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Serwer NAS dla małych i średnich firm

Poufność przede wszystkim: 
Automatyczne kopie zapasowe chronią 
dane klientów kancelarii prawnej
Niedaleko malowniczych kanałów w śródmieściu Amsterdamu mieści się 
kancelaria prawna Croon Davidovich, oferująca swoje usługi klientom 
korporacyjnym, od firm transportowych po muzea. Trzynastoosobowy 
zespół prawników specjalizuje się w prawie gospodarczym, własności 
intelektualnej, technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, 
nieruchomościach i prawie pracy. 

Croon Davidovich przechowuje wiele istotnych 
i poufnych informacji o każdym z klientów, 
w tym akta spraw i archiwum korespondencji 
elektronicznej, na serwerze znajdującym się 
w biurze. Dla ochrony danych codziennie jest 
wykonywana kopia zapasowa całego serwera. 
Integralność i niezawodność tego procesu są dla 
firmy kluczowe. „Musimy mieć pewność, że nasz 
system gwarantuje niezawodne tworzenie kopii 
zapasowych i przywracanie poufnych danych 
naszych klientów” — mówi Menno Schmidt, jeden 
z partnerów i założycieli firmy.

Do niedawna firma tworzyła kopie zapasowe na 
taśmach. Proces ten był wykonywany ręcznie, 
co czyniło go podatnym na błędy.  
Ze względów bezpieczeństwa każda taśma 
z dzienną kopią zapasową była przechowywana 
przez pięć dni roboczych, po czym używano jej 
ponownie do zapisania kolejnej kopii zapasowej. 
Obok wykonywania licznych obowiązków 
służbowych personel musiał codziennie 

wkładać do napędu nową taśmę, zanosić taśmę 
z poprzedniego dnia do magazynu znajdującego 
się poza biurem firmy, a wreszcie kontrolować 
wszystkie używane taśmy. Kiedy pracownik 
zapominał wymienić taśmy, kopia zapasowa 
z poprzedniego dnia ulegała zatarciu. Co więcej, 
taka procedura nie pozwalała na weryfikację 
tworzenia kopii zapasowych. Nigdy nie było 
pewności, czy wszystkie dane z serwera zostały 
poprawnie zapisane. A każda awaria sprzętu 
podczas tworzenia kopii zapasowej groziła utratą 
niezwykle ważnych danych.

Ostatecznie kancelaria Croon Davidovich 
znalazła automatyczne, bezpieczne i niezawodne 
rozwiązanie z pomocą dostawcy technologii, 
firmy ICT Concept. W biurze zainstalowano 
serwer magazynujący dla małych firm WD 
Sentinel™ DX4000 — dysk sieciowy (NAS), 
którego dyski twarde mogą pomieścić do 12 TB 
danych. 
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Dziś pracownicy kancelarii nie muszą już ręcznie 
zmieniać taśm każdego dnia. Kopia zapasowa 
wszystkich danych jest tworzona automatycznie 
na dyskach twardych serwera WD Sentinel. 
Dzięki wbudowanemu mechanizmowi retencji 
danych  stare kopie zapasowe są automatycznie 
wymazywane po pięciu dniach, zgodnie 
z wytycznymi przyjętymi w firmie. Ponadto firma 
ICT Concept może zdalnie nadzorować proces 
tworzenia każdej kopii zapasowej, zyskując w ten 
sposób pewność, że dane zostały skopiowane 
prawidłowo, a newralgiczne dane klientów 
kancelarii są bezpieczne. „Teraz jesteśmy 
spokojniejsi, wiedząc, że dysponujemy kopią 
zapasową wszystkich naszych danych” — mówi 
Schmidt. 

Serwer WD Sentinel ma jeszcze wiele innych 
zalet. Gdyby w firmie Croon Davidovich zaszła 
konieczność przywrócenia danych z kopii 
zapasowej, dzięki serwerowi WD Sentinel proces 
ten będzie o wiele szybszy, niż gdyby dane 
kopiowano z taśm. Przywrócenie zawartości 
serwera z taśm mogłoby zająć cały dzień pracy. 

„WD Sentinel znacznie skraca ten proces” — 
mówi Louis Meijdam, konsultant IT w firmie ICT 
Concept. „W kancelarii prawnej powiedzenie 

„czas to pieniądz” rozumie się dosłownie. Dzięki 
serwerowi WD Sentinel każdy może skupić się 
na własnej pracy, za którą płacą klienci, zamiast 
troszczyć się o poprawne wykonanie kopii 
zapasowych.”

