ogromna 
zaleta, szczególnie gdy 
pracujemy w terenie. 
To tak, jakbyśmy mieli 
w biurze własną 
chmurę internetową.”

  James Tanner, dyrektor 
operacyjny, Saratoga Research & 
Investment Management
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Sprawne i wydajne zarządzanie w biznesie
Obsługa szybko rosnącej bazy klientów wymagała 
zmodernizowania sieci firmowej i innych rozwiązań 
technicznych. Wkrótce potem Tanner i Lii zaczęli się 
rozglądać za urządzeniem, które mogliby zainstalować 
w siedzibie firmy i przy użyciu którego mogliby 
automatycznie tworzyć kopie zapasowe biurowych 
komputerów oaz umożliwić pracownikom zdalny 
dostęp do danych. Urządzenie musiało być 
niezawodne, łatwe w obsłudze i gwarantować,  
że nadąży za rozwojem firmy. Rozwiązanie, które 
wybrali, spełnia wszystkie te oczekiwania: serwer 
magazynujący dla małych firm WD Sentinel DX4000. 

WD Sentinel to sieciowy serwer magazynujący 
(NAS) przeznaczony dla małych firm. Zawiera dyski 
klasy enterprise o pojemności do 9 terabajtów 
skonfigurowane w trybie RAID i zapewnia łatwy 
zdalny dostęp do danych przy pomocy funkcji 
Remote Web Access, dostępnej w systemie 
operacyjnym Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials firmy Microsoft®. 

„Pulpit administratora serwera WD Sentinel jest 
prosty w obsłudze, a podłączenie komputerów PC 
do serwera nie mogłoby być łatwiejsze” — mówi Lii, 
który zainstalował i podłączył to urządzenie w kilka 
minut.

Serwer WD Sentinel jest wyposażony w dwurdzeniowy 
procesor Intel® Atom™, dzięki któremu tworzenie kopii 
zapasowych i przesyłanie danych odbywa  
się błyskawicznie. Niezawodność tego procesora 
pomaga zapewnić ciągłość działania firmy. „Nigdy nie 
musimy czekać, aż WD Sentinel wykona zadanie” —  
dodaje Lii. — „Dysk zawsze dorównuje nam kroku,  
a to wielka zaleta przy zawrotnym tempie pracy  
w naszym biurze.” 

SaratogaRIM chciała zainwestować w system 
magazynowania danych, którego możliwości będą 
rosły wraz z rozwojem firmy i który nie będzie 
wymagać częstych i kosztownych modernizacji. 
Obecnie firma używa tylko dwóch z czterech wnęk 
na dyski serwera WD Sentinel i w każdej chwili może 
podwoić jego pojemność. „Nasz poprzedni dysk 
sieciowy modernizowaliśmy aż trzykrotnie. Dzięki 
zakupowi WD Sentinel jesteśmy spokojni, że nie 
zabraknie nam miejsca na nowe dane” — dodaje Lii. 

WD Sentinel oferuje uproszczone, zautomatyzowane 
zarządzanie konfiguracją RAID, a pojemność 
urządzenia można zwiększać. Dzięki temu małe 
firmy, takie jak SaratogaRIM, cieszą się wyższym 
poziomem bezpieczeństwa danych bez 
konieczności instalowania skomplikowanych 
systemów i zatrudniania wykwalifikowanego 
personelu technicznego. 

Bezpieczny dostęp zdalny
Co najważniejsze, pracownicy SaratogaRIM mają teraz 
dostęp do danych w każdej chwili, z dowolnego 
miejsca na świecie i z dowolnego podłączonego do 
Internetu komputera, smartfonu i tabletu. Kilka 
miesięcy temu nasi pracownicy biorący akurat udział 
w konferencji potrzebowali zajrzeć do kwartalnego 
raportu finansowego firmy. „Połączyli się z biurem za 
pomocą czatu internetowego, a koledzy i koleżanki 
wyszukali dla nich te dane” — mówi Tanner. 
„Gdybyśmy mieli wtedy serwer WD Sentinel, nasi 
pracownicy mogliby sami zajrzeć do raportu  
z własnych smartfonów. „Nieprzerwany dostęp do 
danych z każdego miejsca na świecie to dla nas 
ogromna zaleta, szczególnie gdy pracujemy w terenie. 
To tak, jakbyśmy mieli w biurze własną chmurę 
internetową, za to bez żadnego ryzyka związanego  
z powierzaniem poufnych danych naszych klientów 
stronom trzecim.” 

Inwestycja przynosi oszczędności
Szefowie SaratogaRIM są zdania, że zakup serwera 
WD Sentinel to jedna z najlepszych inwestycji firmy. 
Dzięki jednemu urządzeniu mogli zrezygnować  
z przedłużania trzynastu licencji na oprogramowanie 
do tworzenia kopii zapasowych, które kosztowało 
ich kilkaset dolarów rocznie, a także nie muszą tak 
często jak dotychczas wymieniać dysków twardych 
w urządzeniach NAS — a to kolejne setki dolarów. 

„WD Sentinel automatycznie tworzy kopie zapasowe 
naszych komputerów PC, a ja nie muszę się już  
tym zajmować” — mówi Lii. „A dzięki funkcji 
deduplikacji unikamy zbędnego powielania tych 
samych informacji na dysku. Tworzenie kopii 
zapasowych odbywa się teraz o wiele szybciej  
i zużywamy mniej miejsca na dysku, co również 
przekłada się na znaczne oszczędności. Możemy 
też wreszcie pozbyć się naszego serwera plików. 
Odpadną wszystkie obowiązki związane  
z zarządzaniem nim i konserwacją.” 

„ Nasz poprzedni dysk sieciowy 
modernizowaliśmy aż trzykrotnie. 
Dzięki zakupowi WD Sentinel jesteśmy 
spokojni, że nie zabraknie nam miejsca 
na nowe dane.”

  David Lii, z-ca menedżera portfolio, Saratoga Research 
Investment Management
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