
Firma Computer Strategies (CS) z siedzibą w Guildford w hrabstwie Surrey 
w Zjednoczonym Królestwie zapewnia wsparcie, świadczy usługi oraz dostarcza 
rozwiązania z zakresu IT małym i średnim przedsiębiorstwom, będąc ich zaufanym 
doradcą. Mając na celu usprawnienie funkcjonowania środowisk informatycznych, 
CS, zaopatruje swoich klientów w kompletną infrastrukturę: od serwerów i systemów 
oprogramowania dla firm po zwirtualizowane środowiska i usługi w chmurze. Skład 
grupy małych i średnich przedsiębiorstw obsługiwanych przez CS jest zróżnicowany – 
są to zarówno niewielkie, jednoosobowe sklepy czy gabinety lekarskie, jak i większe 
firmy inżynierskie działające na regionalnym i międzynarodowym rynku. Łączy je 
rosnące zapotrzebowanie na niezawodny proces tworzenia kopii zapasowych 
i odzyskiwania danych oraz zdalny dostęp do plików. Dzięki serwerowi 
magazynującemu dla małych firm WD Sentinel™ DX4000 firma CS zapewnia swoim 
klientom oczekiwane rozwiązania z zakresu bezpiecznego przechowywania 
i udostępniania danych.

CS nawiązała współpracę z WD®, aby zaoferować średnim i małym przedsiębiorstwom wydajną 
i jednocześnie opłacalną technologię: sieciową pamięć masową (network-attached storage, NAS). 
„WD Sentinel DX4000 to zaawansowane rozwiązanie umożliwiające połączenie serwera plików 
z systemem NAS. Dbający o budżet klienci otrzymują w ten sposób najwartościowsze cechy obu tych 
środowisk”, mówi Tony Richards, dyrektor generalny firmy Computer Strategies. 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw kryje w sobie wielki potencjał, który mogą wykorzystać CS oraz 
inni sprzedawcy i usługodawcy z branży IT. Firmy te muszą się mierzyć z coraz większymi oczekiwaniami 
wobec rozwiązań z zakresu przechowywania danych, w tym z zapotrzebowaniem na tworzenie 
kompleksowych zestawów kopii zapasowych, które można powielać i synchronizować we wszystkich 
biurach. Zadania często nie ułatwia fakt, że używana infrastruktura jest niejednorodna i składa się 
z napędów taśmowych, dysków twardych i zewnętrznych dysków USB. „Wszystkim klientom zależy na tym, 
aby firmowe dane były dostępne na dowolnym urządzeniu i o dowolnej porze, a nie tylko na urządzeniu, 
na którym te dane są zapisane”, wyjaśnia Richards. „Biznes musi funkcjonować w czasie rzeczywistym”.

WD Sentinel DX4000 stanowi dla CS wiodące w branży rozwiązanie, oferujące doskonałość projektu 
i konstrukcji, a w efekcie niezwykle wydajny produkt, na który stać małe i średnie firmy. CS bez wahania 
oferuje swoim klientom serwer WD Sentinel DX4000, doskonale wiedząc, że proponuje całościowe 
rozwiązanie oparte na sprawdzonej technologii opracowanej przez takich liderów branży, jak WD, 
Intel i Microsoft, gwarantując jednocześnie jakość, wydajność i niezawodność na poziomie zgodnym 
z oczekiwaniami klientów. 
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Nacisk na wydajność i łatwość obsługi
Dawniej dla wielu małych i średnich firm instalowanie serwerów 
oznaczało problemy ze względu na ich wysokie ceny i pracochłonną 
obsługę. W efekcie liczni sprzedawcy i pośrednicy z branży IT skupili 
się na produktach i narzędziach niszowych, a nie długofalowych 
rozwiązaniach. 

Firma CS podeszła do tej kwestii bardziej strategicznie. Dwa lata 
temu rozpoczęła przenoszenie kopii danych klientów z taśm na dyski. 
Próbie poddano rozmaite rozwiązania NAS, jednak żadne z nich nie 
zapewniło odpowiedniej niezawodności. CS w 2012 r. wybrała na 
serwer WD Sentinel DX4000 ze względu na świetne parametry oraz 
kompatybilność ze środowiskiem Microsoft. „Możliwość obsługi 
wielkiej ilości danych – w tym treści audio, wideo i innych dużych 
plików – to podstawowy czynnik umożliwiający rozwój firmy 
działającej w czasie rzeczywistym”, uważa Richards. 

