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Serwer NAS dla małych i średnich firm

Centralny magazyn danych pozwolił agencji 
marketingowej z wielkiej Brytanii uzyskać 
wyższy poziom zadowolenia klientów

Firma Horizon Retail Marketing Solutions projektuje i wytwarza 
rozwiązania wspomagające sprzedaż detaliczną dla klientów  
m. in. z branży high-tech w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. 
Firma mieści się w Ely (Wielka Brytania) i tworzy różnorodne projekty — 
od witryn sklepowych po grafikę do druku i publikacji w Internecie.

W tej branży praca wymaga szaleńczego tempa, 
a klienci narzucają niezwykle krótkie terminy 
wykonania projektów. „U nas liczy się każda 
godzina” — mówi Andrew Moss, dyrektor 
zarządzający firmy Horizon. 

Pracownicy firmy Horizon muszą mieć 
szybki, bezproblemowy i bezpieczny dostęp 
do plików projektowych. Korzysta z nich 
personel biura, telepracownicy kontraktowi, 
zespoły instalatorów w siedzibach klientów 
oraz partnerzy biznesowi rozsiani po kraju. 
Spełniająca te wymogi organizacja pracy 
okazała się niełatwa z kilku powodów. 

Każdy projekt generuje olbrzymią ilość danych, 
w tym rysunki techniczne 3D i animacje. 
Wielkość pojedynczego pliku dochodzi 
do gigabajta, a każdy plik jest poddawany 
obróbce na kilku, czy nawet kilkunastu etapach 
projektowania. Projekt wymaga zaangażowania 
różnych specjalistów firmy Horizon na różnych 
etapach procesu. Każdy z nich zapisuje własną 
kopię plików projektowych na biurowym 

komputerze lub na dysku zewnętrznym. 
„Ponieważ nie mieliśmy centralnego serwera, 
każdy zapisywał pliki na własnym dysku” — 
opowiada Richard Joyce, kierownik działu 
projektów w firmie Horizon. — „Kiedy projektant 
chciał znaleźć aktualną wersję któregoś pliku, 
musiał jej szukać na wielu dyskach, a i tak 
zawsze istniało ryzyko, że pracuje z nieaktualną 
kopią danych projektowych”. 

Dodatkową trudność przedstawiało to,  
że Horizon musi udostępniać pliki zewnętrznym 
dostawcom i klientom, a także pracownikom 
przebywającym poza biurem projektowym.

Firma Horizon zaczęła się rozglądać za 
centralnym magazynem danych, który  
byłby łatwy w obsłudze, bezpieczny i szybki,  
a także umożliwiałby zdalny dostęp do plików. 
Rozwiązaniem, które spełniło te wszystkie 
potrzeby, okazał się serwer magazynujący dla 
małych firm WD Sentinel™ DX4000, urządzenie 
sieciowe (NAS) zapewniające pojemność do  
12 TB oraz łatwy i bezpieczny dostęp zdalny. 
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PRoBLeM
Zwiększenie wydajności 
i szybkości dostępu 
do danych przez 
zastosowanie centralnego 
magazynu danych, 
zapewniającego szybki 
dostęp pracownikom firmy, 
klientom i dostawcom  
w krajach EMEA.

RoZwIąZAnIe
Serwer magazynujący  
dla małych firm  
WD Sentinel™ DX4000  
z procesorem Intel® Atom™



Prosty, bezpieczny, lokalny 
magazyn danych
Dziś, zamiast korzystać z wielu rozproszonych 
dysków, pracownicy firmy Horizon zapisują 
wszystkie dane projektu na centralnym 
serwerze WD Sentinel. Każda osoba w firmie 
wie, gdzie znaleźć potrzebne informacje, i ma 
pewność, że zawsze korzysta z właściwej ich 
wersji. „Możemy teraz prawidłowo zarządzać 
przepływem informacji, ponieważ wszyscy 
zapisują je w ten sam sposób” — mówi Joyce. — 

„Dzięki temu zwiększyliśmy wydajność pracy”.

Co więcej, serwer jest niezwykle szybki. Pracą 
serwera WD Sentinel steruje dwurdzeniowy 
procesor Intel® Atom™. Jego zadaniem jest 
jak najszybsze zapisywanie i wysyłanie plików 
w całej sieci firmy Horizon. Od czasu, kiedy 
firma Horizon zmodernizowała sieć, aby jej 
przepustowość dorównała wydajności serwera 
WD Sentinel, przesyłanie plików odbywa się  
50 razy szybciej. 