Ochrona danych w środowisku 
cienkich klientów
Croon Davidovich używa środowiska IT opartego 
na tzw. cienkich klientach, w którym wszystkie 
dane biznesowe są przechowywane na 
współużytkowanym serwerze plików i wydruku 
z systemem operacyjnym Microsoft® Windows® 
Server 2003. Personel kancelarii korzysta z tych 
danych za pośrednictwem około 20 komputerów 
PC i terminali. System obejmuje także drugi serwer 
z systemem operacyjnym Microsoft® Terminal Server, 
służący do obsługi środowiska cienkich klientów.

Takie rozwiązanie oznacza, że aby zapewnić 
ochronę wszystkich danych biznesowych kancelarii 
Croon Davidovich, wystarczy utworzyć kopię 
zapasową współużytkowanego serwera plików. 
Zastosowanie serwera WD Sentinel pozwoliło 
zautomatyzować i znacznie przyspieszyć ten 
proces. Serwer WD Sentinel jest wyposażony 
w dwurdzeniowy procesor Intel® Atom™ oraz dyski 
twarde WD klasy enterprise, zoptymalizowane 
pod kątem niezawodności, jakości i wydajności. 
Technologia ta zapewnia znacznie szybsze 
zapisywanie i odczytywanie danych niż wcześniej 
używane w firmie napędy taśm. 

Dla pełnej ochrony danych serwer WD Sentinel 
udostępnia odporną na błędy macierz dyskową 
RAID, dzięki której awaria jednego z dysków nie 
powoduje utraty danych. „Najgroźniejsza byłaby 

całkowita utrata danych” — wyjaśnia Schmidt.  
„Dla kancelarii prawnej oznacza to katastrofę.” 
Z tego względu firma Croon Davidovich 
przechowuje także archiwum dokumentów na 
papierze. 

Miejsce na rozwój
Automatyzacja i uproszczenie tworzenia kopii 
zapasowych przy użyciu serwera WD Sentinel 
w niczym nie ogranicza możliwości rozwoju firmy. 
Urządzenie jest wyposażone w dwa fabrycznie 
zainstalowane dyski, do których w razie potrzeby 
można dodać kolejne dwa. „Croon Davidovich nie 
musi już kupować nowego sprzętu” — wyjaśnia 
Meijdam z firmy ICT Concept. „Wystarczy, że 
dokupią dyski, aby rozszerzyć pojemność serwera. 
Taki system rośnie razem z firmą.” 

Co więcej, dyski twarde są znacznie tańsze niż 
taśmy. „Taśmy o wysokiej pojemności są dziś 
niewiarygodnie drogie” — dodaje Meijdam. 
A jednocześnie taśmy zużywają się i w odróżnieniu 
od dysków twardych w serwerze WD Sentinel 
muszą być wymieniane nie rzadziej niż raz na rok. 

Łatwa instalacja
Ponieważ serwer WD Sentinel używa systemu 
operacyjnego Microsoft® Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials, jego integracja ze 
środowiskiem kancelarii opartym na systemie 
Windows nie nastręczała żadnych problemów. 

Technicy z ICT Concept skonfigurowali serwer 
WD Sentinel jako dodatkowy dysk sieciowy 
w środowisku systemu Windows firmy Croon 
Davidovich. System operacyjny Microsoft 
Windows Server 2003 oferuje funkcję tworzenia 
kopii zapasowych, która kopiuje dane na serwer 
WD Sentinel. Opowiada Meijdam: „Konfiguracja 
nie była trudna. Wystarczyło włączyć serwer 
i poczekać na zakończenie instalacji.”

W cenie serwera WD Sentinel zawarte jest 
również zaawansowane oprogramowanie do 
tworzenia kopii zapasowych, które obsługuje 
do 25 komputerów PC i umożliwia pełne 
przywracanie systemu na fabrycznie nowym 
dysku („bare-metal”).

Spojrzenie w przyszłość 
Odkąd kancelaria Croon Davidovich pomyślnie 
wdrożyła serwer WD Sentinel, jej pracownicy 
zastanawiają się nad dalszym wzmocnieniem 
bezpieczeństwa danych przez wyprowadzenie 
systemu NAS poza siedzibę firmy. Pozwoliłoby to 
chronić dane przed klęskami żywiołowymi.  

„To idealne rozwiązanie. Dane byłyby bezpieczne 
nawet w razie pożaru” — mówi Schmidt.

Więcej informacji:
» www.wdc.com/wdsentinel
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