Uzyskiwanie regularnego dochodu dzięki 
pakietom usług tworzenia kopii zapasowych 
WD Sentinel DX4000 jest częścią oferty kompleksowego tworzenia 
kopii zapasowych, którą CS kieruje do swoich klientów. Instalując 
oprogramowanie innych firm umożliwiające tworzenie kopii 
zapasowych serwera, firma CS poszerza funkcje urządzenia 
WD Sentinel DX4000. Następnie montuje sprzęt bezpośrednio 
u klienta. CS zdalnie zarządza całym środowiskiem, obsługując 
zarówno oprogramowanie, jak i infrastrukturę, monitorując 
prawidłowe tworzenie codziennych kopii zapasowych oraz 
zapewniając swoim klientom poczucie bezpieczeństwa.

Infrastruktura zapewniająca wsparcie obejmuje tworzenie kopii 
zapasowych, usługi hosted Microsoft Exchange*, ochronę antywirusową 
i aktualizacje oprogramowania. „Oferujemy klientom pakiety 
oczekiwanych usług, za które naliczane są comiesięczne opłaty – ich 
wysokość zależy od liczby komputerów będących w sieci. Klienci są 
bardzo zadowoleni z modelu świadczenia usług, w którym koszty 
ponoszone przez nich z góry zostają obniżone”, wyjaśnia Richards. 

Serwer magazynujący dla małych firm WD Sentinel DX4000

Dane techniczne serwera magazynującego dla małych fi rm WD Sentinel DX4000  

Procesor • Procesor Intel® Atom™ D525 (1,8 GHz, dwurdzeniowy) 

Pojemność •  Cztery dyski o pojemności do 16 TB 

Poziomy RAID •  1 i 5 

Interfejsy • 2 porty Gigabit Ethernet 

• 2 porty USB 3.0

System operacyjny • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials*

Klienckie systemy operacyjne • 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*

• Udostępnianie plików w systemach operacyjnych Linux* i UNIX* 

•  Obsługa tworzenia kopii zapasowych w programie Apple Time Machine* na komputerach 
z systemem Mac OS

Inne funkcje • 25 licencji na kopie zapasowe klientów 

• Zintegrowana obsługa iSCSI

„Wszystkim naszym klientom zależy na 
tym, aby firmowe dane były dostępne na 
dowolnym urządzeniu i o dowolnej porze,
a nie tylko na urządzeniu, na którym te 
dane są zapisane. Przedsiębiorstwa muszą 
funkcjonować w czasie rzeczywistym”.

 – Tony Richards, dyrektor generalny Computer Strategies
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Wsparcie dla sprzedawców VAR w ramach 
programu partnerskiego WD SMB Edge
Konsultanci i sprzedawcy muszą być pewni sprzętu oraz 
oprogramowania, które trafiają do ich klientów w postaci 
gotowych rozwiązań. Serwer WD Sentinel DX4000 spełnia 
kryteria selekcji ustalone przez CS, ponieważ u jego podstaw leży 
sprawdzona technologia opracowana przez liderów branży – WD, 
Intel i Microsoft – której towarzyszą jakość, wydajność, niezawodność 
i wsparcie wymagane przez klientów. 

Program partnerski WD SMB Edge daje sprzedawcom VAR 
dostęp do wsparcia i korzyści, w tym do prowadzenia działalności 
marketingowej, priorytetowej pomocy technicznej oraz systemu 
preferencyjnych cen dla pośredników z wysokimi wskaźnikami 
sprzedaży. Uczestnicy programu mogą również zwiększyć swoje 
szanse na wyższe dochody ze sprzedaży urządzeń dzięki opcjonalnej 
rozszerzonej gwarancji oferowanej w ramach usług WD Guardian™.

CS zyskał pozycję głównego sprzedawcy WD Sentinel w Europie. Ścisła 
współpraca z WD sprawia, że firmy świadczące usługi IT mogą oferować 
małym i średnim przedsiębiorstwom opłacalne i wydajne rozwiązania. 
Z kolei CS dzięki programowi partnerskiemu SMB Edge w sprawniejszy 
i skuteczniejszy sposób buduje trwałe relacje z klientami, osiągając 
długotrwałe efekty. Richards: „Ścisła współpraca z WD pozwoliła firmie 
Computer Strategies lepiej przygotować się do oferowania rozwiązań, 
które przystają do aktualnych potrzeb biznesu i IT”.

Sieć firmowa

Serwer magazynujący dla małych 
firm WD Sentinel DX4000

Kopie zapasowe poza lokalizacją 
główną i odzyskiwanie awaryjne

dostęp zdalny

Sieciowa pamięć masowa zmniejsza 
obawy o kopie zapasowe
Firma Computer Strategies doradza firmie z branży 
spożywczej, która zarządza olbrzymią ilością danych 
znajdujących się w dwóch biurach. „Bardzo im się podoba 
pomysł stworzenia kopii zapasowych wielkich baz 
danych, które posiadają”, mówi Tony Richards, dyrektor 
generalny firmy Computer Strategies. „Działalność 
tego przedsiębiorstwa zależy od aktualnych cen 
ustalanych przez dostawców, dlatego możliwość utraty 
jakichkolwiek danych byłaby zbyt dużym ryzykiem”. 
Środowisko informatyczne tej firmy jest umiarkowanie 
skomplikowane – wymaga działania sześciu serwerów. 
Proces tworzenia kopii zapasowych danych na napędach 
taśmowych był uciążliwy. Czasami w trakcie tego procesu 
dochodziło do opóźnień pomiędzy firmowymi biurami, 
co zagrażało funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa.