Dostęp zdalny usprawnia pracę
Interfejs administracyjny serwera WD Sentinel 
umożliwia wybiórcze udzielanie dostępu 
zewnętrznym projektantom, dostawcom  
i klientom firmy Horizon.

Właśnie dzięki tej funkcji firma mogła 
wykonać wyjątkowo pilne zlecenie. „Około 
15:00 zadzwonił do nas klient. Chciał, abyśmy 
wydrukowali wielkoformatowe panele graficzne 
i dostarczyli je do Niemiec na prezentację, która 
miała się odbyć z samego rana następnego 
dnia” — opowiada dyrektor zarządzający Moss. 
Poprzednio, przesyłanie tak dużych plików do 
drukarni trwało ponad godzinę. W tej sytuacji 
tak duża zwłoka uniemożliwiłaby wysłanie 
paneli na tyle wcześnie, aby dotarły na czas do 
klienta. Na szczęście dzięki serwerowi  
WD Sentinel firma Horizon przesłała pliki do 
drukarni w kilka sekund. „W dwie godziny 
panele zostały wydrukowane i dostarczone na 
lotnisko. Klient otrzymał je następnego dnia 
rano” — mówi Moss. „Gdyby nie WD Sentinel, 
nie bylibyśmy w stanie wykonać tego zlecenia. 
A wtedy klient musiałby skorzystać z usług innej 
agencji”. 

Funkcja dostępu zdalnego okazała się także 
niezastąpiona w pracy na miejscu u klienta.  
Dzięki niej zespół instalatorów może 
współpracować bezpośrednio z personelem 
biura — mówi Joyce. „Gdyby się nagle okazało,  
że potrzebują zajrzeć do instrukcji instalacji, 
mogą się zalogować ze smartfonów i pobrać pliki”. 

Łatwa obsługa i niższa cena 
Zanim wybór padł na WD Sentinel, firma 
Horizon rozważała inne możliwości, na przykład 

zainstalowanie własnego serwerowego 
centrum danych. Wkrótce okazało się,  
że wdrożenie takiego rozwiązania byłoby 
trudniejsze, zarządzanie nim znacznie bardziej 
złożone, a koszty początkowe i operacyjne  
o wiele wyższe, szczególnie po uwzględnieniu 
wydatku kilkuset funtów na licencje na 
oprogramowanie do tworzenia kopii 
zapasowych. Ogólny koszt serwera WD Sentinel 
był niższy, a jego instalacja prostsza, ponieważ 
serwer jest dostarczany w postaci pakietu  
z dyskami twardymi i fabrycznie 
zainstalowanym systemem operacyjnym. 

„Instalacja była niesamowicie łatwa” — chwali 
Andy Child, szef działu technicznego.

Dyski zainstalowane w czterech wnękach 
serwera WD Sentinel można w razie potrzeby 
łatwo wymienić na większe, a technologia 
RAID zapewnia dodatkową ochronę danych. 

„Awaria jednego z dysków nie stanowi żadnego 
zagrożenia dla ciągłości biznesowej firmy” — 
mówi Joyce.

Zwrot z inwestycji: wydajność 
pracy, szybkość reagowania  
i zadowolenie klientów
Jak twierdzi Moss, zakup serwera WD Sentinel 
zwrócił się już po kilku tygodniach, ponieważ 
zwiększył wydajność pracy zespołu Horizon, 
umożliwił szybsze reagowanie na zmiany  
i ułatwił współpracę. „To widać jak na dłoni. 
Dzięki temu, że zewnętrzni dostawcy mają 
dostęp do danych, my też pracujemy szybciej. 
Bez serwera WD Sentinel spędzalibyśmy 
znacznie więcej czasu na poszukiwaniu plików. 
Niewielkim kosztem osiągnęliśmy olbrzymi 
wzrost wydajności“.

Na wypadek poważniejszych awarii, firma 
Horizon rozważa zakup usługi KeepVault™, 
która pełni rolę zintegrowanego z serwerem 
WD Sentinel magazynu danych w chmurze 
obliczeniowej. „Horizon już dziś ubezpiecza się 
na kilka sposobów. Kopia zapasowa w chmurze 
byłaby dodatkowym zabezpieczeniem tego, 
co dla nas najcenniejsze: naszych danych” — 
mówi Child.

Horizon nadal odnajduje nowe możliwości 
usprawnienia pracy za pomocą serwera  
WD Sentinel przy jak najmniejszych nakładach 
administracyjnych. „WD Sentinel to dla nas 
idealne rozwiązanie — gotowe łatwe  
w instalacji i spełnia wszystkie nasze 
wymagania” — mówi Moss. — „Dopiero 
przymierzamy się do wykorzystania go w pełni”.

więcej informacji:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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