Dlatego firma zwróciła się do CS z prośbą o zbudowanie 
infrastruktury, która lepiej wspierałaby udostępnianie 
plików i tworzenie ich kopii zapasowych. Odpowiedzią 
CS było zaproponowanie elastyczniejszego i bardziej 
pomysłowego rozwiązania, zgodnie z którym centrum 
firmowego środowiska sieciowego stałaby się sieciowa 
pamięć masowa (NAS). Richards: „W każdym z biur 
umieściliśmy po jednym serwerze WD Sentinel DX4000, 
a do replikacji danych w obu miejscach użyliśmy 
oprogramowania innego producenta”. „Firma otrzymała 
idealne rozwiązanie. Czas przeznaczony na tworzenie 
kopii zapasowych nigdy nie przekracza jednej godziny. 
Jeżeli jedno biuro stanie w płomieniach, w drugiej 
siedzibie będzie dostępny komplet danych”.Serwer magazynujący dla małych firm WD Sentinel RX4100 – teraz 

dostępny w obudowie 1U rack mount.
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Dedykowane wsparcie sprzedaży w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw
WD dysponuje zespołem kierowników ds. sprzedaży, którzy 
specjalizują się w ofercie skierowanej do sektora małych 
i średnich firm.

Szansa na wyższy zysk
WD oferuje partnerom sprzedaży pośredniej szereg programów 
partnerskich sprzyjających generowaniu i utrzymywaniu marży 
zysku.

Zniżka na produkt demonstracyjny
Przy zakupie testowego produktu WD przeznaczonego dla 
małych i średnich firm WD obniży swoją sugerowaną cenę 
detaliczną nawet o 35 procent. 

Generowanie potencjalnej sprzedaży
WD nieustannie inwestuje w partnerskie i medialne inicjatywy 
marketingowe promujące znajomość produktów i zwiększające 
ich sprzedaż. Służą one realizacji planów sprzedażowych przez 
pośredników oraz dostarczaniu partnerom sprzedaży pośredniej 
informacji mogących zwiększyć sprzedaż.

Priorytetowa pomoc techniczna
Partnerzy WD z sektora małych i średnich firm cenią sobie fakt, 
że udzielana im pomoc techniczna jest traktowana priorytetowo.

Środki przeznaczone na wspieranie marketingu
WD zależy na pośrednikach i zbudowaniu jak najlepszych 
relacji z partnerami sprzedaży pośredniej. Razem z partnerami 
inwestuje we wspólne akcje marketingowe, które skutkują 
korzystnymi dla obu stron możliwościami sprzedaży.

Udział w testach wersji beta
WD szczyci się tym, że dostarcza na rynek produkty wysokiej 
jakości. Jednak WD nie jest jedynym autorem tego sukcesu. 
Firma WD dysponuje grupą wyselekcjonowanych beta-
testerów, którzy jako pierwsi mogą sprawdzić funkcjonowanie 
przedpremierowych produktów, aby następnie dostarczyć 
WD wartościowe uwagi na temat ich działania.

Dostępność planu biznesowego
Na podstawie zawartej umowy o zachowaniu poufności 
WD udostępni partnerom harmonogram premier swoich 
produktów, dzięki czemu będą mogli wpływać na przebieg 
i terminarz przyszłych premier.

Aby uzyskać więcej informacji oraz przedyskutować 
możliwość współpracy w charakterze partnera 
w sektorze małych i średnich firm, należy skontaktować 
się z WD pod adresem smbstorage@wdc.com.
Uwaga: korzyści przewidziane dla partnerów różnią się w zależności 
od regionu i mogą zależeć od perspektyw sprzedażowych.

WD Sentinel DX4000 oznacza szereg poważnych korzyści dla partnerów WD z sektora 
małych i średnich firm

Procesor Intel® Atom™
Stworzony od podstaw, o niskim poborze energii i innowacyjnej konstrukcji, procesor Intel® Atom™ oferuje nie 

tylko energooszczędną wydajność systemom NAS w małych firmach, ale także zaawansowane funkcje takie 

jak przesyłanie strumieniowe multimediów, konwersję wideo i zautomatyzowaną kontrolę.

Więcej informacji na temat sieciowej pamięci masowej opartej na 
produktach Intela: www.intel.com/go/storage. 


